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في نمو بعض  Potamogeton pectinatusتاثیر المستخلص المائي والكحولي لنبات دغل البركة 
  الفطریات الجلدیة المعزولة مختبریا

  خلیل ابراهیم بندر ، وعد محمود رؤوف هندة تحسین جاسم ،
  قسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق

  :الملخص
عینة مجموعة من المرضى المراجعین لألستشاریة الجلدیة في مستشفى تكریت التعلیمي وبعض العیادات الخاصة في مدینة 100تضمنت الدراسة 

سنة .شخصت وصنفت االصابات سریریا الى ثمانیة أشكال ( سعفة الجسم،سعفة الرأس،سعفة  60-شهر1تكریت تراوحت أعمار المرضى من 
  لوجه،سعفة الفخذ،وسعفة الذقن) .األظافر،سعفة القدم،سعفة الید،سعفة ا

%). أظهرت نتائج الزرع سیادة النوع الفطري  5.9( %) بینما أقل نسبة كانت لالصابة بسعفة الفخذ42.3سجلت سعفة الجسم أعلى نسبة إصابة (
Trichophyton mentagrophytes )33.3ى سبعة أنواع من %)على األنواع الفطریة األخرى المعزولة. أجریت باقي تجارب الدراسة عل

 Trichophyton mentagrophytes ,T.verrcosum, T.soudanense,T.schoienlinii,Microsporiumالفطریات المعزولة هي

audounii, Epidermophyton floccosum and Candida albicans..  
 Potamogetonوالكحولي لنبات دغل البركة  ) ملغم/مل من المستخلص المائي40و30,20,10قدر التاثیر التثبیطي للتراكیزالمختلفة ( 

pectinatus  ملغم/مل اعلى نسبة تثبیط . 40ضد الفطریات المرضیة المعزولة وأعطى التركیز  
  : المقدمة

صطلح الفطریات الجلدیة  ُ ُطلق م على    Dermatophytosesی
 الفطریات التي تهاجم الجلد وتتضمن ثالثة أجناس هي

Trichophyton ، Microsporum  ،Epidermophyton 
 . كما )1نوعا( 40یتبع لها ما یقارب من  أطوار غیر جنسیةوتمثل  

تعد الفطریات الجلدیة من اكثر أنواع الفطریات المرضیة شیوعًا 
خاصة األنواع المشتركة التي تنتقل من الحیوان إلى االنسان فضال 

  ).2عن كونها المصدر الرئیسي لحساسیة الجهاز التنفسي(

ى نظرًا لقدرتها عل واألظافر والجلدالشعر تصیب الفطریات الجلدیة 
، وتشكل مستعمراتها في األنسجة المواد الكیراتنیةالتغذیة على 

كرد فعل للجسم على نواتج  االلتهابالكیراتینیة ومن ثم یحدث 
  ).3الثانویة للفطریات ( األیض

تشكل النباتات خزینًا طبیعیًا للعدید من المركبات الكیمیائیة التي 
دورا مهمًا في تثبیط نمو األحیاء المجهریة مثل التانینات تؤدي 

النبات  ). ویستخدم4والفینوالت والقلویدات واألحماض العضویه، (
الطبي لألغراض العالجیة إما بإستخدام النبات كامال أو أجزاء منه 

) واالثر العالجي یعود 5سواء بصورة خام أم بعزل مركبات منه(
) وأشارت الدراسات إلى أن المادة الفعالة 6( لتأثیر مكوناته الفعالة

المستخلصة من النباتات تعطي نتائج أفضل من المادة نفسها 
المصنعة كیمیائیا والتي قد ترافقها تأثیرات جانبیة سمیة مما یشیر إلى 
إمكانیة إسهام المواد الثانویة الموجودة في المادة الفعالة في تعزیز 

مو بشكل كثیف من خالل شبكة جذور )، ین3الدور الفعال للنبات(
تزهر من شهر نوفمبر الى شهر مایس ،  5تحت أرضیة الطول 

 )8,7ألثمره هاللیه مدببه الطرف صغیره جافه ناعمه الملمس.(
ویمكن أن تستخدم هذا النبات في أنظمة المعالجة بالنبات إلزالة 

درة على الملوثات المعدنیة من المیاه وذلك ألن بعض النباتات لها الق
تجمیع المعادن السامة والكادمیوم وأظهرت الدراسة أن هذا النبات هو 

