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 و   Staphylococcus aurousتيمبعض المطهرات واالشعة فوق البنفسجية على نمو جرثو  تأثير 
Pseudomonas aeruginosa المعزولتين من صاالت العمليات في مستشفيات الموصل 
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 ملخصال
وق واالشدعة العد   ( Actosept , actosed , hexatane 20 , settol)ديدد الععاليدة التثبيةيدة لمةتدراتتح إلىهدفت الدراسة       

المعزولتدددان مدددن  ددداالت   Staphylococcus aureus ,Pseudomonas aeruginosaي البنعسدددجية علدددى النمدددو الجرثدددوم
ال بلغددت قدديم التركيددز  ،د الدراسددة لتددلم المةتددراتعددزالت الجرثددومتين قيددالنتددا ح حساسددية  أظتددرت العمليددات فددي مستشددعيات المو ددل 

 ,Actosept  hexatane 20مدل  لمةتدرات  مدايكروررام/ 2500، مدايكروررام/ مدل 500 ،مدل مدايكروررام/ 3500المثبة االدنئ 

settol (Chloroxylenol)    بينمدا اظتدر  ،كد  الجرثدومتينتجدامactosed  التركيدز بلغدت قديم  ال ،تداثير فعدال  دد الجرثدومتين
 و  staphylococcus aureusمددددايكرو رددددرام/ مددددل تجددددام جرثددددومتي  1500مددددايكروررام/ مددددل و  250المثددددبة االدنددددى 

Pseudomonas aeriginosa  على التوالي 
   الملكورتين فعال على تثبية نمو الجرثومتين تأثيردقا ق ل شعة العوق البنعسجية له  وبينت الدراسة بان زمن التعرض لعشر

   
  .المحاليل المةترة ،العوق البنعسجية األشعة ، االت العملياتالكلمات الدالة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Effect of some Antiseptics and Ultraviolet Ray Light on Growth Inhibition of 
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ABSTRACT 
         This study aimed to determine the inhibitory affect of antiseptics (Actosept, actosed, 

hexatane20, settol) and ultraviolet ray on growth of Staph. aureus, Ps. aeruginosa which were 

isolated from operating theatres in Mosul hospitals. The results showed sensitivity of most isolates 

against these antiseptics, The minimum inhibitory concentration were 3500 m\ ml, 1500 m\ml and 

2500 m\ml of the tested isolates, while the actosed level of the MIC was 250 m\ ml and 500 m\ml 

against Staph. aurous and Ps. aeruginosa respectively.     

        The results demonstrated that exposing period of isolates to ten minutes for ultraviolet ray had 

effective action on inhibition of the growth of those bacteria. 

  

Keywords: Operation Room,  Ultraviolet Ray, Antiseptic.                                                                                                                                       
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 المقدمة

لتتابات في المستشعيات يعتمد اساسا على توفر البي ة النظيعة واستعمال مواد وادوات معقمدة وعدزل امدن ان منع ح ول اال
( وقبل ان نستعرض انواع المعقمات والمةترات علينا تعريف معنى التعقيم والتةتيدر ويعدرف Mims et al., 2004للمواد الملوثة )

 لتدا قتدل او ازالدة كدل االحيداج المجتريدة واشدكالتا وهدي عمليدة قتدل كامدل للجدراثيم ( بأنه العملية التي يتم خSterilizationالتعقيم )
قتدل جدزج ولديل كدل الكا ندات  ( فتدي العمليدة التدي يدتم ازالدة اوDisinfectionالتةتير ) أما ،وابوارتا والرواشح والعةريات وابوارتا

 معددددددددددددين وهددددددددددددي ال تددددددددددددوثر علددددددددددددى االبددددددددددددوا   العمليددددددددددددة التددددددددددددي يددددددددددددتم بواسددددددددددددةتتا اختددددددددددددزال الجددددددددددددراثيم الددددددددددددى مسددددددددددددتو  الحيددددددددددددة او
(Babb, 1996; Rutala,  1996 وهددلم المددواد )المعقمددات تسددتعمل لتنظيددف وتعقدديم الجددروا واالرشددية المخاةيددة وااليددد   أو

