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  الملخص

من مياه ابراج التبريد للمـدة مـن اذار     Legionella pneumophilaتضمن البحث عزل جرثومة 

 وتم تشخيص الجرثومة اعتمادا على قدرتها على النمو على اوسـاط العـزل            2004  ولغاية ايلول    2004

هر سالبيتها لصبغة كرام فـضالً عـن اجـراء           وعلى الفحص المجهري الذي اظ      بهذه الجرثومة  الخاصة

الجرثومة حيث ابدت اختالفا في قدرتها على انتاج انـزيم االوكـسديز            باالختبارات الكيموحيوية الخاصة    

 الكاتاليز والحركة وتميع الجالتين وتحليل الهيبيوريت والنشا فضالً عـن           اتموجبة الختبار واعطت نتائج   

 وكذلك انتاج انزيمات تحلل الـدهون وانتـاج انـزيم    DNase و β-lactamase انزيميقدرتها على انتاج    

 .IMViCالبروتييز فيما كانت سالبة الختبار اليوريز وتخمر الكاربوهيدرات واختزال النترات واختبارات 
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ABSTRACT 

The study included isolation of Legionella pneumophila from cooling water during 
March 2004 –Septemper 2004. The bacterium  was identified depending on ability to 
grow on selective media and microscopical examination which revealed that it is gram 
negative as well as biochemical tests were done and showed its variation reaction for 
oxidase and positive reactions for catalase, motility, gelatinase, hippurate hydrolysis and 
starch hydrolysis as well as it was positive for β -lactamase, DNase, Lipase and protease 
and it was negative for urease, carbohydrate fermentation, nitrate reductase and IMViC 
test .   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المقدمة

ألخيرة  االسنوات دراسات في من االجناس الجرثومية التي تركزت عليها الLegionellaتعد جرثومة 

  .)L.pneumophila )Mathews and Roy, 2000بسبب عالقتها مع أبراج التبريد وخاصة النوع  

بشكل واسع في البيئات المائية بوصفها مواطن طبيعيـة خاصـة            L.pneumophilaتوجد جرثومة   

لتبريد وميـاه شـورات  األسـتحمام        المياه الدافئة كما انها توجد في البيئات المائية الصناعية مثل أبراج ا           

  º   . (Addiss et al., 1989) م42-25 حيث انها تمشي في مدى حراري يقع بين  وغيرها

 أفرادها تضم مجموعة  من العـصيات        Legionellaceaeالى عائلة    L.pneumophilaعود النوع   ي

 مايكروميتر عرضاً متحركة    0.3-0.9مايكروميتر طوالً و     2-20السالبة لصبغة كرام تنحصر ابعادها بين       

 (Rodgers and Pasculle, 1991 ; Brooks et al ., 2001بسوط او أكثر قطبي الموقع أو شـبه قطبـي   

Baker and Breach, 1980; .(  

وتعد الجرثومة صعبة النمو مختبرياً إذ تحتاج الى استخدام أوساط زرعية خاصة تحوي عدد من 

  . ومصدر للحديد L-Cysteine HClاض االمينية خاصة   عوامل النمو الضرورية مثل األحم

 Bufferd Charcoal Yeast Extract Agar (BCYE)  ويعد وسط مستخلص الخميرة والفحم  

أيام للنمو ،اذ تظهر المستعمرات بيضاء أو رصاصية صغيرة 7 -3أفضل األوساط الزرعية وتحتاج الى 

 .Lنظراً الرتباط جرثومةو(Tierney et al., 2003) لماعة ذات حافة منتظمة على هذا الوسط 

pneumophila  ببعض االصابات الرئوية الحادة ودورها في احداث وبائيات عالمية احياناً وارتباط

وجودها بشبكات التبريد والشورات ومصادر اخرى ونتيجة لتزايد نسبة انتشارها في العالم ولعدم وجود 

  وتشخيصعزلفقد استهدف هذا البحث بة عزلها وتشخيصها لذا عليها محلياً بسبب صعو دراسات منجزة

