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دراسة دور البكتريا الهوائية والالهوائية في ألتهاب الجروح بعد العمليات النسائية في        
 مدينة الرمادي 

 سليم عبيد المولى**  -   هبة اهلل عادل الحمداني*  - ظافر فخري الراوي*        

 كلية التربية للعلوم الصرفة –*جامعة االنبار 
 دائرة صحة االنبار –**وزارة الصحة 

 
 

 

 

 :ات البحثمعلوم
 

 الخالصة: 
 2009/ 8 /1تاريخ التسليم: 

 2009/ 8 /25تاريخ القبول: 

 2012/   6/  14  تاريخ النشر:

DOI: 10.37652/juaps.2009.15304 

مريضةة مةن سةكنة  28ف ومريضة من سكنة الري 27مريضه للدراسة الحالية، منهن  55 أخضعت 
عمليةة قةا العجةان  13عمليةة ييصةرية و 25يعانين من خمج مابعد العمليات الجراحية النسةايية، منهةا المدينة

أظهةةرت نتةةةايج الةةكري البكتيةةةر  لمسةةةحات  0عمليةةةات رفةةي الةةةرحم 5عمليةةة رفةةةي ا كيةةال علةةة  المبةةي  و12و
حالةة والهواييةة  11مةن مسةببات بكتيريةة الئواييةة  العمليات المذكوره أعةة  ان عةدد المريضةات الةتةا يعةانين

 حاالت ظهر لديها نمو مختلط )ئوايا والئوايا ( بينما لةم يحصةن نمةو نهاييةا  فةا 8حالة بينما تبين ان  28

 Bacteroides تواجد البكتريا الةئواييةة ومنهةا تاتا من حاالت، وتبين ان المضاعفات فا ئذه العمليات 8

fragilis  وبكتريةةةةةاpeptostreptococcas  امةةةةةا المسةةةةةببات االخةةةةةرت فكانةةةةةت المكةةةةةورات العن وديةةةةةة الذئبيةةةةةة
Staphlococus aurus كبكتريةةا الئواييةةة اختياريةةة وKlebsilla بينةةت الدراسةةة حساسةةية  0كبكتريةةا ئواييةةة

% للمضةةةةةادين الكلورمنفكةةةةةون 85و %100بنسةةةةةبة  Meropenemالبكتريةةةةةا الةئواييةةةةةة لمضةةةةةاد الميةةةةةروبينيم 
Chloramphinicol  واالمبينيمImipenem لةرثرومايسةين 83و %Erythomycin  امةا البكتريةا الهواييةة
( Ciprofloxaimeوالسبروفلوكسةام  Cefotaxim% للمضاديةةةن )السيفوتكسةام 71.4فكانت حساسية بنسبة 

ن بينمةةةةةةةا اظهةةةةةةةةرت م اومةةةةةةة قةةةةةةديد  لةمبسةةةةةةليVancomycin % للمضةةةةةةاد الحيةةةةةةو  الفانكوميسةةةةةةةةةين 73.9و
Ampicillin والجنتمايسيين .Gentamycin 

 

 الكلمات المفتاحية:
 بكتريا هوائية ،

 بكتيريا الهوائية ، 
 ألتهاب الجروح ، 
 العمليات النسائية ، 
 .الرمادي 

  

 

 

 

 

 

 

 -المقدمة: 
ائةةةةةةةم  مةةةةةةن Bacterial infectionsتعةةةةةةد االصةةةةةةابات البكتيريةةةةةةة 

احيةةة والجةةروس ، سةةوا  كانةةت االختةطةةات الحاصةةلة بعةةد العمليةةات الجر 
جروحةةةةةا سةةةةطحية اوجروحةةةةا عمي ةةةةةة ، اذ لةةةةوحظ عةةةةةةةدد مةةةةةةن العمليةةةةات 

بب عةةةدم تقةةةخي  الجراحيةةةةة البطنةةةةية التةةةا يتاخةةةةر قفا ئةةةةا وذلةةةة  بسةةة
،او لريةةود المةري  لفةةتره طويلةة فةا المستقةف  اضةافة  العامةن المسةبب

 ((1ال  تردد المرض  عل  العيادات الخارجية 

 الجةلد خط الدفاي االون ضةد غكو الجراثيم ، لما يمتلكه منيعتبر  
 ونمةو الكاينات المسببة تمني االصابة أو عوامن اخرت احما  دئنية

للمر  ، ان حصون ا  خلن فا ميكانيكية عةمن الجلد نتيجة 
ثر سوف يتيح الفرصة لتجمي وتكا حةاد  او المكمنةالصابته بالجروس ال

تختلةف انةةواي المسببات  هاب الجروس ولةذااللت المسببة الجراثيم
 المرضية
 

* Corresponding author at: Anbar University - College of 

Education for Pure Sciences, Iraq; 
 ORCID:  

E-mail address:  

 
 لةةةةةوحظ تواجةةةةد البكتريةةةةةا الهواييةةةةةةةالمتواجةةةةد  حسةةةةةب نةةةةوي الجةةةةروس ، اذ 

