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 الممخص

مختمفة  من بيئة مستشفى األطفال العام ومن مصادر عزلعينة (180) عينة شممت  (250) عالدراسة جم تتضمن

وذلك باستخدام مسحات القطنية المعقمة وبعدىا زرعت  والعاممين الطبية مسحة من أيدي وأنوف الكوادر (70)باإلضافة الى 

موجبة كانت  (%50.4)وبنسبة عينة  (126) أن أظيـــرت الـــنتــــــائــــــجو  عمى األوساط الزرعية ) أكار الماكونكي وأكار الدم(،

 Staphylococcus aureus ,Staphylococcus epidermidis ,Escherichia coli تابعة ألنواعو  لمزرع البكتريولوجي

,Enterobacter cloacae  ,Proteus mirabilis ,Klebsiella pneumonia Pseudomonas aeruginosa  ,

مقارنة بنسبةـ  ،(%73.33)وبنسبة بمغت مستشفى كانت األرضية ال ظيرت إن أكثر المواقع تموثًا في بيئةأ ،وبنسب عزل متباينة

لممجموعات مقاومة العزالت وبينت النتائج أن معظم أنواع  داً مضا (12) ُتجاهمقاومة  اختبرت. الكوادريدي أالتموث  من (71)%

 Vancomycin ,Imipenem,:الحيوية التالية اتلمضادا تنكاو  (81.74)% ة تراوحتوبنسب الكتام-البيتا المضادات

Amikacin  تالعزالعالية ضد فعالية Staph.aureus ,Staph.epidermidis ,Esch.coli  ,Prot.mirabilis , 

Ps.aeruginosa  التركيز المثبط  التحديدتم ، ( على التىال36.50ً)،(24.60) ،(23.80)وانخفضت نسبة المقاومة ليا لتبمغ

Nالمطير  كانو  ،والكحول االثيمي ،والقاصر ،سترليوم، اوبتسيل، فيركونباستخدام األدنى 
®

Optisal  تأثير تثبيطي أفضل ذو 

®ويميو مطير ، عمى العزالت المنتخبة
Virkon )وتم الحصول عمى القيم ،مقارنة مع مطير ىايبوكمورات الصوديوم )القاصر 

(MIC)  أما المطيرات المستخدمة في تطيير  ،عمى التوالي (0.156 - 1.25 , 0.078 - 5 .0  , 0.0625 - 0.25%)التبلٍت

إذ تراوحت قيم تراكيزه المثبطة  ،ثيمياألالكحول  منير تثبيطي لمبكتريا أعمى كفاءة تأثذو  ستريميوم أن مطيراأليدي أظيرت 
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ىو األقل كفاءة إذ بمغت قيم تراكيزه المثبطة  ثيمياألالكحول  ، بينما كان مطير(50-80%) بين ستريميوم الدنيا لمطير

  .((%60-80الدنيا

 .القولونية اإلشريكية ،المطيرات ،المضادات الحيوية، المستشفيات بيئةالكممات الدالة: 

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.2.11 
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 Abstract 

The study included, the collection of (250) swabs which involve (180) samples from general 

children's Hospital environment and various isolation sources, In addition to (70) smear from the 

hands and noses of medical staffs and workers, Using sterile cotton swabs and then planted on 

the Cultuer media (MacConkey's agar and Blood agar). The results showed that (126) smears and 

in a ratio of (50.4%) was positive for the bacterial isolations which contribute the followings:- 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli , Enterobacter cloacae, 

Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, with variant isolation  ratios. 

It high rate of contamination (73.33%), was from Hospitals environment compared to (71%) of 

contamination from the hands of  medical staffs. Resistany agaings antibiotic was praceddon (12) 

antibiotics and the results showed that most of the isolates are resistant For anti-beta-lactam 

groups the rate was (81.74%), the followings antibiotics vancomycin, imipenem, amikacin reveal 

high efficucy against the isolated Staph.aureus  , Staph.epidermidis  , Esch.col, Prot.mirabilis  ,  

pathogens Ps.aeruginosa with reduction resistany reach to (23.80), (24.60), (36.50) respectively. 

The Minmam inhibitory concentration was detected using virkon, Opizil, Strillium, and bleach, 

ethyl alcohol, Optisal ® N was found to passing a better inhibition effect on the elected isolates, 

followed by an Virkon, compared with the disinfectant of sodium hyper chlorate (minor), The 
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following value MIC walues were obtained (0.25-0.0625, 0.5-0.078, 1.25-0.156%) moreover, the 

antiseptics used for cleaning the hands showed that, a streillium antiseptics is wosh high bacterial 

inhibition impact than the ethyl alcohol, as the lower inhibitory values of the streillium 

antiseptics ranged from (80-50%) while the ethyl alcohol disinfectant was the least efficient as it 

reached its inhibitory values minimum (80-60).  