  .يةئوتها المنسبوتحديد من مياه ابراج التبريد  L. pneumophilaجرثومة 

  

 المواد وطرائق العمل

  :جمع العينات

 نينوى ومستـشفى  التابعة لفندق قصر Cooling towersعينة مياه من أبراج التبريد ) 70(جمعت 

 وقد تـم اسـتخدام حاويـات        .الموصل مستشفى الرازي و مستشفى ابن سينا في مدينة          السالم التعليمي و  

 نقلت مباشرة الى المختبر في صندوق حاٍو على الثلج أثناء مدة التتجـاوز  .3 سم250زجاجية معقمة سعة  

   .ساعتين

  

  : العزل االولي للجرثومة

 مجاميع إذ لقحت المجموعة     3لى  بعد جلب العينات الى المختبر في حاويات زجاجية معقمة قسمت ا          

أما المجموعة الثانية فقد تم معاملتها بـالحرارة        . األولى على أوساط العزل األولي بدون اجراء أية معاملة        
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Heat Treatment وتركت في حمام مائي بدرجة غطاء، إذ وضعت العينات في قناٍن زجاجية معقمة ذات 

ـ [المتكون في حين عوملت المجموعة الثالثة بالحامض  (Bopp et al., 1981) دقيقة 15ْ م لمدة 55 زج بم

 للحصول على ( 0.2) من كلوريد البوتاسيوم 3 سم25 مع (M 0.2) من حامض الهيدروكلوريك 3 سم3.9

 0.1 دقيقة يؤخذ 15 من الدارئ وبعد 3سم 4.5 من عينة المياه الى 3 سم0.5 ، ثم أضيف (pH 2.2)]بفر 

 لعـزل   في المختبـر  لقحت األوساط الزرعية المحضرة(Forbes et al., 2002) من المزيج للتلقيح 3سم

  Feeley Gorman Agar (FG) ووسـط  BCYEلجرثومة وهي وسط اكار مستخلص الخميرة والفحـم  ا

ووسط اكار تايروسين مستخلص الخميرة فضالعن وسط اكار مستخلص الخميرة والفحم مع الهيموكلوبين             

-L وفرشـها باسـتخدام   الخاصةمجاميع الثالثة الى أوساط العزل    ينة من ال   من كل ع   3 سم 0.1وذلك بنقل   

shape م37 بشكل متجانس ثم حضنت بدرجة º 5 أيام وبوجود 7-3 لمدة % CO2  باسـتخدام Candle 

jar، (Joklik et al., 1980) . امتازت جميعها باحتوائها علـى أمـالح   التيتم استخدام األوساط الزرعية 

وقد تـم  .  لعزل الجرثومةGrowth factors بوصفها عوامل نمو ضرورية  L- Cysteine HClالحديد و

 Ferric nitrateتحوير جميع األوساط الزرعية المستخدمة لعزل وتنمية الجرثومة حيث  استخدمت مـادة  

ــن  ــدالً م ــز   Ferric pyrophosphateب ــد بتركي ــصدر للحدي ــا م ــى أنه ــم0.25 عل ــر/ غ  لت

(Feeley et al., 1978,1979; Ristroph et al., 1980).  
   

  :تشخيص الجرثومة

 صـبغها    ثـم  مـن وتم تحضير شرائح    و  المعزولة اختبرشكل المستعمرات بعد انتهاء مدة التحضين     

 دقيقة لكون الجرثومة ضعيفة االصطباغ بهذه       15-10بالسفرانين لمدة    بصبغة كرام مع اطالة مدة التصبيغ     

 ثم تم انتخاب مستعمرات نقية من جرثومة نامية على مجهرياًوفحصت  (Behrman et al., 2004)الصبغة

 Modified Wadowsky Yeeاوساط الزرع االولي ولقحت على االوسـاط التشخيـصية وهـي وسـط    

medium (MWY)  ووسط اكار مستخلص الخميرة والفحم الحاوي على الـصبغات  Charcoal Yeast 

Extract Agar with Dyesلخميرة   اضافة الى مرق مستخلص اYeast Extract Broth.   

