
224

نوعین ضدarteriicBoswelliaالمنتج من نباتالمستخلص الكحولي للصمغتقییم فعالیة

  تهاب الضرع الفطري في المختبرلال مسببةمن الفطریات ال

  

  صالح محمود عاشورعمار حقي سلمان و،عادل كعید خلف

  جامعة األنبار/كلیة الطب البیطري

  

  الخالصة

  arteriicBoswelliaللصمغ المنتج من نبات الكحولیةخالصةالفعالیةاختبار الدراسةاستهدفت 

igernAspergillus: بالتهاب الضرع الفطري وهيمصابةأبقارمن المعزولةضد نوعین من الفطریات 

   Nystatin: للفطریات وهي المضادةومقارنتها مع بعض األدویةdermatidisBlastomycisو

من المستخلص ومضادات تراكیزسبعةالدراسةوقد استخدمت في ، Tolnaftateو Clotrimazolو

لنمو الفطریات ةمثبطفعالیةظهر المستخلص أوقد) مللتر/ملغم5،10،15،25،50،75،100(هيالفطریات

  .من المستخلصالمستخدمةالتراكیز ازدیادنمو الفطر تتناسب عكسیا معمنطقةحیث كانت معدالت 

  

Activity evaluation of alcoholic extract of resin produced from 
Boswellia carterii against two types of fungi which cause fungal 

mastitis in-vitro
  

Adel K. Khalaf , Ammar H. Salman and Salah M. Ashoor
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Abstract
In this study the antifungal activity alcoholic extract of resin produced by the 

plant Boswellia carterii was evaluated on two types of fungi isolated from milk of 
cows infected with mycotic mastitis: Aspergillus niger and Blastomycis dermatidis
compared with some potent antifungal drugs : Nystatin, Clotrimazol and Tolnaftate. 
seven concentrations of the plant extract and antifungal drugs were used
(5,10,15,25,50,75,100 mg/ml). the plant extract showed antifungal activity against 
both types of fungi elicited by decrease in the diameter of their growth zone inversely 
related with increasing concentrations of the extract.

  

  المقدمة

االنتشار حول الواسعةاألنواعمن عدد) Burseraceaeعائلة(Boswelliaدرج تحت جنس ین

والشاطئالعربیةالجزیرةفي التي تنمو بصورة رئیسیةالصغیرةاألشجارنوع من 23حیث یوجد حوالي ،العالم

هذا النوع ثم أشجارخالل شق جذوع ، اللبان الذكر هو صمغ ینتج من تنتمي لهذا الجنسوالهندإلفریقیاالشرقي 

فعالیتهإلىأشارتالكثیر من الدراسات إنحیث عدیدةطبیةللبان الذكر استخدامات ،)1(یجف ویجمع 

لإلنزیماتوالمضادة) anti leukotriene)2ترین و كلیلوالمضادة anti inflammatoryلاللتهابالمضادة

anti acetylcholineستیل كولین لألالمحللة esterase)3 (للسرطان والمضادة)دراسات وتبعا لل.)4

إن نوع اللبان الذكر المستخدم في الدراسة هو .)5(للبكتریا والفطریات مضادةفعالیةفأن للبان الذكر المنشورة
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الذي ینمو في جنوب الجزیرة العربیة حیث یستورده العراق من carteriiBoswelliaالنوع المنتج من نبات 

  .أخرىویحتوي اللبان الذكر في تركیبه الكیمیاوي على مواد فینولیة وتربینیة إضافة إلى مواد .لیمن وُعمانا

مضادات منمختلفةعوائل إلىتعود المقارنةلغرض الدراسةفي المستخدمةمضادات الفطریات إن

سع الطیف یستعمل وهو مضاد وا Polyene macrolideمصنف ضمن عائلةNystatinالفطریات حیث إن

Muco-cutaneousكثیرا في عالج candidiasis الخمائر أنواعفي عالج بعض أیضاوهو فعال

مضاد فطري واسع الطیف ویستعمل في أیضاوهو ImidazolعائلةإلىClotrimazolویعود ،والفطریات

ٕانو بالفطریات الجهازیةاإلصابة كما انه یستعمل في حالةcandidiasis and dermaotphytosisعالج 

ضمن Tolnaftateویصنف . pencilliniumوالـ  Aspergillosisالـتستخدم لعالجالعائلةمن هذه أفراد

  .)6(الجلدیةوهو واسع الطیف ویستعمل في عالج الفطریات  thiocarbamateعائله 

به حلوبة وتصل نسبه اإلصابةالالبالغةاألبقارشیوعا في األمراضأكثرمن یعدالتهاب الضرع إن

