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 األهــــــــداء
 

 الى............معلمً وقدوتً اشرف الخلق 

 الى............قرة عٌنً ونور حٌاتً  

 (   وسلمبٌته صلً هللا علٌه وعلى ال محمد )                     

الى............ٌنبوع الرحمة والحنان من تعهدنً بالعناٌة والحماٌة 

                         والمتابعة منذ نعومة اظفاري والدي العزٌز                                                                                      

 ص ( الجنة تحت اقدامها                                                                             الى...........من قال عنها النبً )

 والدتً العزٌزة                                                              

الى........... من علمونا حروفا من ذهب الذٌن ساندونً فً 

 مشواري  

 الدراسً ............ اساتذتً الكرام                                            

 الى..............رفاق المحبة الذٌن                                                                 

 اعجزعن وصفهم..............زمالئً االعزاء          

                                                                                         

 الى..............من كان له الدور الكبٌر فً ارشادي                  

 الى.............. مشرفتً االستاذة فاتن علً احمد 

 

 والى............. كل من مد لنا ٌد العون فً انجاز هذا البحث

 

 



 شكر وتقدير
قبل كل شً نحمد هللا ونشكره والثناء علٌه ، وجلت قدرته على توفٌقنا بأتمام 

 هذا الجهد المتواضع . 

وٌسرنا ان نتقدم بالشكر والتقدٌر الى االستاذة م. م  فاتن علً احمد لتولٌها 

االشراف على هذا البحث ولما بذلته من جهد فً توجٌهنا النجاز هذا البحث 

 ترة الدراسة .ودعمها المعنوي طٌلة ف

 نتقدم بوافر الشكر واالمتنان الى جمٌع اساتذتنا فً قسم علوم الحٌاة .

ان نتقدم خالص شكرنا وتقدٌرنا وامتناننا لجمٌع زمالئنا  الاٌسعنا وال

 فً اتمام هذا البحث .معنا تعاونهم ل

سٌنا للغسٌل الكلوي /  نومن الوفاء والعرفان ان نشكر منتسبً مركز اب

 قوبة التعلٌمً على تعاونهم معنا ومساعدتهم .مستشفى بع

وفً الختام نشكر كل من مد لنا ٌد العون والمساعدة متمنٌن للجمٌع الموفقٌة 

 والتقدم ، ومن هللا التوفٌق .

 

 الباحثون                                                             
 أحمد وسام عزٌز                                                          

 أزهار لطٌف شوٌش                                                        

 نور شهاب احمد                                                            

 

 



 الخالصــــة

ذَد دساعح ٍغثثاخ اىرٖاب اىَغاىل اىث٘ىٞح ىذٙ اػشاض اىشاقذِٝ فٜ قغٌ               

ػْٞح ٍِ اىَشظٚ اىَشاظؼِٞ ىقغٌ اىغغٞو اىني٘ٛ فٜ  50اىغغٞو اىني٘ٛ اخزخ 

ار ذٌ ػضه  . 5112/  4/  1اىٚ    5112/  11/  1ٍغرشفٚ تؼق٘تح اىرؼيَٜٞ ىيفرشج 

 Escherichia  coli    ,   Pseudomonas   -ٗذشخٞص مو ٍِ اىثنرشٝا االذٞح :

aeruginosa    Staphylococcus sp. , Staphylococcys aureus  , 

Klebsiua sp. ,  Proteus sp ,    .    تنرشٝا   فٜ حٞس ماّد اػيٚ ّغثح ىالصاتح 

    Pseudomonas aeruginosa ٗاقيٖا فٜ تنرشٝا   %76ٗاىرٜ ماّد

Staphylococcys aureus  ٗماّد ّغثح االصاتح فٜ االّاز  .  %14ٗاىرٜ ماّد

ٗاُ ّغثح االصاتح ،( ٗػيٚ اىر٘اىٜ  100 % _ 93.75%اػيٚ ٍَا فٜ اىزم٘س   ) 

(   62% _ 38%ىذٙ اىَشظٚ اىزِٝ ٝغنُْ٘ اىشٝف اػيٚ ٍَِ ٌٕ فٜ اىَذْٝح ) 

 ٗػيٚ اىر٘اىٜ .

