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رت دراسة التأثير المثبط للمستخلصات المائية والكحولية ألربعة نباتات طبية هي أظه

   والحبة السوداء (Nutgrass)والسعد  (Horsemint, Spearmint)النعناع بنوعيه 
(Black Cumin) على  على بعض الفطريات الممرضة المعزولة من حاالت مرضية مختلفة

منها موجبة الفحص  اتعين  ٤ ، كانت  ذت للدراسةعينة مرضية أخ  ١٤ ، من بين االنسان 
من دراسة تأثير المستخلصات .   % ١٦.٦٧  بنسبة Aspergillus. nigerوعزل منها فطر 

  وبتركيز  (Horsemint)ان المستخلص المائي للنعناع  A. nigerالمائية على فطر 
، وتبين من دراسة   % ١٠٠ ، حيث ثبط الفطر كلياً  أكفأ المستخلصاتكان مل /ملغم  ٣٠ 

 ان المستخلصات الكحولية لكل من الحبة السوداء A. nigerالمستخلصات الكحولية على فطر 
أكفأ كانت مل /ملغم  ٢٠ وبتركيز  (Spearmint)مل والنعناع /ملغم  ١٥ وبتركيز 

من اختبار التأثير المثبط للمضاد  ينتجو .  %١٠٠ المستخلصات في تثبيط نمو الفطر كلياً 
 فقد ثبط نمو الفطر بتركيز انه  A. niger على الفطر ketoconazole الفطري الكيمياوي

 مل حيث ثبط نمو الفطر بنسبة /ملغم  ٣.٠ والتركيز   %١٠٠ الفطر كلياً  مل/ملغم  ٣.٥
  .   %٩٣.٠ مل حيث ثبط نمو الفطر بنسبة /ملغم  ٢.٥  ثم التركيز ،  %٩٥.٠
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cumin, against some human pathogenic fungi isolated from different 

clinical cases, showed that  4  cases from  14  cases were positive and 

Aspergillus. niger was 16.67% . 

The study at inhibitory effect of aqueous extracts against the 

isolated fungi, showed that aqueous extract of Horsemint  30 mg / ml.  

was the best one, which inhibited the growth of A. niger completely  

100 % . 

Alcoholic extracts of black seed 15 mg / ml. Spearmint  

 20 mg / ml.  were more effective against A. niger, and inhibited its 

growth completely  100 %. 

Testing of inhibitory effect of some chemical antifungal agents 

against the isolated fungi showed that ketoconazole at concentrations  

 3.5, 3.0, 2.5  mg / ml. inhibited the growth of A. niger  100, 95.0,  

93.0  % respectively. 

 
والفطريات منها الفطريات كائنات حية حقيقية النواة متعددة الخاليا أو وحيدة الخلية 

محدثة فالممرضة تصيب األنسان والحيوان ) أالنتهازية( الرمية ومنها المتكافلة ومنها الطفيلية
 Cutaneous Mycosesوإصابات فطرية جلدية  Superficial Mycosesإصابات سطحية 

 Systemicوإصابات فطرية جهازية  Subcutaneous Mycosesوإصابات تحت جلدية 

Mycoses وتعمل  أمراضاً مختلفة ، كما أن بعض الفطريات تصيب النباتات وتسبب لها ،
  . )٢٠٠٦ ، شمعون وآخرون. ( يوان والبيئةنسان وأعالف الحعلى تلوث أغذية اإل

، وهي تنتشر بصورة واسعة  واألعفان هي فطريات خيطية ذات هايفات سريعة النمو
قبل  نوعاً منها من) ٧٠( في الهواء والتربة فتكون مصدراً للتلوث واإلصابة حيث تم وصف

(Raper and Fennel , 1977) بب إصابة نوعاً سجلت على إنها تس) ١٩( وكان هنالك
   ومن هذه الفطريات جنس Rinadi (Koneman et. al., 1979)قبل العالم  اإلنسان من

   ويتضمن عشرات األنواع وتتميز بهايفاته المقسمة والتي تتفرع بزاوية Aspergillus الـ
٤٥ وإن األنواع الثالثة المهمة في أمراضيتها )سبورات غير جنسية(وتنتج كونيدات  م 

