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 الملخص
لذلتااارل دلتاا لتااا اليدللالالتااال  يمتاا الليزيااادلته دتاااتل زااتلبتااامللالتالتاايللكمااااللي  ياا لليت تيديااا ل

تارل زاتلل10تمتا ة ل2 اللل/لتارلمزا ل50مها لدا للاتل با كا كاميتدلل650ليلاملليمااي ل ليزيادلذي
 Entereobacterالل.Shigella sppكمااللدتةا للكاالكلت تيديا لتا يت ليكاتم ل ادلرلااا ل املما ل

cloacaeاللMorganella morganiiاللEnterobacter hormaecheiما لمادلد للليمةاايا ل
 دمااالل لاا  تةاا لليةاااملاليت اا ي للماادالليمةزهاا اليزت تدياا لبياا للي دلتاا ل اامل زااتلل.متت كااز 

ماملما لليمةزاللليت تياديلايزتابيتا الل0,1يدىلكهاملل(ل بيه ل زتلليتالي  5،2،0يلام لليزيادليم  ل)
م ااددلابلتةا لليتلمااي ل   ااداللالا  ايهااعل زاتلاتااللل ا دلمااايدلاكتاا لاتالباا ل بيها  ل(ل5،2،0)

 للياي   لة لام لليكت ئجللك ف مً لة لل  ل لليمتتةمدلالليك مي لالدتتلال   لليهتملتة ب للد ي لم
 ماا لل  اادالليكتاا ئجلتف اتااً لةاا للت تااي لليت تدياا لبياا للي دلتاا لتياا  لليهتااملتاا يزياد للياا للليتةاادي  

ل28الل80بتاملليتةادي للياتلل144لك ف مً لةا لل ا ل لمتاتةمدلت  لما للE.cloacaeتيزالليةاي ل
%ل زتلليتالي  لل81%لالل45(ل ب ئللم لليتةدي لاتكتت لمئاي ليزهتملتزمال5ال2متتةمد لتة ل)

بتاملليتةادي للياتلل109ةا لل ا ل لمتاتةمدلت  لما للك ف ماً لللE.hormaechei م لتيزالليةايا ل
(لمااااا ل5الل2%ل زاااااتلليتاااااالي لتةااااا ل)77%لا43متاااااتةمد لاتكتااااات لمئايااااا ليزهتاااااملتزماااااالل25ال62

ل134بتااملليتةاادي لليااتلل180ماا للShigella sppليتةاادي  ل ااذيخللك فمااالل اا ل لمتااتةمدلال
(لمااا لتةااادي ل زاااتلليتاااالي ل ل مااا ل5ال2%لتةااا ل)ل64%لا26متاااتةمد لاتكتااات لبتاااملتزماااالل97ا

لك ف مً لة لل  ل لمتتةمدلت  لليك مي لتة لتةدم  لي ة كلليزيادلم للM.morganii   الليةاي ل
(ل باا ئللما لليتةادي لاتكتاات لل5ال2متاتةمد لتةا ل)ل120ال148متاتةمد لبتاملليتةادي لليااتلل233

ل. %ل زتلليتالي 48%لال37مئاي ليزهتملتزمال
 ل.Shigella spp لMorganella morganiiييادلل ت  لليماك ا ل: دالةالكلمات ال

Enterobacter species.. 
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 المقدمة
لليمكا  دلتك د لليذيلليماءلة لاللتتالي لتمالكف الليمدئ  ليتميالاغيدلليمدئ لليماءليتايي ليتت  رلاالمك دلليزياد

 Light Amplification by stimulated Emission of)ليز زم الا لل تك دل(Laser)لييادل زم لل ل اليكك  ي لليلتيةي 

