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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 2.84x102 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 3.18x102 conidia/m respectively . While the least
incubation period was noticed at the 4th day and colony reached 29.33
mm and 1.40x103 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 :
تؼ عدؿ الفظخ  Trichophyton tonsuransم ػؽ ف ػخوة رأس طف ػم ػة مراب ػة بالدعف ػة
الخأسية مؽ مدتذ ػفى الد ػالـ التعميس ػي وت ػؼ تذخي ػص الفظ ػخ باالع ػتس ػاد عمػ ػى الرفػ ػات

السغيخيػ ػة والسجيخيػ ػة واختخاؽ الذعخة ,اعيخت نتائج دراسة تأثيخ الغخوؼ البيئية عم ػى نسػ ػ ػ ػؾ
وتبؾغ الفظ ػخ بػ ػأف افزل نسؾ كاف عمى وسػ ػط اك ػ ػار دكدت ػ ػخوز البظاطػ ػا ( ) PDAاذ بمػ ػغ

متؾسػ ػط اقظار مدتعسخات الشسؾ الذعاعي لمفظخ  88ممؼ يميو 85.33ممؼ و 82.66ممؼ و60
ممؼ لكل مؽ وسط سابخويج اكار ) (SDAواكار دقيق الذؾفاف ) )OMAوتخايكؾفايتؾف اكار

رقؼ 4وكاف اقل نسؾ في وسط اك ػار الخز مع تؾيؽ ( R-t80) 80وبمغ 44.66ممؼ .واقػ ػ ػل ندبػ ػ ػػة
إلنتاج االبؾاغ كانػت في وسط سابخويػ ػ ػج دكد ػتػ ػخوز اك ػ ػار وبمغ ػ ػت  ²10 x 2.84بؾغ/مػ ػ ػل.
وكان ػت درجػ ػ ػة الح اخرة السثمى لشسؾ الفظخ ىي  28ﹾـ اذ بمغ متؾسط اقظار السدتعسخات 84.66
ممؼ في حيؽ بمغ  62.33ممؼ عشػ ػ ػج  15ﹾـ ولؼ يحجث نسؾ اطالقا عشج  35ﹾـ عمى وسط اكار

دكدتخوز البظاطا بع ػج تحزيؽ الفظخ لس ػجة 12يؾما ,وك ػ ػاف االس الييجروجيشي االمثػ ػل لشسػ ػؾ
الفظػ ػ ػخ  5.5اذ بػ ػم ػغ متؾسػ ػط الشسػ ػ ػ ػؾ  84.66ممؼ ,وقػ ػج تشاس ػ ػب متؾسػ ػط الشس ػ ػؾ وتجخثؼ الفظخ
طخديا مع م ػجة الحزان ػة اذ بمغ اعم ػى متؾس ػط لمشس ػؾ وتجخث ػؼ الفظخ فػي اليؾـ الثانػ ػ ػي عذخ
 88.00ممؼ و ²10 x3.18بؾغ/مل لكل مشيسا عمى التؾالي ,فػ ػ ػي حيػ ػؽ ك ػ ػاف اق ػ ػ ػل متؾس ػط ليس ػػا

فػ ػي اليػ ػ ػ ػ ػؾـ الخابع اذ بمغ  29.33ممؼ و ³10 x 1.40بؾغ/مل .اعيػ ػػخ اختبػ ػػار تأثيخ اربػ ػ ػع
مزادات فظخي ػ ػ ػة ىػ ػ ػ ػي ندتات ػ ػ ػي ػ ػ ػؽ( )Nysوكخيديؾفؾلف ػي ػ ػؽ ( )GRFووفمؾكؾن ػ ػ ػازوؿ ()FLZ
وايتخاكؾن ػ ػازوؿ ( )ITZفي متؾسط نسؾ وتجخث ػؼ الفظخ ,اف السز ػاد ( (GRFىػ ػ ػ ػؾ االكثػخ فعاليػ ػ ػة

ف ػ ػي تثبي ػ ػط نسػؾ وتجخثؼ الفظخ اذ بمغ متؾسط الشسؾ وعجد االبؾاغ عش ػج التخكيد  40ممغؼ/مل
 0.00ممػػؼ و  0.00بؾغ/مػ ػػل يميو ( )FLZث ػ ػؼ ( ,)ITZبيشسػػا ك ػػاف ( )Nysاقػ ػػميا تأثي اخ في نس ػػؾ

وتجخثؼ الفظخ اذ بم ػغ 25.00مم ػؼ و 66.33بؾغ/مل .لكل مشيسا عمى التؾالي عشج تخكيد 40

ممغؼ/مل.

السقدمة Introduction
الفظخي ػ ػ ػ ػات الجمجي ػ ػ ػ ػ ػة  Dermatophytesليػ ػ ػ ػػا القػجرة عم ػ ػ ػى غدو االندجػ ػ ػ ػة الكيخاتيشيػ ػ ػة
م ػثػل الذعخ والجمػ ػ ػ ػج واالعافػ ػ ػ ػخ لإلنداف والحي ػ ػ ػ ػؾاف ,وتدبػ ػ ػ ػب الحالػ ػ ػ ػ ػة السخضيػ ػ ػ ػػة الت ػػي

تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخؼ بػ  Dermatophytosisوتز ػ ػػؼ ى ػ ػ ػحه السجسؾعػ ػ ػ ػ ػة ثالث ػ ػػة اجشػ ػ ػ ػ ػ ػاس ىػ ػ ػي

.Epidermophyton [ 1]، Microsporum ,Trichophyton:
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ى ػػحه الفظخيػ ػػات ال تدتظ ػيػػع اصابػػة االندجػ ػة الجاخميػ ػة لمجدػ ػؼ وتقتر ػخ االصاب ػػة عم ػى
الظبق ػ ػات الدظحية الستقخنػة ] [2لكػ ػؽ فػي حاالت نػ ػادره يسكػ ػؽ لإلصابة اف تستػ ػػج الػى االندجػ ػػة

العسيقػ ػ ػ ػ ػ ػػة خاصة عػشج اصابػة الجدػؼ بالتقيحات واالوراـ الحبيبيػة او اصابػة الجػدؼ بستػالزمة
نقػص السشػاعػ ػػة السكتدػبػ ػػة ] .]3واش ػ ػػار ]  [4اف الجشػ ػ ػذ  Trichophytonى ػ ػؾ السدػ ػ ػبب

الخئيدػ ػي لالصاب ػ ػاػت الجمجيػة الدظحيػة مثػل الدػعفػ ػػة ال أخسػيػ ػػة  Tinea capitisوىػؾ مدؤوؿ عػؽ
اكثخ مػؽ  %70م ػ ػؽ االصابػػات الفظخيػػة الجمجيػػة .تحجث االصاب ػػات الفظخي ػػة اما عػؽ طخيق

افخاز الدسؾـ الفظخية او اختخاؽ الفظخ لألندجة مباشػ ػخة بع ػ ػػج غدوىػ ػ ػ ػا ]  .[ 5يعج الفظ ػخ
 Trichophyton tonsuransالسدبب الخئيدػي لدػعفػة الػخأس فػػي امػخيك ػػا واوربػ ػػا ومػؽ

اعخاضيا حرػؾؿ تكدخ فػي الذعخ عشػ ػػج فتح ػػات البري ػػالت حيػ ػث تتخسػػب مػاده سؾداء مػؤلف ػ ػػة

مػؽ بقايػػا الذعػخ واف اخزات الفظخ ,اذ يغدو الفظخ نرل الذعخة وتتج أد الخيؾط الفظخية مكؾنػة
ابؾاغ مفرميو داخػل الذعخة ]  .[ 6 Endothrixاستخجمػػت ع ػ ػػجد مػ ػؽ السزػادات الحياتيػػة

الفػظخي ػػة مث ػ ػػل  Nystatinو  Griseofulvinو Fluconazolو  Itraconazolك ػسز ػػادات

فظخيػة لتثبيط نسػؾ الفظخيات الجمجيػة في السختبػ ػخ ]  [ 7ورغ ػ ػؼ االىسيػ ػة العالجيػة لي ػحه

السزادات اال اني ػػا ال تخمػػؾ مػػؽ التأثي ػخات الجانبي ػػة ,فز ػال ع ػػؽ عيػػؾر سالالت م ػػؽ الفظخي ػػات
السخضي ػ ػػة مقاومػة لتأثيػػخ بعض السزادات الحيؾي ػػة اضافػ ػ ػػة الػى السظاول ػػة بالعػالج مسػػا يجعميا

اق ػػل تأثي اخ ]  8و  .[ 9تػ ػ ػػؼ فػػي ىػ ػ ػػحا البحث د ارسػػة الغخوؼ البيئي ػػة السالئسػػة لشس ػػؾ وتب ػ ػ ػػؾغ
الفظػ ػ ػ ػ ػػخ  Trichophyton tonsuransالسدػ ػ ػػبب لػسػػخض سعف ػػة ال ػ ػخأس Tinea capitis
ود ارس ػ ػػة تأثيػ ػ ػ ػػخ بع ػ ػ ػػض انػ ػ ػ ػ ػؾاع السزػ ػ ػ ػػادات الفظخيػ ػ ػ ػػة عميػ ػ ػ ػػو.

