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 عزل وتذخيص فطريات ههاء قدم عمهم الحياة
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 الخالصة

تزسشت الجراسة الحالية عدؿ وتذخيص الفظخيات الستؾاججة في اليؾاء الجاخمي لمبشاية الججيجة والسؤلفة مؽ خسدة      
 13 و 11: 7طؾابق والقجيسة السؤلفة مؽ طابقيؽ لقدؼ عمـؾ الحياة. وكاف مجسؾع السدتعسخات لمبشاية الججيجة ىؾ 

جشدا , فزال عؽ الخسائخ. وقج وصمت ندبة تكخار  13صعمى التؾالي, وتؼ تذخي  15:10و 14:10و 11:9و10:
جشدا مؽ  12تؼ عدؿ وتذخيص % في الظابق الخامذ.4.0%  في الظابق األوؿ وانخفزت إلى27.77الخسائخ إلى  

اجشاس في العظمة الخبيعية فزال عؽ الخسائخ  10أثشاء الجواـ الخسسي لمظمبة مؽ بشاية القدؼ القجيسة و 8الفظخيات مشيا 
  Cladosporiumو Aspergillusو  Penicillium أجشاس تكخرت خالؿ الفتختيؽ ) 4في كال الفتختيؽ. كاف ىشاؾ 

أكثخىا تكخار ووصمت ندبة التكخار إلى   Cladosporiumو  Penicilliumوقج كانت فظخيات  )  Rhizactoniaو
% عمى التؾالي أثشاء العظمة الخبيعية ولؼ 17.95% و 20.51تؾالي خالؿ الجواـ و% عمى ال21.12% و39.39

  Trichodermaو  Stemphylliumو lternaria   تغيخ الفظخيات التالية خالؿ الجواـ وىي
خالؿ العظمة    Aurobasidiumو  Rhizopusبيشسا لؼ تغيخ فظخيات Trichophytonو  Helminthosporiumو

 الخبيعية.
 : الفظخيات السحسؾلة باليؾاء, فظخيات السباني, الحداسية, الخسائخ.ات مفتاحيةكمس

 
Isolation and Identification of fungi in Biology Department 

 

Abstract  The study included  isolation and diagnosis of fungi found in the internal air of 

the new building, consisting of five floors and the old   building consisting of two floors for 

biology department. The total colonies for the new building were 7: 11, 13:10, 11: 9, 14:10 

and 15:10, respectively, and 13 species  were identified, as well as yeasts and 6 type of the 

genera. The frequency of yeast was 27.77% on the first floor and decreased to 4.0% on the 

fifth floor. Was isolated and diagnosed 12 genera of fungi, including 8 during the official 

work for students of the old  department building and 10 genera in the spring holiday as 

well as yeast in both periods. There were 4 species repeated during the two periods 

(Penicillium, Aspergillus, Cladosporium and Rhizactonia). Penicillium and Cladosporium 

were the most frequent. The frequency rate was 39.39% and 21.12% respectively during 

working and (20.51% , 17.95%) respectively during the spring holiday. The fungi did not 

appear during the official work is Alternaria, Stemphyllium, Trichoderma, 

Helminthosporium and Trichophyton, while Rhizopus and Aurobasidium did not appear 

during the spring holiday. 

Keyword :Airborn fungi ,indoor mold ,allergy, Yeasts. 
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 السقدمة
تختمف في تغحيتيا وسمؾكيا وتخكيبيا عؽ كافة  Eukaryoticعبارة عؽ كائشات حقيقية الشؾاة  Fungiالفظخيات 

اف ترشع غحائيا بشفديا لعجـ  دتظيعت ال أنيا يأ Heterotrophicتستاز بانيا متبايشة التغحية  األخخى الكائشات الحية 
 ألخخى االتظفل عمى الكائشات أو تحرل عمى غحائيا بالتخمؼ عمى السؾاد العزؾية و احتؾاء خالياىا عمى مادة الكمؾروفيل 

