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٢٩/١٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٢/٩/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
أنواع من  ٤على ألوراق الحناء تم دراسة تأثیر كل من المستخلصین المائي والكحولي

.Aشملت  Aspergillusالفطر  candidus وA. flavus  وA. niger  وA. tamarii ،

Fusariumباإلضافة إلى عزلة من كل من الفطریات  culmorum  وPenicillium spp.  و

Pythium spp.  وTrichophyton mentagrophytes.

ریات بشكل عام وان نسب التثبیط كانت أظهرت النتائج ان هناك تأثیرا تثبیطیا لنمو الفط

ملغم/مل أفضل تركیز  ٢٠ضعیفة  عند استخدام المستخلص المائي ألوراق النبات وكان التركیز 

.Aمستخدم للتثبیط وتحققت أعلى النسب للتثبیط  ضد الفطریات  tamarii      وA. flavus

اضعف لبقیة الفطریات و بینما كانت نسب التثبیط) % على التوالي٤٩و ٥٦حیث بلغت (

Pythiumلجمیع التراكیز،أما الفطریات  spp. ،T. mentagrophytes  وPenicillium

spp.أي تأثر باي تركیز من تراكیز المستخلص المائي.فلم تظهر

بینت النتائج ان هناك تفوقا للمستخلص الكحولي على المستخلص المائي من حیث 

.Fكانت الفطریات لتراكیز وقدرته التثبیطیة عند جمیع ا culmorum  وPythium spp.

% ولجمیع التراكیز ،كما لوحظ ١٠٠حققتا نسب تثبیط بلغت الكحولي إذ صاألشد تأثرا بالمستخل

ملغم/مل من المستخلص الكحولي كان األفضل في تثبیط النمو لجمیع الفطریات  ٢٠ان التركیز

.Aریات أخرى هي  % ألربعة فط١٠٠وأعطى نسبة تثبیط بلغت  candidus   وA. tamarii

.Tو  spp.Penicilliumو      mentagrophytes ٨٩كما حقق نسبة تثبیط %

.Aللفطر  flavus الفطر واألقل تأثرا بهذا التركیز هوكان الفطرA. niger الذي أعطى نسبة

المستخلص الكحولي.ملغم/مل من ١٠و  ٥ ن% ولم یظهر أي تأثر بالتركیز ی٦٧تثبیط 
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The inhibitory effect of henna Lawsonia inermis leaves on
some fungi

Assistant. Lecturer Zakaria Sami Almola
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Abstract:
The present study investigates the effect of water & alcoholic

extracts of henna Lawsonia inermis leaves on four fungal species of

Aspergillus including A. candidus, A. flavus, A. niger & A. tamarii, also

it involves one fungal isolate of each of Fusarium culmorum, Penicillium

spp., Pythium spp. & Trichophyton mentagrophytes.

The results prove that there is inhibitory effect against fungal

growth in general, & the inhibition percents are weak when water extract

of leaves is used.The concentrate 20 mg/ml is the best to be used for

inhibition. The highest percents of inhibition prove to be achieved

against fungal species of A. tamarii & A. flavus. These percents are (56 &

49) % respectively, while percents of inhibition are weaker concerning

the rest of fungi & with all concentrates.The fungi of Pythium spp., T.

mentagrophytes & Penicillium spp. show no response to any concentrate

of water extract.

