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Abstract: 
Trichophyton tonsurans was isolated from epidermal scales and 

infected hairs of infected child with tinea capitis from AL- salam 

Education Hospital at Mosul city. The fungus was identified according to 

the morphological characteristics and microscopic features, as well as 

penetration of the hair by the fungal hyphae Results on the effects of 

environmental conditions on the growth and sporulation of the pathogen 

showed that the best medium for optimum growth of the fungus occurred 

on Potato Dextros Agar (PDA) medium with an average diameter of 

colonies 88 mm followed by 85.33mm and 82.66mm and 60.00mm for 

Sabouraud dextrose agar (SDA), Oatmeal agar (OMA) and Trichophyton 

agar no.4 (TNo.4) respectively. The least growth was observed on Rice 

agar +tween 80 ( R-t80 ) with 44.66 mm Minimum sporulation of the 

fungus was detected on SDA and reached 2.84x10
2
 conidia/ml Optimum 

temperature for the growth of the fungus was 28   with 84.88 mm colony 

diameter while 62.33 mm at 15  . No growth was observed at 35   on 

(PDA). Average diameter of fungal colonies was 84.66 mm at the 

optimum pH 5.5, Growth and sporulation of the fungus increased 

proportionally with incubation period reached maximum after 12 days 

and gave 88.00 mm and 3.18x10
2
 conidia/m respectively . While the least 

incubation period was noticed at the 4
th
 day and colony reached 29.33 

mm and 1.40x10
3
 conidia/ml sporulation . Testing the efficacy of four 

antifungal drugs viz - Nystatin ( Nys ), Griseofulvin (GRF), Fluconazol 

(FLZ) and Itraconazol (ITZ) on the growth and sporulation of 

T.tonsurans proved that Griseofulvin was the most effective antifungal 

which cause complete inhibition (100%) at 40 mg/ml followed by 

Fluconazol and then Itraconazole, while the least effect was detected with 

Nystatin which gave colony diameter 25.00 mm and 66.33 conidia/ml.  
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 الخالصة :
ة ػػة بالدعفػػة مرابػػمػػخوة رأس طفػػؽ فػػم Trichophyton tonsurans تؼ عدؿ الفظخ

ات ػػػى الرفػػػاد عمػػتسػػخ باالعػػص الفظػػؼ تذخيػػوتي ػػالتعميس الـػػفى الدػػالخأسية مؽ مدتذ
ؾ ػػػػػػػى نسػػاعيخت نتائج دراسة تأثيخ الغخوؼ البيئية عم ,الذعخةة واختخاؽ ػػػة والسجيخيػػػالسغيخي

غ ػػػاذ بم ( PDAا )ػػػخوز البظاطػػػػار دكدتػػػػط اكػػػأف افزل نسؾ كاف عمى وسػػػخ بػػالفظ وتبؾغ
 60و ممؼ 82.66ممؼ و 85.33 ممؼ يميو 88ط اقظار مدتعسخات الشسؾ الذعاعي لمفظخ ػػػمتؾس

( وتخايكؾفايتؾف اكار  (OMAواكار دقيق الذؾفاف (SDA) ممؼ لكل مؽ وسط سابخويج اكار
ػػػػػة ػل ندبػػػػػواق .ممؼ44.66 وبمغ80 (R-t80 ) ار الخز مع تؾيؽػػوكاف اقل نسؾ في وسط اك 4رقؼ

 .لػػػػػ/مبؾغ x 10² 2.84 تػػػػوبمغ ارػػػػخوز اكػػػتػػج دكدػػػػػت في وسط سابخويػكان االبؾاغ جإلنتا
 84.66 اقظار السدتعسخاتاذ بمغ متؾسط  ـْ 28الفظخ ىي لشسؾ ة الحخارة السثمى ػػػػػت درجػػوكان

سط اكار عمى و  ـْ 35 يحجث نسؾ اطالقا عشجولؼ  ـْ 15 جػػػػػممؼ عش 62.33ممؼ في حيؽ بمغ 
ؾ ػػػل لشسػػػالييجروجيشي االمث اف االسػػػػوك ,يؾما12 جةػػج تحزيؽ الفظخ لسػػدكدتخوز البظاطا بع

 الفظخؾ وتجخثؼ ػػػػط الشسػػػب متؾسػػػػج تشاسػػػوق ,ممؼ 84.66ؾ ػػػػػػػالشسط ػػػغ متؾسػػمػػػاذ ب 5.5 خػػػػػالفظ
 ي عذخػػػػػي اليـؾ الثانػؼ الفظخ فػػؾ وتجخثػػلمشس طػػى متؾسػػة اذ بمغ اعمػػجة الحزانػػطخديا مع م

 ط ليسػػػاػػل متؾسػػػػػػاف اقػػػػؽ كػػػي حيػػػػػف ,لكل مشيسا عمى التؾالي/مل بؾغ x3.18 ²10 و ممؼ 88.00
ع ػػػػػارب تأثيخاعيػػػػخ اختبػػػػار  ./ملبؾغ x 10³ 1.40ممؼ و 29.33 ؾـ الخابع اذ بمغػػػػػػػػػي اليػػػف

( FLZازوؿ )ػػػػػػ( ووفمؾكؾنGRFؽ )ػػػػيػػ( وكخيديؾفؾلفNys)ؽػػػػػػيػػػػػػي ندتاتػػػػػػػة ىػػػػػػات فظخيمزاد
ة ػػػػػخ فعاليػؾ االكثػػػػػػػى GRF)اد )ػػاف السز ,ؼ الفظخػػفي متؾسط نسؾ وتجخث (ITZازوؿ )ػػػػوايتخاكؾن

 /ملممغؼ 40 ج التخكيدػػوعجد االبؾاغ عشؾ وتجخثؼ الفظخ اذ بمغ متؾسط الشسؾ ػط نسػػػػي تثبيػػػػف
نسػػػؾ  تأثيخا في يا( اقػػػػمNys) بيشسػػا كػػػاف ,(ITZ) ؼػػػػ( ثFLZ)/مػػػػل يميو بؾغ 0.00و  ممػػؼ 0.00

 40لكل مشيسا عمى التؾالي عشج تخكيد  ./ملبؾغ 66.33ؼ وػػمم25.00 غوتجخثؼ الفظخ اذ بمػػ
 .ممغؼ/مل

 
 Introduction ةالسقدم 

 ةػػػالكيخاتيشيػػ ةػػػػػػػغدو االندج ىػػػػػػعم ةقػجر ػػا الػػػػػػلي Dermatophytes ةػػػػػػػػػػات الجمجيػػػػػػػػلفظخيا
ػة التػػػي ػػػػػػػة السخضيػػػػػػػب الحالػػػػػػػػػوتدب ,ؾافػػػػػػػػوالحي لإلندافخ ػػػػػػػج واالعافػػػػػػػمػػثػل الذعخ والجم

ي ػػػػاس ىػػػػػػػػػػػػثالثػػػػػة اجش ةػػػػػػػػحه السجسؾعػػػػػوتزػػػػػؼ ىػػ Dermatophytosis ػػخؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعػ
:Trichophyton, Microsporum ،Epidermophyton [ 1].  
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ى ػػعمػة ػخ االصابػػػؼ وتقترػػلمجدػ ةػػػالجاخمي ةػػػػات ال تدتظػػيػػع اصابػػة االندجػػىػػػحه الفظخيػ
ػة ػػػػج الػى االندجػػػاف تست ةلإلصابؽ ػػػادره يسكػػػؽ فػي حاالت نػػػلك [2]ػة الستقخن ةات الدظحيػػػػالظبق
ػة او اصابػة الجػدؼ بستػالزمة يخاصة عػشج اصابػة الجدػؼ بالتقيحات واالوراـ الحبيبػة ػػػػػػػػػػػالعسيق
بب ػػػػػؾ السدػػػىػ Trichophytonذ ػػػػػشاف الج 4] [ ػارػػػػ. واش[[3السشػاعػػػػة السكتدػبػػػػة  نقػص
ؾ مدؤوؿ عػؽ ػوى Tinea capitisػة ػػػالخأسػيػة ػػػمثػل الدػعفػة الدظحيػة اػت الجمجيػػػػي لالصابػػػالخئيد

ؽ طخيق ػاما عػة ػػتحجث االصابػػػات الفظخي .ؽ االصابػػات الفظخيػػة الجمجيػػةػػػػم %70 اكثخ مػؽ
خ ػػالفظ يعج .[ 5 ]ا ػػػػػػػػج غدوىػػػػخة بعػػػمباش لألندجةاو اختخاؽ الفظخ  ةافخاز الدسؾـ الفظخي

