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Abstract: 

      Study the inhibitory effect of aqueous and alcoholic extract of four medical plants: Mentha 

longifolia, Mentha spicata, Cyperus  rotundus and Nigella sativa (black cumin) against some human 

pathogenic fungi isolated from different clinical cases, showed that (4) from 14 cases gave positive 

effect on Aspergillus fumigatus bythe frequency 16.67% 

  Studying the inhibitory effect of aqueous extract against the isolated fungi, showed that aqueous 

extract of black sead at conc. 30 mg/ml was the best one, which inhibited the growth of A. fumigatus 

by 87.5%. 

     Alcoholic extracts of black cumin (10 mg/ml), spearmint (15 mg/ml)and horsemint  (30 mg/ml) 

were more effective against A. fumigatus, and inhibited the growth of A.fumigatus completely. Testing 

some chemical antifungals against the isolated fungus showed that ketoconazole at concentration (3.5 

, 3.0 , 2.5 mg/ml) inhibited the growth by the ratio of 100%, 93.0% and 90. 0 % respectively. 

 

Keywords: Aspergillus fumigatus fungs, Mentha longifolia, Mentha spicata, Cyperus  rotundus and 

Nigella sativa extracts, Aspergillosis 

 
 Aspergillus Fumigatusالتأثير المثبط لمستخلصات بعض النباتات الطبية في فطر

 
 و عبد الكريم سليمان حسن النعيمي و صالح عيسى محمد    شفاء طيار جعفر

 الخالصة 

 ,Mentha spicataأظهرت دراسة التأثير المثبط للمستخلصات المائية والكحولية ألربعة نباتات طبية هي النعناع بنوعيه )       
Mentha longifolia  والســعد )Cyperus)  rotundus( والحبة السوداء )Nigella sativa  في بعض الفطريات الممرضة المعزولة )

عينات منها موجبة للفحص وعزل منها    4عينة مرضية أخذت للدراسة, ظهر ان    14من حاالت مرضية مختلفة على اإلنسان من بين  
Aspergillus fumigatus    16.67بنسبة( ومن دراسة تأثير المستخلصات المائية في الفطر ,%A. fumigatus  أن المستخلص )

تأثير 87.5ملغم/مل( كان أكفأ المستخلصات اذ ثبط نمو الفطر بنسبة    30ائي للحبة السوداء وبتركيز )الم %, وتبين من دراسة 
ملغم/مل( كانت أكفأ المستخلصات في  30( وبتركيز )Horsemintأن النعناع ) A. fumigatusالمستخلصات الكحولية على فطر 

 تثبيط نمو الفطر.
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%. ويليه  100ملغم/مل( كليًا    3.5انه ثبط نمو الفطر بتركيز )  Ketoconazoleالتأثير المثبط للمضاد الفطري  ونتج من اختبار       
 %.90.0ملغم/مل( الذي ثبط نمو الفطر بنسبة  2.5% ثم )93.0ملغم/مل(  3.0التركيز )

 وداء, داء الرشاشيات , مستخلصات النعناع والسعد والحبة الس Aspergilles fumigatusفطر  الكلمات المفتاحية:
 

 المقدمة:

سطحية   إصابات  محدثة  والحيوان  األنسان  تصيب  فالممرضة  الطفيلية)أالنتهازية(,  و  المتكافلة  و  الرمية  منها:  الفطريات 
Superficial Mycoses  وإصابات فطرية جلديةCutaneous Mycoses  وإصابات تحت جلديةSubcutaneous Mycoses 
، كما أن بعض الفطريات تصيب النباتات وتسبب لها أمراضًا مختلفة، تعمل على Systemic Mycosesوإصابات فطرية جهازية  

األعفان هي فطريات خيطية ذات هايفات سريعة النمو، وهي تنتشر بصورة واسعة . و [1]تلوث أغذية األنسان وأعالف الحيوان والبيئة 
(  19وكان هنالك)  Fennel  [2]و    Raper( نوعًا منها من قبل   70صابة , فقد تم وصف) للتلوث واإلفي الهواء والتربة فتكون مصدراً 

