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Abstract
In this study, Enterococcus bacteria was isolated from the Iraqi local dairy products then it have
been compared with global products from )Saudi Arabia, Jordan, Syria, Iran(,An study of absorption
spectrum have been achieved to the planted bacteria in the middle nutritious before and after the
irradiation by laser, as used several lasers with wavelengths )405, 532, 650(nm and the laser power
of irradiation variable )1-20( m Watt and different irradiation times )1-24(min at different doses of
radiation. The results showed that the bacteria isolated focused largest amount of Iraqi and Syrian
Milk, it turns out that the bacteria isolated positive Gram appeared on the spherical shape under a
microscope by )68.8%( of the total isolates, found them almost )79.8%( of the genus )Enterococcus(,
and have found that higher absorption of isolated bacteria in the extent of wavelengths UV near
visible light within the wavelength )235(nm and the absorbance of the bacteria less when irradiation
laser، note from the results that the effect of the laser (405)nm his percentage kill of bacteria higher
than the laser )532(nm This has the largest of the laser effect )650(nm under the same conditions, the
study showed required to get the proportion of killing )100%( of time is )21( min and at least increase the
laser power or radiation dose, and increase energy density by increasing the exposure time enough
to damage the inside living cell and kill bacteria. The study has shown that lasers can be used as a
tool, rather than the traditional pasteurization sterilization that lose Taste the milk and some of its
properties.
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اخلالصة

تم يف هذه الدراسة تشخيص وعزل بكرتيا من جنس ( )Enterococcusمن منتجات االلبان املحلية العراقية
ومقارنتها بألبان منتجة من مصانع عاملية (سعودية ،اردنية  ،سورية وإيرانية) بعد زرع البكترييا يف الوسط املغذي.

ُدرس طيف االمتصاص هلا قبل وبعد تشعيعها بالليزر  ،كام استعملت عدة ليزرات ذات األطوال املوجية

 )405,532,650( nmوبقدره أشعاع متغريه  )1-20( mWوأزمان تشعيع ﳐتلفة  )1-24( minبجرعات
إشعاعية ﳐتلفة .بينت النتائج أن البكترييا املعزولة تركزت بكمية أكرب بااللبان العراقية والسورية ،كام تبني أن البكترييا

املعزولة موجبة الغرام ﻇهرت عىل شكل كروي حتت املجهر بنسبة ( )68.8%من جمموع العزالت الكلية  ،وجد منها

تقريبا ( )79.8%التابعة جلنس ( ،)Enterococcusوتبني أن أعىل امتصاص للبكرتيا املعزولة يف مدى االطوال
املوجية فوق البنفسجية القريبة من الضوء املرئي ضمن الطول املوجي  )235( nmكام أن االمتصاصية للبكترييا تقل

عند التشعيع بالليزر ،نالحﻆ من النتائج أن تاثري الليزر  )405( nmله نسبة قتل للبكترييا أعىل من الليزر )532( nm

وهذا له تأثري أكرب من الليزر  )650( nmضمن نفس الظروف ،أﻇهرت الدراسة ان الزمن املطلوب للحصول عىل

نسبة قتل ( )100%هو  )21( minويقل بزيادة قدرة الليزر أو اجلرعة االشعاعية  ،وان زيادة كثافة الطاقة بزيادة زمن
التعريﺾ كافية إلحلاق الرضر داخل اخللية احلية وقتل البكرتيا.اثبتت الدراسة انه يمكن استعامل الليزرات أداة تعقيم
بدل البسرتة التقليدية التي تفقد احلليب مذاقة وبعﺾ خواصة.

الكلﲈت املﻔﺘاﺣية

بكرتيا ﲪﺾ اللبن،عزل البكترييا،التشعيع باليزر،طيف االمتصاص ،اجلرعة األشعاعية .

