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ABSTRACT 

      The fungus Aspergillus ustus was isolated from external ear 
inflammation. This fungus rarely infects human because it infects 
immunocompromised patients causing cutaneous, endocarditis and 
pneumonia infections. It is also a pathogenic plant and contaminating the 
crops. The effect of alcoholic extract of leaves of Achillea millefolium 
(yarrow), Salvia officinalis (sage) and Cassia spp.(seena), was tested by 
using four concentrations for each extract 5,10,15,20 mg/ml. Results were 
compared with the antifungal ketoconazole and with the biocontrol agents 
Trichoderma viride and Trichoderma harzianum. It is noticed that the 
highest percentage of inhibition was at concentration 20mg/ml for all the 
plant extracts used for inhibition percentage for A. millefolium, S. 
officinalis and Cassia spp.were 56.6%, 83.3% and 100% respectively. For 
ketoconazole the percentage of inhibition was 100% for all concentrations 
used in this study. The biocontrol agents T. harzianum and T. viride 
proved to have a high antagonistic ability against the pathogen. This 
proves that the alcoholic leaves extracts of these plants were more 
inhibitory for the fungus in addition to biocontrol agents.                

  
  الخالصة

 من التهابات اإلذن الخارجیـة وهـو نـادرا مـا یـصیب  Aspergillus ustusتم عزل الفطر
ــ ـــة المناعـ ـــه یـــصیب المـــضایف قلیل ـــةاإلنـــسان ألن ـــة ورئوی ــة وقلبی ــسبب إصـــابات جلدیـ كما أنـــه ،ة فیـ

 ممـرض للنبـات وملـوث للمحاصـیل الغذائیـة فـتم اختبـار تـأثیر المـستخلص الكحـولي ألوراق نبـات
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ـــة ــة األلفیـ ــ ـــة   millefolium Achillea االخیلی ــي  Salvia officinalisوالمیرامیـ ــــسنا مكــ وال
Cassia spp.  مــل وقورنــت / ملغــم20و15و10و 5وبمعــدل أربــع تراكیــز لكــل مــستخلص وهــي

 Trichoderma  ان الحیویــانوكــذلك المكافحــketoconazole النتـائج مــع المــضاد الحیــوي 
veridiو Trichoderma harzianum 20  فلــوحظ إن أعلــى نــسبة تثبــیط كانــت عنــد تركیــز 

حیـــث كانـــت النـــسب لنبـــات االخیلیـــة المـــستخدمة للتثبـــیط مـــل لجمیـــع المستخلـــصات النباتیـــة /ملغـــم
أما بالنـسبة .  على التوالي%100و  %83.3و  %56.6لفیة لنبات المیرامیة لنبات السنامكي األ

 عنـد جمیـع التراكیـز المـستخدمة فـي %100 فكانت نسبة تثبیط ketoconazoleللمضاد الحیوي 
، وهـــذا یثبـــت أن المـــستخلص عالیـــة الكفـــاءة الحیویـــان لمكافحـــانلالدراســـة وكانـــت القـــوة التـــضادیة 

  . ألوراق هذه النباتات كانت أكثر تثبیط للفطر باإلضافة إلى المكافحة الحیویةالكحولي 
  

  المقدمة 
 واســـع االنتـــشار فـــي الطبیعـــة حیـــث یعـــزل مـــن التربـــة وبقایـــا Aspergillusیعتبـــر فطـــر 

یحتـوي هـذا الجـنس علـى أنـواع كثیـرة مـن االعفـان المنتـشرة فـي الطبیعـة، ). 1(النبات ومن الهواء 
ــات الغنیــــة باألوكــــسجین والكــــاربون مثــــل الــــسكریات األحادیــــة حیــــث یتواجــــد فــــ ــوز(ي البیئــ ) الكلوكــ

