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Abstract
The antimicrobial properties of cold water, hot water, ethanol and aceton extracts of mushroom 

Agaricus bisporus on some gram positive bacteria (Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumonia, Bacillus cereus), gram negative bactaria (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella typhi) were investigated the present showed that aceton extract (50 mg/ml) exhibited 
maximum antibacterial activity to all bactaria isolated. Its showed wide spectrum of antimicrobial 
effect against Streptococcus pneumonia (31.6 mm), Escherichia coli (27.4 mm), Bacillus cereus (12 
mm), Salmonella typhi (20.6 mm), Staphylococcus aureus (18 mm), Pseudomonas aeruginosa (10.2 
mm). The minimum inhibitory concentration (MIC) reached 6.25 mg/ml for positive bacteria and 
12.5 mg/ml for negative bacteria while the (MBC) reached 12.5 mg/ml for positive bacteria and 25 
mg/ml for negative bacteria except Pseudomonas aeruginosa were reached (MIC) 25mg/ml anD 
(MBC) 50 mg/ml.
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اخلالصة
تم يف هذا البحث دراسة تأثري مستخلصات الفطر (Agaricus bisporus) املائية (ماء بارد، ماء حار) والكحولية 
 (Escherichia coli, Pseudomonas منها سالبة لصبغة غرام  البكرتيا ثالثة  أنواع من  أسيتون) ضد ستة  (أيثانول، 
 (Bacillus cereus, Staphylococcus غرام  لصبغة  موجبة   أخر وثالثة   .aeruginosa,Salmonella typhi)

ضد  كبري  تثبيطي  تأثري  والكحولية  املائية  املستخلصات  مجيع  أظهرت  وقد   aureus, Streptococcus pneumonia)

كل األنواع البكتريية املدروسة، سجل املستخلص األسيتوين وبرتكيز 50 (ملغم/مل) أعىل نسبة تثبيط لكل األنواع 
البكتريية أذ بلغ قطر منطقة التثبيط 31.6 (ملم) ضد بكرتيا 27.4 (ملم)، (Streptococcus pneumonia) ضد بكرتيا 
21 (ملم)، (Escherichia coli) جتاه بكرتيا 20.6 (ملم)، (Bacillus cereus) جتاه بكرتيا Salmonella typhi تلتها 

بكرتيا Staphylococcus aureus بقطر تثبيط قدره 18 (ملم) بينام سجلت بكرتيا Pseudomonas aeruginosa أقل 
 MBC القاتل  MIC والرتكيز  املثبط األدنى  النتائج أن قيمة الرتكيز  10.2 (ملم)، وكذلك أظهرت  قطر تثبيط وقدره 
للمستخلص األسيتوين ضد األنواع البكتريية املوجبة لصبغة غرام املدروسةهي 6.25 (ملغم/مل)، 12.5 (ملغم/مل) 
للرتكيزين عىل التوايل بينام سجلت األنواع البكتريية السالبة لصبغة غرام تركيز مثبط أدنى MIC قدره 12.5 (ملغم/
مل) وتركيز قاتل MBC قدره 25 (ملغم/مل)، ماعدا بكرتيا Pseudomonas aeruginosa التي سجلت 25 (ملغم/

مل)، 50 (ملغم/مل) للرتكيزين عىل التوايل.

الكلامت املفتاحية
مستخلصات الفطر، تأثري تثبيطي، قطر منطقة التثبيط
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املقدمة:. 1
ألول   (Antibiosis) احليوي  التضاد  مصطلح  صاغ 
مرة عامل األحياء املجهرية الفرنيس (Fuolemin) وهويعني 
ضد احلياة وأطلقه كأسم وصفي هلذه الظاهرة التي أظهرهتا 

العقاقري الطبية [1].
استمرت التجارب يف هذا املجال عىل يد العاملني أرنست 
 (Heward flory) (Ernest chein) وهوارد فلوري  جاين 
للوصول اىل الشكل املنقى ألول مضاد حيوي هوالبنسلني 
من  العديد  ضد  واسعاً  نشاطاً   أبد الذي   (Penicillin)

