عزل و دراسة عاثيات الكوليرا في مدينة الديوانية و إمكانية استخدامها للسيطرة على بكتريا الكوليرا نمط
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الخالصة:
أجري هذا البحث في الفترة بين حزيران 9002وكانون األول للعام  9010حيث تم تحييمي س مق ن مام لع ما يلماا ال يما
لى مول نهر الييوانية لعزل بكتريا الكوليرا ت ج ا  00يلة من ال يا ( بواقا  90يلة من اللهر و  90يلمة ممن ميما مبما ل
ومعاري ال ييلة) ولعزل العاثي ج عت  50يلة من ال يا (بواقا  90يلة ممن ميما اللهمر و 90يلمة ممن ميما مبما ل ال ييلمة و
ميا ال عاري الث يلة)  .بيلت نتائج اليراسة الحالية بان بكتريا الكوليرا التي ت

زلها من العيلاا التمي أسمذا ممن اللهمر كانمت 3

يلاا أ طت فحصا موجباً( )%19فمي حمين كانمت العيلماا التمي أسمذا ممن ميما ال بما ل وال عماري  19يلمة أ طمت فحصما ً
موجباً( .)%54ت

زل جزيئاا العاثي البكتيري من يلاا ميا اللهر وكان متوسط العزل بحميو  pfu/ml 99±05فمي حمين

في ميا ال با ل كان متوسط العزل  pfu/ ml 15±93هذا ل ا ً بان بعض العيلاا أ طمت فحصما ً سمالبا ً بعميم همور الب ما لمي
العزل ,وضحت اللتائج التي ت الحصول ليها بان فعالية جزيئاا العاثي تبلغ أ لى مستوى للفعالية في الوسط ال ا يي بين  4و
 10وبعي  10تبيأ هذ الفعالية باالنخفاض ,همذا وفمي نفمق السميات يعتبمر حمي العتبمة لب ما العماثي فعماالً وبة ميا قليلمة بحميو , 6
وضحت نتائج اليراسة الحالية بةن نسبة العزيئاا الفعالة من العاثي ل تتغير فعاليتها كثيرا ً ليما تكون رجاا الحرارة بحيو
50م ºفي حين لوحظ انخفاض متزايي في فعالية جزيئاا العماثي لميما تم حاملها بميرجاا حمرارة  00م ºو 50م ºوبلمغ اكبمر
تةثير لى فعالية العاثياا في  00م ºوكانت ن طة نهاية فعالية العاثي تتوقف في رجة حرارة  00م ºبعي  4-0قائق ت اماً ,بيلت
اللتائج التي ت الحصول ليها بان جزيئاا العاثي البكتيري استطا ت تح يق أ لى مستوى لالمتزا في وقت بلغ أقصا بين -9
 5قي ة ومن ال الحظ بان يا ة الوقت كانمت ااا تمةثير معلموي كبيمر فمي يما ة أ ميا العزيئماا ال تمزة لمى سمطو الخاليما
البكتيرية وان كل من الرج و التخفيف ال ست ر للعيلاا يطيل ممن المزمن المال م لالمتمزا  ,وضمحت نتمائج اليراسمة الحاليمة بمان
جزيئماا العمماثي كانممت ااا فعاليممة اليممة ال علويممة لممي استبارهمما فممي حممل الخاليمما البكتيريممة ,وان الفعاليممة بلغممت أقصمماها بحمميو
السا تين من مزج جزيئاا العاثي ما ال زروع البكتيري في ال زر ة السائلة األمر الذي رفا تراكيز العزيئماا الفيروسمية فمي
حين لى العكق بيلت اللتائج بان هلالك ارتبام كسي بين أ يا البكتريا ما العزيئاا الفيروسية حيث انخفات أ يا الخاليما
البكتيرية في الخليط بزيا ة الوقمت وبلغمت مرحلمة االن مالس السمالي مي يا ً للبكتريما لميما تعماو الوقمت تبمة السما تين وكانمت
ن طة اللهايمة لتواجمي البكتريما فمي الخلميط ( ممن التحلمل الكلمي) لميما بلمغ الوقمت  5سما اا ,ك ما بيلمت نتمائج همذ اليراسمة بمان
العمزالا البكتيريممة كانمت اكثممر حساسممية للعمابة بالعمماثي ال عممزول ممن ميمما اللهمر ا كممان متوسممط نسمبة ا عممابة هممو 88.5%
للعزيئاا الفيروسية ال ةسواة من ميا اللهر في حين كانت اقل حساسية للعاثياا ال عزولة من ميما ال بما ل  77.22%وكانمت
مع و مة السميطرة ال وجبمة التمي م لت  reference strainحموالي .91%األممر المذي يرمير أله يمة همذا اللموع ممن العاثيماا
و ور البيئي للسيطرة لى بكتريا الكوليرا في ال يا .
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المقدمة:
يعتبر مرض الكوليرا أحي األمراض ال ه ة لى مستوى العال م ا له من تةثير لى الصمحة العاممة كونمه ممرض انت مالي
وي كن أن يلترر بسر ة الية ويسبي نسي وفياا الي( .)3,9,1وال سبي لل رض بكتريا سالبة لصبغة كرام تعمي