Radiation)لةاا لي تزا لليماااءلما لكاااكلتاييا ل زااتلليزياادليةمااملليا  لليلتما يرلليماااءلتاتا ل للالكتةاا  لليملفاالت   ااة كل
ذيلل اة كلةا لليماائي لليل با لتتد ال:مك  لت ك ئ ليليزيادلليتميالليماء للالكلك   لاليماءلليلتية لليماءل  لمالكف تت
ل لي اة كلااذللمام لل بتاتل زاتلمل ة ا ًلللايزا لمتا ة اليتايدلياذللمدتةا لما ي دامتدلال ا  لالليتيا االيا لًللكاميدل دما لمهل 
لليتاد  لالما لالتا لليا لي ا لليتا للال ادىلليمااءللكاالكل ا لت تزا لليتاد  لاللأل دى:ليتميالليزيادلت اكتللام لميه لما لليميا 
لالادلللاللللاللمااادللال ااا يزا لاللااا لي  ااادلليزياااادلتزاااا لتيكمااا لليمدئااا لليليااا للياااال ليميااا ليلتاااايللتاااي ل مااااءليزةاااي لتتااا الياااذل

لب(Moore, 1999لال مد)
 ماا ليااتلليهاا د ل زااتلتتاادي ل ااف ءلللي ماادي  للي  ياا لماا لمه اماا ل  الاادلت ااا لليتاا لليت تدياا للتااال لبتاامليزيااادلليه تزياا ل زااتل

لتف  املااا لليت ياياييا لليماائي لليكاف لمياا ليزياادلل لليمةادا لةما  لليلياي ليزمم  لاليتهدل الليمتتتت ل  لليت تدي لليمه ام ل
ليتةاد للتةا ل با ئلللالالاالك ل ا ملت اليداا لي  ادلمت  اد لتا اليدلالل ليزياادلليا لليت ياياييا للي  يا لما للي  داممك ليتاي للال ة 

لب(Reid and Strance, 1991)لليتةد ليزيادلم لت   التة لت اليد لي  دلت  دملغيدليزيادل الت اليد
ل للك ف  ل   للي  ي لليت تيدي لليك مي لم لايا   لةتاد لليتةاد ليلاما لليياادلليلمادلءلبا لي اا لك تياً لما للالكهتا رللي زاايل

ةا للي زيا للATPلللياكا اللي يا دايي لاتاليا لليااللية الئ لتة لتك يل  ليم اك الليتزتز لليتكفتاي لليتا لتا  يللياتلتمييادلةا لللا 
(لل لليتمياادلالليل كااز لةاا لملتاااىلليم اا ءلTiphlouva and Karu, 1995لااااذللتاا اد لتااا ليلفاااللكتاا دل  ياا لي ياا  لل)

  ل ل ما للي  دي ليزت تدي لت ممللتتل ي لة لتزتز لمتة  لليتا دي الليا اك لليمت اا لات يتا ي لتاا لتا  يللياتلماااللي زيا لليي يا
ب ليةاىلبتملليت تدي لت يزيادلليتلليت اليدلليلدلديلاليممللليمتاي ل ل مللي زي لكتيي للدتف كل دي لليلدلد لليمتاي  للكتييا للمتكا  ل

ل(بJaneway and Medzhitor, 2002) ليم ءلليل ب للام لليزيادلمم لي  يلليتلتمالللي  ي لليت تيدي 
لبا للالكتا  ليتارلةا للما   للياتلايكاملكاةا ًللالليتادخللي ب ل  ي ل م دلللاللت ءل  متلتتللي لالتة للتت  لم اليزيادل
ليلكاتللاااتفتيال  ااالالتكلالفادلليتكادلاتكاليعللالادلرللاليا لةا للتات  رل تيادل ما لماددللا ا للاللتةا لم  دل رلليي  لالتكم

 Escherichia  لل ا ل لليمتاتةمدلالت تديا للك فاللWastonاللWordالليتي  يا  لابا لل  ادالكتا ئجل دلتا للا ا دلليا م مم

coliياام(ل10الل(لاتل ب لكتمي لمها لدا ل)ل100ي خلذيلليه د ل)–ليك مي لتة لتةديم  ليزيادلم لكاكلكي يميارلل ((Word and 

Waston, 2008 ماا ل  اا دلل HawkinsالAbahomseليااتللتاات  لرلليزيااادلذيلليل باا للياللئاا لللLow Level Laser 

