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الخالصة:
اخذت المستخلصات النباتية حيزا كبيرا في معالجة اإلمراض والحفاظ على صحة اإلنسان الحتوائها
على العديد من المواد الفعالة التي يمكن استغاللها في مجال تصنيع األدوية من المواد الطبيعية  .لذلك أجريت
هذه الدراسة لمعرفة تأثير تراكيز مختلفة من المستخلصات النباتية لكل من نباتات الحبة السوداء والبصل و
الثوم في تثبيط نمو  Candida albicansالمسبب للعديد من االمراض الجلدية وااللتهابات لالنسان وكذلك
 Trichophyton mentagrophytesالذي يصيب الشعر والجلد واالظافر .
ان فطري  C. albicans , T. mentagrophytesتم عزلهما من االشخاص المصابين باالمراض الجلدية ،
ومن ثم ت مت تنقيتهما لغرض معاملتها بمستخلصات الحبة السوداء والبصل والثوم التي استحضرت باستخدام
الطريقة الباردة في االستخالص.
اظهرت النتائج فعالية مستخلص الحبة السوداء في تثبيط نمو  C. albicans ,T. mentagrophytesخالل
أسبوعين من الحضن .وقد ابدى مستخلص الحبة السوداء تأثيراً اكبرفي  C. albicansاذ بلغ معدل قطر منطقة
التثبيط  4.2 -3.0و  4.5 - 5.0سم على الوسطين الغذائيين  SDAو  ESDAعلى التوالي .اما الفطر T.
 ،mentagrophytesفقد كان معدل قطر منطقة التثبيط  3.2-3سم على وسط  SDAو4.2-3.0سم على
وسط ESDAمقارنة مع السيطرة  ،التي لم تظهر فيها منطقة تثبيط ولكال الفطرين.كما اظهرت النتائج ان
مستخلص البصل يأتي بالدرجة الثانية من حيث الفعالية التثبيطية لنمو الفطرين في حين لم يظهر مستخلص الثوم
اي تأثير يذكر.
الكلمات المفتاحية :فطريات ،خمائر ،مستخلصات نباتية.

المقدمة:
االنسجة بشكل مباشر] .[1اصبح من المتعارف عليه
ان للفطريات اضراراً على الصحة العامة ،وعلى
الـرغم مـن وجـود مـضادات كيمياوية مؤثرة فيها ،إال
أن مقاومة بعض الفطريات المرضية لمضاداتها
الكيمياوية أصبحت تمثل مشكلة حقيقية] ،[2لذلك
اتجهت الدراسات الحديثة إلى استعمال المستخلصات
ت
النباتية (الطبيـة والعطرية) بوصـفها مـضادا ٍ
طبيعية ضد الفطريات المرضية كونها ال تسبب أي
أضرار جانبية عند استعمالها بالجرع المحـددة].[3
ويتم استخالص المواد الفعالة من كل نباتي واحد أو

اصبحت االلتهابات الجلدية من االمراض
الشائعة لدى االنسان وبنسبة تترواح %15-10من
سكان العالم  ،على الرغم من كون االمراض الناتجة
من الفطريات هي في المحصلة اقل خطراً من
االمراض الناتجة من البكتريا او الفايروسات اال ان
الخطورة تكمن في حالة نقص مناعة الجسم في
حاالت االصابة بالسرطانات وما يتبعها  ،كما تتزايد
اهميتها في حاالت تعرض المضيف إلى النقص
المناعي الناتج عن االورام الخبيثة وتناول االدوية
الكيمياوية ألمثبطة للمناعة .فضالً عن قدرة الفطريات
على إنتاج السموم التي تسبب الحساسية والتي تصيب
262

مجلد 2017 )2(14

مجلة بغداد للعلوم

الرغم من أن استعمال المستخلصات النباتية في
مقاومة أالمراض النباتية يعود إلى زمن بعيد]،[9
لكنه في السنوات األخيرة لكن لقى استعمال
مستخلصات النباتات واألعشاب الطبية اهتماماً كبيراً
كمصادر إلنتاج العقاقير الطبية أو كمصدر للمواد
الفعالة التي تدخل في تركيب الدواء .تناولت العديد
من االبحاث تأثير هذه المستخلصات في نمو األحياء
المجهرية ،االمر الذي ادى الى استعمالها في عالج
بعض األمراض المايكروبية المختلفة ].[10