فمي البيئمة

ال ائية تس ى , Vibrio choleraeحيث علفت البكتريا لل طين مصليين ه ما  O1و nonO1ويصملف المل ط  O1لمى ن طمين
حيويين  biotypesه ا الت لييي  classicalو التور  . ElTorلحي ام  1229ت ريبا ً سعل حموالي  150ن مط مصملي لسمالالا
تعو للل ط ال صلي  O1من بكتريما  Vibrio choleraeال سمببة ل مرض الكموليرا ,فمي حمين نما راً مما كمان يمت تسمعيل حماالا
سهال سببها بكتريا الكوليرا التي يكون مسمببها المل ط  . )5,0,5( Non-O1بعمي المك تم ترمخيا تواجمي اثيماا الكموليرا فمي
نفق البيئاا ال ائية حيث لوحظ بان تواجي العاثياا مرتبط بتواجي البكتريا ال سببة للكوليرا ,وملذ الك الحين افترض بمان تواجمي
العاثيمماا يممرثر ويتممةثر بلسممي تواجممي و أ مميا البكتريمما األمممر المممذي يمملعكق لممى يلاميكيممة وفتممرة حصممول الوبمما فممي تلمممك
ال لامق( .)5,3رف العرات الكوليرا الول مرة ام  1490ا انترر في محافظة البصمرة مسمببا ً مي كبيمر ممن الوفيماا األممر
الذي أ ى غالت ملامق سكلية كاملة من ال ييلة ,وانترر ال رض ليصل لبغيا مسمببا ً نتمائج مرمابهة .بعمي المك اسمت ر ال مرض
بمالظهور سمالل مام 1409و1442و1425و1422و 1210ليختفممي ممن العمرات ويعماو الظهممور فمي مس ممن مام  1255مسممببا
االنترار السابا للوبا تال تسعيل بعض حاالا الظهور من وقت آلسر حتى ام  .1222ام  1221كانت ثلث حاالا ال رض
في بغيا ( .)0ام  9001نررا ملا ة الصمحة العال يمة حميو  900حالمة فمي محافظمة البصمرة( ..) 4تمابا ال مرض همور
مسممببا  140و 30حالممة لعممامي  9003و 9005لممى التمموالي(.)10,9وبعمميها تممةثر البلممي برممكل كبيممر بممال رض ممام  9000حيممث
سممعلت  5525حالممة عممابة و 95حالممة وفمماة اغلبهمما فممي م ال العممرات سصوعما ً فممي محافظممة كركممول وملهمما انترممر للسمملي انية
ال عمماورة لهمما ليواعممل انترممار لب يممة ال حافظمماا ,وكانممت كركممول والسمملي انية األكثممر تاممررا ً بلسممبة  %21مممن الحمماالا (11
).و هر ال رض في ام  9004مسببا ً  351حالة عابة اغلبها في بابمل  %04تليهما بغميا  %14وكمربال  %2وأياما سمعلت
ال حافظاا األسرى .) 12( .وفي الفترة بين تررين الثاني  9004وت و  9002ومن اعمل  991حالمة سمهال ممائي تم تسمعيل
 )%15.2( 33حالة عابة ليى األمفمال ون سمن  15سملة فمي مييلمة الييوانيمة بيل ما كانمت نسمبة مزل البكتريما ممن ميما اللهمر
 .)13( )%33.3(2ت ثمل العاثيمماا البكتيريممة مع و ممة متلو ممة مممن الفيروسمماا التممي تتطفممل وتتامما ف فممي ماممائف بكتيريممة
محي ة وي كن أن يصيي الفيمرو

نموع بكتيمري واحمي (بعمض الفيروسماا يصميي ن مط مصملي محمي ) ولهمذا السمبي اسمتخيمت

كممة اة ترخيصممية مه ممة تسم ى التل مميط بالعمماثي  . )15( phage typingك مما وقممي هممرا بعممض اليراسمماا التممي تتلمماول أه يممة
استخيام العاثياا في الج بعض ا عاباا ال زملة وسصوعا َ البكتيرية ملها في ح ل العالج الحيماتي ) (Biotherapyف مي تم
استخيام العاثياا لعالج العييي من الحاالا ال رضية ملها ا سهال الذي تسببه بكتريا E. coli