 Blood Agarار الدم ـ على وسط اكمنهاولتأكيد التشخيص للجرثومة تم تخطيط مستعمرات نقية 

mediumط اكار مستخلص الخميرة والفحم بدون السستين ـ ووس Charcoal Yeast Extract Agar 
medium without Cysteine ( Hadgson and Casey, 1998 ; Brooks et al., 2001).  

  

  األختبارات الكيموحيوية

   -:شملت االختبارات

   (Prescott  et al., 1996)  اختبار فعالية أنزيم السايتوكروم أوكسديز

    (Hebert, 1981) أجري االختبار كما جاء في  اختبار تحلل الصوديوم هيبوريت
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، لكتاليز اختبار فعالية انزيم اLactamase β (Thornsberry & Kirven , 1978) -اختبار إنتاج أنزيمات 

اختبار األنزيم المحلـل للحـامض النـووي        ،اختبار تحلل النشأ    ،اختبار تميع الجيالتين    ،  اختبار الحركة     

اختبار فعاليـة  ، اختبار إنتاج أنزيم البروتيز ، اختبار إنتاج أنزيم اللسيثنيز والاليبيز    ،  الديوكسي رايبوزي   

 IMViCاختبـارات   ،  النتـرات    اختبـار اختـزال   ،   تخمـر الكربوهيـدرات      اختبـار ،أنزيم اليـوريز    

   .(Collee et al ., 1996 ; Koneman et al., 1997 )أجريت هذه االختبارات كما ورد في

   فقد شملتاألوساط الزرعية المستخدمة الجراء الفحوصات الكيموحيويةاما 

                              Nutrient Gelatin medium      وسط الجيالتين المغذي           •

                       Sulfide-Indol Motility  medium      الختبار الحركة       SIMوسط  •

                         Starch Hydrolysis  mediumوسط اختبار تحلل النشا                 •

   Hippurate Hydrolysis  medium                        وسط تحلل الصوديوم هيبيوريت  •

   DNase Agar medium              مض النووي الديوكسي رايبوزيوسط آكار الحا •

                                                    Egg Yolk Agarوسط آكار صفار البيض  •

  Casein Hydrolysis medium                 وسط تحلل كازائين الحليب                  •

   Phenol Red Peptone Water medium                وسط ماء الببتون والفينول االحمر    •

   Nitrate Broth medium                            النترات                  وسط مرق  •

   Christensens Urea Agar medium                              وسط اكار اليوريا االساس     •

   Peptone Water medium                                   وسط ماء الببتون             •

  Glucose Phosphate Peptone Water medium                        ت وسط ماء الببتون والكلوكوز والفوسفي •

            Simmon's Citrate Agar medium            وسط آكار السترات                  •

  . ( MacFaddin, 1985 ; Collee et al., 1996)حضرت هذه األوساط الغذائية كما ورد في

  

  النتائج والمناقشة

 منها يعود الى جرثومة 21 عزلة جرثومية مختلفة كان 120 على    من مياه ابراج التبريد    تم الحصول 

 L. pneumophilaتعد نسبة عزل الجرثومة من أبـراج التبريـد فـي     ال،%17.5أي بنسبة عزل مقدارها

من ) 1993( وجماعته في عام     Koidدراستنا عالية عند مقارنتها مع دراسات أخرى، فقد استطاع الباحث           

 من مياه تعود ألبراج التبريـد فـي منـاطق    % 50وبنسبة  L. pneumophilaعزل وتشخيص جرثومة 

من خالل مسح بيئي فـي      ) 1997( وجماعته في عام     Hengمختلفة ، وفي دراسة أخرى استطاع الباحث        

 Hadgsonأما الباحثان   . في مياه أبراج التبريد في مناطق مختلفة       % 36سنغافورة عزل الجرثومة بنسبة     