18

Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 3, No. 5 and 6, P. (17-25)A

 .1املقدمة

أﺣﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﺧﻀﻴﺮي

إنتاج األﲪاﺽ الطيارة التي تسبب الطعم والنكهة ]،[3

بكرتيا ﲪﺾ اللبن (العصيات اللبنية) ،هي كائنات حية ويف عام  1929أﻇهر العاﱂ  Van Neilان البكترييا هي

دقيقة موجبة الغرام هوائية – ال هوائية اختياري ًا غري متحركة املسؤولة عن الطعم والنكهة ،وبني العاﱂ طيفور،)1988( ،

وغري متبوغة (كروية) ال تنتج أنزيم الكاتالز ( يعمل هذا ان دور البادئات يف إنتاج مركبات النكهة فإهنا تعطي القوام
األنزيم عىل تفكيك املاء األوكسجيني إىل ماء وأوكسجني ) .املناسب ملنتجات األلبان املتخمرة وترفع القيمة التغذوية

ومن اجلدير بالذكر أن بكرتيا ﲪﺾ اللبن تعمل عىل ختمري والصحية هلذه املنتجات [4].
السكريات ضمن ﻇروف ال هوائية] .[1وقد استخدمت

تؤثر الظروف الفيزيائية والكيميائية عىل نمو ونشاط

يف صناعة الغذاء لسنوات عديدة بسبب قدرهتا عىل حتويل البكرتيا ومنها احلـــرارة ،الضغط  ،تركيز االوكسجني،
السكاكر بام فيها الالكتوز والكربوهيدرات إىل ﲪﺾ اللبن .وتركيز ايون اهليدروجني ] ، [5,6ومن هذه الظروف بث

وهذا يعطي باإلضافة للطعم ملنتجات األلبان املخمرة كاللبن وأنبعاث الطاقة خالل الوسط املادي احلاوي عىل البكترييا

الرائب ،ولكن بخفﺾ درجة احلموضة  pHتقلل من فرص والتي تعرف هذه الطاقة بالتشعيع ،حيث يستخدم الليزر

نمو الكائنات املخربة للطعام ،ولذلك تعطي إمكانية فائدة بتعقيم املاء واحلليب وبعﺾ املواد الغذائية طريقة من طرق
صحية عرب منع االلتهابات املعوية املعدية .يأخذ التنوع التعقيم املعروفة ،حتتاج البكترييا وجود الضوء املرئي لكي

نظرا لكوهنا ذات فائدة تنمو وتتكاثر مستعملة الطاقة الضوئية وحمولة إياها إىل
الكبري لبكرتيا ﲪﺾ اللبن أمهية كبرية ً

كبرية فهي توجد ضمن الفلور الطبيعية يف أماكن ﳐتلفة يف طاقة كيميائية عن طريق عملية التمثيل الضوئي ،وتتميز

البيئة وترتكز بنسبة اكرب يف احلليب ][2وتعد مسؤولة عن هــذه البكترييات بوجود مــواد ملونة تشبه الكلوروفيل
ختمرة قد عرف التخمر اللبني احلامﴤ الذي تقوم به بكرتيا النبايت تعمل مادة وسيطة يف هذه التفاعالت .يكون تأثري
ﲪﺾ اللبن منذ فرتة طويلة من الزمن واستخدم من أجل األشعة فوق البنفسجية  Ultravioletواألشعة السينية

حفﻆ املــواد الغذائية بشكل طبيعي ،وقد بدأ استخدامها  X-raysتأثريا ضارا بالبكترييات ] ، [7عموما فقد أجريت
بادئات إلنتاج احلموضة يف أثناء تصنيع منتجات األلبان دراسات عديدة ومتشعبة للتحقق من الطرق التي يمكن هذه
املتخمرة قبل التعرف عىل البكرتيا املسببة لذلك ،حيث كان اإلشعاعات أن تقتل هبا اخلاليا البكتريية توطئة للتعرف عىل

احلليب يرتك يف درجة حرارة الغرفة عدة ساعات أثناءها الطرق التي من شأهنا إتقاء التأثري الضار هلذه اإلشعاعات

تتكاثر بكرتيا ﲪﺾ اللبن املوجودة يف احلليب طبيع ًيا ومن وغريها من الكائنات األخرى األكثر رقيا بام فيها اإلنسان

