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Abstract: 
  The study involved isolation and identification of the bacteria types 

which cause effection to the stomach from peoples having dieria-200 

saples of diaria patients male and female of different ages were used in 

this study during aperiod of sepetemlar 2006-march 2007. The isolated 

microorganisms were as follows. Entero pathogenic, E.coli O126 in 

percent of 38.88% Which y the most popular percent then Sal. 

Typyimurium with apercent of 27%in so 1% typh and Sh.flexneri, 

Apercent of 16-11%. The result of the above study revailed that aquous 

extract of punica granatum has medium activity agaius all types of 

bacteria studied compaired with antibiotic cephalexin and showed weak 

activity comparied to the Gentamycin, Trimethoprim antibiotics. The 

alcohole extract showed higher activity against all types of bacteria 

compaired with antibiotics (Gentamycin, cephalexin). Moderate activity 

was shown compaired with Trimethoprim. The study also revailed that 

the extract of punica granatum showed higher tow and all types of 

bacteria comparied with the commercial antibiotic mentioned above. The 

diometer of inhibition one of Sh.flexneri was found 23mm While for S. 

Typhi y 22mm. The determination of minimum concentration activity 

(MIC) of the aquous extracts was found 1mg/ml. For Sh.flexneri, S. Typhi 

and S.Typyimurium, while for E.coli was 0.5 mg/ml. The (MIC) of 

alcoholic extracts for all studied bacteria was found 0.25 mg/ml. The 

punica granatum extract was found equd in activity for Sh.flexneri, S. 

Typhi and S.Typyimurium whoch y 0.125mg/ml. While in E.coli the 

minimum activity (MIC) was found 0.25 mg/ml. The minimum Killer 

concentration (MBC) was also determined in this study for the studied 
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organisms. The aquous extract for Sh.flexneri, S.Typyimurium was found 

2 mg/ml. For E.coli it was found 1 mg/ml. Alcoholic of all types of 

organisms as (MBC) was found 0.5 mg/ml. The punica granatum extract 

was found 0.5 mg/ml. for all types of bacteria studied. The detection of 

the inhibitory effect for the separated tannin in the growth of the (EPEC 

O126 in vivo using the ILLeaL rabbit Loop test Showed that the Tannin 

has an inhibitory effect in the (EPEC) O126 though the measurement of 

the dilatation indicator Wich was showed to be (0.37) and in comparison 

with the other dilatation in dicator measurement. 

 
: الخالصة

الجرثومية الممرضة لالمعاء مف المصابيف  األنواعتضمنت الدراسة عزؿ وتشخيص 
االسياؿ مف كال الجنسيف وفي اعمار مختمفة وفي عينة مف حاالت ( 200)جمعت . باالسياؿ

وتمكنت الدراسة مف عزؿ االنواع الجرثومية  2007ولغاية شير اذار  2006اوائؿ شير ايموؿ 
يعد مف اكثر االنواع شيوعا %( 38.88)بنسبة  O126:Enteropathogenic E.colالتالية 

  .Sal.typhفي حيف %( 27)بنسبة  Sal.typhi murium يميو
اظيرت النتائج اف المستخمص المائي لقشور ثمار الرماف %(  16.11)بنسبة  sh. Flexneriو

بالمضاد الحيوي  مقارنةاظيرت فعالية تنشيطية معتدلة عمى جميع االنواع الجرثومية 
Cephalexin  ًضعيفا مقارنة بالمضاديف الحيوييف  وتتثيراGentamycin وTrimethoprim 

بالمضاديف الحيوييف واما المستخمص الكحولي فعالية تثبيطية عالية في االنواع الجرثومية مقارنة 
Cephalexin و Gentamycin  وفعالية جيدة مقارنة بالمضاد الحيويTrimethoprim.  كما

اظير التانينات المفصولة مف قشور ثمار الرماف تتثيرًا تثبيطيًا عاليًا في جميع االنواع الجرثومية 
مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية حيث كاف قطر المنطقة الخالية مف النمو في الجرثومة 

Sh.flexneri (23)ممـ وفي الجرثومة:S.typhi (22 )بط وحدد التركيز االدنى المث. ممـ
(MIC)  في المستخمص المائي حيث كاف(MIC ) في الجرثومةSh.flexneri،S.typhi، 

