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  الملخص

االس ،   الحبة الـسوداء   ،الزعتر،  الثوم(  النباتات الطبية  كل من لالمائية  مستخلصات  التم دراسة تأثير    

المعزول من عينـات   Geotrichum candidumمنفردة وممزوجة مع الثوم ضد الفطر بصورة  )والنعناع

 ودرجـة  )5.6(عند االس الهيدروجيني Sabouroud’s Glucose Agar (SGA) النامي على وسطالقشع و

 وكان احـسن    تاً لنمو الفطر  ات النباتية منفردة تأثيراً تثبيطياً متفاو     اظهرت المستخلص حيث  ،  مo)28(حرارة  

 لمستخلص الحبة الـسوداء     )%91.4( اذ ثبط نمو الفطر بنسبة       3سم/ ملغم )25(تركيز مثبط لها هو التركيز      

كانت نسبة التثبـيط     ثم مستخلص النعناع حيث      )%88.5(اذ ثبط نمو الفطر بنسبة      يليه مستخلص الزعتر    

س نمـو    واخيراً ثـبط مـستخلص اال      )%80.5(ة  وثبط مستخلص الثوم نمو الفطر بنسب      )%86.2( المئوية

 لنمو  )%100(ًلثوم تأثيراً تثبيطياً كليا   ، في حين اعطى مستخلص االس ممزوجاً مع ا        )%73.8(الفطر بنسبة   

) 25( كيـز  ثم مستخلص النعناع ممزوجاً مع الثـوم عنـد التر          3سم/ ملغم )20 و 25(الفطر عند التركيزين    

 )%89.1( في حين اعطى مستخلص الزعتر ممزوجاً مع الثـوم تثبيطـاً لنمـو الفطـر بنـسبة                 3سم/ملغم

  .3سم/ملغم) 25(عند التركيز )%65.2(ئي ممزوجاً مع الثوم بنسبة ومستخلص الحبة السوداء الما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Study of inhibitory effect of aqueous extracts of (garlic, thyme, black seed, myrtle 
and peppermint) used separately or mixed with garlic against G. candidum isolated from 
sputum samples and growing on Sabouraud’s Glucose Agar (SGA) medium at pH 5.6 
and 28oC showed that all aqueous extracts had variable inhibitory effects against the 
fungus growth. It was found that the extract of black seed alone had the highest activity 
inhibiting the fungal growth. The inhibition percentage was (91.4%) obtained at 
concentration of (25) mg/ml, followed by the extract of thyme (88.5%) at concentration 
of (25) mg/ml, followed by the extract of peppermint (86.5%) at concentration (25) 
mg/ml and then the extract of garlic with (80.5%) at concentration (25) mg/ml; finally the 
extract of myrtle inhibited that fungus growth (73.8%) at concentration (25) mg/ml. 

It was also shown,  by study of the effect of combination between garlic extract and 
other extracts, that there were different degrees of inhibition of fungal growth; The 
combination of garlic and myrtle extract showed complete growth inhibition  of G. 
candidum  at concentration of (25) mg/ml and (20) mg/ml, followed by the combination 
of garlic and peppermint extract at concentration (25) mg/ml, followed by the 
combination between garlic and thyme extract (89.1%) at concentration (25) mg/ml, then 
the combination between garlic and black seed extract (65.2%) at concentration (25) 
mg/ml. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

بصورة واسعة في الماء والهواء والتربة ويلـوث منتجـات االلبـان    G. candidum  ينتشر الفطر

(Bouakline et al., 2000) ،يسبب داء الشعريات األرضية وGeotrichosis  على االنسان والحيوان وهو

، يصيب االنسان ويسبب (Wainstein et al., 1995)من األمراض االنتهازية الواسعة االنتشار في العالم 

لمرض في  التهابات الفم والمهبل وااللتهابات الجلدية والتهابات القناة الهضمية ويمكن ان تتواجد مسببات ا            

بهذه الحالة ضمن الفلورا الطبيعيـة وسـرعان        الفطر  القناة الهضمية دون ظهور اعراض مرضية ويعتبر        

مايكون ممرضاً انتهازياً في االشخاص المثبطين مناعياً ويسبب المرض التهابات اللـوزتين والقـصبات              

  . (Moss and McQuown, 1969)الهوائية والرئة

جـود مـضادات    وعلى الـرغم مـن و      ضرار على الصحة العامة،    ا منلفطريات  بات معلوماً ما ل   

 إال أن مقاومة الفطريات المرضية لمضاداتها الكيمياوية أصبحت مشكلة حقيقية في            ,كيمياوية مؤثرة عليها  