Klebsilla  وPseudomonas  وE.coli  االلتهابةةةةةةات الحةةةةةةاد  فةةةةةةا
 االلتهابةةةةةةةات المكمنةةةةةةةه للجةةةةةةةروس اةةةةةةةةةةبينمةةةةةةةا لةةةةةةةوحظ ف Acute للجةةةةةةةةروس

Chronicكمةةا  اييةةةمةةي البكتريةةا الهو  تكايةةد البكتريةةا الةئواييةةة المتكامنةةة ،
الةةةةةةةذ  يعةةةةةةةكك نمةةةةةةو وتواجةةةةةةةد بكتريةةةةةةةا  Klebsillaتواجةةةةةةةد بكتريةةةةةةا  فةةةةةةا

Provotella  وتواجةةةةةد بكتريةةةةةاE.coli  المعةةةةةكك لنمةةةةةوBacteroides 
انةةت ولهةةذا يكةةون التةةنكر بةةين انةةواي البكتريةةا مدمةةةرا للمضةةيف ممةةةا لةةةو ك

 ةة يةةدر والةئواييةةةة تمتلةة  البكتريةةةةا الهواييةةةةةة (2) البكتريةةا تعمةةةةةةن لوحةةدئا
عةةةةةةةل  اصةةةةةابة الجهةةةةةاك التناسةةةةةلا االنثةةةةةو  ، اذ لوحةةةةةةظ تواجةةةةةد  عاليةةةةةةةةة

Enteroccoccus facalis  وStaph epidermidis كن طبيعا بق
 ئةةا مةةن البكتريةةا فةا مكةان االصةةابةمةةي غير  وئةا غالبةا مةاتكون معكولةة

تةا سةوف ال ت الحيويةةةومةي ذلة  فةان العةدوت غالبةا مةا تعةالج بالمضةادا
  (3)انقاط ئةذه البكتريتحد من 
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 مةةن ائةةم وئةةو Bacteroides fragilisالةةة  وجةةةود جةةنل  (4)اقةةار 
، وئنالةةةة  عةةةةد   Perinium العجةةةةان منط ةةةةة فةةةةةا ةالةئواييةةةة االجنةةةال

ظةةروف تسةةاعد عةةةل  االصةةابة بهةةةذا الجةةنل البكتيةةر  ومنهةةا االجهةةا  
Abortion  كمةةةا  0والنةةةكف بعةةةد الةةةوالد  واسةةةتعمان موانةةةي ضةةةد الحمةةةن

ت للعمليةةات ال يصةةرية حظ ان نسةةبة االصةةابة بعةةد حةةدوف المضةةاعفالةةو 
و ان السبب الرييسا فةةا التهةاب الجةروس يعةةةةود الة  وجةود  تكةةون كبير 
% مةةةةةةةن ئةةةةةةةةذه االصابةةةةةةةات 64 الموجبةةةةةة لصبـةةةةةةة كةةةةةةةةرام اذ ان البكتريةةةةةا

%( 29و ) Staphyloccoccus epidermidisتسببهةةةةةةةةةا بكتريةةةةةةةا 
يمكةةن عةةة   (5 ) % مسةةببات اخةةر10و  E.coli بكتريةةةةةاتسببهةةةةةةا 

بعةةةةد عمليةةة استيصةةان  ةيةةبةةننواي البكتريةةا الةئواي المضةةاعفات الحاصةةلة
ه مضةةادات الةةرحم نتيجةةةةةة اللتهةةاب جةةروس العمليةةةةةة وذلةة  باسةةتعمان عةةد

 Cefuroxime  ،Metronidazolاالسةةةتعمان منهةةا  حيويةةة قةةايعة

group   اضةةةافة الةةة،Moxalactam group (6)  كمةةةا ان اختيةةةار
الكايةةن  يعتمد عل  عدد من العوامن منهةا نةوي مضاد الحيو  المناسبال

، عمةةةر المةةةري  ، الةةة  قةةةده المةةةر   الحةةةا المسةةةبب للمةةةر  اضةةةافة
وظايةف الكبةد والكل  كما يجةةب االخةذ بنظةةةر االعتبةةار  تاثيةر الدوا  فا

 وف التهابات فا الجروسونظرا  لحد (7)اذا كانت االم حامن او مرضي 
بعةةةةد العمليةةةةات النسةةةةايية فةةةةا مدينةةةةة الرمةةةةاد  وعةةةةدم اسةةةةتجابتها للعةةةةة  
صةةممت الدراسةةة الحاليةةة بهةةدف تقةةخي  البكتريةةا الهواييةةة والةئواييةةة 

 المسببة ، وفح  حساسيتها للمضادات الحياتية قايعة االستعمان
 المواد وطرائق العمل :

