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Abstract 
This study was conducted for the detection of virulence of pathogens isolated from cardiac 

catheterization kit on the production of biofilm in vitro .the catheter tip culture Was performed for 
each type of catheterization  test as diagnostic catheterization samples included 66 (74.16%) has 
given 15 (22.73%), and therapeutic catheterization  samples 15 (16.85%) has given 6 (40%) infected 
with the samples of diagnostic catheterization and therapeutic  together 8 (8.99%) has given the 
results of 4 (50%) infected and results showed sensitivity and specificity values for the catheter Tip 
culture test  (96%) and (100%), respectively,

the results were explained after cultured the samples on Enriched and differential media ,that 
(89) patients (a common sample) gave 25 (28.09%) positive sample for bacterial culture, and two of 
them showed two types of bacteria were (27) isolated bacterial, bacteria diagnosed isolates was 11 
(70.74%) gram positive and 15 (55.56%) gram-negative and only one isolation of yeasts 1 (3.70%), 
although 64 (71.91%) did not give any growth. the ability of  pathological isolates were tested on 
biofilm production by using three different methods, (TM) Tube method , (CRA) Cong Red Agar 
and  Microtiter Plate (MTP) has given 25 (92.6%) , 16 (58.26% ) and 26 (96.29%) the isolation of 
producing biofilm different quantities respectively , The isolation of producing biofilm in different 
quantities, respectively. The results of the investigation  on the composition of the biofilm The MTP 
test has showed  sensitivity (100%) and specificity 96%, while TM test values sensitivity was (96%) 
and (100%) specificity and CRA test  was (61.5%) sensitivity and (100%) specificity values.

The absence of local study on the ability of pathogens isolated from cardiac catheterization kit 
on the production of biofilm came this study
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اخلالصة
الغشاء  انتاج  القلبية عىل  القسطرة  املعزولة من عدة  املرضية  املسببات  للكشف عن رضاوة  الدراسة  اجريت هذه 
احليوي biofilm  خارج اجلسم احلي، تم إجراء اختبار زرع طرف القسطار Catheter Tip لكل نوع من القسطرة إذ 
شملت عينات القسطرة التشخيصية  66 )%74.16( فقد أعطت  15 )%22.73( مصاب، وعينات القسطرة العالجية 
15)%16.85( فقد أعطت 6 )%40( مصاب أما عينات القسطرة التشخيصية والعالجية معا 8 )%8.99( فقد أعطت 

نتائج  4 )%50( مصاب، وبينت النتائج قيم احلساسية والنوعية ألختبار زرع طرف القسطار )%96( و)%100( عىل 
التوايل،

العينات عىل األوساط  اإلغنائية والتفريقية إن )89( مريض )عينة مشرتكة( أعطت  النتائج بعد زرع   أتضح من 
25)%28.09( عينة موجبة للزرع اجلرثومي، وإثنان منها أظهرت نوعني من اجلراثيم فكانت )27( عزلة جرثومية، 

شخصت العزالت اجلرثومية فكانت 11)%70.74( موجبة لصبغة غرام و 15)%55.56( سالبة لصبغة غرام وعزلة 
واحدة فقط من اخلامئر 1)%3.70( وإن 64)%71.91( مل تعطي أي نمو .

ًأختربت قابلية العزالت  املرضية عىل إنتاج الغشاء احليوي Biofilm وبأستعامل ثالثة طرائق خمتلفة وهي طريقة 
االنبوبة )TM ( Tube method  واكار أمحر الكونغو ))C.R.A Cong Red Agar وصفائح املعايرة الدقيقة 
25 )%92.6( و 16)%58.26( و26 )%96.29( عزلة منتجة للغشاء  أعطت  فقد   )Microtiter Plate )MTP
قيم  له   MTP إختبار  إن  احليوي  الغشاء  تكوين  عن  التحري  نتائج  .أظهرت  التوايل  عىل  خمتلفة  وبكميات  احليوي 
حساسية )%100( ونوعية )%96( أما إختبار  TM كانت احلساسية )%96( والنوعية )%100( وإختبار CRA فله 
قيم حساسية )%61.5(  ونوعية )%100( . ونظرًا لعدم وجود دراسة حمليه عن قابلية املسببات املرضية املعزولة من 

عدة القسطرة القلبية عىل انتاج الغشاء احليوي biofilm  جاءت هذه الدراسة .

الكلامت املفتاحية
املسببات املرضية , القسطرة القلبية، Biofilm، خارج اجلسم احلي.

 

1. املقدمة:  
هن��اك عالقة وثيقة بني قدرة البكرتيا عىل تكوين الغش��اء 
احلي��وي وقدرهتا عىل احداث االمراض والتس��بب بحدوث 
ح��االت االلتهاب��ات املزمن��ة، فأن البكرتيا املس��ببة للغش��اء 
احلي��وي تك��ون هلا قابلي��ة اكرب عىل اس��تعامر جس��م املريض 
واالقام��ة فيه ويصب��ح اقل حساس��ية للمض��ادات احليوية ، 
وتنت��ج ه��ذه البكرتيا بروتين��ات مرتبطة بالغش��اء احليوي يف 
 ،Biofilm Associated protein )BAP( اثناء االصاب��ة
ووجوده��ا يس��هل من تكوين الغش��اء احلي��وي املرتبط ببقاء 
اجلرثوم��ة مدة اط��ول يف جس��م املريض، حيث يقوم جس��م 
املصاب باالس��تجابة املناعية هلذه الربوتينات فيالحظ وجود 
Anti- اجس��ام مضادة هل��ذه الربوتين��ات يف مصل املري��ض

