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Abstract  

This research aim to study antibacterial activity of vinegar only and 
a mixture of vinegar and honey against some pathogenic bacteria. The 
results showed that mixture of vinegar and honey was more active than 
the vinegar only, and it was found that there were differences in 
sensitivity of studied bacteria towards that different lightening. 
Staphylococcus epidermidis was the most sensitive to both concentrated 
50/50, 25/75 it was shown the superiority of that mixture of vinegar and 
honey activity upon some of those antibiotics according to the type of 
studied bacteria, which may indicate the capability of using this mixture 
of vinegar and honey to control pathogens which are sensitive to it.  

  

  الخالصة 
اجري هذا البحث بهدف دراسة الفعالية التثبيطية للخل لوحدة وخليط الخل والعسل تجاه             

خل والعسل كان اكثر فعالية مـن تـأثير         أثبتت النتائج ان خليط ال    . عدد من الجراثيم المرضية   
ط الخـل    في حساسية الجراثيم تجاه التراكيز المختلفة لخلي       اًووجد ان هنالك تباين   . هالخل لوحد 

 تم تثبيط النمو إذ  حساسية أكثر  Staphylococcus epidermidis جرثومةوالعسل وكانت 
الخل والعسل على بعـض  كما تبين تفوق خليط  75/25و50/50  بشكل كامل لكل من تركيز

 استخدام خليط   إمكانية على   المضادات الحيوية المتداولة وحسب  نوع الجرثومة ليعطي مؤشراً        
  . الخل والعسل في السيطرة على االمراض المرتبطة بالجراثيم الحساسة لهذا الخليط
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  :المقدمة
 مـن    مـشتقة  Vinegar خل   وكلمة. نتاج الخل منذ قديم الزمان     على إ  اإلنسانتعرف  

 1864 والتي تعني النبيذ الفاسد والذي اكتشفه العالم لويس باسـتور عـام              Vinaigreالكلمة  
  .)1 (بعملية تخميرية طبيعية

 ولـه وزن  CH3cooHماويـة  يغة الكي ذو الصacetic acidالخل هو حامض الخليك 
دم مـع   نسبة كما يستخة وهو عبارة عن سائل قابل للمزج بالماء بأيمول/ غرام 60,05جزيئي  

ـ ييتم تصنيع الخل بطـريقتين امـا بطر       .  الحفظ ضعسل النحل كمادة مضافة لألغذية لغر       ةق
 على  Acetobacterلوجية التي تعتمد على استخدام قدرة بكتريا حامض الخليك          واألكسدة الباي 

 يحضر الخل تحضيراً صـناعياً مـن اكـسدة          يلي الى حامض الخليك، او    اكسدة الكحول االث  
هنالك عـدة مـواد     وكربنة كحول الميثانول     الهيدروكاربونات البسيطة وكذلك     االستلدهايد او 

 والكـرز   د التفاح والتمر والتـين    تستخدم لغرض تصنيع الخل بالطريقة االولى ومن هذه الموا        
غنـاه بالعناصـر     خل التفاح هو افضل انواع الخل عمومـاً ل         ديعالخ،  ... والموالس والمالت   

   .)1،2،4,3 (لمتعددةالغذائية وفوائده الطبية ا
هيـدرات   النه يكتنز كميـة كبيـرة مـن الكاربو         اً مميز  خالً داما خل التمر فكذلك يع    

 ان المـادة    إذ مضاد حيوي عرفـه االنـسان        ل الخل او  ويعد .والبكتينوالفيتامينات والمعادن   
 وحـامض   االوكزاليكالفعالة في الخل هي االحماض العضوية مثل حامض الخليك وحامض           

فيتامينات واالحماض االمينيـة    ك وحامض الترتاريك وقسم قليل من امالح المعادن وال        الستري
 يعمل خل التفاح على قتل البكتريـا المعديـة          إذ  والتي تعزى اليها الفعالية العالجية     والبكتينات