البكرتيا املرضية [2].
املجال  يف  املختصني  تواجه  التي  الصعوبات  أكثر  أن 
األحياء  مقاومة من  والصيدالين هوظهور سالالت  الطبي 
تعقيداً  املشكلة  هذه  زاد  ومما  احليوية  للمضادات  املجهرية 
وقطع  احليوية،  للمضادات  العشوائي  االستخدام  هو 

االستخدام دون إمتام مدة العالج [3].
للرجوع  الباحثني  من  الكثري  التحديات دعى  أمام هذه 
الطبية ومعرفة  النباتات  العديد من  الطبيعة والبحث يف  اىل 
املرضية  املجهرية  الكائنات  نموأوقتل  تثبيط  يف  إمكانياهتا 

دون اللجوء لألدوية واملواد الصناعية الضارة [4].
كام أزداد البحث يف هذا املجال ألجياد بدائل جديدة مثل 
العراهني (Mushroom) والتي حققت نتائج باهرة كمصدر 
طبيعي للمضادات احلياتية إذ ان األفرازات اخلارج خلوية 
للعراهني  الفطري  للغزل   (Extra cellular secrations)

فاعلة ومقاومة جدا للبكرتيا [5].
 (Basidiomycota) البازيدية  الفطريات  من  العراهني 
إستخدمها األنسان منذ القدم يف املجاالت الطبية وأشارت 
من  العديد  عىل  منها  العديد  إحتواء  اىل  احلديثة  الدراسات 

املركبات الكيميائية الفعالة والتي تستخدم حاليا مضادات 
لألكسدة، مضادات أورام ومضادات ميكروبية [6].

تعد العراهني (Mushroom) من األنواع الفطرية الكبرية 
احلجم (Macrofungus) التي متتاز برؤية األجسام الثمرية 
أنواع  تتضمن  املجردة، وهي  بالعني   (Fruiting body) هلا 
 Agaricus) الفطر  مثل   (Edible species) لألكل  صاحلة 
bisporus) والفطر (Pleurotus sajor) اللوايت متتلك قيمة 

تعمل  وقد  املناعي  للجهاز  معززة  تعترب  كام  عالية،  غذائية 
 وأخر ،(Antimicrobiol) كعوامل مضادة للميكروبات 
منها  البعض  يستخدم  قد   (Non-edible species) سامة 

ألغراض طبية [8,7].
يف  عالية  كفاءة  العراهني  من  عديدة  أنواع  أظهرت  كام 

تثبيط العديد من البكرتيا، الفطريات والفايروسات [9].
بحسب  حملية  ــة  دراس وجــود  ولعدم  تقدم  ملا  بالنظر 
املصادر املتوفرة لدينا ولغرض التعرف عىل القدرة التضادية 
الدراسة  هذه  جاءت  فقد   (Agaricus bisporus) للفطر 
التثبيطية للفطرضد أنواع  للبحث يف امكانية دراسة القدرة 
املضادات  عن  طبيعياً  بديالً  بأعتباره  املرضية  البكرتيا  من 

احليوية وقد متحورت الدراسة حول األيت:
1 . Agaricus) الفطر  مــن  مستخلصات  عــدة  حتضري 

bisporus) باستعامل املاء البارد (Cold water)، املاء احلار 

واألسيتون   (Ethanol) األثييل  الكحول   ،(Hot water)

.(Aceton)

الكيميائية . 2 الــنــوعــيــة  ــارات  ــب ــت االخ بــعــض  أجــــراء 
للمستخلصات.