أكثر بعـد مزجهـا بأوزان محددة .وفيما يأتي بعض
خواص النباتات المستعملة قيد الدراسة:
-1الحبة السوداء أو الكمون األسود :االسم العلمي له
 ، Nigella sativaوهو نبات ينتمي إلى العائلة
النباتية الشقيقة ،من الفصيلة الحوذانية
 .Ranunculaccaeتنتج ثماره البذور المعروفة
بالحبة السوداء ،تحتوي على زيت طيار وعلى مادة
النجلون  Nigelloneالتـي يعـزى إليهـا المفعول
الطبي وعلى NigellicineوNigellineوأحماض
دهنية ومركبات اخرى].[4
-2الثوم :نبات عشبي ثنائي الحول ،االسم العلمي له
 Alliumsativumوهو جنس من الفصيلة الثومية،
ويحتوي على مركبات Alliin, Alliinase,
 Allicin, Scordininsو  Seleniumومجموعة
من الفيتامينات وأمالح معدنية ومركبات أخرى.
 -3البصل :من اهم محاصيل الخضروات وهو نبات
عشبي ثنائي الحول يتبع العائلة الثومية واالسم العلمي
له  Allium cepaويحتوي على مركب allyl
 .propyl disulphideالبصل غني جدا بالكروم ،
فضالً عن الفيتامينات والعديد من الفالفونيدات
والمعادن ومركبات أخرى.
يصيب  T. mentagrophytesالشعر واالظافر
وهو من المسببات الشائعة لمرض قدم الرياضي الذي
يؤدي الى نمو المستعمرة الفطرية خالل  10-7ايام
ويكون لون المستعمرة على الوسط الزرعي عديم
اللون او اصفر او احمر  .اما  C. albicansفهي من
المسببات االكثر شيوعا ألمراض Candidiasis
وهي امراض حادة  ،او شبه حادة او مزمنة تصيب
اجزاء متعددة من الجسم اذ يمكن ان تصيب الجهاز
التنفسي او القلب  ،تصبح االصابة بهذه االمراض
خطرة في حالة الحروق والمواليد من المنخفضي
الوزن].[5هناك حاجة ماسة ومستمرة للكشف عن
مضادات ميكروبية جديدة ذات تراكيب كيميائية
متنوعة واليات عمل قيمة بسبب ظهور سالالت
مقاومة اسهمت في احداث أمراض معدية متكررة
وجديدة بسبب استعمال المضادات الحيوية بصورة
مستمرة.
وفي الوقت الحالي ،لجأ العلماء إلى إجراء أبحاث
جديدة حول استعمال المستخلصات النباتية للتغلب
على مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية
والحصول على عالجات طبيعية لتقوية مناعة الجسم.
تمتلك النباتات القدرة على تصنيع المركبات بوصفها
نواتج ايضية ثانوية توجد في البذور واالوراق أو في
الجذور] .[6أجريت العديد من الدراسات حول تأثير
المستخلصات النباتية وما تحويه من مواد فعالة في
تثبيط فعالية ونمو الفطريات والبكتريا ] ،[7في
دراسة اجريت حول تأثير مستخلص نبات الثوم في
نمو الفطريات Fusarium ،Pythium spp.
 solaniو Rhizoctonia solaniكان أعلى تركيز
مثبط لهذه الفطريات هو  100مل /لتر] .[8على

