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ABSTRACT 
            The study concerned the inhibitory effect of vinegar towards the 
bacteria isolated from burn infections including Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus ,Klebsiella pneumoniae،Escherichia 
coli,Proteus mirabilis,Klebsiella oxytoca by choosing five samples of 
vinegar as the Iraqi apple vinegar, Iraqi date vinegar,(both from Al-
Badawi trademark),home made apple and date vinegar, Jordanian apple 
and grape vinegar . The Acetic acid contents was estimated in each type. 
The results showed that all vinegar types, has high inhibitory effect 
against the isolated bacterial species when compared with  Floumizin 
ointment which was used as control supremacy in its effect against most 
of the isolated bacterial species. Pseudomonas aeruginosa showed high 
sensitivity towards the various types of vinegar. More over this study 
included also, the effect of the Iraqi apple vinegar (Al-Badawi) in treating 
burns in three patients and comparing it with the Floumizin ointment. The 
number of bacteria in (1) gm of tissues before and after the treatment with 
vinegar were estimated. The results showed a reduction in the number of 
bacteria in the area treated with vinegar which was (8.5x108) cell/gm  
compared with their numbers before treatment which was (11.5x1013) 
cell/gm in contrary to treatment with Floumizin which was (17.5x108) 
cell/gm. More over this study included also, the effect of vinegar in the 
burned tissues and showed that it had good effect in restoring of damaged 
tissue layers and aids to their healing. 

 

  ملخصال
بعض الجراثيم المعزولة مـن     د من   عد في هذه الدراسة التأثير التثبيطي للخل على         حدد       

 Staphylococcus aureusو Pseudomonas aeruginosa  التـي شـملت  الحـروق و 
 Klebsiella وProteus mirabilisو Escherichia coli  وKlebsiella pneumoniaeو

oxytoca  خمسة أنواع من الخل وهي خل التفاح العراقي وخل التمـر العراقـي              تاذ اختير 
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ـ   .وخل التفاح والتمر المنزلي وخل التفاح األردني وخل العنب األردني          سبة حـامض    قدرت ن

 أظهرت النتائج أن أنـواع      . تأثيرها التثبيطي في الجراثيم المعزولة     الخليك في كل منها ودرس    

مـرهم  بية تثبيطية عالية ضد األنواع الجرثومية المعزولـة مقارنـة            تمتلك فعال   جميعها الخل

واظهر خل التفاح العراقي تفوقا واضحا      .  الذي أستخدم عينة سيطرة    Floumizinالفلومازين  

وأظهـرت جرثومـة    . أغلـب أنـواع الجـراثيم المعزولـة       في  ومتميزا في تأثيره التثبيطي     

Pseudomonas aerugiosa تأثير  حدد كما.ألنواع المختلفة من الخلحساسية عالية تجاه ا 

مرهم الفلومـازين   بفي الجراثيم الملوثة للحروق في ثالثة مرضى مقارنة         خل التفاح العراقي    

غم مـن النـسيج قبـل       ) 1( اعداد البكتريا في   وقدرتالمستخدم في معالجة إصابات الحروق      

ريا في منطقـة الحـرق بعـد         عدد البكت  ا في المعاملة بالخل وبعدها وأظهرت النتائج انخفاض     

) 1014X1.15(غم مقارنة بإعدادها قبل المعاملـة بـه   /خلية) 108X8.5( المعاملة بالخل إلى

فضال عن تـأثيره الجيـد      . غم/خلية  ) 109×1.75(غم وبعد المعاملة بمرهم الفلومازين      /خلية

ابة في منـاطق    والمتميز في التئام الحروق وإعادة تكوين الطبقات المفقودة من األنسجة المص          

  .الحرق

  المقدمة
 والمهمة فـي عـالج إصـابات         الرئيسة تكالد تلوث الحروق بالجراثيم من المش     يع  

من أكبر األخطار التي يواجهها مرضى ) Burn Infection(خماج الحروق ااذ تعد الحروق 

الحروق على الرغم من التقدم الكبير الحاصل في أساليب المعالجـة عـن طريـق اسـتخدام                 

التي لهـا أهميـة     ) Excision( ية الموضعية الفعالة وأجراء عملية القشط       ئجات الكيميا العال

كبيرة في التقليل من غزو األحياء المجهرية الممرضة لمنطقة اإلصابة فـضال عـن تطـوير               

 وهذا التلوث اما أن يكون داخليا أي من النبيـت           )٣،٢،١(.العديد من المواد المضادة للجراثيم    

المنتشر على جسم المريض نفسه أو يكـون خارجيـا المـريض    ) Normal Flora(الطبيعي

 تـشكل المنـاطق     (4,2)يكتسبه من المرضى أو العاملين في المستشفى أو مـن البيئــــة           

المصابة بالحروق موقعا حساسا لغزو الجراثيم االنتهازية بسبب فقدان الحماية الطبيعية التـي             

ز المناعي نتيجة حدوث اإلصابة وتمثل األنـسجة        توفرها أنسجة الجلد فضال عن ضعف الجها      

  ).Infection) (5(الميتة وسطا مالئما لنمو هذه الجراثيم وتكاثرها ومن ثم حدوث الخمج 
  :المواد وطرائق العمل

  : المعزولة من اصابات الحروق هيجراثيماستخدمت في هذه الدراسة ستة انواع من ال        

Pseudomonas aeruginosa، Staphylococcus aureus،Klebsiella pneumoniae 

 Escherichia coli، Proteus mirabilis، Klebsiella oxytoca شخصت العينات أوليا
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 ثم حضرت   الزرعيةالمستخدمة على االوساط    بمالحظة الصفات المزرعية للمستعمرات النامية    

على ظة قابليتها   من هذه المستعمرات وصبغت بصبغة كرام لمالح      ) Smears(مسحات رقيقة   

اجريت االختبارات الكيمياحياتيـة    . الصطباغ بهذه الصبغة ومالحظة أشكال الخاليا وترتيبها      ا

   وتم التأكد من التـشخيص باسـتخدام نظـام         (7,6)كما ذكرت في انظمة التشخيص المعتمدة       

20E API.  