اتجهت أنظار العالم إلى استخدام النباتات الطبيـة بوصـفها مـضاداٍت لهـذه     ف ،(Foster, 2000)العالم 
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، (Chun et al., 2001)  جانبية عند استخدامها بالجرع المحـددة اًعدم احداثها أضرارلالفطريات المرضية 

أما باستخالص المواد الفعالة من كل نبات لوحده أو باستخالصها من أكثر من نوع نباتي بعـد مزجهـا                   

على زيت أساسي ذي رائحة نفاذة ومركبـات   يحتوي الثوماذ  ،(Xia and Kong, 1998)بأوزان محددة 

 وصـابونيات   Alkaloides وقلويات   Tanninsوعفصيات   Glucosidesريتية عضوية وكاليكوسيدات    كب

Saponins)  ،لى زيت طيار ذي رائحة عطريـة  يحتوي  الزعتر اال ان . )1982الصراف(Roberts et 

al., 1998) وعلى مواد فينولية أهمها Thymol وCarvacrol  مـواد  و التي يعزى إليها المفعول الطبـي

  .(Zheng and Wang, 2001) وفالفونات Tannins عفصيات وResinsاتنجية ر

 التـي يعـزى إليهـا       Nigelloneمادة النجلون   فيها على   طيار  الزيت  فيحتوي ال اما الحبة السوداء    

في حين  .(Nergiz and Otles, 1993) وأحماض دهنية  Nigelline وNigellicineالمفعول الطبي وعلى 

 Bitter ومـواد مـرة      Tannins وعلى العفصيات    Myrtolزيت أساسي هو    وي على   اوراق االس تحت  ان  

  .)1988مجيد ومحمود، ( Myricetinالميرستين و Resinsوراتنجات 

له رائحة مميزة وطعم حاد  Peppermint oilزيت طيار يعرف بزيت النعناع النعناع على ويحتوي 

  فضالً عن تربينات أخرى مثل بينـين         Menthone والمنثون   Menthol المنثول   مركبييتكون من   الذي  و

Pinene  وفيالتدرينPhelleudrene  وقليل من الراتنجاتResins   وتانينـات Tannins   ومـواد دباغيـة 

  .)1988أبو زيد، (رة موعناصر 

  

  المواد وطرائق البحث

 المأخوذة مـن المرضـى المحـالين مـن     sputumعينات القشع من  G. candidumالفطر عزل 

يادات االستشارية إلى مختبر الفطريات في مستشفى الرازي العام بالموصل والذين يعانون من سـعال               الع

مصحوب بقشع مستمر لمدة طويلة وغير مستجيب للعالج؛ حيث تم تعقيم تجويف الفم والغرغرة بمحلـول                

 Sabouroud’s Glucose Agar (SGA)ملحي في الصباح الباكر وأخذت العينة وزرعت علـى وسـط   

م لمدة اسبوعين فحصت بعدها المستعمرات الفطرية النامية مظهرياً من حيـث            0 30وحضنت تحت درجة    

  .)De Hoog and Guarro, 1995( اللون والشكل والقوام

ــشاب      ــداوي باألع ــي الت ــتعمال ف ــائعة االس ــة ش ــات طبي ــسة نبات ــار خم ــم اختي   ت

 Thyme (Thymus والزعتر Garlic (Allium sativum) الثوم فضالً عن وجودها في البيئة العراقية وهي

vulgaris)  والحبـة الـسوداء  Black cumin (Nigella sativa) واالس Myrtle (Myrtus communis) 

 مـن  )الثـوم والحبـة الـسوداء   (جمعت النباتات الطبية  .Peppermint (Mentha longifolia) والنعناع

ن حدائق الجامعة في حين جمع الزعتـر مـن منطقـة            األسواق المحلية أما االس والنعناع فقد تم جمعه م        

القوش في محافظة نينوى، جفف نباتا النعناع والزعتر طبيعياً وحفظت النماذج بعد الجفاف التام في أكياس                

  .بالستيكية لحين االستعمال، وقد استخدم الثوم واالس طريين
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 (Riose et al., 1987)يقة المستخلصات المائية للنباتات المستخدمة في الدراسة حسب طرحضرت 

 من الماء المقطر باستثناء نبات النعناع حيث مـزج          3 سم 160غم من النموذج النباتي مع       40وذلك بمزج   

 باستخدام جهـاز    هرس من الماء المقطر، سحق النموذج بواسطة جفنة خزفية ثم           3 سم 200 معغم منه    40

 ساعة لغرض النقع، ورشح بعد ذلـك        24م لمدة   0 4الخالط الكهربائي تحت التبريد، ترك المزيج بدرجة        