المرشح المثالي لهذا الغرض وذلك لكونه یجمع كمیات من معدن 
) . واستهدفت الدراسة عزل وتشخیص بعض أنواع 9الكادمیوم (

الفطریات الجلدیة من عینات مرضى مصابین بامراض جلدیة ثم 
یة حسب مواقعها من الجسم والفئات العمریة تصنیف اإلصابات الفطر 

المختلفة، كما تم  تقییم تأثیر المستخلصین المائي والكحولي لنبات 
ضد الفطریات المعزولة  Potamogeton pectinatusدغل البركة 

  . وهو نبات مائي
 المواد وطرائق العمل:  

)عینة سریریة من المرضى المراجعین ألستشاریة 100جمعت(
الجلدیة التابعة لمستشفى تكریت التعلیمي والعیادات األمراض 

الخارجیة وشملت الدراسة أخذ العینات للمرضى بین الفئة العمریة 
% 10سنة ، واستخدم محاول هایدروكسید البوتاسیوم 60 -شهر1

بالزرع المختبري  لغرض الفحص المجهري المباشر وشخصت كذلك
ینات النباتیة من .وتم جمع الع (14;13;12;11;10)حسب طریقة 

ضفة نهر دجلة في مدینة الموصل وجرى تنظیف العینات والتخلص 
 Aqueousمن الشوائب وتجفیفها . اجري االستخالص المائي 

Extraction  حسب طریقةRios ) 1988واخرون) َ ) غم 40) وزِن
) مل من الماء المقطر 160من النموذج النباتي ثم أضیف إلیه (

عقم وتم هرس النمو  ُ رِك ذج النباتي بواسطة خالط كهربائي، و الم وحُ
هاز الهزاز  ، Labco المجهز من قبل شركة   Shakerبواسطة  جِ

َ 24تُرك المزیج في الثالجة لمدة (و  ح شِ ُ ) ساعة لغرض النقع ، ثم ر
حَ ثانیة باستخدام  شِ ُ م ر بعدها من خالل عدد طبقات من الشاش ُث

ب المستخلص في مایكرومیتیر، 22ذات أقطار  أوراق الترشیح صُ
َ في فرن كهربائي بدرجة حرارة التتجاوز  ع أطباق زجاجیة معقمة ووضِ

ع المستخلص بعد جفافه في قناني 40( م وضِ ْ لحین جفافه.ُث ) م
فَِظ في الثالجة  لحین استخدامها  حكم وحُ ُ زجاجیة ذات غطاء م
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، وحضر  ) في تحضیر المستخلص المائي. (15ُأتبعت طریقة.
ذیب المائي المستخلص الكح ُ ولي وفق الطریقة السابق باستبدال الم

  % ) .95باإلیثانول (
عت طریقة ) في تحضیر المحلول 1972( واخرون Mitscher  أتُِب

من ثم تحضیر تراكیز وتعقیمهُ ،و   Stock Solutionالخزین 
  ملغم/مل. ,40 ,30 ,20 10مختلفة من المحلول الخزین وهي 

باتي على الفطریات الجلدیة جرى دراسة تأثیر المستخلص الن
إذ تم مزج المستخلص النباتي مع  (16)المدروسة بإتباع طریقة

الوسط الزرعي سابروید دكستروز اكار وبعد تصلب الوسط الزرعي 
ملم من حافة المستعمرة الفطریة للفطریات 5 تم وضع قرص بقطر 

جبة أیام، وتم أستعمال نوعین للمقارنة ،مقارنة مو  7المدروسة وبعمر 
وفیها تمت إضافة المضاد الفطري إلى الطبق الحاوي على وسط 

ومقارنة سالبة تضمنت طبقًا یحتوي الوسط .)17السابروید الصلب(
الزرعي من دون إضافة أي مادة،وتم تلقیح األطباق جمیعها 

أسابیع ،وتم  3-2م ولمدة  28-25بالفطر.وحضنت بدرجة حرارة 
   قطرین متعامدین). قیاس قطر المستعمرة النامیة(معدل

فأتبعت طریقة االنتشار في  Candida albicansأما خمیرة 
) ،أما طبق المقارنة فتم زراعة Agar well diffusion) (18الحفر(

الكاندیدا فیه بدون اضافة المستخلص النباتي.وتم حضن األطباق 
ْ وقیاس قطر منطقة التثبیط بواسطة 37ساعة وبدرجة  24لمدة م

بقیاس قطرین متعامدین وعمل ثالثة مكررات لكل مسطرة وذلك 
  تركیز.

