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Abstract 

This study deals with the comparison of the effect of some disinfectants used in 

Hospitals from local market of Nineveh province from  different origins, on some 

Gram negative and Gram positive bacteria isolated from burns and wounds. These 

disinfectants includes  : Dettol (septol) ,Hepatine , Povidine-iodine , Hand sterilizer 

all of them from local , Arabic and international origins.   
Results showed a clear resistance of the studied bacteria , and differences in 

bacterial sensitivity toward disinfectants depends on its origins and bacterial species 

.It was clear that the disinfectant (hepatine) was the best disinfectant in inhibiting  

growth , the danish origin was the best of them then  Jordanian origin, the second 

disinfectant (dettol)  of  which the Jordanian origin was also the best, then (povidine-

iodine) of which the Emirates origin was the best and then (hand sterilizer gel) of 

France origin was best. 
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 الخالصة

يةا  والمقةتددمةمقارنة كفاءة مجموعه من المطهرات المتداولةة يةا القةول المة  ةة لالدراسة  هاجريت هذ
ومةةن مىاهةةاها المدت فةةة ع ةة  مجموعةةة مةةن البةتريةةا القةةالبة والموجبةةة ل ةةب ة كةةةرا   لمةايظةةة نوىةةو  المقتشةةا ات 

 -عةةةدن مةةةن المطهةةةرات وهةةةا الةةةدلتوب تسةةة توبي والهوبةةةا ون و  ويوةةةدلن تاختوةةةر والمعزولةةةة مةةةن الةةةةرول والجةةةرو    
 مة  ة وعرب ه ونول ه. ونلن ومعقم الودلن تجلي من مىاهأال

 وىةةت الىتةةالم المتع قةةة رةةالمطهرات وجةةون مقاومةةة وا ةةةة ل بةتريةةا المدروسةةة   كةةذل   بةةالن يةةا  قاسةة ة 
 مةنو    و  ةون ا  مطهةر الهوبةا ون كةا  ا ييةل يةا الت  ة    ونةو  البةتريةا المىشةأالبةتريا ل مطهرات اعتمانا ع   

مطهةةر  ها رننةةا هةةو ا ييةةل وي  ةة  المىشةةأذلةة  مطهةةر الةةدلتوب  وةة  كةةا   وبعةةدا رننةةا  ل  ةةه الةةدانماركا المىشةةأ
الفرنقةةةا هةةةو  المىشةةةأا مةةةارا ا هةةةو ا ييةةةل امةةةا معقةةةم الوةةةدلن تجةةةلي ي ةةةا   المىشةةةأالةةةونلن  وةةة  كةةةا   - ويوةةةدلن

 ا ييل.
 

 ت، المطهرات، الهوبا ون المعقماالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة
التةا  مدت فةةاألسةط  اليا  عقة م ا نوات الجرا  ةة ا ةاية الة  المعقمات والمطهرات ال  م ال ة   قتدد 

 ا ةةد ألةةدا العةةام ون يةةا الوسةة  الط ةةاو عةةد   ، و ةتةةاإ ىلةة  التىظ ةةط والتطهوةةرة او رةةأخر  رطريقةة   تعةةرل ل ت ةةو 
 وخطةرا  ع ة  ةةةة مر ةاهم  ا    ةو  الةدلهم لتوقة ويا الواقة  ية   رعةأل األءبةاء   م انر البةتوريا الممر ة

 .[1]ع   ةةتهم الشد  ة
ل مطهرات مشة ة رل ق ة جع ت الشةركات المىتجةة ل مطهةرات امةا   ةةديات  المقاومةيعد انتشار البةتريا 
ونت جةةة ل ةاجةةةة المقةةةتمرة الةة  اسةةةتددا  المطهةةةرات المدت فةةة يةةةا  الشةةةركات  .الدطوةةةرةةةةةبة لتفةةةاقم هةةذه المشةةةة ة 