  A fumigates, A. niger, A. flavus (Ashoor and Abu-Baleer,2002) :لإلنسان هي
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 Bronchopulmonary aspergillosisيصيب داء الرشاشيات القصبي الرئوي 
، ويمكن أن يكون مركزاً أولياً النتشاره في باقي  المرضى المعوزين مناعياً بدرجة عالية

االلتهاب  Aspergillosisرشاشيات وعموماً يعني مصطلح داء ال.  أعضاء الجسم األخرى
في الجهاز الرئوي القصبي ويمكن لألنواع األخرى من  A. fumigatusالذي تسببه فطريات 

 ، وقد يصيب داء ان تصيب الرئة A. terreus, A. niger, A. flavusالجنس مثل 
خارجية األذن ال A. nigerالرشاشيات مواقع أخرى من الجسم كالعين واألذن اذ يصيب الفطر 

External ear  ويسبب التهاب األذن الفطريOtomycosis )et. al., 1990  Yehia (.   
 تسبب التهاب قرنية العين الفطري Aspergillusان العديد من فطريات جنس 

Mycotic keratitis  الذي يصيب قرنية العينEye cornea  غالباً بعد إصابة تلك المنطقة
الى فقدان البصر وتظهر على شكل  ةهم األمراض المؤديبالرضوض أو الجروح وهو من أ

  . (Rogers, 1979) بقع بيضاء ويحصل تقرح في القرنية
  وقد وجد الباحثون انتشار داء الرشاشيات على نطاق واسع في العالم 
فضالً عن كون فطريات هذا الجنس من الفطريات المسبب لألمراض في كل من اإلنسان 

لوثة للمنتوجات الزراعية وقد تسبب خسارة في النوعية والكمية بسبب والحيوان، وهي أيضاً م
، لتكون مصدراً  وجودها على المنتجات الزراعية وتؤدي إلى تلفها أو تلوثها بالسموم الفطرية

  (Collee et. al., 1996) . نسان والحيوانخطراً على صحة اإل
من التهاب الجيوب  مريضاً يعانون ٣٠تمت دراسة حالة  ٢٠٠٠-١٩٨٨في الفترة 

، وتبين ان خمسة منهم كانوا مصابين  ، تم عالجهم بالتدخل الجراحي األنفية المزمن التحسسي
 وتم عالجهم ، Aspergillusبالتهاب الجيوب األنفية الرشاشي التحسسي المتسبب عن الفطر 

 وتعد Itraconazole بالتدخل الجراحي مع مضادات التحسس والمضادات الفطرية الجهازية
، وهذه  هي المسببات الفطرية الشائعة اللتهاب الجيوب األنفية Aspergillusأنواع الفطر 

الفطريات خيطية مكونة للسبورات ومتواجدة بصورة رمية في التربة واألجزاء النباتية وتنتشر 
  . (Ashoor and Abu-Baleer, 2002) محمولة بالهواء
حيث   ١٧٦٧في عام  Tiehemرة وصفه ألول م  Aspergillus nigerالفطر 

، تتخذ المستعمرة في  يكون سطح المستعمرات مغطى بتجمعات كثيفة من الكونيدات السوداء
كتمال النمو تتحول ا، وعند  ، ثم  تتحول بعد ذلك الى اللون األصفر بداية النمو اللون األبيض

  (Emmons et. al., 1970). إلى اللون األسود 
  ة في الوقت الحاضر مكانة كبيرة في اإلنتاج الزراعي تحتل النباتات الطبي

، وهي احد المصادر الرئيسية للعقاقير الطبية النباتية ومصدر المواد الفعالة التي  والصناعي
، بوصفها مادة خام  ، على شكل خالصات المواد الفعالة التي تستعمل تدخل في تحضير الدواء
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، التي تعد النواة للتخليق الكيمياوي لمجموعة من المواد  إلنتاج العديد من المركبات الكمياوية
،  حسين(، وتعد النباتات الطبية من أهم المواد اإلستراتيجية في صناعة الدواء  الدوائية المهمة

