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Abstract 

    This study aimed to note the effect of the extract pulp pomegranates ( Tallow White ) on 

fungi isolated from the intestines of children of ages (less than one year ,1-4 ,5-8 ,9-12) 

males and females were selected four concentrations of the aqueous extract warm ( 

100,75,50,25 %) for the purpose of knowing inhibitory concentration of concentrations 

between these four , as the focus is at least 100% in Altbit of these fungi , because this 
concentration had no effect on the morale of those fungi significantly unless it is added the 

percentage of water sterile distilled water because distilled works to break the ties between 

the active materials and thus whenever the percentage of added water to the concentrations 

of the remaining increase smashing ties between active substances and therefore be effective 
for the inhibition diameters were colonies of fungi in focus 100% A.fumigatus, A.niger, A. 
parasiticus, A.ochracis, A.candidus, Candida albicans, C.parapsilosis, C.stellatoides, 
Fusarium oxysporium, F.solani, Penicillium sp. , Rhizopuus stolanifer, Geotrichum candidum 

(1,14,1,1,2,0,4,2,13,, 4,12,15,10) mm respectively fungicide concentration above 75% 

located in either the results were ( 0.2 , 3.0 5, 0.1 , 0, 1.0 , 1, 2 ) mm , respectively, either in 

focus were the results of 50% inhibition ( 2.6 , 10, 0.7 , 0, 0.0 , 1, 2.1 , 8) mm , respectively, 

either in the case of the use of concentration results were 25% ( 8, 12, 10.0 , 13.0 ; 5, 0.2 , 
2, 1.8 ) mm , respectively. It also examined the percentages of male and female patients 

during the months study six selected for the study ( 26.13 , 15.60 , 15.07 , 8.04 , 6.03 , 

29.14 %) either when studying the relationship of the age group for males and females with 

injury races sick were percentages ( 44.55 , 19.20 , 14.61 , 5.93 , 1.82 , 16.90 %) . 
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فطفا عند األ  ماا أللتهاب األ  ةلمسبباالتأثير التثبيطي للب الرمان عىل الفطريات   

 

 3 سوالف حامد تيموز

ن   4هيفا  عباس حسير

 

 

 الملخص: 

عىل الفطريات المعزولة من  يبض( الشحم ال )مالحظة مدى تأثير مستخلص لب ثمار الرمان  إىل هدفت هذه الدراسة
ت إناث   ذكور و 12-8،9-4،5-1)أقل من سنه واحده، أعمار من فطفا  لل  معا ال  ز من ذلك  أربعةواختير تراكير

ي الحار )
ز المثبط  %100،75،50،25المستخلص المائ  كير

ا  لغرض معرفة الير ز هذه الير ز المن يبير ز  ،ربعةكير كير
اذ كان الير

ي التبضط لتلك الفطريات وذلك القل%هو 100
ز
ز لم يؤثر معنويا عىل تلك الفطريات بشكل كبير مالم لن  ف كير

هذا الير
 المواد الفعالة وبالتاىلي كلما  وار الما  المقطر يعمل عىل تحطضم اللن  نسبة من الما  المقطر المعقم يضاف له

ز يبير
ز الباقضة يزداد تحطضم ال إىل تضاف نسبة من الما  اكير

 المواد الفعالة وبالتاىلي يكون التثبضط فعاال لذلك كانت وار الير
ز يبير

ز  اقطار كير
ي الير

ز
 A.fumigatus ,A.niger ,A.parasiticus ,A.ochracis ,A.candidusالمستعمرات للفطريات ف

,Candida albicans ,C.parapsilosis ,C.stellatoides, Fusarium oxysporium 
,F.solani,Penicillium sp. ,Rhizopuus stolanifer ,Geotrichum candidum 

ز  عىل التواىلي للفطريات اعاله  ملم4،12،15،10،،1،14،1،1،2،0،4،2،13) ي تركير
ز
، 0،2% كانت النتائج )75اما ف

ز   2، 1، 0، 1، 0، 1، 0، 5، 0، 3 كير
ي الير

ز
 ،0،0، 0، 7، 0، 10، 6، 2% فكانت نتائج التثبضط )50ملم عىل التواىلي اما ف

ي حالة 8، 1، 2، 1
ز
ز  استخدام ملم عىل التواىلي اما ف ، 1، 2، 2، 0، 5، 13،0، 0، 12،10، 8% فكانت النتائج )25تركير

ز خال  اشهر الدراسة الستة المختارة للدراسة المصا ناثكذلك درست النسب المئوية للذكور وال   .  ملم عىل التواىلي 8 يبير
ة اصا مع ال  ناث % اما عند دراسة عالقة الفئة العمرية للذكور وال 29.14، 6.03، 8.04، 15.07، 15.60، 26.13)