. ، كما انـه ممـرض للنبـات وملـوث للمحاصـیل الغذائیـة)2(واألطعمة النشویة مثل الخبز والبطاطا 
ٕبعـض األنـواع یمكـن أن تـصیب اإلنـسان كإصــابات اإلذن الخارجیـة واصـابات الجلـد والقرحـة، أمــا 

بر مـصادر لمنتجـات طبیعیـة یمكـن أن تـستخدم فـي تطـویر العالجـات واألدویـة البعض اآلخر فتعت
وهو من الفطریات التـي نـادرا مـا تـصیب اإلنـسان،   Aspergillus ustusومن أنواعه الفطر) 3(

 حالة فقط ألنـه یـصیب مـضایف قلیلـة المناعـة فیـسبب إصـابات جلدیـة وقلبیـة 15حیث تم تسجیل 
وهـو فطـر ســام ) (5ي األطعمـة والتربـة والبیئـات الداخلیــة أو المغلقـة  یتواجـد الفطـر فــ.)(4 ورئویـة

بــدأت فـــي  ).(austacystin A 4 و austin و  austdiolینــتج بعــض الــسموم الفطریــة مثــل
ــوة ــة( اآلونــــة األخیــــرة دعــ ــودة إلــــى الطبیعــــة مــــن اجــــل صــــحة آمنــ ــن خــــالل التطبــــب ) العــ وذلــــك مــ

ـــة االســـتخدام للتقلیـــل مـــن األ ـــاقیر باألعـــشاب األمین خطـــار الناتجـــة عـــن اإلفـــراط فـــي اســـتخدام العق
ــضت الیــــوم بــــشكل حــــاد بــــسبب ســــوء  ــة، آلن القیمــــة الحقیقیــــة للمــــضادات الحیویــــة قــــد انخفــ الطبیــ
االســتخدام لتلــك األدویــة وظهــور ســالالت مقاومــة للمــضادات الحیویــة ممــا أدى إلــى االتجــاه إلــى 

 Cassiaمكي  ي هـذه الدراسـة نبـات الـسنافـومـن النباتـات التـي اسـتخدمت ). 6(البدائل الطبیعیة 

spp.:)Seena (ومن أسمائه أیضا Ringworm senna  یتواجد في جنوب شرق أسیا وافریقیـا  ٕ
وهو عشبه معمرة، غني بالمركبات الفعالة المضادة للبكتیریـا ) 7(وشمال استرالیا وأمریكا الالتینیة 

.  و الكالیكوسـید و الـسیانوجین واالیزوفالفونیـدوالفطریات مثل القلویدات و اللیكتین  و السابرونین
تــستعمل عــصارة األوراق لعــالج اإلصــابات الفطریــة الجلدیــة وتــستخدم الجــذور لعــالج الرومــاتیزم 
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ــضل  ــر أخــــرى للحــــصول علــــى نتــــائج أفــ ــا ).8(وكملــــین قــــوي وقــــد یخلــــط مــــع عناصــ الخیلیــــة ا أمــ
خیلیــة ذات األلـــف ورقـــة أو تعــرف أیـــضا باال )Achillea millefolium  )Yarrow:األلفیــة

وهــو نبــات ). 9(عــشبة الجنــدي، وهــو نبــات معمــر ینمــو فــي التربــة المحروثــة والغابــات المفتوحــة 
یحتــوي النبــات علــى مــواد ). 10(  ســنة3000طبــي واســع االنتــشار وقــد تــم اســتخدامه علــى مــدى 

ــبارجین والتــــانین ــل حــــامض السالــــسیلیك واالســ ــال. (11)فعالـــة مثــ ــروح و یــــستخدم النبــــات لعــ ج الجــ
أمـا ). (10االلتهابات وسوء الهضم ولمعالجة اضطرابات الجهاز التنفسي واألوعیة الدمویة القلبیة 

وهو عبـارة Garden sage ومن أسمائه أیضا  ) (Salvia officinalis: Sageنبات المیرامیة  
فــي الطــب ویعتبــر مــن أقــدم النباتــات التــي تــستخدم عــشبي معمــر مــن العائلــة الــشفویة عــن نبــات 