السهاد وطرائق العسل :

 -1عدؿ وتذخيص الفظخ  :تػ ػ ػؼ الحرػ ػ ػؾؿ عم ػ ػى العيش ػ ػات مؽ ف ػ ػخوة رأس طفمػة مرابة بالدعفة
الخاسيػ ػ ػة  Tinea capitisم ػ ػؽ العيػ ػ ػػادة االستذاري ػػة الجمجيػػة ف ػػي مدتذفػػى الدالـ التعميسػػي فػػي

مجيش ػػة السؾصػػل .اخحت العيشات الدخيخيػة بػعج اف عقسػت مشظقة االصابة بالكحؾؿ االثيمي %70
ثػػؼ اخحت حخاشف صغيخة مػؽ حافػة التػقخحػات الجمػجيػة باستعسػػاؿ شف ػخه جخاحية معقسػ ػة وتػ ػؼ جسع

عيشات الذعخ السراب بؾاسظة ممقط معقؼ]  .[ 2ػ وضعت ىػحه العيشات عمػى شخيحة زجاجػي ػ ػ ػ ػة
نغيفػػة ووضع عمييػا قظختػيؽ مػؽ ىيجروكديػػج البؾتاسيػػؾـ ,% 10ثػػؼ تدخؽ الذخيح ػػة بعج وض ػع

غظاء الذخيحػػة بإمخارىا مختيػػؽ عمى مرباح بشديؽ وتتخؾ لسػ ػجة  30دقيقو بجرجػ ػػة ح اخره السختبػخ
وبع ػػجىػا تػفػحص الذخيحػ ػ ػ ػػة تح ػ ػػت السجيػخ لسالحغ ػ ػػة الغػدؿ الفػظ ػ ػخي والتخاكي ػ ػب الفظخيػة

االخخى ]  .[ 10تػػؼ زراعػ ػة الفظ ػ ػخ السؾج ػ ػؾد فػي عيش ػػات الج ػم ػػج والذع ػػخ عمػػى وس ػ ػ ػػط

 Sabouraud dextrose agarالسحتػ ػػؾي عمػػى السز ػػاد الحي ػ ػؾي الكمؾرمفيشيك ػ ػؾؿ وحزشت
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االطباؽ بجرجة حخارة ̊ 28ـ ولسجة 12يؾما [ .]11شخص الفظخ باالعتساد عمى السغي ػ ػخ
ال ػخارجي لمسدتعسخة وشسل ى ػ ػحا الفحص شكػ ػل السدتعس ػ ػخة الخارجػػي ولؾنيػ ػا وقؾاميػ ػا وك ػ ػحلػ
باالعتساد عمى الفحػ ػص السجيخي ,اذ نقػل ج ػ ػدء مػ ػ ػؽ السدتعسػ ػ ػخة الفظخيػ ػ ػ ػة بؾاسظػ ػػة اب ػ ػ ػخه معقسػة

عمػ ػػى شخيحػ ػػة زجاجي ػػة م ػعقسػة ووضػع عمييػا قػظػخه مػؽ صبغة الػالكتؾفيػشػؾؿ وغظيت الذخيحة

بغظاء الذخيح ػ ػة ,وبعجىػا تفح ػ ػص الذخيحػ ػ ػ ػة تح ػ ػت السجيػ ػ ػخ لسالحغ ػ ػ ػػة الخي ػ ػؾط الفظخيػ ػ ػ ػة

واشكالي ػ ػ ػػا وتفخعاتيػ ػ ػ ػ ػا واالبؾاغ بأشكاليا وطخيق ػػة تختيبي ػ ػ ػػا عمػػى الخي ػ ػ ػؾط الفظخيػ ػ ػ ػة ]  .[ 2كسػا
اعتس ػػج التذخيػػص عمى اختبار اخ ػتخاؽ الذعخة[ اذ اعيخ اف الفػظػ ػ ػػخ يخػتػػخؽ قػ ػرػ ػبػ ػػة الذعخة

ويػز ػ ػ ػع داخ ػػميػ ػ ػ ػػا سالسػ ػ ػػل مػ ػ ػػؽ االبػ ػؾاغ وتدس ػػى ىػ ػػحه االصابػ ػػة داخمي ػػة الذعخة Endothrix
[.]21

 - 2تأثير بعض العهامل البيئية في نسه الفظر Trichophyton tonsurans

 -1الؾسط الغحائي  :ت ػ ػ ػؼ تشسي ػ ػ ػة الفظ ػ ػخ عم ػ ػى خسد ػ ػ ػػة اوس ػ ػاط غ ػ ػحائي ػ ػ ػ ػ ػػة ى ػ ػػي Sabouraud
Oatmeal cereal agar ,) PDA ( Potato dextrose agar ,) SDA( dextrose agar

( ) R-t80 ) Rice-tween 80 agar ,) OMAو ))Trichophyton agar No.4 TNo.4
وذلػ بأخح قخص بقظخ  5مػم ػػؼ مػ ػػؽ حاف ػ ػ ػػة السدتعسخة الفظخيػ ػ ػة بعسػػخ  10-7اياـ ووضع فػػي

مخك ػػد الظبػػق الػػحي يح ػػؾي الؾسػط الغحائي ,وحزػشت االطبػاؽ بجرج ػػة ح ػ اخره  28ﹾـ ولسجة 12
يػػؾـ ,حدب الشسػؾ بقياس قظخيؽ متعامجيػؽ مؽ عيػخ السدتعسخة الفظخية ].[13

 -2تحجيج الؾسط السالئؼ لتجخثؼ الفظخ :ت ػ ػؼ تشسيػ ػة الفظ ػخ عمى االوساط الدرعية السدتخجمة في
الفقخة ( )1في درجة ح اخره ̊ 28ـ ولس ػ ػجة سبع ػ ػ ػة اياـ ,وفي نياي ػة مجة الحزؽ تؼ حداب اعجاد
االبؾاغ الكؾنيجيو بحدب طخيقة ] .[ 14

 -3درجة الح اخرة :تػػؼ حداب تأثيخ مجيات مختمفػػة مؽ درجػ ػػات الح اخرة عمى نسػؾ الفظخ السسخض

وىي (25, 28 , 20, 15و )̊ 35ـ وذلػ بأخ ػ ػ ػح قخص بقظخ  5ممػ ػؼ مػ ػؽ حافػػة السدتعسخة

الفظخيػػة ووضػػع في مخكػػد الظبػق الحي يحؾي عمى وسط  PDAلسجة  12ي ػ ػػؾـ وحدػب الشسػ ػ ػؾ
بقيػاس قظخيؽ متعامػجيؽ مؽ عيػخ السدتعسخة الفظخية ] [ 13

 -4االس الييجروجيشي ( : )pHت ػؼ حداب نسػؾ الفظ ػخ السسخض في وس ػػط ذو اسذ ىيجروجيشيو
مختمفػ ػػة وىي (  )6, 5.9, 5.8, 5.7, 5.6 ,5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1, 5وذلػ بأخ ػح ق ػخص
بقظ ػ ػخ  5م ػل حافػ ػ ػة السدتعسخة الفظخي ػ ػػة ووضع فػ ػ ػي مخكػ ػد الظبق الحي يحؾي عمى وسط

 PDAلسجة  12ي ػػؾـ بجرجػة ح اخره  28ﹾـ وحدػ ػ ػػب الشسػؾ بقيػ ػ ػ ػ ػ ػاس قظخيػؽ متعامػجيؽ مؽ عيػخ
السدتعسخة الفظخيػ ػة [.]14
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 -5مجة الحزؽ  :تؼ تقجيخ نسؾ الفظػ ػخ بعػ ػج فتخات حزان ػػة مختمف ػػة امتجت مؽ (  )12-4يؾمػ ػ ػا
وذلػ بأخػ ػػح قخص بقظخ  5مم ػ ػػؼ م ػ ػػؽ حافػ ػػة السدتعسخة الفظخيػ ػػة ووض ػػع ف ػػي مخك ػػد الظبق ال ػػحي