Keywords: Hospital Environment, Antiseptics, Bacterial contamination, Escherichia coli.   

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.2.11 

  :المقدمة .1

واحدة من المشاكل الرئيسية  Nosocomial Infection المستشفيات أو العدوى المكتسبة من المستشفياتتعد إصابات 

وقد ، مثل عدوى جروح العمميات والدم والجياز البولي والتنفسي ،المقدمة في المستشفيات الرعاية الصحيةتؤثر عمى نوعية التي 

األمراض والوفيات وزيادة معدل مكوث المرضى في المشفى وباإلضافة الى يترتب عميو العديد من األثار منيا زيادة معدل 

وتطوير العديد من المواد  عمى الرغم من اتباع الطرائق الحديثة في السيطرة عميو الحاجة الى مضادات حيوية ذات تأثير فعال

وعمى المرضى والكوادر  بيئة الداخمية لممشفىالو  في أروقة ةدالموجو  فالمسببات المرضية [،1] ألحياء المجيريةالفعالة لقتل ا

ومن  [2] حية غير وا حيةقد تكون مصادر و  ،داخميةأو وتكون أما من مصادر خارجية  ،قد تنتقل من شخص إلى آخر الطبية

 Staphylococcus spp كرام والتابعة لجنسية ىي المكورات الموجبة لصبغة أىم أنواع المسببات المرضي

تمتاز بمقاومتيا و  ،السريع في اليواء النتشاراتحمل ظروف البيئة القاسية و عمى  قابميةالمتان ليما الو  Streptococcus sppو.

 ,Pseudomonas spp. Proteus spp  الزوائف فضاًل عن العصيات السالبة لصبغة كرام مثل ،البيتاالكتام لمضادات

Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacte spp.  Acinetobacter baumannii,,  ممرضات الالتي تعد من

لعديد من عوامل الضراوة ومنيا أنزيمات الييمواليسين و البيتاالكتاميز والبروتيز اعمى انتاج  قابمية التي ليا ،[3] نتيازيةالا

شفرة ألنزيمات المقاومة مالجينات ال وامتالك البكتريا ،ستعمال الخاطئ لممضادات الحيويةالا . إنواليوريز وغيرىا من العوامل

قد ادى الى  ،الزميداتالمتحركة كالب الوراثيةالى العناصر  بكتيريمن الكرموسوم ال وانتقاليا الكتاميز-والسيما االنزيمات البيتا

خطورة ىذا و ىمية ونظرًا أل ،[4] المختمفة بحيث أصبحت مشكمة صحية متفاقمةبكتريا بين األنواع ال المقاومةانتشار ىذه 

جيدة سواء كان داخل المالئمة وغير الالموضوع وخاصة في العراق بسبب الظروف البيئية والصحية واالقتصادية غير 
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عن  ةولعدم وجود دراسات سابقواشار لما سبق  ،خارجيا مقارنة مع الدول المتقدمة في المجال الرعاية الصحيةأم المستشفيات 

 -:الىفي ىذه المستشفى لذا ىدفت الدراسة ىذا الموضوع 

الكوادر  في تعقيم أيديتقييم كفاءة بعض المطيرات المستخدمة في تنظيف وتطيير بيئة مستشفى والمعقمات المستخدمة 

 .(Killing Time) زمن األمثل لقتلالوتحديد منيا  لكل (MICS)تحديد التراكيز المثبطة الدنيا و الطبية 

 :العملالمواد وطرائق  .2
  :جمع وتشخيص العينات 2.1

كوادر الردىات من الالعاممين في ىذه  منو مستشفى االطفال في مدينة كركوك  من مختمفة مواقع عينة من  250تجمع

أقنعة و  –ىواء ردىات و  –االضاءة و  –الجدران و  –المواقع )االرضية من  مسحة 180حيث شممت  ،العاممينو  طبيةال

الطبية  كوادرالاما العينات من الكيرباء(  ومفاتيح -مقبض البابو  -ستائروال – ألسرةاو  –األطفالحاضنات و   –األوكسجين

شير  من لغاية االول  -2017ولتشرين االلمفترة من  ،(نوفاألو  –يادي فشممت المواقع )األ مسحة70 تضمنت  والعاممين

ثم حضنت األطباق ىوائيًا في واالكار المغذي والمانيتول  كار الدموا الماكونكياالوساط زرعت العينات عمى ، - 2018شباط

من حيث حجم  من خالل أشكال المستعمرات النامية شخصت العزالت النامية مبدئياً  ساعة. 24م لمدة  C 37° درجة حرارة

كذلك اعتمادًا عمى صفاتيا ومدى أصطباغيا لصبغة كرام   والرائحة ياوشكل حافاتيا وقوام وارتفاعياالمستعمرات ولونيا 

بنوعيو انزيم المخثر البالزما اختبار  ،اختبار انزيم االوكسيديز ،مثل اختبار انزيم الكتاليز المجيرية واالختبارات الكيموحيوية

 Analytical profile (Api20E , Api Staph)باستخدام نظاموتم التأكيد من التشخيص  ،تحمل الدماختبار  ،الحر والمرتبط

Index  [7-5] عمى وفق التعميمات الشركة المجيزة. 