لى ال ستوى ال ختبري وأياما

بر اتعا وا ي باستخيام اثياا الكوليرا لعالج ا عابة بال رض( . )10أحي أه معماميا العاثيماا ال سمتخيمة فمي اليراسماا
ال يكروبية البيئية هي اثياا الكوليرا وهذ ال ع و ة بيورها متلو ة أياا فبين الفيلة واألسرى يت تسعيل نوع جييي من همذ
العاثياا لى مستوى العال ف لها ااا التلا ر ال كعبي وملها ااا التلا ر الخيطي وهي بةحعمام وسصمائا معهريمة وجزيئيمه
ووراثية مختلفة .كان زل العاثياا ال ولونية في مييلة الييوانية ام  )15( 9004مرمععا جمياً ولعميم وجمو بحمو كثيمر لمى
مستوى العرات بهذا ال عال ,وسصوعا ً بعي االنترمار الكبيمر ل مرض الكموليرا فمي العمرات ,هميف البحمث لعمزل و راسمة تواجمي
اثياا الكموليرا و راسمة بعمض سصمائا همذا اللموع ممن العاثيماا و راسمة مكانيمة اسمتخيامها كاحميى أ واا السميطرة لمى
بكتريا الكوليرا.
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المواد وطرق العمل:
أجري هذا البحث في كلية العلوم بعامعة ال ا سية للفترة حزيران 9002وكانون األول للعام  ,9010و ل الخطواا التالية:
أوال -العزالت البكتيرية:
للحصول لى زالا بكتيريا  Vibrio choleraeت تحييي س ق ن ام للع ا لى ممول اللهمر(من ن طمة سولمه لل ييلمة
وعوالً لل طة سروجه ملها( الصورة ))1حيث ج عت  00يلة من ال يا بواقا  90يلة من نهر مييلة الييوانية وأياما ج عمت
 90يلة من ميا مبا ل ومعاري ال ييلة.حيث أساعت العيلاا للزرع ال ختبري والمذي م ل تل يتهما لمى وسمط مما الببتمون
ل ية  14سا ة بيرجمة 30م ºوممن ثم تم تخطيطهما لمى الوسمط الصملي  TCBSواكمار الميم وبعميها تم مالحظمة الخصمائا
ال زر يمممة وال عهريمممة برمممكل أولمممي ثممم أجريمممت االستبممماراا البايوكي يائيمممة وال صممملية ليهممما .أمممما زلمممة السممميطرة ال وجبمممة
) (reference strainف ي ت الحصول ليها من كلية الطمي بعامعمة ال ا سمية وهمي زلمة محفو مة مرخصمة مختبريما ً ومصمليا
وت تةكيي ترخيصها مسب ا بت لية تفا ل البل رة ال تسلسل . (19,18,17) PCR

عورة ( :)1ن ام ج ا يلاا ال يا

لى مول اللهر مبيلة بال ربعاا السو ا

ثانيا -العاثي البكتيري:
ت ج ا حوالي  50يلة من ال يا بواقا  90يلة من ميا اللهر و 90يلة من ميا مبا ل ال ييلمة و ميما ال عماري الث يلمة .
حيث ت تر يح العيلاا بواسطة مر حاا قي ة  0.22) Milliporeمايكرون) سمالل ممية لم تمز

من سما تين ممن وقمت ج ما

العيلاا .قبل الك كلا قي ن للا  500مايكروليتر من ال رت ال غذي الحماوي لمى بكتريما الكموليرا بع مر  14سما ة ألنبوبمة استبمار
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حاويممة لممى االكممار الخفيممف ( soft agarوهممو اكممار مغممذي حمماوي لممى  ) Bactoagar 0.8%حيممث ت م ضممافة حمموالي 50
مايكروليتر من يلاا ال ا التي ت تر يحها حييثاُ .ث ت عي الخلميط لمى وسمط االكمار الصملي وحامن ل مية  95-14سما ة
بيرجة 30م .ºسعلت اللتائج بعي الك وفي حالة هور الب ا ا تبرا اللتائج موجبة حيث ت حساس ي الب ا و قيما

أقطارهما .

