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لروساتي ...............عادل عذنان علي

دراسة فعالية مستخلص اوراق نبات السنامكي
 Senna alataضذ الفطريات الجلذية،
مختبريا
عادل عدنان علي
معهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائية للدراسات العليا
جامعة بغداد

الخالصة
تم د ارسممة لعاليممة مسممتال

اوراا نبممات السمنام

 dermatophytesماتبريمماو و ممد ت م تقيممي
extract

 Senna alataضممد الريريممات الجلديممة

رمماص المسممتال

ال حممول باسممتادا ال حممو االثيل م

 ethanolicلم ممقوراا ضم ممد الريريم ممات الجلديم ممة التابعم ممة لقجنم مما

 Microsporumو  Epidermophytonوالت م م تسم ممب
 dermatophytosisالت م ت ممي

 Trichophytonو

انواةم مما ماتلرم ممة م م م االم م م ار

االج م اص الماتلرممة م م الجس م وترممم

وبمماص الممر

الجلديم ممة
Tinea

capitisو القوباص الور ية  Tinea crurisو وباص الجس  Tinea corporisو وباص القد Tinea
.pedis

لقممد بينممت نتممائا دممسة الد ارسممة بم

مسممتال

اوراا نبممات السممنام

لهمما تم ثير مموي مضمماد

لي ممري  antifungalض ممد م م مم م الريري ممات  Microsporum canisو

Trichophyton

 rubrumو  T. mentagrophytesو  . Epidermophyton fluccosumا المسممتال
ال حممول باسممتادا االيثممانو

ممد ا هممر اةل م درجممة تثبمميي ل م الريممر  T. rubrumوالريممر E.

 fluccosumبمنيقة تثبيي  20.50و  20.00مل و ةل التوال  .ت حسا

( ) MICو م ممد ا هم ممرت النتم ممائا بم مما التر ي م م المثم ممبي االدن م م لمسم ممتال
الريريات الجلدية المدروسة ا  5.0ملغ /م .

المقدمة Introduction

التر ي المثبي االدن

اوراا السم ممنام

لجمي م م
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لروساتي ...............عادل عذنان علي
لم السممنوات الحاليممةو نمما البحممت لم النباتممات اليبيممة ادتماممما بيم ار لم جميم دو العممال و

مم اممق د ارسممة المجتمعممات التم تسممتاد اليم
اليبيةو و سلك ن

الي

التقليممدي لم ةممقت السم ا باسممتادا االةرمما

البدي والمت ام لعقت االم ار

البررية (.)Sher, 2009

لقممد اسممتادمت النباتممات اليبيممة لعممد ممرو م م ال م م ل م ةممقت االم م ار

م ونممات سات لعاليممة ةقجيممةو وحاليمما لمما بعم
للبحممت ة م بعم

منتجممات النباتممات ال ار يممة ممد جممس

الم مواد ال يميائيممة النباتيممة  phytochemicalsالت م تعمم

 antimicrobialوبعم

تلممك المنتجممات النباتيممة تتحلم يبيعيمما مم

الحتوائهمما ةل م

ادتممما العلممماص

مضممادات مي روبيممة

بم االحيمماص الد يقممة لم البيئممة

وت و مينة ل حة االنسا ( Kumarوجماةته و  0226و  Wnagوجماةتهو .)0202
لم الريقيما اليممو و لما ا ثممر مم  %62مم المجتمم يسمتاد اليم

االمم م ار

المس ممتوينة (WHOو )0224و م مما ا مقي ممي الن مما

واوربمما وةلم الممرا مم التيممور الهائم لم

بالي م

التقليمدي لم ةممقت ال ثيمر مم

التقليممدي باسممتادا االةرمما
ه ممور

تج مماو

لم م ال ممدو المتقدم ممة لم م امري مما

ممناةة االدويممة والعقمما يرو لممانه يعممودو الم المعالجممة

(WHOو  )0224لغممر

ترممادي االة م ار

الجانبيممة و ممسلك

ممرة المقاوم ممة  resistanceلل ثي ممر مم م المض ممادات الحياتي ممة  antibioticsض ممد