اللةةةواتا يقةةةكين مةةةن عةةةد   المريضةةةات جةةةروس مةةةن مسةةةحة 55)) تجمعةةة
التهابةةات بعةةد العمليةةات الجراحيةةة )العمليةةات ال يصةةرية ، عمليةةات رفةةةي 
الرحم ، عمليات رفي ا كيال عل  المبةي  وية  العجةان( وبمسةاعد  

فا مدينة الرمةاد  للفتةةةر   الكادر الطبا فا مستقةةف  النسايية وا طفان
طة اسةةةبو  ينةةةاتن لةةةت ئةةةذه الع 2009-3-1ولـايةةةة  2008-7-1ةنمابيةةة

إل  مختبةر  Transport mediumمسحات يطنية مجهكه بوسط ناين 
فةا المستقةف  ذاتهةا لـةر  كراعتهةا وتقخيصةها مةي  ا حيا  ألمجهرية

مراعا  تسجين جميةي المعلومةات عةن المريضةة فةا ملفةات خاصةة بكةن 
 تين االولة  عةكن البكتريةا الهواييةةطة طةري اسةت البكتريا بو عكل مريضه.

Isolation of aerobic bacteria  كرعت المسةحات المخخةوذ  مةن ،
 Blood agar, MaCconkey agarالمريضةةةات علةةة  وسةةةط 

Chocolat agar   م37المحضةةةر  مسةةةب ا وحضةةةنت بدرجةةةة حةةةرار 
سةةةاعة وبعةةةدئا قخصةةةت البكتريةةةا علةةة  أسةةةال الفحوصةةةات  24ولمةةةد  

 ةييةةةةةةةعةةةةةةكن البكتريةةةةةةا الةئوا لكيموحياتيةةةةةة .امةةةةةةا الطري ةةةةةةة الثانيةةةةةةة فهةةةةةاا
Isolationof anaerobic bacteria ,  كرعةت المسةحات علة  وسةط

Chocolat agar ثةةم وضةةعت فةةا عةةد  الةةكري البكتيةةر  الةئةةوايا 

Anaerobic Jar (CO2 Jar) مي اسةتعمان Gas generating kit 
مةةةن مةةةن المةةةا  الم طةةةر إليةةةه ثةةةم حضةةةنت بدرجةةةة حةةةرار  10 بعةةةد إضةةةافة

هةةور نمةو حضةنت ا طبةةاا سةاعة وفةةا حالةة عةدم ظ 48ولمةد   م37
اذا وقخصةةت بعةةدئا  عة أخةةرت يبةةن أن تعةةد النتيجةةة سةةالبةسةةا 48 لمةةد 

العةةةةكالت  تصةةةةقخ عل  اسةةةةال الفحوصةةةةات الكيموحياتيةةةةة .ظهةةةةر نمةةةةو 
هةةر ، المظهريةةة والفحةة  المج علةة  اسةةال الصةةفات الكرعيةةة البكتيريةةة

عةةده فحوصةةات كيموحيويةةة منهةةا فحةة  الكةةاتليك ،  كمةةا تةةم اسةةتخدمت
ك ، الكقةف عةن انتةا  االنةدون ، الكقةف عةن انةكيم اليةوريك ، االوكسدي

كبريتيةةةد  انتةةةا  البايوسةةةين، اختبةةةار تجلةةةط البةكمةةةا، الكقةةةف عةةةن انتةةةا 
السةةةةةةترات، ويابليةةةةةةة تحمةةةةةةن البكتريةةةةةةا  مةةةةةةةس  الهيةةةةةةدروجين، اسةةةةةةتهة 

لتنكيةةةةةد API20A ، ونظةةةةةام تحمن الخةيةةةةةا لوجةةةةةود الكلوكةةةةةوكالصةةةةةفرا ،
ة البكتريةا للمضةةادات الحياتيةةة ةةةةةار حساسيواخيةرا اختبةةتقةخي  العةةكالت 
 Disk) طري ةةة ا نتقةةار حةةون ا يةةرا  دامةةةةةةبنستخ قةةايعة االسةةتعمان

Diffusion ) 
 النتائج :  

 -:نسبة تواجد العزالت في الزرع البكتيري
مةةةن المضةةةاعفات  الةةةكري البكتيةةةر  للمسةةةحات المخخةةةوذ  اظهةةةرت نتةةةايج

لهةةةةذه  ايية ان السةةةةبب الرييسةةةةابعةةةةد العمليةةةةات الجراحيةةةةة النسةةة الحاصةةةلة
و البكتريةةةةا الةئواييةةةةة و النمةةةةةةو  البكتريةةةةا الهواييةةةةةئةةةةو تواجةةةةد لتهابةةةةات ا

عل  التوالا من مجموي  14.55% % ،22% و60 المختلةةط وبالنسب
 .( 1قكن)االصابات الكلا كما موضحة بال

 

 

 

 

 

 
 

 ( معدل نسبة االصابه1شكل ) 
 

 -:عمريةتواجد العزالت حسب الفئات النسب 
ة بةةةةةين النتةةةةةايج المقةةةةةائد  اظهةةةةةر اختبةةةةةار مربةةةةةي كةةةةةا  لحسةةةةةةةن المطاب ةةةةة