وبعيها أجريت الفحوعاا األسرى لى العاثي و لت من التحلل الكلي للبكتريا ومعيل األمتمزا للعماثي وحساسمية العمزالا
للعابة بالعاثي وحساسية العاثي للتغير ب ي األ

الهييروجيلي والحرارة( .)5,3,90,91,99وك ا يلي:

-1تركيز العاثي في عينات المياه:
اجري هذا الفحا ن مريق جرا سلسلة من التخافيف العررية لعيلاا ال ا ال ر حة وحسبت ي الب ا ال تكونمة لمى
الوسط الصلي وضرس العي في م لوس التخفيف للحصول لى تركيز العاثي (.)95,93
-2زمن التحلل الكلي للبكتريا:
ت حسابه باضافة 1مل من ال حلول الحاوي لى العماثي البكتيمري بتركيمز ( pfu/ml 100*3وحمية مكونمة للب عمة)مل) مما
2مل من الوسط ال رت ال غذي الحاوي لى بكتريا الكوليرا بتركيز  104*0سلية)مل بع ر  14سا ة حيث ت وضا الخليط فمي
ح ام مائي هزا بيرجة حرارة 30م ºوت هز الخليط ببط ,حسي من التحلل الكلي باستخيام ال طيماف ل يما
كل  30قي ة وكذلك التخطيط لى وسط االكار الصلي ما كل قيا

الكثافمة الاموئية

للتةكي من وجو وحساس تراكيز الخاليا ال تب ية(.)95,90

-3حساب معدل األمتزاز للعاثي:
ت حساس معيل أمتزا العاثي من سالل ضافة ال حلول الحاوي لى ما ي ارس  105وحية مكونمة للب عمة)مل ممن جزيئماا
الفيممرو

وال حصممل ليممه مممن الخطمموة السمماب ة ( اا كممان التركيممز اكبممر يصممار لممى تخفيممف الل ممواج وحسمماس التركيممز بواسممطة

ال طياف أو بطري ة ي الب ا وهي األسهل) وهلا يعي التةكي من كون

مر ال حلمول ال يزيمي لمى  95سما ة .ياماف ال حلمول

لعالق الخاليا ال ل اة في وسط لوريا السائل بتركيز  104سلية)مل وبعي الخلط بخ ق قائق يل ل ال حلول لعها الطر ال ركزي
بسر ة  5000-3000ورة) قي ة حيث يفصل الرائق ويت حساس ي الب ا للحصول لى ي جزيئاا العاثي والغير ملتصم ة
بالخاليا ويطر من العي األعلي للحصول لى معيل األ مصاص وي كن ما ة الع ليمة كمل س مق قمائق لمى نفمق الل مواج
للحصول لى القة سطية بين الزمن ومعيل األمتزا (.)90
 -4حساسية العزالت لإلصابة بالعاثي:
اسممممتخيم فممممي هممممذا الفحمممما تركيممممز مممممن العمممماثي حمممموالي  103وحممممية مكونممممة للب عممممة)مل ويسمممم ى التخفيممممف الروتيلممممي
االستبمماري() (routine test dilution (RTDوي ثممل أ لممى تركيممز يفرممل بالتسممبي بممانحالل كامممل للبكتريمما تحممت االستبممار.
والستبار حساسية العزالا البكتيرية تلتخي سالالا ن واجية ملفر ة وتل ح في 3مل من ال رت ال غذي وتحان فمي 30م˚ ل مية
أربا سا اا وبعيها تصي لى الوسط الصلي,ث يت استخيام العاثي بتركيز  RTDبركل ن ط ملفصلة وبحع  0.05ممل لمى
الطبممق وبعمميها يحاممن الطبممق ويتممرل ل ممية  90سمما ة بيرجممة حممرارة 30م˚ .اللتيعممة ال وجبممة تسممعل بحسمماس وجممو التحلممل
للبكتريا(. )94,92,5
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 -5حساسية العاثي للتغير بقيم األس الهيدروجيني:
هذا الفحا من الفحوعاا البسيطة وير ل تحاير سلسلة من أنابيمي االستبمار الحاويمة لمى ال مرت ال غمذي وتامبط قمي
 pHفيها لتكون متيرجة من  13-3ما وجو  1N HCLأو  1N NaOHوتكون حاويمة لمى جزيئماا الفيمرو

ب ميار معلموم

لتعطي تركيز  100وحية مكونة للب عة)مل حيث تحان بيرجة حرارة 30م˚ ل ية سا ة واحية وبعميها يمت تخفيمف العيلمة وتل مح
لحسمماس ممي الب مما والتحممري ممن فعاليممة جزيئمماا الفيممرو

حيممث يعبممر ممن فعاليممة الفيممرو

برممكل اللسممبة ال ئويممة ال صمموى

للل و(.)99,94
 -6وحساسية العاثي للتغير بقيم درجات الحرارة:
ت راسة حركياا تاا ف الفيرو

