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    خصلالم

يمتلك فعالية  ) No ( النتريك ؤكسيدا  لجزئية  المانح النتروكليسرينأن عقار     الحالية  الدراسة أظهرت نتائج      

 نوع الفطر  حسببتباين التأثير   و Aspergillusمضادة للفطريات ضد بعض أنواع الفطر الممرض االنتهازي         

 بلغـت النـسبة   فقد اسية للنتروكليسرين حساألكثر A . flavus  الفطركان إذ .في وسط النمو  العقارتركيزو

 علـى    من وسط النمـو    3مس/  ملغم   0.15 و 0.075كيز  اعند التر  %59.25 و %44.45 ه نمو تثبيطلالمئوية  

     ه نمـو ثبـيط النـسبة المئويـة لت    بلغتإذ للعقار األقل حساسية A . fumigatusالفطر  كان  حينفي .التوالي

ـ /  ملغم   0.15 وكان التركيز  .وعلى التوالي نفسها    الذكر  السابقة كيزا عند التر  %18.2و % 9.09  مـن   3مس

   . من وسط النمو3مس/  ملغم 0.075 لنمو الفطريات المختبرة مقارنة بالتركيز اًاألكثر تثبيط وسط النمو

  

   Aspergillus لفطريات،النتروكليسرين، الفعالية المضادة ل: الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT  

      The results of present study showed, that nitroglycerin as a nitric oxide donor (NO) have 
antifungal activity against some species of the opportunistic pathogenic fungus Aspergillus 
depending on species of fungus and the concentration of drug in growth media . A . flavus  
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was  the most sensitive to nitroglycerin, it caused  44.45% and 59.25% inhibition of fungus 
growth when used in concentrations of 0.075 and o.15 mg\ml in growth medium 
respectively. Whereas, A. fumigatus seems to be less sensitive to drug, the inhibition 
percentages was 9.09% and 18.2% at the same previous concentrations respectively. The 
concentration 0.15 mg\ml was more inhibitory on growth of test fungi in compared to 0.075 
mg\ml. 
  
Keywords : Nitroglycerin, Antifungal activity,  Aspergillus . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 ]C3H5(NO3)3[ ذو الصيغة الكيميائيـة  Nitroglycerin (Glyceryl trinitrate) النتروكليسرينيعد        

 وتلعـب هـذه   ). NO ()Katzung et al., 2009 ( النتريـك كسيدؤا  للجزئية الدوائية المانحةالمركباتمن 

مه ا مما أدى إلى استخد    Nitrovasodilator لألوعية الدموية    اًموسعبوصفه  لية عمله   آ في   اً كبير اًدورالجزئية  

 Angina pectoris لعالج حاالت الذبحة الـصدرية  Angesidحاليا وبشكل واسع والمعروف باسمه التجاري 

     .)Myocardial infarction )et al., 2009  Richardواحتشاء عضلة القلب 

 على األوعية الدموية فأن      النتريك اؤكسيد تأثيرات جزئية    إلى توصلت األبحاث العلمية بأنه اضافة       وقد      

NO  مثـل   بالفطريـات  اإلصـابة  فـي المقاومـة الطبيعيـة ضـد     اً كبيـر اً دورلهCandida albicans  

)Kim et al., 2008(او   Paracoccidioides brasiliensis) Gonzalez et al., 2000( اوCryptococcus 

neoformans ) , 2000  Aguirre and Gibson (   ذكـر فقـد et al., 2008)     Vazquez-Torres ( أن 

  .اؤكسيد النتريك بإنتاج  تقوم بالفطرياتاإلصابة نتيجة البلعميات المحفزة مناعيا

 Opportunistic pathogenic fungus  من الفطريات الممرضة االنتهازية  Aspergillus  الفطردعي       

أن ). Prescott et al., 2005( الفطرية شيوعا  اإلصابات أنواع من أكثر يعدوالمسببة لداء الرشاشيات والذي 

  حديثة مضادة للفطريات    دوائية مركباتمقاومة للمضادات الفطرية أكدت الحاجة الى اكتشاف        الظاهرة   انتشار

ات عقار من الخطوات المهمة الكتشاف د والتي تعIn vitroاج عن طريق القيام  بأجراء اختبارات  في الزج

 ولتحقيق ذلك كان الهدف من دراستنا ) et al., 2010 Lass-Florl(  حديثة تمتلك تأثيرات مضادة للفطريات 