المسممببات المرضمميةو اس ا ال ثيممر م م تلممك المضممادات مواا ممة باالسممتادا المت ممررم ت م دي ال م

ضممعج جهمما المناةممة

.hypersensitivity
لغر

 immunosuppressionاضممالة ال م التحس م

السيير ةل االم ار

الم ممنعة يميائيمماو ول م بسممب

المرممري م م اسممتادامها

المتسببة ة المي روباتو لقد استادمت العديد م العقا ير

االسممتادا المت ايممد لهمماو لمما العديممد م م المسممببات المرض مية ممد

يورت آليات لمقاومة تلمك المضمادات الم منعة .ولغمر

مواجهمة المي روبمات والتغلم

ةلم

مرة

المقاومممةو لقممد تم ت ممني ادويممة جديممد بديلممة مم م ممادر نباتيممة يبيعيممة ( Upadhyayوجماةتممهو

.)0202

لم الممدو الناميممة الرقيممر التم تعجم ةم دلم ت مماليج اليم

ل لبحت ة م ادر ةقجية م اق النباتات واالةرا
االم ار

الحممديتو لهنمماك حاجممة ماسممة

الت يستادمها سم ا تلمك المدو لعمقت

 .وبهسا لا الباحثي يقومو بدراسات مستمر اليجاد نباتات يبية لغر

والح و ةلم الضم ةقما ير يبيمة السمتادامها لم ةمقت االمم ار

Osujiو .)0225

برم

تيموير البحموت

مت امم ( Usmanو
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لروساتي ...............عادل عذنان علي
ا السممنا (السممنام )  Senna alataدممو ةبممار ة م رممجير  shrubتسممتاد ل م بع م

ومنهمما االم م ار

البلممدا لل ينممة اضممالة الم اسممتادامها لم ةممقت ال ثيممر مم اال ممابات واالمم ار

الجلديم م مة الريري م ممة واليريلي م ممة ) Palanichamyو Nagorajonو  )0772م ممسلك يس م ممتاد نب م ممات
لم ةمقت البواسمير haemorrhoidsو حماالت االمسماك constipationو الرتما اُرربم

السمنام

hernia

inguinalو يريليم م ممات االمعم م مماص parasites

blennorrhagiaو داص الس م م ممرل

intestinalو السم م مميق المام م مماي

 Syphilisوالسم م م م ري  Abo( diabeticsوجماةتم م م ممهو ; 0776

 Adjanahounوجماةتممهو  .)0770و ممد جمماص ة م االممما جعرممر ال ممادا ةليممه السممق ة م النب م
( ل اهلل ةليه وسل ) ا السنام

ةليه السق ملو ةل النا
ا اوراا السممنام

دو مسيد االدويمةم (محسم و  .)0226و مد ما االمما ال مادا
مثقا منهو بمثقالي م سد م

ما ل السنا لقابلوا

تسممتاد ل م ةممقت االاممتقت  convulsionو

ممور القل م

heart

failureو آال ال ممبي abdominal painو االرتر مما ( oedemaتجمم م السم موائ تح ممت الجل ممد)
و ممسلك لانممه لعمما جممدا ل م ةممقت االم م ار

Elujobiو .)0771
المستال

لم م د ارس ممة مر ممابهة لم م مالي ي مما مم م

الجلديممة الريريممة  Ogunti( dermatophytosisو
بم م  Ibrahimو  )0773( Osmanممد وج ممدا ب مما

ال حول باسمتادا االيثمانو الوراا نبمات السمناو مد ا همر لعاليمة بيمر ضمد الريريمات

الجلديم م م ممة  dermatophytesومنهم م م مما الريريم م م ممات mentagrophytes

 Trichophytonو

 Trichophyton rubrumو  .Microsporum gypseumو ممسلك  Akinyemiوجماةت ممه

( )0222ممد ا ممدت لعاليممة اوراا نبممات السممنا عممقت يبم ةرممب  .لقممد ارممار  Adebayoوجماةتممه
( )0777با التر ي التثبيي االدن  MICللمستال
الت درسها ما ةدا للرير .Aspergillus niger

