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  الخالصة

بة التعلیمي ومستشفى البتول في مستشفى بعقو 2009أجریت ھذه الدراسة للمدة من كانون الثاني إلى كانون األول   

مسحة أذن من المصابین بالتھاب األذن الوسطى في مدینة بعقوبة. وتم  260للوالدة واألطفال. جمعت خالل ھذه المدة 

 و Oxidasوفحوصات  IMViCعزلة بكتیریة باالعتماد على الصفات الزرعیة ونتائج فحص  158تشخیص 

Coagulasو Catalase 60-41) سنة واقلھا في الفئة العمریة (40-21صابة في الفئة العمریة (،كانت أعلى نسبة لإل (

  ) على التوالي.%12و  %47سنة اذ بلغت (

 ,Pseudomonas aeruginosaأما األنواع البكتیریة المعزولة فقد عزلت ستة أنواع وھي بكتریا 

Staphylococcus aureus , Proteus spp, Escherichia coli, Streptococcus pneumonia, Klebsiella 

pneumonia.  ) 31.6وقد بلغت اعلى نسبة لالصـــــابة في% Ps. aeruginosa  24.7و%  S. aureus  21.5و 
Proteus spp .  

) أما بخصوص نتائج فحص %16) واقلھا في فصل الصیف (%39كانت أعلى نسبة لإلصابة في فصل الشتاء (

لحیویة فقد كانت أعلى نسبة المقاومة للمضادات الحیویة حساسیة العزالت البكتیریة للمضادات ا

(91%Chloramphenicol, 92%Ampicilin, 94%Tetracyclin )   في حین انخفضت نسبة المقاومة في حالة

  (Amikacin,42% Gentamicin, 31%Tobramycin%42)المضادات
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  المقدمة

عمودیة الكاذبة والمھدبة والتي تحتوي على الخالیا الكأسیة تبطن األذن الوسطى بطبقة من الخالیا الطالئیة ال

) وقد أدى اتصال األذن الوسطى بالجزء العلوي للجھاز التنفسي الى تلوثھا بالمسببات 1والغدد الفارزة للمادة المخاطیة (

ارجي عن طریق غشاء المرضیة لھذا الجھاز مثل البكتریا والفیروسات وغیرھا ، وان انفتاح ھذه األذن على المحیط الخ

اإلصابة  تعد  ) 2الطبلة أدى أیضا إلى تعرضھا للعدید من المسببات المرضیة االنتھازیة التي تسبب إصابة األذن الوسطى (

). وتلعب 3بالتھاب األذن الوسطى بكل أنواعھ من المشاكل الصحیة الشائعة بین المرضى المراجعین للعیادات الطبیة(

ع والبیئة دورا مھما في انتشار المسببات المرضیة وحصول حالة االلتھاب إذ أن تنظیف القناة الثقافة الصحیة للمجتم

السمعیة بصورة غیر صحیحة وعدم إتباع شروط النظافة الصحیة والسباحة في المیاه الملوثة كلھا تؤدي إلى حصول 

  ).4اإلصابة وانتشار المسببات المرضیة (

  

ن حصول حالة التھاب األذن الوسطى بالبكتریا الموجبة لصبغة غرام یكون أشارت العدید من الدراسات إلى أ

ال یكون التجویف األنفي فمصدرھا التجویف األنفي البلعومي ھو السائد ، أما مصدر البكتریا السالبة لصبغة غرام المعویة 

  ).5اإلصابة ( البلعومي وإنما تلوث القناة السمعیة بھذه البكتریا قد یكون ھو السبب في حدوث حالة

إن حدوث التغییرات في ضغط المجرى الھوائي تسبب دفع المسببات المرضیة القادمة من السائل االنفي 

  ).6والحنجرة نحو االعلى عن طریق قناة اوستاكي(

  

) إن معظم األطفال الذین یعانون من حاالت التھاب األذن الوسطى ھم ممن یعانون من 7( (Lee, 1999)استدل 