، ( P< .(0.05عةةةةةةدم وجةةةةةود فةةةةةةةةةةروا معنويةةةةه فةةةةا المجتمةةةةي والمتويعةةةةة
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يةةة العمريةةة ، بينمةةا وجةةود ارتبةةاط لنسةةبة االصةةابة بالف ويعنةةا ذلةة  عةةدم
لنةةةوي  وجود فرويةةةات معنويةةةهاظهةةةر اختبةةةار مربةةةي كةةةا  لحسةةةن المطاب ةةةة

 ايية ، نمو مختلط ( والفية العمريةت حسةةب النمو ) ئوايية ، الئو العكال
ئةةةةةةةا االكثةةةةةر  40واكبةةةةةر مةةةةةن  30-20،  20-14الفيةةةةة العمريةةةةةة  اذ ان

 0 (1جدون )  40-30العمرية  اصابة من الفية
 (توزيع العزالت حسب الفئات العمرية1جدول )

الفئة 

 العمرية

 )بالسنة(

 العدد الكلي العينات الموجبة

 الهوائيه هوائية
نمو 

 مختلط

العينات 

 السالبة
 العدد

14-20 12 - 2 2 16 

20-30 4 4 4 4 16 

30-40 6 1 1 2 10 

 13 - 1 6 6 40اكبر من 

 8 11 28 الكلي
8 55 

 47 الكلي
   

 نسبة االصابة على اساس منطقة السكن:
بةين ( P< .(0.05( عةدم وجةود فرويةات معنويةة2يةحظ مةن الجةدون ) 

نسةبة االصةابة  وئذا يعنا عدم وجةود ارتبةاطلنتايج المقائد  والمتويعة ا
 طبيعةةةة النمةةةوبةةةين بمنط ةةة السةةةكن وكةةةذل  عةةةدم وجةةةود فرويةةات معنويةةةه 

  .ومنط ة السكن ئوايية ، الئوايية ، نمو مختلط ()
 ( نسبة االصابة على اساس منطقة السكن2جدول )

 

منطقة 

 السكن

 العينات الموجبة
العينات 

 لبةالسا

العدد 

 الكلي
بكتريا 

 هوائيه

بكتريا 

 الهوائيه

نمو مختلط )بكتريا هوائيه 

 والهوائيه(

 27 4 3 7 13 ريف

 28 4 5 4 15 حضر

 55 8 8 11 28 الكلي

 55 8 47 الكلي

 : نسب تواجد العزالت على اساس نوع العملية الجراحية
بةةةةين  P)< .(0.05ةةةةةةة( وجةةةةود فرويةةةةات معنوي 2يةحةةةةظ مةةةةن القةةةةكن ) 

فةةا العمليةةات  عكلةةة 20اذ لةةوحظ  راحيةةةطبيعةةة النمةةو ونةةوي العمليةةة الج
عةةكالت لعمليةةات 10 فةةا عمليةةات قةةا العجةةان و عكلةةة13 ال يصةةرية و

لةةةرحم عةةةكالت لعمليةةةات رفةةةي ا 4رفةةةي االكيةةةال الماييةةةة علةةة  المبةةةي  و 
االصةةابة ونةةوي  نسةةبة بةةين P)< .(0.05بينمةةا لةةم يةحةةظ فةةروا معنويةةة0

 .حيةالعملية الجرا
 
 
 
 
 
 
 

العمليععة  حسععب نععوع والالهوائيععة اتختياريععة هوائيععةالبكتريععا ال توزيعع 
 :الجراحية

قا  فا عمليات Klebsillaة تواجد بكتريا ةارتفاي نسب3)يبين القكن )
% م ارنةةة بالعمليةةات االخةةرت ،  21.7 العجةةان اذ كانةةت نسةةبتها ت ةةارب

فةةةةا  Staphlococcus aurusبينمةةةةا لةةةةوحظ ارتفةةةةاي تواجةةةةد بكتريةةةةا 
 العمليةةات ال يصةةرية ورفةةةي الةةرحم ورفةةةي االكيةةال الماييةةةة علةة  المبةةةي 

علةةة   %(14.0 ، 21.7 ، 3.5 ، 28.5)  حيةةةف كانةةةت وقةةةا العجةةةان
أمةةا مةةن مجمةةوي االصةةابات الهواييةةة الكليةةة  عكلةةة 23كانةةت  و التةةوالا ،
% بينمةةا  10.7فكانةةت نسةةبتها فةةا عمليةةة قةةا العجةةان  E.coliبكتريةةا 

وبكتريةةةةا  Pseudomonasلكةةةةن مةةةةن بكتريةةةةا  3.5 % ةكانةةةةةةةةت نسةةةةب
Proteus  0فا عمليات رفي الرحم والعمليات ال يصرية 
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على والالهوائية االختيارية  ( نسبة تواجد البكتريا الهوائية3شكل )