تحتوي المیرامیة . القدیم والحدیث وتشتهر به بلدان حوض البحر المتوسط ویوجد على مدار السنة
علـى مـواد مــضادة لألكـسدة ومــن أهـم المركبــات الفعالـة فـي المیرامیــة، الزیـت الطیــار الـذي یحتــوي 

ــوThujoneعلــــى مركــــب   ــدات و أحمــــاض فینولیــــة و مــ ــا تحتــــوي المیرامیــــة علــــى الفالفونیــ اد  كمــ
ـــار  ـــت الطیــ ـــات الزیــ ـــود إلـــــى مركبــ ــادة الفعالـــــة تعــ ــث أن المـــ ــستخدم الزیـــــت ) 12(عفـــــصیة، حیـــ ویـــ

  ). (13 المستخلص من المیرامیة كدواء عشبي ویمتلك فعالیة مضادة للبكتیریا والفطریات
 االخیلیـة األلفیـة والمیرامیـةإلـى اسـتخدام مستخلـصات نباتـات الحالیـة هـدفت الدراسـة لـذلك 
ـــــسنامكي  ــــة الفطــــــرلمكاوال ــضاد الفطــــــري  Aspergillus ustusفحــ ـــع المــــ   ومقارنتهــــــا مـــ

Ketoconazole  باســتخدام العــاملینوالمكافحـة الحیویــةTrichoderma harzianum    و  
richoderma viride.                 

  
    المواد وطرائق العمل

 اإلذن   مــن مرضــى مــصابین  بالتهــاب Aspergillus ustus تــم عــزل الفطــر-:عــزل الفطــر
شـعبة األنـف واألذن والحنجـرة، حیـث /الخارجیة في مستشفى الزهراوي التعلیمي في مدینة الموصـل

 مـن المرضـى بـشكل عـشوائي ولكـال الجنـسین ولمختلـف Ear swabsجمعـت مـسحات مـن األذن 
 Oxoid مـن شـركة Stuart نوع Transport mediumاألعمار وحفظت في وسط زرعي ناقل 

 Sabouraud glucoseختبـر حیـث زرعـت فـي طبـق بتـري حـاوي علـى وسـط لحین نقله إلـى الم
agar) SGA) (14 (  ة ولمـدة أسـبوع مـع اسـتمرار مالحظـم28 ± 2˚وحـضن عنـد درجـة حـرارة 

  . النتائج وتسجیلها خالل فترة التحضین
  

  : تشخیص االعفان
ــام ودرســـت PDAحـــضنت عـــزالت الفطـــر النامیـــة علـــى الوســـط الزرعـــي   لمـــدة ســـبعة أیـ

مـــن حیـــث شـــكل المـــستعمرة ولونهـــا وقوامهـــا وشـــكل ولـــون الكونیـــدات والمجهریـــة خـــواص العامـــة ال
وأبعادهــا ومــن ثــم أخــذت عینــة مــن كــل مــستعمرة ولقحــت باســتخدام تقنیــة تلقــیح األوســاط الزرعیــة 

  : على ثالث  أوساط زرعیة أساسیة للتشخیص وهي
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  Czapek Yeast Extract Agar (CYA) وسط زابك مستخلص الخمیرة واالكار   .1
  Malt Extract Agar  (MEA)وسط مستخلص الشعیر واالكار .2
  25% Glycerol Nitrate Agar  (G25 N)وسط نترات الكلیسرول واالكار .3

  

وكـذلك )  15 (ولمدة سبعة أیام  م˚ 37 و م˚25 و  م˚5  عند درجات الحرارةالمزارعوحضنت هذه 
 وباالعتمــاد علــى دلیــل التــشخیص) 16( یــةشخــصت باســتخدام تقنیــة الــزرع علــى الــشریحة الزجاج

)14 ,17(.  
  

