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عزل وتشخيص البكتريا المتواجدة في سائل حفظ العدسات الالصقة المستخدمة من قبل بعض طالبات
جامعة تكريت

شيماء ناجي دحام ، 2هيفاء رجب عموان ، 1هند طارق حمد

3

 1قسم عموم الحياة  ،كمية التربية  ،جامعة سامراء  ،سامراء  ،العراق

 2قسم عموم الحياة  ،كمية التربية لمعموم الصرفة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
 3قسم التحميالت المرضية  ،المعيد الفني الدور  ،الدور  ،العراق

الممخص
ان عدد األشخاص الذين يرتدون العدسات الالصقة) (CLSقد ازداد خاصة في العقد االخير وذلك كبديل لمنظارات ,ولكن العديدد مدنيم ال يددركون مدد
المخاطر الناجمة عنيا ومن ىذه المخاطر التياب القرنية المرتبط بأسباب ميكروبية ،لذا تضمنت ىذه الدراسة عزل وتشخيص الجدراييم فدي سدواحل حفدظ
العدسات الالصقة لد  42من مستخدمين العدسات الالصقة من طالبدات القسدم الدداخمي فدي جامعدة تكريدت .أذ بيندت الد ارسدة وجدود مجداميت بكتيريدة
مختمفدة فدي سدواحل حفدظ العدسددات الالصدقة حيددث شدممت اندواع مدن بكتريددا المكدورات العنقوديددة  Staph.epidermisبنسدبة  %30.30و Staph.
 aureusبنسد ددبة

 21.21%وبكتريد ددا pneumoniae

 Streptococcusبنسد ددبة  %18.18وكد ددذلك تد ددم تشد ددخيص بكتريد ددا

Pseudomonas

 aeruginosaوبنسددبة  %9.09امددا بكتريددا  Serratia odorferaالمعويددة حيددث تددم الحصددول عمييددا بنسددبة  .%6.06امددا فيمددا يخددص حساسددية
العدزالت البكتيريدة لممضدادات الحيويدة قدد بيندت الد ارسدة ان اكيدر المضدادات تدأيي ار عمدت البكتريدا الموجبدة والسدالبة لصدبةة كدرام ىديerythromycin
يددم يميددو  chloramphenicolبينمددا اكيددر المضددادات مقاومددة مددن قبددل البكتريددا ىددو azithromycinوذلددك بسددبب االسددتخدام الخدداطط والمفددرط ليددذه
العقاقير من قبل الناس.

الكممات المفتاحية :سواحل حفظ العدسات الالصقة ،العدسات الالصقة ،التيابات العين

المقدمة

ان التياب العيون مرض شاحت جدا ناجم عن عدو فيروسية او جريومية

او بكتريدا منتشدرة عمدت سدط العدسدة  .حيدث ان انتشدار المدواد العضدوية

أو من كاحنات دقيقو أخدر  ،ان عددد األشدخاص الدذين يرتددون العدسدات

يكون أسرع بكيير من انتشار البكتريا وذلك الن حجم البكتريا صةير جدا

العددد خاصدة فدي العقدد الماضدي وذلدك

ولكدي تمتصدق بالطبقدة او السدط تحتداج الدت جزيحدات عضدويو تمددص

الالصدقة ) (CLSقدد ازداد

كبدديل لمنظدارات ,ولكدن العديدد مدنيم ال يددركون مدد المخداطر الناجمدة

عمت سطحيا وتسمت ىذه الظاىرة conditioning film

عنيا ومن ىذه المخداطر التيداب قرنيدة العدين المدرتبط بأسدباب ميكروبيدة

ىناك انواع مختمفدة مدن االحيداء المجيريدة التدي تعدزل مدن عدسدات العدين

إال ان عمدت الدرمم مدن ىدذا فاإلصدابة بيدذه االلتيابدات يكدون قميدل نسدبيا

المرتبطة بالتياب قزحية العين االنواع الميكروبيةالتي تسدبب ىدذه الحالدة

اال إن كل الناس معرضين لخطر اإلصابة بميل ىذه القضية التي أيدارت

ىدي موجبدة لصدبةة كدرام عدادة كرويدة Cocciو سدالبة لصدبةة كدرام

قمق الصحة العامة ].[1

ميل.Pseudomeras. aeroginosa Serratia

[

.

