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  الملخص     

حيث  , T. viride وTrichoderma harzianum   وهماTrichoderma تم استخدام نوعين من الفطر       

  2 , 1 , 0.5 , 0.1 ( هـي  أربعـة تراكيـز   حـضر   و الخارجية لهذين الفطـرين      اإلفرازاتتم استخالص   

 مختلفـة مـن الفطـر        أنواعضد   ) ketoconazoleمع المقارنة بالمضاد الفطري      (واختبر تأثيرها  )مل/ملغم

Trichophyton   النتـائج بـان لهـذه       وأظهـرت  ،لإلنـسان  الجلدية   األمراض مختلفة من    ألنواع والمسبب 

المستخلصات فعالية تثبيطية كبيرة تجاه الفطريات المرضية المذكورة مع وجود بعض االختالفات في النسب              

 النتـائج بـان     أظهـرت  ، ketoconazoleلمئوية للمضاد الفطـري      وبالمقارنة مع النسب ا    ،المئوية للتثبيط   

 التركيزين  مع تجاه الفطريات المرضية وخصوصا      األكبرالفعالية التثبيطية    T.harzianum لمستخلص الفطر   

 نسبة  وصلت إذ ketoconazole والمضاد الفطري    T.virideبالمقارنة مع مستخلص الفطر     ) مل/ ملغم 2 و   1(

تجاه جميع الفطريات المرضية    % 100 إلى T.harzianumمل لمستخلص الفطر    / ملغم 2كيز   التر معالتثبيط  

 كوسيلة فعالة مـن وسـائل       سة ،وبذلك يجب إجراء اختبارات عديدة للمستخلص لنتمكن من استخدامه         والمدر

  .لإلنسان الحيوية ضد الفطريات الممرضة المكافحة

  

ــة ــات الدال ــة، T. virideو  Trichoderma harzianum :الكلم ــرازات خارجي  ، Trichophyton، اف

ketoconazole                           .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  

      Two Trichoderma species (T.harzianum and T.viride) were used in this study, in which 
the crude extracts of these fungi were extracted and tested (with compared ketoconazole) at 
the concentrations 0.1, 0.5, 1 and 2 mg/ml against different species of the human pathogenic 
fungi Trichophyton, the results showed a huge inhibition activities of these extracts against 
the tested fungi with some differences in the ratio of inhibition also when compared with 
ketoconazole, but the results showed that the crude extract of T.harzianum showed the 
greatest inhibiting activities toward the tested fungi especially at the concentrations 1 and 2 
mg/ml, in which the ratio of inhibition reached 100% at the concentration of 2mg/ml against 
all the tested fungi, and this extract must be take many test to could be used as one of the 
most active and potent biological control means against the human pathogenic fungi. 
 
Keywords: Trichoderma harzianum , T. viride, external extract, Trichophyton,    

Ketoconazole . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  المقدمة

 الواسعة  Ascomycota الكيسية التابعة لقسم الفطريات      الرمية  أحد األجناس  Trichodermaيعد الجنس    

 في التربة والتي تنمو على األوساط الزرعية المصنعة مثل وسط مستخلص البطاطا و الدكـستروز                االنتشار

Potato Dextrose Agar (PDA)  ووسط الـذرة Corn Meal Dextrose Agar (CMD)   بدرجـة حـرارة 

 و , T. viride, Trichoderma narciss وأهم األنواع التابعـة لهـذا الجـنس هـي     م°30-25 تتراوح بين 
T.harzianum  Harman, 2006)( .  