  بعـض  ضـد  NOالمانح لجزئية    النتروكليسرين عقارل الحالية هو الكشف عن التأثيرات المضادة للفطريات      

  . Aspergillus  فطرأنواع

  المواد وطرائق العمل

  :تحضير الفطريات المختبرة 

  :هي    Aspergillus  أنواع من  فطرتم تحضير مزارع فطرية حديثة بعمر أسبوع لثالثة        

    niger A.  و A. fumigatus   و  A.  flavus     والتي تم الحصول عليها من مختبـرات بحـوث األحيـاء

   .جامعة الموصل/ قسم علوم الحياة  /كلية العلوم/ المجهرية 
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 أنـواع   بعـض   علـى نمـو    النيتريك اؤكـسيد  المانح للجزئية     النتروكليسرين للعقاراختبار التأثير المثبط    

Aspergillus  الزجاج في(In vitro)  

  فطـر  أنـواع   بعـض   علـى نمـو    النيتريك اؤكـسيد   النتروكليسرين المانح للجزئية     تم اختبار عقار        

Aspergillus   طريقةباالعتماد على   )Cakir et al., 2005(االختـزال فـي النمـو     والتي تتضمن حساب 

 عقـار  مـن     معينـة  ة على تراكيـز   الحاوي  الزرعية األوساط على النامية   بقياس أقطار المستعمرات الفطرية   

ليـة مـن عقـار       الخا األوساط الزرعيـة   النامية على  مقارنة مع أقطار المستعمرات الفطرية       النتروكليسرين

  Sabouraud – dextrose agar (SDA)الوسط الغذائي  تخدام  ـتم اس .)يطرة السالبةـالس( النتروكليسرين

) Himedia Laboratories Pvt.Ltd-India ( والمضاف أليه المضاد البكتيريChloramphenicol)  المجهز

ـ  ـركة العام ـمن الش  ـ  ـة والمـستلزم  ـة لألدوي ـ  ة،  ـات الطبي   %0.5وبتركيـز   ) العـراق   امراء،ـس

)Meletiadis et al.,2002 (وسطوذلك لمنع تلوث  Sabouraud – dextrose  البكتريةبالجراثيم  .  

 وسـط النمـو والتـي تـم          من 3سم/  ملغم   0.15و   0.075التراكيز  ب كليسرينالنترو استخدم عقار           

 Glaxowellcome-United(لنتروكليـسرين   عقـار ا يوجـد .  أوليةالتوصل أليها باالعتماد على اختبارات

Kingdom( ولتحـضير التراكيـز      ملغم 0.5 و الواحد ه  القرصتركيز المادة الفعالة في      أقراصلى شكل    ع 

 كيـز االتر  لـذلك سـوف تكـون      3سم 60 البالغ  الكلي  حجم وسط النمو   المطلوبة من العقار تم االعتماد على     

 وعلـى     قرص  18 و   9 إذابة تفقد تم  لحصول على هذه التراكيز    ول  من العقار   ملغم 9 و   4.5  فعليا ةالمطلوب

 3سم 55 إلى المحضرة   3سم 5 أل أضيفتثم    وتحت ظروف معقمة    المعقم  من الماء المقطر   3سم 5في   التوالي

 تحت ظـروف  3سم 100المعقم قبل تصلبه في دورق سعته  Sabouraud – dextrose agarمن وسط النمو 

ير جيدا ليتجانس تركيز المادة الفعالة مع الوسط الغذائي بعد ذلك صبت في أطباق              معقمة ثم رجت هذه القوار    

 مكررات لكـل تركيـز      ة وبواقع ثالث  وسط النمو  من   3سم 20 سم بحيث احتوى كل طبق على        9بتري قطر   

 Cork بواسطة ثاقب فلـين  أسبوعبعمر و وبعد تصلب الوسط اخذ قرص من حافة المستعرة الفطرية الحديثة

porer   م ° 28 ملم ووضع في وسط الطبق وبظروف معقمة ثم حفظت األطباق وفي درجة حـرارة                5 وبقطر

ولغرض مقارنـة  ). et al., 2007  Radulovic( ساعة 48 ولمدة (Elektro - Mag- Turkey)في الحاضنة 

