
  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 

١

  
 

  العربية السورية اجلمهورية
  ةـة الذريـالطاق هيئة

 
  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س  

  ٢٠٠٦حزيران 

  خمربية علمية  دراسة عنتقرير
  قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية

  
  
 
  

  األثر الموهن لجرعات األشعة فوق البنفسجية في بكتيريا سالبة الغرام          

  ) القولونية األيشريكيابروسيال، يرسينيا،                      (
  
  
  
  إعـداد

  
  أيمن المريري . د

 
  

  

  

  

  
  
  



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢

  :المشارآون في الدراسة
  

اآلنسة رزان حمود واألنسة نيرمين حاج محمود والسيدة نور عثمـان           : شارك في هذا العمل كل من     

  من خالل تحضير المحاليل المـستخدمة،      ،عيدفواز الشولي والسيد محمد س    السيد  والسيدة رند عكل و   

  .واستنبات وتشعيع البكتيريا المستخدمة في هذه الدراسة



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٣

  فهرسال
  

  ٦        مستخلص
Summary           Error! Bookmark not defined.  

  ٨       المقدمة        

  ٨                  Brucella البروسيال ١,١

  ٩  Yersinia enterocolitica اليرسينيا المعوية ٢,١

  ١٠                            E. coli األيشريكيا القولونية ٣,١

  ١١                                       UV ultraviolet أثر األشعة فوق البنفسجية ٤,١

  ١٣                                                                            ...الطرائق. ٢

  ١٣                       )PBS) Phosphate–Buffered Salin الملح الفوسفاتي الموقي ١,٢

  ١٣                                                          السالالت البكتيرية واستنباتها٢,٢

  ١٤                                                                YopD  تعبير الـ٣,٢

  ١٥                                                                                 التشعيع٤,٢

  ١٥                                                                     تحليل النتائج٥,٢

  ١٦                                                                                      النتائج.٣

  ١٦                                      Yersinia O:3 and O:9تشعيع اليرسينيا المعوية . ١,٣

  ١٩                                    E. coliتشعيع األيشريكيا القولونية . ٢,٣   

  ٢١                                       Brucellaتشعيع البروسيال . ٣,٣

         ٢٥                       البنفسجيةاإلصالح البكتيري لتأثير األشعة فوق. ٤,٣

          ٢٥ا                                              سالالت اليرسيني. ١,٤,٣

  ٢٩                              سالالت األيشريكيا القولونية. ٢,٤,٣

      ٣٣                                           سالالت البروسيال. ٣,٤,٣

  ٣٨   في تثبيط بكتيريا سالبة الغرامUVcدراسة آثر شدة التشعيع بالـ . ٥,٣

  ٣٨  لى األيشريكيا القولونية األثر ع١,٥,٣

  ٤٣    األثر على اليرسينيا المعوية٢,٥,٣

     ٤٧           األثر على البروسيال٣,٥,٣

    ٥٦  UVc على اإلصالح البكتيري آلفة الـ pHأثر الـ . ٦,٣

  ٥٨ المناقشة            ٤   

  ٥٩   على تخريب الدناUVc تحريض الـ ١,٤



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٤

  ٦٣  )DNA( آليات اصالح الحمض النووي الريبي المنقوص األكسجين ٢,٤

  ٦٣             Photoreactivationة على االرتكاس الضوئي  اآلليات المعتمد١,٢,٤

  ٦٤  Excision repair آليات اإلصالح باالستئصال ٢,٢,٤

  ٦٥  Base excison repair BFR استئصال أساس آزوتي ١,٢,٢,٤

  ٦٥  Nucleotid excision repair NER إصالح االستئصال النكليوتيدي ٢,٢,٢,٤

  ٦٦  Lesion bypass إصالح التطفير ٣,٢,٤

  ٦٦   اإلصالح التآشيبي٤,٢,٤

   ٧٥  التوصيات.  ٥

  ٧٦    كلمة شكر     

  ٧٧  المراجع. ٦

  



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٥

  المصطلحات
 Index  

  
 Antigen مستضد

 Base excision repair  إصالح استئصال أساس

 Brucella  البروسيال

 Cofactor  عامل مساعد

  E. coli  األيشريكيا القولونية 

 Excision repair  اإلصالح باالستئصال

 Hydrolysis  لحلمهةا

 Internal Toxin  ذيفان داخلي

 LPS  متعدد السكاريد الليبيدي

 Nucleotid excision repair  إصالح االستئصال النكليوتيدي

 Photolysis Enzyme  أنزيم التحلل الضوئي

 Photoreactvation  االرتكاس الضوئي

 Plasmid  بالزميد
 Pyrimidin dimmer  ثنائي البيرميدين

 Resistance  مقاومة
 Ultraviolet (UV) Radiation  األشعة فوق البنفسجية

 Yerssinia enterocolitica  اليرسينيا المعوية

  
 
 
 
 



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٦

  األثر الموهن لجرعات األشعة فوق البنفسجية في بكتيريا سالبة الغرام              

  ) القولونيةاأليشريكيا بروسيال، يرسينيا،  (                            
  

  أيمن المريري . د                                              
  

  مستخلص
  

 نانو متر على بكتيريا سالبة الغرام، اليرسينيا        ٢٥٤درسنا أثر األشعة فوق البنفسجية بطول الموجة        

لقولونيـة  واأليـشريكيا ا  ) المالطية والمجهـضة  ( والبروسيال   O:9 و   O:3المعوية ذات النمط المصلي     

)O:157   و DH5α-pEt15b .(         كان الزمن الالزم لتثبيط اليرسينيا المعوية واأليشريكيا القولونية)O:157 

فـي الظـالم    ( ثانية   ٣٦٠ و   ٢٤٠،  ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧إذا كانت جرعة التشعيع     ) DH5α-pEt15bو  

على التوالي  ) ود الضوء بوج( ثانية   ١٢٠و  ) في الظالم ( ثانية   ٦٠على التوالي؛ بينما    ) وبوجود الضوء 

كان زمن التشعيع الـالزم لتثبـيط سـاللتي البروسـيال           . ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥لجرعة تشعيع قدرها    

 ثانية فـي الظـالم أو بوجـود         ٢٤٠ ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧عند جرعة التشعيع    ) المالطية والمجهضة (

 ٢٤٠و  ) في الظالم (ية   ثان ١٢٠ ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥بينما كان من أجل جرعة تشعيع قدرها        الضوء،  

 كعياري، والحظنا أن    O:157استخدمنا ساللة األيشريكيا القولونية     . على التوالي ) بوجود الضوء (ثانية  

كانتا أكثر حـساسية  ) S19 و Rev.1( والساللتين اللقاحيتين من البروسيال O:9 و  O:3ساللتي اليرسينيا   

 ووجود  UVc عالقة بين حساسية اليرسينيا للـ       لم نالحظ .  من ساللتي البروسيال الوحشيتين    UVcللـ  

  .+pYVأو عدم وجود بالزميد الفوعة الـ 

  
اح ات مفت ةاأل : آلم ينيا المعوي سجية، اليرس وق البنف عة ف ة، ، ش شريكيا القولوني يال، األي     البروس

   .بالزميد
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The attenuation effect of UVc radiation doses in gram-negative    

bacteria (Brucella, Yersinia, Escherichia coli) 
 
                                        Al-Mariri, A. 
 
Summary 
 

The gram-negative bacteria Yersinia enterocolitica serogroup O:3 and O:9, 

and Brucella (melitensis and abortus) together with Escherichia coli (O:157, 

DH5α-pEt15b), were investigated to evaluate there susceptibility to UV 

radiation at 254 nm. If the dose of UVc was 18.7 mW/cm2, the time required for 

inactivation of Y. enterocolitica and E. coli  DH5α-pEt15b and O:157 was 240s 

and 360s in the dark and light respectively; where if the dose was 19.5 mW/cm2, 

the time required was 60s in the dark and 120s in light respectively. The time 

required for inactivation of Brucella strains (melitensis and abortus) if the dose 

was 18.7 mW/cm2 was 240s in both dark and light, whereas it was 120s (dark) 

and 240s (light) respectively, when the dose was 19.5 mW/cm2. Using E. coli 

O:157 as control, it appears that Y. enterocolitica serogroup O:3 and O:9 and 

vaccinal strains of Brucella (Rev.1 and S19) are more sensitive to UV than wild 

Brucella strains. No relation was found between the sensitivity of Y. 

enterocolitica to UV and the presence or absence  of a pYV+ virulence plasmid. 
 
 

Key words: Yersinia,  Brucella, E. Coli, Plasmid, Ultraviolet UV. 



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٨

  المقدمة. ١

  Brucellaالبروسيال  ١,١
 األمراض المشتركة بين اإلنـسان والحيـوان         مسببات من) بكتيريا سالبة الغرام  (تعتبر البروسيال   

  أربعـة أنـواع   منهايوجد). Boschiroli et al., 2001( ةعديد من الحيوانات البرية واألهلحيث تصيب 

 ، البروسيالB. melitensis، بروسيال الحمى المالطية B. abortusالبروسيال المجهضة : ممرضة لإلنسان

 على طريقة اًيمكن اعتبار تحديد نوع البروسيال مؤشر. B. canis والبروسيال الكلبية B. suisالخنزيرية 

 بين  ةعتبر السبب األول لإلصابة المباشر    تعتبر الحمى المالطية من األمراض المهنية، حيث        ت. العدوى

غيـر  (تناول الحليب الملوث ومنتجاتـه الطازجـة        إلى   إضافةً     ،ة المصابة والمربين  الحيوانات األهل 

ويتعـرض العـاملون فـي المخـابر     . ) Challoner et al., 1990; Galanakis et al., 1996) (المعالجـة 

، وقد تكون إصابتهم فـي  )Zervos and Bostic, 1997(المتخصصة بالبروسيال لإلصابة المهنية بالمرض 

وال يمكننا نفي إمكانية انتقال هذه البكتيريا عبـر االتـصال   ). Vassallo, 1996(بعض األحيان خطيرة 

تنتقل العدوى للحيوان عن طريق التماس مع حيوان آخر مصاب أو بتنـاول  ). Young, 1995(الجنسي 

  ). Boschiroli et al., 2001(غذاء ملوث بالبكتيريا، أو بدخول البكتيريا عن طريق العين أو الجلد 

 بسبب الكلفة العالية   المرض عند الحيوانات؛ و    إجتثاثيال عند البشر إلى     يحتاج التخلص من البروس   

 ضـمن  على قتل الحيوانات      تعتمد  البلدان المتقدمة  فإن،  يوانات المصابة بالصادات الحيوية   معالجة الح ل

  البرنامج الوطني  يعتمد). %١عندما تكون نسبة اإلصابة أقل من       (برنامجها الوطني لمكافحة البروسيال     

 اللذان يسمحان باستئصال المرض من  Rev.1 واألغنام والماعز بلقاح     S19تلقيح األبقار بلقاح    ية على   بدا

التحـريض علـى االجهـاض عنـد الحيوانـات،          : ومن مساوىء هذين اللقاحين   . قطعان الحيوانات 

 إجراء  الحيوانات المصابة من خالل    نعيز الحيوانات الملقحة    يالصعوبة تم ومن   للإلنسان،   وإمراضيتها

  .  للكشف عن البروسيالالمستخدمةالتفاعالت المصلية التقليدية 

بكتيريا داخل خلوية تجنب آليات الدفاع للمضيف حيث أن التوازن          ال كونها من  تستطيع البروسيال   

  المضيف القضاء علـى البكتيريـا أو  استطاعةبين المضيف وعوامل الفوعة للبروسيال هو الذي يحدد   

  أساسيإن المناعة خلوية الوساطة لها دور). Porte et al., 2003(لى إحداث اإلصابة  البروسيال عقدرة

 - الـسالمونيال    –مثـل الفيروسـات     ( في القـضاء علـى العوامـل الممرضـة داخـل الخلويـة              

يعتمد التفاعل المناعي على التمـاس      . ، والتي تستطيع الهروب من المناعة الغريزية      )الخ....البروسيال

تستطيع اللمفاويات التائية السامة تـدمير      . مستضدالمقدمة لل خلية  ال النوعية و  Tن اللمفاويات   المباشر بي 

تنـشيط  ) Th1( ١ ذات الـنمط      اللمفاويات التائية المساعدة   وتستطيعالخلية المصابة بشكل مباشر كما      

  ).Golding et al., 2001; Zaitseva et al., 1995(داخل خلوية ال البكتيريا للقضاء على الكبيرةالبالعات 

 وينشط إنتاج األنترفيرون غامـا  Th1 إلى Th2  الذي يحرض تحول، IL 12 تثبيط السيتوكين يؤدي

)IFNγ(اإلصابة بالبروسيال عند الفأرتفعيل من اللمفاويات التائية، ل )Zhan andt Cheers, 1995 .(تلعب و
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سيال، حيث أنها تستطيع أن تحمي البكتيريا من        صابة بالبرو إلالبالعات الضخمة أيضاً دوراً هاماً أثناء ا      

االستجابة المناعية الخلطية من جهة، ومن جهة أخرى تستطيع أن تقدم مستضدات البروسيال مقترنـة               

للمفاويات التائية والتي بدورها تستطيع زيـادة قـدرة قتـل البالعـات             إلى ا بمعقدات التوافق النسيجي    

تستطيع البروسيال تحريض استجابة مناعية خلطية أثنـاء  . )Carmen et al., 2003(الضخمة للبروسيال 

  الـضد   في نهاية األسبوع األول لإلصابة ثم يظهـر        IgM  الضدي اإلصابة، فيظهر عند اإلنسان النمط    

IgGالـ وأحيانا  IgA أسابيع٣ - ٢ بعد ) Golding et al., 2001; Corbel, 1997( يبدو أن األضـداد ال  و؛

ـ بكتيريـا   ال كونها من   بالبروسيال ي الحماية من اإلصابة   تلعب دورا حاسماً ف     تقـاوم . داخل خلويـة  ال

أن متعدد الـسكاريد الليبيـدي      وكما  المتممة،  )  سكرية Oالتي تملك سلسلة     (smoothالبروسيال الملساء   

)LPS ( ط الطريق التبادلي للمتممة يثبللبروسيال)Porte et al., 2003(علـى  يمكن للمتممة القضاء ا، بينم 

  ).rough) Boschiroli et al., 2001البروسيال الخشنة 

  

  Yersinia enterocolitica  المعويةاليرسينيا ٢,١
تُسبب تسممات  وتُسبب بكتيريا اليرسينيا التهاب األمعاء والقولون في األغنام والماعز واألبقار، كما            

 ,Bleves and Cornelis(طفـال   وخاصـة عنـد األ  ، االنسانعند) التهاب معوي حاد وإسهاالت(غذائية 

 مئويـة،   ٣٧تتميز اليرسينيا بإنها عصيات مكورة، سلبية الغرام، غير متحركة فـي الدرجـة              ). 2000

تُقسم اليرسينيا إلـى خمـسة   ). Bottone, 1999( مئوية بوساطة سياط محيطية ٢٥ْومتحركة في الدرجة 

يعـزل  ). Bleves and Cornelis, 2000(لليبيـدي   في متعدد السكاريد اOأنواع حيوية تبعاً لبنية السلسلة 

، حيث تُوضـع عينـة      )cold-enrichment(العامل الممرض من عينات البراز بطريقة اإلكثار بالبرودة         

 يزرع جزء . ة ثالثة أسابيع   حجماً؛ ثم تُوضع في البراد لمد      %٥البراز في محلول الدارئة الملحية بنسبة       

 مئوية  ٣٧في الدرجة   ثم   مئوية   ٢٥في الدرجة    اإلنتقائي، تُحضن أوالً      في مستنبت اليرسينيا   من المعلق 

 الذي يساهم مع جينوم البكتيريا في مقاومتهـا         +PYVتملك اليرسينيا بالزميد    .  ساعة ٤٨مدة تزيد عن    

؛ لهذا يمكنها تجنب المناعـة الغريزيـة لـدى    )Cornelis,  1994(للبالعات الضخمة في جسم المضيف 

ضرورية للقـضاء  ) +CD4+, CD8( المناعة خلوية الوساطة تعتبر). Lian and Hwang, 1987(المضيف 

تلعـب  لـذا  ). Bohn and Autenrieth, 1996; Autenrieth et al., 1993; Grant et al., 1999(على اليرسينيا  

اً في قتـل  دوراهام) ١٢-األنترفيرون غاما واألنترلوكين(لسيتوكينات المنشطة للمناعة خلوية الوساطة  ا

 لليرسينيا بروتينـات  +PYVيرمز بالزميد ). Bohn and Autenrieth, 1996; Bohn et al., 1994(البكتيريا 

 الخلوي  هاتموت حدوث   والتي تُساعد البكتيريا في مقاومتها للبالعات الضخمة وتحريض        Yopsتُسمى بـ   

apoptosis)Boyd et al., 2000; Mills et al., 1997 ( البكتيريا من هجوم نظـام المتممـة   تحميو كما )de 

Koning-Ward et al., 1998 .(رمز جينوم البكتيرياوفي عبور القادرة على مساعدة البكتيرياينات  البروتي 
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 البالعـات الـضخمة، حيـث ال     قبلإن غياب البالزميد يسبب قتل البكتيريا من   . الخلية وااللتصاق بها  

ـ  وتدعى هذه الـساللة مـن اليرسـينيا   ) China et al., 1993(يمكنها مقاومة االنزيمات الحالة  ساللة بال

وسنقوم خالل دراستنا هذه بتحديد دور البالزميد في مساعدة البكتيريا على مقاومة األشـعة              . وهنةالم

  .فوق البنفسجية

  

   E. coli القولونية  األيشريكيا٣,١

 األبقـار   وخاصـةً والحيوانات األهلية    تصيب اإلنسان    O:157إن األيشريكيا القولونية ذات النمط      

 et  Van Dyck; 2000 . and PaibaeSyng; 2000, .et alHirschfeld ; 1994, .et alHancock(واألغنام والماعز 

al., 1988 ( صاب اإلنسان بهذه البكتيرياممـا  تناوله منتجات الحليب الملوثة أو اللحم الملـوث  عند ، ي

تُسبب األيشريكيا القولونية عند اإلنسان ). Kaper et al., 1998(صحية  خسائر اقتصادية ويؤدي لحدوث

 ،)إلتهاب القولون النزفـي   (  بنزيف المترافقمرض إلتهاب غشاء القولون     )  البلدان النامية  وخاصة في (

من و Hemolytic - Uremic Syndrome        متالزمة يوريميائية انحالليةومن الممكن أن يتطور إلى

وهي  (verotoxin or shiga-like toxin الـذيفان ل هذه البكتيريا الناجم عن إفراز اإلسهال هاأهم أعراض

يرتبط هـذا  ). Bernadene et al., 2000; Hirschfeld et al., 2000(                     ) مادة سامة خلوياً

البكتيريا في السبيل الهضمي، تستوطن هذه ). Luzzi et al., 1995(الذيفان مع الخاليا الظهارية لألمعاء 

 الحواجز التشريحية الطبيعيـة،     عند وجود أي خلل في    وقد تغزو المناطق المجاورة أو السبيل الدموي        

تعتبر هذه البكتيريـا    . الجلدأوالرئة،  أو  الكبد،  أو   السبيل البولي،    وبالتالي يمكن لإلصابة أن تنتقل إلى     

 المرضـى   عنـد ت الغازية االنتهازية، إذ تسبب األمـراض        سبباً هاماً لتجرثم الدم؛ فهي من العضويا      

أو األشـعة،   أو  أو لدى المرضـى المعـالجين بالـستيروئيدات،         ) سرطان، سكري، تشمع  (المضعفين  

لتمييز خمـج األيـشريكيات القولونيـة يجـب إجـراء الـزروع             . مضادات السرطان، أو الصادات   

  بقية أنواع  ميز التلوين بغرام األيشريكيا القولونية عن     واالختبارات الكيماوية الحيوية المناسبة، حيث الي     

 مـن أنمـاط   عديديوجد  ). Luzzi et al., 1995; Hirschfeld et al., 2000(         بكتيريا سالبة الغرام ال

 هو األكثر إمراضية لإلنسان، ويتواجد هذا النمط بكثرة E. coli O:157األيشريكيا القولونية، لكن النمط 

  ). et alr eldE. ,2000(ئة المحيطة بنا في البي

  الممرضـة سـابقاً    شعة فوق البنفسجية على األيشريكيا القولونيـة      األأثر  قد تمت دراسة     وبما أنه 

)Courcelle and Hanawalt. 2001; Wright et al., 2000( ، فسوف يتم اعتباره كاختبار عياري في عملنـا .

 مع سـالالت األيـشريكيا القولونيـة        O:157ارنة الساللة    من أجل مق   UVcكما وسنقوم باستخدام الـ     

  . الستخدامها في المقايسات المناعيةلحصول على مستضدات هذه البكتيريا ابغيةالمخبرية، 
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  UV ultraviolet effect شعة فوق البنفسجيةاألأثر  ٤,١
ي، حيث يعتمد تثبيط    عرف تأثير األشعة فوق البنفسجية على قتل البكتيريا منذ بداية القرن الماض           

يتراوح طول موجات األشعة    ). لزمنمع ا الجرعة هي الشدة    (البكتيريا على جرعة األشعة المستخدمة      

ـ   نانو متر؛ حيث   ٤٠٠ إلى   ٢٠٠فوق البنفسجية من     ـ  نانو متر، و   ٢٨٠ إلى   ٢٠٠ من   UVc  تمتد ال  الـ

UVB الـأماو نانو متر، ٣١٥ إلى ٢٨٠ من UVA  ـ ٤٠٠ و ٣١٥ فتمتد بين  Linden and(انو متـر   ن

Darby, 1998; Schoenen, 1996 .(عدة شدات للـ تأثير  يجب دراسةUV   بالنسبة للزمن علـى العامـل 

زمن طويل؛ على سـبيل     بزمن قصير أو شدات منخفضة      بالممرض، حيث يمكن استخدام شدات عالية       

بكتيريا األيشريكيا  لير مثبط    تأث ا من األشعة له   لعالية ا  وزمالؤه أن الجرعات   Harmبينت دراسة   : المثال

 ألحـداث   ، كما الحظ أن الشدة األخفض تحتاج إلى زمن أطول         أكثر من الجرعات المنخفضة   القولونية  

 الدراسـات التـي   وتعـد ). Abu-Chararah ZH, 1997 ( بشكل علمي دقيق، لكنه لم يظهر النتائجالتثبيط

  . يلة إلى الزمن قلبالنسبة أثر الجرعة أجريت من أجل توضيح

  تختلـف القـدرة     إلى نوع السائل الذي يحوي المعلق البكتيري، حيث         عند التشعيع  يجب االنتباه و

لبكتيريـا المتـضررة   ليمكـن  ). Downey et al., 1998( من سائل آلخر UVاالمتصاصية ألشعة الـ 

ورغـم  ). Khil et al., 2002(صالح لجينومها إلليات االبنفسجية أن تعود لنشاطها بفضل آشعة فوق األب

إجراء عديد من الدراسات العلمية الرامية إلظهار ماهية العامل المؤثر فـي عمليـة اسـتعادة نـشاط                  

البكتيريا بعد التعرض لألشعة فوق البنفسجية، فإن جميع هذه الدراسات لم تستطع إيجاد التبرير العلمي               

  القاطع

عودة النشاط عملية ختلف ت).  Hassen et al., 2000; Lindenhauer and Darby, 1994 ( لهذه الظاهرة

هناك عوامل كثيرة تؤثر علـى عـودة   ). Khil et al., 2002(من نوع بكتيري آلخر، ومن جنس آلخر 

الشوارد في الوسـط، زمـن التعـرض،        نوع  درجة الحرارة، درجة الحموضة،     : منهانذكر  االصالح  

تخريب في بنية الحمـض  إحداث لى  إUV امتصاص أشعة الـ تؤدي عملية). Baron, 1997(والجرعة 

لتـشكيل  مما يـؤدي     بسبب تشكيل روابط جديدة بين النكليوتيدات        DNAالنووي المنقوص األوكسجين    

-سيتوزين أو سيتوزين  - حيث نحصل على ارتباط  سيتوزين      )وخاصة البيريمدينيات ( dimersثنائيات  

 مـسببةً التمـوت   DNA وتضاعف الـ تُعيق هذه الروابط نسخ). Baron, 1997(تيمين -تيمين أو تيمين

 جينـوم   ضـمن طفرات لمورثات   ) إذا كانت الجرعة منخفضة مثالً    (في أحيان إخرى    تُسبب  الخلوي، و 

 نـانو متـر     ٢٦٥ -٢٦٠ في طول الموجة    يحدث   DNAمتصاص األعظمي للـ     اإل تبين أن . البكتيريا

)Courcelle and Hanawalt, 2001; Wright et al., 2000 (مـن  توافق مع األشعة فوق البنفـسجية وهو ما ي 

لذا تم اختيار هذا النمط من األشعة في دراستنا هذه لتحديد دورهـا فـي حـدوث التثبـيط                   ،  Cالنمط  

  .البكتيري
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 أشعة الــ    تجاهوبكلمة أخرى حساسية الميكروبات     ( على تثبيط الميكروبات     UV قدرة الـ    تختلف

UV ( من ميكروب ألخر)Abbaszadegan et al., 1997; Sommer et al., 1998 .( أشعة الــ  تختلف آليات

UVتسبب طول الموجـة               .  المثبطة للميكروبات باختالف طول الموجةUVB-UVc 220-

320 nm ل تشكCyclobutane pyrimidin dimersالذي يلعب بـدوره دوراً مخربـاً    في دنا الميكروب 

 photoproducts 4 - 6                  ة للدنا من الـنمط باإلضافة لتشكل مركبات ضوئية مخرب، للدنا

)Chandrasekhar and Houten, 2000 .( تضاعف الطبيعي للجينـوم مؤديـةً لتثبـيط    التسبب اآلفة تثبيط

 مما يزيد من    UVB و   UVc األشعة   بامتصاص من بروتينات وأنزيمات الخلية      ويقوم جزء . الميكروب

 من الــ  على األال الموجاتطوأ أخرى، تخرب من جهةً). Kalisvaart, 2001(تثبيط الخلية وتخريبها 

UV) 320-400 nm UVA ( نتاج مواد سامة للخلية مثـل المـاء األكـسجيني    إلتنشيطها بسبب الخلية

)H2O2 (      أو الجذور الحرة)O-   و OH (  جزيئـات داخـل خلويـة      على   على الجينوم و   تؤثر سلباً التي

 Didier et al., 2001; Jagger, 1981; Oppezzo et (            و أثراً مؤذياً للخلية أثراً مميتاً أأخرى مسببةً

al., 2001; Ramabhadran and Jagger, 1976( )تملك بعـض  . )بطء في النمو الخلويالطفرات أو ال :مثل

ت ومنهـا آليـا   DNAلــ  التخريبية لألشعة فوق البنفسجية علـى ا الميكروبات آليات إلصالح اآلثار   

 Kumiko( لألولى  لآللياتمعاكسةالصالح في الظالم اإل وآليات photoreactivation االرتكاس الضوئي

et al., 2002 .(ًالمشكلة التي آلليات اإلصالح المعتمدة على الضوء، ألنها اً خاصويجب أن نولي إهتماما 

  االرتكـاس الـضوئي    يـة يمكننـا تعريـف آل    .  البنفـسجية   فوق تواجهنا بعد التعقيم باستخدام األشعة    

photoreactivation اآللية التي يتم بها إصالح ضرر الـ         ا بأنه DNA   ـ   أشـعة  الناجم عن استخدام   الـ

UV480-310    طاقة ال  مجال باستخدام nmالتحلل الضوئيأنزيمبوجود  و  photolysis) Kumiko et 

al., 2002 .( ،تملك أغلب سالالت األيشريكيا هذه وإن قابلية هذه اآللية لإلصالح تختلف من نوع آلخر

 .إصـالح ثنائيـات البيريميـدين      وهو يعمل على     أليشريكيال اً نوعي  التحلل الضوئي   أنزيم يعتبر. اآللية

 ;Kim et al., 1996; Todo et al., 1996( لدى بعض األنواع 4PP-6 في إصالح ه قد يساهم مؤخراً أنوتبين

Uchida et al., 1997  .(  

  



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
١٣

  

  قالطرائ. ٢
  

  )PBS) Phosphate–Buffered Salinالموقي   الفوسفاتيالملح ١,٢
، NaHPO4) الالمائية( غ فوسفات الصوديوم األحادية      ٠,٢٣ بحل    مخبرياً  هذا المحلول  جرى تحضير 

 في  NaCl غ من كلور الصوديوم      ٩و ،)الالمائية (Na2HPO4غ  من فوسفات الصوديوم الثنائية        ١,١٥و  

 ٠,١  ±٧,٣ علـى الدرجـة    الحموضـة  االنحالل تضبط درجـة  تماموبعد. طر مل من الماء المق٩٠٠

تـر، ويعقـم    ي ل ١، ثم يتمم المحلول إلى      )1M(أو حمض كلور الماء     ) 1M(بواسطة ماءات الصوديوم    

  .حفظ في البرادثم يبالصاد الموصد 

  