 . %16.90 ،1.82، 5.93، 14.61، 19.20، 44.55المرضضة فكانت النسب المئوية ) نجنا  ال 
.الفطريات لب الرمان، ،التثبضطي التأثير : الكلمات المفتاحية  

 

 المقدمة: 

ي تعود لشجرة 
يه  Punica granatumيعد الرمان من الثمار التر ز والذي يعود  Domegranateوتسىم  النكلير

  Punicaceaeللعائلة الرمانضة 
ً
ي معظم المنافطق العربضة وخصواصا

ز
موفطنه الاصىلي نجنوب غرب أسضا و أوربا ويزرع ف

-4.8 % سكريات ومنها )كلوكوز 19.7-8.2حوض البحر المتوسط والعراق وبالد الشام وتحتوي عصارة الرمان عىل )

 كل 10.9
ً
ز و 0.8 % ما  و )81.3غم من حب الرمان يحتوي عىل )100  وعموما غم رماد 0.5دهون و غم 0.7 غم يبروتير

ز و  0.07ملغم حديد و  0.6ملغم فسفور و  24ملغم كالسيوم و 10 % سكريات و 19.2-8.2الضاف و ) 2و % ملغم ثضامير

ز و  0.02 ز و  0.9ملغم رايبوفالفير ز ) 8ملغم نضاسير   A،B،C( . 9ملغم فيتامير

ز ) ي أفطرافها أشواك وأوراق 3-6الرمان شجرة تعلو ما يبير
ز
رمحضة وأزهارها قرمزية و ثمر دائري و   ولها أغصان وف

ي الخريف وتونجد مادة يبض(ذات قشر نجلدي حضث يحتوي عىل الكثير من البذور المغطاة ) اللب ال 
ز
  ويجمع ثمرها ف

ي كونه يقطع السها 
ز
ي أنجزا  وقشر الثمرة وتظهر فوائد الرمان ف

ز
ة ف ز  كير ي   ،الثضانير

نجضد  ،يقوي العضا   ،يمنع القر

 مستخلص قشور الرمان  .مدر للبو  ،لخفقان القلبنافع  ،للمعدة
ً
ي كثير من الواصفات العالنجضه مثال

ز
وقد أتخذ الرمان ف

 60-50يغىل يبنسبة )
ً
  9،6).لير من الما  يعمل عىل أسقاط الدودة الوحضدة\  غراما

لكضمضاويه  % وأهم مركب من المجموعة ا28-25يبنسبة ) Tanninsومن المحتويات الكضمضائضة لقشور الرمان الـ 

ز  ز   اسم  والذي يعرف  Punicalinهو مركب )يبيونضكالير ز  Bكراناتير ز  Dو كراناتير ز الذي  Aو كراناتير ومركب يبيونضكاالنجير

ز   اسميعرف    % وأهم مركبات هذه المجموعة مركب  25-20  كذلك تحتوي عىل المواد العفصضة يبنسبة )Cكراناتير

ز  Gasurinكازورين  ز  Punicalaginو يبيونضكاالنجير كذلك تحتوي عىل القلويدات   .Punicacorteinو يبيونضكاكورتير
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ين 40يبنسبة  ين  Isopelletierine% و أهم المركبات الكضمضاويه فيها أيزوبضليير -Nوميثايل أيزوبضليير

Methylisopelletierine  ين   Pseudopelletierine( .9و سضدوبليير

ات الفعالة الخرى مثل الراتنجات و الصايبونضات و الزيوت الطضارة و وكذلك تحتوي عىل الفالفونات و المركب

 عىل اصحة الجسم لذلك أرتأت الكير من ال حاث 
ً
 أيجايبضا

ً
ا الكاليكوسضدات ولكل من هذه المركبات الفعاله المذكورة تأثير

ه الماضضه ي م استخدام إىل خال  السنوات العشر
ز
عالجة المسببات المرضضة الوسائل البديلة عن المواد الكضمضائضه ف

ه عىل الكضا  استخدم  لذلك فقد نجد أن هناك دراسات 7والقضا  عليها ) ت مستخلصات ذنب الخضل و مالحظة تأثير

ي 6المائضه )
ت فيها مستخلصات الثوم استخدم  و منها  حوث أنجريت لغرض القضا  عىل  ع( الفطريات الجلدية والتر

اتضة للنباتات الطبضة  دأت تعمل و بشكل واسع خال  هذه الحقبه هذا ما أكدته و من المالحظ أن المستخلصات النب

ي هذا المجا  فقد 
ز
يا المسببه لتسو  السنان  استخدمالكثير من البحوث ف ي معالجة البكير

ز
مستخلص الثوم والنعناع ف

ايد كلما أكتشف عقار نجديد نتضجة ل13) ز حصو  الطفرات الوراثضه و   من ذلك نالحظ أن خطورة المسببات المرضضة تير

