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الممخص
تضمن البحث التحري عن بعض الجراثيم المموثة ألجيزة القثاطر الوريدية لدى مرضى

الغسيل الكموي في مستشفى إبن سينا التعميمي (الموقع البديل) ثم اختبار قدرة الجراثيم المعزولة
عمى تكوين الغشاء الحيوي بالطريقتين اكار احمر الكونغو واالنبوب فضالً عن تقييم فعالية

بعض المواد عمى إزالة الغشاء الحيوي.

أظيرت النتائج أن الجراثيم المموثة ألجيزة القثاطر الوريدية شممتStaphylococcus :

 Staphylococcus haemolyticus ،aureusو  .Burkholderia cepaciaكما أظيرت
الدراسة الحالية أن قدرة الجراثيم اعاله عمى تكوين الغشاء الحيوي بطريقة االنبوب جاءت بواقع

 2،3و 0جرثومة عمى التوالي ،أما قدرتيا عمى تكوين الغشاء الحيوي بطريقة اكار احمر
الكونغو جاءت بواقع  1،2و 0جرثومة عمى التوالي .ك ما بينت النتائج القدرة العالية لممضادين
 Vancomycinو %10 Meropemenلكل منيما ومادة الشب  %20فضالً عن عصير

الميمون الطبيعي عمى إزالة الغشاء الحيوي المتكون بواسطة جرثومة  S.aureusأما المواد

االخرى التي استخدمت فمم تبد قدرتيا عمى ازالة الغشاء الحيوي.

الكممات الدالة :القثاطر الوريدية ،الغشاء الحيوي ،Staphylococcus aureus،المواد
المثبطة لمغشاء الحيوي
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المقدمة
تعرف القثطرة الوريدية ( Cervical Vein Catheter )CVCعمى انيا جياز يستخدم في عممية الغسيل الكموي في

الحاالت الطارئة التي تتطمب عممية الغسيل بصورة مستعجمة ،يتم ادخال الجياز في الوريد في منطقة الرقبةٌ ،يصنع جياز القثطرة
الوريدية من مواد عديدة من اىميا السميكون والبولي يوريثين ويتم تغميف الجياز بمواد مانعة لمتخثر ومواد مضادة لمجراثيم
لممحافظة عمى الجياز لفترة اسبوعين او ثالثة اسابيع ،من المضاعفات المراف قة الستخدام جياز القثطرة الوريدية ىو التياب النسيج
في منطقة الرقبة بسبب تعرضو لمجراثيم وتكون القيح في منطقة خروج الجياز من الجسم مع احمرار وتورم وألم وقد تمتد االلتيابات

ونمو الجراثيم الى داخل الجياز مؤدياً الى تجرثم الدم ، (Nissenson and Fine, 2017) Bacteremiaمن اىم االنواع
الجرثومية المسببة لتجرثم الدم ىي  Staphylococcus spp.وغالباً ما يكون تجرثم الدم عن طريق القثاطر الوريديـ ـ ـ ـ ـ ـة ،إضافةً

الى قدرة أغم ـ ـ ـ ـ ـب الجراثيم المسببة لتجرثـ ـ ـم الدم عمـ ـ ـى تكوين الغشاء الحيوي ) (Biofilmعمى اجيزة القثاطـ ـ ـ ـ ـر الوريدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مما
يزيد من امراضية وفوع ـ ـ ـة ىذه االص ـ ـابات خاص ـ ـ ـ ـةً في ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال وصول ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـا الى اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاء اخ ـ ـ ـ ـ ـرى مـ ـ ـن الجـ ـ ـس ـ ـ ـ ـم

(Glerup et

) al., 2019 ; Pelletier et al., 2016تعرف االغشية الحيوية عمى انيا عبارة عن مجتمع يتكون من نوع واحد او أنواع
مختمفة من الكائنات الحية الدقيقة المرتبطة مع بعضيا عمى اسطح معينة ومن ضمنيا االجيزة الطبية المنغرزة في جسم المريض،

تمجأ الجراثيم الى تكوين الغشاء الحيوي كواحدة من اليات الدفا ع مما يؤدي الى زيادة مقاومة ىذه الجراثيم لممضادات

الجرثومية ) . (Piegerovă et al., 2019 ; Iglesias et al., 2019يعد منع التصاق الجراثيم عمى السطوح احدى الخطوات
الميمة لمنع تكوين االغشية الحيوية ،والطرق الجديدة والمثيرة لالىتمام لمنع التصاق الجراثيم ىي استخدام الطالء الخموي مع

الببتيدات المضادة لمجراثيم التي تغير الخصائص الكيميائية لمسطح وبالتالي تتداخل مع التصاق الجراثيم وتمنع التصاقيا بالسطح
فيمنع تكوين االغشية الحيوية عمى االجيزة الطبية االصطناعية ،يستخدم العديد من الطالءات البوليمرية لطالء السطوح لمنع

الت صاق الجراثيم ،قد تكون ىذه الطالءات مضادات حيوية او مواد طبيعية ) ،(Somma et al.,2020ذكر

الباحث ()2016

 Algburi et al.,أنو يوجد بعض الزيوت االساسية لمنع تكوين او إزالة االغشية الحيوية المتكونة بفعل انواع من الجراثيم مثل