اما  .ويحد من مخاطر انتقال االمراض بين الطيور ويطهر الجيوب االنفية عن طريق الشرب            
   .)2,5(زيل السموم من الدم ويستخدم لعالج الجروحخل التمر في

   العسل يعد من اقدم االطعمة واالدويـة التـي نـشأت مـع االنـسان لقـرون          كما ان 
اض عضوية وبروتينـات   اذ يحتوي العسل على سكر العنب واحم   .اًأساسي غذاءبوصفه  عديدة  

 peroxidase  وانزيم ,catalese انزيمو  invertase انزيمو amylaseوانزيمات مثل انزيم
  .)B1  ،B2  ،B3  ،B5  ،C )6وفيتامينات مثل   Lipaseوانزيم

ـ  اًلقد القى العسل اهتماماً كبيراً في الدراسات الحديثة ووجد انه يعمل مضاد             اذ  اً حيوي
 في عـالج امـراض      ماًااستعمل موضعياً فوق الجروح والحروق وكذلك يلعب العسل دوراً ه         

وان وجـود البوتاسـيوم      لك بسبب خصائص العسل المضاده للجـراثيم      اللثة وتقرحات الفم وذ   
 المتولد في العسل مهم في تكوين بيئة غير مناسبة لنمو الجـراثيم     ) H2o2(والماء واالوكسجين   

)8,7,6،9،10،11(.  
 الـى   الحيويـة تـم التوجـه      وفي السنوات االخيرة نتيجة لمقاومة الجراثيم للمضادات      

  .شاب والمنتوجات الطبيعية كالخل والعسلدائل من االعبال استخدام
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الجـراثيم الـسالبة    بعض  معرفة مدى تأثير الخل والعسل على نمو        إلى  تهدف الدراسة   
  .غة كرام قيد الدراسةبلصوالموجبة 

  

  :المواد وطرائق العمل
  :المواد

  يةض الجراثيم المرأنواع ) 1

  :وهي عديدة من الجراثيم  في هذه الدراسة أنواعتخدمتسا
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus 
faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa 

جامعة الموصل وقد تم تأكيد تشخيـصها       / لكلية العلوم / المعزولة في قسم علوم الحياة    
هرية والزرعية واالختبارات البايوكمياوية المالئمـة واسـتناداً الـى          استناداً الى الطرق المج   

)12،13.(  
  

  : الخل) 2

  :المحلية المتضمنة الخل المتوفرة في األسواق أنواع معظم استخدم
  %.5-4خل التفاح سوري المنشأ وبنسبة حموضة  •
  %.6خل التفاح اردني المنشأ وبنسبة حموضة  •
  %.5موضة خل التفاح تركي المنشاْ وبنسبة ح •
  %.5خل التفاح نمساوي المنشأ وبنسبة حموضة  •
 %.6-4وبنسبة حموضة ) البدوي(خل التمر  •

  

  :العسل  )3

  .استخدام عسل النحل المحليتم 
  

   المضادات الحيوية) 4

  :استخدمت سبعة انواع من المضادات الحيوية وهي
Ciprofloxacin CPR 

Cefixime  CFM 
Rifampicin  RA 
Tetracyclin  TE  

Streptomycin S 
Cephalexin  CL 
Cloxacillin  CX  
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 (BIOANAL YSE LTD Ankara TURKEY)والمجهزة اقراصها من شـركة  
رها على الجراثيم المدروسة مع تأثير الخـل والعـسل وباسـتخدام نفـس              يلغرض مقارنة تأث  
  .الخطوات السابقة

  

  :طريقة العمل

  : فحص الحساسية) 5

خل التفاح وخل التمر الى قنينة زجاجية تحتوي على          مل من كل من      0.1 إضافة تتم
تركت لتتـشبع فـي درجـة       )  ملم 6,5قطر القرص   (ص من اوراق الترشيح المعقمة      اقرأ 10

لدراسة التـأثير التثبيطـي     ) 1966( وجماعته   Bauerاتبعت طريقة    ثم   )14( حرارة المختبر 
  .)15(النواع الخل على الجراثيم المدروسة

