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ABSTRACT  

Twelve isolates of Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae and Proteus mirabilis were tested against chlorhexidine and 
sodium hypochlorite. Bacterial suspension was added to different 
concentrations of disinfectant, after (5,15,30,45) minutes samples were 
taken  and cultured on nutrient agar, the effect of disinfectants were 
recorded at the time periods tested. The study showed that chlorhexidine 
is more active than sodium hypochlorite, where concentrations of (3 %, 2 
%, 1.5%) of chlorhexidine showed an absolute activity (100%) on all 
isolates after (5) minutes of treatment, while only (3%) concentration of 
sodium hypochlorite showed that activity during the same time. The 
study found that the effect of disinfectant increases with the increase of 
concentration and treatment time. The study also indicated that 
Ps.aeruginosa isolates were more resistant to disinfectant in comparison 
with the other two species, while Pr.mirabilis isolates were more 
sensitive to them.   

  

  ملخصال
 Klebsiella pneumoniae  , Pseudomonas عـزلة من جـراثيم    (12) حساسية تاختبر

aeruginosa Proteus mirabilis,      الكلورهكـسدين وهـايبوكلورات الـصوديوم لمطهري

أجري االختبار من خالل إضافة     المعلق الجرثومي إلى تراكيز مختلفة من المطهر، وبعد                 .

 عينات من مزيج المعاملة وزرعت على وسط األكار تأخذ، دقيقة  ( 5 , 15 , 30 ,45) مرور

تبين من الدراسـة أن مطهـر         . المدروسة   الزمنية مدد في ال  اتمطهرال تأثير، سجل    المغذي

 , 1.5%) أعطت التراكيـز  إذالكلورهكسدين أكثر فعالية من مطهر هايبوكلورات الصوديوم 

ة جميعاً خالل مد على العزالت  (100%)الية مطلقة  من مطهر الكلورهكسدين فع( %3 , %2

 مـن مطهـر هـايبوكلورات     حـسب  (3%) دقائق من المعاملة ، في حين كان للتركيز  (5)
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ووجدت الدراسـة أن    .  نفسها   ة الزمنية مدخالل ال جميعاً   على العزالت    نفس الفعالية الصوديوم  

كمــا تبــين أن .  للمعاملــةة الزمنيــة مــدتــأثير المطهــر يــزداد بازديــاد التركيــز وال

النوعين اآلخرين ، في حين كانت ب أكثر مقاومةً للمطهرات مقارنةً  Ps.aeruginosaجرثومة

   . أكثر حساسيةً لهاPr.mirabilisجرثومة 
  

  المقدمة
ة طويلة في تطهير الجروح واأليـدي واألدوات        مداستخدمت المطهرات الكيميائية منذ     

ويعـد مطهـر     . أقل مـا يمكـن       إلىتزال عدد الجراثيم    الجراحية وغيرها وذلك لغرض اخ    

 ومطهر الكلورهكـسدين   Sodium Hypochlorite   (NaOCl)  هايبوكلورات الصوديوم

Chlorhexidine )  المعروف تجارياً باسم الهبتينHibitane  (   من المطهرات المـستخدمة

الستخدام الشخـصي   في المنازل ألغراض ا    ع سواء في المؤسسات الصحية أو     ساعلى نحو و  

 لمركبـات  اً مجموعة الهالوجينات وتحديدإلىيعود مطهر هايبوكلورات الصوديوم  .   (2,1)

 ، ويظهر تأثيره القاتل للجـراثيم مـن خـالل تحريـره     Chlorine Compounds الكلور  

 الذي يعد عامالً مؤكسداً قوياً ، من خالل  Hypochlorous Acid  سلحامض الهايبوكلورو

أما  . (4,3) اد المباشر للكلور ومركباته مع بروتينات الغشاء الخلوي واألنزيمات الخلوية         االتح

فـي   متكرر على نحو ويستخدم   Biguanides مجموعة  الـ     إلىمطهر الكلورهكسدين فيعود    

   .  (5,3)  الغشاء البالزمي في رئيس على نحوتطهير الجلد واألغشية المخاطية ويؤثر 

 للمطهرات من األمور    ةخاصة والعصيات السالبة لصبغة كرام      يم عام تعد مقاومة الجراث  

تمثـل هـذه      غالباً مـا   إذالسيما في بيئة المستشفيات ،      واآلخذة باالزدياد في الوقت الحاضر      

ثـم  الجراثيم مصدراً مهماً لإلصابات المكتسبة من المستشفيات بحكم مقاومتهـا للمطهـرات و          