ويتضمن عشرات   Aspergillus, ومن هذه الفطريات جنس الـ  Rinadi  [3]نسان من قبل العالم  نوعًا سجلت على إنها تسبب إصابة اإل 
ن األنواع الثالثة  المهمة في أمراضيتها  أم وتنتج كونيدات )ابواغ غير جنسية( ,و 45oاألنواع وتتميز بهايفاته المقسمة التي تتفرع بزاوية  

 .A. fumigatus  ،A.niger  ،A.flavus [4]نسان هي: لإل

 Airتوجد في البيئة بأعداد كبيرة، ويمكن البواغها المحمولة بالهواء    يمن أهم أنواع الفطريات الت   A.fumigatusيعد الفطر  
borne    حساسية للجهاز التنفسي  أن تسببRespiratory allergies    المسمى   [5]بصورة مباشرة، أو تسبب التهاب الجهاز التنفسي

 . [6]ويصيب داء الرشاشيات المرضى المثبطين مناعيًا  Aspergillosisبداء الرشاشيات 

المرضى المعوزين مناعيًا بدرجة عالية،    Bronchopulmonary aspergillosisذ يصيب داء الرشاشيات القصبي الرئوي  إ      
االلتهاب    Aspergillosisويمكن أن يكون مركزًا أوليًا النتشاره في باقي أعضاء الجسم األخرى. وعمومًا يعني مصطلح داء الرشاشيات  

،  A. flavus  ،A. nigerفي الجهاز الرئوي القصبي, ويمكن لألنواع األخرى من الجنس مثل    A.fumigatusالذي تسببه فطريات  
A. terreus   الفطريات العديد من  كما ان  كالعين واألذن.  الجسم  مواقع أخرى من  الرشاشيات  داء  الرئة، وقد يصيب  ان تصيب 

 Eye corneaالذي يصيب قرنية العين    Mycotic keratitisتسبب التهاب قرنية العين الفطري    Aspergillusاالنتهازية ومنها جنس  
انتشار داء الرشاشيات على نطاق واسع في العالم    إنوقد وجد الباحثون  .  [7,8]   لك المنطقة بالرضوض أو الجروحغالبًا بعد إصابة ت

نسان والحيوان ومن ، وهي أيضًا ملوثة  فضاًل عن كون فطريات هذا الجنس من الفطريات المسببة لألمراض في كل من اإل  [9,10]
تلفها أو تلوثها بالسموم   إلىنوعية والكمية بسبب وجودها على المنتجات الزراعية وتؤدي للمنتوجات الزراعية, و قد تسبب خسارة في ال

الفطرية، لتكون مصدرًا خطرًا على صحة األنسان والحيوان, وقد تصاب األذن الخارجية بعدوى فطرية، وهذه العدوى عادة ما تحدث 
ع من أنواع الفطريات فأنه يتكون على الجلد قشور يسيل منها سائل  عند السباحة في مياه ملوثة وعند إصابة األذن الخارجية بأي نو 

 .  [4,11]رائق يصاحب ذلك اآلالم

لقد أتجهت األنظار في اآلونة األخيرة الى التقليل من هذه األدوية المصنعة والعودة الى استخدام النباتات الطبية ,اذ ان هنالك  
دمة كدواء في أوربا نظرًا لما لألدوية الكيمياوية المصنعة من أضرار على الصحة  ( نوع من النباتات الطبية مستخ1800ما يقرب من )

ات  العامة ,وألن قسمًا من هذه األدوية المحضرة صناعيًا حاوية على الزئبق في تركيبها الذي قد يتراكم في الكبد والدم والرئة، وله تأثير 
الطبية تفتح آفاقًا كثيرة للتعرف على هذه النباتات الطبية الشائعة ومدى  ، وهكذا بدأت الدراسات حول النباتات    [12]جانبية خطيرة  
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استخدامها لمقاومة األحياء المجهرية، فقد يكون تأثيرها الطبي مميزًا ، وفي بعض األحيان تعجز أن ترقى إلى مستواه األدوية المصنعة  
[13]  . 