   واستنباتهاالسالالت البكتيرية   ٢,٢
التي  BL21 و DH5α-pEt15bشريكيا القولونية وساللتي األي البروسيال  ذراري علىحصلنا

وحدة البيولوجيا  (J-J Letessonالبروفسور جان جاك لوتسون   مخبرمن اُستخدمت في هذه الدراسة

لسورية فقد تم ؛ أما البروسيال ا) بلجيكا- نامور – جامعة نامور –الجزيئية والميكروبيولوجيا 

ات في قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية في هيئة تنميطها في مخبر الميكروبيولوجيا والمناعي

  O:9 وY. enterocolitica O:3     األنماط المصلية للـ على لقد تم الحصول.الطاقة الذرية السورية

 ( Dr. J. Godfroid رمن الدكتو) +O:3 أو +O:9 األنماط الوحشية (+pYVالحاملة لبالزميد الفوعة 

  أما ساللة األيشريكيا القولونية). الدراسة والبحث البيطري والزراعي، بروكسل، بلجيكامركز

  . فقد تم الحصول عليها من مخابر وزارة الصحة السوريةE. coli O:157 الممرضة

غ 5غ تريبتون، 10غ من خالصة الخميرة، 10: في كل ليتر (2YT البروسيال في وسط الـ نمت

-tryptic-soyالت اليرسينيا على آغار سالاُستنبتت  بينما. م37ο ة حرارة درجعلى )  الصوديومكلور

agar  (TSA) 28 بدرجة حرارةοم  .بالزميد الفوعة خالية من سالالت تضرح (PYV-) Plasmid 

cured strains O:9- و O:3-  بواسطة استنبات اليرسينيا ثالث مرات متتالية في وسط االستنبات السائل

TSB 37ارة بدرجة حرοريا على وسط ياستنبات البكتتم التحقق من فقدان البالزميد بواسطة يو.  م

 األيشريكيا القولونية  تنمى.YopD  بروتينات قدرتها على إفرازحيث تفقدملون أحمر الكونغو يحوي 

غ كلور 5غ تريبتون، 10غ خالصة الخميرة، ٥: في كل ليتر (Luria-Broth LBعلى وسط 

  .م37ο حرارة بدرجة ) الصوديوم
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، األمبيسيلين nalidixic acid (25)حمض الناليديكسيك [ antibioticsالصادات الحيوية  تُأضيف 

ampicillin  [(100) بمعدل  (متناسبة مع الحجم النهائي للمستنبت عند الضرورة بتراكيز لوسطل

   .)milliliter لكل microgramميكرو غرام 

  مـن أجـل تجـارب      ستخدمة في هذه الدراسة خالل ليلة كاملة      اُستنبتت السالالت البكتيرية الم   

الحرارة المثلـى   تنمو بدرجة   ل التشعيع، ثم مددت المستنبتات الجديدة في صباح اليوم التالي، تُركت         

 نانو  600 عند طول الموجة     0.6 – 0.4  بين للمستنبت لكثافة ضوئية    وصلت حتى   لكل ساللة بكتيرية  

حـضر المعلـق مـن    .  مئوية4 دقائق بدرجة 10لمدة ) x g 4000(تيري ثُفل المستنبت البك ، ثممتر

، ثم حدد التعداد البكتيـري بواسـطة جهـاز          واسطة إضافة الماء المقطر المعقم    الراسب البكتيري ب  

 CFU ١٠٩ x ١  لـ معادلة 0.8 لـالمساوية   .O.Dالكثافة الضوئية   اعتبرت  المطيافية الضوئي حيث    

 من بكتيريا البروسيال، أما الكثافة CFU ١٠٩  ١x معادلة ١ لـ  والمساوية E. coli O:157من بكتيريا 

تم التأكد من هذا التعـداد مـن        .  من اليرسينيا  CFU ١٠٩ x ١ معادلة لـ    ٠,٥ لـالضوئية المساوية   

 أو Agar LB(خالل االستنبات البكتيري لعدة تمديدات من المحضر البكتيري على أطبـاق بتـري   

TSA   2 أوYTA (مئوية   37 ْ  حرارة  يوماً بدرجة  1-2حضنها لمدة   و )     ألجل البروسيال أو األيـشريكيا

  ). أجل اليرسينيامن ( م   28οبدرجة ؛ أو )القولونية

  

     YopDتعبير الـ ٣,٢
وجد أنه ضمن شروط معينة ضمن الوسط الزجاجي، أن بعض سالالت اليرسينيا ذات الفوعة 

 ضمن YOP تملك القدرة على إفراز بروتينات من زمرة الـ )pYVأي الحاوية على البالزميد (

 pYV هذه الحقيقة العلمية ومن أجل التأكد من حذف البالزميد ذو الفوعة بسببو. وسط االستنبات

من ساللة اليرسينيا المستخدمة في دراستنا سنقوم بمقارنة قدرة اليرسينيا ذات النمط األصلي 

؛ على إنتاج مجموعة  البالزميدليرسينيا التي حذف منهاقبل حذف البالزميد مع ا) الوحشي(

نتاج  وبالتالي عدم القدرة على إقمنا بالخطوات اآلتية للتأكد من حذف البالزميد. YopD  الـبروتينات

  :YopDمجموعة البروتينات 

١. مل من وسط االستنبات ١٥ضعت مستعمرة من اليرسينيا ضمن و TSB الحاوي 

تُعبر النسبة على نسبة وزن الخميرة إلى  (خالصة الخميرة من 0.3%على ما نسبته 

حضن هذا المزيج طوال ليلة . مل/مغ١٠٠، وعلى األمبيسلين )وزن وسط االستنبات

م لكي نحصل في اليوم التالي على مستنبت بكتيري حاوي على 28ْكاملة بحرارة 

 .YopDالبالزميد القادر على إنتاج مجموعة البروتينات 

 :تخلص من البالزميد قمنا بالخطوات التالية من أجل ال .٢
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  .ثُفل المستنبت الناتج -

 .TSB-MOXُأضيف  للراسب وسط استنبات جديد هو  -

 ساعات على ٣ و ٢حضن الناتج في حاضنة هزازة على مرحلتين مدتهما  -

 .التوالي

أحمر المضاف له ملون استنبتت البكتيريا المخففة على وسط االستنبات  -

 .الكونغو
 

  لتشعيع ا٤,٢
 الذي يحوي منبع إشعاع Spectrolinkers – UV crosslinkerاُستخدم ألجل تجارب التشعيع جهاز 

 مل من المعلق ١ تشعيع جرى. UVc نانو متر وهو ما يتوافق مع النمط 254بطول موجة حوالي 

 ٦٠ و ٣٠ و ١٨ و ١٢ و ٦ و ٣ و ١(بأزمنة و في طبق بتري صغير) CFU 109حوالي (البكتيري 

 اتكما شُععت البكتيريا لفتر. مختلفة)  ميلي جول٣٠ و ٢٠ و ١٠ و ٥ و ٣ و ١(وطاقات ) انيةث

أو غير (ريا المشععة يثم اُستنبتت البكت.  منخفضة أوعاليةشعاعية جرعات ب  األمدقصيرة أو طويلة

حرارة على أوساط النمو الصلبة المناسبة لكل ساللة بكتيرية وحضنت في درجة ال) المشععة كشاهد

  . المثلى
 
   تحليل النتائج٥,٢

 في تجميع وتنظيم النتائج ومن ثم إجـراء         Exel برنامج   كافة النتائج إلى الحاسوب واستخدم     ُأدخلت

 > P واعتبرت الـ . لتحليل النتائج احصائياً)Test's Stuent( ستيودنت اختبارواُعتمد . الرسوم البيانية

  . ذات مغزى إحصائي0.05
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  النتائج. ٣
  Yersinia O:3 and O:9تشعيع اليرسينيا المعوية . ١,٣

، لتحديد فيما إذا كـان أثـر        O:9 أو   O:3اخترنا ساللتين من اليرسينيا المعوية ذات النمط المصلي         

كما أن سبب اختيارنا لهـذين النمطـين هـو          .  يتغير باختالف النمط المصلي للبكتيريا     UVcأشعة الـ   

اء المائي أو الغذائي، لذا رأينا أنه من المفيد تحديد الجرعة القاتلة            وجودهما في الوسط المحيط بنا، سو     

  .لهذين النمطين لليرسينيا بواسطة األشعة فوق البنفسجية

  
شكل  صلي     .١ال نمط الم شية ذات ال ينيا الوح اللة اليرس شعيع س وق    O:9 (YO:9+) ت عة ف ن األش ة م ات مختلف  بجرع

ـ        . *: وبأزمنة مختلفة ) C) UVcات النمط   البنفسجية ذ  ة ال ين لمب ري      UVالمسافة ب ة البت ين    **:  سم؛    ١٠ وعلب سافة ب الم
  . سم٥ وعلبة البتري UVلمبة الـ 

  

ساللة اليرسـينيا الوحـشية ذات الـنمط         وجود تناقص في التعداد البكتيري ل      ١نالحظ من الشكل    

فإذا كانـت المـسافة بـين       . ة ألي جرعة مستخدمة    بازدياد زمن التشعيع بالنسب    O:9 (YO:9+) المصلي

 لزمن تشعيع قدره ثالث ثـواني       ١٠٨ سم، كان التعداد البكتيري      ١٠ UVالبكتيريا المشععة ولمبة الـ     

 . بعد التـشعيع لمـدة سـت ثـواني         ١٠٤مهما كانت جرعة التشعيع، ويتناقص هذا التعداد إلى حوالي          

 ثانية بـاختالف الجرعـة، حيـث        ١٢ إذا تم التشعيع لمدة      ونالحظ بدء االختالف في التعداد البكتيري     

 لجرعة تقدر بـ    ١٠٢ ميلي جول إلى     ١ عند استخدام جرعة تُقدر بـ       ١٠٤يترواح التعداد البكتيري من     

 سم،  ٥ إلى   UVبينما إذا قمنا بانقاص المسافة الفاصلة بين البكتيريا المشعة ولمبة الـ            .  ميلي جول  ١٠

 ميلي جول بعد التـشعيع      ٢٠ و   ١٠ منخفضاً جداً عند الجرعتين      +YO:9 لساللة   يكون التعداد البكتيري  

 ثانية؛ بينما يكون التعداد البكتيري      ١٢لمدة ست ثواني، ويصبح تقريباً مساوياً للصفر بعد التشعيع لمدة           

 بالنـسبة   ١٠٣، وبحـدود    ١٠٤ ميلي جول، بحدود     ٣ و   ١ ثواني، لجرعتي التشعيع     ٣بعد التشعيع لمدة    

 ميلـي   ٥ و   ٣ و   ١(ويصبح التعداد متماثالً تقريباً بالنسبة للجرع الـثالث         .  ميلي جول  ٥رعة الـ   لج
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
١٧

 ثانيـة   ١٢بعد التشعيع لمدة ست ثواني، ويستمر التعداد باالنخفاض بعد القيام بالتـشعيع لمـدة               ) جول

  .١٠٢ليصبح بحدود الـ 

  
شكل  ي .٢ال اللة اليرس شعيع س صلي   ت نمط الم شية ذات ال وق   O:3 (YO:3+)نيا الوح عة ف ن األش ة م ات مختلف  بجرع

ري     UVالمسافة بين لمبة الـ     . *: وبأزمنة مختلفة ) C) UVcالبنفسجية ذات النمط     ين    **:  سم؛    ١٠ وعلبة البت سافة ب الم
  . سم٥ وعلبة البتري UVلمبة الـ 

  
 بازدياد زمـن التـشعيع إذا       +YO:3لساللة الـ     لبكتيري  ا أيضاً تناقصاً في التعداد      ٢يظهر الشكل   

نالحظ أن التعداد البكتيري ينخفض إلـى حـوالي         .  سم ١٠ UVكانت المسافة بين البكتيريا ولمبة الـ       

 – ١٠٨ إذا تم التشعيع لمدة ست ثواني مهما كانت الجرعة المستخدمة، بعد أن كان بحـدود الــ      ١٠٤

 ثانيـة   ١٢إن زمن التشعيع الالزم لتثبيط هذه الساللة هو         . ني عندما قمنا بالتشعيع لمدة ثالث ثوا      ١٠٩

 ميلي جول   ٥ و   ٣ و   ١ للجرع   ١٠٣ ميلي جول، بينما يصبح التعداد تقريباً        ٢٠ و   ١٠لجرعتي التشعيع   

 ٥ إذا كانت مسافة التشعيع      +YO:3نالحظ انخفاض أكبر بالتعداد البكتيري لساللة       . ولنفس الفترة الزمنية  

 عند التشعيع لمدة ثالث وست  ثـواني         ١٠٣ -  ١٠٢,٥ هذا التعداد يكون بحدود الـ       سم، حيث وجد أن   

 أن التعداد البكتيري قـد أصـبح   ٢كما ونالحظ من الشكل . على التوالي مهما كانت الجرع المستخدمة   

 ١ بالنسبة للجرعات    ١٠٢ ميلي جول؛ و     ٢٠ و   ١٠ ثانية بالنسبة للجرعتين     ١٢صفراً عند التشعيع لمدة     

  . ميلي جول ولنفس زمن التشعيع٥ و ٣و 

) +pYVالحاملة للبالزميد   (ولتحديد فيما إذا كان أثر التشعيع يختلف بين الساللة الوحشية لليرسينيا            

 بواسطة األشعة فـوق البنفـسجية       -YO:3 و   -YO:9أو الساللة الموهنة، قمنا بتشعيع ساللتي اليرسينيا        

  .بنفس األزمنة ونفس جرعات التشعيع

 كان أكبر مـن     -YO:9، أن تأثير األشعة فوق البنفسجية على الساللة الموهنة          ٣ظ من الشكل    نالح

التـشعيع   إذا تم ولم نجد فارقاً كبيراً في التعداد البكتيري فيما         . تأثيره على الساللة ذات النمط الوحشي     

ناقص في   ميلي جول كافية الحداث ت     ٢٠ و   ١٠ و   ٥ولوحظ أن الجرع    .  سم ١٠ سم أو    ٥على مسافة   

بعـد   ١٠١,٥وإلـى حـوالي     .  ثـواني  ٣ بعد التعريض لألشعة لمدة        ١٠٢التعداد البكتيري إلى حوالي     
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
١٨

 ثانية إذا كانت مسافة التشعيع      ١٢ بعد التعريض لمدة     ١٠١التعريض لمدة ست ثواني، وليصبح التعداد       

  . سم٥ سم، وصفراً إذا كانت المسافة ١٠

  
شكل  صلي     .٣ ال نمط الم ة ذات ال ينيا الموهن اللة اليرس شعيع س وق   O:9 (YO:9-) ت عة ف ن األش ة م ات مختلف  بجرع

ـ        . *: وبأزمنة مختلفة ) C) UVcالبنفسجية ذات النمط     ة ال ين لمب ري      UVالمسافة ب ة البت ين    **:  سم؛    ١٠ وعلب سافة ب الم
  . سم٥ وعلبة البتري UVلمبة الـ 

  

الف لتأثير األشعة فوق البنفسجية على الساللة الوحشية أو الموهنة           عدم وجود اخت   ٤يظهر الشكل   

حيث كان التعداد البكتيري مرتفعاً بعد التشعيع لمدة ثالث وست ثـواني مهمـا كانـت                . YO:3لساللة  

 بعد التشعيع   ١٠٢وينخفض هذا التعداد البكتيري إلى      ).  سم ١٠إذا كانت مسافة التشعيع     (جرعة التشعيع   

  .ة مهما كانت جرعة التشعيع ثاني١٢لمدة 

  
شكل  صلي      .٤ال نمط الم ة ذات ال ينيا الموهن اللة اليرس شعيع س وق     O:3 (YO:3-) ت عة ف ن األش ة م ات مختلف  بجرع

ـ        . *: وبأزمنة مختلفة ) C) UVcالبنفسجية ذات النمط     ة ال ين لمب ري      UVالمسافة ب ة البت ي   **:  سم؛    ١٠ وعلب سافة ب ن الم
  . سم٥ وعلبة البتري UVلمبة الـ 

  

إذا كانـت مـسافة     (يبقى التعداد البكتيري مرتفعاً بعد التشعيع لمدة ثالث ثواني مهما كانت الجرعـة              

 ١٢وبعـد   . ١٠٣,٥، ويعود لينخفض بشدة بعد التشعيع لمدة ستة ثواني ليصبح حـوالي             ) سم ٥التشعيع  

 ميلي جول، بينما يستمر باالنخفـاض       ٥ و   ٣ و   ١م الجرعات   ثانية يبقى التعداد ثابتاً تقريباً عند استخدا      

  . ميلي جول٢٠ و ١٠ عند استخدام الجرعتين ١٠٢ليصبح 
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
١٩

    

 E. coliتشعيع األيشريكيا القولونية . ٢,٣

 .Eساللة ممرضة لالنسان والحيوان : استخدمنا في دراستنا ثالث سالالت من األيشريكيا القولونية

coli O:157ة مع بالزميد  وساللة مخبريE. coli DH5α-pEt15b وساللة مخبرية E. coli BL21 وذلك 

كما يمكننا مقارنة أثر    .  على هذه السالالت ولكي نستخدمها كعياري لعملنا       UVcلمقارنة أثر أشعة الـ     

البالزميد الذي يملك مورثات فوعة لساللتي اليرسينيا مع البالزميد التجريبي الـذي ال يملـك قـدرة                 

  .إمراضية

  
نمط       E. coli O:157 تشعيع ساللة األيشريكيا القولونية .٥الشكل  سجية ذات ال وق البنف ة من األشعة ف   بجرعات مختلف

C) UVc ( ـ       . *: وبأزمنة مختلفة ة ال ري      UVالمسافة بين لمب ة البت ـ         **:  سم؛    ١٠ وعلب ة ال ين لمب سافة ب ة   UVالم  وعلب
  . سم٥البتري 

   

 E.coli O:157 وجود اختالف في تأثير األشعة فوق البنفسجية علـى الـساللة   ٥الحظ من الشكل ن

الحظنا أن التعداد البكتيري كان مرتفعاً نسبياً بعد التشعيع         ).  سم ٥ سم أو    ١٠(بإختالف مسافة التشعيع    

سافة التـشعيع   م (١٠٥لمدة ثالث ثواني، وانخفض بعد التشعيع لمدة ستة ثواني حيث أصبح بحدود الـ              

فـض التعـداد    بينمـا انخ  . مهما كانت الجرعة المستخدمة   )  سم ٥مسافة التشعيع    (١٠٤والـ  )  سم ١٠

 ٥ و ٣ و ١ سم بالنسبة للجـرع      ١٠ ثانية على مسافة     ١٢ بعد التشعيع لمدة     ١٠٤البكتيري لحوالي الـ    

سافة تشعيع تُقدر بــ  وعند استخدام م.  ميلي جول٢٠ و   ١٠ بالنسبة للجرعتين    ١٠٣ميلي جول، وإلى    

 ميلـي جـول،     ٢٠ و   ١٠ ثانية كان التعداد البكتيري صفراً للجرعتين        ١٢ سم وبزمن تشعيع بحدود      ٥

  .  ميلي جول٥ و ٣ و ١ للجرع ١٠٢وحوالي 

  . pEt15b الحاوية على البالزميد E. coli DH5α نتائج تشعيع الساللة المخبرية ٦ويظهر الشكل 
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢٠

  
  بجرعات مختلفة من األشعة فوق البنفسجية ذات E. coli DH5α-pEt15b تشعيع ساللة األيشريكيا القولونية .٦الشكل 
ـ         . *: وبأزمنة مختلفة ) C) UVcالنمط   ة ال ين لمب سافة ب ري      UVالم ة البت ـ     **:  سم؛    ١٠ وعلب ة ال ين لمب سافة ب  UVالم

  . سم٥وعلبة البتري 
  

 لكل الجرع المستخدمة بعد التشعيع لمدة       ١٠٨ سم، كان التعداد البكتيري      ١٠في حالة مسافة التشعيع     

 بعد التـشعيع لمـدة سـتة ثـواني، واسـتمر            ١٠٤ – ١٠٣ثالث ثواني، وانخفض هذا التعداد ليصبح       

 ميلـي جـول،     ٥ و   ٣ و   ١ للجرع الثالث    ١٠٢ ثانية  ليصبح حوالي      ١٢باالنخفاض بعد التشعيع لمدة     

كما ونالحظ انخفاض التعداد البكتيري بعد      .  ميلي جول  ٢٠ و   ١٠سبة للجرعتين   ووصل إلى الصفر بالن   

 و  ١ للجرع   ١٠٤ سم، حيث كان بحدود الـ       ٥التشعيع لمدة ثالث ثواني في حال كانت مسافة التشعيع          

 ميلي جول؛ واستمر التعداد باالنخفاض وأصبح       ٢٠ و   ١٠ للجرعتين   ١٠٣ ميلي جول، وحوالي     ٥ و   ٣

ـ    ميلي جول بعد التشعيع     ٢٠ و   ١٠ للجرعتين   ١٠٢ ميلي جول، و   ٥ و   ٣ للجرعتين   ١٠٢,٥ قريباً من ال

ومن جهة أخرى   .  ثانية ١٢  والصفر بعد التشعيع لمدة       ١٠١ ثواني؛  وليتراوح هذا التعداد بين        ٦لمدة  

  . غير الحاوية على بالزميدDH5αفأننا وصلنا إلى نتائج مشابهة عندما قمنا بتشعيع الساللة  

؛ فـنالحظ إذا كانـت مـسافة        BL21 نتائج تشعيع األيشريكيا القولونية المخبرية       ٧ح لنا الشكل    يشر

زيادة زمن التشعيع ولكافة الجرع المستخدمة، حيث       ب سم، وجود انخفاض التعداد البكتيري       ١٠التشعيع  

 ثـواني    بعد التشعيع لمـدة سـتة      ١٠٤ بعد التشعيع لمدة ثالث ثواني، وحوالي        ١٠٩كان التعداد حواي    

) ٧الشكل  ( سم، فنالحظ    ٥ التشعيع   أما إذا كانت مسافة   .  ثانية ١٢وليصبح شبه معدوم بعد التشعيع لمدة       

 بعد التشعيع لمدة ثالث ثواني بالنسبة لكل الجـرع المـستخدمة،            ١٠٤أن التعداد البكتيري كان حوالي      

 بعد التشعيع   ١٠١صبح أقل من     بعد التشعيع لمدة ستة ثواني، ولي      ١٠٣ – ١٠٢وانخفض هذا التعداد إلى     

  . ثانية١٢لمدة 
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢١

  
نمط      E. coli BL21 تشعيع ساللة األيشريكيا القولونية .٧الشكل  سجية ذات ال وق البنف  C  بجرعات مختلفة من األشعة ف

)UVc ( المسافة بين لمبة الـ     . *: وبأزمنة مختلفةUV    ة بين لمبة الـ     المساف**:  سم؛   ١٠ وعلبة البتريUV     ري ة البت  وعلب
  . سم٥
  

 Brucellaتشعيع البروسيال . ٣,٣
والمالطيـة  ) األمريكية والبلجيكية (B. abortusاستخدمنا في دراستنا سالالت البروسيال المجهضة 

B. melitensis) وذلك لمقارنة أثر األشعة فوق البنفسجية على سالالت ) األمريكية والبلجيكية والسورية

 B. abortus NalRحسب التوزع الجغرافي، كما استخدمنا سالالت موهنة من البروسيال      وسيالالبر

  . وذلك لمقارنة االختالف في تأثير التشعيع على النمط الوحشي والنمط الموهنB. melitensis NalRو 

ـ   بانخفاض التعداد البكتيري    وجود  ) ٣,٨ و   ٢,٨ و   ١,٨ (٨نالحظ من الشكل     شعيع زيادة زمن الت

لسالالت البروسيال المالطية البلجيكية واألمريكية والسورية ولكافـة الجـرع          )  سم ١٠مسافة التشعيع   (

 ١٠٤ – ١٠٣ بعد التشعيع لفترة ثالث ثواني، ليصبح حوالي         ١٠٩المستخدمة؛ حيث كان التعداد حوالي      

وكما هو متوقع كان    . ية ثان ١٢ بعد التشعيع لمدة     ١٠٢بعد التشعيع لمدة ستة ثواني، وحوالي صفر إلى         

 أن تعداد   ١,٨ سم، فنالحظ من الشكل      ٥التعداد البكتيري منخفضاً أكثر عند انقاص مسافة التشعيع إلى          

 بعـد   ١٠٢ بعد التشعيع لفترة ثالث ثواني، لينخفض إلى         ١٠٣,٥البروسيال المالطية البلجيكية كان بحدود      

 ميلي جول حيث أصـبح التعـداد        ٢٠ا الجرعة   ما عد (التشعيع لمدة ستة ثواني لكل جرعات التشعيع        

  . ثانية مهما كانت الجرعة المستخدمة١٢؛ وليصل إلى الصفر بعد التشعيع لمدة )مساوياً للصفر
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢٢

ة   .١٫٨الشكل  ة البلجيكي سجي      B. melitensis تشعيع ساللة البروسيال المالطي وق البنف ة من األشعة ف ة   بجرعات مختلف
ـ        . *: وبأزمنة مختلفة ) C) UVcذات النمط    ة ال ين لمب ري      UVالمسافة ب ة البت ـ        **:  سم؛    ١٠ وعلب ة ال ين لمب سافة ب الم

UV سم٥ وعلبة البتري .  
  

  
وق ا     B. melitensis تشعيع ساللة البروسيال المالطية األمريكية .٢٫٨الشكل  ة من األشعة ف سجية    بجرعات مختلف لبنف

ـ        . *: وبأزمنة مختلفة ) C) UVcذات النمط    ة ال ين لمب ري      UVالمسافة ب ة البت ـ        **:  سم؛    ١٠ وعلب ة ال ين لمب سافة ب الم
UV سم٥ وعلبة البتري .  
  

 بعد التشعيع   ١٠٢,٥ سم كان التعداد البكتيري بالنسبة للساللة األمريكية حوالي          ٥وعلى مسافة تشعيع    

 ثانيـة   ١٢ و ٦ولكافة الجرعات، وبقي تقريباً ثابتاً بعد التشعيع لمدة         ) ٢,٨الشكل  (لمدة ثالث ثواني    

 واسـتمر   ١٠٢ ميلي جول، ولكنه انخفض بعد التشعيع لمدة سـتة ثـواني إلـى               ٣ و   ١للجرعتين  

.  ميلي جول ٢٠ و   ١٠ و   ٥ ثانية باستخدام الجرعات     ١٢باالنخفاض ليصبح صفراً بعد التشعيع لمدة       

ائج تشعيع ساللة البروسيال المالطية السورية التي تم تنميطها في مخابرنا،            فيظهر نت  ٣,٨أما الشكل   

 بعد التشعيع لمدة ثالث ثـواني،       ١٠٢ سم، كان التعداد البكتيري حوالي       ٥فإذا كانت مسافة التشعيع     

 ميلـي جـول،   ٣ و ١الجرعتين    ثانية باستخدام  ١٢ و   ٦ليبقى التعداد ثابتاً تقريباً بعد التشعيع لفترة        

  . ميلي جول٢٠ و ١٠ و ٥ينما ينخفض ليصبح صفراً باستخدام الجرعات ب

  
  بجرعات مختلفة من األشعة فوق البنفسجية ذات B. melitensis تشعيع ساللة البروسيال المالطية السورية .٣٫٨الشكل 
نمط  ة) C) UVcال ة مختلف ـ . *: وبأزمن ة ال ين لمب سافة ب ري  وUVالم ة البت م؛ ١٠علب ـ **:  س ة ال ين لمب سافة ب  UVالم

  . سم٥وعلبة البتري 
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢٣

  
سجية ذات  B. abortus تشعيع ساللة البروسيال المجهضة البلجيكية .١٫٩الشكل    بجرعات مختلفة من األشعة فوق البنف
نمط  ة) C) UVcال ة مختلف ـ . *: وبأزمن ة ال ين لمب سافة ب ري UVالم ة البت م؛ ١٠ وعلب ـ **:  س ة ال ين لمب سافة ب  UVالم

  . سم٥وعلبة البتري 

  
  بجرعات مختلفة من األشعة فوق البنفسجية ذات B. abortus تشعيع ساللة البروسيال المجهضة األمريكية .٢٫٩الشكل 
نمط  ة) C) UVcال ة مختلف ـ . *: وبأزمن ة ال ين لمب سافة ب ري UVالم ة البت م؛ ١٠ وعلب ـ **:  س ة ال ين لمب سافة ب  UVالم

  . سم٥وعلبة البتري 
نتائج تشعيع البروسيال المجهضة البلجيكية واألمريكية على مسافتي        ) ٢,٩ و   ١,٩ (٩يوضح الشكل   

فعلى .  سم، والتي أبدت نتائج مطابقة تقريباً لما هي عليه الحال عند تشعيع البروسيال المالطية              ٥ و   ١٠

 لكال  ١٠٩ سم نالحظ بعد التشعيع لفترة ثالث ثواني، أن التعداد البكتيري كان بحدود              ١٠فة تشعيع   مسا

 بعد التشعيع لمدة ستة ثواني ولكافـة الجرعـات المـستخدمة؛            ١٠٣الساللتين، ولينخفض إلى حوالي     

يلي جول،   م ٥ و   ٣ و   ١ ثانية بالنسبة للجرعات     ١٢ بعد التشعيع لمدة     ١٠٢واستمر باالنخفاض ليصبح    

 سم يصبح هذا التعداد     ٥في حال كانت مسافة التشعيع      .  ميلي جول  ٢٠ و   ١٠وصفر بالنسبة للجرعتين    

 ١٠٢ بعد التشعيع لمدة ثالثة وستة ثواني، مهما كانت الجرعات، لينخفض إلى حوالي              ١٠٣بحدود الـ   

 و  ٥النـسبة للجرعـات      ميلي جول وإلى الصفر ب     ٣ و   ١ ثانية بالنسبة للجرعتين     ١٢بعد التشعيع لمدة    

  . ميلي جول٢٠ و ١٠

 B. abortus NalR(نتائج تشعيع ساللتين من البروسيال الموهنة ) ٢,١٠ و ١,١٠ (١٠يوضح الشكل 

  ). B. melitensis NalRو 
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢٤

  
شكل   ة     .١٫١٠ال شعيع ساللة البروسيال المالطي ة من    B. melitensis NalR ت سجية      بجرعات مختلف وق البنف األشعة ف

ـ        . *: وبأزمنة مختلفة ) C) UVcذات النمط    ة ال ين لمب ري      UVالمسافة ب ة البت ـ        **:  سم؛    ١٠ وعلب ة ال ين لمب سافة ب الم
UV سم٥ وعلبة البتري .  
  