 ان   ىتم و طور راسةتمرار هةذه المطهةرات مةن اجةل اسةت الها مانيةا لم ةال  هةذه الشةركات لةذا يةا  القةول والم
الةةةة  نخةةةةوب  ان مدت فةةةةة لهةةةةذه العاجةةةةات وا    ةةةةاة القةةةة طرة الىو  ةةةةة  واهةةةةةا    ا  انواعةةةة   يةةةةمالعالم ةةةةة والمة  ةةةةة 

 .[3,2]واستهاك مىتجات متدن ة الجونة وال فاءة 
  ة مةةن ار ةةر ا   ةةاء المجهريةةة المقةة بة  خمةةاإ ا نقةةا  والةوةةوا  ع ةة   ةةد سةةواء، عةةد البةتريةةا المر ةة 

المىدةرين او يةا  اذ  تواجةد من البةتريا الموجونة رشةةل ء  عةا يةا الجقةم Staphylococcus aureusالة  عد و 
 ذل  و ت  ،آخر جر  أو قط  ءريق عن الجقم  دخل لم ما عا  رشةل  ارة غورهذه البةتريا الج د  و عد  ع  

 المةةةةورات التهارةةةات  قةةة   أ  يمةةةةن  و  ا ةةةةةاء ا هةةةدا  يةةةا ءا فةةةة ج ديةةةة مشةةةارل  قةةة   مةةةا ك وةةةرا الةةةةون
والعظا  والمفاةل والدراجات وةمامات  التهارات يا أنقجة الج دخطور  وكذل   ق    مرل العانا العىقونية

 اهةةذو الةةد    ىنتةةاقةةةايا وممةةةن ا   تطةةور و قةة   و ذات الرلةةة أو التهةةاة ال الق ةة  الط  ة ةةة  والتهارةةات الجةةرو 
 .[5,4] لزنهر يا مة   المقتشف 

هةذ ا  المقة بة ل عدلةد مةن ا خمةاإ    ويتموةز بةتريةامن ال Pseudomonas aeruginosaو عد رةتريا 
، الرءوبةةةةة، مةةةةن البةتريةةةةا رمقاومتهةةةةا ل مةةةوان ال  م ال ةةةةة تالمعقمةةةةات والمطهةةةةراتي والعوامةةةل الفوزيال ةةةةة تالةةةةةرارة الىةةةو 

 هةةذه البةتريةةاكةةذل   تموةةز و  الت  ط ال  قةةاعىةةد ا ةةةارة رةة أو  عىةةد وجةةون   ةةب  مىةةاعاو قةة   امةةرال الجفةةا،ي، 
والتةا سة  ت المقاومةة   يةاال ات مدت فةة  قةاعدها  كونها  مت   الةووية ة ة ل عدلد من الميانات رمقاومتها الط 

تقة بة عةن هةذا الىةو  البةتوةرا ممةا نعةا المدت ةون ل بةة  يا القيةاء ع ة  ا ةةارة الم الةوويةيشل الميانات 
 . [7,6] قتعمل  وةفها  دالل عن الميانات التق ودية  الم ةروب ةعن م انر جدلدة ل ميانات 

المتداولة يا القول المة  ة يا مدلىة   كفاءة المطهرات المدت فة المىاهأاجرا هذا البة   هد، نراسة 
 . الوتها يا ا ستددا   جاه البةتريا المدت فةالموةل ومقتشا ا ها ومد  يع

 
 المواد وطرائق العمل

 البكتريا المدروسة -1
الدراسةةة عةةدن مةةن البةتريةةا الموجبةةة والقةةالبة ل ةةب ة كةةرا  والمعزولةةة يةةا ققةةم ع ةةو   هةةذهاسةةتددمت يةةا 

