
  

 

  ضد  عدد من الفطریات  Calvatia craniformis دراسة القدرة التثبیطیة لفطر

  .Trichophyton sp.،Candida sp. ،Aspergillus sp الممرضة.

  دیار صكبان علوان 

 

 

 

35Vol: 10 No:3, July 2014 ISSN: 2222-8373  

 ضد  عدد من الفطریات الممرضة. Calvatia craniformis دراسة القدرة التثبیطیة لفطر

Trichophyton sp.،Candida sp. ،Aspergillus sp.  

  
  دیار صكبان علوان *

  جامعة دیالى–كلیة التربیة المقداد –*قسم علوم الحیاة 

  

  الخالصة

) Calvatia craniformisكیز مختلفة محضرة مـن مسحوق الفطر(نفـذت ھـذه التجربة لدراسة امكانیة تأثیر ترا        

    ، .Trichophyton sp) فـــي تثبیط نمــو الفطریات الممـــرضة %1.5،2%،%0.5،%0،0.25%الجاف (

Candida sp.  ، sp. Aspergillus  وقد اثبتت نتائج الدراسة امكانیة تثبیـط الفطرcraniformis Calvatia   لنمو

الممرضة المذكورة انفآ،اذ انخفض معدل النمـو القطري للفطریات الممرضة عـن معاملة المقارنة وقد اعطى  الفطریات

افضـل نتیجـة فــي مقاومـة الفـطریات  craniformis   Calvatiaالمحضر من مسحوق الفطر الجاف  %  1.5 التركیز

  و .Trichophyton sp. ،Candida spضة الممـرضة ،اذ بلـغ معــدل النمـو القطـري للفـطریـات الممـر

Aspergillus sp. 84) سم وبنسبة تثبیط (0.3، 0.8  ، 1    (%  1.5 المنماة على الوسط الزراعي الحاوي على التركیز 

 ،5 ، 6.3)عـلى  التعاقب  قیاسآ بالمقارنة التي بـلغ معـدل النمـو القطري للفطریـات الممرضة فیھا(% 54،  % 84،  %

   على  التعاقب  . 0% )سم ونسبة تثبیط ( )5.7

  .craniformis Calvatia   ،Aspergillus sp.   ،Candida sp.   ،Trichophyton sp الفطر: الدالةالكلمات 
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Abstract 

             This experiment has carried out to study the possibility of influence of different 

concentrations prepared from dry fungus powder of Calvatia craniformis to reduce  the 

growth of some pathogenis fungi   Candida sp., Trichophyton sp. & Aspergillus sp. As the 

growth rate of pathogenic fungi decreased for treatment comparison .The concentration of 

1.5% prepared from dry fungus powder Calvatia cranifurmis has gave the best result in 

resistance to pathogenic fungi. The diameter growth rate on pathogenic fungi  Candida sp., 

Trichophyton sp. & Aspergillus sp.growing  on the media center containing the 1.5% rate 

was( 1,  0.8  ,0.3  ) cm with reduce ration (84% , 84% , 54% ) respectively compared to that of 

the diameter growth rate of pathogenic fungus (5 , 6.3 , 5.7)cm with reduce ration              

|(0%) respectively  

Key word : Fungus Calvatia craniformis ,  Aspergillus sp.  ,  Candida sp. , Trichophyton sp. 

 

  المقدمة

اكتشف العلماء في القرنین السابع عشر والثامن عشر العدید من االمراض  النباتیة  والحیوانیة  والبشریة متسببة عن       

نوعا من االعفان  100-  80) ان ھناك حوالي 2012ذكر سرحان () ،وفي الوقت الحاضر  2012الفطریات (شریف ،

والفطریات الخیطیة والخمائر التي لھا القدرة على ان تسبب امراضا مختلفة لالنسان مثل االصابات الجلدیة الفطریة 

cutaneous  mycoses   المتسبب عن   الفطریات الجلدیة  الخیطیةDermatophytes   مثل فطرTrichophyton  

 fungi   Opportunisticالمتسـببة عـن الفطریـات االنتھازیـة  Systemic  mycosesواالصابات الفطریة الجھازیة 

المتسبب عن فطر   Candidasisوداء المبیضات  Aspergillusisالمسبب لداء الرشاشیات الفطري  Aspergillusمثل 

Candida عوامل عدیدة منھا الحالة المناعیة للمضیف ،العوامل البیئیة ،كما ذكر ان تطور حاالت االصابة یكون متعلقا ب