 

 

 

 

 

 



 الفصل االول / المقدمة 

و اىنيٚ ٕ٘ػَيٞح اصاىح اىفعالخ ٗاىغ٘ائو اىضائذج ٍِ اىعغٌ ، ْٕاك ٞغغ          

 ّ٘ػاُ ٍِ اىغغٞو اىني٘ٛ ، غغٞو اىنيٚ ٗغغٞو اىنيٚ اىثشذّٜٞ٘ ، فٜ غغٞو اىنيٚ

(HD) ٌخاسض اىعغٌ ٗاىٚ اىنيٞح  ٗٝرٌ ظخٔ ت٘اعطح اىحذرٌ اصاىح اىذً ٍِ اىعغ

االصطْاػٞح ٗٝقشس االغثاء ٗظغ اىَشٝط ػيٚ ظٖاص اىغغٞو اىني٘ٛ ػْذ اىفشو 

اىني٘ٛ ٗظٖ٘س اػشاض ٍؼْٞح ٍصو اسذفاع اىٞ٘سٝا ٗاىرٖاب اىْاٍ٘س ٗفشو اىقية 

( اُ ػَيٞح اىغغٞو اىني٘ٛ (Mark.,etal, 2003ٗاى٘رٍح اىشئ٘ٝح ٗصٝادج ت٘ذاعًٞ٘ اىذً 

، ٍٗؼذه اظٖضج اىقغطشج اىث٘ىٞح ذضٝذ ٍِ خطش اىرٖاتاخ اىعٖاص اىث٘ىٞحٗاعرخذاً 

فٜ اىًٞ٘ اى٘احذ ٗاُ اىَعاداخ   6%اىٚ   3اىرعششٌ اىثنرشٛ فٜ ذيل اىحاىح ٝنُ٘ ٍِ 

 .Yacoub, Fاىحٞ٘ٝح ىٞغد فؼاىح فٜ خفط اػشاض اىرٖاتاخ اىَعاسٛ اىث٘ىٞح 

Ak1., 2011) )                                        ٙٗأُ اىرٖاب اىَغاىل اىث٘ىٞح ٕٜ ػذ

تنرشٝح ذصٞة ظضءا ٍِ اىَغاىل اىث٘ىٞح ػْذٍا ذنُ٘ االصاتح فٜ اىَغاىل اىث٘ىٞح 

 اىغفيٞح ٝؼشف تاىرٖاب اىَصاّح . ٗػْذٍا ٝصٞة اىَغاىل اىث٘ىٞح اىؼيٞا ٝؼشف تاىرٖاب

  . اىنيٚ

ؼرثش ػذٗٙ اىَغاىل اىث٘ىٞح ٍِ اىرٖاتاخ اىثنرشٝح االمصش شٞ٘ػا ٗاىرٜ ذق٘د اىٚ اُ ذ      

 (Anding.,etal,2003) ةىصحٞح ذحد اششاف اىطثٞاىشػاٝح ا َصاب اى ٝريقٚ

َعاسٛ اىث٘ىٞح فٜ فرشج ٍؼْٞح ٍِ ٍِ اىثشش ٝؼاُّ٘ ٍِ اىرٖاب اى 15%ٝقاسب  ٍا        

ٞاذٌٖ ، ٗٝطيق ػيٚ ػذٗٙ اىَغاىل اىث٘ىٞح اٝعا تؼذٗٙ اىَغرشفٞاخ حٞس ٝشنو ح

ٍِ ػذٗٙ اىَغرشفٞاخ ٗٝؼرَذ اّرشاس ػذٗٙ اىَغاىل اىث٘ىٞح ػيٚ اىعْظ ٗاىؼَش  %35

فٜ اىزم٘س  2%، ففٜ اىغْح االٗىٚ ٍِ ػَش اىشخص ٝنُ٘ اىرٖاب اىَغاىل اىث٘ىٞح اقو 



ثٞا ىذٙ اىزم٘س تؼذ اىغْح االٗىٚ ٍِ اىؼَش ػِ االّاز ٗٝنُ٘ االىرٖاب ٍْخفعا ّغ

ٍغ اىرٖاب اىَصاّح عْح ػْذٍا ذرعخٌ غذج اىثشٗعراخ اىَرشافقح  60ٗذقشٝثا حرٚ عِ 

 , Kolawale etal)ٗىزاىل فأُ اىرٖاب اىَعاسٛ اىث٘ىٞح ٝؼرثش ٍشض االّاز    

2009) . 