 Staphylococcus aureusو Pseudomonas spp.ومن ىذه الزيوت :القرفة الصينية  ،cassiaزعتر احمر، red thyme

زيت شجرة الشاي  ،tea tree oilزيت البمسم بيرو ،زيت الزيتون و زيت الحبة السوداء وغيرىا .أما الباحث )Jocker (2018

ذكر سبعة مواد منيا الكركم وشراب خل التفاح وبعض زيوت التوابل وزيت النعناع والثوم وبيربرين  Berberineوالفحم المنشط
لتحطيم او منع تكوين االغشية الحيوية .كذلك اشار الباحثان ) Kumari (2017و  ،Bhattacharyaأن عصير الميمون يحتوي
عمى بروتينات واحماض امينية اساسية مثل الميوسين وىذه المكونات غير سامة لخاليا الجسم باإلضافة الى عدم احتواء العصير

عمى كيتونات ويمكن استخدام الميوسين تجاري ًا في معالجة بعض الحاالت المرضية وفي إزالة االغشية الحيوية المتكونة بواسطة
بعض الجراثيم ،فيما ذكر الباحث ) Al-Talib et al., (2016أن الشب لو تأثيرات ممتازة مضادة لمجراثيم المنتجة لمرائحة

االبطية ويوصى باستخدامو إما مباشرة عن طريق التطبيق الموضعي أو كعنصر نشط في مزيالت الروائح ومضادات التعرق،
باإلضافة الى التأثير العالي لمشب ضد أنواع مختمفة من الجراثيم ومن ضمنيا  S.aureusوالتركيز المثبط ليذه المادة أكثر من

 ،%5تعزى بعض االفتراضات الى ان الشب لو تأثير مضاد لمجراثيم عن طريق تقميل الحموضة وبالتالي التأثير الضار عمى
جدار الخمية الجرثومية وتحطيميا ،عالوة عمى ذلك تؤكد الدراسات النسيجية سالمة ممح الشب الستيالك الثدييات ،أما الباحث

)Lu et al., (2014فقد ذكروا أن العسل يمكنو الدخول الى طبقة الغشاء الحيوي لمجرثومة  S.aureusوقتل الخاليا الجرثومية

وبذلك إزالة الغشاء الحيوي لمجرثومة واضافوا ان ىذه الخاصية تعتمد عمى نوع العسل المستخدم.

ىدفت الدراسة الحالية التحري عن مدى تموث بعض اجيزة القثاطر الوريدية لدى مرضى الغسيل الكموي واختبار قدرة

الجراثيم المعزولة عمى تكوين االغشية الحيوية بطريقتي أكار احمر الكونغو واالنبوب فضالً عن التحري عن فعالية بعض المواد
عمى إزالة الغشاء الحيوي.
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المواد وطرائق العمل
أوالً :المواد

االجهزة والمواد المستخدمة

جياز القثطرة الوريدية ( ، )CVCجياز فايتك Vitek 2 System

المضادان  Vancomycinو :Meropenemاستخدمت بتركيز  % 10لكل مضاد تم أذابة  1غرام من كل مضاد
(الشركة المجيزة لممضادين  / Nerosideتركيا) في  10سم ³من الماء المقطر المعقم.

تم استخدام الزيوت الطبيعية والمجيزة من معمل عماد /نينوى وىذه الزيوت شممت :زيت الزيتون ،زيت الحبة السوداء ،زيت

الجزر ،زيت النعناع ،زيت السمسم وزيت الزعتر ،العسل الطبيعي (العسل العراقي والعسل الفرنسي االبيض) عصير الميمون
الطبيعي جميع المواد اعاله اُستخدمت بدون تخفيف ،لبان الذكر وبيكربونات الصوديوم استخدمت بتركيز  ،%10الشب تم
استخدامو بتركيزين  %10و ،%20جميع المواد المذكورة اعاله تم تعقيميا بالبسترة لغرض التأكد من عدم تموثيا.
االوساط الزرعية

وسط أكار احمر الكونغو ،Congo red agarوسط  Tryptic soy brothالمضاف لو  %1كموكوز ،وسط أكار

الماكونكي  ،MacConky’s agar mediumوسط أكار الدم  ،Blood agar mediumوسط أكار الجوكميت Chocolate

 ، agar mediumوسط مرق منقوع المخ والقمب ( Brian heart infusion brothجميع االوساط اعاله تم تجييزىا من شركة
 /Lab Mediaالمممكة المتحدة) ،وتم تحضير كل وسط باالعتماد عمى
)(Cappuccion and Welsh, 2018; Sultan and Nabiel, 2019
المحاليل والصبغات :المحمول الفوسفاتي الممحي المنظم ،صبغة كريستال البنفسجية ،صبغة احمر الكونغو
االختبارات التشخيصية:
تم تشخيص جميع العزالت بإستخدام جياز فايتك  Vitek 2 Systemمن شركة  Biomerieuxالفرنسية وأجريت

الفحوصات في مستشفى بار في اربيل /العراق .ثم أُجري اختباران لكل نوع جرثومي لمتحري عن قابمية كل نوع عمى تكوين الغشاء
الحيوي وتضمن االختباران :طريقة االنبوب  Tube Methodوطريقة اكار احمر الكونغو .Congo Red Agar Method