ي تلك الممرضات
ز
ها خطورة هي فطريات  .ظهور عوامل المقاومه ف لذلك نالحظ أن من المسببات المرضضه و الكير

 هو Intestinal Fungi معا ال 
ً
ها توانجدا ي كان من أكير

ي أنجريت عليها العديد من الدراسات والتر
 Candidaوالتر

albicans (5 وكذلك الفطر  A. ochrecies  وA. niger.(2) 

ي المستشفضات والذين كانوا يعانون من التها ات ال 
ز
از للمرضز الراقدين ف  معا وقد أنجريت فحواصات لعينات الير

ز  أمراض فطرية )40أو قرحة الثتز عشر أو القولون فأظهرت النتائج أن نسبة  وأكدت  . 5% من هؤال  المرضز مصايبير

 والذي كان   فطفا لدى ال  معا الدراسات عىل أن معظم التها ات ال 
ً
ز مثال كانت بسبب تناولهم للمواد النشويه كالخير

ي لقشور الرمان له القدره 9،10و ذكر )  .C. albicans (4يشجع ظهور تلك الفطريات وبالخص 
  أن المستخلص المائ 

يا المونجبه والسالبه لصبغه كرام مثل   عىل  Pseudomonas aeroginosaعىل تثبضط البكير
ً
وكان له تأثير فعا  أيضا

ز من الفطريات  ي ال .A. nigerو  A. flavusنوعير
ز
 معا ومن الدراسات المنشوره الخرى هو ترافق ظهور الطفضلضات ف

فتحدث عشوائضة التشخضص فتظهر الكضا  والسبورات الكونضديه  C. albicansمع  Antameba histolyticaمثل 

مضلضه لت  أو الخيوط الير
ً
همعا   8،5) .لك الخمير

 إىل:  لذلك أرتأت هذه الدراسه

ي لب الرمان دون القشور ومعرفة المواقع الفعالة   .1
ز
 . FTIRنجهاز  استخدامالكشف عن المواد الفعالة ف

ز المثبط لمستخلص لب الرمان عىل الفطريات المرضضة المعزولة من ال  .2 كير
 . معا مالحظة تأثير الير

 

 المواد وفطرق الامل: 

  SDA Sabouraud`s Dextrose Agar) تحضير وسط

ي لير من الما  المقطر المعقم وضبط الـــــــ65مقدار  ذ ذوبإ
ز
دوارق  حجم  أربعةووزع عىل  6.8عىل  PHغم ف

ي 1ْم و ضغط 121 مل ثم عقم نجهاز المواصده عىل درنجة حرارة 250)
ز
نجو ولمدة نصف ساعه ثم يبرد الوسط و اصب ف

ز اال  ي و حفظت لحير  دام. ستخأفطباق يبير

 المكونات )مكونات الوسط 

Glucose   20غم 

Peptone   10 غم 

Agar     20غم 

D.W     1  لير 

ي كانت خالضه من ال  :جمع الثمار -2
ه والتر ات الجرثومضه اصا نجمعت مجموعه من ثمار الرمان ذات الحجام الكبير

)مختير وحدة أ حاث البيئه والوقايه من التلوث /كلضة العلوم /نجامعة القادسضه  ثم فتحت الثمار و وعزلت  إىل ونجلبت

ي تسىم )العفصات  ثم تم الكشف عن الماده الفعاله وذلك  يبض(القشور عن اللب ال 
مع الغشضه الشفافه والتر

http://www.ijherjournal.com/


 

MINAR International Journal of Applied Sciences and Technology 

 

142  

 

www.minarjournal.com 

 

ومن ثم  مْ 70ن الحراري عىل درنجة حرارة الفر  استخداممسحوق ) اودر    إىل نجز  من اللب و تحويله استخدام 

ي  عد تحويلةاستخدام
 .مسحوق إىل ه للحصو  عىل المستخلص المائ 

 

 :الكشف عن الماده الفااله -3

ي عن المركبات الفعاله
 :الكشف الكضمضائ 

ي مع )10تم ذلك  مزج ) :الكشف عن الدباغيات -
درنجة  إىل مل  من الما  المقطر وسخن50غم  من المسحوق النبائر

ز ) سم عىل قسمير
ُ
د  عدها ق  % من خالت 1القسم الو  ) إىل ضضفاحرارة الغلضان ثم رشح المحلو  وترك الراشح ليير

ي فأضضف
 % كلوريد 1)إلضه  الراصاص ويستد  عىل ونجود الد اغضات  ظهور راسب هالمي القوام أما القسم الثائز

  19).المزرق الحديديك يستد  عن ونجود الد اغضات  ظهور اللون الاصفر 

 :الكشف عن القلويدات -

ي نصت عىل غىلي )20)ت الطريقة اعتمد
  مل 50 غم من مسحوق النبات مع )10  للكشف عن القلويدات والتر

