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المستخلص:
هدددا الدراسددة  -:دراسددة تددأثير حددامض الخليددك علددى أنددواع المختلفددة مددن البكتريددا المسددببة
اللتهاب األذن الوسطى المزمن.
طريقددة الدراسددة  -:تددم الحلددوى علددى ( )08عزلددة مددن مجمددوع ( )028مسددحة أذن مددن
مرضددى يعددانون مددن التهدداب األذن الوسددطى المددزمن  ،زرعددا العيندداى علددى األوسدداط الزرعيددة
االغنائيدد ة والتفريقيددة لغددرل عددزى المسددبباى البكتيريددة والفطريددة  ،ومددن ثددم أ ددعا المددزارع
البكتيرية الى الفحوصاى المجهرية والبايوكيميائية لغرل تشخيلها  .تم استخدام عدة التشدخيص
 api20Eلغرل التشخيص النهائي للبكتريا السالبة للبغة كرام .
النتائج  -:كانا بكتريا  Pseudomonas aeruginosالممرل السائد فدي التهابداى األذن
الوسددطى المزمنددة اذا عددزى ()48عزلددة منهددا بنسددبة( ،)%40تليهددا ك د مددن بكتريددا Proteus
 mirabilisو  Staphylococcus aureusإذا كددان عدددد العددزالى  )%14.17(17و15عزلددة
( )%12.5وعلى التوالي .أظهرى العزالى تباينا واضحا وبنسدب مختلفدة فدي مقاومتهدا للم داداى
الحيويددة فكانددا اغلبهددا مقاومددة لم دداداى االمبسددلين واالموكسسددلين والببراسددلين والسيفوتاكسدديم
والجنتاميسدددين والتوبرمايسدددين بينمدددا اظهدددرى اغلدددب العدددزالى حساسدددية لم ددداداى االميكاسدددين
والسبروفلوكساسددين واالفلوكساسددين  .أظهددرى نسددبة ( )%100مددن العددزالى المحليددة المسدددببة
اللتهاباى األذن الوسطى المزمنة حساسيتها لحامض الخليك بتركيز  %2و . %3
االستنتاج -:أظهرى الدراسة ان حامض الخليك أعطى فعالية عالية لعالج إصاباى هذه البكتريا.
مفتاح الكلماى-:التهاب األذن الوسطى المزمن ،المقاومة للم اداى الحيوية ،حامض الخليك.
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Abstract
Objective:-Studying the effect of acetic acid against different types of
bacteria causing chronic otitis media.
Methods:-Eighty isolates were obtained from (120) ear swab samples
suppurative otitis media. They were inoculated directly onto
enrichment and selective media for the isolation of the causative
microorganisms (bacteria and fungi).The isolates were identified using
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different microscopically and cultural characteristics and biochemical
tests. Final identification of some gram negative bacteria were
performed by using api 20 E system.
Results: - Pseudomonas aeruginosa was the most common isolated
bacteria 48 isolates (40%), followed by Proteus mirabilis and
)Staphylococcus aureus. which constituted 17 (14.17%) and 15 (12.5%
of the total isolates respectively. Sensitivity of the isolates to antibiotic
leveled high resistance to Ampicillin, Amoxicillin, Piperacillin,
cefotaxime, Gentamicin and Tobramycin. To less extent was the
resistance to Amikacin, Ofloxacin and Ciprofloxacin. All the isolates of
pathogenic bacteria were found to be highly sensitive to 2% and 3% of
acetic acid solutions.
Conclusion: - The study shows that acetic acid has higher effect as a
treatment to these bacteria.
Key words: - chronic otitis media, resistance of antibiotic, acetic acid.