النبات

ا

لقم ممد وجم ممد م م م ام ممق الد ارسم مماتو بم مما لعاليم ممة نبم ممات alata

ليق لجميم انمواا الريريمات

 Sennaمضم مماد مي روب م م

 antimicrobialو تعم ممود ال م م وجم ممود العديم ممد م م م المر بم ممات الرعالم ممة مث م م الرين م موالت phenolsو
التانين م ممات tanninsو الس م ممابونينات saponinsو القلوي م ممدات alkaloidsو الس م ممترويدات steroidsو

الرقلينات  flavonoidsوال اربوديدرات .carbohydrates
لقممد ا هممر المسممتال

االيثممانول  ethanolicوالميثممانول  methanolic extractلنبممات

السنا ت ثي ار مضادا للمي روبات يوي المدى ضد الريريات والاممائر مثم Candida albicansو
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 Asperegillus flavusو  Trichophyton mentagrophytesو  Microsporum canisو
انواا الب تريا ( Makindeوجماةته و.)0225

 Blastomyces dermatitidisوبع

راص نبات السنا باستادا مستال

و د جريت دسة الدراسة لتقيي

االوراا ضد الريريمات

الجلديممة المع ولممة ماتبريمماو ودممسة الد ارسممة وايردمما م م الد ارسممت المماثلممةو تعممد ل م الو ممت الحاضممر
حاجة ملحة ضرورية اليجاد بدائ يبية يبيعية م اق استادا النباتات اليبيةو لترادي اايار

االة ار

مجممد بسممب

الجانبية الناتجة ة تناو المضادات الحيايتة الم منعةو والتم ا مبل ال ثيمر منهما ايمر
ب م المسممببات المرضممية ( Chopraوجماةتممهو ; 0775

تيممور المقاومممة ضممددا م م

 Okoroوجماةتهو .)0202

المواد وطرائق العمل

تشخيص نبات السنامكي Senna alata
ت جم ةينات م نبات السنام

وت تراي ها م

ب معر

ل محال ة بغداد امق رمهري ح يم ار -تممو 0202و

لية ال راةة -جامعة بغداد.

تحضير المزارع النقية pure culture

ت تحضير م ارا نقيمة للريريمات الجلديمة التم تم الح مو ةليهما ودم

Microsporum

T.mentagrophytes , Trichophyton rubrum , canisو Epiderophyton fluccosu
م ماتبر ال حة المر ي-بغداد وسلك ب رةها ةل وسي سابرويد (.)SGA

تحضير المستخمص الخام الوراق نبات السنامكي

تم تجريممج اوراا النبممات لم ال م وةنممد درجممة حمرار الغرلممة ( )1±25لمممد  5ايمما و ال

التجريج تحت الرم

ي دي ال لقدا لعالية بع

المر بات الرعالمة لم النبمات .بعمددا تم يحم

االوراا باسممتادا دمماو ا ل م للح ممو ةل م مسممحوا نمماة و ا م

المسممحوا ل م وةمماص جمماج

معق ةند درجة حرار الغرلة لحي االستعما .
تم الح ممو ةل م المسممتال

ال حممول لممقوراا (المسممتال

الس سوليت soxhlet apparatusو وت ا نه ل

االيثممانول ) باسممتادا جهمما

نينة جاجية معقمة وحر ت ل الثقجة.