 النتائج والمناقشة : 
أن  1صنفت االصابات سریریا الى ثمانیة اشكال مبینة في الشكل 

 Tineaأعلى نسبة إصابة بالفطریات الجلدیة كانت لسعفة الجسم 

corporis)42.35 36%) إذ بلغ عدد المرضى المصابین بها 

بالمرتبة الثانیة التي  Tinea capitesالراس مصابا ثم جاءت سعفة 
 Tinea% ، وجاءت سعفة األظافر 20مصابا وبنسبة  17بلغت 

unginm  مصابا  15بالمرتبة الثالثة وكان عدد المصابین
 manum  12.9% ، وبلغت نسبة االصابة بسعفة الید 17.6وبنسبة

 %Tinea ) ثم سعفة الوجه11إذ كان عدد المصابین (  Tinea 

barbea  ثم سعفة  11.8أي بنسبة 10إذ كان عدد االصابات ، %
واخیرا سعفة  %7.1ونسبة 6وعدد مصابین Tinea pedisالقدم 
%. إتفقت نتائج 5.9ونسبة 5وعدد المصابین Tinea crurisالفخذ 

) وقد یعزى 20) (3) (19هذه الدراسة مع ما جاء به كل من (
لكونها تشمل الجسم كله  السبب إن سعفة الجسم هي األكثر انتشارا

واحد االسباب المهمة النتشارها هو االزدحام السكاني وكثرة التعامل 
  مع الحیوانات والتربة.

  
  إلصابات الفطریة حسب مناطق الجسم: توزیع ا1الشكل

أنواع الفطریات الجلدیة المعزولة  1والملحق  1یتبین من جدول 
عزلة من المرضى ) 75والمشخصة خالل الدراسة وكان مجموعها (

%) من العدد الكلي للعینات التي 75المصابین وشكلت نسبة (
) مریض وهي نفسها نتیجة الزرع المختبري 100جمعت من (

 .T للعینات، وتبین أن أكثر أنواع الفطریات المعزولة هو

mentagrophytes  وبعده  %33.3عزلة بنسبة  25بواقع T. 

rubrum ) ویلیه %24) عزلة بنسبة (18بواقع (
ویلیه  )%13.3عزالت وبنسبة ( 10بواقع  T.vercousumالفطر

%) ویلیه  10.6) عزالت وبنسبة(8( بواقع T. soudaneasالفطر 
M. andanii ) ویلیه الفطر  9.3) عزالت وبنسبة( 7بعدد (%

T.schoenleinii 3 ) وبعده الفطر 4عزالت وبنسبة (%
E.flocusum )2.6بواقع عزلتان وبنسبة . (%  

: أعداد ونسب أنواع الفطریات الجلدیة المعزولة من  1الجدول 
  إصابات جلدیة متنوعة.

 (%) العدد نوع الفطر

T.mentagrophytes 25 33.3 

T. rubrum 18 24 

T. verrcosum 10 13.3 

T. soudanense 8 10.6 

M. audounii 7 9.3 

T. schoienlinii 3 4 

E.flocusum 2 2.6 

Candida albicans 2 2.6 

 75 75 المجموع
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 الفطریات المدروسة:
1-Trichophyton mentegrophytes 

تم الكشف عن مستعمرات هذا الفطر من خـالل الفحـص المظهـري    
المباشـــــــر للمســـــــتعمره الفطریـــــــة والفحـــــــص المجهـــــــري لهـــــــا إذ تظهـــــــر 

 10-7المسـتعمرات النامیــه علـى وســط الســابروید دكسـتروز اكــار بعــد 
ایـــام مـــن التحضـــین وهـــي حبیبیـــة الشـــكل بیضـــاء اللـــون وفـــي الفحـــص 
المجهـــري أظهـــرت كونیـــدات الكبیـــرة والصـــغیرة وكانـــت الكبیـــرة مقســـمة 

والصغیرة مدورة، ویكون هـذا الفطـر الجلـدي ایجابیـًا  4-3بحواجز من 
لفحص اختراق الشعرة أي له القدرة علـى اختـراق الشـعرة  وكـان موجبـا 