  تحضیر المستخلص الكحولي للنباتات
ــسنامك ـــة والــ ــــة والمیرامیـ ــة األلفی ــ ـــن االخیلی ــل مـ ــــم االســــتخالص الكحــــولي لكــ ــــي تــــم ( يت الت

للنباتــات  بنقــع مـسحوق األوراق الجـاف) الحـصول علیهـا مــن االسـواق المحلیـة فــي مدینـة الموصـل
 ثـم Homogenizer وبعـد عملیـة الـسحق بجهـاز%  99بتركیـز   Ethanol في كحـول االیثـانول

  ولمدة ثالثة أیـام ثـم رشـح المـستخلص بعـدة طبقـات مـن م˚4-8الحفظ  بوعاء محكم الغلق بدرجة 
دقیقـة للـتخلص مـن البقایـا النباتیـة وجفـف / دورة)2000(معـدل الشاش ثم ادخـل فـي طـرد مركـزي ب

ـــك باســـتخدام جهـــاز التالمـــستخلص  ـــدوار وذل ـــوزن  ثـــم Rotary evaporationبخیـــر ال أذیـــب ال
ــه بمقـــدار معلـــوم مـــن ــبح لـــدینا  )Dimethyl sulphoxide  )DMSO المعلـــوم منـ ـــذلك أصـ وب

 م ˚ 64حـرارةمـل وعقـم المـستخلص بالبـسترة عنـد درجـة / قیاسي معلوم التركیز مقدر بـالملغملمحلو
ــدة  ــستخلص مـــع مـــل مـــن/غـــم مل20 و 15 و10 و5 وحـــضرت التراكیـــز) 18 ( دقیقـــة15ولمـ  المـ
 للحــصول علــى أدنــى تركیــز مثــبط  N1V1=N2V2 وباســتخدام قــانون التخفیــف )SGA( الوســط

)MIC(استخدمت معاملة المقارنة وهـي طبـق بتـري حـاوي علـى الوسـط الزرعـي بـدون أي   وكذلك
 6إضـافة ومــن ثــم اختبـرت حــساسیة العــزالت الفطریـة تجــاه هــذا المستخلـصات بــزرع أقــراص بقطــر

ــم حـــضنت 7مـــن مـــستعمرة الفطـــر بعمـــر  مملـــ  أیـــام واســـتخدام ثـــالث مكـــررات لكـــل تركیـــز ومـــن ثـ
  األطباق بدرجة حرارة 

ــدة م2±28˚  ـــام ومـــن ثـــم ســـجلت النتـــائج 7 ولمـ ــا  أی علـــى أســـاس شـــكل المـــستعمرة ولونهـ
  ).قطر نمو المستعمرة مقارنة بالمستعمرة القیاسیة(ودرجة نموها 

   
  Ketoconazole للمضاد الفطري  Aspergillus ustus اختبار حساسیة الفطر

 مـــل مـــن المـــاء المقطـــر المعقـــم حیـــث اخـــذت حبـــة/ ملغـــم20تـــم تحـــضیر محلـــول بتركیـــز 
Ketoconazole    ــــوي ـــي تحتــ ــم200والتـــ ــــري/ ملغــــ ــــضاد الفطــ ــــن المــ ــل مــ   Ketoconazole مــــ

 مـل مـن المـاء المقطـر 10ـبـحیـث أذیبـت   Janssen pharmaceutica المحضرة من قبل شـركة
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وفـي ظـروف  وكمـا فـي الخطـوات الـسابقة ،مل/ملغم20فاصبح لدینا محلول قیاسي بتركیز معقم ال
مــل مــن الوســط الزرعـــي /  ملغـــم4.5 و 3.5 و 2 و 1.5 و 1 و0.5تعقــیم تــم تحــضیر التراكیــز 

)SGA(والوســط الزرعــي  ))PDA لیــتم الحــصول علــى MIC((تجــاه المــضاد ض للفطــر الممــر 
 بزراعة أقراص فتیة للفطر في وسط األطباق الحاویـة علـى تلـك وذلك  Ketoconazole الفطري