اىَعاسٛ اىث٘ىٞح  ٍِ اصثاخ 80-85%ذغثة ح٘اىٜ  Escherichia coliتنرشٝا 

. ٗاٝعا ذرعَِ اىَغثثاخ اىثنرشٝح  5-10%ٝغثة  Staphylococcus sppٗتنرشٝا 

 Pseudomonasالىرٖاب اىَعاسٛ اىث٘ىٞح مو ٍِ 

aeruginosoa،Enterobacter،Klebsiella sp  ،Proteus sp  ٕٗزٓ االظْاط ،

 .( (Yacoubf Akl,2011شائؼح فٜ حاىح اىقغطشج اىث٘ىٞح 

 -الدراسة:هداف أ

تهدف الدراسة الى التحري عن مسببات التهاب المجاري البولية لدى المرضى الراقدين 

 في مركز ابن سينا لمغسيل الكموي / مستشفى بعقوبة التعميمي .

 

 

 

 

 



 الفصل الثانً / المواد وطرق العمل __ 

  مجامٌع الدراسة

                         اجرٌت الدراسة فً مدٌنة بعقوبة مركز محافظة دٌالى للفترة مابٌن 

 . 5112/ 4/ 1الى  5112/  11/  1

مرٌض من مرضى الغسٌل الكلوي الراقدٌن فً مركز ابن سٌنا  21شملت الدراسة 

 8و     %( 42ذكور ) 25للغسٌل الكلوي فً مستشفى بعقوبة التعلٌمً منقسمٌن الى 

                   سنة وكانت معدل العمر 11 - 11 %( تراوحت اعمارهم مابٌن22اناث )

 ( سجلت المعلومات المتعلقة بالمرٌض فً جنس وعمر وسكن . 41.85±12.28)

  جمع العٌنات

االشراف الطبً المتخصص من كال الجنسٌن ووضعت عٌنة ادرار تحت  21جمعت 

العٌنات فً انابٌب اختبار معقمة ، ووضعت االنابٌب فً جهاز الطرد المركزي 

 دورة/دقٌقة تم التخلص من الراشح واالحتفاظ بالراسب . 2111بسرعة 

 زرع العٌنات 

لغرض التنشٌط .   Nutrient brothزرعت عٌنات االدرار ) الراسب ( فً وسط 

 Manitol salt Agarووسط  MacConky Agar تم تنقٌتة لعزالت على وسط 

بعدها  ساعة ، اجرٌت 54م لمدة 21وحفضت االطباق هوائٌا بدرجة بطرٌقة التخطٌط 

 ة بالدراسة .نٌعدد من الفحوصات التشخٌصٌة والمظهرٌة والكٌموحٌوٌة للبكترٌا المع



 تشخٌص العزالت البكترٌا 

     -التشخيص المظهري:-1

           (  Holt., et al ,1994شخصت العزالت البكترية اعتمادا عمى ماورد في ) 

اذ شخصت المستعمرات مبدئيا اعتمادا عمى الصفات المظهرية وتضمنت شكل 

 Manitol salt Agarالمستعمرات ولونها وقوامها ورائحتها وحجمها عمى وسط 

MacConky Agar  . 

  -الصفات المجهرية: -2

اخضعت العزالت الى الفحص المجهري بأستخدام صبغة كرام لمتعرف عمى شكل 

 البكتريا وترتيبها .

 

  -: الفحوصات الكيموحيوية  -3

 -: Catalase testاختبار انزيم الـ -1



  Catalaseاستخدم هذا االختبار لمكشف عن قدرة البكتريا عمى انتاج انزيم الـ      

بشكل فقاعات هوائية اذ  O2الهيدروجين الى ماء ويتحرر غاز  الذي يحمل بيروكسيد

 ننقل جزء من المزروع البكتريا الى شريحة زجاجية نظيفة واظيف اليها بضع قطرات م

( بأستخدام ماصة باستور بعد ظهور H²O²كاشف بيروكسيد الهيدروجين ) %3

   .(Koneman etal , 1992) فقاعات غاز االوكسجين دليل عمى ايجابية الفحص

                                        

