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  المتداولة  Hand Sanitizerاألیادي  طهراتدراسة بكتریولوجیة للكشف عن فعالیة م
  في صیدلیات مدینتي تكریت والدور

  محمود  وقاص سعدي،  إبراهیم عبد الرحمن لطیف

  جامعة تكریت ، تكریت ، العراق،  كلیة العلوم،  قسم علوم الحیاة 
  الملخص
 لكشف عن فعالیة هذه المطهراتل ت مدینتي تكریت والدور، وذلكاألیادي المتداولة في صیدلیا لمطهرات زرعیةإجراء اختبارات  الدراسة هتهدف هذ

 ) .وهي المتوفرة في الصیدلیات تسعة أنواع من المطهرات قمنا بجمع تجاه المایكروبات المتواجدة على األیادي ، وللحصول على نتیجة واقعیة
Higeen, Germ ex, Nice, High Vertex, Waled, Perfection, Hamol, Dettol, New clean ) 

على الجراثیم الموجودة على أیادي مجموعة من  كبیر في مدى فعالیة هذه المطهرات وتم إجراء الفحوصات البكتریولوجیة علیها ، حیث ظهر تباین 
فعالیتها تجاه الجراثیم ، ولم یظهر أیًا منها فعالیة مطلقة تجاه الجراثیم  أظهرت النتائج إن هناك تباین من حیثفاألشخاص تم انتخابهم لهذا البحث. 

 ,Higeen, Germ ex, Nice, High Vertex, Waled ) وهـــي ة أنواع من هذه المطهراتبعلك فأن سذ إلى باإلضافة.  كما یروج لها

Perfection, Hamol( ها. كانت ملوثة حتى قبل استخدام  
فعالیة جیدة في التطهیر  أظهرتا حیث، من حیث االستخدام نـــاألمهما  New cleanو  Dettolاألیادي  اإلى إن مطهر خلصت هذه الدراسة 

  . غیر صالحة للتطهیر مختبریاً Hamol ،,Nice, Germ ex, Higeen ,Waled, High Vertex، Perfection األیاديأما مطهرات  .اً مختبری
 المقدمة:

 للبكتیریاازدهرت في السنوات األخیرة تجارة المنتجات المضادة 

Antibacterial Products"  بحیث غدت الیوم تتجاوز السبعمائة
 صنف بینما لم تكن تتعدى بضعة عشرات في منتصف التسعینیات

ونجد من بین هذه المنتجات صابون األیدي ومنظفات المطابخ .
والحمامات واألرضیات والنوافذ، الدهانات وألعاب األطفال وأواني حفظ 

العدید التي یدّعي مصنعوها بأنها قادرة على التخلص الطعام وغیرها 
% من الجراثیم. لكن الدراسات العلمیة توصلت النعدام وجود 99.9من 

أدلة علمیة تثبت بأن استخدام المنظفات المنزلیة المقاومة للبكتیریا 
یؤدي لفوائد صحیة، بل وعلى العكس تمامًا فإنها قد تؤدي لنتائج سلبیة 

 سالالت مقاومة من البكتیریا الضارة في المنزل وبظهورتتمثل بازدهار 
حاالت حساسیة وربو (أزما) لدى سكان المنزل، أي ما یشبه ظاهرة 

المستشفیات والتي تؤدي لظهور سالالت من  المقاومة الموجودة في
وینصح الخبراء باستخدام الصابون الذي یحتوي .المیكروبات المقاومة

، لكن Antibacterial لغسل األیديعلى مواد قاتلة للبكتیریا 
نه إن كان یؤدي بالتأكید لقتل تخدامه غیر محبذ لالستحمام حیث أاس

البكتیریا المضرة للجسم فإنه یتخلص من البكتیریا المفیدة أیضًا مما قد 
یؤدي في المستقبل للتسریع بتأثر الجسم بمیكروبات لم تكن في السابق 

  .ذات ضرر كبیر
لسوائل المنظفة لألیدي والمقاومة للبكتیریا لیس ورغم أن استخدام ا

باألمر الصعب إّال أننا نجد في بلدان عدیدة على العبوة شرح عن 
نجده على العبوات المماثلة في الوالیات المتحدة  طریقة االستخدام ال