 دقـائق   10د لمـدة    / د 3000خالل عدة طبقات من الشاش، ثم عرض الراشح إلى الطرد المركزي بقوة             

 تحت التفريغ وبذلك تم (Whatman No. 2)ورشح مرة أخرى بواسطة قمع بوخنر باستخدام ورق ترشيح 

فف المستخلص الناتج بالتبريد تحت الضغط المخلخل       الحصول على المستخلص المائي الخام لكل نبات، ج       

م حفظت العينات في عبوات بالستيكية محكمة الغلق تحت         0 -50تحت درجة حرارة     Lyophilizerبجهاز  

مـزج  بفقد حضرت    المستخلصات المائية للنباتات الطبية ممزوجة مع الثوم         اما .التجميد لحين االستعمال  

 من الماء المقطر باسـتثناء الثـوم        3 سم 160 نبات طبي وأضيف إلى      غم من كل   20غم من الثوم مع      20

 وتـم   .واكملت طريقة التحضير كما فـي اعـاله        من الماء المقطر،     3سم 200والنعناع حيث أضيف إليه     

 Seitz filters باستخدام مرشـح سـايتز    وعقم3سم/ملغم 200 تحضير تركيز قياسي من المستخلص بنسبة

 مايكرون تحت التفريغ وعد هذا التركيز القياسي مصدراً لتحضير          0.22بقطر  الحاوي على مرشح غشائي     

  .)1998النعمان، (التخافيف المستخدمة في الدراسة 

وذلك بإضافة  يه  اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات المائية منفردة وممزوجة مع الثوم عل         واجري  

  المعقم قبل تصلبه فـي     SGAالوسط الغذائي   أحجام محددة من كل مستخلص معقم إلى أحجام محددة من           

 ثم صـبت    3سم/ملغم) 25 ،   20 ،   15،   10 ،   5(قناٍن زجاجية، وبعد رجها جيداً تم الحصول على التراكيز        

سم وبعد تصلب الوسط أخذ قرص من حافة المستعمرة الفطريـة بعمـر             ) 9(في ثالثة أطباق بتري بقطر      

سم ووضع في مركز الطبق في ظـروف معقمـة ثـم     0.5بقطر  Cork porerاسبوع بواسطة ثاقب فلين 

م في حاضنة لمدة اسبوع، أخذت النتـائج بحـساب    0 28حضنت األطباق بوضع مقلوب في درجة حرارة        

كل مستعمرة فطرية وكانت كل معاملة بثالثة مكررات كل مكرر طبـق             متوسط قياس قطرين متعامدين     

  .واحد

  

  النتائج والمناقشة

  لنباتية المنفردةتاثير المستخلصات ا

النباتات الطبية المدروسة منفردة وبكافة التراكيز تاثيراً تثبيطيـاً لنمـو           مستخلصات  اظهرت جميع   

 مستخلص الحبـة  حيث تفوق 1جدول وبفروقات معنوية مختلفة  وبدرجات متفاوتة G. candidumالفطر 

يليه مـستخلص نبـات الزعتـر        )%91.4(  بلغت نسبة التثبيط المئوية    اذالسوداء على باقي المستخلصات     

واخيراً %) 80.5 (مستخلص نبات الثوم بنسبة   و%) 82.9(ثم مستخلص نبات النعناع بنسبة      %) 88.5(بنسبة  

 في حين اختلفت هـذه النـسب عنـد          3سم/ملغم )25(عند التركيز   %) 73.8(مستخلص نبات اآلس بنسبة     
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النعناع، لمستخلصات   %)59.5و  % 77.7،  %81،  %83.4،  %86.2 ( حيث بلغت  3سم/ملغم )20(التركيز  

فبلغت النسب المئويـة     3سم/ملغم )15(التركيز  اما عند   التوالي،  الحبة السوداء، الزعتر، الثوم واآلس على       

 على التوالي لمستخلصات الحبة السوداء، الثوم، النعنـاع،         %)42.1و  % %67.7 72.4،  73,4%،  80%(

، %57.7،  %62.4،  %77.1 ( 3سـم /ملغم) 10(عند التركيز    في حين بلغت النسب المئوية       الزعتر واآلس 

، واخيـراً بلغـت النـسب       للمستخلصات الحبة السوداء، النعناع، الثوم، الزعتر واآلس      %) 28.1 و   56%

علـى التـوالي للمستخلـصات الحبـة        %) 22.4و  % 34.1،  %37.7،  %42.4،  %56.7( المئوية للتثبيط 