  عةز ت مةن رةتريةا ثةااذ اسةتددمت  [9,8] اسةتىانا الة  جامعة الموةل و ةم  أروةد  شد  ةها\الع و  ر  ة\الة اة
Staphylococcus aureus   يقةد العزلةة ا ولة  مةن هةذه البةتريةا عزلةت مةن الةةرول امةا العزلةة ال ان ةة وال ال ةة

العزلةةة ا ولةة  وال ان ةةة مةةن هةةذه  Pseudomonas aeroginosaوثةةا  عةةز ت مةةن رةتريةةا عزلةةت مةةن الجةةرو  
 من الجرو .البةتريا عزلت من الةرول اما العزله ال ال ه عزلت 
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 المطهرات -2
قود   المقتددمة البةتريا   جاه المدت فة وذل   ختبار يعالوتها الت   ط ة  استددمت المطهرات ذات المىاهأ

  ي1الدراسة وها مو ةة يا الجدوب ت
 الم ىعة لها.  ات المقتددمة يا الدراسة والمىاهأانوا  المطهر  (1الجدول)

سم المطهر ا التركيز  الشركة البلد المصنع لها   ت  
  سبتول 

 1 لوىوب -     سوريا 

ا رن -عما   2 لوىوب - سبار ون 

 3 س توب 2% سامراء العرال

 4 نلتوب - نما  القعونية

 5 نلتوب 2% ر دان العرال

  هيباتين

 Hexatane 6 4-5% سامراء العرال

ماركننا  WHO %1.5 Cetrimide 7 

 8 هوبا ون 4%     سوريا 

هالر م ا رن   %4 Hexatane 9 

أيودين -بوفيدين   

ألونلن - ويودلن 10% هركة الشرل ا وس   العرال  10 

ألونلن - ويودلن 70% اسطى وب  رك ا  11 

 Ecolab - Skinman soft 12 ىمارات

ألونلن - ويودلن 4%     سوريا   13 

ألونلن - ويودلن - الر مه ا رن   14 

  معقم اليدين )جل( 

 Biofresh - Biofresh 15 يرنقا

 Cleanser - Hand sanitizer 16 ةوىا

 Turkuaz medical - Germ of  lemon 17  رك ا

 SAR - Carfarma 18 م را 

( ال يوجد تركيز مثبت على العبوه-)  
 

 طرائق العمل
 للمطهرات مختبريا اختبار الفعالية التثبيطيه

راسةةتددا  ءريقةةة اختبةةار الةقاسةة ة ي رةةاألقرا ار تءريقةةة ا نتشةة  مطهةةراتل  اخت ةةرت الفعال ةةة الت   ط ةةة
ر المع ةةق  وةة   يةة  [10]1966سةةىة  وجماعتةةه Bauerوبا عتمةةان ع ةة  ءريقةةة ع ةة  نمةةو البةتريةةا قوةةد الدراسةةة 

 مارفر نةةةد الق اسةةةا رقةةةم وذلةةة  مقارنةةةة مةةة  ان ةةةوة  3سةةةم /خ  ةةةة /108البةتوةةرا يةةةا وسةةة  المةةةرل الم ةةةذا وبتركوةةةز 
المع ق البةتورا ولق  راسةتددا  ماسةةة قطى ةة معقمةة رعةد ذلة  و ةعت اقةرا  مةن من  3سم 0.1نقل و  ي  0.5ت

م ةم مشةبعة  تراروةز المطهةرات المةيةرة ثةم ث تةت ا قةرا   واسةطة 6 ي رقطةرWhatman N0.1ورل الترهة   ت
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 ةةم ا ةةاط اقطةةار  هاسةةاعة وبعةةد 24  ولمةةدة 37م قةة  معقةةم ع ةة  سةةط  ا ءبةةال الم قةةةة و يةةىت  درجةةة  ةةرارة 
 المطهر.     وب قر  الت 
 

 النتائج والمناقشة
الم ةةىعة واخةةتا،  ركوزهةةا  مطهةةرات والمعقمةةات رةةاختا، المىاهةةأي اخةةتا،  ةةأثور ال2لو ةة  الجةةدوب ت