Trichophyton tonsurans  مػؽ و  ي لدػعفػة الػخأس فػػي امػخيكػػػا واوربػػػػاػالسدبب الخئيد
ػة ػػػػث تتخسػػب مػاده سؾداء مػؤلفػػػػج فتحػػػات البريػػػالت حيػػػاعخاضيا حرػؾؿ تكدخ فػي الذعخ عش

مكؾنػة  الفظخية تتجدأ الخيؾط و  الذعخةاذ يغدو الفظخ نرل  ,ػا الذعػخ وافخازات الفظخػمػؽ بقاي
ؽ السزػادات الحياتيػػة ػػػػجد مػػػػاستخجمػػت ع .] Endothrix ] 6 ابؾاغ مفرميو داخػل الذعخة

سزػػػادات كػػ Itraconazol و Fluconazolو Griseofulvin و Nystatin الفػظخيػػػة مثػػػػػل
حه ػػة العالجيػة ليػػػؼ االىسيػػػػورغ ] [ 7خ ػػػالسختب فيػة لتثبيط نسػؾ الفظخيات الجمجيػة فظخي

ال عػػػؽ عيػػؾر سالالت مػػػؽ الفظخيػػػات ػػفز ,ػػػا ال تخمػػؾ مػػؽ التأثيػػخات الجانبيػػػةيالسزادات اال ان
ػة الػى السظاولػػػة بالعػالج مسػػا يجعميا ػػػيؾيػػػة اضافػػالسخضيػػػػػة مقاومػة لتأثيػػخ بعض السزادات الح

 تبػػػػػػػؾغدراسػػة الغخوؼ البيئيػػػة السالئسػػة لشسػػػؾ و  تػػػػػػؼ فػػي ىػػػػػػحا البحث. ] 9و  [ 8 اقػػػل تأثيخا
 Tinea capitis ػبب لػسػػخض سعفػػػة الػػػػخأسػػػػالسدػ Trichophyton tonsurans ػػخػػػػػػػالفظػ

 .ػوعميػػػػػػػػة دراسػػػػػة تأثيػػػػػػػػخ بعػػػػػػػض انػػػػػػػػػؾاع السزػػػػػػػػادات الفظخيػػػػػػػو 
 : ق العسلائالسهاد وطر 

 ةة مرابة بالدعفػخوة رأس طفمػػػػات مؽ فػػػػى العيشػػػػؾؿ عمػػػػػؼ الحرػػػػػ: ت عدؿ وتذخيص الفظخ 1-
سػػي فػػي ياالستذاريػػػة الجمجيػػة فػػػي مدتذفػػى الدالـ التعم ةػػػػادػػالعي ؽػػػػم Tinea capitis ةػػػػػالخاسي

 70%بالكحؾؿ االثيمي  ةبػعج اف عقسػت مشظقة االصابػة اخحت العيشات الدخيخي .مجيشػػػة السؾصػػل
ؼ جسع ػػة وتػػػػخه جخاحية معقسػػثػػؼ اخحت حخاشف صغيخة مػؽ حافػة التػقخحػات الجمػجيػة باستعسػػاؿ شف

ة ػػػػػػػػ وضعت ىػحه العيشات عمػى شخيحة زجاجػيػ .[ 2 ]عيشات الذعخ السراب بؾاسظة ممقط معقؼ
ع ػػوض ثػػؼ تدخؽ الذخيحػػػة بعج ,% 10نغيفػػة ووضع عمييػا قظختػيؽ مػؽ ىيجروكديػػج البؾتاسيػػـؾ

خ ػالسختب دقيقو بجرجػػػػة حخاره 30 جةػػػمختيػػؽ عمى مرباح بشديؽ وتتخؾ لس بإمخارىاغظاء الذخيحػػة 
 ةػب الفظخيػػػػخي والتخاكيػػػػػة الغػدؿ الفػظػػػػػت السجيػخ لسالحغػػػػػػػػة تحػػػػوبعػػػجىػا تػفػحص الذخيح

ػط ػػػػػؾد فػي عيشػػػات الجػػمػػػج والذعػػػخ عمػػى وسػػػػػخ السؾجػػػػة الفظػػػػػؼ زراعت .] [ 10 االخخى 
Sabouraud dextrose agar ؾؿ وحزشت ػػػػؾي الكمؾرمفيشيكػػػػالحي السحتػػػػؾي عمػػى السزػػػاد
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 خػػػػالفظخ باالعتساد عمى السغيشخص  .[11] يؾما12 ولسجة ̊ـ 28 ةحخار  االطباؽ بجرجة
حلػ ػػػػا وكػػػا وقؾاميػػػخة الخارجػػي ولؾنيػػػػل السدتعسػػػحا الفحص شكػػػػوشسل ى ةلمسدتعسخ  خارجيػػال

ػػخه معقسػة ػػػة بؾاسظػػػػة ابػػػػػخة الفظخيػػػػػػػػؽ السدتعسػػػػػدء مػػػػاذ نقػل ج ,ص السجيخي ػػػباالعتساد عمى الفح
ػة ووضػع عمييػا قػظػخه مػؽ صبغة الػالكتؾفيػشػؾؿ وغظيت الذخيحة سعقػػم عمػػػػى شخيحػػػػة زجاجيػػػة

ة ػػػػؾط الفظخيػػػػػػػػة الخيػػػػخ لسالحغػػػػػػػت السجيػػػػة تحػػػػػػػص الذخيحػػػػتفح اػوبعجى ,ةػػػػبغظاء الذخيح
ا . كسػ] [ 2 ةػػػػػؾط الفظخيػػػػػػػػػػػا عمػػى الخيػػػػوطخيقػػػة تختيبي بأشكاليا بؾاغا واالػػػػػػػػػػػػا وتفخعاتيػػػػواشكالي

 الذعخة ػخ يخػتػػخؽ قػػػرػػػبػػػػةػػػػػاف الفػظ عيخاذ ا ]الذعخة تخاؽػػاخاعتسػػػج التذخيػػص عمى اختبار 
  Endothrix الذعخةػػؽ االبػػػؾاغ وتدسػػػى ىػػػػحه االصابػػػػة داخميػػػة ػػػػػل مػػػػػػا سالسػػػػػع داخػػػميػػػػػػػػويػز

[21]. 
  Trichophyton tonsurans في نسه الفظر ةتأثير بعض العهامل البيئي - 2 

 Sabouraudػػػة ىػػػػػي ػػػػػػحائيػػػػػػاط غػػػػػة اوسػػػػى خسدػػػػػخ عمػػػػػة الفظػػػػػؼ تشسيػػػػػػتػ الؾسط الغحائي : 1-

dextrose agar (SDA ), Potato dextrose agar  (PDA ), Oatmeal cereal agar 
( OMA), Rice-tween 80 agar R-t80 ) ) وTrichophyton agar No.4 TNo.4) ) 

اياـ ووضع فػػي  7-10 ػػخة بعسػػػالفظخيػػ السدتعسخةػػػة ػػػػمػمػػػؼ مػػػػؽ حاف 5وذلػ بأخح قخص بقظخ 
 12 ولسجةْ ـ 28 وحزػشت االطبػاؽ بجرجػػػة حػػخاره ,مخكػػػد الظبػػق الػػحي يحػػػؾي الؾسػط الغحائي

 .[13] الفظخية  السدتعسخةحدب الشسػؾ بقياس قظخيؽ متعامجيػؽ مؽ عيػخ  ,يػػؾـ
في  السدتخجمة الدرعيةخ عمى االوساط ػػة الفظػػػؼ تشسيػػػػت :لؾسط السالئؼ لتجخثؼ الفظخحجيج ات2- 

 ة مجة الحزؽ تؼ حداب اعجادػػوفي نياي ,ة اياـػػػػػجة سبعػػػػػولس ̊ـ 28درجة حخاره في  (1) الفقخة
  [ 14 ].االبؾاغ الكؾنيجيو بحدب طخيقة

عمى نسػؾ الفظخ السسخض  الحخارةػػات ػػتمفػػة مؽ درج:تػػؼ حداب تأثيخ مجيات مخ الحخارةدرجة  3-
 السدتعسخةؽ حافػػة ػػػؼ مػػػمم 5 ح قخص بقظخػػػػػػوذلػ بأخـ  ̊( 35و 28 ,25 ,20 ,15 ) وىي

ؾ ػػػػػػؾـ وحدػب الشسػػػيػ 12 لسجة PDAالفظخيػػة ووضػػع في مخكػػد الظبػق الحي يحؾي عمى وسط 
  ] [ 13 الفظخية  السدتعسخةخ بقيػاس قظخيؽ متعامػجيؽ مؽ عيػ