وتستمػ الفظخيات مقؾمات خاصة تسكشيا مؽ القياـ بسجسؾعة واسعة ججا مؽ الشذاطات والفعاليات التي تتجاخل في كافة 
 اإلنديسيجيازىا  بكفاءةوكحلػ  أنؾاعيا بسختمفالدسـؾ  إنتاج, اذ تستاز الفظخيات بقجرتيا عمى ]1[اإلنداف مفاصل حياة 

ىؾ الحاؿ في  بذكل مباشخ مؽ خالؿ التعاطي مع الفظخيات نفديا كسا افاإلندالحي يجعميا مرجر خظؾرة عمى  األمخ
 تشاوؿ مؾاد ممؾثة بالدسـؾ الفظخية أواو غيخ مباشخ مؽ استشذاؽ  اسية الشاتجة مؽ استشذاؽ االبؾاغبعض انؾاع الحد

والفظخيات والبكتخيا  واألدخشةاليؾاء مؽ مكؾنات البيئة السيسة وىؾ عخضة لمتمؾث بكثيخ مؽ السؾاد كالغبار  يعج .[2]
, وتشتذخ فظخيات اليؾاء ,4] 3[ األبشيةمؽ الفظخيات عدلت مؽ ىؾاء  انؾع 225مؽ  أكثخاف و  وحبؾب المقاح وغيخىا

بؾاسظة تيارات اليؾاء بذكل ابؾاغ وقظع خيؾط فظخية تتسكؽ الكائشات الجقيقة ومشيا الفظخيات مؽ دخؾؿ السباني عبخ 
الخارجي واثشاء التجفئة والتيؾية ونغاـ تكييف اليؾاء ومؽ خالؿ االبؾاغ والشؾافح وكحلػ تجخل مع مؾاد البشاء دخؾؿ اليؾاء 

ميسة بذكل  األبشيةفظخيات اليؾاء داخل  أصبحت, ]5[ والسحتؾيات كسمؾثات ليا اذا ارتفعت ندبة الخطؾبة لفتخة كافية
الدامة كسا  والتأثيخاتالتعخض لمفظخيات يدبب التييجات والحداسية ضارة عمى الرحة اي اف  تأثيخاتف ليا أ ذإمتدايج 

. والسعمؾمات التي يتؼ الحرؾؿ عمييا مؽ عيشات لإلندافمؽ السذاكل الرحية  ا  اف الفظخيات الدامة تدبب كثيخ 
تفيج في تحفيد  أنياق العالج وتقجيخ السخاطخ الرحية كسا ائوتحجيج طخ  يسكشيا اف تداعج في التعقيؼفظخيات اليؾاء 

مشح  إثباتيااف عاىخة الحداسية التي تدببيا الفظخيات تؼ  ,,7]6[اإلضخارمتابعة قياس نؾعية اليؾاء الجاخمي لتجشب وقؾع 
الفظخيات الخيظية يحتسل اف تدبب حداسية الجياز  ابؾاغوذلػ عشجما افتخض العالؼ بالكمي اف استشذاؽ  1873عاـ 

لكل حالة  الغحائي, إذ أفلمسخض تدببيا الفظخيات وىي العجوى والحداسية والتدسؼ  آلياتاذ تؾجج ثالث ,,9]8[التشفدي 
 تأكيجاتالخيخة نذأت اختالفات عجيجة عمى نظاؽ واسع حؾؿ  اآلونةفي  ,يختبط فييا السخض بشؾع خاص مؽ الفظخيات

كسا اف ىشاؾ العجيج  ,محجدة ومعخوفة مخاضأالسغمقة يدبب  األماكؽغيخ مثبتة عمسيا مفادىا ىؾ اف التعخض لفظخيات 
الخبؾ الشاتج عؽ الحداسية وذلػ  أسبابج حاف وجؾد الفظخيات ا أوضحتوالتي  1924السشذؾرة مشح عاـ  األبحاثمؽ 