  .3سم/ملغم )10( عند التركيز السوداء، الزعتر، الثوم، النعناع واآلس

التراكيـز  بثبـوت  ان اختالف نسب التثبيط باختالف المستخلصات النباتية المستخدمة في الدراسة        

تعود فعاليـة الثـوم ضـد        المستخدمة يعود الى اختالف المواد الفعالة التي تسبب تثبيط نمو الفطر حيث           

 الموجود في الثوم النتاج     Allininحامض االميني    يعمل على ال   Allinaseاالحياء المجهرية الى ان انزيم      

 Diallyl disulfide  )Dreidger، كـذلك لوجـود   Allicin وهو االليسين  المضاد الحيوي لنمو الجراثيم

 بان زيت الزعتر االساسي له تأثير مثبط لنمو الفطريـات،         ) 1993( واخرون   Panizziوقد وجد    .)1996,

بنـسبة    Aspergillus flavusص الزعتر المائي ثبط نمـو الفطـر    ان مستخل)1999(وكذلك وجد محمد 

ـ   . كذلك ان زيت الزعتر يؤثر على نمو الفطريات الجلدية         3سم/ ملغم )20 (عند التركيز  )88%(  ت كما اثبت

 Proteusعدم وجود تأثير لمستخلص الزعتر المائي على عدة انـواع جرثوميـة منهـا    ) 1998 (النعمان

vulgaris و Strept. pyogenes      وقد يعود ذلك الختالف تركيب الخلية البكتيرية عـن الخليـة الفطريـة

  Carvacrol  والكارفـاكرول    Thymol التثبيط الى احتواء الزعتر على الفينوالت كالثيمول          ويعود سبب 

 )Hatime )1991 و Hanafyفي حين وجد ،  (Isman et al., 2001)المثبطة او القاتلة لالحياء المجهرية 

 )400-25( بتركيـز   Candida albicansان لمستخلص الحبة السوداء فعاليـة تثبيطيـة ضـد الفطـر     

   ان مـستخلص االس المـائي ثـبط نمـو الفطريـات            )1996(لجنـابي   واثبـت ا   .قـرص /مايكروغرام

 T. mentagrophytes، T. rubrum، T. tonsurance، E. floccosum ويعود سبب التثبيط الى احتواء ،

وكاليكوسيدات ومواد فينولية    Kaempferol، Myricetin، Aglyconeاالس على المواد الفعالة     مستخلص  

 )1993( واخـرون  EL-Kady  في حين بين.الفينولية  Myrtucommulones A and Bال سيما مجموعة 

  Microsporum canis ،T. simmii ان مستخلص النعناع المائي اظهر تأثيراً تثبيطياً عالياً ضد الفطريات
ــا  Candida albicansو   .E. coli ،Salmonella paratyphi ،Staph. ureus ، Prot والبكتيري

vulgaris،B. cereus      ويرجع التأثير المثبط لمستخلص النعناع الى احتوائـه علـى المنثـولMenthol 

  .  ذات الفعالية التثبيطية لالحياء المجهريةMenthone والمنثون
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 28عند درجة حرارة  G. candidumير المثبط للمستخلصات النباتية المائية على الفطر  التأث :1جدول ال
o م لمدة اسبوع على وسط SGA.  

  *)سم(متوسط أقطار المستعمرات الفطرية   3سم/التركيز ملغم  نوع المستخلص
النسبة المئوية 

  **للتثبيط
  س 37.7  4.2  5
  ل 57.7  2.9  10
  زح 73.4  1.8  15
  و 77.7  1.5  20

  الثوم

  هـ 80.5  1.3  25
   ن42.4  4.0  5
  م 56  3.0  10
  ط 67.7  2.2  15
  هـ 81  1.3  20

  الزعتر

  

  ب 88.5  0.8  25
   م56.7  3.0  5
  و 77.1  1.6  10
  هـ 80  1.4  15
  د 83.4  1.1  20

  الحبة السوداء

  

  أ 91.4  0.6  25
  ف 22.4  5.4  5
  ص 28.1  5.0  10
  م 42.1  4.1  15
  ك 59.5  2.8  20

  اآلس

  

  ز 73.8  1.8  25
  ع 34.1  4.6  5
  ي 62.4  2.6  10
   ح72.4  1.9  15
  ز 74.2  1.8  20

  النعناع

  

   ج86.2  0.8  25

  ش 0  7.0  0  المقارنة

  .قيم المتوسطات تمثل متوسط ثالث قراءات* 

ـ  او اكثرالقيم التي تشترك بحرف أبجدي واحد    **  ار دنكـن عنـد    ليس بينها فرق معنوي باستخدام اختب

  .0.05مستوى احتمال 
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  تاثير المستخلصات النباتية ممزوجة مع الثوم