 خض في وسػػػط ذو اسذ ىيجروجيشيوخ السسظػػؼ حداب نسػؾ الفػػت : (pH) الييجروجيشي ساال4- 
خص ػػح قػػ( وذلػ بأخ5.6 ,5.7 ,5.8 ,5.9 ,6 ,5 ,5.1 ,5.2 ,5.3 ,5.4 ,5.5 وىي )ػة ػػػمختمف
د الظبق الحي يحؾي عمى وسط ػػػي مخكػػػػػووضع فػة ػػػػالفظخي ةة السدتعسخ ػػػػػحاف لػػم 5خ ػػػػبقظ

PDA  اس قظخيػؽ متعامػجيؽ مؽ عيػخ ػػػػػػػػػب الشسػؾ بقيػػػػػػػػوحد ـْ 28 ػؾـ بجرجػة حخارهػػي 12لسجة
  [.14] ةػػػالفظخي السدتعسخة
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ا ػػػػػ( يؾم4-12امتجت مؽ ) ػة مختمفػػػة ػػحزان فتخاتج ػػػخ بعػػػتؼ تقجيخ نسؾ الفظ: مجة الحزؽ  5-
الفظخيػػػػة ووضػػػع فػػػي مخكػػػد الظبق الػػػحي  السدتعسخةممػػػػػؼ مػػػػػؽ حافػػػػة  5وذلػ بأخػػػػح قخص بقظخ 

بقياس  ؾػػػػػػب الشسػػػوحدْ ـ28ودرجة حخارة  5.5 ييجروجيشيال عشج االس PDAيحػػػؾي عمػػػى وسػػط 
  .[ 13 ] الفظخية  ةقظخيؽ متعامجيؽ مؽ عيخ السدتعسخ 

 :الفظرية تجاه السزادات  T. tonsuransاختبار حداسية الفظر -3
ج التخكيػد ػػػػػػػؼ تحجيػػػػت :الفظخيةتحجيج التخكيد السثبط االدنى والتخكيد القاتل االدنى لمسزادات  -1

ػى ػػػػل االدنػػػػػػػد الػقػاتػػػػوالتخكي Minimal Inhibitory Concentration(MIC ػى )ػػػػط االدنػالسثب
(MFC )Minimal Fungicidal Concentration  ة ػة مزػادات فػظخيػالربػع
 التجخبػػػػػة ( واعتسجت ىػحه Nystatin Griseofulvin,Fluconazol , Itraconazol)ػيػػى

  :عمػى مخحمتيؽ
ػة ػػػلمسزادات الفظخي Stock solution ؾؿ االساسيػػػػالسحم تػؼ تحزيخ :الفظخية السزادات  -أ

 50خ ػػػػػػالسدتس خيػػػػػػػػع التػحػػػػػػاذيب مو  [ 5 ] يػػب ما ورد فػػػػػغؼ/مل وحدمم 10ة بتخكيدػػدتخجمالس
ػخ ػػػػػالسقػظ ػاءسػؽ الػػػػػػػم ػلػم 5ع ػ( مNystatin, Fluconazol )ػػػػة الفظخيالسزادات  ممغػػػػؼ مؽ

ا ػػػػػػػام ,قػػػة الغمػػػمحكس ػػػةة معقسػػػي زجاجيػػػػي قشانػػػت فاداػػػحه السزػػػت ىػػػػػػ وضعػػػػج ذلػػػػؼ وبعػػالسعػق
ؽ ىػحه ػػػؼ مػػػػممغ 50 ةػػػػػؼ اذابػػج تػػػػفق ( Itraconazol و Griseofulvin )ؽ ػػػػاديػػػلمسز ػػػةبالشدب

 ػػةغخفخارة الػػػح ةػػػتخكت السحاليل بجرجو  Dimethyl sulfoxide مػل مػؽ مػادة 5 السزػادات فػي
لحيؽ ْ ـ 4 حخاره عػػػشج درجػػػة ةػػػػػظ بالثالجػػػػػج حفػػػػبل استخجاميػا وامػا الستبقي فققدقيقو  30 جةسل
 .الستخجاـ ا

خ ػػػػػػػػػػػػج تحزيػػػػػػػػبع :ػة ػادات الفظخيػػػػػاه السزػػػػػػتج T. tonsuransخ ػػػة الفظػػاختبار حداسي -ب
 ػؼػػػػؼ تػػػػػػػالتعقي خوؼػػػػػي عػػػوف ػػػػػػػػةاالربع ػػةادات الفظخيػػػػػلمسز Stock solutionالسحمؾؿ االساسي
 مزاد لػؽ كػػػػػػػػػؼ/مل مػػػػػممغ ( 40, 30,35 ,25 ,20 ,15 ,10 ,5 , 1.5,3تحزيخ التخاكيد) 

اطباؽ ػي ػػػػوصب ف ,(SDA) يػػػػط الدرعػػؽ الؾسػػػمل م 100 يػػػف ل تخكيدػػػووضع ك خي ػػفظ
ادات ػػػاه السزػػػخض تجػػػػػخ السسػػػلمفظ MFCو  MICؼ الحرؾؿ عمػى ػػػػػػتػػػػلي ػػػػػةمعقس خي ػػػػػػػبت

عمى تمػ ػة ػػػاؽ الحاويػػػػػػػػػط االطبػػػي وسػػفػ ػيػػػػخ السخضػػػة لمفظػػة اقخاص فتيػػػػػػبدراع ػػ, وذلػػػةالفظخي
ؽ ػالشسػؾ م ةػػػػػػاياـ وتسػت مالحػغ 7 لسػجة ـْ 28 ػج درجة حخارهع االطباؽ عشػػػػجسي حزشت التخاكيد,

 .] 15 [ػخي ػػػػػػػاد الفػظػػػالسز ػػػػةالػتي تخػمؾ مؽ اضافػ ةػة الشػسؾ مع اطػباؽ الديػظخ ػعػجمو ومقارن
ػػػػػػاب القػػػػػػػػجرة تػػػػػؼ حدػػ :T. tonsuransالفظػػػػػػػػخ  تأثيخ السزادات الفظخية في نسػػػػػػػؾ وتبػػػػؾغ -2

 لمفظػػػػخ السسػػػػػػػػػخض اذ التثبيظية ليػػػػػحه السزػػػػػػػادات عمػػػػى الشسػػػؾ القظػػػػخي وندبػػػػػػػػػة انتػػػػاج االبػػػؾاغ
(, وبعج ترمب  SDA استعسػػػمت نػػػفذ التخاكيػػػد الدابقػػػة ليػػػػػػحه السزادات مسدوجػػػػة مع الؾسط )
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حزشت جسيع  ,ممػػػػػؼ مػػػػؽ الفظػػػخ السسخض فػػػي ىػػػحا الؾسط 5 سط تػػػػػػؼ زرع قػػػػػخص بقػػػػػظػػػخالؾ 
اياـ وفػػػي نياية مجة الحزؽ تؼ قياس قظخيؽ متعامجيؽ مػؽ  7لسػػػجة  ـ28ْ االطباؽ بجرجة حػػخارة

ط وذلػ بالسقػػػػػارنة مع اطبػػػػاؽ الديظػخة وتؼ قياس الشدبػػػػػة السئؾيػػػػة لمتثبي ,عيخ السدتعسخة الفظخية
. ومػػؽ ناحية اخػػػػػػػخى تػػػػػؼ حدػػػػػاب عجد االبؾاغ ] 16 [ الخالية مؽ السزاد الفظخي حدب طخيقػػة

 slide Hemacytometer countingالكؾنيجية لمفظخ السسخض باستخجاـ شخيحة عج االبػػػػؾاغ 

غػخاـ مػػؽ الؾسط الدرعػػي لمفظػػخ السسػػػػخض السعامػػػػل  1اذ اخح  ,ػخي وبػػشفذ تخاكيد السزاد الفظػػػػػ
مػػل مؽ السػاء السقظػػػػػخ السعقػؼ ثؼ  10 ومدج مع 50 بالسزػاد ووضع في انبؾبة اختبار سعػػػة

لتقميل الذج الدظحي لالبػػػػػؾاغ الكؾنيجية ولتقميل تجسعيا  tween 80قظختيؽ مؽ سائل  اضيفت
مل مؽ السحمؾؿ اعاله ومدج 1 دقائق بعػػػػػجىا اخح 10 وبعػػػػػػج الخج تخؾ السحمؾؿ لسػػػػػػجة ,ااو تخسبي

10مل مػػػؽ الساء السقظػػػػخ السعقػػػؼ لمحرؾؿ عمػػػػػػػػى تخفيف  9 مع
ثػػؼ نقػػػػمػػػػػت قظػػػػخة واحػػػػجة  ,1-