][3

يعرف عن األشخاص الذين يستعممون العدسات الالصدقة بصدوره داحمدة

ان التصداق البكتريدا بسدط

أنيم يصابون أكير بالتيابات العيدون بسدبب كيدرة الجدراييم المتراكمدة عمدت

سدط الخميدو البكتيريدة .ان العدسدة مدت السداحل العدالق تكدون تشدبو

العدسدات لدذلك مدن الميدم جددا الحدرص الشدديد عمدت تنظيدف العدسدات

) (Hydrophobictyاو تشبو السطوح الحرة ذات الطاقة والندي يحددث

بساحل تعقيم ,وان العوامل المؤيرة في حدوث التياب قرنية العين المرتبطة

بينيددا تبددادل شددحنات وجيددد

][4

.وان المعمومددات عددن ظدداىرة الد د

بالميكروبدات ىدو عددم االمتيدال لنظدام الرعايدة الصدحية وميرىدا مدن

 Conditioning filmتكون عمت السطوح ا سطوح العدسات

اإلرشدادات الضدرورية ميدل االلتدزام بالنظافدة أو اختيدار ندوع معدين مدن

ان شريط الددموع الممددص  Adsorbed tear filmsيكدون مؤلدف مدن

العدسات وعادتا ان يكون التكرار من التعامل مت ىذه العدسدات وارتدداحيا

الدىون والبروتينات وتتراكم عمت العدسة وذلك بواسدطة ىدالم Sodium
dodeyl sulphate polyacrylamide gel ) ) SDS-PAGE
) وتظيدر ىدذه الظداىرة بعدد دقداحق مدن ارتدداء العدسدة ]. [5ان التةيدرات

باسدتمرار او لبسديا فدي أوقدات ميدر مناسدبة ميدل الميدل وميرىدا مدن ىدذه
العوامدل

][2

.سدوف يدؤد

إلدت الزيدادة مدن خطدر تمدوث الةشداء الحيدو

الطبومرافيدة التدي تصديب العدسدة بعدد امتصداص المدواد التدي تدم ذكرىدا

biofilmومدن جيدة أخدر أن التقميدل مدن التعامدل مدت ىدذه العدسدات
وكذلك إتباع النظافة والتطييد د د ددر ال يعني الحمد د د د د دداية مدن اإلصدابة

][1

العدسدات يحددد بواسدطة خدواص وصدفات

سابقا عمييا ا عمت سطحيا سوف يتم الكشف عنيا بواسدطة )(AFM

.ان

القدوة المجيريدة  Atomic Force microscopyوىدذا يعتمدد عمدت

المعمومدات عدن ال د  biofilmيمكدن ان تدذكر بشدكل مبسدط مدن خدالل

ندوع العدسدة التدي تدم اسدتخداميا وكدذلك الحداالت التدي تدم خالليدا لدبس

تسمسل من االحدداث ومنيدا اذا تدم حددوث التصداق او اتصدال بدين العدسدة

العدسدة كدذلك كيفيدة وضدت العدسدة

مت الساحل وكان ىذا الساحل مموث ومسيل لمدموع او وجود مدواد عضدويو
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 .لدذا صدممت ىدذه الد ارسدة لعدزل
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وتش ددخيص البكتري ددا الت ددي ممك ددن ان تتواج ددد ف ددي س دداحل حف ددظ العدس ددات

ت ددم زرع البكتري ددا الس ددالبة الناتج ددة م ددن الوس ددط الزرع ددي الص ددمب عم ددت

الالصقةود ارس ددة اى ددم عوام ددل الضد دراوة لمبكتري ددا المعزول ددة واخيد د ار اجد دراء

اكددار المدداكونكي وحضددنيا فددي الحاضددنة لمدددة  24سدداعة وبدرجددة ح د اررة

اختبار الحساسية لتحديد اىم المضدادات الحيويدة التدي يمكدن ان توصدف

37م كد ددون االخيد ددر وسد ددط زرعد ددي انتقد دداحي Selectiveلمبكتريد ددا السد ددالبة

لألشدخاص المصدابين بالتيداب العيدون مدن جدراء اسدتعمال العدسدات

لصبةة كرام .Gram negative bacteria

الالصقة.