اظهر مستخلص اآلس ممزوجاُ مع الثوم تاثيراً تثبيطياً عالياً فاق جميع المستخلصات االخرى حيث              

، 25( على التوالي للتراكيـز      %)77.4و  % 88.1،  %97.7،  %100،  %100(كانت النسب المئوية للتثبيط     

 في حين كانت النسب المئوية للتثبيط لمستخلص النعناع ممزوجاً مع الثـوم             3سم/ملغم) 5 و   10،  15،  20

، %89.1(ولمستخلص الزعتـر ممزوجـاً مـع الثـوم          %) 25.2و  % 43.4،  47.7%،  67.1%،  100%(

عند نفس التراكيز اعاله، في حين كانت النسب المئوية لمستخلص          %) 13.4و  % 46.5،  69.5%،  86.7%

و  20،  25(عند التراكيـز    %) 24.8،  33.4،  %65.2(السوداء ممزوجة مع الثوم اقلها تاثيراً وبلغت        الحبة  

 ادت الـى    3سـم /ملغم) 5 و   10( عند التركيزين    النمو الشعاعي للفطر  في   وحصلت زيادة    3سم/ ملغم )15

ـ        نمو الفطر اكثر من معاملة المقارنة       زيادة   ى مركبـات   ويعود السبب الى ان المستخلص خام يحتوي عل

اال ان الخيوط الفطرية كانت رفيعة باالضافة الى كون  G. candidumكثيرة سببت استطالة خيوط الفطر 

او ربما  مما يدل على قلة عدد السبورات النابتة لتكوين الخيوط الفطرية           كانت رقيقة   المستعمرات الفطرية   

  .في هذين التركيزينلقلة التفرع وتكوين الكونيدات 

 T. rubrumان فعالية مستخلص االس والخرنـوب ضـد الفطريـات    ) AL-Tikrity) 1997وجد 

 ان) 2001( ل نبات منفرداً وكـذلك وجـد العنـزي   اعلى من فعالية مستخلص ك  Candida albicansو

 تثبيطـاً تامـاً   T. mentagrophytesو  A. fumigatus الثوم واالس ادى الـى تثبـيط الفطـر   مستخلص 

 ان المستخلص المائي للثوم والنعناع ذو فعالية تثبيطية عاليـة ضـد             ) 1999( وجد محمد     كما .)100%(

 فـي الفئـران   B1وكان لزيت الثوم والنعناع فعالية في تقليل سـمية االفالتوكـسين      A. flavusالفطر 

وتقليـل سـمية     A. flavusالمختبرة،وكذلك كان لزيت النعناع والزعتر فعالية عالية مضادة لنمو الفطـر  

 .Tان مستخلص الثوم والزعتر المائي ثـبط نمـو الفطريـات    ) 2001 (وجد العنزيكما ، فالتوكسيناال

mentagrophytes وA. fumigatus   ًفي حين كان تأثيره على الفطر)% 100(تثبيطاً تاماA. niger   ًمثبطا

  .)%72(بنسبة 
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 .G راألخرى على الفطتأثير مزج مستخلص الثوم والمستخلصات النباتية المائية :  2جدول ال

candidum  28عند درجة حرارة oعلى وسط   م لمدة اسبوعSGA  

متوسط أقطار المستعمرات الفطرية   3سم/التركيز ملغم  نوع المستخلص

  )*سم(

النسبة المئوية 

  **للتثبيط
  م 13.4  6.1  5

  ط 46.2  3.7  10
  و 69.5  2.1  15
  د 86.7  0.9  20

   والزعترالثوم

  جـ 89.1  0.7  25
5  7.5  --- 

10  7.3  ---  
 ل 24.8  5.2  15
  ك 33.4  4.6  20

الثوم والحبة 

  السوداء

  
  ح 65.2  2.4  25
  هـ71.4  2.1  5

  ج د 88.1  0.8  10
  ب 97.7  0.2  15
  أ 100  0  20

  الثوم واالس

  

  أ 100  0  25
  ل 25.2  5.2  5

  ي 43.4  3.9  10
  ط 47.7  3.6  15
  ز 67.1  2.3  20

  الثوم والنعناع

  

  أ 100  0  25

  ن 0  7.0  0  المقارنة

  لمتوسطات تمثل متوسط ثالث قراءاتقيم ا* 

 ليس بينها فرق معنوي باستخدام اختبار دنكـن عنـد            او اكثر  القيم التي تشترك بحرف أبجدي واحد     ** 

  .0.05مستوى احتمال 

  قيم المتوسطات فاقت متوسطات المقارنة ---
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