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چكيده
زمینه و هدف :در سالهای اخیر ،عوامل کنترلکننده بیولوژیک ،به منظور کاهش بیماریهای قارچی در انسان مورد استفاده قرار
میگیرند که در این میان میتوان به باکتریهای غیر پاتوژن از جمله باسیلوس سوبتیلیس به علت توانایی بالقوه در تولید ترکیبات
مهارکننده قارچ ها اشاره کرد .هدف از این مطالعه ارزیابی فعالیت ضد قارچی از فیلترای باسیلوس سوبتیلیس در برابر قارچهای
بیماریزاست.
مواد و روشها :تعداد پنجاه نمونه خاک زراعی از مناطق مختلف استان تهران جمعآوری شد و برای جداسازی باسیلوس
سوبتیلیس به روی محیط کشت  GYAکشت داده شد .باکتری های جدا شده به منظور توانایی مهار رشد قارچها در محیط کشت
 GYAو با استفاده از آزمون کشت متقابل و به صورت چشمی ارزیابی شدند سپس از فیلترای کشت باکتری که بیشترین فعالیت
آنتاگونیستی را در مقابل قارچها نشان داده بود رقت های سریالی تهیه شد و فعالیت آنتاگونیستی آن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSآنالیز گردید.
یافتهها :در مجموع از  55نمونه خاک جمعآوری شده  33نمونه حاوی باسیلوس سوبتیلیس بود که فیلترای کشت آن قادر به
مهار رشد بیش از  55درصدی قارچهای مورد نظر بود .نتایج نشان داد که اختالف معنادار آماری میان مقدار مهار رشد حاصل از

قارچ در مقایسه با گروه کنترل وجود دارد (.)p>5/55
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان میدهد باکتری باسیلوس سوبتیلیس با تولید ترکیبات ضد قارچی ،میتواند ابزار مناسبی
برای کنترل زیستی قارچها در طبیعت باشد.
واژههای کلیدی :باکتری باسیلوس سوبتیلیس ،قارچهای بیماریزا ،فعالیت آنتاگونیستی ،فیلترای کشت باکتری
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به ایتورین  Aاشاره نمود (7و .)3ایان ترکیا یاک لیپوپپتیاد
حلقوی میباشد که بر رشد قارچها اثار مهااری دارد و در عاین
حال اثرات سمی کمی بر روی انسان دارد و به هماین علات در
درمان عفونتهای قارچی انسان و حیوان کااربرد دارد .فعالیات
زیستی ایتورینها واب سته باه طاول زنجیاره لیپیادی آن اسات.
هرچه این زنجیره بلندتر باشد ترکی ماورد نظار فعالیات ضاد
قارچی بیشتری از خود نشان میدهد ( .)9ترکیبی تحت عنوان
باسیلوپپتین که از این باکتری به دست میآید از خاانواده ضاد
قارچهای ایتورین است که سااختار آن نیاز لیپوپپتیاد حلقاوی
میباشد ( .)15از ترکی دیگری که از ایان ناوع باسایلوس باه
دست میآید میتوان به فنجایسین اشااره نماود کاه بار علیاه
قارچ ها قدرت مهاری دارد و فعالیت آنتاگونیساتی آن باه علات
فسفولیپیدها و استرولها و همچنین اولئیاک اساید موجاود در
آن میباشد که دو اسید چرب غیر اشباع موجود در آن خاصیت
ضد قارچی باسیلوس را افزایش میدهاد (11و .)12ایان ناوع از
باسیلوسها به عناوان یاک کنتارلکنناده بیولوژیاک بار علیاه
قااارچهااای پاااتوژن کاااربرد دارنااد ( .)13بررساای باار روی
متابولیتهای ضد قارچی گونههای باسیلوس نشان میدهد کاه
این متابولیتها در برابر دما و تغییرات  PHمقااوم باوده و اثار
ضد قارچی خاود را از دسات نمایدهناد (14و .)15در تحقیاق
