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  الملخص

من خمسة وعشرين فردا يعانون من أعراض الربو والحساسية   قشع ومسحة حنجرة عينة25جمعت 

 عينة هواء من داخل 25العراق وكذلك جمعت / ويراجعون مركز الحساسية والربو في محافظة البصرة

 عدد مماثل من العينات من أفراد طبيعيين ال يشكون من أعراض إلىباإلضافة . همنفسأ بيوت األشخاص

  Sabauroud dextrose agarزرعت العينات على وسط . ساسية ومن هواء داخل بيوتهمالربو والح

جنسا فطريا خيطيا من  )17( درجة مئوية وتم تشخيص 37 و25وبمكررين لكل عينة، تم التحضن على 

أجناس ومن ) 4(جنسا من هواء بيوتهم، أما األفراد الطبيعيون فقد عزل من عيناتهم ) 23(عينات المرضى و

 التي ظهرت Sterile myceliumاجناس فضال عن الخمائر والخيوط الفطرية العقيمة ) 8(هواء داخل بيوتهم 

 .في جميع العينات

 في الهواء داخل 69,86 في عينات المرضى و735,66 للخمائر  prominence valueكانت قيمة 

أما العزالت الفطرية  .بيوتهم الطبيعيين وهواء داخل األفراد في 405,69 و546,6 بيوتهم في حين كان

 Paecilomyces و Ulocladium و Alternariaو Penicilliumو Aspergillusالخيطية فقد كان للـ 
 والخيوط Aspergillusوكان .  قيمة تفوق في عينات المرضى وهواء داخل بيوتهمأعلى Cladosporiumو

 Aspergillus و Penicillium واألجناسيين  الطبيعاألفراد في عينات األعلىالفطرية العقيمة المستوى 
كانت الفطريات السائدة  . في هواء داخل بيوتهماألعلى المستوى Ulocladiumو Cladosporiumو

Hyphomycetes في عينات هواء % 75في عينات المرضى و% 67 في جميع العينات وكانت نسبتها

  .ي عينات هواء بيوتهمف % 81في عينات األفراد الطبيعيين و% 67بيوتهم، وكانت 
  

  . العراق، الفطريات الخيطية، فطريات الهواء الداخلي، الحساسية،الربو: دالةالكلمات ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
Twenty five sputum and throat swabs were collected from 25 asthma and bronchial 

allergic patients from Allergy and asthma Centre Governorate of  Basra/Iraq beside 25 
indoor air samples from their houses. Another 25 samples were collected from normal 
individual and from their indoor air. 

These Samples were cultured on Sabouraud dextrose agar at 25 and 37Co,seventeen 
genera were identified in patient samples and (23) genera in their indoor air samples while 
4and5  species were identified from normal individual and from their indoor air samples 
respectively beside yeast colonies and sterile mycelium were recorded in all samples. 

Hyphomycetes are the dominant group in all tested samples, it was 67.5% in patient 
samples, and %75.38 in their indoor air samples beside 66.66% and 81.25% in normal 
individual and in their indoor air samples respectively.  

The prominence value  of yeasts was 735.66 in patient samples and 69.86 in their 
indoor air samples while it was 546.62 and 405.69 in the normal individuals and in their 
indoor air samples respectively. According to the filamentous isolates, the genera 
Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Ulocladium, Paecilomyces, and Cladosporium  have 
the highest  prominence value in the patients samples and in their indoor air samples. In 
normal individuals, Aspergillus and sterile mycelium showed the highest prominence value 
and Penicillium, Aspergillus, Cladosporium and Ulocladium in their indoor air samples. 