 .2الزرع عمى وسط اكار الدم Blood agar

المواد وطرق العمل

تددم زرع البكتريددا الناتجددة عمددت وسددط اكددار الدددم الصددمب وحضددنت فددي

o

الحاضدنة لمددة 24سداعة بدرجدة حد اررة 37م

اوال :اخذ العينات samples

[9] 0

لمتحر عن قابمية البكتريا عمت تحميل الدم.

ت ددم جم ددت 56عين ددة م ددن  42شخصد دا مص ددابا بالتي دداب الع ددين يس ددتعممون

 .3الزرع عمى وسط اكار المانيتول الممحي Mannitol salt agar

العدسد ددات الالصد ددقة  ,تد ددم الحصد ددول عمييد ددا مد ددن سد دداحل حفد ددظ العدسد ددات

تم زرع البكتريا عمت وسط المانيتول الممحي لبيان قدرتيا عمدت النمدو و

الالص ددقة م ددن طالب ددات الس دداكنات مجم ددت األقس ددام الداخمي ددة ف ددي جامع ددة

تخمير سكر المانتول.

تكريت.

 .4اختبار Kligler iron agar slant

ثانيا :االوساط الزرعية Culture media

ت د ددم زرع البكتري د ددا الناتج د ددة عم د ددت وس د ددط اك د ددار  Kliglerوحض د ددنت ف د ددي

اسددتخدمت عدددد مددن االوسدداط الزرعيددة فددي ىددذه الد ارسددة لةددرض العددزل

الحاضدنة لمددة  24سداعة بدرجدة حد اررة 37م

والتشخيص وفحص الحساسية شممت-:

[9] o

اسدتخدم ىدذا الوسدط

لمتحددر عددن قابميددة البكتريددا النتدداج مدداز  H2Sوتخميددر السددكريات .كمددا

 .1وسط اكار المةذ Nutrient agar

استخدمت عدة فحوصدات لةدرض التشدخيص شدممت اختبدار النمدو عمدت

 .2وسط اكار الماكونكي MacConky agar

وسط  TSIوفحص الحركة .Motility test

 .3وسط اكار الدم Blood agar

 .5الفحص المجهري Microscopic Examination

 .4وسط اكار مولر ىنتون Muller Hinton agar

اج د ددر فح د ددص الشد د دريحة لمعد د دزالت قي د ددد الد ارس د ددة  ،بأخ د ددذ مس د ددحة م د ددن

 .5وسط المانيتول الممحي الصمب Mannitol Salt agar

المسد ددتعمرات باسد ددتعمال الناقد ددل  Loopومزجد ددت مد ددت قط د درة مد دداء عمد ددت

.6وسط الحديد ياليي السكريات Triple Sugar Iron agar

شريحة زجاجية وفرشت وتركت لتجف  ،يم مررت عمت

Peptone water .7

الميب وبعدىا صبةت بصبةة كرام لمتعرف عمت شدكل الخاليدا وتجمعيدا

جي ددزت االوس دداط م ددن ش ددركة ى ددا مي ددديا المختبري ددة -مومب ددا  -الين ددد

ونوع اصطباميا .

