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ABSTRACT  

    This study included isolation and diagnosis  of the Enteropathogenic 
Escherchia coli (EPEC)from diarrhoeal cases in infants.Specimens were 
collected from(243) patients under 2 years during the period July 2002- 
March 2003.    The  follwing serotypes were isolated : (EPEC)O126 (47% 
), (EPEC) O119 (%26) (EPEC) O111 (%20), and (EPEC) O114(7%) . The 
results indicated that the aqueous, alcoholic extracts and the Tannins 
separated from tea have inhibitory effect in all serotypes of  EPEC. The 
study also included determination  of the minimum inhibitory 
concentration (M.I.C) for the aqueous, alcoholic and organic extracts and 
some of the effective components of the tea . The detection of the 
inhibitory effect for the separated Tannin in the growth of the EPEC In 
vivo, using the Illeal rabbit loop test showed that the Tanin has an 
inhibitory effect in the EPEC through the measurement of the dilatation 
indicator which was showed to be : (0.38) and in comparison with the 

other dilatation indicator measurement.              
  

  الملخص

 االيــشريكية القولونيــة الممرضــة   جرثومــة تــضمنت الدراســة عــزل       

من األطفال الرضع المـصابين    Enteropathogenic Escherchia coli (EPEC)لألمعاء

دون السنة الثانية مـن     عينة من حاالت اإلسهال ألطفال      ) 243(  جمعت باإلسهال وتشخيصها، 

  . 2003شهر شباط  ولغاية 2002 من شهر تموز مدة للالعمر
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الذي   O126(EPEC) النمط المصلي :       تمكنت الدراسة من عزل األنماط المصلية اآلتية 

 (بنـسبة و O119 الـنمط المـصلي      يليه)  %47 (وبنسبة ً  أكثر األنماط المصلية شيوعا    يعد من 

 فقـد   O114  ، أما النمط المـصلي )20%( بنسبةO111  المصلي، في حين عزل النمط%)26

  0 )%7(ل بنسبة عز

     أظهرت النتائج أن للمستخلص المائي والكحولي والتانينات المفصولة من الـشاي تـأثيراً             

في هـذه الدراسـة     حدد  ،كما  )(EPEC المعزولة لجرثومة     جميعا تثبيطياً في األنماط المصلية   

ات المائيـة  للمستخلـص  Minimum   Inhibitory concentrationدنى األطالتركيز المثب

 التـأثير  التحـري عـن      إلىباالضافة  0ة والعضوية والتانينات المفصولة من الشاي       كحوليوال

وباسـتخدام اختبـار      In vivo داخل الجسم الحيEPECالتثبيطي للتانينات في نمو جرثومة 

ـ   تأثيرا للتانينات أن وتبين   المربوطةاألرنب أمعاء   EPEC تثبيطيا في نمـو وجرثومـة الـ

مؤشرات التمـدد   بمقارنة   ) 0.38(ل حساب مؤشر التمدد الذي كان بمقدار        من خال وتكاثرها  

  .األخرى

  المقدمة

 مـستديم   الذي يمتاز بكونـه    ، Theaceaeالفصيلة الكاميلية    احد أفراد    الشاييعد نبات   
 رمحية الشكل جلدية القوام ، مسننة أو مموجة الحواف ، تحتـوي علـى               هوراقوأالخضرة ،   

 إبـط ذات أزهار وردية أو بيض مصفرة ومفردة تخرج عادة مـن            . تية  العديد من الغدد الزي   
 .)2(  إلى اليابان والهند وسيالن    انتشرتها   لها ومن  لي الصين الموطن األص   تُعدو. )1(األوراق

أستعمل الشاي في الطب الشعبي منذ مئات السنين لتأثيراته العالجية المتنوعة ، إذ أنه ينـشط                
للشاي األسـود    . )3( من التسوس    األسنانا يستعمل في حماية     القلب ويساعد على الهضم كم    

ـ α - toxin ضد الذيفانات المختلفة والمسببة لتحلل الـدم وخاصـة   اً قوياًتأثير ذي تفـرزه   ال
 Vibrioتفـرزه  جرثومـة   وكـذلك الـذيفان الـذي    Staphylococcus aureusجرثومة 

parahaemolyticus   4(الت التسمم الغذائي  لحااً عالجستخدامهعلى امما يشجع.(  

ثالثي مثيل الزانثين  ( Caffeine alkaloidتحتوي أوراق الشاي على قلويد الكافئين 
، ) 5 ) % (24 – 10(  بنسبة   Tanninة  ـين القابض ـ، ومادة التان   ) % 5-1( بة  ـوبنس) 

ـ  ـوتحتوي على قلويدين آخرين يعرف     ـ  ( Theobromineين  ـان بالثيوبروم ي مثيـل   ـثنائ
   Theophyllinين ـوالثيوفيل) انثين الز

كما تحتوي على زيوت     ) % . 15 – 1( وتتراوح نسبتهما من    ) ين  ـوهو نظير الثيوبروم  ( 
     وهـو الـذي يعطـي للـشاي الطعـم والرائحـة       ) % 75(  بنسبة Volatile oilsطيارة 