Sal.typhi murium وفي الجرثومة  3سـ/ممغـ ( 1)مساويًاE.coli O126  ( 0.5)مساويًا
( 0.25)في جميع االنواع الجرثومية مساويًا  (MIC)وفي المستخمص الكحولي كاف 3سـ/ممغـ
مساويًا في الجرثومة ( MIC)لمفصولة مف قشور ثمار الرماف كاف وفي التانينات ا.3سـ/ممغـ

Sh.flexneri،S.typhi، Sal.typhi murium (0.125 )وفي الجرثومة 3سـ/ممغـ :E.coli 
حيث كاف ( MBC)وكما حدد التركيز القاتؿ االدنى . 3سـ/ممغـ( 0.25)مساويًا ( MIC)كاف 

(MBC ) في المستخمص المائي في الجرثومةSh.flexneri،S.typhi، Sal.typhi 

murium وفي الجرثومة  3سـ/ممغـ( 2)مساويًاE.coli  اما في  3سـ/ممغـ(( 1) مساوياُا
واما  .3سـ/ممغـ(( 0.5) في جميع االنواع الجرثومية مساوياً ( MBC)المستخمص الكحولي كاف 
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ة الى التحري باالضاؼ. في جميع االنواع 3سـ/ممغـ(( 0.5) مساوياً ( MBC)في التانينات كاف 
( in vivo)داخؿ الجسـ الحي ( EPEC)عف التاثير التثبيطي التانينات في نمو جرثومة 

وباستخداـ اختبار امعاء االرانب المربوطة وتبيف اف التانينات تاثيرا تثبيطًا في نمو جرثومة 
(EPEC ) (. 0.37)وتكاثرىا مف خالؿ حساب مؤشر التمدد الذي بمقدار
 

: المقدمة
اذ يعد مف المسببات الرئيسية لموفيات ويحدث  ،االسياؿ مف المشاكؿ الصحية الميمة يعد مرض

وااليونات خالؿ القناة اليضمية والناجمة عف حركة غير االسياؿ نتيجة عرقمة في حركة السوائؿ 
 وتعد الجراثيـ مف( 1)الجراثيـ عمى النمو في االمعاء الدقيقة  طبيعية لمقناة اليضمية والتي تساعد

 S.typhi، Sal.typhi،اىـ مسببات االسياؿ الخمجي ومنيا جرثومة السالمونيال اذ تعد االنواع

murium،S.enteritidis  وىناؾ العديد ( 2)مف اكثر االنماط المصمية شيوعًا لحاالت االسياؿ
 Vibrio و Shigellaو  أنواعيابمختمؼ  E.coliمف الجراثيـ المسببة ليذا المرض مثؿ 

cholera(3 .)
فالجراثيـ كانت والتزاؿ مف اىـ اسباب االمراض البشرية والحيوانية والنباتية وقد ظير االمؿ في 

معالجة االصابات الناتجة عف الجراثيـ بعد اكتشاؼ البنسميف والعديد مف المضادات الحيوية 
سة الى لقد ارتتينا في ىذه الدرا( 4)ولكف بمرور الزمف لوحظ تناقص في فعالية ىذه المضادات 

 . االىتماـ بالنباتات الطبية واستخداميا كبديؿ عف االدوية
 

: المواد وطرائق العمل
 : العزالت الجرثومية (1

عينة براز مف االشخاص المصابيف باالسياؿ وباعمار مختمفة ومف كال الجنسيف ( 200)جمعت 
 2006ؿ شير ايموؿ مف اوائالذيف راجعو العيادة االستشارية في مستشفى الرازي العاـ التعميمي 

غـ مف البراز مف كؿ عينة الى قناني (1)اذ نقؿ مايقارب مف  2007ولغاية اواخر شير اذار 
 24ـ لمدة ( 37)، ووضعت في الحاضنة بدرجة حرارة N. brothحاوية لوسط المرؽ المغذي 

د وبع SSAgarساعة بعدىا لقحت عمى االوساط االنتخابية الصمبة ومنيا وسط ماكونكي ووسط 
الحصوؿ عمى مزارع نقية تـ اجراء االختبارات الشكمية والكيموحيوية عمى جميع العزالت وحسب 

 (.5،6)ماورد في 
 

  :تحضير المستخمصات النباتية (2

عمى وبعد الحصوؿ جمعت ثمار الرماف مف االسواؽ المحمية ونظفت ثـ غسمت بالماء المقطر 
 .القشور جففت في الظؿ

