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  الخالصة

اذ يعـد . يعد خمج االذن الوسطى احد االمـراض المهمـة التـي تـصيب الفئـات العمريـة كافـة ولكـال الجنـسين :  الدراسةلفية       

 : هــدف الدراســة.الــسبب الرئيــسي لفقــدان الــسمع لــدى االطفــال ممــا يــؤثر علــى عمليــة النطــق وتعلــم اللغــة ومــستوى ذكــاء الطفــل 

. لمــسببات للحــاالت الحــادة والمزمنــةة لخمــج االذن الوســطى ومقارنــة تلــك اتهــدف هــذه الدراســة الــى تــشخيص المــسببات الجرثوميــ

تـضمنت الدراسـة جمـع   :طريقـة العمـل  .وكذلك دراسة بعض عوامل الفوعـة وتـأثير المـادة الـشمعية كمـادة مثبطـة لنمـو الجـراثيم 

شـعبة االذن واالنـف والحنجـرة / ية االذن الوسطى المراجعين الى العيادة االستـشارخمجمسحة اذن من مرضى مصابين ب) 180(

 ( 94 توزعــت الحــاالت بــين 2005/ 30/5 ولغايــة 1/11/2004محافظــة ديــالى ، خــالل المــدة مــن / فــي مستــشفى عــام بعقوبــة

وشخصت العزالت المسببة للخمج حسب الطرائـق القياسـية المعتمـدة .  من االناث  %) 47.8 ( 86 و من الذكور  % ) 52.2

اظهـرت النتـائج ان جرثومـة :   النتـائج .ت االخرى كدراسة عوامل الفوعة  ودراسة تاثير المادة الـشمعية لـالذن وتم اجراء الدراسا

Pseudomonas aeruginosa مـن الحـاالت%)30.6(52 االذن الوسـطى اذ تـم عـزل خمـج كانت المسبب االكثر شيوعا في  

%) 17.64(30 بلــــغ عــــدد العــــزالت   إذ aureus   Staphylococcusو   Proteus mirabilis    تليهــــا كــــل مــــن 

ز، تليهـا جرثومـة  ا قدرتها على انتاج انزيم البيتاالكتS. aureusمن عزالت %) 70.83 (17اظهرت . على التوالي%) 14(24و

Proteus mirabilis ز وجـــاءت جرثومـــةامـــن العـــزالت قـــدرتها علـــى انتـــاج انـــزيم البيتاالكتـــ %)60 (18 اذ اظهـــرت   P. 
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aeruginosa من عـزالت %) 91.7 (22ظهرت %).59.6( بالمرتبة الثالثة اذ بلغت نسبة العزالت المنتجة لالنزيمS. aureus 

 بالمرتبــة Proteus mirabilis قــدرتها علــى انتــاج الهيمواليــسين، وجــاءت  P. aeruginosaمــن عــزالت  %) 84.6 (44و

 Proteus mirabilis 41مــن عــزالت %) 83.3 (25ظهــرت . %)80(الثالثــة اذ بلغــت نــسبة العــزالت المنتجــة للهيمواليــسين 

 .Sمـن عـزالت  %) 37.5 (9 لالنسان، واظهرت  الظهاريةقابلية االلتصاق بالخاليا.aeruginosa   p  من عزالت%) 78.8(

aureusهـا االذن علـى نمـو اظهـرت النتـائج تـاثيرا مثبطـا للمـادة الـشمعية التـي تفرز   لالنسان الظهارية  قابلية االلتصاق بالخاليا

وجــد ان جرثومـــة : االســتنتاجات .أي تــأثر بتلــك المـــادة %) 55 (11 فيمــا لـــم تظهــرP. aeruginosaمــن عــزالت  %) 45(9

Pseudomonas aeruginosaفــي خمــج االذن الوســطى المــزمن فــي حــين ظهــرت "  كانــت اكثــر المــسببات الجرثوميــة شــيوعا

streptococcuse spp .كمـا اظهـرت العـزالت قابليتهـا علـى انتـاج واحـد او اكثـر مـن عوامـل . مـج الحـاد فـي الخ"  اكثـر تكـرارا

  . ولوحظ وجود تأثير المادة الشمعية المفرزة من االذن على نمو الجراثيم المسببة للخمج ، الفوعة وعوامل االلتصاق 

  . شمع االذن ، خمج االذن الوسطى ، عوامل الفوعة : مفتاح الكلمات 

  

