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  الملخص

 UVطات الفيزياوية مثل الحرارة واالشعة فوق البنفسجية تضمن البحث دراسة تاثير عدد من المثب

light)( الموجات الدقيقة    وMicrowaves   بطات الكيمياوية مثل الكحول االثيلـي والكحـول         وعدد من المث

 Legionella pneumophilaااليزوبروبيلي والكلوتر الديهايد والفورمالين في السيطرة على نمو جرثومة 

ادر مائية مختلفة شملت مياه ابراج التبريد وميـاه شـورات االسـتحمام وميـاه               والتي تم عزلها من مص    

فضالت ثم تم تشخيصها باستخدام اوساط العزل االولي واالوساط االنتخابية الخاصة بها ثـم عرضـت                ال

  .للمثبطات المذكورة ولوحظ عدم قدرة الجرثومة على النمو في التراكيز المذكورة للعوامل المثبطة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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                                                                                    Mosul  University 

 
ABSTRACT 

This study involved the effect of some physical inhibitors such as heat, ultraviolet 
light and microwave radiation as well as some chemical inhibitors such as ethyl alcohol, 
propanol alcohol, gluteraldehyde and formalin at different concentrations on inhibiting 
the bacterial growth of Legionella pneumophila which isolated from different water 
sources, cooling towers, waterbath showers water and sewage water and identified by 
using the primary and selective media.Then,the results showed that the bacteria can’t 
grow in those concentrations of inhibitors which were subjected to it. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المقدمة
 انها ربما تكـون سـبباً فـي تهديـدها         على الرغم من أن المياه تعد ضرورية لديمومة الحياة إال           

 فضالً عن ذلك فقد تكون المياه سبباً في نقل العديد من األمراض المختلفة              .والقضاء على الكائنات المختلفة   
 لعام UNEP (United Nations Environment Program(رير برنامج األمم المتحدة للبيئة إذ أشارت تقا

الدول النامية سـببها    من الوفيات في     % 30من األمراض وأكثر من      % 80 الى أن ما يزيد عن       1999
   .تلوث المياه

علـى اعتبـار    ) 2002(و  ) 1990( لعـامي    WHOأشارت تقارير منظمة الصحة العالمية      وقد  
مرضية في حالة وجودها بتراكيز عالية في البيئات المائية الطبيعية  Legionella pneumophilaرثومة ج

مثل األنهار أو التربة أو في البيئات المائية الصناعية كأبراج التبريد أو شورات األستحمام أو أنظمة المياه                 
أنـه مـن    ) 1999( في عام    Springionذكر الباحث   وقد   .المنزلية الساخنة أو شبكات توزيع مياه الشرب      

والحد من نموها لمنع انتـشار المـرض    Legionella pneumophilaالضروري السيطرة على جرثومة 
 ،وتثبيط نموهـا  Legionella pneumophilaوهناك عدة مثبطات يمكن استخدامها للسيطرة على جرثومة 

 اَخرون وFisher-Hochوقد أكد الباحث  .(Broadbent, 1996) وهذه المثبطات إما فيزياوية أو كيمياوية
على أن استخدام التسخين ورفع درجة حـرارة        ) 1983( عام   اَخرون و Bestوكذلك الباحث   ) 1981(عام  

كمـا أشـار الباحـث      .  نمو الجرثومة والحد من انتـشارها      المياه يعد طريقة ناجحة وسهلة للسيطرة على      
Toblan م 70 إلى المائي   أن تسخين النظام  ) 1994( في عام    آخرون وo   دقيقة كاٍف للسيطرة على    30 لمدة 
يـؤدي   oم 70على أن رفع درجة حرارة المياه الى       ) 2003( في عام    AWTوأكدت ذلك دراسات    . نموها

من الجرثومة خالل دقيقتين أمـا       % 90 يعمل على قتل     oم 60في حين ان     % 100الى قتل سريع بنسبة     
حـين  فـي     .)1( كما في الشكل     خالل ساعتين  % 90ل بنسبة    فيسبب قت  oم 50التعرض لدرجة حرارة    

 oم 70الـى    الى ضرورة تسخين المياه برفع درجة الحرارة      ) 1999( في عام    Springstonأشار الباحث   
إذ تتكـون    دقيقة خاصة في أنظمة المياه الساخنة في األبنية القديمة  20 ساعة مع تدوير المياه كل       24لمدة  

ترسبات تعمل على حماية الجرثومة والحد من وصول الحرارة         كذلك   قشرة واضحة و   داخل أنابيب التوزيع  
 .اليها لذا فمن الضروري القضاء على هذه الترسبات لمنع نموها

ومن طرائق السيطرة األخرى على الجرثومة استخدام األلديهايدات التي تقضي علـى الطحالـب              
تثبيطها غير مباشر على الجرثومة فقـد ذكـر الباحـث            التي قد تتعايش معها، أي أن        جراثيم وال واليواأل