المقدمــة:
يعددالتهابددألذلتالولته اددزملتهنددلمشلمددشلتهن ددأل لتهصددة التهرزدداللاته ددألنعال د شل
تهناتجع شلهلع ألدتتلتهزب ال،لاقاليؤديلفد لتههبأليدالتهدملثداابلفيدغلفد لل دألةلتهزبلدال
(فيغلف لطبلالتالولأالتهيهدألللتهمدنع ا)لايدؤديلتهدملثداابلاد ألولتالو Otorrhea
(.)9لقداليةدابلتتهابدألذلفد لألولاتثدداللأالفد ل لا بندأل.ليكد ولتهابدألذلتالولته اددزمل
ت ثاش د أللف د لتاط ددألي،لايص د غلتهكبددأل لتهبددألهد شلايددلدتدل ددادلتهنا ددملف د لفص د ل
ته دداألةلاأشددباتها الميأل بددال بي ددالفصد يلتهمددها.لتولهد تلتهنددا ليعددالمددشلتامددات ل
تهنبنالتهاد لسمدبغلم دأل ل ث دالل د شلأفداتدلتهنضاندالا دنشلته ردألتلتهعنايد لايكد ول
تها ددالاتاط ددأليلت ثا ا ددالهباددأل ال ألهابأل ددألتلتالولته اددزملمددشلتهكبددأل لتبب د ل
ت ثا ا ددالهلضدداتف لتهنمددببالتهابأل ددألتلتالولته اددزملالهددفله جدد دلت دداأل لفدد ل
سا غلتالول د شلتهصددأل اتهكبأل ل ندأللاأولتهنهأل دال دالتهضداتف لهداضلتها دالسكد ول
قل لا.لاقاليمبغلتهنا لإاأل ألتل دممات لت داضل هدلتتلتهبداد Common Coldل
اتهابأل دألتلتهض د ذلأتب د Sinusitisلاتهابدألذلتهةهضدال Sore throatsل ألادالفد ل
تهمه شلتااهملمشلث ألللتهز .لتولسز له تلتهنا لقاليؤديلتهملشل لته ج ل،ل دات ل
تهامألغل،لتهابألذلتالولتهات ل ال،تهصن لتهكألم ل،لقلالتهمنالاأث ألبألليؤديلتهملفياتب لف ل
تاط أليلاتها المنأللييل لمدشلفااداب لهلهزدالاتهداعل لفد لهد حلتهناثلدالتهنبكداللمدشل
أ ندأل ه ل()2ل.لتولمدشلأهد لتهنمدببألتلهلندا هد ل كاايدألل P. aeruginosaال S.
Streptococcusل،لأ ددددألف لتهددددملأبدددد تال ايدددداللمددددشل ألنلددددال
aureusاspp.
Enterobacteraceaeلاتا د نألل كاايددألللProteus mirabilisل،لE. coliلاقددال
ي ااكلقم لمشلتهبكاايأللتهأله تن دالفد لإثداتبلهد تلتهندا لإ دألفالهدبعيلته زايدألتل
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تهنمدببالهلندا لامهبدأللAspergillus spp. ،Candida albicansلاقدالسامدبغل
ته ألياااألتلف لإثاتبلتهنا ل(.)3ل
لتولتزديددألدلميألامددالهد حلتهبكاايددأللهلنحددألدتتلتهة يددالتهاد ل ألبد لثمألاددالهبددأللفد ل
تهمددأل ا،لاظب د لاددألتتلسناددألزل ك ببددأللماعددادللتهنيألامددالهعدداللأب د تالمددشلتهنحددألدتتل
تهة يال،لجع لمشلتهحاا يلتهاةايل شل ألجدألتلجايداللهبد حلتابد تالمدشلتهبكاايدألل
