
مقاله پژوهشی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

151-1394،160اردیبهشت، 14دوره

و ي ساپروفیتهابر روي قارچکیويعصارهضد قارچیفعالیت بررسی
درماتوفیت

، حدیثه 3نژاد، زیبا عباسی2قاسمی، نویسا سید1، زهرا آرخی1، نورجمال گري1آي سن قرنجیک
4نژادهاد نیکفر، 1، سارا نادمی1قلیشلی
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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد قارچی کیوي بر . گزارشات اندکی از اثر ضد قارچی کیوي وجود دارد:زمینه و هدف

.ي ساپروفیت و درماتوفیت ترایکوفایتون منتاگروفایتیس براي اولین بار در ایران مد نظر قرار گرفتهاروهی از قارچروي گ
ي مخمري هااز اسپور و سلولCFU/mL1×105در یک مطالعه آزمایشگاهی، سوسپانسیون قارچی حاوي : هامواد و روش

نسبت هاقارچMFCو MICبراي تعیین . آماده گردید80د تویین در سرم فیزیولوژي حاوي نیم درصوقارچ انتخاب شد9
به هاو آسپرژیلوسهاکاندیدا.سازي سریال در محیط سابورو دکستروز براث استفاده گردیدبه عصاره الکلی کیوي از رقت

،ستقلمtا از روش هجهت آنالیز داده.ساعت قرار داده شدند24- 72گراد به مدت درجه سانتی25و 30رتیب در دماي ت
.استفاده شد>05/0pداريبا سطح معنیسکال والیس وکر

ها و ی و درصد کاهش رشد بین ساپروفیتي مورد بررسهاهاي آماري بین نوع قارچنتایج حاصل از آزمون:هایافته
و MICمیزان . بودداري نساعت اولیه اختالف آماري معنی48و 24و در دو ساعت % 20و% 10درماتوفیت در دو غلظت 

MFCي مورد مطالعه به ترتیب در محدوده هادر قارچmg/mL5/7 -87/1وmg/mL15-75/3قرار گرفت.
این پژوهش نشان داد عصاره الکلی کیوي داراي خاصیت ضد قارچی است که این خصوصیت بسته به جنس : گیرينتیجه

.باشدمیقارچ متفاوت 
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مقدمه
یکی از مشکالت بزرگ در سالمت جوامع ظهور و 

نسبت به داروهاي ضد قارچی هاگسترش مقاومت قارچ

داروهاي ضد قارچی شیمیایی با . باشدمیمصنوعی
متفاوت براي درمان وجود ساختمان شیمیایی و سازوکار

سیاري از موارد به دلیل مقاومت به این ولی در بدارند
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و درماتوفیتي ساپروفیتهابر روي قارچکیويعصارهقارچیضدفعالیتبررسی152

1394، سال 2، شماره 14دوره فسنجانمجله دانشگاه علوم پزشکی ر

گاهی داروها بیماري به اشکال مزمن یا حاد تبدیل شده و
از طرفی نیاز به مصرف . شودمیي مکرر دیده هاعود

طوالنی مدت داروهاي ضد قارچی در برخی از موارد خود 
باعث بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف شده و 

این ترکیبات به وجود یی را در استفاده از هامحدودیت
].1- 2[آورده است
ي مقاوم به وجود هایی که توسط ارگانیسمهاعفونت

ي حیوانی و گیاهی هاآیند، جمعیت انسانی و حتی گونهمی
توانند باعث میي گوناگون هارا در معرض قرار داده و از راه

ي محققان هاامروزه تالش. ي مقاوم گردندهاانتشار جدایه
محدودتر از داروهاي ضد میکروبی و پیشگیري بر استفاده 

و دستیابی به ترکیبات جدید ضد هااز بروز عفونت
ي بیشتري در این راستا در حال هامیکروبی بوده و پژوهش