 :ةتحضير المستخمصات المائي (3
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غـ مف النموذج مع ( 40)تـ تحضير المستخمصات المائية لقشور ثمار الرماف وذلؾ بمزج 
وحسب ماورد في  Blenderمف الماء المقطر وسحؽ النموذج باستخداـ جياز  3سـ( 160)

وتـ تعقيـ ىذا المستخمص بعد الحصوؿ عميو باستخداـ ( 7)وجماعتو  Rioseطريقة الباحث 
 .membrane filter 0.22 gالمرشحات الغشائية 

 

: تحضير المستخمصات المائية الكحولية (4
 Verpoorteالمحور عف الطريقة االساسية لمباحث ( 7)وجماعتو  Grandاتبعت طريقة 

غـ مف قشور ثمار الرماف (20)في تحضير المستخمصات الكحولية حيث سحؽ ( 8)وجماعتو 
عقـ د الحصوؿ عمى المستخمص وبع%( 95)مف الكحوؿ االثيمي وبتركيز  3سـ( 200)في 

. ـ لمدة عشر دقائؽ o(62)بطريقة البسترة بدرجة 
 

: استخالص المركبات الفعالة من قشور ثمار الرمان والكشف عنها
 Soxhletمف قشور ثمار الرماف باستعماؿ جياز االستخالص المستمر تـ استخالص التانينات 

عدة كشوفات كيميائية وقد اجريت . اتساع( 8)اـ الماء المقطر كمذيب وبمعدؿ داستخ( 9)
الثبات نقاوة التانينات ومنيا مدى ذوبانيا في الماء، االيثانوؿ، االسيتوف، وااليثر والكموروفوـر 

وثنائي كبريتيدات الكاربوف والبنزيف ومدى تفاعميا مع محموؿ كموريد الحديديؾ واالمالح المعدنية 
(. 10)كرومات البوتاسيوـ  كخالت الرصاص وخالت النحاس ومحموؿ ثنائي

وتـ الكشؼ عف الثانيف المفصوؿ مف قشور ثمار الرماف باستخداـ تقنية كروماتوكرافيا الطبقة 
واستعممت في ىذه التقنية الصفائح الرقيقة  Thin Layer chromatography( TLC)الرقيقة 

ىذه التقنية لقياس  لقد اعتمدت Merckالمجيز مف شركة ( Silica gel)المغطاة بيالـ السميكا 
العينة مف نقطة البداية الى النقطة سرعة الجرياف لمتانينات حيث تـ قياس المسافة التي قطعتيا 

(: 11)باستخداـ المعادلة التالية  RFالتي توقفت عندىا وتـ قياس سرعة الجرياف 
 

  =معدؿ سرعة الجرياف لمعينة 
 

: تيا الفعالةاختيار الفعالية التثبيطية لممستخمصات ومكونا
تـ تحضير اقراص مف ورؽ الترشيح  حيث( 12)تـ االختبار باالعتماد عمى طريقة 

(Whatmann No.1 ) 25، 50، 100، 200)المشبعة بتراكيز مختمفة مف المستخمصات ،
مف كؿ تركيز مف المستخمص الى قنينة 3سـ( 0.1) بإضافةوذلؾ  3سـ/ممغـ (6.25، 12.5

نت بدرجة ثبيت االقراص بواسطة ممقط معقـ وحضتـ ت( 13)مة اقراص معؽ( 10)حاوية غمى 
لبياف الحساسية لممستخمصات ( 14)استخدمت طريقة  .ساعة( 16-14)ـ ولمدة  o(37)حرارة 

المسافة التي يقطعها المذية من نقطة البداية 

 المسافة التي يقطعها المذاب من نقطة البداية



 خضر داؤد سميمان

76 

 Cephalexinالمستخدمة التي تعتمد عمى حزاـ التثبيط واستخدمت المضادات الحيوية مف 
ا ضد االنواع الجرثومية المختمفة والتي اظيرت حساسيتو Trimethoprimو Gentamycinو

 .كعينة سيطرة موجبة
 

:  (MIC) تحديد التركيز االدنى المثبط
العكارة، حيث حضرت التخافيؼ التالية مف كؿ مستخمص حدد ىذا التركيز باستخداـ اختبار 

مف كؿ  3سـ( 0.1)ثـ اضيؼ  3سـ/ممغـ(  3.125، 6.25، 12.5، 25، 50، 100، 200)
 3سـ( 9.8)المستخمص مف ثمار قشور الرماف الى انابيب اختبار تحتوي تخفيؼ مف تخافيؼ 