  :جمع عينات الخل المستخدمة في الدراسة

 سواق المحلية في مدينـة الموصـل،      من اال في الدراسة    عينات الخل المستخدمه     ت جمع     

. حين استخدامها في الدراسـة     الى   وضعت في قنان زجاجية وحفظت في درجة حرارة الغرفة        

 ).٨( نسبة حامض الخليك في أنواع الخل قيد الدراسة باستخدام طريقة المعايرة حسب              قدرتو

) P.H.P(جـود مـادة      بو )NaOH(ر محلول عياري من هيدروكسيد الـصوديوم        حضاذ  
Potassium hydrogen phthalate ودليل الفينونفثالين وبتطبيق قانون العيارية  

  wt                            ( 1000(                        الوزن 

  ×               =                                   العيارية  

 )V( الحجم  )                     Mwt(الوزن الجزئي                              

غـم  ) 2.4(غم من هيدروكسيد الصوديوم في لتر من الماء المقطـر و          ) 4(وقد اذيب      

في ) P.H.P(  محلولمل من) 10( مل من الماء المقطر وتم وضع )100(في ) P.H.P(من

 من دليل الفينونفثالين ثـم سـححت مـع          لى قطرتين ا إليه قطرة    تدورق زجاجي وأضيف  

      اذ كـان الحجـم المطلـوب      هيدروكسيد الصوديوم إلى أن وصلت إلى نقطـة التعـادل           

  : يةتر محلول عياري من هيدروكسيد الصوديوم تبعاً للمعادلة االحضبذلك ، )10.6(
V1 N 1  = V 2 N 2 

10.6 x N 1 = 10 x 0.1  

N 1 = 0.094 

 الخليك لكل نوع من أنواع الخل المستخدمة في الدراسـة مـن              نسبة حامض  تعين وبذلك

ـ  تخالل المعايرة مع هيدروكسيد الصوديوم ، كما حسب         ألنـواع الخـل     )pH ( درجة أل

  .)pH Meter(المختلفة باستخدام جهاز
  :اختبار الفعالية التثبيطية ألنواع الخل المختلفة

ختلفة في نمو الجراثيم استخدمت طريقة اختبـار        لتقدير الفعالية التثبيطية ألنواع الخل الم           

    ،إذ نقلـت  )٩(اجري االختبار اعتماداً علـى طريقـة      . )طريقة االنتشار باألقراص  (الحساسية  
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 من الجراثيم المستخدمة في الدراسة والمعزولة من إصابات الحـروق           فتيةمستعمرات  ) 5-4(

حضن الوسط  ووسط المرق المغذي ،     بواقع ثالث عزالت لكل نوع من أألنواع الجرثومية إلى          

ساعة وبعد ذلك خفف المعلـق الجرثـومي بـالمحلول          ) 14-16(م مدة   ) 37(درجة حرارة   ب

 من انابيـب ماكفرالنـد      3 انبوب رقم     يعادل للحصول على تركيز جرثومي     الملحي الفسلجي   

ـ      3سم) 0.1( ، نقل    3سم/ خلية  )108 (القياسية الذي يعادل   ى وسـط    من المعلق الجرثـومي إل

ولغرض دراسة  . الطبق باستخدام مسحة قطنية معقمة    االكار المغذي ونشر المعلق على سطح       

تأثير األنواع المختلفة من الخل في نمو الجـراثيم حـضرت أقـراص مـن ورق الترشـيح                  

)Whatmann No.1 ( بقطر)ملم المعقمة مشبعة بتراكيز مختلفـة مـن أنـواع الخـل     ) 6

لمختلفة من الخـل     من كل تركيز من التراكيز ا      3سم) 0.1(يف  ضاالمستخدمة في الدراسة اذ     

ثبتت األقراص بوساطة ملقط معقم وحـضنت       ). ٣٠(أقراص معقمة   ) 10 (إلى قنينة حاوية ل   

لبيـان الحـساسية    ) ١٠(أتبعت طريقـة    . ساعة) 14-16(لمدة   ) 37(األطباق بدرجة حرارة    

وقـد اسـتخدم مـرهم الفلومـازين         . طألنواع الخل المستخدمة التي تعتمد على حزام التثبـي        

Floumizin )silver sulphadiazine (  بوصفه عينة سيطرة موجبة للجراثيم النه يـستخدم

  .موضعيا في عالج إصابات الحروق 
  

  :دراسة تأثير الخل في الجراثيم الملوثة للحروق في جسم اإلنسان
 التفاح العراقي لدراسة تـأثيره  اختير خل) in vivo(    لدراسة تأثير الخل داخل الجسم الحي 

 أدخلوا إلى ردهة    ممن الجراثيم الملوثة للحروق في ثالثة من المرضى المصابين بالحروق           في