 من المواد   استفاد إذ بصورة واسعة    Biocontrol الحيوية   المكافحة هذا الفطر في مجال      اإلنساناستغل   

 اإلصـابة عوامل سيطرة حيوية لحماية البذور النباتية والتربة من          بوصفها   الثانوية المستخلصة من هذا الفطر    

 Sclertiumو    .Penicillium spp    و  .Fusarium spp وAspergillus niger مثل بالفطريات المختلفة

rolfsiiو  Pythium spp.)  Muhmmad and Amusa, 2003; Yedidia et al., 1999 (.  
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 هذا الفطر يلعب دوراً مهماً فـي تثبـيط جميـع الممرضـات              أن) 1998 (وآخرون Bjorkmanوجد   

سخة تف بسيطة وان له القدرة على استخدام المواد الم        أوية والمسببة ألضرار كبيرة     الموجودة في التربة الزراع   

 على زيادة نمو النبـات وتطـويره وخاصـةً النمـو            قدرته إلى باإلضافةالبسيطة غير السامة كبوادئ للنمو      

ـ      ) Singh) 2009 و   Singh على هذه الدراسة أكتشف الباحثان       واعتمادا ،الجذري نس عدة أنـواع تابعـة لج

Trichoderma                لها القدرة على زيادة تفرعات الجذور وتغلغالتها في التربة وبذلك تزيد من نمو المحـصول 

 تنـتج   Trichoderma ما تقدم فأن سالالت متعددة من جـنس          إلى إضافة ،وتزيد من مقاومة النبات للجفاف    

 والهيميـسليليز   Proteaseلبروتيز واCellulase السليليز ومنها أنزيماتالعديد من األنزيمات الخارج خلوية 

Hemicellulase         هـضم الـسكريات    لنتاج أنزيم الـسليليز     أل لذا تستخدم تجارياَ في معامل األغذية السكرية

 ممتازة للتأثير علـى نمـو األعفـان         آلية ، أما أنزيم البروتيز فأنه يبدي        polysaccharideالمتعددة المعقدة   

 جـنس   لفطريـات  المواد األيـضية الثانويـة        حالياً تستخدمو،  بواغنتاج األ  يوقف أ  إذ على البقوليات    ةتطفلالم

Trichoderma  مبيدات حشرية وفطرية وبكترية بوصفها)Verma et al., 2007  .(  

 حيويـة  مكافحـة  عوامـل  T. viride  و Trichoderm harzianumنـوعين   اللذلك ارتأينا استخدام 

 المـسبب   Trichophytonالفطـر    منعالياتها التثبيطية ضد أنواع      الخارجية واختبار ف   هاإفرازاتباستخالص  

  .لألمراض الجلدية البشرية

  

  المواد وطرائق العمل

   ألمراض الجلدية وتشخيصهالالمسببة عزل الفطريات 

سـعفة  , سـعفة بدنيـة  (مصابين بأمراض جلدية اللمرضى ا ماجسأل الفطريات من مواقع مختلفة تعزل 

د فحصهم سريرياً من قبل األخصائيين في شعبة األمراض الجلديـة فـي مستـشفى               بع) سعفة ظفرية , رأسية

 ص المباشـر بهيدروكـسيد البوتاسـيوم      الموصل العام في مدينة الموصل وذلك بطريقة القشط الجلدي والفح         

KOH   (10%) ) Emmons et al., 1997.(  

الجلد المصاب بواسطة قطعـة     بعد تعقيم    ُأخذت قشطات جلدية بواسطة مشرط أو شفرة جراحة معقمة         

 الملوثات الخارجية ثم وضعت القشور على شريحة زجاجية نظيفة          إلزالة (%70)قطن طبي مبللة باأليثانول     

لزيـادة  ) دون الغليـان  ( العينة على اللهب     سخنت ثم وضع غطاء الشريحة      KOHمحملة بقطرة من محلول     

 زرعت القشطات الجلديـة الموجبـة       ،   وجود الفطر   للتأكد من  (X40)  عند القوةْ  اًمجهريوفحصت  الترويق  

 Chloramphenicol المضاد الحيـوي  إليه المضاف Sabroud Glucose Agar (SGA)النتيجة على وسط 

 حفظت العزالت الفطرية في أوساط مائلـة لحـين          ،أسابيع ولمدة ثالثة    °2C±28وحضنت عند درجة حرارة     