تهنيألامددالي ح د لمددالإ زددألةلتهعددأل ل ألهنحددألدتتلهلنصددأل شل ألهابددألذلتالولته اددزم،لل
تجدداتةلسهف ددذلهددىلول لددمليددال ددألد لطبد لمارص د ()4ل.ايددا لتهاهف ددذل ددشلطايددال
اددددةغلتهرددددات لمددددشلتالولاتهيهددددألللتهمددددنع الا عدددداهأللس اددددذلتهنحددددألدتتلتهة يددددال
تهن ع ا topical antibioticsل،لافد لتهةدألتتلتهنلمهدالتهابأل دألتلتالولته ادزمل
قدددداليةصدددد لسددددات لجاتثدددد لا ألاددددالسلددددفلتراددددأل ألتلتهنامددددببال هبددددألل كاايددددألللللللللللللللللل
P. aeruginosaل(.)5لامددشلتهندد تدلتا دداضلتهادد لسمدداعن لهعددأل لتهابأل ددألتلتالول
ته اددزملتهنددلمشلم د تدلمعينددالم ددع اللتتلفألنددالل ألج ددال ب دداللالهددفلاببددأللسضع د ل
مهزيددالتالولته اددزملثألمح د الال ددالمألننددالههن د لتللددغلتاب د تالتهبكا ايددالتها د لتل
س ح لتههن لف له حلتهفداا ،لامدشلهد حلتهند تدلتهنمداعنلالقزداتتلته هد يلPhenolل
 ،دألتلتاهنه د ل Aluminum acetateل،لثدألميلتهب يدفلBoric acidلت دألفال
تهددملتادداعنأليلثددألميلتهرل ددفل Acetic acidلهب د تلتهدددا ،لاقددالاجددالتهعايددالمددشل
تهبة د بلتهادد ل هدد لتادداعنأليلثددألميلتهرل ددفل اات ددللمرال دداله ثدداحلتال لزدد لمددال
تهكة ي،لمشلتج لمهالبند لتهبكاايدأللاته زايدألتلتهاد لقدالسمدبغلتهابدألذلتتلولته ادزمل
اتهرأل ج ا،لتللتولثألميلتهرل دفليعند ل عألمد لممدأل المدالتهنحدألدتتلتهة يدالهعدأل ل
تتهابددألذلاتليمدداعن له ثدداحلف د لتهعددأل ،لتولفعأله ددالتهةددألميله د لف د لسد دداتهنة ل
تهرأل ج لهيهألللتتلولمنألليضعل لل المألن لههن لتهبكاايأللتالته زايدألتلتهنمدبب لهلندا ل
(.)6ل
ل

طرائق العم ل:للل
لللللللجنع لتهع هألتلتها لسهألاهابأللتها تاال شلطايدالت د ل))120لممدةالألول(لسةد ل
ترشدات للتهزبد ل)لمدشلتهنا ددملتهد يشليعددألب ولمدشلتهابأل ددألتلتالولته ادزملتهنددلمشل
اته يشلياتجع ولتهع ألدللتهرأل ج الاتتاا أل يالهىبذلاتالولاتهةهضداللفد لمما د مل
تهكألظن التهاعل ن ل.لهعليلاس ر لتهبكاايأللتهنم لللمشلتهع هألتلز د ل د لممدةال
لدملااد لت دأل لتهددا لتهندد يلاااد لت دأل لتهنددأل بك ل،لز د لتهع هدألتلل د هفل لددمل
اا لت أل لتهمأل اايالهدا ل ليلاس ر لته زايألتلتها ليةاند لتولسا تجدا.امدشل
ف د للت حددع لتهعددلتتلتهبكاايددالتهددملته ة اددألتلتهنضباي د لاتهبألي ن ألن ددالهدددا ل