 ثواني إلـى    ٣ بعد التشعيع لمدة     ١٠٨ – ١٠٩ انخفاض التعداد البكتيري من      ١,١٠نالحظ من الشكل    

 ثانية بالنـسبة    ١٢بعد التشعيع لمدة    ) ١٠٢ – ٠( ثواني وليصبح شبه معدوماً      ٦  بعد التشعيع لمدة   ١٠٣

 سم، فيـنخفض    ٥أما إذا كانت مسافة التشعيع      .  سم ١٠لكافة الجرعات المستخدمة على مسافة تشعيع       

  بعد التشعيع لمدة ستة ثواني بالنسبة      ١٠٢ بعد التشعيع لفترة ثالث ثواني إلى        ١٠٢,٥التعداد البكتيري من    

 ميلي  ١ بالنسبة للجرعة    ١٠١,٥ ثانية ليصبح    ١٢لكافة الجرعات؛ ويستمر باالنخفاض بعد التشعيع لمدة        

  .   ميلي جول٢٠ و ١٠ و ٣ ميلي جول، وصفراً بالنسبة للجرعات ٥ للجرعة ١٠١جول، و 

 .B و B. abortus NalR وجود نتيجة متشابهة بين الساللتين المـوهنتين  ٢,١٠ونالحظ من الشكل 

melitensis NalR سم؛ مع وجود تعداد أعلى للبروسيال المجهـضة  ١٠ عندما تكون مسافة التشعيع 

 ثواني بالنسبة   ٣ بعد التشعيع لمدة     ١٠٤ سم، حيث كان التعداد      ٥الموهنة على مسافة تشعيع تُقدر بـ       

 ١٠ن   بالنسبة للجرعتي  ١٠٣ ميلي جول، و     ٥ بالنسبة للجرعة    ١٠٣,٥ ميلي جول، و   ٣ و   ١للجرعتين  

 ١٠ بعد التشعيع لفترة ستة ثواني بالنسبة للجرعـة          ١٠٤وأصبح التعداد البكتيري    .  ميلي جول  ٢٠و  

.  ميلي جول  ٣ بالنسبة للجرعة    ١٠٢,٧ ميلي جول، و     ٢٠ و   ٥ بالنسبة للجرعتين    ١٠٣ميلي جول، و    

نسبة للجرعات   ثانية بال  ١٢واستمر التعداد البكتيري باالنخفاض حتى أصبح صفراً بعد التشعيع لمدة           

  . ميلي جول١ بالنسبة للجرعة ١٠٢ ميلي جول، و ٢٠ و ١٠ و ٥ و ٣
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢٥

  
سجية ذات  B. abortus NalR تشعيع ساللة البروسيال المجهضة .٢٫١٠الشكل    بجرعات مختلفة من األشعة فوق البنف
ـ         . *: وبأزمنة مختلفة ) C) UVcالنمط   ة ال ين لمب سافة ب ري      UVالم ة البت ـ     **:  سم؛    ١٠ وعلب ة ال ين لمب سافة ب  UVالم

  . سم٥وعلبة البتري 
  

  اإلصالح البكتيري لتأثير األشعة فوق البنفسجية. ٤,٣
 ثانية ولكافة الجرعات المستخدمة كان كافياً لتثبـيط         ١٢الحظنا من النتائج السابقة أن التشعيع لمدة        

، وبقي علينا دراسة قابليـة هـذه البكتيريـا          )سيال واليرسينيا األيشريكيا والبرو (البكتيريا سالبة الغرام    

 سم،  ٥إلصالح جينومها بوجود الضوء أو في الظالم؛ ولدراسة هذا التأثير اعتمدنا التشعيع من مسافة               

  . ثانية  ٦٠ و ٣٠ و ١٢ و ٦ ميلي جول، واألزمنة ٥٠ و ٥ و ٣ و ١والجرع 

  سالالت اليرسينيا. ١٫٤٫٣
 كان  O:9 أنه بعد الزراعة المباشرة لليرسينيا الموهنة ذات النمط المصلي           ١,١١نالحظ من الشكل    

حتى وصل التعداد إلى الصفر بعد التشعيع لمـدة         زيادة زمن التشعيع    بانخفاض التعداد البكتيري    هناك  

 أن   ساعة في الظالم،   ٢٤بينما نالحظ إذا قمنا باستنبات البكتيريا بعد        .  ثانية بالنسبة لكافة الجرعات    ٣٠

، بينما يبقى التعـداد     )٢,١١الشكل  ( ثانية   ٣٠ بعد التشعيع لمدة     ١٠٢التعداد البكتيري يرتفع إلى حوالي      

  ). ١١الشكل ( ثانية ١٢ ثواني أو ٦مماثالً لحالة االستنبات المباشر إذا تم التشعيع لمدة 
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢٦

YO9- ( زراعة مباشرة)
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 بجرعات مختلفة من األشعة فوق      O:9 (YO:9-) تشعيع ساللة اليرسينيا الموهنة ذات النمط المصلي         .١٫١١الشكل  

  . سم٥ وعلبة البتري UVمسافة التشعيع بين لمبة الـ . وبأزمنة مختلفة) C) UVcالبنفسجية ذات النمط 

  
وق        O:9 (YO:9-) تشعيع ساللة اليرسينيا الموهنة ذات النمط المصلي          .٢٫١١الشكل   ة من األشعة  ف  بجرعات مختلف

نمط البن سجية ذات ال ة) C) UVcف ة مختلف ـ . وبأزمن ة ال ين لمب شعيع ب سافة الت ري UVم ة البت تنبات .  سم٥ وعلب االس
  . الضوءبوجود ساعة في الظالم، أو ٢٤البكتيري بعد 

  
 ١٠٩ ساعة من التشعيع بوجود الضوء، نالحظ أن التعداد يصل إلى            ٢٤إذا قمنا باستنبات البكتيريا بعد      

 ثانيـة   ١٢؛ بعد التشعيع لمـدة      )زراعة مباشرة، زراعة في الظالم    : التين السابقتين بشكل مخالف للح  (

 بالنسبة للجـرعتين    ١٠٣ ميلي جول وإلى     ١ بالنسبة لجرعة    ١٠٧ ثانية إلى    ٣٠ليصل بعد التشعيع لمدة     

  ).٢,١١الشكل ( ميلي جول ٥ و ٣

 ساعة من التشعيع في الظالم      ٤٨عد   زيادة في التعداد البكتيري إذا تم االستنبات ب        ٣,١١ويظهر الشكل   

ففي حالـة االسـتنبات فـي       .  ساعة ٢٤أو بوجود الضوء مقارنةً مع ما شاهدناه بحالة االستنبات بعد           

 بالنـسبة   ١٠٢ ثانية، لينخفض إلـى      ١٢ لزمن تشعيع قدره     ١٠٥ - ١٠٤الظالم، كان التعداد البكتيري     

 ١٠٨ – ١٠٧بوجود الضوء، كان التعداد البكتيري       ثانية؛ أما في حالة االستنبات       ٣٠لزمن تشعيع قدره    

 بالنـسبة   ١٠٢ ميلي جـول، و      ٣ و   ١ بالنسبة للجرعتين    ١٠٣ ثانية لينخفض إلى     ١٢بعد التشعيع لمدة    

  . ثانية٣٠ ميلي جول بعد التشعيع لمدة ٥للجرعة 
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢٧

  
وق        O:9 (YO:9-)ط المصلي     تشعيع ساللة اليرسينيا الموهنة ذات النم      .٣٫١١الشكل   ة من األشعة  ف  بجرعات مختلف

نمط  سجية ذات ال ة) C) UVcالبنف ة مختلف ـ . وبأزمن ة ال ين لمب شعيع ب سافة الت ري UVم ة البت تنبات .  سم٥ وعلب االس
  . الضوءبوجود ساعة في الظالم، أو ٤٨البكتيري بعد 

  
 ساعة سواء تم هذا   ١٢٠ أو   ٩٦ستنبات بـ    ازدياد التعداد البكتيري بعد اال     ٤,١١كما نالحظ من الشكل     

 الموهنة إلى   O:9حيث احتاجت اليرسينيا ذات النمط المصلي       . االستنبات بوجود الضوء أو في الظالم     

بينما كان التعداد البكتيري      ثانية لكي تتثبط سواء بالظالم أو بوجود الضوء،        ٦٠التعرض للتشعيع لمدة    

  .نية ثا٣٠ بعد التشعيع لمدة ١٠٨حوالي 

  

  
وق        O:9 (YO:9-) تشعيع ساللة اليرسينيا الموهنة ذات النمط المصلي          .٤٫١١الشكل   ة من األشعة  ف  بجرعات مختلف

نمط  سجية ذات ال ة) C) UVcالبنف ة مختلف ـ . وبأزمن ة ال ين لمب شعيع ب سافة الت ري UVم ة البت تنبات .  سم٥ وعلب االس
  . الضوءبوجود ساعة في الظالم، أو ١٢٠  أو٩٦البكتيري بعد 
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢٨

  

  
نمط المصلي    .١٢الشكل   سجية       O:9 (YO:9+) تشعيع ساللة اليرسينيا ذات ال وق البنف ة من األشعة  ف  بجرعات مختلف

ري     UV مسافة التشعيع بين لمبة الـ    . وبأزمنة مختلفة ) C) UVcذات النمط    د      .  سم  ٥ وعلبة البت ري بع تنبات البكتي االس
  . الضوءبوجود  ساعة في الظالم، أو ٤٨ أو ٢٤

  

 أيـام مـن   ٧ أو ٦ بعـد  O:9استمر ارتفاع التعداد البكتيري عندما قمنا باستنبات اليرسينيا الموهنـة         

سبب إعادة القدرة على     ثانية كافياً لتثبيط البكتيريا وقد يكون ال       ٦٠التشعيع، حيث لم يكن زمن التشعيع       

  .تفعيل آليات اإلصالح لآلفات التي تسببها األشعة فوق البنفسجية

 O:9 أنه ال يوجد اختالف بين نتائج التشعيع لساللة اليرسينيا ذات النمط المـصلي               ١٢يوضح الشكل   

  .الموهنة أو الوحشية

اليرسينيا ذات النمط الوحشي عند      ثانية كان كافياً لتثبيط      ٣٠نالحظ من الشكل السابق أن التشعيع لمدة        

 ساعة، بينما إذا كانت الزراعة في الضوء كـان          ٤٨ أو   ٢٤الزراعة في الظالم إذا تمت الزراعة بعد        

 ٩٦ ثانية لم تكن كافية لتثبيط اليرسينيا الوحشية إذا تم استنباتها بعد             ٣٠لكن مدة التشعيع    . ١٠٢التعداد  

  . ء أو الظالم ساعة من التشعيع سواء في الضو١٢٠أو 

 عن نتائج تشعيع اليرسـينيا ذات  O:3لم تختلف نتائج تشعيع اليرسينيا الموهنة ذات النمط المصلي       

 بعـد الزراعـة     -O:3حيث الحظنا أن زمن التشعيع الالزم لثتبـيط الــ           .  كثيراً O:9النمط المصلي   

ري إذا تمت الزراعة بعـد      يرتفع التعداد البكتي  .  ميلي جول  ٥ و   ٣ و   ١ ثانية للجرع    ١٢المباشرة هي   

 ثانيـة   ١٢؛ حيث يصبح التعداد بعد التشعيع لمدة        )١٣الشكل  ( ساعة في الظالم أو بوجود الضوء        ٢٤
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  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٢٩

 ثانيـة   ٣٠ بعد التشعيع لمدة     ١٠٢ - ٠، وينخفض إلى    ١٠٩ وفي النور حوالي     ١٠٣في الظالم حوالي    

  . ساعة في الظالم أو بوجود الضوء٢٤عند الزراعة بعد 

  
شكل  نمط المصلي .١٣ال ة ذات ال ينيا الموهن شعيع ساللة اليرس وق O:3 (YO:3-) ت عة  ف ن األش ة م  بجرعات مختلف

نمط  سجية ذات ال ة) C) UVcالبنف ة مختلف ـ . وبأزمن ة ال ين لمب شعيع ب سافة الت ري UVم ة البت تنبات .  سم٥ وعلب االس
  .بوجود الضوء ساعة في الظالم، أو ٢٤البكتيري بعد 

  

 سـاعة مـن   ١٢٠ أو ٩٦  أو ٤٨كما الحظنا أن التعداد البكتيري لهذه الساللة يرتفع إذا تم االستنبات           

  . ثانية٦٠التشعيع في كلتا الحالتين، حيث تبين أن زمن التشعيع المناسب لتثبيط هذه البكتيريا هو 

بقة تقريباً لنتـائج تـشعيع الـساللة        مطا) +O:3(كما كانت نتائج تشعيع اليرسينيا ذات النمط الوحشي         

 . الموهنة بنفس الشروط التجريبية

  سالالت األيشريكيا القولونية. ٢٫٤٫٣
الـشكل  ( بعد الزراعة المباشـرة      BL21كان التعداد البكتيري لساللة األيشريكيا القولونية المخبرية        

لي جول؛ وانخفـض إلـى       مي ٥ و   ٣ و   ١ بعد التشعيع لمدة ستة ثواني بالنسبة للجرعات         ١٠٩) ١,١٤

 ١٠٤وارتفع هذا التعداد إلى     .  ثانية ٣٠ ثانية، وإلى الصفر بعد التشعيع لمدة        ١٢ بعد التشعيع لمدة     ١٠٢

 سـاعة بوجـود     ٢٤ ثانية ولكافة الجرعات المستخدمة عند الزراعة بعد         ٣٠ بعد التشعيع لمدة     ١٠٢أو  

 عند استخدام زمن تشعيع يقدر      ١٠٩ – ١٠٨ وكان التعداد البكتيري  . الضوء أو في الظالم على التوالي     

 عنـد  ١٠٣ ساعة بوجود الضوء، وقد انخفض هذا التعداد إلى ٢٤ ثانية وذلك عند الزراعة بعد      ١٢بـ  

  ). ١,١٤الشكل (الزراعة في الظالم 
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٣٠

E.coli BL21 ( زراعة مباشرة)
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شكل   ة     .١٫١٤ال شريكيا القولوني شعيع ساللة األي سجية ذات       بجرعات  E. coli BL21 ت وق البنف ة من األشعة ف مختلف
نمط  ة) C) UVcال ة مختلف ـ  . وبأزمن ة ال ين لمب شعيع ب سافة الت ري UVم ة البت م٥ وعلب د .  س ري بع تنبات البكتي االس

  . ساعة في الظالم، أو بوجود الضوء٢٤التشعيع مباشرًة، أو 
  

  
 بجرعات مختلفة من أشعة فوق البنفسجية ذات النمط E. coli BL21 القولونية  تشعيع ساللة األيشريكيا.٢٫١٤الشكل 

C) UVc (مسافة التشعيع بين لمبة الـ . وبأزمنة مختلفةUV ساعة ٤٨االستنبات البكتيري بعد .  سم٥ وعلبة البتري 
  .في الظالم، أو بوجود الضوء
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0

2

4

6

8

10

6S 12S 30S

ة) عيع  (ثاني زمن التش

lo
g 

cf
u 1mj

3mj
5mj

E.coli BL21 (24h ضوء)

0

2

4

6

8

10

6S 12S 30S

ة) عيع  (ثاني زمن التش

lo
g 

cf
u 1mj

3mj
5mj

E.coli BL21 (48h ظالم)

0

2

4

6

8

10

6S 12S 30S

ة) عيع  (ثاني زمن التش

lo
g 

cf
u 1mj

3mj
5mj

E.coli BL21 (48h ضوء)

0

2

4

6

8

10

6S 12S 30S

ة) عيع  (ثاني زمن التش

lo
g 

cf
u 1mj

3mj
5mj



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٣١

 فيما لو   BL21اد البكتيري تقريباً للساللة      نالحظ وجود نفس التعد    ٢,١٤ و   ١,١٤وبتدقيق نتائج الشكلين    

  . ساعة ضمن الشروط التجريبية المستخدمة في دراستنا٤٨ أو ٢٤اُستنبتت بعد 

  
شكل   ة     .٣٫١٤ال شريكيا القولوني شعيع ساللة األي سجية ذات       E. coli BL21 ت وق البنف ة من األشعة ف  بجرعات مختلف
 أو ٩٦االستنبات البكتيري بعد .  سم٥ وعلبة البتري UVمسافة التشعيع بين لمبة الـ . أزمنة مختلفةوب) C) UVcالنمط 
  . ساعة في الظالم، أو بوجود الضوء١٢٠

  

 ساعة بالنـسبة    ١٢٠ أو   ٩٦ ارتفاعاً في التعداد البكتيري إذا تمت الزراعة بعد          ٣,١٤ويظهر الشكل   

 أو  ٢٤الضوء عما كانت عليه بعد الزراعة المباشرة أو بعد           سواء في الظالم أو بوجود       BL21للساللة  

 بوجود الضوء بعـد     ١٠٩ – ١٠٨ في الظالم أو     ١٠٧حيث أصبح التعداد البكتيري حوالي      .  ساعة ٤٨

 ميلي جول، بينما انخفض هـذا التعـداد إلـى           ٥٠ و   ٥ و   ٣ ثانية بالنسبة للجرعات     ٣٠التشعيع لمدة   

 بالنسبة  ١٠٦,٥  ثانية فيما إذا كانت الزراعة في الظالم، وإلى حوالي         ٦٠التشعيع لمدة   الصفر تقريباً بعد    

  . ميلي جول بوجود الضوء٥٠ للجرعة ١٠٢ ميلي جول، وبحدود الـ ٥ و ٣للجرعتين 

 ضـمن  BL21 مطابقة تقريباً لنتائج تـشعيع الـساللة   E. coli O:157ونالحظ أن نتائج تشعيع الساللة 

  .ستناالشروط التجريبية الخاصة بدرا

زيـادة زمـن    بانخفاض التعداد البكتيـري     ، الحظنا وجود    DH5αبالنسبة للزراعة المباشرة للساللة     

 و  ٦التشعيع لفتـرات     وأخيراً إلى الصفر بعد      ١٠٣ إلى   ١٠٩، حيث انخفض التعداد من حوالي       التشعيع

  . ميلي جول٥ و ٣ و ١ ثانية على التوالي بالنسبة للجرعات ٣٠ و ١٢

 ثانيـة للمـستنبتات     ٣٠التـشعيع لمـدة      بعد   ١٠٢ ارتفاع التعداد البكتيري إلى      ١٥ل  نالحظ من الشك  

 فـي  ١٠٩ و ١٠٥واستمر هذا االرتفاع إلـى  .  ساعة في الظالم أو في النور   ٤٨ أو   ٢٤المحضرة بعد   

ونالحظ بـأن   .  ساعة في الظالم أو بوجود الضوء على التوالي        ١٢٠ أو   ٩٦المستنبتات المحضرة بعد    

 ثانية كانت كافية إلحداث تثبيط البكتيريا في المستنبتات المحضرة  بعد            ٦٠عيع التي تُقدر بـ     فترة التش 

تـؤدي لتثبـيط    )  ثانيـة  ٦٠(بينما نالحظ أن مثل هذه الفترة الزمنيـة         .  ساعة في الظالم   ١٢٠ أو   ٩٦

يع بجرعة   ساعة بوجود الضوء إذا استخدمنا التشع      ١٢٠ أو   ٩٦البكتيريا في المستنبتات المحضرة بعد      
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 ميلي جـول و     ٣ إذا استخدمنا جرعة تقدر بـ       ١٠٦ ميلي جول فقط، بينما يبقى التعداد بحدود الـ          ٥٠

  ).١٥الشكل ( ميلي جول ٥ بالنسبة للجرعة المقدرة بـ ١٠٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

E.coli DH5a (24h ظالم)
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نمط     E. coli DH5αشعيع ساللة األيشريكيا القولونية  ت.15الشكل  سجية ذات ال وق البنف  بجرعات مختلفة من األشعة ف
C) UVc ( مسافة التشعيع بين لمبة الـ      . وبأزمنة مختلفةUV    د       .  سم  ٥ وعلبة البتري ري بع تنبات البكتي  ٤٨ أو ٢٤االس

  . ساعة في الظالم، أو بوجود الضوء١٢٠ و ٩٦أو 
  

  

  

  

  

  الت البروسيالسال. ٣٫٤٫٣
  

B. melitensis Belg. ( زراعة مباشرة)
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B. melitensis Belg. (24h ظالم)
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شكل   ة      .١٫١٦ال ة البلجيكي شعيع ساللة البروسيال المالطي وق      .B. melitensis belg ت ة من األشعة ف  بجرعات مختلف
نمط  سجية ذات ال ة) C) UVcالبنف ة مختلف ـ . وبأزمن ة ال ين لمب شعيع ب سافة الت ةUVم ري  وعلب تنبات .  سم٥ البت االس

  . ساعة في الظالم، أو بوجود الضوء٤٨ أو ٢٤البكتيري بعد التشعيع مباسرًة أو 
  

لم تختلف نتائج تشعيع البروسيال المالطية البلجيكية كثيراً عن النتائج التي شـاهدناها فـي الفقـرة                 

د زمن التشعيع بعد الزراعة      وجود انخفاض في التعداد البكتيري كلما ازدا       ١,١٦يبدي الشكل   . الماضية

اعتبرنا (ثانية   ١٢المباشرة للبروسيال المالطية البلجيكية، ونالحظ أن زمن التشعيع الالزم لتثبيطها هو            

البكتيريـة المقاومـة      كمؤشر على بدء تفعيل آليات االصالح      ١٠٢ >في هذه الدراسة التعداد البكتيري      

 ثانية كافياً لتثبيط هذه الساللة في       ١٢بقي زمن التشعيع    ). UVcلآلفات الناجمة عن استخدام أشعة الـ       

 ١٠٨ – ١٠٩ ساعة في الظالم،  بينما أصبح التعداد البكتيري بحدود الـ            ٢٤المستبتات المحضرة بعد    

 ميلي جول على التوالي     ٥ و   ٣ و   ١ في المستنبتات المحضرة بوجود الضوء بالنسبة للجرعات         ١٠٧ –

 ثانية لكي يتم تثبيطهـا      ٣٠وسيال المالطية البلجيكية إلى زمن تشعيع قدره        ؛ وتحتاج البر  )١,١٦الشكل  (

ونالحظ أيضاً من الشكل السابق أن الـزمن الـالزم          .  ساعة وبوجود الضوء   ٢٤فيما إذا استنبتت بعد     

 ثانية، وهو زمن غير كافي لتثبيط البكتيريا        ١٢ ساعة في الظالم هو      ٤٨لتثبيط البكتيريا المستنبتة بعد     

  . ثانية٣٠ستنبتة بوجود الضوء حيث يحتاج األمر هنا إلى التشعيع لمدة الم

  
شكل   ة      .٢٫١٦ال ة البلجيكي شعيع ساللة البروسيال المالطي وق      .B. melitensis belg ت ة من األشعة ف  بجرعات مختلف

نمط  سجية ذات ال ة) C) UVcالبنف ة مختلف ي. وبأزمن شعيع ب سافة الت ـ م ة ال ري UVن لمب ة البت تنبات .  سم٥ وعلب االس
  . ساعة في الظالم، أو بوجود الضوء١٢٠ أو ٩٦البكتيري بعد 

  

 ثانية لكي نصل لمرحلة تثبيط البروسيال المالطيـة البلجيكيـة فيمـا إذا              ٦٠ونحتاج لزمن تشعيع قدره     

 ميلي جـول،    ٥٠ أو   ٥و   أ ٣ في الظالم ولكافة جرعات التشعيع المستخدمة        ١٢٠ أو   ٩٦استنبتت بعد   

أما إذا  .  ثانية ٣٠ التشعيع لمدة  بعد   ١٠٨ أن التعداد البكتيري كان حوالي       ٢,١٦حيث نالحظ من الشكل     

 ثانية كي يتم    ٦٠ التشعيع لمدة  ساعة بوجود الضوء، فنحتاج إلى       ١٢٠ أو   ٩٦حضرت المستنبتات بعد    

 ذلك إذا   نما نحتاج لزمن تشعيع أطول من      ميلي جول، بي   ٥٠التثبيط عند استخدام جرعة تشعيع تقدر بـ        

  . ميلي جول٥ و ٣استخدمنا جرعتي التشعيع 
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حصلنا على نفس النتائج تقريباً لسالالت البروسيال المالطية السورية واألمريكية والساللة الموهنـة   

B. melitensis NalR لـالزم   حيث لم نالحظ اختالفاً كبيراً في التعداد البكتيري أو في زمن التـشعيع ا

  .لتثبيطها

  

  

  
 .B. abortus USA or B تشعيع ساللة البروسيال المجهضة األمريكية ذات النمط الوحشي أو الموهنة .١٫١٧لشكل ا

abortus NalR    سجية نمط  بجرعات مختلفة من األشعة فوق البنف ة  ) C) UVcذات ال ة مختلف شعيع   . وبأزمن سافة الت م
ري     UVبين لمبة الـ     شعيع مباسرًة أو          .  سم  ٥ وعلبة البت د الت ري بع تنبات البكتي  ساعة في الظالم، أو بوجود     ٢٤االس

  .الضوء
  

 نتائج تشعيع البروسيال المجهضة األمريكية ذات النمط الوحشي أو الموهنـة            ١,١٧يوضح الشكل   

إن زمن التشعيع الالزم لتثبيط .  ساعة في الظالم أو بوجود الضوء    ٢٤ستنبتت مباشرةً  أو بعد      فيما إذا اُ  

 ثانيـة   ١٢ ساعة في الظالم هو بحدود       ٢٤كال الساللتين فيما إذا استنبتت مباشرة بعد التشعيع أو بعد           

  . ولكافة الجرع المستخدمة

B. abortus USA ( زراعة مباشرة)
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 ثانية لتثبيط البكتيريـا     ٣٠ التشعيع لمدة  إلى    ساعة وبوجود الضوء فنحتاج    ٢٤أما إذا تم االستنبات بعد      

 ثانية لم يكـن كافيـاً       ٣٠ ميلي جول حيث أن زمن التشعيع        ١بالنسبة لكافة الجرعات ما عدا الجرعة       

  ).١,١٧الشكل (إلحداث التثبيط في البروسيال المجهضة الموهنة 

 ساعة في الظالم    ٤٨محضرة بعد   أما الزمن الالزم لتثبيط الساللة ذات النمط الوحشي في المستنبتات ال          

  ). ٢,١٧الشكل ( ثانية ألجل الساللة الموهنة ٣٠ ثانية، و ١٢هو 

  

  
 .B. abortus USA or B تشعيع ساللة البروسيال المجهضة األمريكية ذات النمط الوحشي أو الموهنة .٢٫١٧الشكل 

abortus NalR     نمط سجية ذات ال ة  ) C) UVcبجرعات مختلفة من األشعة فوق البنف ة مختلف شعيع   . وبأزمن سافة الت م
  . ساعة في الظالم، أو بوجود الضوء٤٨االستنبات البكتيري بعد .  سم٥ وعلبة البتري UVبين لمبة الـ 

  

 ساعة  ٤٨ المحضرة بعد     ثانية كافياً لتثبيط كلتا الساللتين في المستنبتات       ٣٠ولم يكن زمن التشعيع     

 للساللة ذات النمط الوحشي بالنـسبة لجميـع         ١٠٣وبوجود الضوء حيث كان التعداد البكتيري حوالي        

 ١ بالنسبة للجرعتين    ١٠٤ ميلي جول وإلى     ٥ بالنسبة للجرعة    ١٠٣,٥الجرعات ليرتفع بشكل طفيف إلى      