استفاده از ترکیباتی که براي انسان سمیت و اجرا بوده و
اثرات جانبی کمتر داشته باشد مورد توجه قرار گرفته است 

]4 -3[.
ل حاضر بخش عظیمی از داروهاي مصرفی در حا

شود دست کم یک سوم میشیمیایی هستند ولی برآورد 
گیاهی داشته یا پس از ءي دارویی منشاهاکلیه فرآورده

گیاهان دارویی به . انداستخراج از گیاه تغییر شکل یافته
، تنظیم سیستم ایمنی هااشکال مختلف در درمان بیماري

اثرات ضد ،و همچنینهاريیا عوارض ناشی از بیما
.]4- 5[روند میوموري یا ضد میکروب به کار ت

به ي قارچی و سیستمیک غالباًهاجایی که عفونتاز آن
وسیله مخمرهاي مقاوم به داروهاي ضد قارچی نظیر 
فلوکونازول ایجاد می شود لذا پژوهش در زمینه یافتن 

قل ي گیاهی با خواص ضد میکروبی باال و حداهاعصاره
ثره آنها ؤاثرات جانبی روي میزبان و خالص سازي مواد م

ي قارچی مقاوم به هاتواند در درمان بسیاري از عفونتمی
].6-7[کمک کند صناعیداروهاي ضد قارچی

استفاده از گیاهان دارویی به عنوان ترکیبات سودمند 
در جوامع کنونی مورد استقبال قرار گرفته و خواص ضد 

از گیاهان مانند عصاره کالله زعفران قارچی متعددي 
،گیاه خرزهره،هاي آبی و متانولی برگ گیاه حراعصاره

افسنطین، اکالیپتوس، پیاز، دارچین، زردچوبه، مریم گلی، 
با .]8-11[به اثبات رسیده است نعناع و همیشه بهار 

ي قارچی، هاتوجه به اهمیت کنترل و درمان عفونت
تواند ضمن غلبه بر میثر ؤشناسائی ترکیبات گیاهی م

ي اضافی جهت درمان هاي دارویی هزینههامقاومت
].12[بیماران را کاهش دهد

و E، ویتامین Cمیوه کیوي که سرشار از ویتامین 
ي قلبی عروقی هاباشد در کاهش بیماريمیهافنلپلی

نتایج . باشدمیحاوي مقدار فیبر باالیی و]13[مفید است 
تواند در میدهند کیوي میام شده نشان ي انجهاپژوهش

درمان یبوست در بزرگساالن مورد استفاده قرار گیرد 
با توجه به گزارشات اندکی که از اثر ضد قارچی .]14[

باشد اثر ضد قارچی کیوي بر روي میکیوي موجود 
براي اولین بار در ایران مد نظر قرار هاگروهی از قارچ

.گرفت

هامواد و روش
از ي قارچیهامطالعه آزمایشگاهی جدایهکدر ی

یساشنقارچشگاهیآزماموجود در بالینیي هانمونه
گلستان یدانشگاه علوم پزشکی راپزشکیدانشکده پ

يهاقارچهاکلنی. شداستفاده
(Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus

fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus

parasiticus, Aspergillus niger, Candida albicans
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(Fluconazole Resistanse), Candida glabrata,

Candida albicans)

و ورسابطیمحدربودنخالص احیاء و کنترل پس از
استفاده ونیسوسپانسهیجهت ته)SDA(آگاروز دکستر

نی خالص توسط سرم فیزیولوژي استریل واز تک کل.شد
با استفاده از انسیون سلولی تهیه وسوسپ80حاوي توئین 

تهیه شد و در تمام CFU/mL1×105الم نئوبار غلظت
عصاره .استفاده گردیدونیسوسپانسمراحل کار از این 

الکلی کیوي توسط شرکت گیاه اسانس گرگان با غلظت 
لیتر حالل تهیه میلی100گرم ماده ي خشک در 3اولیه