معقسة وتؼ حداب اعجاد االبؾاغ الكؾنيجيػػػػػة  مػػػػؽ العالػػػػق الػػػى شخيحػػػة العػج باستخجاـ قظارة
ػػػػة الديظػػػػخة لخسدػػػػػػػة مخبعػػػػػػػػات قظخيػػػػػػػػػة كبيػػػػػػخة عمػػػػػػى شخيحػػػػػػػة العػػػػػج ومقارنػػػػػػػػة ذلػ مػػػػع مجسؾعػػػػػ

 .] 17 [االبؾاغ الكؾنيجية  الستخػػػػخاج الشدبػػػة السئؾيػػػة لتثبيػط اعجاد
 (C.R.Dالترسيؼ العذؾائي الكامػػػل ) باستخجاـا ػػػػػج احرائيػػػػتائػػػػت الشػػػمػػػػػػ:حم التحميل االحرائي

Complete Randamized Designe باستخجاـلمسعامالت ػة وقؾرنػت الستؾسظػات الحدابي 
 .] 18 [ 0.05ػة ؾى معشؾيبسدتػ                      ػجودػػػػجد الحػػػػػؽ متػعػػػػػاختػبار دنػك

 الشتائج والسشاقذة : -4 
الث ػػخ ثػػػػػػة بعسػػمػػػػخوة رأس طفػػػػؽ فػػػخض مػػػخ السسػػػدؿ الفظػػػػؼ عػػػػػػػت عدؿ وتذخيص الفظخ : -1 

 ب مادةسػػث تتخ ػػالت حيػػػات البريػػػػػػج فتحػػػالذعػخ متكدخ عش سشؾات مرابػة بدعفػة الػخأس وكػاف
الخيؾط  وتتجدأ الذعخةخ نرل ػػػحا الفظػػػػى ػدوػػػػػء مؤلفة مؽ بقايا الذعخ وافخازات الفظخ, اذ يغسؾدا

السراب  خػات الذعػػادا عمى الفحص السجيػخي السباشخ لعيشػػػواعتس ,ةػػؾاغ مفرميػالفظخية مكؾنة اب
بجمج  وػؾاـ شبيػػق ذات ػخةػػػػػػػؽ اف السدتعسػػػتبي و ,ؽ خالؿ الخرائص السغيخيػة لمسدتعسخةػػحلػ مػػوك

 ؾف ػػػػؾف السدتعسخة فيكػاما ل ,الغداؿ الى الذكل الرؾفي ويكؾف مخكد السدتعسخة مختفع قميال
ؽ ػػػػؾف متبايػػػػػي فيكػػػخة العكدػػػػػولؾف السدتعس ؾدػػػػػػاالس ى البشيػػػػػب الػػػػػي الذاحػػػػػؽ البختقالػػػػػؽ مػػػػػػمتباي
 19],6] ج مػؽ الباحثيؽػػاء مظابقػا لمعجيػحا الؾصف جػى(1)الذكل سخػني الػى البشي االحالميسؾ  مؽ
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 من الجهة االمامية  -Trichophyton tonsurans  :A( مدتعسرة الفظر  1شكل ) 

 
B -  من الجهة الخمفية 

د ػػػة بحؾاجػػػات ( مقدسة ) اليايفػػػػؾط الفظخيػػػػيػػشات اف الخػػػػػخي لمعيػػػص السجيػػػالفح عيخا
اؿ ػػػػػذات اشكػ Microcinidiaالرغيخة  بؾاغخة مػػؽ االػػجاد كبيػػػػػػػػػػؾد اعػػػة مػع وجػػػة متشاسقػػػعخضي
دؿ ػػػػل البالؾف تحسل عمى طؾؿ الغػػػػل الكسثػخي والرؾلجاني وشكػػة كالذكػػػمختمفػ اـػػػػػػواحج
 بأعجادؾف ػفتتك Macroconidia خةػالكبياالبػػػػػػؾاغ ا ػػػػػػػام ,ة قريخةعمػى حؾامػل كؾنيجيػ خي اوػػػػالفظ
 ة, وتؾجػج االبػؾاغ الكالميجيةػػة او نادرة وتكؾف ذات ججراف ممداء او رقيقػػػػػقميم

Chlamydospores الذكل  السدارع القجيسػة يػف(2A ) ابق لسػا ػػػػف جػاء متظػػػػحا الؾصػػػػى
ؾف ػػػتك الذعخةة ػػاف اصاب الذعخةواوضح اختبار اختخاؽ . ] 21 ,20 ,6 [كل مؽ تؾصل اليػة 

السرابة مسا يؤدي الى  الذعخةل ػداخ ؾاغ بذكػل سالسػلػػػػؾف االبػػػػػػػػػػػتكوت Endothrixةػػػداخمي
ج مؽ ػػػػلعجية مع اػػػػػة جاءت متؾافقػػػػػػػػحه الشتيجػػػػػػػوى ( 2B)الذكلػؽ فخوة الخأسػػػتكدخىا بالقخب م

 .Tالحي اشار الى اف الفظػخ [ 12] هذكخ  ما ػحه الشتيجة معػػؼ تتفق ىػول .] 22 , 5] الباحثيؽ

tonsurans الحي خارج الجدؼ ةػػػخة السرابػػػخاؽ لمذعػػيدبب اخت ال In vitro. 
  

A B 



 ... Trichophytonفي نسه وتبهغ الفظر والسزادات الفظرية تأثير الظروؼ البيئية
 

 

122  

 

 
 (chl)اغ الكالميدية والكبيرة واالبه  (mic)الغزل الفظري والكهنيدات الرغيرة -A( : 2شكل )  
 لمذعرة السرابة  رالفظ اختراؽ -T.tonsurans Bلمفظر  

  T. tonsurans في االوساط الغذائيوتأثير  2-4
A –  نسؾ الفظخT.tonsurans : يػػػة وىػػػة مختمفػػػػاط غحائيػػػػػػة اوسػػػػؼ استعساؿ خسدػػػػتPotato 

Dextrose Agar PDA)), Sabouraud Dextrose Agar (SDA), Oatmeal Cereal 

Agar(OMA), Rice-tween 80 (R-t80), Agar No.4 Trichophyton (T.no4 اذ.)
 ,يؾمػا 12ولسجة  ـْ 28 خارةػػػح ةػػػخض عػشػج درجػػسسػػػػال ػخػػػػؾ الفظػسػي نػػػحه االوساط فػػػػدرس تأثيػخ ى
ل ػادة مػجة الحزؽ لكػػػؾ السدتعسخات بديػػػػػة وجػؾد زيادة فػي نسػالتجخب (4-1الججوؿ)  وبيشت نتائج

ػاط ػػػػة االوسػػبقي معشؾيا عمػى (PDAط ) ػػػػػؾؽ الؾسػػػػػػة اذ تفػػػػػػػة السدتعسمػػػػػاط الغحائيػػػػػػاالوس
عمػى ىػحا مدتعسخات الفظخ لشسػؾ  معجؿمغ اعمػى ػػػوب ,ؾػػػخات الشسػػػػػػع فتػػة وفػي جسيػػػػالسدتعسمػ

خ ػػخات الفظػػار مدتعسػػاقظمعػػػػػجؿ  غػػػػػػػ( اذ بمOMAي )ػػط الغحائػػػػػػالؾس يميػػػػػو ,ؼػػػػػمم 61.66 الؾسط
ػا ػػػػػ( معشؾي R-t80ػي)ػػػي الؾسػط الغحائػخيػة فػػػخة الفظػػػؾ السدتعسػػػنس معجؿ ػضػػوانخف ,ػػؼػػػػمم 59.46

( باف الؾسط 4-1جوؿ )ػػػضحت نتائج الجواو  .ممؼ 28.43 مدتعسخات الفظخ اذ بمغػت اقظػار
ا ػػػخات جسيعيػػػػػار السدتعسػػػػػجؿ اقظػػػػػػػي معػػػػػاط فػػػػػػة االوسػػػػػػؾؽ معشؾيا عمى بقيػج تفػػق PDAالغحائي 

تخات خات الفظخية خالؿ الفػػػػػػػػؾ السدتعسػػػػػػػػػا نسػػػام ,ـؾ ػػػػػػػ( ي 12 ,10, 8 ,6 ,4خات التحزيؽ ) ػػلفت
ة لشسؾ مدتعسخات ػادة معشؾيػػػج حجوث زيػػػؽ الشتائػػخ مػػػػؽ فقج عيػػػػؽ التحزيػػػػػػالدمشية السختمفة م

