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 الملخص 

من المعروف أن التهابات جروح العمليات الجراحية تشكل مشكلة كبيرة للعديد من األشخاص وكثيرا ما يتعرض الشخص إلصابة     
بكتيرية أثناء زيارته للمستشفى للقيام بتغير الغيار الجراحي أو أثناء الحاجة للبقاء في المستشفى إلجراء عملية جراحية كعدوى داخل 

ف هذه الدراسة لعزل وتشخيص األنواع البكتيرية المسببة اللتهابات جروح العمليات الجراحية في مستشفى المستشفى ، حيث تهد
مصراته المركزي ومعرفة مدي تأثيرا المضادات الحيوية المستخدمة علي هذه األنواع البكتيرية المعزولة ، واجريت هذه الدراسة في هذا 

عينة شملت الدراسة مرضي اللوزتين والزائدة  40، حيث تم جمع  2016.7.13ى إل 2016.4.18المستشفى في الفترة ما بين 
(   من قبل الطبيب swap  cottonالدودية والمرارة والبواسير والقولون والقيصرية واخدت العينة بإمرار وتدوير الماسح القطني ) 

م قبل الزراعة ثم زراعة العينات واجراء االختبارات 37ساعة علي درجة  24المعالج ، ثم نقلت العينات الي المختبر لحضنها لمدة 
عينة  30( خالية من النمو البكتيري ، بينما %25عينات من العينات المدروسة ) 10الكيموحيوية عليها، وأظهرت نتائج الدراسة أن 

(  Streptococcus sppو Staphylococcus aureus( أظهرت نمو بكتيري منها ما هو موجب لصبغة جرام  )%75منها )
(، وتبين أيضا فعالية غالبية المضادات  Escherichia coliو  Pseudomonas sppو  Klebsiella sppوالسالبة لصبغة جرام )

الحيوية المستخدمة في حاالت العمليات الجراحية وقسم الجراحة ضد هذه األنواع البكتيرية ولكن يتطلب الدقة في إعطاء المضاد 
بالجرعات في وقتها والمتابعة الدورية للحاالت والغيار السليم والتنظيف للجروح وغيرها من الظروف المحيطة لكى  المناسب وااللتزام

 تكتمل حلقة الشفاء والحد من العدوى وااللتهابات.

 .(ياالتهابات بكتيري، العمليات الجراحية، المضادات الحيوية المستخدمة ، مستشفى مصراته ) ليب الكلمات المفتاحية:

 المقدمة 

من أهم اإلصابات الحاصلة بعد العمليات الجراحية والجروح ، سواء كانت جروحا   Bacterial infectionsتعد العدوى البكتيرية    
سطحية أو جروحا عميقة ، إذ لوحظ عدد من العمليات الجراحية التي يتأخر شفاءها وذلك بسبب  اإلهمال وعدم تشخيص العامل 

زيد من تردد المرضى على العيادات الخارجية والذي يالمسبب لاللتهاب بها، أو لبقاء المريض لفترة طويلة في المستشفى إضافة إلى 
(، نتيجة لتلك الظروف و بسبب غياب الوعي  Nichols , 1991( & )2009فرصة العدوى بهذه البكتيريا   )الراوي وآخرون ، 

د يؤدي ألمر الذي قالصحي واإلهمال في بعض األحيان، أصبح تلوث الجروح والتهابها أمرًا شائعًا بغض النظر عن نوعية الجرح ، ا
إلى نتائج وخيمة كان من الممكن تجنبها بالمحافظة على نظافة جروح العمليات وتغطيتها واستعمال المضادات الحيوية المناسبة ، 

حيث تعتبر األماكن المزدحمة وخاصة األماكن المغلقة مثل المستشفيات وغيرها من مصادر التلوث بالميكروبات ، أيضًا عدم 
مطهرات والمعقمات بالتراكيز المناسبة قبل و بعد العمليات الجراحية و استعمال األدوات الجراحية الغير معقمة بشكل استعمال ال

 Kobayashiصحيح وعدم تنقية هواء غرف العمليات وعدم نظافة اليدين لها دور مهم في حدوث التلوث الميكروبي لجروح العمليات 
et al, 2002.) 

مليون عملية جراحية و قد  27األمريكية يقدر عدد العمليات الجراحية التي يتم أجرائها خالل السنة بحوالي في الواليات المتحدة 
أظهرت اإلحصائيات هناك أن إصابة الجروح بعد العمليات الجراحية بالعدوي البكتيرية يعد ثالث أكثر أصابات المستشفيات حدوثا 

 ( .Mangram et al,1999ات التي تحدث بين نزالء المستشفيات )من كل اإلصاب % 16-14حيث تتراوح نسبتها من 
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، العنقوديات الذهبية المقاومة MRSAمن أهم الجراثيم المسببة لعدوى المستشفيات العنقوديات الذهبية المقاومة للمثسلين 
 carbapenemينيم، أمعائيات مقاومة للكاربابPseudomonas aeruginosa، الزائفة الزنجارية    VRSAللفانكوميسين

resistant enterobacteriaceae المكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين ،VRE   والعنقودياتCoagulase negative 
staphylococci وAcinetobacter baumanni   والقائمة آخذت في االزدياد والتعقيد وأصبحنا نتحدث عن سالالت مقاومة لجميع

متوفرة، مما يجعل من عالجها امرًا صعبًا للغاية. ولهذا السبب فإن منع اإلصابة بهذه الميكروبات هو أنواع المضادات الحيوية ال
 (Bereket et al, 2012االستراتيجية األكثر قبواًل في هذا السياق. )

ات وتوفير لعمليالتحكم في العدوى أو اإلصابة التي تحدث بجروح العمليات الجراحية يتضمن تحسين طرق التعقيم وتهوية غرف ا
المضادات البكتيرية كإجراء وقائي ، ورغم ذلك فإن إصابات جروح العمليات الجراحية كانت والزالت السبب الحقيقي لإلصابات والوفاة 

بين نزالء المستشفيات ، و هذا يمكن تفسيره بظهور سالالت مقاومة  للمعقمات والمنظفات وللمضادات الحيوية وازدياد مرضى 
الجراحية الذين يعانون من االعتالالت المزمنة التي من شأنها إضعاف الجهاز المناعي و لكي يتم الحد من خطر تلك  العمليات