حاضر میزان فعالیت ضد قارچی فیلترای کشت باکتری باسایلوس
سوبتیلیس بار علیاه قاارچهاای پااتوژن ،Aspergillus niger
Trichophyton mentagrophytes،Aspergillus flavus
و  Microsporum canisمورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه
افزایش شیوع عفونت های قارچی در سالهای اخیر با توجه به
محدودیت در استفاده وسیع از داروهای ضد قارچی به دلیل
اثرات جانبی شدید آنها در انسان ،همچنین پیدایش مقاومت
میکروبی نسبت به آنها ،توجه محققین را به بررسی نقش انواع
باکتریهای غیر بیماریزا در کنترل و درمان عفونتهای قارچی
معطوف کرده است (1و .)2روشهای مختلفی به منظور کنترل
و درمان بیماریهای قارچی و همچنین کنترل حضور عوامل
قارچی در اغذیه انسانی و حیوانی به کار گرفته شده است که
متأسفانه به دلیل عوارض جانبی ناشی از برخی از آنها در
انسان و حیوانات ،استفاده از این روشها بسیار محدود شده
است (2،3و .)4در همین راستا ،بهویژه در سالهای اخیر اساس
اکثر مطالعات انجام گرفته در این زمینه بر یافتن ترکیبات
مهارکننده رشد عوامل قارچی استوار بوده است و توجه
محققین به بررسی تأثیر میکرو ارگانیسمهای مختلف بهویژه
باکتریهای غیر بیماریزا بر رشد قارچها و متابولیتهای تولید
شده توسط آنها معطوف شده است و برخی از متابولیتهای
مؤ ثر در این رابطه از منابع زنده استخراج و مورد شناسایی قرار
گرفتهاند ( 4،5و .)6این باکتریها میتوانند به عنوان کاندیدهای
مناسبی در کنترل قارچهای بیماریزا مورد توجه قرار گیرند .هدف
از این تحقیق بررسی خاصیت آنتاگونیستی باکتری غیر
بیماریزای باسیلوس سوبتیلیس بر علیه قارچهای بیماریزای
انسانی نظیر ،Aspergillus flavus ،Aspergillus niger
 Trichophyton mentagrophytesو Microsporum
 canisاست.
باسیلوسها ،باکتریهاای گارم مثبات ،میلاهای شاکل و اغلا
متحرک هستند .این باسیلها میتوانند از نوع هوازی مطلق یاا
بیهوازی مطلق و یا هر دو باشند .این باکتریها در اثار تخمیار
گلوکز میتوانند محصوالتی مانند اتانول ،گاز هیادروژن ،اساتن،
اسایدهای اسااتیک ،فااورمی ،الکتیاک و سوکسااینیک را تولیااد
کنند .برخی از گونههای باسیلوس قادر به تولیاد آنتایبیوتیاک
میباشند .تا کنون ترکیبات متنوعی با خاصیت مهار قاارچهاا از
انواع باسیلوسها گزارش شده اسات .یاک گوناه از ایان جانس
متعلق به باسیلوس سوبتیلیس است که قادر به تولید ترکیباات
قدرتمندی علیه قارچها میباشند .از جمله این ترکیبات میتوان

روش بررسی
باکتری باسیلوس سوبتیلیس مورد استفاده در تحقیق حاضار از
نمونه خاکهای زراعی جداسازی شد .تعاداد  55نموناه خااک
زراعی از مناطق مختلف استانهای تهاران جماعآوری گردیاد.
سپس جهت تهیه سوسپانسیون از نمونههای خاک ابتادا مقادار
 5/55درصد ،توئین  35در آب مقطر به هر نمونه خاک افازوده
شده و به مدت  35ثانیه ورتکس شاد و در دور  2555بارای 2
دقیقااه سااانتریفوژ گردیااد .سااپس سوسپانساایون حاصاال را در
میکروتیاوبهااای  1/5میلاایلیتااری اسااتریل دربدار ریختااه و
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یافته به مدت  15روز در دمای  23درجه سانتیگراد نگهداری
شدند.