 Federal Trade) على سبیل المثال وذلك ألن القوانین الفیدرالیة

Commission FTC ة حمایة البیئةوكذلك مؤسس EPA)  ( تعتبر
أي منتج یحمل على غالفه تفصیل حول طریقة عمله واستعماله (مادة 

ضادة للبكتیریا) بمثابة دواء یحتاج لترخیص خاص ُ   .]1[ م

الیدویة الطبیة المهن الصحیة المرتبطة بإدارة  النظافةهذا وتناسب 
الدواء والعنایة الطبیة التي تمنع أو تقلل من المرض وانتشاره. ویكمن 

مسببات الهدف الطبي الرئیسي لغسل األیدي بجعل الیدین نظیفتین من 
) والمواد الكیمیائیة التي الفیروساتأو  ریاالبكتی(بما فیها  األمراض

یمكنها أن تكون سببا في األذى الشخصي أو المرض. إن هذا األمر 
عام أو یعملون في مهم بشكل خاص لألشخاص الذین یوصلون الط

المجال الطبي، عالوة على أنه ممارسة هامة أیضا لعامة الناس. حیث 
یمكن لألشخاص أن یصابوا بعدوى أمراض الجهاز التنفسي مثل 

أو نزالت البرد، على سبیل المثال، إن لم یقوموا بغسل أیدیهم  األنفلونزا
صرحت  قبل لمس أعینهم أو أنفهم أو فمهم أوال. وفي الحقیقة، فقد

) أنه: " من الموثق CDC( مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها
جیدا أن أحد أكثر المعاییر الوقائیة من انتشار مسببات األمراض هو 

إن غسل الیدین یحمي الناس غسل الیدین الفعال." وكمبدأ عام، ف
، مثل األمراض المحمولة جواقلیل أو على اإلطالق من  بشكل

ضل . كما أنه الحامي األفالسلإضافة إلى  واألنفلونزا الجدريو  الحصبة
(مثل الكثیر من أنواع  األمراض التي تنتقل من البراز إلى الفمضد 

) واالتصال المادي بانفلونزا المعدةأو ما یسمى  التهابات المعدة
 .]2[)القوباءالمباشر (مثل داء 

 وكما هو الحال في تصنیع وبیع األدویة، فإن عملیة تصنیع صابون
ضاد للبكتیریا لیست باألمر السهل وتتطلب الكثیر من الوقت والجهد  ُ م

تباع والكلفة  ٕ وفى .]1[ إجراءات دقیقة والتقید بقوانین وأنظمة خاصةوا
لكمیة  األدنىالحد  إناالیدى وجد  طهراتعدة دراسات تمت على م

من قتل البكتریا  یمكنهالتركیب حتى  فيتتواجد  أنالكحول الواجب 
 .]3[ يحال استعمال الكحول االثیل في%  60ال تقل عن  أنیجب 
الكحولي یلعب دورًا كبیرًا في  طهرأن نوع الكحول الموجود في الملذلك 
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أن كًال من كحول االیثانول فعالیته، فقد أظهرت الدراسات التي أجریت 
  . ]4[ واالیزوبروبیل هي الكحول الفعالة

الكحولیة التجاریة على شكل جل  طهراتتصنع الغالبیة العظمى من الم
متطایر یحتوي على الكحول ومواد مطریة ألن الكحول یؤدي إلى 

أیضًا على  طهراتكل كبیر ، كما تحتوي هذه المجفاف الجلد بش
بعض المواد الفعالة التي تساهم في إذابة األوساخ البسیطة التي قد 
تكون موجودة على األیدي باإلضافة إلى احتوائها على بعض 

  . ]4[العطور
ة إن غسل االیدي بالماء و الصابون العادي مدة عشرین ثانیة متواصل

ها ، الكحولیة لتنظیفها ، وغسل طهراتأفضل بكثیر من استخدام الم
الكحولیة قد تسبب جفافا للبشرة ، و یحذر  طهراتوذلك ألن الم

الكثیف و  المختصون في مجال الصحة العامة من االستخدام
الن ذلك قد یكسب الجراثیم الضارة التي قد  طهراتالمتواصل لهذه الم

