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 الملخص
داء كة المصةاكي  االنةواع الككتيريةة المسةككة ا مةاج جةروح مر ة تم في ىذه الدراسةة عةزو وتية يص 

مة   ة و زراعتيةا عمة   2017م  كداية يةير تيةري  االوو وليايةة نيايةة يةير كةانو  االوو  السكر
االوسةةاط الزرعيةةة المناسةةكة لنموىةةا واجةةراء اال تكةةارات المظيريةةة والمجيريةةة والكيميوحيويةةة, تكةةي  مةة  

 ,Staphylococcus aureusالنتةةةةةةةاوت عةةةةةةةزو وتيةةةةةةة يص يمةةةةةةةا  انةةةةةةةواع ككتيريةةةةةةةة وىةةةةةةةي 

Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Klebseilla pneumoniae, Proteus spp, Enterobactar, serria spp كمةا يةم اجةراء .
 ةةةةد االنةةةةواع  lactobacillus plantrum  يةةةةا ككتريةةةةا  سةةةةت مصا تكةةةةار اليعاليةةةةة التيكيطيةةةةة لم

. كةذل  تةم سةت مصاالكيةر تةريرا كالمكةا    S. saprophyticusالمعزولة وتكي  مة  النتةاوت ا  النةوع 
ي التوةةام جةروح الجةةرذا  المصةةاكة كةةداء السةةكر المسةتحث, وقةةد اكةةدت النتةةاوت تاييرىةةا ا تكةار فعاليتيةةا فةة

 .Sفةةةةي سةةةةرعة التوةةةةةام الجةةةةروح. اذ كانةةةةت اسةةةةةرع الجةةةةروح يةةةةةياءا ىةةةةي المصةةةةاكة كةةةةةالنوع الككتيةةةةر 

saprophyticus اطةةةةةةوو مةةةةةةدة يةةةةةةياء فصةةةةةةد كانةةةةةةت لمجةةةةةةروح المصةةةةةةاكة كةةةةةةالنوع امةةةةةةا pneumoniae 
Klebseilla.   

 المقدمة
تعد مناطق ما كي  االصاكع في الصدمي  م  اكيةر المنةاطق التةي تتواجةد 

مصارنةةةةةة مةةةةةع منةةةةةاطق الجسةةةةةم مرتيعةةةةةة فييةةةةةا انةةةةةواع الميكروكةةةةةات كرعةةةةةداد 
اال ةةةرل, لةةةذل  فةةةا  حصةةةوو الجةةةروح فةةةي تمةةة  المنةةةاطق ييةةةكو  طةةةورة 

ة مةةةةةة  يةةةةةةم تمالنةةةةةةواع المةةةةةة  ا, وذلةةةةةة  الرتيةةةةةةاع مسةةةةةةتول التمةةةةةةوث عاليةةةةةةة
تةةزداد فةةي حالةةة  السةةيما الممر ةةة منيةةا وا  حالةةة ال طةةورةالميكروكةةات 
ا  مةة  اسةكار ارتيةةاع  طةةورة  .[1] السةةكر داء كةالمصةةاكي  االية اص 

مسةككا  ,مة  ان يةاض مناعةة الية ص المصةاراالنواع الميكروكية ياتي 
في تحوو انةواع الميكروكةات المتواجةدة فةي تمة  المنةاطق الة  ميكروكةات 

التةي تعةد سةككا  , ف   عة   ةعا الةدورة الدمويةة فةي االطةراانتيازيةا
كةالتراكيز الصاتمةة  لعدم وصةوو الم ةادات الحيويةة المسةتعممة فةي العة ج

كعةةةض حةةةاالت االعةةةت و مةةة  رافصةةةو ي لتمةة  الميكروكةةةات, ا ةةةافة الةةة  مةةةا
تما وتحطةم ااعصةار مسةككا فةي فصةدا  االحسةاس الناتت ع  العصكي 

 مةاج الجةروح فةي تمة  المنةاطق. فةي حصةوو   مما تيكو  طةورة كاالم
كمةا يترافةةق مةةع ذلةة  ارتيةاع مسةةتول الكموكةةوز فةةي الةدم الةةذ  يجعةةو الةةدم 

حصةوو تيةوىات الصةدم كيوة مناسةكة لنمةو وتكةاور الميكروكةات مسةككا فةي 

ممةةا ينةةتت عنيةةا فةةي  وزيةةادة الم ةةاعيات الناتجةةة عنيةةا  وتعصيةةد معالجتيةةا
  .[2]  كالينيرينااغمر الحاالت االصاكة 

 منةةو كالسةةكر  يجعةةو ي المصةةاكص ايةة االفةةي جمةةد الجيةةاا حةةاالت ا  
و االحيةةةةاء اكيةةةةر عر ةةةةة لحصةةةةوو حةةةةاالت التيةةةةصق التةةةةي تسةةةةيو د ةةةةو 