الفظخ السدببة لمحداسية  أجداءكسا اف جسيع  ,10[11[ (IgEالسزادة التحددية لمفظخيات ) األجداـبعج ثبؾت وجؾد 
بعض إلى أف  إضافةالسزادة  األجداـ( ليا القجرة عمى حث األخخى الفظخ  أجداءالسيدميـؾ وغيخىا مؽ ,الفظخيات ابؾاغ)

ؼ الجراسات العمسية غ. اف معلإلندافمؽ العؾامل السدببة لمحداسية  أكثخ أو أربعيؽسالالت الفظخيات تحتؾي عمى 
 إصابةمؽ خيؾط الفظخ يسكؽ اف تدبب  أجداءالفظخيات او  ابؾاغاف استشذاؽ  إلى الفظخيات تذيخ  بأمخاضالسيتسة 

الخئؾي  االلتياب األنفية,ويتؾقف ذلػ عمى نؾع الفظخ وفتخة التعخض لو كسا اف االستجابات لمحداسية )الخبؾ, الحداسية 
ارتأيشا في ىحا  لحلػ ]12[شيؾعا والستعمقة باستشذاؽ الفظخيات  واألكثخالسذاكل الظبيعية  أىؼمؽ  مفخط الحداسية( تعج

حياة في جامعة السؾصل والتعخؼ الالبحث التحخي عؽ الفظخيات في اليؾاء الجاخمي لمبشاية الحجيثة والقجيسة لقدؼ عمـؾ 
 .ومخاضيتياعمييا وعمى مجة خظؾرتيا 
 .تؾاججىؼتذخيص الفظخيات الستؾاججة في ىؾاء قدؼ عمـؾ الحياة  في غياب الظمبة واثشاء و  اليجؼ مؽ الجراسة : عدؿ
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 طرائق العسلو  سهادال
مؽ شيخ  األخيخ األسبؾعفي  عمـؾ الحياةقدؼ  أبشيةفي جامعة السؾصل داخل  البحث إجخاءتؼ  :جسع العيشات (1

 .ثشاء دواـ الظمبةأ 2018األسبؾع الثاني مؽ شيخ شباط  و  العظمة الخبيعية لمظمبة ثشاءأ الثاني  كانؾف 
 توغدم غؼ(200درنات البظاطا بسقجار) أخحت:Potato Dextrose agar(PDA)البطاطا   أكاروسط حزير ت (2

 تمؽ الساء السقظخ.رشح لسجة نرف ساعة في دورؽ مع نرف لتخ تقظع صغيخة وطبخإلى  تجيجا ثؼ قظع
 بعج ذلػ تؼغؼ( 20بسقجار) Dextroseف لو سكخ يزنالخاشح و  نأخح البظاطا السدمؾقة خالؿ قظعة قساش شاش.

الشرف الستبقي مؽ  بإضافةالمتخ إلى يكسل الحجؼ  .أصبح السحمؾؿ رائقو  لحيؽ الحوباف كميا االكار تجريجيا إضافة
بعج  دقيقة(.15لسجة )ـ  O (121درجة حخارة )في ( Autoclaveالساء السقظخ ويؾضع الؾسط في جياز التعقيؼ )

ثؼ يؾزع الؾسط عمى  .جدء بالسميؾف  50بتخكيد  Streptomycinحيؾي السزاد ال قبل الترمب يزاؼو  التبخيج
 .طباؽ  في الثالجة لحيؽ االستعساؿبعجىا تحفظ اإل ترمب الؾسط لغايةبتخي ونشتغخ  إطباؽ

 تخ ( حزOpen  etri Dishs)  ةالسفتؾح طباؽباألتؼ جسع ابؾاغ الفظخيات بظخيقة التخسيب  عزل الفطريات: (3
 كذف غظاء الظبق وتعخيضثؼ تؼ  (.PDAاالكار و  الجكدتخوزو  البظاطاالحاوية عمى الؾسط الدرعي ) طباؽاأل

