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دراسة تأثير نبات النيم على خميرة الـ  Candida albicansالمعزولة من
النساء في محافظة المثنى
تركي مفتن سعد
كلية الزراعة /جامعة المثنى

عبير حسين عاجل
كلية العلوم – جامعة المثنى

الخالصة :
أظهرت دراسة تأثٌر مستخلصات نبات النٌم المائٌة والكحولٌة على خمٌرة الـ
 Candida albicansالمعزولة من النساء اللواتً تعانً من التهابات المهبل حٌث تم جمع
 200عٌنة حٌث أظهرت  56حالة أصابه بالمبٌضات فقط  28%أصابه بالنوع Candida
 . albicansومن دراسة تأثٌر المستخلصات على الخمٌرة كان المستخلص الكحولً أكثر
تأثٌرا مقارنتة مع المستخلص المائً البارد والحار حٌث بلػ قطر منطقة التثبٌط  31.33ملم
عند تركٌز  100ملؽم  /مل بٌنما كان منطقة التثبٌط للمستخلص المائً الحار  27ملم والبارد
 25.17ملم عند نفس التركٌز
المقدمة :
الفطرٌـــات كائنــات حٌة حقٌقٌــة النواة متعــددة أو وحٌــــدة الخلٌــة منها الرمٌة
ومنها المتكافلة ومنها الطفٌلٌة ) أالنتهازٌة( فالممرضة تصٌب اإلنسان والحٌوان محدثة إصابات
سطحٌة  Superficial Mycosesوإصابات فطرٌة جلدٌة Cutaneous Mycoses
وإصابات تحت جلدٌة  Subcutaneous Mycosesوإصابات فطرٌة جهازٌه
ضا
 ، Systemic Mycosesكما أن بعض الفطرٌات تصٌب النباتات وتسبب لها أمرا ً
مختلفة  ،وتعمل الفطرٌات على تلــوث أؼذٌــة اإلنســان وأعــالؾ الحٌـــوان والبٌئـة
(شمــعون وآخرون  . ) 2006،تـــأتً اإلصــابات الفطرٌـــــة بالمرتبـة الـثالثـة بعد
اإلصـــــابات البكتٌرٌـــــة والفٌروسٌــــــة  ،وان القلٌــل من األنــــــواع الفطرٌـــــــة تسبب
األمراض لإلنسان  ،ولكن صعوبة معالجتها جعلها ذات أهمٌة متزاٌدة مـن الناحٌة الطبٌة
). (Robert and Mackenze, 1986; Wright et al., 1999
األعفـــان هً فطرٌــات خٌطٌة ذات هاٌفات سرٌعة النمو  ،وهً تنتشر بصورة
عــا منها
واسعة فً الهواء والتربة فتكون
مصدرا للتلوث واإلصابة حٌث تم وصؾ )  ( 70نو ً
ً
عــا سجلت على إنها
من قبل ) (Raper and Fennel , 1977وكان هنالك )  ( 19نو ً
تسبب إصابة اإلنسان من قبل العالم  . (Koneman et al., 1979) Rinadiو الخمائر
كائنات حقٌقة النواة  ،وحٌدة الخلٌة  ،تنمو على أوساط زرعٌه خاصة وبدرجات حرارة تتراوح
ما بٌن 37 -12م˚  ،تتكـــاثر ؼالبــــا ً تكاثرا ً ال جنسٌـــا ً بالتبرعم  Buddingأو االنشطار
الثنائً  .(Webb et al., 1998) Fissionوالبعــض منـــها ٌتكاثــر جنسٌـا ً مثالهــــا
خمٌـــرة .)Myrvik & Weiser, 1988 ; Pelczar et al., 1986( C. albicans
تتــواجــد الخمــائــر فً أؼلــب البٌئات وعلـــى السطـــوح وداخــل المــواد الؽذائٌــة كمــا
ٌعـــد بعضها من األحٌــاء طبٌعٌــة التواجد  Normal floraفً جســم اإلنســان والحٌــوان
(حوار.)2002 ،
 Candidaكائنات حقٌقٌــة النواة  ,وحٌدة النواة  ,الخالٌا كروٌة