أو فعاليته من سالل حفظ العيلة في ال رت ال غمذي بميرجاا حمرارة  50م  ºو 00مº

و 50م ºو 00م ºلممى التمموالي وبعمميها تم التحممري ممن نرممام العزيئمماا الفيروسممية ال عاملممة بممالحرارة ممن مريممق مزجهمما ممما
ال زروع البكتيري وعي الخليط في أمبات ر يه وحساس أ يا الب ا ال تكونة بعي الحان والتي تعطي مر را ً لى فعاليتمه
جزيئاا الفيرو

(.)94

-7دراسة إمكانية استخدام العاثيات في السيطرة على بكتريا الكوليرا في عينات مياه النهر مختبرياً:
ألجرا هذا االستبار ت ج ا يلاا من ميا نهر الييوانية والك ل حاكاة الحاالا الطبيعية وت التةكمي ممن سلمو همذ العيلماا
من بكتريا الكوليرا والك بالتحري ن هذ الكوليرا حيث حفظت بفالسكاا مع مة بواقما  000ممل لكمل يلمة وبمثال مكمرراا
بعيها ت ضافة 1مل من ال رت ال غذي الحاوي لى  104*5سلية)مل من بكتريا الكوليرا وأياما تم ضمافة 1ممل ممن ال حلمول
الحاوي لى جزيئاا العاثي حوالي  100*3وحية مكونة للب عة)مل.بعي الك كان يت التةكي من تركيز الخاليما فمي ال ما ال عاممل
بالعاثي كل سا تين لحساس أ يا ها وت تسعيل اللتائج بحساس من التحلل الكلي أي بتوقف زل ون و الخاليا من ال ا .
-8التحليل اإلحصائي:
ت استبار معلوية الفروقاا باستخيام فحا اقل فرت معلوي  LSDوكذلك حسماس معاممل االرتبمام بفحما ممن التحلمل الكلمي
باسممتخيام برنممامج التحليممل ا حصممائي ال تخصمما  SPSSوبعممي الممك رس م ت األ ممكال البيانيممة ومعمماالا االنحممراف ال عيمماري
باستخيام برنامج .)30( Excel

النتائج:
 -1عزل بكتريا الكوليرا في مياه النهر و المبازل في مدينة الديوانية :

0

بيلت نتمائج اليراسمة الحاليمة بةنمه ممن  00يلمة ممن ال يما ( 90ممن كمل ممن اللهمر وميما ال بما ل) أ همرا اللتمائج بمان بكتريما
الكوليرا التي ت

زلها من العيلاا التي أسذا من اللهمر كانمت  3يلماا أ طمت فحصما موجبماً( )%19فمي حمين كانمت العيلماا

التي أسذا من ميا ال با ل وال عاري  19يلة أ طت فحصا ً موجباً( )%54الركل (.)1

نسبة البكتريا ف ي النهر
نسبة البكتريا ف ي مياه المبازل

نسبة البكتريا ف ي مياه المبازل

نسبة البكتريا ف ي النهر

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

الركل ( :)1نسي زل بكتريا الكوليرا من ميا اللهر و ال با ل.
 -2عزل عاثيات الكوليرا في مياه النهر و المبازل في مدينة الديوانية :
ت

زل أ يا متبايلة من جزيئاا العاثي البكتيمري ممن يلماا ميما اللهمر وكمان متوسمط العمزل بحميو  99±05وحمية مكونمة

للب ا)مل في حين في ميا ال با ل كان متوسط العزل  15±93وحية مكونة للب ا)مل هذا ل ا ً بان بعض العيلاا أ طت فحصما ً
سالبا ً بعيم هور الب ا لي العزل الركل ( .) 9

5

تركيز جزيئات العاثي
80
70
مياه النهر

60
50

تركيز جزيئات العاثي

pfu 40
مياه البزل

30
20
10
0

الركل(  :)9تواجي و زل اثياا الكوليرا في ميا اللهر و ال با ل في مييلة الييوانية .
-3زمن التحلل الكلي للخاليا البكتيرية:
وضحت نتائج اليراسة الحالية بان جزيئاا العاثي كانت ااا فعالية الية ال علويمة  P>0.01لمي استبارهما فمي حمل الخاليما
البكتيرية ,وان الفعالية بلغمت أقصماها بحميو السما تين ممن ممزج جزيئماا العماثي مما ال مزروع البكتيمري فمي ال زر مة السمائلة
األمر الذي رفا تراكيز العزيئاا الفيروسية في حين لى العكق بيلت اللتائج بان هلالك ارتبام كسمي بمين أ ميا البكتريما مما
العزيئاا الفيروسمية حيمث انخفامت أ ميا الخاليما البكتيريمة فمي الخلميط بزيما ة الوقمت وبلغمت مرحلمة االن مالس السمالي مي يا ً
للبكتريا ليما تعاو الوقت تبة السا تين وكانت ن طة اللهاية لتواجي البكتريا في الخليط ( من التحلل الكلي) ليما بلغ الوقمت
 5سا اا ك ا في الركل ( . ) 3