الحروق في مستشفى الزهراوي التعليمي في الموصل نتيجة إلصابتهم بحروق مـن الدرجـة              

لحـروق  في مناطق مختلفة من الجـسم وكانـت نـسبة ا    ) Second degree Burn(الثانية 

 Total Body Surface(على التوالي من المساحة السطحية الكلية للجسم ) % 20,25,30(

Area TBSA ( وكانت أعمار المرضـى   حسب تقرير الطبيب االختصاصي )38,56,26 (

كغم على التوالي وكان سـبب الحـرق هـو اللهـب            ) 68,75,52(سنة على التوالي وبوزن     

)Flame (   حددت مساحة صغيرة من المناطق المصابة فـي        .  جميعها في الحاالت قيد الدراسة

ـ              طة اجزأين متناظرين من الجسم كالذراعين أو الساقين وأخذت عينات من منطقة الحرق بوس

المــسحات القطنيــة المعقمــة ثــم أجــري التخــدير الموضــعي باســتخدام  الليــدوكائين 

)%2Lidocaine (،       يد عدد البكتريا قبـل     أخذت الخزع النسيجية من منطقة الحرق وذلك لتحد

%) 25(المعاملة ولمعرفة عمق الحرق ، ثم أجري التضميد بوضع كمادات من الخل بتركيـز               

في الجهة اليسرى للمقارنة ألنـه      ) Floumizin(في الجهة اليمنى واستخدام مرهم الفلومازين       

أيـام  ) 7(يستخدم لعالج اإلصابات الجرثومية في الحروق ، استمر التضميد مرتين يوميا مدة             
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وفي اليوم الثامن من المعاملة أخذت الخزع النسيجية من منطقة الحرق لتحديد عدد البكتريـا               

مـرهم الفلومـازيين الـذي      ببعد المعاملة ولمالحظة تأثير الخل في األنسجة المصابة مقارنة          

أيام وتحت إشـراف الطبيـب      ) 10(يستخدم في معالجة الحروق ، وقد استمرت المعاملة مدة          

  .تص المخ

   :الفحص البكتريولوجي

    أخذت عينات من منطقة الحرق بين يوم وآخر من التجربة بوساطة المـسحات القطنيـة               

م )37(المعقمة وزرعت على وسط اكار الدم ووسط اكار الماكونكي وحضنت بدرجة حرارة              

لمائـل  ساعة ثم نقلت المستعمرات المعزولة والنقية إلى وسط االكار المغـذي ا           ) 18-24(مدة  

وشخصت العينات أوليا بمالحظة الصفات المزرعية للمستعمرات النامية مـن حيـث حجـم              

مـن هـذه    ) Smears(المستعمرة وارتفاعها وشكل حافاتها ولونها ،وحضرت مسحات رقيقة         

الصطباغ بهذه الـصبغة وأشـكال      ا  على المستعمرات وصبغت بصبغة كرام لمالحظة قابليتها     

يت االختبارات الكيمياحياتية كما ذكرت في انظمة التشخيص المعتمدة         ثم اجر . الخاليا وترتيبها 

  . E API 20وتم التأكد من التشخيص باستخدام نظام ). 7,6(

  : تقدير عدد البكتريا
      أخذت خزع نسيجية من منطقة الحرق قبل المعاملة وبعد المعاملة بثمانية أيام وذلك بعد              

ولتقـدير عـدد   ) Punch Biopsy(ائين وباستخدام جهاز التخدير الموضعي باستخدام الليدوك

اعتماداً على ما ورد فـي  ) Plate Count Method(البكتريا استخدمت طريقة العد باألطباق 

 من المحلول الملحي الفـسلجي  3سم) 9(اذ وضعت النماذج في قنان صغيرة تحتوي على  ) 10(

 من التخافيف بعـد رجـه عـدة         الذي أستخدم لتحضير سلسلة   ) 1-10(للحصول على التخفيف    

 من المحلول   3سم) 9( من هذا التخفيف الى قنينة تحتوي على         3سم)1( نقل   اذمرات رجاً جيداً    

 حين الوصول إلـى      الى ، كررت هذه العملية   ) 2-10(الملحي الفسلجي للحصول على التخفيف      

 الخمـسة   اتخفيف من الت  3سم) 1(مع متابعة الرج الجيد في كل خطوة ثم نقل          ) 9-10(التخفيف  

 صب وسط االكار    ثماألخيرة إلى أطباق زجاجية معقمة وبواقع ثالثة مكررات من كل تخفيف            

رقم الم ومزج مع العينات بتحريك الطبق بشكل         ) 45-50(المغذي المبرد إلى درجة حرارة        

ساعة ، بعد   ) 24(م مدة   ) 37(وبعد تصلب الوسط قلبت األطباق وحضنت بدرجة حرارة       ) 8(

  )10(. مستعمرة) 25-250(تحضين اختيرت األطباق التي تراوح عدد المستعمرات فيها من ال

  : الفحص النسيجي
 رفعت الخزع النـسيجية مـن المحلـول الملحـي           فاتفي  بعد إكمال عملية تحضير التخ         

لمحلول المثبـت   لالفسلجي ووزنت باستخدام الميزان الحساس ثم نقلت إلى قنان صغيرة حاوية            
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ــرر ــاتم ــكت العين ــد ذلل ــي                     بع ــول االثيل ــز الكح ــن تراكي ــصاعدية م ــسلة ت  بسل

ساعات في كل تركيز ، ثم مررت العينات بثالث         ) 2-4(مدة   ) %50,%70,%90,%100( 