 :االنتشار باألقراص اختبار الحساسية لممضادات الحيوية بطريقة 2.2

واعتمادا عمى طريقة  ،نوعًا من المضادات الحيوية شائعة االستخدام 12 باستخدام حساسية العزالت البكتيرية اختبارتم 

method)  (Kirby and Bauer[8] وحسب ما جاء في القياسية. 
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 :تحديد التركيز المثبط األدنى لممطهرات بطريقة التخفيف بالمرق المغذي 2.3 

المطيرات المستخدمة  عدد منتم استخدام وكما يمي  [9]حسب ما ورد في  (MIC)تحديد الـ و  استخدمت طريقة التخفيف

 كما في الخدج واالسرةالمطيرات المستخدمة في تعقيم وتنظيف حاضنات و واألسطح  لتطيير وتنظيف ارضية المستشفيات

وسط اكار مولر ىنتون  عمى وتم الزرع ،لكل مطير األدنىتم أخذ التركيز المثبط  زمن التعرض لممطيرات وتم تحديد 1 الجدول

  C°37 وحضنت األطباق بدرجة حرارة (دقيقة 60-45-30-15) ،دقٍقت( 1.5،دقٍقت1،ثب30) بعد مرور فترات زمنية مختمفة وىي

  .[10] عدم ظيور النمو تحضين لوحظ الزمن األمثل لمتعرض لممطيرات من خالل ظيور أوالوبعد فترة  ،ساعة24 ولمدة 

 .المطهراث المستخذمت فً الذراست ٌبٍن :1جدول  

 ت
 اسم

 المطهر التجاري
 pH التركٍز مكونات المطهر   )تركيب الكيميائي(

1 
®

Virkon 
potassium peroxymonosulfate) sodium 

Sulfamic acid Inorganic buffers 
%10 

2.2-2.6 

 

2 N 
®

Optisal 
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpr opan- 

1,3-diamin 

 

%10 
9.2 

 (القاصر) 3
 ىايبوكمورات الصوديوم

Hipochlorite Sodium 

 

%5.25 
11.3 

4 Sterillium 
propan purified 

water,(mecetroniumetilsulfate,Glycerol,) 
%96 5.5 

 98% إيثانول الكحول االثيمي 5

 
4.0 

 :النتائج والمناقشة .3
  :العزل والتشخيص 3.1

 اتعين 107فيما كانت  عينة موجبة لمزرع البكتريولوجي، 180من مجموع  (%40.6)عينة وبنسبة  73 إن أظيرت النتائج

 كانت فقد ،الكوادر الطبية والعاممين أيدي وأنوف المأخوذة منمسحات سالبة لمزرع البكتريولوجي، اما ال (59.4%)وبنسبة 
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الجداول  سالبة لمزرع البكتريولوج (%24.3)عينة وبنسبة  17فيما كانت  ،موجبة لمزرع البكتريولوجي (%75.7)عينة وبنسبة 53

 .الموجبة والسالبة لمزرع البكتريولوجي حسب مصادر العزل في بيئة المستشفىتبين األعداد والنسب المئوية لمعينات 2, 3 

 .األعذاد والنسب المئىٌت للعٍنبث المىجبت والسبلبت للسرع مىزعت حسب مصذر العسل :2جدول  

العدد الكمي  العينات
 لكل عينة

الزرع 
 الموجب

الزرع   % النسبة المئوية
 السالب

 %النسبة المئوية
 

 46.7 7 53.33 8 15 األسرة

 60 9 40 6 15 أقنعة االوكسجين

 73.33 11 26.7 4 15 مقبض الباب

 80 12 20 3 15 ستائر

 46.7 7 53.3 8 15 مكيف الهواء

 66.7 10 33.3 5 15 مفاتيح الكهرباء

 66.7 10 3 .33 5 15 حامل المغذي

 60 9 40 6 15 الجدران

 26.67 4 3 .73 11 15 االرضية

 7 .46 7 3 .53 8 15 االدواتطاولة 

 86.7 13 13.34 2 15 حاضنة خدج

 53.34 8 46.66 7 15 الهواء

 59.4 107 40.6 73 180 مجموع العينات
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 .وأنىف الكىادر الطبٍت األعذاد والنسب المئىٌت للمسحبث المىجبت والسبلبت للسرع المأخىرة من أٌذي :3جدول 

 العينات
العدد الكمي 
 لكل عينة

الرزع 
 الموجب

 النسبة المئوية %
الزرع 
 السالب

 النسبة المئوية %

أيادي الكوادر الطبية 
 والعاممين

35 25 71.4 10 28.6 

أنوف الكوادر الطبية 
 والعاممين

35 28 80 7 20 

 24.3 17 75.7 53 70 مجموع العينات

 