مف المعمؽ الجرثومي وبتركيز  3سـ(0.1)مف المرؽ المغذي المعقـ، ثـ لقحت ىذه االنابيب بػ
. مكررات لكؿ تركيز 3وبمعدؿ  3سـ/خمية  810

عكارة باستخداـ ساعة بعدىا تـ قياس اؿ( 16-14)ـ ولمدة  o(37)حضنت االنابيب بدرجة حرارة 
مف نوع   Spectrophotometerجياز المطياؼ الضوئي 

CEIL CEIO21 1000 SERIES))  نانوميتر، وحدد التركيز  595وعند طوؿ الموجي
االدنى المثبط الذي ىو اعمى تخفيؼ لممستخمص الذي يمنع نمو الجراثيـ بالمقارنة مع عينة 

مف المعمؽ  3سـ( 0.1)ؽ المغذي الممقح بػمف وسط المر3سـ( 9.8)تتكوف مف السيطرة، التي 
(. 15)مف المذيب المستخدـ الذابة المستخمص المراد دراستو  3سـ( 0.1)و الجرثومي المخفؼ

(: MBC)تحديد التركيز القاتؿ االدنى لممستخمصات 
حدد التركيز القاتؿ االدنى لممستخمصات عف طريؽ اعادة زرع االنابيب التي لـ تظير نموًا والتي 

مف العالؽ الجرثومي لكؿ انبوب  3سـ (0.1)نموًا قمياًل بطريقة العكارة وذلؾ بسحب  ظيرتأ
ـ لمدة o(37)ونشره عمى سطح اطباؽ حاوية لوسط االكار المغذي، ثـ حضنت االطباؽ بدرجة 

اخذت مف االطباؽ التي لـ تظير نموًا جرثوميًا بعد انتياء فترة ( MBC)ساعة قيـ الػ 18-24
(. 16)التحضيف 

 الممرضة لالمعاء داخؿ الجسـ الحي E. coli: O126دراسة تتثير المكونات الفعالة في جرثومة 
(invivo ) باستخداـ اختبار امعاء االرانب المربوطة(Rubbit Ligated ileal Loops .)

القمب والدماغ المعقـ بالموصدة مف مرؽ نقيع  3سـ( 10)لقح : تحضير المعمؽ الجرثومي
 الممرضة لالمعاء في الطور الموغارتمي وحضنت بدرجة حرارة E.coliمف جرثومة  3سـ( 0.5)بػ

(37)o ساعة اختبر تتثير التانينات المعموؿ مف ثمار قشور الرماف في جرثومة ( 16-14)ـ مدة
E. coli  داخؿ الجسـ الحي وذلؾ باعتماد عمى اختبار امعاء االرانب الممرضة لالمعاء
كغـ، ( 2-1.5)فحص عمى االرانب بصحة جيدة وباوزاف تراوحت بيف اجري اؿ، (17)المربوطة 

/ ممغـ 120بنسبة  (Ketamin)اذ خدر الحيواف مف خالؿ حقنة في العضمة بمادتي الكيتاميف 
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تـ استحداث شؽ بطوؿ  ،كغـ/ممغـ( 0.8)بنسبة ( Xylazin)كغـ مف وزف الجسـ والزايمزيف 
معاء الدقيقة ومنيا المفائفي وغسمت بمحموؿ سـ تحت عظـ القص مباشرة واستخرجت اال(10)

ربطت االمعاء بعد ذلؾ بشكؿ قطع رنكر وذلؾ بحقنو بعد االثني عشر مباشرة بمسافة قصيرة، 
: سـ بمغت ثالثة قطع ىي(5)بطوؿ 

الجرثومي الذي حضر في الفقرة السابقة و مف المعمؽ  3سـ(0.5)حقف : القطعة االولى -1
 .ي الفسمجي المعقـمف المحموؿ الممح 3سـ( 0.5)

 Brain heatمف مرؽ نقيع القمب والدماغ  3سـ( 1)حقنت ىذه القطعة بػ: القطعة الثانية -2

infusion (B.H.I )المعقـ لمسيطرة. 