.]1[  BAP antibodies

ترتبط نجاحات الطب احلديث ارتباطا وثيقا باالستخدام 
املتزايد لألجه��زة الطبية ]2[، عىل الرغم م��ن النجاح الكبري 
املنج��ز باألدوات الطبي��ة اجلديدة ،اال ان هذه الس��طوح غري 
احلي��ة معرضة لالس��تعامر اجلرثومي مما خيلق مش��كلة صحية 
مهمة عندما يتم غرز اي مادة حيوية، يمكن ان تصبح موضع 
لاللتصاق واالس��تعامر والعدوى البكتريي��ة، لذلك فأن اكثر 
من )%60( من االصابات املكتسبة من املستشفيات يف مجيع 
انح��اء العامل تع��ود اىل بكرتيا الغش��اء احليوي م��ع االدوات 
الطبي��ة، وه��ذه االدوات الطبي��ة مث��ل االط��راف الصناعية، 
زرع واس��تبدال العظام ،توزيع العقاقري، القسطرات، زراعة 

االنسجة ]3[ والعدسات الالصقة واالصطناعية ]4[
من بني املواد االكثر اس��تعامال القس��طرة )أنابيب بسيطة( 
تغرز من السطح اخلارجي اىل العضو او الرشيان، فقسطرات 
االوعي��ة الدموي��ة الوريدية الداخلية التي تس��تعمل بش��كل 
رئي��ي يف اعط��اء الس��وائل، االدوي��ة، التغذية غ��ري املعوية، 
نوات��ج ال��دم، باإلضاف��ة اىل مراقب��ة حال��ة االوردة الدموية، 

وغسيل الكلية املزمن لدى املرىض اخلارجيني ]5[.
 ان اس��تعامل االدوات للوصول الوعائي يرتبط بحدوث 
ع��دوى جم��رى الدم داخ��ل االوعي��ة الدموي��ة، والنامجة عن 
امليكروب��ات الت��ي تس��تعمر االداة املغ��روزة او تلوث جمرى 

السائل يف وقت االدخال او اثناء استخدامه ]6[ .
ان بعض الدراس��ات الوبائية افرتض��ت وجود صلة قوية 
Atheroscl e رنيني الربط البكتريي يف جتويف الفم مع تطو
Athero-  7[، وكذل��ك حددت البكرتيا يف لوحيات[ rosis

sclerosis ]8[، وقد يكون الغش��اء احليوي السبب يف تطور 

 .]9[ Atherosclerosis

ان وجود اعداد كبرية من البكرتيا مع تنوع كبري يف مساحة 
صغرية يف عينة واحدة  من لوحية Atherosclerosis يش��ري 
اىل ع��دوى الغش��اء احلي��وي ]10[، وان املض��ادات احليوية 
الروتينية واس��عة الطيف س��وف تكون فعالة ضد العديد من 
االن��واع التي تم حتديده��ا يف البكرتيا احلرة )العوالق(، حيث 
ان الغش��اء احليوي يعطي حتمل للمضادات احليوية ، وتبدي 
البكرتيا املرتبطة بلوحيات تصلب الرشايني يف الغشاء احليوي 

مقاومة عالية للمضادات احليوية ]9[. 
Athero- 11[ أن من خالل دراس��ته عن مرىض[  ثثب��ت
sclerosis الذي��ن يعانون م��ن امراض القل��ب التاجية بأن 

االغشية احليوية للبكرتيا هي املسببة لتصلب الرشايني .
اقرتح��وا ]12[ م��ن خ��الل بحثه��م ان لوحي��ات تصلب 
الرشايني Atherosclerosis تتكون من االغش��ية احليوية 
)الوظيفية(، والحظ الفريق ان صفات وخصائص لوحظت 
عىل جدران الرشيان بجعلها متاما مناس��بة لتش��كيل الغش��اء 
احليوي واملس��ؤولة عن ع��دم فعالية املض��ادات احليوية مثل 
التج��ارب  يف   Fluorquinolones  ،Macroides

الرسيرية .
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املواد وطرائق العمل :
مجعت العينات من ش��عبة قس��طرة القل��ب والرشايني يف 
مستش��فى االمام احلسني )عليه الس��الم( التعليمي يف حمافظة 
كربالء املقدس��ة، إذا ش��ملت عينات الدراس��ة )89( مريض 
من مرىض القس��طرة القلبية وبنوعيها القس��طرة التشخيصية 
   Catheter والقس��طرة العالجية Diagnostic Catheter

Therapeuticوالقسطرة التشخيصية والعالجية معًا ولكال 

اجلنسني وبأعامر تراوحت من )75 - 29( سنة شكل )1(. 

                                     

شكل )1(: يمثل عدة القسطرة القلبية

 Catheter Tip ٌأتبع��ت طريق��ة زرع ط��رف القس��طار
Culture املوصوف��ة من قب��ل ]13[ مع التحوير، وتس��مى 

Semiquantitative    tech-  ذذه الطريقة تقنية ش��به كمية 
nique، تم مجع )89( عينة وذلك بقطع )15( سم من طرف 

 Artery القس��طار العلوي بعد خروجه مبارشة من الرشيان
وتقس��يمه اىل ثالثة أجزاء، طول كل قطعة )5( س��م بوساطة 
مقص معق��م ووضعت كل قطعة يف انبوب��ة حاوية عىل مرق 
نقي��ع القل��ب والدم��اغ BHI broth    وكان ذل��ك يف صالة 
القس��طرة وبجن��ب املري��ض، نقل��ت اىل املخت��رب وحضن��ت 
بظ��روف هوائية وال هوائي��ة وبتوفرCO2 وملدة  )48 - 24 (

ساعة وبدرجة حرارة )°37( م، وبعد مالحظة عكورة النمو 
زرعت عىل وس��طي الدم االس��اس Blood agar  ووس��ط 
اجلكلي��ت Choclate agar بطريقة التخطيط عىل الوس��ط 

الصلب وحضنت بنفس الظروف أعاله .

التحري عن قابلية العزالت املرضية عىل تش��كيل الغشاء 
-: ) Biofilm (احليوي

1 .Tube Method )TM( االنبوب��ة  طريق��ة 
حرض الوس��ط حس��ب الطريقة املتبعه من قبل ]14[
واس��تخدم التقدير النوعي  qualitative لتش��كيل 
الغشاء احليويbiofilm  حس��ب الطريقة املوصوفه 

من قبل ]15, 16[ .
2 .  Congo Red )CRA (  طريقة اكار امحر الكونغو

Agar  اتبعت الطريقة املوصوفه من قبل  ]17,16[.