 اساس نوع العملية الجراحيه

 راحية :البكتريا الالهوائية حسب نوع العملية الج توزيع

ومنهةةةا بكتريةةةا  ارتفةةةاي تواجةةةد البكتريةةةا الةئواييةةةة( 4بينمةةةا يبةةةين القةةةكن )
Peptostreptococcus spp.  فةةةا العمليةةةات ال يصةةةرية اذ وصةةةلت

% ، امةةةةا فةةةةا عمليةةةةات رفةةةةي االكيةةةةال الماييةةةةة علةةةة  27.2الةةةة  نسةةةةبتها
 Bacteroides fragilis% مةةن بكتريةةا 36.2نسةةبة  المبةةي  فلةةوحظ

 Peptostreptococcus % مةةةن بكتريةةةةةةا 9.9ة بينمةةا لوحةةةظ نسبةةة0

spp.  لبكتريةةةةةةةةةةةا  18.1فةةةةةةةةةةةا عمليةةةةةةةةةةةات قةةةةةةةةةةةا العجةةةةةةةةةةةان ونسةةةةةةةةةةةبة %
Bacteroides fragilis  فا عمليات رفي الرحم 
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 ( نسبة تواجد البكتريا الالهوائية على اساس نوع العملية الجراحية4شكل )

 

 

 الجراحية( عدد العزالت حسب نوع العملية 2شكل ) 
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 ساس العملية الجراحية : نتائج الزرع المختلط على ا

( ارتفةةةةاي تواجةةةةد بكتريةةةةا 5امةةةةا نتةةةةايج الةةةةكري المخةةةةتلط فيوضةةةةح القةةةةكن )
Staphlococcus aurus + Peptostreptococcus spp.اذ كانت 

، بينمةةا فةةا العمليةةات ال يصةةرية مةةن مجمةةوي االصةةابات المختلفةةة% 50
 Bacteroides fragilis + Bacillus sppكتريةا بل .12% 5كانةت

و  Staphlococcus aurus + Bacteroides fragilis ريةابكت و
 Klebsilla+ Peptostreptococcus spp بكتريةةةةةةةةةةا
 Staphlococcus aurus+ Peptostreptococcus sppيةاوبكتةر

رفةةي االكيةةال الماييةةةة و  قةةةا العجةةان والعمليةةات ال يصةةةريةفةةا عمليةةات 
مليةات ، بينما لم يظهر ا  نمو مختلط فةا ععل  التوالا عل  المبي 
 . رفي الرحم
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 ( نسبة تواجد البكتريا المختلطة على اساس نوع العملية الجراحية5شكل )

 :  والالهوائية االختيارية نتائج فحص الحساسية للبكتريا الهوائية
بينت النتايج تفاوت فا حساسية البكتريا الهوايية للمضادات الحياتية 

 بنسبة Klebsillaحساسية بكتريا  كانت تعمان اذالقايعة االس
 Cefotaxim, Ciprofloxaime% للمضادين الحيويين 71.42

 73.9% حساسة بنسبة Staphlococcus aurus بينما كانت بكتريا
 حساسية بكترياوكانت  Vancomycine, Imipinem, للمضاديةةن

E.coli  لمضاد 100 تصن ال % Cefotaxim اما بكتريا 
Pseudomonas كانت و  ت الحياتيةفكانت م اومة للعديد من المضادا
 .Pipracillinلمضةةاد  %100حساسه بنسبة 
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 الحيوية ( حساسية ومقاومة البكتريا الهوائية للمضادات6شكل )
 نتائج فحص الحساسية للبكتريا الالهوائية :

 Peptostreptococcus ئواييةةحساسةية البكتريةا الة( 7بين القكن )ي
 لمضةةةاد 83.33%% ونسةةةبة 91.66بنسةةةبة  Amoxiclinلمضةةةاد 

Erythomycin  امةةا مضةةادMetronidazol  فكانةةةت نسةةبه حساسةةةية
 Bacteroides fragilis% بينمةا كانةت بكتريةا  58.33البكتريا ذاتهةا 

 85.71 %ونسةةةةبة Meropenem لمضةةةةاد 100% حساسةةةةة بنسبةةةةةةة
  Imipenemو  Chloramphinicolللمضادين الحيويين 
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 ( حساسية ومقاومة البكتريا الالهوائية للمضادات الحيوية7شكل )
 المناقشة:

 نسب تواجد العزالت في الزرع البكتيري :*
تعتبةر البكتريةةا الهواييةةة والبكتريةةا الةئواييةة مةةن المسةةببات الرييسةةية التةةا 

تعمةن علة  كيةاد  قةد  االصةابة ، كمةا ان التةنكر تخخر قفا  الجروس و 
بةةين االنةةواي البكتيريةةة لةةه دور كبيةةر فةةا كيةةاد  االمةةرا  وبالتةةالا كيةةاد  