 
Keywords: asthma, allergy, indoor air fungi, filamentous fungi, Iraq. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  المقدمة

يزخر الهواء بأنواع العوالق الحية وغير الحية وتمثل التراكيب الفطرية إحدى هذه العوالق فنادرا ما 

         يخلو الهواء من االبواغ الفطرية التي يعد الهواء الوسط الشائع النتشارها وانتقالها لمسافات بعيدة 

)2005 Joseph et al., ( وقد يكون لهذه العوالق أهمية في العديد من حاالت الربو والحساسية وغيرها من

 مجتمع الفطريات الذي إن).  Epstein and Fan, 2001   ;  Zhiguo et al., 2005(المشاكل الصحية 

بو عند قد يكون محفزا لظهور إمراض الحساسية والر) Cooke ,1979(يوصف بارتباطه الوثيق باإلنسان 

 العديد من فطريات الهواء هي أنويدعم ذلك ما أظهرته الدراسات من  ) Panda et al., 2009( اإلنسان 
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   ,Alternaria Epicoccum, Ganoderma , Fusarium  شائعة للجهاز التنفسي ومنها Allergenمحسسات 

Cladosporium, Aspergillus )Norman  and Pierre, 2002  et al., 2006; Denning(.  

 ببعض االهتمام في العراق ومن الدراسات في حقل Air Borne Fungi فطريات الهواء يتظحلقد 

Aerobiology) Al-Bader,1995 ;1995Yehia,  Ramadam and Al-Hamdani, 2000 ; and Al-Ani  

 Al-Bader et  al.,  2007; ( إال أن عالقة فطريات الهواء داخل البنايات وخارجهاOutdoor and Indoor 

Airsporaَاالهتمام الكافي من الباحثين وتحاول الدراسة الحالية الكشف عن  بأمراض الحساسية والربو لم تلق 

فطريات للقناة التنفسية العليا لعينة منتخبة ظهرت عليها أعراض التحسس والربو القصبي من مراجعي مركز 

لموجودة في الهواء داخل بيوتهم مع مقارنة الفطريات مع الحساسية والربو في محافظة البصرة والفطريات ا

  .أفراد طبيعيين وهواء داخل بيوتهم

 المواد وطرائق العمل

 يراجعون المركز الطبي ألمراض الحساسية والربو اًعينة من خمسة وعشرين فرد) 25(     جمعت

أوال وزرعت مباشرة على   حيث أخذت مسحة الحنجرة Fastingوقبل تناولهم الطعام صباحا ) 1، عينه(

ملغم من المضاد الحيوي  250 المعقم والمضاف إليه )Sabouraud Dextrose Agar) SDAوسط  

Chloramphenicol ملم، ثم جمعت منهم عينات القشع في أنابيب واسعة  90 وذلك في أطباق معقمة قطرها

مزجت  ماء مقطر ومعقم،)  مل3( المختبر حيث خففت بإضافة إلىالفوهة ذات غطاء معدني نقلت بعدها 

داخل )  ملم2 (العينات مع الماء باستعمال هزاز أنابيب كهربائي  بعد أن وضعت كرات زجاجية قطرها

األنبوب وذلك لتفكيك العينة وزيادة تجانسها، صبت العينات في أطباق زجاجية معقمه وصب فوقها الوسط 

 ).,Ellis 1994 ( المعقم المبرد وقبل تصلبه SDAالزرعي  

بتعريض األطباق الزرعية الحاوية ) 2، عينه(جمعت عينات الهواء من داخل بيوت األفراد السابقين 

إلى الهواء ولمدة عشرة دقائق مع تحريكها داخل حجرات البيت الواحد ومرافقه الخدمية، SDA على الوسط 

عينة أخرى من القشع ) 25(معت ج.أغلقت األطباق بعدها واحكم الغلق بشريط البرافين ونقلت إلى المختبر

من داخل بيوت أفراد طبيعيين وال يعانون ) 4، عينه( عينة هواء) 25(وكذلك ) 3، عينه(ومسحة الحنجرة 

والثاني )  مئوية25(تم تحضير مكررين من كل عينة حضن احدهما بدرجة . من أعراض الحساسية والربو