Therapyتل(لة لتتدي ل ف ءللييداحلتتتبلبتملليت تدي ل   Hawkins and Abrahomse, 2007).لل
لييااادلالكيااا ل–لايزيااارلالييااادلتاا ي دارلليملةاارلليياا باالييااادلتتاات  رلةاا لليمياا الالليلتياا ل اا  للكااالكلماا لليزيااادلمك اا ل
لاليياادلNd: YAGليا خ-ليكيا يمياارلاليياادلCo2للي ا دتا للا تاي لالا ك لالييادل(Kr) ليمت ي للي دتتا لييادلالليمت ي للالديا 
ل(بللLegre et al., 2014)لExcimerللال تيميدلييادلالليكتم 

لذلياال لتكا ب لةا لل ا ل لليت تديا للE.coliت اليدللالمعل زتلكمالليت تديا للHe -Neكيا لل–ل  دلليزيادلم لليكاكلايزيارل
مكيا ليزتةادي ليلاما لليزياادلا  اايلتاتبلليهتامللياتللتاتال دلالتفا   ال يمي ئيا لليك مي لةا للياتاللليتا ئملما لليايا   لةا لليفتاد لليال

%لما ل99(ل زاتلبتامللالليلا لما لكمااNd : YAGليتلب د للام لييادل)لBergans( لال  دلBin Sheba, 2000 ل مللي زي ل)
لBergans et al.,2006).   ليت تدي لليمايا  لة لبك  ليذدلليت ل)

كاا كامتدل زااتلتالتاايللابتااملليت تدياا لليتاا يت لل650ل يياا لتهياايرلباا د لييااادلل اات  لليماكاا الذالليلااالملليماااي للي اا  لماا للي دلتاا للي
ل دلربيكتم ل

ل المواد وطرائق العمل 
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لب20/2/2020يم ي لل2/1/2020ليتل لة لم تتدلالبترلليلي  /ل زي لليةزار/لي مة لليماكمليزفتد لم للليديل
لاوآل: العزالت البكتيرية 

ذاللي دلت ل زتللدتة للكالكلت تيدي لمةااي لم لمدلد لمتت كز ليدلليً لترلليلكامل زي  لم لمتت في الم يك لليماكملكف
لمتت فتل لمالم للالازي  لاليمتت في ا للييم ادي لاليمتت فت للية ر لليماكم لامتت فت لليتةزيم  لليت ر لمتت فت لتممكا اليت 

 ,Morganella morganiiل,Enterobacter cloacae,لا لالكالكلليت تيدي لللياادلايللالاز لامتت فتلليدتي للالاز لااذ 

ل زتلم  ك لShigella sppلEnterobacter hormaecheiل, لل تم  ًل لليتهزي ي  لت يلدل للللللللللللللللللللللللللمتتهً 
ل بل(Winand et al., 2020)(لاليايئيً لل تم  ًلل زتللCappuccino and Welsh, 2017)ل

للآ: تجربة تأثير الليزر على النمو البكتيريثاني
لت   بل18ايم  للر37لدلد للت دي لالم لالي م  لليهزبلكهي لمدللاتللليت تيدي لتتكميت  لة لك لالليةاالال    •
 لمامل9لما لامادلل  (ليت تدي ل) مل اي ل زتلل زتلليل ايلالي م  لليهزبلكهي لاتللم لممل1للمدلليمةزللليت تيديلت  ذل    •

10يزلكامل زتلليت في للليمةهرلليفتزي لليمزل لليملزاملم       
 للبل1-

ليمةهاارلمااملماا لليملزاااملليمزلاا لليفتاازي لل9مااملماا لليت فياا للألاملليااتل1تكهااملللية اادي لاذيااخلليت اا ةي لماا لتزتااز للماادا   •
10اكااللليتلليت في لليدلت ل)للاا ذل

ل(ب4-
10)ت في ملم لل دلمل0.1لكهمل بيه لم ك لت تت  لر   •

-4
ايا ي للك  ادلت تات  لرلاكتاا لماايدلاتالل زاتلاك ادل ايا لي مل ( 

10)ليدلتاا للليت فياا لكفاا لاماا  ل(ل بيهاا 0 يكاا لتاايلد لتااام لتةاادي ل)لت  تتاا د 
-4

ليااتللكتاتاا للليت تيااديلليمةزااللماا لماام1.5لكهااملل(
ل2تاار/لالللمزاا ل50لاتل باا لكاا كاميتدل650لليماااي لليلاااملذلالليلماادلءلليزيااادللاماا لليااتلتةديمااتلل تتاا دلت تااتي ي لمةهماا لاتاار