ونظةةةرا لتةةةدا و الحةةةاالت  ,المجيريةةةة الممر ةةةة مةةة   ةةة و تمةةة  اليةةةصوق
ل ةةةةةيق الميةةةةةجعة لنمةةةةةو االحيةةةةةاء الممر ةةةةةة التةةةةةي ذكةةةةةرت فةةةةةي اعةةةةة ه و 
ي فةإ ةافيا اليعيرات الدموية واليرايي  في االطراا فا  ذلة  يعةد سةككا 

زيةةةةادة ا مةةةةاج الصةةةةدم و  المجيريةةةةة الممر ةةةةة كااحيةةةةاءزيةةةةادة االصةةةةاكات 
اسةةةةةتعماو فةةةةي النصةةةةة   ة ةةةةرور وصةةةةعوكة معالجتيةةةةا, ممةةةةةا يةةةة د  الةةةةة  

الم ةةةادات الحيويةةةة ذات التةةةايير الم صةةةص عمةةة  اانةةةواع الميكروكيةةةة 
ونظةرا لزيةةادة  [3] وكصةورة مككةرة فةي حةاالت اةصةاكة كتمة  الميكروكةات

ظيةةور المصاومةةة لمم ةةادات الحيويةةة مةة  قكةةو الككتريةةا اتجيةةت االكحةةاث 
تتةةةدا و فةةةي زيةةةادة الصاكميةةةة فةةةي الوقةةةت الحا ةةةر الةةة  ايجةةةاد مةةةواد فعالةةةة 

التيكيطيةةة لمم ةةادات الحيويةةة  ةةد اانةةواع الميكروكيةةة المسةةككة ل  مةةاج 
 والت ير في حصوو اعراض جانكية عم  ااي اص المصاكي .
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المتاي ةةات تةةريير معرفةةة كةةا  فةةي محاولةةة دراسةةة ال ىةةداتصةةدم فةةا  ممةةا 
العةزالت الككتيريةة فةي تيكةيط  Lactobacillus planterumككتريا م  

الممر ةةةة المعزولةةةة مةةة  ا مةةةاج الجةةةروح لمر ةةة  السةةةكر , كةةةذل  فةةةي 
 .اليورا  المصاكة كداء السكر والجروحفي الع جية  افعاليتيتحديد 

 مواد وطرق العمل
عينةة مة  اصةاكات الصةدم السةكر  والجةروح  130جمعت اعداد العينات: 

مةة  كدايةةة يةةير تيةةري  االوو وليايةةة فةةي مستيةةي  صةة ح الةةدي  العةةام 
.حيةةث ا ةةذت مسةةحة مةة  كةةو مةةريض  2017نيايةةة يةةير كةةانو  االوو 
لم تكةر يةم ونصمت ال  ا Transport mediaوحيظت في الوسط الناقو 

 Mannitol saltووسةةط  MacConkey agarزرعةةت عمةة  وسةةط 

agar  و وسةةةةطBlood agar . 24م لمةةةةدة  ⁰ 37والتح ةةةةي  عنةةةةد 
مةة     االوسةةاط الزرعيةةةي صةةت العةةزالت الككتيريةةة الناميةةة عمةة سةةاعة.

المظيرية والمجيرية والكيميوحيوية وكما مةذكور اال تكارات    و اجراء
 .[4]في 
عمييةا مة  كميةة تم الحصوو  :L. planterumككتريا تح ير مركز تم 

 .Lمةةةةة  نةةةةةوع الككتريةةةةا  كعةةةةةد التاكةةةةد الزراعةةةةة قسةةةةةم عمةةةةوم ااغذيةةةةةة ,

plantrum  م   ة و تنميتيةا عمة  وسةطMRS agar  الم ةاا اليةو
المركةةز الككتيةةر  مةة   ةة و  ح ةةر. تCaCO3مةة  مركةةر  ميتةةرمم 0.5

مة  وسةط  ميتةرمم100 م  المعمق الككتيةر  ليةا الة   واحد ممميترإ افة 
المعصةم. وزع الوسةط  فةي اناكيةر معصمةة وح ة   MRS Brothالمةرق 

 .[5] وكما في ساعة 48ْم لمدة  37عند حرارة 
 :العةزالت الككتيريةةالتيكيطيةة تجةاه  L. planterum ككتريةا فعالية مركةز

وذلةةة  كعةةةد    تةةةم تح ةةةير  Agar well diffusionاتكعةةةت طريصةةةة 
الككتيريةةة نةةواع نيةةرت اا  Muller Hinton Agarالوسةةط الزرعةةي 