ثانياً :طرائق العمل

ُجمعت  10قثاطر وريدية (العدد الذي تم الحصول ع ميو اثناء مدة الدراسة) من المرضى الخاضعين لعممية الغسيل الكموي
في مستشفى ابن سينا التعميمي (الموقع البديل) بعد ان يوصي الطبيب بضرورة رفع جياز القثطرة الوريدية من جسم المريض

بسبب انسداد الجياز نتيجة حدوث تخثر الدم داخل الجياز او نتيجة حدوث التياب لمنسيج المحيط بالجياز وخروج قيح مع رائحة
كريحة من منطقة االلتياب بحيث ال يمكن اجراء عممية الغسيل بالجياز حينيا يقوم الكادر الطبي بسحب جياز القثطرة الوريدية

من رقبة المريض ،تم وضع جياز القثطرة الوريدية مباشرةً داخل كيس معقم كما في الصورة (  1أ) ،تم ايصال جياز القثطرة
الوريدية الى مختبر المستشفى مباشرةً وتحت ظروف معقمة تم تقطيع جياز القثطرة الوريدية بواسطة مقص معقم الى قطع صغيرة

كل قطعة حوالي  6-4سنتيمتر ،وضعت كل قطعة مباشرةً داخل انبوب اختبار ٍ
حاو عمى وسط منقوع المخ والقمب ()BHI
المحضر مسبقاً والمحفوظ في الثالجة كما في الصورة ( 1ب) ،ثم ُحضن الوسط الحاوي عمى قطع جياز القثطرة الوريدية في
الحاضنة عند درجة ح اررة ْ 37م لمدة  24ساعة ،بعد انتياء فترة التحضين رجت االنابيب وأُخذت قطرات منيا وتم تمقيح وسط أكار
الماكونكي و وسط اكار الدم و وسط الجوكميت (تم اخذ عينات من جميع االوساط الحاوية عمى قطع القثطرة الوريدية لنفس

المريض) ،ثم ُحضنت االوساط عند درجة ح اررة ْ 37م لمدة  24ساعة (وضع وسط الجوكميت في الجار لتوفير  ،)CO2بعد انتياء
مدة التحضين تم مالحظة كل وسط لمتحري عن وجود نمو جرثومي عميو ثم أُجريت الفحوصات التشخيصية لألنواع النامية ،بعد

انتياء الفحوصات التشخيصية تم نقل جزء من المستعمرات النامية ولقحت في وسط منقوع المخ والقمب ( )BHIالمحضرة مسبقاً
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في انابيب اختبار والمحفوظة في الثالجةُ ،حضنت االنابيب عند درجة ح اررة ْ 37م لمدة  24ساعة ،بعد انتياء مدة التحضين
ُحفظت العينات الجرثومية في الثالجة لحين االستخدام.

أ

الصورة  :4جهاز القثطرة الوريدية

ب

أ .جهاز القثطرة الوريدية بصورة كاممة داخل كيس معقم

ب .قطع جهاز القثطرة الوريدية داخل انبوب اختبار ٍ
حاو عمى وسط منقوع المخ والقمب()BHI
بعد االنتياء من تشخيص العزالت تم إجراء اختبار قدرة الجراثيم المعزولة من عينات القثطرة الوريدية عمى تكوين الغشاء

الحيوي وبطريقتين:

أ _ طريقة االنبوب Tube Method

باستخدام لوب معقم اُخذ حممة لوب من وسط منقوع المخ والقمب ( )BHIالحاوي عمى الجرثومة المشخصة والمعزولة من

عينات القثطرة الوريدية وتم تمقيح وسط أكار الماكونكي بالنسبة لمجراثيم السالبة لصبغة كرام او وسط أكار الدم و وسط اكار

المانيتول الممحي بالنسبة لمجرثومة ُ ،Staphylococcus spp.حضنت االوساط عند درجة حرارة ْ 37م لمدة  24ساعة ،بعد
انتياء مدة التحضين تم أخذ جزء من المستعمرة الجرثومية النامية ولقح كل نوع داخل انبوب اختبار يحتوي عمى وسط trypticase

 soy brothالمعقم والمحضر مسبقا والمضاف لو  %1كموكوز ،تم تحضين االوساط لمدة  24ساعة بدرجة ح اررة ْ 37م ،بعد
كب الوسط ثم ُغسل االنبوب بمحمول الفوسفات الممحي المنظم  ،phosphate buffer salineوضع
س َ
انتياء مدة التحضين ُ

االنبوب بصورة معكوسة ليجف ثم أُضيف صبغة الكريستال البنفسجية بتركيز  %1الى كل انبوب لمدة  15دقيقة ثم ُغسل االنبوب
بماء ِ
خال من االيونات ُ ،deionized waterوضع االنبوب بصورة معكوسة ليجف ،تم مالحظة تكوين االغشية الحيوية في كل

انبوب ).(Sultan and Nabiel,2019

ب_ طريقة اكار احمر الكونغوCongo Red Agar Method

أُخذت حممة لوب من كل نوع من الجراثيم المشخصة والمعزولة من عينات القثطرة الوريدية والمحفوظة في وسط منقوع المخ