من خالل  %  60 فقد أشارا الى أن نسبة عزل الجرثومة في أبراج التبريد بلغت          ) 1998( في عام    Caseyو

 200 في برمنكهـام شـملت    Industrial Water Society (IES) الصناعيةدراسة قامت بها جمعية المياه
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فقد شملت دراسته التحري    ) 2000( في عام    Wahalaأما الباحث   . عينة ألبراج التبريد في مناطق مختلفة     

 4في أبراج التبريد لسبعة فنادق في سيريالنكا وقد تمكن من عزلها فـي               L.pneumophilaعن جرثومة   

   %.93.7بلغت فنادق وبنسبة 

وأظهـرت النتـائج أن العينـات    . L. pneumophilaتم استخدام ثالثة طرائق في عزل جرثومـة  

في حـين أعطـت      % 80المعاملة بالحامض تعد  األفضل بالنسبة لعزل الجرثومة إذ أعطت نسبة عزل             

 أوساط الـزرع    أما العينات غير المعاملة التي زرعت على       %. 52العينات المعاملة بالحرارة نسبة عزل      

أن معاملـة   ) 1981( وجماعته فـي عـام       Boppوقد ذكر الباحث     %. 40األولية فقد أعطت نسبة عزل      

مقارنة مع العينات غير المعاملـة       % 45عينات المياه قبل الزرع بالحامض تعطي عزالً للجرثومة بنسبة          

ل علـى نـسبة عـزل       فقد حص ) 1982( في عام    Edelstienأما الباحث    %. 36التي أعطت نسبة عزل     

لعينات المياه المعاملة    % 83مقاربة للنسبة التي تم الحصول عليها في دراستنا الحالية إذ بلغت في دراسته              

   %. 71بالحامض في حين بلغت نسبة العزل من العينات غير المعاملة 

ية الموجودة فـي    تعد معاملة العينات البيئية بالحامض او بالحرارة مهمة لتقليل تأثير االحياء المجهر           

 وتبلـغ    ويسهل عزلهاL.pneumophilaعينات المياه وتثبيط نموها وفي الوقت نفسه يعزز نمو جرثومة  

  اما درجة الحموضـة المثاليـة        º م 42-25 والمدى الحراري يقع بين      º م 35درجة الحرارة المالئمة للنمو     

  .(Reinthaler et al., 1993; Ta  et al., 1995) 7.2-6.6 اال ان المدى يقع بين 6.9

 نمـواً متغايراًحيـث ظهـرت    الخاصـة  على اوساط العزل L. pneumophilaاظهرت جرثومة 

 بيـضاء رصاصـية لماعـة ذات       BCYEحـم   فعلى وسط اكار مـستخلص الخميـرة وال       المستعمرات  

 بــاحثونوهــذا جــاء مطابقــاً مــع مــا اشــار اليــه ال) 1(حافــة منتظمــة كمــا فــي الــصورة 

 (Collee et al., 1996 ; Forbes et al., 2002) . اما على وسطFG     ظهـرت مـستعمرات الجرثومـة

صغيرة في بداية فترة التحضين ثم ازداد حجمها تدريجيا وتميزت بصبغة بنية نتيجة احتواء الوسط علـى                 

 وهذا ماجاء متفقاً مع   ) 2(الحامض األميني التايروسين الذي يعد معززاً لنمو الجرثومة وكما في الصورة            

ظهر النمو على وسط اكار تايروسين مـستخلص        كما. )1978( وجماعته في عام     Feeleyماذكره الباحث   

وجاء هذا متفقاً مع ما ذكـره       ) 3(مستعمرات واضحة ذات لون بني مميز كما في الصورة          الخميرة بشكل   

ـ   لى ظهر نمو الجرثومة عفيما ) 1988( في عام Taylor و Harrison الباحثان  ستخلص وسـط أكـار م

 بـشكل  Charcoal Yeast Extract Hemoglobin Agar Mediumالخميرة والفحم مـع الهيموكلـوبين   

وجاء هذا متفقاً مع مـا وصـفه الباحـث    ) 4(، كما في الصورة    أيام 10بعد مدة تحضين     وبطيءضعيف  

Weaver 1978( في عام(.  