يح ػػؾي عم ػػى وسػػط  PDAعشج االس الييجروجيشي 5.5ودرجة ح اخرة 28ـﹾ وحدػ ػػب الشسػ ػ ػؾ بقياس
قظخيؽ متعامجيؽ مؽ عيخ السدتعسخة الفظخية ] .[ 13

 -3اختبار حداسية الفظر T. tonsuransتجاه السزادات الفظرية:
 -1تحجيج التخكيد السثبط االدنى والتخكيد القاتل االدنى لمسزادات الفظخية :ت ػ ػػؼ تحجي ػ ػ ػج التخكيػد

السثبػط االدن ػ ػػى (  Minimal Inhibitory Concentration)MICوالتخكيػ ػ ػػد الػقػاتػ ػ ػػل االدنػ ػػى
( Minimal Fungicidal Concentration )MFC

الربػعػة

مزػادات

فػظخيػة

ى ػػي(  ) Itraconazol ,Nystatin Griseofulvin,Fluconazolواعتسجت ىػحه التجخب ػ ػػة
عمػى مخحمتيؽ:

أ -السزادات الفظخية :تػؼ تحزيخ السحم ػ ػؾؿ االساسي  Stock solutionلمسزادات الفظخيػ ػػة

السدتخجم ػة بتخكيد 10ممغؼ/مل وحدػ ػ ػب ما ورد ف ػي ]  [ 5واذيب م ػ ػ ػع التػحػ ػ ػ ػخيػ السدتس ػ ػ ػخ 50

ممغػ ػػؼ مؽ السزادات الفظخيػ ػػة ( )Fluconazol , Nystatinمػع  5مػػل مػ ػ ػ ػؽ السػػاء السقػظػ ػ ػػخ

السعػق ػػؼ وبع ػ ػػج ذل ػػػ وضعػ ػت ى ػ ػحه السزػ ػادات فػ ػػي قشانػ ػي زجاجيػ ػة معقس ػػة محكسػ ػة الغمػ ػق ,امػ ػ ػ ػا
بالشدب ػػة لمسزػ ػادي ػ ػؽ (  Griseofulvinو  ) Itraconazolفق ػ ػج ت ػػؼ اذاب ػ ػة  50ممغ ػ ػؼ مػ ػؽ ىػحه

السزػادات فػي  5مػل مػؽ مػادة  Dimethyl sulfoxideوتخكت السحاليل بجرجػ ػة حػ ػ اخرة الغخفػػة

لسجة  30دقيقو قبل استخجاميػا وامػا الستبقي فق ػ ػػج حف ػ ػظ بالثالجػ ػ ػة ع ػػشج درج ػػة ح اخره  4ﹾـ لحيؽ
االستخجاـ .

ب -اختبار حداسي ػة الفظػ ػخ  T. tonsuransتج ػ ػ ػاه السزػ ػ ػادات الفظخيػػة  :بع ػ ػ ػ ػج تحزي ػ ػ ػ ػ ػ ػخ
السحمؾؿ االساسي Stock solutionلمسزػ ػ ػادات الفظخيػػة االربعػ ػ ػ ػػة وفػ ػي عػ ػ ػخوؼ التعقيػ ػ ػ ػؼ ت ػ ػػؼ
تحزيخ التخاكيد(  ) 30,35 ,40,25 ,20 ,15 ,1.5,3 , 5, 10ممغػ ػ ػؼ/مل مػ ػ ػ ػ ػؽ كػل مزاد

فظ ػخي ووضع كػ ػل تخكيد فػ ػي  100مل مػ ػؽ الؾس ػط الدرع ػ ػي ( ,)SDAوصب ف ػ ػػي اطباؽ

بتػ ػ ػ ػخي معقس ػ ػػة لي ػ ػت ػ ػ ػؼ الحرؾؿ عمػى  MICو  MFCلمفظػ ػخ السسػ ػ ػخض تجػ ػاه السزػ ػادات

الفظخي ػػة ,وذلػػ بدراعػ ػ ػة اقخاص فتيػ ػة لمفظػ ػػخ السخضػ ػػي فػ ػي وسػ ػػط االطب ػ ػ ػ ػػاؽ الحاوي ػػة عمى تمػ

التخاكيد ,حزشت جسي ػ ػع االطباؽ عشػج درجة ح اخره  28ﹾـ لسػجة  7اياـ وتسػت مالحػغ ػ ػ ػة الشسػؾ مػؽ
عػجمو ومقارنػػة الشػسؾ مع اطػباؽ الديػظخة الػتي تخػمؾ مؽ اضاف ػ ػػة السزػ ػػاد الفػظ ػ ػ ػػخي ] .[ 15

 -2تأثيخ السزادات الفظخية في نس ػ ػ ػػؾ وتبػ ػػؾغ الفظػ ػ ػ ػػخ  :T. tonsuransت ػ ػػؼ حدػ ػ ػ ػػاب القػ ػ ػ ػػجرة

التثبيظية لي ػ ػػحه السز ػ ػ ػػادات عمػ ػػى الشس ػػؾ القظػ ػػخي وندب ػ ػ ػ ػػة انتػ ػػاج االبػ ػؾاغ لمفظػ ػػخ السس ػ ػ ػ ػػخض اذ
استعس ػػمت ن ػػفذ التخاكي ػػد الدابق ػػة ليػ ػ ػػحه السزادات مسدوجػ ػػة مع الؾسط (  ,) SDAوبعج ترمب
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الؾسط تػ ػ ػػؼ زرع ق ػ ػػخص بقػ ػ ػظ ػػخ  5مم ػ ػػؼ مػ ػػؽ الفظ ػػخ السسخض ف ػػي ى ػػحا الؾسط ,حزشت جسيع
االطباؽ بجرجة ح ػ اخرة 28ﹾـ لس ػػجة  7اياـ وف ػػي نياية مجة الحزؽ تؼ قياس قظخيؽ متعامجيؽ مػؽ

عيخ السدتعسخة الفظخية ,وتؼ قياس الشدب ػ ػػة السئؾيػ ػػة لمتثبيط وذلػ بالسق ػ ػػارنة مع اطبػ ػػاؽ الديظػخة
الخالية مؽ السزاد الفظخي حدب طخيقػػة ]  .[ 16ومػػؽ ناحية اخ ػ ػ ػػخى ت ػ ػػؼ حد ػ ػػاب عجد االبؾاغ
الكؾنيجية لمفظخ السسخض باستخجاـ شخيحة عج االب ػ ػؾاغ slide Hemacytometer counting

وبػػشفذ تخاكيد السزاد الفظػ ػ ػػخي ,اذ اخح  1غػخاـ مػػؽ الؾسط الدرعػػي لمفظػػخ السسػ ػػخض السعامػ ػػل
بالسزػاد ووضع في انبؾبة اختبار سع ػػة  50ومدج مع  10مػػل مؽ السػاء السقظ ػ ػػخ السعقػؼ ثؼ

اضيفت قظختيؽ مؽ سائل  tween 80لتقميل الذج الدظحي لالبػ ػ ػؾاغ الكؾنيجية ولتقميل تجسعيا
او تخسبيا ,وبعػ ػ ػػج الخج تخؾ السحمؾؿ لسػ ػ ػػجة  10دقائق بع ػ ػػجىا اخح 1مل مؽ السحمؾؿ اعاله ومدج

مع  9مل م ػػؽ الساء السقظػ ػػخ السعق ػػؼ لمحرؾؿ عمػ ػ ػ ػػى تخفيف  ,1-10ثػػؼ نق ػ ػم ػ ػػت قظ ػ ػخة واحػ ػػجة
مػ ػػؽ العالػ ػػق ال ػػى شخيح ػػة العػج باستخجاـ قظارة معقسة وتؼ حداب اعجاد االبؾاغ الكؾنيجي ػ ػػة

لخسد ػ ػ ػػة مخبعػ ػ ػ ػػات قظخي ػ ػ ػ ػػة كبي ػ ػ ػخة عمػ ػ ػػى شخيح ػ ػ ػػة الع ػ ػػج ومقارنػ ػ ػ ػػة ذلػ مػ ػػع مجسؾع ػ ػ ػ ػػة الديظ ػ ػخة