بعد از مدت زماان نگهاداری بااکتریهاای دارای فعالیات ضاد
قارچی با توجه به میزان رشد نمونه شااهد بررسای شادند و از
میان آن ها باکتری باسیلوس سوبتیلیس که با بررسای چشامی
بیشترین مهاار را نشاان داده باود جهات مرحلاه بعادی ماورد
آزمااایش قاارار گرفاات .بااه منظااور بررساای میاازان فعالیاات
آنتاگونیستی ،فیلترای کشات بااکتری باسایلوس ساوبتیلیس،
ابتدا یک لوپ از باکتری برداشت شده و به پلیت حاوی محایط
جامد گلوکز عصاره مخمر ( )GYمنتقل شد ساپس کشات باه
مادت  24ساااعت در دمااای  23درجااه سااانتیگااراد نگهااداری
گردیااد .سااپس یااک لااوپ از کلااونی باااکتری بااه ارلاان 555
میلیلیتری حاوی  155میلیلیتر محیط  GYبراث منتقل شاد
و ارلن به مدت  72ساعت در دمای  23درجاه ساانتیگاراد در
شرایط متحارک  155 rpmقارار گرفات .پاس از مادت زماان
انکوباسیون ،محیط حاوی باکتری در  15555×gباه مادت 45
دقیقه در  4درجه سانتیگراد سانتریفوژ گردید تا محیط کشات
از باکتری جدا شود .ماایع رویای (فیلتارای کشات) باه وسایله
فیلترهای سرنگی با سایز  5/2میکرومتر استریل گردید .ساپس
 155میلیلیتر از فیلترای کشت باکتری مهارکننده رشد قارچها
در داخل یک ارلن استریل خالی ،منتقل شد و به میزان  2گارم
گلوکز و  5/5گارم عصااره مخمار جهات غنایساازی فیلتارای
باکتری به آن افزوده شد و توسط فیلتر سرنگی در داخال ارلان
 255میلیلیتری فیلتر گردید .سپس از فیلترای کشت باکتری
رقتهای  1/35 ،1/45 ،1/25 ،1/15 ،1/5و  1/165و یک نمونه
از فیلترای خالص (رقیق نشده است) تهیه شد و از نظار میازان
فعالیت ضد قارچی ،مورد بررسی قرار گرفت .میزان  3میلیلیتار
از مایع فیلترای کشات نموناه بااکتری باه طاور ساه تاایی در
گودههای پلیتهای  12خانهای کشات سالولی حااوی محایط
کشت  GYبراث منتقل شد .جهت بررسی میزان رشد قارچهاا
باه عناوان کنتاارل ،از محایط کشات  GYبااراث باه میاازان 2
میلیلیتر به صورت سهتایی استفاده شد .سپس به هار گاروه از
پلیتهای مورد نظر میزان معینای از اساپور قاارچی کاه بارای
قارچهای  A.nigerو  55 A.flavusمیکرولیتر و برای قارچهای
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مجدد بر اساس شمارههای نمونه خاک مورد نظر شمارهگاذاری
شدند و به منظاور جاداساازی بااکتری باسایلوس ساوبتیلیس
سوسپانسیون خاک در محیط کشت نوترینت آگاار کشات داده
شد و باه مادت  24سااعت در دماای  35درجاه ساانتیگاراد
نگهداری شد .سپس از هر باکتری کلونی خالص تهیاه نماوده و
پس از انجام رنگآمیزی ،باکتریهاای گارم مثبات جاداساازی
شدند و با تستهای بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند.
در این تحقیق ،قارچهای بیماریزای انسانی جداشده از بیماران،
در انیستیتو پاستور ایران بخش قارچشناسی مورد مطالعه قرار
گرفتند که شامل چهارگونه قارچهای ،A. flavus ،A. niger
 T.mentagrophytesو M. canisبودند .به منظور تهیه حجم
تلقیح در ابتدا قارچهای مورد بررسی در لولههای حاوی محیط
سابورو دکستروز آگار کشت داده شد .کشت قارچها به مدت
 7-15روز در دمای  23درجه سانتیگراد نگهداری شد .جهت
تهیه سوسپانسیون اسپور ،پس از مشاهده رشد مناس عوامل
قارچی ،ابتدا میزان  5میلیلیتر آب مقطر حاوی  5/1درصد
توئین  35استریل به لوله اضافه گردید و با استفاده از لولهی
شیشهای توپر استریل اسپورهای سطح کلونی قارچها
جمعآوری گردید و در لولههای  15میلیلیتری استریل منتقل
شد و میزان حجم تلقیح اسپور قارچ به صورت میکروسکوپیک
و توسط هماسیتومتری تعیین گردید.