مــن األصــفر إلــى الــوردي  ز إذ یتغیــر لــون الوســطأیضــًا لفحــص الیــوری
  ).1(وكما في الصورة

 
 ( أ )

  
   (ب)

 Trichophyton  المظهر الخارجي للفطر-) أ1(الصورة 
mentegrophytes 

  ).40xشكل الكونیدیا الكبیرة للفطر نفسه (قوة تكبیر-ب
2-Trichophyton schoienlinii  

دكســـتروز اكـــار إذ  شـــخص الفطـــر بعـــد تنمیتـــه علـــى وســـط الســـابروید
ایـــام مـــن الـــزرع قطنـــي الشـــكل وبـــاللون األبـــیض وظهـــر  7ظهـــر بعـــد 

بالفحص المجهري على شكل هایفات مقسـمة ومتفرعـة وكـون سـبورات 
ــــم تظهــــر الســــبورات الكبیــــرة والصــــغیرة أحیانــــا وكمــــا فــــي  كالمیدیــــة ول

    )2الصورة.(

  
 Trichophyton) الخیوط الفطریة للفطر 2الصورة (

schoienlinii40(قوةتكبیرx.(  
3-Trichophyton soudanense 

 10ظهــر الفطــر علــى الوســط الزرعــي الســابروید دكســتروز اكــار بعــد 
أیام من الزرع وأظهر الفحص المجهري هایفـات مقسـمة بحـواجز، وقـد 
ظهرت الكونیدات الكبیرة والصغیرة وأحیانا لم تظهـر وكمـا فـي الصـورة 

).3(  

 
  ( أ )

 
 (ب)

 Trichophytonالمظهر الخارجي للفطر -) أ  3الصورة ( 
soudanense  

  .) 40xالصورة مجهریة للخیوط للفطریة (قوة تكبیر-ب
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4-Trichophyton verrcosum  :  
أیـــام مـــن الـــزرع علـــى وســـط  10ظهـــرت مســـتعمرات هـــذا الفطـــر بعـــد 

الســـــــــابروید دكســـــــــتروز اكـــــــــار وكانـــــــــت حبیبیـــــــــة النســـــــــجة وقرصـــــــــیة 
ـــــى شـــــكل سالســـــل مـــــن  ـــــي الفحـــــص المجهـــــري عل الشـــــكل،وظهرت ف

 )4السبورات الكالمیدیه بشكل القالدة وكما في الصورة (

 
 ( أ )

 
  (ب)

 Trichophyton verrcosum ) الخیوط الفطریة لل 4الصورة ( 
 )   40x (قوة تكبیر

 5 floccosum-  E. : 

ظهــرت مســتعمرات هــذا الفطــر بلــون فــاتح مائــل إلــى الجــوزي، وكانــت 
قطنیة المظهـر، وفـي الفحـص المجهـري ظهـرت الكونیـدات الكبیـرة ولـم 
تظهـــــر الصـــــغیرة وكـــــان جـــــدار الكونیـــــدات متوســـــط الســـــمك وكانــــــت 
الكونیــــــدات علـــــــى شــــــكل هـــــــراوي وحاویـــــــة علــــــى الحواجز.كمـــــــا فـــــــي 

  )5الصورة(

  
تحت  .floccosum  E) الصورة مجهریة للفطر   5الصورة ( 

 )  x  40المجهر ( قوة 
6-M.audounii : 

ظهــرت المســتعمرات بعــد اســبوع مــن التحضــین علــى وســط الســابروید 
دكســـتروز اكـــار وتغیـــر اللـــون مـــن األبـــیض إلـــى القهـــوائي المائـــل إلـــى 
األحمـــر، وفـــي الفحـــص المجهـــري ظهـــرت هایفـــات مقســـمة وكونیـــدات 
 صغیرة قلیلة العدد وبیضویة، والكبیـرة مغزلیـة الشـكل وجـدران سـمیكة،

ولتمیـــزه تـــم تنمیتـــه علـــى وســـط الـــرز الـــذي ال یســـتطیع النمـــو علیـــه وال 
 )6تكون الصبغة الصفراء وكما في الصورة.(

  ) أ (   
 

 
 (ب)

