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 ستخدمي حدوثه لتجنب. النظر خسارة إلى يؤدي قد بكثيري  التهاب هو العين مقلة باطن التهاب
 من زنالفلوروکينولو  عائلة تعتبر. لعينل الجراحية العمليات إجراء قبل الحيوية المضادات األطباء

 ذلك من رغمبال. لعينل الجراحية العمليات في العيون  أطباء بين وصفها الشائع الحيوية المضادات
 ۔عالميا المعتمدة الطبية اإلرشادات في مذكور غير المضادات من واحد نوع وصف فإن

 ن الفلوروكوينولو  عائلة من حيوية مضادات ألربعة الحيوى  التوافر لقياس تهدف الدراسة هذه
 االستخدام عقب العين خلط في (وأوفلوكساسين موكسيفلوكساسين سين،جاتيفلوکسا سيبروفلوكساسين،)

 طريقة بواسطة ىالمرض من نعيال لخلط الطبية العينات بتحليل وذلك. العين لقطرات الموضعي
 اذه اتيلغا هاتطوير  تم التحليلية الطريقة هذه أن حيث الكتلة، مطياف جهاز باستخدام وقياس تحليل
 .واحد آن في األربع الحيوية المضادات بقياس لتقوم البحث

 هذه بأن ائجالنت أظهرت حيث المراجع، في الموصوفة التثبتية الدراسات عبر صحتها من التأكد تم
 .الدراسة قيد المركبات لكل يةئوانتقا وطةبومض دقيقة التحليلية الطريقة



 
 

 وباستخدام ،واحد آن في حيوية مضادات األربعة قياس في ىاألول هي التحليلية الطريقة هذه تعتبر
 تىح الحيوي  المضاد تركيز تحديد من الباحثين يمكن مام ميكروليتر 51 العين خلط من قليلة كمية
 .يةئوانتقا بدقة مل/نغ 51 قياس على قدرتها إلى إضافة. السائل من قليلة كمية في

 قسم مرضی من بعينات الدراسة إلمداد الملكية الطبية الخدمات من األخالقية الموافقة تحصيل تم
 دسةع اعتام من يعانون  منم مريضا وستون  سبع الدراسة في االشتراك على وافق. لديهم العيون 
 المضادات من واحد نوع ينتعي تم مجموعات، أربع إلى عشوائي بشكل المرضى هؤالء تقسيم تم العين،
 عشر خمسة كل الحيوي  المضاد من قطرة وضع تم بساعة، العملية اجراء قبل. مجموعة لكل الحيوية

 .ميكروليتر 511-11 تقارب العين خلط من عينة بأخد األطباء قام العملية اجراء خالل. دقيقة

 تركيز معدل نأ وجد حيث المبتكرة، التحليل طريقة بواسطة لمرضىل البيولوجية العينات تحليل تم
 ثم اسينموکسيفلوكس: اآلتي التنازلي بالترتيب كان ىلمرضل العين خلط في الحيوية المضادات

 .سيبروفلوكساسين ثم أوفلوكساسين ثم جاتيفلوكساسين

 لبكتيريال ينداأل التثبيطي التركيز من أعلى العين خلط في الموكسيفلوكنامدين تركيز معدل كان
 مجموعة و نيا،نيمو  وستريبتوكوكس أريوس، ستافيلوكوكس هيو  العين مقلة باطن إللتهاب بةالمسب

 لتركيزا من أعلى تركيز لدمع الجاتيفلوكساسن أظهر بينما. اإلنثيروکوكاي ومجموعة الباسالي،
 كان بينما يالباسال مجموعة و يا،نيمو ن وستريبتوكوكس ،سأريو  يلوكوكسفلستا ىاألدن يطيثبالت

 كان خراآل دالصعي على .اإلنتيروكوکاي لمجموعة ىاألدن يبيطثالت التركيز من أقل المقاس يزالترك
 أنواع لجميع األدنى بيطيثالت التركيز من أقل واألوفلوكساسين السيبروفلوكساسين يزكتر  معدل

 .البكتيريا

 عدب مضاعفات أي األطباء أو المرضی يوثق لم حيث جانبية، أضرار أية حيوي  مضاد أي يظهر لم
 .العملية واجراء الحيوية المضادات استخدام

 مقلة باطن لتهابا تثبيط في الفعال الحيوي  المضاد هو الموکسيفلوكساسين أن الدراسة نتائج أظهرت
 .بساعة العملية جراءإ قبل العين في قطرات أربع وضع عند العين

 
 

 

 