  : على الفطريات فقد تم تحضير مجاميع السيطرة التالية النتروكليسريننتائج تأثير

   :)Negative control(سالبة ال السيطرة  مجموعة-1

 من  3سم 55 الى    المعقم  من الماء المقطر   3سم 5 بإضافةحضرت   ):ماء مقطر (مجموعة سيطرة سالبة          

  Chloramphenicol المـضاف أليـه المـضاد البكتيـري     Sabouraud – dextrose agarالوسط الغذائي 

بـالجراثيم    Sabouraud – dextroseذلك لمنع تلوث وسط و) Meletiadis et al., 2002 (0.5% وبتركيز 

   .على نمو الفطريات في اختبار التأثير المثبط للنيتروكلسرين  نفسهامع أتباع الخطوات السابقة الذكر .البكترية
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  النـستاتين  والمتمثلة بالمـضاد الفطـري القياسـي   :)Positive control(موجبة السيطرة المجموعة  -2 

Nystatin ) وقد حضرت مجموعة ) المجهز من الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية، سامراء، العراق

)  من وسط النمـو    3سم / م مايكرو غرا  30(بتركيز   ستاتينـالنالمضاد الفطري    ةـبإضافيطرة الموجبة   ـالس

)et al., 2003 Agnol(  ــى ــري Sabouraud – dextrose agar إل ــضاد البكتي ــه الم ــضاف ألي  الم

Chloramphenicol   رنة الفعالية المضادة للفطريات    مقا كان الغرض من هذه المجموعة هو      .0.5% وبتركيز 

 في اختبـار التـأثير المثـبط         نفسها طوات السابقة الذكر  خ ال  يتروكلسرين وقد تم أتباع    مع فعالية الن   للنستاتين

      .على نمو الفطرياتللنيتروكلسرين 

اميع كافة بحساب متوسط قياس قطرين متعامدين لكل مستعمرة فطرية أمـا فيمـا               النتائج للمج  تم أخذ        

  : يخص النسبة المئوية للتثبيط نمو الفطريات فقد تم الحصول عليها باستخدام المعادلة التالية 

  % =النسبة المئوية للتثبيط نمو الفطريات
       100x   (   Cakir et al., 2005) بالنتروكليسرينطر المعاملة  متوسط قطري مستعمرة الف-متوسط قطري مستعمرة السيطرة السالبة 

                             عمرة  السيطرة السالبة  مست                      متوسط قطري

  

   اإلحصائيالتحليل 

 وبعدها طبق   One way analysis of variance         تم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام اختبار تحليل   

 وكـان  SPSSوباستخدام البرنامج االحـصائي   The least  significant عليها اختبار الفرق المعنوي األدنى

  .) 2003 ،بشير() P >0.05 (مستوى االختالف المعنوي عند مستوى احتمال اقل من
 

   النتائج 

 والتي شملت Aspergillus الفطر أنواع  تأثيرات مثبطة على نموالنتروكليسرين  عقارأظهر      

fumigatus  A . و A . niger و  A . flavusواعتمادا  وبنسب تثبيط متفاوتةالتي استخدمت في هذه الدراسةو 

 لوحظ وجود فروقات معنوية في متوسط أقطار وقد . في وسط النمو العقارتركيز نوع الفطر و كل منعلى

  مقارنة بمتوسط أقطار مستعمرات الفطرياتبالعقار لة معامةيأوساط زرعالنامية على مستعمرات الفطريات 

   ).1جدول ) (السيطرة السالبة ( خالية من عقار النتروكليسرينأوساطالنامية على 

 مستعمراتانخفض معنويا متوسط أقطار إذ  للنتروكليسرين  حساسيةاألكثر هو A . flavus  الفطركان       

عند  بالعقارالمعاملة  ا السابروددكستروزأوساط أكار ية على النامو ملم 0.3±11 و 0.7±15 إلى الفطر

   مقارنة مع متوسط أقطار المستعمراتوعلى التوالي  من وسط النمو3سم/  ملغم 0.15 و0.075 كيزاترال

 A . flavus 27±0.2 السيطرة  (الخالية من النتروكليسرين دكستروزا السابرود ملم النامية على أوساط أكار
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 0.15 و0.075  التراكيزعند %59.25 و % 44.45 الفطر بحيث بلغت النسبة المئوية لتثبيط نمو،) السالبة

  .  )1جدول (وعلى التوالي   من وسط الزرعي3سم/ ملغم 

انخفض إذ  A . flavus اقل مقارنة مع ولكن بدرجة للنتروكليسرينحساسية  A . niger  الفطر كما أظهر     