The findings show that alcoholic extract has priority to that of

water in its ability of inhibition with all concentrates, & the fungi of F.

culmorum & Pythium spp. prove to be more affected by alcoholic extract,

they prove to achieve 100 % inhibition for all concentrates.Also, we can

clearly notice that 20 mg/ml concentrate of alcoholic extract is the best

for inhibition against all fungi. It proves to achieve 100 % inhibition

against another four fungi which are A. candidus, A. tamarii, Penicillium

spp. & T. mentagrophytes . Also, it shows an ability to reach 89 %

inhibition against fungus of A. flavus . The fungus of A. niger shows to

be less effected by this concentrate. It gives 67% of inhibition & it shows

no response to 5 & 10 mg/ml concentrate of alcoholic extract.
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المقدمة :
تتطفل الفطریات على النباتات المختلفة كأشجار الفاكهة والزینة ونباتات الخضراوات 

تؤثر على جودة والمحاصیل المختلفة مسببة خسائر اقتصادیة كبیرة فتعرقل نموها ومن ثم 

الحیوان مما یتسبب في بعض األمراض الجلدیةالمحصول باإلضافة إلى تطفلها على اإلنسان و

یسبب إصابة فروه الرأس Trichophytonوالباطنیة والتهابات في المسالك التنفسیة فمثال فطر 

مراض تسبب أAspergillusوالشعر والجلد بمرض القراع العسلي كما ان بعض أنواع فطر 

والتهابات مختلفة لألذن الوسطى لإلنسان، هذا باإلضافة إلى األضرار األخرى للفطریات مثل 

تلف األخشاب وتحللها وتحلل األلیاف والورق والبضائع الجلدیة والمنسوجات وتلف المواد الغذائیة 

  ).١٩٨٧وتعفنها (ابوهیلة،

الحیوان أدى إلى لإلنسان أواإلفراط في إعطائهاأوإن سوء استخدام المضادات الحیویة

أن سالالت من البكتریا والفطریات عملت على تطویر قابلیتها النتاج المواد التي تعطل فعل 

Ali(  تقابلیتها الختراق خالیا هذه المایكرو باالمضادات الحیویة أو تغیر هدفها أو et

al.,1995دات الحیویة المصنعة )،ومع هذه الزیادة الحاصلة في السالالت المقاومة للمضا

كیمیائیا لجأ اإلنسان إلى إیجاد البدائل المناسبة لهذه المركبات واستخدام المضادات النباتیة 

ومن هذه البدائل نبات الحناء أمنا واقل ضررا من نظیرتها الكیمیائیةأكثراألصل التي تعد

Lawsonia inermisا والفایروسات كالبكتری تفعالیة مضادة للمایكرو باالذي یمتلك

Babuوالفطریات باإلضافة إلى الطفیلیات ( & Subhasree,2009.(

آلسیا وشمال أفریقیا واسترالیا،كما یزرعمن المناطق االستوائیةفي الكثیریستوطن الحناء

وأجــــــــــــزاء مــــــــــــن الشــــــــــــرق األوســــــــــــط                                 دأیضــــــــــــا فــــــــــــي منــــــــــــاطق مــــــــــــن أمریكــــــــــــا ومصــــــــــــروا لهنــــــــــــ

(Muhammad & Muhammad,2005) والحناء نبات شجیري حولي أو معمـر یمكـث فـي ،

ســـنوات أو أكثـــر ، الجـــذر وتـــدي والســـاق قائمـــة متفرعـــة ،  ١٠ســـنوات وقـــد یمتـــد إلـــى  ٣األرض 

األوراق بســـیطة جلدیــــة متقابلــــة علــــى الســــاق وهــــي التــــي تحــــوي المــــواد الملونــــة ، النــــورة عنقودیــــة 

  ).١٩٨١ریة زكیة (حسین، واألزهار صغیرة بیضاء لها رائحة عط

تستخدم الحناء من الناحیة الطبیة كمضاد حیوي للفطریات والبكتریا ومضاد للنزیف 

باإلضافة لعالج آالم الرأس ومخفض للضغط الدموي وأیضا له تأثیر مسكن لآلالم 

(Khattak et al,1985).