المواد وطرائق العمل:
المستخلصات النباتية
تم استعمال مستخلص زيت نباتات الحبة السوداء
جاهز  ،والمستخلص المائي للبصل وذلك بهرس
حبات من البصل  ،ومستخلص زيت الثوم باستعمال
طريقة االستخالص البارد عن طريق عصر الثوم
بعد تقشيره لغرض اختبار فعاليته ضد الفطريات مع
المحافظة على عناصرها الفعّالة.
االوساط الغذائية
 : Sabouraud Dextrose Agar (SDA)-1تم
حضير وسط اكار السابرويد -دكستروز
بإذابة  40غم دكستروز  10 ،غم ببتون و 20غم
أكار في لتر واحد من الماء المقطر .تم تعقيم المزيج
بوساطة جهـاز المؤصدة على درجة حرارة ˚121م
وضغط  1بار ولمدة  15دقيقة .تمت إضافة المضاد
الحيوي كلورامفنيكول 250ملغم عند وصول درجة
حرارة الوسط الغذائي الى الدرجة الحرارية المالئمة
للصب (50 -45مه)] [11وذلك لمنع نمو البكتريا .تم
صب الوسط الزرعي في اطباق بتري وترك
ليتصلب.
Emmons Sabouraud Dextrose Agar
 (ESDA)-2ح ّ
ضر وسط ايمونزالسابرويد المحور
بإذابـة  20غـم دكسـتروز 10 ،غـم ببتـون و  20غم
أكار في لتر واحد مـن المـاء المقطـر ،تم تعقـيم
المـزيج وصبه كما سبق ذكره في طريقة تحضير
الوسط الغذائي .SDA
عزل االنواع الفطرية
تم عزل  C. albicansمن اشخاص مصابين
بااللتهابات الفطرية وذلك بأخذ مسحة من منطقة
االصابة ،اما بالنسبة للفطر T.mentagrophytes
فقد تم عزله من قشور شعر المرضى المصابين.
تم تلقيح االطباق بالعينات الفطرية ومن ثم تم حضنها
على درجة حرارة  30م˚ لمدة  14يوما ً ].[12
اللقاح الفطري Fungal inoculum
اضيف  5مل من محلول الملح الفسيولوجي الى
الطبق الحاوي على مستعمرة الفطر بعمر  7-5ايام ثم
كشطت االبواغ باستعمال الناقل الجرثومي وبعد ذلك
تم سحب المحلول الحاوي على االبواغ باستخدام
ماصة معقمة وتم وضعه في انبوبة معقمة لغرض
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استعماله في اختبار التضادية باستعمال المستخلصات
النباتية ]. [14][13
اختبار الفعالية التضادية للمستخلصات النباتية في
نمو الفطرT. mentagrophytes, C. albicans
استعملت طريقة االنتشار في االكار Agar well
 diffusionاذ صب  20مل من الوسط الزرعي
) )ESDAفي كل طبق وبواقع  2طبق لكل
مستخلص نباتي فضالً عن معاملة السيطرة .تركت
االطباق الى حين تصلب الوسط الغذائي ،بعد ذلك
لقحت االطباق بنشر 2و0مل من العالق الفطري
بوساطة الناشر الزجاجي بشكل  ،Lتركت االطباق
مدة نصف ساعة لتجف ،تم عمل حفرة واحدة في
مركز كل طبق باستعمال الثاقب الفليني اذ تم وضع
المستخلص النباتي داخل الحفرة وبواقع 2و0مل لكل
حفرة باستعمال ماصة دقيقة ،اما طبق السيطرة فقد
ترك من دون اضافة اي مستخلص نباتي .سمح
للفطر بالنمو فقط على الوسط الزرعي  ،ثم حضنت
االطباق على درجة حرارة  30م˚ لمدة  7أيام ]،[15
ثم قيس قطر منطقة التثبيط باستعمال المسطرة (قياس
قطرين متعامدين) ،بعدها تم حساب النسبة المئوية
للتثبيط وفقا للمعادلة االتية:
النسبة المئوية للتثبيط = معدل قطر الفطر في اطباق
المقارنة – معدل قطر الفطر في اطباق المعاملة /
معدل قطر الفطر في اطباق المقارنة × .[16]100
التحليل اإلحصائي
)(CRD
استعمل التصميم العشوائي التام
 Completely Randomized designفي
التجارب المختبرية .أما في تجارب الظلة الخشبية فقد
استعمل تصميم القطاعات العشوائية الكاملة
Randomized Complete Blocks Design
) .(R.C.B.Dحللت النتائج وقورنت المتوسطات
الحسابية باختبار أقل فرق معنوي Least
)Significant Difference (LSDتحت مستوى
معنوي .[17]0.05