وبمعدل ساعتين في كل مرحلة لغرض الترويق ، ثم مررت           ) Xylene(مراحل من  الزايلين     

م مدة ساعتين في ) 56-60(درجة انصهاره) Paraffin Wax(ع البارفينبثالث مراحل في شم

وطمرت العينات بوضع الشمع في قوالب      . م لغرض التشريب  ) 60(كل مرحلة بدرجة حرارة     

 تركت في مكان بارد ، شذبت قوالب الشمع الحاوية           ، ) L-shape(حديدية على شكل حرف     

من نـوع   ) Microtome(جهاز المشراح  الدوار     لمقاطع النسيجية تشذيبا دقيقا وثبتت على       ل

)Reiched – Jung Mod 1130 / Biocut  (     وقطعت لغرض الحـصول علـى شـرائح

مايكروميتر ، ثم حملت األشرطة المقطوعة بوساطة فرشاة صغيرة على          ) 5-6(نسيجية بسمك   

ات مـن  الشرائح الزجاجية بعد عمل مسحة خفيفة عليها من آح البومين ماير مع بضع  قطـر         

عنـد درجـة   ) Hot plate(على الصفيحة الساخنة  بعد ذلك الماء المقطر وضعت الشرائح 

ساعة في درجة حـرارة     ) 48(م لفرش المقاطع وتسطيحها ثم تركت الشرائح مدة         ) 45-40(

 آيوسـين   –ثم صبغت الشرائح النسيجية باستخدام صبغة الهيماتوكسلين        ). 11(الغرفة لتجف   

ع في الزايلين بمرحلتين مدة نصف ساعة لكل مرحلة إلذابة الشمع وبعـد             وذلك بتمرير المقاط  

مدة دقيقتـين  ) 100%,90%,70%(ذلك مررت في سلسلة تراكيز تنازلية من الكحول االثيلي     

دقيقة وغسلت  ) 10-15(صبغت المقاطع بصبغة الهيماتوكسلين مدة      وثم نقلت إلى الماء المقطر      

 في صبغة    بعد ذلك  دقائق ثم غمست بالماء المقطر ، وضعت      ) 5(بعد ذلك بالماء الجاري لمدة      

دقائق ثم غمست بالماء المقطـر      ) 5(دقائق ثم غسلت بالماء الجاري مدة       ) 2-5(االيوسين مدة   

مدة دقيقة إلـى    ) 70%,90%,100%(سلسلة تراكيز تصاعدية من الكحول االثيلي       بمررت  و

 لترويقها ثم ثبـت الغطـاء الزجـاجي          في مرحلتين من  الزايلين      بعد ذلك  مررتودقيقتين ،   

ــتزر  ــترين بالس ــاطة دس ــين -بوس                      ) Distrene – Plasticizer–Xylene( زايل

) D.P.X).(12.(  

  النتائج والمناقشة

 كانت نتائج االختبارات الشكلية والكيمياحياتية التي أجريت على العزالت الجرثوميـة                    

) API 20E(نظـام  نتائج  الكما اظهرت.(7,6).أنظمة التشخيص المعتمدةمطابقة لما ورد في 

كمـا  .13,7)( كامال مع نتائج االختبارات الكيمياحياتية السابقة الذكر ومع ما ورد فـي              تطابقا

  ).١(موضح في الجدول 
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٥٩ 

IMVIC  TSI  تخمير السكريات   
  االختبارات
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 ٢٠٠٧لسنة ) ٢(، العدد ) ١٩(مجلة التربية والعلم ، المجلد 

٦٠ 

خالل هذه الدراسة نسبة حامض الخليك في أنواع الخل المـصنعة محليـا             قدرت  كما  

لعراقـي         والمستوردة وأظهرت النتائج أن أعلى نسبة لحامض الخليك كانت في خـل التفـاح ا              

) % 4.7(ثم خل التفاح األردنـي  ) % 4.9(يليه خل العنب األردني إذ بلغت       ) % 5(إذ بلغت   

مض الخليك في خـل التمـر       وكانت أقل نسبة لحا   ) % 4.4(ثم خل التفاح مع التمر المنزلي       

ـ     ) % 3.2(إذ بلغت   العراقي    كانـت   لخل التفاح العراقـي   ) pH(كما بينت النتائج أن درجة أل

  ).٢( لبقية األنواع وكما موضح في الجدول) pH(لى من درجة ألـأع

  

  

  ألنواع الخل المستخدمة في الدراسة ) PH( نسبة حامض الخليك ودرجة ألـ): ٢(جدول ال

   )PH( درجة ألـ  ( % )نسبة حامض الخليك   أنواع الخل

 3.48 5  راقي خل التفاح الع

 2.38 3.2  خل التمر العراقي 

 2.39 4.4  لتمر المنزلي خل التفاح وا

 1.79 4.7  خل التفاح األردني 

 1.78 4.9  خل العنب األردني

  

نسبة حامض الخليك لكل نوع من انواع الخل ودرجة الحموضـة           ) ٢(يوضح الجدول   

)pH (     كانت  ك في خل التفاح العراقي      إذ يتضح أن نسبة حامض الخلي)%كانـت   في حين ) 5 

نواع الخل فقد اختلفت نسبة الحموضـة ودرجـة حـامض    أما بقية أ  ) 3.48(درجة الحموضة   

ممـا  ) 1.78(في خل العنب االردني ودرجة حموضته       ) 4.9%(الخليك وبلغت نسبة الحامض     