  :كاآلتي بتراكيز مختلفة وكان )حجم/حجم (العسل/لخلاخليط  كما استخدم
  : ويتضمن75/25. أ

A = خليط خل التفاح سوري المنشأ مع العسل  
B = خليط خل التفاح اردني المنشأ مع العسل  
C = خليط خل التفاح تركي المنشأ مع العسل  
D = خليط خل التفاح نمساوي المنشأ مع العسل  
E =  ع العسلم) البدوي(خليط خل التمر  

  

   ويتضمن 50/50. ب
F = خليط خل التفاح سوري المنشأ مع العسل  
G = خليط خل التفاح اردني المنشأ مع العسل  
H = خليط خل التفاح تركي المنشأ مع العسل  
I = خليط خل التفاح نمساوي المنشأ مع العسل  
J =  مع العسل) البدوي(خليط خل التمر  

  

  : ويتضمن25/75. ج
K = لتفاح سوري المنشأ مع العسلخليط خل ا  
L = خليط خل التفاح اردني المنشأ مع العسل  

M = خليط خل التفاح تركي المنشأ مع العسل  
N = خليط خل التفاح نمساوي المنشأ مع العسل  
O =  مع العسل) البدوي(خليط خل التمر  
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 . فـي حالـة الخـل      أعاله ةاعيدت طريقة تحضير اقراص اوراق الترشيح كما مذكور       
ـ      4-5  اختبار الحساسية تم نقل    إجراءلغرض  و  ري الـى قنـانٍ     مستعمرات من كل نوع بكتي

 درجة مئويـة لمـدة   37ت بدرجة نضح وNutrient Broth المغذي لمرقاتحتوي وســط 
مـن  ) 3(  مقارنتها مع االنبـوب رقـم      توتم ، الملح الفسيولوجي  خففت بمحلول  ساعة ثم    18

 مل الـى وسـط      0.1مل لغرض تثبيت العدد، ثم نقل       / خلية 108انابيب السيطرة الذي يعادل     
ت حـضن  ثـم  Lر بواسطة قضيب زجاجي بشكل حرف ش ونNutrient agarاالكار المغذي 

 معقم لغرض تثبيـت االقـراص        دقيقة لغرض التشرب استخدم ملقط     30 لمدة   ° م 37بدرجة  
وع بكتيري ثـم     الخل والعسل على سطح االوساط الملقحة لكل ن        لوحده وبخليط المشبعة بالخل   

 ساعة وسجلت النتائج من خالل مالحظـة        24 درجة مئوية لمدة     37ت االطباق بدرجة    نضح
   ).16(وقياس قطرالتثبيط واستناداً الى 

  
  النتائج والمناقشة

على البكتريا الـسالبة     المستخدملخل  النواع ا التأثير التثبيطي   ) 1( رقم   يوضح الجدول 
 في حساسية العزالت الجرثومية المدروسة تجاه       اًلك تباين هنا لوحظ   إذموجبة لصبغة كرام،    وال

  .االنواع المختلفة من الخل المستخدم في هذه الدراسة
 pseudomonas aeruginosa و Staphylococcus aureusفقد اظهرت البكتريا 
 Staphylococcus epidermidis   امـا البكتريـا  ) 1صـورة  (مقاومة لجميع انواع الخل 

 ملم تجاه خل التفـاح      12 كانت اكبر منطقة تثبيط      إذبنسب مختلفة النواع الخل       حساسة فكانت
  .تركي المنشأ، ومقاومة لخل التمر

 ملم تجـاه  15فوجد اعلى منطقة تثبيط كانت  Streptococcus faecalisاما بكتريا 
  . خل التفاح تركي المنشأ، ومقاومة لخل التفاح اردني المنشأ

   طاستجابة متباينة وكانت اكبر منطقـة تثبـي   Escherichia coliوقد اظهرت بكتريا 
اظهرت اعلـى منطقـة   فقد  Klebsiella pneumonia اما بكتريا،   ملم تجاه خل التمر11