alphahederin, nigellicine, nigellidine
][18فيما توصلت بحوث اخرى الى ان الية عمل
الحبة السوداء هو العمل على تثبيط تصنيع DNA
في الفطريات من خالل تثبيط تفاعل انزيم HDAC
مع الكرموسوم ].[19
اما بالنسبة للفطر T. mentagrophytesفقد كان
معدل قطر منطقة التثبيط على وسط 4.2 - ESDA
 3.0سم و 3. -3.2سم على وسط (SDAجدول
1و ،)2تم قياس الفعالية التثبيطية لزيت الحبة السوداء
ضد  .[20]C. albicansاذ بلغ قطر مستعمرة
الخميرة بعد المعاملة بزيت الحبة السوداء  1.6سم
مقارنة بمعاملة السيطرة  3.2سم .اما بالنسبة
للفطر T. mentagrophytes.فقد بلغ قطر
المستعمرة بعد المعاملة  2.7سم بالمقارنة مع معاملة
السيطرة  4.1سم (جدول 1و( )2شكل  .)1تشير
النتائج المستحصلة الى ان لزيت الحبة السوداء فعالية
في تثبيط خميرة] ،C. albicans[21اذ ان المحلول
المائي والكحولي لنبات الحبة السوداء يحتوي على
thymoqninione, ،flavonids ، tannins
 alkaloidsوهي مواد فعًالة في تثبيط بكتريا
 .Entrobacter[22].كذلك اظهرت النتائج ان اعلى
نسبة تثبيط كانت  %75و %62لخميرةC.albicans
باستعمال  0.5و 0.1مل من زيت الحبة السوداء
على التوالي (شكل4و .)5وبينت الدراسات ان لزيت
الحبة السوداء كفاءة عالية في تثبيط الفطريات إذ
بلغت نسبة التثبيط  .[23] %91.4اما بالنسبة للفطر
 T.mentagrophytesفقد كانت النسبة المئوية
للتثبيط  %54.3باستخدام  0.5مل من زيت الحبة
السوداء (شكل  )1في حين كانت النسبة المئوية
للتثبيط ولنفس الفطر ولكن باستخدام  0.1مل من
زيت الحبة السوداء ( %35.7شكل .)5تتفق هذه
النتائج مع ما وجده الكثير من الباحثين بامتالك
الزيوت النباتية لنبات حبة البركة فاعلية تثبيط عالية
ضد الفطريات ].[28][27][26][25][24
كما اظهرت النتائج ان فعالية المحلول المائي للبصل
كانت بالدرجة الثانية ،حيث كانت النسبة المئوية
لتثبيط  C. albicansبتركيز  0.5و 0.1مل من
المحلول المائي للبصل 61%و  54%على التوالي
كما في شكل (4و ، )5حيث ان للبصل دور في تثبيط
الفطريات ] ،[29تشير نتائج البحث ان معدل
قطرمستعمرة C. albicansباستخدام البصل
(2.3سم) بينما كان معدل قطر مستعمرة T.
 3(mentagrophytesسم) كما في جدول (1و.)2
تتفق هذه النتائج مع ما جاءت به بحوث سابقة].[30
اما بالنسبة لمستخلص الثوم فلم يظهر اي تاثير يذكر
في تثبيط كال الفطرين كما في جدول (1و)2
واالشكال ( ،)5،4،3،2اشارت دراسات اخرى الى
ان المحلول االيثانولي لجذور نبات السعد ايضا لم
يظهر اي فعالية في تثبيط خميرة  C. albicansوقد
يعزى ذلك الى طبيعة المحتوى الكيمياوي او كمية

النتائج والمناقشة:
اظهرت النتائج ان زيت الحبة السوداء قد
تفوق معنويا في تثبيط نمو  C. albicansبعد مرور
 7ايام من الحضن مقارنة بتثبيطه للفطر
 T.mentagrophytesوللتركيزين  0.1مل و0.5
مل ،اذ كان معدل قطر منطقة التثبيط للخميرة C.
 albicansعلى الوسطين الزرعيين ESDA
و 5 - 4.5 SDAسم و 4.2-3سم على التوالي .كما
لوحظ وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية
 0.05بين التركيزين  0.1و %0.5مقارنة بمعاملة
السيطرة .اوضحت بعض البحوث ان زيت بذور
الحبة السوداء فعًال في عالج االمراض الجلدية
الناتجة من الفطريات لما يحتويه على العديد من
العناصرالنشطة بمافي ذلك thymoquinone
-,dithymoquinon thymolcarvacrol, nigel
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توقف نموها وعدم استمرار حياتها ] .[32من خالل
نتائج هذا البحث يتبين لنا ان لمستخلص الحبةالسوداء
فعالية اكبر في تثبيط نمو الفطرين C. albicans,T.
 mentagrophytesمقارنة لمستخلص البصل الذي
كان له تأثير اقل .في حين لم يظهر مستخلص الثوم
اي تأثير يذكر في تثبيط نمو الفطرين .وبذلك تشير
نتائج البحث الى استعمال زيت الحبة السوداء في
عالج االمراض الناجمة عن هذين الفطرين .