طريقة صفائح املعايرة الدقيقة     . 3
Microtiter Plate (MTP(

ُأس��تخدم الفحص الكمي quantification  لتشكيل 
الغشاء احليوي حسب الطريقة املوصوفه من قبل ]15,14[. 
 ELISA reader وقرأت النتيجة بأس��تخدم جهاز االلي��زا
لتقدي��ر الكثاف��ة الضوئي��ة Optical density )OD( ع��ىل 
ط��ول موج��ي )570( نانوميرت، وقيس��ت الكثاف��ة الضوئية 

للغشاء احليوي biofilm حسب املعادلة االتية:
Mean OD (control) - Mean OD (test) = OD biofilm

النتائج واملناقشة :
Catheter Tip cul-  سس��مى طريقة زرع طرف القسطار 
  Semiquantitiative Techniqae طريقة ش��به كمي��ة ture

تم أخذ )89( عينه وذلك بقطع )5( س��م من طرف كل انبوب 
قسطرة Catheter استعمل يف اجراء العملية وزرعه يف الوسط 
السائل، بعدها نقلت العينات اىل املخترب وبعد اهناء فرتة احلاضنة  
فحصت االنابي��ب بمالحظة العك��ورة turbidity، حيث ان 
القس��طرة التش��خيصية ك��ان املصابني منه��م 15)22.73%(، 
والقس��طرة العالجية كان ع��دد املصابني 6 )%40( أما االثنان 
مع��ا فكان ع��دد املصاب��ني 4 )%50( واعتربت ه��ذه الطريقة 

طريقة تأكيدية للطريقة السابقة  الشكل )2( جدول )1( 

                      

Catheter Tip culture شكل )2(: زرع طرف القسطار

جدول )1(: النسب املئوية لظهور املسببات املرضية من عدة القسطرة القلبية حسب فئة العينات

Catheter Tip

نوع العينات 

نوع القسطرة
نسبتها املئويةعدد العينات املوجبةنسبتها املئويةعدد العينات

22.73  %74.1615 %66تشخيصية

40  %16.856 %15عالجية

50 %8.994 %8تشخيصيه وعالجية معا

28.09  %10025 %89املجموع الكيل

ببكرتي��ا  االصاب��ة  نس��بة  ان  الدراس��ة  نتائ��ج  اظه��رت 
  S.aureus املوجب��ة لصبغة ك��رام فكانت اعىل نس��بة لبكرتيا
  S.Pneumoniae و S.epidermidis 14.814، تليه��ا%

 S. pyogenes و   )7.407%( بنس��بة   Bacillus Sppو
بنسبة   )%3.703( كام موضح يف اجلدول )2 و3(  .

جدول )2(: النسب املئوية لظهور املسببات املرضية  املعزولة من عدة القسطرة القلبية  حسب نوع املسبب املريض

النسبة المئويةعدد العزالتاالنواع الجرثومية

40.74 %11بكتريا موجبة لصبغة غرام

55.56  %15بكتريا سالبه لصبغة غرام

3.70  %1خمائر

100 %27المجموع الكلي
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جدول )3(: نسبة االصابة بالبكرتيا واخلامئر املعزولة من عينات مرىض القسطرة القلبية :

النسبة املئوية % عدد العزالتنوع اجلراثيم

Bacillus spp.27.407 %
Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis
4

2

14.814 %

7.407  %
Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

2

1

7.407  %

3.703  %

Escherichia coli27.407  %

Klebsiella pneumoniae311.111  %

Proteus mirabilis27.407  %

Pseudomonas fluorescence13.703  %

Pseudomonas aeruginosa27.407  %

Pantoea spp
13.703  %

Salmonella spp13.703  %

Aeromonas hydrophila13.703  %

Enterobacter cloacae13.703  %

Serratia marcescens13.703  %

Candida albicans13.703  %

%  27100املجموع

  P.mirabilis  و  E.coli 11.111 %)، وبالدرج��ة الثانية(
االق��ل  وكان��ت   ،(7.407%( بنس��بة    P.aeruginosa و 
 Pantoeaو P.fluorescence بكرتي��ا  نس��بة ظه��ور ه��ي 
  Aeromons hydrophilaو   Salmonellaو   spp

  Serratia واخ��ريا   Enterobacter Cloacaeو
marcescens  بنسبة   )3.703 %)  .

 K. بكرتي��ا  ان  احلالي��ة  الدراس��ة  نتائ��ج  اظه��رت 
الس��البة  البكتريي��ة  املس��ببات  pneumoniae  يف ص��دارة 

لصبغ��ة غ��رام ، وايضا هذا  يتفق مع ما ذك��ره ]22[، واُعزى 
سبب االصابة هبذه البكرتيا اىل امتالكها املحفظة التي تعطيها 
القابلي��ة عىل مقاومة عملي��ة البلعم��ة Phagocytosis التي 
تقوم هب��ا دفاع��ات املضيف للتخل��ص من ه��ذه البكرتيا مما 
يساعد عىل البقاء يف جمرى الدم مدة اطول فضال عن مقاومتها 

للمضادات احليوية.
 متتل��ك صفة املقاوم��ة للمضادات احليوي��ة بني عزالت 
الراقدي��ن يف  امل��رىض  الس��يام   ،spp Kelbsiellaجن��س
املستش��فيات اىل م��دة ط��ول بق��اء املري��ض يف املستش��فى 
وكث��رة اس��تعامل بعض االجه��زة الطبي��ة تعد اه��م عوامل 
انتش��ار االصابة واملقاومة ماتس��بب يف ظه��ور انواع اخرى 
مث��ل Klebsiella oxytoca  والت��ي متتل��ك مقاومة عالية 

للمضادات احليوية ]23[ .
ام��ا بكرتي��ا P.aeruginosa تع��د الث��اين م��ن املس��ببات 
البكتريية الس��البة وهلذه اجلرثومة امكانية االنتقال عن طريق 
اي��دي الكادر الطبي وامل��رىض ]24[، ولوحظ من نتائج هذه 
الدراس��ة ان اغلب الع��زالت البكتريية الس��البة لصبغة كرام 
هي تابع��ة للعائلة املعوي��ة Enterobateriaceae، اذ يمكن 