دكستروزا أوساط أكار  ملم النامية على 0.1 ±20 و0.4±22الى  الفطرمرات ويا متوسط أقطار المستعمعن

 مقارنة مع  وعلى التوالي من وسط النمو3سم/  ملغم 0.15 و0.075كيز اترال  وعندالمعاملة بالعقار السابرود

الخالية من دكستروزا السابرود  ملم النامية على أوساط أكار A. niger  31±0.8أقطار مستعمرات 

 عند%35.48و % 29.03 الفطر بحيث بلغت النسبة المئوية لتثبيط نمو،)السيطرة السالبة (نتروكليسرينال

  ).1جدول ( من وسط الزرعي وعلى التوالي 3سم/  ملغم0.15 و 0.075لتراكيزا

 متوسط أقطار المستعمرات انخفض إذ نتروكليسرينلل األقل حساسية A. fumigatus  في حين كان الفطر     

عند   بالعقارالمعاملةدكستروزا السابرود أوساط أكار ملم والنامية على  0.5± 9 و0.1±10 إلى فطرال

   مقارنة مع أقطار مستعمراتوعلى التوالي من وسط النمو 3سم/  ملغم0.15 و0.075 كيزاترال

 A. fumigatus  11±0.1 وكليسرينالخالية من النتر  ملم النامية على أكار السابر السابرود دكستروز 

 0.075 عند التراكيز و%18.2 و % 9.09 نموالبحيث بلغت النسبة المئوية لتثبيط  ) السيطرة السالبة(

   ). 1جدول ( من وسط الزرعي وعلى التوالي 3سم/  ملغم 0.15و

األقل حساسية للمضاد الفطري القياسي  أيضا كان A. fumigatus  الفطر بالذكر بان الجديرومن      

   نمو  لتثبيط نسب المئويةال بالمقارنة مع  % 54.54  الفطرالنسبة المئوية لتثبيط نمو   بلغتبحيث نالنستاتي

 A . flavus و A . niger النسب  ذلك فانإلى إضافة، يوعلى التوال % 77.41 و % 77.78التي بلغت و 

 كانت األعلى مقارنة مع اتينالنستمضاد الفطري القياسي ل باAspergillus أنواع الفطر تثبيط نمولالمئوية 

 فقد انخفض معنويا متوسط أقطار  بالنتروكليسرينAspergillus spp.  عاأنو النسبة المئوية لتثبيط نمو

 المستعمرات الفطرية المعاملة بالنتروكليسرين  بأقطارالمستعمرات الفطرية المعاملة بالنستاتين مقارنة 

  ).1جدول (

 في الوسط النتروكليسرين معتمدة على تركيز Aspergillus أنواع الفطر  التأثيرات المثبطة للنمولقد كانت    

من 3 سم/ ملغم 0.15عند التركيز  Aspergillus  الفطرأنواع  انخفض متوسط أقطار المستعمراتإذ ،الزرعي

 من وسط النمو 3سم/  ملغم 0.075 عند التركيز  مع أقطار المستعمرات مقارنةبدرجة اكبروسط النمو 

     ). 1جدول (
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  المناقشة

في المقاومـة الطبيعيـة       النتريك اؤكسيد الدور الكبير الذي تلعبه جزئية       إلى األبحاث العلمية أشارت           

 اؤكسيد النتريك  بإنتاج  بالفطريات اإلصابة  نتيجة حيث تقوم البلعميات المحفزة مناعيا      بالفطريات اإلصابة ضد

)Kim et al ., 2008 Aguirre  and Gibson, 2000; Gonzalez et al., 2000;( ذلك كـان الهـدف مـن    ل

  النتريـك  ؤكـسيد النتروكليسرين المـانح     ال عقار لل دراستنا الحالية هو الكشف عن الفعالية المضادة للفطريات       

)Katzung et al., 2009  (دويـة حديثـة   الكتـشاف أ   المهمةاألولى  من الخطواتبرتفي الزجاج والتي تع

  .        ) al ., 2010 et Lass-Florl ( مضادة للفطريات

الؤكسيد النتريك  المانح  النتروكليسرينأن عقاروالتي تسجل ألول مرة   نتائج دراستنا الحاليةأظهرت    