يده وأختير )HCl% من حام( 4من الما  المقطر المحم( يبواسطة  ي 0.5   ورشح المحلو   عد تير
ز
 مل من الراشح ف

 مع كل من الكواشف التالضة:  Untch glassزنجانجة ساعه 

 كاشف درانجندروف ونتضجته ظهور راسب )يبرتقاىلي    -1

 أيبض(. كاشف ماير ونتضجته ظهور راسب   -2

 :الكشف عن الكاليكوسضدات -3

 :وكانت كما يىلي   11)أتبعت فطريقة 

 )1وضع )
ُ
ي أنبوبة أختبار و أضضف له

ز
 ثم  مل من كاشف )يبندكت  المحضز سا2 مل من مستخلص النبات ف

ً
 قا

ي  درنجة الغلضان وتركه لمدة  إىل نقلت المحالضل
دقائق وأستد  عىل أيجايبضة الفحص )أي ونجود  5حمام مائ 

ومزج مقداران متساويان من كاشف )فهلنك  من  ،الكاليكوسضدات  من خال  ظهور اللون الحمر ولتأكضد النتضجة

ي مغىلي ل
ي حمام مائ 

ز
ي لمسحوق النبات وترك ف

دقائق  وكان ظهور راسب أحمر دلضل عىل 10مدة )المستخلص المائ 

 .أيجايبضة الفحص

 

 :الكشف عن الفينوالت  -4

% كلوريد الحديديك 1مل  من محلو  )2) إىل مل  من مستخلص النبات3وذلك  أضافة )  20)أتبعت فطريقة 

 .أن ظهور اللون الخضز المزرق يد  عىل ونجود الفينوالت 

 

 :الكشف عن الفالفونات -5

ي نصت عىل ما يىلي   21فطريقة ) تاعتمد
 :والتر

ي 10حضز محلو  )أ   أذا ة 
ز
ز 5غم من مسحوق النبات أو المستخلص ف كير

% ثم 95مل من الكحو  الثضىلي يبير

ز 10رشح المحلو  وحضز محلو  )ب  وذلك  أضافة  كير
ز KOHمل )10 إىل %50ملغم من الكحو  الثضىلي يبير كير

  يبير

ز فأن ظهور اللون الاصفر دلضل عىل ونجود الفالفونات% وعند مزج كمضات متساوية من كال 50  . المحلولير

 

 :الكشف عن الراتنجات -6

ز 50  أذ أضضف 19أتبعت فطريقة ) كير
غم من مسحوق النباتات أو 5 إىل %95مل من الكحو  الثضىلي يبير

ز  ي لضغىلي لمدة دقضقتير
ي حمام مائ 

ز
ي وبعد تركه ف

مل من الما  100رشح المحلو  ثم أضضف للراشح  ،المستخلص النبائر

 .أستد  عىل ونجود المواد الراتنجضة  ظهور عكارة ،المركز  HClالمقطر المحم(  حام( 
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 :الكشف عن الصابونيات -7

ي )
ز
 لما ورد ف

ً
 :  وهي 19تونجد فطريقتان للكشف عن الصايبونضات تبعا

ي  -1
ز
ي لمسحوق العينه النباتضه بشده ف

ظهور الرغوه الكثضفه وبقائها لعدة دقائق دلضل  ،أنبوبة أختبار  رج المحلو  المائ 

 .عىل ونجود الصايبونضات

ي للنبات ظهور راسب 1.5 إىل مل من كلوريد الزئبقضك5أضافة  -2
دالله عىل أيجايبضة  أيبض(مل من المستخلص المائ 

 .الكشف

از 50تم الحصو  عىل  :نجمع العينات -4 ي  فطفا ل  Stoolعينة من الير
و  فطفا من مستشقز الوالدة وال  عمار ال مختلقز

ي محافظة القادسضة وزرعت العينات عىل وسط السايبرويد أكار وبواقع ثالث مكررات 
ز
ات ف  االتفاق مع أحدى المختير

ي الذي يستخدمه )  والذي 
فضه عىل  اعتمد لكل عينه ثم شخصت هذه الفطريات  االعتماد عىل السا  التصنضقز

 .الصفات المظهرية والمجهرية

ز المثبط الدئز لمستخلص لب الرمان -5 كير
 .تحضير الير

ي وصفها ) استخدامب
 :( كما يىلي 1فطريقة تخفيف األكار والت 

 ( ز من المستخلص اكير
 % 100الحصو  عىل سلسلة من الير

  100تم اخذ المستخلص( ز  % من 75، 50، 25% مادة فعالة للب الرمان وعملت منه عدة تراكير