  :والعينات هي).  مئوية37(بدرجة 

  .فرداً يعانون من أعراض الحساسية والربو) 25(ات القشع ومسحة الحنجرة من عين = 1، العينة

  ).1(عينات الهواء من داخل بيوت إفراد العينة = 2، العينة

  . طبيعييندافر) 25(عينات القشع ومسحة الحنجرة لـ = 3 ،العينة

  ).3(عينات الهواء من داخل بيوت أفراد العينة= 4، العينة
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  عدد مرات ظهور الفطر                                                                      

  100×ــــــــــــ               بحسب المعادلة Occurrenceحسبت النسبة المؤية للظهور

 عدد العينــــات                                                                        

  

  عدد مستعمرات الفطر                                                                    

   100× ــــــــــــــ          بحسب المعادلة Frequencyحسبت النسبة المؤية للتكرار

  عدد المستعمرات الكلية                                                                    

  

  .) الظهورXالجذر التربيعي للتردد ( = PV  من المعادلة Prominence Valueحسب
  

 النتائج

 مستعمرة وتعود هذه العـزالت      100وكانت الخمائر   ) 1( مستعمرة فطرية في أطباق العينة       386عزل   

 ، أما توزيعها على المجاميع التـصنيفية )1 جدولال( العقيمة  جنساً فطرياً خيطيا فضال عن الفطريات       25إلى  

 67 وبنـسبة    Hyphomycetesحيث سادت الفطريات الناقصة التي تعود الى          ) 1(الرئيسة فيوضحه الشكل    

وبعـدهما  %  Zygomycetes 10ثـم الفطريـات الالقحيـة       % 15 وبنسبة   Yeasts ومجموعة الخمائر % 

   %.3 وبنسبة Ascomycetes ، وأدناها الفطريات الكيسيةCoelmycetes 5%مجموعة  الـ  

  عزلة خميرية  وتوزعت االجناس الفطرية الخيطية االربعة 34 عزلة منها 64ظهر فيها ) 3( ةالعين 

 1 الجدول(Yeast  و Zygomycetes وHyphomycetesعلى ثالث مجاميع تصنيفية رئيسة هي الخمائر

من الفطريات  نمواً خميرياً والباقي 145 مستعمرة منها 858  فقد جمع من الهواء )2 (أما العينة). 2 والشكل

  و1،جدولال( % 875.3 جنساً وكانت نسبة الفطريات الناقصة هي األعلى 23والتي تعود الى الخيطية 

  منها 82حيث كانت العزالت الكلية ) 3( عدد اقل من العزالت مما في العينة )4(سجل في العينة ). 3،شكلال

 81( هي موزعة على الفطريات الناقصة نوعاً وخمسة أجناس و17  نموا خميريا وتعود العزالت إلى 24

  ).4 شكل ال و1 جدولال(والخمائر والفطريات الالقحية  %)

  :تحليل المجتمع الفطري

             شكلت الفطريات الناقصة النسبة األكبر من العزالت المشخصة ولجميع العينات المختبرة

     والمسحات مما في عينات الهواء سواء للمرضى، أما الخمائر فكانت األعلى في عينات القشع )4 و3 و2 و1(

، كما بينت النتائج إن فطريات عينات المرضى والهواء داخل بيوتهم )4، العينة( أو للطبيعيين) 2 ،العينة(

 . على التوالي9،17 مقابل 26،62أعلى عددا من المسجلة في عينات األفراد الطبيعيين وهواء داخل بيوتهم 
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 الشائعة لألجناساين في عدد الفطريات المسجلة بين عينات المرضى و عينات الطبيعيين ظهر في العينات تب

 عددا في أعلى كانت Cladiosporum و Alternariaو Aspergillusو Ulocladiumكفطريات الهواء 

  ) 2( الجدول  .)4 و2( مما في  )3و1( العينات
  

Zygomycetes
10% Deuteromycetes

67%

Ascomycetes
3%

Coelomycetes
5%

  Yeasts
15%

  
  