م للمةتدرات مدن الجدراثي حساسدية فالجراثيم السالبة تكون اقل  ،وتتباين الجراثيم في حساسيتتا للمعقمات.وموا ع العمليات الجراحية 
 ; Babb, 1996)            االبوا  عالية المقاومة  فيما تكون ،فتي مقاومة نسبيا mycobacteriaالد  ل بغة كرام  اماالموجبة 

Russell, 2004)  
روا الجد تخدامتا الخارجي لتةتيدر الجلدد اوعلى المعقمات الكيميا ية رير السامة عند اس  Antisepticم ةلح الد  يةلق
( امددا المعقدم الكيميدا ي فلده القدددرة علدى قتدل كدل انددواع ;Collee et al., 1996 1990 ،)الجبددور  االنسدجة الحيدة وال تدؤثر علدى 

االعتمداد علددى  دونشدوا ي للمةتددرات الكيميا يدة ( إن اإلسددتخدام الواسدع والع1990 ،الجدراثيم وابوارتدا ف د  عددن الرواشدح )الجبدور 
الت مقاومددة للمةتدددرات فددي العديددد مددن أنددواع الجددراثيم وبعليددات مقاومددة متعدددددة  وأن األسددل العلميددة للتقيدديل اد  إلددى ظتددور سدد 

 (  Russell, 2000أساستا الوراثي قد يكون ب زميد  )
تتددراوا مددن  لتةتيددر وتعقدديم المستشددعيات التددي تسددتخدم  المددواد المةتددرةم ددادر ةبيددة مختلعددة الددى ان نسددبة التلددوث  وتشددير 

 % كمدا63نسب متعاوتة قد ت ل الدى  ( الىDanchaivijitr  et al., 2005التعليمية في تايلند ) % كما في بعض المستشعيات0
( وهددلا التلددوث الا مددا اسددتمر فددي هددلم المحاليددل قددد تكددون السددبب Ogansola et al., 2002) هددو الحددال فددي نيجيريددا )الكددول( 

   Pathogenicالر يسي النتشار االلتتابات خا ة الا كانت الجراثيم ممر ة 
مدن المحاليدل المةتدرة مقاومة للم ادات الحيوية في ال ة الخ يانسب زيادة  إلى  ,.Randell et al(2004)واشارت دراسة 

وهدددلا ممدددا يثيدددر  triclosanمدددادة  او phenolic الدددى م دددة  دددعف قبدددل ان يبددددا اسدددتعمال بعدددض مدددن المدددواد العينوليدددة ا دددعاف 10
سدداهم االسدتعمال المسددتمر  لقدد (  Randell et al., 2004دات الحيويدة بشدكل عددام )المخداوف مدن ظتددور اجيدال مقاومدة للم ددا
ةتدرات مقاومة الخ يا الجرثومية للعديد مدن تلدا المدواد والسديما الم دادات الحيويدة والم ةوالعشوا ي للمواد الم ادة للجراثيم في زياد

الحيويددددة والةددددرق التددددي تقدددداوم بواسددددةتتا المةتددددرات الكيمياويددددة الم ددددادات  االليددددات التددددي بواسددددةتتا مقاومددددة تشددددابهت ال الكيمياويددددة
(Russell, 2000)  

م ين ولتا خا ية قتل الجراثيالنوع رير المتا من وتعد nm220- 300فوق البنعسجية تمتاز بةول موجي من  األشعةان  
  (Nester et al., 2007) لحامض النوو من خ ل تدميرها ل

( تعد من الةرق المع لة لتعقيم هدواج ال داالت خا دة للجدراثيم العالقدة فدي جوهدا UVنعسجية )فوق الب األشعةان استعمال  
 (  Menzies et al., 2003فيتا الةرق التقليدية ) ال ت لحوكللا في تعقيم بعض االجتزة واالثاث التي 

اشارت   وقد (Rutala et al., 2010)وال ديقة للبي ة  من الةرق المقبولة  UVولقد عدت ةريقة التعقيم باستخدام اشعة الد 
 دقيقدة  50خد ل  Cl.difficilleدقيقة ومن سبورات جرثومدة  15التخلص من الجراثيم الخ رية خ ل  امكانية بعض الدراسات الى

