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الملخص
يمت ا الليزيااادلته دتااتل زااتلبتاامللالتالتاايللكماااللي

ي ا لليت تيدي ا لالالت اال للذلتاارل لدت ا لت ا اليدل

ليزيادلذي ليلاملليمااي ل650لكا كاميتدلاتل با لمها لدا ل50لمزا لاللل/لتار 2تمتا ة ل10لتارل زاتل
كمااللدتةا للكاالكلت تيديا لتا يت ليكاتم ل ادلرلااا ل املما لShigella spp.لال Entereobacter

cloacaeلالMorganella morganiiلالEnterobacter hormaecheiلليمةاايا لما لمادلد ل
متت كااز .ل تة ا لليةاااملاليت ا ي

للماادالليمةزه ا اليزت تدي ا لبي ا للي لدت ا ل اامل زااتلل ا ل دمااال

يلام لليزيادليم ل()5،2،0ل بيه ل زتلليتالي ليدىلكهامل0,1لماملما لليمةزاللليت تياديلايزتابيتا ال
()5،2،0ل بيها لايهااعل زاتلاتااللل ا دلمااايدلاكتاا لاتالبا لالا
ليكت ئجللك ف م ًلة لل ل لليمتتةمدلالليك مي لالدتتلال

ليتة ادي

لم ااددلابلتةا لليتلمااي ل

اادال

لليهتملتة ب للد ي لم للياي لة لام ل

ل م ا لل اادالليكت ا ئجلتف ات ا ًلة ا للت تااي لليت تدي ا لبي ا للي لدت ا لتي ا لليهتااملت ا يزياد للي ا ل

تيزالليةاي لE.cloacaeللك ف م ًلةا لل ا ل لمتاتةمدلت لما ل144لبتاملليتةادي
متتةمد لتة ل(2لا)5ل ب ئللم لليتةدي

للياتل80لال28ل

لاتكتت لمئاي ليزهتملتزمال45لل%لا81ل%ل زتلليتالي ل

م لتيزالليةايا لE.hormaecheiلللك ف ما ًلةا لل ا ل لمتاتةمدلت لما ل109لبتاملليتةادي

للياتل

62لا25لمت ا ااتةمد لاتكت ا اات لمئايا ا ا ليزهت ا ااملتزم ا ااال%43لا%77ل ز ا ااتلليتا ا االي لتةا ا ا ل(2لال)5لما ا ا ل
ليتةادي

ل ااذيخللك فمااالل ا ل لمتااتةمدلالShigella sppلم ا ل180لبتااملليتةادي

ا97للمت ااتةمد لاتكت اات لبت ااملتزم ااا%26لا%64لتةا ا ل(ل2لا)5لما ا لتةا ادي

لليااتل134ل

ل ز ااتلليتا االي ل ل ما ا ل

الليةاي لM.morganiiللك ف م ًلة لل ل لمتتةمدلت لليك مي لتة لتةدم لي ة كلليزيادلم ل

233لمتاتةمد لبتاملليتةادي

لليااتل148لا120لمتاتةمد لتةا ل(2لا5ل)ل با ئللما لليتةادي

مئاي ليزهتملتزمال37ل%لا%48ل زتلليتالي  .ل

الكلمات الدالة :ييادلل ت لليماك ا ل Morganella morganiiل Shigella spp.ل
.Enterobacter species.

25

لاتكتاات ل

ملم لل دشلملدلك يعلليل ي يلالغ ل ت لليدالللملم لإتدلايرلليل ئ ل

26

المقدمة

ليزيادلاالمك دليتت رليتايي لليماءلليمدئ لاغيدلليمدئ ليتميالتمالكف الاللتتالي لة لليماءلليذيلتك د لليمكا دل
ليلتيةي لاليكك ي لل ل زم لييادل( )Laserلا لل تك دليز زم ال( Light Amplification by stimulated Emission of
)Radiationلليلتما يرلليماااءلتاتا ل للالكتةا لليملفاالت
مالكف تتل

لليماءلليلتية لاليماءللالكلك

ااة ك لليا ليةمااملليزياادل زااتلتاييا لكاااكلما لليماااءلي تزا لةا ل

ليزياديلت ك ئ
ليتميالليماءل ل

لمك :لتتد الليل با لليماائي لةا ل اة كلذيل

مهل ل دما لكاميدليا لًللالليتيا اال ا لما ي دامتدلالمدتةا لياذلليتايدلمتا ة اللايزا لمل ة الًل زاتلل بتاتلمام لااذلللي اة ك ل