  ع ةةة  البةتريةةةا الموجبةةةة والقةةةالبة ل ةةةب ة كةةةرا  قوةةةد الدراسةةةة  وةةة   بالىةةةت اقطةةةار الت  ةةة   رةةةاختا، نةةةو  البةتريةةةا
معظةةم ا  الةةدلتوب مةةن ا ةة  ي اذ لSeptol ةةأثور نلتةةوب تسةة توب  الىتةةالم هةةراظد   والشةةركة الم ةةىعة يقةة والتراروةةز

، الىةو  البةتوةرا اخت ف هةذا التةأثور رةاختاو ع   البةتريا قود الدراسة      ط هكانت ذات قدرة  المقتددمة المىاهأ
 .staphزلةة ال ان ةة مةن ل ع ع ة  قةدرة     ط ةهع ة  عةزلتون وكانةت ا  سامراء اعط  قدرة     ط ه نلتوبا  وجد  اذ

aureus  القةورا يقةد كةا  اع ة  ل ةدلتوب مةن المىشةأ هةرت معظةم البةتريةا قوةد الدراسةة مقاومتهةا واظم ةم 30بقطر و
 وىمةا اظهةر المىشةأ ا رننةا  بالىةا وا ةةا رأقطةار    ة    staph. aureusم م ل عزلةة ا ولة  مةن  10قطر       

م ةةم  22رقطةةر    ةة    staph. aureusالعزلةةة ا ولةة  وال ان ةةة مةةن  ظهةةرتامدت فةةة رةةأختا، الىةةو  البةتوةةرا يقةةد 
 الةةدلتوب مةةن اييةةل القةةعونا المىشةةأ ي ةةا  دلتوبي م ةةم امةةا الةة 17-6 ةةون ت  راو ةةت اقطةةار الت  ةة   لبق ةةة العةةز تو 

م وقةد م ة  24رقطةر  staph. aureusقةدرة    ة   ل عزلةة ا ولة  اع ة  واعطة   الت   ط ةه ها رننةا المىشةأ يةا قدر ة 
 .[13] ي1هةلت P. aerogenosaيعون اختا، هذا التأثور ال  انه ذو مقتو   طهور واءئ ع   

 
  أثور المطهرات راختا، مىاهاها ع   البةتريا قود الدراسة رأقطار       رالم م.( 2جدول )

رقم 
 العزلة 

 المطهرات 
 
 

 البكتريا 

 معقم اليدين )جل(  أيودين -بوفيدين هيباتين ديتول 
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1 Staph.aureus 10 22 10 24 12 30 38 10 14 9 17 12 6 8 30 25 6 10 
2 Staph.aureus 6 22 30 10 15 21 27 6 34 6 17 30 6 37 6 6 6 6 
3 Staph.aureus 8 14 20 16 13 17 31 6 22 6 6 6 6 27 6 6 9 9 
1 p.aeruginosa 6 17 9 20 17 20 20 6 17 10 15 20 6 6 6 6 6 10 
2 p.aeruginosa 6 6 6 6 15 6 9 6 10 6 7 6 6 8 6 6 6 6 
3 p.aeruginosa 6 6 6 6 14 6 10 6 11 6 9 6 6 13 6 6 6 6 
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  ع   البةتريا قود الدراسة أقطار       رالم م اهمىاهلدلتوب راختا،  أثور ا (1شكل )

 
ي لتي   بالن  أثور مطهر الهوبةا ون تال  ورهةقةدلني ع ة  العةز ت الموجبةة ل ةب ة 2وبالعونة ل جدوب ت