لنیاز پروپاستفادهازي عصاره با سقیرقبراي . گردید
، 64/1، 32/1، 16/1، 8/1، 4/1، 2/1،يهارقتکولیگل

.تهیه شد128/1
اساس برگذاري در محیط حاوي عصارهچاهک

ي ساپروفیت وهاله رشد براي قارچهاقطريگیراندازه
.شدتعداد کلنی براي کاندیداها انجامش درماتوفیت وشمار

)g/ml0018/0(%10و )g/ml0035/0(%20ي هاغلظت
40-50استریل که به دماي وSDAدر محیط از عصاره را 

ي هاکرده و در داخل پلیتتهیهگراد رسیده درجه سانتی
با ،هاشدن محیطپس از منعقد. استریل تقسیم گردید

ی به قطر چاهکاستریل استفاده از انتهاي پیپت پاستور 
.گردیددر وسط پلیت ایجاد متر میلی6/0

درماتوفیت از سوسپانسیون ي ساپروفیت وهاقارچبراي 
در پلیت میکرولیتر50به مقدارشده تهیه یسلولی قارچ

از سوسپانسیون میکرولیتر50براي کاندیداها .تلقیح شد
به صورت ي مورد مطالعه برداشته و هاکاندیداسلولی 

و % 20ي هاي حاوي غلظتهایتلپسطح یکنواخت در 
از . اي داده شدسفرهکشت ی کیوياز عصاره الکل10%

جهت ي حاوي فلوکونازول و فاقد فلوکونازول هاپلیت

سپس . و منفی به ترتیب استفاده گردیدکنترل مثبت
درجه 37در گرمخانهي کشت داده شده هاپلیت

هاو نتایج حاصل از رشد قارچداده شدقرار گراد سانتی
ش تعدادبراي کاندیداها شمار. گردیدبررسی انهروز
وهابراي ساپروفیتوکشت ي قارچی روي محیط هانیوکل

ي کنترل هاپس از رشد پلیتله رشد هاقطرهادرماتوفیت
.گیري و ثبت گردیداندازه منفی 

به منظور بررسی اثرات ضد قارچی عصاره الکلی کیوي 
رقت سازي (عصاره به روش ماکرو دایلوشن MICتعیین 
تا 2/1ي سریالی از هارقت. ]15[انجام شد ) در لوله

(SDB)از عصاره در محیط سابورو دکستروز براث 128/1

و SDBبراي کنترل منفی از محیط . تهیه گردید
سوسپانسیون قارچی و براي کنترل مثبت به عنوان شاهد 

حاوي داروي فلوکونازول و براي SDBداروي از محیط 
SDBکنترل استریل بودن محیط از لوله حاوي محیط 

ي هاي مربوط به قارچهاسپس لوله. استفاده گردید
ي هاساعت ولوله48ساپروفیت و درماتوفیت به مدت 

درجه 37ساعت در 24به مدت مربوط به کاندیداها 
پس از طی این مدت . گذاري گردیدگرمخانهگراد سانتی

مورد هادر مقایسه با کنترلهاو رشد قارچهاکدورت لوله
ي با کمترین غلظت عصاره که هاگرفته و لولهارزیابی قرار

فاقد رشد قارچ بود و کدورتی در آنها مشاهده نشده بود به 
.در نظر گرفته شدMICعنوان 

و دو لوله قبل از آن MICاز محتوي لوله در مرحله بعد 
کشت داده SDAمیکرولیتر روي محیط 20به مقدار 

فیت به مدت درماتوي ساپروفیت وهاشدند و براي قارچ
24مدت به ي مربوط به کاندیداها هاکشتساعت و48

با توجه به (گراد قرار داده شد درجه سانتی37ساعت در 
همواره پس از هاي مختلف رشد در درماتوفیتهازمان
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و درماتوفیتي ساپروفیتهابر روي قارچکیويعصارهقارچیضدفعالیتبررسی154