، ونظراً لشيوع استخدام هذه النباتات الطبية في قطرنا العراقي في الطب الشعبي  )١٩٨١
Folk Medicine ونظراً ألن هذه النباتات الطبية غير سامة  اتها الغذائيةفضالً عند استخدام ،

ستعمال وليس لها آثار جانبية ضارة ، وذات جدوى إقتصادية وموجودة في البيئة ومأمونة األ
، فقد اتجهت أنظار الباحثين إلى استخدام مستخلصات هذه النباتات الطبية كمضادات  العراقية

، ولعدم وجود دراسات محلية سابقة حول  لفطرياتلألحياء المجهرية الممرضة ومنها ا
استخدام هذه النباتات الطبية لتثبيط نمو الفطريات المرضية فقد تم إجراء هذه الدراسة التي 

  -: تهدف إلى
 اختبار القابلية التثبيطية للمستخلصات المائية والكحولية وبتراكيز مختلفة لبعض النباتات - ١

 على بعض) النعناع بنوعيه والسعد والحبة السوداء(هي ، و الطبية المحلية الشائعة
  .الفطريات المرضية المعزولة محلياً من حاالت مرضية مختلفة 

بالمضاد ، ومقارنتها  مقارنة القابلية التثبيطية لهذه المستخلصات على الفطريات المرضية - ٢
  . ketoconazole الفطري

  
 

رة من الحاالت المرضية المختلفة لكال الجنسين ولمختلف تم عزل الفطريات المختب
 التهابات األذن ، Mycotic keratitisالتهابات قرنية العين الفطري  األعمار ، وشملت

  . Nasal sinusitisوالتهابات الجيوب األنفية  Otitis externaالخارجية 
 

 
من  (Eye swab)ات عينية تم عزل الفطريات من التهابات العين حيث أخذت مسح

المرضى المصابين وحفظت في وسط زرعي ناقل لحين نقله إلى المختبر حيث زرعت في 
المعقم )Sabouraud Dextrose Agar )S D Aطبق بتري حاوي على وسط زرعي 

م ولمدة أسبوع وتم عزل وتنقية الفطريات المرضية    ٢ ٢٧.٥ وحضنت عند درجة حرارة 
م لحين إجراء الدراسات   ٤ ي أوساط مائلة في الثالجة عند درجة حرارة المعزولة وحفظت ف

حيث األذن  ، وتم عزل الفطريات من التهابات (Carter & John, 1990)الالحقة عليها 
 External earعزلت الفطريات بواسطة ممسحة قطنية معقمة مأخوذة من األذن الخارجية 

 .S. Dوزرعها على وسط  Otomycosesذن الفطري للمرضى الذين يعانون من التهابات األ

A   ٢٧.٥المعقم تم تحضين األطباق في درجة حرارة  لمدة أسبوع تم عزل وتنقية   ٢ م
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م لحين إجراء   ٤الفطريات المعزولة وحفظت في أوساط مائلة في الثالجة عند درجة حرارة  
ت الفطريات من التهاب األنف وعزل (Engback et. al., 1995)الدراسات الالحقة عليها  

حيث تم أخذ المسحات األنفية من المرضى المصابين بالتهاب األنف والجيوب األنفية وحفظت 
في وسط زرعي ناقل إلى المختبر ، حيث زرعت في طبق بتري حاوي على الوسط الزرعي 

(S. D. A)  ٢٧.٥المعقم وحضنت في درجة حرارة  لمدة أسبوع ومن ثم عزل و  ٢ تنقية م
م لحين إجراء   ٤الفطريات المعزولة وحفظت في أوساط مائلة في الثالجة عند درجة حرارة 

  . (Ashoor & Abu-Baleer, 2002)الدراسات الالحقة عليها 
شخصت الفطريات المعزولة وتم وصفها مظهريا من حيث الشكل ، اللون والقوام 

 Pitt and Hocking,1997;Forbes)  وإفراز الصبغات حسب المفاتيح التصنيفية المعتمدة

et.al., 2002; Koneman, et.al., 1979)  وتم تنقية الفطرAspergillus niger  وحفظ
في الثالجة لحين اجراء االختبارات الالزمة عليه وتم اختبار أربع نباتات طبية وهي النعناع 