الستخ ػ ػخاج الشدب ػػة السئؾي ػػة لتثبيػط اعجاد االبؾاغ الكؾنيجية ] .[ 17

التحميل االحرائي :حم ػ ػ ػمػ ػت الشػ ػتائػ ػ ػج احرائيػ ػ ػا باستخجاـ الترسيؼ العذؾائي الكام ػػل ()C.R.D
 Complete Randamized Designeوقؾرنػت الستؾسظػات الحدابيػة لمسعامالت باستخجاـ
بسدتػؾى معشؾيػة ] .[ 18 0.05

اختػبار دنػكػ ػ ػؽ متػعػ ػ ػجد الح ػ ػػجود
 -4الشتائج والسشاقذة :

 -1عدؿ وتذخيص الفظخ  :تػ ػ ػ ػؼ ع ػ ػدؿ الفظػ ػخ السسػ ػخض مػ ػؽ ف ػ ػخوة رأس طف ػ ػم ػة بعس ػ ػ ػخ ث ػالث
سشؾات مرابػة بدعفػة الػخأس وكػاف الذعػخ متكدخ عشػ ػج فتح ػ ػ ػات البريػ ػالت حي ػث تتخس ػب مادة
سؾداء مؤلفة مؽ بقايا الذعخ واف اخزات الفظخ ,اذ يغػ ػ ػػدو ىػ ػ ػػحا الفظػخ نرل الذعخة وتتج أد الخيؾط

الفظخية مكؾنة ابػؾاغ مفرمي ػة ,واعتسػ ػادا عمى الفحص السجيػخي السباشخ لعيش ػات الذعػخ السراب
وك ػحلػ م ػؽ خالؿ الخرائص السغيخيػة لمسدتعسخة ,و تبيػ ػػؽ اف السدتعسػ ػ ػ ػخة ذات قػ ػؾاـ شبيو بجمج

الغداؿ الى الذكل الرؾفي ويكؾف مخكد السدتعسخة مختفع قميال ,اما لػؾف السدتعسخة فيك ػ ػؾف

متباي ػ ػ ػؽ مػ ػ ػؽ البختقالػ ػ ػي الذاحػ ػ ػب الػ ػ ػى البشي االس ػ ػ ػؾد ولؾف السدتعسػ ػ ػخة العكدػ ػي فيكػ ػ ػؾف متباي ػ ػؽ
مؽ الميسؾني الػى البشي االحػسخ(الذكل )1ىػحا الؾصف جػاء مظابقػا لمعجي ػج مػؽ الباحثيؽ [[19,6
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B

A

شكل (  ) 1مدتعسرة الفظر  -A : Trichophyton tonsuransمن الجهة االمامية
 - Bمن الجهة الخمفية

اعيخ الفحػ ػص السجيػ ػخي لمعيػ ػ ػشات اف الخ ػي ػ ػؾط الفظخي ػ ػة ( اليايفات ) مقدسػ ػة بحؾاجػ ػد

عخضيػ ػة متشاسقػ ػة مػع وجػ ػؾد اع ػ ػ ػ ػ ػجاد كبي ػخة مػػؽ االبؾاغ الرغيخة  Microcinidiaذات اشك ػ ػ ػاؿ

واحج ػ ػ ػاـ مختمف ػ ػة كالذك ػل الكسثػخي والرؾلجاني وشك ػ ػل البالؾف تحسل عمى طؾؿ الغ ػ ػدؿ

الفظ ػ ػخي او عمػى حؾامػل كؾنيجيػة قريخة ,امػ ػ ػ ػا االب ػ ػ ػؾاغ الكبيػخة  Macroconidiaفتتكػؾف بأعجاد

قميم ػ ػة او نادرة وتكؾف ذات ججراف ممداء او رقيقػ ػة ,وتؾجػج االبػؾاغ الكالميجية
 Chlamydosporesفػي السدارع القجيسػة (الذكل  ) 2Aى ػ ػػحا الؾصػ ػف جػاء متظ ػ ػابق لسػا

تؾصل اليػة كل مؽ ]  .[ 21 ,20 ,6واوضح اختبار اختخاؽ الذعخة اف اصاب ػة الذعخة تكػ ػؾف

داخميػ ػة Endothrixوتتكػ ػ ػ ػ ػ ػػؾف االبػ ػؾاغ بذكػل سالسػل داخػل الذعخة السرابة مسا يؤدي الى

تكدخىا بالقخب مػ ػػؽ فخوة الخأس(الذكل  )2Bوىػ ػ ػ ػػحه الشتيج ػ ػ ػة جاءت متؾافق ػ ػ ػة مع العجي ػ ػج مؽ

الباحثيؽ [ .[ 22 , 5ولػؼ تتفق ى ػػحه الشتيجة مع ما ذكخه [ ]12الحي اشار الى اف الفظػخ T.
 tonsuransال يدبب اخت ػخاؽ لمذعػ ػخة السرابػ ػة خارج الجدؼ الحي .In vitro
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l

mic

B

A

شكل (  -A: ) 2الغزل الفظري والكهنيدات الرغيرة( )micوالكبيرة واالبهاغ الكالميدية ()chl

لمفظر  -T.tonsurans Bاختراؽ الفظر لمذعرة السرابة

 2-4تأثير االوساط الغذائيو في T. tonsurans

 – Aنسؾ الفظخ  : T.tonsuransت ػ ػػؼ استعساؿ خسدػ ػة اوسػ ػ ػاط غحائي ػ ػة مختمف ػ ػة وىػ ػي Potato
)Oatmeal Cereal ,)SDA(Sabouraud Dextrose Agar ,)Dextrose Agar PDA

.)T.no4( Trichophyton Agar No.4 ,)R-t80( Rice-tween 80 ,)OMA(Agarاذ
درس تأثيػخ ى ػ ػػحه االوساط ف ػي نػسػػؾ الفظػ ػػخ ال ػ ػسسػخض عػشػج درج ػ ػة حػ ػ اخرة  28ﹾـ ولسجة  12يؾمػا,

وبيشت نتائج الججوؿ(  )1-4التجخبػة وجػؾد زيادة فػي نس ػ ػػؾ السدتعسخات بديػ ػادة مػجة الحزؽ لكػل

االوس ػ ػ ػاط الغحائيػ ػ ػة السدتعسم ػ ػ ػة اذ تفػ ػ ػ ػؾؽ الؾسػ ػ ػط (  )PDAمعشؾيا عمػى بقي ػػة االوسػ ػػاط

السدتعسم ػ ػة وفػي جسيػ ػع فت ػ ػ ػخات الشسػ ػؾ ,وبػ ػمغ اعمػى معجؿ لشسػؾ مدتعسخات الفظخ عمػى ىػحا

الؾسط  61.66ممػ ػ ػؼ ,يمي ػ ػػو الؾس ػ ػ ػط الغحائ ػي ( )OMAاذ بمػ ػ ػ ػغ مع ػ ػػجؿ اقظ ػار مدتعس ػخات الفظ ػخ
 59.46ممػ ػ ػػؼ ,وانخف ػػض معجؿ نس ػػؾ السدتعسػ ػخة الفظ ػخيػة ف ػي الؾسػط الغحائػ ػػي( ) R-t80معشؾيػ ػ ػػا
اذ بمغػت اقظػار مدتعسخات الفظخ  28.43ممؼ .واوضحت نتائج الجػ ػجوؿ ( )1-4باف الؾسط

الغحائي  PDAق ػج تفػؾؽ معشؾيا عمى بقي ػ ػ ػة االوسػ ػ ػاط ف ػ ػ ػي معػ ػ ػ ػجؿ اقظػ ػ ػػار السدتعس ػ ػخات جسيعيػ ػا
لفت ػخات التحزيؽ (  ) 12 ,10 ,8 ,6 ,4يػ ػ ػ ػؾـ ,امػ ػا نسػ ػ ػ ػ ػؾ السدتعس ػ ػ ػ ػخات الفظخية خالؿ الفتخات
الدمشية السختمفة م ػ ػ ػؽ التحزي ػ ػؽ فقج عي ػ ػخ م ػؽ الشتائػ ػج حجوث زيػ ػادة معشؾيػة لشسؾ مدتعسخات

الفظػ ػ ػ ػ ػخ بدي ػ ػادة م ػ ػ ػ ػجة الحزؽ .جػ ػ ػػاءت ىػ ػػحه الشتائػ ػػج متؾافقػ ػة م ػػع مػ ػ ػػا تؾصػ ػ ػل اليو ] [ 24
الػ ػ ػ ػحي تؾصػل ال ػ ػى اف الؾسػ ػ ػط  PDAى ػ ػ ػ ػؾ افزل االوسػ ػاط لشسػ ػؾ الفظخي ػ ػات الجمجيػ ػ ػة ويخجػع
الدبب لؾجػػؾد سكػخ الكمؾكػؾز  %2في ىػ ػػحا الؾسط ,اذ اف الفظخيػ ػات الجمجي ػ ػ ػة يسكشيا استغالؿ
الدكخيات البديظة مثػل سكػخ الكمؾكػؾز كسرػجر لمكػاربؾف الػحي يع ػج مؽ العؾامل السيسة في نسؾ