س ر صبأللث ثلتااعن لفة لتهكألسأله للاتبلي لمرثدالهلبألزمدأللاتتا مدايللاته د يلل
اتتباايلاتهنث لتتثندالاته د بل ااادكألا لاتادابألكلتهمدااتت.لسد لتاداعنأليل دالل
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تها دددر لapi20Eللهددددا لتها دددر لتههبدددألن لهلبكاايدددأللتهمدددألهباللهصدددبدال دددات ل
ل(Bio Meriex Franceل)ل،لتمددألل ددشلتهنحددألدتتلتهة يددالتهنمددارامالف د لفة د ل
تهةمألادددددددددددددد اللفيددددددددددددددالتادددددددددددددداعن لل دددددددددددددد لمددددددددددددددشل:لل،Amikacin(AK)30µg
، Ofloxacin(OFX)10µg ،Ampicillin (AM) 10µg، Amoxicillin(AMX)10µg
Gentamicin )CN)10µgل،Ciprofloxacin(CIP)5µg ،Cefotaxime(CTX)30µg
Piperacillin(PIP)100µgل (TOB)10µgل، Tobramycinلات اندألدتل لدملطاييدال
للف ل(.)7للل
Kirby Bauerلتهن

لللللللات ابددأل لسددمف الته عأله ددالتهاحددألديالهةددألميلتهرل ددفل Acetic Acidل لددملبند ل
تهبكاايأللتسبع لطاييالتتبا أل ل ألت أل ل تازالتهة ال The agar Well Diffusion
Methodللها تاالسمف الثألميلتهرل فلف ل عيلتهعلتتلمشلتهبكاايدأللتهنا د الق دال
تها تاال.لث ثلهيحلازحلأطبألقلسةا يل لملت أل لمد هالههاد ولMuller Hintonلال
تازالممةالمعينال()Sterile Swabلمشلتهعدألهالتهبكا داي.ل نلد لث دال يزدا()5ل
ملد ل لددملاددزحلته اد لتهل د ل تاددزالتهثألقددغلته ل هد لتهنعيد لفد لا ددع لتهاات ددلل
تهنةحاللهةألميلتهرل فل(% 9ل،ل%2ل،ل)%3لف ل د لث داللمدال يدألةلث داللاد زالل
سةا يل لملمألةلميزالمعي .لثحه لتاطبدألقل ا جدال(37ل )ºلمدال ()24لادأل ال،لفد ل
ثادتلفعأله الثألميلتهرل فل ي ألسلمهزيالتهاثب لهلبكاايأللث ي لث ال( .)8تاارات ل
ت ابأل )Chi-square (X2لهدا لت ابأل لمعه يالتتاأل ال ألب تالتهبكاايأللتهنا ا.ل
أظبددداتلتههادددألنكلتولت ثدددالتابددد تالتهنمدددببالتهابأل دددألتلتالولته ادددزمل ألبددد ل كاايدددأللل
لP. aeruginosaل،لإللظباتل()48ل لهدالسعد دلهبد تلتههد الأيلبمدبال(.)%41لسل بدألل
كاايدألل Proteus mirabilisلتهاد لمثلد ( )17لهدالأيلبمدبال(14.17ل.)%أمدأللفد ل
تهناسبددالتهثألهثددال ألب د ل كاايددأللS. aureusلامثل د ()95ل لهددالأيلبمددبا (.)%9225ل
أا حلتهاةل لترثصألن ل ألااعنأليلما ال ميلتولههألهفلفااقدأللمعه يدا()P < 0.001ل
ألههمددبالهىب د تالتهبكا ايددالتهنمددببالهلنددا لإلل ألب د لأ لددملبمددبالإاددأل ال بكاايددألل P.