عزلة وبنسبة  (42) وبواقع فقط المكورات العنقوديةالى  الموجبة لصبغة كرام تنتميالعينات  جميع النتائج أن أظيرت

بكتريا  من عزلة (19)إذ كانت  ،عزلة مأخوذة من البيئات المختمفة من المستشفى( 73)عزلة من مجموع  (57.5%)

Staph.aureus أما Staph.epidermidis كانت من أيادي وأنوف الكوادر الطبية والعاممين المعزولة ما أ ،عزلة (23) فبمغت

 من بكتريا (%21.3)وبنسبة  عزالت 10)) بمغتو عزلة موجبة لمزرع البكتريولوجي  (53)عزلة من مجموع  (47)بواقع 

Staph.aureus  ما بكترياأ ،عزالت من األيادي( 4عزالت من األنوف و  6)بواقع  Staph.epidermidis (37)لقد بمغت 

المعزولة أعمى  ةحيث كانت المكورات العنقودية الجمدي ،األيادي( من 15من األنوف  22)بواقع  (%78.7)عزلة وبنسبة 

 تيافي دراس [11] ةإليو الباحث توجاءت ىذه النتيجة متقاربة مع ما توصممن نسبة بكتريا المكورات العنقودية الذىبية 

نسبة أذ كانت  ،Staphylococcus (86%) يا لجنسالعمميات إذ بمغت نسبة عزل لةعن التموث البكتيري في صا

 بمغتو  Staph .aureusبكتريا يا لوىي كانت أعمى من نسبة عزل ،Staph.epidermidisبكتريال (%64.2)ياعزل

الطبيعية وتوجد حولنا دومَا فيي  راأنيا تمثل جزءًا من الفمو  المكورات العنقودية الى نتشارإكثرة  قد يعزى ،(%23.4)

فر الظروف اتعيش في البمعوم واالغشية المخاطية والقناة التنفسية العميا وليا القدرة عمى التحول الى ممرضات عند تو 

من  عزلت (42.46%)عــزلـــة بـنسبــة  (37)أن  أظيرتبينما  ،[12]ف دفاعات جسم المضيفي المناسبة او حدوث خمل 

عزلة وبنسبة ( 14) منيا جناس مختمفةأتنتمي الى و  الطبية والعاممين نوف الكوادرأو  وأيادي مستشفىال لبيئةاالماكن المختمفة 

تم عزل Prot.mirabilis اما بالنسبة  الطبية يدي الكوادرأمن  تعزال (3)وكذلك تم عزل  ،Esch.coliبكتريا ل (37.83%)
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جيزة التبريد أاالرضية والجدران و عزلة واحدة لكل من واقع بمغت بف ،شفىمات مختمفة لمبيئمن  (13.51)عزالت وبنسبة  (5)

عزالت وموزعة حسب ( 6) التي تم الحصول عميياEnter. cloacae ت عزالال بينما كان عدد ،الكيرباء مفاتيحستائر و الو 

ىواء الصالة، و طاولة االدوات و اقنعة االوكسجين و  االرضيةبواقع عزلة واحدة لكل من  مختمفة من المستشفىالمواقع 

 (%13.51)عزالت بنسبة ( 5)عزل  تم Kle. pneumoniaeبينما  الردىات ىحدإيدي العاممين في أمن وعزلتان 

 دراسة الباحث أشار ،P.aeruginosaوثالث عزالت من  ،وأيدي الكادر الطبي ماكن مختمفة من بيئة المستشفىأمن 

دي لمدة يتستطيع البقاء عمى األان ىذه األنواع  الى عيرجمن األيدي كرام  صبغةالعصيات السالبة لعزل  ان [13]

لذلك تعد االيدي المموثة بالبراز وعدم استعمال القواعد الصحية في غسل وتعقيم االيدي بعد  ،دقيقة (20 -15)تتجاوز

ردىة االطفال الخدج ووحدات العناية  ةوالمرضى الى بيئاستعمال الحمامات من اىم الوسائل لنقل من الكادر الطبي 

ماكن عديدة في أمن  Enter. cloacae, Kle. pneumoniaالسالبة لصبغة كرام مثل  إذ تم عزل العصيات، المركزة

كما أشــارت دراسات عديدة ، ن يزداد فييا دخول وخروج المرضىاكمأردىات المستشفى خاصة ردىة الطوارئ وكونيا 

ولكنيا تنتيي بتبخر الماء وبإزالة المواد  البيولوجيةالماء والمواد  جودقــدرة األنــواع البكتيــريـة عمى البقاء عند و  الــى

جراء عمميات التنظيف والتطيير والتعقيم الجيد بغية التخمص من إتوصي البحوث العممية عمى ضرورة و ، البيولوجية