% من  ١.٥ -  ٠.٥عند التحلیل الكیمیائي لمسحوق أوراق الحناء وجد انه یحتوي على

Lawson)2-Hydroxy-1,4مادة الالوسون  Naphthaquinone الذي یعد المكون (

Ahmed)الرئیسي الذي یعزى إلیه خاصیة اعطاء اللون الخاص بالحناء  et al,2000 ;

Vardamides et al,2001) كذلك فانه یحتوي على تراكیز عالیة من المركبات التالیة :                         
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tannic acid ,chrysophanic acid ,anthraquinone ,mucilage، كما توجد مركبات

gallicو  manniteال acid بتراكیز متوسطة ، اما مركبات الcyanoglycosides  و ال

sterols  و أوtriterpenes فإنها تتواجد بكمیات محدودة(Saadabi,2007).

دراسة الحالیة إلى التحري عن القدرة التثبیطیة لمستخلص أوراق الحناء  ضد تهدف ال

والتعرف على نوع المستخلص األفضل ألوراق النبات في منع نمو مجموعة من العزالت الفطریة

مثل هذه الكائنات المضرة باإلنسان. 

المواد وطرائق العمل :
األنواع الفطریة :-١

التـأثیر التثبیطـي ألوراق الحنـاء علـى الفطریـات المختبـرة تـم فطریـات لدراسـة ٨ استخدمت

الحصول علیها من قسم علوم الحیاة  /  كلیة العلوم  /  جامعة الموصل ،  اثنتان منهـا ممرضـة 

Aspergillusلإلنسـان وهـي  niger المعزولـة مـن حـاالت التهابـات األذن وTrichophyton

mentagrophytesلدیــة أمــا الفطریــات المتبقیــة فشــملت عزلــة مــن كــل المعزولــة مــن إصــابات ج

.Aمــن  candidus وA.flavus   وA. tamariiو  المعزولــة مــن بعــض انــواع المكســرات

Fusarium culmorumوPenicillium spp.باإلضــافة المعزولــة مــن أشــجار الحمضــیات

Pythiumإلى الفطر  spp..المعزول من التربة

زرع وتنشیط الفطریات :-٢
Potatoزرعت الفطریات على وسط  Sucrose Agarعدا النوعینniger

Aspergillus  وTrichophyton mentagrophytes حیث استخدم وسطSabouraud

Dextrose Agar٢٨لهذا الغرض وجرى التحضین في درجة حرارةoم.

جمع أوراق الحناء :-٣
زء النباتي األهم الذي یحتوي على المركبات جمعت أوراق نبات الحناء ( باعتبارها الج

الفعالة ذات التأثیر البیولوجي ) من شجیرات الحناء من مزارع في محافظة البصرة في جنوب 

قطف  مزراعة النبات المطلوب ،واختیرت الشجیرات المتقدمة في العمر وت االعراق والتي یكثر فیه

الشوائب منها وجففت طبیعیا في الظل بعیدا األوراق وقت الفجر، بعدها نظفت األوراق وأزیلت

عن ضوء الشمس بعد فرشها على أوراق جرائد.
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تحضیر المستخلص المائي ألوراق الحناء : -٤
Waterحضر المستخلص المائي extract ألوراق الحناء حسب طریقةRiose

جعلها زفي وغم من األوراق (بعد سحق األوراق بالهاون الخ ٤٠) حیث مزج ١٩٨٧وآخرین (

مل من الماء المقطر حیث كان المسحوق سریع االمتصاص  ٢٠٠بشكل مسحوق ناعم) مع 

للماء المقطر، هرس المزیج بعدها باستخدام خالط كهربائي تحت التبرید ثم ترك المزیج بدرجة 

ساعة لغرض النقع ، بعدها رشح المزیج باستخدام عدة طبقات من الشاش   ٢٤م لمدة ٤oحرارة  

Remiالمركزي نوع  دعرض الراشح إلى جهاز الطر ثم centrifuge د/دقیقة  ٣٠٠٠بسرعة

دقائق ، أجریت عملیة ترشیح مرة أخرى بواسطة قمع بوخنر وباستخدام ورق ترشیح نوع ١٠لمدة 

Whatman No.1  تحت التفریغ ثم جفف المستخلص الناتج بالتبرید تحت الضغط المخلخل

، بعدها حفظت العینات في عبوات بالستیكیة محكمة Lyophilizerوباستخدام جهاز التجفید

الغلق تحت التجمید لحین االستخدام.