جهت بررسی اثرات ضد قارچی باکتریهای انتخاب شده ،از
روش بررسی چشمی ( )Visual agar plate assayبر روی
محیط جامد گلوکز عصاره مخمر آگار ( )GYاستفاده شد .در
طول این آزمون همواره خواص یک آنتاگونیست خوب را در
نظر گرفته ،بدین جهت آزمون کشت متقابل انجام پذیرفت .در
این آزمون سوسپانسیون هر نمونه قارچی در وسط یک پتری
دیش  9سانتیمتری حاوی محیط  GYبه صورت خطی کشت
داده شد به طوری که  15میکرولیتر از سوسپانسیونهای
قارچی به طور جداگانه در مرکز پلیت به صورت یک خط تلقیح
شدند و یک لوپ کلونی از باکتریهای آنتاگونیست انتخاب شده
به طور جداگانه و به فاصله  3سانتیمتری از طرفین خط تلقیح
در مرکز پلیت و به صورت موازی کشت داده شدند و به منظور
اطمینان از خاصیت آنتاگونیستی باکتریها پلیتهای کشت
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 M.canisو  75 T.mentaمیکرولیتر در نظر گرفته شد ،تلقیح
گردید و پلیتها به مدت  7روز در دمای  23درجه سانتیگاراد
نگهداری شدند و پس از اتمام دوره انکوباسیون ،توده قاارچی از
محیط کشت جداسازی و برای محاسبه میزان مهار رشد قاارچ،
به مدت  3ساعت در دمای  35درجه سانتیگراد قرار گرفت تاا
در این دما به تدریج و بدون آنکاه نموناههاای قاارچی بساوزد
خشک شوند و در نهایات وزن خشاک آنهاا محاسابه گردیاد
(.)16
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باسیلوس سوبتیلیس به میزان  155درصد و کمترین درصد
مهار رشد متعلق به رقت  1/165و به میزان  41/37میباشد.
باالترین درصد مهار رشد قارچ  T.mentaمتعلق به فیلترای
کشت خالص باکتری باسیلوس سوبتیلیس به میزان  155درصد
و کمترین میزان درصد مهار رشد متعلق به رقت  1/165به
میزان  45/33میباشد.
باالترین درصد مهار رشد قارچ  M.canisمتعلق به فیلترای
کشت خالص باکتری باسیلوس سوبتیلیس به میزان  155درصد
و کمترین درصد مهار رشد متعلق به رقت  1/165به میزان
 32/76می باشد.
با مقایسه کلی فعالیت آنتاگونیستی فیلترای کشت باکتری بر
قارچهای مورد بررسی به طور کلی میتوان نتیجهگیری کرد که
بیشترین میزان مهار مربوط به فیلترای کشت خالص باکتری
باسیلوس سوبتیلیس به میزان  155درصد بر علیه تمامی
قارچها و کمترین آن مربوط به رقتهای  1/165با حدود
درصدهای  41/37 ،32/76 ،26/55و  45/33به ترتی بر علیه
قارچهای  A.flavus ،M. canis ،A.nigerوT.menta
گزارش گردید (نمودار شماره  .)1میزان درصد مهار رشد قارچها
در رقت  1/5فیلترای کشت باکتری در قارچهای
 M.canis ،A.flavus ،A.nigerو  T.mentaبه ترتی عبارتند
از  92/23 ،36/34 ،32/74و  96/54و میزان درصد مهار رشد
در رقت  1/15به ترتی شامل  92/6 ،35/93 ،76/4و 31/14
میباشد .میزان درصد مهار رشد در رقت  1/25به ترتی شامل
 36/95 ،79/96 ،75/35و  72/53میباشد و در رقت 1/45
درصد مهار رشد به ترتی عبارتند از  73/52 ،71/1 ،63/3و
 . 69/36در رقت  1/35میزان مهارکنندگی به ترتی ،55/63
 69/1 ،59/32و  43/47میباشد که با مشاهده کلی به نمودار
شماره ( )1که تاثیر مهاری فیلترای کشت باکتری باسیلوس
سوبتلبس بر رشد قارچ های پانوژن در کشت  GYبراث را
نشان می دهد و با توجه به توضیحات مندرج در قسمت فوق،
متوجه خواهید شد که با افزایش رقت از  1/5به  ،1/165میزان
درصد مهارکنندگی نیز کاهش مییابد که این امر به دلیل
کاهش خلوص ترکیباتی است که خاصیت ضد قارچی دارند.

یافتهها
در مجموع از  55نمونه خاک مورد بررسی در محیط جامد
گلوکز عصاره مخمر 33 ،نمونه .باسیلوس سوبتیلیس جدا شد.