  المقدمة

 جــراثيمال( االذن الوســطى مــن االمــراض المهمــة التــي تــصيب االذن البــشرية بفعــل االصــابة باالحيــاء المجهريــة خمــجيعــد        

وهـو مـن االمـراض الـشائعة والمتكـررة فـي مرحلـة الطفولـة، اذ يعـد ثـاني اكثـر مـرض يـصيب االطفـال بعـد ). والحمـات والفطريـات

ًخرى اال انه اكثر شـيوعا بـين االطفـال اذ تظهـر اعلـى معـدالت لالصـابة خـالل ويحدث ضمن الفئات العمرية اال. الرشح العادي

وعزا بعض الباحثين تكرار المرض عند االطفال الى طبيعة ومواصفات قناة اوسـتاكي، إذ ] . 1[السنتين االولى من عمر الطفل 

سـات الـى ان االطفـال اكثـر عرضـة لالصـابة واشارت احـدى الدرا] . 2[ًيتزامن المرض عادة مع امراض المسالك التنفسية العليا 

ويعــد الــسبب الــرئيس لفقــدان الــسمع لــدى هــؤالء ممــا يــؤثر علــى ] . 3[ االذن الوســطى القيحــي فــي الــسنة االولــى مــن العمــرخمــجب

   ان معظـم االطفـال الـذين يعـانون مـن هـذا المـرض هـم ممـن يعـانون مـن .] 4[ وتعلم اللغة ومستوى ذكاء الطفل  عملية النطق

 االذن الوسـطى خمـج التـي تـشترك فـي جراثيماصابة سابقة في الجهاز التنفسي، وقد أستدل بعض الباحثين على ذلك من كون ال

وانتقالـه الـى خمـج وقـد يـؤدي عـدم االهتمـام واالسـراع بالمعالجـة الـى تطـور ال. ] 5[  في المسالك التنفـسية العليـاستعمرهي التي ت
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 مــن االذن الوســطى الــى االذن الباطنــة الــذي يــسبب اخــتالل التــوازن خمــجمجمــة، او تحــول الامــاكن اخــرى كــاالذن الباطنــة والج

 خمج بشكل اساسي باحداث جراثيمتسهم ال. ] 6[  وقد يحدث فقدان دائم للسمع. وذلك بدخول القيح الى جهاز التوازن في االذن

ًمـضادات الحيـاة لـذا ال يكـون العـالج فعـاال بـسبب التطـور  من النـوع المقـاوم للجرثوميةاالذن الوسطى ، وتكون اكثر المسببات ال

مــن اكثـر المــضادات اهميــة مــن از وتعـد مــضادات البيتاالكتــ] .7[  للمـضادات المــستعملة فــي العــالججــراثيمالـسريع فــي مقاومــة ال

خدام العـــشوائي لهـــذه ولكـــن االســـت. نالناحيـــة الطبيـــة واالكثـــر اســـتخداما فـــي العـــالج الـــسريري منـــذ اكتـــشاف البنـــسلينات ولحـــد اال

ز هـو احـد االسـباب المهمـة ا ان االنتـاج العـالي النزيمـات البيتاالكتـاذ.  مقاومـة لهـاجرثوميـةالمضادات ادى الى ظهـور سـالالت 

  . ] 8[ز  اكثر مقاومة لمضادات البيتاالكتاجراثيمالتي جعلت ال

 ز القـدرة علـى تكـسير اصـرة االمايـد الحلقيـة فـي حلقـة البيتاالكتـاوتعد انزيمات البيتاالكتاز احد االنزيمات الدفاعيـة التـي لهـا       

حــاالت الموجــودة فــي نــواتي البنــسلينات والــسيفالوسبورينات، جــاعال اياهــا جزيئــات غيــر فعالــة بايولوجيــا  وهــي احــد اســباب فــشل 

 وهـو عبـارة عـن  ، بالعزالت المرضية المنتجة له وذلك الرتباطهجراثيم مهم في الفوعةيعد الهيمواليسين عامل  كما.] 9[العالج  

عــد المــادة ت. ] 10[ الــسالبة والموجبــة لــصبغة كــرام لجــراثيمانــزيم ذو طبيعــة بروتينيــة يفــرز خــارج الخليــة مــن قبــل اعــداد كبيــرة مــن 

ان هـذه  وال سـيما والجـراثيمالمتكونة داخل االذن البشرية عامال مهما ومؤثرا فـي حمايـة االذن مـن غـزو  ) Cerumen(الشمعية 