ظهر النمـو علـى وسـط        فقد   النمو على األوساط المستخدمة في تشخيص الجرثومة      وفيما يخص   

MWY         وجاء هذا متفقاً مع ما أشار اليه الباحث         ) 5(بلون أخضر الى أزرق، كما في الصورةEdelstein 

 اكار مستخلص الخميرة والفحم الحـاوي علـى         وكذلك ظهر نمو الجرثومة على وسط      ،)1982(في عام   
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 Vickers مـاذكره الباحـث      وهذه النتيجة جاءت متفقة مـع     ) 6(، كما في الصورة     بلون اخضر  الصبغات

عكـورة  بشكل    فقد كان  وسط مرق مستخلص الخميرة   ، اما نمو الجرثومة على      )1981(وجماعته في عام    

 فـي االوسـاط      التنمو  هذه الجرثومة  حيث ان  )7(واضحة في الوسط الزرعي السائل وكما في الصورة         

 وجماعته في عـام     Ristrophاليه الباحث    وجاء هذا متفقاً مع ما أشار        الزرعية السائلة االعتيادية االخرى   

 كاوسـاط   وسط اكار مستخلص الخميرة والفحم بدون السستين      و، اما عند استخدام وسط اكار الدم        )1980(

 جاء متفقاً لما اشـار      وهذا زرعية لتاكيد تشخيص الجرثومة فلم يظهر نمو للجرثومة على هذين الوسطين            

  . 1996 وجماعته في عام  Colleeثاليه الباح

 ظهرت الجرثومة بـشكل عـصيات    L. pneumophilaلمستعمرات ومن خالل الفحص المجهري 

  ).8( ذات أشكال عصوية قصيرة كما في الصورة وقصيرة سالبة لصبغة كرام 

 التشخيصية التي اجريت على الجرثومة والنتائج التي تم         االختبارات الكيموحيوية  1 يوضح الجدول 

اختالفاً في قدرتها على انتاج أنزيم األوكسديز الذي يعمل         ل عليها حيث اظهرت عزالت الجرثومة       الحصو

-Tetramethyl-Pعلى نقل األلكترونات من الجزء الواهب لها الى العامل المختزل المتمثـل بالكاشـف               

Phenyl Diamin Dihydro Chlorideنـزيم  أمـا بالنـسبة أل  .  وظهور لون بنفسجي غامق خالل ثواٍن

الكاتاليز فان خاليا الجرثومة أبدت تفاعالً ايجابياً في إنتاج هذا األنزيم الذي يحطم بيروكسيد الهيـدروجين                

الى أوكسجين وماء وهذا يعطي دليالً على الطبيعة السمية لبيروكسيد الهيدروجين الذي ينتج مـن خـالل                 

في ) 2001( وجماعته في عام     Brooksحث  النشاطات األيضية للجرثومة وجاء هذا متفقاً مع ما ذكره البا         

   موجبة ألنزيم الكتاليز في حين تنتج انزيم األوكسديز بشكل ضعيف L.pneumophilaأن عزالت جرثومة 

أما بالنسبة الختبار الحركة فقد أظهرت النتائج أن الجرثومة متحركة  ويتفق هذا مـع مـا ذكـره                   

لجرثومة متحركة بوجود سوط او اكثر قطبي او شبه         من أن ا  ) 2002( وجماعته في عام     Forbesالباحث  

أما بالنسبة الختبار تميع الجيالتين فقد أبدت الجرثومة تفاعالً موجباً إذ دلت النتائج على امتالكهـا   . قطبي  

وفيما يخـص اختبـار     . القدرة على انتاج أنزيم الجيالتينيز المحلل للجيالتين بداللة تميع الوسط الزرعي            