تحديد درجة الحموضة  pHلممستخمص الخام الوراق نبات السنامكي
يما

تم تحديممد درجممة حموضممة المسممتال

االيثممانول الامما الوراا نبممات السممنا باسممتادا جهمما

الحموضمة المعمد  calibrated pH meterحيمت اسيم

 0ام مم المسمتال

االيثمانول
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لروساتي ...............عادل عذنان علي
لممقوراا ل م  022م م ممماص مقيممر للح ممو ةل م تر ي م  02ملغ /م م والممي جيممدا للح ممو ةل م
محلو متجان

ل

يعي

راص د يقة للجها .
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تقييم فعالية المستخمص الخام كمضاد فطري antifungal
استاد

م الوسي ال ل

والوسي السائ لتقيي لعالية المسمتال

الاما الوراا السمنا
م

مضاد ليمري ضمد انمواا الريريمات الجلديمة المسمتادمة لم دمسة الد ارسمة .حضمرت ةوالما مم

مم االنمواا الريريمة بتر يم  108 × 1.5اليمة حيمة/م باتبماا يريقمة  Atlasوسلمك بنقم جم ص مم
المستعمر الريرية النامية ةلم وسمي ( )SGAالم انبوبمة ااتبمار حاويمة ةلم  10مم

nutrient

 brothالمعقم و وحضممنت مممد  02سمماةة ةنممد درجممة حمرار  .  12-03اجريممت بعممددا سلسمملة مم
التامماليج و انممت ال ثالممة الضمموئية  0.5نممانومتر ل م تاريممج باسممتادا جهمما المييمماج الضمموئ

 spectrophotometerةل م يممو ممموج  322نممانومتر وااممس  022ممماي رولتر م م

م تاريممج

و را ةل م وسممي ( )SGAباسممتادا نار مر جمماج معق م  spreaderوحضممنت االيبمماا مممد 02
ساةة ث حسبت اةداد الاقيا.

حضرت ت ار ي م المستال

ملغ /م .

االيثانول الوراا السمنا ( 5.0و  2.5و  0.625و )0.325

وت نرر  022ماي رولتر م ةالا الريريات ةل وسي ( )SGAباسمتادا نارمر جماج

معق بجمي االتجادمات وبرم

متسماويو ثم تر مت لتجمجو وباسمتادا ثا م

مل ) ث ةم حرر  wellل مر

للينم معقم (بقيمر 3

اليبا الحاوي ةل الوسي ال رة الملقل ب ونيدات الرير.

اضمميج  022ممماي رولتر بواسممية م مم الت ار يم المحضممر اةممقة للمسممتال

اضالة ال معاملة السيير و وت استادا ثقت م ررات ل

نوا ليري.

االيثممانول و

ما استاد ةقار  Clotrimazoleالمضاد للريريات عقار ياس  .standard drugاس

ت اسابة  022ملغ منه ل  022مم مم المماص المقيمرو للمقارنمة بمي لعاليمة العقمار القياسم وبمي
المستال

االيثانول الوراا السناو تر مت االيبماا بعمددا لرتمر ةمد د مائا ثم حضمنت ةنمد درجمة

حرار الغرلة ( )2±25لمد  3ايا  .بعددا ت يا

ا يار منايا التثبيي .inhibition zones

تحديد التركيز التثبيطي االدنى ( )MICلمستخمص االوراق الخام
ت تحديمد التر يم التثبييم االدنم ( )MICباسمتادا يريقمة التاماليج broth dilution
 methodما و رت م

 022مم م مم م الم ممسي

بم  .)0773( Altasحيمت تم و

 0ام مم المسمتال

واسيم

لم

(ال ح ممو االثيلم م ) للح ممو ةلم م تر يم م  02ملغ /مم م  .بع ممددا تم م اجم مراص

تااليج م دسا المحلو للح و ةل ت ار ي ( 5.0و  2.5و  0.625و  )0.325ملغ /م .
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اس ممتادمت اربم م مج ممامي مم م انابيم م
مجموةة ت لرت م سب انابي

الم لرة م سب انابي

االاتب ممار الن ممواا الريري ممات الجلدي ممة االربع ممة الماتلر ممة .م م

ااتبار .وت تمر ي

م مجموةمة مم  )5-20وتم تغييمة المجموةمة

ااتبار باستادا القي المعق .