مف التانينات  3سـ(0.5)مف المعمؽ الجرثومي  3سـ(0.5)حقنت بػ :القطعة الثالثة -3
 .المفصولة مف ثمار قشور الرماف

ساعة استخدمت جرعة ( 10-8)خيط الجرح وبعد .ي التجويؼ البطنيادخمت االمعاء بعد ذلؾ ؼ
وفتح الجرح واحتسبت دالئؿ او مؤشرات التمدد . مميتة مف الكموروفوـر لقتؿ الحيواف

(Dilatation In dices ) مف االمعاء بيف حجـ السوائؿ المتجمعة في كؿ قطعة بحساب النسبة
. او اكثر فتعد النتيجة موجبة 0.4ر التمدد فاذا كاف مقدا. طوؿ كؿ قطعة بالسـ/ 3بالسـ

 
: النتائج والمناقشة

كانت نتائج االختبارات الكيموحيوية والتي اجريت عمى العزالت الجرثومية مطابقة لما ورد في 
يوضح باف ( 1)وفيما يتعمؽ بنتائج ىذه الدراسة فاف الجدوؿ ( 18)انظمة التشخيص المعتمدة 

تمتيا الفئة %( 17.14)اشير اذ بمغت  6انت اعمارىـ اقؿ مف نسبة اصابة االطفاؿ الذيف ؾ
%( 12)سنوات بنسبة  5-1ثـ الفئة العمرية مف %( 12.5)شيرًا وبنسبة  12-6العمرية بيف 
سنة فمافوؽ  12وبعدىا الفئة العمرية ( 5.26) سنة كانت النسبة 12-5ومف العمر 

االصابة بالجراثيـ مع تقدـ العمر وقد ، ومف ىنا نستنتج اف ىناؾ تناقصًا في نسبة %(9.09)
.  يعود السبب في ذلؾ الى تكامؿ نمو الجياز المناعي لدى االطفاؿ مع تقدـ العمر

كما اشار الجدوؿ السابؽ الى توزيع االنواع البكتيرية بحسب المجموعات العمرية المختمفة اذ 
ىر بجرثومة اش 6باف نسبة االصابة في الفئة العمرية اقؿ مف اظيرت النتائج 

Enteropathogenic E.coli  اما فيما يتعمؽ باختبار الفعالية  (.17.14)كاف اعمى نسبة
التثبيطية لممستخمصات فقد اظيرت الدراسة اف المستخمص المائي لقشور ثمار الرماف فعالية 

عمى جميع االنواع الجرثومية مقارنة بالمضادات الحيوية  (1)كما في الشكؿ  تثبيطية معتدلة
Gentamycin  وتاثيرًا ضعيفًا مقارنة بالمضاديفCephalexin و Trimethoprim  كما

وجماعتو اكدو عمى اف المستخمص المائي  Zrecetkوىذا مااشار اليو  (3)موضح في الجدوؿ 
وكاف لممستخمص (.19)لبة والموجبة لقشور ثمار الرماف فعالية تثبيطية ضد الجراثيـ السا
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الكحولي فعالية تثبيطية عالية في االنواع البكتيرية مقارنة بعينات السيطرة القياسية 
Cephalexin و Gentamycin  وفعالية تثبيطية جيدة مقارنة بالمضاد الحيوي

Trimethoprim  (2)كما في الشكؿ .
ماف تاثيرًا تثبيطيًا عاليا مف االنواع الجرثومية كما اظيرت التانينات المفصولة مف قشور ثمار الر

وقد اشارت الدراسة الحالية اف المستخمص الكحولي لقشور  .جميعًا بالمقارنة بعينات السيطرة
ثمار الرماف قد اظير تاثيرًا تثبيطيًا عاليًا في نمو االنواع الجرثومية ويعزى سبب ذلؾ الى طبيعة 

فعالية وقد اظيرت التانينات  (20)القتيا بجدار الخمية الجرثومية المادة الفعالة وقوة تاثيرىا وع
تثبيطية عالية في جميع االنواع الجرثومية وقد يعزى السبب الى وجود المحتوى العالي لمتانينات 
والذي يعتبر مف المواد القاتمة لالحياء المجيرية ويعود تاثيره الى تكويف اواصر ىيدروجينية مع 

  (.21)حوؿ دوف بنائيا البروتينات مماي
 

: تحديد التركيز المثبط االدنى
وقد تبيف اف التركيز المثبط االدنى لممستخمص المائي لقشور ثمار الرماف في االنواع الجرثومية 

Sh.flexneri،S.typhi،S.typhimurium  وفي النوع 3سـ/ممغـ( 1)كاف مساويًا تقريبًاE.coli 
بينما كاف المستخمص (4)وكما مبيف في الجدوؿ  3سـ/ممغـO126 (0.5 )النمط المصمي 