(Nerandzic et al., 2010; Rutala et al., 2010)   كعدداجة هددلم الةريقددة فددي قدددرتتا للددتخلص مددن التلددوث  إلددىوبددالنظر
هدلم المكاتددب لددبعض  مسددتخدميالتجاريدة ممددا قلدل نسددب تعدرض  مي لددلا فقدد تددم اسدتعمالتا فددي تعقديم بعددض المكاتدب والمحددالالجرثدو 

ان تةتير التواج باسدتخدام  (  Menzies et al., 2003االمراض مثل امراض حساسية العين واالنف والربو الق بي ولات الر ة )
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UV- C  الدل و  المباشدر لإلشدعاعالجدزج السدعلي مدن الم دباا  و موزعدة كدون محميدة فدي سدقعية او جداريدة وتمدن خد ل م دابيح  
نظدرا لقلدة الدراسدات التدي    (Xu et al., 2003)تلدا االمداكنوجدودين فدي الم لألشدخاصاالشدعاع  انتشدارخةدر  تقلدل مدن تمندع او

و وع مقاومة الجراثيم للم ادات الحيويدة، لدلا قورنت مع الدراسات التي تناولت م تناولت مو وع مقاومة الجراثيم للمةترات الا ما
فعاليدة التثبدية لدبعض المةتدرات الواسدعة االسدتخدام فدي  داالت العمليدات فدي مستشدعيات المو دل ر  عدن هدفت الدراسة الى التح

   تجام الجراثيم االكثر امرا ية في بي ة المستشعيات
 

 العمل قائالمواد وطر 
 اختيار العزالت الجرثومية 

والثانيدة للجدراثيم  Staphylococcus aureusكرام هي  نوعان من الجراثيم أحدهما تابع الى الجراثيم الموجبة ل بغة اختير       
مدن مستشدعتين الجمتدور   شيوعا بين الجراثيم المعزولة األكثرلكونتما   Pseudomonas aeruginosa السالبة ل بغة كرام هي 

   ينة المو لالتعليمي والخنساج التعليمي في مد
         Broth Dilution Methodإْل تددددددم اسددددددتخدام ةريقددددددة التخعيددددددف بددددددالمرق  األدنددددددى للمعقمدددددداتتحديددددددد التركيددددددز المثددددددبة  -
(Levinson, 2004 ) 

                            Bacterial Suspensionتحضير العالق الجرثومي 
وسدة السدا ل الوحدد تركيز الجدراثيم فدي  ،لمرق المغل  ومزجت جيداالعتية الى وسة ا النقية ح ر بنقل جزج من المستعمرات

1.5xللح ول على التركيز ) 0.5بمقارنتتا مع انبوبة ماكعرالند القياسية رقم 
8
 (2001)القوةجي، ( خلية /مل 10

 

 Preparation of Disinfectants Dilution                   تحضير تخافيف المطهرات
 ,4000 ,4500 ,5000) :( تم تح ير التراكيز التالية1( المبينة في الجدول ) stock solutionينة ) من المحاليل الخز 

3500, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 500) mg /ml  لد Actosepو  Settol(2500 ,3000 ,3500 ,4000و, 

2000, 1500, 500) Hexatane mg/ml  
 Actosedد ل (8.06 ,16.12 ,31.25 ,62.5 ,125 ,250 ,500 ,1000 ,2000و)

 

 مطهرات المستخدمة وتراكيزها: ال1الجدول 

 تركيز المطهر المطهر الكيميائي

Actosept 50 mg/ml 

Actosed 2mg/ ml 

Hexatane 20 140mg /ml    

Settol  mg/ml 5 

 
لمح در سدابقا إلدى كدل تخعيدف مدن التخدافيف ملليتدر مدن العدالق الجرثدومي ا 0.1عمليدة تح دير التخدافيف ا ديف  إتمامبعد        

سداعة وبعدد انتتداج فتدرة  24لمددة  °م 37ح نت األنابيدب فدي درجدة حدرارة  األنابيبفي مل من التخافيف  2الحاوية على  المح رة
مدادة المةتدرة التح ين سجلت النتيجة بم حظة التعكر في االنابيب، ال عد خلو االنابيب من التعكدر دلدي ع علدى التدأثير الموجدب لل