  . ]4[ توجد على الجلد مناعة و مقاومة ضدها مع مرور الزمن
األیدي بشكل ملفت لالنتباه،فبعد أن  طهراتمفي الفترة األخیرة انتشرت 

كان یقتصر وجودها على المستشفیات، أصبحنا نراها على األرفف في 
الجمعیات التعاونیة و محالت السوبر ماركت باختالف ماركاتها و 
أحجامها و روائحها، و رغم اختالفها إال أنها تشترك جمیعها في وجود 

 kills 99% of) راثیمــــــــــن الجـــ% م99 لــــــــــیقت( ملة على العبوةهذه الج

germs الید ینظف  طهروهل استخدام م ،اإلدعاء صحیح  فهل هذا
و هل هناك حاجة ملحة لنا  ،لماء و الصابونأكثر من الغسیل با
تهدف هذه . ولذلك في حیاتنا الیومیة  طهراتالمالستخدام مثل هذه 

إجراء اختبارات زرعیة لمطهرات األیادي المتداولة في الدراسة 
لكشف عن فعالیة هذه صیدلیات مدینتي تكریت والدور، وذلك ل

تجاه المایكروبات المتواجدة على األیادي ، وللحصول على  المطهرات
  بدال عن الماء والصابون. استخدامها نتیجة واقعیة تجنبنا

  العمــــــــل: ةقیالمــــواد وطــــر 
) یوضح المعقمات ومنشئها والتي تم جمعها من صیدلیات مدینة تكریت 1الجدول (

  والدور
  أـــــــــــالمنش  طهرأســـــــم الم  ت
1  Nice تركیا  
2  Germ ex تركیا  
3  Waled  النمسا  
4  Dettol األمارات العربیة المتحدة  
5  Higeen األردن  
6  New clean سوریا  
7  High Vertex سوریا  
8  Perfection سوریا  
9  Hamol سوریا  

  

  -:في البحث وأدناه األوساط الزرعیة والمواد المستخدمة 
1- Blood agar.(Himedia, India)  
2- Nutrient agar. .(Himedia, India) 
3- Nutrient broth. .(Himedia, India) 
4- Eosin methylene blue agar. .(Himedia, India)  
5- Mannitol salt agar..(Himedia, India) 
6- Mueller hinton agar. .(Himedia, India) 
7- Petri dish. . (Lebanon)  
8- Spreader. .  
9- Incubator. .(Memmert, Germany)  
10- 70% ethanol. 
11- Sterile swabs. 

  ـریقة العمـلط
   - عدة أجزاء : تضمنت الدراسة

بعد استخدامه على  طهر: الكشف عن مدى تأثیر الم الجزء األول
الجراثیم في حال وجودها على األیادي ، وفقًا للطریقة الموصوفة من 

  وكما مبین: .]5[ 2003وجماعته  Josephineقبل 
أخذ مسحة من كف شخص بعد مالمستها لمقبض باب م ــت - 1

ثم زرعها على  ومنالمختبر والحاضنة وأجزاء أخرى من المختبر ،
 24م ولمدة  37بدرجة حرارة وتحضینها  Nutrient agarوسط 
 .ساعة

في نفس الكف وفركها جیدًا به  طهروضع عدة قطرات من المم ــت - 2
 ثانیة. 30وتركها لتجف مدة 

أخذ مسحة مرة أخرى من نفس الكف وبنفس الطریقة أعاله ، م ــت - 3
وتحضینها بدرجة حرارة  Nutrient agarومن ثم زرعها على وسط 

 ساعة . 24م ولمدة  37

نفسه ملوث  طهركون الم احتمالیةالكشف عن :  الثانيالجزء 
تسعة ال طهراتمن الم طهربات ، حیث تم أخذ عینه من كل مبالمیكرو 

 Bloodوزرعها على وسط  sterile swabموضوع البحث ، بواسطة 

agar  ساعة. 24م ولمدة  37وتحضینها بدرجة حرارة  
 اتجاه بكتری طهر: الكشف عن فعالیة الم الجزء الثالث

Staphylococcusaurous  وبكتریاEscherichia coli.  كما و
  مبین:

مایكرولیتر من المزرعة البكتیریة السائلة لكًال من  150نشر م ــت - 1
 Mueller Hinton النوعین البكتیریین كًال على حده على وسط

agar بواسطة الناشر الزجاجي Spreader 5 -  3دة ـــم ثم تركها 
 .دقائق

 في وسط الطبق باستخدام الثاقب الفلیني. well عمل حفرم ــت - 2

داخل الحفرة ، ثم تحضن بدرجة  طهروضع قطرتان من المم تــ - 3
 ساعة. 24م ولمدة  37حرارة 
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  النتائج
  .طهرفي كل طبق قبل وبعد استخدام الم colonyنتائج الجزء األول من البحث ، حیث یبین عدد المستعمرات  هر) یظُ 2(الجدول في 

  عدد المستعمرات بعد االستخدام  عدد المستعمرات قبل االستخدام  طهرأسم الم  ت
1  Nice 7  ملم 2مستعمرة ، قطر الواحدة  40  ملم 7مستعمرات ، قطر الواحدة  
2  Germ ex 25  نمو كثیف ومتنوع  ملم 2مستعمرة ، قطر الواحدة  
3  Waled ملم 2مستعمرة ، قطر الواحدة  2  ومنتشر نمو كثیف جدأ  
4  Dettol ملم 2مستعمرة بقطر  14  نمو كثیف جدأ  
5  Higeen  ًمستعمرا فطریة إلى باإلضافةنمو كثیف   نمو كثیف جدا  
6  New clean  ًملم 8مستعمرة بقطر  1  نمو كثیف جدا  
7  High Vertex 64  نمو كثیف  ملم 2مستعمرة بقطر  
8  Perfection 56  ملم 20ملم + مستعمر كبیرة بقطر  4مستعمرات بقطر  3  ملم 2مستعمرة بقطر  
9  Hamol 4  ملم 10مستعمرة بقطر  1  ملم 16- 12مستعمرات بقطر  

  

  :عدد المستعمرات البكتیریة قبل وبعد استخدام المطهرات )2( جدول
  

طهرات إن جمیع الم فقد اظهرت النتائج الجزء الثاني من البحث أما
),Nice, Germ ex, Higeen, Waled, High Vertex، 

Perfection،(Hamol المستخدمة في هذه الدراسة كانت ملوثة ،
نمو  أيا لم یظهر فیموذلك بظهور نمو كثیف على وسط أكار الدم.

  على وسط اكار الدم.) Dettol , New clean( للمطهرین 
أقطار  نتائج الجزء الثالث من البحث الذي یبین هریظُ ) 3(الجدول 

متأثرتًا بفعالیة  E. coliوبكتریا  S. aureus تثبیط النمو لبكتریا
قطر التثبیط  إنحیث یالحظ  .االختبارالمستخدم في هذا  طهرالم

 ,Germ ex, Waled, Dettol, High vertex, andلمطهرات (

Perfection (یتجاوز الخمسة ملیمتر لبكتریا  الS.aureus . أما
 فال یتجاوز قطر التثبیط السبعة ملیمتر للمطهرات E. coli لبكتریا

)Germ ex, Waled, Dettol, Higeen, New clean, and, 

Hamol (.  
المطهرات المختلفة على أقطار التثبیط للنمو  تأثیر ):3( جدول

  E. coliو بكتیریا  S. aureusالبكتیري لكل من بكتریا 
  
  

 S. aureus E. coli  طهرأسم الم  ت

1  Nice 30 ملم 17  ملم  
2  Germ ex 0 0 
3  Waled  4 ملم 3  ملم  
4  Dettol  5 ملم 4  ملم  
5  Higeen 10 ملم 5  ملم  
6  New clean 35 ملم 5  ملم  
7  High Vertex 4 ملم 10  ملم  
8  Perfection 4 ملم 10  ملم  
9  Hamol  10 ملم 7  ملم  

  

  ةالمناقش
ضد الجراثیم  طهرمدى التباین في فعالیة كل م )1( یظهر الجدول

بمختلف أنواعها ، على الرغم من كون البعض منها أختزل عدد 
كان قاتًال أو  طهرة إلى العشر إال إننا لم نجد مالمستعمرات البكتیری