الفظخيات ]  .[ 25اذ اف وجػؾده فػ ػػي الؾس ػ ػ ػط الغحائػ ػػي يػ ػؤدي ال ػى زي ػ ػػادة معػ ػ ػجؿ الشػ ػسػ ػؾ وزيادة
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الؾزف الجاؼ ,وال يحتػ ػؾي الؾسػط الغحائي  OMAعمى الكمؾكؾز لحا لؾحػظ انخفاض ندبي في
معػ ػجؿ اقظار نسػ ػؾ السدتعسخات وال تتسكػ ػؽ الفظخيات الجمجيػ ػة مػ ػػؽ تحميل الدكخيػ ػػات الستعػ ػجدة
كالشذأ السؾجػؾد في الؾسط  R-t80غيخ اني ػ ػا لي ػ ػا القابمي ػ ػة عمػ ػى استغ ػالؿ االحساض االميشية

السكؾنة لمببتؾف والكازائيػؽ السؾجػػؾدفي الؾسط  T.no4كسرجر لمشتخوجيؽ والكارب ػؾف وىحا يؤدي

الى ارتفاع الخقػؼ الييجروجيشػي لمؾسط الغحائي والحي يربح غيخ مالئؼ لشسؾ الفظخيات] [27 ,26

جدول ( )1-4تاثير نهع الهسط الغذائي عمى معدل اقظار مدتعسرات الفظرT.tonsurans
(ممم) في فترات التحزين السختمفة ( باأليام ) **
فتخات التحزيؽ ( يؾـ )
نؾ
6
نؾع الؾسط 4
48.33 j 29.33 p* PDA

8

10

12

64.66 g

77.66 d

88.00 a

السعجؿ
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

36.66 h 29.66 po

46.66 k

60.00 h

39.00 d

R-t80

12.83 s
24.50 e

27.33 q
49.63 c

35.66 h
60.36 b

44.66 i
72.13 a

28.43 e

السعجؿ

21.66 r
37.13 d

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

 -Bتبؾغ الفظخ  : T. tonsuransبيش ػ ػت نتائػ ػج الذكل(  ) 3ح ػػجوث زيػ ػػاده فػػي مع ػ ػ ػجؿ انتػاج

االبؾاغ الكؾنيجي ػ ػة بديادة مػجة الحزػؽ ,اذ لؾح ػ ػظ وجؾد فخوقا معشؾيػ ػة في معػ ػ ػ ػ ػجؿ انتاج االبؾاغ

لمفظ ػخ عمػى االوساط الغحائية ى ػي  R-t80,T.no4,OMA,SDA, PDAولسػ ػجة سبعػ ػة أي ػ ػ ػاـ
م ػ ػػؽ التحزي ػؽ في درجة ح اخرة 28ﹾـ وتفػ ػؾؽ الؾس ػط الغحائي  OMAفػي معػجؿ انتاج االبػ ػؾاغ
معشؾي ػا مقارن ػ ػة باألوساط الغحائيػ ػة االخػ ػخى وبمغ  ² x 10 9.84بؾغ/مػ ػ ػل وكاف اقل مػا يس ػ ػكؽ
عشج استخجاـ وسط  SDAوبمغ x2.08 210بؾغ/مل ( الذكل .) 3
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* الحروف المختلفة في قمة االشكال
تعني وجود فروق معنوية
عنذ مستوى معنوية 0.05
** Oatmeal Cereal :OMA
Trichophyton :Agar T.no4
Agar no.4
Potato Dextrose Agar : PDA
Rice-tween 80 :R-t80
Sabouraud Dextrose : SDA
Agar

الذكل (  ) 3تأثير نهع الهسط الغذائي في معدل انتاج ابهاغ الفظر T.tonsurans
وىحه الشتائج جاءت متؾافقة مػع  14و 24الػحي ػػؽ تؾص ػػمػ ػؾا ال ػػى اف الؾسػ ػط  OMAىػ ػػؾ

احدػؽ وسط لتبؾغ الفظخيات الجمجية ,ويعدى ى ػحا االختالؼ في ندبة انتاج االبؾاغ لألوساط
السختمفػ ػ ػة الى وجؾد اختالفات تخكيبية ىامة في ىػحه االوساط الغحائية كاختالؼ البخوتيػؽ

ومحتػؾى الجى ػ ػػؾف والتػي تؤثػخ مباشػخة فػ ػ ػ ػي انت ػػاج االبػؾاغ ] [ 28كسا اشػػار ]  [ 29ال ػ ػػى اف

الؾس ػػط R-t80حفد انتاج االبؾاغ لمفظػ ػخ  Dactylaria higginsiiولكػ ػؽ ندب ػة انتاج االبؾاغ

فيػو انخفزت بسقػ ػجار  %50مقارنػة بشدبة االنبات  %100عمى وسػط  ,PDAلحلػ فاف انتاج
ونؾعية االبؾاغ وقابميتيػا عمى االنبات اضاف ػ ػة الػ ػى اف امخاضية وضخاوة الفظ ػػخ السسخض تتأثػ ػخ

بتخكيػ ػد الكاربؾف وندبتػو الى الشتخوجيؽ في الؾسط الغحائي [.]23 ،17

 3-4درجة الح اخرة  :اشارت الشتائج فػي الذكػل (  ) 4حرؾؿ زيػادة معشؾيػة فػي متؾس ػط اقظػ ػار
السدتعسخات الفظخيػ ػة بديادة درجات الح اخرة ,اذ بيػشت الشتائػ ػج حرؾؿ زي ػادة معشؾي ػ ػػة ف ػ ػي متؾسط

اقظ ػػار مدتعس ػ ػ ػخات الفظػخ  tonsurans T.الشامي ػة عم ػى وسػ ػط  PDAطيم ػ ػ ػة  12يؾم ػا م ػؽ
الحز ػ ػؽ ولجس ػيع درجػ ػات الحػ ػ ػ ػ ػ اخرة (  20, 25, 28 ,15و ) 35ـﹾ اال اف متػ ػؾسػ ػ ػ ػط اقظ ػ ػ ػار
مدتعسخات الفظخ عشج درجة ح اخرة 28ﹾـ ق ػ ػج تفػ ػ ػؾؽ معشؾيػ ػا عػؽ مثيالتيا مػؽ الجرجات الح اخريػة

االخخى طيمػ ػة م ػ ػػجة الحز ػؽ اذ بمػغ متؾسػ ػػط اقظػ ػار مدتعسخات الفظخ فػ ػ ػ ػ ػ ػي نيػايػة م ػ ػ ػػجة الحزؽ
 84.66ممػ ػؼ ف ػ ػي حي ػؽ كانت  80.00مم ػ ػؼ عشػج درجػ ػ ػػة  25ﹾـ  ,بيشس ػ ػا بمػغ متؾسػ ػ ػ ػط اقظػار

مدتعس ػ ػخات الفظخ  67.33ممؼ عش ػ ػ ػج درجة 20ﹾـ واعيخت الشتائػ ػج انخفاض ػ ػ ػ ػ ػا معشؾيا في معجؿ
الشسؾ عشج درجة 15ـﹾ عؽ مثيالتيا اذ بمغ  62.33ممػ ػؼ ,بيشسا لػ ػ ػ ػؼ يحجث نسؾ عشج درجػ ػ ػة  35ﹾـ
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*األعسجة ذات الحخوؼ السختمفة تعشي وجؾد فخوؽ معشؾية في السعامالت عشج مدتؾى معشؾية 0.05

الذكل(  ) 4تأثير درجات الحرارة في معدل نسه مدتعسرات الفظر (T.tonsuransممم) الشامية

عمى وسطPDA

وتتفق ىحه الشتائج مع ما تؾصل الية ] [ 32,31الحيؽ وججا اف افزل درجػ ػة ح اخرة لشس ػؾ

الفظخيات الجمجية ىي  28-25ـﹾ ,اال اف ىحه الشتائج ال تتفق مع ما ذكخه ]  [ 4م ػ ػؽ ع ػجـ وجؾد

اختالفػ ػات فػي تأثيخ كػ ػل مػ ػؽ درجة الحػ ػ اخرة  30و35ﹾـ فػ ػي معجؿ نسؾ الفظخيات الجمجي ػ ػة