والقمب وتم تمقيحيا في اطباق ٍ
حاو عمى وسط اكار الماكونكي بالنسبة لمجراثيم السالبة لصبغة كرام أو وسط أكار الدم و وسط اكار
المانيتول الممحي بالنسبة لمجرثومة ُ ،Staphylococcus spp.حضنت لمدة  24ساعة بدرجة ح اررة ْ 37م ،بعد انتياء مدة
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التحضين تم أخذ جزء من المستعمرة الجرثومية النامية لكل نوع وتم تمقيح كل نوع في وسط اكار احمر الكونغو المحضر مسبقا،
ُحضنت لمدة  24ساعة بدرجة ح اررة ْ 37م بعد انتياء فترة التحضين تم الكشف عن قابمية الجراثيم المعزولة عمى تكوين االغشية
الحيوية من خالل تحول لون الوسط الى المون االسود وظيور المستعمرات بمون اسود بموري ).Shrestha et al., (2018
بعد االنتياء من اختبار قدرة الجراثيم المعزولة عمى تكوين الغشاء الحيوي تم اختيار جرثومة Staphylococcus

 aureusفي تجربة التحري عن قابمية بعض المواد عمى إزالة الغشاء الحيوي المتكون بواسطة الجرثومة اعاله وكاالتي:

تحت ظروف معقمة تم تقطيع جياز القثطرة الوريدية الى عدة قطع كل قطعة بحدود  4-3سنتيمتر ،وضعت القطع في

انبوب اختبار ٍ
حاو عمى وسط منقوع المخ والقمب السائل كما في الصورة )ُ ،(2عقم الوسط مع القطع باستخدام االوتوكميف بدرجة
8
ح اررة ْ 121م وضغط  15باوند /إنج ²لمدة  15دقيقة ،تم تحضير معمق لجرثومة  S.aureusبتركيز 10 ×1خمية /سم ³بالمقارنة
مع محمول ماكفرالند االنبوب رقم  ،0.5بواسطة عروة معقمة ُنقل جزء من المعمق الجرثومي الى وسط منقوع المخ والقمب الحاوي
عمى قطع القثطرة الوريدية ثم ُحضنت بدرجة ح اررة ْ 37م لمدة  72ساعة لضمان تكوين الغشاء الحيوي عمى القطع ،بعد انتياء مدة
التحضين تم التأكد من ظيور النمو بشكل واضح في الوسط (الجرثومة اعاله تم اختبار قدرتيا عمى تكوين الغشاء الحيوي سبق

ذكرىا) ثم باستخدام ممقط معقم نقمت جميع القطع و وضعت في المادة المراد معرفة فعاليتيا عمى إزالة االغشية الحيوية المتكونة
عمى قطع القثاطر الوريدية.

بعد مرور ساعتين وباستخدام ممقط معقم تم سحب قطعة واحدة من قطع القثاطر الوريدية الموجودة في المادة و وضعت

القطعة مباشرةً في انبوب اختبار ٍ
حاو عمى وسط منقوع المخ والقمب المحضر والمعقم مسبقاً ثم وضعت في الحاضنة بدرجة ح اررة
ْ 37م ،وبعد مرور  6ساعات تم سحب قطعة اخرى و وضعت في وسط منقوع المخ والقمب ثم وضعت في الحاضنة ،كررت
العممية بعد  24، 12 ،6و  48ساعة ،بعد  48ساعة تم سحب القطعة االخيرة و وضعت في وسط منقوع المخ والقمب وحضنت

لمدة  24ساعة ،بعد انتياء فترة التحضين تم مالحظة وجود النمو الجرثومي(العكورة) في كل انبوب يحتوي قطعة القثطرة الوريدية،

إن وجود النمو في االنبوب االخير( الوقت االخير 48ساعة) داللة عمى عدم فعالية المادة المستخدمة في إزالة االغشية الحيوية

المتكونة عمى قطعة القثطرة الوريدية ،ولغرض التأكد من وجود نمو لجرثومة  S.aureusتم تمرير قطعة القثطرة الوريدية بعد كل

وحضنت االطباق بدرجة ح اررة ْ 37م لمدة
مدة زمنية ( 24 ،12 ،6 ،2و 48ساعة) بشكل الرولة عمى وسط أكار المانيتول الممحي ُ
 24ساعة بعد انتياء فترة التحضين تم مالحظة وجود نمو لمجرثومة اعاله.
ان بقاء وسط مرق نقيع المخ والقمب رائق داللة عمى فعالية المادة المستخدمة عمى إزالة االغشية الحيويةُ ،سجمت األوقات
التي تم إزالة االغشية الحيوية من قبل كل مادة قيد الدراسة ،ولمتأكد من عدم وجود نمو جرثومي عمى قطعة القثطرة الوريدية ُسحبت

وحضنت بدرجة ح اررة ْ 37م لمدة  24ساعة،
القطعة باستخدام ممقط معقم ومررت بشكل الرولة عمى وسط أكار المانيتول الممحي ُ
بعد انتياء مدة التحضين وعدم ظيور نمو جرثومي عمى الوسط داللة عمى الوقت المناسب إلزالة األغشية الحيوية بواسطة المادة

المستخدمة.
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الصورة  :2قطع القثطرة الوريدية في وسط نقيع المخ والقمب
النتائج والمناقشة
أظيرت نتائج التحري عن قابمية الجراثيم المعزولـة مـن عينـات القثطـرة الوريديـة عمـى تكـوين الغشـاء الحيـوي بطريقـة االنبـوب

بداللــة ظيــور طبقــة بنفســجية عمــى جــدران أو قعــر االنابيــب داللــة عمــى النتيجــة الموجبــة كمــا فــي الصــورة ( 4أ) أمــا الج ـراثيم غيــر
المكونة لمغشاء الحيوي تم تميزىا ببقاء االنبوب دون ظيور طبقة بنفسجية عمى جدرانيا او قعر االنبوب كما في الصورة ( 1ب).