المحیطة بالمضیف ،نوع الفطر المسبب لالصابة فضال عن االستخدام الواسع وغیر الدقیق للمضادات الحیویة البكتیریة 

ستخدام العقاقیر واسعة الطیف مما یؤدي الى قتل البكتریا غیر الممرضة التي تكون منافسة للفطریات الممرضة ، وكذلك ا

  ) .                                            2012الكابحة لجھاز المناعة (شریف ،

نتیجة الزدیاد اعداد االشخاص المعالجین بادویة مخفضة للمناعة او المصابین بامراض نقص المناعة المكتسبة مثل           

 ;  Tuberculosis) (Kavanagh ، 2007والتدرن الرئوي ()  Diabetes Mellitus، السكري ( ( AIDS) االیدز 

Granger ،1992 اصبح من الضروري البحث في تكرار حدوث االصابات الفطریة والسیما ان ھذه االصابات على. (
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 Bakerالرغم من ندرتھا اال انھا في الغالب تكون مزمنة وتختلف في خطورتھا بین المزعجة الى تلك المسببة للوفاة (

) . وقد یكون السبب ھو التماثل في التركیب الخلوي لخالیا االنسان والفطر  ومن ثم  فان العقار الطبي الیمیز بین 1971،

  ).2012خالیا الفطر واالنسان مما یؤدي لقتل االثنین معا  (الخزرجي ،

امراض الفطریات ، اال ان  توافرت في الوقت الحاضر العدید من المستحضرات العالجیة المستعملة لعالج              

اغلب المواد الفعالة الداخلة في ھذه المستحضرات تكون سامة عند استعمالھا بتراكیز عالیة ، لذا اقتصر استعمالھا على 

) . ولكونھا تمتلك اعراض سمیة عالیة للكبد  Bennett  ،1992و  Kwon-chungشكل مراھم جلدیة سطحیة (

 Devkatt ; 2002وأخرون ، Mazaاسة الستخدام مضادات  ذات مصادر طبیعیة (والبنكریاس ،اصبحت ھناك حاجة م

) ، مثل التوجھ نحو النباتات الطبیة الستغالل المركبات  الفعالة فیھا لمقاومة انواع الفطریات الممرضة او  2005وأخرون ،

  التوجھ الستخدام  فطریات اخرى  تعد مصادر مقاومة حیویة ضد الفطریات الممرضة ،

مع الثوم   Gaint puff balls)ان استخدام مخلوط من مسحوق ثمار فطریات الكرات النافثة العمالقة  2001اذ ذكر احمد (

استعمل كعالج شعبي فعال لوقف النزیف الدموي ،ومنع تلوث الجروح بجراثیم التقیح .وكذلك استعمال ابواغ ھذا الفطر 

) قدرة مسحوق  2012الدي ،وفي الوقت الحاضر أثبت فرحان واخرون (لنفس الغرض في اوربا خالل القرن الثاني المی

، كما ذكر  Escherichia coliو  Staphylococcus auerusعلى تثبیط نمو بكتریا   Calvatia craniformisفطر 

 Cancerلھ فعالیة ضد السرطان   Calvatiaالمستحصل علیھ من الفطر  Calvacin) ان العقار الطبي  2012الخزرجي (

  . لذا ھدفت ھذه الدراسة الى :  

  في تثبیط نمو الفطریات ممرضة     Calvatia craniformisدراسة امكانیة تاثیر تراكیز مختلفة من الفطر  -

Aspergillus sp. ،Trichophyton sp.  ،Candida sp. . 

 

 المواد وطرائق البحث

  مصادر العزالت الفطریة المستخدمة في البحث  

من مختبر الحیوان /قسم علوم الحیاة /كلیة التربیة للعلوم   Calvatia craniformisالحصول على عزلة الفطر  تم        

الصرفة/جامعة دیالى، مشخصا وفقا لتشخیص االستاذ الدكتور كامل سلمان جبر في مختبر ابحاث الفطریات وامراض 

مضھریة والتشریحیة حسب المفاتیح التصنیفیة المعتمدة النبات /كلیة الزراعة /جامعة بغداد ،اعتمادا على الصفات ال

)Christensen ،1959 ; Ellis وEllis ،1990 ; Alexopoulos  ، 1996واخرون (     .  
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فقد تم الحصول   .Trichophyton sp.    ،Candida sp.    ،Aspergillus spاما عزالت الفطریات الممرضة          