هلذه االنواع النفاذ اىل جمرى الدم عرب بطانة االمعاء ]25[.
كام اوض��ح ]26[ ان البكرتيا الس��البة لصبغة كرام تكون 
عملية عبورها اسهل من عملية عبور البكرتيا املوجبة لصبغة 

كرام  والبكرتيا الالهوائية، فضاًل عن البكرتيا السالبة لصبغة 
كرام غالب��ا ما تكون مقاومة للمض��ادات احليوية نتيجة عدم 
نفاذية غش��ائها اخلارجي ملعظم املض��ادات احليوية، وكذلك 
ان ارتفاع نس��بة االصابة بتجرثم ال��دم قد يكون نتيجة تكرار 
احلق��ن بالوري��د ألغراض الع��الج  واعط��اء الس��وائل منعا 

للجفاف ]27[.
 C. س��جلت النتائ��ج ظهور عزل��ة واحدة م��ن املبيضات
albicans بنس��بة  )3.703 %)، ان س��بب ظهور هذا النوع 

Dimor-  ���ن املبيض��ات هو قدرهت��ا عىل التح��ول الش��ك يل
phism  ال��ذي يمكنه��ا م��ن التحول من ش��كل اخلمرية اىل 

الش��كل اخليطي وبالعكس عند اصابتها لإلنس��ان واحليوان، 
وكذلك امتالكها العديد من عوامل الرضاوة منها قدرته عىل 
انتاج انزيم Phospholipiase الذي حيلل الدهون املفسفرة 
وكذلك مقاومة درجات احلرارة العالية، فضال عن مقاومتها 

للمضادات الفطرية ]28[. 
حي��ث اظه��رت نتائ��ج اختب��ار زرع ط��رف القس��طار  
Catheter Tip فكانت قيم احلساس��ية (%96( والنوعية 

)%100( ، ونتائ��ج الدراس��ة احلالي��ة ج��اءت مقاربة مع 
النتائ��ج الت��ي توص��ل اليه��ا دراس��ة ]29[، كان��ت متتلك 
حساس��ية )%100( ونوعية 76 – 79  لتش��خيص جترثم 

الدم املرتبط بالقسطرة .
بينام  حصلت دراسة، ]30[ يف الربازيل عىل قيم احلساسية 
والنوعي��ة  )%100( و)%68.4( والكائن��ات املعزول��ة هي 
Aci-و P.aeruginosaو  S.epidermidisو  S,aureus

وال��ذي   ،Candid sppو   netobacter bavmannii

اس��تخدم هذه الطريقة ش��به الكمية لتقييم الع��دوى املرتبطة 
بقس��طرة االوردة املركزية والتي يمكن ان تس��تعمل كمؤرش 
لتجرث��م الدم، بينام حصلت الدراس��ة املج��راة من قبل ]31[ 

عىل قيم حساسية )%92( ونوعية )83%(  .

وقد جاءت هذه النتيجة مقاربة ملا ذكره ]18[ ، ان س��بب 
ارتفاع نسبة االصابة بتجرثم الدم بالبكرتيا العنقودية قد يعود 
لقابلي��ة البكرتيا عىل مقاومة املض��ادات احليوية باإلضافة اىل 
انتش��ار هذه البكرتيا بشكل واسع يف املحيط البيئي  اخلارجي 
وبيئ��ة املستش��فيات ]19[، بين��ام اوضحت دراس��ة ]20[ ان 
    S. Pneumoniae النوع الش��ائع يف اصابات جترثم الدم هو
وق��د يعود اىل اختالف الظروف البيئية واملناخية والصحية يف 

البيئتني . 
ك��ام بين��ت النتائ��ج ان املس��بب الث��اين لتجرثم ال��دم من 
  S. Pneumoniae البكرتيا املوجب��ة لصبغة كرام هي بكرتيا
حي��ث بلغ��ت نس��بتها ) 7.407 %) ، واش��ار ]21[ ان هذه 
البكرتيا هلا دور كبري يف التس��بب بتجرث��م الدم عند االطفال 
.ان ارتفاع نسبة االصابة ببكرتيا السالبة لصبغة غرام اذ كانت 
بكرتي��ا K. pneumoniae اعىل نس��بة  يف حدوث االصابة  
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اش��ار ]13[ ب��أن قس��طرات االوردة املحيطي��ة بطريق��ة 
زرع ط��رف القس��طار يعد مؤرش خلطر جترث��م الدم، اعتربت 
ه��ذه الطريق��ة كعامل وبرهان لتش��خيص الع��دوى املرتبطة 
بالقس��طرة ]32[، وذلك إستادًا اىل الدراسات املنفذة من قبل 
]32[ واملؤك��دة م��ن قب��ل ]33[، بينام حص��ل ]30[ الختبار 
طرف القسطرة Catheter Tip  عىل قيم حساسية )100%( 
ونوعي��ة )%68.4(، والح��ظ  ]34[ ان النوعية للتقنية ش��به 

الكمية  كانت )76%(.  
اق��رتح  ]35[ ان الطريق��ة ش��به الكمي��ة تعت��رب كمعيار 
للبكرتيا التي تلتصق بالس��طح اخلارجي للقسطرة، وبينت 
الدراس��ات ان الطريقة ش��به الكمية قادرة ع��ىل متييز جترثم 
ال��دم املرتبط بالقس��طرة وتعترب حساس��ة وموثوق��ة ]36[.

ان ه��ذه الطريقة ش��به الكمية موىص هبا بش��كل كبري وهو 
اختبار سهل ورسيع ويتم اجراءه بشكل دوري يف خمتربات 
االحياء املجهرية الرسيرية يف الربازيل كام هو مشار من قبل 
]35[، وهذا االختبار يش��ري اىل احلساسية العالية واالصابة 

املرتبطة بالقسطرة وهي طريقة اكثر استعامال بسبب البساطة 
والكلفة املنخفضة . 