العدوى والسيطرة عليها فإنه يجب إتباع و تطبيق طرق تحكم فعالة و منظمة مع الوعي و المعرفة الكاملة بأن هذا الخطر يتأثر بعوامل 
(، وأظهرت الدراسات NICE, 2013الجراحية و العاملين بالمستشفى و أخيرًا المستشفى نفسه )  عدة متعلقة بالمريض و العملية

األخيرة لمنظمة الصحة العالمية أن عدوى الجروح أكثر أنواع عدوى الرعاية الصحية تكرارا في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل 
 ه الدول وبنسبة أقل بالنسبة للدول عالية الدخل، حيث شكلت كثانيوسبب مشاكل مرضية للمرضى الخاضعين للعمليات الجراحية بهذ

 (www.who.int,2016أنواع عدوى الرعاية الصحية بروزا في أوروبا وأمريكيا . )

أيام للعملية مشكلة كبيرة تهدد حياة  10-7تعتبر العدوى الميكروبية في الجروح وخصوصا بعد العمليات الجراحية والتي تحدث خالل 
ير من المرضى خصوصا في حال وجود العوامل المساعدة ومنها القصور في التعقيم والعالج وطول فترة البقاء في المستشفى الكث

ونقص الرعاية الصحية ، مع توفر المسبب األساسي وهي البكتيريا سواء القادمة من البيئة الخارجية أو المتواجدة كقاطن طبيعي على 
و المترددين عليه والتي تنتهز فرصة الشق والجرح في الحاجز الطبيعي لها وهو الجلد أو النقص جلد المريض أو المحيطين به أ

( ومن أكثر األماكن تكرارا لعدوى المستشفيات هي أقسام الجراحة NCC,2008المناعي مع الجرح وبالتالي اإلمراضية وتفاقم المشكلة )
إلنعاش ، يليها مرضى الجهاز التنفسي السفلي والذي أدى إلى زيادة انتشار هذه والمسالك البولية واألطفال ، ثم العناية الفائقة وا

 (. Weinstein,1998., Russell et al, 2004دقائق ) 6العدوى والوفيات كل سنة إلى أن أصبح بمعدل حالة واحدة كل 

 :مشكلة البحث 

األمراض وااللتهابات البكتيرية  وخصوصا داخل المستشفيات ، زادت في اآلونة األخيرة حاالت العدوى واإلصابات وانتشار العديد من 
مما سبب تأخر الشفاء وزيادة تكاليف اإليواء والعالج ، ويزيد األمر صعوبة عندما تكون هذه االلتهابات في الجروح والعمليات 

 ريق الدم، مما قد يسبب مشاكل أخرى الجراحية ، مما يسبب تأخر الشفاء لهذه الجروح وانتقال العدوى الى باقي أعضاء الجسم عن ط
في الجسم، كذلك من جانب آخر ظهور سالالت بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية والمطهرات ، مما ساهم في زيادة الخطر وانتشار 

 العدوى وصعوبة السيطرة على االلتهابات.
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 أهداف البحث:

كبيرة للعديد من األشخاص وكثيرا ما يتعرض الشخص إلصابة  من المعروف أن التهابات جروح العمليات الجراحية تشكل مشكلة
 فبكتيرية أثناء زيارته للمستشفى للقيام بتغير الغيار الجراحي أو أثناء الحاجة للبقاء في المستشفى ألجراء عملية جراحية وبالتالي تهد

 .. .              هذه الدراسة إلى:                                                           

 .عزل وتشخيص األنواع البكتيرية المسببة اللتهابات جروح العمليات الجراحية في مستشفى مصراته المركزي 
 .معرفة مدي تأثيرا المضادات الحيوية المستخدمة علي هذه األنواع البكتيرية المعزولة 
 والمخاطر التي تتعرض لها من جراء إهمال جروح العمليات  التوعية الصحية للتعريف بأهمية العناية بجروح العمليات الجراحية

 .ونظافتها وتقديم بعض التوصيات

 أهمية البحث:

نظرا لتفاقم هذه المشكلة وازديادها في العالم ومعاناة العديد من المرضى من تأخر الشفاء بعد العمليات الجراحية األمر الذي جعلنا 
نركز على أهم األنواع البكتيرية التي ممكن أن تسبب العدوى وااللتهابات في هذه الجروح وعزلها واختبار حساسية المضادات الحيوية 

 يها محاولة منا في المساهمة ولو بالقليل في الحد من هذه المشكلة.  المستخدمة عل

 حدود الدراسة:   

يعتبر التلوث الميكروبي مصدر أساسي للعدوى في األقسام وبين المرضى داخل المستشفيات والتي يتسبب عنها العديد من المشاكل 
ي ابات الناتجة عنه وتحديدا في قسم الجراحة بالمستشفى المركز والصعوبات، حيث ركزت هذه الدراسة على التلوث البكتيري وااللته

لمدينة مصراته في ليبيا وكانت في تلوث الجروح في حد ذاتها ، حيث عزلت البكتيريا من الجروح والعمليات الجراحية وتعريفها وكذلك 
 تجربة حساسية المضادات الحيوية  المستخدمة في العالج عليها.

 ريفها:مصطلحات الدراسة وتع

بصورة عامة بأنها هي التي تحدث نتيجة تحطم في الحاجز الدفاعي الطبيعي )الجلد( بسبب متعمد أو نتيجة لحادث أو الجراحة: 
( ، وهي تقنية طبية ترتكز على التدخل  Bowler et al,2001نتيجة إلجراء عملية جراحية مما ينتج عنه تمزق وضغط علي النسيج )

وكقاعدة عامة أي إجراء يحدث فيه شق في األنسجة يعتبر عملية جراحية، وهناك إجراءات أخرى ال ، الطبي لعالج األنسجة المصابة
دية للعمليات اتتبع تحديدا هذا الوصف كالقسطرة أو التنظير ,ولكنها قد تعتبر إجراء جراحيا أيضا في حال تضمنها تحضيرات اعتي

الجراحية كالتخدير والبيئة المعقمة واألدوات الجراحية والخياطة ، وقد يدخل تحت هذا الوصف الجراحات اإلشعاعية كالتي تستخدم في 
 (.Weinstein, 1998العالج اإلشعاعي لألورام )

