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الخالصة

تضمنت الدراسة عزل وتشخيص الفطريات في اقالم الكحل التجاري والمستعمل حيث اظيرت الدراسة عدد من االنواع الفطرية

)  .(Aspergillius,Candidia,Alternaria,Penicillum , Absidia, Cladosporiumكانت نسبة ظيور االنواع الفطرية في الكحل

المستعمل اعمى من الكحل الغير مستعمل حيث سجل الفطر

الكحل التجاري سجمت ال خمائر

Aspergilliusنسبة ظيوره %12 .05وال %8..3 Candidiaفي حين

 %12 Candida sppولم يظير الفطر Aspergilliusاي نسبو ظيور .

الكممات المفتاحية  :الفطريات االنتيازية  ،الكحل التجاري ،العناصر الثقيمة.

Abstract
The current study included diagnosis and isolation of fungi in the cohol pencils (new commercial and
the used one).The study showed the presence of some types of fungi like (Aspergillius sp,Candid
The results had shown that the presence of fungi in the used cohol is

sp,Alternaria sp,Penicillum sp).

higher than the new cohol ,as the Aspergillus registered percentage of 21.05%, Candida 36.8%.while the
commercial cohl showed a percentage of20%for candida and Its not appear for Aspergillus.
Key work:oppertunstic fungi, commercial cohl,heavy mineral.

المقدمة
ان الستخدام الكحل اسبابآ عديده منيا حمايو العين من اشعو الشمس القويو في المناطق الصحراويو والحاره
منتشر عند البدو ،وايضا الكحل يحمي العين من امراض العين ،وكان يستخدم الكحل لالطفال حديثي
ا
حيث كان
الوالده وصغار السن بغض النظر عن الجنس وذلك لتقويو العين او حمايتيا من الحسد فيو عباره عن حجر يطحن

يستخدم مسحوقو لتكحيل العين ويستخدم كماده لتجميل النساء وبعض الرجال يضعون الكحل بشكل غير شائع
ويفضل عدم استخدام الكحل لالطفال السيما الرضع منيم وذلك لعدم تمكن الطفل من افراز الدموع التي تغسل العين
وتحمييا من المموثات الخارجيو مما يؤدي الى التياب العين (العاني وجماعتو.)1222،

يتكون الكحل من نسبو كبيره من الرصاص وقد تصل نسبتو الى اكثر من نصف وزنيا حيث جرت دراسة طبيعية في
منطقة الخميج بان الكحل اضرار لمعين الحتوائيا عمى نسبة من الرصاص تتراوح بين  222-38ممغم في كل غرام

من الكحل فضال استخدامة الخاطئ لو الذي يتمثل بااستخدام الكحل اوالقمم الكثر من شخص وقد تترك االقالم او
المكحالت معرضة لميواء فتتراكم عمييا ذرات الغبار المحممة بالمايكروبات والتي تتنتقل الى العين اثناء استخدام ىذه
االقالم اوالمكحالت من قبل النساء يشجع نمو الفطريات المتواجدة طبيعيا الموجودة في العين الخارجية ويزيد من

تعرض القرنية لمخدش وقد يكون الكحول عمى ىيئو كبريتد الرصاص ،وكذلك يتكون من مجموعو من المواد الكيميائيو

منيا االلمنيوم والكاربون والزنك والحديد والكافور (Barber,et al, 2009) .واالنتيمون وغيرىا.
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ان استخدام الكحل لمعين يؤدي الى تزايد التياب القرنيو باالحياء المجيريو مع تزايد استعمال العدسات االصقو
وقد تبين ان وجود االحياء المجيريو المموثو ومنيا االعفان

والخمائر في العدسات االصقو مثل

Candida

. (Suzune et al ,1992; Kanske et al,2003). Asp.niger sp,pencillium spp, sp,Fusarium, spp

ومن اعراض التياب القرنيو ظيور القيح داخل العين وشعور المريض بوخزه داخل العين وكأنو جسم غريبا فييا

ويرافقو الم واف ارزالدمع واحمرار العين والحساسيو والرىبو من الضوء  ،وقد يؤدي الى خمل في الرؤية
).(Kanske,et al, 2003

وتيدف دراستنا الى تقدير نسبة العناصر الثقيمة في الكحل المستعمل والغير مستعمل وكذلك التحري عن الفطريات

المرضية المصاحبة لعينات الكحل.