  ) . 6(المميزتين 



 ذكرى صديق الطائي   و  خضر داؤد سليمان

 113

التـأثير   تم دراسـة  ,الدول     ألهمية هذا النبات واستخدامه الواسع في عدد من          نظراًو
عــدد من األنماط المصلية لجرثومة     في نمو     التي فصلت منه   التانينات لهذا النبات و   يالتثبيط

  0االيشريكية القولونية الممرضة لألمعاء 

  وطرائق العملالمواد 
  :    العزالت الجرثومية 

السنة الثانيـة    دون   أعمارهم باإلسهال المصابين   األطفالعينة براز من    ) 243(جمعت  
 2002 شـهر تمـوز   أوائـل  من مدة في الموصل للاألثيرومن كال الجنسين في مستشفى ابن  

 إلـى  كل عينـة     نالبراز م غم من   ) 1(من  نقل ما يقرب    إذ   ، 2003 شهر شباط    أواخرولغاية  
في الحاضنة بدرجـة حـرارة    ،وضعت  Nutrient Brothوسط المرق المغذي ل حاوية قناٍن

 لقحت على األوساط االنتخابية الصلبة ومنها وسط مـاكونكي          بعدهاساعة  ) 24(م لمدة   ) 37(
وحسب ما ورد فـي  جميعاً إجراء االختبارات الشكلية والكيموحيوية على يع العزالت      م ت حيث

علـى   لاليشريكية القولونية ، لقحت المستعمرات المنقـاة         التأكيديولغرض التشخيص    ،   7)(
بطريقة التخطـيط ،  )  Eiosin Methylene Blue  )EMB قاألزرايوسين المثيلين  وسط

 لـوحظ شـكل     ثـم سـاعة    ) 24-18( م مـدة     ) 37(  درجة حرارة     عند األطباقوحضنت  
 مستعمرات االيشريكية القولونية التي تكون صغيرة الحجم وملساء ذات بريق معدني اخـضر            

 بغـداد لغـرض     إلى المعزولة   كافة لاليشريكية القولونية    العزالت الجرثومية   ذلك بعدُأرسلت  
وزارة الصحة وذلـك باسـتخدام طريقـة        / تنميطها مصليا في قسم مختبرات الصحة العامة        

  . على الشريحة الزجاجية  مع األمصال المضادة التالزن

  تحضير المستخلصات النباتية          

 Rioseيقـة    المستخلصات المائية باالعتماد على طر     ُحّضرت :      المستخلصات المائية 

 من الماء المقطـر    3سم) 160( من النموذج النباتي مع      مغ) 40(وذلك بمزج   )  8(وجماعته  

وُعقّم هذا المستخلص بعد تحـضيره       )Blendor( الكهربائي ق باستخدام جهاز السح   سحقهو

   0  (membrane filter 0.22 µ) المرشحات الغشائية باستخدام
  -:   المستخلصات الكحولية

غم مـن النبـات فـي     ) 20( وذلك بسحق )9(  وجماعتهGrand  طريقة الباحث     اتبعت

الحـصول علـى   وبعد  داخل حمام ثلجي % ) 95(  من الكحول االثيلي وبتركيز      3سم)  200(

  0 دقائق10  مدة لم 62) (المستخلص عقم بطريقة البسترة بدرجة 

   Soxhlet جهاز االستخالص المستمرباستخدامتحضير المستخلصات العضوية 

فقد ُأختبـر   نبات الشاي ،    ل) 10( طريقة الرمضاني    بإتباعالمستخلصات العضوية       حضرت  

ـ مذيبان              البنـزين  و (Petrelium ether ) االيثـر البترولـي   مـا القطبيـة ، وه ب نا متفاوت
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) Benzene(وباستخدام جهاز االستخالص المستمر  Soxhlet  ،ـ إذ ي ـ وضع النموذج النبات

 يالمستمر الحاولجهاز االستخالص  Thumble لـالثمب ل ـ داخغم )50(حوق بوزن ـلمسا

-40( بدرجـة حرارة    االيثر البترولي ، سخن الجهاز بوساطة حمام مائي       من   3سم) 250 (ـل

ز الناتج العضوي باسـتخدام     كِّ رُ ثم. صبح المذيب عديم اللون     أ أن إلى أيام) 4-3(دة  ـ م )60

 زجاجيـة ذات     طبقة سميكة من المادة التي حفظت في قنـانٍ         نتكّوحين  لر  جهاز المبخر الدوا  

وضـع   و  استخدامها ، جفف النموذج النباتي المتبقي للتخلص من بقايا المذيب          ىلإغطاء محكم   

البنزين باستعمال  لكن   و هانفس تعاد الطريقة ل في جهاز االستخالص     أخرىالنموذج النباتي مرة    

  0لبنزيني اول على المستخلص م للحص75) (وبدرجة حرارة 

  استخالص المكونات الفعالة

  استخالص التانينات من نبات الشاي 

 بـحسبتخالص المستمر   ـات من نبات الشاي باستخدام جهاز االس      ـ التانين تستخلصُأ

