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0202جامعة الزيتونة األردنية ،   

 

 الملخص

 تطور بسبب مقيد البولية والدعامات القسطرة ذلك في بما الحيوية الطبية األجهزة التزايد في استخدامإن : مقدمةال

 ،اانتشار المستشفيات عدوى من اكثر انواع بالقسطرة المرتبطة البولية المسالك عدوى تعتبر. البولية المسالك التهابات

 مشاكل إلى العدوى هذه تؤدي ، ذلك إلى باإلضافة. سنويًا المستشفى إلى دخول حالة مليون من أكثر تسبب لتيوا

زالوفاة الشديدة الحاالت وفي ، الدم تجرثم ، الكلوي الفشل ذلك في بما خطيرة خطيرة صحية  

 ضادةم بعوامل المصنع الهيدروجيل بتحميل وقمنا البولية المسالك في الحيوية المواد طورنا ، الدراسة هذه في: الهدف

 على القدرة لتوفير العقارين كال من ومزيج ،( CFX) الهيدرات ثالثي سيفيكسيم ،( RIF) ريفامبيسين مثل للميكروبات

 القشرة منع و البكتيرية العدوى ضد القاذورات مقاومة

 

 . 
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( 9 و 5) الهيدروجيني سلأل مختلفتين بقيمتين هيدرات ثالثي سيفيكسيموال ريفامبيسينلل يةذوبان قابلية تحديدالطريقة: 

 ضد الميكروبات مضادات لنشاط تقييم إجراء تم(. مئوية درجة 73 و مئوية درجة 02) من الحراره مختلفتين ودرجتين

 وصيلت الحرة. الجذور بلمرة بواسطة المجففة المائية الهالميات تحضير تم. السائدة البولية المسالك أمراض مسببات

 التفاعلب والتنبؤالهيدروجيل  أطياف على الدواء تأثير لتحديد المجففة لألغشية الحمراء تحت األشعة لنقل فورييه أطياف

 محلل باستخدام  التزجج حرارة درجةدراسة الخصائص الميكانكيه للهيدروجيل مثل تحديد . واألدوية الهيدروجيل بين

 الكشف تم . نسيج محلل باستخدام يونغ ومعامل ، االستطالة ونسبة النهائية، الشد قوة تحديد. ديناميكي ميكانيكي حراري

 الخلوية السمية تقييم اختبار تم. الهيدروجيني لألس مختلفتين قيمتين عند الماء امتصاص على المجففة األغشية قدرة عن

 وتحديد (التثبيط مناطق) للميكروبات المضاد النشاط ثبات إجراء تم. الكلية خاليا على MTT اختبار باستخدام المختبر في

  . سطح الهيدروجيل  علىثالثة انواع مختلفه من البكتيريا مزيج من ل االلتصاق البكتيري قدرة

 النشاط أظهر. 5 الهيدروجيني الرقم مع مقارنة 9 الهيدروجيني الرقم عند الهيدرات ثالثي وسيفيكسيم ريفامبيسين :النتائج

 األشعة لنقل هفوريي أطياف أوضحت. المركبه للميكروبات المضادة األدوية استخدام في إضافيًا تأثيًرا للميكروبات المضاد

 محملة بوليمر ميثاكريالت إيثيل هيدروكسي في واتساعها الهيدروكسيل مجموعه ذروة كثافة في زيادة الحمراء تحت

 ،المختلطة األدوية استخدام عند يونغ ومعامل ،الشد وقوة  التزجج، حرارة درجةزادت . األدوية تركيبة من مختلفة بنسب

 زاد .للهيدروجيل المحمل بالريفامبسين كانت استطالة نسبة أعلىلها  ،للهيدروجيل  نقصان درجه التزجج  أن حين في

 نسبةعلى  المائي محتوىال انخفاض لوحظ. الهيدروجيل تركيبات جميع في 9 الهيدروجيني الرقم في( التورم) االنتفاخ

 المتوازن الماء محتوى زادعند مقارنتها بباقي  الهيدروجيل.  الهيدرات ثالثي سيفيكسيممن الريفامبيسين و واحد من  ثالثه 

سبة نعلى  المتوازن الماء محتوى انخفاض لوحظ حيث الهيدروجيل تركيبات جميع في 9 الهيدروجيني الرقم في( التورم)

 آمنة يدروجيله تركيبات جميع كانت. بالهيدروجيل محملة  الهيدرات ثالثي سيفيكسيممن الريفامبيسين و واحد من  ثالثه 

 المضاد النشاط استمرار أظهر. الخلوية السمية على ضعيفًا تأثيًرا أظهرت والتيالريفامبيسين بـ المحملة باستثناء

 اختبارها تم التي لهيدروجي تركيبات أفضل. األدوية مجموعة في البكتيريا لنمو أكبر تثبيًطا( التثبيط مناطق) للميكروبات

 يفيكسيمسمن الريفامبيسين و واحد من  نسبة ثالثه على  كانتة اإلشريكية القولوني الذهبية و العنقودية المكوراتضد 

   سيفيكسيم ثالثي الهيدراتمن الريفامبيسين و واحد من  نسبه واحد   الزائفة الزنجاريةضد كان  بينما ، الهيدرات ثالثي
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. دروجيلسطح الهي على البكتيريا وتعلق نمو فرط المختلطة الحيوية األغشية تكوين قدرة أظهرت. الهيدروجيلبـ محملة

 .المختلطة الحيوية األغشية تكوين قدرة تقليل إلى للميكروبات المضادة العوامل إضافة أدت ، أيًضا

 لتقليل خليطهمو الهيدرات ثالثي سيفيكسيمبكل من الريفامبيسين و  بوليمر ميثاكريالت إيثيل هيدروكسي :االستنتاج

 ومحتوى قبولةم ميكانيكية خواص المجففة هيدروجيل تركيبات أظهرت. الحيوية األغشية تكوين وقدرة البكتيري االلتصاق

 تكوين وقدرة البكتيريا نمو لمنع جيدًا مرشًحا  الهيدرات ثالثي سيفيكسيممن الريفامبيسين و واحد من  ثالثه . متوازن ماء

 هيدروجيل مرونةب يتعلق فيما التحسين من لمزيد قبوله سيتم ، وبالتالي. الكلية لخاليا عالي أمان ولديه الحيوية األغشية

 المحسنة

  

 