عمى الظؾابق الخسدة في البشاية الججيجة  اإلطباؽوزعت عادة الغظاء , بعجىا تؼ إ  دقائق( 10لميؾاء لسجة ) الؾسط
ت اإلطباؽ في الحاضشة في حزش ,األغظية عادةإ ؼ تبعج ذلػ و  البشاية القجيسة الظابقيؽ فيو  لقدؼ عمـؾ الحياة

 .أسبؾعلسجة  ـ O (28-25درجة )
)المؾف وشكل  وذلػ باالعتساد عمى السغيخ الخارجي لمسدتعسخة طباؽاألالفظخيات الشامية عمى  ترشخ      

 وذلػ باستعاؿ(  باالعتساد عمى الرفات السجيخية )شكل وحجؼ وتخكيب الحؾامل واالبؾاغ وأيزاالسدتعسخة( 
 .,15,14 ]13[ يفيةالسفاتيح الترش

نغخآ لالختالفات الظفيفة في الجدء  وAspergillus نقيت عدالت الفظخ : Aspergillus تذخيص انهاع فطر (4
درجات حخارية مختمفة, إذ الشسؾ في اوساط زرعية مختمفة وفي  الخزخي بيؽ انؾاع الجشذ فاعتسج التذخيص عمى

 Czapek Yeast (CYA)خسيخةالاساسية لمتذخيص وىي وسط زابػ ومدتخمص  اوساط زرعية ةثالث استعسمت
Extract  مدتخمص الذعيخ السشقؾع وسط  (MEA) Malt Extract Agarوسط نتخات الكميدخوؿ G25N) 

%25 Glycerol Nitrate Agar)  وذلػ بتشسية العدالت الفظخية عمى وسط الدابخويج الرمب وحزشت في درجة
28O70%ثاقبة الفمػيؽ لمحرؾؿ عمى اقخاص مؽ السدتعسخة بعج تعقيسيا بغسخىا بالكحؾؿ  عسمتتاس  .اياـ7لسجة  ـ 

ممؼ ووضع في طبق 7ابخة التمقيح السعقسة والسبخدة رفع قخص مؽ الفظخ قظخه  والتمييب ثؼ التبخيج وباستعساؿ
والتحزيؽ في  .زرعيوسط /مكخرات/فظخ3 االوساط الدرعية الثالثة الدابقة الحكخوبؾاقع  احج عمى زجاجي حاو  

 قظخ السدتعسخةو  وشخرت االنؾاع مؽ خالؿ شكل الشسؾ ولؾن  .لسجة سبعة اياـ ( ـ37Oو 25و 5) حخارية درجات
 .[15]باالعتساد عمى السفتاح الترشيفي و  الفظخية

 
 السشاقذةلشتائج و ا

البشاية الججيجة لقدؼ عمـؾ مؽ ىؾاء  طباؽاألالتي عيخت في  ) بيؽ اف عجد مدتعسخات الفظخيات( ي1الججوؿ )
في  ) األعمىإلى  األسفلبجأ بالتدايج مؽ  الجواـ بعج ذلػ( اثشاءالسؤلفة مؽ خسدة طؾابق خالؿ العظمة الخبيعية و و  الحياة

 9:11و 10:13 و 11:7 كاف مجسؾع السدتعسخات ىؾو  (يـؾ 15الجواـ بعج العظمة ب  ثشاءأو عظمة نرف الدشة 
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 إلىتعؾد  أنؾاع 6و فزال عؽ الخسائخ( , 1)الذكل , جشدا 13 و تؼ تذخيصإنو  ,التؾاليعمى  15:10و 14:10و
% في الظابق 4.0إلىوانخفزت  األوؿ%  في الظابق 27.77 إلى قج وصمت ندبة تكخار الخسائخ . و األجشاس