1394، سال 2، شماره 14دوره فسنجانمجله دانشگاه علوم پزشکی ر

باالترین رقت ). مقایسه با کنترل منفی نتایج ثبت گردید
وان موجود از عصاره که رشد قارچ مشاهده نگردید به عن

MFCبراي تجزیه و تحلیل .این عصاره در نظر گرفته شد
در >05/0pداريبا سطح معنیوSPSSافزار از نرمهاداده

مستقل و در tصورت نرمال بودن توزیع مشاهدات از روش 
.سکال والیس استفاده شدوغیر این صورت از تست کر

نتایج
,A.niger, A.parasiticus(ي ساپروفیت هادر بین قارچ

A.flavus, A.fumigatus ( بدون در نظر گرفتن اثر نوع

و48قارچ میانگین درصد کاهش رشد بین دو غلظت در 
. ري ندارنددامعنیساعت از لحاظ آماري با هم اختالف 72

)37/0=p(بدون در نظر گرفتن اثر نوع قارچ ،همچنین
ساعت 72ساعت و 48میانگین درصد کاهش رشد بین 

)p=54/0%. (20و )p=094/0(% 10لظت اولیه در غ
در این گروه از . ري وجود نداشتدامعنیاختالف آماري 

بدون در نظر گرفتن اثر غلظت و اثر زمان بین هاساپروفیت
قارچ ساپروفیت اختالف 4میانگین درصد کاهش رشد این 

.)5و1جداول ()p=045/0(ر وجود دارد دامعنیآماري 

ساعت در مقایسه با کنترل هاي مثبت و منفی72و48بعد از ) درماتوفیت و ساپروفیت(رشد در قارچ هاي رشته اي درصد کاهش- 1جدول 

10% 20% غلظت عصاره
ساعت48نام قارچ ساعت72 ساعت48 ساعت72

درصدکاهش رشد درصدکاهش رشد درصدکاهش رشد درصدکاهش رشد
100 100 100 100 Trichophyton mentagrophytes

80 65 100 100 Aspergillus fumigates

15/71 61/59 76/80 15/71 Aspergillus flavus

37/60 94/50 73,58 03/66 Aspergillus parasiticus

66/61 66/41 666/61 66/41 Aspergillus niger

ایسه با کنترل هاي مثبت و منفیساعت در مق48و 24درصد کاهش رشد کاندیداها بعد از - 2جدول 
ND*: Not Determined

کنترل منفی
)نیوتعدادکل(

10% 20% عصارهغلظت
ساعت24نام قارچ ساعت48 ساعت24 ساعت48

320 ND 38 ND 60 Candida albicans
(Fluconazole resistanse)

42 ND 24 ND 29 Candida glabrata

770 64 ND 100 97 Candida albicans

Candida,(ي مخمري ساپروفیت هادر گروه قارچ

albicans (Fluconazole resistanse), Candida albicans

Candida glabrata, ( بدون در نظر گرفتن اثر نوع قارچ در
بین میانگین درصد ) p=5/0(% 20و)p=19/0% (10غلظت 
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ت اولیه اختالف ساع24ساعت اولیه و 48کاهش رشد 
) کاندیداها(در این گروه . ري وجود ندارددامعنیآماري 

48و)p=1(24در بدون در نظر گرفتن اثر نوع قارچ
بین میانگین درصد کاهش رشد در دو)p=4/0(ساعت 
ر وجود نداشتدامعنیاختالف آماري % 20و% 10غلظت 

.)4و2جداول (

کیويالکلیعصاره(MIC)کنندگیمهارغلظتحداقل
برگرممیلی87/1غلظتباT.mentagrophyteروي
75/3آن(MFC)کشندگیغلظتحداقلولیترمیلی
MFCو MICمیزان . مشاهده شدلیترمیلیبرگرممیلی

Aspergillusبراي flavus،Aspergillus parasiticusو
Aspergillus niger گزارش گردید15و 5/7به ترتیب

