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دراسة التأثير التثبيطي لمعسل المحمي في نمو بعض البكتيريا المرضية في

الوسط الزرعي( داخل الزجاج) وفي الحيوانات المختبرية ( داخل الجسم الحي)
صفاء عباس عبد عباس عباس حسين نايف أل سعيد

عمي عبد الكاظم عبد العباس

وزارة العموم والتكنولوجيا – قسم ااالنتاج الحيواني

تأريخ القبول 6202/4/62
الخالصة

في دراسة لمعرفة التأثير التثبيطي لمعسل المحمي في نمو بعض البكتيريا المرضيية فيي األوسياط الررييية In
 ) vivoوفي الحيوانات المختبرية

 )Invitroتم استخدام أربعة أنواع من البكتيريا جمبت من مختبير الحيحة

المركريية –بغيداد وهيي العحييات الوولونيية Escherichia coli

aureusوالمكيورات المسيبحية Streptococcus pyogenus

والمكيورات الههبيية Staphylococcus

وجيراثيم الباسيتوري

 .hemolytica ,وتم أيادة دراسة خحائحها الررييية و الكيموحيويية  ,وتيم حسيا

Pasteurella

أييداد الجيراثيم لمححيول

يمى يدد من البكتريا بحدود  ) 104 cfu / mlوحدة تكوين مستعمرة /مل  .واستخدم العسل المحميي لد ارسية

التييأثير التثبيطييي حيييث يممييت ميين العسييل تخييافيب باسييتخدام الميياط الموطيير المعوييم  %5و  %10و )% 15
وبواقع حجم مين العسيل يخفيب ميع حجيم مين المياط الموطير  )v/vواسيتخدم الوسيط الررييي المغيهب بعيد اليررع
البكتيييرب وتحميميير بتراكييير العسييل لويييا

قطيير هاليية التثبيييط بعييد الحضيين لمييدة  48-24سيياية .ولمعرفيية التييأثير
 )12مجمويية مين الفئيران المستنسيمة محمييا وبواقيع )8

التثبيطي لمعسل فيي الحيوانيات المختبريية اسيتخدمت

)فئيران لممجموييية الواحييدة ولكييل تخفيييب ميين العسييل واسييتخدمت  ( 4فئ يران كمجموييية سيييطرة لكييل نييوع ميين
 ) 104 cfu / mlواسيتخدم

الجيراثيم وجرييت جميعهيا فموييا بجريية واحيدة مين تخفييب الجرثومية مويدارها

العسل بالتراكير المهكورة كمحدر وحيد لماط الشر لمدة أسبوع باستثناط فئران السيطرة .وقد أظهيرت الد ارسية

اخت ب درجة تثبييط العسيل بياخت ب نيوع البكتيرييا وكونهيا سيالبة أم موجبية لحيبغة كيرام وان التيأثير التثبيطيي
طرديا مع التركير المستخدم من العسل وان النتائج في الحيوانات المختبريية اختمفيت

في الوسط المغهب يتناس

نويا ما تبعا لضراوة البكتيريا،وهها يدل يمى أن العسل المحمي هو كفاطة جيدة في الحد من النمو البكتيرب ربما

يؤهمر ل ستخدام كع ج دايم مع األدوية وهها ما يتوج التوسع في دراستر مستوب .

_________________________________________________________
: Key word

د .حفاط يبا
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يسل ,التاثير التثبيطي .البكتيريا ,حيوانات مختبرية
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Summary
This study was carried out at the animal station agriculture and the food
technology research center of Iraqi ministry of science & Technology. In a study to
determine the inhibitory effect of honey in the local growth of some pathogenic
bacteria in growth media (In vivo) and in laboratory animals (Invitro) was used four
types of bacteria brought from the Central Health Laboratory - Baghdad,
Escherichia coli , Streptococcus pneumoniae , Staphylococcus aureus , Streptococcus
pyogenus and Pasteurella hemolytica, and their biochemical characteristics were reexamined.The study deals with studying the effect of local honey in the inhibition of
the growth of these bacteria on environmental Nutrient Agar (Invitro) to measure
the diameter of zone inhibition after incubator the culture media for a period of
24-48 hours, as for the study of the effect of honey in laboratory animals(mouse In
vivo) 12 groups of local mice were used, in addition to four mice of each control
group. Each group is given (cfu / ml 104 ) of specific bacteria once and then it is
given Diluted honey of different concentrations (5%,10%,20%)with drinking water
for one week to all groups except the control group.The study showed a different
degree of inhibition of honey depending on the type of bacteria and whether the
bacteria is negative or positive of the dye gram and the inhibitory effect of the
honey in the nutrient broth increased according to the concentration of honey.
The results in animals laboratory differed sometimes depending on the type of
bacteria, this indicates that local honey is good in efficiency in reducing bacterial
growth which might qualify for use as a treatment supporter with drugs and this is
what
must
be
expanded
in
future
studies.
ألمقدمه