ويمثل االستخدام العشوائي للمطهرات دون تحديد . (7,6) ية الجراح تلويثها لألجهزة واألدوات

 نـشوء الـسالالت المقاومـة لهـا         إلىالتركيز والزمن األمثل للمعاملة أهم األسباب المؤدية        

حساسية ثالثة أنواع من العصيات السالبة لصبغة       اختبار  في الدراسة الحالية    تم  وقد  . وتزايدها  

 Pseudomonas aeruginosa ،   Klebsiella pneumoniae   ، Proteusكرام هي  

mirabilis  هايبوكلورات الصو طبيعـة  ديوم والكلورهكسدين بهدف التعرف إلـى لمطهري 

  .          للمعاملة ينمقاومتها لهما وتحديد التركيز والزمن األمثل

  المواد وطرائق العمل  
  األنواع الجرثومية 

السالبة لـصبغة كـرام هـي       المعوية  الجراثيم  استخدمت في الدراسة ثالثة أنواع من        

Ps.aeruginosa  ،  K. pneumoniae  ، Pr.mirabilis   معزولة من حاالت مرضـية 
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ة  والكيموحيويأجريت االختبارات الشكلية.  عزالت من كل نوع جرثومي  (4)مختلفة وبواقع 

   . (10,9,8)ام حين االستخدإلى  على موائل االكار المغذي تحفظجميعاً وعلى العزالت 

   المطهرات الكيميائية
 لكل  (5%)تم الحصول على مطهري هايبوكلورات الصوديوم والكلورهكسدين بتركيز 

 ت كمحاليـل خزينـة  دمنهما من الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية في سامراء وع

Stock Solutions .   0.25% ,0.125% ,0.06% ,0.03% ,0.015% )حضرت تراكيز, 

 مـن كــال المطهريــن فـي المحلـول الملحــي        ( %3 ,%2 ,%1.5 ,%1 ,%0.5

    .    (11,4) 3سم (2)  بحجم نهائـي   Normal Saline الفسيـولوجي 

  اختبار الحساسية للمطهرات
 سـاعة   (18-24) العزالت الجرثومية على وسط االكار المغذي وحضنت مدة          ت زرع

 (0.1)أضيف .  مستعمرات في  المرق المغذي (2-3)م ، ثم علقت º  (37)في درجة حرارة 

 من المعلق الجرثومي إلى كل تركيز من تراكيز المطهرين ، كما تم عمل أنبوب سيطرة                 3سم

 مـن   )حملة لوب  ( عينات تأخذ.  من المحلول الملحي الفسيولوجي فقط        3 سم (2)حاوي على   

من المعاملة وزرعت على   دقيقة ( 45,30,15,5)  ومن أنبوب السيطرة بعد جميعاً التراكيز 

.  سـاعة    (24-48)  م مـدة  º (37)حضنت األطباق في درجة حرارة      . وسط األكار المغذي    

 الزمنيـة المدروسـة     مددسجلت النسب المئوية لحساسية العزالت الجرثومية لكل تركيز في ال         

   .  (11,4)لتحديد التركيز األكثر فعالية من المطهر والزمن األمثل للمعاملة 
  النتائج والمناقشة

      أظهرت األنواع الجرثومية الثالثة مقاومة ملحوظة للمطهري ن في الدراسة ،    ن المستخدمي

   ) 1-8الجداول(ن ضدالعزالت المدروسة النتائج فعالية التراكيز المرتفعة من المطهري  بينتإذ

 أعطـت   إذوديوم  مطهر هايبوكلورات الـص   بوكان مطهر الكلورهكسدين أكثر فعالية مقارنة       

 ضد األنواع الجرثومية  (100%) فعالية مطلقة  ( 3% , 2% , 1.5%)التراكيز المرتفعة منه

  (91.7%) فعاليـة بنـسبة    (1%) دقائق من المعاملة وأعطى التركيز (5)ة مدالثالثة خالل 

جرثومية في حين كان للتراكيز األقل فعالية متوسطة على العزالت ال         نفسها  ة الزمنية   مدخالل ال 

  (41.7%) و  (58.3%) فعالية بنسبة  (0.25%) و  (0.5%) كان للتركيزين فقدالمدروسة 

 بلغ معدل نـسب     إذ      ة المعاملة   مد، وازدادت هذه الفعالية بزيادة       ) 1جدول  ال(على التوالي   

  (50%) و (75%) النـسب   (0.125%) و (0.25%) و (0.5%)الحـساسية للتراكيـز   

ووصل معدل  ) .  2جدول ال( دقيقة من المعاملة  (15)التوالي بعد مرور   على  (16.7%)و