اخلــام . 3 للمستخلصات  التضادية  الفعالية  اختبار 
من  ـــواع  أن ستة  ضــد   (Agaricus bisporus) للفطر 
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 Bacillus) هي:  غرام  لصبغة  موجبة  منها  ثالثة  البكرتيا 
 cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus

هي:  غــرام  لصبغة  سالبة   أخــر وثالثة   (pneumonia
 Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,)

.(Salmonella typhi

القاتل . 4 والرتكيز   MIC األدنــى  املثبط  الرتكيز  حتديد 
MBC للمستخلص األكفأ يف التثبيط.

املواد وطرائق العمل. 2
1 .Sources of fungal مصدر الفطر

تم احلصول عىل عزلة الفطر (Agaricus bisporas) من 
األسواق املحلية يف كربالء ومنشأ الفطر (العراق/أربيل)

2 . Bacteria strains البكتريية  العزالت  مصدر 
reference

مستشفى  من  البكتريية  الــعــزالت  عىل  احلصول  تم 
تأكيد  ــم  وت املركزية  املختربات  قسم   - الــعــام  احلسني 
 Biomerieux نوع   Vitek) جهاز  بأستخدام  تشخيصها 
 Escherichia coli, Bacillus وهــي  املنشأ)  فرنيس 
 cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus
 pneumonia, Pseudomonas aeruginosa,Salmonella

.typhi

3 . Preparation of الفطر  مستخلصات  حتضري 
fungal extracts

غسل  إذ   (10) طريقة  بحسب  الفطر  أستخالص  تم 
بامء نظيف ثم قطع اىل قطع صغرية بسكني  بالكامل  الفطر 
نظيفة وجفف يف اهلواء ثم سحق هباون خزيف ثم أستخلص 

بطريقتني:
a .:األستخالص الكحويل

األسيتون   ،Ethanol 96% (األيثانول  باستخدام  تم 

Aceton 96%) إذ وضع 50 (غراماً) من الفطر لكل 200 

ملدة  وترك  األثييل  املستخلص  حالة  يف  األيثانول  من  (مل) 
اهلزاز  جهاز  يف  املستمر  الرج  مع  م◦   28 بدرجة  ساعة   36

Shaker كررت نفس العملية يف حالة مستخلص األسيتون 

ولكن بأستبدال األيثانول باألسيتون.
a .:االستخالص املائي

املاء البارد وضع 50 (غم) من الفطر لكل 200 (مل) من . 2
املاء البارد املعقم وترك ملدة 36 ساعة بدرجة 28 م◦ مع الرج 

.(Shaker) املستمر يف جهاز اهلزاز
املاء احلار وضع 50 (غم) من الفطر لكل 200 (مل) من . 3

املاء املغيل بدرجة 100 م◦ وترك ملدة 4 ساعات فقط مع الرج 
.(Shaker) يف جهاز اهلزاز

بورق  املستخلصات  رشحت  النقع  مــدة  انتهاء  بعد 
بيكرات  يف  الــرواشــح  مجعت  ثم   1 رقــم  وامتــان  ترشيح 
اهلواء  بواسطة  اجلفاف  حتى  بخرت  ثم  تعليمها  تم  معقمة 
وبعد  قبل  البيكرات  وزن  مالحظة  مع  الوزن  ثبات  حتى 
 4 الثالجة بدرجة  التجفيف، حفظت اخلالصات اجلافة يف 

م◦ حلني األستعامل.
4 .Bacteria culture زراعة البكترييا

أنابيب  يف  وصب   Nutrient broth وسط  حتضري  تم 
العزالت  من  (مل) من كل   0.1 لقح ب  ثم  معقمة  اختبار 
ثالثة  وبواقع   2 الفقرة  يف  والــواردة  البحث  قيد  البكتريية 
مكررات لكل عزلة وكل عىل حدة حضنت العزالت بدرجة 
37 م◦ ملدة 5 ساعات قيست عكورة الزرع بطريقة حملول العد 

باستخدام جهاز   (Bacterial count solution) البكتريي 
(Spectrophotometer) عىل طول موجي 650 (نانوميرت) 