ات الجراحية علي تقسم جروح العمليأنواع الجروح:  هو الحالة التي تتخلل فيها البكتيريا أو الفيروسات إلى الجرح وتلويثه: تلوث الجرح
        حسب درجة التلوث بالبكتيريا كالتالي:
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، %2-1وهو النوع الذي ال يحمل تلوثًا مثل إزالة الغدة الدرقية والفتق وتكون نسبة إصابة الجرح أو نسبة التعرض للتلوث .النظيف: 1
ة الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي أو التنفسي بحيث إن الجراحة ال تخترق وهي جروح العمليات التي ال يحدث فيها شق لمنطق

أو خلل في تقنيات التعقيم داخل غرفة  أنسجة ملتهبة , أو تمتد إلي أعضاء بالجسم  بها قاطنات طبيعية ، مع عدم حدوث أي خرق 
 (.2009( )الراوي، %5-0ح من )العمليات ،ويكون معدل االلتهاب في هذا النوع من العمليات البسيط جدا يتراو 

وهو النوع الذي يتواجد في منطقة من الجسم تحتوي علي عدد ضئيل من البكتيريا الطبيعية مثل العمليات الخاصة النظيف الملوث: .2
 .             (%5-2بالجهاز البولي والخاصة بالبلعوم و عمليات القولون بعد تحضيره ,وتكون نسبة إصابة الجرح ونسبة التعرض للتلوث )

وهي تتواجد في أماكن من الجسم التي لم تحضر جيدا، وتحتوي علي عدد كبير من البكتيريا الطبيعية مثل التهاب .الجروح الملوثة: 3
 (. Bowler et al,2001( )%30-5الصفاق وتكون نسبة اإلصابة أو نسبة التعرض للتلوث )

 عدوى الجروح:  

عبارة عن ظاهرة هجوم البكتيريا علي األنسجة بعد تحطم المقاومة الموضعية والجهازية للعائل ،  يمكن تعريف إصابة الجروح بأنها
 Bailelyحيث أن فرصة ظهور إصابة للجروح بعد الجراحة يتم تحديدها بالقدرة اإلمراضية للميكروب و كذلك مدى التلوث بالبكتيريا )

& loves ,2004 العدوى ، منها ما هو متعلق بالمريض مثل المناعة والنظافة الشخصية ومنها (، وتساهم العديد من العوامل في هذه
ما هو متعلق ببيئة المستشفى ودرجة وكفاءة التعقيم والعالج، ومنها ما هو متعلق بالطاقم الطبي ومدى االحتياطات المتبعة وغيرها ، 

في  %40تقدمة مثل أمريكيا وأوروبا إلى أكثر من في الدول الم %10-5حيث ازدادت العدوى في المستشفيات سنة بعد سنة من 
 (. Bereket,2012بعض أجزاء من آسيا )

  المصادر الداخلية:

المصدر الرئيسي للبكتيريا الملوثة هو أنسجة المريض ذاتها، حيث إن اغلب اإلصابات تعود إلي القاطنات البكتيرية للمريض، التي 
لمخاطية واألمعاء وذلك عند تهتك الجلد فتكون األنسجة المكشوفة عرضة للتلوث بالقاطنات تتواجد بصورة طبيعية في الجلد واألغشية ا

  الداخلية المنشأ. 

   المصادر الخارجية:

في هذه الحالة يكون مصدر الملوثات من خارج جسم المريض، كأن تكون من بيئة المستشفى وهذه تشمل المرضي اآلخرين أو الطاقم 
كون له دور أساسي في انتقال هذا النوع من العدوى كذلك قد ينتقل الكائن الدقيق المعدي عن طريق التماس الطبي المعالج، الذي ي

غير المباشر من خالل األدوات الطبية الملوثة أو غير المعقمة بشكل جيد، واألغطية والقفازات، التي يتم استعمالها مع أكثر من 
 (.   Mims et al, 1998., Russell et al, 2004مريض دون أن تبدل أو تعقم ) 
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 :Staphylococcusالمكورات العنقودية 

هذا الجنس البكتيري عبارة عن خاليا كروية الشكل موجبة لصبغة جرام تتواجد على هيئة كريات منفردة أو ثنائيات أو متجمعة على 
لى تحركة، وُتعطي نتيجة موجبة الختبار الكشف عهيئة عنقودية كما يمكن أن تتواجد على هيئة سالسل قصيرة وأغلب أنواعها غير م

نوع، ومن أهم األنواع المعروفة النوع البكتيري  32إنزيم الكاتاليز كما لها القدرة على تخمير سكر الجلوكوز، وهناك منها حوالي 
Staphylococcus aureus  الذي ُيعطي نتيجة موجبة الختبار تفاعل إنزيم التجلط، أما النوع البكتيريStaphylococcus 

epidermidis  والنوع البكتيريStaphylococcus saprophytica   فليس لهما القدرة على إنتاج إنزيم التجلط، وبعض السالالت
لها القدرة على تكوين الحافظة أو تكوين طبقة لزجة تساعدها على مقاومة مضادات البكتيريا وأغلب أنواعها الهوائية اختياريًا إال أن 

السالالت تفضل النمو في الظروف الهوائية ، كما لهذا الجنس البكتيري القدرة على تخمير المواد الكربوهيدراتية للحصول على أغلب 
( Arora, 2003من أهم األنواع البكتيرية االنتهازية الممرضة ) Staphylococcus aureusالكربون والطاقة، ويعتبر النوع البكتيري 

اذ والحصف وكذلك  Staphylococcus aureus، يسبب النوع البكتيري  عدة إصابات منها التهابات الُجروح، وتكون البثرات والشحَّ
ب االتقرُّحات كما يمكن لهذا الجنس البكتيري أن ُيحِدث اإلصابة بالتهاب العظام، والتهاب الثدي، والتهاب السحايا، تجرثم الدم، وااللته

ما أن هذ الجنس البكتيري يسبب التسمم الغذائي، ومن المعلوم أن هذا الجنس البكتيري ُيشكل الرئوي، وكذلك تقيح الغشاء الجنيني ك
من المواليد الُجدد النوع البكتيري  %50الفلورا الطبيعية لألنف والجلد في األشخاص األصحاء حيث يحمل حوالي 

