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 الملخص

قتل كافة أنواع الجراثيم بما فيها العوامل السارية مثل البكتيريا    العمليات الفيزيائية التي يتم من خاللهاهي أحدي   -التعقيم:

 والفطريات والفيروسات واألبواغ.

تحتوي علي خلية بكتيرية   106×5  -1( انبوب من المؤشر الحيوي الذي يحتوي علي    66 (تم استخدام    -طريقة العمل:

بتعقيم    Geobacillus stearothermophillusلبكتيريا  أبواغ   للقيام  التعقيم  اجهزة  كفأه  مدي  عن  للكشف  وذلك 

د الكشف عن كفاءته المرا  Autoclave )االدوات الجراحية. حيث يتم وضع أنبوب المؤشر الحيوي في جهاز التعقيم )  

  24م° لمدة    60  –  55عند درجة حرارة  انبوبة المؤشر الحيوي    تحضيناة تحتاج الي تعقيم ومن ثم يتم  ومعاملتها كأي اد

 وذلك حسب تغير لون الوسط.   ,ساعة ومالحظة النتيجة بحدوث نمو او ال

وتعتبر هذه النسبة عالية جدا مما يدق ناقوس الخطر في    %  (   25.75كانت نسبة فشل عملية التعقيم هي )    -النتيجة: 

 حماية المواطنين من انتقال العدوي الخطيرة بسبب تلوث أدوات الجراحة ومعدات االسنان. 

ونوصي بالحد   .وعينوصي وزارة الصحة بإدراج اختبار المؤشر الحيوي كاختبار روتيني إلزامي اسب  -:توصيات ال

التعقيم   لفشل فيا حدوث  ألجهزة التعقيم بشكل عشوائي اال بعد مطابقتها للمواصفات لتجنب الماركات التجارية  من انتشار 

 .ليبيا وذلك لتفادي توريدها في المستقبل داخل

اختبار المؤشر الحيوي, البكتيريا العصوية المحبة لدرجات الحرارة العالية, التطهير, التعقيم,   )  -الكلمات المفتاحية:

 . ( مركز مكافحة االمراض, منظمة تطوير االجهزة الطبية
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 -:المقدمة 

مكافحة   تاريخ  قام  يعود  إذ  سابقه،  عصور  إلي  العدوي 

أهمية   بشرح  عام،  بثالثمائة  الميالد  قبل  أقراط  أبو 

بالماء   وتطهيرها  وجافه  نظيفة  الجروح  علي  المحافظة 

القديمة   الحراري في روما  التعقيم  استخدام  المغلي، كما 

وترافق اختفاؤه في عصور الظلمة مع  انتشار للكوليرا 

معينه   أنواع  بحرق  حوربت  الخشب التي  من 

 [1]والكبريت.

 Sterilization and)والتطهير  التعقيم

Disinfection:)-  
دا يعني  ال  انتشارها  من  والحد  الجراثيم  في  ئما   التحكم 

الحاالت   بعض  في  ولكن  أو قتلها،  نموها  بتثبيط  يكون 

يمكن  إ مختلفة  طرق  هناك  ذلك،  ولتحقيق  زالتها 

 [1]وتطبيقاتها.استعمالها ولكل منها خصائصها 

العمليات   هي  -:Sterilizationالتعقيم   أحدي 

يتم    الفيزيائية خاللهاالتي  الجراثيم   من  أنواع  كافة  قتل 

وتشمل   ا،والتخلص من أشالئه  هااإلبادة الشاملة لوذلك ب

والفيروسات الدقيقة   البكتيريا  الميكروبات    وكافة 

اال على  وقد    في  أو  الصلبة سطح  الموجودة  السوائل. 

أنه "مصطلح يشير   العالمية على  الصحة  عرفته منظمة 

إلى عملية التخلص أو قتل جميع أشكال الحياة و المواد  

مثل  السارية  العوامل  فيها  بما  األخرى،  العضوية 

 ]2[البكتيريا والفطريات والفيروسات واألبواغ.

قتل الجراثيم    هي عملية  -: Disinfectionالتطهير  

عل تقل الممرضة  بحيث  الكلي  عددها  وتقليل  األقل  ي 

األبواغ   في  تؤثر  ال  قد  ولكنها  العدوي،  إمكانية 

األشياء  علي  استعماالتها  ومعظم  المقاومة  الجرثومية 

جلد  تطهير  في  يستعمل  بعضها  كان  وإن  الحية  غير 

 غيرهاوالمرضي عند الحقن وإجراء العمليات الجراحية  

.],92[ 

يعتبر   -(: Autoclave )  جهاز التعقيم الرطب 

ال فيجهاز  هذا  المستخدمة  االجهزة  افضل  عملية    من 

خالله    التعقيم من  يمكن  الذي  الواسع  للمجال  وذلك 

الجهاز  بهذا  ان  حيث  الدقيقة  الميكروبات  علي  القضاء 

يكون   يمكن تسخين الماء لتكوين البخار والذي من شأنه 

الخلوي   الجدار  الختراق  كافي  للميكروبات  البخار 

ويقضي عليها وذلك تحت شروط وهي تفريغ الهواء من 

  15م°, عند ضغط  121الجهاز واستخدام درجة حرارة  

   [2,3].لتكوين البخار ولمدة ربع ساعة
 Biological Indicator Test )المؤشر الحيوي  

) 