ز المذكورة  الما  المقطر المعقم اكير
 االاصىلي ثم اكملت الير

ز كير
)100 إىل الير % 25% والطريقة كالتاىلي

ز  75مادة فعالة+  ز االخرى. اذ عملت عدة مكررات لكل تركير اكير
ما  مقطر معقم  وهكذا  قضة الير

ز وذلك لحانجة الدراسة اليها.  اكير
 من الير

 ي ت
ز
عملت ثالث مكررات لكل ، ثبضط النمو الشعاعي للفطريات المرضضةاختبار كفا ة المستخلص ف

( ز اكير
ز من الير ي)100، 75، 50، 25تركير ز عىل افطباق يبير اكير

  1  وبواقع)cm 9 % اذ وزعت تلك الير

ي االفطباق وحركت االفطباق  PDAمل لكل فطبق من االفطباق ثم اصب الوسط 
ز
عىل المستخلص ف

حركة رحوية حتر يتوزع المستخلص عىل الوسط وتركت االفطباق لتتجمد. زرعت االفطباق 

ي هذه الدراسة وحضنت عىل درنجة حرارة)
ز
اما الخمائر ˚  م2±25 الفطريات المرضضة المعزولة ف

ة لمالحظة اقطار المستعمرات   ايام مع المتا عة اليومض7ولمدة)˚  م34حضنت عىل درنجة حرارة )

ز وتسجضل النتائج من خال  قضا  اقطار  اكير
ز من الير ي كل تركير

ز
لكل قطر من الفطريات وف

ي متعامد. 
 المستعمرات بشكل ثالئر

  Corn meal Agarتحضير وسط أكار الذره  -6

كة حضث أذيب ) ز الذره مع )20وحضز حسب تواصضات الشر وز و غم  دكس20غم  يببتون و)20غم  من فطحير ير

ي 15)
ز
ز عىل اللهب لكي تتجانس المكونات  عدها رشحت 500غم  أكار ف مل من الما  المقطر المعقم مع التسخير

شيح و أكمل الوسط  مل و عقمت  المواصده. 1000 إىل يبواسطة ورق الير

ي 7
ي  استخدم:.التحلضل االحصائ 

 .كاي سكوير لمالحظة مدى تطايبق العينات X2التحلضل االحصائ 
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 النتائج والمناقشة: 

ز 1نجدو  ) ة الدراسه من المرضز المصايبير    المجموع الكىلي والنسبه المؤيه للنواع الفطريه المعزوله خال  فير

 

مجموع العزالت للنوع  عدد العزالت الفطريات المعزوله

 الواحد

 النسبة المئوية %

 إناث ذكور

A. fumigatus 

A. niger 

A. parasiticus 

A. ochracis 

A. candidus 

Candida albicans 

C. parapsilosis 

C. stellatoides 

F. oxysporium 

F. solani 

Penicillium sp. 

Rhizopus stolanifer 

Geotrichum candidum 

11 

20 

5 

7 

5 

29 

1 

7 

0 

18 

6 

1 

22 

15 

14 

0 

4 

10 

3 

2 

5 

8 

6 

7 

3 

15 

26 

34 

5 

11 

15 

27 

3 

12 

8 

24 

13 

4 

37 

11.90 

15.52 

2.30 

5.02 

6.90 

12.32 

1.30 

5.50 

3.65 

10.95 

5.93 

1.82 

16.90 

 %100 219 92 127 العدد الكلي للعزالت الفطريه

ز العزالت الفطرية وعدد الذكور وال   ز = ناث)مايبير  X2 المصايبير

 

ي أحداث ال 1من نجدو  )
ز
ي اصا   نالحظ أن للفطريات المعويه دور فعا  ف

ي نجسم النسان والتر
ز
منها ات ف

ي النسان أذ أن تناو   ع( الغذيه الملوثه يبتلك الفطريات اصا ال 
ز
ي تعتير أكير منافطق الجسم خطوره ف

ات المعويه والتر

ي تكون  كمضات 
ي تعضد دوره حضاه الفطر والتر

ي تعتير من الدوار الحضه التر
ب السوائل الحاويه عىل تلك السبورات التر أو شر

ي توفر المتطلبات الجضده للفطر ومن النتائج الواظحه للجدو  لوحظ أن  تعتير من معا هائله وبما أن ال 
الوساط التر

 %  من المجموع الكىلي للعزالت وهي أعىل من النسب الخرى 41.55. وبنسبه Aspergillus spهناك سضاده لجنس 

نجه وقدراته العالضه عىل قدره ذلك الفطر عىل تحمل الظروف البيئضه الحر  إىل المسجله للفطريات وقد يعود سبب ذلك