 , Staphylococcus aureusالتةةةي تةةةم الحصةةةوو عمييةةةا وىةةةي

Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas 

aeruginosa,Escherichia coli, Klebsiellap neumoniae, 

Proteus spp, Enterobactar عمةة  الوسةةط يةةم تركةةت االطكةةاق .
فةةوق االكةةار . دقيصةة لمةةت مص مةة  الرطوكةة الزاوةةدة  30-20ليتةرة مةةا كةةي  

كعدىا تم اعداد الحير كإست دام الياقر اليميني المعدني المعصةم ذا الصطةر 
الةةذ   L.plantrumمةةايكروليتر مة   مسةةت مص   50ممةم   ةةيا 0.6

مةةة  محمةةةوو مةةةاكير النةةةد  %0.5تمةةةت مصارنةةةة عكةةةارة نمةةةوه مةةةع تركيةةةز 
مةةةةةةةةو و  \مميةةةةةةةةرام  12.5,  25, 50, 100,  200الصياسةةةةةةةةي كتراكيةةةةةةةةز 

الماصة الدقيصة حيةرة لكةو تركيةز . كعةد ذلة  ح ةنت االطكةاق كاست دام 
سةةةاعة فةةةي الحا ةةةنة , كعةةةدىا تةةةم قيةةةاس منطصةةةة  24ْم ولمةةةدة  37عنةةةد 

 .[6]لتيكيط لكو تركيز وسجمت النتاوت ا
لكةةةو ككتيريةةة ال اتالمصاحةةةاعةةداد المصاحةةات الككتيريةةةة المر ةةية: تةةةم اعةةداد 

 .S. aureus, Sوىةةي  فةةي الدراسةةة مةة  العةةزالت الككتيريةةة المعتمةةدة

saprophyticus, E. coli , K. pneumonia  كمةا ايةير اليةو فةي
 .الصاكة التجريكية لمجرذا الذ  است دم في  حداث ا [7]

اسةةةةةتعمو ةنجةةةةةاز :  Biological experimentالتجركةةةةةة الحيويةةةةةة 
 -Albinoمةةة  ذكةةةور الجةةةرذا  الم تكريةةةة الكي ةةةاء نةةةوع  12التجركةةةة 

Sprague Dawlley غةم, تةم  250عنةد   يتةراوح .كانت معةدو اوزانيةم
 -الحصوو عمييم م  كيت الحيوانات الم تكرية في كمية الطةر الكيطةر 

جامعةةةةة تكريةةةةت. و ةةةةعت الجةةةةرذا  فةةةةي اقيةةةةاص ك سةةةةتيكية كعةةةةد فةةةةرش 
ار ةيتيا كنيةةارة ال يةةر وتكديمةو كةةو ي يةةة ايةام. و ةةعت الحيوانةةات فةةي 
اقياصيا في الكيت الحيواني وتم تجييزىا كالعميصة الجةاىزة والمةاء كصةورة 

طيةو مةدة التجركةة.   ةعت الحيوانةات  ة و مةدة التجركةة لظةروا حرة 
% ودرجةةةةة 35قياسةةةةية فةةةةي التركيةةةةة مةةةة   ةةةة و تةةةةوفير الرطوكةةةةة المياليةةةةة 

سةاعة  12والتيويةة المسةتمرة واال ةاءة كمعةدو  2±م  º 25الحرارة عند 
.  مةةةادا عمةةة  اليمورسةةةنت كمصةةةدر  ةةةووياعت لكةةةو مةةة  ال ةةةوء والظةةة م
الة  مجةاميع المعةام ت المعتمةدة فةي الدراسةة  وزعت الحيوانات عيواويا  

سةةاعة لتكيييةةةا  48حيةةةوا  لكةةو معاممةةة  تركةةةت لمةةدة  2وكعةةدد مكةةررات 
 عم  ظروا التجركة.

سةةةاعة مةةة   18صةةةاكة كةةةداء السةةةكر  كعةةةد تجويعيةةةا لمةةةدة ةحةةةداث اإتةةةم 
 ةة و حصةة  كةةو منيةةا تحةةت الييةةاء الكريتةةوني كجرعةةة واحةةدة مةة  تركيةةز  

/ كيةةةةم مةةةة  وز   Alloxan monohydrateمميةةةةم مةةةة  مةةةةادة  150
( ةذاكةةة Normal saline 0.85الجسةم, اسةتعمو المحمةوو اليسةمجي  

االلوكسةةا . قةةدر تركيةةز السةةكر فةةي دم الجةةرذا  قكةةو وكعةةد الحصةة  لمتركةةد 
. كانةةت كعةةد يةةومي  مةة  الحصةة  , الةةذ  حصةةومةة  اصةةاكتيا فةةي السةةكر 