.[11] (خلية/مل)   108  ˟1 بكرتيا  كثافة  عىل  للحصول 
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اخلام . 5 الفطري  للمستخلص  التثبيطية  الفعالية  تقدير 
Agaricus bisporas للفطر

للفطر  الفطري  للمستخلص  التثبيطية  الفعالية  قدرت 
األكار  بواسطة  األنتشار  بطريقة   (Agaricus bisporas)

(Agar well diffusion)، أذ تم أخذ لقاح بواقع 0.2 (مل) 

 (Nutrient broth) وسط  عىل  النامية  البكتريية  املزارع  من 
وزرعــت  حــدة،  عىل  وكــل   4 الفقرة  يف  حتضريه  تم  الــذي 
بواسطة  اللقاح  نرش   (Mullar Hinton Agar) وسط  عىل 
لكل  مكررات  ثالث  وبواقع  األطباق  عىل  معقم   (swab)

نوع بكتريي تركت األطباق ملدة ربع ساعة لتجف ثم عملت 
 6 بقطر  معقم   (Cork borer) فليني  ثاقب  بواسطة  ثقوب 
مركزية  وواحــدة  حميطية  أربعة  حفر  مخسة  عملت  (ملم) 
املحيطية  احلفر  املستخلصات يف  متساوية، وضعت  وبأبعاد 
حيث ذوبت كمية مقدارها 0.1 غم من املستخلص يف 1 مل 
من املاء املقطر املعقم أي مايعادل 100 ملغم/مل لكل حفرة 
حضنت  للمقارنة  مستخلص  بدون  املركزية  احلفر  وتركت 
أقطار  قيست  ثم  48-24 ساعة  ملدة  م◦   37 بدرجة  األطباق 
الرواشح  عىل  احلاوية  احلفر  حول  (ملم)  التثبيط  مناطق 
الفطرية باستخدام مسطرة مدرجة بقياس قطرين متعامدين 

وأخذ املعدل [13,12].
القاتل . 6 والرتكيز   MIC األدنى  املثبط  الرتكيز  حتديد 

Agaricus bisporas للمستخلص اخلام للفطر MBC

القاتل  والرتكيز   MIC األدنى  املثبط  الرتكيز  حتديد  تم 
 Agar Disk) األقراص  بواسطة  االنتشار  بطريقة   MBC

اخلام  للمستخلص  خمتلفة  تراكيز  حتميل  تم  إذ   (diffusion

5 (ملم) وكاأليت:  (3) بقطر  عىل أوراق ترشيح وامتان رقم 
(مايكروغرام/قرص)   12.5,25,50,100,200,400

 Agaricus) للفطر  اجلاف  اخلام  املستخلص  بأذابة  وذلك 
الرتكيز  وبحسب   (Aceton) األسيتون  بامدة   (bisporas

الكحولية  املادة  من  للتخلص  األقراص  جففت  املطلوب 
 Mullar Hinton) ثم وزعت عىل أطباق املولر هنتون أكار
بكتريي  نوع  وكل  الدراسة  بكرتيا  بأنواع  املزروعة   (Agar

عىل حدة وبواقع أربعة أقراص لكل طبق وثالث مكررات 
ساعة   24 ملدة  م◦   37 بدرجة  األطباق  حضنت  تركيز  لكل 
حساب  مع  األقــراص  حول  التثبيط  أقطار  حسبت  بعدها 
عدد املستعمرات النامية أن وجدت حول األقراص واعتبار 
املستعمرات  لعدد  إختزال  يسبب  الــذي  األدنــى  الرتكيز 
هوالرتكيز املثبط األدنى MIC أما الرتكيز الذي يسبب تثبيط 
النموبنسبة %99.9 هوالرتكيز القاتل MBC وتم التأكد من 
وسط  عىل  وزراعتها  التثبيط  مناطق  من  مسحة  بأخذ  ذلك 