اكديةةةةاد البكتريةةةا الهواييةةةةة فةةةةا  تبةةةين الدراسةةةةة الحاليةةةة (8قةةةد  المةةةةر  )
ويةد يعةود  ا الةئوايية والبكتريا المختلطةاحداف االصابة م ارنة بالبكتري

سةرعة ان سةام البكتريةا الهواييةة خةةن الفتةر  االولة  مةن السبب فا ذلة  ل
سةةاعة  48 -24الةئواييةةة فـالبةةا مةةا تتكةةون بعةةد  ااالصةةابة امةةا البكتريةة

 .(9 (يتفا مي ماجا  به  وئذا من االصابة
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 شدة االصابة حسب الفئات العمرية :*
سةةنة  20-30و  20 – 14 واتا يتةةراوس اعمةةارئنلةةلا النسةةا تظهةةر فيةةة 

بينما كانت اين االصابات تظهر بالفيات العمريه  لةصابةا ضتعر  كثرا
ا يكةةون الةة  النسةةا  ان الةةكوا  المبكةةر دايمةةالةة   وئةةذا يةةد يعةةكت 40-30

اد  عةدد مةرات و لكيةن دراستهن وذوات الث افة المحةدود  أملاللواتا لم يك
كةةونهن الفيةةة العمريةةة التةةا ترغةةب فةةا الحصةةون مةةراجعتهن للمستقةةف  

 ،المجتمةةي السةةايد  فةةا علةة  مولةةود كةةن سةةنة وحسةةب العةةادات والت اليةةد 
ربمةةةا يعةةةود الةةة  تنةةةاما 30-40 يلةةةة االصةةةابات فةةةا الفيةةةة العمريةةةةبينمةةةا 
د وميلهن للحصون عل  مولو  هن الصحية فا مجان الحمن والوالد ث افت

فضةةة عةةن  هن الةة  المستقةةفياتعتفةةا سةةنوات متباعةةد  لةةذل  ت ةةن مةةراج
والد  وئةةذه النتةايج تتفةةا مةةي ولةةد مناعةة نتيجةةة تكةرار الحمةةن والةاحتمةان ت

أن الفيةة القةبابية تكةون مةن الناحيةة التةا الحظةت  0 10) )ماجا ت به
التقةةةريحية والمناعيةةةة أكثةةةةر م اومةةةة لفلتهابةةةات عنةةةةه فةةةا ب يةةةة الفيةةةةات 

مةةةار ئةةا السةةايد  ضةةةمن العمريةةة المتطرفةةة ولكةةن ربمةةةا تكةةون ئةةذه ا ع
ف ةةد  40، امةةا الفيةةات االكبةةر مةةن  المةراجعين الةة  المستقةةف  مةةن غيةةرئم

د الة  ضةعف المناعةة يد يعو  ثر  عكن المسببات المرضية فيها وتبين ك
فةةةا الجسةةةم و أسةةةباب أخةةةرت تتعلةةةا بوجةةةود عةةةكالت م اومةةةة للمضةةةادات 

 0الحيوية بردئات المستقف  
 السكن :االصابات حسب منطقة *نسبة تواجد 
فرويةات معنويةة بةين منط ةة السةكن ومعةدن وجود  عدم2)يبين الجدون )

 وربما يعود ذل  ال  تناما ث افة االصابة 
 ان بوسةةةةايط ا تصةةةةان الحةةةةديفالمجتمةةةةي الريفةةةةا وذلةةةة  لسةةةةهولة االتصةةةة

تخة  الحمةن والةةوالد  الصةحية التةا  والفضةاييات التةا يةد تبةف البةةرامج
الةذ  الحةظ يلةة  ((11هالتتفا مي ماجةا  بةتايج وئذ  الن والتـذية الجيد 

  0االصابات بالمجتمي الحضر  
قيعععد  الشعععائعة الالهوائيعععة االختياريعععةائيةنسعععبة ععععزل البكتريعععا الهو *

 :الدراسة
 Staphlococcus يةاان نسةبة االصةابة ببكتر  ( (3من القةكن يةحظ 

aurus 21.7 %   فةةةةا عمليةةةةات رفةةةةي االكيةةةةال الماييةةةةة علةةةة  المبةةةةي
% فةةا العمليةةات ال يصةةرية ويةةد يعةةود السةةبب فةةا اخةةتةف 28.5ونسةةبة 

نسةةةب تواجةةةد ئةةةذه البكتريةةةا الةةة  خبةةةر  الجةةةراس وديةةةة عملةةةه فضةةةة عةةةن 
الةذ   (12)مةي  ، وئذا يتفااالختةفات فا مناعة المرض  ييد الدراسة

 21.8%فةا الجةروس تصةن الة   Staphlococcus aurusنسةبةوجةد 
وئةةةةذه النتيجةةةةة يةةةةد تكةةةةون % 21.7بنسةةةةبة  Klebsillaعكلةةةةت بكتريةةةةا 0