ليميا للأل دى:ليتميالليزيادلت اكتللام لميه لما لليتاد لالت تزا ل ا للكاالكلليمااءللال ادىلليتا لي ا لليا لالتا لما لليتاد لال

يااذللتت ا اليزةااي ل ماااءللتااي

لال مد()Moore, 1999ب ل

ليلتااايليمي ا للي اال لليلي ا لليمدئ ا لتيكم ا لي اادلليزيااادلتزااا لالل ا ل ا يزا للاللماادللالللالادلللال

ليزيااادلليه تزي ا ل زااتلبتاامللت اال لليت تدي ا لليت ا لت ااا ل الاادلمه ام ا لم ا للي

ليتهدل الليمتتتت ل

ي ا للي م ادي ل م ا ليااتلليه ا د ل زااتلتت ادي ل ااف ءل

لليت تدي لليمه ام ليزمم لالليلياي لةما لليمةادا لل ليزياادلمياا لليكاف لليماائي لليت ياياييا لااا لتف امل

لال ة للي داممك ليتاي لما للي

يا لليت ياياييا لليا لل ليزياادلتا اليدلالمت اد لي ادلت اليداا ل ا ملالاالك للال با ئللتةا لليتةاد ل

يزيادل الت اليدلغيدلمت دلي دلت اليد لتة لت الم لليتةد ليزيادل()Reid and Strance, 1991ب ل
ل للك ف

ل

للي

ي لليت تيدي لليك مي لم لايا لةتاد لليتةاد ليلاما لليياادلليلمادلءلبا لي اا لك تيا ًلما للالكهتا رللي زاايل

لية الئ لتة لتك يل ليم اك الليتزتز لليتكفتاي لليتا لتا يللياتلتمييادلةا لللا لللياكا اللي يا دايي لات لايا للياالATPلةا للي زيا ل
ااااذللت ا اد لتااا ليلفاااللكت ا دل

ي ا لي ي ا لل(ل)Tiphlouva and Karu, 1995لل لليتمي ادلالليل كااز لة ا لملتاااىلليم ا ءل

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

ليم ءلليل ب للام لليزيادلمم لي يلليتلتمالللي

ي لليت تيدي ()Janeway and Medzhitor, 2002ب ل

ليزيادللتت لم الالتة للي للتت متللاللت ءل م دلل ي للي ب لالليتادخلكاةاًللايكامللياتللما

ل

لةا ليتارللالكتا لبا ل

التكملليي لم دل رللاللتةا للا ا لماددل تيادل ما للتات رلةا لل لايا للالادلرلاتكاليعلليتكادلالفادللالتكا ا لاتفتي االليلكاتل
ا ا دلليا م مملالليتي يا لابا لل ادالكتا ئجل لدتا لWordلالWastonلللك فا

لل ا ل لليمتاتةمدلالت تديا ل Escherichia

coliلليك مي لتة لتةديم ليزيادلم لكاكلكي يميارل–ي خلذيلليه د ل(100لالل)لاتل ب لكتمي لمها لدا ل(10لياام) ( (Word and

 Waston, 2008ل م ا ل ا دلHawkinsلاAbahomseللليااتللتاات لرلليزيااادلذيلليل ب ا للياللئ ا ل Low Level Laser
Therapyلت

لة لتتدي ل ف ءللييداحلتتتبلبتملليت تدي ل(.)Hawkins and Abrahomse, 2007ل ل

ل تتاات رلة ا لليمي ا الالليلتي ا ل ا للك االكلم ا لليزيااادلمك ا لييااادلليي ا باالليملةاارلت ا ي دارلالييااادلايزيااارل–لكيااا لالييااادل

لالديا لليمت ي لالييادللي دتتا لليمت ي ()Krلالييادلالا ك للا تاي للي ا دتا لCo2لاليياادلليكيا يمياار-يا خلNd: YAGلاليياادل
ليكتم لالييادللال تيميدلExcimerل(Legre et al., 2014ل)بل ل

ل دلليزيادلم لليكاكلايزيارل–لكيا لHe -Neلت اليدللالمعل زتلكمالليت تديا لE.coliللذلياال لتكا ب

لليامكيا ليزتةادي
ليك مي لةا للياتاللليتا ئملما لليايا لةا لليفتاد ل

لةا لل ا ل لليت تديا ل

ليلاما لليزياادلا اايلتاتبلليهتامللياتللتاتال دلالتفا

ال يمي ئيا ل

ل مللي زي ل( )Bin Sheba, 2000لال دلBergansلليتلب د للام لييادل()Nd : YAGل زاتلبتامللالليلا لما لكماا%99لما ل