 .المعسولت ونسبتهب المئىٌت تٌبٍن األنىاع البكتٍرٌ 1الشكل  .[14]التموث الجرثومي المتنوع في المستشفيات

 

 .ونسب عزليا األنواع البكتريا  الموجبة والسالبة لصبغة كرام: 1شكل 
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  :تموث المواقع المختمفة من ردهات المستشفى 2.3 

حيث أظيرت النتائج ان األرضيات  النسبة المئوية لمتموث الجرثومي من أماكن العزل المختمفةيبين  2الشكل 

عالية في ردىة  مقارنة مع بقية المصادر وبنسبة 73)%( نسبةبلردىات المستشفى كانت المواقع األكثر تموثًا 

وكانت البكتريا  %53.33))التموث  نسبةبمغت إذ  وطاولة االدوات األّسرةثم تمتيا  ،المرضى الراقدين

Staph.aureus Esch.coli, حاضنات الخدجبينما تم عزل من  ،أكثر انواع البكتريا المعزولة من ىذه األماكن 

 ،أقل األماكن تموثاً  فكان ىذا المكانStaph.epidermidis  واألخر   Staph.aureusتعود لبكتريااحدىما عزلتين 

سباب منيا تدني الوعي الصحي لممراجعين أالمستشفيات الى عدة  اتيعزى سبب تباين نسبة التموث في أرضيقد و 

معقمات بشكل الاستخدام المطيرات و و بالشكل الصحيح  المستشفياتعدم وجود كادر متخصص لتنظيف اضافة الى 

دون اتباع  الردىةالى لدخوليم ىمال الكادر الطبي والعاممين إكذلك بسبب  ،عشوائي وبتراكيز قد تكون غير فعالة

يضًا عجالت أحذية الكادر الطبي والعاممين والزائرين و أنتيجة التالمس بين االرض و عن طريق  او ،التعميمات الصحية

رتفاع نسبة تموث اليكون السبب الرئيسي  كذلك ،الردىاتة مما يساىم في نقل البكتريا وديمومتيا في أرضي العربات

جراء عمميات إوقت المتاح لمعاممين من يؤدي الى قمة العمييا مما  تناوب المرضىيشغال األّسرة إذ إاألسرة الى 

يتم استبدال أغطية األّسرة فقط بعد مغادرة المريض لمردىة وال يتم تعقيم بقية أجزاء السرير كالقضبان  لذاالتعقيم 

  .[15] الحديدية

 

 .النسبة المئوية لمتموث الجرثومي من أماكن العزل المختمفة :2شكل 
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  :لممضادات الحيوية حساسية ومقاومة العزالت  2.2

عزالت البكتريا  اظيرتحيث  النسبة المئوية لمقاومة األنواع البكتيرية لمضادات الحيوية المستخدمة يبين 4الجدول 

P.aeruginosa  لكل من %100مقاومة وبنسبةCephalexin, Clindamycin, Imipenem  اتفقت ىذه الدراسة مع ما

السالالت المعزولة من  بينأكثر شيوًعا p.aeruginos من قبل بكتريا  imipenemمقاومة  إن إذ اوضحت ،[16]ذكرتو 

فيما يتعمق مع  [17] واتفقت ىذا مع نتائج الباحث ،المرضى الذين يعانون من عدوى المستشفيات في وحدة العناية المركزة

م لمضادات السيفالوسبورينات وأكثر مقاومة العصيات السالبة لصبغة كرا حيث أظير في دراستو Cephalexinالمضاد 

بنسبة  Enterobacter cloacaeعزالت بكتريا  مقاومةبينما كانت  (90)%وبنسبة  P. aeruginosa ة كانتمقاومالالعزالت 

نتائج متفقة والى حد كبير مع وجاءت ىذه عمى التوالي  Oxacillin وPenicillin  ينلمضاد (%83.33)وبنسبة  100%

كما أظيرت  Oxacillin 90% بكتريا لمضاد كانت نسبة مقاومة اذ في دراستيا عن تموث المستشفيات  [18]الباحثة نتائج 

 و Cefixime ة لــــ قاومم فأنيا كانت S.aureus بكتريا أما بالنسبة ل (%66.66)بنسبة Rifampin العزالت مقاومة لمضاد 

Penicillin  بينما اظيرت بكتريا  ،عمى التوالي( %75.86)و (%65.51) بنسبةP.flourescense  نسبة مقاومة لمضاد

 mirabilis  Proteusما عزالتأ  Amikacin, Cephalexin, Vancomycin, Oxacillinللمضبداث 100%وبنسبة 

وبينت على التىالً  (%100 - %80) وبنسبة Cephalexin – Cefixime)) لمضبداث سٍفبلىسبىرٌنبث أظيرت مقاومة