  .ا  التشخيصية الالحقة عليهاالختباراتأجراء 
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 باستخدام  وأيضاً    على المظهر الخارجي للمستعمرات الفطرية     باالعتماد الفطريات المعزولة    شخصت

 أنـزيم  واختبـار ، )Midgley, 1989 Clayton and(  الشعرةتراقاخ باختباراألوساط الزرعية التشخيصية 

اختبار النمـو علـى   و) Rogers,1970; Baron et al., 1994) and Beneke  يتغير اللونال داللةاليوريز ب

 يوم وكـذلك تـم اختبـار نمـو     14 ةولمد C º30بعد التحضين بدرجة  CMA (Corn Meal Agar(وسط 

 ومقارنة النتائج مع جدول التغذية التشخيـصي الخـاص   Trichophyton Agarالفطريات الجلدية على وسط 

     ).and Guarro, 1995  De Hoog(  تحديد األنواع األخرى من هذا الجنس وعليه يتمبهذا الفطر 

  

   Trichoderma الخارجية للفطر اإلفرازات استخالص

) T.harzianum  ) T.h وهمـا  Trichoderma الخارجية لنـوعين مـن جـنس    اإلفرازاتتم سحب  

  Eziashi االعتمـاد علـى طريقـة    وب. جامعة الموصـل / المأخوذين من كلية الزراعة) T.viride ) T.vو
ها مو يوماً من ن14بعد  .T.hو  .T.v الفطرين استخلصت اإلفرازات الخارجية لرواشح  إذ ،)2007(وآخرون 

وضع الراشح في قمح فصل واضيف إليه نفـس         و بقطعة شاش    ثم ترشيحه ) PDB (على وسط مرق البطاطا   

ـ         من البيوتانول ورج جيداً     ) جمح/جمح(المقدار   ى ثم ترك لفصل الطبقتين وسحبت طبقة البيوتانول الحاوية عل

 البيوتانول الناتج وجفـف ثـم أذيـب     ع الخطوة السابقة ثالث مرات وجم     ت الخارجية للفطر وكرر   اإلفرازات

بعد وزنه فأصبح لدينا محلول قياسي معلوم التركيـز  )  Dimethyl sulphoxide ) DMSO بحجم معلوم من

) 2،  1،  0.5 ،   0.1،  0( كيـز   ا حضرت منه التر   N1V1=N2V2وباالعتماد على قانون التخفيف     ) حجم/وزن(

   .SGAمل من الوسط الزراعي / ملغم 

 يوم،  14نقية الفتية بعمر    من مزارعها ال  ) بواسطة ثاقبة فلين  (  ملم   5أخذت االقراص  الفطرية بقطر      

 14ولمـدة   ) C  ْ2 ± 28( مكررات لكل تركيز من التراكيز السابقة وحضنت بدرجة          ةوزرعت لكل فطر ثالث   

 كل قطرين متعامدين لكل مستعمرة فطرية ومقارنتها مـع العينـة            قياسمتوسط  يوم واخذت النتائج بحساب     

  . )Hocking, 1997 and Pitt Bennett, 1992; and  Kwon-chung ( )إضافةبدون (القياسية 

                                                 

  النتائج والمناقشة

ـ   اآلتيـة  مرضـية الفطريـات   التم عزل وتشخيص        الـسعفة الـرأس   (سببة لاللتهابـات الجلديـة       الم

Tinea capitis  ــة ــسعفة البدني ــي ) Tinea circinata وال   و Trichophyton mentagrophytes وه
T.verrucosum    , T. schoenleinii , T. terrestre  وT. rubrum  على المظهـر الخـارجي   باالعتماد 

 اختراق  باختبار األوساط الزرعية التشخيصية     باستخدامك  للمستعمرات الفطرية والتشخيص المجهري لها وكذل     

 األصـفر  اليوريز بداللة تغير اللون أنزيم أو داخلي النمو واستخدام اختبار اًالشعرة فيما إذا كان الفطر خارجي   