aeruginosaلسل بددألل كاايددألل P. mirabilisلاجددألةتل عدداهألل كاايددأللS. aureusل.ل
لهد ل كاايددأللS. epidermidisللتلل ألبد ( )12لهددال همددبال( .)%91لهد ل عدديل
أب د تالته زايددألتلمددشلتهةددألتتلتهنا د الا ألب د لت ثددالتابدد تالتهنعلاهددالسع د دلتهددمل
ته زايدألتل Aspergillus spp.لاCandida spp.لاتهاد لشدكل لبمدبال()%3.33ل
ا(1.67ل)%لا لددملتهاد ته لمددشلأ دداتدلتهنمددةألتلتهبألهدددال()120لممددةا.ليعابدداله د تول
تهضهمددألولمددشلته زايددألتلمددشلت ثددالأب د تالته زايددألتلتها د لسمددبغلف د لثدداابلتراددأل ال
ألهابأل ألتلتالول،لاه ليبةثلف بأللف لتها تاالتهةأله دالاإبندأللسا د لها تادألتلممدايبل ا.ل
اجددالفد لهد حلتها تاددا()18ثألهددال()%15لهد ليفبددالفد لتهنمددةألتلتهنل ا ددالأيلبند ل
كا ايلأالفزايل لملتهال لمشلاج دلتهابألذلممانالهاضلتهنا ملا نأللم حلف ل
شك ل(.)9ل
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أظباتلتههاألنكلتولههألهفلسبأليهأللات ةأللف لسمف اتهنحألدتتلتهة يال لملأب تالتهبكاايدألل
تهنرال ددالثاددمل دددنشلتههدد التهبكا دددايلته تثددا.لتظبدداتل كاايدددأللP. aeruginosaل
ميألاما أله الهنحدألدتت(،Ampicillinل)Amoxicillinل همدبال()%100لهكد لمدهب .لل
أمألل لتتل كاايألل Proteus mirabilisلفكألب لميألامابدأللهنحدألدتت Ampicillinال
Amoxicillinل همدبال(.)%70.5لأمدألل ألههمدبالهبكاايدأل S. aureusلفكألبد لميألامابدألل
هنحدألدتت  Ampicillinل،لAmoxicillinل دالتس ( )%80(،)%100لدملتهاد ته .ل
أمألل ألههمبالهنحألد Piperacillinلللفكألب لميألامدال كاايدأل P. aeruginosaلهد ل همدبال
ل()% 85.4لأمأل Proteus mirabillisلفكألب ل(76.47ل.)%لأمأللتههمباللهبكاايدألل S.
aureusلفكألب لبمبالتهنيألامال(66.6ل.)%لأمأللمحدألدل Cefotaximeلمدشلمضن دال
تهب األت ادأل لفكألبد لميألامدال كاايدأل  P. aeruginosaا Proteus mirabilisلا S.
aureusه ل همبا(75ل)%ل،ل(47.05ل،)%ل( 33.3ل)%ل لملتها ته ل.ل
للللأمددأللت ثاتهنحددألدتتلتهة يددالتهاد لأظبدداتلسددمف اتلات ددةألل لددملتهعددلتتلتهبكا ايددال
ألبد لهنحدألديلCiprofloxacinلا Ofloxacinلفكألبد لبمدبالتهنيألامد لهبندأللهضن دال
تب تالتهبكاايأللتهنعلاهال.للل
لللللللل أمألل شلفعأله دالمحدألدتتلمضن دالتتم ه أل ادأليال دالتهعدلتتلتهنا د ال،ل
فكألب لفعأله المحألدلAmikacinل أله ال لمل كاايأللP. aeruginosaلالأظباتلبمبال
ميألامالاتطرال(.)%6.25لأمألل دلتتل د لمدشل Proteus mirabilisلالS. aureusلل
فيالأظباتلثمألاد ال أله دالسضدألحلهد تلتهنحدألدلث دثل ألبد لبمدبالتهةمألاد ال(100ل)%ل
هك لمهب ل.أمألل ألههمبالهنحألديل Gentamicinلا Tobramycinللفكألب لميألامال P.
aeruginosaل همبال(41.6ل،)%لل(29.16ل)%ل لملتها ته ل.لأمدألل كاايدألل Proteus
mirabilisللفكألبد لبمدبالميألامابدأللهنحدألدل  Gentamicinل()%35.29لاهنحدألدل
11.76(Tobramycinل.)%لأمألل كاايألل S. aureusلفل لسفبدالأيدالميألامدالهنحدألد
،Tobramycinلفد لثد شل ألبد لميألامابدأللهنحدألد Gentamicinلاتطردال( )%20ل،ل
ا نأللم حلف لجاايل(.)9لل
للللللللت ابدداتلثمألا د التهعددلتتلهةددألميلتهرل ددفل acetic acidلالهددفل ألادداعنأليل
طاييالتهة الف لتت أل ل.The agar well diffusion methodلإللتادارام لفألفدال
سات دددللمرال دددال()%1ل2(،ل)%ل3(،ل)%لمدددشلتهةدددألميل.لق مددد لمهزيدددالسثبددد لبنددد ل
تهبكاايأللهنألثفدالثمألاد ال دلتتل P.aeruginosaل،ل Proteus mirabilisل،ل S.