ومن ثـم  )بدون إضافة مضاد فطري(التراكیز وبثالثة مكررات لكل تركیز مع وجود عینة المقارنة 
  . أیام ومن ثم سجلت النتائج7 ولمدة م28 ±2˚ حضنت األطباق بدرجة حرارة 

  
                        Trichoderma harzianumن الفطریـان التـضادیة  بـین المقاومـان الحیویـاةاختبـار القـدر

  Aspergillus ustus الفطر الممرضضد     Trichoderma virideو
  T. harzianum مع المكـافح الحیـوي  A. ustus تم االختبار بالزراعة المزدوجة للفطر

 أطبــاق بتــري  فــي)(PDAكــال علـى حــدا علــى الوســط الزرعـي    T. viride و المكـافح الحیــوي
 ملم بشكل مقلوب مع قرص مماثـل لـه 4  بوضع قرص من النمو الفطري قطر سم9معقمة بقطر 

التجربــة بواقــع ثــالث       نفــذت. ســم تقریبــا 4مــن المقــاوم الحیــوي وكانــت المــسافة بــین القرصــین
النتــائج بعــد وأخــذت                  م28±2˚مكــررات وحــضنت األطبــاق بالحاضــنة علــى درجــة 

     :كما یأتيوذلك  )19(  وقدرت درجة التضاد حسب سلم التقدیر الخماسي الذي أعدهسبوعأ
   . كامل مساحة الطبق دون السماح للفطر الممرض بالنموكافحتغطي نموات الفطر الم -1
  . ثلثي مساحة الطبق ویغطي الفطر الممرض الثلث الباقيكافحالمتغطي نموات الفطر  -2
نصف مساحة الطبق ونموات الفطر الممرض تغطـي النـصف  كافحالمتغطي نموات الفطر  -3

  .اآلخر مع عدم وجود منطقة فاصلة بین المستعمرتین
 ض ثلــث مــساحة الطبــق فــي حــین تغطــي نمــوات الفطــر الممــركــافحالمتغطـي نمــوات الفطــر  -4

   .الثلثین اآلخرین
   . غیر نامي ونموات الفطر الممرض تغطي كامل الطبقكافحالمالفطر  -5

  
  النتائج والمناقشة

 باالعتمـــاد علـــى األوســـاط الزرعیـــة الثالثـــة  Aspergillus ustusتـــم تـــشخیص الفطـــر
CYAو MEAو N25G  ولمـدة سـبعة   م˚ 37و  م˚25 و  م˚ 5  وحضنت فـي درجـات الحـرارة

ووجــود أو عــدم وجــود ) قطــر المــستعمرة(لمعرفــة نمــو أو عــدم نمــو المــستعمرة ومقــدار النمــو أیــام 
علــى ســطح المــستعمرة أو علــى خلفیــة الوســط الزرعــي ووجــود أو غیــاب الطــور الجنــسي اإلفــرازات 

Teleomorphsمــع مالحظــة الــصفات المزرعیــة للمــستعمرات الفطریــة كالــشكل واللــون والقــوام ، 
 ومـن تقنیـة الـزرع علـى الـشریحة .)Aspergillus  )15ـباالعتماد على المفتاح التصنیفي لفطـر ألـ
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 وترتیـب الـذنیبات علیهـا وشـكل الكونیـدات Vesicleشـكل وحجـم الحویـصلة الزجاجیة تم مالحظة 
   .)17,14(ولونها ومقارنتها مع المفاتیح التصنیفیة 

 تـم ،من اجل التوصل إلى مضادات فطریة قویة وقلیلة األضرار الجانبیة وذات كلفة قلیلة
ـــة ألوراق نباتــــات األخیلیـــة األلفیـــة  ـــأثیر المستخلــــصات الكحولی ــار ت ــي  والمیرامیــــة واختبـ الـــسنا مكــ