ليت تدي لليمايا لة لبك ليذدلليت ل( .(Bergans et al.,2006ل
لي ا

لما للي لدت ا لليل ييا لتهياايرلبا د لييااادلل اات لليماكا الذالليل االملليماااي ل650لكا كامتدل زااتلتالتاايللابتااملليت تديا لليت ا يت ل

يكتم ل دلرب ل

المواد وطرائق العمل ل

ت اليدلييادلل ت لليماك ال زتلكمالتة

ل كالكبببببببببببببببببببببببببب ل
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لليديلليتل لة لم تتدلالبترلليلي /ل زي لليةزار/لي مة لليماكمليزفتد لم ل2020/1/2ليم ي ل2020/2/20ب ل

اوآل :العزالت البكتيرية ل

كفذاللي دلت ل زتللدتة للكالكلت تيدي لمةااي لم لمدلد لمتت كز ليدللي ًلترلليلكامل زي لم لمتت في الم يك لليماكمل

اليت لتممكا لمتت فت لليت ر لليتةزيم لامتت فت لليماكم للية ر لاليمتت فت للييم ادي لاليمتت في ا للالازي لمالم لمتت فتل

لياادلايللالاز لامتت فتلليدتي للالاز لااذ للالكالكلليت تيدي لا ل,Enterobacter cloacae,لMorganella morganii,
 ,ل Enterobacter hormaecheiل Shigella sppلم

ك

لمتته ً لت يلدل لليتهزي ي

(لCappuccino and Welsh, 2017ل)لاليايئي ًلل تم لًل زتل)(Winand et al., 2020بل ل

لل تم لً ل زتلللللللللللللللل

ثانيآ :تجربة تأثير الليزر على النمو البكتيريل ل

• لك لالليةاالالليت تيدي لتتكميت لة لاتللمدللكهي لليهزبلالي م لالم لت دي للدلد ل37رلايم ل18لت

بل

• للمدلليمةزللليت تيديلت ذل1لمملم لاتللكهي لليهزبلالي م لليل ايل زتلليت تدي ل( مل اي ل زتلل )لامادلما ل9لمامل
ل لل

م لليملزاملليمزل لليفتزي لليمةهرليزلكامل زتلليت في ل 10-1ب

• لماادالتزتااز لم ا لليت ا ةي للية ادي لاذيااخلتكهاامل1مااملم ا لليت فيا للألاملليااتل9لمااملم ا لليملزاااملليمزل ا لليفتاازي لليمةهاارل
اا ذللاكااللليتلليت في لليدلت ل(ل)10-4ب ل

• ت تت لرلم ك ل بيه لكهمل0.1لمملم لل دلت في
ت تتا د ل يكا لتاايلد لتااام لتةادي

) (10-4لي مل ايا لاك ادل زاتلاتاللماايدلاكتاا لت تات لرلك ادلايا ي ل

ل()0ل بيها لاما لكفا لليت في ا للي لدتا ل) (10للكهاامل1.5مااملما لليمةزااللليت تيااديلليااتللكتات ا ل
-4

ل تتا دلت تااتي ي لمةهما لاتاارلتةديمااتلليااتللام ا لليزيااادلليلم ادلءلذلالليلاااملليماااي ل650لك ا كاميتدلاتل با ل50لمز ا لاللل/تاار ل
2

اتمتا ة لمها لدا ل 10تاارلاتفتادلالامكيا لمها دلا ل()5,2ل بيها لما لددللالكتاتا ل اامل بيها لت تاات لرلي ا الييااادلل اات لليماكا ال
Diode laserلليمي االما للي اد لليتديل كيا ل UK. Scientific Ltd.ما لماماعلةا لليكااد ل( )1لاتةا ا لكهامل0.1للماملما ل
ليمةزللليت تيديلليمةد ليلام لليزيادلليتلاتللماايدلاكتاا لاك ادالت تات لرلك ادلايا ي لمةهارلالماكاليميا للاللتا للبتامل

اتة لليتةدي

ليزيادلت دي للدلد ل37لرلايم ل24لت

لاترللت بل

لليمتتةمدلالليت تيدي لليك مي لة للاللت للليمةدم لاغيدل

ليمةدم ليزيادلاتيزالليك ت ئجلايدىلللتت بلليكتت لليمئاي ليزهتمبلليديالليتيدت لتالب لال
ليدياال مزيا لليتةادي