 مةةةةع مراعةةةةاةالجةةةةروح كعمةةةةق يمتةةةةد مةةةة  طكصةةةةة الكيةةةةرة إلةةةة  طكصةةةةة اادمةةةةة 
و اسةةةةةتعم .[8] المحافظةةةةة عمةةةةة  الجةةةةةروح فةةةةي حالةةةةةة معصمةةةةةة وكمةةةةا فةةةةةي

 .مجموعة المعالجة ومجموعة التمنيعمجموعتي  م  المعام ت ىما : 
 اتحيوانةةةةة 6 ةةةةةمت   :(Treatment groupمجموعةةةةةة المعالجةةةةةة  

 , S. aureusاصيكت الحيوانةات حسةر مجاميعيةا كةالعزالت الككتيريةة  

S. saprophyticus, E. coli , K. pneumonia    وتركةت لحةي
 ظيور الصي  في الجروح يم عوممت الجروح المحدية كاالتي :

مجموعةة السةةيطرة السةالكة : الجةةروح المحديةة فييةةا والمصةاكة كةةرنواع ( 1 
 م  دو  ا افة    ع ج الييا. العزالت الككتيرية تركت

ومعالجةة كتركيةز  S. aureusمجموعةة الحيوانةات المصةاكة كككتريةا ( 2 
 .L. plantrumمميم/ مو م  مركز   يا  200و  100

 S. saprophyticusمجموعةةةةةة الحيوانةةةةةات المصةةةةةاكة كككتريةةةةةا ( 3 
 .Lمميةةةةم/ مةةةةو مةةةة  مركةةةةز   يةةةةا  200و  100ومعالجةةةةة كتركيةةةةز 

plantrum. 
ومعالجةةةة كتركيةةةز  E. coliمجموعةةةة الحيوانةةةات المصةةةاكة كككتريةةةا ( 4 

 .L. plantrumمميم/ مو م  مركز   يا  200و  100
ومعالجةةة  K. pneumoniaمجموعةةة الحيوانةةات المصةةاكة كككتريةةا ( 5 

 .L. plantrumمميم/ مو م  مركز   يا  200و  100كتركيز
تركةةةت الجةةةروح لحةةةي  ظيةةةور  عةةةراض اةصةةةاكة كةةةاالحمرار واالنتيةةةاخ و 

والتصةةةةةةةةةةةةي  يةةةةةةةةةةةةم   ةةةةةةةةةةةةذت مسةةةةةةةةةةةةحات منيةةةةةةةةةةةةا زرعةةةةةةةةةةةةت عمةةةةةةةةةةةة  وسةةةةةةةةةةةةط 
MacConkeyagar, Nutrient agar  م  ْ 37وح ةةنت عنةةد حةةرارة

سةةةةةةاعة. وكعةةةةةةد التح ةةةةةةي  لوحظةةةةةةت  نةةةةةةواع و عةةةةةةداد ااحيةةةةةةاء  24لمةةةةةةدة 
 المجيرية المموية لمجروح.
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سةةةاعة و  ةةةذت مسةةةحات يوميةةةة قكةةةو المعالجةةةة  12تمةةةت المعالجةةةة كةةةو 
الصةةةةكاحية وقكةةةةو المعالجةةةةة المسةةةةاوية وزرعةةةةت عمةةةة  ااوسةةةةاط المةةةةذكورة 

اسةةتعممت مسةةةحات قطنيةةة لنصةةةو المةةواد المسةةةتعممة لممعالجةةة كعةةةد  سةةاكصا .
مرىةةا لمةةدة دقيصةةة كاممةةة يةةم امرارىةةا فةةوق منطصةةة الجةةرح المةةراد معاممتةةو غ

اسةةتمرت مرحمةةة  مميةةة لمةةرة واحةةدة.كيةةا ولكةةو حالةةة معاممةةة اسةةتعممت الع
ايةةةام وقةةةد تةةةم مراقكةةةة حالةةةة التوةةةام الجةةةروح وانسةةةدادىا  10العةةة ج لمةةةدة  

والةةت مص مةة  الصةةي  واالحمةةرار فييةةا وسةةجمت التييةةرات فييةةا لكةةو حالةةة 
   ع جية.

. اتحيوانةة 6 ةةمت اي ةةا  (:Prevention groupمجموعةةة التمنيةةع  
تةةةم فييةةةا معالجةةةة الجةةةروح المحديةةةة فييةةةا فةةةي كةةةو مةةة  الحيوانةةةات كتركيةةةز 

يةم اصةيكت . L. plantrumمميةم/ مةو مة  مركةز   يةا  200و  100
    .Sالحيوانةةةات حسةةةر مجاميعيةةةا ككةةةو مةةة  انةةةواع العةةةزالت الككتيريةةةة 

aureus , S. saprophyticus, E. coli , K. pneumonia 
 يةةةةام. حسةةةةكت االعةةةةداد الميكروكيةةةةةة  10وتركةةةةت تحةةةةت الميةةةةاىدة لمةةةةةدة 

التييةرات فةي حالةة الجةروح وتصةويرىا  تسةجمالمموية لمجروح يوميةا كمةا 
 :وكانت مجاميعيا كاالتي

مجموعةة السةةيطرة السةالكة : الجةةروح المحديةة فييةةا والمصةاكة كةةرنواع ( 1 
 العزالت الككتيرية تركت م  دو  ا افة    ع ج الييا.