ية المختبرة من حيث جمعت النباتات الطب) ١(جدول . بنوعيه والسعد والحبة السوداء 
/ كلية العلوم / مصادرها وبعد التأكد من تصنيفها في المعشب النباتي في قسم علوم الحياة 

جامعة الموصل ثم تنظيفها من األتربة والشوائب العالقة بها و جففت مختبرياً في حالة النعناع 
الجفاف التام في بنوعيه وذلك بنشرها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ، وحفظت النماذج بعد 

أكياس بالستيكية في الثالجة لحين استخدامها ، اما السعد والحبة السوداء فقد تم استخدامهما 
  .مباشرة لكونها منظفة ومجففة ومعروضة في االسواق المحلية

  النباتات الطبية المستخدمة في الدراسة) ١(جدول ال
  منطقة الجميع  ء المستخدمالجز  العائلة  االسم العلمي  االسم الشائع  نوع النبات

  الشفوية Horse mint Mentha longifolia  النعناع  
Labiateae 

األوراق والنورات 
  الزهرية

الحدائق المنزلية 
في مدينة 
  الموصل

  الشفوية Spear mint Mentha spicata  النعناع 
Labiateae 

األوراق والنورات 
  الزهرية

الحدائق المنزلية 
  ومنطقة القيارة

  السعدية Nut grass Cyperus rotundus     سعدال  
Cyperaceae 

  األسواق المحلية  الكورمات

الحبة   
  السوداء

Black 
cumin Nigella sativa الشقيقية  

Rannunculaceae 
  األسواق المحلية  البذور

وبعد ذلك تم تحضير المستخلصات المائية من أجزاء النباتـات الطبيـة المسـتخدمة    
(Rios et. al., 1987)   وكذلك تم تحضير المستخلصات الكحولية للنباتات الطبية المدروسـة

 ٢٠٠مل من الماء المقطر للحصول على    ٥غم من كل مستخلص وإذيب في    ١ثم تم أخذ 
وتم تعقيم المستخلصات النباتية المائية بإسـتخدام مرشـح    (Grand et. al., 1988)مل /ملغم
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  ٠.٢٢بقطر   (Membrane filters) ى مرشحات غشائيةالحاوي عل (SeitzFilters)سايتز 
  ) .١٩٩٨النعمان ، (مايكرون  وتم تعقيم المستخلصات الكحولية بالبسترة 
مل    / ملغم   ٢٠بتركيز   Ketoconazoleوتم تحضير محلول من المضاد الفطري 

بعد  A. nigerر ثم اجري اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات المائية والكحولية على الفط
مل / ملغم ) ٣٠،  ٢٥،  ٢٠،  ١٥،  ١٠،  ٥(تحضير التخافيف المطلوبة للمستخلصات 

وذلك بإضافة أحجام محددة ) N1V1 = N2V2(حسب المعادلة المستخدمة في الكيمياء التحليلية 
قبل تصلبه مع الرج وصبت  S. D. Aمن كل مستخلص إلى احجام محددة من الوسط الغذائي 

سم وبعد تصلب الوسط أخذ قرص من حافة المستعمرة الفطرية   ٩ ق بتري بقطر في أطبا
ملم ووضع القرص   ٥ بقطر  (Cork porer)للفطر وبعمر أسبوع واحد وبواسطة ثاقب فلين 

م لمدة أسبوع ، وأخذت   ٢  ٢٧.٥ طبق ثم حضنت األطباق بدرجة حرارةفي مركز ال
طرين متعامدين ، وكانت كل معاملة بثالث مكررات النتائج بعدها بحساب متوسط قياس كل ق

بعدها تم إجراء اختبار الفعالية التثبيطية للمضاد الفطري . كل مكرر طبق واحد 
وذلك بإضافة أوزان محددة من المضاد  A. nigerعلى الفطر   Ketoconazoleالكيمياوي

لبه، وبعد الرج الجيد المعقم قبل تص S. D. A الفطري الى أحجام محددة من الوسط الزرعي 
مل / ملغم   ٣.٥،  ٣.٠،  ٢.٥،  ٢،  ١.٥،  ١،  ٠.٥للخليط تم الحصول على التراكيز  