تھابات سابقة في الجھاز التنفسي وان البكتریا التي تشترك في حدوث ھذا االلتھاب توجد بشكل نبیت طبیعي حاالت ال

Normal Flora .في الجھاز التنفسي  

  

) إن من طرق اإلصابة بھذا االلتھاب ھو حدوث ثقب في غشاء Hoberman & paradise 2000 )8الحظ 

الطبیعي المتواجدة في القناة السمعیة الخارجیة لتصل إلى األذن الوسطى . ھدفت  الطبلة والذي  سیوفر مسلكا لبكتریا النبیت

ھذه الدراسة إلى عزل وتشخیص البكتریا المسببة اللتھاب األذن الوسطى مع دراسة حساسیتھا لفعل المضادات الحیویة بغیة 

  التعرف على المضادات األنسب لالستعمال.
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  طرائق العمل

  جمع العینات

) مریضا ممن یعانون من التھاب األذن الوسطى وذلك بأخذ مسحة من منطقة 260یت ھذه الدراسة على (أجر

االلتھاب وتم تدوین المعلومات عن كل مریض من حیث الجنس والعمر والتأكد من عدم تناول المریض ألي مضاد حیوي 

  قبل اخذ المسحة لمدة ال تقل عن اسبوع.

  العزالت البكتیریة 

  - حات على األوساط الزرعیة اآلتیة:زرعت المس

 .Blood Agarوسط اغار الدم  -1

 .MacConkey's Agarوسط آغار الماكونكي  -2

 ).S. aureusخیص بكتریا ــــــ( خاص لتش Manitol Salt Agarوسط آغار المانیتول  -3

ا بالتعرف على م وتم تشخیص المستعمرات النامیة مبدئی 37ساعة وبدرجة حرارة  24حضنت األطباق ھوائیا لمدة 

 IMViCصفاتھا الشكلیة والزرعیة ثم صبغت بصبغة غرام وبعد ذلك أجریت الفحوصات التاكدیة وھي فحوصات ال 

  .(9)للتأكد من األنواع البكتیریة المعزولة  Coagulaseو ال  Catalaseوال  Oxidaseوكذلك فحوصات ال 

  اختبار حساسیة العزالت البكتیریة للمضادات الحیویة

) لتقدیر مدى حساسیة البكتریا المعزولة من حاالت التھاب 10( (Bauer-Kirby et.al,1966)خدمت طریقة است

  - االذن الوسطى للمضادات الحیویة آالتیة:

  تركیز (مكغم/قرص)  رمزه  المضاد الحیوي  ت

1  Amikacin AM 30 

2  Ampicilin AMP 25 

3  Cefotaxim CTX 30 

4  Cephalothin KF 30 

5  Gentamicin GM 30 

6  Tetracycline TE 30 

7  Tobramicin TOB 10 

8  Co-Trimoxazol SXT 25 

9  Rifampicin RD 30 

10  Chloramphenicol CHI 25 

11  Vancomycin VAN 25 
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إذ   S. pneumoniaباستثناء بكتریا   Muller-Hinton Agarتم إجراء فحص الحساسیة على الوسط الزرعي 

المحیطة ساعة وقیست أقطار منطقة التثبیط  24م لمدة   37لھذا الوسط وحضنت األطباق  بدرجة حرارة  دم %5 أضیف  

بقرص المضاد الحیوي بضمنھا قطر قرص المضاد نفسھ ( بالملیمتر ) بواسطة مسطرة مدرجة وتمت مقارنة ذلك بجداول 

  قیاسیة خاصة.