متوسط أقطار المتمثلة في االنخفاض المعنوي في  Aspergillus  فطرأنواع  لنمويمتلك فعالية مضادة

 0.075المعاملة بالنتروكليسرين وبتراكيزدكستروزا السابرود أكار   وسط النامية علىيةعمرات الفطرالمست

دكستروزا أكار أوساط  من وسط النمو مقارنة مع أقطار المستعمرات الفطر النامية على 3سم/  ملغم 0.15و

الفعالية المضادة لنمو ذه  هأن )1-جدول ()السيطرة السالبة( النتروكليسرين  عقارالخالية من السابرود

  جزئية امتالكإلى  تعودأنيمكن  Aspergillus  فطرأنواع ضد نتروكليسرينال لعقار  في الزجاجالفطريات

NO  تعد من اصغر الوسائط البيولوجية مترافقة إذ  فريدةخصائص فيزيائية وكيميائية  العقارالمتحررة من 

 األغشية الخلوية اختراق من النيتريك اؤكسيد  جزئيةتطيعية في الدهن وبذلك سوف تسمع درجة ذوبان عال

 ناتج من العمليات االيضية التي تجريالSuperoxide   السوبر اؤكسيد معNO يتفاعل  قدومن ثم للفطريات

 يسمى (Reactive nitrogen intermediate) وسطي نيتروجينيي فعال مركبفي داخل الفطر وينتج عن ذلك 

Peroxynitrite (ONOO-)مهاجمة  يمتلك القدرة على والذي DNA  وبروتينات الفطر مسببة في تحطيمها 

)Nahrevanian and Amini , 2009(.   

 اؤكسيد  للنتروكليسرين المانح لجزئية  الفعالية المضادة للنمو الفطريات في الزجاجتفسير اليةكما يمكن       

  الىاتوصلو الذين )2000 ( وجماعتهShinyashiki ى علباالعتماد Aspergillus  أنواع الفطرضد النتريك

حتواء بروتينات الجين  ابسب انه وا ذكروفقد Yeasts للخمائر للنمو المضادة النتريكاؤكسيدعمل جزئية  الية

 في الخمائر على مجموعة الثايول الخاصة باالرتباط Transcriptional activator Acelالمنشط لالستنساخ 

فعندما   النتريك اؤكسيد هذه المجموعة من مجاميع الهدف لجزئيةد تعو Copper-binding thiolsبالنحاس 

 مما ينتج Acel   تمعدن  الجينإزالة  إلىبمواقع الثايول الخاصة بارتباط معدن النحاس يؤدي ذلك NOيرتبط 

 . الخمائرعن ذلك تحلل لبروتينات الجين وتوقف لعملية االستنساخ مؤدية الى تثبيط نمو

 Aspergillus الفطر أنواع  بعض للفطريات في الزجاج للنتروكليسرين ضدكانت الفعالية المضادة لقد         

  الفطـر  أنواع  بعض نموتثبيطا ل  األكثر    من وسط النمو   3سم /ملغم0.15 كان التركيز    فقد على التركيز    ةمعتمد

Aspergillus    ءت هذه النتيجة متفقة مـع      وجا) 1-ل  جدو( من وسط النمو  3سم /ملغم0.075 مقارنة بالتركيز
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ـ حول وجود عالقة طردية بين مـستويات    )et al., Gonzalez  2000  (أليه ما توصل   النتريـك سيداؤك

 المانح لجزئيـة    النتروكليسرين  عقار ودرجة تثبيط نمو الفطريات لذلك ففي دراستنا الحالية وعند زيادة تركيز          

ره يـة وذلـك لتحـر       سوف تزداد مستويات هذه الجزئ      ن وسط النمو   م 3سم /ملغم 0.15الى    النتريك اؤكسيد

 إلـى  Aspergillus   نتيجة لزيادة تركيزه مما يؤدي الى زيـادة تعـرض فطريـات   بكميات اكبر من العقار

 ومحدثا بذلك تأثيرات مثبطة اكبر لنمـو الفطريـات          عقار المتحرر من ال    النتريك اؤكسيدمستويات عالية من    

  .(Gonzalez et al., 2000) عاليةوعند التراكيز ال

 سالالت الخميرة  الى أن التراكيز المثبطة لنمو وجماعته)et al., 1998 McElhaney-Feser( توصل        

Candida  للمركب diazeniumdiolates 1- 0.25 مابينكانت تتراوح  في الزجاج  النتريكؤكسيدال المانح 

