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دراسة تأثٌر خل التفاح وعصٌر الثوم على بكترٌا السالمونٌال .
عدوٌه فاضل عباس الزبٌدي
فرع اإلحٌاء المجهرٌة -كلٌة الطب-جامعة دٌالى

الخالصة
مرض حمى التٌفوبٌد والباراتٌفوبٌد من اإلمراض الشابعة فً المجتمع فهو احد المشكالت الصحٌة
المدارٌة الربٌسة فً العالم والسٌما فً األقطار النامٌة مثل العراق  ،ومن أهم أسباب انتشار المرض هو
تلوث الغذاء والماء بجرثومة السالمونٌال تاٌفً والباراتاٌفً .
استهدفت الدراسة تحدٌد تأثٌر كل من عصٌر الثوم وخل التفاح على عتر جرثومة السالمونٌال تاٌفً
والباراتاٌفً التً عزلت من أمصال مرضى التٌفوبٌد المشخصٌن سرٌرٌاوالذٌن ظهرت علٌهم أعراض
المرض  ،شملت الدراسة  19عزلة وبواقع (  7عزلة من جرثومة السالمونٌال تاٌفً و  4عزلة من
جرثومة السالمونٌال باراتاٌفً  Aو 8عزلة من جرثومة السالمونٌال باراتاٌفً . ) Bعزلت هذه العتر
من دم مرضى المصابٌن بحمى التٌفوبٌد والباراتٌفوبٌد المراجعٌن للعٌادة االستشارٌة والراقدٌن فً
مستشفى بعقوبة العام .
زرعت الجرثومة على الوسط الزرعـً (  )Brain- Heart Infusion Brothوتلتها الزر وعـات
الثانوٌة على وسط (  .(Salmonella – Shegilla agarالنتخاب وتشخٌص العزالت ثم اعتمادا
على الفحوص السٌرولوجٌة الكٌموحٌوٌة القٌاسً ة (  )Standard biochemical testوتفاعالت
التالزن مع األمصال المضادة النوعٌة ( . )Specific antiserum
استعملت تراكٌز مختلفة من خل التفاح (والمحضر بطرٌقة علمٌة مدروسة) وكذلك بالنسبة لعصٌر الثوم
الطازج وهً (  ) %100،%80،%60،%40،%20واستعملت هذه التراكٌز نفسها لمزٌج من خل
التفاح وعصٌر الثوم وقد أظهرت هذه التراكٌز تأثٌرا على تثبٌط النمو البكتٌري فً المزروع البكتٌري
وبشكل متزاٌد مع زٌادة التراكٌز لكال المادتٌن  ،ولكن كان التأثٌر أكثر وضوحا عند مزج المادتٌن
معا.فكان القتل البكتٌري بأعلى نسبة عن استعمال المزٌج عند التركٌز %100
من خالل النتابج الواردة أعاله ٌتضح إن كال من خل التفاح والثوم لهما تأثٌرا واضحا فً تثبٌط النمو
البكتٌري وبكافة التراكٌز المستعملة  ،وان هذا التأثٌر ٌكون اكبر عند مزج المادتٌن معا.
المقدمة
تعد حمى التٌفوبٌد  Typhoid Feverونضٌره الباراتٌفوبد  Paratyphoid Feverوالمتسببة
 Salmonella Typhiو السالمونٌال باراتاٌفً Salmonella
عن جرثومة السالمونٌال تاٌفً
 Paratyphiعلى التوالً تعد من اإلمراض المدارٌة فً العالم والسٌما النامٌة منها والعراق واحد من
الدول التً تعانً من حدوث هذا المرض سنوٌا (روٌحه . )1981 ،من أهم أسباب انتشار هذا المرض
هو تلوث الغذاء والمٌاه بتلك الجراثٌم وٌسهم حاملو هذا المرض من خالل طرح الجرثومة مع الغابط
فً انتشار الحمى التٌفٌة المتوطنة ومما ٌزٌد مشكلة هذا المرض تعقٌد هو ظهور عترات جرثومٌة
مقاومة للعدٌد من المضادات الحٌوٌة وأهمها الكلورامفٌنٌكول الذي ٌعد العالج األمثل لمرضى
التٌفوبٌد (مستاوي وجبراسٌك Rijpkema) ) 1986 ،وآخرون . ) 2004 ،لذا أصبح الٌوم من
الضروري محاولة إٌجاد مواد بدٌلة عن المضادات الحٌاتٌة لتحدٌد انتشار هذا
المرض(العرٌض.)2001،
ـــــــــــــــ
تارٌخ استالم البحث . 2010 / 1 / 18
تارٌخ قبول النشر . 2010 / 3 / 17