ثم يستخدم يف تصنيع األلبان املتخمرة ،واستمر العمل هبذه وال سيام إذا ما علمنا أن درجة التشابه يف سلوك وحساسة
الطريقة البدائية يف إنتاج البادئات حتى أثبت يف عام  1919اخلاليا البكتريية واخلاليا احليوانية لﻺشعاعات املختلفة قد

بأن البادﺉ الواجب استخدامه يف إنتاج منتجات لبنية ذات تسمح بتطبيق النتائج املتحصل عليها عند دراسة التأثرات

طعم ونكهة مرغوب فيها جيب أن ﳛتوي عىل نوعني من عىل مستوى اخللية الــواحــدة .ويالحﻆ أن اإلشعاعات
البكرتيا األول ينتج أغلبه ﲪﺾ اللبن أما الثاين فقادر عىل ذات املوجات القصرية عن الضوء املرئي يكون هلا تأثري ًا
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ﳑيت ًا للكائنات احلية الدقيقة فهي بذلك تستعمل يف التعقيم ذلك زرعت البكترييا بطريقة التخطيط حتت ﻇروف مالئمة

دون أن ترفع من درجة حرارة املادة املعقمة وتعرف لذلك من ضغط ودرجة حرارة حلني تنميتها حتت ﻇروف مظلمة
بطريقة التعقيم البارد ] ،[8ويمكن استعامل هذه الطريقة وحفظها يف الثالجة بعد قياس طيف امتصاصها وهتيئتها

يف تعقيم املواد احلساسة للحرارة املرتفعة مثل بعﺾ أنواع للتشعيع.
األدوية.يمكن انتاج أشعة الليزر بأجزاء معينة من الطيف

الكهرومغناطيﴘ ﳑا جيعلها ذات تأثري حاد عىل االحياء  .2.2ﲢضري الوسﻂ املغﺬي
الدقيقة لكن يتطلب ثأثري االشعة بصورة مبارشة ويزداد

تم وضــع  )20( gمن الوسط املغذي (ماﮔونكي-

ثأثريها بزيادة اجلرعة االشعاعية كثافة الطاقة لوحدة املساحة اوكسايد اكار  )Agar Mackounky Oxideيف نصف

وهذا يعتمد عىل الطول املوجي لليزر املستخدم وقدرة الليزر لرت من املاء املقطر(حسب التعليامت املوضوعة عىل العلبة من
والفرتة الزمنية الالزمة للتشعيع ].[9

قبل الرشكة املصنعة) ثم عقم يف احلاضنة عىل درجة حرارة

 .2اﳉزء العميل

صب يف االطباق ،كام مبني بالشكل (.)1

يستعمل الليزر يف تعقيم املــاء وبعﺾ املــواد الغذائية

 )200( Coوضغط  )15( Paملدة زمنية  )20( minبعدها

كطريقة من طرائق التعقيم الفيزيائية املعروفة مثل استعامل

احلرارة والضغط واملوجات الفوق الصوتية واالشعة الفوق

البنفسجية وأشعة كاما والبالزما ] ،[10تم استخالص بكرتيا
من االلبان ومقارنة تأثري الليزرات عىل فرتات زمنية ﳐتلفة
حيث استخلصت البكرتيا من االلبان املحلية وقورنت مع
البان منتجة من مصانع (سعودي_ايراين_اردين_سوري).

بعد عزل وتشخيص البكترييا شععت باستخدام الليزر

بثالثة اطوال موجية ﳐتلفة بقدرة متزايدة وفرتات زمنية
تعرﺽ ﳐتلفة.

 .1.2عزل البكﺘرييا

الﺸكل ( :)1ﲢضري اﻻﻃباق احلاوية عﲆ الوسﻂ املغﺬي.