 بيهاا لماا لددللالكتاتاا ل اامل بيهاا لت تاات  لرلي اا الييااادلل اات  لليماكاا ال(ل5,2)لمهاا دلا لامكياا لاتفتاادلالتاار 10لمهاا لدا لاتمتاا ة 
Diode laserليمي االما للي اد  لليتديل كيا لل UK. Scientific Ltd.ماملما للل0.1لكهاملاتةا ا ل (1) ما لماماعلةا لليكااد ل

لبتامللاللتا لليميا لالماكالمةهارلايا ي لك  ادلت تات  لرلاك ادالاكتاا لماايدلليمةزللليت تيديلليمةد ليلام لليزيادلليتلاتل
لاللت للليمةدم لاغيدللة لليك مي لليت تيدي لليمتتةمدلال   للت بلاترلت   ل24لايم  لرل37لدلد للت دي لاتة لليتةدي ليزياد

لم ددلالي مل اي لت تيدي بللال  ت ئجلايدىلللتت بلليكتت لليمئاي ليزهتمبلليديالليتيدت لتالب لليكلليمةدم ليزيادلاتيزا
(لما لMohammed and Maki, 2017 لالللMohammed, 2010ليدياال مزيا لليتةادي لل تما  لل زاتللديها ل املما ل)

لليدلءلتة لليتة ي التم ليتألرلم لليةاالالليم دات لاكاكلليزيادلليمتت  رب
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ل
 جهاز الليزر المستخدم في الدراسة 1: الصورة 

 

لالمناقشة والنتائج 
 زااتلل(2مزاا لالل/لتاارل50كاا كاميتدلاتل باا لل650ليلااالملليماااي لل)ذال  اادالكتاا ئجللي دلتاا لليل يياا لباا د لليزيااادللاللماادل

ليت تيدياا لليك مياا لتةاا لتةديماا  للتالتاايللكمااالليت تدياا لبياا للي دلتاا  لاباا ل  اادلاااذللليتاا اليدل زااتل اا مللك فاا  لةاا لل اا ل لليمتااتةمدلا
 ب(2)ليكاد ل متتةمدلت  لليك مي ل زتللياتلللياد  لة ل يك لليتيلد بلت   ل (ل ب ئل لمه دك لل5,2ي ة كلليزيادلم  ل)ل

ل
ل
ل
ل

ل
ل
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 قبل التعريض لليزر                                       بعد التعريض لليزر
 قبل وبعد التعريض له E.cloacae: تأثير الليزر على نمو بكتريا  2صورة ال
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ل50كاا كاميتدلاتل باا لل650(لباا د لليزيااادللاللماادل)لذالليلاااملليماااي ل1ليياا امل((لا1ت ايدلليكتاا ئجلليماماال لةاا للي اا مل)         
ت للد يا لما لليايا   لةا لاما لليتةادي لمه دكا لما ل(ل زتلتالتيللكمالليت تدي لبي للي دلتا لابا لتك تاتال ا  لليهتاملتك تا2مز لاللل/تر

لك ف ماا لةاا لل اا ل لللE.cloacae يكاا لليتاايلد  لاباا لتت يكااالليكتاات لليمئاياا ليزهتاامليزت تدياا لليم داتاا  لةهاا ل   اادال اياا لليت تدياا ل
%لل45(ل با ئللما لليتةادي لاتكتات لمئايا ليزهتاملتزمااالل5ال2متاتةمد لتةاا ل)لل28ال80بتاملليتةادي للياتلل144متاتةمدلت  لما ل

ل25ا 62 بتاملليتةادي للياتلل109لك ف ما لةا لل ا ل لمتاتةمدلت  لليك ميا لما للE.hormaechei%ل زتلليتالي ل م لتايزال81ا
 Shigellaل  ادالليت تديا لل اذيخ با ئل لل5ال2%ل زاتلليتاالي ل ا ملةتاد لتةادي 77%لال43متتةمد لتكتات لمئايا ليزهتاملتزماا

sppلل64%لال26متااتةمد لتكتاات لبتااملتزمااال97الل134بتااملليتةاادي لليااتل180لك ف ما لةاا لل اا ل لمتااتةمدلت  لماا لمتااتةمد لل%
ااا للال اادىللك ف ماا لةاا لل اا ل لمتاااتةمدلالللM.morganii(ل باا ئلل زااتلليتااالي  ل ماا ل اا  الت تدياا ل5ال2تةاا لةتااد لتةاادي ل)