سم لكل تركيز ، أما معاملة المقارنة  ٩ م صبها في ثالثة أطباق بتري بقطرللمضاد الفطري وت
ة فكانت بدون إضافة المضاد الفطري، وبعد تصلب الوسط أخذ قرص من حافة المستعمر

ملم ووضع في مركز الطبق   ٥الفطرية لكل فطر وبعمر أسبوع وبواسطة ثاقب فلين  بقطر  
م لمدة أسبوع ، ثم أخذت   ٢  ٢٧.٥في ظروف معقمة، ثم حضنت األطباق بدرجة حرارة 

النتائج بحساب متوسط قياس قطرين متعامدين لكل مستعمرة فطرية ، وكانت كل معاملة 
  .بق واحد بثالث مكررات كل مكرر ط

  :وقدرت نسبة التثبيط حسب المعادلةالتالية 
  متوسط قطر المعاملة- متوسط قطر المقارنة

  ١٠٠× % =                                          نسبة التثبيط 
  متوسط قطر المقارنة
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كال حالة مرضية ول  ١٤من الحاالت المرضية وشملت   A. niger عزل الفطر 

، التهابات  Otitis externaالجنسين ولمختلف األعمار ، وشملت التهابات األذن الخارجية 
 Nasal sinusitisوالتهابات الجيوب األنفية  Mycotic keratitisقرنية العين الفطري 

  ٤عينة من اإلناث ، وبعد الفحص المباشر تبين أن    ٤عينة من الذكور و    ١٠وكانت  
، ومن العينات الموجبة تم   ٢المجموع الكلي كانت موجبة الفحص جدول   عينات فقط من
 Aspergillus fumigatus, Candida albicans, A. niger, Rhizopus عزل الفطريات

stolonifer, Penicillium spp, Cladosporium spp,.  
كل  ثم يليه%   ٤١.٦٧حيث عزل بنسبة   C. albicansوكان أكثرها تكراراً الفطر 

لكل منهما %   ١٦.٦٧حيث عزال بنسبة   ١ الشكل  A. nigerو  A. fumigatesمن الفطر 
  .  ٣الجدول  

  أنواع العينات المرضية المختلفة المأخوذة للدراسة)  ٢(جدول ال

  إناث  ذكور  العدد الكلي  أنواع العينات
  العينات السالبة  العينات الموجبة

  إناث  ذكور   إناث  ذكور
 1 1 - 1 1 2 3 ن العينمسحات م

 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

  

  
  مصبوغة بصبغ المثيل األزرق A. nigerالمجهرية للفطر  الشكل )١(الشكل 
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  النسبة المئوية للفطريات المعزولة من العينات المرضية المختلفة) ٣(جدول 
  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 
Rhizopus stolonifer 1 8.33 

 100 12  المجموع
لتأثير المثبط للمستخلصات المائية للنعناع بنوعيه والسعد والحبة تبين من دراسة او

وبتركيز   Mentha longifoliaأن المستخلص المائي للنعناع  A. nigerالسوداء على الفطر 
يليه نفس %)  ١٠٠(مل كان أكفأ المستخلصات في تثبيط نمو الفطر كلياً / ملغم   ٣٠

  ٢٠تم التركيز  %   ٩٨.٧٥نمو الفطر بنسبة   مل حيث ثبط/ملغم  ٢٥المستخلص وبتركيز  
هذا وقد وجدت فروقات معنوية بين جميع %   ٩٦.٢٥مل حيث ثبط نمو الفطر بنسبة  / ملغم 

  ) .٢والشكل  ٢الجدول (هذه المعامالت ، وكذلك وجدت فروقات معنوية بينها وبين معاملة المقارنة 
  

  
  

  A. niger على فطر  M. longifoliaتأثير المثبط لمستخلص النعناع المائي ال) ٢( الشكل

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

20 mg/ml. 25 mg/ml. 30 mg/ml. 
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التأثير المثبط للمستخلصات المائية وبتراكيز مختلفة للنعناع بنوعيه والسعد والحبة السـوداء  ) ٤(جدول ال
  A. nigerعلى الفطر 