.)3جدول (

هاي قارچی مورد بررسیجدایهMFCو MICمقادیر - 3جدول 

MIC(mg/mL)MFC(mg/mL)نام قارچ

Candida albicans (Fluconazole resistanse)75/315
Candida glabrata75/35/7

Candida albicans75/315
Trichophyton mentagrophytes87/175/3

Aspergillus Fumigates315
Aspergillus flavus5/715

Aspergillus parasiticus5/715
Aspergillus niger5/715

ثیر عصاره برکاندیدا ها بدون در نظر گرفتن اثر زمان یا غلظتتأ- 4جدول 

pمقدار تعداد مشاهدهمیانگین±انحراف معیار نوع قارچ
زمون مورد آ

استفاده
Candida albicans

(Fluconazole resistanse)
سکال وکر55/15±492069/0

والیس
Candida glabrata53/3±50/262

Candida albicans97/19±00/873

Total86/30±85/587
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ثیر عصاره برآسپرژیلوس ها بدون در نظر گرفتن اثر زمان یا غلظتأت- 5جدول 

زمون مورد استفادهآpمقدار تعداد مشاهدهمیانگین±رانحراف معیانوع قارچ
Aspergillus fumigatus58/16±50/874045/0سکال والیسوکر

Aspergillus flavus65/8±66/704

Aspergillus parasiticus53/9±72/624
Aspergillus niger54/11±66/514

Total22/17±13/6816

ونه که نتایج این پژوهش نشان داد عصاره الکلی نگهما
کیوي داراي خاصیت ضد قارچی است که این خصوصیت 

با توجه به این که . باشدمیبسته به جنس قارچ متفاوت 
در ) ترایکوفایتون منتاگروفایتیس(تنها از یک درماتوفیت 

این مطالعه استفاده گردید درصد کاهش رشد یکبار در 
ساعت 72و 48در % 10و یک بار در غلظت % 20غلظت

لذا به دلیل عدم . رشد گزارش گردید%100اولیه کاهش 
) گروهحداقل دو مشاهده از هر(وجود مشاهدات کافی 

.آزمون آماري جهت بررسی فرضیه فوق انجام نشد

بحث
تحقیق در مورد کشف ترکیبات جدید با خواص ضد 

به روهاومت در قارچمیکروبی هم زمان با افزایش مقا
نجا که اسانس و عصاره گیاهی از دیر آگسترش است و از 

گرفتند به میمورد استفاده قرار هاباز در درمان بیماري
عنوان یک انتخاب مناسب براي این نوع تحقیقات به شمار 

مطالعات اندکی به طور اختصاصی بر روي اثرات . روندمی
بر اساس نتایج به لیباشد ومیضد قارچی کیوي موجود 

دست آمده از این تحقیق عصاره الکلی کیوي داراي اثرات 
ضد قارچ قابل توجهی بوده که این یافته هم راستا با نتایج 

آنها. باشدمیو همکارشXiaمطالعات از جملهبرخی از
کیوي طالیی را ازاکتینیدین به نام ن ضد قارچی ئیپروت

ین ضد قارچی تائوماتین ئمشابه پروتکهنمودنداستخراج 
ینئپروتاین دهد مینتایج آنها نشان . از کیوي سبز است

Fusarium oxysporumفعالیت ضد قارچی علیه داراي 

.ضد قارچی نداردهیچ اثرBotrytis cinereaهعلیامابوده 
در این تحقیق توانایی اکتینیدین براي مهار ،همچنین

transcriptaseHIV-1 reverseاستفاده از روشباELISA

نتایج نشان داد که اکتینیدین استخراج شده شد وبررسی 
از میوه کیوي طالیی بر خالف تائوماتین که از میوه کیوي 

reverseشود فاقد فعالیت مهاريمیسبز استخراج 

transcriptaseHIV-116[باشدمی.[
Wangیک پروتئین تک رشته و همکارشKDa21 را

فعالیت ضد این پروتئین کهکرده از میوه کیوي جدا 
اثر مهاري روي وBotrytis cinereaقارچی علیه 