  ).٢,١٧الشكل ( ميلي جول في الساللة الموهنة وبوجود الضوء ٣و 

  أن زمن التشعيع الضروري لتثبيط البروسيال المجهضة األمريكية الوحشية         ٣,١٧كما يظهر الشكل    

يكـن هـذا     ساعة في الظالم، ولم      ١٢٠ أو   ٩٦ ثانية في المستنبتات المحضرة بعد       ٦٠أو الموهنة هو    

 ٦٠ عيع لمـدة  التشحيث كان التعداد البكتيري بعد      . الزمن كافياً لتثبيطهما عند االستنبات بوجود الضوء      

 بالنسبة للجرعـة    ١٠٣ ميلي جول، و     ٥ و   ٣ بالنسبة للجرعتين    ١٠٧ثانية للساللة الوحشية بحدود الـ      
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 ميلي جـول، وصـفر      ٥ و   ٣ للجرعتين   ١٠٧,٥ ميلي جول؛  وبالنسبة للساللة الموهنة كان حوالي          ٥٠

  ). ٣,١٧الشكل ( ميلي جول ٥٠بالنسبة للجرعة 

  

  
 .B. abortus USA or B تشعيع ساللة البروسيال المجهضة األمريكية ذات النمط الوحشي أو الموهنة .٣٫١٧الشكل 

abortus NalR     نمط سجية ذات ال ة  ) C) UVcبجرعات مختلفة من األشعة فوق البنف ة مختلف شعيع   . وبأزمن سافة الت م
  . ساعة في الظالم، أو بوجود الضوء١٢٠ أو ٩٦االستنبات البكتيري بعد .  سم٥بتري  وعلبة الUVبين لمبة الـ 

  

وعندما شععنا البروسيال المجهضة البلجيكية ذات النمط الوحشي أو الموهن حصلنا على نتائج مشابهة              

  .لما شاهدناه أعاله

اسة تتأثر باألشعة فـوق     أوضحت نتائجنا السابقة أن البكتيريا سالبة الغرام المستخدمة في هذه الدر          

 ولكنها تملك آليات إصالح لتتجنب اآلثار الضارة لهذه اآلشعة لذا يجب علينـا              Cالبنفسجية ذات النمط    

 المتضرر من   تحديد الزمن الالزم لتثبيط هذه البكتيريا بحيث ال تستطيع بعد ذلك إعادة إصالح جينومها             

  . مة في دراستنااألشعة؛ مع المحافظة على نفس قيم الجرعات المستخد

   في تثبيط بكتيريا سالبة الغرامUVcدراسة آثر شدة التشعيع بالـ . ٥,٣
الـ الحظنا من النتائج السابقة أن البكتيريا سالبة الغرام تملك آليات إصالح اآلفة التي تسببها أشعة                 

UVc         ل آلية الترميم   أو شدة التشعيع التي تؤدي لتعطي     / لذا نرى أنه من الضروري تحديد زمن التشعيع و

شرحنا سابقاً أثر جرعة التشعيع مقدرةً بالميلي جول        ). تكون كافية لتثبيط البكتيريا تماماً    (عقب التشعيع   

على بعض أنماط البكتيريا سالبة الغرام، وسوف نقوم في الفقرات التالية بدراسة أثر جرعـة التـشعيع                 

  .٢سم/مقدرةً بالـ ميلي واط
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  ا القولونية األثر على األيشريكي١٫٥٫٣
 E. coli BL21 أن التعداد البكتيري بعد الزراعة المباشرة للساللة المخبريـة  ١,١نالحظ من الجدول 

مل، بينما لم نالحظ    / مستعمرة ١٠٥ هو   mw/cm2 ١٨,٧المعرضة لمدة عشر ثواني لشدة تشعيع قدرها        

 ٢٤٠ او ٦٠ أو ٤٥(طول حدوث نمو ألي مستعمرة بكتيرية باستخدام نفس شدة التشعيع ولكن ألزمنة أ         

  ). ثانية

  
دول   ري ل   .١٫١الج داد البكتي شري للتع اريتم الع ط اللوغ د E. coli BL21ـ ل متوس  بع

  )UVc :18.7 mw/cm2شدة الـ ( الضوء  أو بوجودالظالمفي االستنبات 
Log CFU/ml 

   انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

تعرض وقت االستنبات بعد ال

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٥ ± ٠,١٢  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

٢٤٠  

١٠  ٨ ± ٠,١٩  ٨ ± ٠,٢٤  

٤٥  ٢,٨ ± ٠,١٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,٧٤  ٩ ± ٠,٥٢  

٤٥  ٩ ± ٠,٣٢  ٤,٢ ± ٠,١٣  

٦٠  ٩ ± ٠,٤١  ٣,٧ ± ٠,٢٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,١٩  ٩±  ٠,٢٧  

٤٥  ٩ ± ٠,٣٨  ٦ ± ٠,٢٢  

٦٠  ٩ ± ٠,٥٠  ٤ ± ٠,١٢  

٠  ٠  

   ساعة١٤٤

٢٤٠  

 ١٠٨ ساعة بوجود الضوء أو في الظالم أصـبح          ٢٤نالحظ أن التعداد البكتيري عند االستنبات بعد        

فـي  (وصفر  ) بوجود الضوء  (١٠٢,٨، وينخفض هذا التعداد إلى      ) ثوانٍ ١٠لزمن تشعيع   (مل  /مستعمرة

  .  ثانية٤٥إذا أصبح زمن التشعيع ) ظالمال

  
 بعد E. coli BL21 متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .٢٫١الجدول 

  )UVc :19.5  mw/cm2شدة الـ ( الضوء بوجود  في الظالم أواالستنبات
Log CFU/ml 

   انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

ت بعد التعرض وقت االستنبا

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٠  

٠  

  مباشر

٤٥  
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٦٠  ٠  

٠  120  

١٠  ٨ ± ٠,٣٠  ٤,٢ ± ٠,٢٢  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

120  

١٠  ٩ ± ٠,٤١  ٧ ± ٠,١٧  

٤٥  ٩ ± ٠,٢٨  ٢,٢ ± ٠,٠٢  

٦٠  ٣ ± ٠,١٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

120  

١٠  ٩ ± ٠,٣٨  ٩ ± ٠,٣٢  

٤٥  ٩ ± ٠,٢٤  ٣,٧ ± ٠,١٢  

٦٠  ٧ ± ٠,١٨  ٢,٤ ± ٠,٠٩  

٠  ٠  

   ساعة١٤٤

120  

  

قـد  ) بوجود الـضوء  ( ساعة من التشعيع، نجد أن التعداد البكتيري         ٩٦أما إذا أجري االستنبات بعد      

 ثانية؛ بينما إذا أجري االستنبات في الظالم، فإن التعداد          ٦٠ و   ٤٥ و   ١٠ لزمن تشعيع    ١٠٩ارتفع إلى   

 ثانية، ويستمر   ٤٥ لزمن تشعيع    ١٠٤,٢ ثانية، وينخفض إلى     ١٠ لزمن تشعيع قدره     ١٠٩كتيري يكون   الب

 ١,١ يوضح لنا الجـدول   .  ثانية على التوالي   ٢٤٠ و   ٦٠ وصفر لزمني التشعيع     ١٠٣,٧باالنخفاض إلى   

ن التشعيع،   ساعة م  ١٤٤ فيما إذا تم االستنبات بعد       UVcازدياد االصالح البكتيري لآلثار المخربة للـ       

   ١٠٩حيث نالحظ أن التعداد البكتيري للمستنبتات المزروعة بوجود الضوء هو 

 ثانية من النمو؛    ٢٤٠ ثانية، بينما لم تتمكن البكتيريا التي شُععت لمدة          ٦٠ و   ٤٥ و   ١٠ألزمنة التشعيع   

 ١٠٦خفض إلى    ثواٍن، وين  ١٠مل بعد زمن التشعيع     /مستعمرة١٠٩أما التعداد البكتيري في الظالم فكان       

  . ثانية على التوالي٢٤٠ و ٦٠ و ٤٥ وإلى الصفر ألزمنة التشعيع ١٠٤و 

 فيما إذا رفعنـا شـدة   E. coli BL21الـ  على ساللة UVcنالحظ ازدياد التأثير المخرب ألشعة الـ 

ن ، حيث أن التعداد البكتيري بعد الزراعة المباشرة كا        )٢,١الجدول   (٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥التشعيع إلى   

 ساعة من التـشعيع     ٢٤صفراً في كل أزمنة التشعيع، وكان صفراً أيضاً في المستنبتات المزروعة بعد             

 ١٠٨ ثانية؛ بينما كان التعـداد       ١٢٠ و   ٦٠ و   ٤٥ألزمنة التشعيع   ) سواء بوجود الضوء أو في الظالم     (

  . ثواٍن١٠بعد التشعيع لمدة ) في الظالم (١٠٤,٢و ) بوجود الضوء(مل /مستعمرة

 ١٤٤ أو   ٩٦ ارتفاع التعداد البكتيري فيما إذا استنبتت البكتيريا المشععة بعـد            ٢,١الحظ من الجدول    ن

) بوجود الضوء ( ثانية فأكثر    ١٢٠ساعة حيث ال تحدث عملية تتثبط البكتيريا إال إذا كان زمن التشعيع             

  . ثانية٦٠؛ أما في الظالم فالزمن الالزم لتثبيطها هو 
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بعد    E. coli DH5α  لـاللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري متوسط .١٫٢الجدول 
  )UVc :18.7 mw/cm2شدة الـ ( الضوء  أو بوجود الظالم في االستنبات

Log CFU/ml 
  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)يةثان( 

١٠  ٦ ± ٠,٢٦  
0  ٤٥  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

٢٤٠  

١٠  ٨ ± ٠,٢٠  ٨ ± ٠,١٩  
0  ٤٥  ١,٦ ± ٠٠  

٠  0  ٦٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,١٨  ٩ ± ٠,٢٢  

٤٥  ٤ ± ٠,١٣  ٤ ± ٠,١١  
0  ٦٠  ٣,٣ ± ٠,٠٧  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,٣٢  ٩ ± ٠,٢٧  

٤٥  ٩ ± ٠,٢٦  ٦ ± ٠,١٧  

٦٠  ٨ ± ٠,٢٤  ٤,٤ ± ٠,١٠  

٠  0  

   ساعة١٤٤

٢٤٠  

  

؛ بشدة تشعيع تُقـدر     DH5α نتائج تشعيع الساللة المخبرية من األيشريكيا القولونية         ١,٢يظهر الجدول   

 ١٠ بعـد التـشعيع لمـدة        ١٠٦، نالحظ أن التعداد البكتيري لهذه الساللة هو         ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧بـ  

. ذا تم االستنبات مباشـرةً عقـب التـشعيع         ثانية وذلك إ   ٢٤٠ و   ٦٠ و   ٤٥ثواني، ويصبح صفراً بعد     

مـل  / مـستعمرة  ١٠٨ ساعة من التشعيع حوالي      ٢٤ويصبح التعداد البكتيري إذا جرى االستنبات بعد        

إذا .  ثواني ١٠لزمن تشعيع يقدر بعشر ثواٍن، وينخفض تقريباً حتى الصفر ألزمنة التشعيع األكبر من              

 ألزمنـة  نالحظ استمرار االرتفاع في التعداد البكتيـري    ساعة   ١٤٤ أو   ٩٦تم االستنبات البكتيري بعد     

 ثانية، بينما نالحظ تثبيط كامل للبكتيريا سواء في الظالم أو بوجود الـضوء              ٦٠ و   ٤٥ و   ١٠التشعيع  

  . ثانية٢٤٠من أجل زمن تشعيع يقدر بـ 

  
بعد    E. coli DH5α لـ متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري .٢٫٢لجدول ا

  )UVc :19.5  mw/cm2شدة الـ ( الضوء  أو بوجودالظالم  في الستنباتا
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

  ١٠  مباشر  ٠



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٤١

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  120  

١٠  ٧,٣ ± ٠,٢٢  ٤ ± ٠,١٢  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

120  

١٠  ٩ ± ٠,١٨  ٧,١ ± ٠,٢٠  

٤٥  ٦ ± ٠,١٣  ٣,٣ ± ٠,٠٧  

٦٠  ٤ ± ٠,٠٩  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

120  

١٠  ٩ ± ٠,٣٠  ٩ ± ٠,٢٤  

٤٥  ٩ ± ٠,٢٦  ٦ ± ٠,١٦  

٦٠  ٧,٢ ± ٠,١١  ٤ ± ٠,٠٩  

٤ ± ٠,٠٧  ٢ ± ٠,٠  

   ساعة١٤٤

120  

  

، ٢سـم / ميلـي واط ١٩,٥ بعد تعريضها لـشدة  E. coli DH5αالـ  نتائج تشعيع ٢,٢يوضح الجدول 

 ثواني إذا تم االستنبات مباشرة بعد التشعيع،        ١٠ونالحظ بأن زمن التعرض الالزم لتثبيط البكتيريا هو         

 سـاعة   ٩٦ ثانية إذا تم االستنبات بعد       ١٢٠ ساعة من التشعيع و      ٢٤ ثانية إذا تم االستنبات بعد       ٤٥و  

  ساعة من التشعيع إال إذا تجـاوز       ١٤٤ا ال يتم التثبيط في المستنبتات المزروعة بعد         من التشعيع، بينم  

  ).نتيجة غير مذكورة في الجدول( ثانية ٢٤٠زمن التشعيع الـ 

 على الساللتين المخبريتين مـن األيـشريكيا القولونيـة،          UVcبعد أن شاهدنا تأثير شدة أشعة الـ        

  .E. coli O:157 على الساللة الممرضة سنشرح تأثيرها

مل إذا تمت الزراعة مباشـرة بعـد        / مستعمرة ١٠٤,٢ أن التعداد البكتيري هو      ١,٣نالحظ من الجدول    

 ويرتفع هذا التعـداد     .٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧وبشدة تقدر بـ     ثواني   ١٠التشعيع ولزمن تشعيع يقدر بـ      

من التعرض    ساعة ١٤٤ أو   ٩٦مل لنفس الزمن فيما إذا تم االستنبات بعد         / مستعمرة ١٠٩البكتيري إلى   

 بوجود الضوء فيمـا إذا تـم        ١٠٩ في الظالم أو     ١٠٦لألشعة سواء في الظالم أوبوجود الضوء، وإلى        

  . ساعة من التعرض لألشعة٢٤االستنبات 

  
بعد    E. coli O:157 متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ.1.3الجدول 

  )UVc :18.7 mw/cm2شدة الـ (ضوء  ال أو بوجود الظالمفي االستنبات 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

  ١٠  مباشر  ٤,٢ ± ٠,١٠



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٤٢

0  ٤٥  

٦٠  ٠  

٢٤٠  ٠  

١٠  ٩ ± ٠,٢٤  ٦ ± ٠,١٠  
0  ٤٥  ٠  

٠  0  ٦٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,١٨  ٩ ± ٠,٢٧  

٤٥  ٥,٤ ± ٠,١٢  ٤ ± ٠,٠٧  
0  ٦٠  ٤,١ ± ٠,٠٥  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,١٩  ٩ ± ٠,٢٢  

٤٥  ٦,٤ ± ٠,١٣  ٤,٥ ± ٠,٠٩  

٦٠  ٤,٥ ± ٠,٠٦  ٤,٤ ± ٠,١٠  

٢,٣ ± ٠,٠٢  ٢,٢ ± ٠,٠٤  

   ساعة١٤٤

٢٤٠  

  

حيـث نالحـظ أن     .  على هذه الساللة   ٢سم/ي واط  ميل ١٩,٥ تأثير شدة التشعيع     ٢,٣يوضح الجدول   

يرتفع هذا التعـداد     .انعدام التعداد البكتيري تقريباً بعد الزراعة المباشرة للبكتيريا ولكافة أزمنة التشعيع          

 ثواٍن فيما إذا تم االستنبات بعـد        ١٠بعد زمن التشعيع    ) في الظالم  (١٠٤و  ) بوجود الضوء  (١٠٩إلى  

وصفر إذا تم االستنبات بعـد       ١٠٢,٦و   ١٠٦,٢ و   ١٠٩صبح التعداد البكتيري    وي.  ساعة من التشعيع   ٢٤

 ثانية على التوالي؛ وال يتجاوز      ١٢٠ و   ٦٠ و   ٤٥ و   ١٠، وألزمنة التشعيع    )بوجود الضوء ( ساعة   ٩٦

  . بينما ينعدم التعداد في أزمنة التشعيع األعلى) في الظالم( ثواٍن ١٠مل بعد / مستعمرة١٠٤,١الـ 

  
بعد   E. coli O:157متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ  2.3.الجدول 

  )UVc :19.5  mw/cm2شدة الـ ( الضوء  أو بوجودالظالم في االستنبات
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 ـ زمن التعرض ألشعة ال

UVc)ثانية( 

١٠  ٢ ± ٠,٠  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

120  

١٠  ٩ ± ٠,٢١  ٤ ± ٠,١٢  

٤٥  ٣,٢ ± ٠,٠٧  ١,٦ ± ٠,٠١  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

120  

  ١٠   ساعة٩٦  ٩ ± ٠,١٩  ٤,١ ± ٠,١٨



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٤٣

٤٥  ٦,٢ ± ٠,١٣  ٠  

٦٠  ٢,٦ ± ٠,٠٤  ٠  

٠  ٠  120  

١٠  ٩ ± ٠,٣٠  ٩ ± ٠,٢٤  

٤٥  ٧,٢±  ٠,١٨  ٣,٧ ± ٠,٠٨  

٦٠  ٤,١ ± ٠,٠٥  ٠  

٠  ٠  

   ساعة١٤٤

120  

  

 سـاعة مـن     ١٤٤ ارتفاعاً في التعداد البكتيري إذا تم االستنبات بعـد           ٢,٣كما نالحظ من الجدول     

 أو  ١٠وصفراً بعد أزمنـة تـشعيع        ١٠٤,١ و   ١٠٧,٢ و   ١٠٩) بوجود الضوء (التشعيع حيث كان التعداد     

وصـفر ألزمنـة     ١٠٣,٧ و   ١٠٩لظالم فقد كان التعداد      ثانية على التوالي؛ أما في ا      ١٢٠ أو   ٦٠ أو   ٤٥

 ثانية لتثبـيط هـذه      ٢٤٠نالحظ الحاجة لوجود زمن تشعيع أكبر من        .  ثانية ٦٠ و   ٤٥ و   ١٠التشعيع  

 للمستنبتات المزروعة بعـد     ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧الساللة الممرضة إذا استخدمنا شدة تشعيع تقدر بـ         

 ثانية كان كافياً لتثبيط البكتيريا      ١٢٠ زمن التشعيع المقدر بـ       ساعة من التشعيع، بينما نالحظ أن      ١٤٤

  .٢سم/ ميلي واط١٩,٥بالنسبة لنفس هذه المستنبتات إذا رفعنا شدة التشعيع إلى 

   األثر على اليرسينيا المعوية٢٫٥٫٣
  سواء كانـت وحـشية أم      O:3لم نجد اختالفاً كبيراً في نتائج تشعيع اليرسينيا ذات النمط المصلي            

  . موهنة، لذا سنقوم بشرح التأثير على النمط الموهن فقط من بين هذين النمطين

  
بعد  Yersinia entrocolitica O:3 متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .١٫٤الجدول 

  )UVc :18.7 mw/cm2شدة الـ ( الضوء  أو بوجودالظالمفي االستنبات 
Log CFU/ml 

 ي انحراف معيار ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٥ ± ٠,١٠  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,٢٢  ٤,١ ± ٠,٠٧  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,٢٧  ٩ ± ٠,٣٢  

٤٥  ٥,٤±  ٠,١٧  ٣,٤ ± ٠,١٣  

٦٠  ٣,٢ ± ٠,٠٩  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

٢٤٠  



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٤٤

١٠  ٩ ± ٠,٣٤  ٩ ± ٠,١٩  

٤٥  ٩ ± ٠,٣٠  ٤,٥ ± ٠,١٤  

٦٠  ٤,٥ ± ٠,١٠  ٢,٢ ± ٠,٠٣  

٠  ٠  

   ساعة١٤٤

٢٤٠  

  

فـي  ( ساعة من التـشعيع      ٢٤ المستنبت بعد    O:3 أن تثبيط النمط المصلي      ١,٤نالحظ من الجدول    

 ثانيـة إذا كانـت شـدة        ٤٥ستخدام زمن تشعيع يقدر بـ      يبدأ إعتباراً من ا   ) الظالم أو بوجود الضوء   

.  ساعة من التـشعيع    ١٤٤ أو   ٩٦ ثانية إذا تم االستنبات بعد       ٢٤٠ وبعد   ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧التشعيع  

 أن الزمن الالزم لتثبيط هذا النمط المصلي باستخدام شدة تشعيع تقـدر بــ               ٢,٤ونالحظ من الجدول    

كما ونالحظ قـدرة    .  ساعة من التشعيع   ١٤٤ذا تم االستنبات بعد      ثانية إ  ١٢٠ هو   ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥

 حيث ارتفع التعداد البكتيري من الصفر،       UVcالبكتيريا على اصالح آفة التخريب الناجمة عن األشعة         

 ثـواٍن مـن   ١٠مـل بعـد   / مستعمرة١٠٩في حال تمت الزراعة مباشرةً مهما كان زمن التشعيع، إلى  

مـل  / مـستعمرة  ١٠٤,٢ ساعة من التشعيع؛ وإلى      ١٤٤ و   ٩٦ و ٢٤ات بعد   التشعيع في حال تم االستنب    

 ساعة من التـشعيع؛ وإلـى       ٩٦ ثانية إذا تم االستنبات بعد       ٤٥ في الظالم بعد     ١٠٢,٢بوجود الضوء و    

 ساعة من   ١٤٤مل في الظالم إذا تم االستنبات بعد        / مستعمرة ١٠٤مل بوجود الضوء و     / مستعمرة ١٠٩

 ١٤٤ ثانية إذا تم االستنبات بعـد        ٦٠مل بوجود الضوء بعد التشعيع لمدة       /مرة مستع ١٠٤التشعيع وإلى   

  .ساعة من التشعيع

  
 Yersinia entrocolitica O:3 متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .٢٫٤الجدول 

  )UVc :19.5  mw/cm2شدة الـ ( الضوء  أو بوجودالظالمفي بعد االستنبات 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري± متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٠  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

120  

١٠  ٩ ± ٠,٣٨  ٣,٢ ± ٠,١٦  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

120  

١٠  ٩ ± ٠,٢٤  ٨ ± ٠,٢٧  

٤٥  ٤,٢ ± ٠,٠٧  ٢,٢ ± ٠,٠٢  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

120  



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٤٥

١٠  ٩ ± ٠,١٩  ٩ ± ٠,١٧  

٤٥  ٩ ± ٠,٢٨  ٤ ± ٠,٠٩  

٦٠  ٤ ± ٠,٠٩  ٠  

٠  ٠  

   ساعة١٤٤

120  

  

 الوحشية عن الموهنة لذا سوف نناقش حالة        O:9ولم تختلف نتائج تشعيع اليرسينيا ذات النمط المصلي         

  .الساللة الموهنة فقط في سياق دراستنا هذه

أنه إذا تمت الزراعة مباشرةً بعد التشعيع فسوف يتم تثبيط تام لنمو هذه الساللة مهما كان زمن                 نالحظ  

  ).٢,٥ و ١,٥الجدولين  (٢سم/ ميلي واط١٩,٥ و ١٨,٧ UVcالتشعيع ولكلتا شدتي الـ 

 ١٨,٧ ثواٍن والـشدة     ١٠مل إذا كان زمن التعرض      / مستعمرة ١٠٨ أو   ١٠٩يرتفع التعداد البكتيري إلى     

الجدول ( ساعة بوجود الضوء أو في الظالم على التوالي          ٢٤ وكان وقت االستنبات بعد      ٢سم/ي واط ميل

 ثانية فيما إذا تم االستنبات بعـد        ٤٥ و   ١٠ بعد زمن التعرض     ١٠٩بينما كان التعداد البكتيري     ). ١,٥

  .  إذا تم االستنبات في الظالم١٠٧ و ١٠٥ ساعة بوجود الضوء، و ١٤٤ أو ٩٦

  

  

  

  

  
  Yersinia entrocolitica O:9 متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .١٫٥ول لجدا

  )UVc :18.7 mw/cm2شدة الـ ( الضوء  أو بوجود الظالمفي بعد االستنبات 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 ن التعرض ألشعة الـ زم

UVc)ثانية( 

١٠  ٠  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,٢٨  ٨ ± ٠,١٧  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,١٨  ٩ ± ٠,٣٢  

٤٥  ٩ ± ٠,٢٧  ٥ ± ٠,١٢  

٦٠  ٥,١ ± ٠,١٣  ٤,٢ ± ٠,٠٦  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

٢٤٠  



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٤٦

١٠  ٩ ± ٠,٢٢  ٩ ± ٠,٢٦  

٤٥  ٩ ± ٠,١٨  ٧ ± ٠,١٠  

٦٠  ٧ ± ٠٢٤  ٥,٤ ± ٠,٢٠  

٠  ٠  

   ساعة١٤٤

٢٤٠  

  
 Yersinia entrocolitica O:9 متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .٢٫٥الجدول 
  )UVc :19.5  mw/cm2شدة الـ ( الضوء  أو بوجودالظالمفي بعد االستنبات  

Log CFU/ml 
  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٠  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

120  

١٠  ٩ ± ٠,٢٤  ٤,٢ ± ٠,٠٩  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

120  

١٠  ٩ ± ٠,٢٠  ٩ ± ٠٢٧  

٤٥  ٧ ± ٠,١٧  ٤ ± ٠,٠٧  

٦٠  ٠  ٠  
٠  ٠  

   ساعة٩٦

120  

١٠  ٩ ± ٠,١٩  ٩ ± ٠,٢٩  

٤٥  ٩ ± ٠,٣٢  ٥,٤ ± ٠,١٠  

٦٠  ٥,٢ ± ٠,٠٦  ٣,٢ ± ٠,٠٢  

٠  ٠  

   ساعة١٤٤

120  

إذا تـم    ١٠٤,٢ و   ١٠٥,١ ثانية هـو     ٦٠ أن التعداد البكتيري بعد التشعيع لمدة        ١,٥كما يوضح الجدول    

 إذا تـم  ١٠٥,٤ أو ١٠٧ليرتفع إلى ) بوجود الضوء أو في الظالم على التوالي   ( ساعة   ٩٦االستنبات بعد   

 ثانية إذا تم االستنبات بعد      ٤٥أما الزمن الالزم لتثبيط هذه الساللة فقد كان         .  ساعة ١٤٤االستنبات بعد   

يظهر الجدول  .  ساعة من التشعيع   ١٤٤ و   ٩٦ ثانية إذا تم االستنبات البكتيري بعد        ٢٤٠ ساعة، و    ٢٤

 ثانية إذا   ٤٥ هو   ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥  أن الزمن الالزم لتثبيط هذا النمط في حال استخدمت الشدة          ٢,٥

 ثانيـة إذا تـم      ١٢٠ سـاعة، و     ٩٦ ثانية فيما إذا تم االستنبات بعـد         ٦٠ ساعة،   ٢٤تم االستنبات بعد    

  . ساعة من التشعيع في الظالم أو بوجود الضوء١٤٤االستنبات بعد 
  



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٤٧

   األثر على البروسيال٣٫٥٫٣
ـ  ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧عندما استخدمنا الشدة     سـواء  ( لتشعيع البروسـيال المالطيـة       UVc  من ال

 ٩٦ أو   ٢٤ ثانية سواء تم االستنبات بعـد        ٢٤٠كان الزمن الالزم لتثبيط نموها      ) البلجيكية أو األمريكية  

  ). ١,٦الجدول ( ساعة من التشعيع في الظالم أو بوجود الضوء ١٤٤أو 

  
   Brucella melitensis متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .١٫٦الجدول 

  )UVc :18.7 mw/cm2شدة الـ ( الضوء  بوجودالظالمفي بعد االستنبات 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٣,٢ ± ٠,٠١  

٤٥  ٠  

٦٠  ٢±  ٠,٠  

٠  

  مباشر

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,٢٨  ٤ ± ٠,١٠  

٤٥  ٣,٤ ± ٠,٠٧  ٣ ± ٠,٠٤  

٦٠  ٣,٢ ± ٠,٠٢  ٢,٦ ± ٠,٠١  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,١٨  ٨ ± ٠,١٣  

٤٥  ٧ ± ٠,٢٠ ٤ ± ٠,٠٩  

٦٠  ٦ ± ٠,١٢ ٤ ± ٠,٠٧  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,٣٠  ٩ ± ٠,٢٢  

٤٥ ٩ ± ٠,٢٧  ٧ ± ٠,٢٤  

٦٠ ٩ ± ٠,١٨  ٥,٢ ± ٠,١٦  

٠  ٠  

   ساعة١٤٤

٢٤٠  

 ثانيـة، ونالحـظ     ١٠ إذا تمت الزراعة مباشرةً لزمن تشعيع قـدره          ١٠٣,٢بينما كان التعداد البكتيري     

 ٩٦ أو ٢٤مل  إذا تم االستنبات بعد / مستعمرة١٠٩ ثواني إلى   ١٠ارتفاع التعداد بعد زمن تشعيع قدره       