المواد وطرائق العمل
عزل الفطريات

عزلت االجناس الفطرية من نوعين من الكحل (مستعمل وغير مستعمل) المصنعو من شركات متنوعو األلمانية

وشركو روتانا .وذلك بطحن الكحل وزرع غالف الكحل وماده الكحل ذاتيا عمى وسط السابرويد الصمب وحضنت
االطباق بدرجة ح ارره ْ 82-18م وشخصت االجناس الفطرية اعتمادا عمى الصفات المظيرية والمجيرية لمفطريات
المعزولة ،كذلك تم اختبار مادة الكحل المطحون ممزوج مع كحول االيثانول بتركيز  %28ولم يظير اي نمو فطري.

)(Hardy, et al,2004

تشخيص العزالت الفطرية

يالحظ مظيريا معدل نمو مستعمره الفطر في ()7-8ايام عند ْ 82-18م عمى الوسط الزرعي المعقم
وتكوين اليايفات الفطرية اما الصفات المجيرية فنالحظ ظيور الغزل الفطري وتكوين الحوامل الكونيدية وتركيب
الكونيدية لمفطريات المعزولة.
اما تشخيص الخميرة مظيريا اظيرت مستعمرات محدبة بيضاء صغيرة الحجم عمى وسط السابرويد اما الصفات

المجيرية فيي عبارة عن اجسام متبرعمة ).(Peral et al,2006

تقدير العناصر الثقيمة

قدرت العناصر الثقيمو باستخدام جياز مطياف االمتصاص )  )made in Japanوبتحضير محاليل قياسيو

لمعناصر وىي محاليل قياسيو ()2222جزء بالمميون( Pb,Fe,Cu .المحاليل القياسية المستخدمو لكل عنصر ىي

1و4و ).جزء بالمميون تم وزن  2.8غم من النماذج باستخدام ميزان حساس وتوضع في جفنو خزفيو محرقو ،ثم

توضع الجفنة في الفرن الكيربائي لمده ال تقل عن ساعتين لمتخمص من جميع المواد العضوية ثم يبرد ويذاب في
محمول الييدروكموريك المخفف  22:2مع تسخينو ألذابو المتبقي وتكرر العممية ال كمال الذوبان بعدىا يرشح

المحمول لغرض التخمص من المواد غير الذائبة وينقل المحمول الى قنينو حجميا  222مل ،وتقاس االمتصاصية

لكل نموذج باستخدام جياز االمتصاصية ( .)Mahmood,et al,2009
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النتائج والمناقشة :
تبين من الجدول رقم (2و )1ان ىنالك فطريات ظيرت في كال النوعين من الكحل (المستعمل وغير المستعمل)
والفطريات ىي

)(Aspergillus niger ,Alternaria sp ,Penicillumsp,Candida sp ,Absidiasp

بينما ظير الفطر  Aspergillus nigerفي الكحل المستعمل وذلك لكثرة تداولو باليد وتعرضة لميواء الخارجي

بينما ظير الفطر في الكحل غير مستعمل نتيجة تموث االخشاب بيذا الفطر لتوفير الرطوبة فيو وتعد مادة السميموز
مادة كاربوىيدراتية لمفطريات ووجود مادة السميموز في الخشب المغمف في الكحل تسبب لنا التموث الن االخشاب
تتموث بالفطريات أثناء عممية تحويل الخشب الى شكل تجاري. )Oʼconner, 2010 ( .

Alternaria spp –A

B-Absidia

شكل ( )1يوضح الصفات المظهرية لمفطريات المعزولة عمى وسط السابرويد

وقد يرجع السبب لظيور ىذا الفطر في مدة اجراء البحث الحتوائو عمى الطور المزدوج االنوية الذي تجعمو يظير
لمدة قصيرة ثم يختفي وذلك النة يتبع العائمة الكيسية حيث ظيرت النسب االجمالية لعزل الفطريات في دراستنا
تختمف عن النسب التي  Candida sp,Aspergillus nigerاجراىا العاني في دراستة حيث ظيرت االنواع الفطرية

نسبة %8..3وىي مختمفة عن النسب التي ظيرت لدينا .