املولر هنتون أكار ثانية للتأكد من قتل البكترييا [14].
الكشف عن املركبات الفعالة للمستخلص الفطري. 7

املائي  للمستخلص  نوعية  كشوفات  عــدة  أجــريــت 
والكحويل للفطر (Agaricus bisporas) بحسب ماجاء به 

(15) وكانت كاآليت:

a . كاشف باستخدام  الفالفونيدات  عــن  الكشف 
هيدروكسيد البوتاسيوم الكحويل

b .الكشف عن القلويدات باستخدام كاشف ماير
c . كلوريد كاشف  باستخدام  الفينوالت  عن  الكشف 

احلديديك
d . خالت كاشف  باستخدام  التانينات  عن  الكشف 

الرصاص املائية
e . الكشف عن الصابونينات باستخدام كاشف ليربمان

- بوركارد
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f . كاشف بأستخدام  الكربوهيدرات  عن  الكشف 
مولش

التحليل األحصائي. 8
الكامل  العشوائي  وفقا «للتصميم  النتائج  حتليل  تم 
وحيد العامل واختربت النتائج إستنادا» الختبار االقل فرق 

معنوي L.S.D عند مستو إحتاملية 5% (16).
النتائج واملناقشة. 3
الفطر . 1 ملستخلصات  الفعالة  املركبات  عن  الكشف 

Agaricus bisporus

أعطت مستخلصات الفطر (Agaricus bisporus) خالل 
جدول  الكيميائية  املركبات  من  العديد  النوعية  االختبارات 
(1)، إذ أعطى كشف الفالفونيدات لكل املستخلصات املائية 

والكحولية حلقة بنفسجية اللون داللة عىل إجيابية الكشف لكل 
املستخلصات، وكانت النتيجة موجبة لكشف القلويدات لكل 
األيثانول ومستخلص  احلار، مستخلص  املاء  من مستخلص 
االسيتون بإعطاء لون بني حممر داللة عىل اجيابية الكشف بينام 
كانت النتيجة سالبة ملستخلص املاء البارد، أما بالنسبة لكشف 
الفينوالت فقد كانت النتيجة سالبة لكل املستخلصات ماعدا 

املتوقع  األزرق  اللون  أعطى  الــذي  األسيتوين  املستخلص 
داللة عىل إجيابية الكشف، يف حني كانت النتيجة موجبة لكل 
كل  أعطت  إذ  التانينات  كشف  استخدام  عند  املستخلصات 
املستخلصات أثناء الكشف راسباً أبيض، كذلك األمر بالنسبة 
كانت  فقد  والكربوهيدرات  الصابونينات  كشفي  من  لكل 
املستخلصات  أعطت  إذ  املختربة  املستخلصات  لكل  موجبة 
التوايل.  عىل  لألختبارين  اللون  بنفسجية  حلقة  أبيضاً،  راسباً 
نالحظ من خالل النتائج أن املستخلص األسيتوين قد ظهرت 
بينام اعطى مستخلص  املختربة،  الكيميائية  املجاميع  فيه مجيع 
االيثانول ومستخلص املاء احلار نتيجة سالبة يف الكشف عن 
الفينوالت، كام كانت النتيجة سالبة لكل من كشفي الفينوالت 
والقلويدات ملستخلص املاء البارد قد يعود السبب يف ذلك اىل 
الفعالة للفطر وبالتايل كمية  املواد  إذابة  املذيبة عىل  املادة  قدرة 
مستخلصات  وأحتواء  املستخلص،  يف  الذائبة  املواد  ونوعية 
يفرس  املكونات  هذه  عىل   (Agaricus bisporus) الفطر 
النتائج  هذه  املدروسة،  البكتريية  العزالت  تثبيط  عىل  قدرهتا 
تتوافق مع العديد من الدراسات يف جمال قدرة مستخلصات 
العراهني يف تثبيط العديد من الكائنات املرضية [18,17,12].