) 8( وبمعـدل  اًمـذيب بوصـفه   وباستخدام الماء المقطر )Harrar )11 و  Panshin طريقـة

لذوبان فـي   ل من نقاوة التانين ومنها قابليتها       للتأكد اختبارات كيميائية     عدة جريتُأوقد   0ساعات

وكـذلك  ,ثنائي كبريتيد الكاربون والبنـزين    والكلوروفورم  وااليثر  و األسيتونوااليثانول  والماء  

 المعدنية كخالت الرصاص ومحلول ثنـائي       واألمالحمدى تفاعلها مع محلول كلوريد الحديديك       

  .)12(كرومات البوتاسيوم

ة   التانين المفصول من نبات الـشاي باسـتخدام تقنيـة              وكُِشف عن    ا الطبق آروماتوآرافي
ة   ـ ـالتي اس   Thin Layer Chromatography (TLC)الرقيق قة ـتعملت فيها صفائح رقي

 ولقد اعتمدت هذه Merckالمجهزة من شركة )  ( Silica Gel ا ـادة هالم السيلكـمغطاة بم

قيست المـسافة التـي قطعتهـا    إذ لتانين على الطبقة الرقيقة ا س سرعة جريانقياالتقنية على 

 )(RF  الجريـان     سـرعة وتم حساب    النقطة التي توقفت عندها ،       إلىالعينة من نقطة البداية     

   13)( يةتاعتمادا على المعادلة اآل

        المسافة التي تقطعها العينة من نقطة البداية         

                المسافة التي يقطعها المذيب من نقطة البداية                  

  اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية والمكونات الفعالة 

 ( Whatmann No.1 )الترشـيح    إذ ُحضِّرت أقراص من ورق)14( طريقة تعتمدُأ

/ ملغـم    ) 6,25 ،12.5 ،   25 ،   50 ،   100 ،   200 (كيزمختلفة من المستخلصات  االمشبعة بتر 

 أقراص) 10(من المستخلص إلى قنينة تحتوي على  من كل تركيز3سم) 0.1(بإضافة وذلك3 سم

 تنـحـض واطة ملقط معقم    ـ المشبعة بالتراكيز المختلفة بوس    األقراص تثم ثبت  .) (15 معقمة

   =معدل سرعة الجريان للعينة

( RF ) 



 ذكرى صديق الطائي   و  خضر داؤد سليمان

 115

ية للمستخلـصات المـستخدمة     ـ، ولبيان الحساس    ساعة )14-16(م مدة   ) 37( حرارة   بدرجة

 , Cephalexin ( 30 µg )ة من نوع ـادات الحيويـالمضبيط بالمقارنة  ـب حزام التثبِسُح
Nalidixic acid ( 30 µg) ,  ,Gentamycin ( 10 µg ),   Trimethoprim ( 5  µ g ) 

 عينة سيطرة موجبة للجراثيم حسب ما جاء في توصيات منظمة الـصحة العالميـة             بوصفها  ،  

)16(.   

  ة طريقة اختبار العكار

 فضالً  المدروسة استخدمت هذه الطريقة الختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية       

 من المستخلص النباتي بتراكيز مختلفة      3سم ) 0.1( إذ ُأضيف    0 طريقة االنتشار باالقراص   عن

      األنابيـب  من وسط المرق المغذي المعقـم ولقحـت هـذه     3سم ) 9.8 ( ـ حاوية ل  أنابيب إلى

 بمقارنتها مـع أنابيـب       )3سم/  خلية    108(  من العالق الجرثومي وبتركيز      3سم ) 0.1 (بـ  

 37(  بدرجة حرارة    األنابيب وبمعدل ثالثة مكررات لكل تركيز ، حضنت         ماكفارالند القياسية 

باسـتخدام جهـاز المطيـاف الـضوئي        بعد ذلـك     العكارة   تساعة ، قيس   ) 16-14(م مدة   ) 

Spectrophotometer ن نوع  م(SERIES CECIL CE1021,1000 )   وعنـد طـول  

 المستخلصات النباتية فـي نمـو الجـراثيم         تأثير مدى   ّددُحإذ  نانوميتر ،    ) 595 (  يـموج

   ) .17( عينة السيطرة ببالمقارنة  

    األدنىتحديد التركيز المثبط 

Determination of Minimum inhibitory Concentration  
مـن  المائية والكحولية والتانينات المفـصولة       المثبط للمستخلصات    دنىاألد التركيز   ّدُح

 12.5 ،   25 ،   50 ،   100 ،   200( حضرت التخافيف   إذ   باستخدام اختبار العكارة     نبات الشاي 

 أعلـى  المثبط الذي هو     األدنىد التركيز   حّدإذ   من كل مستخلص نباتي      3سم/ ملغم   ) 6.25،  

( يطرة التي تتكون من     ـعينة الس بمو الجراثيم وذلك بالمقارنة     تخفيف للمستخلص النباتي يمنع ن    