 (Ryan et al., 2010)وسجل التركيز المثبة االدنى على انه اعلى تخعيف للمةتر يمنع النمو الجرثومي  
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 The sensitivity of the bacteria to UV irradiation             فوق البنفسجية لألشعة اختبار حساسية الجراثيم 

 18لمدددة  °م 37بالمسددتعمرات العتيددة للجددراثيم قيددد الدراسددة وح ددن عنددد درجددة حددرارة  مددن وسددة المددرق المغددل  أنابيددبلقحددت         
دقا ق اهمل الراشدح ورسدل الراسدب باسدتخدام  10دقيقة لمدة  دورة/ 1500 عملية ةرد مركز  للمزرعة عند سرعة أجريتساعة، ثم 

لمركدز  عنددد نعدل السدرعة ولددنعل المددة الزمنيدة ثددم محلدول الملدح العسدلجي ال ا دديف الدى الراسدب وبعددد الدرم اةعيددت عمليددة الةدرد ا
مدايكروليتر مدن المعلدق 20نقل ثم خلية /مل ،بعد للا  6 10عادل تقريبا يالعسلجي عند تركيز الملحي  مل من المحلول10علق في 

( دقيقددة 10,8,6,4,2 شدعة لمددة )لوعددرض   2سدم1وفدر  علددى مسداحة   nutrient agarالحداو  علدى  البكتيدر  الدى ةبدق بتددر 
مدن  مسدحات مرةبدة بدالمحلول الملحدي العسدلجي أخلتوبعد التعريض  ،(1كما في ال ورة رقم )االشعاع  مباشرة داخل الحاوية الى

مدددل مدددن المحلدددول الملحدددي العسدددلجي وُمدددزم جيددددا بالمدددازم الكتربدددا ي 2البقدددع المحدددددة علدددى الةبدددق، ونقدددل الدددى انبدددوب حددداو  علدددى 
(vortex) ايكروليتر من هلم العينات الى ةبق بتر  حداو  علدى وسدة اكدار الددم ونشدر علدى الةبدق بشدكل م 100  وبعد للا اخل

يةرة دون التعددريض الددى المسددتعمرات الناميددة وقورنددت مددع نمددالم سدد أعدددادوحسددبت  سدداعة  24-18متجددانل وح ددن الةبددق لمدددة 
 Moore et al., 2012))االشعاع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جهاز باعث االشعة فوق البنفسجية 1الصورة                                   
 

 والمناقشةالنتائج 
تكددون مقاومددة الجددراثيم للمةتددرات مددن النددوع الددداخلي المنشددأ ونددادراع مددا تكددون مكتسددبة، إْل تكددون هددلم المقاومددة مرتبةددة مددع 

ب ددورة عامددة يكددون  المقاومددة للحددامض،فددي الجددراثيم  ( فددي الجددراثيم السددالبة ل ددبغة كددرامOuter membraneالغشدداج الخددارجي )
الم داد الحيدو  لموقدع هددف واحدد فدي الجرثومدة  امدت ااإلخت ف في مقاومة الجراثيم للم ادات الحيوية ومقاومتتا للمةترات في 

 ( Russell, 2003الحساسة لللا الم اد في حين تمتلا المةترات مواقع هدف متعددة في الخلية الجرثومية )
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التدي اجريدت فدي  العزالت المنتخبة االكثر مقاومدة للم دادات الحيويدة تجامالربعة ز المثبةة الدنيا للمةترات احددت التراكي
   (2 الجدول)في  ( كما مبين2014، )الشتوانيبحث سابق
 

 )مايكروغرام / مل ( لبعض المطهرات ضد العزالت الجرثومية المدروسة (MIC)التراكيز المثبطة الدنيا  :2ول الجد
  

 تركيز المطهر المطهر الكيميائي
 µg/mlالتراكيز المثبطة الدنيا للمطهرات

S. aureus Ps. aeruginosa 

Actosept 50 mg/ml 3500 مايكروررام/مل 3500 مايكروررام/مل 
Actosed 2mg/ ml 250 مايكروررام/ مل 500 مايكروررام/مل 