  .المجاميع التصنيفية في عينات القشع و المسحاتئوية لظهور  النسبة الم:1 الشكل

  

Zygomycetes
8%

Coelomycetes
9%

75

Yeasts
8%

  
    

  . المجاميع التصنيفية في عينات الهواء لبيوت المرضىالنسبة المئوية لظهور :2 الشكل  

  

Zygomycetes
22%

Yeasts
11%

67

 
  .القشع و المسحات لالفراد الطبيعيين النسبة المئوية لظهور المجاميع التصنيفية في عينات :3 لشكلا
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  األفرادالنسبة المئوية لظهور المجاميع التصنيفية في عينات الهواء داخل بيوت   :3 لشكلا                      

  . الطبيعيين

  :النسبة المئوية للظهور والتردد لألجناس الفطرية

للمرضى يمكن تقسيم األجناس الفطرية المسجلة إلى ثالث فئات بحسب النسبة ) 1(العينة الفطرية 

     Penicilliumو %  Aspergillus 100 % Yeast81المئوية لظهورها وهي عالية الظهور وشملت 

% Cladosporium 31.25و% Alternaria 37.5وأجناس متوسطة الظهور وشملت % 62,5

وكانت نسبة الظهور لبقية األجناس منخفضة واقل من % Ulocladium 37.5و% Paecilomyces 31,25و

 في Penicillium وYeast وAspergillus فقد انخفض فيها ظهور األجناس العالية )3(أما العينة %. 20

 Paecilomycesو Cladosporiumو Alternariaحين اختفى منها الفطريات المتوسطة الظهور 
 Cladosporiumو Penicillium و Aspergillus األجناس كانت )4و 2 ( وفي العينات .Ulocladiumو

 بانخفاض كبير بين نسبة ظهوره في هواء بيوت Aspergillus  األعلى ظهورا وتميز الفطرUlocladiumو

  ).1 جدولال% (37,5وهواء بيوت الطبيعيين % 100المرضى 

 نسبة تليها األجناس أعلىت الخمائر  سجل)1( العينة حساب النسب المئوية لتردد األجناس الفطرية في 

Aspergillus و Alternaria و Penicillium و Cladosporium و Paecilomyces و Ulocladium كما 

ُ تسجل  . و الخيوط العقيمة البيضاءAspergillus يليها جنس 3 هكانت الخمائر أعلى ترددا في العين ولم

 2ن اأما العينت )صفر= التردد (Ulocladium وPaecilomyces وCladosporiumو Alternariaاالجناس

 األعلى ترددا في الهواء لبيوت المرضى تليه الخمائر فيما كانت الخمائر Aspergillus  فقد كان الفطر 4و

  . األعلى ترددا في بيوت األفراد الطبيعيينAurobasidiumو
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   :Prominence valueمستوى 

همية األجناس ذات التأثير التحسسي والشائعة التسجيل في  كدليل ألProminence Valueعند حساب 

تفّوق ) 3(الدراسة الحالية حيث تداخلت نسب الظهور مع نسب التكرار وأظهرت  القيم كما في الجدول 

 Paecilomyces و Alternaria و Penicillium ثم Aspergillusفي عينات المرضى يعقبها  الخمائر
  . وهي أعلى مما لدى األفراد الطبيعيينCladosporium واقلها قيمة Ulocladiumو

  

  . في  عينات الهواء  يات النسبة المئوية لظهور وتردد ا الفطر:1الجدول 
    عينــــات الطبيـعــيــيــن  عينـــــــات المرضــــى

  )4( هواء داخل البيت  )3( قشع ومسحة  )2( هواء داخل البيت  )1( قشع ومسحة
  

  %  الفطريات
  هورالظ

%  
  التردد

%  
  الظهور

%  
  التردد

%  
  الظهور

%  
  التردد

%  
  الظهور

%  
  التردد

  