يعد العسل مادة سكرية وهو من المركبات واسعة االنتشيار ولمختميب ارايراض الغهائيية والدوائيية ومستحضيرات

 أالب سيينة وهييها مييا وجييد فييي الحييور8 وقييد اسييتخدمر إنسييان العحيير الحجييرب كع ي ج قبييل.)10,9,1 التجميييل
الوديميية لمحييينيين

الحجرييية والمخطوطييات والبرديييات لوييدماط المحيريين والسييومريين بييالع ارق وسييوريا وفييي الكتي

(وورد هك يرف فييي الو يران فييي سييورتي محمييد14,13  وكييان قييدماط المح يريين يسييتخدمونر فييي التحنيييط, والهنييود
 يستخدم العسيل فيي يي ج الحياالت العدييدة مثيل الحيمع والحيروق والجيروح والناسيور وقرحية.)69 )و النحل15

 وه ييو م ييادة اهائي يية هات قيم يية اهائي يية مهم يية لجس ييم ارنس ييان وح ييحتر فه ييو يحت ييوب يم ييى،) 17,12,5 المع ييدة
) كييهلأ أثبتييت الد ارسييات أن العسييل موييوب4 ,3,1 السييكريات والفيتامينييات واألنريمييات واألحميياض والبروتينييات
ومثييبط لنمييو يييدد واسييع ميين الج يراثيم الموجبيية والسييالبة لحييبغة ك يرام، ) 12,6 ومحفيير لمجهييار المنييايي لمجسييم

 ) ولغرض التوسع في مفهوم التأثير التثبيطي لمعسيل لمجيراثيم المختمفية فويد6,3 وقسم من الخمائر والفطريات

Nutrient حممت ههف التجربة لمعرفة التأثير المثبط لمعسل لنميو الجيراثيم مختبرييا يميى بيئية الوسيط المغيهب
.) وفي الحيوانات المختبرية الفئران البيضاطAgar

المواد وطرائق العمل

 العرالت الجرثومية-1

تم الححول يميى بعيض العيرالت البكتيريية مين مختبير الحيحة المركريية –بغيداد وكانيت العحييات الوولونيية

Streptococcus  والمكورات المسبحيةStaphylococcus aureus والمكورات الههبيةEscherichia coli
 وتيم أييادة د ارسية خحائحيها الررييية و. Pasteurella hemolytica ,  وجراثيم الباستوريpyogenus
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الكيموحيويية جيدول )1

وتيم حسيا

 ) 104وحدة تكوين مستعمرة /مل .
 -2العسل المحمي

أييداد الجيراثيم لمححيول يميى ييدد مين البكترييا بحيدود cfu / ml
. )15.5.4

استخدم العسل المحمي المنتج في ميرارع ي ارقيية فيي محافظية بابيل لهيا سيمعتها العاليية بنوييية يسيمها وكانيت

فترة ارنتاج ال تتجياور ث ثية أشيهر  ,ثيم يمميت مين العسيل تخيافيب باسيتخدام المياط الموطير المعويم  %5و

 %10و  )% 15وبواقع حجم من العسيل يخفيب ميع حجيم مين المياط الموطير  )v/vوحسي
.)13,11

المحيادر العمميية

 -3تم أيداد الوسط الرريي المغهب  Nutrient agarالمعوم وتم يمل حفرة كبيرة في وسط الطبق الرجياجي
باسييتخدام الطييرب الع يريض لماحيية باسييتور الرجاجييية المعوميية لتحميمهييا بييالتراكير المييهكورة اي ي ف ميين تخفيييب

العسل . (8 . 7

-4رريييت مكييررات األطبيياق ث ثيية أطبيياق لكييل تخفيييب ولكييل نييوع جرثييومي )باسييتخدام طريويية التخطيييط بعييد

تحميييل الحف يرة بالعسييل المخفييب وتييم بعييد حضيينها لفت يرة  48 – 24سيياية وفييي درجيية  37درجيية مئوييية )وتييم

قيييا

قطيير هاليية التثبيييط واسييتخدم طبييق رريييي لمسيييطرة لكييل نييوع جرثييومي يحتييوب يمييى حفيرة وسييطية محمميية

بالماط الموطر المعوم .)11,7

 -5استخدمت  12مجموية من الفئران المستنسمة محميا وبواقع )) 8فئران لممجموية الواحدة ولكل تخفيب من

العسل واستخدمت  ( 4فئران كمجموية سيطرة لكل نوع من الجراثيم وجريت جميعها فموييا بجريية واحيدة مين
تخفيب الجرثومة مودارها  ) 104 cfu / mlواستخدم العسل بالتراكير المهكورة كمحيدر وحييد لمياط الشير

لمدة أسبوع باستثناط فئران السيطرة.