aureusللهةدألميلتهرل ددفلاقددالق بد لتههاددألنكلمدالث دداللثألايددال لدملتهنددألةلتهنيزددال
تهنعي ل م زاللاألهبال،ت ا اتل نبل لتتلسأل عالهك لمشل كاايأللP.aeruginosaل،ل
هبكاايددأللProteus mirabilisلاهبكاايددأللS. aureusلا ألب د له د حلتهعددلتتلتا ثددال
ميألامالاب تالمرال دالمدشلتهنحدألدتتلتهة يدا.للأظبداتلتههادألنكلاجد دلمهدألطالسثبد ل
ههند لتتلتهبكاايددأللتهددثألبلإلل ددألولقزددالمهزيددالتهاثبد لهلاا ددلل()%1ليادداتابل د شل
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()10لا()15لمل ل،لاهاا ل()%2ل ألولقزالمهزيالتهاثبد لياداتابل د شل()14لا()20ل
ملد .لأمدأللتهاا دلل()%3لفكدألولقزامهزيدالتهاثبد لهد لياداتابل د ش( )91ا()30لملد لال
أل ب لهد حلتههادألنكلهىبد تالتهثألفدالمدشلتهبكاايدأللق دالتها تادالمايأل دا.ليبد شلجداايل()2ل
اشددك ل()2لأقزددأل لامهددألطالتهاثبدد لهلاات ددللتهثألفددالتهنمدداعنلالهلةددألميلهلعددلتتل
تهنمببالتهابأل ألتلتالولته ازمل.ل
المناقشة :
للللللتظباتلتههاألنكلتولت ثالتاب تالتهمألناللاتهنمببالتهابأل دألتلتالولته ادزمل ألبد ل
كاايدألللللللللP. aeruginosaلسل بدألل كاايدألل Proteus mirabilisلا S. aureus
اه د حلتههاددألنكلجددألةتلما يددالمددالتهكث ددالمددشلتهبددألثث شلته د يشل ه د تلتولتهنمددبغلتهان م د ل
تهابأل ددألتلتالولته اددزملهددد ل كاايددأللللللللP. aeruginosaلاسمدددض لأ لددملبمدددبال
اثدداتبلتهنددا ل د شلتابد تالتا دداضلمددشلتهبكاايددألل(.)1لتا ددحلتهاةل د لتتثصددألن ل
ألااعنأليلما ال أليلتولههألهدفلفااقدأللمعه يدال()P<0.001ل ألههمدبالهألبد تالتهبكا ايدال
تهنمببالهلنا ل.ل
للللللل ه د لتهعايددالمددشلتها تاددألتلتولت ثددالتاب د تالتهبكا ايددالأظبدداتلميألامددال أله ددال
هنحددألدتتلتهب األت اددأل لتلتلاجددا()91لتولبمددبال(70ل)%لمددشل كاايددأللaeruginosaل
 P.ألبدددد لميألامددددالهنحددددألدتتلتهب األت اددددأل .لأمددددألل ألههمددددبالابدددد تالتهبكاايددددأللتهعألنددددالل
هعألنلا Enterobacteraceaeللفكألب لثمألا ابأللاتطرالهنحألد Ampicillinلا ألبد ل
همبا(24.5ل.)%لايع دلابغلميألامالتهبكاايأللتهمل اللأابألذلمهبأل:لإباألجبأللربلينألتل
تهب األت األم لتها لي ا هبأللجد شلمةند يل لدملتهكاام اد لأالتهبألزم دا،لأمدأللاجد دل
عيلتهعدلتتلفد لهد حلتها تادالل دالتهنهاضدالربليندألتلتهب األت ادألم للإتلإببدألل ألبد ل
ميألامالهنحألدتتلتهب األت األ لفياليع دلابغللهفلتهملاج دلآه ألتلت اضلهلنيألامدالمثد ل
قأل ل التهبكاايألل لملسد الب ألليالتهد دألةلتهردأل ج لهبدأللأالسد دالم قدالهدا ل ند لهد حل