أما عند استخدام طريقة اكار احمر الكونغو فظيرت الجراثيم المكونة لمغشاء الحيـوي بشـكل مسـتعمرات سـوداء المـون وبمـوري

المظير كما في الصـورة ( 2أ ) فـي حـين ظيـرت الجـراثيم غيـر المكونـة لمغشـاء الحيـوي بشـكل مسـتعمرات حمـراء او وردي المـون كمـا
في الصورة (2ب).

جاءت ىذه النتائج مطابقـة لمعديـد مـن الد ارسـات التـي اشـارت الـى أن ظيـور طبقـة بنفسـجية فـي قعـر االنبـوب اثنـاء التحـري

عن الجراثيم المكونة لألغشية الحيوية بطريقة االنبوب داللة عمى النتيجة الموجبة ،امـا ظيـور المسـتعمرات بمـون اسـود بـراق بطريقـة
اكار احمر الكونغو داللة أن الجراثيم مكونة لألغشية الحيوية بيذه الطريقة(Kirmusaogu, 2019 ; Shrestha et al.,2018).

(أ)

(ب)

الصورة  :1اختبار تكون الغشاء الحيوي بطريقة االنبوب

التحري عن قدرة بعض الجراثيم المعزولة من .................

أ .نتيجة موجبة
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ب .نتيجة سالبة

(ب)

(أ)

الصورة  :2اختبار تكون الغشاء الحيوي بطريقة أكار احمر الكونغو

ب .نتيجة سالبة

أ .نتيجة موجبة

الجـراثيم المكونــة وغيــر المكونــة لألغشــية الحيويــة وباســتخدام الط ـريقتين أكــار احمــر الكونغــو وطريقــة االنبــوب موضــحة فــي

(الجدول .)1

أظيــرت جرثــومتي  S.aureusوS.haemolyticus

قــدرتيما عمــى تكــوين الغشــاء الحيــوي بطريقــة االنبــوب اعمــى مــن

قدرتيما عمى تكوين الغشاء بطريقة أكار احمر الكونغو  ،فيمـا يخـص جرثومـة  Burkholderia cepaciaأظيـرت نتـائج التحـري
عن قدرة الجرثومة عمى تكوين الغشاء الحيوي انيا غير قادرة عمى تكوين الغشاء الحيوي وبالطريقتين االنبوب واكار احمر الكونغو.
الجدول  :1الجراثيم الموجبة والسالبة لتكوين الغشاء الحيوي بطريقتي االنبوب وأكار احمر الكونغو

نوع الجرثومة
S.aureus
S.haemolyticus
Burkholderia cepacia

قدرة الجراثيم

المعزولة عمى تكوين

الغشاء الحيوي
4
2
3

عدد العزالت الموجبة والسالبة لتكوين الغشاء الحيوي
طريقة االنبوب
الموجبة
3
2
0

السالبة
1
0
3

طريقة اكار احمر الكونغو
الموجبة
2
1
0

السالبة
2
1
3

ذكــر الباحــث ) Halim et al., (2018أن قــدرة جرثومــة  S.aureusعم ــى تكــوين الغشــاء الحيــوي اعمــى مــن ق ــدرة

 S.haemolyticusعمى ذلك ،وذكروا أن نسب تكوين االغشية الحيوية بطريقة االنبوب او طريقة اكار احمـر الكونغـو تتفـاوت مـن
جرثومــة الــى اخــرى ويعــزى ســبب ذلــك الــى اخــتالف الحساســية والتخصصــية لكــل طريقــة ،وذكــروا أنــو عنــد اســتخدام طريقــة االنبــوب

لمتحــري عــن قــدرة  S.haemolyticusعمــى تكــوين الغشــاء الحيــوي كانــت ىــذه الطريقــة اكثــر حساســية وتخصصــية مــن طريقــة اكــار
احمر الكونغو ،وكذلك الباحثتان العمري و الراوي ( )2013ذكرتا أن طريقة االنبوب أفضل من طريقة أكـار احمـر الكونغـو لمكشـف
عــن قــدرة الجـراثيم عمــى تكــوين الغشــاء الحيــوي وكــذلك فــي الد ارســة الحاليــة الحظنــا تفــاوت فــي النتــائج بــين الطـريقتين وظيــرت قــدرة
الجراثيم عمى تكوين االغشية الحيوية بطريقة االنبوب اعمى من طريقة اكار احمر الكونغو ،كذلك تقاربـت نتـائج الد ارسـة الحاليـة مـع
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نتائج الباحثان ( Devaraj )2015و ،Sajjanإذ اشا ار الى ان جرثومة  S.aureusكونت الغشـاء الحيـوي بطريقـة االنبـوب بنسـبة

 % 63.63فيما لم تتفق نتائجنا معيما بنسبة تكوين الجرثومة لمغشاء الحيوي بطريقة اكار احمر الكونغـو إذ كونيـا بنسـبة %27.27
فقــط ،امــا الباحثــة ( ،Deka )2014فقــد اشــارت الــى ان  %21مــن عـزالت  S.haemolyticusقــادرة عمــى تكــوين الغشــاء الحيــوي
وبــذلك لــم تتفــق نتائجنــا فــي ىــذا المجــال ربمــا يعــزى ســبب ذلــك الــى ان د ارســة الباحــث لــم تكــن سـريرية أو قمــة العـزالت اثنــاء د ارســتنا

الحالية.