 ،  (100%) إلـى    (0.125%) ، (0.25%) ، (0.5%) ،  (1%)نسب الحساسية للتراكيز 
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،  ) 3جـدول  ال( دقيقة من المعاملـة  (30)على التوالي بعد  (%50) ،  (%75) ، (%83.3)

 دقيقـة مـن     (45)ة الزمنية فبعـد     مدزيادة ال  اع مع   باالرتفالمئوية للفعالية   واستمرت النسب   

 (0.25%) و (0.5%)التركيزين      لكل من  (91.7%)المعاملة كان معدل نسب الحساسية 

إلـى     (0.03%) و (0.06%) و (0.125%)في حين وصل معدل نسب الحساسية للتراكيز 

جرثومة  انت عزالت وك ) . 4جدول ال(  على التوالي  (8.3%) و (25%) و(75%)القيـم 

Ps.aeruginosa عــزالت النــوعين ومــة لمطهــر الكلورهكــسدين مقارنــةً ب أكثــر مقا

K.pneumoniae و  Pr.mirabilis  حـسب   (100%) كانت حـساسة بنـسبة   أنها  حيث 

 دقيقة (45) حتى بعد مرور  (3% , 2% , 1.5% , 1%) للتراكيز المرتفعة من المطهر وهي

  أكثر حـساسية  Pr.mirabilis، في حين كانت عزالت جرثومة )  4 جدول ال(من المعاملة 

 للتراكيـز   (100%) أعطـت نـسبة حـساسية        بالنوعين اآلخـرين إذ   لهذا المطهر بالمقارنة    

 )  2جدول ال(  دقيقة من المعاملة (15) بعد مرور ( %3 , %2 ,%1.5,%1,%0.5,%0.25)

  .  
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   لحساسية العزالت الجرثومية لتراكيز مختلفة من مطهر الكلورهكسدين النسب المئوية(1)الجدول

  دقائق  من المعاملة  (5) بعد
  

 تركيز المطهر

0.015% 0.03% 0.06% 0.125% 0.25% 0.5% 1% 1.5% 2% 3%  

 النوع الجرثومي

0 0 0 0 0 25 75 100 100 100 Pseudomonas aeruginosa 
0 0 0 0 50 50 100 100 100 100 Klebsiella pneumoniae 
0 0 0 25 75 100 100 100 100 100 Proteus mirabilis 
 معدل النسب المئوية  100 100 100 91.7 58.3 41.7 8.3 0 0 0

  
   النسب المئوية لحساسية العزالت الجرثومية لتراكيز مختلفة من مطهر الـكلورهكسدين(2)الجدول

   دقيقة من المعاملة(15)بعد 
  

لمطهرتركيز ا  

0.015
% 

0.03% 0.06% 0.125% 0.25% 0.5% 1% 1.5% 2% 3 % 

 النوع الجرثومي

0 0 0 0 0 50 75 100 100 100 Pseudomonas 
aeruginosa 

0 0 0 25 50 75 100 100 100 100 Klebsiella pneumoniae 
0 0 0 25 100 100 100 100 100 100 Proteus mirabilis 
 معدل النسب المئوية  100 100 100 91.7 75 50 16.7 0 0 0
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  الكلورهكسدين النسب المئوية لحساسية العزالت الجرثومية لتراكيز مختلفة من مطهر (3)الجدول

   دقيقة من المعاملة(30)بعد 
  

 تركيز المطهر

0.015% 0.03% 0.06%  0.125% 0.25% 0.5% 1% 1.5% 2% 3 %

 النوع الجرثومي

0 0 0 25 50 50 100 100 100 100 Pseudomonas aeruginosa 
0 0 0 50 75 100 100 100 100 100 Klebsiella pneumoniae 
0 0 0 75 100 100 100 100 100 100 Proteus mirabilis 
 معدل النسب المئوية  100 100 100 100 83.3 75 50 0 0 0

  
  فة من مطهر الـكلورهكسدينيز مختل النسب المئوية لحساسية العزالت الجرثومية لتراك(4)الجدول

   دقيقة من المعاملة (45)بعد
  

 تركيز المطهر

0.015% 0.03% 0.06% 0.125% 0.25% 0.5% 1% 1.5% 2% 3 %

 النوع الجرثومي

0 0 0 25 75 75 100 100 100 100 Pseudomonas aeruginosa 
0 0 25 100 100 100 100 100 100 100 Klebsiella pneumoniae 
0 25 50 100 100 100 100 100 100 100 Proteus mirabilis 
 معدل النسب المئوية  100 100 100 100 91.7 91.7 75 25 8.3 0
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فعالية أقل مقارنةً مع مطهـر      أظهر   قدمطهر هايبوكلورات الصوديوم ف   فيما يخص   أما  