علي   تحتوي  زجاجية  أنبوبة  عن  عبارة  وسط  الهو 

المغـــذي    صبغة    Nutritive Brothالزرعي  و 

وكذلك البنفسجي    أبواغ   البروموكربزول 

   Geobacillus stearothermophilusبكتيريا

من   انبوبة   CFU  610×    5الي    1وعددها  كل  في 

حيث ان االبواغ اكثر االنواع الجرثومية مقاومة    زجاجية

االدوات  علي  وجدت  ما  اذا  التعقيم  حرارة  لدرجة 

األمراض  ح  ـــينصحيث    [4]الجراحية.  مكافحة  مركــــز 

(  CDC   )                Centers for العالمـــي 

Disease Control    وكذلك منظمة تطوير االجهزة الطبية

( ( AAIM   Association for the Advancement 

of Medical Instrument     المؤشر اختبار  باستخدام 

كل    Biological Indicator Testالحيوي     مرة 

 2]12,6,[.أسبوع

الدراسة: من  ال  -الهدف  فعالية  الرطبة    تعقيمتقييم 

والعاملين عليها في المراكز الصحية والعيادات الخاصة  

نطاق في  الجراحة  واقسام  االسنان  عيادات   خصوصا 

اآلجال وادي  وبلديات  سبها  اوباري  بلدية    -الغريفة  -) 

 بنت بيه (  في الجنوب الليبي. 

العمل وطرق  )    تم  -:المواد  عدد  (   66استهداف 

)    تعقيم رطبجهاز   (    2019  -5و    4,3خالل شهر 

العيادات  لكل  الحيوي  المؤشر  أنابيب  توزيع  تم  حيث 

داخل    التعقيم الرطب  المراكز الصحية التي لديها جهازو

كيلومتر مع    250الحدود الدراسية والتي تمتد ألكثر من  
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المؤشر  انبوبة  منهم وضع  البحث وطلب  استمارة  مالء 

جهاز  ا داخل  الرطبلحيوي  بو  التعقيم  فني ذلك  واسطة 

لديهم المتخصص  للقيام   التعقيم  مطلوبة  شروط  تحت 

بعملية التعقيم ومن ثم بعد انتهاء عملية التعقيم تم وضع  

( لمدة )    55درجة حرارة )  االنابيب في الحضانة عند  

 بكتيريا  ( ساعة وذلك بسبب إن 48 -24

 Geobacillus Stearothermophilus    محبة

أن   يمكن  درجة حرارةلدرجة حرارة  في  العالية    تعيش 

مئوية.  60  -  50)  من درجة    تحضين بعد    حيث  ( 

عدمه  ي  االنبوبة من  الوسط  لون  في  التغير  مالحظة  تم 

دليل علي فشل   الي األصفر  البنفسجي  اللون من  فتغيير 

افرازها    عملية التعقيم ومازال البكتيريا حية وذلك نتيجة

دليل علي نجاح عملية  لألنزيمات اما بقاء اللون بنفسجي  

 .[4]التعقيم والقضاء علي جميع االبواغ
)    -النتائج: بــفحص  بالهواء   66قمنا  تعقيم  جهاز   )

لنا    الرطب تبين  الحيوي حيث  المؤشر  اختبار  باستخدام 

  ( )    17حدوث   أصل  من  للتعقيم  فشل  حالة   )66   )

  ( الي  تصل  وبنسبة  اجمالي    %  (  25.75جهاز  من 

تم   التي  لديهم االجهزة  اذا  فحصها وعند السؤال عن ما 

معلومات عن هذا االختبار في السابق كانت االجابة بـــ 

   .% ( 96.96(  وبنسبة تصل الي )   ال) 
باقي االتي   نتائج  أما  الجدول  في  كانت  االستبيان  اسئلة 

   -(: 1رقم ) 

الفشل في التعقيم حسب    سبةيبين مختصر ن(    1  (رقم   جدول

 االتي 

 
 سؤال االستبيان 

العدد  
 االجمالي 

نسبة فشل  
 عملية التعقيم 

المسؤول عن  

 التعقيم 

 %  33.3 3 الطبيب 

   % 25.39 63 المساعد  

الماء  

المستخدم في  

 الجهاز

 %  25 32 ماء عادي    

 %  26.47 34 ماء مقطر    

 

عمر الجهاز 

 بالسنوات 

0 - 5 27 25.92  % 

6 - 10 28 21.42  % 

< 10 11 36.36  % 

 