Hexatane 20 140mg /ml 1500 ايكروررام/ملم 1500 مايكروررام/مل 
Settol  mg/ml 5 0025 مايكروررام/مل 2500 مايكروررام/مل 

 
الجددراثيم، إْل ي حددظ مددن علددى عددزالت  قيددد الدراسددة ( للمةتددرات MIC( قدديم التراكيددز المثبةددة الدددنيا )1الجدددول )يت ددح مددن 

مايكروررام/مددل بينمددا  1500 عنددد التركيددز( اظتددرا تددأثيرا مثبةددا جيددداع Hexatane)  Clorhexidineالمةتددر الكيميدداو  الددد خ لددُه 
( مايكروررام/مدل، وحمدادة 32-2اظتدر فعاليدة عاليدة بتراكيدز واة دة بدين ) Clorhexidine( ان الكلوروهكسدين 2008وجد احمد )

( فددي الدراسددة التددي 2001، مددع مددا وجدتددُه )القددوةجي الددل  يتةددابق ،( مددايكروررام / مددل128-8مددا بددين ) MIC( وجدددا ان 2008)
كانددت  S. aureusعددزالت تجددام ال( لتددلا المةتددر MIC) أجرتتددا علددى ملوثددات  دداالت العمليددات الجراحيددة عندددما لكددرت أن قدديم الددد

بيندت نتدا ح دراسدة خلدف والحسدو  ،مدل ( مدايكروررام/1024) بلغدت    Ps. aeruginosaتجدام العدزالت أمدامدل  ( مدايكروررام/64)
مقارندة مدع العورمدالين، حيدث تعدود الععاليدة العاليدة  Ps. aeruginosaعلدى جرثومدة  أف دل تدأثيرمةتدر التيبتدين ان لل 2008عدام 
كمدددا أن التراكيدددز العاليدددة مندددُه تسدددبب ترسددديب البروتيندددات  ،الخليدددة الجرثوميدددة Protoplastلكونددده يسدددبب تحلدددل  Clorhexidineللدددد

 ( Russell, 2003واألحماض النووية في الخلية الجرثومية )
لكددرت  مددل فددي حددين ( مددايكروررام/2500-2000)الددديتول( فقددد كانددت بددين ) Chloroxylenolلمةتددر  MIC أمددا قدديم الددد  
بينددت ان ( 2008احمددد ) دراسددة بينمددا ،مددل( مايكروررام/1500) لتددلا المةتددر بلغددت MIC أن قدديم الددد ( 2001)القددوةجي، دراسددة 
 (1024-128)        بلغدت MIC لكدر بدان قيمدة ( 2008حمدادة )اما دراسدة  Chloroxylenolلد  مقاومة كانت التالعز  جميع 

نشددوج سدد الت اد  الددى  ومسددتمر مددل، إل إن اسددتخدام مةتددر الددديتول بشددكل كبيددر فددي الحيدداة العامددة وبشددكل عشددوا ي مددايكروررام/
 ( Russell, 2003)داخل بي ة المستشعيات عالية المقاومة لتلا المةتر 

هو محلول على شكل بخاخ جاهز يستخدم للتعقيم السريع لكافة السةوا واألثاث داخدل  داالت العمليدات   Actoseptوان 
-3000)      تراوحدت مدن التدي ظتدرت (MICبرشه على المنةقة المراد تعقيمتا ويكون فعاال خ ل فترة ن ف دقيقة كدان قيمدة )

 دية مل وهو من المركبات العينول وااللديتاي ميكروررام/ (4000
وهو محلول يستخدم في مجال تعقديم االدوات واالالت الجراحيدة وكافدة الندواظير  Actosed(  لد MICبينما كانت قيمة الد )

 مل  ميكروررام/ (250 -125الةبية وماسكات التخدير وريرها بتركيز قدرم )
ممدا يعيدق دخدول المةتدرات إلدى  لبكتيريدةاتراكم الشحوم في جدار الخلية  اما يعز  الىات إن سبب مقاومة الجراثيم للمةتر 