اذ ان نتائج االختبارات املظهرية واملجهرية والكيموحيوية 
ج��اءت مطابقة مل��ا ورد يف انظمة التصني��ف املعتمدة من قبل 

.)39,38,37(
 Api وتم تأكيد  التشخيص بأستخدام نظام التشخيص
system لزي��ادة تأكيد التش��خيص كونه يض��م عددا من 

 Api االختبارات الكيموحيوية  املهمة، اذ اس��تخدم نظام
Staph  وApi Strep وApi E 20، التي متتاز بالسهولة 

والرسعة والدقة لتأكيد التشخيص الكيموحيوي .
اما اخلامئر C. albicans فقد ش��خصت من خالل النمو 
 growth on SDA عىل وس��ط الس��ابرويد دكس��توز اك��ار

.  Api Candida والتأكد من التشخيص بأستخدام

e:Biofilm قابلية العزالت املرضية عىل تكوين الغشاء احليوي
 تم الكشف عن تشكيل الغشاء احليوي باالختبارات االتية:

1 .-: (Tube Method (TM طريقة االنبوبة 
 ش��ملت ه��ذه الدراس��ة اختب��ار الع��زالت املرضية هبذه 
الطريقة والتي تس��مى بطريقة كريستنس��ني التتقليدية ]15[، 
وتعد من اكثر الطرق ش��يوعا وبس��اطة، ان س��مك الغش��اء 
املرئ��ي قد تم احلص��ول عليه داخل جدران واس��فل االنبوبة 
احلاوي��ة ع��ىل الع��زالت املرضي��ة املنتج��ة للغش��اء احلي��وي 
بكميات كبرية تظهر بلون ازرق غامق وبالتدريج، فقد كانت 
بكرتي��ا S.aureus  اكثر البكرتي��ا املوجبة لصبغة كرام انتاجا 
للغش��اء احليوي وبكثافة، اما بكرتيا P.aeuroginosa   تليها  
E.coli  ثم K.pneumoniae  اكثر البكرتيا السالبة لصبغة 

كرام انتاجا للغش��اء احليوي وبكثافة، وكام موضح يف الشكل 
)3( اجلدول )6( .

A / غري منتجه للغشاء احليوي     B / منتج ضعف       

C / منتج متوسط     D / منتج قوي

.TM  شكل )3(: قابلية البكرتيا املرضية عىل انتاج الغشاء احليوي بطريقة

:  Tube method )TM( بطريقة االنبوبة  Biofilm قابلية البكرتيا واخلامئر املعزولة من مرىض القسطرة القلبية عىل تشكيل الغشاء احليوي :)جدول )6

AbsentWeakModrateStrongالمسبب المرضيت
A1.Bacillus spp--+-
A2.Bacillus spp---+
A3S. aureus---+
A4S. aureus---+
A5S. aureus--+-
A6S. aureus---+
A7S. epidermidis--+-
A8S. epidermidis---+
A9S. pneumonia--+-
A10S. pneumonia-+--
A11S. pyogenes--+-
A12E. coli---+
A13E. coli---+
A14K. pneumoniae---+
A15K. pneumoniae---+
A16K. pneumoniae----
A17P. mirabilis--+-
A18P mirabilis---+
A19P. fluorescence----
A20P. aeruginosa---+
A21P. aeruginosa---+
A22.Pantoea spp----
A23.Salmonella spp--+-
A24Aeromonas hydrophila--+-
A25Enterobacter cloacae--++
A26Serratia marcescens--+-
A27C. albicans---+

14)%51.85)10)%37.01)1)%3.70)0)%0)المجموع الكلي
( 92.6%( 25

Absent  : غري منتجة للغشاء احليوي                                                                             Weak: منتجة ضعيفة للغشاء احليوي       

Moderate : منتجة متوسطة للغشاء احليوي                                                                Strong : منتجة قوية للغشاء احليوي 
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 وه��ذا يؤكد ماتوصلت اليه ]40[، عند اس��تعامهلا املجهر 
االلك��رتوين الذي اظه��ر ان البكرتيا الس��البة لصبغة غرام هلا 

القدرة عىل االلتصاق وانتاج الغشاء احليوي .
2 .-:Congo Red AgarC  

تم احلصول عىل مس��تعمرات ذات لون اس��ود للعزالت 
املرضية املنتجة للغش��اء احليوي 16)%59.26( عزلة خالل 
)24 – 48( س��اعة انتج��ت مس��تعمرات س��وداء اللون عىل 
اكار امحر الكونغو  و 11)%40.7( عزلة اعطت مستعمرات 
وردي��ة الل��ون م��ؤرشا عىل ع��دم انتاج الغش��اء احلي��وي، اذ 
كان��ت العنقوديات اكثر انتاجا للغش��اء احلي��وي من البكرتيا 
و   K.pneumoniae بكرتي��ا  وأن  ك��رام  لصبغ��ة  املوجب��ة 
P.aeuroginosa  اكثرانتاج��ا للغش��اء احلي��وي من البكرتيا 

السالبة لصبغة كرام وهذه النتائج جاءت مقاربة مع ماتوصل 

اليه ]17[، اظهرت نتائج طريقة اكار امحر الكونغو زيادة عدد 
احل��االت املوجبة بزي��ادة زمن احلضن وه��ذه النتيجة جاءت 
باالتف��اق م��ع ]41[ حي��ث أثبت��وا ان اطول وق��ت للحضن 
يعط��ي فرصة اك��رب هلذه العزلة إلنتاج الصبغة كام يف الش��كل 

)4( اجلدول )7( .