وتعــود هــذه الخاصــية الــى احتــواء هــذه المــادة علــى عــدد مــن االحمــاض الدهنيــة .  والفطريــاتجــراثيمالمــادة ذات تركيبــة قاتلــة لل

     .]11[فضال عن انخفاض الرقم الهيدروجيني وكلوبيولينات مناعية واجسام حالة المشبعة

  

  

  طرائق العمل

شـعبة االذن واالنــف والحنجــرة فــي / ضــى المــراجعين الـى العيــادة االستــشاريةمــن المر شـملت الدراســة جمــع مـسحات االذن       

مــسحة اذن ) 180(اذ بلــغ عــدد العينــات ،  30/5/2005 ولغايــة 1/11/2004محافظــة ديــالى للمــدة مــن / مستــشفى عــام بعقوبــة

 وحـسب خمـجالمـسببة للمختبـر لعـزل وتـشخيص الجـراثيم ال االذن الوسـطى و نقلـت المـسحات الـى خمـجمن المرضى المصابين ب

ُأستنبتت المسحات التي اخذت مـن .ومن ثم دراسة بعض عوامل الفوعة وتأثير المادة الشمعية لالذن الطرائق  القياسية المعتمدة 
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 بواقـع طبقـين لكـل (Blood agar)المرضى مباشرة على االوساط الزرعية المالئمة لنمـو الجـراثيم والتـي شـملت وسـط اكـار الـدم 

ســاعة، ووســط اكــار ) 24(م لمــدة ) 37(ق االول حــضن هوائيــا والطبــق االخــر حــضن الهوائيــا عنــد درجــة حــرارة مــسحة، الطبــ

 عنـد درجـة " وال هوائيـا لكـل مـسحة حـضن هوائيـاطبقـين بواقع ( Chocolate agar) ووسط (MacConkey agar)الماكونكي 

  .   ]1996 ( ]12( Collee   من قبل   سية المتبعة ساعة، واجري التشخيص حسب الطرائق القيا) 24(م لمدة ) 37(حرارة 

  ز ا اختبار التحري عن انتاج انزيم البيتاالكت-1

ت علـى انتـاج انـزيم  للتحـري عـن قابليـة العـزال(Rapid Iodometric method)     استخدمت طريقـة اليـود القياسـية الـسريعة 

[ )   WHO  )1978   فـيجـاء وحـسب مـا P. aeruginosa ، Proteus mirabilis ، S. aureasز فـي عـزالت االبيتاالكتـ

13 [     .  

  ً اختبار التحري عن انتاج الهيمواليسين نوعيا-2

 التـي تـم عزلهـا وتشخيـصها P.aeruginosa،Proteus mirabilis ، S. aureas     لجرثوميـةتم التحري عن قابلية العـزالت ا

ار الــدم المحــضر فــي اطبــاق بتــري كــ زرعــت العــزالت علــى اوســاط ااذ. مــن مــسحات االذن الوســطى علــى انتــاج الهيمواليــسين

 جرثومـة فـي بعـض االطبـاق وذلـك لغـرض الحـد مـن الحركـة التموجيـة ل%) 3(ار للوسط بنـسبة كار اكمعقمة، وقد اضيفت مادة ا

Proteus mirabilis37(حـرارة ثـم حـضنت االطبـاق بعـد التلقـيح ب. جـراثيم والحـصول علـى مـستعمرات منفـردة لهـذه ال(o م لمـدة

  .]12 [   مستعمراتالتحيط ب) هالة شفافة( النتائج التي تعتمد على ظهور او عدم ظهور مناطق تحلل وقرأتساعة ) 18-24(

  .  الظهارية اختبار التحري عن قابلية العزالت على االلتصاق بالخاليا-3

تـم . ]Iwahi ) 1983 ( ] 13قام بـه  لالنسان وحسب ما ريةالظهات على االتصاق بالخاليا       وتم التحري عن قابلية العزال

 "  تبعـا،P. aeruginosa جرثومـةعزلـة ل) 20(علـى نمـو  لدراسـة تـاثير المـادة الـشمعية   Wells Method  تحـوير طريقـة 

Vignolo )1993  ( ] 15[.    