  M.audounii صورة مظهریة للفطر -أ ) 6الصورة ( 
 )x 40تحت المجهر( قوة  M.audouniiالصورة مجهریة للفطر -ب
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7-Candida albicanes 
م بلـون  28ظهرت المستعمرات بعد یومین من الحضن وبدرجة حـرارة 

كریمــي وذو ســطح محـــدب بشــكل مســتدیر وحافـــات منتظمــة و معـــدل 
   )7ملم  كما في الصورة( 1.5قطرها 

  
  Candida albicans) صورة مظهریة لشبه الخمیرة 7الصورة ( 

للمستخلص المائي  p<0.05وجود تاثیر معنوي  2یتبین من جدول
لنبات دغل البركة في تثبیط الفطریات الجلدیة المعزولة إذ بلغ اعلى 

ملغم/مل ، فقد ثبط  10ملغم/مل مقارنة مع تركیز  40تثبیط للتركیز 
إذ بلغ قطر  T.mentagrophytesالمستخلص المائي نمو الفطر 

 قارنة مع قطر الفطر بدون معاملة ملم  م 9.00المستعمرة 

ملغم/مل ثبط نمو الفطر ذاته إذ  10ملم ) ، كما أن تركیز 28.00(
كما لوحظ أن المستخلص المائي  ملم.11.50بلغ قطر المستعمرة 

)ملم 10.50ملغم/مل ( 40عند تركیز T.verrcosumثبط الفطر
مقارنة )ملم ، 14.50ملغم/مل (10بینما كان اقل التراكیز تثبیطا هو 

   ملم). 30.00مع قطر الفطر بدون معاملة(
ملم)  27.00بدون معاملة ( T.schoienlinii كان معدل قطر الفطر

 40، وعند استخدام المستخلص المائي لنبات دغل البركة بتركیز 
 ملم ، 9.25ملغم/مل انخفض قطر المستعمرة الى 

 10التركیزملغم/مل ، أما  20,30ولم تختلف معنویا مع التراكیز 

ملم) . كما اثر المستخلص 11.50مل فقد أعطى أقل تثبیط (\ملغم
ملم) T.soudanense )10.50 مل في الفطر\ملغم 40المائي بتركیز

ملم) ، بینما كان معدل 30.00مقارنة مع قطر الفطر بدون معاملة(
مل، وقد بلغ \ملغم 10ملم عند استخدام التركیز17.0قطر المستعمرة 
ملم ، وانخفض 25غیر المعامله M.audoiniiالفطر قطر مستعمرة 

ملم ، 7.50مل إلى \ملغم 40بتاثیر المستخلص المائي عند تركیز 
  مل.\ملغم 10ملم عند استخدام التركیز  11.00و

عالي أیضًا إذ كان معدل  E.floccosumكان التأثیر على الفطر
ملم ، وكان أعلى تثبیط عند التراكیز  25.00قطر الفطر بدون معاملة

ملم) لكل منهما ، وكان أقل التراكیز تأثیرًا 7.50مل (\ملغم 40,30
  ملم).10.0مل (\ملغم 10هو 

وجود فروق معنویة ) (2یالحظ من النتائج المبینة في جدول 
P<0.05   للمستخلص الكحولي إذ ادى الى تثبیط عالي في نمو

ملم)  6.25مل (\ملغم 40د تركیز عن   T.mentagrophytesالفطر
 ملم) أما التركیز األقل تأثیرًا كان28 مقارنة مع مجموعة السیطرة (

ملم) . وكذلك كان تأثیر المستخلص الكحولي  10.25مل (\ملغم10
  30إذ بلغ قطر الفطر بدون معاملة   T.verrucosumفي الفطر 

 10،20،30المختلفة(ملم ، بینما لم یكن فروق معنویة بین التراكیز 
ملم  8.25,8.25,7.75، 10.25) إذ بلغ اقطار المستعمرات40و 

  على التوالي.
لم یكن هناك فروق معنویة للتراكیز المستخلص الكحولي 

إذ  T.schoienliniiفي نمو الفطر  ) 40و  10،20،30(المختلفة
ملم) وكان تأثیر  27 كان معدل قطر الفطر بدون معاملة (

 20، ,30 40حولي له عالٍ جدا إذ كان عند التراكیز المستخلص الك
  ملم  على التوالي  8.00,8.25,8.25، 9.75مل إذ بلغ \ملغم