Joklik 1والفورمـالين    % 0.121أن اسـتخدام الكلوترالديهايـد بنـسبة        ) 1980( في عام    اَخرون و % 
أما استخدام   .تعد مواد فعالة ألبادة هذه الجرثومة       %20والكحول اآليزوبروبيلي    % 70والكحول األثيلي   

 تؤثر في تركيب    UVلسيطرة فيعد من طرائق السيطرة المهمة ألن أشعة          في ا  UVاألشعة فوق البنفسجية    
ويمكن استخدام مـصباح زئبقـي لتـوفير    . (Marting  et al., 1989) للجرثومة DNAالحامض النووي 

أن استخدام  ) 1979( في عام    Ellner و   Antopolاألمواج القصيرة للسيطرة على النمو وقد ذكر الباحثان         
UV د تأثيره فعاالً ألبادة الجرثومة سم يع103 دقائق وعلى بعد 10 نانوميتر لمدة 254 بطول موجي.  
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          L. pneumophila تـأثير درجـات الحـرارة المختلفـة علـى نمـو جرثومـة          يوضـح : 1الشكل 
AWT, 2003) (                      

                               

  المواد وطرائق العمل   

يلول  لغاية أ  2004عينة للمدة بين آذار     ) 150(لغ مجموع العينات التي جمعت أثناء مدة الدراسة         ب

  :آالتي توزعت على النحو 2004

تـشفى  ينـوى  ومس  التابعة لفندق قصر نCooling Towersعينة مياه جمعت من أبراج التبريد ) 70( •

وقد تم اسـتخدام حاويـات      . السالم التعليمي ومستشفى الرازي ومستشفى ابن سينا في مدينة الموصل         

 قطـرات مـن     3-2باضـافة   ) حقلياً( وتم قياس الكلور المتبقي مباشرة       3 سم 250زجاجية معقمة سعة    

ثم  .(WHO, 1971)لسيطرة  اأنبوبة خاصة ومقارنة اللون مع أنبوبةاالورثوتولدين الى الماء باستخدام 

  . أثناء مدة التتجاوز ساعتينCool Boxنقلت مباشرة الى المختبر في صندوق حاٍو على الثلج 

 لبعض المنازل في مدينة الموصل Bath Showersعينة جمعت من أحواض شورات االستحمام ) 40( •

 فـي قنـاٍن      ووضعت واضفي حافة األح  باستخدام سرنجة معقمة إذ تم سحب كمية من المياه المتجمعة           

  . زجاجية معقمة ذات غطاء ونقلت مباشرة الى المختبر

 من محطة معالجة ميـاه الفـضالت التابعـة    Sewage Waterعينة جمعت من مياه الفضالت ) 40( •

  .صل ونقلت بالطريقة السابقة نفسهالمستشفيات مدينة المو

 مجـاميع إذ لقحـت      3ت الـى     المختبر في حاويات زجاجية معقمة قـسم       إلىبعد جلب العينات    و

أما المجموعة الثانية فقد تم معاملتها      .  أية معاملة  أجراءالمجموعة األولى على أوساط العزل األولي بدون        
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، وتركت فـي حمـام    في قناٍن زجاجية معقمة ذات غطاء إذ وضعت العيناتHeat Treatmentبالحرارة 

 في حين عوملت المجموعة الثالثـة بالحـامض   (Bopp et al., 1981) دقيقة 15 لمدة oم 55مائي بدرجة 

 من كلوريد البوتاسـيوم         3 سم25 مع (M 0.2) من حامض الهيدروكلوريك 3 سم3.9 دقيقة بمزج 15لمدة 

(0.2 M) للحصول على بفر (2.2  PH) مـن الـدارئ   3 سم4.5 من عينة المياه الى3 سم0.5، ثم أضيف 

 لقحـت األوسـاط الزرعيـة    .(Forbes et al., 2002)يج للتلقيح  من المز3 سم0.1 دقيقة يؤخذ 15وبعد 

 Feeley ووسـط  BCYEالمحضرة للعزل األولي للجرثومة وهي وسط اكار مستخلص الخميرة والفحم 

Gorman Agar (FG)وامتازت جميعها باحتوائها على أمالح   ووسط اكار تايروسين مستخلص الخميرة 

  . لعزل الجرثومةGrowth Factorsعوامل نمو ضرورية  بوصفها  L- Cysteine HClالحديد و

 تم تشخيص الجرثومة اعتمادا على الخـصائص المزرعيـة والمجهريـة واجـراء الفحوصـات         

يـة  ئيـة والكيميا  ئثم اجري التثبيط للجرثومة باستخدام عدد من المثبطات الفيزيا        . الكيموحيوية الخاصة بها  