مةةةة  الشةةةةركات المىتجةةةةة ا خةةةةر  يقةةةةد وجةةةةد ا  المىشةةةةأ  االمىاهةةةةئ وعىةةةةد مقارنةةةةة الهوبةةةةا ون العراقةةةة  رةةةةاختا،رةةةةرا  
 م ةةةةةم ل عزلةةةةةة ا ولةةةةة   38ل بةتريةةةةةا  وةةةةة  اعطةةةةة  قطةةةةةر    ةةةةة    الةةةةةدان ماركا يعةةةةةد ا ييةةةةةل يةةةةةا القةةةةةدرة الت   ط ةةةةةه

staph. aureus  ل ة والعزلة ال ال ةstaph. aureus  ولة م ةم والعزلةة ا 27 كانةت عزلةة ال ان ةةم م ول  31كانت  
 .staphط  ار ر قطر       ل عزله ا ول  الهوبا ون العراقا اعا  يا  ون  م م  20رقطر   P. aerogenosa ل ة

aureus 30 م ةةةم امةةةا الهوبةةةا ون ا رننةةةا يقةةةد اعطةةة  اع ةةة  قطةةةر    ةةة   ل عزلةةةة ال ان ةةةةstaph. aureus 34 م ةةةم
ا قةل  ةأثورا مقارنةة كةا   ةون الهوبةا ون القةورا  ا  ي م ةم يةا22-11 ةون ت و راو ت اقطار الت     لبق ة العةز ت

م ةم وقةد اخت ةف  ةأثور  10رقطةر  staph. aureus اعط  ار ر قطر       ل عزلةة ا ولة رالمىاهئ ا خر   و  
 P. aerogenosaالت     راختا، الىو  البةتورا وقد يعز  ذل  ال  نو  المقاومة لت   البةتريا  و  ا  عز ت 

قةةل  قاسة ة ل مطهةةرات ا   ةو  ا  البةتريةا القةةالبة ل ةب ة كةةرا   اذ staph. aureusرانةت اقةل  ةةأثرا مةن عةةز ت 
والذا يعون ال  الطبقات الدارج ة ل جدار الد ةوا والت ووةرات يةا نفاذيةة ال شةاء ال المةا ل بةتريةا  تال  ورهةقدلني

 .[14,13,12]ي 2هةل ت



 بشرى دلي حمد 

 

109 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 
  

  
  

 

         

     

        

    

     

 
  م أثور الهوبا ون راختا، مىاهاه ع   البةتريا قود الدراسة أقطار       رالم  (2شكل )

 
 وة  ا   أي اييا ا  مطهر  ويدلن الةونلن كةا   ةأثوره متبةالن رةاختا، المىاهة 2ويتي  من الجدوب ت 

ة ا ولةةةة العراقةةةةا لةةةةم ل ةةةةدا اا  ةةةةأثور     طةةةةا ع ةةةة  معظةةةةم البةتريةةةةا قوةةةةد الدراسةةةةة عةةةةدا العزلةةةةة  المىشةةةةاء  .P ل ةةةة

aerogenosa    لمعظةةم البةتريةةا يةةا  ةةةون   ط ةةةهالقةةورا المىشةةأ قةةدرة     لةةةم يظهةةر   م ةةم  10رقطةةري ةةا  الت  ةة
لبق ةة و راو ت ا قطار  staph. aureusم م ل عزلة ال ان ة  37بقطر و  اعط  المىشأ ا رننا اع   قدرة     ط ة 

 .staph ل ةةة  ي م ةةم امةةا المىشةةأ ا مةةارا ا يقةةد اعطةة  اع ةة  قةةدرة     ط ةةة ع ةة  العزلةةة ال ان ةةة27-6 ةةون تالبةتريةةا 

aureus  لتركةةةا يقةةةد المىشةةةأ ااعطةة  ي م ةةةم  وىمةةةا 20-6 ةةون ت او ةةةت ا قطةةار لبق ةةةة العةةةز ت و ر م ةةةم  30بقطةةر و
وقةةد يعةةز  ذلةة  ا   ي3هةةةل ت م ةةم 17رقطةةر  staph. aureusل عزلةةة ا ولةة  وال ان ةةة  اعطةة  اع ةة  قةةدرة     ط ةةه