 -: Indole testاختبار االندول  -2

استخدم للكشف عن وجود االندول الذي ٌعد احد نواتج اٌض الحامض االمٌنً 

                Tryptophanaseالتربتوفان نتٌجة المتالك البكترٌا النزٌم التربتوفاٌنز 

على   Kovacs reagentمن كاشف كوفاكس  ( قطرات 5)الببتون اذ لقح وسط ماء 

السطح الداخلً البنوبة االختبار، تعد النتٌجة موجبة عند ظهور حلقة حمراء خالل 

 .( Koneman etal , 1992ثوان من اضافة الكاشف ) 

 

 -:  Oxidase testاختبار انزٌم االوكسدٌز  -4

 كروم اوكسٌدٌز  البكترٌاعلى انتاج انزٌم السٌتواستخدم هذا االختبار للكشف عن قدرة 

 (Cytochrome oxidase اذ )  شبعت ورقة ترشٌح بقطرات من كاشف االوكسٌدٌز



وبوساطة اعواد خشبٌة معقمة من العزلة قٌد الدراسة الى ورقة الترشٌح ، تعد النتٌجة 

ٌا البكترٌة ثوان ( من مالمسة الخال 12) موجبة عند ظهور اللوان البنفسجً خالل 

 ,.Koneman)                                        لكاشف االوكسدٌز على الورقة

etal,  1992  ). 

 

 -: Methyl red testاختبار احمر المٌثل  -3

استخدم هذا االختبار للكشف عن قدرة البكترٌا عل انتاج كمٌات كبٌرة من احماض     

نتٌجة اٌض الكلوكوز . لقح   Formicالفورمٌك او حامض  Lactic acidsالالكتٌك 

ساعة  48-72م لمدة 37بمزروع العزلة قٌد الدراسة حفض بدرجة  VP  /MRحرف 

اللون من كاشف احمر المثٌل تعد النتٌجة موجبة عند تغٌر  ( قطرات (5ثم اضٌف 

 .Koneman etal , 1992 )االحمر )

 

 -: Motility testاختبار الحركة  -5

ى ان ٌكون مسافة االنابٌب الحاوٌة على اختبار الحركة بطرٌقة الطعن عللقحت 

مع مراعاة عدم دخول الطعنة الى قعر االنبوب ، حفض  ( سم 3الطعن ماٌقارب )

بة ٌستدل علٌها عن طرٌق ظهور ، النتٌجة الموج ( ساعة 24م لمدة ) 37بدرجة 

 البكترٌا لها القابلٌة على الحركة . ب حول الطعنة اي انتضب

 



 

 الفصل الثالث / النتائج والمناقشة 

 -: العزل والتشخٌص-7

لدى مرضى الغسٌل تعلقة بمسببات التهاب المجاري البولٌة ماظهرت نتائج البحث ال

اجناس عٌنة ، موزعة الى ست  21من اصل عٌنة  48االصابة تمثلت فً الكلوي ان 

 كما مبٌن فً الجدول ادناه:

 

 

 

 

 نسبة مئوٌة    العدد        انواع البكترٌة           

Pseudomonas aeruginosa 38          %76           

Escherichia coli          26          %52           

Staphylococcus sp.       16          %32           

Staphylococcus aures     7           %14           

Klebsilla sp.            9           %18           

Proteus spp.            9            %18          



اظٖشخ اىْرائط أُ ٍشظٚ اىغغٞو اىني٘ٛ ٝؼاُّ٘ ٍِ اىرٖاب اىَغاىل اىث٘ىٞح        

% االصاتح تثنرشٝا 62ٝؼضٙ عثة صٝادج تْغثح  ٗذرَصو تأّ٘اع تنرشٝح ٍخريفح .