ي 
ي تمكنه من أستغال  المصادر الغذائضه المختلفه )العائز

  1997،أنتاج النزيمات واليضات الثانويه والتر

 Candida sp. 19.20 الـه اصا كذلك لوحظ أن نسبه ال 
ً
ي ذلك الرفطوبه وحراره الجسم وأيضا

ز
 %  ساعدها ف

ي ساعدت الفطرعىل النمو )الحاله الصحضه للمري( كانت من أهم العوامل ال
ز الجدو  )ellis،1991تر   أن 1  كذلك يبير

 %  كذلك نسبه 5.93كانت   Penicilliumه  الـ اصا %  ونسبه ال 14.61هي ) Fusariumه  الفطر اصا نسبه ال 

ز مقدره هذه الفطريات عىل النمو عىل الرغم من 1.82كانت )  Rhizopusه  الفطر اصا ال  %  أن هذه النتائج تبير

ي تساعد عىل ال أ
ه يبتلك اصا ختالف الفئات العمريه أما نتضجة أختالف الغذيه المتناوله من قبل الشخاص كالغذيه التر

ي ال اصا تكون مهيئه لستقبا  الفطر كال  معا الفطريات أو أن ال 
ز
وقضامها  معا ه  اللتها ات نتضجه توانجد الطفضلضات ف

ي ال 
ز
 لنمو تلك الفطريات وهذا ما أكده  معا  عمل تقرحات ف

ً
 مالئما

ً
   10)مما يوفر وسطا

ة   )إ %  16.90. وبنسبه Geotrichum spكذلك يبينت النتائج توانجد خمير
ً
ي 90ذ أن تقريبا

%  من العزالت التر

ي منها الفئه العمريه أقل من سنه وهذا يكون أما نتضجه للحل
ي كان يعائز

ه والتر ضب نجمعت لم تخلو من تلك الخمير

ي عملضه الرضاعه أو يكون نتضجة 
ز
ي تعتير مصدر نشوي نجضد لنمو  استخدامالمستخدم ف

ز المصنوع من الحنطه والتر الخير

 لما أكده )
ً
ي مطا قا

ه وهذا يأئر     18، 2هذه الخمير
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ي مستخلص لب الرمان ال   2نجدو  )
ز
ز المواد الفعاله ف  يبض(يبير

 

 مستخلص لب الرمان المركبات الفعاله

 الفينوالت

 التانينات

 الصابونيات

 القلويدات

 الفالفونات

 الكاليكوسيدات

 الراتنجات

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

 ـــ

+ 

 

ز الجدو  ) ي للمستخلص ظهور 2يبير
ي لب الرمان أذ لوحظ من خال  الفحص الكضمضائ 

ز
  ماهضه المواد الفعاله ف

ز النسب المونجوده ذ أن نسبه القلويدات إالمركبات الفعاله وحسب الجدو  وبنسب عالضه  تكاد تكون أعىل نسبه من يبير

ي دلت علضه اكير المصادر ومنها ) إىل ويعزى الفعل التثبضطي لعملها 
ي التر

      10،9القلويدات التر

ز  الفطريات المعوية وتوزيعهم حسب ال 3نجدو  )  واشهر السنة  نجنا   عدد المرضز المصايبير

 

 المجموع أشهر الدراسة الجنس

 أذار شباط كانون الثاني كانون األول تشرين الثاني تشرين األول

 147 37 12 15 25 26 32 ذكر

 52 21 0 1 5 5 20 أنثى

 199 58 12 16 30 31 52 المجموع

% 26.13 15.60 15.07 8.04 6.03 29.14 100% 

X2   = ز الجنس واشهر السنة  0.05تحت مستوى احتمالضة   24.35)مايبير

ز الجدو  ) ز خال  ست ناثالمئويه للذكور وال    النسب3يبير  أشهر من الدراسه  ةالمصايبير

ي النسب المئوية لل إ
ز
ين الو  اصا ذ لوحظ ان هناك أرتفاع ملحوظ ف ه  الفطريات المرضضه خال  شهر تشر

ي شهر أذار ويمكن تفسير هذه النتائج ومطا قه العينات 29.14%  ويلضه )26.13وبنسبه )
ز
ي سجلت ف

%  النسبه التر

ه تزداد فيها حدة الرفطوبه وتكون فيها حراره الجو معتدله  ما يتالئم مع نمو ذلك للمص ز و أشهر السنه أن هذه الفير ايبير

ي ال 
ز
ي دراسه ) معا الفطر وتوانجده ف

ز
 لما نجا  ف

ً
ي مطا قا

ه وهذا يأئر ي يزداد نموها خال  هذه الفير
  10وكذلك الخمائر التر

ه تزداد فيها نسب ي أكدت أن هذه الفير
 .ه الفطريات نتضجه لمالئمه درنجة الحراره والرفطوبهالتر
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ز  الفطريات المعوية نسبة4نجدو  )  المرضضة  نجنا الفئة العمرية وال  إىل   توزيــــع المصايبير