أنـــــواع الـ
بٌضاوٌة أو متطاولة الشكل  ,الحجم ) , (3-6 μmوتتكاثر بواسطـــة التبرعم أو االنشطار
الثنائً  .وٌمكن أن تشكل الخٌوط الكاذبـــة عندما البرعم ٌنمو  ,وٌفشل فً إنتاج سلسلة من
دراسة تأثير نبات النين....
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الخالٌا المتطاولة المفصولة بواسطة حواجز بٌن الخالٌا  ,وتســتطٌع أٌضــا أنتاج الخٌوط
الحقٌقٌة ) . (Cruickshank et al., 1975; Jawetz et al.,1998جنس الـ
 Candidaجزء من المستنبت الطبٌعً الفلورا الطبٌعٌة فً الفم  ,القناة الهضمٌة و المهبل فً
اإلنسان ككائنات متعاٌشة  .ولكن الخمائر تصبح ممرضــة عندما تحصل تؽٌرات كبٌــرة للفلورا
الطبٌعٌة األخـــرى أو حـــدوث اضطرابات فً االستجابــة المناعٌة الطبٌعٌــة  .تحت هذه
الظـــروؾ الـ  Candidaقادرة على اجتٌاح كل األنسجة وتجوٌؾ الجسم  .لذلك تسمى عادة
بالفطرٌات االنتهازٌة . (David et al.,1999) opportunistic fungi
ٌعرؾ النبــات الطبً بأنه النبات أو أي جزء منه الذي ٌسهم فً حفظ الصحة فً
األجسام السلٌمة ودرء المرض عن األجسام السقٌمة  .هنــاك الكثٌر من األدلة التً أشارت إلى
أن استخدام اإلنسان للمصادر النباتٌــة لألؼراض الطبٌة كان منذ عقود ماقبل التارٌخ.
) (Anesim & Perez,1993ازداد االهتمام فً العقود األخٌرة من القرن الماضً
باستعمال النباتات واألعشاب الطبٌة  ،سواء باستعمالها مباشرة دون أي معاملة مثلما كانت
تستعمل سابقا  ،أو بفصل المركبات الفعالة طبٌا عنها ومن ثم استعمالها  ،فً عالج العدٌد من
األمراض  ،إ ْذ تشكل النباتات مصدرا مهما ،للمركبات التً تدخل فً تحضٌر العقاقٌر الطبٌة
المختلفة  .وتكمن أهمٌتها فً أنها ال تحتوي فً الؽالب على مواد ذات تأثٌر جانبً ضار ،فقد
ثبت أن العدٌد من العقاقٌر الطبٌة ذات المصدر الكٌمٌائً لها تأثٌرات جانبٌة خطٌرة  ،لذا اتجه
العلماء والباحثون فً مختلؾ أنحاء العالم إلى دراسة النباتات الطبٌة ومعرفة تأثٌراتها وفوائدها
الدوائٌة  ،وذلك ألهمٌتها الكبٌرة من الناحٌتٌن العلمٌة واالقتصادٌة (الجبوري والراوي،
.)1993
المواد وطرق العمل :
Vaginal
تم عزل الفطر من العٌنات التً جمعت عن طرٌق اخذ مسحات مهبلٌة
 swabsباستخدام مسبار طبً  speculumمعقــم لمنع تلوث المسحة خــالل مرورهــا
بالجزء السفلــً من المهبــل) . (Rahman et al., 1991بعد ذلك نقلت العٌنات إلى المختبر
ألجراء الالزم خالل مدة ال تتجاوز ساعة إلى ساعتٌن من وقت أخذ العٌنة
عزل الفطر :
تم التحري عن خمٌرة الـ  Candida albicansفً ) (200عٌنه من النساء
المصابات بااللتهابات المهبلٌة تراوحت أعمارهن من ) (57-15سنة ممن راجعن مستشفى
الوالدة فً محافظة المثنى  .زرعت المسحات المأخوذة مباشرة على وسط أكار السابروٌد حٌث
خططت المسحات القطنٌة على سطح الوسط الؽذائً بعدها حضنت األطباق بدرجة حرارة 37
م ولمدة  48ساعة.وأجرٌت االختبارات الخاصة على العزالت لتشخٌص جنس المبٌضات منها