بسبب االقتصادیةمن الخسائر %25تموت بسبب المرض وان المصابةاألبقارمن %1وان %38إلى

نوع من الخمائر والفطریات تسبب التهاب الضرع  30التهاب الضرع وهناك ما یقرب من إلىتعود األمراض

لبان الذكر ضد الجراثیم والتي ذكرتها بعض مصادر الطب وقد أجریت هذه الدراسة لتقییم فعالیة ال.)7(الفطري 

  .البدیل خصوصا وانه من األدویة النباتیة المستخدمة بكثرة في العراق

  

  المواد وطرائق العمل

  الكحولیةالخالصةتحضیر -:أوال

طحن اللبان الذكر . المحلیةمن السوق carteriiBoswelliaاللبان الذكر صمغتم الحصول على

والذي تم الكحولیةالخالصةلحین تحضیر الغلق ومعتمةمحكمةذج المطحون في عبوات زجاجیةظ النمو وحف

بواسطةمع التحریك أسبوعینوترك لمدة% 96االثیليالكحول علىیحتوياللبان المطحون في وعاء بنقع

 Rotaryتبخیر الدوارالجهاز الكحول بواسطةتبخیرترشیحه بواسطة ورق الترشیح ثمثم تمخالط كهربائي 

evaporator .  

  وزرع الفطریات النباتیةالخالصةإضافة-:ثانیا

في مختبر التشخیصات بالتهاب الضرع الفطري مصابةأبقارتم عزل وتشخیص الفطریات من حلیب 

dermatidisBlastomycisوigernAspergillus: وهيجامعة األنبار/المرضیة في كلیة الطب البیطري 

دكستروز -الوسط الزرعي السبارودإلىمللتر /ملغم5،10،15،25،50،75،100:التالیةالتراكیز إضافةتم .

أطباق بتري بعد إضافةالوسط الزرعي في ُصبثم . للفطریاتالمضادةالنباتیة واألدویةالخالصةمن كل من 

ة،الزرعیاألوساطلحین تصلب الثالجةفياألطباق، وضعت لمنع نمو البكتریافینكول ملتر من الكلورا/غم0.05

األطباقووضعت على سطح الوسط الزرعي في وسط الطبق ثم حضنت كل فطرمن loop fullُأخذبعد ذلك

توقد استخدمبالملیمترنمو الفطر منطقةبعد ذلك تم قیاس قطر ) . 8(أیام) 5(لمدة)م37(حرارةفي درجه 

  .المضادة للفطریاتلفطریات واألدویةكل من المن المستخلصأطباق لكل تركیز)5(

(SE)احتسابحیث تم احتساب معدل قطر مناطق النمو و الالزمةاإلحصائیةالتحالیل إجراءتم 

  .تومضادات الفطریاالنباتیةالخالصةفعالیةبینللمقارنةLCD)(و ) F-test/2way analysis(وٕاجراء

  والمناقشةالنتائج
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igernAspergillusضد فطرicarteriBoswelliaنباتلخالصةفعالیةالنتائج وجودأظهرت

للتراكیز ملیمتر6.1،5.1،3.1،0،0،0،0: الفطر في الزجاجنمومنطقةمعدالت قطر بلغتو 

المختلفة مضادات الفطریات فعالیةتباینتحین مللتر على التوالي في/ملغم5،10،15،25،50،75،100

  ).1جدول رقم (المستخدمة فیما بینها

  

واألدویة المضادة للفطریات على نمو فطر carterii  Boswelliaتأثیر خالصة صمغ نبات ) 1(جدول 

nigerAspergillus والخطأ القیاسي) بالملیمتر(في الزجاج  

  التركیز

  مللتر/ملغم

  الدواء

5  10  15  25  50  75  100  

3.10000±5.10.24±6.10.24±0.33  *الخالصة النباتیة

Clotrimazol  0.29±5.40±400000

Nystatin  0.24±7.90.12±7.20.29±5.40.43±3.5012±3.200

Tolnaftate0.18±10.90.25±9.70.1±8.60.12±5.80.18±4.60.1±3.90.15±3.5

  )P≤0.05(األدویة المضادة للفطریات المستخدمةو لخالصة بین اوجود فرق معنوي *

  

إن العالقة بین نمو الفطر والتراكیز المستخدمة كانت عكسیة لكل من )1(رقمالمخططنا ویظهر ل

ولم یكن هناك نمو للفطر الخالصة النباتیة واألدویة حیث إن نمو الفطر كان یتناقص بازدیاد التراكیز المستعملة