نتائج اختبار فعالية بعض المواد عمى إزالة الغشاء الحيوي
جاءت نتائج استخدام بعض المواد إلزالة الغشاء الحيوي المتكون عمى جياز القثطرة الوريدية ( )CVCبواسطة جرثومة S.

 aureusكاالتي:

ابدى المضادان  Vancomycinو Meropemenفعالية عاليـة إل ازلـة الغشـاء الحيـوي إذ تبـين ان طبقـة الغشـاء الحيـوي قـد

زالت بعد  2ساعة من وضع جياز القثطرة في انبوب اختبار يحتوي عمى أحد المضادين.

جاءت ىذه النتائج متفقة مع دراسة مشابيو لمباحـث ) Post et al., (2016إذ اشـاروا الـى القـدرة العاليـة لممضـاد الحيـوي

 Vancomycinإل ازلــة الغشــاء الحيــوي لمجرثومــة  S.aureusالمتكونــة عمــى ال ـواح التيتــانيوم وااللمنيــوم وخــالل وقــت قصــير جــداً،
كـذلك د ارسـة الباحـث ) Badha et al., (2019عمـى إ ازلـة الغشـاء الحيـوي المتكـون عمـى العضـالت ونخـاع العظـم داخـل الجسـم
وجدوا أن الوقت الكافي إلزالة الغشاء الحيوي بواسطة  %10من مضاد  Vancomycinمن  12- 6ساعة ،وعند اختبار الباحث

) Tavernler et al., (2017لعـدد مـن المضـادات الحيويـة ضـد أنـواع مختمفـة مـن الجـراثيم مكونـة لمغشـاء الحيـوي الحظـوا أن

الغشاء الحيوي لجرثومة  S.aureusيتأثر بشكل كبيـر عنـد اسـتخدام المضـادات  Vancomycin، MeropenemوImepenem
،فيمـا لـم تتفـق نتائجنــا مـع نتـائج الباحــث ) Domenico et al., (2019إذ لـم ُيظيـر المضــاد  Vancomycinقدرتـو عمـى ا ازلــة
الغشاء الحيوي المتكون بواسطة جرثومة .S.aureus
وعنــد اســتخدام عصــير الميمــون الطبيعــي إل ازلــة الغشــاء الحيــوي فقــد أظيــرت النتــائج القــدرة العاليــة لمعصــير فــي ا ازلــة الغشــاء

الحيــوي وجــاءت فعاليتــو مشــابية لفعاليــة المضــادين الســابقين إذ أزال الغشــاء الحيــوي المتكــون عمــى قطعــة القثطـرة الوريديــة خــالل 2
ساعة.

بينــت العديــد مــن الد ارســات فعاليــة الميمــون عمــى الج ـراثيم ،مــن ىــذه الد ارســات تجربــة الباحــث (Al-Ani et al., )0242

لثالثة انواع من العصائر من بينيا عصير الميمون وبتراكيز مختمفة استخدمت لمعرفة فعاليتيا ضد انـواع مختمفـة مـن الجـراثيم ومـن
ضمنيا  S.aureusحيث أظيرت نتـائجيم التـأثير القاتـل لعصـير الميمـون بتراكيـز بـين  %20 - %10وذكـروا أن اسـتخدام عصـائر
الحمضـيات ومــن بينيــا عصــير الميمـون أعطــت تــأثير قاتـل لمجـراثيم أقـوى مــن المضــادات الحيويــة التـي اســتخدمت فــي نفــس الوقــت،

وفي دراسة لمباحثة ) Burhan (2018لتقييم فعالية بعض المـواد الطبيعيـة عمـى تثبـيط االغشـية الحيويـة المتكونـة عمـى الـواح تقطيـع
االسماك الطازجة أظيرت نتائجيا التأثير القاتل لعصير الميمون الممـزوج مـع ممـح الطعـام فـي القضـاء عمـى جميـع الجـراثيم المتكونـة

عمى ىذه االلواح ومن بين ىذه الجراثيم كانت  ،Staphylococcus spp.كما جاءت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتائج الباحثان
)(2017

 Kumariو  Bhattacharyaحي ــث اش ــا ار ال ــى الت ــأثير الكبي ــر لعصـــير الميمـــون فـــي إ ازلـــة الغشـــاء الحيـــوي لجرثومـ ــة

 S.aureusوكذلك ذك ار أن عصير الميمون يحتوي عمى بروتينات واحماض امينية مثل الميوسين وىـذه المكونـات غيـر سـامة لخاليـا

الجسم.