 تحليدددددددددددددددل واحيانددددددددددددددداع اسدددددددددددددددتت ا المةتدددددددددددددددرات الكيمياويدددددددددددددددة قددددددددددددددددرة بعدددددددددددددددض الجدددددددددددددددراثيم علدددددددددددددددى  او الدددددددددددددددىداخدددددددددددددددل الخليدددددددددددددددة، 
(Russell, 2003 ; Lecloporn et al., 1994 ) 
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بدة لل دبغة، وربمدا يعدود للدا الدى ان الجراثيم السالبة ل بغة كرام رالباع ما تكون أكثر مقاومة للمةتدرات مدن الجدراثيم الموج        
ت رردم كونتدا ةبيعة تركيبتا وامت كتدا للغد ف الخدارجي الدل  قدد يعمدل علدى اعاقدة عمدل المةتدر، كمدا أن  دعة المقاومدة للمةتدرا

  Rutala et al., 1997)مما يعسر زيادة عزل الس الت المقاومة للمةترات ) موروثة على األرلب
ألشعة فوق البنعسجية يكون من خ ل امت اص االحماض النووية لألشعة لات الةاقة العالية مما تسدبب التأثير القاتل لان        

المعقمة يحدد قدرتتا ال عيعة ل ختدراق   UV شعة الدتدمير الجينات وانتام بيروكسيد التيدروجين السام للخلية وان القيمة العملية أل
بيندت الدراسدة الحاليدة بدان   (Ryan et al., 2010)التواج في محية المستشعى الحدرم وان التةبيق الر يسي لتلم االشعة هو تعقيم 

فدي حدين    Ps. aeruginosaعند تعري دتا بدالعترات المحدددة مدن جرثومدة   UVشعة كانت اكثر مقاومة أل  S. aureusجرثومة 
  aureus .S م ادات الحيوية من لكانت اكثر مقاومة ل aeruginosa s.P ان  al et Schrier .(0902)  كانت نتا ح
كمدا مبدين فدي ال دورة   دقدا ق ادت الدى قتدل الجدراثيم المعر دة علدى سدةح الةبدق 10فتدرة التعدريض  أنالنتدا ح  وأظترت 

مددن   %99.9فددي قتددل  كعددؤةدقيقددة كانددت  15 التعددريض فتددرةان بدد  et al., Rutala( 2010) الباحددث لكددرت دراسددةفددي حددين  (2)
دراسدة  ة ريدر مباشدرة داخدل الغرفدة  امداالمعر ة فدي ررفدة االختبدار إل انده قدام بتعدريض الجدراثيم المختبدرة بةريقدالجراثيم الخ رية 

Moore سددبورات  مددن الكثيددر مددن االسددةح التددي تددم ال و الجراثيم الخ ددريةبدد الوسددة تلددوثفددي مسددتو   انخعدداض شددديد بينددت حدددوث
يستخدم لتعقيم االدوات واالجتدزة التدي ال يمكدن تعقيمتدا  Nanoclave Cabinetدقا ق وان  6خ ل  UV-C دراستتا وتعري تا للد

قدددد و  ،فدددي تعقددديم  ددداالت العمليدددات لددده مدددردود وفا ددددة اقت دددادية UV-Cلتدددلا فدددان اسدددتعمال الدددد ، بدددالحرارة او بدددالمةترات الكيميا يدددة
 السددددددددددددديةرة علدددددددددددددى االحيددددددددددددداج المجتريدددددددددددددة  اجدددددددددددددل مدددددددددددددن اسدددددددددددددتخدمت االشدددددددددددددعة فدددددددددددددوق البنعسدددددددددددددجية

 Legionellosisمجموعدددددددددددددددددددددددددة معيندددددددددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددددددددن التةبيقدددددددددددددددددددددددددات مثدددددددددددددددددددددددددل الدددددددددددددددددددددددددتحكم بدددددددددددددددددددددددددداج  الممر دددددددددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددددددددي 
          ( noisocomial infection ويسدددددبب Legionella)هددددو مددددرض ر دددددو  يكتسددددب مدددددن المحددددية مدددددن خدددد ل استنشددددداق جرثومددددة 

(Forbes et al., 2007) وان فعالية الد ،ف   عن تعقيم التواج والسةوا واالدواتUV.   االحيان على عوامل تعتمد في كثير من
  (Rutala et al., 2010)منتا الكثافة ووقت التعريض وموقع الم باا وانماة حركة التواج 