تحضیر المستخلص الكحولي : -٥
مل من الكحول االثیلي ثم اتبعت ٢٠٠غم من مسحوق أوراق النبات مع  ٤٠مزج تم

مزیج هنا بتركه نفس خطوات تحضیر المستخلص المائي إلى حد مرحلة التجفیف حیث جفف ال

في الهواء بعد صبه في أطباق مفتوحة على شكل طبقة رقیقة ، بعدها حفظت العینات في 

عبوات بالستیكیة تحت التجمید لحین االستخدام.

تحضیر التراكیز القیاسیة للمستخلصات النباتیة وتعقیمھا : -٦
على حدى) غم من كل من المستخلص المائي والكحولي المحضرین مسبقا (كل ١اخذ 

غم من الماء المقطر المعقم بینما أذیب المستخلص الكحولي  ٥وأذیب المستخلص المائي في 

Diغم من مادة  ٥في  Methyl Sulphoxide(DMSO) ٢٠٠وبذا تم الحصول على 

ملغم/مل كتركیز قیاسي من كل من المستخلص المائي والكحولي ، عقم المستخلص المائي 

مایكرون، أما المستخلص الكحولي فعقم بطریقة البسترة  ٠.٢٢ائیة باستخدام المرشحات الغش

).١٩٩٨دقیقة (النعمان، ١٥م لمدة ٦٢oبدرجة حرارة 

اختبار التأثیر التثبیطي للمستخلصات النباتیة : -٧
ملغم/مل من كل من المستخلصین المائي والكحولي )٢٠،١٠،٥(حضرت التراكیز

مل إلى أحجام محددة من الوسط الغذائي /ملغم ٢٠٠محددة من التركیز القیاسي بإضافة أحجام

سم  ٩المعقم المستخدم لزراعة الفطر قبل تصلبه وبعد رج المزیج تم صبه في أطباق بتري بقطر 
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وبعد تصلب األوساط في أطباقها زرعت األطباق بأخذ قرص من حافة المستعمرة الفطریة بعمر 

Corkب فلین أسبوع بواسطة ثاق borer ملم ووضعه في مركز الطبق في ظروف  ٥بقطر

م لمدة أسبوع ، حضرت أطباق ٢٨oمعقمة ، بعدها حضنت األطباق بوضع مقلوب بدرجة حرارة 

المقارنة بصب الوسط الغذائي المعقم لوحده بدون إضافة المستخلص النباتي. 

مستعمرة فطریة نامیة وكانت أخذت النتائج بحساب متوسط قیاس قطرین متعامدین لكل

كل معاملة بثالث مكررات ، وحسبت النسبة المئویة للتثبیط عند كل تركیز من المستخلص 

النباتي باستخدام المعادلة التالیة :

  ١٠٠م/س) *- ت% =( س

حیث ت% : النسبة المئویة للتثبیط       

س : قطر المستعمرة الفطریة في معاملة المقارنة

م : قطر المستعمرة الفطریة في تركیز معین من المستخلص النباتي

تم إجراء التحلیل اإلحصائي لنتائج كل فطر من الفطریات المستخدمة في التجربة بصورة 

  % .٥مستقلة باستخدام اختبار دنكن عند مستوى احتمال 

النتائج والمناقشة :
الفطریـاتلمستخلص أوراق الحناء على معظم تثبیطي روجود تأثیت نتائج البحث أظهر 

التثبیطــي للمســتخلص ) التــأثیر١بشــكل عــام قیاســا لمعاملــة المقارنــة ، ویوضــح الجــدول (المختبــرة