 

 أجناس

 الفطريات

 عدد الفئه العمريه )بالسنه(

 اتإصاب

 الذكور

 عدد

 اتإصاب

 ناثاإل

 المجموع الكلي

 لعزالت 

 الجنس الواحد 

النسبه 

 المئوية

% 
  12-9  8-5  4-1 أقل من سنه واحده

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

Aspergillus 10 7 12 10 15 20 11 6 48 43 91 44.55 

Candida 4 2 6 3 15 4 7 1 32 10 42 19.20 

Fusarium 0 2 7 0 3 2 8 10 18 14 32 14.61 

Penicillium 0 0 2 0 4 5 0 2 6 7 13 5.93 

Rhizopus 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4 1.82 

Geotrichum 7 8 8 5 5 2 2 0 22 15 37 16.90 

 %100 219 92 127 21 34 3 42 18 35 19 21 المجموع

  0.05عند مستوى احتمالضة )

X2 ة ز الفئة العمرية ونوع الفطر او الخمير  28.7=  )مايبير

X2 ز الفئة العمرية والجنس   19.2=  )مايبير

X2 ز نوع الفطر والجنس    32.5=  )مايبير

ز النتائج أن الفئه العمريه4أما نجدو  ) ي لذلك الجدو  تبير
 سنوات  أزدادت 3-8   تم خالله التحلضل الحصائ 

   المقارنه مع المجاميع الخرى وفطو  Σ=34)وللذكور  ناث  لل Σ=42)ه  النواع الفطريه المعزوله اصا فيها نسبه ال 

ه الدراسه وأظهرت النسب المؤيه للفطريات المعزوله تردد الفطر  .  كافه أنواعه المعزوله Aspergillus spفير

ي ظهرت أثنا  العز  وللذكور وال 41.55)
عىل حد سوا  ومن المتوقع أن  ناث%   المقارنه مع الخمائر والفطريات التر

 ه يبزيادة تزداد هذه النسب

ي الهوا  
ز
ت للدراسه أذ أن سضادة هذا الفطر نتضجه لنتشار السبورات ف ي أختير

ه التر أخذت العينات خال  تلك الفير

  5، 4)فطر متطفل يبتوفر الظروف المالئمه له  إىل والغذا  والما  وبما أن ذلك الفطر يمكن أن يتحو  من فطر رمي 

ي عينات الـ 
ز
ه دون عملضه الزرع هذا ما يعلل توانجد ذلك الفطر  Stoolلذلك توانجدت سبورات الفطر ف عند فحصها مباشر

 . كثافه أثنا  عملضه الزراعه

 واصلتGeotrichum spكذلك نالحظ تردد الفطر 
ً
%  وقد تزداد هذه النسبه 16.90) إىل . وبنسبه عالضه أيضا

ي نتضجه لتناو  الغذي
ه الملوثه بسبورات ذلك الفطر كتناو  ثمار  مرور الوقت وأن هذه الكثافه لذلك الفطر قد تأئر

ز والرز ومما يشجع عىل توانجدها  أو تناو  النشويات كالخير
ً
ه اصا والكير أحتمالضه لل   10، 5)الطمافطه الطازنجه مثال

 لنقل 
ً
 مالئما

ً
ي قد تكون وسطا

ذلك  ذلك الفطر هو تناو  الثمار الملوثه  السبورات كذلك توانجد أحد النواع الطفضلضه التر

 معا . ال  إىل الفطر 

ه  ي تعود لخمير
ي للعينات ظهرت مجموعه من الخمائر التر ي شكلت Candida spومن الفحص المختير

. والتر

ي يكون من 19.20نسبه 
ه من الخمائر الخطره والتر %   المقارنه مع النواع الفطريه الخرى المعزوله أذ تعد هذه الخمير

 . 6، 1)عىل المقاومه حتر للمضادات الحيويه وهذا مااكده  لها القدرهلن  الصعوبه التخلص منها 

ي البحث قد يعزى
ز
ي نجميع الفئات العمريه المستخدمه ف

ز
ه ف نوعضه الغذيه المتناوله  إىل وأن توانجد تلك الخمير

ي ال 
ز
ي تحصل ف

 عىل النشويات أو نتضجه لعملضات المساك التر
ً
ي تكد  ا إىل الغلضظه مما يؤدي معا والحاويه مثال

ز
لغذا  ف

ه ونتضجه لهذه العملضه قد تحصل  معا ال  وهذا  حد ذاته عملضه مهمه تستطيع من خاللها توفير كافه الحتضانجات للخمير

ي تلك المنطقه وهذا نجا  مطا قا لما نجا   ه اصا اللتها ات المعويه والتقرحات مما يزيد من فراصه ال 
ز
  8، 1)ه والتوانجد ف

