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   ضمن الجراثيم الملوثة لمياه الشربO157:H7 E. coliالتحري عن الساللة

  في محافظة نينوى

  

  محسن أيوب عيسى العكيدي                  أنغام جبار علوان العكيدي

  قسم علوم الحياة 

  كلية العلوم

  جامعة الموصل

  

  )2009 / 10 /5 ؛  تاريخ القبول   2009 / 5/ 25تاريخ االستالم (

  خصالمل

 عزل وتـشخيص الجـراثيم الملوثـة لميـاه الـشرب فـي محافظـة نينـوى و                   البحث   هذاتناول  

المعروفـة بخطورتهـا فـي هـذه الميـاه ، وبينـت        E. coli O157:H7محاولة التحري عـن الـساللة   

 وأن اعلـى نـسبة      Enterobacteriaceaeالنتائج أن معظم الجـراثيم المعزولـة تابعـة للعائلـة المعويـة              

 Enterobacterفـضالً عـن مجموعـة أخـرى مـن الجـراثيم منهـا        %) E.coli) 32 ثومةكانت لجر

cloacae  ــسبة و %) 8.8( Citrobacter BRAAKIIو %) 5.9 (E.sakazakiiو %) 19.3(بنــــ

Citrobacter freundii )3.0 (% وProteus mirabilis )7.4 (%و Shigella Sonni) 0.7 (%

 فـــضالً عـــن جرثومـــة%) 1.5( بنـــسبة Serratia Plymuthicaو %) Salmonella ) 5.2و 
Pseudomonas aeruginosa ــسبة ــة%) 5.2( بنـ ــسبة Enterococcus faecalis وجرثومـ  بنـ

)10.4. (%  

 في عينات ميـاه الـشرب للتحـري عـن           E.coli وعند تشخيص األنماط المصلية التابعة لجرثومة     

 E.coliمن مجمل عزالت    %) 47.7(عالية   اظهرت النتائج أثبات وجودها، وشكلت نسبة        H7 : O157الساللة

مـن  %) 22.7( قد شكلت نسبة 157Oمن الجراثيم الكلية المعزولة اضافة الى ان  الساللة ) 15.6%  (ونسبة

  .من الجراثيم الكلية المعزولة من مياه الشرب  %) 7.40( وبنسبةE.coli بين عزالت 
  

  . ، الجراثيم المعوية O157:H7لساللة  ، اE. coliتلوث المياه ، جرثومة  : الكلمات الدالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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           ABSTRACT    
This research, was dealt with the isolation and identification of bacteria caused 

contamination  in drinking water, and detection on the virulent pathogen  E. coli O157: H7 
strain in contaminated drinking water samples,  the results indicated  that most  isolated 
bacteria belong to Enterobacteriaceae and the higher percent was E. coli (%32) , in addition 
to other bacteria ,found among there were Enterobacter cleacae (%19.3), E. sakazakii 
(%5.9), Citrobacter braakii (%8.8),  Citrobacter freundii (%3.0), Proteus mirabilis (%7.4), 
Shigella sonni (%0.7), Salmonella (%5.2), Serratia plymuthica (%1.5), pseudomonae 
aeruginosa (%5.2) and Enterococcus faecalis (%10.4) . 

 E. coli serotypes were diagnosed in drinking water samples, to detect O157: H7 
strain the result showed that (47.7 %) from all E. coli strains and (%15.6) from all other 
bacteria, while O157 strain formed (%22.7) percent and (%7.40) were most bacteria Isolated 
from drink water. 
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