وصةةةةةلت نسةةةةةبة بكتريةةةةةا  (اذ13م اربةةةةةة الةةةةة  ماتوصةةةةةن اليةةةةةة البةةةةةاحثون )
Klebsilla اتريةةةود المريضةةةة % وذلةةة  يعةةةود الةةة 25.3الجةةةروس  فةةةا 

 0( 1لفترات طويلة فا المستقف  او ال  ضعف فا الجهاك المناعا )
 بكتريا أما نسبةةةة

 E .coli  ( 12صلت اليةة )يجة تختلف لما تو % وئذه النت10.7فكانت
% ، أذ تعةةةةد بكتريةةةةا  30.58التةةةةا كانةةةةت نسةةةةبة عكلهةةةةا للبكتريةةةةا ذاتهةةةةا 

ا قةةريكية ال ولونيةةة ئةةا مةةن أئةةم أسةةباب تلةةوف الجةةروس أثنةةا  العمليةةات 
 .لكونها من البكتريا ذات التواجد الطبيعا فا الجسم 

 Proteusوبكتريةةا  Pseudomonasبينمةا كانةةت نسةةبة كةن مةةن بكتريةةا 
 Pseudomonas أن بكتريةةةةةةةا (14% ، أذ الحةةةظ ) 3.5 تصةةن الةة 

aeruginosa  ئةةةةةةا مةةةةةةن البكتريةةةةةةا ا نتهاكيةةةةةةةOpportunistic 

bacteria  التا تصاحب أختةن أليةات الةدفاي والمناعةةة الجسميةةة عنةد
 ا صةةةةةةةةابة بهةةةةةةةةذه البكتريةةةةةةةةا. كةةةةةةةةةةما تلعةةةةةةةةب الةةةةةةةةذيفانات التةةةةةةةةا تنتجهةةةةةةةةةةةةا

Pseudomonas aeruginosa  ضةةراو  ئةةذه البكتريةةا دورا  مهمةةا فةةا
 Lipidمثةن ذيفةان  Endotoxine ،و يد تكةون ئةذه الةذيفانات داخليةة

A  الذ  يلعب دورا  مهما فةا أنتقار البكتريا فا مجةرت الةدم مةن خةةن
 Bacterimiaم اومةةة البلعمةةة وينتةةةج عةةةةن ذلةة  تجرثةةةم الةةدم البكتةةةةير  

 .ومةةةةن ثم موت المري  
 :ةعزل البكتريا الالهوائي*
%فةةا عمليةةةات 36.2بنسةةبة  Bacteroides fragilisبكتريةةا تعكلةة 

وئذا يختلف مي  ( 4كما يبينه قكن) رفي االكيال المايية عل  المبي 
 Bacteroides fragilis( اذ كانت نسبة تواجد بكتريا ( 15ماجا  به

امةا نسةبة  0بب فا ذل  الة  نوعيةة وعمةا الجةروسويد يعود الس % 32
% ويةةةةد تكةةةةون  18.1كانةةةةت  .Peptostreptococcus sppبكتريةةةةا

ويةةد يعةةود 19% عكلهةةا ( اذ كانةةت نتةةايج 16م اربةةة لمةةا توصةةن اليةةة )
السةبب فةا اخةتةف النسةب الة  التلةوف الـيةر مباقةر النةاتج عةن تلةةوف 
 الجرس باالتربة او يد يكون التلوف مباقةر النةاتج مةن المةبةل ال ةذر  او

س بعد الجرو  التلوف فا حدوفكياد   حت  من الهوا  الملوف ،ويد تعكت
بةةةةذل  يعةةةةد ئةةةةذا عةةةةامة مهمةةةةا و  الصةةةةحية العمليةةةةة نتيجةةةةة ل لةةةةة الث افةةةةة

  15))لةصابة
 شدة االصابة ببكتريا النمو المختلط:*

البكتريةةا الهواييةةة مةةي وجةةود تةةكامن  كيةةاد  بةةينتي (5مةةن مةحظةةة القةةكن )
الهواييةة  البكتريا الةئوايية ويةد يكةون السةبب فةا ذلة  اسةتهة  البكتريةا

االوكسجين داخن االنسجة مما يوفر جوا مةيما لنمو البكتريا الةئوايية 
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الهواييةةة  ، كمةةا ان اكديةةاد انتةةا  المةةواد والعناصةةر التةةا تنتجهةةا البكتريةةا
اضةافة الة   ئةاقةجي نمو ممةا ي ئواييةةللبكتريةا الة ˝اغةذايي ˝اتكون مصدر 

ا المناعيةةة وبالتةةالا دور البكتريةةا الةئواييةةة فةةا اضةةعاف وظيفةةة الخةيةة
توفر ميك  تنافسية لنفسةها فضةة عةن غيرئةا مةن الكاينةات الحيةة الديي ةة 

 .(18( و)15وئذا يتفا مي ماجا  به الباحثون )
تهابةةات الجةةروس يةةد يعةةود الةة  صةةعوبة نمةةو النمةةو فةةا ال اماعةةدم ظهةةور