، على التوالي، إذا تم االستنبات      ١٠٩ أو   ١٠٨أو   ١٠٤ ساعة من التشعيع بوجود الضوء، وإلى        ١٤٤أو  

  . في الظالم

  
  Brucella melitensis متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .٢٫٦الجدول 

  )UVc :19.5  mw/cm2شدة الـ  ( الضوء أو بوجودالظالمفي بعد االستنبات 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٣ ± ٠,٠٥  

٢ ± ٠,٠  

  مباشر

٤٥  



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٤٨

٦٠  ٢ ± ٠,٠  

٢ ± ٠,٠١  120  

١٠  ٧ ± ٠,١٩  ٤ ± ٠,١٢  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٢ ± ٠,٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

120  

١٠  ٩ ± ٠,٢٤  ٧ ± ٠,١٧  

٤٥  ٦ ± ٠,١٣  ٣,٢ ± ٠,٠٤  

٦٠  ٤ ± ٠,٠٩  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

120  

١٠  ٩ ± ٠,٢٧  ٩ ± ٠,٢٢  

٤٥  ٨ ± ٠,١٧  ٥ ± ٠,٠٧  

٦٠  ٦ ± ٠,٠٦  ٤ ± ٠,١٠  

٤ ± ٠,٠٥  ٣ ± ٠,١٢  

   ساعة١٤٤

120  

  

 ساعة من التشعيع تكون كافية إلحداث اإلصـالح         ١٤٤كما ونالحظ من نفس الجدول أن الزراعة بعد         

 ٢٤٠لساللة البروسيال المالطية وذلك إذا لم يصل زمن التشعيع إلى           البكتيري بالحدود القصوى بالنسبة     

 ميلـي   ١٩,٥ أنه بوجود شدة تشعيع تقدر بــ         ٢,٦وعلى العكس يبدي الجدول     ). انظر الجدول (ثانية  

 ثانية، إذا تم االستنبات بعد      ١٢٠ ال يتم تثبيط البروسيال المالطية إذا وصل زمن التشعيع إلى            ٢سم/واط

 ١٠٣ و   ١٠٤التشعيع سواء بوجود الضوء أو في الظالم، حيث كان التعداد البكتيـري              ساعة من    ١٤٤

مل على التوالي، بينما كان هذا الزمن كافياً لتثبيطها عندما تمت الزراعة مباشرةً بعد التشعيع               /مستعمرة

ـ   / مستعمرة ١٠٢صفر أو   بينما كان التعداد البكتيري     .  ساعة من التشعيع   ٩٦ أو   ٢٤أو بعد    زمن مـل ل

، ليرتفع  )بوجود الضوء أو الظالم   ( ساعة   ٢٤ ثانية إذا تم االستنبات مباشرةً أو بعد         ٦٠ أو   ٤٥التشعيع  

 والصفر لـنفس    ١٠٣,٢ ساعة بوجود الضوء ولينخفض إلى       ٩٦ إذا تم االستنبات بعد      ١٠٤ أو   ١٠٦إلى  

بوجـود  ( سـاعة    ١٤٤بعد  يستمر التعداد باالرتفاع إذا تم االستنبات       . زمن االستنبات ولكن في الظالم    

 ثانية ويصبح   ٦٠؛ ليعود للهبوط بعد     ١٠٥ و   ١٠٨ ثانية من التشعيع     ٤٥ليصبح بعد   ) الضوء أو الظالم  

  . مل على التوالي/ مستعمرة١٠٤ و ١٠٦

 ثانية أو أكثر نالحظ حدوث تثبيط تام لكلتا ساللتي البروسيال المالطية            ٢٤٠وبزيادة زمن التعرض إلى     

وهـي   (Rev.1قمنا بتشعيع الـساللة اللقاحيـة       ). نتيجة غير مذكورة بالجدول   (ريكية  البلجيكية أو األم  

 في حال اسـتخدمنا     c، لمعرفة تأثير األشعة فوق البنفسجية ذات النمط         )ساللة بروسيال مالطية موهنة   

 ١٠٩ كـان    Rev.1 أن التعـداد البكتيـري للقـاح         ١,٧يبـدي الجـدول     . الساللة الوحشية أوالموهنة  

 إذا تـم االسـتنبات      ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧مل بعد التعرض لألشعة لمدة عشرة ثوان  وبشدة          /مستعمرة

  ).في الظالم أو بوجود الضوء(ساعة من التشعيع ١٤٤ أو ٩٦  أو ٢٤مباشرةً بعد التشعيع أو بعد 



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٤٩

  
 في بعد االستنبات Rev.1 متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .١٫٧الجدول 

  )UVc :18.7 mw/cm2شدة الـ ( الضوء وجودبأو  الظالم
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٩ ± ٠,٣٢  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

٢٤٠  

١٠ ٩ ± ٠,٢٧ ٩ ± ٠,٣٤  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

٢٤٠  

١٠ ٩ ± ٠,٢٣ ٩ ± ٠,١٩  

٤٥  ٥,٤ ± ٠,١٧  ٣,٢ ± ٠,٠٩  

٦٠  ٤,١ ± ٠,٠٦  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

٢٤٠  

١٠ ٩ ± ٠,٢٤ ٩ ± ٠,٢٨  

٤٥  ٧ ± ٠,١٩  ٤,٥ ± ٠,١٣  

٦٠  ٤,٥ ±٠,١٧  ٢,٢ ± ٠,٠٤  

٢,٣ ± ٠,٠  ٠  

   ساعة١٤٤

٢٤٠  

  

 حيث يصبح صـفراً     UVcويبدأ التعداد البكتيري باالنخفاض كلما أطلنا زمن التعرض ألشعة الـ           

 ١٠٣,٢) ضـوء  (١٠٥,٤ ساعة من التشعيع؛ وليـصبح       ٢٤بعد الزراعة المباشرة أو عند االستنبات بعد        

 ١٤٤ على التوالي إذا تمت الزراعة بعـد         ١٠٤,٥ و   ١٠٧ ساعة وإلى    ٩٦إذا تمت الزراعة بعد     ) ظالم(

  . ثانية٤٥ساعة وذلك لزمن تشعيع قدره 

؛ ٢سـم / ميلي واط  ١٩,٥ باستخدام الشدة    Rev.1 نتائج تشعيع الساللة اللقاحية      ٢,٧يوضح الجدول   

 ساعة من التشعيع سواء    ٢٤حيث لم نالحظ أي تكاثر لهذه الساللة إذا نمت بعد الزراعة مباشرةً أو بعد               

 التعداد البكتيري فيما إذا استنبتت هذه الساللة بوجود الضوء          بينما يرتفع . في الظالم أو بوجود الضوء    

 ٤٥ بعد التشعيع لمدة     ١٠٩ و   ١٠٧ ثواني، و    ١٠ بعد التشعيع لمدة     ١٠٩ ساعة ليصبح    ١٤٤ أو   ٩٦بعد  

كما ويـصل التعـداد     .  ثانية بوجود الضوء على التوالي     ٦٠بعد التشعيع لمدة     ١٠٣,٨ و   ١٠٢,٦ثانية، و   

 ١٠٥,٢أقل ارتفاعاً إذا تم االستنبات البكتيري فـي الظـالم، حيـث يـصل إلـى                 البكتيري لمستويات   

 ثانيـة   ٤٥مل إذا تم التشعيع لمـدة       / مستعمرة ١٠٣,٤ ثواني وإلى    ١٠مل إذا تم التشعيع لمدة      /مستعمرة



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٥٠

 سـاعة مـن     ٩٦ ثانية وذلك في حال تمت الزراعـة بعـد           ٦٠ويهبط إلى الصفر إذا تم التشعيع لمدة        

  .التشعيع

    
بعد االستنبات  Rev.1 متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .٢٫٧لجدول ا

  )UVc :19.5  mw/cm2شدة الـ ( الضوء بوجود أو  الظالمفي 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

  زمن التعرض ألشعة الـ

UVc)ثانية( 

١٠  ٠  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

120  

١٠  ٢ ± ٠,٠  ٠  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

120  

١٠  ٩ ± ٠,١٨  ٥,٢ ± ٠,١٧  

٤٥  ٧ ± ٠,٢٤  ٣,٤ ± ٠,١٣  

٦٠  ٢,٦ ± ٠,٠٢  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

120  

١٠ ٩ ± ٠,٣٠ ٩ ± ٠,٣٠  

٤٥  ٩ ± ٠,٢٠  ٣,٦ ± ٠,١٩  

٦٠  ٣,٨ ± ٠,١٢  ٠  

٢,٢ ± ٠,٠٣  ٠  

   ساعة١٤٤

120  

  

 ثانية مهما كان وقت االسـتنبات       ١٢٠ هو   Rev.1ووجدنا أن الزمن الالزم للتثبيط التام لنمو الـ         

  . وسواء تم االستنبات في الظالم أو بوجود الضوء

، تم إثبات أن تثبيط هـذه الـساللة   B. melitensis NalRبالنسبة لساللة البروسيال الموهنة مخبرياً 

، وإلى  ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧ ثانية في حال استخدمت شدة تشعيع تقدر بـ          ٢٤٠ تشعيع لمدة    يحتاج إلى 

نتائج غيـر مـذكورة فـي        (٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥ ثانية في حال استخدمت شدة تشعيع تقدر بـ          ١٢٠

بالنسبة للساللة السورية، الحظنا وجود اختالف طفيف في التعداد البكتيـري مقارنـةً مـع               ). الجدول

  .تين البلجيكية واألمريكيةالسالل

  

  

  



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٥١

  
بعد  .B. melitensis Syr متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .١٫٨الجدول 

  )UVc :18.7 mw/cm2شدة الـ ( الضوء  بوجودأو الظالمفي االستنبات 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

 التعرض وقت االستنبات بعد

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٥ ± ٠,١٩  

٤٥  ٢,٨ ± ٠,٠٤  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

٢٤٠  

١٠ ٩ ± ٠,٢٨ ٩ ± ٠,٣٤  

٤٥  ٣,٨ ± ٠,١٣  ٢,٤ ± ٠,٠٦  

٦٠  ٢ ± ٠,٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

٢٤٠  

١٠ ٩ ± ٠,٣٠ ٩ ± ٠,٢٢  

٤٥  ٩ ± ٠,٢٧  ٤,٨ ± ٠,١٧  

٦٠  ٧ ± ٠,٢٤  ٣,٢ ± ٠,١٨  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

٢٤٠  

١٠ ٩ ± ٠,٢٦ ٩ ± ٠,٣٢  

٤٥  ٩ ± ٠,١٨  ٦ ± ٠,٢٠  

٦٠  ٨ ± ٠,٢٢  ٤,٢ ± ٠,١٣  

٠  0  

   ساعة١٤٤

٢٤٠  

  

 UVc ثواٍن ألشعة الـ     ١٠ بعد التعريض لمدة     ١٠٥ أن التعداد البكتيري كان      ١,٨يوضح الجدول   

 سـاعة بعـد     ١٤٤ أو   ٩٦ أو   ٢٤د   إذا تمت الزراعة بع    ١٠٩إذا تمت الزراعة مباشرةً بعد التشعيع و        

االسـتنبات   ثانية إذا تم     ٦٠ أو   ٤٥التشعيع بوجود الضوء أو في الظالم؛ لينخفض إذا تم التشعيع لمدة            

 ١٠٧ و   ١٠٩ من التشعيع إلى     ٩٦وليرتفع إذا تمت الزراعة بعد      .  ساعة من التشعيع   ٢٤مباشرةً أو بعد    

 ٤٥ بوجود الضوء لمـدتي التـشعيع        ١٠٨ و   ١٠٩ ساعة من التشعيع إلى      ١٤٤وإذا تمت الزراعة بعد     

 على التوالي إذا تمت الزراعـة       ١٠٤,٢ و   ١٠٦ أو   ١٠٣,٢ و   ١٠٤,٨ ثانية على التوالي؛ وإلى      ٦٠ثانية و   

الـسورية  والحظنا أن الزمن الالزم إلحداث تثبيط تام بالنسبة لساللة البروسيال المالطيـة             . في الظالم 

  . ثانية٢٤٠شعيع هو ومهما كان وقت االستنبات عقب الت

 انخفاض التعداد البكتيري لساللة المالطية السورية مقارنةً مـع الـساللة            ٢,٨ونالحظ من الجدول    

فقد كـان التعـداد     . ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥ فيما إذا استخدمت شدة التشعيع       Rev.1البلجيكية أو اللقاحية    

 سـاعة مـن     ٢٤م االستنبات بعـد      في الظالم إذا ت    ١٠٣مل بوجود الضوء و     / مستعمرة ١٠٦البكتيري  

بوجود الضوء أو في الظالم علـى        (١٠٥ و   ١٠٩ويرتفع إلى   .  ثواني ١٠التشعيع وكان زمن التعرض     
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بوجود الضوء أو    (١٠٩ ساعة، وليستمر التعداد باالرتفاع ليصل إلى        ٩٦إذا تم االستنبات بعد     ) التوالي

.  ثـواني  ١٠ع وبالنسبة لزمن تعرض يقدر بـ        ساعة من التشعي   ١٤٤إذا تم االستنبات بعد     ) في الظالم 

 كان كافياً لتثبيط هذه الساللة مهمـا كـان          UVc ثانية ألشعة الـ     ١٢٠ و   ٦٠إن زمن التعرض لمدة       

  .وقت االستنبات عقب التشعيع

   
ـ    .٢٫٨الجدول  ري ل داد البكتي د    B. melitensis Syr متوسط اللوغاريتم العشري للتع بع

  )UVc :19.5  mw/cm2شدة الـ ( الضوء بوجود و أ الظالمفي االستنبات 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٠  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

120  

١٠  ٩ ± ٠,٢٤  ٣ ± ٠,٠٥  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

120  

١٠  ٩ ± ٠,١٩  ٥ ± ٠,٠٧  

٤٥  ٣,٢ ± ٠,٠٢  ٢,١ ± ٠,٠١  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

120  

١٠ ٩ ± ٠,٣٢ ٩ ± ٠,٢٨  

٤٥  ٤,٢ ± ٠,١٧  ٣,٢ ± ٠,٠٩  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة١٤٤

120  

والتـي ال تختلـف عـن     ( نتائج تشعيع ساللة البروسيال المجهضة األمريكيـة         ١,٩يظهر الجدول   

، حيث كان التعـداد البكتيـري       ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧، باستخدام شدة تشعيع قدرها      )لمجهضة البلجيكية ا

 ثانية إذا تم االستنبات مباشرةً بعد التشعيع، ويرتفع         ١٠مل باستخدام زمن تعرض قدره      / مستعمرة ١٠٣

 تم االسـتنبات    إذا) في الظالم (مل  / مستعمرة ١٠٧وإلى  ) بوجود الضوء (مل  / مستعمرة ١٠٩التعداد إلى   

يستمر التعداد البكتيري باالرتفاع إذا تم االسـتنبات        .  ساعة من التشعيع ولنفس زمن التعرض      ٢٤بعد  

فـي   (١٠٥,٣ أو   ١٠٤,١٧و  ) بوجـود الـضوء    (١٠٩ ساعة من التشعيع، حيث يصبح       ١٤٤ أو   ٩٦بعد  

 ثانية  ٦٠ض لزمن قدره    ولكن بعد التعري  .  ثانية ٤٥، على التوالي، إذا تم التعرض لزمن قدره         )الظالم

 ٩٦إذا تم االستنبات بعد     ) في الظالم  (١٠٢,١٧و  ) بوجود الضوء  (١٠٥ينخفض التعداد البكتيري ليصبح     

 ساعة من   ١٤٤إذا تم االستنبات بعد     ) في الظالم  (١٠٤,٣و  ) بوجود الضوء  (١٠٦ساعة من التشعيع، و   
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 الكافي إلحداث تثبيط تام فـي  ٢سم/ط ميلي وا١٨,٧ بشدة UVcإن زمن التعرض ألشعة الـ     . التشعيع

  . ثانية٢٤٠البروسيال المجهضة األمريكية هو 

  
بعد  B. abortus USA متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .١٫٩الجدول 

  )UVc :18.7 mw/cm2شدة الـ ( الضوء  أو بوجود الظالمفي االستنبات 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٣ ± ٠,٠٤  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,١٩  ٧ ± ٠,١٢  

٤٥  ٣,٤ ± ٠,٠٩  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

٢٤٠  

١٠ ٩ ± ٠,٣٤ ٩ ± ٠,٣٠  

٤٥  ٩ ± ٠,٢٨  ٤,١٧ ± ٠,١٣  

٦٠  ٥ ± ٠,١١  ٢,١٧ ± ٠,٠٢  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

٢٤٠  

١٠ ٩ ± ٠,٢٤ ٩ ± ٠,٢٢  

0.13 ± 5.3  0.17 ± ٤٥  ٩  

0.07 ± 4.3  0.16 ± 6  ٦٠  

٠  0  

   ساعة١٤٤

٢٤٠  

  

 فإن زمن التعرض الالزم لتثبـيط هـذه         ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥وعند استخدام شدة تشعيع تقدر بـ       

، مع الحاجة   )٢,٩الجدول  ( ساعة من التشعيع     ٩٦ أو   ٢٤بعد   ثانية إذا تم االستنبات      ١٢٠الساللة كان   

ولم تـستطع   .  ساعة من التشعيع   ١٤٤لزمن تعرض أكبر من ذلك إذا تم االستنبات بوجود الضوء بعد            

يرتفـع التعـداد    . UVcهذه الساللة النمو بعد الزراعة المباشرة مهما كان زمن التعرض ألشعة الـ             

 ساعة من التشعيع وبوجود الضوء ليصل       ٢٤إذا تم االستنبات بعد     )  ثانية ١٠زمن التعرض   (البكتيري  

.  ساعة من التـشعيع    ١٤٤ و   ٩٦مل إذا تم االستنبات بعد      / مستعمرة ١٠٩مل، وإلى   / مستعمرة ١٠٨إلى  

 البروسـيال إال إذا تـم        ثانية فإننا ال نالحظ أي نمو لهذه الساللة من         ٦٠ أو   ٤٥إذا كان زمن التشعيع     

  ). بوجود الضوء أو في الظالم( ساعة من التشعيع ١٤٤ أو ٩٦االستنبات بعد 
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بعد  B. abortus USA   متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ.٢٫٩الجدول 

  )UVc :19.5  mw/cm2شدة الـ ( الضوء  بوجودأو الظالمفي االستنبات 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٠  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

120  

0.0 ± 2  0.28 ± 8  ١٠  

٠  0.01 ± 2  ٤٥  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

120  

١٠ ٩ ± ٠,٢٢ ٩ ± ٠,٣٠  

٤٥  ٧ ± ٠,١٩  ٤ ± ٠,٠٧  

٦٠  ٣,٧ ± ٠,٠٩  ٢ ± ٠,٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

120  

١٠ ٩ ± ٠,٣٤ ٩ ± ٠,٢٧  

٤٥  ٩ ± ٠,١٧  ٦,٢ ± ٠,١٨  

٦٠  ٧ ± ٠,٢٤  ٤ ± ٠,٠٦  

٣ ± ٠,١٢  ٠  

   ساعة١٤٤

120  

  

، الحظنا أن التعداد البكتيري الخاص بهـا كـان   B. abortus S19بتشعيع الساللة اللقاحية الموهنة 

  .٢,١٠ و ١,١٠لجدولين أخفض من التعداد الخاص بالساللة الوحشية وذلك كما هو موضح في ا

ولـشدة  ( ثـواٍن    ١٠ بعد التعرض لألشعة لمدة      S19 أن التعداد البكتيري لـ      ١,١٠نالحظ من الجدول    

 بوجـود  (١٠٩مـل، ليرتفـع إلـى      / مستعمرة ١٠٣,٥بعد الزراعة المباشرة هو     ) ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧

 ثانية  ٦٠ كان زمن التعرض     وإذا.  ساعة من التشعيع   ١٤٤ أو   ٩٦ أو   ٢٤إذا تم االستنبات بعد     ) الضوء

 ١٠٤,٢ أو   ١٠٣,٢ ساعة من التشعيع؛ نالحظ أن التعـداد البكتيـري هـو             ١٤٤ أو   ٩٦واالستنبات بعد   

  . ثانية٢٤٠أما الزمن الالزم لتثبيط نموها فهو . على التوالي)  الضوءبوجود(مل /مستعمرة
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بعد االستنبات  S19  متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ.١٫١٠الجدول 

  )UVc :18.7 mw/cm2شدة الـ ( الضوء  بوجودالظالم أوفي 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVألشعة الـ 

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UV)ثانية( 

١٠  ٣,٥ ± ٠,٠٢  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

٢٤٠  

0  ١٠  ٩ ± ٠,٢٧  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

٢٤٠  

١٠  ٩ ± ٠,٣٠  ٤,٥ ± ٠,١٢  

٤٥  ٦,٢ ± ٠,١٧  ٢,٢ ± ٠,٠٤  

٦٠  ٣,٢ ± ٠,٠٧  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

٢٤٠  

١٠ ٩ ± ٠,٣٢ ٩ ± ٠,٢٢  

٤٥  ٩ ± ٠,٢٠  ٤,١ ± ٠,٠٨  

٦٠  ٤,٢ ± ٠,١٢  ٢,٤ ± ٠,٠٢  

٠  0  

   ساعة١٤٤

٢٤٠  

  

، نالحظ أن التعداد البكتيري لهذه الساللة الموهنـة         ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥باستخدام شدة تشعيع تقدر بـ      

 أو  ١٠٦,٦ ثواٍن هو صفر إذا تمت الزراعة مباشرةً بعد التشعيع،  ليرتفـع إلـى                ١٠بعد التعرض لمدة    

). ٢,١٠الجـدول   ( الضوء أو في الظالم على التـوالي         بوجود ساعة   ٢٤ إذا تمت الزراعة بعد      ١٠٣,٢

 ١٠٩ ساعة من التشعيع ليـصبح       ١٤٤ أو   ٩٦ البكتيري باالرتفاع إذا تمت الزراعة بعد        ليستمر التعداد 

 ثانية  ٤٥كما ويرتفع التعداد البكتيري إذا كان زمن التعرض لألشعة هو           .  الضوء أو في الظالم    بوجود

 بوجود ١٠٢,٣ و   ١٠٤,٨إلى  )  ساعة من التشعيع   ٢٤في حال تمت الزراعة مباشرةً أو بعد        (من الصفر   

، ليستمر باالرتفاع إلى    ) ساعة من التشعيع   ٩٦إذا تمت الزراعة بعد     (الضوء وفي الظالم على التوالي      

لم نالحظ نمو لهذه الـساللة إذا كـان         ).  ساعة من التشعيع   ١٤٤إذا تمت الزراعة بعد      (١٠٤ و   ١٠٨,١

 ساعة مـن    ٩٦  أو ٢٤ ثانية فيما إذا تمت الزراعة مباشرةً أو بعد          ٦٠ UVcزمن التعرض ألشعة الـ     

 ساعة من التشعيع،    ١٤٤ الضوء فقط عندما تمت الزراعة بعد        بوجود التشعيع؛ بينما استطاعت النمو و    

، وفي هذه الحالة تحتاج هذه الـساللة        )٢,١٠الجدول  (مل  / مستعمرة ١٠٤,٤حيث كان التعداد البكتيري     

  .  ثانية١٢٠ع يتجاوز الـ اللقاحية الموهنة حتى يتم تثبيطها بشكل تام بوجود الضوء، لزمن تشعي
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  فيبعد االستنبات S19 متوسط اللوغاريتم العشري للتعداد البكتيري لـ .٢٫١٠الجدول 

  )UVc :19.5  mw/cm2شدة الـ ( الضوء أو بوجودالظالم 
Log CFU/ml 

  انحراف معياري ±متوسط 

 ظالم                          ضوء

وقت االستنبات بعد التعرض 

  UVcلـ ألشعة ا

 زمن التعرض ألشعة الـ 

UVc)ثانية( 

١٠  ٠  

٤٥  ٠  

٦٠  ٠  

٠  

  مباشر

120  

١٠  ٦,٦ ± ٠,١٩  ٣,٢ ± ٠,٠٩  

٤٥  ٠  ٠  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٢٤

120  

١٠ ٩ ± ٠,٣٦ ٩ ± ٠,٢٧  

٤٥  ٤,٨ ± ٠,١٤  ٢,٣ ± ٠,٠٢  

٦٠  ٠  ٠  

٠  ٠  

   ساعة٩٦

120  

١٠ ٩ ± ٠,٢٧ ٩ ± ٠,٣٢  

٤٥  ٨,١ ± ٠,٢٢  ٤ ± ٠,٠٩  

٦٠  ٤,٤ ± ٠,١٣  ٠  

٢,١ ± ٠,٠  ٠  

   ساعة١٤٤

120  

  

   UVc على اإلصالح البكتيري آلفة الـ pHأثر الـ . ٦,٣
 دوراً في عملية اإلصالح البكتيري لآلثار المخربـة         pHبقي أن نحدد فيما إذا كان لدرجة الحموضة         

 نتائج  c و   b و   a ١٨ل  نالحظ من الشك  . ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥ ذات الشدة    UVcالناجمة عن أشعة الـ     

 على التوالي وبـإجراء االسـتنبات البكتيـري         ١٠، و ٧،  ٤اإلصالح البكتيري في درجات الحموضة      

كلما زادت المـدة    )  ثواني ٦لزمن التشعيع   ( ارتفاع التعداد البكتيري     18aيوضح الشكل   . بوجود الضوء 

 و  ١٠٨ ساعة، ليرتفع إلى     ٢٤ع بعد   بين نهاية التشعيع وإجراء االستنبات، حيث كان صفراً إذا تم الزر          

 ساعة على التوالي؛ ولم نالحظ أي نمو بكتيري ألزمنة          ٧٢ و   ٤٨مل إذا تم الزرع بعد      / مستعمرة ١٠٩

 18b بينما نالحظ من الشكل      . ثانية مهما كان وقت االستنبات بعد التشعيع       ٢٤٠ أو   ٦٠ أو   ١٢التشعيع  

 ثانية، حيث يزداد التعداد البكتيـري كلمـا         ١٢ و   ٦ع  نمو ساللة البروسيال المالطية بعد زمني التشعي      

  مل إذا تم الزرع / مستعمرة١٠٩زادت الفترة الفاصلة بين نهاية التشعيع وإجراء االستنبات ليصل إلى 
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.  ثانيـة  ٢٤٠ و   ٦٠ ساعة، ولم نالحظ أي نمو للبروسيال المالطية إذا تم التـشعيع لفتـرة               ٧٢بعد  

 ١٠٩و   ١٠٨,٥ و   ١٠٢اد البكتيري للبروسيال المالطيـة كـان حـوالي           أن التعد  18cونالحظ من الشكل    

 سـاعة مـن     ٧٢ و   ٤٨ و   ٢٤ ثواني إذا تم االستنبات بعد       ٦مل عند تعرضها لألشعة لمدة      /مستعمرة

 ١٠٦ و   ١٠١ و   ١٠٠,٥ ثانية إلـى     ١٢التشعيع على التوالي، وينخفض هذا التعداد إذا كانت مدة التشعيع           

 ثانية، ولم تبدأ البكتيريـا      ٦٠تعداد باالنخفاض إذا استخدمت مدة تشعيع قدرها        مل، ليستمر ال  /مستعمرة

  ).مل/ مستعمرة١٠٤( ساعة من التشعيع ٧٢بالنمو إال إذا تمت الزراعة بعد 

 مع إجراء   ٧ و   ٤ نتائج تشعيع البروسيال المالطية في درجتي الحموضة         18e و   18dيوضح الشكل   

)  ثواني ٦لمدة التشعيع   ( ازدياد التعداد البكتيري     18dالحظ من الشكل    ن. االستنبات البكتيري في الظالم   

 ساعة  مـن     ٢٤كلما تأخر زمن االستنبات بعد التشعيع، حيث يرتفع من الصفر إذا تمت الزراعة بعد               

 إذا تمت الزراعة بعد     ١٠٨ ساعة من التشعيع وليصل إلى       ٤٨ إذا تمت الزراعة بعد      ١٠٦التشعيع، إلى   

.  ثانية ٢٤٠ و   ٦٠ و   ١٢تشعيع، ولم نالحظ أي نمو للبكتيريا باستخدام فترات التشعيع           ساعة من ال   ٧٢

 ثـواني   ٦ نمو ساللة البروسيال المالطية إذا كانت مدة التعرض لألشـعة            18eبينما نالحظ من الشكل     

 ساعة  ٧٢ و   ٤٨ و   ٢٤إذا تم االستنبات بعد     ) ١٠٧ و   ١٠٦ و   ١٠٥( ثانية   ١٢و  ) ١٠٩ و   ١٠٨ و   ١٠٧(

لم تـستطع   .  ثانية ٢٤٠ أو   ٦٠التشعيع على التوالي، بينما لم تنمو البكتيريا إذا كانت مدة التشعيع            من  

فـي  (ساللة البروسيال المالطية النمو مهما كانت مدة التشعيع ومهما تأخر وقت االستنبات البكتيـري               