ت نق  7م م الوسي المغسي السائ  nutrient brothالمعق والمحضر مسبقا ال

انبوبممة ااتبممار .واضمميج ل م منهمما  0م م م م المسممتال
م رةمة الريريممات الجلديمة الم

م مم انابيم

ال حممول السممائ و واضمميج  1م م م م

االاتبممار السمتة االاممرى .وتممت دممسة العمليمة لقنمواا

االربعة م الريريات امما معاملمة السميير الموجبمة  positive controlتممت باسمتادا  1مم مم
المستال

ال حول السائ بدو التلقيل بالريريات الجلدية المدروسة.

ت تغيية جميم انابيم

االاتبمار المسمتادمة بقيم معقم وحضمنت ةنمد درجمة حمرار 03

لم ممد  26س مماةة .بع ممددا تم م ال ر ممج ةم م النم ممو الري ممري لم م االنابيم م

مم م ا ممق

ي مما

الع ممور

 turbidityةن م ممد الي م ممو الم م مموج  312ن م ممانومتر .وتم م م تحدي م ممد ( )MICبان م ممه ا م م م تر يم م م مم م م
اللمسممتال

االيثممانول لممقوراا ت ممو ليممه ة ممور الوسممي مرممابهة لممما ةليممه ل م معاملممة السمميير

.control

تحديد التركيز القاتل االدنى ( )MFCلممستخمص الخام
اجريت دسة التجربمة لتقيمي

رماص المسمتال

الاما

مماد اتلمة للريريمات  fungicidalاو

ماد مثبية لنمو الريريات ( fungistaticتو ج نمو الريريات).

تم تلقمميل يبمما جمماج يحمموي ةلم وسممي السممابرويد ( )SGAبجم ص مم معلمما الاقيمما م م

االنبوبممة الت م ل م يرممادد ليهمما نمممو ليممري م م االنابي م

المسممتادمة ل م تحديممد ()MICو بواسممية

انرمموية  loopمعقمممة .وتم تحديممد ( )MFCالتر يم القاتم االدنم مم اممق مقح ممة ا م تر يم
م المستال

االيثانول الوراا السنا والسي ةندة ل ترادد اية مستعمرات ليريمة بعمد  2ايما مم

حض االيباا ةند درجة حرار . 12

النتائج والمناقشة

بينمت نتمائا تحديمد درجمة الحموضمة  pHبما المسمتال

يمممة  7.2 pHلهممو مسممتال

اةممدي .ممما بينممت نتممائا لح م

االيثمانول الاما الوراا السممنا سو
نقمماو المسممتال

الامما بعممد 02

س مماةة مم م الم م راو بع ممد وج ممود نم ممو وال ممسي ير ممير الم م ة ممد وج ممود تل مموت مم مما ي ممد ةلم م نق مماو

المستال

الاا .
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لروساتي ...............عادل عذنان علي
ا تم م ثير المسم ممتال

المستاد و ةند ماتلج الت ار ي
ليممري ةلم بعم

الام مما الوراا السم ممنا مضم مماد لي ممري و م ممسلك ت م م ثير العقم ممار القياس م م
د وضعت ل جدو ( )0وبينت نتائا لعالية المسمتال

مضماد

الريريممات الجلديممة .و انممت اةلم التم ثيرات ةلم الريريممات Trichophyton

 rubrumو  Epidermophyton floccoosumوبمنممايا تثبمميي  20.05و  20.00ملم و ةلم

الت موال (ج ممدو  .)0ام مما الري ممر  Trichophyton mentagrophytesله ممو الوحي ممد ال ممسي تم م ثر
بتر ي  1.25و  2.5ملغ /م (جدو .)0

الجمدو  0يوضممل التر يم المثمبي االدنم ( )MICللمسممتال

ي ( )MICل

الاما الوراا السممنا .و انممت

الريريات الجلدية المدروسة د  5.0ملغ /م .

