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ا ا  ما   ما ا   

 Escherichia coli 
  

     سیالن حسین صكر،عادل عبید حسوني   

  المسیب-    المعهد التقني،المسیب    -الكلیة التقنیة 

  الخالصة

ِهدفت هذه الدراسة الى اختبار فعالیةَ المضاد المكروبي عصیر اللهانة الطـازج  ِ
ْبعـد عـصره لمركـز اَ  لغـرض  الثالجـة حفظـه  فـيوَ

تـم عزلهـا وتنقیتهـا فـي مختبـر الدراسـات العلیـا بعـد ان  E coli عزالت محلیة من بكتریا اشریـشیا القولـون ١٠انتخبت  اذ  . اجراء البحث 

َ طریقـة باسـتخدام   E. coli لقولـون ا اشریـشیابكتریـا  علـىلهانـةاختبـرت الفعالیـة الحیاتیـة لعـصیر الاذ  . المـسیب/ فـي الكلیـة التقنیـة 

 بینــت النتــائجاذ .  المدروســة علــى البكتریــا   فعــال كــان لــه تــاثیر المركــز الطــازجاوضــحت النتــائج بــان عــصیراللهانة .االنتــشار فــي االكــار

  منطقــة التثبـــیط قطــرقیـــاسمــن خــالل لنمــو البكتریـــا كــان لـــه تــاثیر مثــبط   لعـــصیر اللهانــةان الفعالیــة الحیاتیــة التــي تــم الحــصول علیهـــا

Inhibition Zone .مقارنة مع مجموعة السیطرة)  ملم ١٢  ( اذ بلغ قطرها.    

  

Abstract 
      The aim of this work was to examine the antimicrobial activity of the fresh cabbage juice after 
squeezing and  keeping it in a refrigerator. selected of 10 isolated from Escherichia coli , after isolated 
and purification in higher studying laboratory in Almussiab technical college . tested of bioactivity of 
olive leafs juice by use agar diffusion method on E. coli . 
The result revealed that the Concentration of  fresh cabbage juice had an effect on E.coli isolates 
.antimicrobial activity was present via inhibition zones.The results showed that the inhibition zone was 
(12 mm)compared with control group .  

  

  لمقدمةا
ُمثـــل اُت ِ أهمیـــة بـــسبب قیمتـــه اِاتنباتـــالِع انـــواكثـــر ا مـــن أقـــدم وا واحـــد  Barassica oleracea ُللهانـــةّ  ِلغذائیـــةً

ِوالحیویة العالیة العـاملین ِ األشـخاص  ازدیـاد عـددمن خالل واسع اذ ازدادت مناطق زراعته بشكل   التي یمتاز بهاِ

 ویتــصف نبــات .فــي كافــة ارجــاء العــالم  المزروعـه باللهانــة َمنــاطقال ِنتــشارتوســع وا ممــا ادى الــىفـي هــذا المجــال 

ِ بامتالكــه لــبعض الخـصائص الحیویــة المختلفــة  عــن النباتــات االخــرى اللهانـة  ِ◌c, 1993 ( ِمثــل طــول النبــاتِ

Lazi(  . فـــي العـــالمِ ًتقریبـــا فـــي كـــل مكـــانتنمیـــة نبـــات اللهانـــة مكانیـــة وا  ، )١٩٩١ , Maksimovic .( ونظـــرا 

یلعـب دورا كبیـرا  بـات  وً جـدا  ،عالیـة غذائیـة قیمـة فقـد اصـبح ذات متمیـزةة  كیمیائیـعناصـرالحتواء اللهانة علـى 

ِ في التغذیة اإلنسانیةورائعا ُفسلجیة عالیة غذائیة وُ أهمیة  وبینت الدراسات ان لنبات اللهانةُ . ِ نظـرا الحتوائـه علـى ُ