 عقـار  هذا البحث مع نتـائج دراسـتنا الحاليـة يظهـر بـان               ئج وعند مقارنة نتا   مل من وسط النمو   /ملغم

كانـت األقـل     Aspergillusفطرال أنواع  بعضكان االكفا وذلك الن التراكيز المثبطة للنمو النتروكليسرين

 المستخدم في دراستنا    Aspergillus  الفطر أنواع  ذلك أن  إلىأضف    من وسط النمو   3سم/ ملغم 0.15 و 0.075

  .) Candida  )Prescott et al.,2005  سالالت الخميرةشد ضراوة وامراضية منهي األالحالية  

  النتريـك اؤكـسيد لقد أكدت نتائج دراستنا الحالية حول امتالك عقار النتروكليسرين المانح للجزئيـة            

 آليـة ت  ما توصـل  ها في الزجاج    ؤ والتي تم أجرا   Aspergillus  أنواع الفطر  ضد الفعالية المضادة للفطريات  

 ,.In vivo( Aguirre et al., 2000) ;  Gonzalez et al(ها داخل الجـسم  ؤاألبحاث العلمية والتي تم أجرا

2000 ;  Kim et al., 2008( في المقاومة الطبيعة ضد  النتريكاؤكسيد جزئية حول الدور الكبير الذي تلعبه 

    .االصابة بالفطريات 

يمتلك فعالية مضادة     النتريك اؤكسيد النتروكليسرين المانح للجزئية     ان عقار استنا الحالية ب  من در نستنتج        

 نقترح أمكانيـة     والتي تسجل ألول مرة     على هذه النتيجة   وبناء . في الزجاج  Aspergillusالفطر   أنواع للنمو

  .النتروكليسرين في تطوير أدوية حديثة لعالج االصابة بالفطرياتاالستفادة من عقار 
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من وسط   3سم/  ملغم 0.15 و0.075كيز اوبتر )NO( المركب الدوائي النتروكليسرين المانح تأثير: 1جدول 

   .)Nystatin( القياسي يمضاد الفطربال مقارنة ).Aspergillus spp(النمو على نمو أنواع الفطر

ثالث مكررات ( ـالخطأ القياسي ل  ± .Aspergillus sppمستعمرات أنواع الفطر أقطار القيم تمثل متوسط        

  ) .لكل معاملة

  النامية علـى أألوسـاط       Aspergillus spp.عمرات أنواع الفطر  بأقطار مست مقارنةالقيمة تختلف معنويا. *

   .0‚05ولنفس نوع الفطر عند مستوى معنوية اقل من  ) يطرة السالبةالس(الزرعية المعاملة بالماء المقطر 

  النامية علـى أألوسـاط      Aspergillus spp. بأقطار مستعمرات أنواع الفطر مقارنةالقيمة تختلف معنويا . أ

   .  0‚05الزرعية المعاملة بالنتروكليسرين ولنفس نوع الفطر عند مستوى معنوية اقل من  

  

 من وسط   3 سم/تركيز النتروكليسرين ملغم

  النمو

  مجاميع السيطرة

  

  الموجبة 

) + ملم(متوسط أقطار المستعمرات الفطرية 

  %.النسبة المئوية لتثبيط النمو

  السالبة

متوسط أقطار   

المستعمرات الفطرية 

النسبة ) + ملم(

المئوية لتثبيط 

  %النمو

   3 سم/ ملغم0.075

  من وسط النمو

  

من   3 سم/ ملغم0.15

 ماء المقطر  وسط النمو

  Nystatinز تركي

  3مس/م مايكرو غرا30

  من وسط النمو

  أنواع الفطر 
Aspergillus 

spp.  

  القطر

  )ملم(

  التثبيط

(%)  

  القطر

  )ملم(

  التثبيط

(%)  

  القطر

  )ملم(

  القطر

  )ملم(

  التثبيط

(%)  
Aspergillus   

flavus  
  

15±0.7*  44.45  11±0.3* 59.25  27±0.2 
6±0.3 

   أ*
77.78  

Aspergillus  
niger  
  

22±0.4*  29.03  20±0.1*  35.48  31±0.8  
7±0.4 

    أ  *
77.41  

 
Aspergillus 
fumigatus  

10±0.1  9.09  9±0.5  18.2 11±0.1  
5±0.6 

     أ*
54.54  
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