 33ایزوله باکتری باسیلوس سوبتیلیس که قادر به مهار رشد
باالی قارچها بودند توسط روشهای فیزیولوژیک مورد شناسایی
قرار گرفتند .نامگذاری باکتریها بر اساس کتاب  Bergeyتحت
عنوان سیستماتیک و تشخیص و طبقهبندی باکتریها انجام
شد .فیلترای کشت باسیلوس سوبتیلیس مطابق با نمودار  1و
با توجه به کاهش وزن خشک قارچها که در نتیجه رشد کمتر
قارچهای مورد بررسی در مقابل فیلترای کشت باکتری
آنتاگونیست بود نشاندهنده مهار رشد بیش از  55درصدی
قارچ های تحت بررسی بوده است .این مهار برای قارچهای مورد
نظر در مقایسه با کنترل از نظر آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSSدر سطح کمتر از  5/55معنیدار گزارش گردید .با
مقایسه درصد مهار رشد قارچها توسط فیلترای کشت باکتری،
بیشترین میزان مهار مربوط به فیلترای کشت باکتری (فیلترای
کشت رقیق نشده) به میزان  155درصد و کمترین آن مربوط
به رقت  1/165با حدود  26 /55درصد بر علیه A.niger
گزارش گردید .باالترین درصد مهار رشد قارچ  A.nigerمتعلق
به فیلترای کشت خالص باکتری باسیلوس سوبتیلیس به میزان
 155درصد و کمترین میزان درصد مهار رشد متعلق به رقت
 1/165به میزان  26/55است .همچنین باالترین درصد مهار
رشد قارچ  A.flavusمتعلق به فیلترای کشت خالص باکتری
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نمودار شماره  - 1تأ ثیر مهاری فیلترای کشت باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر رشد قارچهای پاتوژن در کشت  GYبراث

بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر مطالعات در زمینه جداسازی و شناسایی
باکتری ها از مناطق مختلف ایران گزارش شده است .بررسی این
منابع و دادهها نشان میدهد تا کنون مطالعه جامعی در این
زمینه انجام نگرفته است ،لذا با توجه به اهمیت این باکتری در
زمینه تولید انواع آنتیبیوتیکها از جمله ترکیبات ضد قارچی،
مطالعه حاضر با هدف جداسازی باکتری باسیلوس سوبتیلیس از
خاکهای زراعی و بررسی میزان فعالیت ضد قارچی فیلترای
کشت آن بر علیه قارچهای بیماریزا صورت گرفت .بر اساس
مطالعات صورت گرفته باکتریهای باسیلوس سوبتیلیس،
گستردهترین گروه باکتریهای تولیدکننده متابولیتهای ثانویه
بهویژه مواد ضد باکتریایی و ضد قارچی هستند ( )17که به
منظور استحصال این مواد صدها مرکز و گروه تحقیقاتی ،در
گوشه و کنار دنیا به روی این ارگانیسمها ،مطالعه و تحقیق
میکنند ( 13و .)19این مسأله زمانی اهمیت مییابد که بدانیم
قارچهای بیماریزا با گذشت زمان نسبت به داروهای ضد
قارچی در دسترس ،از خود مقاومت نشان میدهند ( )25و
عمالً این مواد از حیطه درمان خارج میشوند .جهت فائق آمدن
به این مقاومت نیاز به داروهای ضد قارچ جدید است که
میتوان گفت یکی از ابزارها و منابع موجود برای تولید
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آنتیبیوتیکهای مؤثر ،میکروارگانیسمها از جمله باسیلوسها
هستند .در همین راستا مطالعه حاضر جهت بررسی فعالیت
ضدقارچی باکتری باسیلوس سوبتیلیس انجام شد .در تحقیق
حاضر فیلترای کشت باکتری باسیلوس سوبتیلیس باعث مهار
رشد تمام قارچهای مورد بررسی گردید .این باکتری قادر به
مهار رشد معنیدار قارچهای ،A.flavus ،A.niger
 T.mentagrophytesو  M.caniدر مقایسه با کنترل بودند.