Staphylococcus aureus  ( في األنفJawetz et al 2004أما النوع البكت ، ) يريStaphylococcus saprophyticus  
يسبب التهاب بطانة القلب   Staphylococcus epidermidisفهو يسبب التهابات المسالك البولية في السيدات والنوع البكتيري 

Endocarditis   .ات الحيوية  Devriese )وتعفن الدم نتيجة اإلصابة بهذا النوع البكتيري ، كما له أيضا خاصّية المقاومة للمضادَّ
et al, 2005; Russel et al,2004. ) 

 :Streptococcusالمكورات العقدية 

وقد تتواجد  Diplococciيعتبر هذا النوع البكتيري موجبًا لصبغة جرام وخالياه عبارة عن كريات متمددة وغالبًا ما تتواجد في ثنائيات 
فسينتج عن  Blood Agarته معمليًا على الوسط الغذائي أجار الدم (، وعند تنميArora, 2003منفردة أو على هيئة سالسل قصيرة )

ذلك ظهور لون أخضر نتيجة للتحلل غير الكامل لكريات الدم الحمراء والذي يعرف بالنوع المحلل للدم ألفا كما هو الحال في 
Streptococcus viridans ( وهذا التحلل هو ما يميز هذا النوع البكتيري عن المجموعةAأ ،) ما الجنس البكتيري

Streptococcus Spp  0.5الذي يقوم بإحالل كامل لكريات الدم الحمراء ويعرف بالنوع المحلل للدم بيتا ويتراوح قطر الخلية ما بين 
ميكروميتر وهذا النوع البكتيري ال يكون أبواغ، كما أنه غير متحرك وقادر على تخمير سكر الجلوكوز لينتج حمض الالكتيك  1.25 –

Lactic Acid كما أنه ال يفرز إنزيم الكاتاالز ،Catalase Enzyme ويمكن تنميته معمليًا عند توفر ظروف بيئية ال هوائية في ،
من غاز ثاني أكسيد الكربون كمتطلب يحفزه على النمو، ولهذا النوع البكتيري القدرة على التحول الذاتي لمستعمراته حيث  %5وجود 

(، بينما المستعمرات المعتمة لها Talaro & Park, 2005لها القدرة على التواجد والنمو في البلعوم األنفي ) أن المستعمرات الشفافة
لبكتيري االقدرة على التواجد والنمو في الدم، ويتواجد هذا النوع من البكتيريا بصورة طبيعية في القناة التنفسية العلوية، كما أن لهذا النوع 

تهاب الرئوي، كما له القدرة على إحداث اإلصابة بالتهاب الجيوب األنفية والتهاب األذن الوسطى والتهاب القدرة على إحداث االل
( ، كما يمكن لهذا النوع البكتيري إحداث اإلصابة بالتهاب العظام والتهاب المفاصل والتهاب بطانة (Nafees et al 2010 السحايا 
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التهابات النسيج الخلوي والخراجات الدماغية وتجرثم الدم والتهاب ملتحمة العين، و ُيعتبر القلب والتهابات التجويف البطني وكذلك 
أيضًا المسبب الرئيسي للعديد من اإلصابات الشديدة في األطفال واألشخاص المتقدمين في السن وكذلك األشخاص الذين يعانون من 

ـــاعي )  (.  Raja ,2007 & McCann et al, 2008خلل في الجهــــاز المــنــ

 :Escherichia coliالشريكية القولونية 

هي خاليا بكتيرية سالبة لصبغة الجرام غير مكونة لألبواغ ومتحركة الحتوائها على أسواط متعددة وحافظة دقيقة تكسبها اللزوجة عند 
وية الكربوهيدرات منتجة غاز، خالياها عص تنميتها على الوسط الغذائي المناسب، كما أنها الهوائية اختيارية ولها القدرة على تخمير

عرضا، كما أن الشكل الظاهري للخاليا قد يكون كرويا أو  1.5 – 1.1مايكرومتر طولي وحوالي  6.0 – 2.0يتراوح حجمها حوالي 
لتركيب في ا عصيات خيطية طويلة. لهذا النوع البكتيري أهداب تساعده على االلتصاق بخاليا العائل وهذه األهداب تختلف من حيث

وهذا النوع البكتيري هو المسؤول عن تفشي أغلب حاالت  Bell & Kyriakides 2002)السالالت المختلفة للشريكية القولونية )
اإلسهال خالل فصل الصيف وبعض حاالت اإلسهال عند األطفال وحاالت التسمم الغذائي، ويتواجد هذا النوع البكتيري كقاطن طبيعي 

والحيوان، وفي بعض األحيان يتحول إلى بكتريا ممرضة، ويعتبر هو المسبب الرئيسي اللتهابات الجهاز التنفسي،  في أمعاء اإلنسان
 (.Mosier & Ladisch 2011كما أن هناك العديد من السالالت التابعة لهذا النوع البكتيري لها القدرة على إحداث اإلسهال )

 :Klebsiellaالكليبسيلال 

لبكتيري عصوية ال هوائية اختياريًا وليس لها القدرة على النمو في الظروف البيئية الالهوائية ويتراوح طول خالياه خاليا هذا النوع ا
ميكروميتر، وتتواجد منفردة أو في ثنائيات أو على هيئة سالسل قصيرة وهي  0.8 – 0.5ميكروميتر وعرضها حوالي  2 – 1حوالي 

 Podschunى تخمير سكر الالكتوز وهي بكتيريا غير متحركة إال أن هناك أنواع لها أهداب )سالبة لصبغة جرام، كما لها القدرة عل
& Ullmann, 1998 درجة مئوية ويتأثر  43 – 12( ، لهذا النوع البكتيري القدرة على النمو في درجات حرارة متفاوتة تتراوح ما بين

دقيقة، وعند توفر الظروف البيئية المالئمة فهي تكون حافظة  30لمدة درجة مئوية  55عند تعريضه للحرارة الرطبة عند درجة حرارة 
، وغالبًا Abscessesجيالتينية كبير من عديد السكريات، ويعتبر أحد المسببات الرئيسية اللتهاب الرئة وينتج عن ذلك تكون الخراج 