ي ال كذلك يمكن تفسير توانجد هذه ا
ز
ي من المالحظ أنها تنتشر ف

ه والتر أكير من الذكور لنها أحد  ناثلخمير

ي قد تنقل سبورات
ي تحدث  إىل المسببات المرضضه لللتها ات المهبلضه والتر

القناه الهضمضه السفلضه عن فطريق الحكه التر

( 
ً
وهذه الحاله تنطبق عىل نجميع الفطريات   10، 4وبالتاىلي تعطي فراصه للنتقا  يبتوانجد الطفضلضات كالديدان مثال

ي الجدو  وبجميع نسبها
ز
 .المعزوله والظاهره ف
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ز مستخلص لب الرمان عىل النمو الشعاعي للعزالت الفطريه مقاسه ) الملضمير 5نجدو  )    تأثير تراكير

X2ز لب الرمان عىل النمو الشعاعي للعزالت الفطريه  0.05تحت مستوى احتمالضة     = )مايبير

 المعدل المجموع التراكيز ريات المعزولهالفط

100% 25% 50% 75% 

A. fumigatus 

A. niger 

A. parasiticus 

A. ochrecies 

A. candidus 

Candida albicans 

C. parapsilopsis 

C. stellatodes 

F. oxysporium 

F. solani 

Penicillium sp. 

R. stolanifer 

Geot. Candidus 

10 

15 

12 

4 

13 

2 

4 

0 

2 

1 

1 

14 

1 

8 

12 

10 

0 

13 

0 

5 

0 

2 

2 

1 

8 

0 

2 

6 

10 

0 

7 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

8 

0 

0 

2 

3 

0 

5 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

20 

35 

35 

4 

39 

2 

10 

0 

6 

5 

4 

32 

1 

10.41 

18.22 

18.22 

2.10 

19.80 

1.04 

5.20 

0 

3.12 

2.60 

2.08 

16.70 

0.52 

 

 100% 192 15 37 61 79 المجموع

  53.84% 61.53% 69.23% 92.30% النسبه المئويه للتثبيط

 

 100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسبه المئويه للتثبضط 

 عدد العزالت الكىلي 

 

ز  4ت فضه استخدم  والذي 5نتائج نجدو  ) أظهرت اكير
ز لمستخلصات لب ثمار الرمان أن نجميع الير تراكير

ي عىل تلك الفطريات من خال  قضا  النسبه المئويه لقطار المستعمرات ومالحظه  المستخدمه كان لها الثر اليجائر

ي كانت لها فعالض
ز والتر اكير

ز وكان من أكير الير اكير
ز مدى تأثرها يبتلك الير كير

% أي 75% و 50ه تثبضطضه للفطريات المرضضه الير

ي البارد تزداد  أضافه الما  لها وتصبح ذات فعل تثبضطي للمستعمرات الفطريه
وتفش ،أن فعالضه هذا المستخلص المائ 

ي ذلك المستخلص تكون مكبوته العمل إال يبإضافة الم
ز
ا  لها أو هذه النتضجه عىل أن الماده الكضمضاويه )الماده الفعاله  ف

لذلك ،إضافة أي ماده كضمضاويه وتصبح ذات فعل تثبضطي قادره حتر عىل تحطضم الجدران الخلويه للخلضه الفطريه

ز )85نالحظ أن النسبه المئوية للتثبضط  كير
ز )36%  و 75% للير كير

ز )39%  و 50% للير كير
ز 21%  و 25% للير كير

% للير

ي تحضير مستخلص قشور الرمان و أختبار فعاليته خارج % .وتفش هذه النتضجة عىل ان أستعما  ال100)
ز
ما  المقطر ف

 مع دراسة )
ً
ي منسجما

ي أستخالص التانينات 22الجسم الحي يأئر
ز
 ف
ً
ز فيها أن الما  هو أفضل المذيبات أستعماال ي يبير

  التر

ي قشور ثمار الرمان
ز
ه من المذيبات الخرى أ  )الماده الفعاله ف ذ تتفكك المذيبات القا له من مصادرها النباتضه دون غير

ي حالة أستخالاصها لكون المواد الفعالة التعطي 
ز
للتحلل عند تعرضها لمذيبات كحولضه ولذا يفضل أستبعاد الكحو  ف

ة  مفعوال مالم يضاف لها الما  المقطر دون المذيبات االخرى.لذلك نالحظ ان اعىل قضمة للتثبضط كانت عند الخمير

stellatodes Candida ي كل
ز
ز ) ف اكير

ز يليها 0الير اكير
ي نجميع الير

ز
،وكان من اكير الفطريات Geotrichum candida % ف

ز  اكير
 .Aspergillus candidusو الفطر  Rhizopus stolaniferمقاومة للير
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