0

زمن التحلل الكلي في ان بوبة االختبار
120
100

أعداد جزيئات العاثي

60

أعداد الخاليا البكتيرية

40
20

بكتريا* 8-10و 7
*
pfu 10

80

0
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1

-20

الوقت (ساعة)

الركل ( :)3من التحلل الكلي للخاليا البكتيرية.
 -4معدل أمتزاز جزيئات العاثي على الخاليا البكتيرية:
بيلت اللتائج التي ت الحصول ليها بان جزيئاا العاثي البكتيري استطا ت تح يق أ لمى مسمتوى لالمتمزا فمي وقمت بلمغ أ مال
بين  5-9قي ة ومن ال الحظ بان يا ة الوقت كانمت ااا تمةثير معلموي كبيمر P>0.01فمي يما ة أ ميا العزيئماا ال تمزة لمى
سطو الخاليا البكتيرية وان كل من الرج و التخفيف ال ست ر للعيلاا يرسر الع لية لتةسذ وقتا أمول الركل (.)5
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60
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40
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2

0

الوقت (دقيقة)

الركل(  )5أمتزا جزيئاا العاثي لى سطو الخاليا البكتيرية.
-5حساسية البكتريا لإلصابة بجزيئات العاثي البكتيري:
بيلت نتائج هذ اليراسة بان العزالا البكتيريمة كانمت اكثمر حساسمية P>0.01للعمابة بالعماثي ال عمزول ممن ميما اللهمر ا
كان متوسط نسبة ا عابة هو  88.5%الفيروسية ال ةسواة من ميا اللهر فمي حمين كانمت اقمل حساسمية للعاثيماا ال عزولمة ممن
لت  reference strainحوالي  91%ك ا في الركل ( .) 0

ميا ال با ل  77.22%وكانت مع و ة السيطرة ال وجبة التي

حساسية العزالت البكتيرية لالصابة بالعاثي
100

80

مياه المبازل

70
60
50
40
30
20

الركل( :)0حساسية البكتريا للعابة بعزيئاا العاثي البكتيري.
2

النسبة المؤية لحساسية البكتريا للعاثي

السيطرة الموجبة

مياه النهر

90

 -6تأثير التغير في قيم األس الهيدروجيني في فعالية العاثي:
أوضحت اللتائج التي ت الحصول ليها بان فعالية جزيئاا العاثي تبلغ أ لى مستوى لها في الوسط ال ا يي بين pH =10-4
وبعي  10تبيأ هذ الفعالية باالنخفاض ,هذا وفي نفق السيات يعتبر حي العتبة لب ا العاثي فعاالً وبة يا قليلة في الوسط
الحاماي بحيو  pH=6وك ا هو مبين في الركل ( .) 5

تأثير التغير في قيم pHعلى فعالية العاثي

*
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pfu 10-7
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الوقت(دقيقة)

الركل(  )5تةثير التغير في قي األ

الهييروجيلي في فعالية العاثي

-7تأثير التغير في قيم درجات الحرارة على فعالية العاثي:
وضحت نتائج اليراسة الحالية بةن نسبة العزيئاا الفعالة من جزيئاا العاثي ل تتغير فعاليتها كثيرا ً لى مسمتوى احت اليمة
 P>0.01ليما تكون رجاا الحرارة بحيو 50م ºفي حين لوحظ انخفاض متزايي في فعالية جزيئاا العاثي ليما ت حاملها
بيرجاا حرارة  00م ºو 50م , ºوبلغ اكبر تةثير لى فعالية العاثيماا فمي  00م ºوكانمت ن طمة نهايمة فعاليمة العماثي تتوقمف فمي
رجة حرارة  00م ºبعي  4-0قائق ت اما الركل (.)0

10

تأثير درجات الحراة على فعالية العاثي
النسبة المؤية لفعالية العاثيpfu
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الوقت (دقيقة)

الركل( : )0تةثير التغير في قي رجاا الحرارة لى فعالية العاثي.
-8استخدام العاثيات للسيطرة على بكتريا الكوليرا في مياه النهر مختبريا:
أوضممحت اللتممائج التممي ت م تسممعيلها بممان السمملول العممام للعالقممة بممين تركيممز جزيئمماا العمماثي والخاليمما البكتيريممة ل م يتغيممر ال أن
االستالف كان واضحا ب يا