كري ومرضى سوء التغذية، ما تكون هذه اإلصابات انتهازية وتحدث في األشخاص الذين يعاون من أمراض صدري ة ومرضى السُّ
، كما يمكن أن يسبب Nosocomial Infection  ((Alves et al, 2006وبذلك فهو يلعب دور هامًا في إحداث عدوى المستشفيات 

رم الُحبيبي المسبب للصلبوم األنفي المعروف بالو  Klebsiella aerogenesالتهاب المسالك البولية وتعفن الدم بينما النوع البكتيري 
ي إلى تشوه األنف أو تشوه المسالك الهوائية، ويتواجد النوع البكتيري  الذي ُيصيب األنف والبلعوم وفي بعض اإلصابات المزمنة قد يؤدِّ

Klebsiella ozaena  ي لتلف األغشية في الغشاء الُمخاطي لألنف وُيعتبر من المسببات النادرة إلصابات الجهاز التنفسي المؤدِّ
 (.Lorian, 2005خاطية.)الم

 :Pseudomonasة الزائف

ميكروميتر طول، وهي سالبة لصبغة جرام غير مكونة  2عرض و  0.6خاليا هذا الجنس البكتيري عبارة عن عصويات هوائية بحجم 
(، كما أنَّ بعض سالالت النوع Collee, 1989لألبواغ، وهو متحرك بواسطة أسواط )سوط أو اثنين( تتواجد على قطبي الخلية )

نوع  200قد يكون حافظة ويعتبر من أهم األجناس البكتيرية الممرضة وذلك من أصل   Pseudomonas aeruginosinالبكتيري 
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درجة مئوية وُيفرز صبغتين قابلتين للذوبان وهما صبغة بيوسيانين  42 – 37من هذا الجنس، وله القدرة على النمو في حرارة 
Pyocyanin  الذي يكسبها اللون األزرق عند تنميته في المعمل وصبغة بيوفيردينPyoverdin   الذي يكسبه اللون األصفر المخضر

وهذه الصبغة تفرز بكثرة في الوسط الغذائي الذي يحتوي على مقدار قليل من الحديد، وهناك نوعان آخران من الصبغات يفرزها هذا 
الذي يكسبها اللون البني  Melaninالذي ُيكسبها اللون األحمر وصبغة ميالنين  Pyorubrinرين الجنس البكتيري وهما صبغة بيوروب

 (.Bagnasco et al, 1998ومن المعروف قدرة هذه البكتريا على مقاومة المضادات الحيوية )

ات الرطبة على التواجد في البيئ يتواجد هذا الجنس البكتيري في القناة الهضمية والمياه والتربة ومياه الصرف الصحي وله القدرة
للمستشفيات مثل أحواض الغسيل وأدوات تنظيف األرضيات، كما له القدرة على النمو في قطرات العين مثل والمحلول الملحي وبعض 

( وأغلب اإلصابات التي يحدثها النوع البكتيري Wood et al, 2002 & Kenneth et al, 2004 مواد التطهير) 
Pseudomonas aeruginosa  تكون انتهازية وتسبب ما يعرف بعدوى المستشفيات وهذه اإلصابة تحدث في األشخاص الُمصابين

بخلل في الجهاز المناعي، وهو أيضا المسؤول عن اإلصابات الجلدية والتهابات المسالك البولية واإلصابات الصدرية والتهاب األذن 
 (.Balaban et al. 2004الخارجية، وإصابات العيون.)

 الدراسات السابقة:

وآخرون في دراستهم التي أجريت في ثالث مستشفى في أثيوبيا وأكدوا فيها ارتفاع معدل  Endalaferبناء إلى ما توصل إليه انداالفر 
حالة وكانت نسبة البكتيريا الموجبة  77حالة وبلغت عدد حاالت العدوى  100لكل  35.8حدوث العدوى في هذا المستشفى حيث بلغ 

 ( Endalafer et al, 2011( . )%69( والسالبة )%31جرام منها )

لدراسة التي أجريت في ثالثة مستشفيات هي الخنساء ، الزهراوي ومستشفى صدام العام في مدينة الموصل عزل وتشخيص في ا
 , Klebsiellaالجراثيم الموجودة في بيئة وصاالت العمليات وكانت األنواع المعزولة تتضمن األنواع السالبة لصبغة جرام  تمثلت في 

Enterobacter ,Pseudomonas , Escherichia, Serratia , Alcaligenes , Proteus, Citrobacter , Hafnia , 
Providenciae    وبعض األنواع الموجبة لصبغة جرام مثلStaph. Aureus  وStrep. Faecalis  وStrep. Agalactiae  و

B. subtilis  وB. cereus  وB. coagulans  ،(.2005) نوري و شريف 

حالة جراحة كانت لديهم  676وآخرون في مستشفى سان سولفاتور في إيطاليا والتي درسوا فيها  Giacomettiوفي دراسة جياكوميتي  
 Staphylococcusحالة منها وكانت األنواع المعزولة هي  614أعراض في جروحهم وعزلت البكتيريا المسببة لهذه االعراض من 

aureus  191 ( والنوع%28.2حالة )Pseudomonas aeruginosa  170 ( و%25.2حالة )Escherichia coli  53  حالة
( ) %5.6حالة ) Enterococcus faecalis  38( و %7.1حالة ) Staphylococcus epidermidis 48( و7.8%)

Giacomett et al, 2000.) 

ي لعدوى المستشفيات والت وآخرون في باكستان األنواع البكتيرية الرئيسية المسببة Khanبينت الدراسة التي قام بها كل من خان 
و  Enterococciو  Pseudomonas aeruginosaو  Staphylococcus aureusأصبحت مشكلة صحية واقتصادية وكانت 

Bacillus وAcinetobacter spp وStreptococcus spp وCoagulase-negative staphylococcus وLogionella  
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 Escherichia coli, Proteus, Klebsiella pneumonia, Serratiaوهي: )  Enterobacteriaceaeوأنواع عائلة  
marcescens ( )Khan et al, 2015.) 

 460مريض من  44، حيث أظهرت إصابة  2007وآخرون التي أجريت في المستشفى التعليمي في مالي سنة  Togoفي دراسة توقو
 Escherichiaالجراحية وأكثر البكتيريا المتكررة في اإلصابة هي حالة منها بعد العمليات  31عينة بعدوى في هذا المستشفى منها 

coli  ((Togo et al, 2007. 