حمى التٌفوبٌد والباراتٌفوبٌد من المشاكل الصحٌة الشابعة التً تواجه الكثٌر من دول العالم وال
سٌما النامٌة منها والتً ٌتوطن فٌها المرض )  (Endemic Countriesلقد أصبح ظهور وانتشار
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عتر السالمونٌال تاٌفً والباراتاٌفً المقاومة للعدٌد من المضادات الحٌوٌة المعروفة مثل
) Kariuki
الكلورامفٌنٌكول واالمبسلٌن والتراٌمثبرٌم مثار اهتمام دولً لكثٌر من دول العالم
وآخرون . )2004،
إن النظرة المستقبلٌة فً استخدام المضادات الحٌوٌة الحدٌثة وتطوٌرها تؤكد إن الجراثٌم وغٌرها
من المٌكروبات ستبقى تجد الوسٌلة الحٌوٌة المتاحة لها لتتحدى مفعول المضادات الحٌوٌة وتوقف
تأثٌرها المدمر علٌها وسٌبقى سوء استخدام أدوٌة المضادات الحٌوٌة مشكلة علمٌة وسلوكٌة متعددة
الجوانب وعالمٌة االنتشار ) ; 2000، Chinالشاهٌن .) 1999،
لٌس أمامنا خٌار علمً سوى تركٌز االهتمام على توسٌع المعرفة باستعمال البدابل عن المضادات
الحٌوٌة مثل بعض المواد واإلعشاب الطبٌعٌة لتحـدٌد انتشار هذا المرض.
من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى إن أكثر المواد المثبطة لنمو هذه الجرثومة هً الثوم
 Garlic Juiceوخل التفاح  Apple Cider Vinegarالمحضر بطرق علمٌة تم وصفها فً بعض
المصادر والبحوث العلمٌة (محمد  ; 1978 ،مجٌد . ) 1982،
تكمن المواد الفعالة للثوم فً مكوناته التالٌة Vit, ABC Mucilage , Sulphide, Allium
Scordinin-A، phytonicidin, Iodine ,Sugar، Starch Silicic acide,
Albumen ,
]
 Alliin, S-Propenyl –L-Cysteine ، Methionine، Cysteinne ،والحوامض االمٌنٌة التً
 Cysteineو  Methionineهً المواد األكثر فعالٌة فً الثوم
تحتوي على الكبرٌت مثل
و Allicineهً المسؤولة عن تحرر بقٌة المواد الفعالة فٌه والتً هً مشتقات مختلفة للحامض
االمٌنً  , Cysteinneوتحرر المواد الطٌارة الحاوٌة على الكبرٌت من خالل عدة تفاعالت عن
طرٌق تحلله باإلنزٌم  Allinaseإلعطاء (Allicineالشهابً .)1998،وٌحتوي فص الثوم على العدٌد
من المواد الغذابٌة المتنوعة التً قلما تتوافر بنفس التنوع والكمٌة فً نباتات أخرى مثل كاربوهٌدرات
والبروتٌن والدهون واألمالح ( )P,Ca, K,Na, Feوالفٌتامٌنات وحوامض امٌنٌة كبرٌتٌة التوجد فً
أي غذاء (عواد ) 1978،
لقد كانت قدرة الثوم الفابقة على قتل الجراثٌم مدار بحث العلماء فً مختلف العصور فقد كانوا
ٌرٌدون معرفة المادة التً تمنحه تلك القدرة إلى أن استطاع العلماء عام  1944من عزل مادة االلٌسٌن
) (Allicineوهً المادة األساسٌة التً تكمن وراء الصفات العالجٌة النادرة والرابحة الخاصة التً