يدل على احتواء هذه االنواع من الخل على حوامض أخرى تزيـد مـن انخفـاض درجـة                  

نعة محليـا    تأثير التراكيز المختلفة لخمسة أنـواع مـن الخـل المـص            درسكما  ). pH(الـ

وخل التفاح والتمر المنزلي وخـل       وخل التمر العراقي      وهي  خل التفاح العراقي     ستوردةوالم

التفاح األردني وخل العنب األردني في ستة أنواع من الجراثيم المعزولة من إصابات الحروق              

لهـا  وباستخدام طريقة االنتشار باألقراص وقد اظهرت النتائج أن األنواع المختلفة من الخـل              

تأثيرات متباينة في األنواع الجرثومية قيد الدراسة ويعتمد ذلك على نـوع الخـل المـستخدم                

وتركيزه فضال عن نوع الجراثيم ، وقد أظهرت النتائج أن أنواع الخل المستخدمة في الدراسة               

الذي أسـتخدم عينـة     ) Floumizin(الفلومازين      بتمتلك جميعها فعالية تثبيطة عالية مقارنة       

  ) .٣( رة وكما موضح في الجدولسيط



 ٢٠٠٧لسنة ) ٢(، العدد ) ١٩(مجلة التربية والعلم ، المجلد 

٦١ 

  الفعالية التثبيطية النواع الخل قيد الدراسة على االنواع الجرثومية المعزولة من أصابات الحروق): ٣(الجدول 

  )قطر دائرة التثبيط  مقاسا بالملم ( 
    االنواع الجرثومية 

 أنواع الخل بتركيز 
100 %  

نسبة 

حامض 

%  الخليك 

Pseudo. 
aeruginosa 

Staph. 
aureus 

K. 
pneumonia

e 

E.        
coli 

Pr. 
mirabilis 

 
K. oxytoca 

  1.0±20.6  0.88±17.0  1.1±19.3  1.4±23.3  0.88±26.3  1.5±29.3 5خل التفاح العراقي   

  0.33±18.6  0.66±18.6  1.0±16.6  1.2±18.0   1.0±18.6  1.4 ± 23.3 3.2خل التمر العراقي   

اح والتمر   خل التف

  المنزلي 
4.4 21.0±0.88  20.1±1.4  22.0±0.88  18.3±0.33  24.0±1.4  17.0±0.57  

خل التفاح       

  األردني 
4.7 25.6±1.5  24.3±1.2  20.6±0.33  22.0±0.33  24.6±1.6  19.6±0.33  

خل العنب       

  األردني
4.9 28.3±0.33  18.6±0.33  22.3±1.3  21.3±0.66  20.3±1.6  18.6±0.66  

Floumizin       
( 2 mg/disc) 1.0±11.3  0.33±10.0  0.33±11.6  1.2±11.6  0.33±13.6  0.66±12.3  المقارنة  

  ملم  ) 6(قطر القرص  •
  قطر دائرة التثبيط للخل أكبر من قطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة تثبيطا عاليا •

  بيط لمضاد المقارنة تثبيطا جيدا   قطر دائرة التثبيط مساويا لقطر دائرة التث •

  )حساسية معتدلة ( ملم ) 6 - 12( قطر دائرة التثبيط أقل من قطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة  •

 ملم  مقاومة       ) 12(قطر دائرة التثبيط أقل من قطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة بأكثر من  •

•  Vandepitte et al. , 1991 ; Garrod et al. ,1981  
  .معدل قطر دائرة التثبيط حسب باستخدام ثالث عزالت لكل نوع من الجراثيم •

  تمثل الخطأ التجريبي  ) ±( األرقام التي تلي اإلشارة  •



 ٢٠٠٧لسنة ) ٢(، العدد ) ١٩(مجلة التربية والعلم ، المجلد 

٦٢ 

قد أظهر تفوقا واضحا ومتميزا في تأثيره في        أن خل التفاح العراقي     ) ٣(يتضح من الجدول       

أن خـل التفـاح     ) ٣(ن الجـدول    يبيسة ، كما    أنواع الخل االخرى قيد الدرا    بالجراثيم مقارنة   

                     .Staph. aureus, Pseudo قد أعطـى أعلـى فعاليـة تثبيطيـة فـي جرثـومتي      العراقي
 aeruginos   ــا ــا جرثومت ــا   K. Pneumoniae, K. oxytocaتليه ــم جرثومت ث

E.coli,Pr.mirabilis      ية تأثرا بهذا النوع من الخل ، ويوضح         اذ كانتا أقل األنواع الجرثوم

  .تأثير التراكيز المختلفة لهذا النوع من الخل في الجراثيم قيد الدراسة) ٤(الجدول 

  

  تأثير خل التفاح العراقي بتراكيز مختلفة في األنواع): ٤(جدول ال

  )قطر دائرة التثبيط مقاسا بالملم( الجرثومية
  تركيز الخل    األنواع الجرثومية 

%)(  Pseudo. 
aerugino

sa 

Staph. 
aureus 

K. 
pneumo

niae 

E.   
  coli 

Pr.     
mirabi

lis 

K.      
oxytoc

a 
100 
  29.3c 26.3d 23.3c  19.3d 17.0d 20.6c 

75 
  23.6bc 23.6cd 19.5bc 17.0c 15.cd 18.3bc 

50 
  19.3ab 19.6bc 16.0abc 14.3b 13.3bc 15.6ab

c 
25 
  15.0a 15.0ab 13.5ab 12.3ab 11.6ab 12.0a 

12.5 
  12.3a 11.6a 11.1a 10.3a 10.6ab 10.0a 

     Floumizin     
(2mg/disc)  12.0a 13.0ab 12.0a 11.0a 9.5a 11.0ab 

  معدل قطر دائرة التثبيط حسب باستخدام ثالث عزالت لكل نوع من الجراثيم 

  ) p> 0.05( عنوية الحروف المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى م