تهنحألدتتلال اهأل.ل
أمأللت ثالتهنحألدتتلتهة يالتها لأظباتلسمف اتلات ةألل لملتهعلتتلتهبكا ايالفكألبد ل
هنحألديلCiprofloxacinلاOfloxacinلتلتل ألب لجن التهعدلتتلفد لهد حلتها تادال
ثمألاالهب يشلتهنحألديشلا همبال(100ل.)%لجألةتله حلتههادألنكلما يدالمدالبادألنكل()99ل
تهدددد يشلاجددددااتلفعأله ددددال أله ددددالهبدددد يشلتهنحددددألديشل لددددملتهعددددلتتلتهنا دددد المددددشل
كاايدأل P.aeruginosaل،ل Proteus mirabilisلا S. aureusلل.ل د شل()92لتول
ثمألا د الأب د تالتهبكاايددأللتهنعلاهددالمددشلتهابأل ددألتلتالولته اددزملتهنلمهددالمث د ل كاايددألل
P.aeruginosaل،ل  Proteus mirabilisا S. aureusللهنحألدلCiprofloxacinل
ألب ل(95ل.)%لاقالأشأل لتهعايالمشلتهبألثث ولتهملأولمحألدتتلتهك ه ه هدألتلمدشلتفحد ل
تهعألجألتلتهنمارامالف لثألتتلتهابأل ألتلتالولته ازملتهنلمها (.)93ل
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تمألل ألههمبالهنحألدتتلتتم ه أليك األيالفكألب لفعأله المحألدل Amikacinل أله ال لمل
كاايأل للللل ل P. aeruginosaلاسيااذلباألنضهألله حلمالباألنكلته يشلل ااتلتولثمألا ال
لتسب لمش ل كاايأل ل  P.aeruginosaل ،ل  Proteus mirabilisلا S. aureusل
تهنعلاها لمش لتهابأل ألت لتالو لته ازم لتهنلمها لهنحألد  Amikacinل ألب ل أله ال
(93.9ل.)%تمألل ألههمبالهنحألد  Gentamicinلفضألةتلتههاألنكلما يالمالمأللل اح()94ل
ته يشلاجااتلتول لتسب لهبكاايألل  P. aeruginosaل،ل  Proteus mirabilisلا S.
 aureusل لتهنمببا لتهابأل ألت لتالو لته ازم لأظبات لثمألا ا ل أله ال
هنحألد،Gentamicinأمألل ألههمبالهنحألدل  Tobramycinللفيال ألب لميألامال لمشل
كاايأل  aeruginosaل P.ا  Proteus mirabilisلف لتها تاا لتهةأله ا ل همبال
( )%29.16لا( )%11.76لا لم لتها ته ل.أمأل ل كاايأل  S. aureusل لفل لسفبا لأيل
ميألاما لهب ت لتهنحألد ل ،لاف لتها تاألت لتها لل اهأل لتهبألثث و ل،أشأل ات لتهم لتول
محألد  Tobramycinليعا لمش لت ثاتادايا لفعأله ا لهعأل لتهابأل ألت لتالو لته ازمل
تهنلمها له ت لينكش لتها ا ا ل ألااعنألي له ت لتهنحألد لهنعألهضا لثألتت لتهابأل ألت لتالول
تهنامببال شل كاايأللتهعهي ديألتلته هب ا.للل
ت اباتلثمألا التهعلتتلهةألميلتهرل فلتلتلأظباتلتههاألنكلاج دلمهألطالسثب لههن ل
لتت لتهبكاايأل لتهثألب لاجألةت لباألنضهأل لم أل با لههاألنك لته يش لاجاات ل ألةل لتااعنأليل
ثألمي لتهرل ف لف لثألتت لتهابأل ألت لتالو لته ازم لتهنلمها لهاثب لبن لتاث ألةل
تهنضبايا ل()95ل،لاقال شلتب لمشلتهحاا يلتاارات لتهاا لتهنألن لهةألميلتهرل فل