  

  النتائج والمناقشة 

 94الدراسة وكان أعداد الذكور المصابین بالتھاب األذن الوسطى  مدة) عزلة طیلة 158تم عزل وتشخیص (

) وكما یتضح من ھذا الجدول إن نسبة اإلصابة بین الذكور 1) كما في الجدول (%41( 64) أما اإلناث فكان عددھن 59%(

اء كانت في المسابح أو في أعلى مما ھي علیھ عند اإلناث وھذا قد یعود إلى الفرصة المتاحة للذكور في ممارسة السباحة سو

) والتي تشیر إلى أن اعداد المصابین من  12,  11غیرھا من األنھار والبرك وھذا یتفق مع نتائج العدید من الدراسات (

) . وعند مالحظة نسبة اإلصابة 14,13الذكور كان أعلى مما ھو علیھ في اإلناث وال تتفق ھذه النتائج مع ما أشار إلیھ (

) سنة ھي األكثر تعرضا 40- 21ن الوسطى في الفئات العمریة في نفس الجدول اتضح ان الفئة العمریة (بالتھاب األذ

) وقد یعزي ذلك إلى أن األعمار ضمن ھذه الفئة تمثل األعمار الشابة التي تزاول األعمال بنسبة %47لإلصابة حیث بلغت (

  ).16,15لكثرة التعرض إلى العوامل الخارجیة ( اكبر وربما یكون ذلك سببا من أسباب اإلصابة بھذا االلتھاب

  

  -) الفئات العمریة وأجناس المرضى المصابین بالتھاب األذن الوسطى:1جدول (

  الفئات العمریة  ت
  االناث  الذكور

  %  المجموع
  %  العدد  %  العدد

1  1 - 20  38  40  27  42  65  41  

2  21 - 40  44  47  30  47  74  47  

3  41 - 60  12  13  7  11  19  12  

  100  158  100  64  100  94  المجموع

 

) الذي یبین توزیع المصابین حسب فصول السنة إن زیادة أعداد المصابین خالل فصل 2أما عند مالحظة جدول (

  .) مقارنة بباقي فصول السنة %16) أما في فصل الصیف فكانت نسبة اإلصابة ھي األقل (%39الشتاء إذ بلغت (
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  رضى المصابین بالتھاب األذن الوسطى موزعة حسب فصول السنة) أعداد الم2جدول (

  %  عدد المصابین  الفصل

  18  28  الخریف

  39  62  الشتاء

  27  43  الربیع

  16  25  الصیف

  100  158  المجموع

  
یمكن تفسیر ذلك بان ھذا النوع من اإلصابات لھ عالقة بحاالت التھاب الجزء العلوي من الجھاز التنفسي الذي 

معدلھ خالل فصل الشتاء كمرض االنفلونزا والتھاب البلعوم واللوزتین والقصبات الھوائیة وما یرافقھا من مضاعفات یزداد 

)  18, 17, 16تؤدي إلى حصول حاالت االلتھاب في األذن الوسطى وھذا ما أكدتھ الكثیر من الدراسات بھذا الخصوص (

)في دراستھ إلى أن فصول السنة لیس لھا Williamson son (1991) )19ویالحظ العكس من ذلك حیث أشار الباحث 

  عالقة بتكرار حاالت اإلصابة بالتھاب األذن الوسطى .

من باقي األنواع األخرى  المرضتشكل أعلى نسبة ألحداث  Ps. aeruginosa) ان بكتریا 3یتضح من الجدول (

) على التوالي . أما اقل نسبة كانت في Proteus spp. )21.5%, 24.7%,31.6%وبكتریا   Staph. aureusثم تلیھا 

  ).Klebsiella pneumonia )5.7%حالة بكتریا 

  

  -) یبین أنواع البكتریا المعزولة من حاالت التھاب األذن الوسطى :3جدول (

  %  العدد  نوع البكتریا  ت

1  Pseudomonas aeruginosa 50  31.6  

2  Staphylococcus aureus 39  24.7  

3  Proteus spp. 34  21.5  

4  Escherichia coli 14  8.9  

5  Streptococcus pneumonia 12  7.6  

6  Klebsiella pneumonia 9  5.7  

  %100  158  المجموع
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20) 2002و(Battiki and Ammar 2004 أكد الشویخ ھي األكثر  Ps. aeruginosa) إن بكتریا 21(  

. وان معدالت االلتھاب لألنواع الثالثة األولى ھي   S. aureusشیوعا في حاالت التھاب األذن الوسطى وتلیھا بكتریا 

  األعلى من بین مجموع حاالت االلتھاب باألنواع البكتیریة األخرى.