ا التر ي م م القات م م االدن م م ( )MFCللمسم ممتال

الام مما الوراا السم ممناو لجمي م م الريريم ممات

الجلديممة ممد ت م توضمميحه ل م الجممدو ر م  .1و ممد ا هممرت النتممائا بمما

ممي ( )MFCةل م

م مم

الريممر  Microsporum canisوالريممر  Trichophyton mentagrophytesانممت مترممابهة
ةند تر ي  10.00و  5.00ملغ /مم ول م تر يم  2.5ملغ /مم مم المسمتال

الريريات  fungistaticولي

ما مو رما لنممو

اتق للريريمات  .fungicidalول م جميعهما انمت اتلمة للريريمات

ةند تر يم  02و  3ملغ /مم باسمتثناص الريمر  Epidermophyton floccosumوالمسي ما ليمه

التر يم م  5.0ملغ /مم م مو ممج لنم ممو الريري ممات  fungistaticول ممي

مماتق ( fungicidalج ممدو

.)1ودممسا يترمما م م نتممائا الد ارسممة الت م اج اردمما  Okoroوجماةتممه ( )0202اس اوضممل ب م
) S.aureusو  )C.albicansانمت حساسمة لمسمتال

االحيماص الد يقمة

بع م

اوراا السممنام

و

و انت ي  MICتتراو بمي  5.0-1.25ملغ /مم بينمما احيماص د يقمة اامرى ( ) S.pyogenesو
 )E.coliلقد ا هرت مقاومة لهسا المستال

 .وباالستناد ال  (2009) Sherل

ةلماص االحياص

الد يقممة ممد ا ممبحوا مهتمممي بالمضممادات المي روبيممة سات اال م النبممات (المستال ممات النباتيممة)

وسل ممك لس ممببي

االو وا العلم مماص ةلم م معرل ممة ا ي ممد بم م

م ممد لعالي ممة اي مض مماد حي مموي م ممن

 Antibioticsدم محممدود وةليممه ل نممه مم الضممروري ايجمماد م ممادر جديممد و اا ممة المضممادات
المي روبيمة المستال مة مم النباتمات  .ثانيماً و ا ةاممة النمما

م م مرمما

مد ا مبحوا ةلم د اريمة وحمسر رممديد

االسممتادا المت ممرر او االسممتادا الامماي ص للمضممادات الحيويممة و وممما يممنج ةنممه م م

مضاةرات واة ار

جان بية  .لسلك لم

مع م النما

ترضم التوجمه الم مجهم ي االةرما

لعقت انرسه بتلك المواد اليبيعية اال ثر اماناً وسقمة ( sherو . )2009

اليبيمة
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لقد بينت نتائا دسة الدراسة و ب

 Senna alataله

الاا الوراا نبات السنام

رمماص ةاليممة مضمماد ليممري  antifungal agentو و ممد ا هممر درجممات ماتلرممة م م الت م ثير ضممد
جمي الريريات الجلدية  Dermatopytesالمستادمة ل دسة الدراسة  .و ا لعماالً جمداً ضمد م

م الريريات  Trichophyton rubruو  T.mentagrophytesو  Microsporum canisو

. Epidermophyton fluccosum
ا

يمة  pHللمستال

الاا الوراا السنا تق ضم مدى  )7.4-7.2( pHوالتم تعتبمر

ةام م مهم ل م تحديممد ثباتيممة التر ي م
التحضيرات الدوائية تعتمد ةل

الممدوائ و ودممسا بسممب

ا الرعاليممة الرسمميولوجية وثباتيممة مع م

يمة WHO( pHو .)0224

وم اق نتائا دسة الدراسةو لقمد ا همر المسمتال

االيثمانول

مدر ةاليمة مضماد ليمري

ضد الريريات الجلديةو وم اق دراسات اامرى ما بهما ةمدد مم البماحثي و وجمد ا المسمتال

الامما الوراا السممنا سو لعاليممة ضممد العديممد م م الريريممات والب تريمما  Tsuchiyaوجماةتممه ()0774

واليريليممات )0743( Dalzielو لممسلك لمما دممسة البحمموت ترممتل االلمماا حممو ام انيممة تر ي م
مث ام ار

لعا ضد العديد م االم ار

القد و االم ار

اليريلية تحت الجلد subcutaneous

 parasitic diseasesو اليريليمات المعويمة intestinal parasitesو ممر

 diseaseوام ار

ةممقت

اارى تسببها الريريات والب تريا.