  .مللتر فأكثر بالنسبة للمستخلص الكحولي/ملغم25ابتداءا من التركیز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Boswellia  وتراكیز خالصة صمغ نبات nigerAspergillusالعالقة العكسیة بین نمو فطر)1(مخطط 

carteriiواألدویة المضادة للفطریات المستخدمة  
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مقاربا لتأثیرها على dermatidisBlastomycisفطر ضدلخالصة النباتیةكان تأثیر ا

للتراكیز مللتر 6.4،5.5،3.3،0،0،0،0:حیث بلغت معدالت نمو الفطرrnigeAspergillusفطر

للفطریات من المضادةاألدویةفعالیةاختلفت في حین ،واليمللتر على الت/ملغم5،10،15،25،50،75،100

  .)2جدول رقم (أخرإلىدواء 

  

یات على نمو فطر واألدویة المضادة للفطر carterii  Boswelliaتأثیر خالصة صمغ نبات )2(جدول 

dermatidisBlastomycis والخطأ القیاسي) بالملیمتر(في الزجاج

  التركیز

  مللتر/ملغم

  الدواء

5  10  15  25  50  75  100  

±6.4  *الخالصة النباتیة 0.245.5±0.223.3± 0.20000

Clotrimazol  5.4± 0.243.8±0.4600000

Nystatin  6.1± 0.15.5±0.154.9± 0.14.6±0.184.1±0.183.3±0.120

Tolnaftate11.7±0.3711± 0.159.4±0.185.3± 0.23.8±0.1200

  )P≤0.05(األدویة المضادة للفطریات المستخدمةو لخالصة ابینوجود فرق معنوي*

  

یث العالقة العكسیة بین نمو الفطر والتراكیز المستخدمة في الدراسة حأدناه )2(رقمیبین المخطط 

25من التركیز بتداءاً إانخفضت معدالت نمو الفطر بازدیاد التراكیز المستخدمة ولم یكن هناك نمو للفطر 

  .للمستخلص الكحوليفأكثرمللتر /ملغم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وتراكیز خالصة صمغ نبات dermatidisBlastomycisالعالقة العكسیة بین نمو فطر) 2(مخطط

carterii  Boswelliaدویة المضادة للفطریات المستخدمةواأل  

  

وهذا یدل Clotrimazolالمستخدمة في الدراسة كان األدویةفعالیة بینأفضلإنوأظهرت النتائج 

الفطریة الجهازیة كما ان اإلصاباتفي عالج إلیهاالتي ینتمي العائلةأفرادهذا الدواء وباقي على سبب استعمال
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ذو فعالیة ضعیفة ضد الفطریات Nystatin، في حین كان ) Spp.  sAspergillu)6لها فعالیة واضحة ضد 

candidaciesفعالیته عالیة ضد الفطریات الجلدیة وخصوصا إنیدل علىوهذا ربما المستخدمة في الدراسة

لكونه اثبت فعالیة ضد Nystatinمقاربة لفعالیة Tolnaftateفي حین كانت فعالیة ،)6(ولیست الجهازیة

  . )6(یات الجلدیة ولیس الجهازیةالفطر 

طر نمو قبین) P≤0.05( عند احتمالعاليفرق معنويوجودوأظهرت التحالیل اإلحصائیة

المستعملة وكذلك الكحولیة وبین األدویةcarterii  Boswelliaالفطریات في الدراسة وتأثرها بخالصة نبات 

  .المضادة للفطریاتفیما بین األدویة

اء اللبان الذكر على مركبات احتو إلىالنباتیةللخالصةللفطریات المضادةالفعالیةتعزىقد و هذا 

احتواء اللبان إلى) 12(وأشار) . 11(والتي تم تحدید وجودها من قبل ) 15(تربین تربین ودایتربین وسیسكو مونو 

المواد معروفه بفعالیتها وهذه ةفینولییتضمن في تركیبه الكیمیائي مواد الذي  Boswellic acidالذكر على 

-12diene،     24احتواء اللبان الذكر على مواد مثل إلى) 5(أشارفي حین ) 13(للجراثیم المضادة

norura-3،incenole acetate،cembrene A تتفق هذه الدراسةنتائجإن .للجراثیمالمضادةیفسر فعالیته

  ).11(و)10(و)13(و)1(كل منمع ما ذكره

فعالیةإلىیشیر المستعملةالنباتیة واألدویةالخالصةتأثیربین) P≤0.05(جود فرق معنوي و إن

في العصور بطریقه التبخیر بعد ظهور األوبئةللبان الذكر وربما هذا یفسر سبب استخدام اللبان الذكرواضحة

  .)15) (14(القدیمة
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