 ,Amikacin ,Vancomycinوانخفضت نسبة المقاومة ليا عزالتالذات فعالية كبيرة تجاه النتائج ان اكثر المضادات تاثيرًا 

Imipenem  في دراستو عن  [24] نتائج الباحث قاربة معمىذه النتائج  كانتو على التىالً  36.50 , 23.80) 24.60)لتبمغ

 .Esch بكترياالجد ان نسبة مقاومة و و  ،صابات عدوى المستشفياتإالبكتيرية لممضادات الحيوية الناتجة عن  مقاومة العزالت

coli  لمضاد Vancomycin (%34) االستعمال العشوائي ألغمب مضادات  (1)مضادات مة البكتريا لويعزى سبب مقاوم

في البروتين  طفراتحدوث  عن طريق( او 2) ،االلتيابات البكتيريةالكتام في المستشفيات والمجتمعات لعالج العديد من -البيتا

Penicillin Binding Protein آلية المقاومة الرئيسية ميددة تجاه ( ان 3) ،[19] وبالتالي حدوث المقاومة ليذه المضادات

 efflux) او قد تنشأ المقاومة بسبب انظمة الدفق β- lactamases، (4 )ىو إنتاج أنزيمات  β-lactamالمضادات الحيوية 

system)  وعن طريق التقميل في نفاذية الغشاء الخموي وبالتالي تؤثر عمى امتصاص البكتريا لممضاداتالتي تمتمكيا البكتريا 

البروتينات بإنتاج تمنع ربط الماكروليد وتسمح  rRNAالتغييرات الييكمية الناتجة إلى حيث ان  ermعن طريق جينات او  (5)
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 تظير البكتريا التي تحمل الجين الذي يرمز إلىكذلك  ،التي يتم من خالليا القضاء عمى المضاد الحيويخاصة  البكتيرية

mefE  في  يةطفرات نقط تحدث نتيجة ( او تحدث6) ،التي تنطوي عمى تحفيز التدىور األنزيميو مقاومة منخفضة نسبيا

 .S60 [20]البكتيرية  يةموقع ربط لموحدة الريبوسوم SrRNA لــــ peptidyl transferase حمقةمن عددقميل من المواضع 

 .لمضبداث الحٍىٌت المستخذمت ٍرٌت المعسولتالبكتاألنىاع  عذد العسالث والنسبت المئىٌت لمقبومت :4 جدول

 

 

 

 

 

سم ا

 المضاد

 الحٍىي

 التركٍز

Mg 

Staph. 

Aureus 

Staph. 

epidermidis 

Esch. 

Coli 

Kle. 

pneum

oniae 

P. 

aeruginosa 

Entro. 

Cloacae 

Prot. 

mirabilis 

P. 

flourescense 

Amikacin 10 15(%51.72) 21(35)% 4(%28.57) 2(%40) 2(66.66)% 2(%33.33) 1(%20) 2(%100) 

Cefixime 5 22(%75.86) 36(%60) 9(%64.28) 4(%80) 2(%66.66) 4(%66.66) 4(%80) 1(%50) 

Cephalex

in 

30 16(%55.17) 35(58.33)% 11(%78.57) 4(%80) 3(100)% 4(%66.66) 5(%100) 2(%100) 

Clindam

ycin 

2 15(%51.72) 27(%45) (%78.57)11 2(40)% 3(%100) 3(%50) %0)0) 0)0)% 

Doxycycli

ne 

10 15(%51.72) 27(%45) 5(%35.71) 3(%60) 2(%66.66) 4(%66.66) 2(20)% 1(%50) 

Erythro

mycin 

15 14(%48.82) 37(%61.66

) 

%78.57)11) 3(60)% 1(33.33)% 3(%50) 3(%60) %0)0) 

Imipene

m 

10 5(%17.24) 17(%28.33

) 

(%50)7 2(%40) 3(%100) 2(%33.33) 2(%20) 0)0)% 

Levofloxc

in 

5 14(%48.27) %36.66)22

) 

%50)7) 2(40)% 2(%66.66) 2(%33.33) 2(%20) 1(%50) 

Oxacillin 10 (%65.51)19 45(%75) %57.14)8) 2(%40) 1(33.33)% 6(%100) 4(80)% 2(%100) 

Penicillin 5 (%65.51)19 54(%90) %64.28)9) 1(20)% 1(%33.33) 5(%83.33) 3(%60) %0)0) 

Rifampin 5 (%51.72)15 21(35)% (%64.28)9 3(%60) 2(%66.66) 4(%66.66) 3(%60) %0)0) 

Vancomy

cin 

10 (%34.48)10 %13.33)8) 4(%28.57) 2(%40) 1(%33.33) 2(%33.33) 2(%20) 2(%100) 
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 :تحدٌد التركٍز المثبط األدنى للمطهرات 2.4

تجاه  مستشفىالالمعزولة من مواقع بيئية مختمفة في  ةمن األنواع البكتيريعشوائيًا عزلة منتخبة  32))أختبرت حساسية 

 Brothستخدام طريقة التخفيف بالمرقوا ،( (MICsليا ايالتراكيز المثبطة الدن من خالل تحديدلخمسة المستعممة مطيرات اال

Dilution Method. [21.] 