  :وكاالتي

   :يةئالمثبطات الفيزيا

   :الحرارةدرجة . أ

 بمستعمرات نقية للجرثومة وحـضنت بدرجـة   Yeast Extract Brothتم تلقيح انابيب من وسط 

 مجـاميع إذ تركـت      3 أيام وبعد ظهور العكورة في الوسط السائل قسمت األنابيب الى            4-3 م لمدة    37°

 دقيقـة   30 لمـدة    oم 55في حين عرضت المجموعة الثانيـة الـى         . المجموعة األولى بدون أية معاملة      

 دقائق ثم نقلت من كل مجموعة حملة لوب ولقحت مباشـرة علـى              5 لمدة   oم 70والمجموعة الثالثة الى    

   أيـام ولوحظـت   4-3 لمـدة  oم 37وحـضنت بدرجـة    BCYE وسط آكار مستخلص الخميرة والفحم 

  .النتيجة
  

  :UVاألشعة فوق البنفسجية . ب

 بمستعمرات فتية للجرثومة ثـم      BCYEيرة والفحم    مستخلص الخم  أكارتم تلقيح أطباق من وسط      

 مل من محلول دارئ الفوسفيت المعقم       10 أيام وبعد ظهور النمو أضيف       4-3 لمدة   oم 37حضنت بدرجة   

  ثم جمع النمو الجرثـومي بـشكل         L-shapeبحيث يغمر سطح الطبق المزروع وباستخدام        ) (pH7عند  

    تخافيف عدة منه ثم زرعت حملة لوب مـن التخـافيف           رة وتم تحضي  معلق وضع في أنبوبة اختبار معقم     
 أيام ثـم تـم      4-3 لمدة   oم 37 وحضنت بدرجة    BCYE على عدة أطباق من وسط       5-10 ،   4-10،  3-10

 دقائق في ظروف    5 سم لمدة    10 نانوميتر على  بعد      254 بطول موجي    UVتعريض التخافيف الى أشعة     

موعة للسيطرة وبعد انتهاء التعريض تم تغليـف الطبـق          معقمة باستخدام أطباق بتري معقمة وتركت مج      

بورق فويل لمنع وصول الضوء اليه وترك مدة ساعة ثم لقحت من التخافيف التي عرضت لألشعة حملـة                  

  .(Gilpint et al., 1985)لوب على الوسط  نفسه وفي ظروف التحضين نفسها ولوحظت النتيجة 
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  :)المايكروويف(الموجات الدقيقة . ج

علق من خاليا الجرثومة كما ورد في الفقرة السابقة وقسمت األنابيـب الـى مجمـوعتين                حضر م 

نوع ) المايكروويف(وعرضت المجموعة االولى من األنابيب لجهاز مولد ومرسلة لالمواج األشعة الدقيقة            

ED-SEC MICROWAVE  تــصنيع شــركة SARGENT-WELCH SCIENTIFICC (U.S.A) 

     سـم لمـدة  25 المناسبة للقياسات المختبرية وعلى بعـد  -X (GHz 12-8)ويعمل ضمن ترددات الحزمة 

          دقيقة، في حين تركـت المجموعـة الثانيـة والتـي تمثـل مجموعـة الـسيطرة بـدون تـشعيع                      30

  .)2004النعيمي وآخرون، (

 وحـضنت   BCYEوبعد انتهاء التعريض زرعت من كل منها حملة لوب على الوسط األنتخابي             

  .ان بالظروف نفسها ولوحظت النتيجةالمجموعت

  

  :الكيماويةالمثبطات 

 بمـستعمرات نقيـة   Yeast Extract Brothتم تلقيح أنابيب من وسط مرق مستخلص الخميـرة  

ل قسمت األنابيـب     أيام وبعد ظهور العكورة في الوسط السائ       4-3 لمدة   oم 37للجرثومة وحضنت بدرجة    

 : مـل مـن    1 كل مجموعة بأحد أنواع المثبطات الكيمياويـة التاليـة بإضـافة              مجاميع عدة عوملت   الى

،  %20 ، الكحول اآليزوبروبيلي بتركيز    %70، الكحول األثيلي بتركيز      %0.125الكلوترألديهايد بتركيز   

وبعد المعاملة تركت العينات لمدة دقيقة واحدة ثم نقل من كـل مجموعـة بعـد                 % 1الفورمالين بتركيز   

 وحـضنت   BCYEلة حملة لوب ولقحت مباشرة على أطباق وسط أكار مستخلص الفحم والخميرة             المعام

  .(Joklik et al., 1980) أيام ولوحظت النتيجة 4-3لمدة  oم 37بدرجة 

  

  النتائج والمناقشة

   منهـا يعـود الـى جرثومـة         21 عزلـة جرثوميـة مختلفـة كـان          120الحـصول علـى   تم  