أمــا مــادة الشــب التــي اســتخدمت بتركيـزين  %10و %20فتبــين أن التركيــز االول أ ازلــت الغشــاء الحيــوي بعــد  12ســاعة أمــا

التركيز الثاني كـان لـو تـأثير أقـوى إذ أ ازلـت الغشـاء خـالل سـاعتين فقـط (تـم اسـتخدام تركيـزين لمشـب لمعرفـة تـأثير زيـادة التركيـز فـي
ازالة الغشاء الحيوي بوقت اقل).
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أشارت العديد مـن الد ارسـات الـى فعاليـة الشـب ضـد أنـواع مختمفـة مـن الجـراثيم فضـالً عمـى اسـتخدام ىـذه المـادة فـي مجـاالت

اخرى ،ذكر الباحثان ) Roqaiya (2015و  Begumأن الشب دواء معدني من اصل يوناني أُستخدم كمضاد لمجراثيم حيث أبـدت
فعاليتيا في إزالة تسوس االسنان عند استخداميا كمحمول غرغـرة فيـو يعـالج التيابـات المثـة واالسـنان وبالتـالي يزيـل الجـراثيم المكونـة

لمغشـاء الحيـوي عمــى االسـنان فضـالً عمــى اسـتخدام الشــب كمضـاد ألمـراض العــين وغيرىـا مــن االسـتخدامات ليـذه المــادة ،كمـا بــين
الباحث ( ، Ali )2018اثناء دراستو ألنواع مختمفـة مـن الجـراثيم المقاومـة لطيـف واسـع مـن المضـادات الحيويـة إال ان ىـذه الجـراثيم
ـاف ان مــادة الشــب تعتبــر قاتمــة لمجـراثيم وبــنفس الوقــت يمكــن اســتخداميا
كانــت حساســة لمــادة الشــب بتراكيــز  %16و ،%20وأضـ َ
كمادة مزيمة لألغشية الحيوية المتكونة بواسطة بعض الجراثيم ،أمـا الباحـث ) Bnyan et al., (2014فقـد أشـاروا الـى فعاليـة الشـب
ضــد انـواع مختمفــة مــن الجـراثيم الســالبة والموجبــة لصــبغة كـرام ومــن بينيــا  S.aureusواكــدوا أن التركيــز  %20ىــو التركيــز االدنــى

لتثبيط النمو.

أما المواد االخرى التي استخدمت ولم ِ
تبد فعاليتيا في إزالة الغشاء الحيوي شممت:
لبــان الــذكر وبيكاربونــات الصــوديوم والتــي اســتخدمت بتركيــز  %10لكــل منيمــا ،العســل الجبمــي الع ارقــي والعســل االبــيض

الفرنسي ،زيت الزيتون ،زيت الحبة السوداء ،زيت السمسم ،زيت الزعتر ،زيت النعناع ،زيت الجزر.

بينــت نتــائج الباحــث ) Birkenhauer et al., (2014أن وجــود لبــان الــذكر او مــا يســمى الك ـوالجين ال يمنـع التصــاق

الجـراثيم عمــى ســطح انابيــب االختبــار بــل يزيــد مــن التصــاق ىــذه الجـراثيم وتكوينيــا لمغشــاء الحيــوي عمــى انابيــب االختبــار لــذلك عنــد
وجود ىذه المادة عمى البشرة لفترات طويمة قد يؤدي الى تكوين االغشية الحيوية لمجراثيم الموجودة بشكل طبيعي عمى الجمد.

لم تتفق نتـائج الد ارسـة الحاليـة مـع نتـائج البـاحثين ) Yaseen (2016و ،Najmإذ اشـا ار الـى فعاليـة بيكاربونـات الصـوديوم

والعسل ضد تكوين الغشاء الحيوي بواسطة جرثومة  S.aureusوذك ار ان ىذه المـواد عنـدما تعطـى لممـريض مـع المضـادات الحيويـة
يزيـد مـن تـأثير وفعاليـة المضـادات المسـتخدمة ،كـذلك اشـار الباحـث ) Dobay et al., (2018أن بيكاربونـات الصـوديوم يمكنيـا

اختزال نمو الجراثيم ومن ضمنيا .S.aureus

ذكر الباحث ) Alandejani et al., (2008أن العسل لو تأثير قاتل لمخاليا الجرثومية الحـرة إال انـو غيـر قـادر عمـى إ ازلـة

الغشـ ـ ــاء الحيـ ـ ــوي ليـ ـ ــذه الج ـ ـ ـراثيم ومـ ـ ــن ضـ ـ ــمنيا  S.aureusوبـ ـ ــذلك جـ ـ ــاءت ىـ ـ ــذه النتيجـ ـ ــة متفقـ ـ ــة مـ ـ ــع نتـ ـ ــائج د ارسـ ـ ــتنا الحاليـ ـ ــة،
أما الباحث ( Lu et al., )2014فقد ذكروا أن عسل  Manukaيمكنو الدخول الـى طبقـة الغشـاء الحيـوي لمجرثومـة S.aureus

وقتل الخاليا الجرثومية وبذلك إزالة الغشاء الحيوي لمجرثومة إال انو في حاالت اخرى قد ُيحسن العسل نمو بعض سالالت جرثومة
S.aureus
أما الباحث ( Kerekes et al., )2019فاستخدموا انواعاً مختمفة من الزيوت إلزالة الغشاء الحيوي المتكون بواسـطة انـواع
مختمفة من الجراثيم ومن بينيا  S.aureusأظيرت نتائجيم أن تأثير زيت الزعتر كان االقوى من بين بقيـة الزيـوت فـي إ ازلـة الغشـاء

الحيوي ليذه الجرثومة وبذلك لم تتفق نتائجنا في ىذا المجال.