ونظــرا  .  مــن الناحیــة الطبیــةكبیــرة  ًهمیــةاللهانــة اعطــى  ممــا اِلمعدنیــة  ا والعناصــرِالفیتامینــاتنــسبة كبیــرة مــن   

ُمكـن تجهیـزُ اذلكالغذائیـة لـلقابلیبة اللهانة على الخزن فـي مخـازن مبـردة مـع احتفاظـه بخصائـصثه  َ جیـدة  ه بـصورهَ ّ

َطیلة َ السنة ایامِ ِساهم في تحسین أوضاع تغذیة االنسان  خصوصا في وقت الشُمما ی َّ ًِ َ  ,.Cervenski et al تاء ُ

ُهذا یقدم و. ) ( 1998 ّ ً المناطق الباردة خصوصا أن  المجتمعات التي تقطن إلىخدمة ُ ِ یمكن زراعتـه او الاللهانة ِ

َطیلــةتنمیتــه  َخلــل َأو  ویمكــن ان ی، فــي الغالــبیــستخدم اللهانــة بــشكل طــازج .ة ن الــس فــصولِ َجفــفیّ  ونظــرا الــى .ّ

ــــه ــــة العدیــــدة،   االســــتخدامات  ذات المــــواد مــــن    محتویات ِالطبی                                            ّ فــــي الطــــبة واســــعتإســــتعماال اصــــبح للهانــــة ِ

)Roberts,.1995  .(ــــــةِویحتــــــوي عــــــصیر ال ــــــد ِلهان ــــــى ِ المعــــــصور بــــــشكل جی ِأفــــــضل الخــــــصائص الطبیــــــةعل ِ                      

)1987 Jovanovich .(لنبات اللهانة ترتبط  باحتوائه على العناصر الكیمیائیة الم ان االهمیة الطبیة ِ ِ ُ َ ْ من میزةِ ُ ِ

ِ الذي یعتبر مكون مهم في عالج القرحة المعویة، uوفیتامین  . c ِالكربوهیدرات، المواد المعدنیة ، فیتامین  ِ ِ ُ ُ تعود وّ
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ِونــات األخــرىٕوالــى المك methyonine sulfone علــى الحتوائــه ِه الطبیــة لفیتــامین یــو مــقیال
ُ تــشارك فــي  التــيّ ُ

ِب هذا الفیتامینیّركت ُبینما یمكن لمـادة . ِ ّ ُ sulphury heterosis الموجـودة فـي أوراق اللهانـة َأن یكـون لهـا تـأثیر ُ َ ُ َ ْ ِ 

ُمطهــــــر ، َمــــــن التــــــأثیرات الطبیــــــة االخــــــرى ل وّ مــــــضادا لــــــالورام الــــــسرطانیة        اســــــتخدامه ك اللهانــــــة الطــــــازجِعــــــصیرِ

anticancerous  . والمنـاطق المتقرحـة لطبقـة ِالجـروح ان یساعد فـي شـفاء  فان اللهانة یمكن ماتقدم إضافة إلى

 الطـازجفعالیة حیاتیة واضـحة لعـصیر اللهانـة الباحثین اثبتت العدید من  .)   Roberts, 1995 ( الخارجیةلجلدا

احتـواء اللهانــة الـى  مـن قبــل عـصیر اللهانـة  البكتریـااثیر علـى  هـذا التـزىویعــ.  علـى نمـو بكتریـا اشریـشیا القولـون

ِعلى عناصر كیمیائیة متمیزة من الكربوهیدرات، المواد المعدنیة ، فیتامین  ِْ c .  وفیتامینu . ( Gudžić,et al , 

 الخطیـرة لالنـسان والحیـوان والنبـات علـى حـد سـواء العدیـد مـن االصـابات تسبب اذ ان هذه البكتریا .     (1998

وكــذلك تــسبب تــسمم الــدم  والمثانــة واالســهال والتهابــات قیحیــة فــي خمجــات الجــروح بــات المــسالك البولیــةالتهامثــل 