 تنفرد عن باقي األنواع التابعة للجنس نفسه في         L.pneumophilaم هيبيوريت فان جرثومة     تحلل الصوديو 

قدرتها على تحليله حيث ان إضافة كاشف الننهدرين يؤدي الى نزع مجموعة األمين بالتأكسد من مجموعة                

مختزل للننهـدرين   ألفا أمين في هذا التفاعل وتتحرر األمونيا وثاني أوكسيد الكاربون واأللديهايد والشكل ال            

وهذا ) 9(إذ تتفاعل األمونيا مع الننهدرين المتبقي المختزل مكونة مادة أرجوانية وكما موضح في الصورة               

كما أبدت الجرثومة تفـاعًآل موجبـاً لتحلـل النـشا           ) . 1981( في عام    Hebertمطابق لما ذكره الباحث     

تـاج  يود اليها ألن الجرثومة قادرة على إن      فظهرت مناطق شفافة حول مناطق نمو الجرثومة عند إضافة ال         

 Weaverوجاء هذا متفقاً مع ما ذكره الباحـث  ) 10(، كما موضح في الصورة    أنزيم األميليز المحلل للنشا   

 - βأما بالنسبة لقدرة الجرثومة على إنتاج أنزيمات  .في قدرة الجرثومة على تحلل النشا) 1978(في عام 

Lactamase    األبـيض فـي     عزالت نتائج موجبة لهذه األنزيمات بدليل تكوين اللـون         فقد أظهرت جميع ال
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 Kirven و   Thornsberryويتفق هذا مع ما ذكره الباحثان     ) 11(أنبوبة االختبار وكما موضح في الصورة       

  . β - Lactamase في أن الجرثومة لها القدرة على أنتاج أنزيمات) 1978(في عام 

انتاج أنزيمي اللسثنيز والاليبيز فقد أظهرت النتائج قدرة الجرثومة         وعند اختبار قدرة الجرثومة على      

على إنتاج هذين األنزيمين بداللة ظهور مناطق رائقة حول المستعمرات النامية داللة على تحلل اللـسثنيز                

الى فوسفوريل كولين وكلسيرات ثنائية فضالً عن قدرتها على إنتاج أنـزيم الاليبيـز              ) فوسفاتديل كولين (

وجاء هذا متفقاً مع    ) 12(اللة ظهور لون أزرق مخضر في مواقع تحلل الدهن وكما موضح في الصورة              بد

 .في ان الجرثومة موجبة النتـاج كـال االنـزيمين         ) 2001(جماعته في عام     و Brooksما ذكره الباحث    

ـ    DNaseوبالنسبة للتحري عن وجود األنزيم المحلل للحامض النووي منقوص األوكـسجين             دت  فقـد أب

عزالت الجرثومة تفاعالً موجباً بظهور مناطق رائقة حول المستعمرات النامية وتغير لون الوسـط الـى                

فضالً عن ذلـك فـان الجرثومـة        . DNaseاألزرق الغامق بعد النمو، داللة على امتالك العزالت ألنزيم          

 النامية داللة على تحلل     موجبة لالنزيم المحلل لكازائين الحليب فقد ظهرت مناطق شفافة حول المستعمرات          

  . كازائين الحليب الموجود في الوسط بفعل الجرثومة

أما بالنسبة النتاج أنزيم اليوريز فقد بدت الجرثومة سالبة وغير قادرة على إنتاج هذا األنزيم الـذي                 

أنها سالبة  كما  . يحلل اليوريا الى أمونيا ويغير لون الوسط الى األحمر بداللة بقاء اللون األصفر في الوسط              

، فضالً عـن   الذي يختزل النترات الى نتريتNitrate Reductaseالختزال النترات لعدم امتالكها أنزيم 

عدم قدرة العزالت الجرثومية على تخمر او أكسدة الكاربوهيدرات ويتفق هذا مـع مـا ذكـره الباحـث                   

Brenner ثومة سالبة لالختبارات المذكورةفي أن الجر) 1985( في عام .  