وآخرون في ألمانيا تبين أن عدوى المستشفيات زادت ورفعت من مستوى االمراضية والوفاة وأكدوا على  Ottواستنادا على دراسة أوت  
عزلة بكتيرية وكانت األنواع البكتيرية المعزولة هي  124مريض عزلت  117أن هذه الزيادة كانت واضحة ، حيث من 

Coagulase-negative staphylococcus وPseudomonas aeruginosa  وCandida spp وOtt et al, 2013) 
Enterobacter spp.) 

حالة من  96ى في عدو  117والذين أكدوا فيها وجود  2003وآخرون في تركيا سنة  Canturkوفي الدراسة التي أجراها كانتورك  
مريض ممن خضعوا إلجراء عمليات جراحية وكانت أغلب الحاالت من ذوي الوزن الزائد  395مجمل العينات المدروسة وهي 

(Canturk et al, 2003 .) 

 116مريض تم إيوائهم في قسم الجراحة منهم  800وآخرون في الهند والتي أجريت على  Kurhadeفي دراسة أخرى أجراها كورهادي 
 Pseudomonasو  Staphylococcus aureusحالة تعاني من التهابات الجروح بالبكتيريا وكانت األنواع المعزولة هي 

aeruginosa  وEscherichia coli  وKlebsiella pneumonia  وCoagulase-negative staphylococcus  و
Bacteroides spp  وProteus mirabillis  وBeta Haemolytic streptococci  وPeptococcus spp  وProteus 

vulgoris  وCitrobacter spp  ( حيث كانت أغلب األنواع المعزولة من البكتيريا السالبة والموجبة مقاومة للمضادات الحيوية ، 
Kurhade et al, 2015.) 

 منهجية الدراسة:

 40، حيث تم جمع  2016.7.13إلى  2016.4.18أجريت هذه الدراسة في مستشفى الحوادث والطوارئ بمصراته في الفترة ما بين 
عينة ، شملت الدراسة مرضي اللوزتين والزائدة الدودية والمرارة والبواسير والقولون والقيصرية واخدت العينة بإمرار وتدوير الماسح 

 Nutrientمن قبل الطبيب المعالج ، ثم نقلت العينات الي المختبر، وبعد تحضين العينات في الوسط ( cotton swap القطني ) 
broth  ساعة زرعت العينات على اجار الدم  24لمدةblood agar   واجار الدم المسخنchocolate agar   واجار الماكونكي

McConkey agar  تم مالحظة الصفات الظاهرة للبكتيريا النامية من حيت  م37ساعة عند درجة حرارة  24وبعد التحضين لمدة
شكل المستعمرة والقدرة التخمرية لسكر الالكتوز وتحليلها للدم وانتاجها للصبغات الي غير ذلك من الصفات، ثم استخدمت صبغة 

 & Clarke)دية ) الطريقة التقليالجرام للتعرف علي شكل البكتيريا وللتميز بين البكتيريا الموجبة والسالبة للصبغة وذلك باتباع 
Cowan, 1952 كما أجرى اختبار الكاتاليز ،Catalase test  لتمييز المكورات العنقوديةStaphylococcus spp  الموجبة له عن
السالبة لهذا االختبار، وذلك بمزج مستعمره نقيه مع قطرة من بيروكسيد الهيدروجين  Streptococcus spp المكورات السبحية 

(H2O2 بتركيز )علي شريحة زجاجية، تكون فقاعات هوائية مباشرة يدل علي ايجابية االختبار، كما يجب عدم األخذ بالنتائج  %3
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لمعرفة قدرة البكتيريا علي افراز انزيم  Coagulase testالتي ال يتصاعد فيها الغاز مباشرة، كما أجرى اختبار الكواقيوليز 
يعمل علي تخثر وتجلط بالزما الدم، حيث يحول الفيبرينوجين إلي فيبرين، وأجري هذا االختبار أساسا الذي    Coagulaseالكواقيوليز

التي لها القدرة علي افراز هذا االنزيم عن  pathogenic Staphylococcus aureusلتمييز المكورات العنقودية الذهبية الممرضة 
 pseudomonasلتمييز جنس  Oxidase testتم إجراء اختبار األوكسديز  بقية المكورات العنقودية األخرى الغير ممرضة ، كما

spp  الموجبة لهذا االختبار عن باقي األجناس التابعة لعائلة المعوياتEnterobscteriaceae كما تم إجراء اختبار السترات ،
Citrate test رات هذا الغرض يستخدم مستنبت ستوهو اختبار يكشف عن البكتيريا تستخدم السترات كمصدر وحيد للكربون ، ل

عند نمو البكتيريا علي هذا المستنبت يتحول لون المستنبت من االخضر الي االزرق نتيجة لتحول   Simmons citrateسيمون 
)  Escherichia coliو pseudomonas sppالي القلوي وهذا التغبر في اللون يؤكد على وجود البكتيريا مثل  phدرجة 

(Talaiekhozani et al, 2015 كذلك تم اختبار مدي حساسية العزالت البكتيرية لمجموعة من المضادات الحيوية باستخدام طريقة ،
باستخدام الماسحات القطنية من المعلقات البكتيرية بعد ان  Mullar Hintonتمت الزراعة علي وسط  Kirby Bauerالقرص المنتشر 

، تم ترك الطبق ليجف بعدها وزعت األقراص لكل طبق ، عند درجة  McFarland 0:5 تم ضبط عكارتها مقارنة بمحلول مكفارالند
ساعة ، يلي ذلك تم قياس قطر منطقة التثبيط وتقدير مدي الحساسية لكل مضاد حيوي بالرجوع الي  24تم التحضين لمدة   37حرارة 

 (. Bauer et al, 1996 الجداول القياسية )

 المستخدمة واختصاراتها الحيوية المضادات( 1) الجدول

 
 النتائج والمناقشة:

( %25) المدروسة العينات من عينات 10 أن (1تبين كما في الشكل ) اإلحصائية التحليل وإجراء المعملية الفحوصات اجراء بعد
 Staphylococcus)  جرام لصبغة موجب ما هو منها بكتيري  نمو أظهرت( %75) منها عينة 30 بينما ، البكتيري  النمو من خالية

aureus و Streptococcus spp  )جرام لصبغة والسالبة (Klebsiella spp  و Pseudomonas spp وEscherichia coli )
 Pseudomonas  بكتيريا يليها( %63) بنسبة Staphylococcus aureus لبكتيريا هو بكتيري  تواجد أعلى وأوضحت الدراسة أن