   بكتريـا    اظهـرت  كمـا ،  )2صـورة    ( ملـم  21خل التمـر والتـي كانـت        في حالة   تثبيط  
Proteus mirabilis قطر التثبـيط   كانإذأ اكبر منطقة تثبيط تجاه خل التفاح سوري المنش 

  . ملم15
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  التأثير التثبيطي لخل التفاح وخل التمر تجاه البكتريا الموجبه والسالبة لصبغة كرام :)1( رقم جدول

  )قطر التثبيط بالملم( نوع الخل
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
  نوع الجرثومة

R R  R  R  R  Staphylococcus aureus 
R  10  12  11  11  Staphylococcus epidermidis   
10  8  15  R  13  Streptosoccus faecalis  
11  8  7  8  7  Escherichia coli 
21  R  R  R  7  Klebsiella pneumoniae 
10  8  R  R  15  Proteus mirabilis 
R  R  R  R  R  Pseudomonas aeruginosa 

  

  %5-4  لتفاح سوري المنشأ بنسبة حموضة  خل ا-1

  %6     خل التفاح اردني المنشأ بنسبة حموضة-2

  %5    خل التفاح تركي المنشأ بنسبة حموضة -3

  %5  نمساوي المنشأ بنسبة حموضة خل التفاح -4

  %6.4    بنسبة حموضة) البدوي( خل التمر -5

   االرقام في الجدول تشير الى اقطار التثبيط مقاسة بالملم-

R = Resistant 
  

  
 قد تعـزى    ة المستخدم  الخل أنواع أظهرتهاة المضادة للمايكروبات التي     ان هذه الفعالي  

سباب عديدة منها انـه يخفـض        يعود ال   قد الى ان للخل فعالً قاتالً للجراثيم وان تأثيره القاتل        
 ان معظم البكتريا الممرضة لالنسان تنمو في االوساط المتعادلة          إذ )pH( األس الهايدروجيني 

يـرات  يلى احـداث تغ   كما ان للخل القدرة على اذابة دهون غشاء الخلية الجرثومية والقدرة ع           
 يـشبه  dissociation coefficient وللخل ثابت تأين denaturationتركيبية في البروتين 

 منه حتى في درجات     اً كبير اًثابت تأين حامض البروبيونك وحامض السوربك ولذلك فأن جزء        
ـ        ) مثل وسط المعدة  (الحموضة المرتفعة    ل يكون بصورة غير متأينة وللحالة غير المتأينة للخ
  ).17،18،19(فعالً قاتالً للجراثيم 

 الخـل   أنـواع  إلـى  العسل   إضافة تولغرض دعم تأثير الخل المضاد للمايكروبات تم      
 والتركيز الثـاني    75/25المختلفة باستخدام نسب مختلفة لكل من الخل والعسل التركيز االول           

الى التـأثير    )2(رقم  تشير النتائج في الجدول      على التوالي،    25/75لتركيز الثالث    وا 50/50
  . لصبغة كرامالسالبة  والتثبيطي لخليط الخل والعسل وبتراكيز مختلفة تجاه البكتريا الموجبة

التأثير التثبيطي لخليط الخل والعسل وبتراكيز مختلفة تجاه البكتريا الموجبة والسالبة : )2(  رقمجدول

  .لصبغة كرام

  نوع الجرثومة  )حجم:حجم(العسل / نسبة الخل 
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25/75  50/50  75/25  
O N M L K J I H G F E D C B  A   

20 20 20 18 20 9  11 10 7  10 8  8  R R 7  Staph. 
aureus 

 .Staph 30 25 25 21 25  تثبيط النمو بشكل كامل  تثبيط النمو بشكل كامل
epidermidis 

8  7  7  7  8  7  7  7  7  7  10 10 10 R 7  Strept. 
faecalis 

15 7  7  7  7  7  R R  R 7  7  7  8  8  7  E. coli 

20 25 30 25 25 13 20161223 12 12 R 13 10 Kl. 
pneumoniae 

15 25 24 15 25 22 18212025 19 20 20 R 20 Pr. mirabilis
25 25 10 21 20 7  R 7 7 20 R 10 7  7  7  P. aerginosa