                    

C.R.A شكل)4(: قابلية البكرتيا املرضية عىل انتاج الغشاء احليوي بطريقة

A13E coli--

A14K. pneumoniae++

A15K. pneumoniae++

A16K. pneumoniae-+

A17Proteus mirabilis--

A18Proteus mirabilis-+

A19P. fluorescence--

A20P. aeruginosa++

A21P.aeruginosa++

A22.Pantoea spp--

A23.Salmonella spp--

A24Aeromonas hydrophila--

A25Enterobacter cloacae-+

A26Serratia marcescens--

A27C. albicans++

16(58.26 %)11(40.74 %)المجموع

                                                                   )+ ( نتيجة موجبة           )- ( نتيجة سالبة                            

 Congo red( بطريقة اكار امحر الكونغو  Biofilm قابلية البكرتيا واخلامئراملعزولة من مرىض القسطرة القلبية عىل تشكيل :)جدول )7

: Agar method )CRA
48 ساعة24 ساعةالمسبب المرضيت

A1.Bacillus spp-+

A2.Bacillus spp++

A3S. aureus++

A4S. aureus++

A5S. aureus--

A6S. aureus-+

A7S. epidermidis++

A8S. epidermidis++

A9S. pneumonia--

A10S. pneumonia--

A11S. pyogenes--

A12E coli++

تم الكش��ف عن الغش��اء احليوي بطرق خمتلفة، حيث ان 
طريق��ة )TM( و)CRA(  ه��ي اكثر طريق��ة نوعية وموثوقة 
للكش��ف ع��ن الكائن��ات املجهري��ة املنتجة للغش��اء احليوي 
وتستخدم كطريقة فحص عامة للكشف عن انتاج االخري يف 

املختربات ]42[ . 
3.: )Microtiter Plate )MTP صفائح املعايرة الدقيقة 

اختربت قابلية العزالت املرضية عىل انتاج الغشاء احليوي 
Microti- ةوواسطة االختبار الكمي بصفائح املعايرة الدقيق

ter Plate وذل��ك لتأكيد الفحوصات الس��ابقة باس��تخدام 

Opti-  ههاز االليزا ومعتمدة عىل قياس��ات الكثافة الضوئية
cal density  عىل طول موجي  570 نانوميرت .

صنفت العزالت املرضية وفقا إلنتاجها للغش��اء احليوي 
وفق املعاي��ري املنصوص عليها من قبل ]43[ عىل النحو التايل 
اق��ل م��ن )0.120(  غري منتجة للغش��اء احلي��وي و0.120 - 
(0.240(  منتجة ضعيفة او متوس��طة للغش��اء احليوي واكثر 

من )0.240(  منتجة قوية للغش��اء احليوي , وحس��ب الغشاء 
احليوي حسب املعادلة التالية :

control) - Mean OD (test) = OD Biofilm Mean OD)

علاًم ان متوسط السيطرة يساوي )0.080(،
اظه��رت نتائ��ج هذه الدراس��ة احلالية ان 27 عزل��ة اعطت منها 
26)%96.29( عزلة منتجة للغش��اء احلي��وي بكثافة وعزلة واحدة 

1)%3.70( غري منتجة للغشاء احليوي، كام موضح يف اجلدول )8(.
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: )MTP(  Microtiter plate بطريقة صفائح املعايرة الدقيقة  Biofilm قيم االمتصاصية الختبار املسببات املرضية عىل تشكيل :)جدول )8

± Meanاملسبب املريضت
Sd

OD Biofilm

A1.Bacillus spp0.90 ± 0.070.82
A2.Bacillus spp1.61 ± 0.161.53
A3S. aureus1.60 ± 0.311.52
A4S. aureus1.51 ± 0.301.43
A5S. aureus1.48 ± 0.121.40
A6S. aureus1.47 ± 0.191.39
A7S. epidermidis1.58 ± 0.021.50
A8S. epidermidis1.61 ± 0.061.53
A9S. pneumonia0.89 ± 0.020.81
A10S. pneumonia0.65 ± 0.160.57
A11S. pyogenes0.95 ± 0.210.87
A12E coli1.55 ± 0.101.47
A13E coli1.47 ± 0.101.39
A14K. pneumoniae1.56 ± 0.071.48
A15K. pneumoniae1.44 ± 0.011.36
A16K. pneumoniae1.44 ± 0.081.36
A17P. mirabilis1.00 ± 0.030.92
A18P. mirabilis1.67 ± 0.061.59
A19P. fluorescence0.19 ± 0.010.11
A20P. aeruginosa1.88 ± 0.371.80
A21P. aeruginosa1.74 ± 0.061.66
A22Pantoea spp0.72 ± 0.180.64
A23Salmonella spp0.99 ± 0.070.91
A24Aeromonas hydrophila1.00 ± 0.050.92
A25Enterobacter cloacae1.77 ± 0.061.68
A26Serratia marcescens1.38 ± 0.091.30
A27C. albicans1.32 ± 0.321.24

0.080 =  الكونرتول
OD > 0.120  غري منتجه للغشاء احليوي  

00.12 – 0.240  منتجه ضعيفة او متوسطة للغشاء احليوي 
OD > 0.240 منتجه قوية للغشاء احليوي

إن طريق��ة MTP ذات حساس��ية عالي��ة وطريق��ة حمددة 
يمك��ن ان ي��وىص هبا لتحدي��د القابلي��ة عىل تكوين الغش��اء 
احليوي , هذه املالحظات هي مطابقه مع املالحظات املسجلة 

من]44,43,16[.
 .هذه الطريقة تعتمد عىل قارئ ELISA لتحليل النتائج 
االجيابي��ة والس��لبية بين��ام اختب��ار TM وCRA  يعتم��د عىل 
الع��ني املجردة، نتائجنا تقاربت مع نتائج الدراس��ة املعروضة 
م��ن قب��ل]45,16[، الذين الحظ��وا ارتباط  جي��د بني نتائج 
االنبوب النوعي��ة والطريقة الطيفية  MTP بش��أن العزالت 
املنتج��ة للغش��اء احلي��وي بق��وة، واس��تنتجوا كذل��ك انه من 
الصع��ب التميي��ز بني العزالت الس��البة والضعيفة لتش��كيل 

الغشاء احليوي بواسطة طريقة االنبوب  ]46 ,45[ .
ًأق��رتح ]47[ بأن طريقة TM بس��يطة وموثوقة للكش��ف 
Can-  ململبك��ر النت��اج الغش��اء احلي��وي، حيث ان س��الالت

dida  املعزول��ة م��ن زرع الدم كانت منتجة للغش��اء احليوي 

بأس��تخدام طريقة TM وMTP، بين��ام تعد طريقة TM غري 
Staphylococ-  اافية لتحديد االنتاج الضعيف يف عزالت

cus الرسيرية ]48,16[.