 - فقد تم إجراء هذه الدراسة التي تهدف إلى:

الشائعة، وهيالنعناع  اختبار    -1 المحلية  الطبية  النباتات  والكحولية وبتراكيز مختلفة لبعض  المائية  للمستخلصات  التثبيطية  الفعالية 
 المعزولة محليًا من حاالت مرضية مختلفة.  بعض الفطرياتبنوعيه والسعد والحبة السوداءعلى

 . ketoconazole مرضية، بالمضاد الحيوي مقارنة الفعالية التثبيطية لهذه المستخلصات على الفطريات ال -2

 مواد وطرائق العمل:

تم عزل الفطريات المختبرة من الحاالت المرضية المختلفة لكال الجنسين بمختلف األعمار، وشملت النهايات قرنية العين الفطري  
(Mycotic Keratitis( التهابات األذن الخارجية )Otitis externaوالتهابات الجيوب األنفي )( ةNasal Sniuitis.) 

 عزل الفطر: 

( من المرضى المصابين بالعين  Eye swabتم عزل الفطر من التهابات العين واالذن واالنف حيث أخذت مسحات عينية )
( للمرضى الذين external earومن التهابات  االذن اذ عزلت  الفطريات بواسطة مسحة قطنية معقمة ماخوذة من االذن الخارجية)

( ومن التهابات االنف تم عزل الفطريات باخذ مسحات انفية من المرضى المصابين  otomycosesيعانون من التهاب االذن الفطري)
بألتهابات االنف والجيوب االنفية   وحفظت جميع العزالت في وسط زرعي ناقل لحين نقله الى المختبر حيث زرعت في طبق بتري  

م(     2±    27.5( المعقم وتم تحضين االطباق عند حرارة )Sabouraud Dextrose Agar( )S. D. Aحاوي على وسط زرعي )
م  لحين إجراء  4لمدة أسبوع ، وتم عزل وتنقية الفطريات المرضية المعزولة ، وحفظت في أوساط مائلة في الثالجة عند درجة حرارة  

 .[4,14,15]الدراسات الالحقة عليها 

ها مظهريًا من حيث الشكل واللون والقوام وإفراز الصبغات حسب المفاتيح التصنيفية  شخصت الفطريات  المعزولة وتم وصف
 . [3,16,17]المعتمدة 

وحفظ في الثالجة لحين أجراء االختبارات الالزمة عليه وتم اختبار أربعة نباتات    Aspergillus fumigatusوتم تنقية الفطر  
 وداء. طبية ، وهي : النعناع بنوعيه والسعد والحبة الس

وتم تصنيفها في المعشب النباتي في قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ جامعة الموصل   ,جمعت النباتات الطبية المختبرة من مصادرها  
( اذ جرى تنظيفها من األتربة والشوائب العالقة بها، وجففت مختبريًا في )النعناع( بنوعيه ، وذلك بنشرها بعيدًا عن أشعة  1)جدول  

اشرة ، وحفظت النماذج بعد الجفاف التام في أكياس بالستيكية في الثالجة لحين استخدامها ، أما )السعد والحبة السوداء(  الشمس المب
 فقد تم استخدامهما مباشرة لكونهما نظيفتين ومجففتين ومعروضتين في األسواق المحلية.
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 ( النباتات الطبية المستخدمة في الدراسة1جدول )

 منطقة الجميع  الجزء المستخدم العائلة االسم العلمي  االسم الشائع  النبات نوع 

 Horse . النعناع 1
mint 

Mentha 
longifolia 

 الشفوية 
Labiateae 

األوراق والنورات 
 الزهرية

الحدائق المنزلية في 
 مدينة الموصل 

 . النعناع 2
Spear 
mint 

Mentha 
spicata 

 الشفوية 
Labiateae 

والنورات األوراق 
 الزهرية

الحدائق المنزلية 
 ومنطقة القيارة 

 Nut grass Cyperus . السعد3
rotundus 

 السعدية
Cyperaceae 

 األسواق المحلية الدرنات 

 .الحبة السوداء4
Black 
cumin 

Nigella 
sativa 

 الشقيقية
Rannunculaceae 

 األسواق المحلية البذور 

 تحضير المستخلصات النباتية: 