  

  النتائج والمناقشة
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مـــسحة اذن مـــن مرضـــى مـــصابين بخمـــج االذن  ) 180 (عزلـــة جرثوميـــة مـــن مجمـــوع  ) 170(  عـــزل وتـــشخيص تـــم         

ولـم يـشر التحليـل االحـصائي . حالـة خمـج حـاد  % ) 46.7 ( 84حالـة خمـج مـزمن و % ) 53.3 ( 96اذ اظهرت . الوسطى 

وقـد يعـود تكـرار حـاالت ، بنـسبة الخمـج الحـاد والمـزمن  ) P < 0.05 ( الى وجود فـرق معنـوي ) بع كاي اختبار مر( باستخدام 

خمــج المــزمن مقارنــة مــع حــاالت الخمــج الحــاد الــى عــدة اســباب منهــا ســوء اســتخدام المــضادات فــي العــالج اذ ان االســتخدام ال

واهمـال المـرض وعـدم االسـراع بمعالجتـه فـي .   الواسع للمـضادات ادى الـى ظهـور سـالالت جرثوميـة مقاومـة للعـالج المـستخدم

 العاليـة والمقاومـة المتعـددة لمـضادات الحيـاة الفوعـهلمـسببات الجرثوميـة ذات وتظهـر بعـض ا. ]16 [المراحل المبكرة من الخمـج 

 ( 40بنــسبة  P. aeruginosa اذ تظهــر جرثومــة ) 1( فـي خمــج االذن الوسـطى المــزمن وكمــا مبـين فــي جـدول " اكثـر شــيوعا

 ( 16و  % ) 73.3 ( 22اذ تـشكل  S. aureas  وProteus mirabilisفـي الخمـج المـزمن تليهـا جرثومـة     % ) 76.92

 0.05( الى وجود فرق معنـوي  )  Zاختبار ( اشار التحليل االحصائي باستخدام . على التوالي في الخمج المزمن  % ) 66.7

 < P (  بنسبة عزالتP. aeruginosa  المسببة للخمج المزمن مقارنة مع الخمج الحاد في حين لـم تظهـر المـسببات الجرثوميـة

 مـع الكثيـر مـن الدراسـات التـي اتفقـت النتـائج الحاليـة. ة مـع الخمـج الحـاد بنـسبها فـي الخمـج المـزمن مقارنـ" يـامعنو" االخرى فرقا

 كما تظهر نتائج الدراسة ]18 ، 17[ هي المسبب الرئيس لخمج االذن الوسطى المزمن P. aeruginosa وجد فيها ان جرثومة 

فـي الخمـج الحـاد اذ  و  .klebsiella  spp و streptococcus  spp .        Escherichia coliمـن جرثومـة " شـيوع كـال

    .على التوالي  ) 66.7 (8و %) 75 ( 6و % ) 71.4 (10مثلت 

    

 فـي خمـج االذن .Streptococcus sppاتفقت النتائج الحالية مع الكثير من الدراسات السابقة التي وثقت سـيادة جرثومـة       

درها علــى االغلــب مـــجرى البلعــوم االنـــفي اذ تعتبــر  مـــن المــسـببات الجرثوميــة المهمــة الصــابة الوســطى الحــاد والتــي يكــون مــص

مـــسحة اذن لـــم تظهـــر أي نمـــو رغـــم وجـــود  % ) 17.7 ( 32وتبـــين نتائــــج الدراســــة ان  . ] 20 ، 19[المـــسالك التنفـــسية العليـــا 

    . ] 21[ت مرضية اخرى كالحمات  ويعتقد ان السبب قد يعود هذا الى وجود  مسببا، الخمج لدى المرض 

  . المعزولة خالل مدة الدراسة  االذن الوسطىلخمج المسببة لجراثيم ااعداد ونسب :) 1(رقم جدول ال

  النسبة المئوية  عدد العزالت  جراثيمال
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P.aeruginosa 52  30.6  

Proteus mirabilis 30  17.64  

Proteus vulgaris 4  2.4  

S. aureus 24  14  

S.epidermidis 14  8.23  

Streptococcus spp. 14  8.23  

Escherichia coli 12  7.1  

Klebsiella spp. 8  4.7  

Enterobacter  spp. 8  4.7  

M. catarrhalis  4  2.4  

  100  170  المجموع

 )                                                                                           0.05 < P(   

 اسـتخدم البنـسلين اذ،  المنـتج مـن قبـل العـزالت  زا   استخدمت طريقـة اليـود القياسـية الـسريعة للكـشف عـن انـزيم البيتاالكتـ     

    . ]13 [ركيزة لهذا االختبار، وتعد هذه الطريقة من الطرائق السهلة والسريعة التطبيق ) ج(

واعطت بعض العزالت  . زاكانت منتجة النزيم البيتاالكتجرثومية عزلة %) 62.3(66ان ) 2(جدول التبين نتائج الدراسة        