فيما يخص الحبة السوداء اشار الباحث ( Ghaieb et al., )2011الى امكانية استخدام ىذه المادة لتثبيط النمو الجرثومي

ومنع تكوين الغشاء الحيوي لـبعض سـالالت جرثومـة  S.aureusاال انـو يتطمـب المزيـد مـن الد ارسـات السـتخدام ىـذه المـادة كمضـاد
لممايكروبات ومنع تكوينيا لألغشية الحيوية ،لـم تتفـق نتائجنـا مـع نتـائج الباحـث ) Saleh et al., (2018الَّـذين اشـاروا الـى التـأثير
العالي لمحبة السوداء ضد الجراثيم فضالً عن قدرتيا عمى منـع تكـوين االغشـية الحيويـة بواسـطة الجـراثيم الموجبـة لصـبغة كـرام ومـن
بينيا المكورات العنقودية.

فيمـا يتعمـق بزيـت الجـزر بعـض الد ارسـات ومنيـا د ارسـة الباحـث ( Alves-silva et al., )2016اشـاروا الـى أن ىـذه المـادة

تقمل من فعالية بعض الجراثيم إال ان قدرة ىذه المادة عمى إزالة الغشاء الحيوي لمجراثيم تحتـاج الـى المزيـد مـن الد ارسـات ،أمـا نتـائج
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الباحـث ) Khalil et al., (2018قـد بينـت عـدم فعاليـة زيـت الجـزر ضـد انـواع مختمفـة مـن الجـراثيم السـالبة والموجبـة لصـبغة كـرام
وبذلك عززت ىذه النتائج نتائجنا في ىذه المجال.

جـاءت نتائجنـا متفقـة مـع نتـائج الباحـث ) Vetas et al., (2017فيمـا يخـص اسـتخدام زيـت النعنـاع حيـث أكـدوا أن ىـذه
المادة ليا القدرة عمى اختزال نمو جرثومـة  S.aureusإال انـو لـم تب ِـد فعاليتيـا فـي إ ازلـة الغشـاء الحيـوي ليـذه الجرثومـة ،فيمـا لـم تتفـق
نتائجنا مع نتائج الباحث ( Kang et al., )2019الَّذين أشاروا الى القدرة العاليـة لزيـت النعنـاع عمـى إ ازلـة الغشـاء الحيـوي لجرثومـة

 S.aureusمن خالل تحطيم غشاء الخمية.

أستخدم الباحثان ( Bawazir )2018و Shantaramاربعة أنواع من زيت السمسم اثناء د ارسـتيما وأظيـرت نتائجيمـا أن

جميعيا لم تكن فعالة ضد جرثومة  S.aureusوبذلك جاءت نتيجتيما معززة لنتائجنا.

ذكـر الباحـث ( Heidari-Soureshjani et al., )0241أن زيـت الزيتـون أو بعـض المـواد المسـتخرجة مـن شـجرة الزيتـون

ابدت فعاليتي ا ضد بعض الجراثيم ومنيا المكورات العنقودية وأضاف ان قدرة زيت الزيتون فـي إ ازلـة الغشـاء الحيـوي لمجـراثيم لـم تؤكـد
بعد وتتطمب المزيد من الدراسات.

نستنتج من النتائج أعاله أن بعض المواد الطبيعيـة ابـدت قـدرتيا العاليـة عمـى إ ازلـة الغشـاء الحيـوي لمجرثومـة  S.aureusو

ان اخـتالف النتـائج حـول قـدرة بعــض المـواد الطبيعيـة مـن عـدميا عمــى إ ازلـة الغشـاء الحيـوي لمجرثومـة ربمــا يعـود الـى اخـتالف منشــأ
ىذه المواد والشركة المصنعة وتركيز المادة فضالً عن طريقة االختبار المستخدمة إلزالة الغشاء الحيوي.
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Investigation of the Ability of some Bacteria Isolated from Intravenous
Catheters to form Biofilms and the Effectiveness Ability of some Substances in
Removing them
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ABSTRACT
The research included investigating some of the contaminated bacteria of the Cervical Vein
Catheter (CVC) devices in patients with dialysis in Ibn Sina Teaching Hospital (alternative site),
then testing the ability of the isolated bacteria to form the biofilms in two ways, the congo red agar
and the tube method, as well as evaluating the effectiveness of some substances to remove the
biofilms
The results showed that the contaminated bacteria of the cervical venous catheter apparatus
included: Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus and Burkholderia cepacia. The
current study also showed that the ability of the pathogenic bacteria above to form the biofilms by
Tube Method came at 3,2 and 0, bacteria respectively, and its ability to the composition of the
biofilms by the Congo Red Agar Method came at 2,2 and 0, bacteria respectively. The results also
showed the high ability of Vancomycin and Meropemen 10% for each one, and Alum 20% as well
as natural lemon juice undiluted to remove the biofims formed by the Staphylococcus aureus
bacterium. As for the other materials that were used, they did not show any ability to remove the
biofilms.
Keywords: Cervical Vein Catheter, Biofilm, Staphylococcus aureus, Bi.