ــة  ــدمـــــ ــخـــــ ــمســـــــــــــــــــتــــ الــــ ــة  ــيـــــ ــبــــ ــطــــ الــــ ــات  ــاتـــــ ــبـــــ ــنــــ الــــ ــزاء  أجــــ ــن  مــــ ــة  ــيـــــ ــائــــ ــمـــــ الــــ ــلصـــــــــــــــــــــات  ــخــــ ــمســـــــــــــــــــتــــ الــــ ــر  تــــــحضـــــــــــــــــــيــــ ــم   تــــ
(Rios et. al, 198713 ــة ،ثم تم أخذ ــات الكحولية للنباتات الطبية المدروســــــــ ــتخلصــــــــ ــير المســــــــ غم من كل  1( وكذلك تم تحضــــــــ

ــتخلص وأذيب في ) ــول على   5مســـــ ــ  [18]ملغم/مل   200مل( من الماء المقطر للحصـــــ ــتخلصـــــ ات النباتية المائية  ،  وتم تعقيم المســـــ
( مايكرون ، وتم 0.22( بقطر )Membrane Filters( الحاوي على مرشــــحات غشــــائية )Seitz Filtersباســــتخدام مرشــــح ســــايز )

ملغم/مل( ثم 20( بتركيز )Ketoconazole، وتم تحضـير محلول من المضـاد الفطري )  [19]تعقيم المسـتخلصـات الكحولية بالبسـترة  
ــات المائية والكحولية على الفطر  اجري اختبار الفعالي ــتخلصــــ ــير التخا ي  ) A.fumigatusة التثبيطية للمســــ و   10و  5بعد تحضــــ

ــتخدمة في الكيمياء التحليلية )30و   25و   20و   15 ــب المعادلة المســــ ــافة أحجام N1V1= N2V2( ملغم/ مل ، حســــ ( وذلك بإضــــ
( قبل تصــــلبه مع S. D. Aمحددة من الوســــط الغذائي )محددة من كل مســــتخلص إلى أحجام محددة من كل مســــتخلص الى احجام 

ســـــم بعد تصـــــلب الوســـــط أخذ قرع من حافة المســـــتعمرة الفطرية للفطر وبعمر اســـــبوع واحد   9الرج وصـــــبت في أطباق بتري بقطر 
م(    2±   27.5ملم ، ووضـع القرع في مركز الطبق ثم حضـنت االطباق بدرجة حرارة )  5( بقطر Corkporerبواسـطة ثاقب فلين )

لمدة أســبوع ، وأخذت النتائج بعدها وحســاب متوســط لياس كل قطرين متعامدين، وكانت كل معاملة بثالثة مكررات ، كل مكرر طبق  
وذلك بإضافة أوزان محددة  A. famigatusعلى الفطر   Ketoconazoleواحد ، بعدها تم إجراء اختبار الفعالية التثبيطية للمضاد 

( المعقم قبل تصـلبه ، وبعد الرج الجيد للخليط تم الحصـول على S. D.Aجام محددة من الوسـط الزرعي )من المضـاد الفطري الى أح
ســم لكل 9( ملغم/مل للمضــاد الفطري ، وتم صــبها في ثالثة أطباق بتري بقطر 3.5و  3و   2.5و  2و   1.5و   1و  0.5التراكيز )

فطري ، وبعد تصـــلب الوســـط اخذ قرع من حافة المســـتعمرة الفطرية لكل تركيز ، أما معاملة المقارنة فكانت بدون إضـــافة المضـــاد ال
ملم، ووضـع في مركز الطبق في ظروف معقمة ، ثم حضـنت األطباق بدرجة حرارة    5فطر بعمر أسـبوع ، وبواسـطة ثاقب فلين بقطر 

مر فطرية ، وكانت كل معاملة  م( لمدة أســــبوع ، ثم اختبرت النتائج بحســــاب متوســــط لياس قطرين متعامدين لكل مســــتع   ±2   27.5)
 بثالثة مكررات لكل مكرر طبق واحد.