 إضافة T. mentagrophytes النوع  الفطر لألنزيم وإنهإفرازيل على إلى اللون الوردي المائل لألرجواني دل
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الصبغة الحمراء فـي الوسـط دليـل علـى أن الفطـر هـو                 فوجود (CMA)ى اختبار النمو على وسط      إل

T.rubrum. وكذلك تم التعرف على االنواع الفطرية األخرى للفطر Trichophyton   من نتائج اختبار نمـو 

      يـة للفطـر    الخارجاإلفرازاتوكانت نتائج اختبار تأثير  .  Trichophyton Agarهذه الفطريات على وسط 

Trichoderma  harzianum (T.h.) مستعمرات الفطريات السابقة كما موضح في الجدول أقطار على معدل 

نالحظ النسبة المئوية لتأثير مستخلص الفطر على نمو تلك الفطريات المرضية حيث             )2(ومن الجدول    ،  )1(

هناك فروقات معنوية لنمو الفطريات عنـد       وجد أن   ) مل/ ملغم ( 2عند التركيز   % 100ثبطت جميعها بنسبة    

يـادة تركيـز     تدريجياً لجميـع الفطريـات بز      ازدادت جميع التراكيز بالنسبة لعينة المقارنة وإن نسبة التثبيط       

     و  T. rubrum   نـظ أن الفطريـ ونالحمل/  ملغم2عند التركيز % 100لتثبيط المستخلص إلى أن بلغ ا

T. verrucosum 100 ثبطا بنـسبة  إذا أكثر تأثراً بالمستخلص من بقية الفطريات المنتخبة كان) 1(شكل ال %

   .مل /  ملغم 1عند التركيز 
  

  

  علـى معـدل أقطـار    ) .Trichoderma harzianum) T.hتأثير اإلفرازات الخارجية للفطر :  1  جدول ال

   . Trichophyton أنواع الفطر مستعمرات
  

    )مل\ملغم(تركيز المستخلص 

 المقارنة
2  1 0.5 0.1 

  اسم الفطر

7.5  0 0.8 3.1 5  Trichophyton mentagrophytes 

7.5 0 0 1.7 3  T. rubrum 
7.5  0 1 3.2 6.5 T. schoenleinii 

7.5  0  1 2.9 5 T. terrestre 
7.5  0 0 1.1 1.9  T. verrucosum 

  .  بالسنتمتر المستعمرات الفطريةأقطارتشير األرقام في الجدول إلى *           
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  على  Trichoderma harzainum  النسبة المئوية للتأثير المثبط لإلفرازات الخارجية للفطر: 2جدولال   

  .نمو الفطريات المعزولة من االلتهابات الجلدية               

  %النسبة المئوية للتثبيط 
  المقارنة

2  1  0.5  0.1  
  اسم الفطر

0 
a 

100 
e 

86.66 
d 

61.33 
c  

33.33 
b  

Trichophyton 
mentagrophytes 

0 
a 

100  
e 

100  
d 

77.21  
c 

59.78 
b  

T. rubrum 
 

0 
a  

100 
e  

87.03 
d  

57.1 
c  

12.41 
b  

T. schoenleinii  

0 
a 

100 
e 

89.27 
d 

58.88 
c 

32.97 
b 

T. terrestre 

0 
a 

100 
e 

100 
d 

86.08 
c 

74.42 
b 

T. verrucosum 

  )مل/ ملغم(  مقاس بـ  T. harzianum  مستخلصتركيز* 

  .الحروف المتشابهة أفقياً تدل على عدم وجود فروق معنوية بين التراكيز* 

   

  
  

   .Trichophyton verrucosum على الفطر T. harzianumتأثير مستخلصات الفطر : 1شكل        

 mg/ml 0.5 mg/ml 0.1 المقارنة 
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) (T.h تـابع لمـستخلص      يبين مدى االختالف في استجابة العزالت الفطرية لكل تركيز        ) 2( والشكل