 وايضا اختبار TM يتامثل مع اختبار MTP  يف العزالت 
املنتجة القوية للغشاء احليوي , لكن يصعب تصنيف العزالت 
املوجبة الضعيفة للغشاء احليوي عن العزالت السالبة للغشاء 

احليوي ]49[.
و  P.aeuroginosa بكرتي��ا  ان  الدراس��ة  نتائ��ج  بين��ت 
 S.epidermidisو S.aureusو E.coliو K.pneumoniae

وC.albicans، منتجة للغشاء احليوي بكميات قوية وبطرائق 
خمتلفة ، جاءت نتائج هذه الدراسة مقاربة لنتائج الدراسة التي 
اجري��ت يف اهلند للكش��ف عن انتاج البكرتيا للغش��اء احليوي 
بطرائ��ق خمتلف��ة، حي��ث ان البكرتي��ا املنتجة للغش��اء احليوي 
مس��ؤولة ع��ن العديد من االصاب��ات  الش��ديدة، وهذه تظهر 

مقاوم��ة للمضادات احليوية مثل االخ��رتاق املقيد للمضادات 
احليوية داخل الغشاء احليوي ]42[.

أوضح��ت نتائ��ج الدراس��ة احلالي��ة  ان الكائن��ات احلية 
الدقيقة املعزولة من القس��طرة القلبية االكثر شيوعا يف تكوين 
  K.pneumoniae و P.aeroginsosa الغش��اء احليوي هي
وE.coli وS.aureus وS.epidermidis جاءت باالتفاق 
مع دراس��ة ]50[، عىل تش��كيل الغش��اء احليوي عىل قسطرة 
االوعية املركزية، هذه الكائنات احلية الدقيقة تنشأ من الفلورا 
الدقيقة جللد املريض، الفلورا الدقيقة للعاملني يف جمال الرعاية 
الصحية، حيث تتمكن من الوصول اىل االوعية الدموية عن 
طري��ق اهلجرة من اجللد عىل مركز القس��طرة او املنفذ، الحظ 
]51[ ان تكون الغشاء احليوي عىل القسطرة الوريدية املركزية 

يعتمد عىل حجم وموقع تشكيل الغشاء احليوي عىل القسطرة 
وال��ذي يتكون عىل املدى القصري خ��الل اقل من عرشة ايام، 
اما تش��كيل الغشاء احليوي عىل القس��طرة عىل املدى الطويل 
حي��دث خالل ]30[ يوم، وان الغش��اء احلي��وي املتكون اكثر 
انتشارا عىل التجويف الداخ يل للقسطرة، وان لطبيعة السائل 
املدار من خالل قس��طرة االوعية املركزي��ة هلا تأثري عىل النمو 
امليكرويب، وكذلك عدد الكائنات احلية عىل القس��طرة يرتبط 

بحدوث عدوى جمرى الدم يف املريض]52[.
اظهرت نتائج التحري عن تكوين الغشاء احليوي ان اختبار 
MTP له قيم حساس��ية )%100( ونوعية )%96( اما اختبار 

TM فكانت احلساسية )%96.5(  ونوعية )%100( واختبار 

CRA فله قيم حساسية )%61.5( ونوعية )100%(.

مما تقدم نالحظ ان نتائجنا اعاله تش��اهبت مع نتائج )16( 
ال��ذي اظه��ر ان طريقة MTP هل��ا قيم حساس��ية )96.2%(

حساس��يتها  كان��ت   TM طريق��ة  ام��ا   )94.5%( ونوعي��ة 
)%77.9( و نوعي��ة )%96( وطريق��ة CRA متتل��ك قي��م 
حساسية )%7.6(  ونوعية )%97.2(، اي ان اختبار االنبوبة 
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TM ارتبطت بش��كل جيد مع اختبار صفائح املعايرة الدقيقة 

MTP، وان TMP يمك��ن ان تك��ون بمثابة اداة كمية يمكن 

االعتامد عليها لتحديد القابلية عىل  تكوين الغشاء احليوي .
ع��ىل م��دى الس��نوات القليل��ة املاضية تع��د اجن��اس ال� 
Candida  من بني عوامل مس��ببات امل��رض املهمة لعدوى 

املستش��فيات، معظم القس��طرة مرتبطة بتس��مم الدم املتسببة 
بواس��طة الكائن��ات احلية الدقيق��ة التي تغزو اجل��روح داخل 
اجلل��د خالل ادخال القس��طرة او بعد ادخاهل��ا، وحتدث هذه 
الع��دوى بس��بب القدرة عىل تكوين الغش��اء احلي��وي والتي 
يع��د كعام��ل رضاوة حل��دوث  م��رض Candidiasis، ان 
االغشية احليوية الفطرية حتاول ان حتافظ عىل مكاهنا املناسب 
باعتباره��ا متعايش��ة وممرض��ة للبرش وهي م��ن خالل اهلرب 
م��ن االليات املناعية للمضيف، ومقاوم��ة املضادات الفطرية 
وحتمل ضغوط املنافسة مع الكائنات االخرى، ونتيجة لذلك 
االلتهابات املتعلقة بالغش��اء احلي��وي والتي يصعب عالجها 

.]53[

 متث��ل القس��طرة داخل االوعي��ة الدموية املس��تقرة عامل 
خطر يقرتن بعدوى Candida املكتس��بة باملستش��فيات، فأن 
ه��ذه االجه��زة تصبح مس��تعمرة م��ن قب��ل Candida التي 
تكون الغش��اء احلي��وي وان Candida albicans  املعزولة 
من الدم متتلك اليات اخرى من انتاج الغشاء احليوي ألنشاء 
التهابات جمرى الدم ]54[، اتفقت نتائج الدراس��ة احلالية مع 
دراس��ة ]10[، التي اجريت يف امريك��ا الذي اظهر ان النتائج 
اجلزيئي��ة للمحت��وى اجلين��ي ك��ان موجود يف مجي��ع لوحيات 
تصل��ب الرشاي��ني اعت��امدا ع��ىل تقيي��م PCR وكان��ت اكثر 
 Closteridium, Pseudomonas, االجناس السائدة هي
 Flavobacterium, Acintobacter, Streptococcus