ال دمري venereal

جددددول ( :)0فعاليدددة المسدددتخمص الدددورقي الخدددام لنبدددات السدددنا كمضددداد فطدددري (اقطدددار منددداطق
التثبيط/ممم) عند التراكيز المختمفة ضد بعض الفطريات الجمدية.
الريريات الجلدية

Microsporum
canis
Trichophyton
rubrum
Trichophyton
mentagrophytes
Epidermophyton
floccosum

10.00
ملغ /م

 2.5ملغ /م

5.00
ملغ /م

clotrimazol
(العق م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممار

1.25
ملغ /م

القياس )

13.00

12.05

00.00

00.00

25.50

20.50

16.50

00.00

00.00

22.50

19.50

17.00

13.50

11.00

23.00

20.00

16.50

00.00

00.00

21.00
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) لممسدددتخمص الخدددام الوراق السدددنا عندددد التراكيدددزMIC(  التركيدددز المثدددبط االدندددى:)2( جددددول
المختمفة ضد الفطريات الجمدية
clotrimazol
(العق م م م م م م م م م م م م م م م م م ممار

) القياس

0.325
م/ ملغ

0.625
م/ ملغ

1.25
م/ ملغ

2.5
م/ ملغ

5.00
م/ ملغ

10.00
م/ ملغ

NG

G

G

G

G

NG

NG

NG

G

G

G

G

NG

NG

NG

G

G

G

G

NG

NG

NG

G

G

G

G

NG

NG

الريريات الجلدية

Microsporum
canis
Trichophyton
rubrum
Trichophyton
mentagrophytes
Epidermophyton
floccosum

NG: No Growth (clear), G: Growth (turbid)
.) لممستخمص الخام الوراق السنا ضد الفطريات الجمديةMFC(  التركيز القاتل االدنى:)3( جدول

0.325 0.625
1.25
2.5
5.00 10.00
الريريات الجلدية
م/ م ملغ/ م ملغ/ م ملغ/ م ملغ/ م ملغ/ ملغ
G
G
G
G
NG
NG
Microsporum
canis
G
G
G
G
NG
NG
Trichophyton
rubrum
G
G
G
G
NG
NG
Trichophyton
mentagrophytes
G
G
G
G
G
NG
Epidermophyton
floccosum
NG: No Growth (clear), G: Growth (turbid)
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In vitro,study of Senna alata leaf extract against
Dermatophytes
Adil A.Ali AL-Bayati
Institute of genetic engineering and biotechnology for
postgraduate
Abstract
This study was conducted to investigate the in vitro antifungal activity
of Senna alata leaf extract on the skin fungi (dermatophytes). The studies
on the in vitro investigation of antifungal activity of ethanolic extract of
Senna alata L. leaf was carried out. The test was conducted on
dermatophytes which included the genera of Trichophyton, Microsporum
and Epidermophyton. These fungi are the causative agents of various types
of fungal skin diseases (dermatophytosis) which attack various parts of the
body and tend to the following conditions, Tinea capitis, Tinea cruris,
Tinea corporis and Tinea pedis. The results obtained showed that the leaf
ethanol extract of Senna alata had marked antifungal effects on
Microsporum canis, Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes and
Epidermophyton fluccosum. The ethanolic extract showed the highest
inhibition on Trichophyton rubrum and Epidermophyton fluccosum with
20.50 and 20.00 mm zone of inhibition, respectively. The Minimum
Inhibitory Concentration (MIC) was also performed and the results showed
that the MIC of Senna alata on all the tested dermatophytes was 5.0
mg/ml.
Key words: Antifungal activity, dermatophytes, leaf extract, Senna alata.
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