      

 وقد  جميعاكان مؤثرا في التراكيز المستخدمة      أن خل التفاح العراقي     ) ٤(الجدول   يتضح من    

 وكان أعلى فعل تثبيطـي       جميعا أظهر فعالية تثبيطية عالية في األنواع الجرثومية قيد الدراسة        

 مع التركيز وأظهـرت     اذ  يتناسب تأثير هذا النوع من الخل طردياً        ) 100%(له عند التركيز    

نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين معدالت أقطار التثبيط لمجموعات التراكيـز             

إن الفعالية المضادة للجراثيم التي يمتلكها الخل ربما تعود إلـى تـأثيره الحامـضي                .المختلفة

ضوحية الغـشاء  ، أوقد يؤثرفي ن) PH 3.4 – 1.7(فالرقم الهيدروجيني للخل يتراوح ما بين 

البالزمي للخاليا الجرثومية وقد تعود الفعالية التثبيطية التي يمتلكها الخل إلى احتوائـه علـى               



            منال فوزي محمد الحائكوخضر داؤد سليمان           

 ٦٣

الذي له تأثير مضاد للجراثيم اذ  يكون فعاالً ضد الجـراثيم  ) Acetic acid(حامض الخليك 

لجـراثيم   أن حامض الخليك يمتلك تـأثيرا مـضادا ل         كما) ١٦(الموجبة والسالبة لصبغة كرام     

 ,.Proteus spp., Klebsiella spp و (Pseudo. aeruginosaويكون فعاالً ضد الجراثيم 

E.coli, ( Enterobacter spp. Citrobacter spp., Staph. aureus ,  ويعد الكلور أحد 
مكونات الخل الذي قد يكون له تأثير قاتل لألحياء المجهرية عن طريق االتحاد المباشـر مـع       

 المـواد التـي      عدد من  كما أن الفعل التثبيطي للخل قد يعزى إلى وجود        ) .١٧(لخلية  بروتين ا 

 مثبطة لنمو األحيـاء     اتنتج من عملية التخمر مثل الكحول والحوامض العضوية التي تعد مواد          

، و  ) Antiparasitic effect(كما أن الخل يمتلك تأثيرا مضادا للطفيليـات  ). ١٨(المجهرية

لألمعاء ويشفي التهابات الحلق التي تسببها المكـورات الـسبحية المقيحـة            يقوم بفعل مطهر    

Streptococcus pyogenes و ينصح باستعماله بشكل غرغرة للفم والحلق فيطهر الفم من  

عـدد مـن    ويستخدم الخل في العديد من المستشفيات األمريكيـة لعـالج           ) ٢٠،١٩(الجراثيم  

ديـدة ألنـه    عالج الحروق البسيطة وله فوائد عالجية ع      االلتهابات البسيطة وهو مفيد جدا في       

 وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن الخـل  يمكـن أن يـستخدم               مطهر ومضاد حيوي أيضا   

 ,Pseudo. aeruginosaمطهراً فعـاال ضـد العديـد مـن الجـراثيم الممرضـة ومنهـا        
Enterobacter spp., E. coli, Staph. aureus   .(21) (Salmonella  

choleraesuis,  تعد جرثومة  وPseudo. aeruginosa     مـن أكثـر الجـراثيم مقاومـة  

للمضادات الحيوية إذ إنها تمتاز بمقاومتها الشديدة للمطهرات والمعقمات  وحتـى للمـضادات       

وقد بينت نتائج الدراسة الحالية أن جرثومة       ).٢٣،٢٢(الحيوية والمواد العالجية المكتشفة حديثا      

Pseudo.  aeruginosa قد أظهرت حساسية عالية تجاه األنواع المختلفة من الخل وكما هو 

وقد يعود السبب في ذلك إلى أنخفاض درجة الحموضة اذ أن جرثومة            ) ٣(موضح في الجدول    

Pseudo. aeruginosa ال يمكنهــا أن تنمــو فــي pH ــرقم ) ٢٤).(4.5( حامــضي وال

أوقد  يعود السبب فـي  ) ٢( الجدول  للخل يكون حامضيا وكما موضح في     ) pH(الهيدروجيني  

ذلك إلى وجود حامض الخليك في تركيب الخل الذي يكون له تـأثير فعـال ضـد الجـراثيم                   

وقد وجد الباحث ) ٤ (Pseudo. aeruginosaالعصوية السالبة لصبغة كرام ومنها جرثومة 

      تكون حساسة تجـاه حـامض الخليـك بتركيـز    Pseudo. aeruginosaأن جرثومة ) ٢٥(

كمـا  . وذكر أنه أظهر فعالية عالية في إزالة هذه الجرثومة من إصابات الحروق           %) 0.5_5(

 Pseudo. aeruginosaأن حامض الخليك  يكون فعاالً ضـد جرثومـة   ) ٢٦(ذكر الباحث 

  . خاص ويؤثر بدرجة أقل في أالنواع الجرثومية األخرىعلى نحو

  