ليدلءلتة

لم ددلالي مل اي لت تيدي بل ل

لل تما لل زاتللديها ل املما ل(Mohammed, 2010للالل) Mohammed and Maki, 2017لما ل

لليتة ي التم ليتألرلم لليةاالالليم دات لاكاكلليزيادلليمتت رب ل

ملم لل دشلملدلك يعلليل ي يلالغ ل ت لليدالللملم لإتدلايرلليل ئ ل
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الصورة  :1جهاز الليزر المستخدم في الدراسة

ل

النتائج و المناقشة ل
ل اادالكت ا ئجللي لدت ا لليل يي ا لب ا د لليزيااادللاللماادل(ذالليل االملليماااي ل650لك ا كاميتدلاتل ب ا ل50لمز ا لالل/لتاار)2ل زااتل

تالتاايللكمااالليت تدي ا لبيا للي لدتا لابا ل اادلاااذللليتا اليدل زااتل ا مللك فا
ي ة كلليزيادلم ل(ل5,2ل)ل ب ئل لمه دك لت
ل

لةا لل ا ل لليمتااتةمدلالليت تيديا لليك ميا لتةا لتةديما ل

ل ل متتةمدلت لليك مي ل زتللياتلللياد لة ل يك لليتيلد ب ليكاد ل()2ب

ل
ل
ل
ل

ل

ل
قبل التعريض لليزر

بعد التعريض لليزر

الصورة  :2تأثير الليزر على نمو بكتريا  E.cloacaeقبل وبعد التعريض له

ت اليدلييادلل ت لليماك ال زتلكمالتة

ل كالكبببببببببببببببببببببببببب ل

29

ت ايدلليكتا ئجلليماماال لةا للي ا مل()1لا)لييا امل)1لبا د لليزيااادللاللماادل(لذالليلاااملليماااي ل650لكا كاميتدلاتل با ل50ل

مز لاللل/تر)2ل زتلتالتيللكمالليت تدي لبي للي لدتا لابا لتك تاتال ا لليهتاملتك تات للد يا لما لليايا لةا لاما لليتةادي
يكا لليتاايلد لاب ا لتت يكااالليكتاات لليمئاي ا ليزهتاامليزت تدي ا لليم داتا لةها ل

متاتةمدلت لما ل144لبتاملليتةادي

اادال ايا لليت تديا لE.cloacaeلللك ف م ا لةا لل ا ل ل

للياتل80لا28لمتاتةمد لتةا ل(ل2لا5ل)ل با ئللما لليتةادي

لاتكتات لمئايا ليزهتاملتزمااال45ل%ل

ا%81ل زتلليتالي ل م لتايزالE.hormaecheiللك ف ما لةا لل ا ل لمتاتةمدلت لليك ميا لما ل109لبتاملليتةادي
متتةمد لتكتات لمئايا ليزهتاملتزماا43ل%لا%77ل زاتلليتاالي ل ا ملةتاد لتةادي

sppللك ف ما لةا لل ا ل لمتااتةمدلت لما لمتااتةمد ل180لبتااملليتةادي
تة ا لةتااد لتة ادي

لمه دكا لما ل

للياتل  62ا25ل

2لا5ل با ئل ل اذيخلل ادالليت تديا ل Shigella

للياات134للا97لمتااتةمد لتكتاات لبتااملتزمااا26ل%لا64ل%ل

ل(2لا)5ل ب ا ئلل زااتلليت االي ل م ا ل ا الت تدي ا لM.morganiiللا ا للال اادىللك ف م ا لة ا لل ا ل لمتااتةمدلال

ليك مي لتة لتةدم لي ة كلليزيادلةه للك فمالم ل233لمتتةمد لبتملليتل148ا120لمتتةمد لتة ل(2ا5ل)ل با ئللما لليتةادي

ل

اتكتت لمئاي ليزهتملتزمال%37لا48ل%ل زتلليتالي ب ل
بعد  5دقيقة من التعرض لليزر

بعد  2دقيقة من التعرض لليزر

قبل التعرض لليزر
250
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االنواع البكتيرية

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

ل

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

 %النخفاض عدد المستعمرات بعد ()5

Shigella spp.