العائ ػ ػػجة لجش ػ ػ ػذ  Trichophytonوق ػ ػج يخجع الػى اختالؼ عػ ػػخوؼ التجخبػ ػػة واختالؼ الشؾع
ويعػدى سبب زي ػ ػػادة الشسؾ فػي السػجى الحخاري  28-25ﹾـ الػى اف الفعاليات الحيؾية لمشسؾ ترل

الى قسة نذاطيا عش ػ ػج الجرجة الح اخرية السثمى ,ومؽ ث ػ ػؼ يديػ ػل لي ػ ػا استغالؿ السرادر الغحائيػ ػة

فػ ػي الؾسط لػ ػغخض بش ػ ػاء الجديئات الكبيخة  Macromolecularومػؽ ثػ ػػؼ بشاء كتمػ ػة الفظػخ,
ومػػؽ اىػؼ الفعاليات الحيؾية السختبظة بشسػؾ الفظخ التػي تتأثػخ بتغيخ درجات الح اخرة عسميػة

التش ػفذ ,اذ تشخفػض عسميػ ػة التشف ػذ عشج انخفاض درجة الح اخرة عػؽ الجرجػ ػة السثمى لمشسؾ ومؽ ثػؼ
تتأثخ عسمي ػ ػة بش ػاء الجديئات الكبيػ ػخة وىحاما يحجث عشج خفض درجة الح اخرة ,وعش ػ ػج رفػع درجػ ػة

الح اخرة تتؾقف عسميػ ػ ػة التشفػ ػذ وتػؤدي الى مؾت الفظخ حتى ولؾ انخفزت درجة الحخاة الى

الجرجة السثمى لمشسػؾ[.]22

 4-4االس الييجروجيشي  :pHاعي ػ ػخت الشتائػ ػج فػ ػ ػ ػي ج ػ ػ ػجوؿ (  ) 2-4حرػ ػؾؿ زي ػادة معشؾيػ ػة
ف ػ ػي متؾسط اقظار مدتعسػ ػخات الفظخ  T. tonsuransالشامي عمى وسػ ػط  PDAبجرجػة حػ ػ اخرة

28ﹾـ ولألسذ الييجروجيشي ػ ػ ػة السختبػ ػ ػ ػخة طيم ػ ػ ػة م ػجة الحزػ ػؽ البالغ ػ ػة  12يؾمػ ػا ,اذ عي ػ ػخ تفؾقػا
معشؾيا في متؾسط اقظار مدتعسخات الفظخ عشج االس الييجروجيش ػ ػ ػي  5.5مقارنة م ػ ػع مثيالتيا اذ

بمغ متؾسط اقظ ػار مدتعسخات الفظخ لالس الييجروجيشي  5.5فػ ػ ػي الي ػؾـ الثاني عذخ84.66مم ػ ػؼ

وفػي الي ػؾـ الخامػذ 32.83ممػؼ بيشسا انخفض االس الييجروجيش ػ ػ ػي  5.2معشؾيػا عػؽ مثيالت ػػو فقج

بمغ متؾسط اقظار مدتعسخات الفظخ لميؾـ الثاني عذ ػ ػخ 42.83ممؼ .وىحه الشتائ ػج جاءت متؾافق ػ ػة
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مع ما ذكخه ] [ 31مؽ اف االس الييجروجيشي االم ػثل لشسؾ الفظخيػات الجمجيػة يقػع بيػؽ( 5.6-
 )5.4لكشيػ ػ ػا تختػم ػ ػ ػػف م ػ ػع مػ ػ ػ ػػا تؾصػل الي ػ ػػة ]  [ 24م ػ ػػؽ اف افزػ ػ ػػل اس ىيجروجيشػ ػ ػ ػي لشسؾ

الفظخيات الجمجيػ ػة ىؾ(  ) 6ويعػ ػػؾد ىحا االخت ػالؼ نتيجػ ػ ػة الختالؼ عخوؼ التجخب ػة واختالؼ
ن ػ ػؾع الفظػ ػ ػخ اشار]  [ 27ال ػ ػى اف الفظخيػاػت الجمجي ػة تشسؾ بذكػ ػػل افزػل في االوسػاط الغحائيػة

السحتؾي ػة امالح الجوارئ وبأس ىيجروجيشػ ػي (  ,) 6-5ي ػ ػؤدي االس الييجروجيش ػ ػ ػي لمؾسػ ػػط او

البيئ ػ ػ ػة دو ار ميسػػا ومؤث اخ فػ ػ ػي الكائشات السسخضػ ػ ػة والت ػ ػي يختػ ػ ػمف نس ػ ػؾىػا باختػالؼ االسػ ػػذ
الييجروجيشيػة ,وى ػ ػ ػ ػحا يشعكذ دوره عمى االحياء السجيخية اذ تتبايؽ بقجرتيا عمػ ػى احجاث السخض
وذلػ بحدػب انؾاعي ػ ػا اذ تتسكؽ بعػ ػض الفظخيات مػؽ احجاث السػ ػ ػخض ف ػ ػي الؾس ػ ػ ػط الحامزي

او القاعػ ػ ػجي اـ الستعادؿ واف لالس الييجروجيشي اىسيػ ػ ػة كبيػ ػ ػ ػخة ف ػ ػي تشغي ػ ػػؼ التبػادؿ االيؾنػي
عبػ ػػخ الغذػ ػ ػ ػ ػ ػػاء الشػؾوي ,اذ اف عسػميػة دخ ػ ػػؾؿ االيػؾن ػ ػػات السػؾجب ػ ػ ػة ت ػ ػػدداد بدي ػ ػػادة االس

الي ػ ػيجروجيشػ ػ ػي وااليؾن ػ ػ ػات الدال ػ ػبػة يدداد دخؾلي ػ ػ ػ ػا عش ػ ػجم ػا يشخػ ػفػ ػ ػ ػض االس الييجروجيشػ ػ ػي ومػ ػؽ

ػث ػؼ الب ػ ػػج مػ ػ ػ ػؽ وج ػ ػػؾد قيسػ ػ ػ ػة لػ ػ ػالس الييجروجيشي تك ػؾف فييػا دخػ ػػؾؿ االيؾنػات السؾجبػة والدالب ػ ػ ػة
بر ػ ػ ػ ػؾرة متؾازنػ ػ ػ ػ ػة وى ػػحا االس سسػي باالس الييجروجيشػ ػي االمثل [ .]23يتخكػ ػػد تأثيػ ػػخ االس

الييجروجيشي فػ ػ ػي نسػ ػ ػؾ الفظخيػات مؽ خػ ػ ػالؿ التأثيػ ػ ػ ػخ ف ػ ػػي صفػ ػ ػات الؾسػ ػ ػط الغحائ ػ ػ ػي كإذابة
السؾاد الغحائيػ ػ ػ ػة وانتقالي ػ ػا وتأيشي ػا وتخكيد البيكارب ػ ػ ػؾنات الشاتج ػ ػة م ػ ػػؽ ذوب ػػاف ثاني اوكديج

الكاربػ ػؾف الػ ػ ػحي يؤثػ ػ ػ ػخ فػي الدعػة الجارئػة لمؾسط الغحائػي ويشعػكذ عمػى نسػؾ الفظخيػات ] .[ 35
جدول ( )2-4يبين تأثير االس الهيدروجيشي في معدل نسه مدتعسرات الفظر T.tonsurans
(ممم) الشامية عمى الهسط  PDAبعد فترات تحزين مختمفة

متؾسط اقظار السدتعسخات الفظخية ( يؾـ )
pH5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
السعجؿ

*16.33 ab
\17.33 a
\14.33 c
\16.00 b
31.66 t
33.83 r s
32.83 s
31.66 t
20.83 y
26.66 v
19.50 z
23.69 d

7

9

12

السعجؿ

22.83 x

33.00 s

49.50 l

30.45 i

27.33 v
20.00 y
24.83 w
42.16 o
47.50 m
45.50 n
49.66 l
39.66 p
42.66 o
31.33 t
35.76 c

34.50 r
29.33 u
35.66 q
61.66 g
68.00 e
61.00 g
62.66 f
54.16 i
56.33 h
47.83 m
49.40 b

52.33 j
42.83 o
50.00 k
80.33 b
84.66 a
80.66 b
77.66 c
76.33 c
72.66 d
61.33 g
66.24 a