الزمن الكافي للتسبي بوقت التحلل الكلي حيث لوحظ بان  5سا اا ل تكن كافية للتسبي بالتحلمل

الكلي في حين كانت  4سا اا ونصف هي الوقت الكافي للتسبي بتحلل كلي للخاليا البكتيرية P>0.01في يلة ممن ميما اللهمر
كان حع ها  000مل وك ا هو مبين في الركل ( .) 4

زمن التحلل الكلي في  500مل من عينات مياه النهر
100
80

40

أعداد الخاليا البكتيرية

20
0
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4

2

الوقت(ساعة)

الركل (:)4استخيام العاثياا للسيطرة لى بكتريا الكوليرا في ميا اللهر مختبريا.

11

0

-20

خلية بكتريا 3*10-7

60

المناقشة :
بيلت نتائج اليراسة الحالية بان بكتريا الكوليرا التي ت

زلهما ممن العيلماا التمي أسمذا ممن اللهمر كانمت  3يلماا أ طمت

فحصا موجبا ً في حين كانت العيلاا التي أسذا من ميا ال با ل وال عاري  19يلة أ طت فحصا ً موجبا ً  ,هذ اللتائج تت ا مى
ما ما كان متوقعا ً و ما ما ت تسعيله في راساا ييية (.)2, 13, 20 , 31
أوضحت نتائج هذ اليراسة أياا تواجي اثياا الكوليرا في كل من ميا اللهر وميا ال بما ل ,غيمر أن ميما اللهمر احتموا
اللسبة األ لى لى كق ما ت مالحظته من وجو أ يا اقل من البكتريا ,في حين احتوا يلاا ميا ال با ل لمى أ ميا اقمل
من العاثياا بالرغ من ارتفاع أ يا البكتريا ال عزولة ملها .هذ اللتائج توضح ميى اليور الذي تلعبه العاثياا في سفض أ يا
البكتريا في ميا اللهر األمر الذي أ ار أليه  Faruqueوج ا ته في مامي ( )9005و( )9000فمي بملغال ح حيمث بمين األسيمر
ن أ يا بكتريا الكوليرا في يلاا ال يا ال عزولة من ملامق بيئية مختلفة محي ة ااتيا ً بسبي اليور الكبيمر المذي تلعبمه العاثيماا
في تل ك البيئاا ,والك من سالل مالحظته ن العيلاا التي احتوا لى أ يا اكبر من العاثياا كانمت نسمي مزل البكتريما ملهما
اقل والعكق بالعكق .األمر الذي يتوافق ما نتائج هذ اليراسمة حيمث ت ثمل العاثيماا أ اة تحكم نو يمة بة ميا البكتريما ال اميف
( .)5,3وقي أ ار  Albertوج ا ته( )1225لى أه ية استخيام اثياا الكوليرا من ن ط  01كة اة ترخيا تةكيييه فمي حماالا
تفري ال رض( .)5
سعلت نتائج هذ اليراسة قيرة العاثياا التي ت

زلها لمى تح مل االرتفماع فمي المة األ

الهيميروجيلي P>0.01فمي البيئمة

ال ا يية ف ي كان مستوى الفعالية األكثر لي  pH= 10.0-2في حين لوحظ ب ا نرام جزيئاا العاثي وب ستوى قليل في الوسمط
ال تعا ل هذا اللرام يتوقمف لمي  . pH=5.5و لمي م ارنمة همذ اللتيعمة مما مما توعملت لمه بعمض اليراسماا يالحمظ بمان أنمواع
العاثياا تختلف في مستوى تح لها للتغير في قي األ