 26ل

 64ل

E.cloacae

 45ل

 81ل

M.morganii

 37ل

 48ل

E.hormaechei

 43ل

 77ل

العزالت البكتيرية

دقيقة من التعرض لليزر

دقيقة من التعرض لليزر

تا يدغرلما لاياا للية يا لما للي لدتا الليتا لتك اياالتا اليدلليزيااادل زاتللالكاالكلليم تزفا لما لليت تديا للالللككا ليارلكيا لةا لتزااخل

ليتلا لت ت ًلم للالكالكلليت تيدي لليمتت م لة ل دلتتك لليل يي لاب لت ا لاذ للي دلت لا للألايتل زتلمتتاىللالكالكلليت تيدي بل

ا زاتللياادغرلما لل للييا لليهتااملتا يزيادلبا لاللت تزا لما لت تديا للياتلل اادىللالللككا لياارلكاتم لما لليادلءلليمه دكا ل زااتلمتااتاىلليكاااكل

تتتبل رلايا لتلا لمه دت لة لاذللليمي مب ل

ملم لل دشلملدلك يعلليل ي يلالغ ل ت لليدالللملم لإتدلايرلليل ئ ل
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ت ألت

كااتجلت ا اليدلليزيااادل زااتلليت تدي ا لم ا لليت ا ل ملليل كااملتااي ل ااة كلليزيااادلام اكاا الليياا لدللي زااايليزت تدياا لاليتاا لتةتم ا ل
ل زتلمه لدلليلاملليماي لال ب لليزياد لةةك للدتل رل ة كلليزيادلت يي لدللي زايلليت تيديلة لل بتتلتاا لتمات

لما ل

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

اادالكتا ئجل لدتااتك لليل ييا لته دتا لما لما لتاكاامللييااتلMohammedللذلايا لتا للتاات لرلييااادل اات لليماك ا الذيلل
لذيلت اليدلمالتلليكمالت تدي لPseudomonas aeruginosaلتة لتةديم ليزيادل

لاملماي  650ك كاميتدلاتل ب ل120لاللل

يم ل(25,20,15,10,5ل )ل بيه لال لاذ لليه د ل زتلليهتملتتك تبللد ي لم لليفتد لليامكي ليزتةد ب(لMohammed, 2010ل)ب ل
ما لتالةهااالكت ئيكا لما لما لتاكاامللييااتلليت لالا لMohammedلاMakiللذلتيكا لل لتةادي

لليت تديا ل Pseudomonas

aerugenosaلالStaphylococcus aureusلإيااتل ااة كلييااادل اات لليماكا التلاااملماااي ل410لكا كاميتدلاتل با لمها لدا ل
100مز ا لالل/لتاار3لاليفتااد ل((19,13ل بيه ا لتتااتبلت ك ف ا

(Mohammed and Maki, 2017ل)ب ل

ل ا ل لليمتااتةمدلالليت تيدياا لليك مياا لمه دكاا لم ا ل يكاا لليتاايلد ل

تةتم لليتلتيه الليلتي ليزيادل زتللتية لتف زتلم لليم لليلي لةةك لتهالللام لليزيادل زتلك رلليايلة كتليةا ك لما ل

ا لل ا الال الت ااتل د لScatteringللالالكة ا
يةا لليتلكااكلليزياادلليمتات رلاللي كا ئ

لReflectionللاليكف ذيا ا لTransmissionلالالمتكاا

لليفياي ايا ليز

ما لليااملتميياادلليفة ييا الليليايا ليألكتااي للاللي

لAbsorptionلالا ااذلل

يا لليليا ليةا لليةا دلتا يزيادلكااكلما لليتك ايرلليماائ للياذيليتاتةممل

يا ليزيااادلتا اليدل يميا ئ للادلديلايااي للادلديلةهاال لاما لليااملليلكااامل زااتل

لةمملليكت ئجلاتيكبلإل ل للألمدلدلت ألكتي لليلي ل ك لليمة يي ليتايبلل تي دلليلاملليماي لاليل ب لليمك تت ب ل
االستنتاجات

كتتكتجلم لاذ للي دلت لت ليزيادل ت لليماك ال(ذالليلاملليمااي ل650لكا كاميتدلاتل با لمها لدا ل50لمزا لاللل/تار ل
2

التمت ة ل10تر)ل ت اليدللب ت ليزت تدي لبي للي دلت لال لليكتت لليمئايا ليزهتامللدتتلاالتة با للد يا لما لليايا لةا لاما لليتةاد لابا ل
تيزالاذ لليكتيي لم ل

مللك ف

لل ل لليمتتةمدلالليت تيدي لليك مي ل زتللياتلللياد لم للياي لام لليتةد ب 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.