( 0.25)مساوياً  الكحولي لقشور ثمار الرماف تاثيرًا قويًاعمى االنواع الجرثومية جميعًا حيث كاف
 S.typhiو Sh.flexneri في االنواع الجرثومية( MIC)اما في التانينات فقد كاف .3سـ/ممغـ

 S.typhimuriumالجرثومية وفي االنواع  3سـ/ممغـ( 0.125)كاف مساويًا 
حيث كاف التركيز القاتؿ . 3سـ/ممغـ(0.25)مساويًا  Enteropathogenic E.coli O126و

 و S.typhiو Sh.flexneriاالدنى لممستخمص المائي لالنواع الجرثومية 

S.typhimurium ولمجرثومة 3سـ/ممغـ( 2)مساويًا Enteropathogenic E.coli O126 
( 0.5)لالنواع الجرثومية جميعًا مساويًا ( MBC)لنسبة لممستخمص الكحولي اما با3سـ/ممغـ( 1)

 (0.5)بينما لمتانينات المفصوؿ مف قشور ثمار الرماف كاف لجميع انواع الجراثيـ 3سـ/ممغـ
كما اظيرت نتائج الكشؼ لمتانينات المفصولة مف قشور ثمار الرماف باستخداـ تقنية  .3سـ/ممغـ

بظيور بقعة لوف بني وكانت  .بقة الرقيقة والمذكورة في المواد وطرائؽ العمؿالكروماتوكرافيا الط
موضح في  العينة القياسية لمتانينات وكما RFوىي مماثمة لػ 0.85ليا مساويًا (RF )قيمة الػ

(. 1)والصورة ( 5)الجدوؿ 
  Ethylacetateو Ethanolباستخداـ المذيبيف 
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الظاهرة لمتانين المفصول من قشور ثمار الرمان وعينة النموذج القياسية بواسطة تقنية  البقع :(1)صورة رقم 
TLC 

التانين المفصول من قشور ثمار الرمان  -1
عينة النموذج القياسية  -2

لجرثومة  D126فة في النمط المصمي تأثير المستخمص المائي لقشور ثمار الرمان بتراكيز مختل :(1)الشكل 
E. coli  مقارنة مع المضاد الحيويGentamycin 
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 O126النمط  E.coliالتاثير التثبيطي لمتانينات المفصولة مف قشور الرماف في الجرثومة 
. Invivoالمعاء داخؿ الجسـ الحي الممرضة ؿ

لمكشؼ عف قابمية الجراثيـ عمى ( 17)وجماعتو Moonاجري ىذا االختبار حسب طريقة الباحث 
مبيف في   نتيجة موجبة كما النمو والتكاثر داخؿ االمعاء، اعطيت نتيجة االختبار

مف 3سـ( 1)بػاذ تظير قطع االمعاء المربوطة التي حقنت القطعة االولى منيا ( 2) الصورة
محموؿ باستخداـ  %50بنسبة والمخفؼ بنسبة  3سـ/خمية 1010المعمؽ الجرثومي الذي يعادؿ 

الممح الفسيولوجي، ويالحظ فيو تمدد القطعة وتضخميا نتيجة لتجمع السوائؿ، واف مؤشر التمدد 
اثبتا اف المذاف Deibel (22 )و Sedlockوتتفؽ ىذه النتائج مع ماتوصؿ اليو  تقريباً  0.53بمغ 
. القدرة عمى تجميع السوائؿ في امعاء االرانب المربوطة E.coliمف السالالت جرثومة  لعدد

مف مرؽ نقيع القمب  3سـ( 1)نتيجة سالبة وىي التي حقنت بػ( control)اظيرت القطعة الثانية 
 3سـ(0.5)بػت تقريبًا، اما القطعة الثالثة التي حقف"( 0.29)والدماغ، اذا مؤشر التمدد مساويًا لػ

ممايدؿ عمى .مف التانينات المفصولة فقد اظيرت نتيجة سالبة الختبار امعاء االرانب المربوطة
وتكاثرىا،  ( EPEC)اف تاثير التانينات المثبط لنمو جرثومة 

وتتفؽ ىذه النتائج مع ماتوصؿ اليو الباحثاف  (. 0.37)اذ بمغ مؤشر التمدد 
(Sulyman وAbbar،1984) بتا باف بعض السالالت جرثومة المذيف اث(EPEC ) القدرة عمى