شكـــل المستعمرات ولونها على وسط الـ  CHROMagarوقدرتــها على تكوٌــن االبواغ
الكالمٌدٌة وانبــوب االنبـــات  .وهذه الصفـــات جاءت مطابقـــة لمـــــا وصفه
) . (Bodey,1993 ; Emmons et al., 1977وشخصت قدرة الخمٌرة على أنتاج
 C. albicansمنتجة
السبورات الكالمٌدٌة أو أنبوب اإلنبات حٌث كانت عزالت النوع
لألبواغ الكالمٌدٌــة ومنتجــة ألنبوب اإلنبــات التً تعتــبر من عوامـــل الضراوة و تستخــدم
لتشخٌص الـ . (Kwon-Chung and Bennett, 1992) C. albicans
وقد تم حفظ الخمٌرة فً الثالجة لحٌن أجراء االختبارات الالزمة علٌها وتم اختبار نبات
النٌم حٌث جمع ونظؾ من األتربة والشوائب العالقة بها وجففت وذلك بنشرها بعٌدا عن أشعة
الشمس المباشــرة وحفظت النمـــاذج بعد الجفاؾ التــام فً أكٌـــاس بالستٌكٌة لحٌن استخدامها
 .وبعدهـــا تم تحضٌر المستخلصات المائٌة الحارة والباردة حسب الطرٌقة الموصوفة بواسطة
)(EI-Fallal&EI-Kattan,1997; Harbone,1984و (Parekh& Chanda ,
) 2007على التوالً و المستخلص الكحولً الحــــار حسب الطرٌقـــة الموصوفـــة بواسطة
دراسة تأثير نبات النين....
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) . (Deshmuk & Borle, 1975بعدها تم اخذ 1ؼم من كل مستخلص وأذٌب فً  10مل
من الماء المقطر للحصول على تركٌز  100ملؽم  /مل وبعدها تم تحضٌر التراكٌز المطلوبة
للمستخلصات فً الدراسة ) (100,75,50,25ملؽم  /مل حسب المعادلة المستخدمة فً
الكٌمٌاء التحلٌلٌة ) . (N1V1 = N2V2وبعدها تم اختبار حساسٌة الخمٌرة للمستخلصات النباتٌة
طبقا لطرٌقة التً وصفت بواسطة )-: (Nothan et al., 1978
 - 1اخذ )(0.2مل من العالق الخمٌري ووضع على سطح وسط  ESDAونشر بواسطة
ناشر زجاجً على شكل حرؾ ) (Lمعقم بالكحول ) (70%واللهب .
 - 2عملت حفر بقطر ) (10مللتر فً الوسط الزرعً الملقح بأستخدام النهاٌة العرٌضة
) (0.05مل من  SDAقبل التجمد لٌمنع
لماصة باستور ثم ؼلقت الحفر بأضافة
انسٌاب المستخلص تحت الحفر  ،بعدها تركت األطباق لتتجمد .
 - 3تخافٌؾ المستخلصات النباتٌة (  )100, 75, 50, 25حضرت بثالث مكررات لكل
تركٌز .
 - 4األطباق حضنت بدرجة حرارة )˚ (30-28 Cولمدة ) (7-2أٌام
 - 5الفعالٌة لكل تخفٌؾ من المستخلصات النباتٌة حددت بقٌاس قطر منطقة التثبٌط حول كل
حفرة باستخدام المسطرة .
النتائج والمناقشة :
بٌنت نتائج الفحص المباشر للمسحات المباشرة بصبؽة كرام والزرع أن األصابة
بالمبٌضات فقط ظهرت فً  56مرٌضة من أصل  200بنسبة  28%وتضمنت هذه اإلصابات
 34حالة إصابة بــ  C. albicansفقط بنسبة  17%وكان أكثرها تكرارا  ,ثم ٌلٌه كل من
النوع  C. kruseiو األصابة بالنوعٌن  C. albicans & C. tropicalisمعا بنسبة
 7.0%لكل منهما بعدها ٌلٌه األنواع األخرى  .كما موضح فً الجدول )(1
جدول ) (1أنواع الـ  Candida sppالمعزولة مع نسبها
ت