ٌتمٌز بها الثوم ،وإذا ما أردنا إن نحصل على الفابدة المتوفرة فً هذه المادة فعلٌنا سحق الثوم بعناٌة قبل
تناوله وإنها تكون أكثر فعالٌة عند درجة الحرارة  37لذلك فهً تتلف عند الطهً (القبانً.)1977،
إن لمستخلص الثوم فعالٌة قوٌة ضد كل من بكترٌا Escherichia .Coli , Salmonella typhi ,
و  Salmonella paratyphiو  Staphylococcus , spp.و  Shigella spp.و  Vibrioوكذلك
مانعا للخمابر  Sacchromyces cerevisiaeوكذلك  Candida albicanaوغٌرها وكـذلك
Musca
و  Aspergillusوكذلك فان مستخلص الثوم له دور فعال لكل من حشرة ذبابة المنزل
 domesticaوحشرة ( Tragoderma granariumعواد .) 1978،
أما بالنسبة لخل التفاح فقد عرف فً العالم قبل حوالً  10آالف سنة وكان من أول استخدامه كمادة
حافظة للطعام إن خل التفاح هو ناتج عن حدوث تخمر التفاح.
تظهر فً خل التفاح الرابق الغامق اللون تظهر شوائب صغٌرة هً قً الحقٌقة نواتج بكتٌرٌة فهو
النوع األفضل الذي ٌجب استعماله لالنتفاع بفوابد الخل الصحٌة إما الخل المقطر فٌستخدم الغراص
غٌر صحٌة حٌث انه اقل فابدة (الحسٌنً .)1999 ،
وقد روي انه عندما اجتاح مرض الطاعون مدٌنة مارسٌلٌا سنة  1776انه أصاب أهل هذه المنطقة
المنكوبة إال أربعة منهم حٌث تبٌن أنهم قد تناولو دواءا سحرٌا مؤلفا من الثوم والخل فكان سببا فً
ظهور (الخل العقم بالثوم )ضد الجروح واالنتانات (مجٌد ومحمود .) 1988 ،
المواد وطرق البحث
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شملت الدراسة  19عزلة وبواقع (  7عزلة من جرثومة السالمونٌال تاٌفً و  4عزلة من جرثومة
السالمونٌال باراتاٌفً  Aو 8عزلة من جرثومة السالمونٌال باراتاٌفً . ) Bعزلت هذه العتر من دم
المرضى المصابٌن بحمى التٌفوبٌد والباراتٌفوبٌد المراجعٌن للعٌادة االستشارٌة والراقدٌن فً مستشفى
بعقوبة العام للفترة بٌن الشهر تشرٌن األول حتى أواخر كانون األول  2008تم عزل الجرثومة بعد
تنمٌته ا بحقن دم المصاب فً الوسط ألزرعً مرق نقٌع القلب – الدماغ السابل (Brain- heart
)  infusion brothولمدة ٌ 14وما وان عكورة الوسط بعد  24ساعة دلٌل على نمو الجراثٌم فً
الوسط ثم خاللها أجرٌت عدة زروعات ثانوٌة لكل عٌنة على الوسط الخاص بها , (Salmonella -
) Shigella agarحضنت اإلطباق المزروعة بدرجة  37درجة لمدة  24ساعة ،تم تثبٌت الصفات
الزرعٌة للتشخٌص المظهري لكل عٌنة ثم شخصت مختبرٌا بالطرق الكٌمٌاوٌة المعروفة الخاصة بتلك
األنواع الجرثومٌة ( قدسً وآخرون .)2002،
 Kirby – Bauerتم تلقٌح
لدراسة تأثٌر خل التفاح والثوم على تثبٌط نمو هذه الجراثٌم بطرٌقة