 ] [ 24اليو  لػػػػػػا تؾصػػػػػػع مػػة مػػػمتؾافق ػجػػػػحه الشتائػػػىجػػػػػػاءت  .جة الحزؽػػػػػػػػادة مػػػػخ بديػػػػػػػػػالفظ
ة ويخجػع ػػػػػات الجمجييػػػػؾ الفظخ ػػػاط لشسػػػاالوس فزلؾ اػػػػػػػػى PDAط ػػػػػاف الؾس ىػػػحي تؾصػل الػػػػػػػػال

يسكشيا استغالؿ  ةػػػػػػات الجمجيػػػاذ اف الفظخي ,ػحا الؾسطػػػفي ى %2 ػؾد سكػخ الكمؾكػؾزػالدبب لؾج
في نسؾ  السيسة ؾاملج مؽ العػػلمكػاربؾف الػحي يع ة مثػل سكػخ الكمؾكػؾز كسرػجرظالدكخيات البدي

وزيادة  ؾػػػسػػػالش جؿػػػػػػادة معػػػػى زيػػؤدي الػػػػي يػػػط الغحائػػػػػػػي الؾسػػػاذ اف وجػؾده ف .[ 25 ] الفظخيات

A B mic 

ch

l 
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عمى الكمؾكؾز لحا لؾحػظ انخفاض ندبي في  OMAط الغحائي ػؾي الؾسػػػوال يحت ,الؾزف الجاؼ
جدة ػػػػات الستعػػػػؽ تحميل الدكخيػػػة مػػػؽ الفظخيات الجمجيػػػكؾ السدتعسخات وال تتسػػػجؿ اقظار نسػػػمع

الؿ االحساض االميشية ػػى استغػػػة عمػػػػا القابميػػػػا ليػػػػغيخ اني R-t80كالشذأ السؾجػؾد في الؾسط 
ؾف وىحا يؤدي ػػكسرجر لمشتخوجيؽ والكارب T.no4 السكؾنة لمببتؾف والكازائيػؽ السؾجػػؾدفي الؾسط

 27], 26 [اتيارتفاع الخقػؼ الييجروجيشػي لمؾسط الغحائي والحي يربح غيخ مالئؼ لشسؾ الفظخ  ىلا

 T.tonsuransالفظر اتاقظار مدتعسر معدل  تاثير نهع الهسط الغذائي عمى (4-1جدول )
 **(  باأليام)ممم( في فترات التحزين السختمفة ) 

 نؾ
 نؾع الؾسط 

  ) يـؾ ( فتخات التحزيؽ 
 12  10  8  6  4  السعجؿ 

 PDA  29.33 p*  48.33 j  64.66 g  77.66 d  88.00 a  61.66 a 

OMA  30.66 o  46.33 k  64.50 g  72.83 e  82.66 c  59.46 b 

 SDA  26.66 q  39.66 m  55.00 i  69.33 f  85.33 b  55.20 c 

 T.no4  22.66 r  29.66 po  36.66 h  46.66 k  60.00 h  39.00 d 

 R-t80  12.83 s 21.66 r   27.33 q  35.66 h  44.66 i   28.43 e 

  e  37.13 d  49.63 c  60.36 b  72.13 a 24.50  السعجؿ  

حدب  0.05تعشي وجهد فروؽ معشهية بين السعامالت عشد مدتهى معشهية  رقام الستبهعو باحرؼ مختمفواال * 
  ** كل رقم يسثل معدل اقظار مدتعسرات الفظر لثالث مكررات اختبػار دانكػن

B- تبؾغ الفظخ T. tonsurans  :اج ػجؿ انتػػػػػػمع حػػػجوث زيػػػػاده فػػي(  3الذكل)  جػػػت نتائػػػػبيش
 جؿ انتاج االبؾاغػػػػػػػػػة في معػػػظ وجؾد فخوقا معشؾيػػػػاذ لؾح ,بديادة مػجة الحزػؽ ةػػػػاالبؾاغ الكؾنيجي

 اـأيػػػػػػة ػػػجة سبعػػػولس SDA, PDA,OMA,T.no4,R-t80ي ػػغحائية ىالوساط االخ عمػى ػػلمفظ
 ؾاغػػػجؿ انتاج االبػي معػف OMA ط الغحائيػػؾؽ الؾسػػػوتف ـ28ْ درجة حخارة فيؽ ػػػؽ التحزيػػػػم

كؽ ػػػػا يسػكاف اقل مو ل ػػػػػ/مبؾغ x 10 ² 9.84 بمغو خى ػػػة االخػػػالغحائي باألوساطة ػػػػا مقارنػػمعشؾي
 .( 3) الذكل /مل بؾغx2.08 210بمغ و  SDAعشج استخجاـ وسط 
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  T.tonsuransالفظر ( تأثير نهع الهسط الغذائي في معدل انتاج ابهاغ  3ذكل ) ال

ػؾ ػػػى OMA طػػػى اف الؾسػػػال ػػػؾاػمصػػتؾ  ػػػؽالػحي 24و 14 وىحه الشتائج جاءت متؾافقة مػع
 لألوساط حا االختالؼ في ندبة انتاج االبؾاغػػويعدى ى ,الفظخيات الجمجية بؾغوسط لت ؽػاحد

 حه االوساط الغحائية كاختالؼ البخوتيػؽػة الى وجؾد اختالفات تخكيبية ىامة في ىػػػػػالسختمف
الػػػػػى اف  ] [ 29كسا اشػػار 28 ] [ػاج االبػؾاغ ػػي انتػػػػػػػؾف والتػي تؤثػخ مباشػخة فػػػػػالجى ومحتػؾى 
ة انتاج االبؾاغ ػػدبؽ نػػػولك Dactylaria higginsiiخ ػػػحفد انتاج االبؾاغ لمفظR-t80 الؾسػػػط

لحلػ فاف انتاج  ,PDAط ػ% عمى وس100ة بشدبة االنبات ػ% مقارن50جار ػػػانخفزت بسق وػفي
خ ػػػثأتت اف امخاضية وضخاوة الفظػػػخ السسخضى ػػػة الػػػػونؾعية االبؾاغ وقابميتيػا عمى االنبات اضاف

 [.23، 17]ي الى الشتخوجيؽ في الؾسط الغحائ ػود الكاربؾف وندبتػػػبتخكي
ار ػػػاقظ طػػي متؾسػة فػادة معشؾيػحرؾؿ زي ( 4)  لػي الذكػشارت الشتائج فا درجة الحخارة : 3-4

متؾسط  يػػػػة فػػػػػادة معشؾيػػج حرؾؿ زيػػػاذ بيػشت الشتائ ,الحخارة ة بديادة درجاتػػػالسدتعسخات الفظخي
 ؽمػػا مػػيؾ  12 ةػػػػػػطيم PDA طػػػى وسػػعم ةػػالشامي  .tonsurans T لفظػخاػخات ػػػػػػار مدتعسػػاقظ

  ارػػػػػػط اقظػػػػػػػؾسػػػاال اف مت ْ( ـ35 و 28 ,25 ,20 ,15 ) خارةػػػػػػػػػات الحػػػيع درجػػؽ ولجسػػػػالحز
الجرجات الحخاريػة  ا عػؽ مثيالتيا مػؽػػػؾؽ معشؾيػػػػػج تفػػػػق ـ28ْ حخارة ةدرجمدتعسخات الفظخ عشج 

 ػجة الحزؽػػػػػػايػة مػي نيػػػػػػػػػػار مدتعسخات الفظخ فػػػػػط اقظػػػؽ اذ بمػغ متؾسػػالحز ػجةػػػػة مػػى طيمػاالخخ 
ط اقظػار ػػػػػػػا بمػغ متؾسػػػبيشسػ ,ْ ـ25 ػةػػػػػؼ عشػج درجػػػػمم 80.00ؽ كانت ػػي حيػػػؼ فػػػػمم 84.66

ا معشؾيا في معجؿ ػػػػػػػػػػج انخفاضػػػواعيخت الشتائ ـ20ْج درجة ػػػػػػممؼ عش 67.33 الفظخ خاتػػػعسػتمد
 ْ ـ35ة ػػػػػنسؾ عشج درج يحجثؼ ػػػػػػػبيشسا ل ,ؼػػػمم 62.33مثيالتيا اذ بمغ  عؽْ ـ 15ة جالشسؾ عشج در 

 االشكال قمة في المختلفة الحروف* 

 معنوية فروق وجود تعني

 0.05 معنوية مستوى عنذ

 **OMA: Oatmeal Cereal 

Agar T.no4 :Trichophyton 

Agar no.4  

PDA : Potato Dextrose Agar 

R-t80 :Rice-tween 80 

SDA  :Sabouraud Dextrose 

Agar 
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  0.05تعشي وجؾد فخوؽ معشؾية في السعامالت عشج مدتؾى معشؾية  السختمفةذات الحخوؼ  األعسجة*