هـدف  . ( Pyatkin et al , 1987 ; Lesley , 1990 ; Pamela , 1996 )والتهابـات االغـشیة الـسحائیة 

ِكروبي عصیر اللهانة الطازج المركزیاختبار فعالیةَ المضاد المالبحث الى  ِ
   .E coliاشریشیا القولون  بكتریا  علىَ

   العملطرقولمواد ا

 البكتریا   - أ

  مـن مختبـر الدراسـات العلیـا فـي الكلیـة E coliاالشریشیا القولونیـة  بكتریة لبكتریا ةعزل١٢تم الحصول على 

 لغـرض  علیها الفحوصات التاكیدیة لغرض التاكد من نقاوتها واستخدمت االوساط التالیةالمسیب واجریت/ التقنیة 

 الوسـط المغـذي الـسائل ، Nutrient agarالوسط المغذي الصلب  : تنمیة وتشخیص البكتریا وهذه االوساط هي 

Nutrient broth ، وســــط نقیــــع المــــخ والقلــــب Brain heart infusion ،    وســــط المــــاكونكي الــــصلب 

MacConkey agar  ، وسط ایوسین المثیل االزرق  EMB  ،   صلب ال وسط مولر هنتونMuller hinton 

agar . استخدمت صبغة غرام)  Gram stain(  تم اجراء االختبارات الكیموحیویة و )Biochemical test  ( 

  .لغرض التاكد من نقاوة البكتریا المستخدمة في الدراسة 

  عصیر اللهانة -ب

   وفعالیــة بكتریــا  نــشاطعلــى  المركــزلعــصیر اللهانــةاجریــت عــدة تجــارب فــي المختبــر لدراســة التــاثیر الحیــاتي 

 حـــضر عـــصیر اللهانـــة بوســـاطة عـــصر اوراق اللهانـــة بوســـاطة خالطـــة كهربائیـــة نظیفـــة اذ.  االشریـــشیا القولونیـــة

 حـضرت اطبـاق بتـري معقمـه  . لحـین اسـتخدامه فـي التجربـة  سـاعه ٢٤ لمدة حفظ العصیر في الثالجة، وجافة 

وزرعــت بالعــالق البكتیــري النبوبــة ماكفرالنــد المــراد ) . تــون مــولر هن(ونظیفــه وحاویــة علــى الوســط الزرعــي الــصلب

 بي  جـانفـي كـال قطنیة معقمة ، بعدها تم عمـل حفـره     بوساطة مسحه  E. coliاشریشیا القولون اختباره لبكتریا 

 مـل ٠.٢اضـیفت كمیـة مقـدارها   .Cork borer   ملـم باسـتخدام الثاقـب الفلینـي المعقـم ٦ بقطـر الوسط الزرعي 

 تركــت العــصیربحیــث امــتالت الحفــره وبعــد اضــافة .  فــي الحفــره الواحــده لكــل طبــق المركــزعــصیر اللهانــة مــن 

 في الوسـط عصیر  ساعه لغرض انتشار ال٢٤  في الثالجه لمدةعصیراالطباق الحاویة على المزروع البكتیري وال

 نقلـت االطبـاق بعـد ذلـك الـى ثـم .   (Saxena et al , 1995; Hernandez et al , 1994  ) الزرعـي    

)  Inhibition zone(    وقــرات النتــائج بقیــاس قطــر منطقــة التثبــیط .  ســاعه ٢٤م لمــدة ٣٧الحاضــنة بدرجــة 

  ) .  Hernandez et al , 1994(بوساطة المسطرة 
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  النتائج والمناقشة 

  بكتریا االشریشیا القولونیة     تشخیص  -أ

 محلیة عزالت التقلیدیة على العزالت البكتریة قید الدراسة والتي وصفت بانها بعد اجراء الفحوصات التاكیدیة 

ومقارنـــــة . ومنهــــا مظهــــر المــــستعمرات واشــــكال الخالیــــا البكتریــــة وبعــــد اجــــراء بعــــض الفحوصــــات الكیموحیویــــة 

 ةعزلــ ١٢         عــزالت مــن مجمــوع١٠الفحوصــات التــي تــم اجرائهــا لغــرض تــشخیص البكتریــا تبــین لــدینا بــان 

ـــــــــت   تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بكتریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــة كانـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــة                                                                    بكتریــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــشیا القولونیــــــ ـــــــــــ االشریـــــــــــــــــ

Holt and Krig , 1994 ; Baron and fingold , 1990) (.   