ومات المكتوبة على وفقًا للمعلأو مطلقة  مثبطًا للجراثیم بصورة تامة

 Early et al., 1998 وهذه النتائج تتوافق مع نتائج .طهراتعلب الم
  . ]7[Monsma et. al., 1992 و ]6[
نتائج الجزء الثاني من البحث والتي كانت مثیرة لالهتمام  تظهرو 

الجزء األول والثالث كانت متباینة  حیث أن نتائجومحیرة بنفس الوقت. 
ر ظهتمن حیث فعالیتها تجاه المایكروبات ، لكن في الجزء الثاني 

ة عند زرعها على وسط ــــكانت أصًال ملوث ( طهراتم 7 لنتائج إنا
Blood agar یدل على عدم وجود كحول االیثانول  األمر الذي

كمكون رئیسي للمطهر.  أصالً انه غیر موجود  أو،  %70 بتركیز
لفحوصات السیطرة  وهذا یدل على عدم خضوع هذه المطهرات

  النوعیة.
وبكتریا  S. aureusضد بكتریا  طهراتفعالیة الم) 3( الجدولهر یظُ و 

E. coli  كانت  طهراتبعض الم إنوبدرجات متفاوتة ، ومن الممكن
بالذات محدودة فقد یعود السبب لكونها ذات  االختبارفعالیتها في هذا 

خالل طبقة وسط  انتشارهاقوام سمیك نوعًا ما ، األمر الذي حال دون 
Mueller hinton agar  أبدت نفس النتیجة لكال  التيوخصوصًا تلك

  النوعین من البكتریا المذكورة أعاله.
وصلت وهذه هي النتیجة التي یتوجب على عامة الناس معرفتها والتي ت

األیدي التي استنتجت  طهراتیة أبحاث الشركات المصنعة لمإلیها غالب
األیدي أكثر فعالیة  طهراسة واحدة تثبت أن استعمال مبأنه ال یوجد در 

من غسل األیدي الجید بالماء والصابون، بل وقد أظهرت إحدى 
ثانیة أفضل من  20الدراسات بأن غسل األیدي بالماء والصابون لمدة 

 Ethyl % من70یحتوي على نسبة  طهرل معمااست

alcohol]1[.طهراتمن كل هذا فأن البعض یفضل م وعلى الرغم 
أو  soap washعلى غسیل األیادي  hand sanitizerاألیادي 

 [9و ]Judith. 2007 ]8كبدیل عنها وهذا ما أشار ألیه كًال من 

Olivia et. al., 2000[ .  
  االستنتاجــات

التسعة لم تكن قاتلة للجراثیم بصورة مطلقة كما  جمیع المطهرات - 1
  یروج لها أو كما هو مكتوب على العلب.
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على حده ، فنحن نجد  طهربغض النظر عن مدى فعالیة كل م - 2
لم یكونا ملوثین كبقیة  New cleanطهروالم Dettolطهرالم إن
الست األخرى ، لذلك یمكن القول إنهما األفضل واألمن من  طهراتالم

 إذا أستوجب األمر. ستخداماالحیث 

التأكید على ان تطهیر االیدي باستخدام الماء والصابون افضل  -3
من استخدام مطهر االیدي، وذلك من خالل التوعیة الصحیة 
 خصوصا في مدارس االطفال، واستخدام وسائل االعالم لهذا الغرض.
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Abstract 
This study aims at fulfilling agricultural tests for current hand antiseptics which are in the pharmacies of Tikrit 
and AL- dour cities to reveal the activity of these antiseptics towards microbes which are on the hands, and to get 
real result, nine types were collected from these antiseptics which are available in the pharmacies : Higeen, 
Germ ex, Nice, High vertex, Perfection, Hamol, Dettol and New clean. Bacteriological tests make on them 
and show great difference in their influence on germs which are on the hands of a group of persons who selected 
for this study.  
The result shows that there is difference according to its activity towards germs. There is no absolute influence 
towards germs as merchandised for them. In addition to that seven types of these antiseptics were contaminated 
even before their use which are: Higeen, Germ ex, Nice, High vertex, Waled, Perfection and Hamol. 
The summary of this study that New clean and Dettol are safe according to their use. They show good activity 
in laboratory antisepsis.  
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