 فان الجرثومة سالبة النها غير قادرة على إنتـاج األنـدول مـن              IMViCوفيما يخص اختبارات    

الحامض األميني التربتوفان لعدم امتالكها ألنزيم التربتوفانيز ولم تـستطيع تخميـر الكلوكـوز وإنتـاج                

  .الحامض كما انها لم تستطيع استهالك السترات كمصدر وحيد للكربون
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  .المعزولة قيد الدراسة L. pneumophilaنتائج االختبارات الكيموحيوية لجرثومة  :1الجدول 

 االختبارات Tests النتيجة

± Oxidase test اختبار األوكسديز 

+ Catalase test اختبار الكاتاليز  

+ Motility test اختبار الحركة  

+ Gelatinase test اختبار تحلل الجيالتين  

+ Hippurate hydrolysis test   اختبار التحلل المائي للهيبيوريت  

+ Starch hydrolysis test اختبار تحلل النشا  

+ β – Lactamase test اختبار انتاج أنزيمات البيتا الكتاميز 

+ Lipase test اختبار تحلل الدهون  

+ DNase test 
 تحلل الحامض النووي منقوص اختبار

   االوكسجين

+ Protease test اختبار انتاج البروتييز  

- Urease test اختبار اليوريز  

- Carbohydrate Fermentation اختبار تخمر الكاربوهيدرات وانتاج الغاز  

- Nitrate reductase اختبار اختزال النترات  

- IMViC tests  اختباراتIMViC  

Negative         سالب  +Positive       موجب  ±  Variableاين   متب    
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  . المعزولة من مياه ابراج التبريدL. peneumophila صور االختبارات الكيموحيوية لجرثومة :1الشكل 

  
 
  

2 1

3 4 

5 6 

  ظهرت المستعمرات بيضاء رصاصية لماعة BCYE  النامية على وسط  L. peneumophila مستعمرات جرثومة  ) 1(
  لمستعمرات ذات لون بني ظهرت اFG  النامية على وسط L. peneumophila مستعمرات جرثومة  ) 2(
  اكار ثايروسين مستخلص الخميرة ظهرت مستعمرات واضحة بنية  النامية على وسطL. peneumophilaمستعمرات جرثومة  ) 3(
  اكار مستخلص الخميرة والفحم والهيموكلوبين ظهر النمو بشكل ضعيف  النامية على وسط  L. peneumophila مستعمرات جرثومة  )  4(
   ظهر النمو بلون اخضر الى ازرقMWY النامية على وسط  L. peneumophila مرات جرثومة  مستع) 5(
   النامية على وسط مستخلص الخميرة والفحم الحاوي على الصبغات ظهر النمو بلون اخضرL. peneumophilaمستعمرات جرثومة  ) 6(
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  يتبع

  

  

  

7  Control + 8 

Control + 
9 10 

11 + -  Control 

12 

  )بشكل عكورة(مستخلص الخميرة على وسط مرق L. peneumophilaنمو جرثومة ) 7(

  فقد ظهرت بشكل عصيات قصيرة سالبة لصبغة كرام ) 1000x ( مصبوغة بصبغة كرام  L. peneumophilaخاليا جرثومة ) 8(

  نية نتيجة التفاعل على تحليل الصوديوم هيبيوريت فقد تكونت مادة ارجوا L. peneumophilaقدرة جرثومة ) 9(

   على تحلل النشا ظهرت مناطق رائقة حول مواقع النمو L. peneumophilaقدرة جرثومة ) 10(

  بداللة تكوين لون ابيض  β-Lactamase  النزيمات L. peneumophilaانتاج جرثومة ) 11(

  رت مناطق رائقة مزرقة في مناطق النمو على انتاج انزيمي الاليبيز واللسيثنيز فقد ظهL. peneumophilaقدرة جرثومة ) 12(
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