(ل با ئللما لليتةادي لل5ا2متتةمد لتة ل)ل120ا148متتةمد لبتملليتلل233مالم لليك مي لتة لتةدم  لي ة كلليزيادلةه للك ف
ل%ل زتلليتالي بل48%لا37اتكتت لمئاي ليزهتملتزمال
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Shigella spp. E.cloacae M.morganii E.hormaechei

االنواع البكتيرية

قبل التعرض لليزر بعد 2 دقيقة من التعرض لليزر بعد 5 دقيقة من التعرض لليزر

ل
 دقائق من تعريضها لليزر 5و  2تأثير الليزر على اعداد مستعمرات البكتيرية قيد الدراسة بعد   :1الشكل 

 
 ( دقائق من التعريض لليزر  2-5لنسبة المئوية النخفاض عدد مستعمرات البكتيرية قيد الدراسة بعد )ا :1الجدول 

 (2)بعد  المستعمراتعدد  % النخفاض العزالت البكتيرية
 دقيقة من التعرض لليزر

 (5بعد )% النخفاض عدد المستعمرات 
 دقيقة من التعرض لليزر

Shigella spp. 26ل64ل
E.cloacae 45ل81ل

M.morganii 37ل48ل
E.hormaechei 43ل77ل

تا يدغرلما لاياا للية يا لماا للي دلتا الليتا لتك اياالتا اليدلليزيااادل زاتللالكاالكلليم تزفا لما لليت تدياا للالللككا ليارلكيا لةا لتزااخل
لليت تيدي بمتتاىللالكالكلليتلا لت  ت ً لم للالكالكلليت تيدي لليمتت  م لة ل دلتتك لليل يي لاب لت ا لاذ للي دلت لا للألايتل زتل

ا زاتللياادغرلماا لل للييا لليهتااملتاا يزيادلباا لاللت تزا لماا لت تدياا للياتلل اادىللالللككاا لياارلكاتم  لماا للياادلءلليمه دكا ل زااتلمتااتاىلليكاااكل
لتتتبل  رلايا لتلا لمه دت لة لاذللليمي مب
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اللييااا لدللي زاااايليزت تديااا لاليتااا لتةتمااا لليزياااادل زاااتلليت تديااا لمااا لليتااا ل ملليل كاااملتاااي ل اااة كلليزياااادلام اكااا لتااا اليدكاااتجل 
ت ألت  ل زتلمه لدلليلاملليماي لال ب لليزياد لةةك للدتل رل ة كلليزيادلت يي لدللي زايلليت تيديلة  لل بتتلتاا لتمات لما ل

ك تيا لما لليل با للبتمللي زي لمم لي  يلليتلاي   لة لليل ب لليلد ي ليزيايئ اللي زاي لاليتا لتةماملتا ادا ل زاتلتاييا لل با للدلديا 
ل(بلAli,1999ليمائي لااذ للأل يد لتا لتتتتبلتتللرلليي لدللي زايلا دادلم اك اللي زي ل)ل

لذلاياا لتاا  للتاات  لرلييااادل  اات  لليماكاا الذيلللMohammed   اادالكتاا ئجل دلتااتك لليل يياا لته دتاا لماا لماا لتاكاامللييااتل
تة لتةديم  ليزيادللPseudomonas aeruginosaتلليكمالت تدي لاللل   لذيلت اليدلمالل120ك كاميتدلاتل ب ل650 لاملماي 

لب(لMohammed, 2010(ل بيه لال لاذ لليه د ل زتلليهتملتتك تبللد ي لم لليفتد لليامكي ليزتةد ب)لل25,20,15,10,5يم  ل)
 Pseudomonasلذلتيكاا لل لتةاادي لليت تدياا للMakiالMohammed ماا لتالةهااالكت ئيكاا لماا لماا لتاكاامللييااتلليت لالاا  ل

aerugenosaاللStaphylococcus aureusكاا كاميتدلاتل باا لمهاا لدا لل410إيااتل ااة كلييااادل  اات  لليماكاا التلاااملماااي لل
 بيهااا لتتاااتبلت ك فااا  ل  ااا ل لليمتاااتةمدلالليت تيديااا لليك ميااا لمه دكااا لمااا ل يكااا لليتااايلد لل19,13)اليفتاااد ل)ل3مزااا لالل/لتااار 100