. تجميع السوائؿ في امعاء االرانب المربوطة

تأثير التانينات المفصولة من قشور ثمار الرمان بتراكيز مختمفة في النمط المصمي  :(2)الشكل 
D126  لجرثومةE. coli  مقارنة مع المضاد الحيويCephalexin 
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بين الفئات العمرية  توزيع االنواع الجرثومية والنسبة المئوية لمجراثيم الممرضة لالمعاء( 1)جدول رقم 
. المختمفة في مدينة الموصل

الفئات 
العمرية 

العدد الكمي 
لعزالت ل

المختمفة 

النسبة 
المئوية 

عدد 
العزالت 
الموجبة 

النسبة 
المئوية 

الجرثومية  االنواع
Shigella 

flexneri 

Salmonell 

typhimurium 

Salmonell 

typhi 

E.coli 

Seroo126 

   اقل من 
اشهر  6

 6ــــــــ ــــــــ ـــــــ  17.14 6 21.87 35

6-12 
 1 2 2ـ ــــــ 12.5 5 25.0 40شهر 

ـــــــ  1 2ـــــــ  12.0 3 15.62 25سنة  1-5
ـــــــ  1 1ـــ ــــ 9.09 2 13.75 22سنة 5-12

سنة  12
فوق  فما

ـــــــ ــــــــ ــــــــ  2 5.26 2 23.75 38

 160  18  2 5 4 7 
     11.11 27.77 22.22 38.88 

 

. المربوطة انباألر أمعاءتوضح لقطع  :(2)الصورة رقم 
تمثل القطعة المحقونة بالمعمق الجرثومي  -1
( B.H.I)تمثل القطعة المحقونة بواسطة  -2
 مستخمص التانينات+ تمثل القطعة المحقونة بالمعمق الجرثومي السيطرة  -3
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الرمان  ية والكحولية والتانينات المفصولة من ثمار قشورالتثبيطي لممستخمصات المائ التأثير :(2)جدول رقم 
(. قطر دائرة التثبيط مقاسًا بالممم)البكتيرية المختمفة  األنواعبتراكيز مختمفة في 

 3سم/تركيز المستخمص ممغم نوع المعاممة االنواع البكتيرية 
200 100 50 25 12.5 6.25 

Shigella flexneri  0 0 0 0 8 10المستخمص المائي 
 0 0 8 14 19 21المستخمص الكحولي 

 0 9 12 15 21 23التانينات 
Salmonella 

typhimurium 
 0 0 0 0 7 9المستخمص المائي 
 0 0 9 12 16 20المستخمص الكحولي 

 0 0 12 17 20 22التانينات 
Salmonella typhi  0 0 0 0 8 12المستخمص المائي 

 0 0 10 14 17 21المستخمص الكحولي 
 0 9 12 15 19 22التانينات 

E.coli O126  0 0 0 7 11 14المستخمص المائي 
 0 0 11 14 17 21المستخمص الكحولي 

 0 0 9 13 18 21التانينات 
 

الجرثومية الممرضة لالمعاء مقارنة مع  لألنواعالفعالية التثبيطية لمستخمصات ثمار قشور الرمان  :(3)جدول 
(. قطر دائرة التثبيط مقاسًا بالممم)حيوية المضادات ال

 Shigellaنوع المعاممة 
flexneri 

Salmonella 
typhimurium 

Salmonella 
typhi 

Enteropathogenic 
E.coli O126 

 11 12 9 10المستخمص المائي لثمار قشور الرمان 
 21 21 20 21المستخمص الكحولي 

 21 22 22 23التانينات 
    المقارنة 

Gentamycin 12 13 12 13 
Cephalexin 17 16 18 16 

Trimethoprim 21 20 21 21 
 

لممستخمصات المائية والكحولية ( MBC) األدنىوالتركيز القاتل ( (MIC المثبط األدنىالتركيز  (4)جدول 
والتانينات المفصولة من ثمار قشور الرمان في انواع الجراثيم المعزولة من االشخاص المصابين 

(. 3سم/ممغم).باالسهال

نوع المستخمص 
Shigella 
flexneri 

Salmonella 
typhimurium 

Salmonella 
typhi 

Enteropathogenic 
E.coli O126 

MIC MBC MIC 
MB
C 

MIC 
MB
C 

MIC MBC 

 I 2 I 2 0.5 1 2 1المستخمص المائي 
 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25المستخمص الكحولي 
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 0.50 0.25 0.50 0.125 0.5 0.125 0.50 0.125التانينات 

. لمتانين المفصول من قشور ثمار الرمان( RF)قيمة الـ :(5)جدول 
 Standerلممركب القياسي  RFالمقاسة  RFالمركب 
 0.85 0.85التانيف 

 
: المصادر

1) Branski, D.; Lerner, A. and Lebenthal, E., pediater, Gastroenterol., 

43(2): 307-331.(1996). 