ـ      3سم ) 9.8 ) 0.1( من المعلق الجرثـومي و       3سم ) 0.1(   من وسط المرق المغذي الملقح ب

  0 من كل تركيز من التراكيز المختلفة للمستخلص النباتي3سم

 داخل الجـسم    لألمعاءممرضة   المكونات الفعالة في جرثومة االيشريكية القولونية ال       تأثيردراسة    

   (Rabbit ligated ileal loops ) المربوطة األرانب أمعاء باستخدام اختبار( In vivo )الحي 

   تحضير المعلق الجرثومي 

 مـن   3سم ) 0.5(لب والدماغ المعقم بالموصدة بـ      ـمن مرق نقيع الق    3سم ) 10( ح  قّلُ

 وحـضنت بدرجـة     أللوغـاريتمي في الطور    لألمعاءجرثومة االيشريكية القولونية الممرضة     

 .ساعة  ) 14-16(مْ  مدة  ) 37( حرارة 



 ..... لمستخلصات نبات الشاي والتانينات المفصولة منه في نمويالتأثير التثبيط

 116

التانينات المفصولة من نبات الشاي فـي جرثومـة االيـشريكية القولونيـة             تاثيرختبرُأ

 المربوطـة   األرانـب  أمعاء داخل الجسم الحي وذلك باالعتماد على اختبار         لألمعاءالممرضة  

إذ كغـم ،  )  1.5 -2( تراوحت بين أوزانبدة وـة جي بصحأرانبعلى  أجري الفحص ,)18(

(  بنـسبة  ( Ketamin  ) العضلة بمادتي الكيتـامين  (  ه فيـالل حقنـوان من خـ الحيخُدِّر

ـ كغم ، / ملغم  ) 0.8(  بنسبة ( Xylazin )كغم من وزن الجسم والزايلزين / ملغم  ) 20 م ث

 هـا  الدقيقة ومن  األمعاء تتخرجُأسة و سم تحت عظم القص مباشر     ) 10( ث شق بطول    حِدستُُأ

 تبط عشري مباشرة بمسافة قصيرة ، رُ      أالثني بمحلول رنكر وذلك بحقنه بعد       تسلاللفائفي وغُ 

  :  ثالث قطع هي بلغتسم ) 5(   بشكل قطع بطول بعد ذلكاألمعاء

 ( من المعلق الجرثومي الذي حضر في الفقرة السابقة و           3سم) 0.5(حقن   : األولىالقطعة  -1

  .  من المحلول الملحي الفسلجي المعقم 3سم ) 0.5

 Brain  من مرق نقيع القلـب والـدماغ  3سم ) 1( حقنت هذه القطعة بـ : القطعة الثانية -2

Heart Infusion Broth  B.H.I)  ( المعقم للسيطرة.  

مـن التانينـات    3سم) 0.5( من المعلق الجرثومي و      3سم) 0.5 (ـ ب تقنُح: القطعة الثالثة   -3

  . المفصولة من الشاي 

سـاعة  ) 8 - 10(خيط الجرح وبعـد  . ني ـ في التجويف البط بعد ذلكاألمعاء تدخلُأ

ـ ـِتفُو. ل الحيوان ـتـتة من الكلوروفورم لق   ـاستخدمت جرعة ممي    ـبتحتـس ُأرح وـح الج

اب النسبة بين حجم الـسوائل  ـحسب )  ( Dilatation Indices دد ـالتم راتـ مؤشأودالئل 

 )    كان مقدار التمدد فإذا. طول كل قطعة بالسم / 3 بالسماألمعاءمعة في كل قطعة من المتج

  .  فتعد النتيجة موجبة أكثر أو(0.4

  والمناقشة النتائج

     كانت نتائج االختبارات الشكلية والكيموحيوية والتي أجريت على العـزالت الجرثوميـة            

  0)19(مطابقة لما ورد في أنظمة التشخيص المعتمدة

بأن نسبة إصابة األطفال دون يوضح ) 1(الجدول فإن  وفيما يتعلق بنتائج هذه الدراسة     

 ) EPEC(  مدينة الموصل بجرثومة االيشريكية القولونية الممرضة لألمعاء فيالسنة الثانية 

 O126عد النمط المصلي يعزلة ، و) 197(ساللة من مجموع ) 15 (تزل ُعإذ) 7.61%(هي 

تكرر النمط في حين ، ) 46.64%(مرات أي بنسبة) 7( تكرر إذنماط المصلية شيوعاً أكثر األ

) 3 (O111، في حين عزل النمط المصلي ) 26.67%( أربع مرات وبنسبة O119المصلي 

 6.67( فقد عزل مرة واحدة وبنسبة O114، أما النمط المصلي ) 20.01%(مرات وبنسبة 

  . ) 20( توصل إليه الباحث الرحالي وجاءت هذه النتائج متفقة مع ما ) %
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 بين EPEC لألمعاء المصلية والنسب المئوية لجرثومة االيشريكية القولونية الممرضة األنماطتوزيع  ) 1( جدول ال