 .3.2ﺗسﺠيل ﻃيﻒ اﻻمﺘﺼاﺹ

تــم فحــص طيــف امتصــاص البكترييــا املعزولــة يف

بعد أخذ  )10( mlمن حملول فسولوجي من االلبان من االوســاط املغذيــة بأســتخدام جهــاز (UV-Visible

املنتجات املذكورة سابقا عزلت البكترييا بمخترب االحياء  )Spectrophotometerواملجهــز مــن قبــل رشكــة

املجهرية يف كلية العلوم للبنات جامعة بابل ،ثم نقلت اىل ( )CECILاالنكليزيــة .والــذي يعمل ضمــن املدى nm

الوسط املغذي بأخذ مسحة من سطح املزرعة البكتريية بعد ( )900-190واملبينة صورته يف الشكل (.)2
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وحضنت بدرجة حرارة  )37( Coملدة زمنية (24ساعة) يف

احلاضنة حتت ﻇروف مظلمة لضامن عدم ثأثري الضوء عىل
البكترييا  .وبعد نمو وﻇهور مستعمرات البكرتيا تم حفظها

يف الثالجة حلني استعامهلا للتشعيع.

 .5.2ﲢضري البكﺘرييا لغرﺽ الﺘﺸعيﻊ

وضــع  )4( mlمن حملول الوسط املغذي يف كل طبق

الﺸكل ) :(2جﻬاز حلساﺏ ﻃيﻒ اﻻمﺘﺼاﺹ.

تم وضع  )3(mlمن البكترييا املعزولة داخل الوسط

من االطباق املعقمة املراد تشعيعها وخلط معة  )4( mlمن
املحلول الذي ﳛوي البكترييا املعزولة ورج جيدا لضامن

التوزيع املتجانس وقسمت مناطق مساحة كل منطقة )1( cm2

املغذي يف خلية من الكوارتز لفحص طيف امتصاص لتحديد املنطقة املعرضة لضوء الليزر ليكون جاهز للتشعيع،

العينة.وبعدها تشعع العينة بليزر طوله املوجي  )405( nmكاميف الشكل (.)4

لفرتة زمنية مقدارها  )10( minوبعد التشعيع أخذ طيف
االمتصاص لنفس العينة ،كام يف الشكل (.)3

الﺸكل ) :(4اﻻﻃباق املﺤﴬة لغرﺽ الﺘﺸعيﻊ.
ﺷكل ( :)3ﺗﺸعيﻊ الوسﻂ املزروﻉ فيه البكﺘرييا بالليزر

 .4.2ﲢضري العينات

 .6.2ﺗﺸعيﻊ العينات بالليزر

بعد هتيئة العينات عرضت للتشعيع ملدد زمنية ﳐتلفة

باستخدام ثالثة ليزرات ،ليزر احلالة الصلبة املضخ بالدايود

عزلت وشخصت بكرتيا ( )Enterococcusمن بطول موجي  ،)405( nmكام مبني بالشكل (.)5

منتجات االلبان يف ﳐترب االحياء املجهرية ثم نقلت اىل
الــوســط املــغــذي ماﮔونكي_اكار حتــت ﻇــروف معقمة
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ﺷكل ( :)5ﺗﺸعيﻊ اﻷﻃباق احلاوية عﲆ املزرعة البكﺘريية
باسﺘﺨدام ليزر بطول موجي .)405( nm

للمقارنة ومعرفة تأثري الطول املوجي عند التشعيع

ﺷكل ( :)7ﺗﺸعيﻊ اﻻﻃباق احلاوية عﲆ املزرعه البكﺘريية
بﺄسﺘﺨدام ليزر بطول موجي .)650( nm

أستخدم ليزر احلالة الصلبة ايضا املضخ بالدايود بطول  .3النﺘاﺋﺞ واملناقﺸة

موجي  ،)532( nmكام مبني بالشكل (.)6

بينت نتائج البحث أن البكترييا املعزولة موجبة الغرام

ﻇهرت عــىل شكل كــروي حتــت املجهر بنسبة ()68.8%
من جمموع العزالت الكلية ،وجــد منها تقريبا ()79.8%

التابعة جلنس ( )Enterococcusوانقسم هــذا اجلنس

اىل نوعني من البكترييا كان النوع السائد ()E.faecium

ﺷكل ( :)6ﺗﺸعيﻊ اﻻﻃباق احلاوية عﲆ املزرعه البكﺘريية
بﺄسﺘﺨدام ليزر بطول موجي .)532( nm

استخدم ليزر الدايود بطول موجي  )650 ( nmمتغري

القدرة ،كام مبني بالشكل ( ،)7حيث أسقطت األشعة عمودي ًا

عىل العينة احلاوية عىل العزالت البكتريية ،وأستخدمنا

عدسة المة ذات بعد بؤري  )15( cmلرتكيز أشعة الليزر

عىل العينة.