  متوسط أقطار   )مل/ ملغم(التركيز   نوع المستخلص
  )سم(المستعمرات * 

  المئوية النسبة 
  **%للتثبيط 

 N       0.0 8 0.0  المقارنة

  النعناع - ١
Mentha longifolia 

5 1 87.5        F  
10 0.9 88.75      E 
15 0.5 93.75      D 
20 0.3 96.25      C  
25 0.1 98.75      B 
30 0.0 100        A 

  النعناع - ٢
Mentha spicata 

5 4 50          K 
10 3.5 56.25     J           
15 2.5 68.75     I 
20 2.5 68.75     I 
25 2 75         H 
30 1.5 81.25    G 

  السعد - ٣
Cyperus rotundus   
              

5 3.5 56.25     J 
10 2.5 68.75     I 
15 2 75         H 
20 1.5 81.25    G 
25 1.5 81.25    G 
30 1.5 81.25    G 

  الحبة السوداء - ٤
Nigella  sativa  

  

5 5.5 31.25    M 
10 5 37.5      L 
15 3.5 56.25     J     
20 2.5 68.75     I 
25 2.5 68.75     I 
30 1.5 81.25    G 

  ).كل مكرر طبق واحد( كل معاملة تمثل متوسط ثالثة مكررات* 
 .0.05أبجدي واحد أو أكثر ليس بينهما فرق معنوي عند مستوى احتمال القيم التي تشترك بحرف ** 

بأن المستخلص المائي للزعتر قبل التجفيف ثبط نمو الفطر ) ٢٠٠١(وقد وجد العنزي 
A.niger  وبعد التجفيف ثبط نمو الفطر بنسبة %   ١٢.٥عند التركيز  %)  ١٠٠(بنسبة  

  . مل / ملغم   ٢٥عند التركيز  %   ٧٧ 
من دراسة التأثير المثبط لمستخلص النعناع المائي على ) ٢٠٠٤(وجد العامري وقد 

ان مستخلص النعناع المائي كان أكفا المعامالت تثبيطاً  Geotrichum candidumالفطر 
  %  . ٨٦.٢مل حيث بلغت نسبة التثبيط  / ملغم   ٢٥لنمو الفطر عند التركيز  
 .Spearmint (Mالمائية لكـل مـن النعنـاع    أن المستخلصات  ٤ونالحظ من خالل جدول  

spicata)   مل لكل منهما أعطت تأثيراً مثبطاً متسـاوياً  / ملغم   ٣٠والحبة السوداء وبتركيز
مل / ملغم    ٣٠،  ٢٥،  ٢٠والسعد وبالتراكيز   A. nigerضد الفطر %   ٨١.٢٥وبنسبة  

ولكـن  ) ٣(الشـكل    A. nigerأيضاً ضد الفطـر  %   ٨١.٢٥أعطت تأثيراً مثبطاً وبنسبة  
كان أكفأها تثبيطاً حيث كانت نسبة التثبيط  Horsemint (M. longifolia)مستخلص النعناع 
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والمنثـون   Menthol، ويعود هذا التأثير المثبط له إلى احتوائه علـى المنثـول   %  ١٠٠له 
Menthone    ذو الفعالية التثبيطية لألحيـاء المجهريـة(Edinger, 1973)  جـدت  ، وقـد و

  .فروقات معنوية بين معاملة المقارنة ومختلف المعامالت األخرى 

  
  A. nigerعلى فطر  Cyperus rotundusالتأثير المثبط لمستخلص السعد المائي ) ٣(الشكل

  
تبين من خالل دراسة التأثير المثبط للمستخلصات الكحولية للنعناع بنوعيه والسعد 

ان المستخلصات الكحولية لكل من الحبة السوداء  A. nigerالسوداء على الفطر والحبة 
مل كانت أكفا المستخلصات / ملغم   ٢٠  (Spearmint)مل والنعناع / ملغم   ١٥بتركيز  

هذا وقد وجدت فروقات معنوية بين جميع هذه المعامالت %)  ١٠٠(في تثبيط نمو الفطر كلياً 
  ) .٥،  ٤والشكل   ٥الجدول (ة بينها وبين معاملة المقارنة وكذلك وجدت فروقات معنوي