وشركة اوكسويد -انكمت ار

خامسا :اختبار فحص الحساسية لممضادات الحياتية:

محاليل الكشوفات الكيموحياتية:

تم اتباع طريقدة  Kirby-Bauer methodكمدا ذكدر فدي

 .1كاشف اوكسديز oxidase

][10

باسدتخدام

اقراص المضادات المذكورة في جدول.1

 .2كاشف كاتاليزCatalase
 .3كاشف كوفاك Kovac

جدول  :1اقراص المضادات الحيوية المستخدمة في الدراسة

 .4كاشف االييل االحمر Methyl red

الشركة الوصنعة
ء
والونشا
Bioanalyse
)(Turkey

 .5محمول كاشف (Voges-Proskauer )VP
ثالثا :التعقيم
 .1التعقيم الرطب )Autoclaving( wet sterilization
اسدتخدمت ىددذه الطريقدة لتعقدديم األوسدداط الزرعيدة والمحاليددل باسددتخدام
الموصدددة  Autoclaveبدرجددة حد اررة 121م oولمدددة  20-15دقيقددة عدددا
االوساط الحاوية عمت سكريات عقمت لمدة  10دقاحق فقط]. [7

هحتوى القرص
)( g/disk
15
*
30
30
15
2
5
30

الرهز

اسن الوضاد

AZM
B
FOX
C
E
L
OPT
TE

Azithromycin
Bacitracin
Cefoxitin
Chloramphenicol
Erythromycin
Lincomycin
Optochin
Tetracyclin

* محتو قرص  Bacitracinىو 0.04 IU

 .2التعقيم الجاف Dry sterilization

النتائج

اسددتخدم الفددرن بدرجددة حد د اررة  180م oلمدددة سدداعتين لتعقدديم الزجاجي ددات

نسبة التموث المايكروبي

كاالطباق واالنابيب والماصات ].[8

شددممت ىددذه الد ارسددة عددزل وتشددخيص  56عينددة تددم الحصددول عمييددا مددن

رابعا :العزل والتشخيص :Isolation and Identification

س دداحل حف ددظ العدس ددات الالص ددقة م ددن  42شخصد دا يس ددتعممون العدس ددات

بعدد زرع النمدداذج البكتيريددة المعزولدة مددن سدداحل حفدظ العدسددات الالصددقة

عمدت وسدط المةدذ

 .اسدتخدم ىدذا الوسدط

الالصقة من الطالبات الساكنات في مجمت االقسدام الداخميدة فدي جامعدة

 Nutrient brothتدم تشدخيص العدزالت البكتيريدة

تكريت .وقد اظيرت النتاحج بان ىنالدك اكيدر مدن مسدبب بكتيدر يشدترك

كما يمي-:

فددي احددداث التيدداب العيددون ،حيددث تددم عددزل اكيددر مددن نددوع بكتيددر وىددذا

 .1الزرع عمى وسط اكار الماكونكي MacConky agar
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بطبيع ددة الح ددال يعتم ددد عم ددت ن ددوع االص ددابة والحال ددة المناعي ددة لممض دديف

 lacunataو  Pseudomonas aerouginosaبانيا سالبة لصدبةة

وكذلك التأيير الذ تحديو بعض المسببات لمعين .وقدد تبدين مدن النتداحج

كرام.

ان بكتريددا  Staph epidermisىددي االكيددر انتشددا ار مددن بددين الج دراييم

نتائج االختبارات الكيموحيوية

المرضددية المعزولددة والمسددببة اللتيدداب العيددون ،حيددث تددم الحصددول عمددت

اظيدرت نتدداحج الشدخيص الكيموحيويددة كمدا موضد فدي جدددول  3عدزالت

 10ع د دزالت مد ددن ىد ددذه البكتريد ددا بنسد ددبة  %30.30مد ددن المجمد ددوع الكمد ددي

تعدود لجدنس المكدورات العنقوديددة ،فقدد اظيدرت  7عدزالت مددن Staph.