 وقدرت نسبة التثبيط حسب المعادلة التالية:

متوسط قطر المعاملة -متوسط قطر المقارنة   

 نسبة التثبيط%=
 متوسط قطر المقارنة

x100 
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 النتائج والمناقشة: 

حالة مرضية لكال الجنسين بمختلف االعمار ، وشملت التهابات    14من الحاالت المرضية وشملت    A. famigatusتم عزل  
( الخارجية  )Otitis externaاإلذن  الفطري  العين  قرنية  والتهابات   )Mycotic Keratitis( األنفية  الجيوب  والتهابات   )Nasal 

Sniuitis  عينات فقط من المجموع الكلي   4بعد الفحص المباشر تبين أن عينات من اإلناث ، و  4عينات من الذكور و   10( وكانت
 Rhizopus  ,Aspergillus fumigatus  Candida، ومن العينات الموجبة تم عزل الفطريات    (2كانت موجبة الفحص جدول )

albicans,  ,stolonifer  Penicillium spp,Cladosporium spp.     وكان أكثرها تكرارًا الفطرalbicans   C.    الذي عزل بنسبة
% لكل منها )الجدول  16.67( ، الذي عزل منها بنسبة  1,2)الشكل    A. nigarو    A. fumigatus% ثم يليه كل من الفطر  41.67

3 .) 

 ( أنواع العينات المرضية المختلفة المأخوذة للدراسة 2جدول )

 أناث ذكور  العدد الكلي  انواع العينات 
 العينات السالبة العينات الموجبة 

 اناث ذكور  اناث ذكور 
 1 1 - 1 1 2 3 مسحات من العين 
 1 2 - 1 1 3 4 مسحات من األذن 
 - 5 2 - 2 5 7 مسحات من األنف 

 2 8 2 2 4 10 14 المجمـــــوع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspergillus fumigatus(عزلة محلية 1شكل )
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 مصبوغة بصبغ المثيل األزرق  A. fumigatus( التراكيب المجهرية للفطر 2شكل )

 ( النسبة المئوية للفطريات المعزولة من العينات المرضية المختلفة 3جدول )

 النسبة المئوية تكرارها الفطريات 

Aspergillus fumigatus 2 16.67 

A. niger 2 16.67 

Candida albicans 5 41.67 

Cladosporium sp. 1 8.33 

Penicillium sp. 1 8.33 

 : A. fumigatusالتأثير المثبط للمستخلصات المائية على الفطر  

ان    A. fumigatusتبين من دراسة التأثير المثبط للمستخلصات المائية للنعناع بنوعيه والسعد والحبة السوداء على الفطر  
( بتركيز  السوداء  للحبة  المائي  )30المستخلص  بنسبة  الفطر  نمو  ثبط  حيث  المستخلصات،  أكفأ  كان  ملغم/مل  ويليه  87.5(   )%
السوداء الحبة  من  لكل  المائي  والنعناع  25بتركيز    المستخلص  والسعد  هذه    30بتركيز    ملغم/مل  ثبطت  إذ  منهما،  لكل  ملغم/مل 

% لكل منهما، وقد وجدت فروقات معنوية بين جميع هذه المعامالت، وكذلك بينها وبين معاملة  2581.المستخلصات نمو الفطر بنسبة
 (.4المقارنة )جدول 
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 .Aتراكيز مختلفة للنعناع بنوعيه والسعد والحبة السوداء على الفطر ( التأثير المثبط للمستخلصات المائية ب 4جدول )