ها لتااراتم لف لتهعأل لاتو لإ زألة له ت لتهنةل ي ل ألجأل لم ع أل لتهابأل ألت لتالول
ته ازملتهنلمهالاتهابأل ألتلتتلولتهرأل ج الث ثلسهر يلتهغ pHلهيهألللتالو لف ديل
تهملسد الف لمة لتتلوليعن ل لملزيألدللتهةن ا acidificationلا ألهاأله لسصبحل
رالل المألنن لههن لتهبكاايأللف لمة لتتلولته يلتابحلثألمح أل( ،)96لاههألليألس ل
دا ثألمي لتهرل ف لته ي ليعن ل عألم لممأل ا لمب لهليحألة ل لم لتاب تا لتهبكا ايال
تهنمببالهلنا لاتا نأللسلفلتهبكاايأللتها لسفباميألاما ل أله الهلنحألدتتلت ألفالتهمل
تب تا لته زايألت لتها لسمبغ لتهنا لتيحأل ل( .)97لاقا لاجا لف لد تاا لتب لينكشل
تااعنألي لثألمي لتهرل ف لما لتهكة ي ل يزاتت لم ع ا ل 4-3لقزاتت لهنال لت عال
ماتتلي م أللمشلتج ل أل لتهابألذلتتلولته ازملاتهرأل ج المالت زألةلتهنحألدتتل
تهة يال(.)91ل
للللللللللللللللللللللل
ل
ل
ل
ل
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النسبة المئوية
لإلصابة بالتهاباى األذن الوسطى المزمن.ل
شك ( )0توزيع األحياء المجهرية والنسبة المئوية
ل
ل
ل
ل
جدوى()0عدد العزالى والنسبة المئوية لمقاومة البكتريا ألنواع
مختلفة من الم اداى الحيوية .ل
ل
ل
عدد عزالى البكتريا( النسبة المئوية للمقاومة ) %
ل
الم اد المستخدم S. aureus Proteus mirabilis P. aeruginosa
ل
) 15 ( 100
) 12 ( 70.5
)48 ( 100
Ampicillin
ل
) 12 ( 80
) 12 ( 70.5
) 48 ( 100
Amoxicillin
ل
0
0
) 3 ( 6.25
Amikacin
ل
) 5 ( 33.33
) 8 ( 47.05
) 36 ( 75
Cefotaxime
ل
0
0
0
Ciprofloxacin
ل
) 3 ( 20
) 6 ( 35.29
) 20 ( 41.6
Gentamicin
ل
0
) 2 ( 11.76
) 14 ( 29.16
Tobramycin
0
0
0
ل
Ofloxacin
) 10 ( 66.6
) 13 ( 76.47
) 41 ( 85.4
Piperacillin
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
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جدوى( )2تأثير استعماى حامض الخليك على تثبيط النمو للبكتريا المعزولة.
رقم العزلة
البكتيرية
COMPs10
COMPs13
COMPs14
COMPs17
COMPs34
COMPm49
COMPm50
COMPm54
COMPm55
COMPm62
COMSa67
COMSa68
COMSa76
COMSa78
COMSa80

تراكيز حامض الخليك
( قطر منطقة التثبيط مقاسه بالملم )
3%
2%
1%
22
20
15
25
20
13
30
15
10
24
16
14
24
17
15
21
18
14
22
16
15
22
16
15
22
17
15
21
18
15
23
20
12
22
14
13
25
15
14
18
17
14
24
15
13

*S. aureus =COMSa ، Proteus mirabilis =COMPm ، P. aeruginosa = COMPs

* = Aيمث تركيز  = B ، % 1يمث تركيز  = C ، %2يمث تركيز  = D ، %3يمث السيطرة السالبة.

شك ( )2يوضح مناطق التثبيط لتراكيز مختلفة من حامض الخليك لبكتريا .P. aeruginosa
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