لمعد دزالت  33عزلد ددة .كمد ددا تد ددم عد ددزل وتشد ددخيص  7ع د دزالت مد ددن بكتريد ددا

 aureusوىد د ددي ميد د ددر منتجد د ددة ألن د د دزيم اوكسد د دديديز Oxidaseوموجبد د ددة

 Staph. aureusبنس ددبة  %21.21ف ددي ح ددين ت ددم الحص ددول عم ددت 6

الختبار الكاتميز  catalaseوالختبدار الدتجمط  coagulaseوقدد اظيدرت

عزالت من بكتريا  Streptococcus pneumoniaeبنسدبة %18.18

التحمددل الكامددل لمدددم مددن نددوع بيتددا .امددا بكتريددا Staph. epidermis

كما تم الحصول عمت انواع اخر من البكتريا السدالبة لصدبةة كدرام كمدا

فظيددرت  10عد دزالت وكان ددت ميددر منتج ددة الند دزيم اوكس دديديز Oxidase

في جدول .2

وموجبة الختبار الكاتميز وسالبة الختيدار الدتجمط  coagulaseواظيدرت
تحمدل جزحددي مدن نددوع الفددا .واظيدرت عدزالت بكتريدا Streptococcus

جدول : 2األنواع البكتيرية المعزولة من سائل حفظ العدسات الالصقة

األنواع البكتيرية المعزولة
Staph aureus
Staph epidermis
Streptococcus pneumoniae
Morxella lacunata
Pseudomonas aeruginosa
Serratia odorfera

عدد العزالت
7
10
6
5
3
2

 pneumoniaeبانيد ددا ميد ددر منتجد ددة الن د دزيم االوكسد دديديز  Oxidaseو

النسبة المحوية
21.21
30.30
18.18
15.15
9.09
6.06

الكاتميز  Catalaseواظيرت تحمدل نداقص مدن ندوع الفدا وكاندت حساسدة
الختبددار  Optochinوىددذا مددا يميزىددا عددن بكتريددا

.[11] pyogenesاما عزالت بكتريا  Morxella lacunataفقدد كاندت
موجب ددة الختب ددار االوكس دديديز  Oxidaseوالختب ددار الك دداتميز Catalase
وسد ددالبة الختبد ددار االند دددول  Indolوميد ددر قد ددادرة عمد ددت تحميد ددل الحد ددامض
االميند ددي التريبتوفد ددان

العزل والتشخيص
بكتري د د ددا

epidermis

 Tryptophaneوانتد دداج االند دددول بفعد ددل ان د دزيم

التريبتوفد د د د ددان  Tryptophanaseوكاند د د د ددت ايضد د د د ددا موجبد د د د ددة الختبد د د د ددار

اظيددرت نت دداحج الفحددص المجي ددر وبعددد ص ددبةيا بصددبةة كد درام كددل م ددن
 Staph.و aureus

Streptococcus

 Methyl-redا قدادرة عمدت تخميدر سددكر الكموكدوز وتكدوين الحددامض

Staph.

العضددو الددذ يعمددل عمددت خفددض ال درقم الييدددروجيني لموسددط الددت اقددل

و  Streptococcus pneumoniaeمددن المكددورات الموجبددة لصددبةة

مددن  ،4.5وموجبددة الختبددار اسددتيالك السددترات Citrate utilization

كرام كما اظيرت كل من بكتريا  Serratia odorferaو Morxella

وسالبة الختبار  Voges-proskauerوالختبار  H2Sجدول .3

جدول  :3نتائج اختبارات الكيموحيوية لمبكتريا المعزولة .
Catalase

Oxidase

Coagulase

Heamolysin

Optochain

Indol

Methyl-red

VogesProskauer

Staph. aureus

+

_

+

β

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Staph. epidermis

+

_

_

Ø

Strept. Pneumonia

_

_

Ø

Ø

Ø
S

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Morxella lacunata

+

+

Ø

Ø

Ø

_

+

_

+

_

Pseudomonas aeruginosa

+

+

Ø

Serratia odorfera

+

_

Ø

Ø
β

Ø

_

_

_

+

+

Ø

+

_

+

+

_

انواع الجراثيم
المعزولة

H2S

Citrate

االختبارات الكيموحيوية

 :+موجبة : - ،سالبة  :Ø ،لم يجرى لها االختبار
نسددبة المقاومددة لممضدداد  %71.42 tetracyclinبينمددا كانددت اقددل نسددبة