fumigatus بعد فترة تحضين سبعة أيام 

 التركيز )ملغم/ مل( نوع المستخلص 
متوسط أقطار  

 *المستعمرات )سم(
النسبة المئوية للتثبيط  

 %** 
 K     0.0 8 0.0 المقارنة 

 النعناع  -1
Mentha longifolia 

5 8 0.0       K 

10 8 0.0       K 
15 8 0.0       K 
20 6 25        J 
25 5.5 31.25    I 
30 3.5 56.25    H 

 النعناع  -2
Mentha spicata 

5 3.25 59.37    G 

10 3 62.5     F 
15 2 75        D 
20 2 75        D 
25 1.5 81.25   B 
30 1.5 81.25   B 

 السعد  -3
Cyperus  rotundus 

5 3.5 56.25   H 
10 3.5 56.25   H 
15 3.5 56.25   H 
20 2.5 68.75   E 
25 2 75        D 
30 1.5 81.25   B 

 الحبة السوداء  -4
Nigella sativa 

5 2.5 68.75   E 
10 2 75        D 
15 2 75        D 
20 1.75 78.12   C 
25 1.5 81.25   B 
30 1 87.5    A 

 كل معاملة تمثل متوسط ثالثة مكررات كل مكرر طبق واحد.   * 
 . 0.05القيم التي تشترك بحرف أبجدي واحد أو أكثر ليس بينهما فرق معنوي عند مستوى احتمال  **  
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ــة ـله حول الـتأثير التثبيطي للمســــــــــــــتخلص المـائي للحـبة الســــــــــــــوداء على نمو الفطر   Aa a’amiry [20]كمـا وجـد في دراســــــــــــ
Geotrichum candidum  ( ملغم/ســم25أن أفضــل تركيز مثبط لنمو الفطر هو )(، وقد وجد 91.4حيث بلغت نســبة التثبيط ) 3%

Al-ssultan  [21]  ــوداء له فعالية تثبيطية ــتخلص المائي الخام للحبة الســـ ،  Brucella melitensisعلى بكتريا حمى مالطا  أن المســـ
ــتــــــــــــــــريــــــــــــــــا بــــــــــــــــكــــــــــــــ نــــــــــــــــمــــــــــــــــو  ــلــــــــــــــــى  عــــــــــــــ ــفــــــــــــــــًا  ــيــــــــــــــ ضـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــيــــــــــــــــره  ــأثــــــــــــــ تــــــــــــــ كــــــــــــــــان  ــيــــــــــــــــن  حــــــــــــــ  فــــــــــــــــي 

S. aureus,E. coli [22]. 

وقد لوحظ ان الحبة السوداء فاقت المستخلصات المائية للنباتات الطبية األخرى المستخدمة في الدراسة في تأثيرها على الفطر  
A. fumigatus   الحتوائها على مواد فعالة ومتنوعة لها تأثيرها على األحياء المجهرية، لما تحتويه من زيت طيار مضاد لنمو عدة

 . Aspergillus spp. [23]ة، لجنس أنواع من الفطريات التابع

 :  A. fumigatusالتأثير المثبط للمستخلصات الكحولية على الفطر 

. أن  A.fumigatusتبين من دراسة التأثير المثبط للمستخلصات الكحولية للنعناع بنوعيه والسعد والحبة السوداء على الفطر 
وبتركيز   (2)( ملغم/مل والنعناع  30بتركيز )  (1)( ملغم/مل و للنعناع  30,25,20,15,10المستخلص الكحولي للحبة السوداء بتركيز )

%(  100اذ ادت الى تثبيط نموه كليًا )  A.fumigatus( ملغم/مل كانت أكفا المستخلصات في تثبيط نمو الفطر  30,25,20,15)
 (. 4،5،3( و)االشكال 5،هذا وقد وجدت فروقات معنوية بينها وبين معاملة المقارنة)جدول

وتبين من خالل الدراسة أن المستخلصات الكحولية للحبة السوداء والنعناع بنوعيه قد تفوقت على المستخلصات المائية في 
والسبب هو أن المستخلصات الكحولية أكفا من المستخلصات المائية الحتوائها على مركبات    ،  A.fumigatusتثبيط نمو الفطر  

الفعالة يكون تركيزها أكثر في المستخلص  المواد  المذيبات العضوية مثل الكحول األثيلي، وان  الذوبان في  فعالة لها القابلية على 
 . [24]الكحولي عنه من المستخلص المائي 

كليًا    A.fumigatus( ملغم/مل ثبط نمو الفطر  2أن المستخلص الكحولي للزعتر بتركيز )  Al-rrajbou  [25]ولقد وجد  
(100 .)% 

