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المقدمة  
شخاصاألمنهايعانيالتيالصحيةالمشكالتأهمبانهاالمستشفياتمنالمكتسبةاألخماجمشكلةتتميز

رقودمدةوإطالةالمرضمضاعفاتنسبةزيادةفيتسببهانتيجةمنذلكويأتيالعالم،مستوىعلىالمرضى

ة،التكلفوزيادةالطبيالعملجودةعلىسلبيا  تأثيرهايكونبالتاليالوفيات،نسبوزيادةالمريض

بيئةفيالموجودالمجهريالكائننوعيةمنهامتعددةعواملتداخلمنعنكنتيجةالمستشفياتأخماجتحصل

.المجهريالكائنانتقالفيالمساعدةالوسائلعنفضال  المناعيةالمريضوحالةالمستشفى

النظربغضلكبارواللصغارإصابتهافيوتتميزسنويا ،البشرمنالماليينإصابةالبوليةالمسالكأخماجتسبب

إحداثهافييوعا  شواألكثراألكبرالنسبةكراملصبغةالسالبةالبكترياتشكلماوغالباالجنسين،ولكالعمرالعن

.لألخماج

Otitis)الوسطىاألذنأخماجأما Media)فضاءإلىالمرضيةالمسبباتأحددخولخاللمناإلصابةفان

،يأوستاكأنبوبخاللمنالحنجرةأواألنفخاللمنالتنفسيالجهازإصابةبعدأومباشرةالوسطىاالذن

العامةالمسابحيرتادونالذينسيمااللإلصابةعرضةاألكثرهمالعاشرةسنتحتاألطفاليكونماوغالبا  
.والحضانةاألطفالورياض

التنفسبمسالكالمتعلقةالصعبةلألمراضمرافقةكأمراضاألخماجههذظهرنأنيمكنالبلعومأخماجأما

بتأثيركونيوأغلبهاالبلعومإصابةإحداثفيالبكتريامنمختلفةأنواعتشتركوقد.المريءوالتهابالعلوية
Staphylococcu،للدمالحالةStreptococcusمناألنواع aureus،Haemophilus

influenza.



أنويمكن.عاليةوبنسبالحيويةالمضاداتتجاهالبكتيريةاألنواعمقاومةظاهرةاألخيرةالعقودفيازدادت

.المقاومةتلكمنتمكنهاآللياتالبكتيريةاألنواعامتالكإلىالمقاومةتلكتعود

نواعألمعظمالتثبيطيالتأثيرذاتالفعالةالموادمنمحتوىذاتبأنهاSpirulinaطحلبمستخلصاتتعد

،لإلنسانالمناعيالجهازتعزيزفيدورهاعنفضالاًالمجهريةاألحياء

لبوليةاالمسالكألخماجالمسببةالبكتيريةالعزالتعلىالتعرففيكانالدراسةهدففإنتقدم،مما.

ومتهامقامدىوتحديدوالعمرالجنسإلىاستنادااًونسبهاأعدادهاوتحديدالوسطىواألذنالبلعوموأخماج
بعضضدفيSpirulinaطحلبلمستخلصالتثبيطيةالفاعليةتقديرعنفضالاًالشائعةالحيويةللمضادات

:اآلتيخاللمنوذلكالمختبريةللجرذانفموياالمعطاةالعزالت

ذنواالوالبلعومالبوليةاملسالكأمخاجمصادرمنوتشخيصهاالبكترييةاألنواععزل-1
.حدوثهايفشيوعاً األكثراألنواعوحتديدالوسطى

واجلنسالعزلمصدرإىلاستناداً لألمخاجاملسببةالبكترييةالعزالتونسبأعدادحتديد-2
.والعمر

.االستعمالالشائعةاحليويةاملضاداتلبعضالبكترييةالعزالتحساسيةتقدير-3

،املعزولةالبكترييةاألنواعضدSpirulinaملستخلصالتثبيطيالتأثريحتديد-4 خمتربيا 
.املختربيةللجرذانمنهاالفموياإلعطاءبعدحيوياً وكذلك



طرائقًالعمل
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االوكسيديزاختبار 

الكاتليزاختبار 

االندولاختبار 

اختبار احمر المثيل

بروسكوراختبار فوكس 

وسط ازرق المثيلين و 

االيوسين

كلرالكلياختبار النمو على اكار 

اختبار تجلط الشريحة
Novobiocinاختبار ال 

ة ألنواع البكتيريا

المعزولة

ةالتجربة الحيوي
اعداد مستخلص 

Spirulina



يدًحساسيةًالعزالتًالبكترييةًجتاهًبعضًأنواعًاملضاداتحتد



التجربةًاحليوية
يوما   60الى  55من ذكور الجرذان البيض بعمر  72استعملت في التجربة.