مقاومةةةةة العةةةةزالت الجرثوميةةةةة لممضةةةةادات الحيويةةةةة
resistances
اظيددرت النتدداحج تبدداين فددي مقامددة البكتريددا المعزولددة لممضددادات الحيويددة
antibiotic

مقاوم ددة لممض ددادين  erthromycinو %42.85 chloamphenicol
و  %57.14عم دت الت دوالي .امددا بالنسددبة لبكتريددا Staph. epidermis

المس د ددتعممة ف د ددي الد ارس د ددة ،حي د ددث اظي د ددرت  Staph.aureusمقاومتي د ددا

كاند د د د د د د د ددت نسد د د د د د د د ددبة مقاومد د د د د د د د ددة المضد د د د د د د د ددادين  chloramphenicolو

لمعديددد مددن المضددادات وبنسددب عاليددة ،فقددد سددجمت اعمددت مقاومددة ليددذه
البكتري ددا تج دداه المضد ددادين

 %100 azithromycinوكاند د د د د د د ددت نسد د د د د د د ددبة المقاومد د د د د د د ددة لممضد د د د د د د دداد

 azithromycinو lincomycinبنسد ددبة

 tetracyclinو lincomycin

 %100تمتي ددا مقاوم ددة المض دداد  cefoxitinوبنس ددبة  %85.14وكان ددت
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اظيدرت الد ارسددة ان مقاومددة بكتريددا Streptococcus pneumoniae

امدا الندوع  Pseudomonas aeruginosaفقدد اظيدرت مقاومدة عاليدة

لممضد د دداد  tetracyclinو  azithromycinبنسد د ددبة  %100ولممضد د دداد

لممضداد  lincomycinبنسددبة  100 %وتسداوت نسددبة المقاومدة

 erythromycinو  lincomycinبنسد د ددبة  %83.33بينم د د ددا اظي د د ددرت

لممضددادين  azithromycin tetracycinبنسددبة  66.66%بينمددا

اقل نسدبة مقاومدة لممضداد  chloramphenicolبنسدبة  .%33.33امدا

لممض د ددادات  erythromycinو

ن ددوع lacunata

كان د ددت اق د ددل

مقاوم د ددة

نس د ددبة

 Morxellaفق ددد اظي ددرت الد ارس ددة ان اعم ددت نس ددبة

 chloramphenicolو  cefoxitinبنسددبة  .%33.33امددا بكتريددا

مقاوم د ددة كان د ددت لممض د دداد  lincomycinبنس د ددبة  %100وكان د ددت نس د ددبة

Serratia odorferaفدأظيرت نسدبة مقاومدة عاليدة لممضدادات

المقاوم ددة لممض ددادين  tetracyclinو  %80 cefoxitinف ددي ح ددين ل ددم

 tetracyclinو

تظير ا مقاومة لممضاد  erythromycinو .chloramphenicol

وتسدداوت نسددبة المقاومددة لممضددادات  cefoxitinو  erythromycinو

azithromycin

و

.%100 lincomycin

( %100 chloramphenicolجدول .(3
جدول :4مقاومة العزالت البكتيرية لممضادات الحيوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

Staph.
aureus

Staph.
epidermis

العدد

النسبة المئوية

5
6
7
4
7
3

71,42
85.14
100
57.14
100
42,85

Strept.
pneumorn
iae

Moraxella
lacunata

Pseudomo
nas
aeruginos
a
النسبة المئوية

العدد

8
6
10
10
7
4

80
60
100
100
70
40

6
4
6
2
5
5

100
66.66
100
33.33
83.33
83,33

4
4
2
0
5
0

80
80
40
0
100
0

2
1
2
1
3
1

66,66
33.33
66.66
33.33
100
33,33

2
1
2
1
2
1

100
50
100
50
100
50

الد ارسد ددة يظيد ددر التشد ددابو الوييد ددق مد ددت النتد دداحج السد ددابقة ] .[19-18-16حيد ددث