 
 

 قيد الدراسة الجراثيم وقتلها UV الـ بأشعة التعرض زمنتأثير : 1 الشكل
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للجددراثيم يكددون مددن خدد ل تثبددية  فددوق البنعسددجية لسددنين عديدددة فددي تعقدديم الميددام وكعاجتتدا فددي تددأثيرم القاتددل األشددعةاسدتعمال  إن
وللدا ، ( والزال  هدلا الندوع مدن االشدعة يسدتخدم فدي تعقديم  داالت العمليدات Moore et al., 2012) DNAالحدامض الندوو  الدد

يا يدة تعقيمتدا بدالةرق الحراريدة او الكيم ال يمكدنمكدان التدي لقابليتا على ازالة التلوث او التقليل من النمو الجرثدومي فدي المحدية  اال
(Nerandzic et al., 2010 ; Rutala et al., 2010)   
 

 
 

                 Control         2 min.        4 min.           6 min.         8 min.        10 min. 

 S. aureusجرثومة  نمو على   UVمن التعرض لـتأثير ز أ_ 
 
 
 
 
 
 
 

                    Control         2 min.        4 min.           6 min.         8 min.         10 min. 

 Ps. aeruginosaجرثومة  نمو على   UVزمن التعرض لـتأثير ب_ 
 قيد الدراسة الجراثيم نمو على  UV ـل التعرض زمن تأثير  :2 الصورة

 
 االستنتاجات

         جدددام الجدددراثيم قيدددد الدراسدددة كمدددا بيندددت الدراسدددة بدددان اسدددتعمال اشدددعة فعاليدددة كبيدددرة وبتركيدددز قليدددل ت  actosedاظتدددر المةتدددر      
U V  عاليدة فدي قتدل الجدراثيم قيدد الدراسدة  ومدن هدلم الدراسدة ين دح باسدتعمال المةتدر  كعداجة أعةدىولعتدرات محدددةactosed       

تعمال االشدعة فدوق البنعسدجية ولكدن لعتدرات محدددة اسد وباإلمكدانلقلدة مقاومدة الجدراثيم تجدام في تعقيم المختبدرات و داالت العمليدات 
   في تعقيم ررف العمليات والمختبرات

 هذا البحث. إلتمامشكر وتقدير الى دكتورة اديبة يونس شريف على مساهمتها                
 

 العربية المصادر
ودراسدة حساسديتتا للم دادات الحيويدة  (  عزل وتشخيص البكتريدا الملوثدة ل داالت العمليدات2001القوةجي، حنان سامي نور  )
 رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة المو ل    والمةترات الكيميا ية
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عدزل وتشدخيص مسدببات أخمدام الجدروا ودراسدة حساسديتتا للم دادات الحيويدة و المةتدرات  ( 2008سديلدا سدعيد ياسدين ) احمد،
 جامعة تكريت  تربية،في مستشعى مدينة كركوا العام  رسالة ماجستير، كلية ال

 .130-119جامعة المو ل  ص: (  "علم البكتريا الةبية"  دار الكتب للةباعة والنشر،1990محيميد مد اهلل ) الجبور ،

(  دراسددة بكتريولوجيددة ووراثيددة لبكتريددا المكددورات العنقوديددة اللهبيددة المعزولددة مددن أخمددام الجددروا  رسددالة 2008حمدادة، ياسددر حمددد )
 التربية، جامعة تكريت  ماجستير، كلية
لمةتددر     Pseudomonas aeruginosa(  دراسددة مقاومددة جرثومددة 2008الحسددو، محمددود زكددي ) ؛خلددف،  ددبحي حسددين

  142-135، (2)19التبيتين والعورمالين  مجلة علوم الرافيدين 
 حساسددددية االنددددواع المعزولددددة التلددددوث البكتيددددر  ل دددداالت العمليددددات ومددددد  ( 2014الشددددتواني، زبيدددددة عبددددد الددددرحمن عبددددد العزيددددز )

   رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة تكريت الحيوية في مستشعيات مدينة المو ل للم ادات
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