 الفطرملغم/مل) من نمو  40ثبط المستخلص الكحولي(

T.soudanense  ملم بینما كان التركیز 8.00إذ بلغ قطر المستعمرة
طر الفطر ملم)، مقارنة مع معدل ق9.25ملغم/مل اقل تاثیرا (10

  ملم). 30.00بدون معاملة(
ملغم/مل) من نمو  40ثبط المستخلص الكحولي(

ملم بینما كان 5.25إذ بلغ قطر المستعمرة  M.audoiniiالفطر
ملم)، مقارنة مع معدل قطر 9.00ملغم/مل اقل تاثیرا (10التركیز 

  ملم). 25.00الفطر بدون معاملة(
 25الفطر بدون معاملة(معدل قطر  بلغ E. floccosumأما الفطر 

ملغم/مل 40ملم) كان تأثیر المستخلص الكحولي عالي عند تركیز 
  ملم) .8.5ملغم/مل ( 10ملم) ، بینما التركیز االقل تأثیر هو 7.75(
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  والكحولي لنبات دغل البركة في نموالفطریات الجلدیة المعزولة.: تأثیر المستخلصین المائي 2جدول

 نوع المستخلص نوع الفطر

  التركیز(ملغم/مل)
 القیاسات بوحدة الملیمتر(ملم)

السیطرة 
 (+) الموجبة

السیطرة 
 )–( السالبة

10 20 30 40   

T.mentagrophytes 
 11.5d 9.5de 9.0e 9.0e 28 0  مائي

 10.25b 7.25c 6.75cd 6.25cd 28 0 كحولي

T.verrucosum 
 14.5c 14.5c 12.0d 10.5d 30 0 مائي

 10.25c 8.25de 8.25de 7.75e 30 0 كحولي

T.schoenleinii 
 11.5d 9.5e 9.5c 9.25e 27 0 مائي

 9.75c 8.0de 8.25de 8.25de 27 0 كحولي

T.soudnense 
 17.0a 15.0b 14.5b 10.0c 30 0 مائي

 9.25c 9.25c 9.75cd 8.0de 30 0 كحولي

M.audouinii 
 11.5e 8.5e 8.5c 7.5c 25 0 مائي

 9.0a 8.88b 6.75c 5.25cd 25 0 كحولي

E.floccosum 
 10.0d 8.5e 7.5e 7.5e 25 0 مائي

 8.5c 8.25c 7.5cd 7.75cd 25 0 كحولي

  ملغم/مل إلى الوسط الزرعي.1الكریزوفولفین وبتركیز معدل نمو المستعمرة الفطریة عند إضافة المضاد  السیطرة السالبة:
  السیطرة الموجبة:معدل نمو المستعمرة الفطریة بدون أضافة أي مادة إلى الوسط الزرعي.

  . *األحرف الصغیرة المتشابهة تعني عدم وجود فروق معنویة بینها
المختبره تجاه المستخلصین (المائي لقد تفاوتت حساسیة الفطریات 

والكحولي) المستخدمه ، وقد یعود السبب في ذلك الى طبیعة الفطر 
نفسه من حیث تركیب االغشیة الخلویة وسرعة نموه وعالقة ذلك 
بآلیة عمل المركب الفعال الموجود في كل نبات، واتفقت النتیجة مع 

ركیب الغشاء ) الذین اشاروا الى التفاوت في ت22) و(21كل من(
الخلوي من فطر الى اخر ، مما یؤثر في حساسیة ذلك الفطر تجاه 

أن المستخلص  )23( وقد بین  المستخلص أو الزیت المستخدم ،
المائي والكحولي لنبات دغل البركة كان لهما تأثیر مضاد للبكتریا 

  السالبة والموجبة لصبغة كرام.
مستخلص غالف ثمرة ) اذ بین ان أن ل24كما إتفقت النتائج مع (

 T. mentagrophytesتثبیط نموالفطر  الجوز تأثیرا واضحا في 
) إلى أن 25( . كما أشار Candida. albicansوالفطر 

قد  Dodonaea viscoseالمستخلص المائي والكحولي للنبات 
الجلدیة،وقد عزى سبب  سجل أفضل معدل تثبیط على نمو الفطریات

ذلك إلى محتوى النبات من العناصر المعدنیة 
Ca,Cu,Al,Fe,Mg, .التي لها آثار عالجیة في األمراض الجلدیة  