( ملغم/مل كان له تأثير مثبط على الفطر  20أن المستخلص الكحولي للحبة السوداء بتركيز ) Mohammed [26]ووجد 
A.flavus (. 84.0) الذي ثبط نمو الفطر بنسبة% 
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 ير المثبط للمستخلصات الكحولية بتراكيز مختلفة للنعناع بنوعيه والسعد والحبة السوداء على الفطر( التأث5جدول )

 A. fumigatus بعد سبعة أيام من التحضين 

 التركيز )ملغم/ مل( نوع المستخلص 
متوسط أقطار  

 *المستعمرات )سم(
النسبة المئوية للتثبيط  

 %** 
 K     0.0 8 0.0 المقارنة 

 النعناع  -1
Mentha longifolia 

5 0.5 93.75        E 
10 0.5 93.75        E 
15 0.3 96.25        D 
20 0.2 97.5        C 
25 0.1 98.75       B 
30 0.0 100         A 

 النعناع  -2
Mentha spicata 

5 1 87.5         F 
10 0.1 98.75       B 
15 0.0 100         A 
20 0.0 100         A 
25 0.0 100        A 
30 0.0 100        A 

 السعد  -3
Cyperus rotundus 

5 8 0.0        K 
10 8 0.0        K 
15 7.25 9.37       J 
20 7.0 12.5       I 
25 6.75 15.62     H 
30 4.75 40.62     G 

 الحبة السوداء  -4
Nigella sativa 

5 0.2 97.5      C 
10 0.0 100       A 
15 0.0 100      A 
20 0.0 100      A 
25 0.0 100      A 
30 0.0 100     A 

 

 كل معاملة تمثل متوسط ثالثة مكررات كل مكرر طبق واحد.  * 
 . 0.05القيم التي تشترك بحرف أبجدي واحد أو أكثر ليس بينهما فرق معنوي عند مستوى احتمال  **  
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 A. fumigatus( التأثير المثبط لمستخلص الحبة السوداء الكحولي في نمو الفطر  3شكل )

 

 

 A. fumigatusفي نمو الفطر  Mentha spicata( التأثير المثبط لمستخلص النعناع الكحولي 4شكل )

Control 5 mg/ml. 10 mg/ml. 15 mg/ml. 

20 mg/ml. 25 mg/ml. 30 mg/ml. 

Control 5 mg/ml. 10 mg/ml. 

15 mg/ml. 20 mg/ml. 25 mg/ml. 30 mg/ml. 
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 في نمو الفطر  Mentha longifolia( التأثير المثبط لمستخلص النعناع الكحولي   5شكل )
 A. fumigatus 

 

أما مستخلص السعد الكحولي فلقد كان له تأثير مثبط وض ي  على الفطر وقد يعود السبب في ضعف القابلية التثبيطية  
للمستخلص إلى قلة المواد الفعالة الموجودة داخل النبات نتيجة عدة عوامل تؤثر على حيوية النبات وإنتاجه للمركبات الفعالة الناتجة  

 .  [27]ات خالل مراحل نموه من عملية األيض الثانوي للنب

وجد   الفطر    Mohammed  [26]وقد  نمو  ثبط  قد  الكحولي  النعناع  مستخلص  التركيز   A.flavusأن  عند  تامًا  تثبيطًا 
وأن فعالية    ،  Bacillus subtilius,Staph. aureusوكذلك كان المستخلص البيوتانولي للنعناع مثبطًا لنمو البكتريا   ،%(  12.5)

ذات الفعالية التثبيطية    Menthonوالمنثون    Mentholعلى المواد الفعالة : المنثول    (spearmint)التثبيط تعود الحتواء النعناع  
 .  [28]العالية على تثبيط األحياء المجهرية 

خدمة في الدراسة في تأثيرها على الفطر وقد لوحظ أن الحبة السوداء فاقت المستخلصات المائية للنباتات الطبية األخرى المست      
A. fumigatus    الحتوائها على مواد فعالة متنوعة ومنها مادة النجلونNigellone    4وصيغته الكيمياويةO22H18C   والذي يعزى أليها