32.87 g
26.58 j
31.62 h
53.25 c
58.58 a
55.00 b
55.41 b
47.78 e
49.57 d
39.99 f

* االرقام الستبهعة بأحرؼ مختمفة تعشي وجهد فروؽ معشهية بين السعامالت عشد مدتهى معشهية  0.05حدب اختبار دنكن
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 5-4تأثيخ فتخات الحزانة السختمفة في انتاج ابؾاغ الفظخ  : T. tonsuransاعيػ ػ ػخت الشتائ ػج
وجػ ػؾد زيػ ػادة ف ػي ندب ػ ػ ػة انت ػاج االبػ ػ ػ ػؾاغ الكؾنيجي ػة التػ ػي يشتج ػػي ػ ػا الفظ ػ ػخ السسػ ػ ػ ػخض الشامػي عمى

وسط  PDAبخجػػة ح اخرة 28ـﹾ مع زيػادة فتخة الحز ػ ػؽ اذ بػ ػم ػ ػغػت اعمػ ػػى ندب ػ ػة إلنتاج االبػ ػ ػ ػؾاغ

الكؾنػ ػيجي ػة ف ػ ػ ػي نياي ػ ػ ػة مػ ػ ػ ػجة الحز ػ ػ ػؽ (  12يؾـ )  210 x 3.18بؾغ/مػ ػل تمي ػػة ²10 x 2.77
بؾغ/مل عشج التحزيؽ لسػجة (  10اياـ ) ,بيشس ػ ػ ػا بمغ ػ ػ ػ ػت ندبػة انتاج االبػ ػ ػؾاغ لسجتػي الحزػ ػ ػػؽ

( ²10x 1.59 ) 6-8و x 2.16 ³10بؾغ/مػل عم ػ ػى التؾالػ ػ ػي وانخفز ػ ػػت ندبتيػ ػ ػػا ف ػ ػ ػي فتػ ػ ػ ػخة
الحزؽ ( )4وبمغت ³ 10 1.40 xبؾغ/مل ,تستمػ م ػ ػ ػ ػجة الحزػ ػ ػ ػؽ تأثيػ ػ ػ ػ اخ كبيػ ػ ػ ػ اخ ف ػ ػ ػي تػ ػ ػب ػ ػ ػػؾغ

الفظخيات الجمجية ,اذ لؾحظ اف انؾاع جػ ػشذ Trichophytonتشت ػ ػ ػج االب ػ ػؾاغ الكؾنيجيػ ػ ػ ػة بغػ ػ ادرة
بعػ ػج فتخة حز ػانة  4اياـ عمى وسط Heinz Oatmeal Cereal Agarولػ ػ ػ ػؼ تشت ػج االبػ ػؾاغ

الكؾنيجيػة عمى وسظي Mycosel Agarو Potato Dextrose Agarاال بعػج مػجة حزان ػ ػة 7
اياـ ]  .[ 14تختم ػ ػف م ػجة الحزؽ لمفظخيات الجمجي ػ ػة اعتسادا عمى نؾع الفظخ وسالالت الشػ ػؾع

الؾاحج والؾسط الغحائي اضافة الى نػ ػؾع االختػبار وعخوؼ التجخبة]  .[ 27وقػج تػ ػؼ االستشتاج

مػ ػ ػؽ نتائج ىػ ػحه الجراسػ ػات اف درجة الحػ اخرة 28ﹾـ واالس الييجروجيشػ ػػي  5.5عػ ػ ػجت قياسي ػ ػة

لمتج ػارب االخخى .

 6-4اختبار حداسية الفظر  T. tonsuransتجاه السزادات الفظرية السختبرة :

 1-6-4تحجيج التخكيد السثبط االدنى والتخكيد القاتل االدنى لمسزادات الفظخية  :يعخؼ التخكيد
السثبط االدنى  MICبانو اق ػ ػل تخكيػ ػ ػد لمسزاد الحي ػ ػؾي الػ ػحي يد ػ ػ ػبب تثبيػ ػ ػط  %80م ػ ػؽ الشسػػؾ

الفظخي بيشسا يعخؼ التخكيد القاتل االدنى  MFCبان ػػة اقػ ػ ػػل تخكيد لمسزاد الحيؾي الػحي يدبب
تثبيظػا كامػال لمشسػؾ الفظػخي ()%100او ال يغيػ ػػخ عشػ ػجه الشسػؾ حتػى بػعػج نقػل الفظػخ الػى وسػط

خػالػي مػؽ السزػػادات] [36استعسل في ىػ ػ ػحه التجخبة  10تخاكيد متدايجة مؽ كل مزاد فظػخي

لمحرؾؿ عمى  MICو  MFCتجاه الفظخ السسخض عشج درجػ ػة ح اخرة  28ﹾـ ووسػ ػط

غحائ ػي SDAوبعج سبعة اياـ مؽ الحزؽ ,اذ بيشػت نتائػج التجخبػة تشاقػ ػص اق ػظ ػار السدتعسػ ػخات

الفظخي ػة بديادة تخكيد السزاد الفظخي ,اذ عيخت فخوقا معشؾيػة بديظػة في قيسة  MICوMFC

لمسزادات الفظخي ػة  Itraconazol ,Fluconazol ,Griseofuvinاذ كانت قيسػ ػة التخكيػ ػ ػد

السثبػ ػ ػ ػط االدنػى MICلمسزاديػؽ  Fluconazol ,Griseofuvinىؾ  25ممغؼ/مل وسج ػ ػػل

السز ػ ػػاد  Itraconazolاعمى قيسة لمتخكيد السثبط االدنى اذ بمغت  35ممغؼ/مل ,واوض ػ ػحت
الشتائػج عػ ػػجـ وجؾد فػ ػخوؽ معشؾية في قيسة التخكيد القاتل االدنى  MFCلمسزادات الفظخيػة

الثػ ػالث اذ بمػغ  40ممغؼ/م ػ ػل امػا السزػاد الفظخي Nystatinفمؼ يدجل اي قيسة التخكيد السثبػ ػط

االدنى والتخكيد القاتل االدنى في ىحه التجخبة ,ىحه الشتائج جاءت مؤيػ ػػجة لس ػػا تؾصل اليػػو []26
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الحي اشػػار الى اف كال م ػػؽ السزادات الفظخية السدتعسمة في الجراسة تحسل تخكيد مثبط ادنى
 MICوتخكيد قاتل ادنى MFCمتفاوتة بحدب نؾع الفظخ السعدوؿ.

 2-6-4تأثيخ السزادات الفظخية السختبخة في نسؾ مدتعسػ ػ ػخات الفظ ػ ػ ػػخ  T.tonsuransوانتػ ػ ػػاج
االبؾاغ  :تذيخ الشتائ ػػج الؾاردة ف ػػي جػػجوؿ ( )3-4اف السزادات الفظخيػػة السدتعسمػة في التجخبة

تتقارب بالتأثيخ في ندبػػة التثبيط لشسػػؾ الفظخ السسػػخض وندبػػة انتاج االب ػؾاغ الكؾنيجيػة ,اذ تف ػػؾؽ

السز ػػاد الفظخي  Griseofulvinعػ ػػؽ بقية السزادات معشؾيػ ػػا فػ ػ ػػي ندبة التثبيط ,وبمغت ندبػػة

تثبيػ ػ ػػط الفظخ السسخض  %100عش ػػج التخكيد 35ممغ ػػؼ/مػ ػػل يميػ ػػة ك ػػل مػ ػ ػػؽ السزػ ػػادات الفظخيػػة
Fluconazolو  Itraconazoleاذ بمغػ ػ ػ ػػت ندبػ ػػة التثبيػ ػػط لشسػػؾ وتبػ ػ ػ ػػؾغ الفظػخ  %100عشج

التخكيد  40ممغػؼ/مل ,بيشسػ ػ ػػا سجل السز ػػاد الفظػ ػػخي  Nystatinاقػػل ندبة عش ػػج التخك ػػيد 40

ممغؼ/م ػػل اذ بمغػػت  % 47.91لمشس ػػؾ الذعاع ػ ػػي و  %65.80بؾغ/م ػ ػػل ندبػ ػ ػ ػػة مئؾي ػ ػػة لتثبي ػ ػ ػ ػػط
ع ػ ػػجداالب ػؾاغ ,وبيشت الشتائػ ػ ػػج ايزػػا انخ ػفػاض فػي الشدب ػ ػ ػػة السئؾيػ ػ ػ ػػة لتثبيط الشسػ ػ ػ ػػؾ وتبؾغ الفظ ػػخ

السسػ ػ ػػخض معشؾي ػ ػ ػػا ولمسز ػ ػ ػػادات الفظخي ػ ػ ػػة جسيعيػ ػ ػ ػػا عش ػ ػػج التخكيػ ػػد  1.5ممغػ ػ ػػؼ/مل اذ بمغ ػ ػ ػ ػػت

(34.36,5.55و5.64,30.62و1.92,31.94و)2.94,30.15

الفظػ ػ ػخيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

لمسز ػ ػ ػ ػ ػ ػػادات

 Fluconazol Nystatin Griseofulvinو Itraconazoleعم ػ ػػى التػ ػ ػؾالي.