حلساب اجلرعة االشعاعية لكثافة الطاقة البﴫية لوحدة

املساحة أستخدمت العالقة ] ،[8,10املبينة يف املعادلة رقم

(.)1

()1

.....................….

بنسبة ( )59.6%والنوع ( )E.faecalisبنسبة (،)20.2%
ووجــد اجلنس ( )Lactococcusبنسبة ( )13%مجيعها

من نــوع ( )L.lactissubspوبلغت نسبة وجــود النوع
( )Streptococcus thermophilusبمقدار ( .)6.2%اما
البكترييا موجبة الغرام من الشكل البيضوي فقد ﻇهرت بنسبة

( )29.5%من جمموع العزالت الكلية ،حيث كانت تابعة جلنس

( )Pediococcusمجيعها من نوع (.)P.pentosaceus
وﻇهر املتبقي من العزالت الكلية بكترييا بشكل عصوي

مــوجــب الــغــرام بنسبة ( )1.7%وكــانــت تابعة للجنس

( )Lactobacillusومن نوع (،)Lb.paracaseisubsp
تقاربت النتائج مع الدراسات السابقة [1].

عزلت العينات من منتجات االلبان من مصانع يف بلدان

حيث P :متثل قدرة شعاع الليزر  t ،زمن التشعيع  A ،مساحة البقعة ﳐتلفة ( العراق  ،السعودية  ،األردن  ،سوريا و أيران)
الليزرية .
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 )10( mlمن كل عينة حتت نفس الظروف ،بينت النتائج أن أرتفاع درجة احلرارة املتولدة نتيجة امتصاص املاء االشعة
االلبان العراقية والسورية حتوي عىل اكثر عدد من البكرتيا الليزرﳑا يؤدي اىل متزق اخلاليا احلية للبكترييا ،كام مبني

املعزولة  ،اما األلبان السعودية حتوي عىل اقل نسبة ،وذلك بالشكل (.)9
األختالف التغذية احليوانية وطبيعة البيئة للحيوان ،يبني

الشكل ( )8هيكل احصائي لعدد البكترييا املعزولة من
املنتج املحيل ومقارنتة باملنتجات االجنبية.

ﺷكل ) :(9ﻃيﻒ اﻻمﺘﺼاﺹ للبكﺘرييا املعزولة.

أن زيادة اجلرعة االشعاعية أي زيادة زمن التشعيع يؤدي

اىل نقصان عدد املستعمرات البكتريية هذا بدورة يدل ان عدد

الﺸكل ( :)8يمﺜل عدد املسﺘعمرات البكﺘريية للعينات ﲢﺖ الدراسة .من املستعمرات البكتريية قتلت بالتشعيع ،حيت تم املقارنة
بني أطوال موجية ﳐتارة لليزر املستخدم بعملية التشعيع ،

ملعرفة تأثري اشعة الليزرعىل البكترييا تم دراسة طيف نالحﻆ ان الطول املوجي  )405( nmله نسبه قتل اكثر من
أمتصاص البكرتيا املعزولة من االلبان كذلك ليتم معرفة الطول املوجي  )532(nmوهذا الطول املوجي له نسبة
نوع الطول املوجي املختار لغرﺽ التشعيع ،درس طيف
قتل اكثر من الطول املوجي  )650( nmبثبوت قدرة شعاع
امتصاص البكترييا املعزولة قبل تشعيعها بالليزر وبعد
الليزر  )10(mWوسبب هذا ان امتصاص البكرتيا لالشعة
تشعيعها بليزراحلالة الصلبة املضخ بالدايود بطول موجة
املرئية القريبة من الطيف الفوق البنفسجي اكثر من باقي
 )405( nmوقدرة خرج  )20( mWلفرتة زمنية مقدارها
الطيف املرئي ،كام مبني يف الشكل (. )10
 ،)10( minبينت النتائج ان قمة االمتصاص للبكرتيا يف
منطقة االشعة فوق البنفسجية ،وهلا امتصاصية يف الضوء