  بر الفطریات /قسم علوم الحیاة /كلیة التربیة للعلوم الصرفة .علیھا جاھزة ومشخصة من مخت

   Calvatia craniformisتحضیر مستخلص الفطر 

غم من مسحـوق  100) للفطر بعد تجفیفھ بواسطة ماكنة كھربائیة ، ثم وزن Fruit bodyسحق الجسم الثمري (          

ساعة ، رشح المستخلص  48ترك في حاضنة ھزازة لمدة ) و%95مـل من الكحول االثیلي ( 100الفـطر واضیف الـى 

) وترك في اطباق بتري نظیفة ومعقمة الى ان جف وبذلك تم الحصول على المسحوق  w.man 0.5بواسطة ورق ترشیح (

  الجاف للمستخلص لغرض استعمالھ في البحث  .

    Calvatia craniformisتحضیر تراكیز مختلفة من مسحوق الفطر 

)من مسحوق الفطر  o.25 % ،o.5 % ،1 % ،1.5% ،2%، % 0تم تحضیر تراكیز مختلفة  متدرجة من (           

Calvatia craniformis  ) 100)غم من المسحوق الجاف للفطر  واضافتھا الى  2، 1،1.5، 0.5  ، 0.25وذلك  بوزن 

  ) سم وتركت تجف . 9عقمة قطر (ثم صبت في اطباق بتري م Potato dextrose agare) PDAمل من الوسط الزرعي (

 Trichophyton sp.  ،Candidaفي تثبیط نمو الفطریات الممرضة   Calvatia craniformisاختبار قدرة الفطر  

sp.  وAspergillus sp.  .  

،  . Trichophyton sp) سم من مستعمرة الفطر الممرض (1لقحت خمسة اطباق من كل تركیز بقرص قطره (          

sp. idaCand   ،sp. Aspergillus ) لمدة اسبوع ، تم خاللھا  5) م30طبق ) بدرجة حرارة ( 30) وحضنت االطباق

  ) . 2012قیاس معدل النمو القطري للمستعمرة ودونت النتائج ( سرحان ،

    االحصائي التحلیل

) 0.05عند مستوى احتمال ( L.S.Dحللت النتائج احصائیا وفق نظام تحلیل التباین باستخدام اقل فرق معنوي          

  ) . 1984 (الراوي ، 5*3*6وبتجربة عاملیة 

  

  والمناقشة النتائج

ثبط نمو الفطریات Calvatia craniformis  ) ان الفطر (2) و 1یتضح من النتائج المشار لھا في الجدوالن (        

تعاقب، اذ انخفض معدل النمو القطري على ال Trichophyton sp. ، Candida sp.. ،Aspergillus spالممرضة 

للفطریات الممرضة المذكورة انفا لجمیع التراكیز معنویا عن معاملة المقارنة (معاملة الفطریات الممرضة بدون اضافة 

) ، اذ انخفض معدل النمو القطري للفطریات الممرضة وزادت النسبة المئویة للتثبیط  Calvatia craniformisالفطر 
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أقل معدل للنمو القطري للفطریات الممرضة  %2وأعطى التركیز ،   C.craniformisكیز الفطر بزیادة ترا

Trichophyton sp.  ،Candida sp.. ،Aspergillus sp ) 88) سم واعلى نسبة تثبیط (   0.3، 5 .0،  0.7اذ بلغ%  ،

) سم  0.3،  1،0.8 معدل نمو بلغ ( الذي سجل 1.5%) على التعاقب ، وھذا ال یختلف معنویا عن التركیز 54%،  90%

 سم على التعاقب . وقد یكون السبب في ذلك االھمیة البایولوجیة لھذا الفطر والذي54% ) ،  %84،  %84ونسبة تثبیط (
الى تركیبھ الكیمیائي ، اذ  ثبت من خالل التحلیل الكیمیائي لھذا الفطر انھ یتكون من ثالث مركبات ھي حامض  یعزى

.   Steroids) ومركبات ستیرویدیة  Calvatic  acid ، Craniformin  )Hydroxy phenlazoformamideالكلفاتك 

المركبة واحماض دھنیة  Bومجموعة  A  ،D  ،K ،C فضال عن العدید من الحوامض االمینیة االساسیة وفیتامینات مثل 