وقـد يعـود سـبب ). اليـود_النـشأ( ظهرت النتيجة الموجبة خالل ثواني من اضافة الكاشف المتمثل بـ اذنتائج سريعة النتاج االنزيم 

ز بكميـات كافيـة فـي الفـسح البيربالزميـة ممـا يـؤدي الـى اختـزال ااعطاء بعض العزالت نتيجة سريعة الى امتالكها انـزيم البيتاالكتـ

ــــى انتــــاج انــــزيم البيتاالكتــــ.  ]22[ ســــريع لليــــود ــــم تكــــن قــــادرة عل ز التــــي بلغــــت اومــــن ناحيــــة اخــــرى وجــــد ان بعــــض العــــزالت ل

ى للمقاومـــة  واعـــزي ذلـــك الـــى امتالكهـــا اليـــات اخـــرازعلـــى الـــرغم مـــن مقاومـــة هـــذه العـــزالت لمـــضادات البيتاالكتـــ%) 37.7(40

وظهــــرت اعلـــى نــــسبة النتـــاج انــــزيم ]23[ كحـــدوث تغيـــر فــــي موقـــع الهــــدف للمـــضاد او عــــن طريـــق امتالكهـــا لحــــاجز النفاذيـــة 

 جـراثيم تاتي المكـورات الذهبيـة فـي مقدمـة الاذعزلة منتجة %) 70.83(17 والتي مثلت S. aureus  جرثومةز من قبلاالبيتاالكت

%) 60(18 مثلــت اذ بالمرتبــة الثانيــة proteus mirabilis جرثومــةز وجــاءت ازيم البيتاالكتــالموجبــة لــصبغة كــرام والمنتجــة النــ

 اذ ,ه عبـد الـرزاق   عزلـة جـاءت هـذه النتـائج مقاربـة لمـا وجـد%) 59.6(31 والتـي مثلـت p. aeruginosa جرثومـةعزلـة تليهـا 
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 ]18[)% 52(ز قـد بلغـت اتجـة النـزيم البيتاالكتـ االذن الوسـطى المـزمن المنخمـج المعزولة من p.aeruginosaوجد ان عزالت 

 .  

   االذن الوسطىخمجالعدد والنسبة المئوية للعزالت المنتجة النزيم البيتاالكتاز والمسببة ل: ) 2( جدول 

  غير منتجة لالنزيم  منتجة لالنزيم
  عدد العزالت  جراثيمال

  %  العدد  %  العدد

p.aeruginosa 5
2

  3
1

  5
9

.6
  

2
1

  4
0

.4
  

Proteus mirabilis 3
0

  1
8

  6
0

  1
2

  4
0

  

S. aureus 2
4

  1
7

  7
0

.8
3

  

7  2
9

.1
7

  

 المجموع

1
0

6
  

6
6

  6
2

.3
  

4
0

  3
7

.7
  

  

ــــم التحــــري عــــن قــــدرة العــــزالت         المهمــــة لكــــل مــــن  فوعــــة  علــــى انتــــاج الهيمواليــــسين باعتبــــاره مــــن عوامــــل الالجرثوميــــةت

p.aeruginosa و proteus mirabilis و S. aureus علــى وســط اكــار الــدم الحــاوي علــى لجرثوميــةا زرعــت العــزالت اذ 

عزلــة %) 84.9(90ان ) 3(تبــين النتــائج فــي جــدول . لكونــه يعطــي اوضــح منــاطق لتحلــل الــدم) AB(دم بــشري صــنف %) 5(

 جرثومـةتليهـا %) 91.7(22 مثلـت اذاعلى نسبة النتـاج الهيمواليـسين .aureus  Sعزالت   كانت منتجة للهيمواليسين واظهرت 

p.aeruginoa (ويعـــد نمـــط تحلـــل الـــدم تحلـــال كـــامال ) 84.6 (44  التـــي مثلـــتβ-hemolysis ( هـــو الـــنمط الـــسائد فـــي اغلـــب

عزلــة منتجــة %) 80(24 مثلــت اذ بالمرتبــة الثالثــة proteus mirabilisوجــاءت . p.aeruginosa و S. aureus  عــزالت 

 المعزولــة مــن   p.aeruginosaمــن عــزالت  % 48جــد ان  ولــم توافــق النتــائج مــا توصــل اليــه عبــد الــرزاق الــذي وللهيمواليــسين
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عزلــة جرثوميــة لــم تكــن منتجــة  )% 15.1 ( 16وتبــين نتــائج الدرســة الحاليــة الــى . الخمــج المــزمن كانــت منتجــة للهيمواليــسين  