,وك��ان العديد من االنواع التي ت��م حتديدها تتفق مع مصدر 

البكرتي��ا الفم��وي )عن طريق الفم(، وه��ذه النتائج تؤكد ان 

البكرتي��ا موجودة يف لوحي��ات تصلب الرشايني , الدراس��ات 
ربطت البكرتيا الفموية بتجرث��م الدم العابر]56,55[، وجد 
اعداد كبرية من البكرتيا مع تنوع كبري يف مساحة صغرية لعينة 
مفردة من تصلب الرشايني مؤرشا اىل عدوى الغشاء احليوي 
]10[، ان املضادات احليوية واس��عة الطيف تكون فعالة ضد 

العديد من االنواع الت��ي تم حتديدها لو كانت يف وضع  نمط 
العوالق , نظرا لتحمل الغشاء احليوي للمضادات احليوية، ان 
البكرتيا املرتبط��ة بلوحيات تصلب الرشايني يف نمط الغش��اء 
احليوي ذو مقاوم��ة عالية للمضادات احليوي��ة، وقد ثبت ان 
امليكروب��ات تصل اىل االوعية الدموي��ة للمضيف من خالل 
اليات متع��ددة بام يف ذلك تناول الطع��ام، نظافة الفم، حركة 
االمع��اء]58,57[، ان كان��ت البكرتي��ا م��ن مص��ادر فموية 
تكون اجزاء من الغش��اء احليوي ومتتلك املس��تعمرة دفاعات 
ضد مناعة املضيف واملض��ادات احليوية ]59[، هذه البكرتيا 
يمكن عزهلا برسعة من الدورة الدموية بس��بب تكرار دخول 
البكرتيا اىل ال��دورة الدموية، فأن عدد قليل من هذه االجزاء 
تلتصق برسعة باخلالي��ا البطانية املترضرة مع تعبري اجلزيئات  
 Expressed  interacellular adhesion الداخل خلوية
Va e واجلزيئات امللتصق��ة باخلاليا الوعائية ،)ICAMS(

)VCAMS( cular cell adhesion molecules

اتفق��ت نتائج الدراس��ة احلالية م��ع نتائج الدراس��ة التي 
اجري��ت يف امريكا من قب��ل ]60[، حيث اظهرت ان البكرتيا 
املرتبط��ة باللوحية الرشياني��ة يمكن ان تكون واس��عة النطاق 
وتنط��وي عىل جمتمع متن��وع وراثي��ا، وان الفحص املجهري 
هل��ذه الكائنات املس��تعمرة م��ؤرش عىل اهنا تراكيب لتش��كيل 
الغش��اء احليوي داخل التصلب واالنسجة املرتبطة هبا حيث  
وجدت بكرتيا P.aeuroginosa يف عينات  لوحية الرشايني .

االس��تنناجات: أس��تنتجت الدراس��ة بأن الغشاء احليوي 
املتكون بوس��اطة املس��ببات املرضية املعزول��ة من زرع طرف 
القسطار كانت هي احدى مسببات مرض تصلب الرشايني، 
واثبتت ب��أن طريقة MTP للكش��ف عن املس��ببات املرضية 

املكونة للغشاء احليوي كانت هي االكفأ .

 Blood Culture التوصي��ات : اجراء اختب��ار زرع الدم
قبل اجراء عملية القسطرة ومعاجلة املريض، اجراء املزيد من 
الدراس��ات اجلزيئية والوراثية للكش��ف عن تكوين الغش��اء 
احليوي بوقت مبكر لس��هولة معاجلته ومعرفة اس��باب تكونه 

لكونه احد اسباب عوامل الرضاوة .
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Abstract
The present study aimed to know the anti-oxidants effectiveness of honey and the output of free 

radicals and the damage caused by them and knowing its effect on the process of phagocytosis in 
vitro, it was used (120) male of the White Rats were divided randomly into two groups, The first 
group of  (30) rats considered to set the control and the second group of (90) rats were the develop 
of oxidative stress have by dosage  with  hydrogen peroxide (H2O2) concentration of (0.5%) with 
drinking water for (30) days, After that, Estimate the levels of each of enzyme Super Oxide Dismutase 
(SOD1) and Glutathione (GSH) In the blood serum of the rats by estimating levels of technology 
ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). The results showed a significant increase in the 
concentration rates of the enzyme Super Oxide Dismutase which value (0.40) pg/ml compared to 
control amounting to (0.22) pg/ml, while there was a significant decrease in the concentration of the 
Glutathione where value (0.53) pg/ml compared to control amounting to (1.34) pg/ml.

After that was isolated (30) rats of a group of rats which dosage by hydrogen peroxide 
considered a positive control group, The remaining group of (60) rats were divided depending on 
body weight into six groups each group of (10) rat where dosage the first four groups with different 
concentrations of  honey (25%, 50%, 75%, 100%) at a dose of (500) mg/kg of weight body while 
the fifth group dosage combination of honey a concentration of (50%) with vitamin C as for the 
sixth group dosage at a dose of (200) mg/kg of body weight of vitamin C for (14) days.The results 
showed reduced levels of SOD1 and the high level of GSH significant in animal groups that dosage 
different concentrations of honey and vitamin C as compared to the positive control, and Through 
this  study it was assess extent to effect of honey on the phagocytosis process against Staphylococcus 
aureus .The results showed that the blood sample honey treated showed an increase in the percentage 
of phagocytosis compared to the negative control sample, The presented results of the study were 
conclude that honey has antioxidant effect in rats exposed to oxidative stress induced hydrogen 
peroxide and stimulates the phagocytosis.
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