الهييروجيلي ال أن اثياا الكوليرا تترمابه بةنهما تب مى فعالمة فمي أوسمام

قا يية ) . (28أما باللسمبة للتغيمر فمي رجماا الحمرارة فمان الفيروسماا

ومما تسملك سملوكا مترمابها ت ريبما ً ا نهما تب مى فعالمة

بيرجاا حرارة تصمل لمى  50-50م ºوتف مي فعاليتهما مما ارتفماع الحمرارة ل سمتوياا أ لمى وقمي تم تسمعيل توقمف لفعاليمة ماثي
لبكتريا الكوليرا ال س ى  S20في وقت س ق قائق ونصف بيرجة حمرارة 00م˚ وسمبا قمائق ونصمف بحمرارة 50م˚ وحموالي
س ق رر قي ة في رجة حرارة 00م ˚ األمر الذي يلسع ما ت تسعيله بركل ام بهذا الخصوص (.)92,94
أوضحت اللتائج التي سعلها هذا الع ل ن معيل أمتزا العزيئاا الفيروسية يتلاسي مر يما ً مما اممل الوقمت (ارتبمام موجمي)
ويعو الك تاحة فرعمة اكبمر لعزيئماا العماثي لاللتصمات بالبكتريما األممر المذي يفسمر همذ الزيما ة وهمذا يت ا مى ت امما ً مما مما
سعلته اليراساا الساب ة بهمذا الخصموص ( .)99سمعلت راسماا ييمية أنمواع مختلفمة ممن اثيماا الكموليرا التمي تسمتطيا حمل
الخاليا البكتيرية في ال زروع السائل حيث يت حساس الزمن الال م للتسبي بحل كل الخاليما وهمو ي ثمل سمر ة تاما ف العماثي
اسل الخاليا وانتاج العزيئاا العييية وهمذ الع ليمة تعطمي مر مراا من الفيمرو

ومسمتوى نرمامه العزيئمي  ,وب ارنمة همذ

اللتائج ما ما ت تسعيله في حالة اثياا الكوليرا تبين بان هذ العاثياا احتاجت وقتا ً اقصر لالمتمزا وحمل الخاليما األممر المذي
ي كن أن يفسر نها اكثر كفا ة في اللظام البيئي وقي يعو السمبي للتراكيمز البكتيريمة فمي البيئمة التمي رب ما تكمون قليلمة م ما يععمل
العاثياا تستغل هذ األ يا بكفا ة اكثر لتا ن ب ائها( . )90,99ومن العيير بالذكر ن من التحلمل الكلمي للبكتريما فمي يلماا
ميا اللهر كان أمول ي كن أن يعو السبي لى امل التخفيف يسبي انخفماض معميل تصما م جزيئماا العماثي بالخاليما ال اميف
األممر المذي ي لمل بميور ممن فمرص حصممول أمتمزا العماثي لمى همذ البكتريما وهمذ اللتممائج ي كمن أن تسمتلي لمى مما اهبمت ليممه
راسمماا سمماب ة حيممث بيلممت اليراسمماا ن تخفيممف العيلمماا يممر ي المالممة مممن التحلممل وكممذلك اسممتخيام الحممرارة وبعممض ال مموا

19

ترير مع ل اللتمائج التمي تم التوعمل لهما أله يمة اثيماا البكتريما ال ختلفمة.)95,39(الكي يائية أو ت ليل تركيز البكتريا ال ايف
و ورها الكبير في السيطرة لى مستوياا هذ البكتريا في البيئة ال ائية بركل ام وي كن أن يسمتفا ملهما كبميائل مبيعيمة سملي ة
ل اا اا الحياة للسيطرة لمى البكتريما ال اوممة ل اما اا الحيماة وكمذلك ي كمن االسمتفا ة ممن همذ العاثيماا كة لمة لمى تواجمي
.البكتريا وا يا ها في البيئاا ال ائية في بلينا العزيز
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Abstract:
This work was carried out in the period between June 2009 to November 2010, water samples
were collected from five positions of the river of Al-Diwanyia city, 50 sample were collected (25
from river and 25 from sewage and heavy water) to isolate bacteria and 45 sample were collected
for isolation of phages (25 from river and 20 from sewage and heavy water) .
Results showed that only three samples gave positive record for cholera from river about 12%,
while sewage samples recorded 12 (48%) . Vibriophages were isolated from river about 56±22
pfu/ml while from sewage were 23±12 pfu/ml. Results also showed that the isolated
vibriophages appeared at the maximum activity in the alkaline medium between 8-10 this
activity was declined after 10, activity also was reduced in the acidic medium and activity end
point was around 6. In 40Cº the phage activity was not affected but it was decreased
continuously when temperature increase 50 Cº and 60 Cº, in 70 Cº phage activity was diminished
in about 7-8 minutes. Highest adsorption rate of isolated vibriophages on bacterial cells was
about 2-4 minutes, time increment significantly increase the adsorption while dilution and
shaking reduce adsorption. Maximum lysis activity of bacterial cells was documented in about
two hours and resulted in elevation of viral concentration and decreasing bacterial cell
concentration in the same time, complete lysis time was about 6 hours. Results also showed that
the sensitivity of isolated bacteria towards the phages was high especially to river phages about
88.5% and less to sewage phages 77.22%, while highest sensitivity was recorded in the positive
reference strain 91%.Over all results of this work reflect the important role of vibriophages in
controlling the levels of Vibrio cholerae in environment.
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