.Agaricus bisporus جدول (1) األختبارات النوعية الكيميائية ملستخلصات الفطر

نوع املستخلص
نوع الكشف

الكربوهيدراتالصابونينات التانينات الفينوالتالقلويداتالفالفونيدات
+++__+املاء البارد
+++_++املاء احلار
+++_++األيثانول
++++++األسيتون

للفطر . 1 ــام  اخل للمستخلصات  التثبيطية  الفعالية 
Agaricus bisporus ضد األنواع البكتريية

للفطر  املائية والكحولية  أظهرت كل من املستخلصات 

مجيع  ضد  كبرية  تضادية  فعالية   (Agaricus bisporus)

أنواع البكرتيا السالبة واملوجبة لصبغة غرام بطريقة االنتشار 
مما   (2) جدول   (Agar well diffution) األكار  بواسطة 
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 Broad) يدل عىل أن املستخلصات ذات طيف واسع املد
املتعددة  السكرية  املركبات  أن  إىل   (19) أشار   ،(spectrum

املوجودة يف العديد من العراهني جتعلها ذات فعالية عالية يف 
نتائج الدراسة احلالية  تثبيط العديد من املايكروبات، بينت 
أن مستخلص األسيتون برتكيز 50 (ملغم/مل) كان األكثر 
بلغ  البكتريية وبفارق معنوي  تثبيط مجيع األنواع  فعالية يف 
نسبة  أعىل  سجلت  إذ   ،0.05 أحتاملية   مستو عند   0.26

بقطر   Streptococcus pneumonia بكرتيا  ضد  تثبيط 
سجلت  التي  التثبيط  منطقة  تلتها  (ملم)   31.6 قدره  تثبيط 
27.4 (ملم)،  Escherichia coli والتي بلغت  ضد بكرتيا 
 Bacillus) بكرتيا  من  كل  ضد  التثبيط  مناطق  تقاربت 
(ملم)،   21 بلغت  والتي   (Salmonella typhiو  cereus

قطر  بلغ  بينام  التوايل،  عىل  البكرتيا  لنوعي  (ملم)   20.6

 Staphylococcus) بكرتيا  ضد  (ملم)   18 التثبيط  منطقة 
aureus)، سجل مستخلص األسيتون أقل نسبة تثبيط ضد 

منطقة  قطر  بلغ  إذ   (Pseudomonas aeruginosa) بكرتيا 
من  واتضح  املستخدم.  الرتكيز  لنفس  (ملم)   10.2 التثبيط 
(ملغم/  50 برتكيز  األيثانول  مستخلص  أن  النتائج  خالل 
العزالت  عىل  التأثري  يف  األسيتوين  املستخلص  تىل  مل) 
أحتاملية   مستو عند   0.18 بلغ  معنوي  وبفارق  البكتريية 
 Streptococcus) 0.05 إذ كانت أعىل نسبة تثبيط ضد بكرتيا

(ملم)   21.3 التثبيط  منطقة  قطر  بلغ  حيث   (pneumonia

 Pseudomonas) تثبيط ضد بكرتيا  بينام سجلت أقل نسبة 
بالنسبة  أما  (ملم)،   10 قدره  تثبيط  بقطر   (aeruginosa

للمستخلصات املائية فقد كانت أقل تأثري من املستخلصات 
وكان  املدروسة  البكتريية  العزالت  تثبيط  يف  الكحولية 
مستخلص املاء البارد كان أكفأ من مستخلص املاء احلار يف 

تثبيط نفس العزالت فقد بلغت أعىل نسبة تثبيط ملستخلص 
املاء احلار ضد بكرتيا (Streptococcus pneumonia) بقطر 
تثبيط قدره 9.4 (ملم) بينام كانت أعىل نسبة تثبيط ملستخلص 
املاء البارد هبالة قدرها 11.3 (ملم) لنفس النوع من البكرتيا، 
كام سجل كال املستخلصني املاء احلار واملاء البارد أقل نسبة 
ولكن   (Pseudomonas aeruginosa) بكرتيا  ضد  تثبيط 
بقطر تثبيط 6.2 (ملم)، 8 (ملم) للمستخلصني عىل التوايل، 
الفعالية املتنوعة ملستخلصات العراهني ضد املايكروبات قد 
أو  فيها  الفعالة  البايلوجية  املركبات  إختالف  بسبب  تكون 