  .الفئات العمرية المختلفة ضمن مدينة الموصل 

الفئات    المصليةاألنماطعدد 

العمرية 

  باألشهر

العدد الكلي 

ت للعزال

  المختلفة

النسبة 

  المئوية

عدد 

الت العز

المنمطة 

  مصليا

النسبة 

O126 O119 O111 O11  المئوية
4 

 <6  61 30.97 8 13.12 5 1 2  

12 – 7 69 35.03 4 5.80 1 3    

18 – 13 38 19.29 2 5.26 1   1 

24 – 19 29 14.72 1 3.45   1   

 1 3 4 7 7.61 15   197  المجموع

النسبة 

  المئوية
  46.67 26.67 20.01 6.67 

حـسب  ب EPEC كما أشار الجدول السابق إلى توزيع األنمـاط المـصلية لجرثومـة                   

 أظهرت النتائج نسبة عالية من حـاالت اإلصـابة بجرثومـة            إذ العمرية المختلفة    اتعوالمجم

EPEC    تلتها الفئـة   ) 13.12%( أشهر إذ بلغت     6 أعمارهم أقل من     بين األطفال الذين كانت

       شـهر وبنـسبة     ) 18-13( ثم الفئة العمريـة     ) % 5.8(شهر وبنسبة    ) 12-7(ين  العمرية ب 

، ومن هنـا نـستنتج أن       ) %3.45( شهر وبنسبة ) 24-19(وبعدها الفئة العمرية    )  %5.26 (

 إلى ذلك    في سببال مع تقدم العمر وقد يعود       EPECهناك تناقصاً في نسبة اإلصابة بجرثومة       

  0 مع تقدم العمراألطفالاعي لدى تكامل نمو الجهاز المن

   

 أظهرت الدراسة  إمتالك المستخلص      أما فيما يتعلق باخثبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات فقد       

 EPECالمائي لنبات الشاي فعالية تثبيطية معتدلة على جميع األنمـاط المـصلية لجرثومـة               

ثيراً ضـعيفاً مقارنـة    وتـأ Nalidixic acid وcephalexinمقارنة بالمضادين الحيـويين  

 وهذا يتفق )2( وكما هو موضح في الجدول  Trimethoprim و Gentamycinبالمضادين 

الذين أكدوا على إمتالك المـستخلص المـائي        ) (21 وجماعته     Zvcetkov  إليه مع ما أشار  

  . لنبات الشاي فعالية تثبيطية ضد الجراثيم وكذلك فعالية مضادة لألورام 
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 O119 و   O126لكحولي فعالية تثبيطية عالية في األنمـاط المـصلية          وكان للمستخلص ا  

 ، Gertamycin و Nalidixic acid و cephalexinعينـات الـسيطرة القياسـية    بمقارنة 

ـ     Trimethoprimالمضاد الحيوي   بوفعالية تثبيطية جيدة مقارنة        ن ان المـصلي  ا ، أمـا النمط

O111   و O114  المـضادات الحيويـة     ب حـساسية عاليـة مقارنـة        ا فقد أظهرcephalexin  و 

Nalidixic acid و Gentamycin ــة ــة مقارن ــساسية معتدل ــوي ب ، وح ــضاد الحي الم

Trimethoprim           أظهر فعاليـة   ذي   ، وقد يعزى ذلك إلى إحتواء الشاي على متعدد الفينول ال

ـ إلى إح ذلك   وقد يعود    ،)22( تثبيطية عالية ضد الجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرام        واء ـت

ـ   epigallocatechin  gallate ( EGCG )الشاي على مـادة   ط نمـو  ـ الفعالـة فـي تثبي

ويكون تأثيرها القاتل من خـالل  بدرجة أكبر  staph. aureusجرثومة و  E. coliة ـجرثوم

  ) .23(تراكمها على غشاء الخلية 

  

علـى النمطـين    كما أظهرت التانينات المفصولة من نبات الشاي تأثيراً تثبيطياً عاليـاً            
O126  و O119 أظهرت تـأثيراً  في حينالقياسية المستخدمة جميعاً عينات السيطرة ب بالمقارنة 

 و cephalexinالمضادات الحيوية القياسـية   ب مقارنة   O114 و   O111النمطين   تثبيطياً عالياً في  
Nalidixic acid و Gentamycin   لحيـوي  المـضاد ا ب وتأثيراً تثبيطياً معتـدالً بالمقارنـة
Trimethoprim  تي أوضـحت أن    ـال) 24(ات  ـه دراس ـارت إلي ـق مع ما أش   ـ وهذا يتف

الفعالية التثبيطية لنبات الشاي تنتج عن محتواها العالي من التانين التي تعد من أكثـر المـواد                 
وهـذه الفعاليـة    ) 25(ات ، والتي تستعمل في عـالج اإلسـهال          ـالقاتلة للجراثيم والفايروس  