اكثر ماركات  

االجهزة  

BMS 

Dental 

15 20  % 

New Med  14 21.42  % 

المستعملة  

حدث فيه  

فشل في  

 عملية التعقيم 

Tend C18 4 50 % 

Fazzini 4 25  % 

Hydra Evo 

plus 

3 33.3  % 

عدد مرات  

التعقيم في  

 االسبوع 

1 – 3 8 25 % 

4 - 6 7 14 % 

7 - 10 12 41 % 

 % 23 39 10اكثر من 

اسباب حدوث  
 الفشل في التعقيم 

 % 17.64 3 خلل في الباب 

 % 23.52 4 عدم كفاءة الفني 

تكلس في  

 الجهاز

2 11.76 % 

عدم اكتمال  

 الدورة 

4 23.52 % 

اسباب غير  

 معروفة

4 23.52 % 

 

ان   العمل وهي  هذا  في  نتيجة  أهم  علي  وكذلك تحصلنا 

حدوث   عيادات نسبة  حسب  التعقيم  عملية  في  الفشل 

االسنان )  ومراكز  )    %  (38.88كانت  (    14وبعدد 

االسنان   (  36)    جهاز من أصل بعيادات  جهاز خاص 

 -كما في الشكل االتي: الدراسة  والتي شملتهم

 
التعقيم حسب   عملية   يبين نسبة الفشل في  (  1رقم )  الشكل 

 عيادات ومراكز االسنان 

في   -المناقشة: فشل  حاالت  وجود  الدراسة  هذه  بينت 

انتشار   لزيادة  يؤدي  قد  عالية مما  التعقيم وبنسب  عملية 

الكبدي  التهاب  مثل  فيروسية  كانت  سواء  االمراض 

عيادات   إن  افترضنا  فإذا  أخري  جراثيم  أي  او  وااليدز 

في   الجراحة  وعيادات  هو  االسنان    1100الجنوب 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

حدوث تعقيم فشل تعقيم

61.11%

38.88%
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الفشل نسبة  علي  وبناء  وعيادات  في    العامة  مركز 

يعني ان   %  (  25.75)  وهي                   دراستنا  

و االمراض  نقل  واحتمالية  تعقيم النسبة  عملية  في  فشل 

  1100خص من  األدوات الجراحية وأدوات األسنان باال

هي   وعيادة   283مركز  الصحية  المراكز  أجمالي  من 

أ كحد  مرات  اسنان  عدد  الحسبان  في  أخذنا  ما  اذا  دني 

اليوم   خالل  المترددين  عدد  وكذلك  االسبوع  في  التعقيم 

الواحد وهذا الرقم يعتبر مؤشر خطير وخطير جدا , ألن 

جميع المقصود   من  الكامل  الخلو  هو  بالتعقيم 

اعلي   بها  قمنا  التي  الدراسة  نتائج  وتعتبر  الميكروبات. 

 Dagher)        بنان   بكثير من دراسات أقيمت في ل

 2018 et al  )[5]  تحصلوا علي نسبة فشل في    حيث

الفشل في    . %  (  7.5)    التعقيم وفي سوريا كانت نسبة 

بها   قامت  التي  للدراسة  )                     التعقيم 

madkhana, 2013  )[2]   وفي    ,%  (   15.22)    هي

 Tipple)      التي أقيمت في البرازيـــل بواسطالدراسة  

et al 2010  ( كانت نسبة الفشل هي )11.1  ) % . 

   -:توصيات ال

المؤشر   .1 اختبار  بإدراج  الصحة  وزارة  نوصي 

كما  اسبوعي  إلزامي  روتيني  كاختبار  الحيوي 

به   م  ألنه  AAIMو    CDCنصحت  ادق يعتبر  ن 

, مع توفيره  عملية التعقيم  االختبارات لمعرفة كفاءة

   . في القطاع العام

فيتوسيع   .2  ستخدامباذلك  و  التعقيم  مجال  الدراسات 

الحيوي المؤشر  في    اختبار  الحد  من  دور  له  لما 

   .انتشار االمراض

ألجهزة   الماركات التجارية  حد من انتشار  النوصي ب .3

بشكل عشوائي اال بعد مطابقتها للمواصفات   التعقيم

فيا  حدوث  لتجنب داخل  لفشل  وذلك    التعقيم  ليبيا 

 لتفادي توريدها في المستقبل. 

هذا    -الصعوبات: خالل  واجهتنا  التي  الصعوبات  من 

تم   حيث  ليبيا  في  االختبار  هذ  توفر  عدم  كانت  البحث 

كان   وكذلك  الخاصة.  نفقتنا  وعلي  ايطاليا  من  استيراده 

من   اكثر  الي  الدراسة  حدود  امتداد  هو  الصعوبات  من 

الي    250 باإلضافة  الصحية  كيلومتر  المراكز  تباعد 

  والعيادات.
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