  Cladosporiumيميو فظخ%  17بشدبة   Penicilliumفظخ  ا  ىيالفظخيات تكخار  أكثخ تالخامذ. بذكل عاـ كان
 .%11بشدبة 
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 لطمبةا ودوام خالل العطمة الربيعية حياةاللقدم عمهم  البشاية الجديدةههاء الفطريات السعزولة من (.1)جدول

 

 
 الفظخيات

 العدالت الكمية الظابق الخامذ الظابق الخابع الظابق الثالث الظابق الثاني الظابق االوؿ
 Colony Forming Unitعجد السدتعسخات / طبق 

 % لمتكخار الجواـ العظمة % لمتكخار الجواـ العظمة % لمتكخار الجواـ العظمة % لمتكخار الجواـ العظمة % لمتكخار الجواـ العظمة % لمتكخار الجواـ العظمة
Altarnaria alternata 0 0 - 2 1 13. 04 2 0 10.0 1 2 12.5 0 1 4.0 5 4 9.0 

Aspergillus spp. 0 2 11.11 2 0 8.70 0 0 - 1 5 35.71 1 3 16.0 4 10 14.0 
Aureobasidium 0 1 5.55 0 0 - 0 0 - 0 1 4.16 1 2 12.0 1 4 5.0 

Cladosporium spp. 1 3 22.22 2 4 26.08 2 2 20.0 2 0 8.33 0 3 12.0 0 11 11.0 
Cladosporium musea 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 4.16 0 0 - 0 1 1.0 

Geotricum spp. 0 1 5.55 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3 0 12.0 3 1 4.0 
Microphomina spp. 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 4.0 1 0 1.0 

Penicillium spp. 0 0 - 1 1 8.70 2 2 20.0 2 1 12.5 2 6 32.0 7 10 17.0 
Rhizopus stolonifer 3 0 16.66 2 1 13.04 0 0 - 0 0 - 0 0 - 5 1 6.0 
Rhizoctonia solani 0 1 5.55 0 0 - 1 4 25.0 1 1 8.33 0 0 - 2 4 6.0 
Stemphylium spp. 1 0 5.55 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 4.0 2 0 2.0 
Trichoderma spp. 0 0 - 0 0 - 0 1 5.0 1 0 4.16 0 0 - 1 1 2.0 
Trichophyton spp. 0 0 - 0 3 13.04 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 3.0 

Ulocladium spp. 0 0 - 0 1 4.35 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1.0 
Yeast 2 3 27.77 1 2 8.70 2 2 20.0 2 3 20.8 1 0 4.0 9 9 18.0 

 - 57 43 - 15 10 - 14 10 - 11 9 - 13 10 - 11 7 السجسؾع
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الجواـ الخسسي لمظمبة في القدؼ  أثشاء 8مؽ الفظخيات مشيا  جشدا 12عدؿ وتذخيص تؼ  (2) الججوؿ
 تكخرت خالؿ الفتختيؽ  أجشاس 4كاف ىشاؾ و  في العظمة الخبيعية فزال عؽ الخسائخ في كال الفتختيؽ. أنؾاع 10و
(  Penicillium وAspergillus وCladosporium  وRhizactonia  ( ياتفظخ  توقج كان Penicillium  
التؾالي خالؿ % عمى 21.12و % 39.39إلى  تكخار وقج وصمت ندبة التكخارأكثخىا    Cladosporiumو

 الفظخيات التالية خالؿ الجواـ وىي العظمة الخبيعية ولؼ تغيخ أثشاء% عمى التؾالي  17.95و % 20.51و الجواـ
 Alternaria وStemphyllium وTrichoderma  وHelmminthosporium  وTrichophyton  بيشسا لؼ

 خالؿ العظمة الخبيعية.   Aurobasidiumو Rhizopus تغيخ الفظخيات
وجؾد  إلى الجواـ  أثشاء( زيادة عجد السدتعسخات إلى د ابؾاغ الفظخيات )بالتالي اعجأ زيادة  إلى يعؾد الدبب 