لمدروسـة   فعالية مطلقة على العـزالت ا حسب   (3%) أعطى التركيز إذ   الكلورهكسدين ،

  فعاليـة   (1%) ،(1.5%) ،  (2%) أعطت التراكيز في حيندقائق ،   (5)ة مدخالل جميعاً 

 ، وارتفعت معـدالت     ) 5جدولال( على التوالي (58.3%) ، (66.7%) ، (83.3%)بنسب 

 ، (83.3%) ، (91.7%)وصلت هذه المعدالت إلى      مدة الزمنية إذ  نسب الحساسية مع زيادة ال    

 دقيقة من  (15) مرور على التوالي بعد(1%) ، (1.5%) ، (2%)ن التراكيز  لكل م(%75)

)  6 جدول ال (50%المعاملة في حين بقيت معدالت نسب الحساسية للتراكيز األخرى أقل من 

  للتركيـز   (100%) إلى دقيقة من المعاملة وصل معدل نسب الحساسية  (30) وبعد مرور .

 ،  (91.7%)  فكان معدل نسب الحساسية لهمـا  (1%) و  (1.5%)ن ا ، أما التركيز (%2)

 بعـد مـرور    (0.5%) على التوالي ، كما ارتفع معدل نسب الحساسية للتركيـز   (%83.3)

 نجد أن معدالت نـسب   (8)، وفي الجدول )  7 جدول ال(   58.3%  إلى دقيقة ليصل  (30)

ـ   (0.5%) ،  (1%) ،  (1.5%)الحساسية للتراكيز   ،  (100%) إلـى ت لتـصل   قد ارتفع

 بقيت هذه المعدالت أقل مـن   ، في حين دقيقة (45)بعد  على التوالي  (%75) ،  (%91.7)

عـزالت جرثومـة     وأظهـرت . من المعاملة    نفس المدة    لبقية التراكيـز بعد مرور    (%50)

Ps.aeruginosa  النوعين اآلخـرين إذ كانـت      ومة ملحوظة لهذا المطهر مقارنةً ب      مقا كذلك

  (45) حتى بعد مرور (1.5%) ،  (2%) ،  (3%) للتراكيز حسب (100%)ساسة بنسبة ح

 للتراكيـز   (100%)دقيقة من المعاملة ، في حين كان للنوعين اآلخرين معدل نسب حساسية 

، علماً أن  )  8جدول ال  (  نفسهاة الزمنيةمد بعد مرور ال ( %3, %2, %1.5, %1, %0.5)

 , 1.5%, 1%) للتراكيـز   (100%) كانت حساسة بنسبة  Pr.mirabilisعزالت جرثومة 

 كونها أكثر حـساسية  إلى، مما يشير )  5 جدول ال( دقائق من المعاملة   (5) بعد ( %3, %2

  .النوعين اآلخرين بلهذا المطهر مقارنةً 

 ،   Ps.aeruginosa  مقاومـة جـراثيم  إلـى تشير نتائج الدراسة الحالية بوضـوح  

K.pneumoniae  ، Pr.mirabilis   ، الكلورهكسدين وهايبوكلورات الـصوديوم لمطهري 

 فعالية جيدة ضد هذه الجراثيم في التراكيز المرتفعة ، وان           ظهركما يتضح أن كال المطهرين أ     

 إتاحة الزمن   إلىذلك  ة الزمنية للمعاملة ، وقد يعود       مدحساسية الجراثيم للمطهر تزداد بازدياد ال     

ومن المعروف أن الجراثيم الـسالبة       . (12,4)ار تأثيراته القاتلة للجراثيم     الكافي للمطهر إلظه  

لصبغة كرام غالباً ما تكون أكثر مقاومةً للمطهرات من الجراثيم الموجبـة للـصبغة بـسبب                

سمح لـه بإحـداث     مما ال ي  المطهر إلى الخلية    من نفاذية    قللامتالكها لألغلفة الخارجية التي ت    

ـ قد تكون فـي      صفة المقاومة هذه غالباً ما تكون متوارثة و        فعله المميت ، كما أن      دد مـن  ع

خر مما يؤدي إلى ظهور الـسالالت المقاومـة         إلى آ الحاالت مكتسبة وقابلة لالنتقال من نوع       



دراسة حساسية ثالثة أنواع من الجراثيم السالبة لصبغة كرام لمطهري.... 