فةةا االوسةاط الةئواييةةة او  Fastidious organismالبكتريةا النحسةة 
بسةةةبب اعطةةةا  المةةةري  مضةةةادات حيويةةةة خةةةةن فتةةةر  جمةةةي يةةةد يكةةةون 
 0(  (19وئذه النتايج تتفا ميالعينات 

للمضعععععادات  والالهوائيعععععة االختياريعععععة حساسعععععية البكتريعععععا الهوائيعععععة*
 الحيوية:

لمضةةاد  Staphlococcus aurusاظهةةرت النتةةايج حساسةةية بكتريةةا  
Vancomycine وImipinem  وئةةةةةةذا يعةةةةةةود الةةةةةة  %  73.0بنسةةةةةةبة

ر الخليةةة الةةذ  يكةةون لةةه يةةرات التركيبيةةة لحةةام  التاكويةة  فةةا جةةداالتـ
 وئةةذا يتفةةا مةةي ماتوصةةلت اليةةة ينالمضةةاد تةةاثير فةةا االسةةتجابة لهةةذين

اذ وصةلت  Pencillin، ويد لوحظ م اومةة ئةذه البكتريةا لمضةاد  (20)
% ، ويةةد يكةةون السةةبب فةةا ذلةة  الةة  انتةةا  ئةةذه  95.65 الم اومةةة الةة 

الة  تحطةيم ئةذا  الةذ  يةخد  Penicillinaseنسلينيك البكتريا النكيم الب
 امابكتريةةةةةةةا 0( 10) وئةةةةةةةذه تتفةةةةةةةا مةةةةةةةي ماجةةةةةةةا  ت بةةةةةةةه المضةةةةةةةاد

Pseudomonas  لكثيةةةةةر مةةةةةن المضةةةةةادات لف ةةةةةد لةةةةةوحظ انهةةةةةا م اومةةةةةة
ود السةةبب فةةا ذلةة  الةة  امتةكهةةا حةةاجك ذاتةةا المتمثةةن عةةالحيويةةة ويةةد ي

تيةةةر  فةةةا الـةةةةف البكOuter membraneبطب ةةةة الـقةةةا  الخةةةارجا 
فةا جةدار بعة   د يعةود الة  ضةيا المسةاحات الموجةود الخلو  ، او ي

بحيف تمني مةرور حتة  الجكييةات الصةـير   Pseudomonas سةالت
 0(21ما توصن ال  ) مي وجا ت ئذه النتايج متف ة للمضاد

 هوائية للمضادات الحيوية: *حساسية البكتريا الال
تحصةن مةي تكايةد م اومةة  اليوم بات من الواضح ان ئنا  مقاكن كبيةر 

الجراثيم الةئوايية للمضادات الحيوية ، ف د لوحظ انها م اومة للبنسةلين 
 الةةةةةةةد اجيةةةةةةةان مةةةةةةةنتو  ومقةةةةةةةت اته ويةةةةةةةد يعةةةةةةةود السةةةةةةةبب فةةةةةةةا ذلةةةةةةة  الةةةةةةة 

الم اومة ال  البنسلين ومركباتةه لتطةور  Bacteroides fragilisبكتريا
 بنسةةةلينلتركيةةةب ا يةةةريعمةةةن علةةة  تـي الةةةذ  B-Lactamasانةةةكيم  افةةةراك

ات ضةةادالممةةن االفضةةن اسةةتعمان  لةةذل  (،22وئةةذا يتفةةا مةةي ماوجةةده )
عنةد اصةابات  Metroindazol ، Impinem  ،Meropenem مثةن

جميةةي البكتريةةا الةئواييةةة  اذ ان ، ((23وئةةذا يتفةةا مةةيالةةبطن الداخليةةة 

ليهةةةةةةا ي Metroindazol  ،Choramphinicol اتحساسةةةةةةة لمضةةةةةةاد
Clindamycin . 
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A STUDYING ON THE ROLE OF AEROBIC AND ANAEROBIC BACTERIA 

IN POST GYNECOLOGICAL OPERATION IN RAMADI CITY  
DHAFER F. AL – RAWI    , HEBATALLA A. AL –HAMDANI SALEEM O. AL- MAWALA 

ABSTRACT:  

The total no. Of patient involuzd in the study was 55. Twenty seven were from rural origin while 28 from 

aurban . The total no.of cases that yielded pure anaerobic growth was 11 while 28 cases aerobic and mixed growth 

(aerobic and anaerobic) were noticed in 8 cases . no growth was found in 8 cases .Bacteroides fragilis and 

peptostreptococcas sp. were found to be the predominant anaerobic bacteria while Staph. aurus and Klebsiella sp. 

were found to be the predominant arobics. The majority of anaerobic isolation were found to be sensitive to 

meropenem (100%) and chloramphincol and imipenem (85%) and Erythomycine (83 %) The aerobic isolate were 

found to be sensitive to Pipracillin,Cefotaxim and Ciprofloxacime while the were resistant to Ampicillin and 

Gentamycin. 

 