 0.1 للتركيز   T.mentagrophyton و   T.terrestreفنالحظ عدم وجود فروقات معنوية في استجابة العزلتين           

لم يالحـظ اخـتالف معنـوي فـي اسـتجابة العـزالت             ) مل/  ملغم 1 و   0.5(مل بينما عند التركيز     / ملغم

T.terrestre و T.schoenleinii   و T.mentagrophyton  مـل /  ملغـم  2( تركيزين وعند التركيز     لهذين ال (

 وعليه ال يوجد أي اختالف معنوي في تثبيط المستخلص للفطريات           100كانت جميع المتوسطات مساوية لل      

 لعدم وجـود الفروقـات      مل/  ملغم 2للتركيز  ) 1( في الشكل    أعمدةالمنتخبة عند هذا التركيز ولذلك لم يسجل        

  .االستجابة المعنوية في 

  

  
  

  . Trichoderma harzianum  االختالف في استجابة العزالت الفطرية لكل تركيز تابع لمستخلص:2شكل  

  

) Trichoderma viride )T.h المستعمرات الفطرية المعاملة للمستخلص أقطاروأظهرت نتائج معدل   

ولكنها كانت أقل تأثيراً على نمو المستعمرات الفطرية مـن          ثبيطاً ملحوظاً في النمو     ت) 3(والمبينة في الجدول    

لـوحظ  ) T.v( لنتائج النسبة المئوية لتثبيط مستخلص       اإلحصائي التحليل   إجراءومن   )T.h(تأثير المستخلص   

 كلما زاد تركيز المـستخلص  إذ أنه ) 4جدول(أن هنالك فروقات معنوية بين جميع التراكيز ومعاملة المقارنة    

ـ %  86.66) مل/ ملغم2(  نسبة التثبيط وبلغ  التثبيط عند التركيز امي عليه الفطر زادتالنفي الوسط   رللفط
Trichophyton mentagrophyts للفطر  98.65%و T. rubrum للفطـر   68.27% و T. schoenleinii  و 

ان أكثـر   ك(T.v) فنالحظ أن مستخلص T. verrucosumللفطر  % 100 و T. terrestreللفطر  %  86.59

  ،)3(شكل ال T. rubrumويليه الفطر بالنسبة لبقية الفطريات المنتخبة   T. verrucosumتثبيطاً لنمو  الفطر 
  

         T.terrestre          T.schoenleinii   T.mentagrophyton   T.verrucosum         T.rubrum  
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 على معدل أقطار مـستعمرات أنـواع   Trichoderma virideتأثير اإلفرازات الخارجية للفطر : 3جدول ال

  . Trichophytonالفطر 

  

  المقارنة  )مل \ملغم( تركيز المستخلص

2  1 0.5 0.1  

  اسم الفطر

7.5  1  3 5 6.8 Trichophyton mentagrophytes 
7.5 0.1 3.5 4 5.2 T. rubrum 
7.5  2.5 4.3 5.5 7.5 T. schoenleinii  
7.5 1.1 2 5 6 T. terrestre 
7.5  0 0.6  0.7 1 T. verrucosum 

  . لفطرية بالسنتمتر المستعمرات اأقطارتشير األرقام في الجدول إلى *              
  

  

    علىTrichoderma viride النسبة المئوية للتأثير المثبط لإلفرازات الخارجية للفطر :4جدول  ال

  . الجلديةااللتهابات نمو الفطريات المعزولة من             
  

  %النسبة المئوية للتثبيط 
 المقارنة 

2  1  0.5  0.1  
  اسم الفطر

0 
a 

86.66 
e 

60 
d 

33.33
c  

9.33 
b  Trichophyton mentagrophytes 

0 
a 

98.65  
e 

52.88  
d 

46.16  
c 

29.98
b  

T. rubrum  
 

0 
a  

68.27 
e  

42.78 
d  

28.06
c  

3.03 
b  T. schoenleinii  

0 
a 

86.59 
e 

73.18 
d 

32.96
c 

19.55
b T. terrestre 

0 
a 

100 
e 

91.92 
d 

90.58
c 

86.54
b T. verrucosum 

  .)مل / ملغم(  مقاس بـ T. virideص مستخلتركيز *         
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  .Trichophyton rubrumعلى الفطر  T. virideتأثير مستخلصات الفطر : 3شكل               