اختالف تراكيزها أوطرق األستخالص [20].
يف  ذائبة  غري  مركبات  الباحثني  من  العديد  إستخلص 
املاء من النباتات والعراهني لذا يتوقع أن املذيبات العضوية 
ضد  فعالية  أكثر  مركبات  تعطي  سوف  القطبية  املنخفضة 
أن  النتائج  خالل  من  نالحظ   [23,22,21] املايكروبات 
 Agaricus للفطر  األسيتوين  للمستخلص  التثبيطية  القدرة 
متقاربة جدا يف  كانت  (ملغم/مل)   50 bisporus وبرتكيز 

التأثري عىل العزالت البكتريية املدروسة باملقارنة مع املضاد 
 Gentamycin sulphate سلفيت  جنتاميسني  احليوي 
ولنفس الرتكيز، توصل [24] أن اخلالصات املتنوعة للفطر 
للمضاد  معادلة  فعالية  أعطت   Ganderma lucidum

 ،Gentamycin sulphate سلفيت  جنتاميسني  احليوي 
تناوهلا  التي  للنباتات  األيثانول  مستخلص  أن   [25] بني 
نوعية  يف  املائية  املستخلصات  من  أفضل  كان  دراسته  يف 
عالية  مايكروبية  فعالية   [17] منها، سجل  املنتجة  املركبات 
 Cantharellus للفطر  املستخلصات  من  ــواع  أن ــع  ألرب
املمرضات والحظ من خالل  نوعاً من   50 cibarius ضد 

كانت  واألسيتون  األيثانول  مستخلصات  أن  دراســتــه 
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أن  اىل   [26] توصل  املمرضات،  أغلب  تثبيط  يف  األكفأ 
ثبط   Agaricus bisporus للفطر  األسيتوين  املستخلص 
اىل   E.coli وبكرتيا   Staphylococcus aureus نموبكرتيا 
 [27] إستخدم  التوايل،  عىل  للنوعني  و17.77%   16.67%

 Agaricus الفطر  امليثانول يف احلصول عىل مستخلص من 
يف  كفاءة  ذا  كان  امليثانويل  املستخلص  أن  وبني   bisporus

تثبيط  عىل  قدرته  اىل  باألضافة  بكتريية  أنواع  مخسة  تثبيط 
كمية  أن   [28] وأستنتج   Aspergillius niger نموالفطر 
بكثري  أقل  كانت  البارد  املــاء  ملستخلصات  الفعالة  املــواد 
ولكنه  النبات  لنفس  األيثانول  مستخلصات  مع  باملقارنة 
املستحرضات  يف  يوضع  عــادة  ألنه  املــاء  استخدام  فضل 
الطبية التقليدية. نالحظ كذلك من خالل النتائج للدراسة 

مستخلص  من  أكفأ  كان  البارد  املاء  مستخلص  أن  احلالية 
املاء احلار يف تثبيط العزالت البكتريية املدروسة بالرغم من 
مركبات  حيوي  النوعي  باالختبار  احلار  املاء  مستخلص  أن 
نتائج  يف  التباين  يعود  قد  البارد  املاء  مستخلص  من  أكثر 
أثر  قد  احلار  املاء  مستخلص  أن  اال  املائية  املستخلصات 
 Agaricus الفطر  املوجودة يف  الفعالة  املواد  سلبا يف بعض 
 (elibal  -  taeh) باحلرارة  تأثرت  تكون  قد  إذ   ،bisporus

بكرتيا  أن  احلالية  الــدراســة  خــالل  مــن  تبني  كــام   ،[92]

تثبيط  األقل  البكرتيا  كانت   Pseudomonas aeruginosa

أن هذا  إىل  السبب  يعود  قد  املدروسة  املستخلصات  ولكل 
املواد  سمية  لتقليل  ميكانيكية  يمتلك  البكرتيا  من  النوع 

الفعالة للمستخلص [30].
جدول (2) معدل مناطق التثبيط ملستخلصات الفطر Agaricus bisporus ضد األنواع البكتريية.