لممطيرات المستخدمة ضد العزالت البكتيرية المعزولة من مواقع مختمفة من بيئة  MIC: قيم التراكيز المثبطة الدنيا 5جدول 
 .المستشفى

 الدنيا لممطهرات التراكيز المثبطة المطهرات
®

Virkon % 1.25 - 0.156 

N 
®

lOptisa 0.25 - 0.0625 % 

 %   0.078– 5 .0 قاصر

Sterillium 80-50 % 

 % 60-80 الكحىل االثٍلً

فقد تراوحت ما بين  Virkon إن قيم تركيز المثبط األدنى لممطير الكيميائي 5الجدول بينت نتائج الدراسة والمبينة في 

المطير بدرجات متفاوتة، وكانت العزالت  ( وكانت العزالت الموجبة والسالبة لصبغة كرام حساسة ليذا0.156 - 1.25%)

 المعزولة من بيئة المستشفى prot.mirabilis, Esch.coli, P.aeruginosaالبكتيرية أكثر مقاومة ليذ المطير ىو 

ليا القدرة عمى أكسدة روابط الكبريت في البروتينات   Virkonاذ ان ىذا المطير ،)االرضية واألسرة وطاولة االدوات(

  2000وآخرون سنة  Hemndezوىذه النتيجة تتفق مع ماتوصل اليو الباحث ،واإلنزيمات التي تعطل وظيفة غشاء الخمية

في  ،[22] كذلك اتفق مع Staph. aureus ،Ps. aeruginosa يكون قاتاًل لبكتريا (%1) بتركيز  Virkonحيث أشار تأثير

قد اوضح ان  MIC   5%عمى األنواع المختمفة من البكتريا إذ كانت قيمة الـVirkon عمل تأثير مطير عن  دراستو

أما بالنسبة  ،عمى أنواع البكتريا المعزولة من بيئات المستشفى Silvicideو Novacideكان فعااًل أكثر من  Virkonالمطير

أكثر  Entro. cloacae ( حيث كانت بكتريا0.625 - 0.25%)فقد تراوحت قيم تركيزه المثبط األدنى ما بين لمطير اوبتسيل

وتعود فعاليتو الى قدرتو عمى ترسيب بروتينات ، P. aeruginosaحساسية ليذا المطير بينما كانت البكتريا أقل حساسية 

اما مطير ىايبوكمورات الصوديوم المعروف تجاريا  ،[23]الخمية، كما أن التراكيز العالية منُو تسبب مسخ األحماض النووية 
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حصل ( وىذا اتفق مع النتائج التي %0.5و  %0.078بين )MIC ( تراوحت قيم تركيزه المثبط االدنى Bleachبالقاصر)

المعزولة من بيئة  Staph.aureus, Esch.coli, P.aeruginosa[ في دراستيم عن حساسية بكتريا 24عمييا الباحث]

ويعد القاصر من المطيرات ذات الفعالية  ،mg/ml (128-3000)ليا MIC مستشفى ليايبوكمورات الصوديوم بمغت قيمة الــ

الواسعة المدى تجاه العديد من الميكروبات وذلك من خالل تحطيمو لخالياىا من خالل إنتاجو لحامض اليايبوكموراس الذي يعد 

ن خالل عممو عاماَل مؤكسدٌا قويَا يتحد مباشرة مع بروتينات األغشية الخموية واألنزيمات وكذلك تأثيرُه عمى الحامض النووي م

بينت نتائج الدراسة الحالية ان قيم  الكحول االثيمي أما بالنسبة لمطير .[25] عمى تثبيط عممية تصنيعو في الخمية البكتيرية

MIC وكانت بكتريا  ،(60-80%) لممطير بتراكيز P.aeruginosaوقارنت ىذه النتائج مع  ،كثر مقاومة من باقي األنواعأ

دراسات عديدة عن تأثير المطير عمى نمو االنواع المعزولة من مصادر مختمفة إذ اشارو الى إن إليثانول والفورمالين تأثير 

( وكان ذو فعالية مطمقة في %70تثبيطي أفضل مقارنة مع مطير الفينول وبمغت نسبة تركيز التثبيط لمطير االيثانول )

حيث يمتاز الكحول بقدرتو عمى التأثير عمى البكتريا من خالل سحب الماء من الخمية وتجفيفيا أو النفاد داخل الخمية  ،التثبيط

 Sterillium بينما اظيرت قيم التركيز المثبط األدنى لمطير ،[26] وعمميا عمى تخثر ومسخ البروتين وترسيب الدىون