الشامية  ()مممT.tonsurans نسه مدتعسرات الفظر معدل ثير درجات الحرارة فيتأ ( 4الذكل) 
  PDAعمى وسط

ؾ ػػة حخارة لشسػػػاف افزل درج اوجج ؽالحي]  [32,31 وتتفق ىحه الشتائج مع ما تؾصل الية
 دجـ وجؾ ػػؽ عػػػمػ [ 4 ]اال اف ىحه الشتائج ال تتفق مع ما ذكخه  ,ْـْ 25-28الجمجية ىي  الفظخيات

ة ػػػي معجؿ نسؾ الفظخيات الجمجيػػػفػ ـ35ْو 30 خارةػػػؽ درجة الحػػػل مػػػك تأثيخي ػف اتػػػاختالف
ػة واختالؼ الشؾع ػػػػخوؼ التجخبػػػج يخجع الػى اختالؼ عػػػوقػ Trichophytonذ ػػػػػػلجش ػجةػػػػالعائ

ف الفعاليات الحيؾية لمشسؾ ترل الػى اْ ـ 25-28ػادة الشسؾ فػي السػجى الحخاري ػػػػيعػدى سبب زيو 
ة ػػػالغحائي ا استغالؿ السرادرػػػػل ليػػػؼ يديػػػػية السثمى, ومؽ ثر ج الجرجة الحخاػػػػالى قسة نذاطيا عش

 ,ة الفظػخػػػػؼ بشاء كتمػػػومػؽ ث Macromolecular اء الجديئات الكبيخةػػػػغخض بشػػػي الؾسط لػػػف
لسختبظة بشسػؾ الفظخ التػي تتأثػخ بتغيخ درجات الحخارة عسميػة ػؽ اىػؼ الفعاليات الحيؾية اػوم
ؼ ػة السثمى لمشسؾ ومؽ ثجػػػؽ الجر ػذ عشج انخفاض درجة الحخارة عػػالتشف ةػػفذ, اذ تشخفػض عسميػػػالتش

ة ػػػج رفػع درجػػػػعشو  ,خة وىحاما يحجث عشج خفض درجة الحخارةػػػات الكبيئاء الجديػػة بشػػػػتتأثخ عسمي
ذ وتػؤدي الى مؾت الفظخ حتى ولؾ انخفزت درجة الحخاة الى ػػػة التشفػػػػػعسمي تتؾقفالحخارة 

 [.22]ؾػالجرجة السثمى لمشس

ة ػػػادة معشؾيػػؾؿ زيػػػ( حر 4-2 جوؿ )ػػػػػػي جػػػػػػػج فػػػخت الشتائػػػػاعي :pH الييجروجيشي ساال 4-4
 خارةػػػة حجػبجر  PDAط ػػػي عمى وسمالشا T. tonsurans خخات الفظػػػي متؾسط اقظار مدتعسػػػػف

ا ػخ تفؾقػػػػاذ عي ,اػػػيؾم 12ة ػػػػالبالغ ؽػػػجة الحزػػة مػػػػػػطيمالسختبػػػػػػػخة ة ػػػػػالييجروجيشيػ ولألسذ ـ28ْ
 ع مثيالتيا اذػػػػمقارنة م 5.5ي ػػػػػػالييجروجيش سمدتعسخات الفظخ عشج اال معشؾيا في متؾسط اقظار

ؼ ػػػػمم84.66عذخ ؾـ الثانيػػالي يػػػػفػ 5.5الييجروجيشي  السار مدتعسخات الفظخ لػػاقظ بمغ متؾسط
فقج  ػػػوعػؽ مثيالت معشؾيػا 5.2ي ػػػػػػالييجروجيشس ا انخفض االسممػؼ بيش32.83ؾـ الخامػذ ػػوفػي الي

ة ػػػػج جاءت متؾافقػػه الشتائوىح .ممؼ42.83 خػػػػمدتعسخات الفظخ لميـؾ الثاني عذ متؾسط اقظار بمغ
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-5.6الجمجيػة يقػع بيػؽ)  اتػالفظخي ثل لشسؾمػػالييجروجيشي اال سمؽ اف اال ] [31 ذكخه مع ما

لشسؾ  يػػػػػػػىيجروجيشاس ػل ػػػػػػؽ اف افزػػػػم ] [ 24ػة ػػػػا تؾصػل اليػػػػػػػػع مػػػػف مػػػػػػػا تختػمػػػػلكشيػ (5.4
ة واختالؼ ػػة الختالؼ عخوؼ التجخبػػػػالؼ نتيجػػػػؾد ىحا االختػػػ( ويع 6ؾ) ة ىػػػالفظخيات الجمجي

 ػل افزػل في االوسػاط الغحائيػةػػػة تشسؾ بذكػاػت الجمجيػػى اف الفظخيػػػالػ ] [ 27خ اشارػػػػػالفظ ؾعػػػػن
ػط او ػػػي لمؾسػػػػػػالييجروجيشس ؤدي االػػػػي ,( 5-6)  يػػػىيجروجيش بأسو  ة امالح الجوارئ ػػالسحتؾي

 سػػػػذؾىػا باختػالؼ االػػػػمف نسػػػػػي يختػػػػة والتػػػػػي الكائشات السسخضػػػػػف ومؤثخاػا ػة دورا ميسػػػػػالبيئػ
ى احجاث السخض ػػػحا يشعكذ دوره عمى االحياء السجيخية اذ تتبايؽ بقجرتيا عمػػػػػػػػوى ,الييجروجيشيػة
ط الحامزي ػػػػػػي الؾسػػػػخض فػػػػػض الفظخيات مػؽ احجاث السػػػبع تسكؽا اذ تػػػػب انؾاعيػوذلػ بحد

ي ػادؿ االيؾنبػػؼ التػػػػي تشغيػػػػخة فػػػػػػػة كبيػػػػػالييجروجيشي اىسيس لال واف جي اـ الستعادؿػػػػػاو القاع
 السا بديػػػػػادةػدداد ػػػػة تػػػػػػػؾجبػات السػػػػاليػؾنا ػؾؿػػػػدخ اذ اف عسػميػة ,ػاء الشػؾوي ػػػػػػػػػػػػخ الغذػػػعب
ؽ ػػػي ومػػػػػالييجروجيش سض االػػػػػػػفػػػا يشخػػجمػػػػعش اػػػػػػػػيلة يدداد دخؾ ػبػػػػات الدالنػػػػػػوااليؾ  يشػػػػػيجروجيػػػػالي

ة ػػػػػػؾؿ االيؾنػات السؾجبػة والدالبػػػػؾف فييػا دخكػػالييجروجيشي ت سالػػػػػة لػػػػػػػػؾد قيسػػػػوج ؽػػػػػػػج مػػػػػؼ البػثػػ
 سػخ االػػػػد تأثيػػػيتخك .[23] ي االمثلػػػالييجروجيش سسسػي باال ساال ػحاػػة وىػػػػػػػػؾرة متؾازنػػػػػػػػػبر

 كإذابةي ػػػػػػط الغحائػػػػػات الؾسػػػػػصففػػػػػي  خػػػػػػػالؿ التأثيخػػػػػات مؽ ػؾ الفظخيػػػػػي نسػػػػػالييجروجيشي ف
ػاف ثاني اوكديج ػػػؽ ذوبػػػػة مػػػػؾنات الشاتجػػػػػػاربكالبي ا وتخكيدػػيشا وتأيػػػػيلوانتقا ةػػػػػػػالسؾاد الغحائي

 .] [ 35خ فػي الدعػة الجارئػة لمؾسط الغحائػي ويشعػكذ عمػى نسػؾ الفظخيػات ػػػػػػػحي يؤثػػػػػؾف الػػػالكارب