املرئي القريب من االشعة فوق البنفسجية  ،كام نالحﻆ ان
البكرتيا متتلك امتصاصية متباينة يف الطيف املرئي واالشعة

حتت احلمراء القريبة .عند مقارنة طيف االمتصاص للعينة

قبل وبعد التشعيع باليزر الحظنا نقصان طيف االمتصاص
بنسبة ملحوﻇة ﳑا يدل عىل أن نسبة من اخلاليا احلية تم قتلها
عند تشعيعها بالليزر ،حيث يعزى قتل البكترييا بالليزر اىل

الﺸكل ( :)10ﺗﺄﺛري زمن الﺘﺸعيﻊ عﲆ عدد املسﺘعمرات البكﺘريية

يبني الشكل ( )11عالقة عدد املستعمرات البكتريية

التأثري احلراري والضغط املتولد داخل اخللية احلية نتيجة كدالة لقدره شعاع الليزر حيث نالحﻆ نقصان عدد البكرتيا
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بزيادة قدرة شعاع الليزر املسلطة ،بثبوت زمن التشعيع  .1 minوجــود أكثر من نوع من البكترييا يف منتجات االلبان
(. )5وهذا مؤرش لزيادة او تﴪيع قتل البكرتيا ،نالحﻆ من املستخدمة يف البحث وتركز البحث عىل اجلنس السائد منها
النتائج أن الطول املوجي  )405( nmله نسبة قتل اكرب من ( )Enterococcusبصورة أكرب يف املنتج املحيل مقارنة

بقية االطــوال املوجية ،الن املنطقة البنفسجية من الضوء بااللبان السعودية واالردنية والسورية وااليرانية ،وهذا
املرئي اقرب منطقة األشعة الفوق البنفسجية من الطيف يرجع اىل أختالف التغذية احليوانية ].[1

الكهرومغناطيﴘ التي تزداد عندها امتصاصية البكترييا  .2كان اجلنس السائد يف مجيع العزالت ()Enterococcus
املعزولة.

من الشكل الكروي موجب الغرام من نوع ()E.faecium
بنسبة ( )59.7%تركزت بكميه أكرب باملنتج العراقي والسوري

من باقي املنتجات.

 .3للبكترييا املستخدمة يف البحث أستخدام الليزرات
بأطوال موجية قريبة من املنطقة فوق البنفسجية هلا تأثري أكرب

ﺷكل ) :(11يمﺜل ﺗناقﺺ عدد املسﺘعمرات البكﺘريية بزيادة قدرة
ﺷعاﻉ الليزر

من الليزرات ذات االطوال املوجية األكرب ،وذلك ألمتالك
البكترييا املعزولة قمم امتصاص االشعة الكهرومغناطسية يف

هذة املنطقة من الطيف .

يبني الشكل( )12كثافة الطاقة البﴫية كدالة للطول  .4أن تشعيع البكترييا بالليزر يؤدي اىل تناقص األعداد احلية
املوجي لوحدة املساحة املسلطة املحسوبة من املعادلة رقم للبكترييا مع زيادة اجلرعة أو فرتةالتعريﺾ.

( )1الطاقة للجرعة االشعاعية (معادلة فلونس) بتشعيع  .5أمكانية احلصول عىل نسبة قتل ( )100%للبكترييا
2
مساحة  )1( cmمن العينة ،نالحﻆ نقصان الكثافة البﴫية بالليزرات املستخدمة ضمن ﻇروف التجربة.

للعينة بزيادة الطول املوجي.

 .6أمكانية أستغالل اجهزة الليزر يف تعقيم املاء ومنتجات

االلبان.

ﺷكل ( :)12الكﺜافة البرصية كدالة للطول املوجي.

 .4اﻷسﺘنﺘاجات

من الدراسة احلالية نستنتج ماييل-:
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