مميةم/ مةو مة   200و  100الجروح المحديةة فييةا عوممةت كتركيةز ( 2 
 S. saprophyticusيةم اصةيكت كككتريةا  L. plantrumمركةز   يةا 

 .S. aureus و
مميةم/ مةو مة   200و  100الجروح المحديةة فييةا عوممةت كتركيةز  (3 

 .E. coliيم اصيكت كككتريا  L. plantrumمركز   يا 
مميةم/ مةو مة   200و  100الجروح المحديةة فييةا عوممةت كتركيةز ( 4 

  .K. pneumoniaيةةم اصةةيكت كككتريةةا  L. plantrumمركةةز   يةةا 
 تم م حظة النتاوت كنيس  طوات المجموعة المعالجة.

 النتائج والمناقشة 
 نةةواع ونسةةر العةةزالت الميكروكيةةة المعزولةةة مةة   ( 1  تكةةي  مةة  الجةةدوو

ا  العةةةزالت الميكروكيةةةة . لممصةةةاكي  كيةةةا وكةةةداء السةةةكر جةةةروح ا مةةةاج ال
مة  مجمةوع  %(93.8كنسةكة   ( عينةة122  وذه كانت رم  العينات الم

منيةةا يةةةكو تةةم تي يصةةيا مةة   ةة و اال تكةةارات المظيريةةة  عينةةة 130
منيةةةةةا  والكيموحيويةةةةةةمنيةةةةةا صةةةةةكية كةةةةةرام والمجيريةةةةةة ولةةةةةو  المسةةةةةتعمرة 

زالت الميكروكيةةة كانةةت مةة  العةةكمةةا تكةةي  ا   نةةواع  IMVICا تكةةارات 
 ,S. aureus S. saprophytiscus, E.coli عاانةةةةوا

Pseudomonas. spp, K.pneumonia, Enterobacter, 

Proteus. spp, Serria. spp   15%,16%,  54%وكاعداد عنةد  ,
مسةةةةتعمرات عمةةةة  التةةةةوالي. ا  ظيةةةةور   3%و %9, %6, 8 %,%11

اانةةةةواع الميكروكيةةةةة فةةةةي االعةةةةداد الميةةةةار الييةةةةا يكةةةةي  مةةةةدل قاكميةةةةة تمةةةة  
اانةةةواع فةةةي احةةةداث اةصةةةاكات الككتيريةةةة لمجةةةروح. كمةةةا كةةةا  ل وسةةةاط 
اليذاويةةةةةة دورا فةةةةةي عزليةةةةةا اذا انيةةةةةا كانةةةةةت م ومةةةةةة لتنميتيةةةةةا واظيارىةةةةةا 

وصةةوو الةة  مسةةتول النةةوع والتعةةرا عمةة  صةةياتيا التةةي تةةم مةة    ليةةا ال
اانةةواع  ا  السةةكر فةةي عةةزو [9] ذكةةره لكةةو منيةةا. اتيصةةت النتةةاوت مةةع مةةا

 مةةةاج فةةةي الميةةةار الييةةةا كةةةا  مةةة  قةةةدرة تمةةة  اانةةةواع عمةةة  احةةةداث اة
 الجةةةروح ف ةةة  عةةة  قاكميةةةة ااوسةةةاط المسةةةتعممة فةةةي عةةةزو تمةةة  اانةةةواع

[10]. 
 

 الجروحمن اخماج العزالت البكتيرية اعداد ونسب ( 1جدول )
 لمصابين بداء السكري

 % العدد العزالت
S.auerus 54 44.2 

S.saprophytics 16 13.1 
E.coli 15 12.29 

Pseudomonas.spp 11 9.01 
k.pneumonia 8 6.55 
Enterobacter 6 4.9 
Proteus.spp 9 7.3 
Serria.spp 3 2.4 

 100 122 المجموع
  
 .L( نتةةةةاوت فعاليةةةةة التراكيةةةةز مةةةة  مركةةةةزات ككتريةةةةا 2الجةةةةدوو   مةةةة  

plantrum   د  نواع العةزالت مة  مصةدر إ مةاج الجةروح . تكةي  مة 
قةةةد  يةةةرت فةةةي  L.plantrumالنتةةةاوت ا  مركةةةزات المسةةةت مص الككتيةةةر  