(Mohammed and Maki, 2017بل)ل
لما ليةا ك لة كتلليايلك  رل زتلليزيادللام لتهاللةةك لليلي لليم   لم لتف  زتللتية ل زتليزيادلليلتي لتلتيه اليلتةتم 

لالااااذللAbsorptionلالالمتكااا  لTransmissionلليكف ذيااا اللReflectionللالكة ااا  اللScatteringل  التاااتل د للااا الال ااا  
ليتاتةممللياذيلليماائ لليتك ايرلما لكااكلتا يزيادلليةا دليةا  لليليا ليز  يا لليفياي ايا لاللي كا ئ لكااكلليزياادلليمتات  رلليتليةا 
يزيااادلتاا اليدل يمياا ئ للاادلديلايااي للاادلديلةهاال لاماا لليااملليلكااامل زااتلل لي  ياا للاليألكتااي لليلياياا لليفة يياا التميياادلليااملماا 

ليلاملليماي لاليل ب لليمك تت بلةمملليكت ئجلاتيكبلإل ل للألمدلدلت ألكتي لليلي ل ك لليمة يي ليتايبلل تي دلل
 االستنتاجات

ل2مزا لاللل/تارل50كا كاميتدلاتل با لمها لدا لل650كتتكتجلم لاذ للي دلت لت  ليزيادل  ت  لليماك ال)ذالليلاملليمااي ل
 لاما لليتةاد لابا لت اليدللب ت ليزت تدي لبي للي دلت لال لليكتت لليمئايا ليزهتامللدتتلاالتة با للد يا لما لليايا   لةالتر(10التمت ة ل

لليتةد بتيزالاذ لليكتيي لم ل  مللك ف  لل  ل لليمتتةمدلالليت تيدي لليك مي ل زتللياتلللياد  لم للياي   لام ل
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ABSTRACT 

 The Laser is distinguished of it’s the ability to kill or inhibit the growth of bacterial cells and 

spores, the effect of laser with (650 nm wavelength and a capacity of 50 mw/cm
2  

and a distance of 

10 cm) were studied on the growth of four species of gram-negative bacteria: Shigella spp., 

Entereobacter cloacae,  Morganella morganii, and  Entereobacter hormaechei, All of them isolated 

from an eradicated gallbladder were diagnosed with conventional methods. After isolation and 

identification, the bacterial suspensions were prepared separately for each bacterium understudy, 

then were exposure to the laser beam for a period of (0,2,5) minutes, respectively, after that 0.1 ml 

of bacterial suspension for timings (0,2,5) min. were transported to the Muller-Hinton agar with 

triplicate. 

After incubation, the results showed a clear decrease in the number of developing colonies, 

and the intensity of the killing was associated with direct relationship with increasing the time of 

exposure. The results also showed a variation in the bacterial sensitivity under study to killing by 

laser, Where the isolate E.cloacae recorded decreasing  in the number of its colonies from 144 

before exposure to 80 and 28 colonies after (2 and 5) minutes of exposure with a killing percentage 

of 45% and 81% respectively, E.hormaechei isolates also recorded decreasing in the number of its 

colonies from109 before exposure to 62 and 25 colonies, with a killing percentage reaching 43% 

and 77% respectively after (2 and 5) of exposure, as well as the number of Shigella spp colonies 

decreased from 180 before exposure to 134 and 97 colonies  with a killing percentage of 26% and 

64% after (2 and 5) exposure respectively, in addition, M.morganii isolates witnessed decreasing in 

the number of its developing colonies after exposure to the laser beam from 233 colonies before 

exposure to 148 and 120 colonies after (2 and 5) minutes of exposure with percentage of killing 

reaching 37% and 48% respectively. 

  

Keywords: Diode laser, Morganella morganii, Shigella spp., and  Entereobacter species.  
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