  

   اراقام تشير الى اقطار التثبيط مقاسة بالملم-

R =Resistant 

  
 على نمو البكتريا فقد اظهرت بكتريا       75/25العسل بنسبة   /تركيز الخل  تأثير   حظ يال إذ

Staph. aureus   مقاومة لكل من خليطB و C  ملم لكل من 8واعلى قطر تثبيط كان D و 
E . اما بكترياStaph. epidermidis   وقـد  كانت ذات حساسية عالية لجميع انواع الخليط 

ة بنـسب  حساس كانت Strept. faecalis والبكتريا ، A لـ  ملم30احدثت اعلى قطر تثبيط 
  .Bواظهرت مقاومة لـ  E و D و Cمتساوية لكل من 

وقـد   . C و   B ملم لكل من     8 فقد احدثت اكبر منطقة تثبيط ذات قطر         E.coliبكتريا  
امـا   .B ملم لـ    13 واكبر قطر تثبيط كان      Cلـ  مقاومة   kl.pneumoniaeاظهرت بكتريا   

 ملـم   20 واحدثت اعلى منطقة تثبيط      ،)3صورة   (Bلـ   كانت مقاومة    Pr.mirabilisبكتريا  
   .Eـ  اظهرت مقاومة لP. aeruginosاما بكتريا   .D و C و Aـ ل

ـ       وقد كان التأثير      علـى نمـو     50/50سبة تركيـز     التثبيطي لخليط الخل والعـسل بن
ـ  حدثت اكبر قطر تثبيط   ا Staph.aureus بكتريا    ان  فنالحظ البكتريا ـ    .Iـ  ي ل ا امـا بكتري

Staph. epidermidis   ًتم تثبيط النمو بشكل كامل لجميـع  إذفكانت ذات حساسية عالية جدا 
   ملم 7 منطقة تثبيط Strept.faecalisوقد اظهرت بكتريا  .انواع خليط الخل والعسل
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ـ      .I و   H و   G فكانت مقاومة لكل من     E.coliاما بكتريا    .جميع التراكيز ل ت فـي حـين كان
 .Prوقد اظهرت بكتريا   .Fـ  ملم ل23اكبر منطقة تثبيط كانت   Kl.pneumoniaeبكتريا 

mirabilis       لـ   ملم   25اكبر منطقة تثبيط بقطرF.     اما بكتريـاP.aeruginosa    فكانـت
   .Iـ مقاومة ل

 علـى البكتريـا      25/75 والعسل وبنـسبة     وعند مالحظة التأثير التثبيطي لخليط الخل     
 20احدثت اكبر قطر تثبـيط       Staph.aureusان بكتريا   لموجبة لصبغة كرام  وجد      البة وا الس

 فقد تم تثبيط النمو بشكل Staph. epidermidis ااما بكتري .O و N و M و K ملم لكل من
 .N و M و L  لكل مـن اً متقارباً ذات تأثير Strept. faecalisوقد اظهرت البكتريا  كامل 

  kl.pneumoniaeامـا بكتريـا    .Oـ  ملم ل15 قطر تثبيطي كان فاعلى E. coliاما بكتريا 
اعلى منطقة تثبيط    Pr.mirabilis بكتريا    وقد اظهرت  .M ملم تجاه    30فاكبر قطر تثبيط كان     

 ملم لكل من    25 اكبر منطقة تثبيط     P.aeruginosaاظهرت بكتريا    .N و   K  ملم لكل من   25
N و O.  