:التجربة ثالث مراحل هيتضمنت 

.مرحلة قبل اإلصابة

.مرجلة بعد اإلصابة

.مرحلة بعد المعالجة

 قسمت الحيوانات الى ثالث مجاميع لكل من األنواع البكتيرية المعزولةE.coli ,K.pneumoniae ,P.aeruginosa ,S.aureus

االعطاء الفموي من المضاد : األولىCiprofloxacin غم من وزن الجسم/ملغم0.45بتركيز.

االعطاء الفموي من مستخلص : الثانيةSpirulina غم من وزن الجسم/ملغم 10بتركيز  .

االعطاء الفموي من المضاد الحيوي مع المستخلص: الثالثة  .

.جرذان بمكررين لكل مجموعة 6كل مجموعة تضمنت 

.تضمنت مجموعة الحيوانات غير المعاملة بأي إضافة تم فيها سحب الدم للجرذان البيض واجريت عليها فحوصات الدممرحلة قبل االصابة

مليلتر استمر  2فتضمنت اصابة الحيوانات المختبرية بالعزالت البكتيرية وفيها اجريت االصابة من خالل االعطاء الفموي بمعدل مرحلة بعد االصابةاما 

يوم، ومن ثم سحب الدم في مجموعتين من االنابيب إلجراء اختبارات الدم 4-2االعطاء الفموي لحين حصول االصابة 

ايام ،وفي اليوم 10وهي مرحلة بعد المعالجة فتضمنت معالجة الحيوانات المصابة بالمضاد الحيوي والمستخلص واستمرت مدة المعالجة اما المرحلة االخيرة

إلجراء فحوصات الدم واالخرى EDTAاالخير من التجربة تم سحب الدم من منطقة االذن في مجموعتين من انابيب جمع الدم، احداهما احتوت على مادة 

دقيقة للحصول على المصل الذي تم حفظه في درجة  15دقيقة لمدة /دورة3000خالية منها تم طردها مركزيا باستخدام جهاز الطرد المركزي عند سرعة 

.ْم لحين إجراء التحاليل 20-حرارة 



النتائج



ة مختلفةأعداد ونسب العينات الموجبة والسالبة للعزل البكتيري من عينات سريري

مصدر العزل
للعزل % العينات الموجبةالعينات السالبةالكليةالعينات

الموجب %العدد%العدد%العدد

9160،661912،66724879،12السيل البوليأخماج

3624.0164302083،33األذن الوسطىأخماج

2315،33128117،3347،82البعلومأخماج

1501003724،6611375،33100المجموع



فة سريرية مختلأخماجمن عينات المشخصة المعزولة البكتيرية ونسب االنواع أعداد 

العزالت
خمج البلعومخمج االذن الوسطىج السبيل البوليخم

%العدد%العدد%العدد

S.aureus3430،082117,411168،75

S.epidermidis1210،6259،80--

S.saprophyticus43،5423،9216،25

S.pyogenes10،8811،96--

K.pneumonia3127،431529،41318،75

E.Coli2623،0159،8016،25

P. Aeruginosa54،4223،92--

1131005110016100المجموع



E.coli على اكارEMB الماكونكيالنمو على اكار 



Staphylococcus  على اكار

المانيتول



S.aureusE.coli

 Catalaseالاختبار



كرامالموجبة لصبغة  للعزالتالبايوكيميائيةاالختبارات 

البكتيريةالعزالت

الموجبة لصبغة كرامللعزالتالكيموحيويةاالختبارات 
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رامالختبارات البايوكيميائية للعزالت السالبة لصبغة كا

البكتريا المعزولة
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E.coliــــ++ــ++ــ