جدول رقم ( )1االجناس الفطرية التي ظهرت في الكحل المستعمل :
نوع الفطر

عدد المستعمرات

النسب المئويه

4

12.28

3

28.7

4

12.28

7

8..3

1

8.1

niger Aspergillus

sp Alternaria

Penicillum sp

albicania Candidia
Absidia sp
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جدول رقم ( )2االجناس الفطرية التي ظهرت في(الكحل التجاري) الكحل غيرالمستعمل:
عدد المستعمرات

النسب المئوية

نوع الفطر

2

22

Penicillum sp

2

22

albicania Candidia

2

22

sp Alternaria

1

12

Cladosporium sp

1

12

Absidia sp

2

22

terrus

Aspergillus

B

B

A

A

ل

شكل ()1الفطر  - A- Aspergillus nigerعمى وسط السابرويد

شكل الفطر في المجير عمى قوة B-×222

B

شكل( )3الفطر  Aspergillus terrusعمى وسط السابرويد A-
شكل الفطر في المجهر عمى قوة B- ×100
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A

اشارت النتائج في الجدول رقم ( ،)8الى ارتفاع نسبو عنصر الرصاص في نماذج اقالم الكحل (بحسب
الشركة المنتجة) المستعمل وغير المستعمل ،حيث بمغت نسبة الرصاص  )27( %لنموذج كحل غير مستعمل

صناعو صيني لون اسود واقل قيمو ( % )2.228قمم كحل مستعمل صناعو تركي وىذا ال يتفق مع الدمشقي

(.)2224

بينما وجد زياده في نسبو الحديد في القمم التركي اكثر من النماذج المستخدمة االخرى وذلك لكون المضافات

ىي صبغات الحديد وال يمكن تحديد سميتو لكون اي زياده في نسبتو تفرز الى خارج الجسم ،تبين من النتائج التي
حصمنا ان الكحل المتوفر في االسواق وبحسب دراستنا غير مطابق لممواصفات العراقيو والعالميو .
جدول ( )3نسبه الرصاص والحديد في نماذج الكحل كنسبه مئوية.
نسبه الرصاص %

نسبه الحديد

نسبه النحاس

النموذج

ت
.2

قمم كحل غير مستعمل صناعو

28

4.8

2.3

.1

قمم كحل مستعمل صناعو تركي

2.228

2.8

2.0

.8

قمم كحل غير مستعمل صناعو

27

8.8

2.20

.4

صناعو

2.228

2.8

2.20

Pb

تركي لون اسود
لون اسود

صيني لون اسود
قمم

كحل

مستعمل

صيني لون اسود

Fe%

Cu%

االستنتاجات

-2ان الفمو ار الطبيعية المتواجدة في الكحل التجاري (غير مستعمل) عبارة عن فطريات متواجدة اصال في الخشب
المستعمل في الصناعة ،وقد تموث بو الكحل نتيجة تداولو في الصناعة وتعرض الخشب لمرطوبة .

-1اما في الكحل المستعمل فقد ظيرتCandida albicans

النيا فطريات جمدية وقد انتقمت الى الكحل وذلك

بتالمس الكحل مع الجمد عند االستخدام .

التوصيات

 -2نوصي بعدم إستخدام الكحل وذلك لخطورتة عمى حاسة ميمة خمقيا هللا سبحانة وتعالى لالنسان .
-1استخدام الكحل العربي (الحجر) االثمد وذلك لنقائو من الفطريات المرضية.
-8الحذر قدر المستطاع من كثرة تداول الكحل بااليدي لتالفي تموثو بالفطريات السيما الجمدية منيا .
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المصادر
المصادر العربية

ليث مصمح وسميرة دمحم ومروة جاسم دمحم و سميرة طالب عبد وآمال داود عبود و منى احمد ابراىيم,العاني



عزل وتشخيص لمفمو ار الطبيعية في العيون الطبيعية في العيون ومقارنتيا.)1222(.و انمار دمحم فرحان
المجمد الثالث.  مجمة جامعة االنبار لمعموم الصرفة.بمستخدمات العدسات الالصقة وممستخدمات الكحل
.  العدد الثاني,

سمسمو التراث الطبي االسالمي.  الميذب في الكحل المجرب.)2224(. عمي بن ابي الحزم، الدمشقي-1



. الطبعو الثانيو.
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