المناقشة

اظيددرت نتدداحج د ارسددتنا تتطددابق مددت الد ارسددات السددابقة وىددي ان البكتريددا

يمك د ددن لمعدي د ددد م د ددن االحي د دداء المجيري د ددة الوص د ددول لمقرني د ددة وتس د ددبب لي د ددا

االكير شديوعا المعزولدة مدن العدسدات الالصدقة ىدي المكدورات العنقوديدة

االلتي دداب ف ددي الةال ددب بع ددد ح دددوث خم ددل ف ددي س ددالمة الطبق ددة الظياري ددة

الموجبددة لصددبةة ك درام  S. aureusو S. epidermis

لمقرنية ونتيجة تعرضديا لشددة خارجيدة او دخدول اجسدام مريبدو او بعدض

والمعزولددة مددن العدسددات الالصددقة ىددي

احتماليددة االصددابات عن دد ارتددداء العدسددات الالصددقة .وتشددير الدارسددات
إلت أن ىناك ما يقرب من  125مميدون مدن مرتدد العدسدات الالصدقة

Serratia spp.

 .وى ددذه النت دداحج تفس ددر ان العدس ددات الالص ددقة

الباحد ددث  Kodjikianوجماعتد ددو

العدسددات الالصددقة نسددبة قميمددة تعرضددت لممض داعفات ومشدداكل صددحية

][22

.فد ددي اليابد ددان عمد ددت الحيواند ددات

المخبريددة والتددي اسددتخدموا فييددا خمسددة ان دواع مددن العدسددات فقددد اظيددرت

].[14

النتدداحج ان العدسددات المصددنوعة مددن مددادة السددميكون والعدسددات مددن نددوع

ان االعدراض المتصددمة بمرتددد العدسددات الالصددقة ميددل جفدداف العددين،

 )HSM PMMA( Heparin-Surface-modified PMMقددد

احم درار العددين ،واإلحسدداس بجسددم مريددب أو رمددل ،الحكددة ،عدددم وضددوح

ابد دددتا اعمد ددت معد دددالت النمد ددو وااللتصد دداق لمبكتريد ددا فد ددي حد ددين العدسد ددات

الرؤيددة وعيددون دامعددة ىددي مددن بددين المشدداكل المرتبطددة والمتداخم دة مددت

المصددنوعة مددن مددادة االكريمددك ومددادة  Fluorine PMMAفقددد كانددت

ارتداء العدسات الالصقة] . [16-15
واظيددرت نت دداحج د ارس ددة ق ددام بيددا  Shaharuddinوجماعت ددو

][21-18

 Pseudomonas sp.و

وحس ددب ن ددوع العدس ددات وك ددذلك الس دداحل .وف ددي د ارس ددة منفص ددمة ق ددام بي ددا

 .مد ددت ىد ددذه النسد ددبة العاليد ددة مد ددن مرتد ددد

][17

.امددا

وسد دواحل حفظيد ددا ممك ددن ان تكد ددون امد دداكن مالحم ددة لمتجمعد ددات البكتيريد ددة

ف ددي جمي ددت أنح دداء الع ددالم حي ددث ان الوالي ددات المتح دددة وح دددىا ق ددد يص ددل
][13-12

][20, 15

بالنس د ددبة لمبكتري د ددا الس د ددالبة لص د ددبةة كد د درام ف د ددان البكتري د ددا االكي د ددر ش د دديوعا

امد دراض العي ددون يجعمي ددا بيح ددة مالحم ددة لنم ددو االحي دداء المجيري ددة وت ددزداد

العد دددد الد ددت  38مميد ددون

Scrratia
odorfera

Tetracycline
Cefoxitin
Azithromycin
Chloramphen.
Lincomycin
Erythromycin

TE
Fox
AZ
C
L
EM

النسبة المئوية

المضادات الحيوية

الرمز

نس د ددبة البكتري د ددا الممتص د ددقة عم د ددت ى د ددذين الن د ددوعين اق د ددل م د ددن العدس د ددات