) 1(فالجــدول .. Aspergillus ustus الفطــر لمعرفــة مــدى قــدرة هــذه النباتــات علــى تثبــیط نمــو
 الكحولیـة ت بـالتراكیز المختلفـة مـن المستخلـصالیمثل معدل أقطـار مـستعمرات هـذا الفطـر المعامـ

أن النــسبة المئویــة ) 2(ل  مــن الجــدویالحــظ يألوراق نباتـات األخیلیــة األلفیــة والمیرامیــة والــسنا مكــ
ــ ــة والــــسنا مكــ ــ ــة والمیرامی ــــات األخیلیــــة األلفیــ ــة لنبات ــ ـــصات الكحولی ـــیط المستخلـ ـــر يلتثبـ  علــــى الفطـ
ــیط  ــت أعلــــى نــــسبة تثبــ ــز المستخلــــصات حیــــث كانــ  لنبــــات %56.6المــــدروس تــــزداد بزیــــادة تراكیــ

مــل /ملغــم20ز لنبــات الـسنا مكــي عنــد التركیــ% 100لنبــات المیرامیــة و% 83.3األخیلیـة األلفیــة و
  .)1(وكما هو مبین في الشكل لجمیع المستخلصات الكحولیة 

  
 على معدلمكي والسنا  تأثیر المستخلص الكحولي ألوراق نباتات األخیلیة األلفیة والمیرامیة :)1(جدول ال

  .)سم(  Aspergillus ustus  الفطرتأقطار مستعمرا
  

  أسم النبات  مل/التراكیز ملغم
5  10  15  20  

  السیطرة

  5.6  األخیلیة األلفیة 
A 

3   
B 

2.8  
B 

2.6  
B   

6 
A 

  2.8  المیرامیة
B  

1.7  
B,C 

1.5 
C  

1  
C 

6  
A  

 6.5 السنا مكي 
A  

3 
B  

2.9 
B  

0 
C 

6 
 A  

   حسب اختبار دنكن0.05 األحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینها عند مستوى احتمال ٭
  

والسنامكي   أثیر المستخلص الكحولي ألوراق نباتات األخیلیة األلفیة والمیرامیة  النسبة المئویة لت:)2(الجدول 
  .)سم(  Aspergillus ustusعلى مستعمرات الفطر

  

  أسم النبات  مل/التراكیز ملغم
5  10  15  20  

  السیطرة

  6.6  األخیلیة األلفیة 
B 

50   
A 

53.3  
A 

56.6  
A   

0 
B 

  53.3  المیرامیة
B  

71.6  
A,B 

74.9 
A  

83.3  
A 

0  
C  

 13.8 السنا مكي
C  

50 
B  

51.6 
B  

100 
A 

0 
 D  

   حسب اختبار دنكن0.05 األحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینها عند مستوى احتمال ٭
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 تأثیر المستخلصات الكحولیة ألوراق نباتات السنامكي والمیرامیة واألخیلیة األلفیة في نمو الفطر :)1(الشكل 

Aspergillus ustus  
  

ــدول  ــضاد الفطــــري ) 3(الجـ ــأثیر المـ ــدل أقطــــار مــــستعمرات Ketoconazoleیوضــــح تــ  علــــى معـ
 الفطـر، یبین النسبة المئویـة لتـأثیر هـذا المـضاد علـى مـستعمرات )4( بینما الجدول الفطرالمدروس

    . في جمیع التراكیز%100فلوحظ  أن نسبة التثبیط للمضاد الحیوي كانت 
  

   على معدل أقطار مستعمرات الفطرKetoconazole تأثیر المضاد الفطري :)3(جدول ال
A. ustus )سم(.   