جميع عزالت انواع الككتريا , كةذل  لةوحظ ا  زيةادة التركيةز مة  المركةز 
الة  زيةادة الصةدرة التيكيطيةة لةو  ةد قةد  دل  L.plantumالككتير  لمنةوع 

  .S.auerus  ,Sانواع م  العزالت . يكطتت انةواع العةزالت المر ةية 

  saprophyticus , E.coli , Pseudomonas.spp ,K. 

pneumonia ,  Enterobactar aerogenes  ,Proteus.spp  
مميةةرام مةة   12.5المعزولةةة مةة  ا مةةاج الجةةروح عنةةد معاممتيةةا كةةالتركيز 

, 12.73, 13.28, 15.15ىةةةةةةةي عنةةةةةةةد  L.plantrumمركةةةةةةةز ككتريةةةةةةةا 
 ممم عم  التوالي. 13, 13,  13.16,  9.37, 12.72

, 25ا  زيادة استعماو التراكيز االعم  م  مركةزات النةوع الككتيةر  الة  
مةةةةو قةةةةد  سةةةةككت زيةةةةادة فةةةةي تركيةةةةز الصةةةةدرة  \مميةةةةرام  200,  100, 50

التيكيطية لتم  المركزات الككتيرية اذ اصكحت قةدرتيا التيكيطيةة فةي حالةة 
, 20.64, 26.8مميرام م  المركزات الككتيريةة ىةي عنةد 200 استعماو 

 ممم عم  التوالي. 23.0,  24.66,  23.0, 17.87, 23.54, 25.2
مةةع نتةةاوت الدراسةةات  ي تةةم الحصةةوو عمييةةامةة   ةة و مصارنةةة النتةةاوت التةة

يطيةةة فةةي امت كيةا فعاليةةة تيك [11]السةاكصة وجةةد انيةا متيصةةة مةع مةةا ذكةره 
. كمةةةا اتيصةةةت النتةةةاوت التةةةي تةةةم الحصةةةوو تجةةةاه معظةةةم االحيةةةاء المجيريةةةة

فةةةةي انةةةةواع ككتريةةةةا حةةةةامض ال كتةةةة  يمكةةةة   [12] عمييةةةةا مةةةةع مةةةةا ذكةةةةره
اسةةةت داميا كمعةةةزز حيةةةو  وذلةةة  ةسةةةتعمارىا الطكصةةةة الط ويةةةة ل معةةةاء 
اليميظةةةةةةة وكةةةةةةذل  تمنةةةةةةع االحيةةةةةةاء المجيريةةةةةةة غيةةةةةةر المرغةةةةةةور كيةةةةةةا مةةةةةة  
االلتصةةةةاق. ا  االليةةةةات التةةةةي تسةةةةت دميا ككتريةةةةا حةةةةامض ال كتةةةة  فةةةةي 

 اد اي ةةية وافرازىةةةااالسةةتكعاد التنافسةةي ل حيةةةاء المجيريةةة ىةةةي انتةةاج مةةةو 
. ا  ىةةذه المةةواد الميةةرزة كإمكانيةةا قتةةو او تيكةةيط االحيةةاء المجيريةةة [13]

اي ةةا يسةةكر . [14]و انةةواع م تميةةة مةة  العةةزالت العاوةةدة لةةنيس النةةوع 
انتةةةاج تمةةةة  االنةةةةواع مةةةة  ككتريةةةةا حةةةةامض ال كتةةةة  مةةةة  المةةةةواد االي ةةةةية 

لسةةةالكة لصةةةكية الم تميةةةة فةةةي قتةةةو وتيكةةةيط االحيةةةاء المجيريةةةة الموجكةةةة وا
. منيةةةا المةةةواد الم ةةةادة [15] كةةةرام واليايروسةةةات و ال مةةةاور واليطريةةةات
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إذ ليةةةةا تةةةةريير قاتةةةةو  ةةةةد  Bacteriocinsل حيةةةاء المجيريةةةةة والمسةةةةماة 
 Staphylococcus sppانةةواع ا ةةةرل مةةة  االحيةةةاء المجيريةةةة ومنيةةةا 

,cereus  Bacillus  وClostridim spp [16]. 
 