نتایج همچنین نشان داد فیلترای کشت باسیلوس سوبتیلیس
قادر به مهار بیش از  55درصدی قارچهای تحت بررسی ،بوده
است .این مهار برای قارچهای نامبرده در مقایسه با کنترل از
نظر آماری در سطح کمتر از  5/55معنیدار گزارش گردید و
بیشترین میزان مهار مربوط به فیلترای کشت باکتری به میزان
 155درصد بر علیه تمامی قارچها و کمترین آن مربوط به
رقتهای  1/165با درصدهایی در حدود ،32/76 ،26/55
 41/37و  45/33به ترتی بر علیه قارچهای ،A.niger
 A.flavus ،M.canisو  T.mentaگزارش گردید .در این
مورد  El-Hamsharyو همکاران در سال  2512با بررسی
خاصیت آنتاگونیستی باکتریهای خاک بر روی رشد قارچهای
بیماریزای ترایکوفایتون ،میکروسپوروم و آسپرژیلوس نشان
دادند گونههای مختلف باکتریهای باسیلوس با تولید ترکیبات

ارزیابی فعالیت ضد قارچی باکتری باسیلوس سوبتیلیس در مقابل قارچهای بیماریزا
ضد قارچی نظیر آزوکسی باسیلین و آمینواسید ،به عنوان
قویترین باکتری آنتاگونیست مطرح میباشند که رشد
آسپرژیلوس نایجر را تا  56درصد متوقف نمود و بعد از آن
ترایکوفایتون و میکروسپوروم در رتبههای بعدی قرار داشتند
( Moyn .)21و همکاران در سال  2551نشان دادند که
باسیلوس سوبتیلیس قادر به تولید ترکیبات پپتیدی ضدقارچی
قوی تحت عنوان باسیلومایسین دی میباشد که خاصیت
مهارکنندگی باال علیه  A.flavusرا داراست Kaneda .و
همکاران در سال  2552نشان داد که باکتری باسیلوس
سوبتیلیس با تولید متابولیت ضد قارچی باسیلوپپتین باعث
مهار رشد قارچها میگردد ( Raaijmakers .)15و همکاران در
سال  2552با جمعآوری خاک از مناطق مختلف مصر،

باسیلوس سوبتیلیس سویه  mtcc8114را شناسایی کردند که
اثر ضدقارچی علیه درماتوفیتها را نشان داد ( .)25بنابراین
فعالیت ضد قارچی قابل توجه ،باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر
علیه قارچهای مورد بررسی در این تحقیق با نتایج ارائه شده
توسط محققان دیگر همخوانی دارد .در نتیجه این باکتری ،ابزار
مناسبی برای استفاده در کنترل زیستی قارچها در طبیعت به
حساب میآید.
تشکر و قدردانی
در پایان مرات سپاس و قدردانی خود را از همکاری صمیمانه
ریاست محترم بخش قارچشناسی انیستیتو پاستور ایران و
زحمات بیشائبه پرسنل محترم بخش مذکور را اعالم میدارم.
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Abstract
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Background & Aim: Among the biological control agents used in recent years for reducing fungal
human diseases, non pathogenic bacteria such as B.subtilis have received major consideration
because of their unique ability to produce a wide variety of fungal inhibitory compounds. The
purpose of this study was to evaluate the antifungal activity of B.subtilis culture filtration against
pathogenic fungi.
Material & Methods: Fifty soil samples were collected from so different part of Tehran and
cultured on glucose yeast extract agar for isolate of B.subtilis. All isolated B.subtilis were screened
for their ability to inhibit all fungi growth using the dual culture on medium GYA on base visual
agar plate assay, then of B.subtilis culture filtration showed most remarkable antagonistic activites
against fungi was prepared serial dilution and antagonistic activity amount was evaluated. The
results were analyzed using the SPSS software program.
Results: Totally 38B.subtiliswere obtained from soil samples that showed antagonistic activites
against fungi. Bacteria cultured filtrated was able to inhibition more than 50% related to the
evaluated fungi. This inhibition amount reported related to the current fungi in comparision to
control group using the SPSS software, statistically, less than 0/05 in significant level.
The results showed that there was statistically significant difference between the inhibition amount
related to the current fungi compared to the control group (p<0.05)
Conclusions: The results show that the B.subtilis with produce antifungal metabolites can be an
appropriate tool for biological control fungi in nature.
Key words: Bacillus subtilis, Fungal diseases, Antagonistic activity, Filtration medium
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