تراكيز المستخلصات النباتية المستعملة في التجربة
] .[31عموما ،تشير النتائج الى ان كفاءة زيت بذور
الحبة السوداء كانت اعلى من كفاءة البصل والثوم في
تثبيط نمو الفطرين .وقد يعزى السبب في ذلك الى
احتوائه على نسب عالية من المركبات الكيميائية
،Dithmoqniione
اهمها
من
التي
 Thymohydrquinioneو ,Thymoquinoneإذ
تعمل هذه المركبات على تثبيط االنزيمات المسؤولة
عن التفاعالت االيضية في الفطريات مما يؤدي الى

C. albicans

T. mentagrophytes

شكل (: (1تأثير زيت الحبة السوداء في تثبيط نمو الفطرين C.albicans , T. mentagrophytes

C. albicans

T.mentagrophytes

شكل ( :(2تأثير مستخلص البصل في تثبيط نمو الفطرين C. albicansو T. mentagrophytes

C. albicans

T.mentagrophytes

شكل ( :(3يوضح تأثير مستخلص الثوم في نمو الفطرين C. albicansو T. mentagrophytes

265

2017 )2(14 مجلد

مجلة بغداد للعلوم

. ESDA  وSDA على وسطيC. albicans ) قطر منطقة التثبيط ومعدل قطر المستعمرة لفطر1( جدول
1.6

)قطر منطقة التثبيط(سم
ESDA على وسط
5.0-4.5

2.3
0

5.1-5.0
0

)معدل قطر المستعمرة (سم

)قطر منطقة التثبيط (سم
SDA على وسط
4.2-3.0

المستخلصات النباتية
زيت الحبة السوداء

4.5-4.3
المحلول المائي للبصل
0
زيت الثوم
C. albicans3.2= قطر مستعمرة السيطرة لخميرة
L.S.D.=1.5

ESDA وSDA  على وسطيT. mentagrophytes ) قطر منطقة التثبيط ومعدل قطر المستعمرة لفطر2( جدول
قطر منطقة التثبيط (سم) قطر منطقة التثبيط(سم) على
ESDA وسط
SDA على وسط
4.2-3.0

3
0

4.5-4.3
0

زيت الحبة السوداء

3.2-3.0

4.1-4.0
المحلول المائي للبصل
0
زيت الثوم
4.1=T. mentagrophytesقطر مستعمرة السيطرة لفطر
L.S.D.=1.5
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Abstract:
Plant extracts occupied a big place in diseases treatment and preserving
human health because, they contain many active substances that can be exploited in
the field of pharmaceutical manufacturing from natural materials. Therefore, this
study was conducted to evaluate the effect of different concentrations of plant extracts
for each of Nigella sativa, Alliumsativum and Allium cepa against the fungal growth
of Candida albicans that cause many skin diseases and infections to humans as well
as Trichophyton mentagrophytes, which affects the hair, skin and nails.
These two fungi have been isolated and diagnosed from people who have skin
infection. Both fungal isolates were treated with extracts of Nigella sativa,
Alliumsativum and Allium cepa, which are prepared by using the cold method of
extraction.
The results showed the effectiveness of Nigella sativa extract against C. albicans and
T. Mentagrophytes within two weeks of incubation period. On the other hand, it has
been found that the extract of Nigella sativa was more effective on C. albicans, as the
rate of inhibition zone was 3.0-4.2 in diameter and 4.5-5.0 on SDA and ESDA media
respectively. The results of the fungus T. mentagrophytes indicated that the inhibition
zone was 3.2 -3 cm in diameter on SDA medium and 3.0- 4.2 cm on ESDA medium
compared with control, as there were no inhibition zones appearance for both fungi.
Moreover, the results showed that Allium sativum extract comes in second place in
their effectiveness against fangal growth, whereas, the Allium cepa extract did not
show any significant impact.
Key words: fungi, yeast, plantextract.
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