تجاه االنواع البكتيرية  L. planterum لمركز التثبيطيةالفعالية  ( 2جدول )
 من اخماج السكري المصابين بداء السكري. المعزولة

 العزالت تركيز مميم/مو
12.5 25 50 100 200 

13.28 16.92 17.28 18.35 20.64 S.saprophytics 

15.15 19.35 21.01 24.1 26.8 S.auerus 

9.37 11.62 13.62 15.5 17.87 k.pneumonia 

12.73 15.93 18.33 22.53 25.2 E.coli 

12.72 16.18 18.63 18.72 23.54 Pseudomonas.spp 

13 16.33 18.33 21.66 24.66 Proteus.spp 

13.16 15.33 16.66 19 23 Enterobacter 

13 16.3 18.6 20.3 23 spp Serria 

         

 
 عمى البكتريا Lactobacillus planterum( تأثير مستخمص الـ 1شكل )

 السالبة والموجبة لصبغة كرام
 

 \مميةةةرام  100و  200اجريةةت الجةةروح التجريكيةةةة  واسةةت دمت التراكيةةز 
لتصةةةيم فعميةةةا  L.plantrumمةةةو لمسةةةت مص المعةةةزز الحيةةةو  مةةة  النةةةوع 

( لجمةةةةد الحيةةةةوا  Normal flora الم ةةةةاد عمةةةة  النكيةةةةت الطكيعةةةةي 
الممويةةةة لمجةةةروح التجريكيةةةة لمجةةةرذا  ت ةةةم  واالنةةةواع الككتيريةةةة اال ةةةرل 

( واليانيةةةةة Treatmantحالةةةةة التصيةةةةيم حةةةةالتي  االولةةةة  تجركةةةةة المعاممةةةةة  
 (.Preventionتجركة التمنيع  

في تجركة المعاممة كينت النتاوت ا  الجروح التجريكيةة عمة  الجةرذا  فةي 
مجموعةةةة السةةةيطرة التةةةي لةةةم يةةةتم معالجتيةةةا قةةةد حصةةةو فييةةةا تمةةةوث وقةةةي  

ايةةةةام مةةةة   10ولةةةةم تتمايةةةةو الجةةةةروح لميةةةةياء حتةةةة  كعةةةةد رة وا ةةةةحة كصةةةةو 
 100,  200المعاممةةةةة . ا  اسةةةةتعماو مركةةةةز المعةةةةزز الحيةةةةو  كتركيةةةةز 

مو فصد وجد ا  اليعالية التيكيطية  د االنةواع الككتيريةة الممويةة  \مميرام 
لمجةةةروح الممويةةةة لمجةةةروح قةةةد ازدادت مةةةع زيةةةادة التركيةةةز المسةةةت دم . ا  

قةةد سةةكر تصةةي  تمةة  الجةةروح   S aureusكعةةزالت النةةوع  تمةةوث الجةةروح
 100,  200سةةاعة مةة  المعاممةةة اال ا  اسةةتعماو التركيةةزي   48 ةة و 
قةد سةكر يةياء تمة   L. plantrumمةو مة  مسةت مص مركةز  \مميةرام 

الجةةةروح  ةةة و مةةةدة ي يةةةة ايةةةام مةةة  كةةةدء المعاممةةةة , وكةةةذل  الحةةةاو عنةةةد 
فةةي الحيوانةةات   S saprophyticusالمعاممةةة لمجةةروح الممويةةة كةةالنوع 
مةةةو  فصةةةد تمايمةةةت  \مميةةةرام  100,  200الم تكريةةةة لممركةةةز كةةةالتركيزي  

الجةروح لميةياء فةةي وقةت ميةةاكو مة  المعاممةةة السةاكصة التةةي كانةت  ةة و 
ي يةةة ايةةام مةة  المعاممةةة . لكنيةةا تةةر رت فةةي حالةةة اسةةتعماو مسةةت مص 

التةةةةي  E.coli  ,K. pneumoniaالمعةةةةزز الحيةةةةو   ةةةةد النةةةةوعي  
 .  م  المعاممة لميياء كعد  مسة و ستة ايام عم  التوالي تمايمت

اما في حالة التمنيع التي تم فييا ا افة مست مص المعةزز الحيةو  الة  
الجةةروح لمحيوانةةات قكةةو تموييةةا كةةاالنواع الككتيريةةة المسةةتعممة فةةي الدراسةةة 

حالةةة  فصةةد كانةةت المةةدد ال زمةةة لموصةةوو الةة  حالةةة اليةةياء اقةةو ممةةا فةةي
 تجركة المعاممة.

 

 ريةي( فعالية مركز المعزز الحيوي في شفاء الجروح المحدثة من بعض أنواع العزالت البكت3جدول )
 المعزز تركيزمركز في ا ماج الجروح CFU   يوم( اعداد االنواع الككتيرية

  مميم/مو( الحيو 

 معام تال نواع 

10 7 5 3 1 

 معاممة السيطرة 0 8.17 8.17 9.2 10.5 12.0

0 0 0 0 8.17 100 S.aureus 

0 0 0 0 8.17 200 

0 0 0 0 8.17 100 S.saprophytics 

0 0 0 0 8.17 200 

0 0 0 1.2 8.17 100 E.coli 

0 0 0 1.4 8.17 200 

0 0 2.2 3.2 8.17 100 k.pneumonia 

0 0 2.0 3.0 8.17 200 

 