) الذي وجد أن المستخلص الكحولي 26وتتفق النتائج أیضًا مع (
تمامًا  T. mentagrophytesللبابونج والبطنج قد ثبط نمو الفطر 

)أن مستخلص الجوز 24.كما وجد سلطان (ملغم/مل 20عند التركیز 

ملغم/مل) كان ذو تأثیر على نمو الفطریات  15بتركیز (
والبكتریا،وتعود الفعالیة التثبیطیة للنباتات الطبیة الحتوائها على 
المواد الفعالة كالكالیكوسیدات والراتنجات والصابونیات وغیرها من 

مجهریة ومنها المواد الفعالة التي تؤثر على نمو األحیاء ال
  ).27الفطریات(

یعزى التأثیر التثبیطي للمستخلصات النباتیة إلحتوائها على مركبات 
قلویدیة وصابونیة وفالفونیدیة وغیرها من المركبات الفعالة، وأحیانًا 
قد یكون تأثیر المركبات الفعالة المستخلصة من النباتات الطبیة 

). وتؤثر 28یة (یساوي أو أقوى من تأثیر بعض العقاقیر الطب
المستخلصات النباتیة في األحماض النوویة من خالل تأثیرها على 

) من أن الزیت 29( فقد ذكر Chromatinبناء مادة الكروماتین
أدى إلى تدمیر مادة  Croton cajucaraالنباتي المعزول من نبات 

 Leishmaniaالكریاتین ألمامیة للسوط للشمانیة االستوائیة 

tropica. 

ر المستخلص النباتي لنبات دغل البركة على تثبیط شبه تأثی
  الخمیرة الكاندیدا:

نت نتائج التحلیل االحصائي لتراكیز المستخلص المائي  بیّ
  المستخدمةعلى اللكاندیدا وجود فروقات معنویة بین قیم متوسطات 
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  مل إذ كان معدل قطر التثبیط \ملغم 40 أقطار التثبیط عند التركیز

ملم وعند 13مل كان القطر \ملغم 30ملم وعند التركیز 16.5
كان أقل  10ملم وعند التركیز األعلى 10.0كان القطر 20التركیز

  ).2ملم.كما في الشكل( 9.5تثبیطًا بمعدل 

 
لنبات دغل البركة على تثبیط  المائي) تأثیر المستخلص 2الشكل(

  الكاندیدا.
نت النتائج  أما تأثیرتراكیز المستخلص الكحولي على الخمیره فقد بیّ
فروقات معنویة بین قیم متوسطات أقطار التثبیط إذ كان التركیز 

وبعده  26.25مل وكان القطر \ملغم 40الذي أعطى أعلى تثبیط هو 

أعطى تثبیطًا  20والتركیز  22.5ملغم/مل إذ كان قطر التثبیط    30
وكان  18.5 أعطى التثبیط األقل وهو 10ملم والتركیز 19.0.0

لوحظ من خالل  . 19.25متوسط قطر التثبیط للمستخلص الكحولي 
النتائج أن المستخلص الكحولي هو األعلى تأثیرا من المستخلص 

  .)3المائي على الفطریات قید الدراسة.كما في الشكل(

  
تأثیر المستخلص الكحولي لنبات دغل البركة على تثبیط  )3الشكل(

الكاندیدا.
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effect of aqueous and ethanol extracts of Potamogeton pectinatus  against 

Dermatophytosis  isolated Invitro 
 

Hinda Tahseen Jasim , Khalil I. Bander  , Wa'ad Mahmood Ra'uf 
Biology department, College of Science Unversity of Tikrit, , Tikrit , iRAQ 

Abstract 
This study was performed from the period  September 2010 to April 30 2011.Useul 100 samples were collected 
from out patients attending Tikrit, teaching hospital and private clinics in Tikrit city , who have symptoms of 
skins fungal  infections. At ages ranged from one month to 60 years , 48 samples were  males and 52 were 
females. The samples were tested using potassium hydroxide solution (10%)and by culture on sabourued 
dextrose agar medium (SDA) . Direct microscopic examination showed fungal infection in (85%) of studied 
cases, while the culture showed (75%) and the rate of infection in males (35.7%) according to microscopic 
examination  is( 35.7%) and for females was (48.8%) . 

 