ا  تصار  ال ر   ال  اد ال يو     

30mg CXM Cefuroxime 1 

10mg CN Gentamycin 2 

5mg VA Vancomycin 3 

100mg PRL Piperocillin 4 

75mg MEZ Meziocillin 5 

30mg CL Cephalexin 6 

10mg FOX Cefoxitin 7 

30mg CTT Cefotetan 8 

5mg CIP Ciprofixcicin 9 

30mg AK Amikacin 10 

30mg AMC Amoxicillin 11 

30mg CRO Cerftriaxone 12 

30mg FIM Nitrofurantion 13 

15mg E Erythromycin 14 
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spp ثم ،( %13) بنسبة Klebsiella spp ثم ،( %10) بنسبة Escherichia coli وStreptococcus spp لكل( %7) بنسبة 
( ودراسة خان وآخرون في باكستان Kurhade et al, 2015منهما، حيث توافقت مع كل دراسة كورهادي وآخرون في الهند )

(Khan et al, 2015في 2005، ( وكذلك مع دراسة نوري وشريف في العراق ) نوري و شريف ) بينما  المعزولة األنواع أغلب ،
( في أغلب   Togo et al, 2010في مالي ) ( ودراسة توقو Ott et al, 2013تخالفت مع دراسة أوت وآخرون في ألمانيا ) 

 ,Giacometti et alالبكتيريا المعزولة ، في حين توافقت مع بعض الـبكتيريا المعزولة في دراسة جايكوميتي وآخرون في إيطاليا )
2000 .) 

 
  البكتيرية المعزولة من عينات الدراسة األنواع نسبة( 1) الشكل

 و Staphylococcus aureus( أيضا أن نسبة البكتيريا الموجبة لصبغة الجرام والمتمثلة في 1وتبين من خالل الشكل )
Streptococcus spp (70% أعلى من نسبة البكتيريا السالبة والمتمثلة في )Klebsiella spp  و Pseudomonas spp 

 Endalafer)( وبهذه النتيجة تخالفت مع دراسة أنداالفر وآخرون في أثيوبيا %30والتي كانت نسبتها فقط ) Escherichia coliو
et al,2011 ) .والتي أظهرت العكس 

 تثبيط هالة قطر بقياس مضاد كل حسب المضادات هذه تأثير تفاوت (2الحيوية ) الشكل  للمضادات الحساسية اختبارات اجراء وعند
والمتداولة والتي تختلف في بعض األحيان بين  المستخدمة الحيوية المضادات على التركيز تم حيث ، عليها المتحصل النمو

 . المستخدمة في البكتيريا الموجبة لصبغة الجرام واألخرى المستخدمة للبكتيريا السالبة
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 الحيوية المضادات ألقراص المعزولة البكتيريا حساسية يبين( 2) الشكل

 ،  Ciprofioxacin Cefuroximeالحيوية  للمضادات Staphylococcus aureus لبكتيريا عالية وأظهرت النتائج حساسية
Gentamycin، Cefoxitin  ، Nitrofurantionو Amoxicillin من لكل متوسطة وحساسية Vancomycin ، Cefotetan و 
Cerftriaxone  لمضاد الحساسية وعدم Erythromycin  ،لبكتيريا عالية حساسية حين في عليها  Streptococcus spp لكل 

 .(2) والجدول( 3) ملم كما في الشكل30 إلى ملم15 من الهالة قطر وتفاوت المستخدمة الحيوية المضادات

 
 المعزولة الجرام لصبغة الموجبة البكتيريا على الحيوية المضادات تأثير يبين( 3) الشكل

Staph.aureusE.coli                                Streptococcus spp                        Klebsiella spp                        Pseudomonas spp              
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 الحيوية للمضادات لصبغة الجرام الموجبة البكتيريا حساسية مدى يبين( 2) جدول

 CTT 
(30) 

E  
(15) 

CXM 
(30) 

AMC 
(30) 

CN 
(10) 

FlM 
(30) 

AV 
(5) 

CRO 
(30) 

CIP 
(5) 

FOX 
10 

Streptococcus spp I I S I R S S S I I 

Staphy aureus R R S I S S S R S I 

 تو يح الر وز
R= Resistant 

 ال يوجد تأثير )مقاوم(

I= Intermediate 
 متوسط التأثير

S= Sensitive 
 يوجد تأثير ) حساس(

 

 الجراحية تالعمليا بعد ما المرضى من المعزولة السالبة البكتيريا على المستخدمة الحيوية المضادات تأثير كما أظهرت النتائج مدى
 Klebsiella spp لبكتيريا تأثير أعلى وكان  Psedomonas sppو Escherichia coli و Klebsiella spp  في تمتلت والتي

 ,Cerftriaxone من لكل البكتيريا لهذه ضعيف تحسس مع Ciprofioxacin ثم  Amikacin يليه Cefotetan الحيوي  للمضاد
Meziocillin, piperacillin  ,بكتيريا بينما عليها، المضادات باقي فعالية وعدم Escherichia coli للمضاد حساسية أعلى كانت 

 و Piperacillin من لكل أقل بتأثير ثم ، Gentamycinو Amikacin يليهاCerftriaxone   و Cefotetan  الحيوي 
Cephalexin من لكل ضعيف وبتأثير Meziocillin وAmoxicillin الحيوي  للمضاد حساسيتها وعدم Ciprofioxacin ، بينما 

 Amikacin و Piperacillin يليه Ciprofioxacin الحيوي  للمضاد عالية حساسية أظهرت Psedomonas spp بكتيريا
( 4) الشكل ،Cefotetanو Cephalexin و Cerftricixone من لكل حساسيتها عدم مع ، Gentamycin ثم Meziocillinو

 (3) والجدول
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 تأثير المضادات الحيوية على البكتيريا السالبة لصبغة الجرام المعزولة( يبين 4الشكل )