Alternaria 37,5  5,69  65,25  6,64  -  -  50  21,95  
Archniotus  6,25  0,51  -  -  -  -  -  -  
Arthrinium  -  -  6,25  0,46  -  -  -  -  

Arthrographis  -  -  6,25  0,11  -  -  -  -  
Aspergillus  100  20,72  100  24,1  50  25  37,5  9,75  

Aurobasidium  -  -  12,5 0,34  -  -  12,5  24,3  
Cladosporium  31,25  1,29  25  5,12  -  -  25  9,75  

Drechslera  6,25  0,25  18,75  1,63  -  -  -  -  

  

Embellsia  -  -  6,25  0,69  -  -  -  -  
Fusarium  6,25  1,81  6,25  0,23  -  -  -  -  

  

Geotricum  18,75  2,59  12,25  0,58  -  -  -  -  
Mucor  12,5  0,51  18,75  0,58  -  -  -  -  

Paecilomyces  31,25  2,59  -  -  -  -  -  -  
Penicillium  62,5  4,4 75  26,1  12,5  3,12  50  9,75  

Pestalotia  -  -  12,5  1,51  -  -  -  -  
Phoma  12.5  0,51  25  3,61  -  -  -  -  

Rhizopus  6,25  0,25  18,7  0,81  12,5  3,12  12,5  4,87  
Scopulariopsis  12.5  0,77  12,5  1,04  -  -  -  -  

Sytalidium  12,5  0,77  6,25  0,34  -  -  -  -  
Sepedonium  -  -  6,25  0,11  -  -  -  -  

Stachybotrys  -  -  12,5  0,69  -  -  -  -  
Stemphylum  -  -  6,25  0,23  -  -  -  -  

Syncephalastrum  6,25  0,25  12,5  0,34  -  -  -  -  

Trichoderma  12,5  0,77  25  1,16  12,5  6,25  12,5  2,43  
Ulocladium  37,5  1,29  25  3,96  -  -  25  7,31  

Sterile mycelium  18,75 0,77 18,75  1,51  37,5  9,37  12,5  2,43  
Yeasts   100  54.1 100 17.4  75 53.1  75 29.2 

  

   - 82 - 64 - 858 - 383  مجموع العزالت الكلية 
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 المناقشة

 إن عدد الفطريات لدى 3 والعينه 1أظهرت نتائج الزرع لعينات القشع ومسحات الحنجرة العينه 

وان ) ستة أضعاف تقريباً( الكلي د  للعد64 مقابل 686المرضى يفوق عددها لدى األفراد الطبيعيين اذ كانت 

 مقابل 179ية فقط في عينات المرضى هو سبعة أضعاف أعدادها عند األفراد الطبيعيين عدد الفطريات الخيط

يؤشر عامل خطورة صحية قد ) محسسات الهواء(إن الزيادة الكبيرة هذه وخاصة للفطريات الخيطية . 30

 ولكلتا هانفس وفي العينات.  في أعراض التحسس لدى مراجعي مركز الحساسية والربويكون له دوٌر

على  % 46،9و % 47،4 شكلت نسبة إذكانت عدد الخمائر متقاربة  ) المرضى والطبيعيين(مجموعتين ال

التوالي مما يشير إلى أن دورها في إحداث رد الفعل التحسسي للعينة المختبرة قد يكون محدودا أو أدنى مما 

 لتجويف الفم مما يفسر ظهور من المستوطنات الطبيعةCandida للفطريات الخيطية خاصة وان خميرة 

  . الخمائر بأعداد عالية
  

  . الفطرية لالجناس الشائعة في عينات الدراسةاألنواع : 2الجدول 
 

    العينات

  الفطريات
) 1(  )2(  )3(  ) 4(  

Aspergillus 8  4  6  3  

Alternaria 
  

2  0  9  3  
Cladosporium 

  

4  0  3  2  
Ulocladium 

  

5  0  5  2  

  