 . [29,30,31]المفعول الطبي والجوهر الفعال 

. Nigelline [32]وتحتوي على نيجلين    Nigellicineكما تم عزل وتحديد قلويد من الحبة السـوداء أطلق عليه نيجليسـين  
لها تأثير على   [33,34] (Poly Phenol)% وعلى أحماض دهنية والتي تكون أســاســًا من متعدد الفينول   35والزيت الثابت نســبته  

 .Aspergillus spp. [23]األحياء المجهرية، ولما تحتويه من زيت طيار مضاد لنمو عدة أنواع من الفطريات التابعة، لجنس 

Control 5 mg/ml. 10 mg/ml. 15 mg/ml. 

30 mg/ml. 25 mg/ml. 20 mg/ml. 
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أعطى    Mentha spicata( ملغم/مل. وأن النعناع  30(  أن السعد كان مثبطًا لنمو الفطر عند تركيز )4ويوضح الجدول )
النعناع   من  أعلى  الفطر    Mentha longifoliaتثبيطًا  الفعالة   A, fumigatusضد  المواد  كمية  اختالف  الى  السبب  يعود  وقد 

 . [27]الموجودة داخل النبات إذ  إن البيئة تؤثر على أيض النبات الثانوي وإنتاجه للمركبات الفعالة 

 Aspergillus fumigatusعلى الفطر  Ketoconazoleالتأثير المثبط للمضاد الفطري 

الفطر  للمضاد  المثبط  التأثير  دراسة  من  الفطر    Ketoconazoleي  تبين  الفطري    A.fumigatusعلى  المضاد  أن 
Ketoconazole  ( ملغم/مل كان أكفأ من جميع المستخلصات النباتية المستخدمة في الدراسة في تثبيط نمو الفطر فقد  3.5وبتركيز )
( ملغم/مل الذي ثبط نمو الفطر 2.5)  % ثم التركيز93.0( ملغم/مل الذي ثبط نمو الفطر بنسبة  3% يليه التركيز )100ثبط نموه كليًا  

%( ،هذا وقد وجدت فروقات معنوية بين جميع المعامالت )التراكيز( وكذلك وجدت فروقات معنوية بينها ومعاملة المقارنة  90.0بنسبة )
 ( 6، شكل6)جدول 

للفطريات   Ketoconazoleوقد لوحظ وجود زيادة تدريجية في تثبيط نمو الفطر مع زيادة التركيز، وتفسر آلية تثبيط المضاد الفطري 
وبالتالي فإنها قد   ،ترتبط مع المادة الفعالة في المضاد الفطري   Receptorsأنه في الغشاء البالزمي للخلية الفطرية توجد مستقبالت 

 . [35]الى انكماش البروتوبالزم ودخول مواد لها القابلية على التأثير في الفعاليات الحيوية داخل الخلية الفطرية  تحدث خلاًل يؤدي

 بتراكيز مختلفة  Ketoconazole الفطري ( التأثير المثبط للمضاد 6جدول )
 من التحضين سبعة أيام 7بعد  A. fumigatnsالفطر   في نمو

متوسط أقطار   )ملغم/ مل(  التركيز    المعامالت
 *المستعمرات )سم(

 النسبة المئوية للتثبيط **%

 H      0.0 8.0 0.0 المقارنة 

ضاد
الم

 
ي  

طر
الف

 
K

et
o

co
n

az
o

le
 

0.5 4 50        G 

1 2 75        F 

1.5 1.5 81        E 
2 1.25 84        D 

2.5 1 90        C 
3.0 0.5 93        B 
3.5 0.0 100       A 

 كل معاملة تمثل متوسط ثالثة مكررات كل مكرر طبق واحد. * 
  .0.05حتمال االقيم التي تشترك بحرف أبجدي واحد أو أكثر ليس بينهما فرق معنوي عند مستوى  ** 
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 A. fumigatusفي نمو الفطر   Ketoconazole( التأثير المثبط للمضاد الفطري 6شكل )
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