  . ١٠عند استخدام درجة حموضة تعادل الـ ) الظالم
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B. melitensis (pH 10) ضوء
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ة   تشعيع ساللة البروسيال  .١٨الشكل  ة من األشعة      B. melitensis المالطي سجية   بجرعات مختلف وق البنف ذات  ف
  .)بوجود الضوء أو في الظالم(، .  مختلفةpHوبدرجات حموضة ) C) UVcالنمط 

  

علـى  ) ضـمن نفـس الـشروط التجريبيـة    و(الحظنا نفس النتائج المذكورة أعاله عند إعادة التجربة    

  .DH5α-pET15bالبروسيال المجهضة وعلى األيشريكيا القولونية 
  

  المناقشة. ٤
 الالزمة لتثبيط بعض أنماط البكتيريـا سـالبة         UVcتهدف هذه الدراسة لتحديد جرعة أو شدة الـ         

موهنة أو بكتيريا مثبطة    الغرام وذلك لالستفادة منها في مجال التعقيم أو للحصول على سالالت لقاحية             

لقد اخترنا األشعة فوق البنفـسجية      . يمكن استخدامها كمستضدات في الدراسات المناعية لهذه البكتيريا       

 الخلية دون التأثير على المكونات الخلوية األخرى مما يحافظ على           DNAألنها تملك أثراً تخريبياً على      

  .البنية الفراغية الثالثية لبروتينات البكتيريا

 يعتبر الحمض النووي المنقوص األكسجين هدفاً مباشراً للعديد من العوامل الكيميائية والفيزيائية 

  : مثل

العوامل القلوية التي تملك أثراً تحريضياً لتشكيل الطفرات الناجمة عن وجود خلل في الترميز               •

miscoding deviant أو أثراً مميتاً بسبب اآلفات غير المرمزة noncoding lesion. 
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 . الضوئية الداخل خلوية-الجذور الحرة المتشكلة نتيجة التفاعالت الكيميائية  •

األشعة المؤينة مثل أشعة غاما، وغير المؤينة مثل األشعة فوق البنفسجية التي هي المحور  •

 .األساسي لدراستنا

  
  تخريب الدناعلى  UVc  الـضيتحر ١,٤

: (Daniel and Dipankar, 2003) علـى الـدنا همـا    UVcهنالك نمطان من األثر المخرب ألشعة الـ 

Cyclobutane Pyrimidine Dimers) CPDs(      ؛ والمركبات الضوئية المخربة للـدناPhotoproduct 

)6-4PPs.( 

 على التوالي   44ْ  و    9ْ-٧ في الدنا من     kink تحرضان حدوث التواء     4PPs-6 والـ   CPDsإن الـ   

 على التخريب بإعطاء أساس محدد تعتمد       UVإن قدرة أشعة الـ     .  الحية مما يكون له أثراً ساماً للخلية     

 رئيـسي   حيث أن توزيع المنتج الضوئي مرتبط بـشكل DNAعلى طبيعة األسس المكونة لجزيئة الـ     

  ). ١٩الشكل (بتشكل معقدات من ثنائيات التيمين 
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سجية      المحرضة بو  deoxyribozymeبنية ثنائي التيميدين    لنموذج  . ١٩الشكل   اسطة األشعة فوق البنف
ـ      . Cمن النمط    ل    UVcيمتص الغوانين طاقة ال شكيل       الابعض    لينق ؤدي لت د ي ا ق ين مم ات للتيم لكترون

  . )Daniel and Dipankar, 2004 (ثنائيات التيمين
  

 األكثر  polydA-dTيعد تتالي األسس الذي يعمل على تسهيل عملية االرتباط من نمط نهاية الموقع              

، واألقل تواتراً هو حـدوث      UVc في عملية تشكيل ثنائي التيمين بعد امتصاصه لطاقة أشعة الـ            تواتراً

 تقدم دنا بوليمراز، وإذا لم تحدث عملية إصالح الدنا          CPDsيثبط الـ   . minorgrooveاالرتباط في الـ    

 تعمل على  CPDsإذاً كل أنماط الـ     .  واحدة تكون كافية للقيام بحذف تعبير وحدة نسخ كاملة         CPDsفإن  

إيقاف عملية النسخ والتضاعف وإن وجود شدفة صغيرة من ثنائي التيمين تكون كافية إلحداث طفـرة؛                

 يؤدي  CPDsففي حال عدم وجود إصالح للدنا، فإن تداخل نسخ وتضاعف الدنا الناجم عن وجود الـ                

حدوث الطفرة وبالتـالي   مما يؤدي لgenetic code الرمز المورثي    misreadingإلى خطأ في قراءة 

ويمكن لهذا األمـر أن  ). Chinnapen and Dipankar Sen, 2004(الموت الخلوي                       

يعتبر تفسيراً منطقياً لعدم استطاعة البكتيريا التي أجرينا عليها تجاربنا على النمـو إذا تـم تعريـضها               

  .باشرةً بعد التشعيع ثواني، إذا تم استنباتها م١٠لألشعة لزمن أكثر من 

 للمعلق البكتيري المستخدم في التشعيع ولم       PBSنود االشارة إلى أننا استخدمنا الوسط المائي أو الموقي          

نالحظ أي اختالف في التعداد البكتيري بعد التشعيع لكال الوسطين، لذا نوهنا إلى المعلق البكتيري فـي           

  . الدراسة فقط عندما قمنا بمناقشة نتائج هذه PBSالموقي 

 أكثر مقاومة مـن الـساللة الموهنـة         O:9 أن الساللة الوحشية لليرسنيا ذات النمط المصلي         لوحظ

الشكلين ( ثواني مهما كانت الجرعة المستخدمة       ٦ و   ٣ إذا كان زمن التعرض      UVcأشعة الـ   لتأثيرات  

ر مقاومةً من الـساللة      أكث O:3بينما كانت الساللة الموهنة من اليرسينيا ذات النمط المصلي          ). ٣ و   ١

 UVcإذا تم التعرض ألشعة الــ       )  سم ١٠إذا كانت المسافة بين لمبة التشعيع وعلبة البتري         (الوحشية  

 ثانية؛ كما كانـت     ١٢ و   ٣ ثواني، مع وجود نتائج متشابهة بين كال النمطين بعد التشعيع لمدة             ٦لمدة  

مـن الـساللة    )  سم ٥مبة التشعيع وعلبة البتري     إذا كانت المسافة بين ل    (الساللة الموهنة أكثر مقاومةً     

 و ٦ ثواني مع تشابه في النتائج بين كال النمطين تقريباًُ بعد التشعيع لمـدة  ٣الوحشية بعد التشعيع لمدة   

  ).٤ و ٢الشكلين ( ثانية ١٢

 اختالف كبير في نتائج تشعيع الساللة الممرضة مـن األيـشريكيا            أوضحت اختباراتنا عدم وجود   

، حيث كانت النتائج متشابهة تقريباً      BL21 و   DH5α-pET15b والساللتين المخبريتين    O:157نية  القولو

 سم؛ واالختالف الوحيد الذي ظهر      ١٠ سم، أو    ٥ وعلبة البتري    UVcسواء كانت المسافة بين لمبة الـ       

علماً ). ٧ و   ٦ و   ٥األشكال  ( ثانية لم يكن كافياُ لتثبيط الساللة الممرضة         ١٢لدينا هو أن التشعيع لمدة      

  ٢م/ جـول ١٢ هي O:157 وزمالئه الحظوا أن الجرعة الالزمة لتثبيط الساللة الممرضة Sommerأن 

)Sommer et al, 2000.(  
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أشارت نتائج تشعيع سالالت البروسيال المالطية إلى تشابه الساللتين البلجيكية والسورية واختالفهما            

). ٣,٨ و   ٢,٨ و   ١,٨األشـكال   (كانت الجرعات المستخدمة    بشكل طفيف عن الساللة األمريكية مهما       

 سـم وزمـن     ١٠ وعلبة البتـري     UVcوظهر االختالف الوحيد في حال كانت المسافة بين لمبة الـ           

مـل  / مستعمرة ١٠٤ ثواني، حيث كان التعداد البكتيري للساللتين السورية والبلجيكية حوالي           ٦التشعيع  

وإذا كانت مسافة التشعيع بين لمبة التـشعيع        . مل/ مستعمرة ١٠٣حوالي  بينما بالنسبة للساللة األمريكية     

)  ثواني ٦لنفس زمن التشعيع    ( سم، فإن التعداد البكتيري للساللتين السورية والبلجيكية         ٥وعلبة البتري   

  . مل/ مستعمرة١٠٣ و ١٠٢,٥مل بينما بالنسبة للساللة األمريكية بين / مستعمرة١٠٢كان بحدود الـ 

ود تشابه في نتائج تشعيع البروسيال المجهضة البلجيكية واألمريكية في كل أزمنة التشعيع             لوحظ وج 

وسـواء كانـت    )  ميلي جول  ٢٠ و   ١٠ و   ٥ و   ٣ و   ١(ومهما كانت الجرعات    )  ثانية ١٢ و   ٦ و   ٣(

 لو  حيث كان الزمن الالزم لتثبيط هاتين الساللتين فيما       )  سم ١٠(أو بعيدة   )  سم ٥(مسافة التشعيع قريبة    

  ).٢,٩ و ١,٩الشكلين ( ثواني ٨تم استنباتهما مباشرةً، أكثر من 

ولم نالحظ أيضاً أي اختالف في نتائج تشعيع ساللة البروسـيال المالطيـة الوحـشية األمريكيـة                 

، بينما ظهر اختالف واضح في نتائج التـشعيع بـين           )١,١٠ و   ٢,٨الشكلين   (NalRوالساللة الموهنة   

 سم، حيث كـان التعـداد       ١٠لتين البلجيكية والسورية إذا كانت مسافة التشعيع        الساللة الموهنة والسال  

 بالنسبة للساللتين   ١٠٤ ثواني بالنسبة للساللة للموهنة وحوالي       ٦ بعد التشعيع لمدة     ١٠٢البكتيري حوالي   

لتشعيع البلجيكية والسورية، بينما كانت النتائج متشابهة بين جميع هذه السالالت في حال كانت مسافة ا              

  ).١,١٠ و ٣,٨ و ١,٨األشكال ) ( سم٥(قريبة 

 إذا  NalR وجود اختالف في نتائج تشعيع البروسيال المجهضة الوحشية والساللة الموهنـة             الحظنا

 ثواني حيث كـان التعـداد       ٦ سم وزمن التعرض     ١٠ وعلبة البتري    UVcكانت المسافة بين لمبة الـ      

 ٥الوحشية وأقل من ذلك بالنسبة للساللة الموهنة؛ وعلى مسافة           بالنسبة للساللة    ١٠٢البكتيري أكبر من    

 بالنـسبة للـساللة     ١٠٣,٥ ثواني، حيث كان التعداد حـوالي        ٣سم، ظهر االختالف عند زمن التعرض       

  ).٢,١٠ و ٢,٩ و ١,٩األشكال ( بالنسبة للساللة الوحشية ١٠٣الموهنة و 

 ظهر التشابه في النتـائج عنـد مـسافة          NalRوبمقارنة الساللتين الموهنتين المجهضة والمالطية      

 ثواني حيث كـان     ٦ و   ٣ سم، وذلك ضمن زمن التعرض       ٥ سم، واالختالف عند المسافة      ١٠التشعيع  

 بالنسبة للساللة الموهنـة     ١٠٢ و   ١٠٣ بالنسبة للساللة الموهنة المجهضة وتقريباً       ١٠٣ و   ١٠٣,٥التعداد  

  ). ٢,١٠ و ١,١٠الشكلين (المالطية على التوالي 

بعد أن حددنا جرعة وزمن التشعيع الالزمين إلحداث التثبيط في البكتيريا سالبة الغرام في حال تم                

استنباتها مباشرةً بعد التشعيع، قمنا بدراسة قابلية هذه البكتيريا على إصالح آفة التخريب الناجمة عـن                

  .األشعة فوق البنفسجية سواء في الظالم أو بوجود الضوء
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 لديها قدرة على االصالح أكثر بـشكل  O:9ساللة اليرسينيا الموهنة ذات النمط المصلي الحظنا أن   

 ساعة من   ٤٨ أو   ٢٤طفيف من قدرة الساللة الوحشية، حيث كان التعداد البكتيري للساللة الموهنة بعد             

اللة  بالنسبة للـس   ١٠٢بينما كان   )  ثانية ١٢لزمن تشعيع   (مل  / مستعمرة ١٠٤التشعيع في الظالم حوالي     

 بالنسبة للساللة الموهنـة     ١٠٩ ساعة وبوجود الضوء     ٢٤الوحشية، وكان التعداد إذا تمت الزراعة بعد        

 ٤٨ وبوجود الضوء بعد      بالنسبة للساللة الوحشية، وكانت النتائج متقاربة إذا تم اإلستنبات         ١٠٧وحوالي  

اخـتالف  ) خاصة بدراستناوضمن الشروط التجريبية ال   (لم نجد   ). ١٢ و     ٢,١١الشكلين  ( ساعة   ٩٦أو  

 والساللة الوحشية مهما كان     O:3في التعداد البكتيري بين الساللة الموهنة لليرسنيا ذات النمط المصلي           

  .زمن اإلستنبات البكتيري بعد التشعيع سواء في الظالم أو بوجود الضوء

 BL21  و DH5α-pEt15bالمخبـريتين   (أظهرت نتائج تـشعيع سـالالت األيـشريكيا القولونيـة           

 ثانية  ٦٠ أو   ٣٠ أو   ١٢ ميلي جول وزمن التشعيع      ٥٠ و   ٥ و   ٣ضمن الجرعات   ) O:157والممرضة  

ولـوحظ  . DH5α-pEt15b واختالفهما البسيط مع الساللة      O:157 و   BL21تشابه النتائج بين الساللتين     

 التعداد بحدود    ثانية، فقد كان   ١٢ ساعة، ولزمن تشعيع     ٤٨االختالف عندما تم اإلستنبات البكتيري بعد       

؛ DH5α-pEt15bمل بالنسبة للـساللة     / مستعمرة ١٠٤ و   BL21مل بالنسبة للساللة    / مستعمرة ١٠٥الـ  

 ١٠٧ أو ١٠٨(في الظالم؛ مع وجود اختالف عند اإلستنبات بوجود الضوء بالنسبة لـتفس الـساللتين،             

 ٩٦ندما تم االستنبات بعد     كما والحظنا وجود اختالف النتائج ع     ). ١٥ و   ٢,١٤الشكلين  ) (على التوالي 

 ولزمن تشعيع   BL21 ساعة في الظالم أو بوجود الضوء؛ فقد كان التعداد البكتيري لساللة الـ              ١٢٠أو  

 ٥ و   ٣ بالنسبة للجـرعتين     ١٠٨ ثانية حوالي    ٦٠ولزمن قدره   ) في الظالم  (١٠٧ ثانية حوالي    ٣٠قدره  

 ولزمن تشعيع قـدره     DH5α-pE15bساللة الـ   ؛ بينما كان التعداد بالنسبة ل     )بوجود الضوء (ميلي جول   

 ميلي جول و    ٣ بالنسبة لجرعة    ١٠٦ ثانية حوالي    ٦٠ولزمن قدره   ) في الظالم  (١٠٦ ثانية حوالي    ٣٠

 وزمالئه أن الجرعـة     Ogumaلقد أظهرت نتائج    ). بوجود الضوء ( ميلي جول    ٥ بالنسبة لجرعة    ١٠٤

 ٢سـم / ميلـي جـول    ٦ هو   O:157النمط  ونية ذات   من األيشريكيا القول  % ٩٩,٩الالزمة لتثبيط حوالي    

)Oguma et al., 2001(  ونعتقد أن سبب االختالف البسيط بين نتائجنا وبين نتائجه قد يعود لنمط لمبـة ،

  . التشعيع المستخدمة والمسافة التي استخدمت في التشعيع

سـيال المالطيـة   تشابه نتائج تـشعيع سـالالت البرو   ) وضمن الشروط التجريبية لتجاربنا   (الحظنا  

كما والحظنا اختالف بالنتـائج بـين       . NalRالسورية والبلجيكية واألمريكية والساللة المالطية الموهنة       

 ٩٦الساللة المالطية والساللة المجهضة، ففي الظالم كان االختالف فقط عند إجراء االسـتنبات بعـد                

بينمـا فـي    .  على التوالي  ١٠٧ و   ١٠٨ ثانية، حيث كان التعداد البكتيري       ٣٠ساعة لزمن تشعيع قدره     

 ساعة مـن    ٤٨ و   ٢٤ ثانية مع إجراء االستنبات بعد       ١٢الضوء، ظهر االختالف عندما شععنا لزمن       

مـل  / مـستعمرة  ١٠٧ و   ١٠٨ و   ١٠٩التشعيع؛ حيث كان التعداد البكتيري بالنسبة للـساللة المالطيـة           

 ١٠٧ سـاعة و     ٢٤نبات بعـد    عنـدما تـم االسـت     )  ميلي جول على التـوالي     ٥ و   ٣ و   ١للجرعات  (
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المجهـضة  ؛ بينما كان التعداد البكتيري بالنسبة للساللة         ساعة ٤٨مل عندما تم االستنبات بعد      /مستعمرة

كما وجدنا اختالفاً بين الساللتين عندما تـم  .  ساعة من التشعيع٤٨ و   ٢٤ عندما تم االستنبات بعد      ١٠٩

 ثانية، حيث كان التعداد البكتيري للساللة       ٦٠قدره   ساعة من التشعيع ولزمن تشعيع       ٩٦االستنبات بعد   

مـل  / مـستعمرة  ١٠٣ و   ١٠٧ و   ١٠٧مل وللساللة المجهـضة     / مستعمرة ١٠٢ و   ١٠٨ و   ١٠٨المالطية  

  ). ميلي جول على التوالي٥٠ و ٥ و ٣للجرعات (

 ،NalRكما الحظنا اختالفاً في بعض نتائج تشعيع الساللة المجهضة الوحشية والـساللة الموهنـة               

 ثانية، كـان التعـداد البكتيـري         ١٢ ساعة ولزمن تشعيع قدره      ٤٨فعندما تم االستنبات في الظالم بعد       

 ٣٠ ساعة ولزمن تشعيع قدره      ٩٦ بالنسبة للساللة الموهنة؛ وبعد      ١٠٣ بالنسبة للساللة الوحشية و      ١٠٢

م االسـتنبات بوجـود     كما الحظنا وجود إختالف عندما ت     .  على التوالي  ١٠٩ و   ١٠٧ التعداد   ثانية، كان 

 ثانية، حيث كان التعداد البكتيـري صـفر         ٣٠ ساعة من التشعيع ولزمن تشعيع قدره        ٢٤الضوء بعد   

 ثانية  ٦٠ ساعة ولزمن تشعيع قدره      ٩٦ بالنسبة للساللة الموهنة؛ وبعد      ١٠٤بالنسبة للساللة الوحشية و     

 و  ١٠٧ و   ١٠٧لساللة الوحـشية و     مل و صفر بالنسبة ل    / مستعمرة ١٠٧,٥ و   ١٠٨كان التعداد البكتيري    

  ). ميلي جول على التوالي٥٠ و ٥ و ٣للجرعات (مل بالنسبة للساللة الموهنة / مستعمرة١٠٣

ومما تقدم تبين لنا بأن البكتيريا المستخدمة في هذه الدراسة تملك آليات قادرة على إصالح اآلفات                

أنـه  :  الذي يطرح نفسه هنا هـو التـالي        ، والسؤال cالتي حرضتها األشعة فوق البنفسجية ذات النمط        

  ومهما اختلف أو تشابه التعداد البكتيري، فما هي هذه اآلليات؟  

  
  )DNA( آليات اصالح الحمض النووي الريبي المنقوص األكسجين ٢,٤

  :سنشرح في عجالتنا هذه آليات اإلصالح الرئيسية فقط

  Photoreactivation اآلليات المعتمدة على االرتكاس الضوئي ١٫٢٫٤
، الـذي   photolyaseمن أقدم وأبسط آليات اإلصالح وهي تعتمد على وجود أنزيم التحلل الضوئي             

 CPD بارتباطه بشكل نـوعي إلـى الــ               UVcيعمل على إصالح اآلفة التي سببتها الـ 

photolyase أو إلى الـ (4- 6PPs) 6-4 photolyaseئية بآلية تعرف  وهو يعمل مستفيداً من الطاقة الضو

 CPDوجد الـنمط األنزيمـي   ). photoreactivation) (Burger et al., 2002(بإسم االرتكاس الضوئي 

photolyase              جـدفي البكتيريا والنباتات والحيوانات الالفقارية وعديد من الحيوانات الفقارية، بينمـا و 

 بينما اليوجد عند األيـشريكيا  Xempazavain عند الدروسوفيال والـ photolyase 6-4النمط األنزيمي 

لذا نستطيع القول أن آليات اإلصالح المعتمدة على الضوء في هذه الدراسة هـي              (القولونية أو الخميرة    

 ال توجـد عنـد   photolyaseوعلى ما يبدو أن أنزيمات الــ  ). CPD photolyaseمن النمط األنزيمي 

  .اإلنسان أو أنها غير فعالة وظيفياً
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رية تقترح أن آليات اإلصالح البروتيني قديمة بسبب وجودها عند البكتيريا والالفقاريات،             هناك نظ 

إن أنزيمات التحلـل الـضوئي للـدنا        . وبذلك تكون قد ساعدت في تطور األحياء في الكرة األرضية         

photolyases هي أنزيمات إصالح monomeric flavin-dependent   ٦٥-٥٠ ذات وزن جزيئـي بـين 

تون، وتتكون من عشرة إلى عشرين جزيئة أنزيمية يعتقد أنها تقوم بمسح الجينوم مـن أجـل                 كيلو دال 

 photolyasesيتألف أنزيم التحلل الضوئي للدنا ). UVc) Setlow, 1999كشف وجود آفة ناجمة عن الـ 

DNA      من وحدتين حاملتين للون chromophores :      إحداهما تمتص فوتون الضوء األزرق وتنقل الطاقة 

الذي يتخلى عن  إلكترونين من إلكتروناتـه مؤديـاً          ) cofactor) catalyticإلى العامل المساعد الفعال     

؛ الذي يصبح  بحالـة مهيجـة فيهـب    flavin-adenune dinucleatide reduced (FADH)إلرجاع الـ 

ـ   cyclobutan  مسبباً شطر ذري لجزيئة الـCPDالكتروناً إلى الـ   ى الــ   ثم يعـود اإللكتـرون إل

FADHإن البنية الكريستالية ألنزيم الـ . بعد أن يكون قد أدى إلى تشكل أساسين آزوتين سليمينCPD 

photolyase                 لأليشريكيا القولونية جعلت العلماء يقترحون أنه يقـوم باالرتبـاط بالـدنا مؤديـاً لنقـف 

 إلى photolyaseيرتبط الـ عندما .  من حلزون الدناpyrimidin dimmerثنائية البيرميدين ) استئصال(

 تكون عاليـة    photoreactivation، فإن فعالية اإلصالح المعتمد على آلية االرتكاس الضوئي          CPDالـ  

يعـرف حاليـاً    ). تقريباً يحدث استئصال لثنائية واحدة بالنسبة لكل فوتون ضوئي أزرق يمـتص           (جداً  

النسبة للعديد من البكتيريا والفطريات، وهـي   بphotolyaseوجود آليات لحدوث تتالي لمورثات األنزيم  

، )deoxyribodipyrimidine( عند األيشريكيا ثنائيـات البيرميـدين        phrترمز مورثة الـ    . متماثلة جداً 

وبوجود حمض الفوليك كعامل مساعد، ترتبط بالظالم إلى ثنائي التيمين؛ عندما تعود الخلية للـضوء،               

.  لثنائي التيمـين   cyclobutan ويستخدم الطاقة لكسر حلقة الـ       يقوم حمض الفوليك بامتصاص الفوتون    

، فبغياب فعالية االرتكـاس الـضوئي       photolyaseلكن يجب أن ننوه لوجود وظيفة مشابهة بالنسبة للـ          

بيرميدين وينشط استئصال آفة الــ  -، يرتبط األنزيم إلى بيرميدين)photoreactivating light (الخفيف

UVc   آللية إصالح االستئصال النكليوتيدي في الجسم الحي وفي الزجـاج، وبـذلك              من خالل تنشيطه 

 ).Lindahl, 1999( الدنا، حتى في غياب الضوء يساهم في عملية إصالح

  Excision repair آليات اإلصالح باالستئصال ٢٫٢٫٤ 
طريقة غير مباشرة،   على العكس من اآللية السابقة، نجد بأن آلية اإلصالح في الظالم أكثر تعقيداً، فهي               

  :وهنالك نمطين لهذه اآللية. حيث يتم فيها استبدال الدنا المخرب بدنا جديد

  Base excison repair BFR استئصال أساس آزوتي ١,٢,٢,٤ .١
 الناجمة عن الدنا    endogenousهي طريقة لحماية الخاليا من اآلثار الضارة للعوامل داخلية المنشأ           

 وبالتـالي  hydrolysisيتم تحريض تخرب الدنا بعملية الحلمهـة  . (Giese and Darby, 2000) المخرب

نشوء األكسجين الحر، أو بواسطة التفاعالت االستقالبية داخل الخلوية األخرى التي تقوم بتعديل شكل              
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وتعتبر هذه اآللية هامة أيضاً إلصالح الدنا المخرب بواسـطة األشـعة المؤينـة              . البنية األساسية للدنا  

لمؤينة والقلويات القوية التي تماثل بتأثيراتها تلك الناجمـة عـن العوامـل الداخليـة المنـشأ                 وغير ا 

endogenous . إن األنزيم الرئيسي في هذه اآللية هو الـDNA glycosylases    الـذي يقـوم بحـذف 

 N-glycosidicمختلف أنماط األسس المعدلة أو المخربة بواسطة قيامه بعملية شطر الجـسر                               

هناك أنماط مختلفة من أنزيمات .  في ثمالة النكليوتيدdeoxyribose moietics-2القائم بين األساس والـ 

 تعمل على استئصال التأثيرات الناجمة عن عدة أنواع من التخريب، وتتحـدد  DNA glycosylases الـ

يتم حذف موقع الــ     عندما يحذف األساس،    . نوعية اإلصالح بحسب نمط األنزيم المشارك باإلصالح      

aprinic/apyrimidine (AP) بواسطة أنزيم الـ AP endonuclease  أو الــ AP lyase .  إن استئـصال

 تؤدي لتشكيل فضوة تُتبع phosphodiesterase الباقية بواسطة الـ deoxyribose phosphateثمالة الـ 

 ثالثة أنماط من أنزيمـات الــ        واآلن سنتحدث عن  . ligaseبإصالح دنا بوليميراز ومن ثم دنا ليغاز        

DNA glycosylases) Tado et al., 1993; Uchida et al., 1997:(  

حدد حتى اآلن سبع مورثات مختلفـة تعمـل علـى إنتـاج الـدنا       : يوراسيل غليكوزيالز ١,١,٢,٢,٤

ث إن  هو أول أنزيم تم شرح آلية عمله في استئصال أساس اليوراسيل، حي           . غليكوزيالز عند األيشريكيا  

 ٣ألجل جينوم ذو حجم     ( آفة في الخلية يومياً      ١٠٠نسبة تكدس اليوراسيل في الجينوم تكون بحدود الـ         

x ١٠٩ bp .(                  وبما أن هذه اآلفة هي عبارة عن آلية مطفرة بشكل مباشر، لذا نعتقد بأن كـل األحيـاء

ل نوعي في إصالح الــ      يتدخل هذا األنزيم بشك   . تكون قادرة على إنتاج أنزيم اليوراسيل غليكوزيالز      

uracil-containing DNA 5 كما أنه يزيل الـ-hydroxy-yuracil .  يوجد تشابه بين مورثة هذا األنـزيم

مما يؤكد وجود وظيفة طبيعية لهذا النمط من اإلصالح  في إعاقة ظهـور  %) ٥٦حوالي  (عند األحياء   

  .طفرات ثماالت السيتوزين في الدنا

٢,١,٢,٢,٤ e glycosylaseMethyladenin-3: إن .  يوجد هذا األنزيم عند البكتيريا والخمائر والثـدييات

 تشبه اليوراسيل، ويتشكل غريزياً بنـسبة       non-coding ميتيل أدنين هو عبارة عن آفة غير مرمزة          -٣

 ميتيل أدنين غليكوزيالز يعمالن على إتمام عملية إصالح         -٣تملك األيشريكيا أنزيمين من الـ      . هامة

   .الدنا

٣,١,٢,٢,٤ UV endonuclease:   ،تفرز بعض األحياء هذا األنزيم إلصالح موقع ثنـائي البيرميـدين 

 من الثنائية البيرميدنية    Pyrimidin-'5 عند موقع الـ     N-glycosidicحيث  يشطر هذا األنزيم جسر الـ        

ند األحياء التي تقاوم    نجد هذه األنزيمات ع   .  الذي يقوم بعملية شطر الجديلة     AP-lyaseويتبعه أنزيم الـ    

  . UVأثر الـ 

هناك باإلضافة لألنزيمات الثالثة السابقة أنزيمات أخرى تتدخل في نمط إصالح استئصال األساس 