K.pneumuiaــــ+/ ــ+ــــ++

P. aeruginosa-+++ــــــ+



تكرياالسالبة لصبغة كرام في تخمير بعض أنواع السالعزالتاختبارات قدرة 

البكتريا المعزولة

السالبة في تخميرها للسكرياتالعزالتمن أنواع العزالتقابلية 

زايلوزكاالكتوزفركتوزكلكوزمانيتولالكتوزمالتوز

E.coli++-+/---+

K.pneumuia-+--+++

P. aeruginosa---++--



Methyl redاختباربروسكورفوكساختبار
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Novobiocinال أختبار



S.saprophyticus
S.aureus

 Staphylococcusعزالتتثبيط اقطار



مختلفةبتراكيز Spirulinaلمستخلصالتثبيطيالتأثير 

S.epidermidisلبكتريا 



أنواع العزالت
Ciprofloxacinتركيز 

(0.45mg/ml)

(مل/ملغم)Sprulinaتركيز 

Spirulina

(100mg/ml)+

Ciprofloxacin

(0.45mg/ml) 12.52550100200

S.aureuse22c8.1a9.1d9.8d10.9d12.826 b

S.epidermidisC26a11.5ab12.6a13.1a14.2a16.325b

S.saprophyticusc17.4c8.4bc10.8b 12.1b13.4a1621c

Streptococcusa39c8.2bc10.5c 11a14.5a1635a

K.pneumoniaed23d7.4a7.6e 7.8d9.5e1120c

P.aeruginosab29.1b9.7ab10.4c 10.8c 12b15.125b

E.colif21d7.15b8.8d 9d  10e1121c

ضد البكتريا المعزولة Spirulinaمستخلص لالتثبيطيةالفعالية 



االختبارات

قيم معايير صورة الدم للحيوانات المختبرية قبل االصابة

E.coliS.aureusP.aeruginosaK.pneumonia

WBC (× 10^  9/L)a7.6a7.3a7.5a7.4

RBC(× 10^ 12/L)a6.29a6.30a6.59a6.68

HB(g/dL)a12.6a12.8a12.2a12.7

االختبارات

قيم معايير صورة الدم للحيوانات المختبرية لمجاميعها بعد اإلصابة

E.coliS.aureusP.aeruginosaK.pneumoniae

WBC (× 10^  9/L)d8.6C23.0b14.3a17.9

RBC(× 10^ 12/L)ab4.43ab4.43a5.10b4.12

HB(g/dL)b8.3a9.9a9.4a9.8

بكتيرية البالعزالتقيم معايير صورة الدم للحيوانات المختبرية قبل وبعد االصابة 



االختبارات
العقار المستعمل

(يوم/كغم من وزن الجسم/ملغم)

قيم معايير صورة الدم للحيوانات المختبرية لمجاميعها بعد االصابة

E.coliS.aureusP.aeruginosaK.pneumonia

WBC

(× 10^  9/L)

Cipro6.7c10.0a9.5b9.3b

Spirulina4.0c11.0a11.3a9.9b

Ciprofloxacin+Spirulina7.3a7.6a7.5a7.4a

RBC

(× 10^ 12/L)

Ciprofloxacin7.08a6.86a6.34b4.62c

Spirulina7.18b7.06b7.20b7.89a

Ciprofloxacinً+Spirulina6.5a6.3a6.6a6.4a

HB

(g/dL)

Ciprofloxacin14.2c15.2b12.7d17.8a

Spirulina14.8b13.4c15.5a15.5a

Ciprofloxacin+Spirulina

(يوم/كغمًمنًوزنًالجسم/ملغم1ً+5)
12.4a12.3a12.4a12.5a

Spirulinaومستخلص Ciprofloxacinبعد المعالجة بالمضاد الحيوي 



مرحلة ونوع المعاملة

معدل قيمة الكوليستيرول خالل مراحل االصابات البكتيرية

E.coliS.aureusP.aeruginosaK.pneumonia

قبل اإلصابة
96b98 b97b98b

بعد اإلصابة
101a119a100a111a

Ciprofloxacin

(يوم/كغم من وزن الجسم/ملغم2)

58c62c50d78c

Spirulina (10يوم/كغم من وزن الجسم/ملغم)

58 c50d76c62d

Ciprofloxacin+Spirulina(1 +5كغم من /ملغم

(يوم/وزن الجسم

52d50d51d52e

االصابةمراحل خاللمعدل تركيز الكوليسترول في مصل الدم للجرذان في Spirulinaمستخلص فاعلية 