  .  للخمائر ولألجناس الشائعة المسجلة في العيناتProminence value قيم :3الجدول 
  

 
 الفطريات

 
 

           العينات
  

Y
ea

st
  A
sp

er
gi

llu
s

  Pe
ni

ci
lli

um
  

A
lte

rn
ar

ia
  Pa

ec
ilo

m
yc

es
  C

la
do

sp
or

iu
m

  

U
lo

cl
ad

iu
m

 
  

  42.6  35.5  50.3  89.5  131.1  455.2  735.7  1عينهال

 .56  -  168.1  383.1  491.1  408.4  2عينه ال
6  

49.7  

  -  -  -  - 22.1  250.0  546.6  3عينه ال

  67.6  78.1  -  234.3  156.1  117.1  405.7  4عينه ال
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عينات الهواء داخل البيت لمجموعتي المرضى والطبيعيين كان فيها العدد الكلي للفطريات المعزولة من 

 مقابل 858(وعة الثانية أكثر من عشرة أضعاف عددها في عينات المجم) 2 ،عينةال( بيوت المجموعة األولى

 عشر ضعفا عن مثيالتها في عينات هواء بيوت يوان الفطريات الخيطية لوحدها كانت أكثر من اثن) 82

اإلفراد الطبيعيين وهذا يشير إلى احتمالية الترابط بين فطريات الهواء داخل البيت وتلك الفطريات المستقرة 

  .في القناة التنفسية العليا للعينة المختبرة

يوضح بان فطريات الهواء المسجلة في الدراسة اغلبها يعود للمترممات وان سيادتها هذه ) 1( الجدول

لفطريات الهواء الخارجي في مدينة البصرة كما أظهرتها ) Al-Bader, 1995(سبق وسجلت في دراسة 

 Moustafa  andكذلك تتفق النتائج مع دراسة . داخل البيوت)Al-Hamdani  and  Al-Ani )2000دراسة  

Kamel )1976(و ) et al., (1999  Khan  لمناطق قريبة جغرافيا من منطقة الدراسة الحالية  )الكويت( ،

 الفطريات الرمية هي التي تسود في مجتمع فطريات الهواء أنوقد بينت العديد من الدراسات حول العالم 

              وet al., (1999)     Abdulrahman  و Noland   and Beguin , )1994(  ومنها ما ذكره

   Rainer et   al., (2001) و  Valeria and Airaudi, (2001)  2005(و(et al.,   Zhiguo   ويعود ذلك

إلى طبيعة تغذية الفطريات الرمية وتواجدها في التربة وعلى أسطح النباتات وجلود الحيوانات وتكوين 

عوالق سائدة ضمن بوصفها العدد مكشوفة وجافة سهلة التطاير واالنتشار معظمها لوحدات تكاثرية هائلة 

  .)1980et al., Domsch (المجتمع الميكروبي الهوائي 

ال تمثل لوحدها  )viableحية(ان الفطريات التي نجحت في تكوين المستعمرات على األطباق الزرعية 

 في تجويف الفم والبلعوم بفعل اإلنزيمات الحالّة العامل المحسس بل ان التراكيب الفطرية الميتة والمتحللة

عوامل بوصفها فضال عن السموم الفطرية في الخاليا الفطرية تزيد جميعها من دورالفطريات المستنشقة 

وهذا )  Samson   ;   2002 ,.al  et Bhatnagar  ,1992 ( تحسس ومخاطر صحية لألشخاص المهيئين

ن عينات القشع والمسحات هو الجزء الحي فقط من المحسسات مما يزيد يعني إن ما تم عزله من فطريات م

  .  من فطريات الهواءمن خطورة التعرض لتركيز عاٍل

 الى ان أعداد الفطريات الناقصة يفوق Aerobiology جيا الهواء وأشارت الدراسات السابقة في بايول

 الحالية، ومن جانب اخر فان معظم فطريات بقية المجاميع التصنيفية وهذا ما توافقت معه نتائج الدراسة