Base excision repairالـ :  نذكر منها اإلندونكليازVIII اإلندونكلياز ،III ،.....الخ.  
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 Nucleotid excision إصالح االستئـصال النكليوتيـدي   ٢,٢,٢,٤ .٢
repair NER   

-6 والــ                CPDsإن هذه اآللية مسؤولة عن استئصال عديد من آفات الدنا ومن ضمنها الـ              

4PPs) Chandrasekhar and Van Houten; 2000  .( يستخدم الـNER مورثة الستئـصال  ٣٠ حوالي 

الث بروتينات فقط من    يوجد ث . ويعتقد أن لها دوراً في تصحيح سرطان الجلد       . آفة دنا واحدة من الخلية    

 المسؤولة عن تصحيح آفة الدنا بعد تعرضـه         UVrC-UVrB-UVrA:  طالئعيات النوى هي   NERالـ  

ويعتقد أن آلية العمـل متـشابهة عنـد حقيقيـات النـوى             . لألنماط الثالثة من األشعة فوق البنفسجية     

  .وطالئعيات النوى

  Lesion bypass إصالح التطفير بالـ ٣٫٢٫٤
ث اإلصالح ألسباب غير معروفة، فالذي يبقى الخلية حية في هذه الحالة هو حـدوث               عندما ال يحد  

األشـعة   أو UV؛ لذا فإن أغلب الطفرات الناتجة عن أشعة الــ  lesion bypassمجازات بين اآلفات 

 مما يجعـل    translesion من العوامل الكيميائية تؤدي إلى اصطناع جسور بين اآلفات           عديدالمؤينة أو   

 مما يؤدي لوضع نكليوتيد     miscodingالبوليمراز تصادف آفة غير مرمزة أو مرمزة بشكل خاطىء          دنا  

 عند األيشريكيا إلـى دنـا   UmuC, Dترتبط منتجات مورثة الـ ). مع متابعة االستطالة(معاكس لآلفة 

 الجـسور   يلالبوليميراز مما يؤدي لتشكل أساس واقي جديد وبالتالي لعدم قدرة الخلية على القيام بتشك             

  ). Sedliako, 1998(بين اآلفات 

   اإلصالح التآشيبي٤٫٢٫٤
وهو . يعد التأشيب من أهم آليات إصالح الدنا، سواء كانت اآلفة في خيط الدنا المضاعف أم المفرد               

 مورثـة فـي     ٢٠عبارة عن سلسلة من التفاعالت الكيميائية الحيوية يكون المسؤول عنهـا حـوالي              

شابه بين هذه المورثات عند طالئعيات النـوى وحقيقيـات النـوى، أي أن آليـات                هناك ت . األيشريكيا

على العكـس مـن آليـة المجـازات         . التأشيب متشابهة وهي موجودة منذ بداية التطور على األرض        

bypass                 فإن اإلصالح التأشيبي يؤدي إلنتاج خيط دنا سليم وخيط آخر يحوي اآلفة وهو الذي تعمـل ،

  ).Miller et al., 1999( بإحدى اآلليات السابقة الخلية على إصالحه

 فيما إذا تم االستنبات في الظـالم أو         UVcنعتقد أن سبب النمو البكتيري بعد التعرض ألشعة الـ          

 أن األثر النـاجم     Jaggerلقد اقترح   . بوجود الضوء، هو تدخل إحدى آليات اإلصالح التي ذُكرت أعاله         

 ثنائيات من البيريميـدين  ٥ نانو متر هو تشكيل ٢٦٠ الموجة  بطولUV من أشعة الـ Jm-2 0.1عن 

 عند طـول    1.0Jm-2 أن تطبيق    Harm ميكرون من صبغي األيشريكيا القولونية، بينما اقترح         ٢٠٠لكل  

 ثنائية بيريميدين في صبغي األيشريكيا القولونيـة ذو المقطـع           ٦٥ نانو متر يؤدي إلنتاج      ٢٥٤الموجة  

2.5µm x 1 µmا نحتاج لتطبيق آالف الفوتونات على البكتيريا حتى نستطيع الحصول علـى  ؛ علماً أنن
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وقد أوضحت أغلب التقارير العلميـة أن  ). Harm et al., 1968; Jagger, 1981(ثنائية بيريميدين واحدة 

 إذا كانت الجرعة قليلة أو زمن التعرض لألشعة منخفض؛          UVcالبكتيريا تملك قدرة تحمل ألشعة الـ       

عمومـاً، تتحمـل    . نقيض من ذلك فإن لألشعة تأثيراً مميتاً للبكتيريا إذا كانت الجرعة مرتفعة           وعلى ال 

 لحٍد معين ينخفض بعده التعـداد البكتيـري كلمـا ازدادت            UVالبكتيريا الجرعات المنخفضة من الـ      

 بهـا  حسب المنحني، تسمى الفترة التي يستقبل. mukti-target modelالجرعة وهذا ما يسمى بمنحني 

فإذا كانت جرعة الفوتونـات     . Shoulder، بقدرة التحمل    sub-lethalالميكروب جرعة أشعة تحت قاتلة      

 من الفوتون سيموت حتماً، يليه بـاقي        nth  فإن أول ميكروب يتعرض لـ        n-1 وغير القاتلة    nthالقاتلة  

روبات المثبطة، ويصبح   الميكروبات حتى يتم تثبيط آخر ميكروب موجود في العينة وعندها تتالى الميك           

إذاً فإن آليـة حـساب      . من الصعب عندها على الفوتونات أن تؤثر بشكٍل قاتل على الميكروبات التالية           

عدد الفوتونات الالزمة لقتل الميكروب ليست بالبسيطة، حيث أننا عندما نصل إلى الفوتون الذي يثـبط                

تت قبله والتي تساهم في التحضير لظهـور        الميكروب، فنكون قد مررنا على عدد من الفوتونات التي أ         

  ):١(ثر بالمعادلة األثر القاتل لهذا الفوتون، ويمكن التعبير عن هذا األ

Nt/N0 = e-tE(t-tc)) ١(  

، تعمـل آليـة اصـالح الـدنا         UVوبنفس الوقت الذي تتم فيه عملية تثبيط الميكروبات بواسطة الـ           

 والتـي   Photoreactivesاإلصالح، آلية االرتكاس الضوئي     وكما ذكرنا سابقاً فمن أهم آليات       . المعاكسة

 ):٢(يمكن التعبير عن آثرها بالمعادلة التالية 

E + S = ES = E + P) ٢(  

 أن  ٢تُظهر المعادلة   .  إلى المنتج الذي تم إصالحه     P إلى المداد، و     S إلى األنزيم،    Eحيث يرمز الـ     

 مداد في موقـع     – تفاعل أنزيم    -١: وتين أساسيتين آلية االصالح المعتمدة على الضوء تتألف من خط       

 تفاعل ضوئي يعتمد علـى امتـصاص فوتونـات          -٢). وهي ليست بحاجة لطاقة الفوتونات    (آفة الدنا   

  .الضوء

، فإذا كانت قيمته منخفضة يتشكل لدينا المعقـد       K2على ثابت التفاعل    ) ٢( تعتمد عكوسية التفاعل رقم     

بـشكٍل  ) ١المعادلـة    (K1مع ثابت التفاعل    ) ٣المعادلة   (K3 التفاعل   يمكن مقارنة ثابت  . مداد-أنزيم

خاص عندما تصل الفوتونات الموجهة إلى درجة إحداث األثر األعظمي المثبط لنمو البكتيريا، ويمكن              

  : من المعادلة التاليةK3اشتقاق الثابت 

K3 = zpEpt) ٣(  

معدل التدفق العالي لالرتكاسـات الـضوئية    E و photolysis (m2J-1) ثابت االنحالل الضوئي zحيث 

)phtoreactive hight fluence rate Wm-2 .( أوضحHirate and Tosa في تجربة أجرياهاعلى ساللتين 

، أن تعريض كلتا الـساللتين للـضوء المرئـي أو    O:157) و O:26الـ  (E. coliممرضتين من الـ 

 واط  ٢٥ باستطاعة   UV ملم وحاوي على لمبة      ٦٦وضعهما في الظالم بعد التشعيع ضمن أنبوب بقطر         
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 O:157 ملم عن سطح السائل، يؤدي لتخرب ساللة الــ  ٦٠٠ نانو متر وتبعد   ٢٥٤وذات طول موجة    

 والتي تعد بالتالي أكثر قابلية للتـأثر بآليـة اإلصـالح            O:26وإعادة إصالح ولو بشكل جزئي للساللة       

  : ان الباحثان النظريتين التاليتينكما استنتج هذ. المعتمدة على االرتكاس الضوئي

 . آليات االصالح في الظالم تتم في الفترة األولية بشكل مماثل آلليات اإلصالح في الضوء .١

 إن كمية الفوتونات األولى الممتصة من قبل البكتيريا متماثلة في كلتا الحـالتين وذات تـأثير                 .٢

  .بيولوجي محدود

 وزمـن التـشعيع     UVcجب علينا تحديد شدة أشعة الــ        واعتماداً على ما سبق ذكره كان من الوا       

الضروريان لتثبيط البكتيريا حيث ال يمكن لها بعد ذلك القيام باإلصالح سواء في الظـالم أو بوجـود                  

 و ٦٠ و ٤٥ و ٣٠ و  ١٠ و   ٥لقد درسنا أثر التشعيع وبجرعات مختلفة وبأزمنة تشعيع هـي           . الضوء

 ١٤٤ و   ٩٦ و   ٧٢ و   ٤٨ و   ٢٤م استنباتها بعد التشعيع بــ        ثانية لمستنبتتات ت   ٣٦٠ و   ٢٤٠ و   ١٢٠

 ثانية وأوقات زراعة المستنبتات  ٢٤٠ و   ١٢٠ و   ٦٠ و   ٤٥ و   ٣٠ و   ١٠ساعة، مع ذكر نتائج األزمنة      

 ساعة لكي نتجنب اإلطالة في توضـيح ومناقـشة النتـائج حيـث              ١٤٤ و   ٩٦ و   ٢٤بعد التشعيع بـ    

 قدرة البكتيريا على القيام بعملية اإلصالح أو عـدم قـدرتها            أظهرت األزمنة ومدد االستنبات المختارة    

  .على ذلك

الـالزم  ) ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧شدة   (UVc أن زمن التعرض ألشعة الـ       ١,١الحظنا من الجدول    

 ٢٤ ثانية إذا تم االسـتنبات بعـد         ٦٠ ثانية و  ٤٥ هو   BL21 القولونية المخبرية    لتثبيط ساللة األيشريكيا  

 ثانية فيمـا إذا تـم       ٢٤٠ويرتفع هذا الزمن ليصل إلى      . وجود الضوء على التوالي   ساعة في الظالم وب   

 فـإن   ٢سـم / ميلي واط  ١٩,٥أما إذا كانت شدة األشعة      .  ساعة من التشعيع   ١٤٤ و   ٩٦االستنبات بعد   

 ساعة سواء فـي الظـالم أو        ٢٤ ثانية فيما إذا تم االستنبات بعد        ٤٥الزمن الالزم إلحداث التثبيط هو      

 ساعة في الظالم؛ أو بوجود الضوء       ٩٦ ثانية إذا تم االستنبات بعد       ١٢٠ ثانية و    ٦٠ الضوء، و    بوجود

 ساعة من التشعيع، فمن الضروري إجراء التشعيع لمـدة          ١٤٤أما إذا تم االستنبات بعد      . على التوالي 

 ٢٤بات بعـد    إذا تم االسـتن   .  ثانية من أجل تثبيط هذه الساللة سواء في الظالم أو بوجود الضوء            ١٢٠

-DH5αساعة من التشعيع فإن زمن التشعيع الالزم لتثبيط الساللة المخبرية من األيشريكيا القولونيـة               

pET15b   تم االستنبات في الظالم أو بوجود الضوء، ويرتفع هذا الـزمن إلـى               ٤٥ هو ٦٠ ثانية سواء 

 سـاعة   ٩٦ا تم االستنبات بعد      ثانية إذ  ٦٠ بوجود الضوء؛ وإلى     O:157ثانية بالنسبة للساللة الممرضة     

 ثانية  ١٢٠ أو   ٢٤٠ولزمن تشعيع   ) ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥ و   ١٨,٧: UVcلكلتا شدتي الـ    (في الظالم   

 ساعة فزمن التشعيع الالزم لتثبيط الساللة المخبرية هـو  ١٤٤بوجود الضوء؛ أما إذا تم االستنبات بعد  

 UVcنسبة للساللة الممرضة إذا كانت شدة الــ          ثانية، مع ارتفاع هذا الزمن لحد أعلى بكثير بال         ٢٤٠

 ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥: UVc ثانية لكلتا الساللتين إذا كانت شدة الـ         ١٢٠، و   ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧هي  

  ).٢,٣ و ١,٣ و ٢,٢  و ١,٢الجداول (سواء في الظالم أو بوجود الضوء 
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الوحشية ) O:9 أو   O:3مط المصلي   ذات الن (كما الحظنا أن الزمن الالزم لتثبيط سالالت اليرسينيا         

، فمدة التشعيع الضرورية لتثبيط     ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧إذا كانت شدة التشعيع     . أو الموهنة متقارب جداً   

 ٦٠ ساعة في الظالم أو بوجـود الـضوء، و           ٢٤ ثانية إذا تم االستنبات بعد       ٤٥سالالت اليرسنيا هي    

 ٢٤٠ ساعة من التشعيع في الظـالم، و         ٩٦ستنبات بعد    فيما إذا تم اال    O:3ثانية لتثبيط النمط المصلي     

لتثبيط سالالت اليرسينيا   )  ثانية ٢٤٠(ثانية إذا تم االستنبات بوجود الضوء؛ ونحتاج لنفس مدة التشعيع           

 و  ١,٤الجـدولين   ( ساعة من التشعيع سواء بوجود الضوء أو في الظـالم            ١٤٤إذا تم االستنبات بعد     

، فإن زمن التشعيع الالزم لتثبـيط سـالالت         ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥التشعيع  أما عندما كانت شدة     ). ١,٥

 ثانية إذا تم االسـتنبات  ٦٠ ثانية ؛ و     ٤٥ ساعة من التشعيع هو      ٢٤اليرسينيا فيما إذا تم االستنبات بعد       

 ساعة في   ١٤٤سواء في الظالم أو بوجود الضوء، أو إذا تم االستنبات بعد              ساعة من التشعيع   ٩٦بعد  

تحتاج سالالت اليرسينيا إلى مدة تشعيع تصل حتـى         . O:9م لساللة اليرسنيا ذات النمط المصلي       الظال

 ساعة من التشعيع في الظـالم أو بوجـود الـضوء            ١٤٤ ثانية لكي تتثبط إذا تم االستنبات بعد         ١٢٠

  ).٢,٥ و ٢,٤الجدولين (

البلجيكيـة  (ال المالطيـة    الحظنا بعض االختالف في زمن التشعيع الالزم لتثبيط سـاللة البروسـي           

 كان  ٢ سم ١٨,٧لما كانت شدة التشعيع     . Rev.1والساللة السورية والساللة اللقاحية الموهنة      ) واألمريكية

سواء تم  ) البلجيكية واألمريكية ( ثانية ضرورياً لتثبيط ساللة البروسيال المالطية        ٢٤٠زمن التشعيع لمدة    

؛ )١,٦الجـدول   ) (في الظالم أو بوجود الضوء    (التشعيع   ساعة من    ١٤٤ أو   ٩٦ أو   ٤٢االستنبات بعد   

في الظـالم   ( ساعة   ٢٤ ثانية إذا تم االستنبات بعد       ٤٥ فهو   Rev.1أما زمن التشعيع الالزم لتثبيط الـ       

 ثانية بوجود الضوء إذا تم االستنبات       ٢٤٠ ثانية إذا تم االستنبات في الظالم و         ٦٠و  ) أوبوجود الضوء 

 ثانية كان كافياً لتثبيط هذه الساللة في الظالم إذا          ٢٤٠كما أن التشعيع لمدة     . يع ساعة من التشع   ٩٦بعد  

نتيجة ( ثانية بوجود الضوء     ٢٤٠، وأكثر من    )١,٧الجدول  ( ساعة من التشعيع     ١٤٤تم االستنبات بعد    

ا تم   ثانية لكي تتثبط إذ    ٤٥؛ وقد احتاجت الساللة السورية لمدة تشعيع قدرها         )غير مذكورة في الجداول   

 ثانية إذا تـم  ٢٤٠، وإلى مدة تشعيع )في الظالم وبوجود الضوء( ساعة من التشعيع ٢٤االستنبات بعد   

أما إذا كانت   ). ١,٨الجدول  ( الضوء    ساعة من التشعيع في الظالم وبوجود      ١٤٤ و   ٩٦االستنبات بعد   

البلجيكيـة  (روسـيال   ، فإن زمن التشعيع الضروري لتثبيط ساللة الب       ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥شدة التشعيع   

 ثانية إذا تم االستنبات بعد      ٦٠ ساعة من التشعيع، و      ٢٤ ثانية إذا تم االستنبات بعد       ٤٥هو  ) واألمريكية

؛ أما زمن التشعيع الالزم لتثبيط ساللة       )٢,٨الجدول  ( ساعة في الظالم أو بوجود الضوء        ١٤٤ أو   ٩٦

 ثانية إذا   ٦٠ في الظالم أو بوجود الضوء، و       ساعة ٢٤ ثواني إذا تم االستنبات بعد       ١٠ فهو   Rev.1الـ  

 ثانيـة إذا تـم     ١٢٠ ثانية بوجود الضوء، و      ١٢٠ ساعة من التشعيع في الظالم و      ٩٦تم االستنبات بعد    

 ١٤٤ ثانية إذا تم االستنبات بعـد        ١٢٠ولزمن تشعيع أكثر من     .  ساعة في الظالم   ١٤٤االستنبات بعد   

 ثانية لساللة البروسـيال     ٤٥؛ بينما كان التشعيع لمدة      )٢,٧الجدول  (ساعة من التشعيع بوجود الضوء      
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 ٦٠ ساعة في الظالم أو بوجود الضوء، ولمدة         ٢٤المالطية السورية كافياً لتثبيطها إذا تم استنباتها بعد         

  ).٢,٨الجدول ( ساعة من التشعيع ١٤٤ أو ٩٦ثانية فيما إذا تم استنباتها بعد 

) البلجيكية واألمريكيـة  (اللة الوحشية من البروسيال المجهضة      الحظنا لدى مقارنة نتائج تشعيع الس     

عنـدما كانـت شـدة    .  اختالفاً في زمن التشعيع الالزم للتثبيط البكتيري  S19والساللة اللقاحية الموهنة    

 ثانية فيما   ٤٥ كان زمن التشعيع الالزم لتثبيط الساللة المجهضة الوحشية          ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧التشعيع  

 ثانية إذا تم    ٢٤٠ ثانية بوجود الضوء، و      ٦٠ ساعة من التشعيع في الظالم، و        ٢٤تنبات بعد   إذا تم االس  

؛ أمـا   )١,٩الجدول  ( ساعة من التشعيع سواء في الظالم أو بوجود الضوء           ١٤٤ أو   ٩٦االستنبات بعد   

 سـاعة   ٢٤د   ثانية إذا تم االستنبات بع     ٤٥زمن التشعيع الضروري لتثبيط الساللة اللقاحية الموهنة فهو         

 سـاعة مـن     ٩٦ ثانية في الظالم إذا تم استنباتها بعد         ٦٠من التشعيع في الظالم أو بوجود الضوء، و         

 سـاعة   ١٤٤ ساعة، أو إذا استنبتت بعد       ٩٦ ثانية إذا تم استنباتها بوجود الضوء بعد         ٢٤٠التشعيع، و   

 ميلـي   ١٩,٥شدة التشعيع   ومن أجل   ). ١,١٠الجدول  (من التشعيع سواء في الظالم أو بوجود الضوء         

 ثانية إذا اُستنبتت بعد     ٤٥ وجدنا أن زمن التشعيع الالزم لتثبيط الساللة المجهضة الوحشية هو            ٢سم/واط

 ١٢٠ ساعة في الظالم، و      ٩٦ ثانية إذا تم استنباتها بعد       ٦٠ ساعة في الظالم أو بوجود الضوء، و         ٢٤

 ساعة أو في الظالم إذا تم االسـتنبات بعـد           ٩٦ بعد   ثانية إذا اُستنبتت بوجود الضوء إذا تم االستنبات       

نتيجة غيـر   ( ساعة بوجود الضوء     ١٤٤ ثانية إذا تم استنباتها بعد       ٢٤٠و  ) ٢,٩الجدول  ( ساعة   ١٤٤

 سـاعة فـي     ٢٤ ثانية إذا اُستنبتت بعد      ٤٥ S19؛ ولقد كانت مدة التشعيع الالزمة لتثبيط الـ         )مجدولة

 ساعة في الظالم أو بوجود الـضوء، أو         ٩٦ية إذا تم استنباتها بعد       ثان ٦٠الظالم أو بوجود الضوء، و      

 ثانية إذا اُسـتنبتت بوجـود الـضوء    ١٢٠ ساعة من التشعيع في الظالم، و       ١٤٤إذا تم استنباتها  بعد      

  ).٢,١٠الجدول (

الحظنا عند تحديد الجرعة والزمن الالزمين لتثبيط البكتيريا المستخدمة فـي هـذه الدراسـة، أن                

 ذات قدرة أكبر علـى تحمـل األشـعة فـوق            O:9لة الوحشية من اليرسينيا ذات النمط المصلي        السال

تـشابهت   بينمـا  . ومهما كانت جرعة التشعيعواني ث٦ و ٣البنفسجية من النمط الموهن لزمن التشعيع       

مـا  ل ( ثـواني  ٣بإستخدام زمن تشعيع قدره      O:3 الساللتين الوحشية والموهنة من النمط المصلي        نتائج

ولدى مقارنـة   ).  سم ٥عند مسافة التشعيع     (واني ث ٦ زمن تشعيع قدره  و)  سم ١٠كانت مسافة التشعيع    

سواء كانـت   ( كانت نتائج تشعيع النمط الوحشي متشابه لكلتا الساللتين          O:3 و   O:9ين  يالنمطين المصل 

 أعلى من الساللة    UVcقدرة تحمل للـ    ل O:3 الساللة الموهنة    مع امتالك ؛  ) سم ٥ أو   ١٠مسافة التشعيع   

ه البكتيريا على مقاومة     يلعب دوراً في مساعدة هذ     O:9 لساللة الـ    +pYV، وكأن بالسميد    O:9الموهنة  

  .O:3 للساللة  بالنسبة مثل هذا الدور هذا البالزميد، بينما ال يلعبUVc أشعة الـ اتتأثير

 BL21  وDH5α-pET15bالمخبرية لم نالحظ اختالفاً في نتائج تشعيع ساللتي األيشريكيا القولونية 

  . تثبيطها حتى يتم  ثانية١٢ أكبر من  تشعيع عدا أنها تحتاج لزمنO:157والساللة الممرضة 
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السورية (المالطية  : اختالفات جوهرية في نتائج تشعيع سالالت البروسيال      وجود  لم توضح دراستنا    

 سم  ١٠ سم أو    ٥واء كانت مسافة التشعيع     س) البلجيكية واألمريكية (والمجهضة  ) والبلجيكية واألمريكية 

المالطيـة  الـساللتين    اختالف طفيف بـين       وجود بينما الحظنا . ولكافة األزمنة والجرعات المستخدمة   

؛ حيث كانت الـساللة الوحـشية أكثـر         NalR والمجهضة الوحشية والموهنة     NalRالوحشية والموهنة   

 سم  ١٠  قدرها مسافة تشعيع ول ثواني ٦  قدره شعيعتباستخدام زمن    من الموهنة    UVcتحمالً ألشعة الـ    

  .فقط

 UVc على إصالح آفة الـ      O:9لقد كانت مقدرة الساللة الموهنة من اليرسينيا ذات النمط المصلي           

 ساعة من التشعيع في الظـالم أو بوجـود          ٤٨ أو   ٢٤أكبر من الساللة الوحشية إذا تم االستنبات بعد         

 ساعة، حيـث    ١٤٤ أو   ٩٦ على اإلصالح عندما تم االستنبات بعد        الضوء، مع تشابه مقدرة الساللتين    

 ثانية، بينما حـدث تثبـيط لكـال         ٣٠ و   ١٢الحظنا أن اإلصالح كان أعظمياً بالنسبة لزمني التشعيع         

لم نالحظ اختالفاً واضحاً بين اليرسينيا ذات النمط المـصلي          .  ثانية ٦٠النمطين باستخدام زمن تشعيع     

O:3   كانت وحشي كما أظهرت نتائجنا أن الساللة الموهنـة لليرسـينيا ذات الـنمط            . ة أو موهنة   سواء

 ٢٤ الموهنة إذا تم االستنبات بعـد        O:3 تملك قدرة على اإلصالح البكتيري أكبر من الـ          O:9المصلي  

 ساعة  ١٤٤ أو   ٩٦ أو   ٤٨ساعة سواء في الظالم أو بوجود الضوء، مع تشابههما إذا تم االستنبات بعد              

  .شعيعمن الت

 متماثلتين تقريبـاً فـي      O:157 والممرضة   BL21لقد كانت ساللتي األيشريكيا القولونية المخبرية       

 ضمن الشروط التجريبية لدراستنا، واختلفتا بشكٍل طفيف مع الساللة          UVcالقدرة على إصالح آفة الـ      

 سـاعة،  ٤٨ و٢٤  التي تملك قدرة إصالح أقل منهما إذا تم االستنبات بعـد  DH5α-pEt15bالمخبرية

 ساعة سواء في الظالم أو بوجـود        ١٤٤ و   ٩٦لتصبح قدرة السالالت الثالث متشابهة إذا اُستنبتت بعد         

  .الضوء

المالطية والمجهضة متماثلتين تقريباً في القدرة على إصالح        ) الوحشية(لقد كانت ساللتي البروسيال     

لتشعيع في الظالم، بينمـا كانـت الـساللة          ساعة من ا   ٤٨ أو   ٢٤ إذا تم استنباتهما بعد      UVcآفة الـ   

كمـا الحظنـا أن سـاللة       . المالطية أكثر قدرةً على اإلصالح من الساللة المجهضة بوجود الـضوء          

النقيض ، وعلى   NalRالبروسيال المالطية الوحشية تملك قدرة إصالحية مماثلة للساللة المالطية الموهنة           

 ذات قدرة إصالحية أكبر من الوحـشية عنـدما تـم            NalRمن ذلك، كانت الساللة المجهضة الموهنة       

  . ساعة من التشعيع١٤٤ أو ٩٦ أو ٤٨ أو ٢٤االستنبات بعد 

 مشابه جداً للـزمن     O:9الحظنا أن زمن التشعيع الضروري لتثبيط ساللة اليرسينيا ذات النمط المصلي            

 ميلـي   ١٩,٥ أو   ١٨,٧ ، سواء كانت شـدة التـشعيع      O:3الالزم لتثبيط اليرسينيا ذات النمط المصلي       

  .، دون وجود اختالف واضح بين الساللة الوحشية أو الساللة الموهنة٢سم/واط
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 مع الساللة الممرضة    DH5α-pE15bلدى مقارنة زمن تثبيط الساللة المخبرية من األيشريكيا القولونية          

O:157        ثانيـة كـان     ٢٤٠ فإن زمن تشعيع     ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧ لوحظ أنه بالنسبة لشدة تشعيع قدرها 

 ساعة من التشعيع سواء فـي الظـالم أو بوجـود            ٢٤كافياً لتثبيط كلتا الساللتين إذا تم االستنبات بعد         

 ساعة من التـشعيع واختالفهـا بوجـود         ٩٦الضوء، مع تشابه النتائج في الظالم إذا تم االستنبات بعد           

ـ    ١٢٠الضوء حيث كان زمن التشعيع الالزم للتثبيط          ثانيـة   ٢٤٠ساللة الممرضـة و      ثانية بالنسبة لل

 ثانية كانت   ٢٤٠ ساعة فإن مدة تشعيع قدرها       ١٤٤بالنسبة للساللة المخبرية؛ أما إذا تم االستنبات بعد         

الـساللة   ثانية مـن أجـل تثبـيط         ٣٦٠كافية لتثبيط الساللة المخبرية بينما احتجنا لمدة تشعيع قدرها          

، فإن زمـن    ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥كانت شدة التشعيع    إذا  . الممرضة سواء في الظالم أو بوجود الضوء      

 سـاعة مـن     ٢٤ ثانية إذا تم االستنبات بعـد        ٤٥ كان   DH5α-pE15bالتشعيع الضروري لتثبيط الـ     

التشعيع في الظالم أو بوجود الضوء، بينما كان هذا الزمن كافياً لتثبيط الساللة الممرضة فـي الظـالم        

؛ ولقـد    ثانية للحصول على نفس النتيجة بوجود الضوء       ٦٠فقط، وكان من الضروري رفع الزمن إلى        

 ساعة من التشعيع؛ لتختلف     ٩٦كانت مدة التشعيع الالزمة لتثبيط الساللتين متماثلة إذا تم االستنبات بعد            