  ) .    Ghosh  ،2004حرة وكولیسترول (

اظھر مقاومة قویة لالحیاء المجھریة على    Clvatic acide) ان حامض Fujiwara)1982و Okudoذكر            

الرغم من انھ ذكر ان مقاومة الحامض للبكتریا السالبة لصبغة كرام والفطریات كانت اضعف من مقاومتھ للبكتریا الموجبة 

ت التي تعمل على كبح بناء المتكون من الفینوالت واالزوال  Craniforminلصبغة كرام .  فضال عن تاثیر مركب 

Ergosterol   الناتج من تحولLanosterol   ویعد مركب ،Ergosterol   الجزء االساس في بناء الغشاء الخلوي ، مما

یسبب ضعف في بناء الغشاء وھذا یسبب ارتشاح المواد خارج الخالیا  ومن ثم  ایقاف تكاثر الفطر     من خالل اعاقة عمل 

 ; Ergosterol )Odds،1993وتحویلھ الى  Lanosterolالمزیل لمجموعة المثیل من  alpha-demethylase-14انزیم 

Lewis  ،2006  . (  

) الذین اشاروا الى وجود مركب 1997وأخرون (Takaishi ھذه النتیجة تتفق مع ما ذكره          

Craniformin)Hydroxy phenlazoformamideضد بعض انواع البكتریا  ) وبینوا ان لھذا المركب نشاط قوي

یعمل  Craniformin) ان مركب 2008واخرون ( Bouaziz) و2001واخرون ( Fugmannوالفطریات ، كما أكد 

بسبب احتواء المركب    Aspergillus nigerو   Candida albicansكمضاد بكتیري وفطري لبعض الفطریات مثل 

للفطریات الممرضة احتوائھ العدید   Calvatia craniformisفطر على الفینوالت واالزوالت ، وقد یعود سبب تثبیط ال

) من خالل التحلیل الكیمیائي 2012، اذ اثبت فرحان واخرون ( Craniforminمن المركبات الكیمیائیة فضآل عن مركب 

  ،  Statin ،Ergothioneine   ،B-glucanلمكونات الرأس الثمري للفطر وجود بعض المركبات الكیمیائیة مثل 

Glucooligosacharide  ، Lectin ،Chitin  ،Gallic acid  ولبعض ھذه المركبات اھمیة فسلجیة وتنظیمیة ومناعیة

الذي یعد احد انواع الفینوالت والتانینات  Gallic acid) ان حامض الكالیك Nuansri )2007و  Geremy، اذ  ذكر 

) اللذین ذكروا القدرة التثبیطیة للمواد 1998واخرون ( Chungیمتلك خواص ضد الفطریات والفایروسات وھذا یتفق مع 

  0التانینیة المثبطة لنمو االحیاء المجھریة 

وبذلك یكون قد حقق  % 2ال یختلف معنویا عن التركیز  % 1.5ان التركیز  2)) و (1كما یتضح من الجدوالن (      

،  .Trichophyton spمو القطري للفطریات الممرضة افضل نتیجة في مقاومة الفطریات الممرضة ، اذ بلغ معدل الن
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Candida sp.  ،Aspergillus sp.  من الفطر  %1.5 المنماة على الوسط الحاوي على تركیزCalvatia 

craniformis  )1 ،0.8 ،(  0.3 ) على التعاقب  قیاسا بالمقارنة التي بلغ معدل % 54، % 84،  %84سم وبنسبة تثبیط (

  على  التعاقب  .%  0) سم ونسبة تثبیط 5.7، 5 ،  6.3لفطریات الممرضة فیھا (النمو القطري ل

  

  ) معدل النمو القطري للفطریات الممرضة1الجدول (

Concentration%   Diameter Colony (cm) 

Trichophyton Candida  Aspergillus  

2  0.7  0.5  0.3  

1.5  1  0.8  0.3  

1  1.5  1.5  0.7  

0.5  2.3  2  1.3  

0.25   2.7  2.5  2.1  

0  6.3  5  5.7  

LSD> 0.05  0.5  0.4  0.4  

   

  ) النسبة المئویة للتثبیط2الجدول(

Concentration %   

  

% Inhibition 

Trichophyton Candida Aspergillus 

2 88  90  54  

1.5  84  84  54  

1  76  70  50  

0.5  63  60  44  

0.25  57  50  36  

0  0  0  0  
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