سةات عدلةده الة  وقةد اهةارت نرا   ويدلن الونلن من المطهرات التا  تموةز  تأثورهةا ع ة  جم ة  ا نةوا  الجرثوم ةة 
ا  معظم البةتريا المقاومة ل ميانات الةووية   و  مقاومة ل مطهةرات والمعقمةات وهةذه   ةو  ذات عاقةة رعةدو  

 .[15   3] المقتشا ات
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 ألونلن راختا، مىاهاه ع   البةتريا قود الدراسة أقطار       رالم م - أثور  ويودلن ي 3هةل ت

 
ي  أثور معقةم الوةدلن جةل  ركةا المىشةأ ق وةل او معةدو  التةأثور ع ة  جم ة  العةز ت 2ت ا اظهر الجدوبرم

م ةم امةا المىشةأ الفرنقةا يقةد  9رقطةر  staph. aureusيا  ون اظهر قةدرة رقة طة ع ة  العزلةة ال ال ةة المدروسة 
 staph. aureusل عزلةةةة ا ولةةة    بالىةةت قدر ةةةه الت   طةةةه ع ةة  العةةةز ت المدروسةةةة يقةةةد اعطةة  اع ةةة  قةةةدرة    ةة  

 م م  30رقطر
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 ع   البةتريا قود الدراسة أقطار       رالم م  مىشاله أثور معقم الودلن تجلي  راختا، ي 4هةل ت
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م م ل ل من العزلةة  10رقطر    قدرة     ط هيا  ون كا  المىشأ الم را ق ول التأثور  و  اعط  اع 
 ال وىا المىشأ اع   قدرة     ط ةه   واعط  معقم الودلن جول P. aerogenosaول ة  staph. aureusول  ل ة ا 

 Ethyl alcohol  وقد يعون اختا، هذا التأثور ال  نقبة  ركوةز  staph. aureusم م ل عزلة ا ول   25رقطر 
ذو مقةتو   طهوةر واءةئ وغوةر سةا  وار ةر  الموجون يا كل مةن معقةم الوةدلن جوةل رةاختا، المىاهةئ الةذا يعت ةر

 .[16]ي4يعال ة  د البةتريا الموجبة ل ب ة كرا  هةل ت
الهوبةا ون اعطة  مطهةر  يقةد كةا  هوبةا ون والةدلتوب  وة  ل بةتريةا قوةد الدراسةةاما رالىقبة  ييل مطهر 

ةة قةةدره    ة staph. aureus  ط ةةه ع ةة  العزلةةة ا ولةة  وال ان ةةة ل ة  وبأقطةةار  P. aerogenosa والعزلةةة ا ولةة  ل ةة
ع ةة  التةةوالا وقةةد يعةةز  ذلةة  الةة  اخةةتا،  ركوةةز المةةانة الفعالةةة ل مطهةةرات  وةة  كةةا  لهةةا  م ةةم ي20   34   38ت

وء  عةة  و ركوزه أثور متبالن ع   القدرة الت   ط ه  نوا  البةتريا رأختا، المىاهأ  بعا لىو  البةتريا ونو  المطهر 
ي  وة  ا ةهرو ا  مطهةر الهوبةا ون كةا  ا ييةةل 2010مة  نراسةة العةوةدا واخةرو  ت وهةذا لتفةق [17]المقاومةة 

ي  وةة  ا ةةهرو ا  مطهةةةر 2009   وىمةةا هةةذا لةةم لتفةةق مةة  نراسةةة نةةورا واخةةرو  ت [3] ل  ةةه الةةدلتوبيةةا الت  ةة   
ىتدبةة المدروسةة القاي و  كا  ا ييل من  و   أثوره وبتراروز واءاةه  والةدلتوب كةا  ا قةل  ةأثورا يةا البةتريةا الم

[18]. 
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