  L. pneumophila ج أن العينات المعاملة بالحامض تعد  األفضل بالنسبة لعزل الجرثومة وأظهرت النتائ

أما العينـات    %. 52في حين أعطت العينات المعاملة بالحرارة نسبة عزل          % 80إذ أعطت نسبة عزل     

عد الـزرع علـى     وب . %40ة عزل   غير المعاملة التي زرعت على أوساط الزرع األولية فقد أعطت نسب          

 أيام لوحظ عـدم ظهـور نمـو لخاليـا           4-3  لمدة oم 37 والتحضين بدرجة    BCYEالوسط االنتخابي   

لمدة  oم 70 دقيقة و    30لمدة   oم 55الجرثومة للمجموعتين الثانية والثالثة والتي تعرضت لدرجتي حرارة         

غير المعرضـة   ) السيطرة( دقائق على التوالي في حين ظهر النمو لخاليا الجرثومة للمجموعة األولى             5

 Winnوجاءت هذه النتيجة متفقـة لمـا وصـفه الباحـث             )2 و   1(  كما موضح في الصورتين      للحرارة

  .  قتلهاإلىالدرجات الحرارية يؤدي بأن معاملة الجرثومة بهذه ) 1995( في عام اَخرونو
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  A                                                    B  

  

  

  

  

   .راريةـاملة حـ بدون مع    BCYE على وسطL. pneumophilaة نمو لجرثوم : A  1الصورة     

 B                      : دقيقة30 ْم مدة 55عدم ظهور نمو بعد تعريض مزرعة الجرثومة لدرجة حرارة .  

        

  

  

  

  

  

  

  

  
                  A                                                  B 

  

  

  

    .راريةـلة حـ بدون معامBCYEط ـ على وسL. pneumophilaنمو لجرثومة : A   2الصورة    

 B                     : دقائق5 ْم مدة 70عدم ظهور نمو بعد تعريض مزرعة الجرثومة لدرجة حرارة .  
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تعريض عينات العالق الجرثومي لألشعة فـوق       وفيما يتعلق باستخدام األشعة فوق البنفسجية فبعد        

 BCYE لم يظهر نمو للجرثومة من العينات المعرضة لألشعة بعد زرعهـا علـى وسـط                 UV البنفسجية

 BCYEوانتهاء مدة التحضين بالمقارنة مع العينات غير المعرضة لالشعاع التي أظهرت نمواً على وسط               

وق بان استخدام األشعة ف   ) 1985( في عام    اَخرون و Gilpintوجاءت هذه النتيجة مطابقة لما ذكره الباحث        

  . فعاالً للقضاء عليها  نانوميتر254البنفسجية عند الطول الموجي 

 سم من   25 دقيقة وعلى بعد     30أظهرت نتائج تعريض معلق الجرثومة للموجات الدقيقة لمدة         فيما  

 oم 37 والتحـضين بدرجـة      BCYEمصدر التشعيع عدم ظهور النمو بعد التلقيح على الوسط االنتخابي           

ة باختبار السيطرة على العينات غير المعرضة للتشعيع والتي أظهرت نمـواً علـى               أيام مقارن  4-3ولمدة  

. يقة في السيطرة على نمو الجرثومـة      الوسط الزرعي االنتخابي مما يدل على كفاءة استخدام الموجات الدق         

لـذا   تحديداً L. pneumophilaونظراً لعدم وجود دراسة حول تأثير موجات المايكروويف على جرثومة 

  .  توسعاً وشمولية حول هذا الموضوعان هذه النتائج يمكن ان تكون مفتاحاً لتجارب أكثرف

         وقد أثبتت الدراسات في هذا المجـال أن الموجـات الدقيقـة ضـمن هـذه التـرددات وللفتـرة                 

          Staph. aureus و E. coliالزمنية نفسها كفوءة في التأثير على أنـواع أخـرى مـن الجـراثيم مثـل      

  . )2001النعيمي وآخرون، (

بعد التلقيح بحملة لوب من كل مجموعـة مـضافاً اليهـا مـادة               ف مثبطات الكيمياوية اما بالنسية لل  

 بدون إضافة مادة مثبطة وعلى وسط       (Control)كيمياوية مثبطة فضالً عن التلقيح من مجموعة السيطرة         

BCYE     م 37 بدرجة حرارة     أيام 4-3 وبعد التحضين لمدةo         لوحظ عدم ظهور نمو للجرثومة إذ أعطـت

بعد دقيقة واحدة فقط مقارنة مع عينة السيطرة التي أظهرت نمـواً            % 100المثبطات المستخدمة نسبة قتل     

بـأن  ) 1980( في عام    Joklikاتفقت هذه النتيجة مع ما أشار اليه الباحث         . الزرعي االنتخابي في الوسط   

   . ذكورةياوية مثبطة لنمو الجرثومة بالتراكيز المهذه المواد الكيم
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