الهواء ذات التأثير المحسس لإلنسان هي ضمن هذه المجموعة ومنها األجناس التي سجلت سيادة وتفوقا في 

   و  Cladosporium وPenicillium  و Alternaria  وAspergillus  أعدادها في الدراسة الحالية وهي

Penicillium  و Ulocladium) Hogaboam et al., 2002   ;Shelton et al., 2002 ;   Begum  et  al., 
2009 .(   

 و  Alternaria و Aspergillus أن األجناس) 1(جدولاللقد وضحت نتائج الدراسة الحالية 
Penicillium و Cladosporium و Ulocladium و Paecilomyces سجلت أعلى نسبة مئوية للظهور في 
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 للمرضى الذين يعانون من أعراض الربو والحساسية ولقد ذكرت العديد من عينات القشع والمسحات

  الذين بينوا بأن  الجنس al  et Halonen., )1997( محسسات ومنهابوصفها الدراسات أهمية هذه الفطريات 

Alternaria2006(  مسبب رئيس لحاالت الربو لدى األطفال كما ذكر(  ,.al  et Denning أن  

Aspergillus و Alternaria و  Penicillium  و Cladosporium ذات عالقة بحاالت الربو الحاد، كذلك 

 Aspergillusس اجنالعالقة بين اال al  et  gaboamoH., ) 2002(  و al  et Black., )2000( أوضح
جنس األهمية الصحية لل  al  et Wei.,  )1993(  ومرض الربو، وفي تايوان بينت دراسةCladosporiumو

Penicillium1991(  للحساسية وأشاراً مسبب(and  Rogers,   Bryant    أهمية إلى Paecilomyces   

  .مسبب للحساسيةك

 عينات القشع والمسحات لألفراد الطبيعيين لم يظهر من األجناس الستة السابقة غير الجنسين

Aspergillus و Penicillium المرضى ومعروف بأنهما من  وكانت نسبة ظهورهما اقل مما في عينات

 و Aspergillus األجناسأما عينات الهواء لبيوت المرضى فقد سادت فيها  .فطريات الهواء الشائعة
Alternaria و Penicillium و Cladosporium  و Ulocladium وهذه النتيجة تتفق مع العديد من 

 ).and   Gniadek, 2000  Macura    ; et al., 2002  Shelton( الدراسات للهواء داخل البنايات ومنها

  بيتا ولفترة عشرة سنوات سيادة 130 ـفي دراستهما لBegiun and  Noland   )1994( وقد أوضح

 Rai  في عينات الهواء المختبرة، في حين سجلCladosporium و  Penicillium و Aspergillus األجناس

 و Cladosporium و Curvilaria و Alternaria و Aspergillus سيادة األجناس) Singha )2001 و 
Fusariumفي قاعات الدراسة في إحدى الكليات في الهند وذكر Panagopoulou (2003)     الجنسإن  

Aspergillus  كان سائدا في عينات الهواء المختبرة من داخل المستشفيات.  

 المسجلة في األطباق مما يعطي تفوق الخمائر) 3( في الجدول Prominence Value مستويات أنظهر 

مسببات محتملة ألعراض الحـساسية والربـو       بوصفها  لها أهمية اكبر ضمن الفطريات المسجلة في الدراسة         

           كما أشار ةبان الخمائر تقع ضمن المجموعة السائدة في عينات الهواء الداخلي   Su et al., (2001)ولقد ذكر 

 et al.,  (2000)  Ismailلى إن الخمائر سائدة في عينات الهواء داخل وخارج البنايات إ.  

الدراسة الحالية تبين ان الفطريات الموجودة في القناة التنفسية العليا لمرضى الربو والحساسية أكبر 

عددا وتنوعا من تلك التي عزلت من األفراد الطبيعيين وان فطريات الهواء داخل بيوت المرضى هي أيضا 

  .تنوعا من تلك التي في هواء بيوت األفراد الطبيعيينأكثر عددا و
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