ة مع الببتيدات مما يوقف بناء      ـالتثبيطية العالية للتانين قد تتسبب عن تكوين أواصر هيدرجيني        
ولم يظهر مستخلص األيثر البترولي والبنزيني فعالية تثبيطية فـي األنمـاط             ) .26(البروتين  

يثـر البترولـي     في اال  EPECجرثومة  في  المصلية ، لعدم ذوبان المركبات الفعالة والمؤثرة        
  . والبنزين
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  نمـو   فـي  نبات الشاي والتانينات المفصولة منه    لمستخلصات   الفعالية التثبيطية  ) 2( جدول  ال
 مقارنـة   لألمعـاء ريكية القولونيـة الممرضـة      ـ المصلية المختلفة لجرثومة االيـش     األنماط

  .) قطر دائرة التثبيط مقاساً بالملم (  ة القياسيةـبالمضادات الحيوي
  

  نوع المعاملة  لألمعاء الجرثومية لاليشريكية القولونية الممرضة األنماط
O126 O119 O111 O114 

 10±0.58 11±0.58 9±0.58 9±1.16  المستخلص المائي للشاي

 20±0.58 21±0.58 20±1.0 21±0.58  المستخلص الكحولي للشاي

  --  --  -- --  المستخلص االيثر البترولي للشاي

  --  --  --  --  لبنزيني للشايالمستخلص ا

 20±1.0 21±0.58 21±1.0 22±0.0  التانينات
Cephalexin 0.0±13 0.0±12 1.0±12 0.0±11 

Nalidixic acid 1.0±15 0.58±14 1.0±16 1.0±14 
Gentamycin 1.0±17 0.0±16 1.16±20 1.16±18 

Trimethoprim 

 المقارنة

0.0±21 0.0±20 0.58±22 0.0±21 
  0 عدم وجود فعالية إلىتشير  ) --(  -
   0 تمثل الخطأ التجريبي± اإلشارة بعد األرقام  -
  0 ملم 6 قطر القرص  -
 )  عاٍلتثبيط(  قطر دائرة التثبيط للمستخلص اكبر من قطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة  -

.  
  0) تثبيط جيد (  لقطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة  قطر دائرة التثبيط مساٍو -
ملم حساسية ) 12-6( دائرة التثبيط اقل من قطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة قطر  -

  MS ( 0( معتدلة
 ) 12( قطر دائرة التثبيط للمستخلص اقل من قطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة بأكثر من             -

 0)16(حسب ما ورد في المصدر )  ( Rملم  مقاومة 
 .عزالت لكل نمط مصلي للجرثومة  ثالث باستخداممعدل قطر دائرة التثبيط حسب  -

  
اط     ي األنم ة ف ا الفعال ة ومكوناته صات النباتي ة للمستخل ز المختلف أثير التراآي ت

   EPECالمصلية المعزولة لجرثومة 
بتراكيـز  التانينات المفصولة منه    و الشاي   نبات مستخلصات   تأثير ) 3(يوضح الجدول   

 النتائج أن للمستخلص المائي لنبات الشاي       أظهرتإذ   المصلية قيد الدراسة     األنماطمختلفة في   

 ) 200( عنـد التركيـز      EPECفعالية تثبيطية واطئة نوعاً ما في األنماط المصلية لجرثومة          

   0 3سم/ ملغم 
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 التثبيطي للمستخلصات المائية والكحولية لنبات الشاي وللتانينات التأثير )  3(جدول ال

   EPECالمصلية المختلفة لجرثومة  األنماطالمفصولة منه بتراكيز مختلفة في 

  ) .قطر دائرة التثبيط مقاسا بالملم ( 

 األنماط   )3سم/ ملغم ( تركيز المستخلص 

المصلية 

لجرثومة 
EPEC  

  نوع المعاملة

200 100 50 25 12.5 6.25 

 a1.16±9 b 0.0±0 0 0 0 0  المستخلص المائي

 a 1.0±21 b0.58±18 c 1.0±14 d 0.0± 9 e 0.0±0 0  مستخلص الكحولي
O126 

 a 0.0±22 b0.58±20 c1.16±16 d0.58±12 e 1.0±9 f 0.0±0  التانينات

 a 0.58±9 b 0.0±0 0 0 0 0  المستخلص المائي

 a 1.0±20 b1.16±17 c0.58±13 d0.58±9 e0.0±0 0 O119  المستخلص الكحولي

 a 1.0±21 b0.58±18 c 58±15 d 1.16±9 e0.0±0 0  التانينات

 a0.58±11 b 1.16±9 c 0.0±0 0 0 0  المستخلص المائي

 a0.58±21 b0.58±17 c 0.0±15 d 0.0±12 e 0.0±9 f 0.0±0  المستخلص الكحولي
O111 

 a0.58±21 b0.58±16 c1.0±13 d0.58±10 e0.0±0 0  التانينات

 a0.58±10 b   0.0±0 0 0 0 0  المستخلص المائي

 a0.58±20 b 1.0±17 c 1.0±13 d0.58±10 e 0.0±0 0 O114  المستخلص الكحولي

 a 1.0±20 b0.58±17 c  0.58±15 d  1.0±9 e 0.0±0 0  التانينات

  
  .معدل دائرة التثبيط حسب باستخدام ثالث عزالت لكل نمط مصلي  -
   )P>0.05(  الحروف المختلفة افقيًا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية -
  