 A. flavusأن مستخلص النعناع الكحولي قد ثبط نمو الفطر ) ١٩٩٩(وقد وجد محمد 
وكذلك كان المستخلص البيوتانولي للنعناع مثبطاً لنمو % .  ١٢.٥تثبيطاً تاماً عند التركيز  

وأن فعالية التثبيط تعود الحتواء النعناع  Bacillus subtilius Staph aureusالبكتريا 
(spearmint)  على المواد الفعالة المنثولMenthol  والمنثونMenthon  ذات الفعالية

  . (Jamil et. al., 2001). التثبيطية العالية على تثبيط األحياء المجهرية 
    ٣٠،  ٢٥،  ٢٠،  ١٥ولقد ثبط مستخلص الحبة السوداء الكحولي بالتراكيز  

  %) .  ١٠٠(مل نمو الفطر كلياً / ملغم 
وهذه النتائج تتفق مع دراسات سابقة أثبتت فعالية مستخلص الحبة السوداء ضد 

  . Aspergillus (Agarwa et. al., 1979)الفطريات من جنس 

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

20 mg/ml. 25 mg/ml. 30 mg/ml. 
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لسوداء التأثير المثبط للمستخلصات الكحولية وبتراكيز مختلفة للنعناع بنوعيه والسعد والحبة ا)  ٥(جدول ال
  A. nigerعلى الفطر 

  ** %النسبة المئوية للتثبيط    )سم(المستعمرات * متوسط أقطار   )مل/ ملغم(التركيز   نوع المستخلص
 K     0.0 8 0.0  المقارنة

  النعناع - ١
Mentha longifolia 

5 8 0.0        K 
10 8 0.0        K 
15 8 0.0        K 
20 8 0.0        K 
25 8 0.0        K 
30 8 0.0        K 

  النعناع - ٢
Mentha spicata 

5 4 50        E 
10 3.25 59.37    D 
15 0.25 96.87    B 
20 0.0 100      A 
25 0.0 100      A 
30 0.0 100     A 

  السعد - ٣
Cyperus  rotundus  

5 8 0.0       K 
10 7.5 6.25     J 
15 6.5 18.75   I 
20 6 25       H 
25 4.5 43.75   F 
30 4 50       E 

  الحبة السوداء - ٤
Nigella  sativa   

5 5 37.5    G 
10 1.75 78.12   C 
15 0.0 100      A 
20 0.0 100     A 
25 0.0 100     A 
30 0.0 100     A 

  .واحدكل معاملة تمثل متوسط ثالثة مكررات كل مكرر طبق * 
 .0.05القيم التي تشترك بحرف أبجدي واحد أو أكثر ليس بينهما فرق معنوي عند مستوى احتمال ** 

  

 
 

  A. nigerعلى فطر Nigella sativa التأثير المثبط لمستخلص الحبة السوداء الكحولي )  ٤(  الشكل

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

20 mg/ml. 25 mg/ml. 30 mg/ml. 
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  A. nigerعلى فطر  M. spicataتأثير المثبط لمستخلص النعناع الكحولي ال)  ٥(الشكل
  

أن  A. nigerعلـى الفطـر    Ketoconazoleتبين من دراسة تأثير المضاد الفطري 
يليـه  %  ٩٥.٠مل قد ثبط نمو الفطر كليـا بنسـبة   / ملغم   ٣.٥المضاد الفطري وبتركيز  

وقد وجدت فروقات معنوية %   ٩٣.٠نسبة  مل حيث ثبط نمو الفطر ب/ ملغم   ٢.٥التركيز  
مل حيث لـم توجـد   /ملغم  ١.٥,١,٠.٥باستثناء التراكيز ) التراكيز(بين جميع هذه المعامالت 

هـذه المعـامالت ومعاملـة     بينها فروقات معنوية وكذلك وجـدت فروقـات معنويـة بـين    
  ).٦والشكل  ٦الجدول(المقارنة

مع تأثير المستخلصات النباتيـة   Ketoconazoleوعند مقارنة تأثير المضاد الفطري 
  نجد أن مستخلصـات الحبـة السـوداء  والنعنـاع      A. niger الكحولية والمائية ضد الفطر