الوسط ألزرعً مولر هنتون  Mullare –Hinton agarبطرٌقه قٌاسٌة حٌت تم مسح سطح الوسط
بمحلول اللقاح الجرثومً بصورة متجانسة من ثم عملت  7ثقوب متساوٌة بالحجم فً الوسط ألزرعً
لكل طبق و وضعت فٌها خل التفاح وعصٌر الثوم الطازج فً إطباق أخرى وبتراكٌز مختلفة ومن ثم
إجراء هذا االختبار لمزٌج من هاتٌن المادتٌن وبكمٌات متساوٌة وبنفس تلك التراكٌز ثم حضنت
– Inhibition
اإلطباق بدرجة  37ولمدة  24ساعة وبعدها تم قٌاس منطقة التثبٌط للنمو الجرثومً
 zoneالناتج من انتشار هذه المواد فً الوسط ألزرعً(جمعٌة الصحة العالمٌة األمرٌكٌة.)2001،
سجلت مناطق التثبٌط فً كــل مرة عن طـرٌق قٌاسها باستخدام المسطرة ودراستها إحصابٌا .
إن طرٌقة تحضٌر خل التفاح بطرٌقة علمٌة وبسٌطة مـن خالل وضع الثمار الكبٌر ة الناضجة
المقطوعة إلى أجزاء صغٌرة دون إزالة القشر أو البذر فً وعـاء مناسب زجاجً أو بالستك (غٌر
معدنً ) وتغطى بقماش مسامً وٌحفظ فً مكان دافا لبضعة أسابٌع لتـحدث عملٌة التخمر بفعل
بكترٌا الهواء فٌتحرر منها الكحول وٌتحول إلى خل المعروف برابحته النفاذة وطعمه الالذع تصفى
محتوٌات الوعاء للحصول على الخـل النقً وٌحفظ فً زجاجات محكمة الغلق لالستعمال(الشبٌب
.) 1989،
تم اختٌار معنوٌة الفروق وفق اختبار (. ) Wilcoxon Signed Rank Test
النتائج والمناقشة
استخدمت العزالت الجرثومٌة لدراسة تأثٌر كل من خل التفاح وعصٌر الثوم الطازج وأظهرت النتابج
المبٌنة فً الجدول رقم (  )1إن لكل من المادتٌن تأثٌرا واضحا فً القتل الجرثومً وبدرجات متفاوتة
حسب التركٌز المستخدم فكان أعلى تأثٌر عند أعلى تركٌز لكل مادة و بشكل عام كان تأثٌر
الثوم متقاربا من تأثٌر خل التفاح وهذا واضحا من مدى منطقة التثبٌط عند كل تركٌز  ،فعند
التركٌز  %100كان مدى منطقة التثبٌط ٌتراوح بٌن  20-16ملٌمتر بالنسبة لعصٌر الثوم ولخل
التفاح ٌتراوح بٌن  20-15ملٌمتر ولكن ظهر التأثٌر واضحا جدا عن مزج هاتٌن المادتٌن وبنسبة
متساوٌة فكان أعلى تأثٌر عند التركٌز  %100ومدى التثبًط ٌتراوح بٌن  30-17ملٌمتر ،كذلك
المتوسط الحسابً عند التركًز  %100بالنسبة لخل التفاح بلغت قٌمته  18أما لعصٌر الثوم فكانت
قٌمته  16.6عند تركٌز  % 80فً حٌن كانت قٌمة المتوسط عند مزج المادتٌن بكمٌتٌن متساوٌتٌن
وبتركٌز  %100فكان أعلى قٌمه حٌث بلغت  21.3ملم كما ٌالحظ فً الجدول ( )1والشكل (. )1
جدول  .1تأثٌر الثوم وخل التفاح على عتر من السالمونٌال تاٌفً والباراتاٌفً .
التركٌز ( ) %
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المدى(ملم)
المعدل
الخطأ القياسي
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12 – 22