تخدمة قد يعزى الى الفعالية     س الى انواع الخل الم    ن هذا التأثير الواضح الضافة العسل     ا
التثبيطية الجيدة المرتبطة بالعسل والتي تعود الى االزموزيـة المرتفعـة للعـسل او لوجـود                

يرجع ذلـك إلـى     قد  األنزيمات في العسل او لوجود مجموعة المواد المثبطة للنمو البكتيري و          
 االوكسجيني الماءى عل بسبب احتوائه في العسل) PH 3,8(سبب انخفاض االس الهيدروجيني 

)H2O2(، )20،21(.  
وعند مقارنة تأثير الخل لوحـده       دعما لفعالية الخل التثبيطية      تبين ان اضافة العسل قد أعطى       

وكذلك الخليط مع العسل مع تأثير بعض المضادات الحيوية المتداولة اتجاه الجراثيم المدروسة             
ملم 39 قد احدث منطقة تثبيط      Ciprofloxacin الحيوي   ان المضاد فقد اظهرت النتائج    ) 22(

  ).4(و ) 3(جدول ، Kl.pneumoniae  لبكترياوكذلك E. coliلبكتريا 

  
  تجاه مجموعة من المضادات الحيوية المتداولةالسالبة لصبغة كرام حساسية بعض الجراثيم : 3جدول ال

Pr.mirabilis Kl.pneumoniae E. coli R I S  الحيويالمضاد 
(S)36  (S)39  (S)39 ≤15 16-20 ≥21 CRP  
(R)5 (R)5  (R)8  <14 15-22 ≥23 CFM 

(R)10 (R)10 (R)10 <16 17-19 ≥20 RA 
(S)23 (S)26 (S)25 ≤14 15-18 ≥19 TE 
(S)20 (S)20  (I)17 <16 17-18 >19 S 

S=Susceptible  ، I=Intermediate ، R=Resistant  
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  م الموجبة لصبغة كرام تجاه مجموعة من المضادات الحيوية المتداولةحساسية بعض الجراثي: 4الجدول 
Staph. 

epidermidis Strept. Faecalis R I S المضاد الحيوي

(S)35 (S)39 ≤15 16-20 ≥21 CRP  
(R)14 (S)28 <14 15-18 ≥19 TE 
(S)19 (S)19 <16 17-18 >19 S 
(R) 10  11)R(  <14 15-17 ≥18 CL 
(S)22 (R)6 <8 9-10 >11 CX 

  

حـساسية عاليـة تجـاه المـضاد الحيـوي            Pr.mirabilisوقد اظهرت البكتريـا     
Ciprofloxacin امـا البكتريـا     ،   ملـم  36  بلـغ   قطر تثبيط  أظهرت إذStrept.faecalis  

 Ciprofloxacin كانت اكثر حساسية للمـضاد الحيـوي   Staph. epidermidisوالبكتريا 
 ملم على التوالي وفي هذا البحث درسنا مفعول كل          35لم و    م 39  بلغت  منطقة تثبيط  واظهرت

من الخل وخليط الخل والعسل فوجد ان الخـل لوحـده مقـارب لتـأثير المـضاد الحيـوي                   
Streptomycin       ين ويفـوق تـأثير كـل مـن المـضادين الحيـوي             في بعـض الجـراثيم  

Cefiximeو Rifampicin  في بعض الجراثيم االخرى .  
 كما فـي    Ciprofloxacinمقارب لتأثير    تأثيره   75/25سل بنسبة   اما خليط الخل والع   

 لكل من الخل والعـسل  50/50وعند نسبة ، ) 2(، جدول  Staph. epidermidisبكتريا 
 Cloxacillin و   Cephalexin و   Streptomycin ه يفوق كل من المضادات    نالحظ ان تأثير  

 تثبيط النمو بشكل كامل ، جدول  تمإذ  Staph. epidermidis في بكتريا Ciprofloxacinو
)2(.   

الحيـوي  لمـضادات   ل مقـارب  ه تـأثير  25/75ونالحظ نسبة خليط الخـل والعـسل        
Tetracyclin كما في بكتريا Kl.pneumoniae  ، 2(جدول.( 
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