  



  ة للحروق في جسم اإلنساندراسة تأثير الخل في الجراثيم الملوث

 ٦٤

الخل في الجراثيم الملوثة للحروق فـي جـسم             كما تضمنت الدراسة الحالية دراسة تأثير       

 تاذ أخـذ  )in vivo(اإلنسان وقد اختير خل التفاح العراقي لدراسة تأثيره داخل الجسم الحي 

 زرعت وحضنت في الظروف المثالية وكما ذكر في          ،عينات من منطقة الحرق بين يوم وآخر      

لجراثيم المعزولة مـن كـال      المواد وطرائق العمل أظهرت نتائج الفحوصات التشخيصية أن ا        

 وظهر أن   ةالمنطقتين المعاملة بالخل ومنطقة المقارنة المعاملة بمرهم الفلومازين كانت متشابه         

من المعاملـة تعـود إلـى النـوع         ) 3,1(الجراثيم المعزولة من منطقة اإلصابة في اليومين        

Staph.aureus مـن المعاملـة فقـد عزلـت جرثومـة      ) 7,5( أما في اليومينPseudo. 

aeruginosaكما عزلت جرثومة   pneumoniae K..   من المعاملـة  ) 11,9(في اليومين

 من الدراسات إلى  إن  الجراثيم الموجبـة           مجموعةوقد أشارت   ) ٥(وكما موضح في الجدول     

ـ        تأتى من النبيت   ت هيساعة األولى بعد اإلصابة و    ) 48(لصبغة كرام تكون هي السائدة في  أل

أيام ) 5-7( وتتغير هذه الجراثيم بعد مرور   Staph. aureusومنها جرثومةالطبيعي للجسم 

 .Pseudo. aeruginosaاذ تصبح الجراثيم السالبة لصبغة كرام هي السائدة ومنها جرثومة 

  . وهذا يتفق مع نتائج الدراسة الحالية .(27,3)

  

من ) 1،3،5،7،9،11( م أنواع الجراثيم المعزولة من منطقة اإلصابة عند األيا): ٥(جدول ال

  التجربة

  األنواع الجرثومية  األيام

)1،3(   Staphylococcus aureus 
)5،7(  Pseudomonas aeruginosa 

)9،11(  Klebsiella pneumoniae 
غم من النسيج قبل  المعاملة بالخل وحسب        ) 1( خالل هذه الدراسة عدد البكتريا في        قدر كما  

  :لنسيج باستخدام القانون األتي غم من ا) 1(عدد البكتريا في 

  مقلوب التخفيف × عدد المستعمرات = غم من النسيج  ) 1( عدد البكتريا في 

غـم مـن النـسيج قبـل المعاملـة كـان مـساويا                              ) 1(وقد ظهر أن عـدد البكتريـا فـي          

ي المنطقـة   كان عددها  ففي حين غم في المنطقة المعاملة بالخل /خلية  )  1014× 1.15(لـ

كما أظهرت النتائج  أن عـدد       .  غم   /خلية  ) 1013 ×9(المعاملة بمرهم الفلومازين مساويا لـ      

ـ      فـي  غم في المنطقة المعاملة بالخـل       / خلية  ) 108 ×8.5(الخاليا بعد المعاملة كان مساويا ل

ضح غم وكما مو  /خلية) 109× 1.75( كان عددها في المنطقة المعاملة بمرهم الفلومازين         حين

  ) .٦(في الجدول 
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 ٦٥

  أعداد البكتريا قبل المعاملة بالخل وبعدها): ٦(جدول ال

  غم من النسيج ) ١(ريا في عدد البكت
  منطقة المعاملة

  بعد المعاملة  قبل المعاملة

  المنطقة المعاملة بالخل

  
1014 x 1.15 108 x 8.5 

  المنطقة المعاملة بالفلومازين

  )منطقة المقارنة  ( 
1013 x 9 109 x 1.75 

     

عدد البكتريا في المنطقة المعاملة بالخل قد أنخفض بدرجة كبيـرة بعـد              اذ يتبين ان            

المعاملة وهذا يدل على أن الخل يمتلك فعالية مضادة للجراثيم واسعة الطيف فهو فعال ضـد                

كانـت   التي Pseudo. aeruginosaالجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرام وأهمها جرثومة

 (5,3) وفاة كثير من مرضى الحروقفي أكثر الجراثيم شيوعا في هذه الدراسة والسبب الشائع 

وقد تعزى الفعالية التثبيطية للخل إلى احتوائه على عنصر البوتاسيوم بنسبة عالية إذ إنها تؤثر               

يـا   الخال قابلية الجراثيم على امتصاص الماء من خاليا جسم االنسان مما يؤدي إلى موت            في  

كما يوضح الجدول أن الخل قد أعطى نتائج أفضل من الفلومـازين            . الجرثومية بسبب جفافها    

في تأثيره في الجراثيم فقد كان عدد البكتريا بعد المعاملة بالخل  أقل من عددها بعد المعاملـة                  

 مـن   بالفلومازين علما أن عدد البكتريا قبل المعاملة في المنطقة التي عوملت بالخل كان أكثر             

عددها في المنطقة التي عوملت بالفلومازين وهذا يؤكد نتائج التجارب التي أجريـت  خـارج                

تأثير الخل في مناطق ) ٣،٢،١(وتوضح الصور . خالل هذه الدراسة) in vitro(الجسم الحي 

  .مرهم الفلومازين الذي يستخدم في معالجة الحروق بالحروق في جسم اإلنسان مقارنة 
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   مناطق الحرق قبل المعاملة١:الصورة

  
                                                                                ٢:الصورة

A.المنطقة المعاملة بالخل في اليوم السادس بعد المعاملة  

.B م السادس بعد المعاملةفي اليو) منطقة المقارنة(المنطقة المعاملة بمرهم الفلومازين  

  
                                                                                ٣:الصورة

A.المنطقة المعاملة بالخل في اليوم العاشر بعد المعاملة.  