14 –25

15 --26

16 --28

17 --30

14.8

16.8

18

19.8

21.3

1.2

1.3

1.3

1.4

1.4

Vinegar Solution
المدى(ملم)
المعدل
الخطأ القياسي

8 --16

11 --17

13 --18

14 --19

16 --20

11.5

13.6

15.5

16.6

18

1

0.8

0.6

0.6

0.5

Garlic Solution
المدى(ملم)

9 --15

11 --17

13 --18

14 --19

16 --20

المعدل

11.4

13.4

14.8

16.6

18

الخطأ القياسي

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

P(Wilcoxon Signed Rank Test ) for difference between
Garlic X Garlic
+Vinegar
0.04
0.03
0.04
Vinegar X Garlic
+Vinegar
0.02
0.02
0.02
][NS
][NS
][NS
Garlic x Vinegar
0.37
0.85
* 0.49

0.02

0.02

0.02

0.02

]0.19[NS

][NS

0.19

*Stander error :S.E
No significant :NS

شكل  . 1تأثٌر تراكٌز مختلفة من عصٌر الثوم وخل التفاح على عتر من السلمونٌال تاٌفً
والباراتاٌفً .
عند مقارنة النتابج بٌن الثوم بالنسبة للمزٌج بٌن هـاتٌن المادتٌن فان هناك فرقا معنوٌا واضحا
بٌنهما وفقا الختبار (  ) Wilcoxon Signed Rank Testحٌث إن أعلى قٌمه لل  Pهً 0.02
عند التركٌزٌن  %80و %100ولم ٌكن هناك فرقا معنوٌا واضحا عند بقٌة التراكٌز .
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أما عند مقارنة نتابج التثبٌط البكتٌري بٌن خل التفاح نسبة إلى المزٌج كان هناك فرقا معنوٌا
واضحا ومتساوٌا عند كافة التراكٌز وأعلى قٌمه لل  pهً  ، 0.02بٌنما لم ٌكن هناك فرقا معنوٌا
واضحا بٌن نتابج كال من خل التفاح والثوم على انفراد فكانت اعلً قٌمة لل  pهً  0.06عند تركٌز
 %100واقل قٌمة كانت  0.49عند التركٌز . %20
إن زٌادة تركٌز المواد الفعالة فً القتل البكتٌري لكل من الثوم وخل التفاح هً التً أدت إلى زٌاد نسبة
القتل الجرثومً وهذا بدا وضحا من خالل قٌاس منطقة التثبٌط والذي ٌعود إلى وجود المواد الفعالة فً
القتل البكتٌري حٌث إن مادة  Allicineهً المسؤولة عن تحرر المواد الفعالة فً الثوم والتً هً
 cysteinوتحرر هذ ه المواد الطٌارة الحاوٌة على الكبرٌت عن
مشتقات مختلفة للحامض االمٌنً
طرٌق عدة تفاعالت عن طرٌق تحلله  Allinaseإلعطاء ( Allicineعواد.)1978،
وعزا الباحثون إن الخصابص العالجٌة للثوم إلى وجود األنواع الفرٌدة من الحوامض االمٌنٌة وأقواها
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STUDY THE INFLUENCE OF BOTH GARLIC JUICE AND APPLE
CIDER VINEGAR ON SALMONELLA TYPGI AND PARATYPHI .
Adawia Fadil Abbas Al- zobiady
Microbiology -College of Medicine - Diyala University

ABSTRACT
Typhoid and paratyphoid fever is the common disease in community . this
is one of the important healthy problems ,especially in development countries
such as Iraq the important causes of outbreak of this disease are food and a
water pollution with salmonella typhi and paratyphi
To determine the range of influence to both of Garlic juice and Apple Cider
Vinegar on Salmonella typhi and paratyphi that isolated from patients serum
whom clinically suspected typhoid fever and they have symptoms of this
disease .
This study involved (7 strains of Salmonella typhi 4 strains of Salmonella
paratyphi A , 8 strains of Salmonella paratyphi B ). These strains were isolated
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from blood patients suffering from typhoid and paratyphoid fever in General
Baquba hospital. These strains cultured on Brain heart infusion broth and
subcultuered on Salmonella –Shigella agar to isolate and identify Salmonella
typhi and paratyphi bacteria by the standard biochemical and serological test
with specific antiserum reaction .
Different concentrations of Garlic juice and Apple Cider were used such as
(100%,80%,60%,40%,20%) . These concentrations caused inhibition growth
which increased with the increasing of concentrations but the inhibition more
increased when we used the mix of Garlic juice and Apple Cider Vinegar in the
same concentration and amount , the murder proportion of bacteria was in
highest percentage .
The Garlic juice and Apple Cider Vinegar had distinct affect in bacterial
inhibition growth in all concentration and this inhibition was more when both
substances were mixed .
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