  مل / التراكیز ملغم 
0.5 1 1.5 2 

  السیطرة
  

    
Ketoconazole 

  0  
B 

   0  
B 

0  
B 

0 
B 

6  
A 

   نكن حسب اختبار د0.05 األحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینها عند مستوى احتمال ٭
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   على مستعمرات الفطرKetoconazole النسبة المئویة لتأثیر المضاد الفطري :)4(جدول ال
A ustus) سم(.  

  مل / التراكیز ملغم 
0.5  1 1.5 2 

  السیطرة
  

    
Ketoconazole 

  100  
A 

  100  
A 

100  
A  

100  
A 

0  
B 

   حسب اختبار دنكن0.05وى احتمال  األحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینها عند مست٭
  

ـــصا  Ketoconazole وهـــذا یعنـــي أن تـــأثیر المـــضاد الفطـــري ــا مـــن المستخل  تكـــان أقـــوى تثبیطـ
 مـــن حیـــث الـــسنا مكـــيتـــساوى المـــضاد مـــع الكحولیـــة ألوراق نباتـــات األخیلیـــة األلفیـــة والمیرامیـــة و

مـستخلص الكحـولي یعتبـر  وقـد یكـون الـسبب بـأن ال، ضد الفطر قید الدراسة%100التثبیط بنسبة 
مادة خام فیه مواد فعالة مضادة للفطریات ولكنها غیر مركزة فیكون تركیز هذه المواد الفعالة قلیل 

  جدا في المستخلص بحیث لم یعطي تثبیط كبیر بتراكیز قلیلة كما هو الحال في المضاد الفطري
Ketoconazole، علــى مركــب اللینــالول الــذي أن نبــات األخیلیــة األلفیــة یحتــوي ) 10( وقــد أكــد

أن ) 13(كمــا أیــد  ،اوالبكتیریــ  Aspergillusیثــبط عــدد كبیــر مــن الفطریــات مثــل بعــض أنــواع  
الزیت المستخلص من المیرامیة یمتلك فعالیة مضادة للبكتیریا والفطریـات و تحتـوي المیرامیـة علـى 

 تثبیطیـة للفطریـات أمـا  التـي لهـا فعالیـةTerpineol و  Linalyl acetateبعـض المركبـات مثـل 
  وقد أكد،%100نبات السنا مكي فقد تساوى في تأثیره مع المضاد الفطري من حیث تثبیط النمو 

  Aspergills أن نبـات الــسنا مكــي ثــبط نمــو العدیــد مـن الفطریــات مثــل بعــض أنــواع الفطــر )20(
 Candida albicansوخمیـرة   Bacillus subtilis و Staphylococcus aureusوالبكتیریـا

 تم اختبار درجـة .وهذه القدرة التثبیطیة للنبات ترجع إلى وجود كمیات كبیرة من المركبات الفینولیة
 A.ustusالفطـر  مـع T. viride و T. harzianumالتـضاد بـین المقاومـان الحیویـان الفطریـان 

ـــات المقاومـــة تغطـــي كامـــل مـــساحة الطبـــق دون ا ــائج أن نمـــوات الفطری لـــسماح حیـــث أظهـــرت النتـ
وكمـا هـو مبـین فـي ) 19(  حسب سـلم%100 أو 1للفطر الممرض بالنمو وهذا یعني أن التضاد 

 أن هــذان المقاومـــان الحیویــان لهمــا القـــدرة علــى تثبـــیط  نمــو وتطـــور )21( فقــد أكـــد ،)2(الــشكل 
ــــل ــــ ـــــات مثــ ـــرالفطریـــــ ــــ ـــواع فطـــ ــــ  و .Alternaria sp و F.solani و  Aspergillus  انـــ
M.phaseolinaتج مـــضادات حیویـــة وأنزیمـــات لهـــا القـــدرة علـــى تثبـــیط نمـــو الفطریـــات  ألنهـــا تنـــ
   .وتكوین السبورات

  

  
 في نمو Trichoderma viride و Trichoderma harzianum المقاومان الحیویان تأثیر :)2(الشكل 

     Aspergillus ustusالفطر 
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