M. spicata     الكحولي قد اعطت تأثيرتثبيطي يساوي التأثيرالتثبيطي للمضـاد الفطـري فـي
  .تثبيط نمو الفطر المستخدمة في الدراسة 

علـى  Ketoconazoleن دراسة تأثير المضاد الفطري م) ٢٠٠٤(ولقد وجد العامري 
أن المضاد الفطري كان مثبطا قويا حيث ثـبط نمـو    Geotrichum candidumنمو الفطر 

  % . ١٠٠وبنسبة  ٣مل/ ملغم   ٢الفطر عند التركيز  
كـان   Ketoconazoleإن المضاد الفطري ) ١٩٩٨(وآخرون  Fouassierوقد وجد 

  . C. albicansالفطر مثبطاً جيداً لنمو عزالت 

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

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



  … التأثير المثبط لمستخلصات بعض النباتات الطبية 

٥٣٣  

وبتراكيز مختلفة على الفطر  Ketoconazoleالتأثير المثبط للمضاد الكيمياوي ) ٦(جدول ال
 A. niger  

  المعامالت 
/ ملغم(التركيز 
  )مل

  متوسط أقطار 
  )سم(المستعمرات * 

النسبة المئوية 
  ** %للتثبيط 

 G       0.0 8 0.0  المقارنة

المضاد الفطري الكيماوي  
 Ketoconazole  

0.5 1.5 81        F 
1 1.4 82      EF 

1.5 1.3 83        E 
2 1 87        D 

2.5 0.8 93        C 
3.0 0.4 95        B 
3.5 0.0 100      A 

  

  .كل معاملة تمثل متوسط ثالثة مكررات كل مكرر طبق واحد* 
  . 0.05ر ليس بينهما فرق معنوي عند مستوى احتمال القيم التي تشترك بحرف أبجدي واحد أو أكث* * 

  
  

  
  
  

  A. nigerعلى فطر  Ketoconazoleالتأثير المثبط للمضاد الفطري ) ٦(الشكل 
 

Control 0.5 mg/ml. 1.0 mg/ml. 

2.0 mg/ml. 2.5 mg/ml. 3.0 mg/ml. 

1.5 mg/ml. 

3.5 mg/ml. 
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النباتـات الطبيـة،زراعتها ومكوناتهـا،دار المـريخ     )١٩٨١(حسين  ،فـوزي طـة قطـب   
  ٣٥٩للنش،الرياض، صفحة 

، عـزل وتشـخيص    ٢٠٠٦شمعون ، جورجيت نيسان وبلسم يحيى ومحمد علـي حمـد ،   
الفطريات المرضية من إصابات العين في األغنام واألبقار ، المجلة العراقية للعلـوم  

 . ٢١٨-٢١٣،   ) ٢( ٢٠البيطرية ، 

 Geotrichum candidum، عزل وتشخيص الفطـر   ٢٠٠٤، هديل احمد خلف ، العامري 
كليـة   -ير بعض مستخلصات النباتات الطبية عليه ، رسـالة ماجسـتير   ودراسة تأث

 .العراق  –جامعة الموصل  -العلوم 

، دراسة التآلف بين مسـتخلص الثـوم ومستخلصـات     ٢٠٠١العنزي ، مشعل علي محمد ، 
  نباتات طبية ضد بعض الفطريات الممرضة لإلنسـان ، رسـالة ماجسـتير ، كليـة     

 .العراق  –جامعة الموصل  -العلوم 

، تأثير المستخلصات النباتية على الفطريات المنتجـة لسـموم    ١٩٩٩محمد ، صالح عيسى ، 
 –جامعـة الموصـل    -االفالتوكسين ، أطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة والغابـات  

 .العراق 

، التأثير الجزيئي لبعض المستخلصـات النباتيـة    ١٩٩٨النعمان ، أديبة يونس شريف حمو ، 
  وأيض عدد من الجراثيم الموجبـة والسـالبة لصـبغة كـرام ، أطروحـة       على نمو

 .العراق  –جامعة الموصل  -دكتوراه ، كلية العلوم 
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