حيث اشار الى أن مطيرات اليد اليالمي كان ليا فعالية أكبر تجاه  [27] الباحثاتفقت ىذه النتائج مع نتائج  ،80-50)%(

 .  العزالت البكتيرية المنتخبة

® Nبينت نتائج الدراسة الحالية أن لممطير
Optisal   تأثيرًا تثبيطيًا أفضل عمى العزالت المنتخبة ويميو المطير®

Virkon 

وقد يعزى السبب الى التكرار في استخدام  ،الصوديوم كان ىو األقل تأثيرًا عمى عزالت البكتيرية مقارنة مع مطير ىايبوكمورات

نفس المواد في عمميات التطيير أو تخفيفيا بصورة عشوائية مما يسيم في نشوء مقاومة ليا من أنواع محددة من الميكروبات 

إذ اوضح إن مطير ىابيوكمورات  ،[21] راسة مع دراسة الباحثحيث اتفق ىذه الد ىذا ما يؤدي الى استيطانيا في المستشفى،

اما المطيرات المستخدمة في تطيير األيدي من  ،الصوديوم ىو أقل فعالية من مطير الكمورىيكسيدين عمى العزالت المنتخبة

الكحول االثيمي وذلك  كان أعمى كفاءة منSterillium أن تأثير المطير قبل الكوادر الطبية والعاممين فقد أظيرت النتائج 

بسبب احتواء غسول اليد عمى بعض تراكيز قميمة من العناصر المعدنية مثل النحاس والرصاص والتي قد يؤثر عمى البكتريا 

واستنتج بان التأثير القاتل لمكحول االثيمي يزداد بازدياد زمن المعاممة وقد يكون لمكحول اثار جانبية  ،[28] واليؤثر عمى الجمد

وبينت دراسة أن الجراثيم السالبة لصبغة كرام أظيرت مقاومة أكثر  ،ؤدي الى تييج في الجمد عند استخدامو بتراكيز عاليةمما ي
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لممطيرات والمعقمات من الجراثيم الموجبة لصبغة كرام وقد يعزى السبب الى تكوينيا الغشاء الحيوي فيما تمتمك جدران خاليا 

ام طبقة خارجية من متعدد السكريد الدىني تحيط الببتيدوكاليكان يكسبيا مقاومة تجاه العديد بكتريا العصيات السالبة لصبغة كر 

من المطيرات الكيميائية كونيا تسبب عائقا في اختراق المطيرات لتمك الطبقة اضافة الى امتالك بعض سالالت البكتريا السالبة 

مواد والطفرات الحاصمة في القنوات البروتينية المعروفة بالبورينات ألنظمة الدفق التي تكون بمثابة حاجز يحد من تأثير تمك ال

وبذلك تمنع من دخول المواد  ،تعمل الطفرات عمى غمق أو تضييق القنوات ،التي توجد في جدران خاليا بكتريا العصيات السالبة

اعتمادًا عمى قيم التراكيز المثبطة  المنتخبة يةتم تحديد زمن التعرض الالزم لقتل العزالت البكتير  .[29] القاتمة الى داخل الخاليا

( دقيقة كانا األمثل من حيث عدم ظيور النمو 60-45فوجد أن زمن )الدنيا لممطيرات المستخدمة التي تضمنتيا الدراسة 

 min (1.5 1-) قيم الزمن األمثل لمقتل ىي لممطيرات المستخدمة في تطيير األيدي كانتولجميع المطيرات، اما بالنسبة 

min. 

     :االستنتاجات .4

طاولـة مستشـفى كانـت األرضـية بعـدىا جـاءت  بـالعزالت البكتيريـة فـي بيئـة اً ن أكثـر المواقـع تموثـأظيرت نتائج ىذه الدراسة أ

وانخفضت الكتام، -الحيوية وبنسب عالية لمضادات البيتا لممضادات مقاومةأكثر  نواع البكتريا المعزولةأأبدت  ،األسرةو  االدوات

 Nمطيـركانـت  ، عـزالتالتجـاه  Imipenem,Vancomycin,Amikacin لممضـادات نسـبة المقاومـة
®

Optisal تــأثير  ذات

®مطيـر التثبيطي أفضل عمى العـزالت المنتخبـة ويميـو 
Virkon  ( كـان ىـو رمطيـر ىـايبوكمورات الصـوديوم )القاصـالمقارنـة مـع

ذات تأثير   ستريميوم مطيرالأن اما المطيرات المستخدمة في تطيير االيدي أظيرت النتائج  ،عزالت المنتخبةالاألقل تأثيرًا عمى 

  االثيميتثبيطي لمبكتريا أعمى كفاءة من الكحول 

وفــي النيايــة الشــكر والتقــدير الــى جميــع المنتســبين مستشــفى األطفــال العــام والــى مــديرة المختبــر إلســماح لــي بأخــذ العينــات 

 .طيمة فترة الدراسة والعمل في المختبر
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