) من إن مصدر اإلصابة بالتھاب األذن الوسطى بالبكتریا المعویة السالبة Kononen 2002 )5ومما الحظھ 

الضروري أن یكون عن طریق المجرى األنفي البلعومي وإنما قد یكون لیس من  Ps. aeruginosaلصبغة غرام وبكتریا 

  عن طریق التلوث البرازي للمجرى السمعي.

ومن الطرق األخرى التي تساعد على نقل المسببات المرضیة إلى األذن الوسطى ھي استخدام الطرق غیر 

). أما السباحة في األنھار والمستنقعات فتعد من الطرق المھمة لحدوث التھاب 22الصحیحة في تنظیف األذن الخارجیة (

والبكتریا التي تعود إلى العائلة المعویة حیث تكون ھذه المصادر المائیة عرضة  Ps. aeruginosaاألذن الوسطى ببكتریا 

  ).23(للتلوث بفضالت اإلنسان والحیوان والتي تعد مصدرا مھما من مصادر التلوث البیئي

  حساسیة العزالت البكتیریة للمضادات الحیویة

وان  (TE, AMP)) وجود تباین كبیر في حساسیة العزالت للمضادات بالنسبة لمضادي 4یوضح الجدول (

على التوالي وقد یعود السبب في ھذه المقاومة إلى إنتاج  (%92 ,%94)قد بلغت أعلى النســــــــب   لھمامقاومة العزالت 

)، وكذلك االستخدام 24الت إنزیمات تشفرھا بالزمیدات  قادرة على تحطیم مجامیع مضادات البیتاالكتام (بعض العز

الواسع والعشوائي للعدید من المضادات في معالجة حاالت االلتھاب باألذن الوسطى أدى إلى زیادة المقاومة لھذه المضادات 

ھي أكثر أنواع البكتریا مقاومة لجمیع  Ps.aeruginosaإن بكتریا ). ویالحظ من الجدول المذكور 25الشائعة االستعمال (

التي  β- Lactamasesالمضادات الحیویة وقد یعود السبب إلى امتالك البكتریا آلیات دفاعیة متنوعة منھا إنتاج إنزیمات 

طبیة واحد أسباب وتعد مقاومة البكتریا لھذه المضادات من المشاكل ال β-Lactamفي مضادات  β-Lactamتحطم حلقة 

) كما ویمكن أن یعزي سبب ھذه المقاومة إلى حصول تحویر في واحد 26فشل عالج اغلب حاالت التھاب األذن الوسطى (

والتي تمثل موقع ھدف المضاد  ( Penicillin Binding Proteins ( PBPs))أو أكثر من اإلنزیمات الخاصة للبنسلین 

فرات كروموسومیة مما یؤدي إلى عدم وصول المضاد إلى ھدفھ داخل الخلیة ویحدث ھذا النوع من المقاومة بفعل ط

  ).27البكتیریة (

التي تقوم بعملیة   (efflux pumps)تمتلك عددا من المضخات الدافقة Ps. aeruginosaفضال عن أن بكتریا 

) إلى إن بعض سالالت 29(  Hoyle, et al (1992)) ولقد أشار 28سحب المضاد ودفعھ الى خارج الخلیة البكتیریة (

بالخلیة البكتیریة تتكون من عدید السكرید  في حاالت االلتھاب المزمن تنتج مادة مخاطیة تحیط Ps. aeruginosaالبكتریا 

الذي یعمل على منع وصول الجرع  Alginateوالتي تدعى بااللجینت  Mucoid Exopoly Saccharideالمخاطي 

) أشار إلى 30( 2000في عام   Loundonإلى داخل الخلیة البكتیریة وما یجدر ذكره أن  القاتلة لبعض المضادات الحیویة

إن المقاومة المتعددة للمضادات الحیویة محمولة على بالزمیدات متحركة بین البكتریا المرضیة وخصوصا المقاومة 

  لألجیال الجدیدة من المضادات.
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