ـــیط  ـــة للتثب ـــرة حیـــث وجـــد أن النســـب المئوی ـــات المختب ـــى الفطری ـــاء عل المـــائي لمســـحوق أوراق الحن

Pythiumمائي ولجمیع األنواع الفطریة عدا الفطریاتازدادت بزیادة تركیز المستخلص ال spp. ،

Trichophyton mentagrophytesوPenicillium spp. اذ لـم تتـأثر بوجـود المسـتخلص

المائي ألوراق الحناء و عند جمیع التراكیز ، كما لوحظ أن أفضل تأثیر تثبیطي على نمو األنواع 

.Aوصا ضد الفطریـات خصملغم/مل ٢٠الفطریة ظهر عند التركیز  tamarii وA. flavus اذ

.F) % علــــى التــــوالي ، بینمــــا تــــأثرت الفطریــــات ٤٩و  ٥٦بلغــــت النســــب المئویــــة للتثبــــیط (

culmorum وcandidusA.وكانـت النسـب المئویـة للتثبـیط األخیـربدرجـة اقـل بـالتركیز

.Aكیز في الفطر) % على التوالي ، وكان التأثیر األضعف عند نفس التر ٢٤و ٢٩( niger  اذ

% فقط. ٧حقق  نسبة تثبیط بلغت 
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): التأثیر التثبیطي للمستخلص المائي ألوراق الحناء على الفطریات المختبرة١الجدول(

العزلة الفطریة

قطر 

المستعمرة 

الفطریة في 

طبق 

المقارنة 

(سم)

تركیز المستخلص المائي ( ملغم/مل)

٢٠  ١٠  ٥  

قطر 

المستعمرة 

الفطریة 

(سم)

النسبة 

المئویة 

للتثبیط %

قطر 

المستعمرة 

الفطریة 

(سم)

النسبة 

المئویة 

للتثبیط %

قطر 

المستعمرة 

الفطریة 

(سم)

النسبة 

المئویة 

للتثبیط %

Aspergillus candidus
٥.٨

a

٥.٤

ab
٧

٥.٠

bc
١٤

٤.٤

c
٢٤

A. flavus
٩.٠

a

٨.٦

b
٤

٨.٢

c
٩

٤.٦

d
٤٩

A. niger
٩.٠

a

٨.٨

ab
٢

٨.٦

bc
٤

٨.٤

c
٧

A. tamarii
٩.٠

a

٨.٨

a
٢

٨.٤

b
٧

٤.٠

c
٥٦

Fusarium culmorum
٧.٦

a

٧.٢

ab
٥

٦.٨

b
١١

٥.٤

c
٢٩

Penicillium spp.
٨.٤

a

٨.٢

a
٢

٨.٠

a
٥

٨.٠

a
٥

Pythium spp.
٩.٠

a

٩.٠

a
٠

٩.٠

a
٠

٩.٠

a
٠

Trichophyton
mentagrophytes

٤.٠

a

٤.٠

a
٠

٤.٠

a
٠

٤.٠

a
٠

في الجدول یمثل معدل لثالث مكرراتقطر مستعمرةكل 

المستعمرات في الجدول أفقیا المتبوعة بأحرف  متشابهة تدل على عدم وجود فروقات  اقطار

   %٥معنویة بینها حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال 

النسب المئویة للتثبیط مقربة إلى اقرب عدد صحیح

) أن هناك عالقة طردیة  بین تركیز المستخلص الكحولي ٢شیر نتائج الجدول (ت

الحناء والنسبة المئویة لتثبیط نمو األنواع الفطریة المختبرة وكانت أكثر األنواع لمسحوق اوراق

.Fتأثرا بالمستخلص الكحولي هي الفطریاتالفطریة culmorum وPythium spp. إذ

ملغم ٢٠وكان التركیز % عند جمیع تراكیز المستخلص الكحولي   ،١٠٠تثبیط    ةاظهرا نسب

من المستخلص الكحولي األفضل في تثبیط النمو لجمیع الفطریات واظهر نسبة التثبیط مل/

.A% أیضا للفطریات ١٠٠ candidus وA. tamarii     وPenicillium spp. وT.