Mycosphaerella arachidicola وCoprinus comatus

].17[دارد
lahlow که شامل ، 1-7فیتوالکسینو همکارانش

ترکیبات جدیدي است را از پوست کیوي نارس استخراج 
ین را به روش ضد قارچی این پروتئه سپس فعالیتکرد

میوه کیوي به علت دارا بودن . گذاري بررسی کردنددیسک
Colletotrichuلوده شدن با قارچ آبه فیتوالکسین،

mmusaeشناسایی شده 1اخیرا فایتوالکسین.مقاوم است
-2a,3b,23-trihydroxyاست که شامل ترکیبات
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12.20(30)-ursadien-28-oic aci. واستacid.actinidic

هاترپنبه عنوان تري6- 2فیتوالکسین.شودمینامیده 
شناخته هاجزو فیتوالکسیناما قبالً. شوندمیشناخته 

ترپن است که شبیه تريمشابه7فیتوالکسین.شدندمین
].18[به فیتوالکسین موجود در میوه هلو است

Motohashiتیزیسي هاو همکارانش با بررسی فعالیت
ي هگزانی، استونی، و متانولی کیوي اثر هاعصاره

ي توموري دهان را گزارش هاسایتوتوکسیکی علیه سلول
متانولی کیوي % 70عصاره ، ثابت کردندهمچنین.دکردن

ودهد مینشان اکسیدانینتیو آHIVفعالیت قوي ضد 
متانولی کیوي عموماً% 70فعالیت ضد باکتریایی عصاره 

) متانولی-استونی-هگزانی(ي لیپوفیلیک هاکمتر از عصاره
باشد ولی فعالیت ضد میکروبی مناسبی مخصوصاًمیکیوي 

].19[مشاهده نکردند H. pyloriعلیه
Niknezhad فعالیت ضد قارچی گیاه رازك منطقه

در این . گزارش نمودهاگرگان را بر روي گروهی از قارچ
رازك بر گروه مطالعه بررسی اثر ضد قارچی عصاره الکلی 

ي ساپروفیت ودرماتوفیت و کاندیدا هاوسیع تري از قارچ
و MICولی در این مطالعه ،]20[مد نظر قرار گرفت 

MFCاین مطالعه میزان نیز تعیین گردید که در نتایج
MICبه جز هاي کاندیدا از همه آسپرژیلوسهادر گونه

آسپرژیلوس فومیگاتوس کمتر ولی از ترایکوفایتون 
با توجه به مقاومت باالي ونتاگروفایتیس بیشتر بودم

به ترکیبات ضد قارچی هاي آسپرژیلوسهاکونیدي
Candidaدر جدایهMICمیزان. تواند قابل توجیه باشدمی

albicans (Fluconazole resistanse) که مقاوم به
مشاهده گردید که مشابه سایر 75/3فلوکونازول بوده 

.تواند یافته با ارزشی باشدمیبود کههاکاندیدا

باکتریایی،ضدو همکاران اثراتDehghanدر مطالعه
يهاوفراکسیونکلروفرمیعصارهافزاییهموقارچیضد

برخیرويبرCEF1-CEF)(ریشه گیاه کماي بیایانیفعال
ي کاندیداهاقارچومنفیگرمومثبتگرميهاباکتري

نس با روش انتشار در آگار نئوفورماکریپتوکوکوسوکفیر
نتایج . تعیین و حداقل غلظت مهارکنندگی بررسی گردید

نشان داد که عصاره و اجزاي حاصله از گیاه کماي بیابانی 
خواص ضد قارچی و ضد باکتریایی قابل قبولی از خود 

.]21[دهد مینشان 
و همکاران، اثرات اسانس زیره Khosraviدر مطالعه

سپرژیلوس فومیگاتوس آه دانه بر روي کاکوتی و سیاسبز،
سپرژیلوس فالووس با استفاده از روش براث آو 