   AM
C 30 

CN   
10 

PRL 
100 

MEZ 
75 

CRO 
30 

CIP    
5 

CL   
30 

CTT 
30 

AK  
30 

E.COLI R S R R S R I S S 

KLEBSILA R R R R R R R S S 

PSEUDOMONAS R S S S R S R R S 

الر وز تو يح  
R= Resistant 

(مقاوم) تأثير يوجد ال  
I= Intermediate 

التأثير متوسط  
S= Sensitive 

(حساس)  تأثير يوجد  
 

وبشكل عام أظهرت النتائج مفاومة البكتيريا الموجبة لبعض المضادات الحيوية المستخدمة ومقاومة البكتيريا السالبة ألغلب المضادات 
دراسة كورهادي وآخرون في الهند والتي أكدت في نتائجها مقاومة أغلب ، حيث توافقت هذه النتائج مع عدة دراسات سابقة منها 

 .(Kurhade et al, 2015البكتيريا السالبة والموجبة لصبغة الجرام المعزولة من الجروح لمعظم المضادات الحيوية المستخدمة )

 :الخاتمة

 أساسيات أحد وهي األيام هذه ، الصحية الرعاية تواجه التي والصعوبات المشاكل أهم من الجراحية، العمليات بعد الجروح تلوث يعتبر
 وجود تبين عليها تحصلنا التي النتائج خالل ومن العامة الصحة في والمشاكل األمراض انتشار نسبة من زاد مما ، المستشفيات عدوى 
 ضعو  إلى تحتاج وبالتالي واألمراض، االلتهابات نسبة زيادة على مؤشر يعطي والذي المدروسة الحاالت ألغلب بكتيرية عدوى 

 المناسبة ةالحيوي المضادات وإعطاء الجروح وتنظيف المبكر بالعالج االهتمام إلى التعقيم كفاءة من بداية  الصحية الرعاية أساسيات
 منها اثنان يرياالبكت من أنواع خمس وجود النتائج أظهرت حيث البكتيرية، المقاومة تطور مع تزامنا الميكروبات لهذه فعالية ذات والتي

 من كانت ولو حتى ، الصحية والمشاكل االمراض من للعديد المسببة البكتيريا من وهي جرام لصبغة سالبة وثالثة جرام لصبغة موجبة
 فرصة لىع تتحصل الجراحية والعمليات الجروح مثل للجسم طبيعية الغير الظروف تحت أنه إال ، الجسم في الطبيعية القاطنات
 األنواع هذه ضد الجراحة وقسم الجراحية العمليات حاالت في المستخدمة الحيوية المضادات غالبية فعالية أيضا وتبين المرض إلحداث
 السليم ياروالغ للحاالت الدورية والمتابعة وقتها في بالجرعات وااللتزام المناسب المضاد إعطاء في الدقة يتطلب ولكن البكتيرية

 .وااللتهابات العدوى  من والحد الشفاء حلقة تكتمل لكى المحيطة الظروف من وغيرها للجروح والتنظيف

 التوصيات:

 ضرورةو  المستخدمة، والمطهرات التعقيم أجهزة فعالية لمدي الدوري  الفحص مع الجراحية، واألدوات العمليات حجرة كفاءة تقييم 
 .العدوى  من للحد أولي كخطوة المرضي مع التعامل عند اليدين بغسل الطبي الطاقم التزام

 المستخدمة والمضادات الحيوية للمضادات حساسيتها مدي وتحديد المستشفى بيئة من للبكتيريا الدوري  العزل 
 الحيوية تللمضادا وحساسيتها أنواعها لمعرفة المرافق الطبي والطاقم لألطباء الطبيعية الميكروبية القاطنات بدراسة االهتمام. 
 رورةالض دعت إذا إال الحيوية المضادات استعمال من والتقليل الحيوية، المضادات استخدام ترشد استراتيجية مخططات وضع 

 . لمعملا في الحيوية للمضادات الحساسية اختبار إليه يشير ما علي بناء المناسب الحيوي  المضاد اختيار يتم وان ذلك إلي
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 ستراتيجيةا ،ووضع المستشفى داخل للعدوى  دوري  بمسح تقوم ، المستشفيات داخل والتلوث العدوى  علي للسيطرة لجنه إنشاء 
 . منها للحد مناسبة

 وانتقالها العدوى  بخطورة عليها والمترددين المستشفى في للعاملين الصحي والتثقيف التوعية. 
 المستشفى تلوث بالمريض مباشرة عالقة لها التي المواضع هذه علي الدورية والدراسات البحوث علي التركيز. 
 الجراحي الغيار إجراء خالل للمطهرات األمثل التركيز واستعمال المعقمة األدوات توفير . 
 للعدوى  صدرم يكونوا ال حتى بالمرضي المباشرة عالقتهم بسبب بالمستشفيات الطبي الطاقم من للبكتيريا الحاملين معالجة. 
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Abstract 

   It is known that surgical wound infections are a big problem for many people, and a person often experiences a bacterial 

infection during his visit to the hospital to change the surgical spare or during the need to stay in the hospital for surgery as 

an infection inside the hospital, as this study aims to isolate and diagnose the bacterial types that cause wound infections 
Surgeries in Misurata Central Hospital and to know the extent of the effect of antibiotics used on these isolated bacterial 

species. This study was conducted in this hospital between 18.04.2016 to 13.07.2016, where 40 samples were collected that 

included the study of patients with tonsils, appendix, gallbladder, hemorrhoids and colon and cesarean section. The sample 

was taken by passing and rotating the swap cotton by the treating physician, then the samples were transferred to the 

laboratory for incubation for 24 hours at a degree of 37 C0 before transplantation, then the samples were grown and 

biochemical tests performed on them. The results of the study showed that 10 samples from the studied samples (25%) 

Free of bacterial growth, while 30 samples (75%) showed bacterial growth, of which were Gram positive bacteria 

(Staphylococcus aureus and Streptococcus spp) and Gram negative bacteria (Klebsiella spp, Pseudomonas spp and 

Escherichia coli). The effectiveness of the majority of antibiotics used in surgical cases and the surgical department against 

these bacterial types, but it is important for accuracy in administering the appropriate antibiotic, adherence to doses in time, 

periodic follow-up of cases, proper replacement and cleaning for wounds and other surrounding conditions to complete the 

healing cycle and reduce infection and inflammation. 
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