.أن

المصددنوعة مددن م ددادة الييدددروجيل .وىددذه النت دداحج تفسددر رداءة العدس ددات

البكتيريددا معزولددة بنسددبة  ٪82مددن العدسددات و  ٪32مددن سدداحل التخ دزين

المصد ددنوعة مد ددن مد ددادة االكريمد ددك والعدسد ددات المصد ددنوعة مد ددن PMMA

لمعدسددات وفددي الةالبيددة العظمددت كدان تمددوث العدسددات الالصددقة مددن قبددل

حيث تميل سطوحيا اماكن مالحمو لتجمعات البكتريا.

نوع واحد من البكتيريا  .ان عدزل المسدتعمرات البكتيريدة فدي العيندات قيدد

75

2016 ) 7( 12 ،هجلة تكريت للعلوم الصرفة

ISSN: 1813 – 1662 (Print)
E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line)
 كددان مددؤي ار بشددكل كبيددر عمددتErythromycin الحساسددية ان لممضدداد

 فق ددد ت ددم اختب ددار حساس ددية عد دزالت،ام ددا فيم ددا يخ ددص فح ددص الحساس ددية

البكتريا السالبة لصبةة كرام والموجبدة لصدبةة كدرام التدي عزلدت فدي ىدذه

،tetracycin لبكتريد د ددا اتجد د دداه عد د دددد م د د ددن المضد د ددادات الحيويد د ددة وى د د ددي

 متقارب ددة بالت ددأييرcefoxitin  وchloramphencol الد ارس ددة ي ددم ت دداله
و

،chloramphencol

Velpandian عمددت البكتريددا وىددو يتفددق مددت د ارسددة كددل مددن

[23]

 واشد ددارت ىد ددذه الد ارسد ددة ايضد ددا لمقاومد ددة البكتريد ددا.

[24]

،cefoxitin

Kirby-Bauer  باسد د ددتخدام طريق د د ددةerythromycin ،lincomycin

العد دداني وجماعت د دو

وتدم تحديدد حساسددية البكتريدا تجدداه المضداد بقيداس اقطددار منداطق التيبدديط

 وىدذاtetracycline وazithromycin وlincomycin لمضدادات

.

ال يتفددق مددت كييددر مددن الد ارسددات ويعددز ذلددك لسددوء اسددتخدام وتعدداطي
.

،azithromycin

[22]

 ي ددم قورن ددت النت دداحج م ددت ج ددداول القياس ددية العالمي ددة،ح ددول الق ددرص

يس د د ددتخدم ى د د ددذا االختب د د ددار لة د د ددرض الحص د د ددول عم د د ددت نس د د ددق المقاوم د د ددة

المضادات الحيوية لبعض االشخاص المتعاطين ليذه المضادات

 فمق ددد اظي ددرت نت دداحج فحد دص.) لمعد دزالت قي ددد الد ارس ددةAntibiogram(

[25]
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Isolations and Identification of bacteria present in the fluids Save contact
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Abstract
The number of people who wear contact lenses (CLS) has been especially increased in the past decade as an
alternative to glasses, but many of them do not realize the extent of the hazards involved, and these risks
Keratitis associated with microbial causes, so this study included isolation and identification the bacteria in
fluids save to lenses with 42 users of contact lenses of students in inner section in the Tikrit University. The
study showed the presence of different bacterial groups in the fluids keeping contact lenses which included
Staph. epidermis with percentage 30.30% and Staph. Aureuswith percentage 21.21% and the bacteria
Streptococcus pneumonia precentage 18.18% and also was diagnosed with Pseudomonas aeruginosa and with
9.09%, while the intestinal bacteria Serratia odorfera where it was obtained with 6.06%. As for the sensitivity of
the bacterial isolates to antibiotics, the study proved that more antibiotic effect on gram positive and negative
bacteria is erythromycin followed by chloramphenicol while more antibiotic resistance by bacteria is
ezithromycin, due to the erroneous and excessive use of these drugs by people.
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