 ٧٢

السيما في المستشفيات والمؤسسات الصحية األخـرى حيـث تكـون           وانتشارها و للمطهرات  

ات وهذا بدوره قد يكون سـبباً فـي إحـداث           تماس مباشر ومتكرر مع المطهر    على  الجراثيم  

اإلصابات المكتسبة من المستشفيات ، كما أن االستخدام العشوائي للمطهرات قد يكـون سـبباً               

كمـا تبـين مـن الدراسـة أن جرثومـة            . (13,6) في ظهور العزالت المقاومة      كذلكمهماً  

Ps.aeruginosa         ة للتراكيز المرتفعـة      هي األكثر مقاومة لكال المطهرين وأنها تكون حساس

وهذا يشير إلى مدى مقاومتها للمطهرات الذي قد          زمنية طويلة نسبياً ،    حسب خالل مدد  منهما  

يكون مرتبطاً بتركيبها الخلوي وامتالكها لصفات المقاومة الموروثة ألكثـر مـن نـوع مـن       

ات التـي   المطهرات مما يميزها عن بقية الجراثيم ويمكنها من إحداث مدى واسع من اإلصاب            

أن هذه الجرثومة غالباً ما تكون مقاومة للمضادات الحيوية         ذلك  عادةً ما تكون صعبة العالج ،       

 وتمثل أحد أكثر الجراثيم السالبة لصبغة كرام إحداثاً لإلصابات المكتسبة من المستشفيات             كذلك

(15,14)       .   
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  لعزالت الجرثومية لتراكيز مختلفة من مطهر هايبوكلورات النسب المئوية لحساسية ا(5)الجدول

   دقائق من المعاملة (5) الصوديوم بعد

  
 تركيز المطهر

0.015% 0.03% 0.06% 0.125% 0.25% 0.5% 1% 1.5% 2% 3 %

  النوع الجرثومي

0 0 0 0 0 0 25 25 50 100 Pseudomonas aeruginosa 
0 0 0 0 0 25 50 75 100 100 Klebsiella pneumoniae 
0 0 0 0 25 75 100 100 100 100 Proteus mirabilis 
 معدل النسب المئوية  100 83.3 66.7 58.3 33.3 8.3 0 0 0 0

  

  فة من مطهر هايبوكلورات  النسب المئوية لحساسية العزالت الجرثومية لتراكيز مختل(6)الجدول

   دقيقة من المعاملة(15) بعد الصوديوم

  
رتركيز المطه  

0.015% 0.03% 0.06% 0.125% 0.25% 0.5% 1% 1.5% 2% 3 %

 النوع الجرثومي

0 0 0 0 0 0 50 50 75 100 Pseudomonas aeruginosa 
0 0 0 0 0 50 75 100 100 100 Klebsiella pneumoniae 
0 0 0 0 50 75 100 100 100 100 Proteus mirabilis 
 معدل النسب المئوية  100 91.7 83.3 75 41.7 16.7 0 0 0 0

  

  

  



دراسة حساسية ثالثة أنواع من الجراثيم السالبة لصبغة كرام لمطهري.... 

 ٧٢

  ة من مطهر هايبوكلورات النسب المئوية لحساسية العزالت الجرثومية لتراكيز مختلف(7)الجدول

   دقيقة من المعاملة(30)بعد الصوديوم 
  

 تركيز المطهر

0.015% 0.03% 0.06% 0.125% 0.25% 0.5% 1% 1.5% 2% 3 %

 النوع الجرثومي

0 0 0 0 0 25 50 75 100 100 Pseudomonas aeruginosa 
0 0 0 0 25 75 100 100 100 100 Klebsiella pneumoniae 
0 0 0 25 50 75 100 100 100 100 Proteus mirabilis 
 معدل النسب المئوية  100 100 91.7 83.3 58.3 25 8.3 0 0 0

  
  ر هايبوكلورات النسب المئوية لحساسية العزالت الجرثومية لتراكيز مختلفة من مطه(8)الجدول

   دقيقة من المعاملة(45) بعد لصوديوما
  

 تركيز المطهر

0.015% 0.03% 0.06% 0.125% 0.25% 0.5% 1% 1.5% 2% 3 %

 النوع الجرثومي

0 0 0 0 0 25 75 100 100 100 Pseudomonas aeruginosa 
0 0 0 25 50 100 100 100 100 100 Klebsiella pneumoniae 
0 0 25 50 75 100 100 100 100 100 Proteus mirabilis 
 معدل النسب المئوية  100 100 100 91.7 75 41.7 25 8.3 0 0
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