   تاثیر عصیر اللهانة على البكتریا  -  ب

مقـدرا بقیـاس قطـر منطقـة التثبـیط اشریـشیا القولـون لى بكتریا ععصیر اللهانة تاثیر ) ١(الشكل یتضح من        

Inhibition zone  . الـ     تاثیرا تثبیطیا واسعا على نمو بكتریا عصیر اللهانة اذ اظهر   E coli . قطر اذ ان

اللهانـة لقد اثبتت الدراسة فعالیة حیاتیة واضحة لعـصیر     .في الوسط الزرعي   )  ملم١٢(  بلغ  التثبیطمنطقة 

الطري على نمو بكتریا اشریشیا القولون من خالل منطقة التثبیط وهذا یدل على التاثیر الفعال لعصیر اللهانـة فـي 

احتـواء اللهانـة علـى ویعـود هـذا التثبـیط لنمـو البكتریـا مـن قبـل عـصیر اللهانـة الـى . نمو البكتریا المدروسـة  تثبیط 

ْعناصـر كیمیائیـة متمیـزة مـن الكربوهیـدرا  تتفـق مـع   وهـذه النتـائج  .uوفیتـامین  . c ِت، المـواد المعدنیـة ، فیتـامین ِ

 نمن ان تاثیر عصیر اللهانة الطازج على بكتریا اشریشیا القولون كا(1998) وجماعته       Gudžić ماجاء به

تنــائج التــي وهــذا دلیــل واضــح علــى صــحة الن)  ملــم ١٨    (بلغــت      منطقــة التثبــیط قطــراذ اثبتــوا ان واضــحا 

بـان لعـصیر اللهانـة نـشاط فعـال )  ١٩٩٨(  وجماعتـه   Gudzic       كذلك ذكـر.توصلنا الیها في هذا البحث 

 Staphylococcusللعدید من االحیاء المجهریـة اذ اثبـت تـاثیره المثـبط علـى بكتریـا المكـورات العنقودیـة الذهبیـة 

aureus  وبكتریــــا الزائفــــة الزنجاریــــة ،  Pseudomonas aeruginosa الكلبــــسیال الرئوســــیة  ، وبكتریــــا

Klebsiella pneumoniae ،  الــسارسینا وبكتریــاSarcina lutea   ،   والفطــر اســبرجیلس نــایكر  

Aspergillus niger ، والخمیرةCandida albicans. ١٥ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢١  اذ بلغت اقطار مناطق التثبیط 

واضــحا علــى حیاتیــا  لــم یبــدي تــاثیرا ن الــى ان عــصیر اللهانــة والبــاحثواشــار ملــم  علــى التــوالي ،   ١٥ ، ١٦، 

خمیـرة الخبـز      و Bacillus subtilus  والباسـلس Salmonella enteritidisبكتریـا  الـسالمونیال المعویـة  

Saccharomyces cerevisiae .   

 ( Fliming and Kyu , 1994; Kyu et al 2006 )  
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   Conclusions االستنتاجات
مــضاد لبكتریـا اشریـشیا القولــون  تاثیركـان لـه  المركـز بـان عـصیر اللهانـة الطــازج تظهـر نتـائج الدراسـة الحالیــة     

  . من خالل منطقة التثبیط  اتجاه هذا العصیرابدت البكتریا حساسیة واضحةاذ
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