گردید و نتایج این MFCوMICماکرودایلوش تعیین 
که اسانس این سه گیاه داراي اثرات ضد تحقیق نشان داد
سپرژیلوس آسپرژیلوس فومیگاتوس و آقارچی علیه 
].22[فالووس است 
همکاران در جهت بررسی و Rakhshandehدر مطالعه 

هاي آبی، الکلی و کلرعصارهاثر ضد میکروبی و ضد قارچی 
بر روي خرزهره هاي هوایی گیاهانداممیفر

هاي بیمارستانی و استاندارد از قبیل میکروارگانیسم
اساستافیلوکوك طالیی کوآگوالز مثبت، سودومون

نوزا و کاندیدا آلبیکانس، نشان دادند عصاره یآئروژ
قارچی بوده ولی میکربی و ضدفرمی، فاقد اثر ضدولرک

هاي آبی در روش رقت آگار، داراي اثرات ضدعصاره
قارچی بودند که عصاره متانولی با غلظت میکربی و ضد

قارچی بیشتري از عصاره میکربی و ضدتر اثرات ضدکم
]. 10[آبی نشان داد

وم ي استاندارد حساس و مقاهاعدم دسترسی به جدایه
ي مطالعه فعلی بوده و امیدواریم در ادامه هااز محدودیت
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پیشنهاد . ري را منتشر نمائیمعتکار بتوانیم نتایج جام
ثره کارهاي ؤشود با آنالیز و شناسائی ترکیبات ممی

و در هاتکمیلی با هدف بررسی این ترکیبات بر روي قارچ
.نهایت در مدل حیوانی مورد توجه قرار گیرد

ريگینتیجه
با توجه به نتایج مناسب آزمایشگاهی در صورت بررسی 

ترکیبات حاوي هاي بیشتري از درماتوفیتهابر روي گروه
تواند به عنوان ضد قارچ در کنترل میاین عصاره 

ي قارچی مد نظر قرار گرفته و پس از ارزیابی در هاعفونت
.مدل حیوانی مورد استفاده قرار گیرد

تشکر و قدردانی
اونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی از مع

جنابی و ازیگلستان بابت حمایت مالی از این طرح دانشجو
آقاي دکتر سلیمانی مدیر عامل محترم شرکت گیاه اسانس بابت 

.گرددمیقدردانیتهیه عصاره کیوي صمیمانه سپاسگزاري و 
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Antifungal Activity of Kiwi Alcoholic Extract on Saprophytes and

Dermatophytes Fungi

I. Gharanjic 1, NJ. Gerey1, Z. Arekhi1, N. Seyedghasemi 2, Z. Abbasinejad 3, H. Gheleshli 1, S.

Nademi1, F. Niknejad 4
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Background and Objective: There are a few reports of antifungal activity of kiwi extract. This study was

designed to investigate the antifungal activity of kiwi alcoholic extract on Saprophytes and Trichophyton

mentagrophytes and Dermatophytes for the first time in Iran.

Materials and Methods:A Fungal suspension containing 1×105 CFU/mL of conidia and yeasty cells from 9

selected fungi was prepared in normal salin with tween 80 (0.5%). In order to determine the minimum inhibitory

concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) of kiwi alcoholic extract, serial dilution of

kiwi extract was prepared to Sabouraud Dextrose Broth medium. Candida spp and Aspergillus spp cultures were

incubated at 30 and 25°C for 24-72 hours, respectively. Data was analyzed with chi-square and analysis of

variance test and p<0.05 considered as significance level.

Results: The ranges of percentage reduction in growth of dermatophyte and saprophytes were seen at a

concentration of 10 and 20% in 24 and 48 hours, respectively. There were no significant differences between two

groups (p>0.05).

Conclusion: This study showed that alcoholic extract of kiwi fruit has anti-fungal property and this feature may

depend on the type of fungus.
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