هر تأثيراً تثبيطياً أعلى من المـستخلص المـائي فـي           أما المستخلص الكحولي فقد أظ    

وقد تناسب تأثيره ، طردياً مع التركيز مع وجود فروق معنوية عنـد             جميعاً  األنماط المصلية   

بين معدالت أقطار التثبيط وتأثير كل تركيز في كل نمط من األنمـاط              ) P> 0.05( مستوى  

لجميع  3سم /ملغم  ) 50(ألغلب مساويا لـ    إن اقل تركيز مثبط كان على ا      المصلية للجرثومة و  

كما موضح في  ) 27(ملغم أيضا  ) 25(إذ كانت حساسة للتركيزO111 السالالت عدا الساللة 

   ) . 1( والصورة  ) 3( الجدول 
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 O126تأثير المستخلص الكحولي للشاي بتراكيز مختلفة في النمط المصلي ) 1(الصورة

 لجرثومة 

EPECبالمضاد الحيوي  مقارنة Trimethoprim  

  

 األنمـاط أما التانينات المفصولة من نبات الشاي فقد أظهرت تأثيراً تثبيطياً عالياً فـي              

 مع وجود   O 126 ملم في النمط المصلي   ) 22( فعل تثبيطي لها     أعلى بلغ   إذ  EPECلمصلية  ا

 ) 3(في الجـدول    ة بين معدالت أقطار التثبيط وتأثير كل تركيز وكما موضح           ـفروق معنوي 

فـي   ) 6.25(  ما عدا التركيز     اًجميع وكانت التانينات مؤثرة في تراكيزها     ) 2(ورة  ـوالص

ـ   اًجميع  ، في حين كانت التانينات مؤثرة في التراكيز        O126النمط المصلي    ن ـ ماعدا التركيزي

 وهـذه النتـائج جـاءت       O114 و   O111 و   O119اط المصلية   ـفي األنم   ) 6,25(و ) 12.5(

إلى أن المادة الفعالـة فـي       وا   أشار ذينال) 28( تهـ وجماع Tylorه  ـا توصل إلي  ـمطابقة لم 

ال تذوب في األيثر    التي  الشاي هي التانينات التي لها القدرة على الذوبان في الماء والكحول و           

ـ ) Scalbert) 24 وأشار. والبنزين   مـادة  اإلى أن الفعالية السمية للتانينات قد تعود إلى كونه

قـد تعـود إلـى       الفعالية القاتلة لمستخلصات الشاي ضد الجراثيم        أنفضال   .غير منفذة للماء    

لفوسفاتية للغـشاء الـسايتوبالزمي      التي تحطم طبقتي الدهون ا     catechinإحتوائها على مادة    

)29,23(0   
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 O126 تأثير التانينات المفصولة من الشاي بتراكيز مختلفة في النط المصلي ) 2( صورة ال

  Ceehalexin مقارنة بالمضاد الحيوي ETECلجرثومة الـ 

  

  تحديد التركيز المثبط األدنى
Minimum Inhibitory concentration ( MIC )   

 
 الشاي فضالً عـن     نباتل  الكحولي لمستخلصل ) MIC( ير التركيز المثبط األدنى     ّدقُ

ـ وجرثسالالت المختلفـة ل التي أظهرت تأثيراً قوياً ضد الالتانينات المفصولة منه    E. coli ةم
، 2( الكحولية والتانينـات     للمستخلصات   ذ حضرت التخافيف  إ ) 3( وكما موضح في الجدول     

على التـوالي   في وسـط المرق المغذي      3سم/ ملغم   ) 0.0625 ،   0.125 ،   0.25 ،   0.5 ، 1
ـ         م  )37( حرارة  ين بدرجة   ـوبعد التحض  ط األدنـى   ـ أظهرت النتـائج أن التركيـز المثب

 فـي   3سـم / ملغـم   ) 0.25( اوياً تقريباً لـ    ـاي  كان مس   ـتخلص الكحولي لنبات الش   ـللمس
لنمط المـصلي   ا فيما يخص    ، أما    EPEC لجرثومة   O114 و   O119و   O126األنماط المصلية   

O111    مـا  أما  و . 3سم/ ملغم   ) 0.125( اوياً تقريباً لـ    ـط األدنى مس  ـ فقد كان التركيز المثب
لهـا   ) MIC( ط األدنى   ـنات المفصولة من نبات الشاي فقد كان التركيز المثب        ـلتانييخص ا 

 فـي   3سـم / ملغم  ) 0.125( اوياً تقريباًلـ   ــ مس EPECلجرثومة   O126في النمط المصلي    
(  مساوياً تقريبـاً لــ       O114 و   O111و   O119في األنماط المصلية     ) MIC( ـن كان ال  ـحي