العظمة  أثشاءفظخية وعمى العكذ مؽ ذلػ  بؾاغأما يحسمو مؽ و  الغبار إثارةإلى حخكتيؼ التي تؤدي و  الظمبة
أكثخ الفظخيات تكخارا في اليؾاء الجاخمي  Penicilliumاف فظخ  ]16[وجج  .الخبيعية والتي خالليا تخسبت االبؾاغ

 16.08% , % يميو فظخ 28.61لمسداكؽ في إحجى مجف تخكيا وقج وصمت ندبة التكخار إلى
Cladosporium  اف فظخ  17] [بيشسا ذكخ Cladosporium تؾاججا في ىؾاء غخؼ معيذة أكثخ الفظخيات

 % في إيخاف.29.2بشدبة تكخار وصمت الى  Cladosporiumفظخ  ]18[وعدؿ    .األطفاؿ في تخكيا
 الفطريات السعزولة من ههاء البشاية القديسة لقدم عمهم الحياة خالل العطمة الربيعية ودوام الطمبة.(2)جدول 

 الربيعيةخالل العطمة  خالل الدوام انهاع الفطريات
الطابق 

 االول
الطابق 
 الثاني

العدد 
 الكمي

 %
 لمتكرار

الطابق 
 االول

الطابق 
 الثاني

العدد 
 الكمي

%لمتكرا
 ر

Penicillium spp. 7 6 13 39.39 5 3 8 20.51 
Aspergillus spp. 2 1 3 9.09 5 1 6 15.38 

Cladosporium spp. 3 4 7 21.21 4 3 7 17.95 
Alternaria alternate - - - 0 2 2 4 10.25 
Rhizoctonia solani 2 0 2 6.06 2 0 2 5.13 

Rhizopus stolonifera 0 1 1 3.03 - - - 0 
Aureobasidium 

pullulans 
0 1 1 3.03 - - - 0 

Stemphylium spp. - - - 0 3 1 4 10.25 
Trichoderma spp. - - - 0 1 1 2 5.13 

Helminthosporium spp. - - - 0 1 0 1 2.56 
Trichophyton spp. - - - 0 0 1 1 2.56 

Yeast 4 2 6 18.18 2 2 4 10.25 
 - 39 14 25 - 33 15 18 السجسهع

ىي و  في ىؾاء ابشية قدؼ عمـؾ الحياة Aspergillusجؾد اربعة انؾاع مؽ الفظخ و  ( تؾضح3نتائج الججوؿ )
A.flavus , وA.fumigatus وA.niger وA.terreus   وكاف اكثخ انؾاع الفظخيات تؾاججاA.niger (12 

  .مدتعسخةA.flavus (6 )مدتعسخة( يميو الشؾع 
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يؤدي الى اصابة االشخاص بالعجيج مؽ االمخاض ومشيا الخبؾ  Aspergillusالتعخض البؾاغ فظخيات 
 A.fumigatusمؽ ىحه الفظخيات فظخ و   (Asthma,Allergic and Sinusitis)والحداسية والجيؾب االنفية

]19[. 
 .السعزولة من ههاء ابشية قدم عمهم الحياة  Aspergillusانهاع فطر   .(3الجدول )

 انهاع
Aspergillus 

 السجسهع البشاية القديسة البشاية الجديدة
خالل 
 الدوام

خالل العطمة  خالل الدوام خالل العطمة الربيعية
 الربيعية

A.  flavus 1 3 1 1 6 
A.  fumigates 1 0 0 0 1 

A.  niger 2 4 2 4 12 
A.  terreus 0 3 0 1 4 

 23 6 3 10 4 السجسؾع
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من ههاء البشاية الجديدة والقديسة لقدم عمهم الحياة  ) تحت السجهر( الفطريات السعزولةأشكال  ( 1الذكل)

 الدوام بعد العطمة. أثشاءو خالل العطمة الربيعية 
 ( 40X ) قهة الشكبير ،الدهم يذير الى االبهاغ الكهنيدية او الحهافظ البهغية           
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