  

لوحظ فروقـات معنويـة فـي    ) )4(شكل  ( وعند المقارنة بين استجابة العزالت الفطرية لكل تركيز         

 فـي    معنويـة  مل لم يالحظ فروقات   /  ملغم 0.5 للتركيز   مل بينما /  ملغم   1 و   0.1استجابة العزالت للتركيز    

 وجد أختالف تانن الباقيأما العزلتا T.mentagophytes و T.schoenleinii و  T.terrestreاستجابة العزالت 

لم يالحـظ اخـتالف معنـوي فـي         ) مل/  ملغم 2(معنوي في استجابتهما لنفس التركيز، أما بالنسبة للتركيز         

وكانت  T.verrucosum و   T.rubrum وبين العزلتين    T.mentagrophytes و   T.terrestreاستجابة العزلتين   

  . عزلتين تأثراً بالمستخلصأكثر
   

  
   . Trichoderma viride االختالف في استجابة العزالت الفطرية لكل تركيز تابع لمستخلص :4شكل ال

0.5 mg/ml 1 mg/ml  المقارنة 

         T.terrestre         T.schoenleinii    T.mentagrophyton   T.verrucosum         T.rubrum  
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 لكي نـتمكن    Ketoconazoleد الفطري   ر الفطريات بالتراكيز المختلفة من المضا     وعند دراسة مدى تأث    

 صالحية استخدام   ة ولمعرفة مدى  في الفطريات المنتخب  ) T.v و   T.h(من معرفة القوة التثبيطية للمستخلصين      

يبين تأثير المضاد علـى معـدل نمـو أقطـار           ) 5(الجدول   لتلك الفطريات، نالحظ من      اًمضادالمستخلص  

ـ المستعمرات الفطرية مقاساً   أن ) 6الجـدول   ( من دراسة النسبة المئوية لتـأثير المـضاد          نالحظو) سم(  ب

      للفطـر % 91.11مـل وبنـسبة     /  ملغم 2 ثبط نمو الفطريات عند التركيز       Ketoconazole المضاد الفطري 

T.mentagrophytes ــر % 56.93 و ــر % 94.64 و T.schoenleinii%   91.06 و T.rubrumللفط للفط

T.terrestre للفطر % 91.92 وT.verrucosum .  
   

   Trichophyton أنواع الفطر على معدل أقطار مستعمراتketoconazoleتأثير المضاد الفطري :  5جدولال
 

مل       /ملغم  ketoconazoleتركيز   

 المقارنة

  
2  1  0.5  0.1  

  

  اسم الفطر

7.5  0.7  1  1.4  2.3  Trichophyton mentagrophytes 
7.5  3.2  3.9  4  5.1  T. rubrum 
7.5  0.7  1.1  1.4  2.1  T. schoenleinii 
7.5  0.4  0.8  2  3  T. terrestre 
7.5  0.6  1.2  1.4  2  T. verrucosum 

  

   على معدل أقطار الفطريات المعزولة من Ketoconazole النسبة المئوية لتأثير المضاد الفطري :6جدول  ال

  . االلتهابات الجلدية
  

  %النسبة المئوية للتثبيط 
  المقارنة

2  1  0.5  0.1  
  سم الفطرا

0 
a 

91.11 
e 

87.11 
d 

81.33 
c  

69.33 
b  Trichophyton mentagrophytes 

0 
a 

56.93  
e 

46.61  
d 

46.61  
c 

31.35 
b  T. rubrum 

0 
a  

91.06 
e  

86.14 
d  

81.23 
c  

70.51 
b  T. schoenleinii  

0 
a 

94.64 
e 

89.27 
d 

73.18 
c 

59.79 
b T. terrestre 

0 
a 

91.92 
e 

83.86 
d 

81.17 
c 

73.1 
b T. verrucosum 

  .)مل/ ملغم(  مقاس بـ Ketoconazoleتركيز ال * 

  .الحروف المتشابهة مع العينة القياسية تدل على عدم وجود فروقات معنوية بينهم* 
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كان بصورة عامة أكثر تثبيطـاً لنمـو الفطريـات          ) T.h(وعليه نالحظ أن المستخلص الفطري للفطر        

