انىشاط انبكتٍري نخمسة أوىاع مه انمطهرات عهى ضمة انكىنٍرا انمعزونة مه مٍاي انشرب فً مذٌىة بعقىبة

خذٌجة شعبان انمٍزري

النشاط انبكتٍري نخمسة أنواع من المطهرات على ضمة الكوليرا المعزولة من مياه الشرب في مدينة
بعقىبة
2

و .خدٌجخ شعجبٌ انًٍشري ٔ 1و .أيم يصطفى كبيم
انمهخص

خهفٍة انذراسة :انكٕنٍزا يزض حاب يعادي ٌثادس ث اجت اة ابثخ ثااًبد انكإنٍزا .ا رز اجت ثثإانً  5 -3يهٍإٌ حبناخ
ا بثخ ٔاكضز يٍ  111111حبنخ ٔفبح سٌُٕبَ حٕل انعبنى .رُزمام انجكززٌاب اٍ قزٌاك يصاب ر انًٍابِ ٔاألغذٌاخ انًهٕصاخ ثجازاس
انًصبثٍٍ .رعٍش انكإنٍزا ٔرُزراز فاً األيابكٍ انزاً رفزماز نهز بٌاخ انصاثٍخ ٔانزعماٍى اناٍاز كابفً نهًٍابِ  .لاد رعاٍش ثكزٍزٌاب
انكٕنٍزا أٌاب فً ثٍئخ األَٓبر انًبنثخ ٔانًٍبِ ان بحهٍخ.
انهذف مه انذراسة :للتحري عن الكوليرا في ماء الشرب فيي مييةيب قوبوقيب ولمبارةيب ةسيقتاا فيي مرييرين رييسييين لمياء
يييمال
الشيييرب (مييياء الحة ييييب ومييياء التةكييير) ولغيييرق مبارةيييب ك ييياءه امسيييب ماايييرال شيييايوب اتسيييتوما فيييي تييي
الكوليرا.عزلل
انم ىاد وطرائ ا انعم م :أجريييل التجرقييب فييي ال تييره ميين 51كيياةون النيياةي ولغايييب  51تشييرين األو  .خً ااخ أَاإا يااٍ
انًطٓزاد شبئعخ اةسزعًبل راى فثصآب فاً انًرزجاز ثٕسابقخ أنصافٍثّ انًعٍبرٌاخ اندلٍماّ حٍاش راى رثدٌاد انززاكٍاش انًضجطاخ
ٔانشيٍ انالسو نمزم شةد ضًبد انكٕنٍزا فمد رزأحذ انززاكٍاش انًضجطاخ نهكهإر ٔ ْك ادٌٍ (121يهااى /نزاز) نًادح 15
لٍمّ ٔكهٕرٔساٌهٍُٕل ٔانٍٕ ( 1511 – 512يهاى /نزز) ٔنًدح  31 – 25هى انزٕانً فًٍب كابٌ ْابٌجٕكهٕراد انصإ ٌٕو
( 256يهاى /نزز) نًدح  31ثًٍُب حد انززكٍش انًضجط نهكثٕل اةصٍهً  %01نًدح  21لٍمخ
انىت ائ  :شارييل  9عييزتل ميين ييمال الكييوليرا ميين مجمييوت الويةييال القالغييب ( )571عيةييم ميين ماتليير مريياير الميييا
المستايمب كمراير اساسيم لميا الشرب  .أظارل ةتايج التشياي الماتقيري لايا الويزتل ان ( )%1مةايا عزليل مين
ماء التةكر قيةما ( )%5,9عزلل من ماء اتسالم .
االس تىتاتات :اٌ يصااب ر ياابش انراازة فااً يدٌُااخ ثعمٕثااخ يهٕصااخ ثاااًبد انكاإنٍزا يااب اادا يزكااش انًدٌُااخ ٔيُطمااخ انزثزٌااز
ٔانٍزيٕن ٔسجهذ يُطمخ ثٓزس ا هى َ جخ ثابنزهٕس ٔاحزام يابش انزُكاز انُ اجخ األ هاى نهزهإسٔ .رجاٍٍ اٌ رايصٍز انًعمًابد
انكًٍٍبٌٔاااخ ررزهاااال ثااابخزالم يٕالااال ًهٓاااب فاااً انرهٍاااخ ٔرزكٍشْااابٌٔ .عاااد انكهٕرْك ااادٌٍ اةكضاااز فب هٍاااخ ٌهٍاااّ اةٌضااابَٕل
ٔكهٕرٔك ٍهٍُٕل هى انزٕانً ثًٍُب احزم ٕ ٌٕو ْبٌجٕكهٕراٌذ ٔاةٌٕ ٌٍ انًزارت اةخٍزح هى انزٕانً.
انكهمات انمفتاحٍة :كٕنٍزا اٌضبَٕل كهٕرْك دٌٍ ْبٌجٕكهٕراد انصٕ ٌٕو إٌ ٌٍ يبش
انبرٌذ االنكترووً.alaamriziad@gmail.com :
تارٌخ استالو انبحث ٍَ 3 :بٌ 2116
تارٌخ قبىل انبحث 24 :رًٕس 2116
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2ل ى

ثخ يجزًل –كهٍخ انزمٍُبد انصثٍخ ٔانطجٍخ – انجبيعخ انمٍُخ انٕسطى–ثادا  -انعزاق.
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