وقـد يعـود  ذلك الـى امـتالك هـذه العـزالت انظمـة اخـرى خاصـة لـسحب الحديـد وهـضمه وتمثيلـه فـي االنـسجة للهيمواليسين واعزي

  . ] 24[تأثيرها السبب الى انتاج الهيمواليسين بكميات قليلة اليمكن مالحظة 

  

   االذن الوسطىخمجالعدد والنسبة المئوية للعزالت المنتجة للهيمواليسين نوعيا والمسببة ل: ) 3(جدول ال

  منتجة للهيمواليسين
غير منتجة 

  عدد العزالت  لجراثيما  للهيمواليسين

  %  العدد  %  الفا  بيتا  العدد

p.aeruginosa 52  44  28  16  84.6  8  15.4  

Proteus mirabilis 30  24  19  5  80  6  20  

S. aureus 24  22  22  -  91.7  2  8.3  

  15.1  16  84.9  21  64  90  106 المجموع

    

 طوح الخاليـا علـى االلتـصاق بـسproteus mirabilis و p.aeruginosa و S. aureusتم التحري عن قـدرة العـزالت         

  .الخمج لالنسان التي تعد الخطوة االولى في احداث Epithelial cell الظهارية 

 عـزالت واظهـرت . لالنـسانالظهاريـة من العـزالت اظهـرت قابليـة االلتـصاق بالخاليـا %) 70.7(75ان ) 4(ويوضح جدول       

Proteus mirabilisجرثومـة تليهـا %) 83.3(25ت  والتـي مثلـ الظهاريـة اعلـى نـسبة لالتـصاق بالخاليـاp.aeruginosa التـي 

 و p.aeruginosa بــين بعــض البــاحثين ان التــصاق عــزالت . %)37.5(9 والتــي مثلــت S. aureusثــم %) 78.8(41مثلــت 

proteus mirabilis عـن متعـدد "  فـضال] 25[  يعود الى وجود االهداب التي لها دور كبير في زيادة فوعـة الجـراثيم المرضـية

رايد الخــارجي الــذي يعمــل كجــسر بــين الخاليــا الجرثوميــة المنتجــة لــه والمــستقبالت الموجــودة علــى ســطح الخاليــا الظهاريــة الــسك
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 collagen بالخاليا الظهاريـة للمـضيف إلـى مجموعـة العوامـل الـسطحية منهـا S. aureus التصاق عزالت  find hineوعزى 

binding protein , protein A , capsnlar poly sccharide   ]26 [ .   

  

   لالنسانظهارية االذن الوسطى بالخاليا الخمج نسبة التصاق العزالت  المسببة ل : )4(جدول ال

  الخاليا الملتصقة
  عدد العزالت  الجراثيم

  %  العدد

p.aeruginosa 52  41  78.8  

Proteus mirabilis 30  25  83.3  

S. aureus 24  9  37.5  

  70.7  75  106  المجموع

  

 خمـج وذلـك النهـا تـشكل اعلـى نـسبة فـي p.aeruginosaتم اختبـار تـاثير المـادة الـشمعية لـالذن فـي نمـو بعـض عـزالت        

 النتــائج اظهــرت ومقاومتهــا للمــضادات فوعــة الوســطى مقارنــة مــع المــسببات االخــرى، وكــذلك امتالكهــا العديــد مــن عوامــل الاإلذن

 اظهـــرت تـــسع عـــزالت منـــاطق تثبـــيط للنمـــو بلغـــت اذ%) 45( وبنـــسبة p.aeruginosaتـــاثير المـــادة الـــشمعية فـــي نمـــو عـــزالت 

 بنـسبة لجـراثيمفيما لم تـؤثر هـذه المـادة علـى نمـو ا.  على التواليترملم) 14، 15، 13، 10، 10، 12، 12، 13، 14(اقطارها 

ط الى ما تحتويه هذه المادة من المواد واعزي هذا التثبي. عزلة مناطق تثبيط للنمو بوجود هذه المادة ) 11( لم تظهر اذ%) 55(

، فــضال عــن طبيعــة هــذه االفــرازات الحامــضية التــي تجعــل االذن غيــر مالئمــة الجــراثيمالدهنيــة والبروتينيــة الفعالــة فــي تثبــيط نمــو 

  ]11 [ لنمو اغلب االحياء المجهرية 
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