زكریا سامي المولى

٥٠٨

mentagrophytesفطر وكانت أعلى نسبة لتثبیط الA. flavus  عند التركیز  ٨٩هي %

.Aاألخیر، بینما كان الفطر nigerبالنمو إال یتأثراألكثر مقاومة للمستخلص الكحولي إذ لم

  %.٦٧ملغم/مل حیث بلغت نسبة التثبیط  ٢٠عند التركیز 

): التأثیر التثبیطي للمستخلص الكحولي ألوراق الحناء على الفطریات المختبرة٢الجدول(

العزلة الفطریة

قطر 

المستعمرة 

الفطریة في 

طبق 

المقارنة 

(سم)

تركیز المستخلص الكحولي ( ملغم/مل)

٢٠  ١٠  ٥  

قطر 

المستعمرة 

الفطریة 

(سم)

النسبة 

المئویة 

للتثبیط %

قطر 

المستعمرة 

الفطریة 

(سم)

النسبة 

المئویة 

للتثبیط %

قطر 

المستعمرة 

الفطریة 

(سم)

النسبة 

المئویة 

بیط %للتث

Aspergillus candidus
٣.٢

a

١.٨

b
٤٤

١.٢

c
٦٣

٠.٠

d
١٠٠

A. flavus
٩.٠

a

٧.٠.

b
٢٢

٣.٦

c
٦٠

١.٠

d
٨٩

A. niger
٩.٠

a

٩.٠

a
٠

٩.٠

a
٠

٣.٠

b
٦٧

A. tamarii
٦.٠

a

٣.٦

b
٤٠

١.٠

c
٨٣

٠.٠

d
١٠٠

Fusarium culmorum
٧.٦

a

٠.٠

b
١٠٠

٠.٠

b
١٠٠

٠.٠

b
١٠٠

Penicillium spp.
٩.٠

a

٤.٠

b
٥٦

٢.٠

c
٧٨

0.0
d

١٠٠

Pythium spp.
٩.٠

a

٠.٠

b
١٠٠

٠.٠

b
١٠٠

٠.٠

b
١٠٠

Trichophyton
mentagrophytes

٧.٠

a

٢.٨

b
٦٠

١.٨

c
٧٤

٠.٠

d
١٠٠

مستعمرة في الجدول یمثل معدل لثالث مكررات قطر كل

متشابهة تدل على عدم وجود فروقات  فالمستعمرات في الجدول أفقیا المتبوعة بأحر  اقطار

%٥معنویة بینها حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال 

النسب المئویة للتثبیط مقربة إلى اقرب عدد صحیح

معظمكما ذكر مسبقا فان هناك تأثیرا تثبیطیا واضحا لمسحوق أوراق الحناء على

ر یمكن ان یعزى الى المركبات الفعالة الموجودة في أوراق األنواع الفطریة المختبرة وهذا التأثی

وهو المركب الرئیسي لمكونات األوراق یمتلك خاصیة Lawsonالحناء حیث أن الالوسون

وآخرونTripathi، وأشار)Malekzadeh,1968(تالمضاد الحیوي ضد المایكرو با

لوحظ، كذلكالتأثیر السام للفطریاتأن أوراق الحناء تحوي مركبات النفثاكوینون ذات )١٩٧٨(
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أن للمستخلص الكحولي ألوراق الحناء تأثیر اكبر في التثبیط من المستخلص المائي ألوراق 

الحناء وربما یعود ذلك إلى كون الكحول یعد مذیبا أفضل للمركبات الفعالة المستخلصة من 

تخلص المائي مما یسهل امتصاص األوراق إذا ما قورن بالماء المقطر المستخدم في حالة المس

هذه المركبات بشكل أفضل من قبل الفطریات المختبرة. 
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