( إ   عةةةةداد اانةةةةواع الككتيريةةةةة المسةةةةككة 3ي حةةةةظ النتةةةةاج مةةةة  الجةةةةدوو  
لم مةةت فةةي حيوانةةات مجموعةةة السةةيطرة لميةةوم ااوو واليالةةث مةة  إحةةداث 

و زدادت فةةةةةةي اليةةةةةةوم ال ةةةةةةامس والسةةةةةةاكع  CFU  8.17ااصةةةةةةاكة عنةةةةةةد 
فةةي منطصةةة  CFU 9.2 ,10.5 ,12.0والعايةةر لتصةةو الةة  لوغةةارتم 

الجرح عم  التوالي , كما الجروح المعاممة كمركز   يةا المعةزز الحيةو  
مو فصةد لةوحظ    ااعةداد الككتيريةة  /( مميرام  100 ,200وكالتركيزي   

ولجميةةع اانةةواع الككتيريةةة  CFU 8.17فةةي اليةةوم ااوو كانةةت لوغةةارتم 

يةةة الكميةةة إذ مةع زيةةادة وقةت المعاممةةة لةةوحظ ان يةاض فةةي ااعةداد الككتير 
 ن ي ةت اعةدادىا الة    S aureus , S saprophyticusلةوحظ    

الصةةةير فةةةي اليةةةوم اليالةةةث ومةةةا تةةة ه مةةة  كةةةدء المعاممةةةة كمركةةةز المعةةةزز 
فةر  اعةدادىا فةي اليةوم اليالةث كانةت   E.coliالحيةو  , كينمةا فةي حالةة 

 CFU 1.4مةةو و لوغةةارتم  /مميةةرام  100لمتركيةةز  CFU 1.2لوغةةارتم 
مو , و ن ي ت اعةدادىا لتصةو الة  الصةير فةي  /مميرام  222لمتركيز 

, فةةةةةةي حةةةةةةي  اعةةةةةةداد ككتريةةةةةةا ال ةةةةةةامس ومةةةةةةا تةةةةةة ه مةةةةةة  كةةةةةةدء المعاممةةةةةةة 
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K.pneumonia   3.0فةي اليةوم اليالةث لمتركيةزي  ىةي عنةد لوغةارتم, 

3.2 CFU  2.0لوغةارتم عم  التوالي وفي اليوم ال ةامس كانةت عنةد , 

2.2 CFU   لتصو ال  صير في اعدادىا في اليوم السةاكع والعايةر مة
 كدء المعاممة. 

ا   ا ذ وجةةةةدو إ [17] اتيصةةةةت نتةةةةاوت ىةةةةذه الدراسةةةةة مةةةةع مةةةةا توصةةةةو اليةةةةو 
عةةةزالت ككتريةةةةا حةةةةامض ال كتةةةة  كانةةةت ذات فعاليةةةةة فةةةةي يةةةةياء ا مةةةةاج 

   ترييرىةا ككةو  مة   ة و قةدرتيا عمة   .الجروح لممصاكي  كداء السكر
كةةةذل  يمكةةة  ا   [18]االرتكةةةاط كمسةةةتممات محةةةددة عمةةة  جةةةدار ال ميةةةة 

تكو  اليعاليةة التيكيطيةة لمعصةيات مة   ة و  نتةاج الحةوامض الع ةوية 
إذ تعمةةةةو ىةةةةذه  [19]الةةةةي تعةةةةد نةةةةواتت نياويةةةةة و ساسةةةةية لعمميةةةةة الت مةةةةر 
لي تيكةةيط نمةةو ااحيةةاء ااحمةةاض عمةة   يةةض الةةرقم الييةةدروجيني وكالتةةا
 [21]وقةد  يةار  [20]المجيرية الممر ة والسيما السالكة لصكية غةرام 

ا  اىةةم اليعاليةةةات الت ةةادية التةةةي ت دييةةا ككتريةةةا حةةامض ال كتيةةة  ىةةةي 
النةةواتت ااي ةةية حيةةث ليةةا تةةريير واسةةع عمةة  ااحيةةاء المجيريةةة الموجكةةة 

 والسالكة لصكية كرام.
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Abstract 
In this study, isolates and diagnoses of bacteria that cause sepsis in wound of diabetic patients. Eight bacterial 

genus were isolated and diagnosed Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas aeru-

ginosa, Escherichia coli, Klebseilla pneumoniae, Proteus spp, Enterobactar, serria spp, Which were diagnosed 

using culture media and biochemical test, It was observed that lactobacillus plantrum effect on growth bacteria , 

Also note that the extract is effected to all genus specially Staphylococcus saprophyticus, also the ability to heal 

wound of rat with diabetic has been tested and the result showed the wound with Staphylococcus saprophyticus 

heal first and the last  wound heal was the wound with K. pneumonia.  

 