 T.tonsurans نسه مدتعسرات الفظر في معدليدروجيشي اله س( يبين تأثير اال4-2جدول )
 بعد فترات تحزين مختمفة PDA)ممم( الشامية عمى الهسط 

 
pH 

 متؾسط اقظار السدتعسخات الفظخية ) يـؾ (

 السعجؿ    12  9  7  5 

 5  *16.33 ab  22.83 x  33.00 s  49.50 l  30.45 i 

 5.1  17.33 a
\

  27.33 v  34.50 r  52.33 j  g 32.87  
 5.2  14.33 c

\
  20.00 y  29.33 u  42.83 o  26.58 j 

 5.3   16.00 b
\

  24.83 w  35.66 q  50.00 k  31.62 h 

5.4   31.66 t  42.16 o  61.66 g  80.33 b  53.25 c 

5.5  s 33.83 r  47.50 m  68.00 e  84.66 a  58.58 a 

5.6   32.83 s  45.50 n  61.00 g  80.66 b  55.00 b 

 5.7  31.66 t  49.66 l  62.66 f  77.66 c  55.41 b 

 5.8   20.83 y  39.66 p  54.16 i  76.33 c  47.78 e 

 5.9   26.66 v  42.66 o  56.33 h  72.66 d  49.57 d 

 6   19.50 z  31.33 t  47.83 m  61.33 g  39.99 f 

  d  35.76 c  49.40 b  66.24 a 23.69  السعجؿ  

 حدب اختبار دنكن  0.05تعشي وجهد فروؽ معشهية بين السعامالت عشد مدتهى معشهية  مختمفة بأحرؼ الستبهعةرقام * اال 
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 جػػخت الشتائػػػػػاعي : T. tonsuransلفظخ اتأثيخ فتخات الحزانة السختمفة في انتاج ابؾاغ 5 -4
الشامػي عمى  خضػػػػػػػالسس خػػػػا الفظػػػػػيػػي يشتجػػػة التػػؾاغ الكؾنيجيػػػػػػػباج االػػة انتػػػػػػي ندبػػادة فػػػؾد زيػػػوج

28ػة حخارة ػبخج PDAوسط 
 ؾاغػػػػػػػاالب إلنتاج ةػػػػى ندبػػػػاعم ػتغػػػمػػػػب ؽ اذػػػػالحز فتخةمع زيػادة  ـْ

x 2 3.18 ( يـؾ 12ؽ ) زػػػػػػجة الحػػػػػػػة ميػػػػػػي نياػػػػػػة فػػيجيػػػالكؾن
 x 10² 2.77ػة ػػل تميػػػ/مبؾغ 10

 ػؽػػػػػالحز لسجتػي ؾاغػػػػػت ندبػة انتاج االبػػػػػػػػا بمغػػػػػػبيشس ,( اياـ 10)  بؾغ/مل عشج التحزيؽ لسػجة
(6-8  )1.59 10x² وx 2.16 ³10 فتػػػػػػػخةي ػػػػػػف تيػػػػػػاندبوانخفزػػػػػت  يلػػػػػى التؾامػػػػع /مػلبؾغ 
 ػػػػػبػػػػػػػؾغي تػػػػػػخا فػػػػػػػخا كبيػػػػػػػؽ تأثيػػػػػػػجة الحزػػػػػػػػتستمػ م ,/ملبؾغ x 10 ³ 1.40( وبمغت4ؽ )زلحا

دارة ػػػة بغػػػػػػػؾاغ الكؾنيجيػػػػج االبػػػػػػتشت Trichophyton شذػػػج اذ لؾحظ اف انؾاع ,الفظخيات الجمجية
ؾاغ ػػػاالب جػػؼ تشتػػػػػػػول Heinz Oatmeal Cereal Agarطاياـ عمى وس 4 انةػػحزفتخة ج ػػػبع

 7ة ػػػػحزان جةػاال بعػج م Potato Dextrose Agarو Mycosel Agarيظة عمى وسػالكؾنيجي
ؾع ػػػة اعتسادا عمى نؾع الفظخ وسالالت الشػػػػجة الحزؽ لمفظخيات الجمجيػػف مػػػػ. تختم] [ 14اياـ 

 ؼ االستشتاجػػػج تػ. وق] [ 27بار وعخوؼ التجخبةػؾع االختػػػفة الى نالؾاحج والؾسط الغحائي اضا
ة ػػػػجت قياسيػػػػػع 5.5واالس الييجروجيشػػػػي  ـ28ْ خارةػات اف درجة الحػػػحه الجراسػػػؽ نتائج ىمػػػػػ

  .االخخى  اربػػلمتج

 :تجاه السزادات الفظرية السختبرة  T. tonsuransاختبار حداسية الفظر  4-6
يعخؼ التخكيد : تحجيج التخكيد السثبط االدنى والتخكيد القاتل االدنى لمسزادات الفظخية 1-6-4 

ػػؾ ؽ الشسػػػػ% م80 طػػػػػبب تثبيػػػػػػحي يدػػػؾي الػػػػد لمسزاد الحيػػػػػل تخكيػػػػبانو اق MICالسثبط االدنى 
 الػحي يدبب ػل تخكيد لمسزاد الحيؾي ػػػػػاقػة ػػبان MFC الفظخي بيشسا يعخؼ التخكيد القاتل االدنى

جه الشسػؾ حتػى بػعػج نقػل الفظػخ الػى وسػط ػػػػخ عشػػػاو ال يغي(%100) تثبيظػا كامػال لمشسػؾ الفظػخي 
خي ػفظ تخاكيد متدايجة مؽ كل مزاد 10 حه التجخبةػػػػػاستعسل في ى36] [خػالػي مػؽ السزػػادات

ط ػػػووسْ ـ 28ة حخارة ػػػلسسخض عشج درجا تجاه الفظخ MFCو  MICلمحرؾؿ عمى 
خات ػػػالسدتعس ارػػظػػص اقػػػاذ بيشػت نتائػج التجخبػة تشاق ,وبعج سبعة اياـ مؽ الحزؽ SDAيػػغحائ

 MFCو MICفخوقا معشؾيػة بديظػة في قيسة  تعيخ  اذ ,بديادة تخكيد السزاد الفظخي  ةػػالفظخي
د ػػػػػة التخكيػػػاذ كانت قيس Griseofuvin, Fluconazol, Itraconazol ةػػالفظخي لمسزادات

ػل ػػػػممغؼ/مل وسج 25ىؾ  Griseofuvin , Fluconazolلمسزاديػؽ  MICط االدنػىػػػػػػػالسثب
حت ػػػػواوض ,ممغؼ/مل 35 عمى قيسة لمتخكيد السثبط االدنى اذ بمغتا  Itraconazol ػادػػػػالسز

لمسزادات الفظخيػة  MFC قيسة التخكيد القاتل االدنىخوؽ معشؾية في ػػػف ػجـ وجؾدػػػالشتائػج ع
ط ػػػتخكيد السثبال فمؼ يدجل اي قيسة Nystatinل امػا السزػاد الفظخي ػػػػممغؼ/م 40 الث اذ بمػغػػػالث

[ 26ػػػا تؾصل اليػػو ]ىحه الشتائج جاءت مؤيػػػػجة لس ,ةباالدنى في ىحه التجخ  االدنى والتخكيد القاتل
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ى اف كال مػػػؽ السزادات الفظخية السدتعسمة في الجراسة تحسل تخكيد مثبط ادنى الحي اشػػار ال
MIC وتخكيد قاتل ادنىMFC .متفاوتة بحدب نؾع الفظخ السعدوؿ 

وانتػػػػػػاج  T.tonsuransتأثيخ السزادات الفظخية السختبخة في نسؾ مدتعسػػػػػخات الفظػػػػػػػخ  2-6-4
اف السزادات الفظخيػػة السدتعسمػة في التجخبة  (4-3اردة فػػػي جػػجوؿ ): تذيخ الشتائػػػج الؾ  االبؾاغ

اذ تفػػػؾؽ  ,تتقارب بالتأثيخ في ندبػػة التثبيط لشسػػؾ الفظخ السسػػخض وندبػػة انتاج االبػػؾاغ الكؾنيجيػة
وبمغت ندبػػة  ,عػػػػؽ بقية السزادات معشؾيػػػػا فػػػػػػي ندبة التثبيط Griseofulvinالسزػػػاد الفظخي 

 كػػػل مػػػػػػؽ السزػػػػادات الفظخيػػةػة ممغػػػؼ/مػػػػل يميػػػ35 % عشػػػج التخكيد 100تثبيػػػػػػط الفظخ السسخض
Fluconazol  وItraconazole عشج  100% اذ بمغػػػػػػػػت ندبػػػػة التثبيػػػػط لشسػػؾ وتبػػػػػػػػؾغ الفظػخ

 40اقػػل ندبة عشػػػج التخكػػػيد Nystatinجل السزػػػاد الفظػػػػخي بيشسػػػػػػا س ,ممغػؼ/مل 40 التخكيد

% بؾغ/مػػػػػل ندبػػػػػػػػة مئؾيػػػػػة لتثبيػػػػػػػػػط 65.80% لمشسػػػؾ الذعاعػػػػػي و  47.91 ممغؼ/مػػػل اذ بمغػػت
ػػػػػػػػة لتثبيط الشسػػػػػػػػؾ وتبؾغ الفظػػػخ وبيشت الشتائػػػػػػج ايزػػا انخػػفػاض فػي الشدبػػػػػػػة السئؾي ,عػػػػػجداالبػػؾاغ