النوع

تكرارها

النسبة %

1

C. albicans

34

17.0

2

C. galabrata

6

3.0

3

C. krusei

14

7.0

3

C. tropicalis

0

0.0

4

C. albicans & C. tropicalis

14

7.0

5

C. albicans & C. galabrata

4

2.0

6

C. albicans & C. krusei

4

2.0

7

C. tropicalis & C. krusei

4

2.0

اإلصابات

80

40

األصحاء

120

60

المجموع

200

100
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تأثير المستخلصات النباتية على نمو الخميرة المعزولة :
جرت دراسة تأثٌر التراكٌز المختلفة للمستخلصات المائٌة الباردة والحارة والكحولٌة
لنبات النٌم على الخمٌرة قٌد الدراسة وقد أظهرت النتائج وجود فروق معنوٌة وعند مستوى
احتمال ) (0.05فً تأثٌر هذه المستخلصـــات وفً التراكٌز المدروســـة جمٌعها وكما موضح
بالجدول ) (2عندمـــا بلؽت قٌم مناطــق التثبٌط للمستخلص المائً البارد والحار (15.50 ,
) 8.33ملم على التوالً عند التركٌز  25ملؽم  /مل لتبلػ ) (27 , 25.17ملم وعلى التوالً
عند التركٌز  100ملؽم  /مل  ،بٌنما بلؽت مناطق التثبٌط للمستخلص الكحولً الحار )(24.33
عند التركٌز  25ملؽم  /مل لتزداد ) (31.33ملم عند التركٌز  100ملؽم  /مل  .وقد تبٌن أن
المستخلـــص الكحولً هو األكثر تأثٌر وبشكـــل معنوي مقارنـــة بالمستخلـــص المـــائً
البـــارد والحار وقــــد ٌعــود السبـب إلى أن العدٌــــد من المركبات النباتٌــة الفعالــة التً ال
تذوب بشكل جٌـــد فً الماء وتذوب بوجــود المذٌبــات العضوٌة كاألٌثـــانول و المٌثانــــول
) , (Abu-Shanab et al., 2004وهذا ٌتفق مع ماوجده الذهب (  )1998من إن للكحول
األثٌلً قابلٌة عالٌة على سحب المركبات الفعالة من العٌنة النباتٌة بسبب قطبٌته العالٌة .
وٌمــكن أن تفسر الفعالٌـــة التثبٌطٌة لنبات النٌم الحتوائه على بعض المركبات الفعالة
كالقلوٌدات  ،التربٌنـــات  ،التانٌنـــات  ،الفالفونـــات  ,الراتنجات والصابونٌات فقد أشار
) (Hassan et al 2000إلى إن الصابونٌات تعمل على خفض السكر داخل الكائن المجهري
والتً تؤدي إلى موت الخلٌة.
جدول ) (2تأثير نوع المستخلص والتركيز في معدل أقطار التثبيط لنبات النيم
نوع المستخلص

كحولي حار

مائي حار

مائي بارد



التركيز %

معدل التثبيط (ملم)

الخطأ القياسي

25

24.33 c

0.67

50

25.33 c

0.88

75

28.67 b

0.44

100

31.33 a

0.33

25

15.50 c

0.76

50

21.33 b

0.67

75

25.17 a

0.17

100

27.00 a

0.57

25

8.33 d

0.61

50

12.50 c

0.29

75

22.00 b

1.00

100

25.17 a

1.17

قيمة L.S.D.

2.02

1.92

2.73

األحرف الصغيرة المتشابه في العمود الواحد يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى
معنوية  0.05على وفق اختبار (Duncn,1955) Duncn
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 إن القلوٌدات تمتاز بقدرتها على اقتحامCowan (1999) َوفً دراسة أخرى بٌَّن
 فٌما تعمل التانٌنات على تثبٌط، DNA
الخلٌة البكتٌرٌة والتداخل مع الحامض النووي
األنزٌمـــات والبروتٌنات الناقلـــة الموجودة فً ؼشـــاء الخلٌـــة كمـــا و اتفقت مع دراسة
 من خاللC. albicans  على أن للقلوٌدات فعالٌة تثبٌطٌة تجاهKang et al, (1999)
 المهمان فً بناء جدار الخلٌة الفطرٌة عنSterol  و الستٌرولChitin تثبٌط بناء الكاٌتٌن
 وقد ٌـــعود سبب تباٌــن الفعالٌـــة التثبٌطٌة. طرٌق تثبٌطـــها لألنزٌمات المهمة فً بنائها
للمستخلصات إلى التباٌن فً طرٌقة االستخالص ونوع المذٌب وطبٌعة أؼشٌة األحٌاء المجهرٌة
.(Parkh and Chanda , 2006)
:المصادر
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Abstract :
The Study of the impact of aqueous and alcohol Neem plant
extracts on the yeast Candida albicans isolated from women who
suffer from inflammation of the vagina were collected 200 samples
showed that 56 cases of Infection with Candidiasis only 28%
Infected by Candida albicans. The effect of extracts on yeast was
alcoholic extract more influential Compared with aqueous extract
of cold and hot, where inhibition zone was 31.33 mm at a 100
mg/ml concentration, while the inhibition of aqueous extracts hot
was 27 mm and cold 25.17 mm at the same concentrations.
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