ولـوحظ أن مـستخلص      . Ketoconazole والمضاد الفطـري       (T.v)ة من مستخلص الفطر     الجلدية المنتخب 

 و  T.rubrum فـي تثبـيط نمـو مـستعمرات الفطـر            Ketoconazole المضاد الفطري     فاق (T.v)الفطر  

T.verrucosum استخدام الفطـر  إمكانية ، ولذلك يجب اكمال الدراسة حول Trichoderma harzianum و 

T.viride  األذن الخارجيـة وال     وااللتهاب األظافر والجلد    كإصاباتج األمراض الفطرية المستعصية      في عال 

العديد مـن األنـواع التابعـة        ت وجد إذ كبيرة في حياة اإلنسان      أهمية Trichoderma الفطر   ألنواعسيما إن   

  : لها القدرة على تثبيط أنواع عديدة من الفطريات الممرضة للنبات وهيTrichodermaلجنس 

 Rhizoctonia solani, Pythium aphanidermatum, Fusarium oxysporum, Sclerotium rolfsii,و 
Gaeumannomyces graminis var. tritici )   Inbar et al., 1994 (  بسبب قدرته على إنتاج اإلنزيمـات

 Ghisalberti and 1991  (  ومـواد مـضادة للفطريـات مثـل اسـيتلديهايد      lytic enzymesالمحللـة  

Sivasithamparam, (وجد، أRajendiran  وآخرون )أن الفطر   )2010T. viride    له القابلية علـى تثبـيط

أن  ) 1996( وآخـرون  Jensenوجـد   .A. fumigatesو  A.flavusو  Aspergillus nigerنمو الفطريات 

إذ يكون له تأثير مثبط  T. harzianumتكون ذات فائدة اقتصادية وخاصة النوع  Trichodermaأنواع جنس 

للقضاء  Trichoderma كذلك استخدمت أنواع جنس ،Pythiumو  Altanaria و  Fusariumللفطريات مثل 

بـدال مـن اسـتعمال المبيـدات         Rhizoctoniaو   Pythiumعلى الفطريـات الممرضـة للنباتـات مثـل          

أنـه اسـتخدم الـساللة     ب) 2005( وآخـرون  Omero أيـضا ذكـر   ،)Ruocco et al., 2009(الكيميائيـة 

Trichoderma virens NRAL 26672  لعالج إصابات السعفة الظفرية التي يسببها الفطـر Trichophyton 

rubrum تعمل هذه الساللة على منع وصول هايفات الفطر          إذ T.rubrum    لوحظ  . إلى قمة الصفيحة الظفرية 

 T.harzianumمـستخلص الفطـر      منتخبة وكان أن لمستخلصات الفطرين فعالية تثبيطية للفطريات الجلدية ال       

 يمكن استخدام هذه المستخلصات كوسيلة فعالة من وسائل الـسيطرة البايولوجيـة             إذ ،أكثر فاعلية في التثبيط   

 كذلك يوصى باختبار الفعالية التضادية      ،للقضاء على الفطريات بدال من استخدام المضادات الحيوية الكيميائية        

 ، المختلفة األخرى الممرضة لإلنسان     وكذلك األحياء  لصاتهما تجاه أو ضد الفطريات    لهذين الفطرين مع مستخ   

 لهذه المستخلصات عند استخدامها من حيـث        تقييم السالمة كذلك يوصى في الدراسات الالحقة بإجراء اختبار        
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