ممغػػػػػػؼ/مل اذ بمغػػػػػػػػػت  1.5 السسػػػػػػخض معشؾيػػػػػػػا ولمسزػػػػػػػادات الفظخيػػػػػػػة جسيعيػػػػػػػػا عشػػػػػج التخكيػػػػد
ػػػػػػػػػػػػػػػة ت الفظػػػػػخيػالمسزػػػػػػػػػػػػػاد (30.15,2.94و31.94,1.92و30.62,5.64و5.55,34.36)

Nystatin Griseofulvin Fluconazol وItraconazole عمػػػػػى التػػػػػؾالي.  
( تاثيػػػر السزادات الفظػػػرية عمى الشدبة السئهية لمتثبيػػػط فػػػي الشسه الذعاعػػػي (4-3جدول

 .T. tonsuransوتبهغ الفظر 
 السزادات الحيهيو  

 كيزاتر  
  اتالسزاد

  ممغم/مل 

Nystatin   Griseofulvin   Fluconazol  Itraconazole 

 % لتثبيط
 الشسه 

 % لتثبيط
 اعداد االبهاغ

 % لتثبيط
 الشسه 

 % لتثبيط
 اعداد االبهاغ

 % لتثبيط
 الشسه 

 % لتثبيط
 اعداد االبهاغ

 % لتثبيط
 الشسه 

 % لتثبيط
 اعداد االبهاغ

 1.5 *h 5.55 34.36 j  30.62 i  5.64 I  31.94 j  1.92 j 30.15 j  2.94 j 
 3   9.71 g  37.28 i  36.93 h  11.28 h  36.10 i  13.48 i  34.91i  8.83 i 

 5 16.66 f  38.31 h  41.44 g  23.49 g 41.66 h  29.09 h 38.09 h  16.38 h 

 10  17.35 f  39.68 g  51.34 f  42.98 f  56.94 g  42.77 g 43.64 g  27.43 g 

 15  26.38 e  40.89 f  71.17 e  53.18 e  65.27 f  50.09 f 60.31 f  42.90 f 

 20  32.63 d  42.95 e 76.57 d  63.74 d  76.38 e  62.42 e 63.48 e  60.95 e 

 25  36.80 c  47.59 d 80.17 c  75.40 c 81.94 d  76.48 d 69.04 d  78.08 d 

 30  38.88 c 52.91 c 87.38 b  88.34 b 90.27 c  88.81 c 72.21 c  88.58 c 

 35  43.05 b  59.78 b  100 a  100 a 94.44 b  92.28 b 86.50 b  91.34 b 

40   47.91a  65.80 a 100 a  100 a 100 a  100 a 100 a  100 a 

  0.05*االرقاـ الستبؾعو باحخؼ مختمفو تعشي وجؾد فخوؽ معشؾية في السعامالت عشج مدتؾى معشؾية 
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بعػػػػض الجراسات التي تؤكػػػػػج عمى حرػػػػؾؿ ندب تثبيػػػػػط متفاوتػػػػة  جاءت ىحه الشتائج متؾافقة مػػػع
بالشدبػة لمسزاد  لمسزادات الفظخية السختبخة باختالؼ الفظخيػات السخضية,

ػػػحا السزاد الػػػػى اف ى االحيؽ اكػػػػػجو  ] 39, 38  [فقػػػػج جاءت متؾافقة مع  Griseofulvinالفظخي 
بيشسػا اختمفت ىػػػػػحه الشتائج مػػع ما تؾصل اليو  ,فعاؿ ومثبط ضج الفظخيات الجمجية تأثيخاعظػػى 

تجاه الفظخيات الخيظية واوضح  ضعيفةالػػػػحي اشار الػػػػى اف ىحا السزاد يستمػ فعالية  ] [40
الفظخيات الجمجية التي تستمػ نغاـ السزػاد تكػػؾف اكثخ وضؾحػػا في  الى اف فعالية ىػػػػػػحا[ 32]

نقػػػل طؾيل معتسػػػػج عمى الظاقة عمػػػى العكذ مػػػػػؽ الكائشػػػات غػػػػيخ الحدػػػاسػػػة اذ يدتبػػػػػػجؿ ذلػػػ 
اف ىػحا السزاد يؤثخ عمى  ,الشغػػػاـ بشغػػػػاـ نقل سخيع وقريػػػخ وغيػػخ معتسج عمى الظاقة

 .[ 42 ]بات الجقيقة وقج يؾقف االنقداـ االعتيادي لمفظخيات السخضية البخوتيشات السراحبة لالنبي
اذ  ] [ 43 ت ايزا متفقة مع ما اوردهفجاء Fluconazolبيشسػػػػػا نتائػػػػػج السزػػػػػػاد الفظػػػػػػخي 

 %100 الػػػى اشػػػػػػػار الى حرػػػػػؾؿ ندػػػػػب تثبيػػػػػػط فػػػػػػػػػػي نسػػػؾ وتبؾغ الفظخيات الجمجية ترل
الحي اشػػػار الػػػى اف  ] 39 [لكؽ ىػػػػػػػحه الشتائج لؼ تتفق مع ما ذكخه  (,1-50بتخاكيػػػػػػػػػػد تخاوحػػػػت )

ىػػػػػػحا السزاد يستمػ فعالية مثبظة قميمػػة لمشسػػؾ الذعاعػػػػػي ولتبؾغ الفظخ السسػػػخض وذلػ نتيجػػػة 
يستػػاز ىحا  ,ضعيفة ا السزاد مسا يجعل الشتيجةل مػػػػػع ىػػػػػػحتتجاخ SDAالف مكؾنػػػات الؾسػػػط 

اذ  ,وىػػػػؾ السكػػؾف الخئيدي لمغذػػػػاء البالزمػػػػي لمفظخيػػػػات Ergosterolالسزاد بتثبيػػػػػط تكؾيؽ 
لمحؾيرالت االفخازيػػػػة  يشغػػػؼ نفاذيػػػػة وفعاليػػات انديسػػػػػػػات ىحا الغذػػػػػػػاء وىػػػػػي السكػػػػػؾف الخئيدي

 . وكػػػحلػ جاءت نتائج السزاد الفظخي ] [ 44دورا ميسػػػػػا فػػػي تشفذ السايتؾكؾنجرياة وليػػػػحه الساد
Itraconazole الػحي اشار اف ىحا السزاد قج ثبط نسؾ [ 13ػو ]متؾافقػػػة مػػػع ما تؾصل اليػػ

 لمفظػخ السحكؾر اذ بمغت االبؾاغ إلنتاجػػة وكػػػحلػ بالشدبػػػػ %93 بشدبة T. rubrumالفظخ 
ة ػػػػج جاءت متؾافقػػػػػحه الشتائػػػػوى ,ةػػػػفي ىحه الجراس عميوي ندب متقاربة لسا حرمشا ػػػوى 73.8%

ػة كاف االكثخ فعاليػػػ Itraconazoleاد الفظخي ػػػػػػػػػى اف السزػػػحي اشار الػوال[ 34] مػع نتائج
ط ػػػػػي تثبيػة فػػفعاليػالى اف ىحا السزاد ىػػؾ االكثخ  [ 44 ] واشػػػػػػار ,ػةالجمجيػػػػػتجػػػػػػاه الفظخيات 

في   Nystatin اما نتائج السزاد الفظخي  .اداتػػػة السزػػػػػػة ببقيػػػػػػػمقارن Ergosterolؽ ػػػػػتكؾي
فػي تثبيط نسػػػػؾ  ػػػػػػحا السزادعػػشج استعساؿ ى ] [ 46 ىحه الجراسة جاءت مؤيػػػجة لجراسة اجػػػػػػػخاىا

Candida albicans  عمػػػى نفذ الفظخ اعػػػاله اذ اشار الى ] [ 47ودراسة اخخى لمباحث
مػػػؽ  Nystatinاؿ  لػػػػػػػػحلػػػػػػ يعػػػػػػػج %16-30 حرؾؿ ندب تثبيػػػط لشسؾ الفظػػػخ تخاوحػػت
ت الدظحيػػػػة لمكانجيجا كػػػجاء السبيزات السؾضعية السزػادات التػػػي تدتخػػػػػػجـ لعػػػالج االصابا

Local candidiasis ػي العؾامػل ػػػػخ فػػػػى اف التغػيػػػالػ ] [ 49كسػػا اشار .] [ 48 لمفػػػػػؼ والسيبػػػػػل
ح ونؾع الؾسط الغحائػي ؼ المقاػػة مثل حجػػػة لمفظخيات الجمجيػػػػػػػة اختبػار الحداسيػػػخة عمػى تقشيػػػػػػػػػالسؤث
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ح االختالؼ في نتائج اختبار الحداسية لمسزادات ػودرجػة الحخارة ومػجة الحزػؽ قػج تؾض
 .الفظخية
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