   ) .4(  موضح في الجدول وكما . 3سم/ ملغم  ) 0.25
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للمستخلص الكحولي والتانينات المفصولة من ) MIC  (  المثبط األدنىالتركيز ) : 4(جدول ال

 لألمعاء المصلية المعزولة لجرثومة االيشريكية القولونية الممرضة األنماط في نبات الشاي

)EPEC . (   

  نوع المستخلص  EPEC المصلية لجرثومة األنماط
O126 O119 O111 O114 

 0.25 0.125 0.25 0.25  المستخلص الكحولي للشاي

 0.25 0.25 0.25 0.125  التانينات

  

  الكشف عن المركبات الفعالة المفصولة من نبات الشاي 

الكشوفات الكيميائية فضال    عدد من    شف عن التانينات المفصولة من الشاي بإستخدام      كُ

 ، اذ Thin – layer chromatography ( T.L.C )عن تقنية كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة 

أثبتت المادة المفصولة قابليتها على الذوبان في الماء والكحول واألسيتون وعدم ذوبانهـا فـي            

االيثر والكلوروفورم وثنائي كبريتيد الكاربون والبنزين ، كذلك أثبتت قابليتها على التفاعل مع             

رصاص من خالل تكوين راسب قهـوائي ، كمـا          محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم وخالت ال     

إستطاعت المادة المفصولة تكوين راسب أسود مزرق من خالل تفاعلها مع محلـول كلوريـد               

أظهرت نتائج الكشف عن التانينات المفصولة من نبات الشاي بإستخدام تقنيـة            ، كما   الحديديك  

عمل ، بظهور بقعة بنية اللـون       كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة والمذكورة في المواد وطرائق ال       

وهي مقاربة جـداً    ) 0.73( ـ  ـمساوية تقريباً ل  لها   ) RF( قيمة معدل سرعة الجريان     وإن  

  )5( وكما موضح فـي الجـدول       ) 0.75( العينة القياسية للتانينات التي تساوي       ) RF( لـ  

   ).3( الصورة و

  شاي والعينة القياسية للتانين المفصول من نبات ال Rfيوضح قيمة  ) 5( جدول 

  

   للعينة القياسيةRF   المقاسةRF  المادة المفصولة

  0.75  0.73  التانين
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البقع الظاهرة للتانين المفصول من نبات الشاي وعينة النموذج القياسية  ) 3( صورة ال

   ) ( T.L.Cستخدام تقنية اب

  عينة النموذج القياسية -1

  الشاي عينة التانين المفصول من نبات -2

  

 لجرثومة االيشريكية   O126التأثير التثبيطي للتانينات المفصولة من الشاي في نمو النمط المصلي           

  . In vivoالقولونية الممرضة لألمعاء داخل الجسم الحي 

للكشف عن قابليـة    ) 17(وجماعته   Moon أجري هذا اإلختبار حسب طريقة الباحث     

اء ، أعطت نتيجة اإلختبار نتيجة موجبة وكما مبـين          الجراثيم على النمو والتكاثر داخل األمع     

 ) 1(  بـ    منها  قطع األمعاء المربوطة التي حقنت القطعة األولى       إذ تظهر  ) 4( في الصورة   

ـ % 50 والمخفف بنسبة    3سم/  خلية   1010 من المعلق الجرثومي الذي يعادل       3سم تخدام ـبإس

 القطعة وتـضخمها نتيجـة لتجمـع        يالحظ فيه تمدد  و،   ) (NSي    ـمحلول الملح الفسيولوج  

  تقريباً وتتفق هذه النتائج مع مـا توصـل إليـه     )0.54( بلغ مؤشر التمدد إن السوائل ، و

Sedlock  وDeibel )30 (سالالت جرثومة االيـشريكية القولونيـة       دد من أن لع ن أثبتا   االلذ 

  .القدرة على تجميع السوائل في أمعاء األرنب المربوطة 
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ـ  هي  نتيجة سالبة و   ) control( الثانية   أظهرت القطعة     مـن   3سم ) 1( التي حقنت ب

تقريبـاً ، أمـا القطعـة     ) 0.29( ر التمدد مساوياً لـ شمرق نقيع القلب والدماغ ، إذ كان مؤ   

ـ     مـن التانينـات     3سـم  ) 0.5(  من المعلق الجرثـومي و       3سم ) 0.5(  الثالثة التي حقنت ب

 أمعاء األرنب المربوطة ، مما يدل علـى تـأثير     الختبارة  المفصولة ، فقد أظهرت نتيجة سالب     

   ) .0.38( ، اذ بلغ مؤشر التمدد وتكاثرها  EPECالتانينات المثبط لنمو جرثومة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المربوطةاألرنب أمعاءتوضيح لقطع  ) 4( صورة ال

  

  .تمثل القطعة المحقونة بالمعلق الجرثومي  - 1

  0)السيطرة( ) ( B.H.Iسط تمثل القطعة المحقونة بو - 2

  . مستخلص التانينات +تمثل القطعة المحقونة بالمعلق الجرثومي  - 3
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