Pseudomonas aeruginosa  اىٚ مّٖ٘ا ٍِ االحٞاء اىَعٖشٝح اىََشظاخ

االّرٖاصٝح ٍٗغثة سئٞغٜ ىالذٖاتاخ اىَصاحثح ىؼَيٞح اىقغطشج اىث٘ىٞح ٗاىغغٞو اىني٘ٛ 

حٞس اّٖا ٍقاٍٗح ىيؼذٝذ ٍِ اىَعاداخ اىحٞ٘ٝح اىَغرخذٍح فٜ ػالض اىرٖاب اىَعاسٛ 

شاخ اىعؼٞفح اىَغرخذٍح فٜ اىث٘ىٞح ٗاٝعا ٍقاٍٗح ىيرشمٞض اىؼاىٜ ىالٍالغ ٗاىَطٖ

 (. Todar., etal, 2004, Vianelli., etal. 2006اىَغرشفٞاخ ) 

  ج اىَشذثطح تاىخيٞح اىثنرشٝح ٍصو ٗظ٘د االع٘اغ ػالٗج ػيٚ اٍرالمٖا ػ٘اٍو ظشاٗ

ٗLps   (Lipopolysaccharide ِٞاىشؼٞشاخ ٗاىغٞرض ، ٗاىفغف٘ىٞثض ، ٗاىثاٝ٘عٞاش ) 

    Pseudomonas aeruginosaٕٗزٓ اىؼ٘اٍو ذيؼة دٗسا ٍَٖا فٜ اٍشاظٞح تنرشٝا 

Matheson., etal ,2006   ) ) 

رٖا ػيٚ       ٗستَا ٝؼضٙ اىغثة اٝعا اىٚ ذي٘ز اظٖضج اىقغطشج اىث٘ىٞح ٗقاتيٞ        

. اه Bioflim .ٗاّرقاىٖا ٍِ ٍشٝط اىٚ اخشػيٚ االظٖضج اىطثٞح  ذنِ٘ٝ  

( . ستَا ذق٘د 5112ٗاىحيفٜ ) (5111ىٌ ذقف اىْرائط ٍغ ذ٘اصو اىٞٔ مو ٍِ اىغؼذٛ )

    اىؼْٞاخ اىرٜ ذٌ اخزٕا خاله فرشج اىذساعح ٗاىظشٗف اىصحٞح ىيَشظٚ  اىٚ ػذد

 ٗاىٚ ظٖ٘س ػضالخ ٍقاٍٗح الّ٘اع ٍعاداخ اىحٞاج .ا

% ٗىيزم٘س 111ٗمزاىل اظٖشخ اىْرائط أُ ّغثح االصاتح تاىْغثح ىالّاز تيغد 

يٞو اتح ىذٙ االّاز اىٚ ػشض ٗقصش االح% ٗٝؼ٘د عثة صٝادج ّغثح االص27.62



( فٜ االّاز ٗاىزٛ  Prostateَٞح ٗغٞاب عائو ) عٗقشتح ٍِ اىقْاذِٞ اىرْاعيٞح ٗاىٖ

 ( Adams, R.D etal , 1998َٝريل فؼاىٞح ٍعادج ىيعشاشٌٞ ػْذ اىزم٘س ) 

االخشٙ فأّٔ قذ ٝؼ٘د اىٚ اعثاب ػذج ٍْٖا ذي٘ز اط اٍا عثة ظٖ٘س االّ٘اع ٗاالظْ

                 ج ػذٝذج قذ ذنُ٘ اّضَٝٞح اٗ عًَ٘ػِ اٍرالمٖا ػ٘اٍو ظشاٗاىَٞآ فعال

(Sligh f Timbury ,1994  ) 

% ( تَْٞا اىزِٝ 25اُ اىَشظٚ اىزِٝ ٝغنُْ٘ اىشٝف ٌٕ االمصش اصاتح تْغثح ) 

% ٗٝؼضٙ عثة اىرثاِٝ فٜ اىْرائط ٕ٘ صٝادج 73ٝغنُْ٘ اىَذْٝح ماّد االصاتح تْغثح 

 اى٘ػٜ اىصحٜ ٗاىْظافح ىذٙ عناُ اىَذُ .
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اىَؼضٗىح ػِ اخشاض اىَعاسٛ  E.coli( حغاعٞح تنرشٝا 5112اىحيفٜ . ع٘عِ ٍحَذ مشٌٝ )-

سعاىح ٍاظغرٞش ميٞح اىؼيً٘ اىعاٍؼح  Ciprofloxacin   ٗLomelfloxacinاىث٘ىٞح ىَعادٛ 

 اىَغرْصشٝح . 

 

 

 

 

 

 

 

 