2) Black, R. E., pediater. Infec. Dis. J., 12: 751-761.1993. 

3) Charasse, D. C.; Shier, R; P.; Murphy, O. A.; Huttly, S. R.; 

Cousens, S. N. and Akhtar, T., Lancet, 353:22-25(1999). 

4) Digrak, M.; Ilcim, A; Alrma, M. H. and Sen, S. Tr. J. of Biology., 

23:241-248.1999. 

5) Cruickshank, R; Dugiud, J. P.; Marmion, B. P. and Swain, R. H. 

A., "Med: cal Microbiology" vol.2. The practice of Microbiology. 

12
th

ed. Churchill Living stone Edinburghi (1975). 

6) Macfaddin, J. f., "Biochemical test for identification of medical 

bacteria".2
nd

ed. Waverly press, Inc., Baltimore (1985). 

7) Grand, A; Woudergem, P. A; Verpoorte, R. and pousset, J. L., J. 

Ethnopharmacol., 22:25-31 (1988). 

8) Verpoorte, R.; Tginastoi, A.; Vandoorn, H. and vendsen, A. B., J. 

Ethnopharmacol., 5:221-226 (1982). 

9) Panshin, A. J. and Harrar, E. S., Forest product, there sources, 

production and Utilization McGRAW-Hill book company, USA 

(1962). 

10) Shriner, R. L.; Puson, B. C. and Curtin, D. Y., "Systematic 

identification of Organic Compound" 5
th

ed., John Wiley and sons. 

Inc (1964). 

11) Harborne, J. B.; phytochemical Methodes Agide to modern 

Technique of plant analysis, Ist. ed.printed in Great Britain Cox 

and Wyman Ltd., London. (1973). 

12) Bauer, A. W.; Kirbay, W. A. M.; Sherris, J. S. and Turk, M., Am J. 

Clin. Pathol., 45:493-496 (1966). 

13) Waage, S. K. and Hedin, P. A., phytochemistry, 24:243-245 

(1985). 

14) Prescott, L. M.; Harley, J. P. and Klein, D. A., "Microbiology" 

3ed., W. M. C. Brown. publishers London. Chicago (1996). 



 خضر داؤد سميمان

84 

، جامعة الموصؿ، النعماف، اديبة يونس شريؼ حمو، اطروحة دكتوراه، كمية العموـ (15
 (.1998)العراؽ 

16) Grace, O. O.: Evaluation of the anti microbial. Activity of citral. 

Letters in. Appli. Microbiol. 9:105-108. 1989. 

17) Moon, H. W.; Whipp, S. C.; Engstrom, G. W. Baetz., A. L. 

Response of the rabbit ileal Loop to cell-free products from E. coli 

Enteropathogenic for Swine. J. ifect. Dis.121:182-187.(1970). 

18) Koneman, E. W.; Allen, S. P. Jadan. W. M; Schreckeberger, P. C. 

and Win, W. C. color Atlas and textbook of diagnostic 

Microbiology. 5
th

ed, JB. Lippincott Ravenpublishers, philadaphia.  

19) Zvetkova, E. Wirleitner, B.; Tarm, N. T.; Schennach, H. and fuchs, 

D. 2001.Aaqueout extracts crinum Latifolium (L.) and camellia 

sinensis. Immunopharam col., I(12):2143-2150. 

20) Desta, B., Journal of Ethnopharmacology, 39:129-139(1993). 

21) Nychas, G. J. E., Natural antimicrobial form plants. In: Gould, G. 

W. New Methods of Food preservation. Academic and 

professional., London, PP.58-89 (1995). 

22) Das, D. N.; Studies on antibiotic activity of J. Ind. chemsoc. 

39:849-854 (1992). 

23) ABBAR. F. M.; Sulayman, H. D.; Isolation and identification of 

Enteropathogenic Bacteria Causing infantile Diarrhea in infantile 

Hospital, the Bulletin of the High Institute of public health- vol. 

X(v.) No.2-(1984). 

 