جدول) )3-4تاثيػػػر السزادات الفظػػػرية عمى الشدبة السئهية لمتثبيػػػط فػػػي الشسه الذعاعػػػي
وتبهغ الفظر .T. tonsurans
السزادات الحيهيو
تركيز
ا
السزادات

Nystatin
 %لتثبيط

ممغم/مل الشسه

1.5
3
5
10
15
20
25
30
35
40

Griseofulvin
 %لتثبيط

 %لتثبيط

اعداد االبهاغ الشسه

Fluconazol

 %لتثبيط
اعداد االبهاغ

 %لتثبيط
الشسه

 %لتثبيط
اعداد االبهاغ

Itraconazole
 %لتثبيط
الشسه

 %لتثبيط
اعداد االبهاغ

*34.36 j 5.55 h
37.28 i 9.71 g

30.62 i

5.64 I

36.93 h

11.28 h

13.48 i 36.10 i

16.66 f

38.31 h

41.44 g

23.49 g

29.09 h

38.09 h

17.35 f

39.68 g

51.34 f

42.98 f

42.77 g 56.94 g

43.64 g

27.43 g

40.89 f 26.38 e

71.17 e

53.18 e

50.09 f 65.27 f

60.31 f

42.90 f

32.63 d

42.95 e

76.57 d

63.74 d

62.42 e 76.38 e

63.48 e

60.95 e

36.80 c

47.59 d

80.17 c

75.40 c

81.94 d

76.48 d

69.04 d

78.08 d

38.88 c

52.91 c

87.38 b

88.34 b

90.27 c

88.81 c

72.21 c

88.58 c

43.05 b

59.78 b

100 a

100 a

94.44 b

92.28 b

86.50 b

91.34 b

47.91a

65.80 a

100 a

100 a

100 a

100 a

100 a

100 a

31.94 j

41.66 h

1.92 j

30.15 j

2.94 j

34.91i

8.83 i
16.38 h

*االرقاـ الستبؾعو باحخؼ مختمفو تعشي وجؾد فخوؽ معشؾية في السعامالت عشج مدتؾى معشؾية 0.05
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جاءت ىحه الشتائج متؾافقة م ػػع بعػ ػػض الجراسات التي تؤك ػ ػػج عمى حرػ ػػؾؿ ندب تثبي ػ ػػط متفاوتػ ػػة
لمسزادات

الفظخية

السختبخة

باختالؼ

الفظخيػات

السخضية,

بالشدبػة

لمسزاد

الفظخي  Griseofulvinفقػ ػػج جاءت متؾافقة مع ]  [ 39 ,38الحيؽ اك ػ ػػجوا الػ ػػى اف ى ػػحا السزاد
اعظػػى تأثيخ فعاؿ ومثبط ضج الفظخيات الجمجية ,بيشسػا اختمفت ى ػ ػػحه الشتائج مػػع ما تؾصل اليو

] [ 40الػ ػػحي اشار الػ ػػى اف ىحا السزاد يستمػ فعالية ضعيفة تجاه الفظخيات الخيظية واوضح
[ ]32الى اف فعالية ىػ ػ ػػحا السزػاد تكػػؾف اكثخ وضؾحػػا في الفظخيات الجمجية التي تستمػ نغاـ
نق ػػل طؾيل معتسػ ػػج عمى الظاقة عم ػػى العكذ م ػ ػػؽ الكائش ػػات غػ ػػيخ الحد ػػاس ػػة اذ يدتبػ ػ ػػجؿ ذلػػػ

الشغ ػػاـ بشغػ ػػاـ نقل سخيع وقري ػػخ وغيػػخ معتسج عمى الظاقة ,اف ىػحا السزاد يؤثخ عمى

البخوتيشات السراحبة لالنبيبات الجقيقة وقج يؾقف االنقداـ االعتيادي لمفظخيات السخضية ] .[ 42

بيشس ػ ػػا نتائ ػ ػػج السزػ ػ ػػاد الفظػ ػ ػػخي  Fluconazolفجاءت ايزا متفقة مع ما اورده ]  [ 43اذ

اش ػ ػ ػػار الى حر ػ ػػؾؿ ند ػ ػػب تثبيػ ػ ػػط فػ ػ ػ ػ ػػي نس ػػؾ وتبؾغ الفظخيات الجمجية ترل ال ػػى %100

بتخاكيػ ػ ػ ػ ػػد تخاوحػ ػػت ( ,)50-1لكؽ ى ػ ػ ػػحه الشتائج لؼ تتفق مع ما ذكخه ]  [ 39الحي اش ػػار ال ػػى اف
ىػ ػ ػػحا السزاد يستمػ فعالية مثبظة قميمػػة لمشسػػؾ الذعاع ػ ػػي ولتبؾغ الفظخ السس ػػخض وذلػ نتيج ػػة

الف مكؾن ػػات الؾس ػػط  SDAتتجاخل م ػ ػػع ىػ ػ ػػحا السزاد مسا يجعل الشتيجة ضعيفة ,يستػػاز ىحا

السزاد بتثبي ػ ػػط تكؾيؽ  Ergosterolوىػ ػػؾ السكػػؾف الخئيدي لمغذػ ػػاء البالزمػ ػػي لمفظخيػ ػػات ,اذ
يشغ ػػؼ نفاذيػ ػػة وفعاليػػات انديس ػ ػ ػػات ىحا الغذ ػ ػ ػػاء وى ػ ػػي السك ػ ػػؾف الخئيدي لمحؾيرالت االف اخزيػ ػػة

وليػ ػػحه السادة دو ار ميس ػ ػػا ف ػػي تشفذ السايتؾكؾنجريا]  .[ 44وك ػػحلػ جاءت نتائج السزاد الفظخي

 Itraconazoleمتؾافق ػػة م ػػع ما تؾصل الي ػػو [ ]13الػحي اشار اف ىحا السزاد قج ثبط نسؾ

الفظخ  T. rubrumبشدبة  %93وك ػػحلػ بالشدبػ ػ ػػة إلنتاج االبؾاغ لمفظػخ السحكؾر اذ بمغت

 %73.8وىػ ػي ندب متقاربة لسا حرمشا عميو في ىحه الجراس ػ ػة ,وىػ ػػحه الشتائ ػ ػج جاءت متؾافقػ ػ ػة
مػع نتائج [ ]34والػحي اشار الػ ػى اف السزػ ػ ػ ػ ػاد الفظخي  Itraconazoleكاف االكثخ فعاليػ ػػة

تجػ ػ ػػاه الفظخيات الجمجيػ ػ ػػة ,واشػ ػ ػػار ]  [ 44الى اف ىحا السزاد ىػػؾ االكثخ فعالي ػة ف ػي تثبيػ ػ ػط

تكؾيػ ػ ػؽ  Ergosterolمقارنػ ػ ػ ػة ببقي ػ ػ ػة السزػ ػادات .اما نتائج السزاد الفظخي  Nystatinفي
ىحه الجراسة جاءت مؤي ػػجة لجراسة اجػ ػ ػ ػخاىا ]  [ 46عػػشج استعساؿ ىػ ػ ػػحا السزاد فػي تثبيط نسػ ػػؾ

 Candida albicansودراسة اخخى لمباحث ] [ 47عم ػػى نفذ الفظخ اع ػػاله اذ اشار الى
حرؾؿ ندب تثبي ػػط لشسؾ الفظ ػػخ تخاوحػػت  %30-16لػ ػ ػ ػػحل ػ ػػػ يع ػ ػ ػػج اؿ  Nystatinم ػػؽ

السزػادات الت ػػي تدتخػ ػ ػػجـ لع ػػالج االصابات الدظحيػ ػػة لمكانجيجا ك ػػجاء السبيزات السؾضعية

 Local candidiasisلمف ػ ػػؼ والسيب ػ ػػل ]  .[ 48كسػػا اشار]  [ 49ال ػ ػى اف التغػي ػ ػخ ف ػ ػػي العؾامػل
السؤث ػ ػ ػ ػخة عمػى تقشيػ ػة اختبػار الحداسي ػ ػ ػ ػة لمفظخيات الجمجيػ ػة مثل حج ػؼ المقاح ونؾع الؾسط الغحائػي
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