.B اليوم العاشر بعد المعاملةفي) منطقة المقارنة(المنطقة المعاملة بمرهم الفلومازين .  

ولدراسة تأثير الخل في األنسجة المصابة حضرت مقاطع نسيجية من المنطقة المعاملـة                  

بالخل والمنطقة المعاملة بمرهم الفلومازين قبل المعاملة وبعدها  وكانت نتائج الفحص النسيجي             

د طبقة األدمة بمفردهـا مـع       وجو) قبل المعاملة (متشابهة لكال المنطقتين وقد أظهرت النتائج       
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غياب طبقة البشرة كاملة نتيجة حدوث تلف تام في طبقة البشرة بسبب اإلصابة وقد ظهـرت                

  ).٤الصورة (طبقة األدمة بمحتوياتها إذ إنها لم تتأثر بالحرق 

  
                    مقطع في الجلد للمنطقة المصابة بالحرق قبل المعاملة                                 4:الصورة

.                                                           الحظ وجود طبقة االدمة فقط وفقدان طبقة البشرة 

  X. 40، قوة التكبير  H&Eالصبغة 

لنـسيج  حدوث عملية االلتئام الذي ظهر بشكل التئـام ا        ) بعد المعاملة (  وأظهرت النتائج        

الحبيبي في طبقة األدمة باتجاه طبقة البشرة وحول النسيج الدهني مرتشحا بالخاليا االلتهابيـة              

متعددة ووحيدة النواة ولوحظ تكون طبقة البشرة في كال المنطقتين وظهورها على نحو واضح              

وشوهدت الخاليا الظهارية ) Epithelial tissue(كما لوحظ النسيج الظهاري ) ٦،٥الصورة(

التي يتكون منها وبهذا تبين أن للخل دورا في عملية تكاثر الخاليا الظهارية المكونـة لطبقـة                 

البشرة كما أظهرت النتائج أن النسيج الظهاري المتكون في الطبقة المعاملة بالخل ظهر علـى               

وهذا يتفـق مـع     .نحو أفضل وأكثر وضوحا من النسيج الظهاري المتكون في عينة المقارنة            

) % 5(الذي ذكر أن الخل الذي يحتوي على حـامض الخليـك بنـسبة              ) 28(باحث  دراسة ال 

يساعد في إعادة تكوين النسيج الظهاري ويقلل من عمق اإلصابة إذ أشاروا إلى إمكان اسـتخدام                

 تـأثير هـذه     الخل في معالجة الحروق الكيميائية الناتجة عن مواد قاعدية فهو يعمل على معادلة            

بذلك من الضرر الناتج عن اإلصابة ، كما أن الخل يعمل علـى معادلـة               المواد بسرعة فيقلل    

كما . الحروق الكيميائية بسرعة وله أهمية كبيرة في التقليل من التلف الذي يصيب أنسجة الجلد             

  تبين وجود طبقة الكيراتين التي تغطي طبقة البشرة في كالالمنطقتين

ة االلتئام وقد يعود السبب في ذلك إلـى         مما يؤيد دور الخل في حدوث عملي      ) ٦،٥الصورة   (

قدرته على اختراق طبقات األنسجة الميتة وتنظيف منطقة الحرق من الجـراثيم ممـا يـشجع      

  .عملية االلتئام 
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 تكون                                             1الحظ . مقطع في الجلد ومنطقة اإلصابة المعاملة بالخل٥:الصورة

  X 40 ،قوة التكبير H & Eالصبغة . وجود طبقة الكيراتين٣ النسيج الظهاري و٢ة بعد طبقة االدمة وطبقة البشر

  
.                                                  مقطع في الجلد لمنطقة اإلصابة المعاملة بمرهم الفلومازين٦:الصورة

 X 40  ، قوة التكبير H & Eالصبغة .   وجود طبقة الكيراتين٣ و النسيج الظهاري٢ تكون طبقة البشرة،و١الحظ 

وتتطلب تزويد المريض بالعديد    ) 29(     أن عملية إصالح األنسجة المتضررة عملية معقدة         

من المغذيات لغرض تكوين أنسجة جديدة عوضا عن األنسجة التالفة وبما أن الخـل يحتـوي                

الذي يساعد في عملية إصالح األنسجة المتضررة       ) A (على العديد من هذه المواد مثل فيتامين      

والبوتاسيوم الذي يعمل على تعويض الكميات المفقودة من هذا العنصر كمـا يحتـوي علـى                

الكالسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان في عملية التئام األنسجة ، فضال عـن احتوائـه علـى             

فقد كان لـه    ) 30(يز بها أنسجة الجلد     عنصر السيلينوم الضروري الستعادة المرونة التي تتم      

فضال عن أهميته من الناحية االقتـصادية فهـو         . أثر جيد في عالج الحروق في هذه الدراسة       

  . رخيص الثمن ومتوفر بكثرة في األسواق المحلية 
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