األنواع البكتريية
قطر منطقة التثبيط (ملم) للمستخلصات برتكيز 50 ملغم/مل

جنتاميسني سلفيتأسيتونايثانولماء حارماء بارد
Escherichia coli10.68.320.127.427.4

Bacillus cereus108192122.2

Staphylococcus aureus9816.31822

Streptococcus pneumonia11.39.421.331.631.7

Pseudomonas aeruginosa86.21010.210.1

Salmonella typhi1071720.620.7

L.S.D (P=0.05)0.140.100.180.260.38

1 . MBC MIC والرتكيز القاتل  الرتكيز املثبط األدنى 
A. bisporus للمستخلص األسيتوين من الفطر

من خالل الدراسة احلالية تبني أن مستخلص األسيتون 
لذا  املدروسة  البكتريية  العزالت  كل  تثبيط  يف  األكفأ  كان 
القاتل  والرتكيز   MIC األدنى  املثبط  الرتكيز  قيم  اختربت 
أقل  أن  األختبارات  نتائج  بينت  املستخلص،  هلذا   MBC

قيمة للرتكيز املثبط األدنى كانت 12.5 (ملغم/مل) لألنواع 

الرتكيز  قيمة  كانت  حني  يف  غرام  لصبغة  السالبة  البكتريية 
 Pseudomonas) بكرتيا  ماعدا  (ملغم/مل)   25 القاتل 
األدنــى  املثبط  الرتكيز  قيمة  كانت  التي   (aeruginosa

عىل  للرتكيزين  (ملغم/مل)   25, 50 القاتل  والرتكيز 
لصبغة  املوجبة  البكتريية  ــواع  األن سجلت  بينام  التوايل، 
يف  (ملغم/مل)   6.25 قدرها  أدنى  مثبط  تركيز  قيمة  غرام 
(ملغم/مل)   12.5 القاتل  الرتكيز  قيمة  كانت  كانت  حني 
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األدنى  املثبط  الرتكيز  نتائج  يف  التباين  يعود  قد   (3) جدول 
غرام  لصبغة  والسالبة  املوجبة  للبكرتيا  لقاتل  والرتكيز 
أومقاومة  وحساسية  املستخلص  يف  الفعالة  املواد  نوع  اىل 
قياس  نتائج  خالل  من  نالحظ   ،(31) هلا  لبكتريية  األنواع 
القاتل ملستخلص األسيتون  املثبط األدنى والرتكيز  الرتكيز 

أعىل  سجلت   (Pseudomonas aeruginosa) بكرتيا  أن 
قيمة للرتكيزين، قد يعز السبب اىل قدرة هذه البكرتيا عىل 
املختلفة   (Toxins) والذيفانات   (Enzymes) اخلامئر  انتاج 
ما جيعلها أكثرمقاومة للمضادات احلياتية واملطهرات [32].

A. bisporus للمستخلص األسيتوين من الفطر MBC والرتكيز القاتل MIC جدول (3) قيم الرتكيز املثبط األدنى

األنواع البكتريية
الرتكيز ملغم /مل

6.2512.52550100200400

Escherichia coli++_____

Bacillus cereus+______

Staphylococcus aureus+______

Streptococcus pneumonia+______

Pseudomonas aeruginosa+++____

Salmonella typhi++_____
+ ظهور نمو

_ عدم ظهور نمو
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