 ثانيـة لتثبـيط     ٦٠ ساعة من التشعيع، حيث كان زمن التشعيع الالزم          ١٤٤المدة إذا تم االستنبات بعد      

 ثانية لتثبيط الساللة المخبرية، أما بوجود الضوء فكـان زمـن            ١٢٠ي الظالم، و    الساللة الممرضة ف  

  .DH5α-pEt15b ثانية لتثبيط الـ ٢٤٠ وO:157 ثانية لتثبيط الـ ١٢٠التشعيع الالزم 

 فـإن   ٢سـم / ميلـي واط   ١٨,٧أظهرت نتائج تشعيع سالالت البروسيال أنه إذا كانت شدة التشعيع           

 ثانية لكي يتم تثبيطها مهما كان وقت االستنبات بعد          ٢٤٠لمدة تشعيع قدرها    البروسيال المالطية تحتاج    

 ٦٠التشعيع وسواء في الظالم أو في الضوء، بينما احتاجت البروسيال المجهضة إلى مدة تشعيع قدرها                

 ساعة من التـشعيع،     ٢٤لتثبيطها إذا تم االستنبات بعد      ) بوجود الضوء ( ثانية   ٤٥و  ) في الظالم (ثانية  

 ساعة من التشعيع    ١٤٤ أو   ٩٦ ثانية كافيةً لتثبيطها إذا تم االستنبات بعد         ٢٤٠ينما كانت مدة التشعيع     ب

 فقد كان زمن التشعيع     ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥أما إذا كانت شدة التشعيع      ). في الظالم أو بوجود الضوء    (

 ثانية إذا تم االسـتنبات  ٤٥ الـ الالزم لتثبيط كلتا الساللتين المالطية والمجهضة متماثالً تقريباً ويساوي     

 ساعة من التـشعيع     ٩٦ ثانية إذا تم االستنبات بعد       ٦٠و  ) في الظالم أو بوجود الضوء    ( ساعة   ٢٤بعد  

 ثانية لتثبيط الساللة المجهضة إذا تم االستنبات بعد         ١٢٠، و   )بوجود الضوء ( ثانية   ١٢٠و  ) في الظالم (

لساللة المجهضة بوجود الضوء أو لتثبيط الساللة المالطية         ثانية لتثبيط ا   ٢٤٠ ساعة في الظالم، و      ١٤٤

ولدى مقارنـة البروسـيال     .  ساعة من التشعيع   ١٤٤في الظالم أو بوجود الضوء إذا تم االستنبات بعد          

إذا كانت شدة التـشعيع     (المالطية البلجيكية والسورية كان زمن التشعيع الالزم إلحداث التثبيط متماثالً           

فـي الظـالم أو بوجـود       ( ساعة بعد التشعيع     ١٤٤ و   ٩٦إذا تم االستنبات بعد     ) ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٩

 ٦٠ ساعة، كان الزمن الالزم لتثبيط الساللة المالطية السورية          ٢٤ولكن إذا تم االستنبات بعد      ). الضوء

 ١٩,٥  ثانية سواء في الظالم أو بوجود الضوء؛ أما إذا كانت شدة التشعيع            ٢٤٠ثانية والساللة البلجيكية    
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، فقد احتاجت الساللة المالطية السورية لزمن تشعيع أقل من الساللة المالطية البلجيكيـة              ٢سم/ميلي واط 

 ثانية إذا تم االسـتنبات      ٤٥كي يتم تثبيطها حيث كان زمن التشعيع الالزم لتثبيط الساللة السورية هو             

شعيع سواء في الظالم أو بوجود       ساعة من الت   ١٤٤ أو   ٩٦ ثانية إذا استنبتت بعد      ٦٠ ساعة، و    ٢٤بعد  

 NalRكما الحظنا تشابه في مدة التشعيع الالزم لتثبيط ساللتي البروسيال المالطية المـوهنتين              . الضوء

 ١٩,٥ أو لشدة تشعيع قـدرها       ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧ سواء بالنسبة لشدة تشعيع قدرها       Rev.1واللقاحية  

. تشعيع الالزمة لتثبيط ساللة البروسيال المالطية الوحشية      ، وقد كانت المدة أقل من مدة ال       ٢سم/ميلي واط 

، اتضح أن الـزمن الـالزم       S19ولدى مقارنة ساللة البروسيال المجهضة مع الساللة اللقاحية الموهنة          

، مع وجـود بعـض االختالفـات        ٢سم/ ميلي واط  ١٨,٧لتثبيطهما متشابهاً تقريباً بالنسبة لشدة التشعيع       

 UVc، حيث كانت الساللة الموهنة أقل تحمالً ألشعة الــ           ٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥بالنسبة لشدة التشعيع    

 ثانية إذا تـم  ٦٠من الساللة المجهضة الوحشية، وكان زمن التشعيع الضروري لتثبيط الساللة الموهنة   

بوجـود  ( ثانية ١٢٠و) في الظالم( ثانية ٦٠و ) في الظالم أو بوجود الضوء   ( ساعة   ٩٦االستنبات بعد   

 ثانية  ١٢٠و  ) في الظالم ( ثانية   ٦٠لتثبيط الساللة المجهضة الوحشية، كما وكان زمن التشعيع         ) الضوء

 ساعة من التشعيع،    ١٤٤ضرورياً لتثبيط الساللة اللقاحية الموهنة إذا تم االستنبات بعد          ) بوجود الضوء (

) بوجود الـضوء  (ية   ثان ٢٤٠و  ) في الظالم ( ثانية   ١٢٠بينما احتاجت الساللة المجهضة الوحشية إلى       

  .حتى يتم تثبيطها بالنسبة لنفس فترة االستنبات

 على حدوث اإلصالح البكتيري لآلفات الناجمـة عـن األشـعة فـوق              pHوبدراسة أثر تغير الـ     

أنـه  ) ١٨الـشكل   (، تبـين لنـا      )١٠ و   ٧ و   ٤: pHالـ   (٢سم/ ميلي واط  ١٩,٥البنفسجية ذات الشدة    

اء االستنبات بوجود الضوء، فإن ساللة البروسـيال المالطيـة          ، وبإجر ٤وبدرجة حموضة تساوي الـ     

 ثواني، بينما استطاعت النمو بدرجة حموضة       ٦استطاعت النمو فقط عندما تم تعريضها للتشعيع لفترة         

 و  ٦ ثانية، ونمت عند استخدام فترات التـشعيع         ١٢ ثواني و    ٦ عندما تم تعريضها لمدة      ٧تعادل الـ   

وكأن الوسط القلوي يعمل على مساعدة هذه       . ١٠دام درجة حموضة تساوي      ثانية عند استخ   ٦٠ و   ١٢

عند تعرضها لألشعة لفترات أطول مقارنةً مـع  ) وبوجود الضوء(البكتيريا سالبة الغرام على اإلصالح    

 نمو البروسيال المالطية بعد تعرضها لمدة       18cونالحظ من الشكل    . دور الوسطين المعتدل والحامضي   

، بينما لم تستطع النمو في نفس مدة التـشعيع   ١٠ة إذا كانت درجة الحموضة تعادل الـ         ثاني ٦٠تشعيع  

وعلى النقيض تماماً، عندما تم االستنبات      ). 18b و   18aالشكل   (٧ أو   ٤ مساوياً للـ    pHعندما كان الـ    

انت فتـرة   البكتيري في الظالم، لم تستطع البروسيال المالطية النمو مهما كان وقت االستنبات ومهما ك             

نعتقـد أن الوسـط     ، مما يجعلنـا     ١٠ = pHعندما كان الـ    )  ثانية ٢٤٠ أو   ٦٠ أو   ١٢ أو   ٦(التشعيع  

لترميم اآلفات الناجمة عـن     ) االرتكاس الضوئي (القلوي مناسب آلليات اإلصالح المعتمدة على الضوء        

 اإلستئـصال   مثـل (، ولكنه غير مناسب أبداً لتفعيل آليـات اإلصـالح فـي الظـالم               UVcأشعة الـ   

، حيث كان التعداد البكتيري في الظالم مساوياً للصفر مهما كان وقـت االسـتنبات بعـد                 )النكليوتيدي
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أما ). وهي حالة مماثلة لحالة إجراء االستنبات مباشرةً بعد التشعيع        ) ( ساعة ٧٢ و   ٤٨ و   ٢٤(التشعيع  

وء، حيث كان التعداد البكتيـري      الوسط المعتدل، فهو مالئم آلليات اإلصالح في الظالم أو بوجود الض          

 ساعة  ٧٢ أو   ٤٨ أو   ٢٤ ثانية، وذلك إذا تم االستنبات بعد        ١٢ و   ٦مرتفعاً نسبياً لمدتي تعرض قدرهما      

فـي  ( ثـواني    ٦بينما كان الوسط الحامضي مالئماً لحدوث اإلصالح إذا تم التشعيع لمدة            . من التشعيع 

 ساعة من التشعيع فقط؛ وكأن درجـة        ٧٢ أو   ٤٨ بعد   وذلك إذا تم االستنبات   ) الظالم أو بوجود الضوء   

 تساهم في تفعيل آليات اإلصالح البكتيري المعتمدة على الضوء أو في الظالم             ٤الحموضة التي تساوي    

فقط، ولكنها ال تتناسب مع التعريض      )  ثانية ٦(إذا تم تعريض المستنبتات لفترات تشعيع منخفضة نسبياً         

، كما وأنها تحتاج لفترة زمنية فاصلة بـين التـشعيع           ) ثانية ٢٤٠ أو   ٦٠ أو   ١٢(لفترات تشعيع أعلى    

 سواء في الظالم أو     UVc ساعة لكي تساهم في ترميم اآلفات الناجمة عن الـ           ٢٤والزرع تتجاوز الـ    

  .بوجود الضوء

م  الالزمة لتعقـي   UVcوالبد لنا في النهاية إلى التنويه أن اإلختالفات الحاصلة في تقدير جرعة الـ              

مياه الشرب بين بلٍد وآخر، وبين تلك الدراسات والدراسة التي قمنا بإنجازها، إنما يعود بشكٍل أو بأخر                 

حيث أوضح  . إلى االختالف في الشروط التجريبية المتبعة إلجراء الدراسة بالنسبة لكل دولٍة من الدول            

Sommer وزمالئه أن الجرعة الالزمة لتعقيم المياه من الساللة E. coli O:157 فـي  ٢م/ جول٤٠٠ هي 

 Sommer et( في سويـسرا  ٢م/ جول٢٥٠ في كٍل من النروج والدانمارك و ٢م/ جول١٦٠أستراليا، و

al., 2000(  ؛ ومن المحتمل وبشكٍل كبير أن تختلف هذه الجرعة عن الجرعات المذكورة أعاله إلجـراء

  . في سوريةUVcتعقيم مياه الشرب باستخدام أشعة الـ 
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  ياتالتوص. ٥
 على الميكروبات معروف منذ سنوات عديدة، ففـي عـشرينيات القـرن             UVإن اآلثر المميت ألشعة     

؛ وفي  ) نانو متر  ٢٨٠-١٠٠ (UVcالماضي، أوضح عديد من العلماء حساسية الميكروبات ألشعة الـ          

 التقنية  وسبب اهتمامنا بهذه  .  لتعقيم الهواء من عصيات السل     UVcاألربعينيات استخدم األمريكيون الـ     

على الـسالالت البكتيريـة الجديـدة المقاومـة         ) إذا كان باإلمكان  (القديمة هو معرفة إمكانية القضاء      

أو تعقـيم الهـواء أو المـاء مـن          ) مثل السل أو األيشريكيا القولونية الممرضـة      (للصادات الحيوية   

 ويمكـن   UV.أشـعة الــ     لذا يجب متابعة أبحاثنا على تطبيقات التعقيم بواسطة         . الميكروبات الضارة 

  :إيجاز الخطوات التي ستتلو هذا العمل كمايلي

استخدام طرائق البيولوجيا الجزيئية لكشف آفات الدنا المخرب بواسطة األشعة فوق البنفسجية             .١

  ).مثل التبصيم المناعي(

 كلقاح عند المضيف الحيواني ومقارنتها      UVدراسة أثر البروسيال المثبطة بواسطة أشعة الـ         .٢

 ).Rev.1 و الـ S19الـ (لقاحات التقليدية بال

 كمستضدات لدراسة االستجابة المناعية ضد      UVاستخدام البكتيريا المثبطة بواسطة أشعة الـ        .٣

 ).ELISAمثل تقنية الـ (هذه البكتيريا أو في التقنيات المناعية للكشف عن البروسيال 

ص مـن طبقـة األوزون فـي         تمت Cكما هو معروف فإن األشعة فوق البنفسجية ذات النمط           .٤

 نانو  ٣١٥ - ٢٨٠ (Bوالنمط  )  نانو متر  ٤٠٠ - ٣١٥ (Aالطبقات الجوية على عكس النمط      

  له تأثير غيـر      Aإن النمط   . Cواللذان يملكان تأثيراً مخرباً لدنا الخاليا أكثر من النمط          ) متر

تفاعل ضـوئي   ، لكنه يؤدي إلنتاج     DNAمباشر على تخريب الدنا، مع أنه ال يمتص من الـ           

 مـع   C ذات الـنمط     UVثانوي له تأثير مخرب على الدنا؛ لذا يجب مقارنة أثر أشعة الــ              

  .  على البكتيريا المستخدمة في هذه الدراسةA و Bالنمطين 



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٧٦

  آلمة شكر
  

 الدكتور المدير العـام للهيئـة،       األستاذفي نهاية هذا العمل، أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى          يسعدنا،  

لمستمر على إجراء مختلف الدراسات والبحوث، كما يسرنا أن نتوجه بالشكر الـى رئاسـة               لتشجيعه ا 

 الذين لم يتوانوا عن تقـديم       والمناعيات والحظيرة   مخبر الميكروبيولوجيا  القسم، وإلى كافة العاملين في    

راجعتـه  الدكتور مازن صافي لم   كما يسرنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى         .المساعدة حيث أمكنهم ذلك   

  .هذا التقرير
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٧٧

                                                                                  Referancesالمراجع. ٦
     

 
Abbaszadegan, M., M. N. Hasan, C. P. Gerba, P. F. Roessler, B. R. Wilson,R. Kuennen, and E. V. Dellen. 

1997. The disinfection efficacy of a point-ofuse water treatment system against bacterial, viral and 
protozoan waterborne pathogens. Water Res. 31:574–582. 

Abu-Chararah ZH. 1997. A numerical model for estimating average kight intensity 
      in annular ultraviolet disinfection reactiors. Environ Technol 18:929–936. 
 Autenrieth IB, Heymer B, Heesemann J. 1993. Immunnohistological characterization of the cellular immune 

response against Yersinia enterocolitica in mice: evidence for the involvement of T lymphocytes. 
Immunobiol. 187:1-16. 

Baron, J. 1997. Repair of wastewater microorganisms after ultraviolet disinfection under seminatural 
conditions. Water Environment Research. 69:992-998. 

Bernadene A. Magnuson, Margaret Davis, Suzanna Hubele, Paula R. Austin, Indira T. Kudva, Christopher J. 
Williams, Carl W. Hunt, and Carolyn J. Hovde. 2000. Ruminant Gastrointestinal Cell Proliferation and 
Clearance of Escherichia coli O157:H7. Infect. Immun. 68: 3808-3814. 

 Bleves, S., and G. R. Cornelis. 2000. How to survive in the host: the Yersinia lesson. Microbes Infect. 2:1451–
1460. 

Bohn E, Autenrieth IB. 1996. IL-12 is essential for resistance against Yersinia enterocolitica by triggering iFN-
gamma production in NK cells and CD4+ T cells. J. Immunol. 156:1458-1468. 

 Bohn E, Heesemann J, Ehlers S, Autenrieth IB. 1994.  Early gamma interferon mRNA expression is 
associated with resistance of mice against Yersinia enterocolitica. Infect Immun. 62:3027-3032. 

Boschiroli, M. L., Foulongne, V., and O’Callaghan, D.  2001. Brucellosis: a worldwide zoonosis. Curr. Opin. 
Microbiol. 4 : 58-64. 

Bottone, E. J. 1999. Yersinia enterocolitica: overview and epidemiologic correlates. Microbes Infect. 1:323–
333. 

Boyd, A. P., N. Grosdent, S. Totemeyer, C. Geuijen, S. Bleves, M. Iriarte, I. Lambermont, J. N. Octave, 
and G. R. Cornelis. 2000. Yersinia enterocolitica can deliver Yop proteins into a wide range of cell types: 
development of a delivery system for heterologous proteins. Eur. J. Cell Biol. 79:659–671. 

Burger A, Raymer J, Bockrath R. 2002. DNA damage-processing in E. coli: on-going protein synthesis is 
required for fixation of UV-induced lethality and mutation. DNA Repair (Amst); 1.1:821-831. 

Carmen M. Fernandez-Prada, Elzbieta B. Zelazowska, Mikeljon Nikolich, Ted L. Hadfield, R. Martin 
Roop II, Gregory L. Robertson, and David L. Hoover. 2003. Interactions between Brucella melitensis 
and Human Phagocytes: Bacterial Surface O-Polysaccharide Inhibits Phagocytosis, Bacterial Killing, and 
Subsequent Host Cell Apoptosis. Infect. Immun., 71: 2110-2119. 

Challoner, K. R., Riley, K. B., and Larsen R. A. 1990. Brucella meningitis. Am. J. Emerg. Med. 8 : 40-42. 
 Chandrasekhar, D., and B. Houten. 2000. In vivo formation and repair of cyclobutane pyrimidine dimers and 

6–4 photoproducts measured at the gene and nucleotide level in Escherichia coli. Mutat. Res. 450:19–40. 
China B., M. P. Sory, B. T. N'Guyen, M. De Bruyere, and G. R. Cornelis. 1993. Role of the YadA protein in 

prevention of opsonization of Yersinia enterocolitica by C3b molecules. Infect Immun. 61:3129-3136. 
Chinnapen J.-F. , and S. Dipankar. 2004. A deoxyribozyme that harnesses light to repair thymine dimers in 

DNA. PNAS. 101: 65–69  
Corbel, M. J. 1997. Brucellosis: an overview. Emerg. Infect. Dis. 3 : 213-321. 
Cornelis GR. 1994. Yersinia pathogenicity factors. Curr Topics Microbiol Immunol. 192:243-263. 
Courcelle, J., and P. C. Hanawalt. 2001. Participation of recombination proteins in rescue of arrested 

replication forks in UV-irradiated Escherichia coli need not involve recombination. Proc. Natl. Acad. Sci. 
98:8196-8202. 

 de Koning-Ward T., T. Grant, F. Oppedisano, and R. Robins-Browne. 1998. Effect of cell invasive 
capacity on the fate of Yersinia enterocolitica in macrophages. J. Immunol. Methods 215:39-44.  

Daniel J.-F. C and Dipankar S. 200٤. A deoxyribozyme that harnesses light to repair thymine dimers in DNA. 
PNAS, 101:65-69.  

Didier, C., J. P. Pouget, J. Cadet, A. Favier, J. C. Beani, and M. J. Richard. 2001. Modulation of exogenous 
and endogenous levels of thirodoxin in human skin fibroblasts prevents DNA damaging effect of ultraviolet 
A radiation. Free Radical Biol. Med. 30:537–546. 

 D. Schoenen. 1996. The influence of inhomogeneous irradiation in UV disinfection experimental findings and 
theoretical considerations.  J. Water SRT- Aqua. 45:120- 129.  

 Downey D, Giles D, Delwiche M. 1998. Finite element analysis of particle and liquid flow through an 
ultraviolet reactor. Comput Electron Agric. 21:81–105. 



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٧٨

Elder, R. O., J. E. Keen, G. R. Siragusa, G. A. Barkocy-Gallagher, M. Koohmaraie, and W. W. Laegreid. 
2000. Correlation of enterohemorrhagic Escherichia coli O157 prevalence in feces, hides, and carcasses of 
beef cattle during processing. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.  97:2999-3003. 

Galanakis, E., Bourantas, K. L., Leveidiotou, S. et Lapatsanis, P. D. 1996 Childhood brucellosis in north-
western Greece: a retrospective analysis. Eur. J. Pediatr., 155, 1-6. 

Giese, N., and J. Darby. 2000. Sensitivity of microorganisms to different wavelengths of UV light: implications 
on modeling of medium pressure UV system. Water Res. 34:4007–4013. 

Golding, B., D. E. Scott, O. Scharf, L. Huang, M. Zaitseva, C. Lapham, N. Eller, and H. Golding. 2001. 
Immunity and protection against Brucella abortus. Microbes. Infect. 3:43-48. 

Grant T., Bennett-Wood V., and M. Robins-Browne R. 1999. Characterization of the Interaction between 
Yersinia enterocolitica Biotype 1A and phagocytes and epithelial cells in vitro. Infect Immun. 67:4367-
4375. 

Hancock, D. D., T. E. Besser, M. L. Kinsel, P. I. Tarr, D. H. Rice, and M. G. Paros. 1994. The prevalence of 
Escherichia coli O157:H7 in dairy and beef cattle in Washington State. J. Epidemiol. Infect. 113:199-207. 

Harm, W., H. Harm, and C. S. Rupert. 1968. Analysis of photoenzymatic repair of UV lesions in DNA by 
single light flashes. II. In vivo studies with Escherichia coli cells and bacteriophage. Mutat. Res. 6:371–385. 

Hassen A, Mahrouk M, Ouzari H, Cherif M, Boudabous A, Damelincourt J. 2000. UV disinfection of 
treated wastewater in a large-scale pilot plant and inactivation of selected bacteria in a laboratory UV 
device. Bioresource Technol. 74:141–150. 

Hirschfeld, M., Y. Ma, J. H. Weis, S. N. Vogel, and J. J. Weis. 2000. Repurification of lipopolysaccharide 
eliminates signaling through both human and murine Toll-like receptor 2. J. Immunol. 165:618-622. 

Jagger, J. 1981. Near-UV radiation effects on microorganisms. Photochem. Photobiol. 34:761–768. 
Kalisvaart, B. F. 2001. Photobiological effects of polychromatic medium pressure UV lamps. Water Sci. 

Technol. 43:191–197. 
Kaper, J. B., and A. D. O'Brien (ed.). 1998. Escherichia coli O157:H7 and other Shiga toxin-producing 

Escherichia coli strains. Infect. Immun. 66:2811-2815. 
Khil, P. P., and R. D. Camerini-Otero. 2002. Over 1000 genes are involved in the DNA damage response of 

Escherichia coli. Mol. Microbiol. 44:89-105. 
Kim, S. T., K. Malhotra, J. S. Taylor, and A. Sancar. 1996. Purification and partial characterization of (6–4) 

photoproduct DNA photolyase from Xenopus laevis. Photochem. Photobiol. 63:292–295. 
Kumiko O, Katayama H, and Ohgaki S. 2002. Photoreactivation of Escherichia coli after Low- or Medium-

Pressure UV Disinfection Determined by an Endonuclease Sensitive Site Assay. Appl. Envi. Micro. 
68:6029–6035. 

Kuzminov, A. 1999. Recombinational repair of DNA damage in Escherichia coli and bacteriophage lambda. 
Microbiol. Mol. Biol. Rev. 63:751-813. 

Lian CJ, Hwang WS, Pai CH. 1987. Plasmid-mediated resistance to phagocytosis in Yersinia enterocolitica. 
Infect. Immun. 55:1176-1183. 

Lindenhauer, K.G., and Darby, J. L. 1994. Ultraviolet Disinfection of Wastewater: Effect of Dose on 
Subsequent Photoreactivation. Wat. Res. 28: 805-817. 

Lindahl T, Wood RD. 1999. Quality control by DNA repair. Science; 286:1897-1905. 
Linden K, Darby L. 1998. Ultraviolet disinfection of marginal effluents: determining UV absorbance and 

subsequent estimation of UV intensity. Water Enviorn Res. 70:214–223. 
Detection of . 1995 .Caprioli. and A, Minelli. F, Bendetti. I, nicoliNic. A, Rizzoni. G, Tozzi. E. A, .I, Luzzi
uremic - in patients with hemolytic103:O coliEscherichia serum antibodies to the lipopolysaccharide of 

syndrome. J. Infect. Dis. 171:514-515. 
Miller, R. V., W. Jeffrey, D. Mitchell, and M. Elasri. 1999. Bacterial responses to ultraviolet light. ASM News, 

65:535–541. 



  ٦٨٧ت د ع / ب ج -هـ ط ذ س
 
٧٩

  Mills S. D., A. Boland., MP. Sory, P. van der Smissen and Kerbourch. 1997. Yersinia entercolitica induces 
apoptosis in macrophasges by a process requiring functional type III secretion and transloction mechanisms 
and involving YopP, presumably acting as an effector protein. Proc. Natl. acad. Sci. USA 94:12638-12643. 

Oguma, K.; Katayama, H.; Mttani, H.; Morita, S.; Hirata, T.; and Ohgaki, S. 2001. Determination of 
pyrimidine dimers in Escherichia coli and Cryptosporidium parvum during UV light inactivation, 
photoreactivation, and dark repair. Appl. Environ. Microbiol 67:4630-4637. 

Oppezzo, O. J., and R. A. Pizarro. 2001. Sublethal effects of ultraviolet A radiation on Enterobacter cloacae. 
J. Photochem. Photobiol. B Biol. 62:158–165. 

Porte P., Naroeni A., Ouahrani-Bettache S., and Liautard J.P. 2003. Role of the Brucella suis 
Lipopolysaccharide O Antigen in Phagosomal Genesis and in Inhibition of Phagosome-Lysosome Fusion in 
Murine Macrophages. Infect. Immun. 71: 1481-1490. 

Ramabhadran, T. V., and J. Jagger. 1976. Mechanism of growth delay induced in Escherichia coli by near 
ultraviolet radiation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 73:59–63. 

Sedliakova M. 1998. A non-excision uvr-dependent DNA repair pathway of Escherichia coli (involvement of 
stress proteins). J Photochem Photobiol B., 45:75-81.  

Sommer, R., T. Haider, A. Cabaj, W. Pribil, and M. Lhotsky. 1998. Time dose reciprocity in UV disinfection 
of water. Water Sci. Technol. 38:145–150. 

Sommer R, Lhotsky M, Haider T, Cabaj A. 2000. UV inactivation, liquid-holding recovery, and 
photoreactivation of Escherichia coli O157 and other pathogenic Escherichia coli strains in water. J Food 
Prot, 63:1015-1020. 

Setlow, R. B. 1997. DNA damage and repair: a photobiological odyssey. Photochem. Photobiol. 65S:119S-
122S. 

Strockbine, N. A., L. R. M. Marques, J. W. Newland, H. W. Smith, R. K. Holmes, and A. D. O'Brien. 
1986. Two toxin-converting phages from Escherichia coli O157:H7 strain 933 encode antigenically distinct 
toxins with similar biologic activities. Infect. Immun. 53:135-140. 

.27-27:147. ceR .teV. 157O coli .Eproducing -rocytotoxineV. 2000 .Paiba. and C, .B, eSyng 
Van Dyck, M., W. C. Proesmans, and M. Depraetere. 1988. Hemolytic uremic syndrome in childhood: renal 

function ten years later. Clin. Nephrol. 29:109-112.  
Todo, T., H. Takemori, H. Ryo, M. Ihara, T. Matsunaga, O. Nikaido, K. Sato, and T. Nomura. 1993. A 

new photoreactivating enzyme that specifically repairs ultraviolet light-induced (6–4) photoproducts. Nature 
361:372–374. 

Vassallo, D. J. 1996 The saga of brucellosis: controversy over credit for linking malta fever with goats' milk. 
Lancet, 348, 804-808. 

Uchida, N., H. Mitani, T. Todo, M. Ikenaga, and A. Shima. 1997. Photoreactivating enzyme for (6–4) 
photoproducts in cultured goldfish cells. Photochem. Photobiol. 65:964–968. 

Wright JR, Sumner SS, Hackney CR, Pierson MD, Zoecklein BW. 2000. Efficacy of ultraviolet light for 
reducing Escherichia coli O157:H7 in unpasteurized apple cider J Food Prot. 63:563–567. 

Wolff, C., I. Nisan, E. Hanski, G. Frankel, and I. Rosenshine. 1998. Protein translocation into host epithelial 
.155-143:28. Microbiol. Mol. coliEscherichia cells by infecting enteropathogenic  

Young, E. 1995. An overview of human brucellosis. Clin. Infect. Dis. 21 : 283-290. 
Zaitseva, M. B., Golding, H., Betts, M., Yamauchi, A., Bloom, E. T., Butler, L. E., Stevan, L. et Golding, 

B. 1995 Human peripheral blood CD4+and CD8+ T cells express Th1-like cytokine mRNA and proteins 
following in vitro stimulation with heat-inactivated Brucella abortus. Infect. Immun., 63, 2720-2728. 

Zhan, Y. et Cheers, C. 1995. Endogenous interleukin-12 is involved in resistance to Brucella abortus infection. 
Infect. Immun., 63, 1387-1390. 

Zervos, M. J. et Bostic, G. 1997.  Exposure to Brucella in the laboratory. Lancet,  349, 651.  

 
 

  