.البكتيريةباالنواع 



مرحلة ونوع المعاملة

معدل قيمة الكليسريدات الثالثية خالل مراحل االصابات البكتيرية

E.coliS.aureusP.aeruginosaK.pneumonia

قبل اإلصابة
72c64d66b64d

بعد اإلصابة
75b85b110a112a

Ciprofloxacin
70d78c68c88b

Spirulina
78a96a61d73c

Ciprofloxacin +Spirulina

(يوم/كغم من وزن الجسم/ملغم5+ 1)

68d66d60d61e

.ةالبكتيريباالنواعاالصابة مراحلخاللالثالثية في مصل الدم للجرذان الكليسريداتمعدل مستوى 



مرحلة ونوع المعاملة

خالل مراحل االصابات البكتيرية(ديسيلتر/غم)معدل قيمة البروتين الكلي 

E.coliS.aureusP.aeruginosaK.pneumonia

قبل االصابة

b3.9b4.0b4.1b3.8

بعد اإلصابة

a5.1a5.5a5.7a5.5

Ciprofloxacin

b4.0a5.1b4.3c2.5

Spirulina

b4.0b4.6b4.5b3.9

Ciprofloxacin +Spirulina

(يوم/كغم من وزن الجسم/ملغم5+ 1)

b3.8b3.9b4.0b3.9

.  تيريةمستوى البروتين الكلي في مصل الدم لذكور الجرذان البيض خالل اإلصابة باألنواع البكمعدل 



:االستنتاجات
1- النوع يعدS.aureus تبعها كل من %(30.08)السبيل البولي أخماجاألعلى في نسبة العزل من بانه ،

وكانت نفسها األكثر عزال لكل %(. 23.01)بنسبة E.coliو %K.peumoniae(27.43 )العزالت
.األذن الوسطى والبلعومأخماجمن 

2- سبة أكبر من السبيل البولي والبلعوم من االناث بنبأخماجاألنواع البكتيرية من المرضى المصابين عزلت
األذن الوسطى من االناث بنسبة أكبر مما في الذكورأخماجالذكور بينما كانت نسبة عزلها من 

3-سنة  مصدر العزل األكبر في حالة أخماج السبيل البولي، بينما كانت40-21الفئة العمرية بين تعد
سنة 5-1سنة المصدر األعلى في نسبة العزل من أخماج األذن الوسطى، أما الفئة بين 20-6الفئة بين 

.فهي األعلى في نسبة العزل من أخماج البلعوم 

4- د السبيل البولي واألذن الوسطى والبلعوم هو مضاأخماجأفضل المضادات الحيوية لعالج كل من أن
Ciprofloxacin

5- اإلعطاء الفموي من مستخلص ساهمSpirulina في تعديل قيم أعداد كريات الدم الحمراء وخاليا الدم
ألخرىاالبكتيرية وكذلك المعايير الحيوية العزالتمن باألخماجالبيضاء وتركيز خضاب الدم المتأثرة 

6- مستخلص ملغم من200التركيز أنSpirulinaقد سبب في تثبيط األنواع البكتيرية المعزولة في
.ملم10.3إلى 5أقطار تثبيط بين 



التوصيات
1- ها، فعالية المضادات الحيوية من المفضل اعتماد اختبار الحساسية قبل التداوي بلضمان

.مقاومة لألجيال المتقدمة من المضادات الحيويةعزالتوذلك للتقليل من ظهور 

2-وصل إلى بين المواد الداعمة للمناعة  أو المركبات الوظيفية مع المضادات الحيوية للتتوليف ال

.زيادة فاعلية تلك المضادات المستعملة

3- المختلفة في المراكز الصحية األخماجاالحصائيات عن البكتريا المعزولة من اعتماد

.نهاوالمستشفيات لتثبيت األكثر عزال منها للوصول إلى الوسائل الفاعلة في التخلص م

4- محددة في مستشفيات من محافظات أخماجمن مصادر العزالتدراسة مقارنة ألنواع إجراء

.مختلفة

5- في دراسة تأثير طحلب التوسعSpirulina على األنواع البكتيرية المعزولة بشكل أكثر

.تحديدا  