 -6استخدم التحميل ارححائي  ANOVAلتحميل أقطيار هالية التثبييط وفحي
.)17.16

2

 Xلمه كيات وأييدادها

النتائج

لود أظهرت نتائج الفحوحات الكيموحيوية لمبكتيريا األربعة فروقات في فحوحا ت الحركة والكياتمير واالنيدول

وفح ي

الجي تييين وحييبغة ك يرام والنمييو يمييى األوسيياط الرريييية المختمفيية وكمييا مبييين فييي الجييدولين .)2,1أمييا

الجدول رقم )3فيوضي مويدار قطير هالية التثبييط وييدد اله كيات حسي

نيوع الجرثومية بعيد 48-24سياية مين

الييررع أو التجريييع الجرثييومي حيييث أظهييرت نتييائج د ارسيية التييأثير التثبيطييي لمعسييل فييي بيئيية الوسييط المغييهب أن

قطيير هاليية التثبيييط اردادت باردييياد تركييير العسييل مييع تباينهييا حس ي

نييوع الجرثوميية موارنيية بمجموييية السيييطرة .

وكان قطر هالة التثبيط هو  15-8مميمت ار بشكل ييام ولمتركييريين  %10و %20فيميا ليم يتجياور  3-2مميمتي ار

لمتركييير  %5وهييها شييكل فرقييا إححييائيا معنويييا ياليييا  )P<0.001بييين التراكييير الث ثيية ,وكييان العسييل أكثيير
تثبيطا لبكتيرييا الباسيتوري حييث كيان قطير هالية التثبييط

 15-8مميمتيرا) ثيم العحييات الوولونيية 12-10

مميمت ي ار ) والمكييورات العنوودييية  10-8مميمت ي ار ) وأخي ي ار ج يراثيم المكييورات المسييبحية  12-6مميمت ي ار ) ممييا

شكل فروقا معنوية يالية  ) P< 0.001موارنة بمجموية السيطرة وحتى التركيير األقيل لمعسيل  )%5أيطيى
درجة من التثبيط وايتبرت اير مهمة إححائيا موارنة مع بوية التراكير ولكين مين الناحيية العمميية كيان التثبييط

واضحا .

وينييد تجربيية التييأثير ال يواقي لمعسييل المجييرع فمويييا إلييى الفئ يران المخمجيية بالبكتيريييا تبييين كمييا يوض ي

الجيدول  ) 3أن معييدل اله كييات يتبيياين إححييائيا تحيت مسييتو
3

 ) P <0.001موارنيية بمجموييية السيييطرة
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الت ييي همك ييت جمي ييع الفئي يران فيه ييا بع ييد  48-24س يياية م يين التجري ييع  ,فيم ييا كان ييت اله ك ييات م يين  )1-0ف ييأر
لمتركير  %20من العسل و  )5-3فأر لمتركير المنخفض  ) %10و  ) 8-7فأر لمتركير  ) %5وباخت ب

معنييوب يمييى مسييتو

 ) P <0.05وأيضييا تبيياين هلييأ حس ي

نييوع البكتيريييا المسييتخدمة حيييث لييوحظ أن اقييل

اله كات هي في معام ت مجموية العحيات الوولونيية ثيم المكيورات العنووديية والمكيورات المسيبحية وشيوهدت
أيمى اله كات في بكتيريا الباستوري

و المكورات المسبحية.

بخ ب نتائج الررع في الوسيط الررييي وخحوحيا لجيراثيم الباسيتوري

جدول  : )1الخحائ المميرة لمعرالت البكتيرية المستخدمة في الدراسة .
Gelatin
Catalse test Indol test
فح
نوع الجرثومة
اختبار الكاتيمير liquefaction
اختبار
الحركة
test
االندول
فح تميع

Gram stain
االستجابة لحبغة كرام
وشكل البكتيريا

الج تين

Staphylococcus
aureus

-

-

+

+

Streptococcus
pyogenes

-

-

-

-

Escherichia coli

+

+

-

-

Pasturella
hemolytica

-

-

-

-

جدول  : ) 2خحائ

G+
 Cocciدائرية
G+
 cocciدائرية
GBacilliيحيات
GBacilliيحيات

النمو لمعرالت البكتيرية باستخدام أوساط رريية مختمفة .

نوع الجرثومة

النمو يمى أجار الدم

Staphylococcus
aureus

Beta hemolysis
تحمل الدم نوع بيتا

Streptococcus
pyogenes

Beta hemolysis
تحمل الدم نوع بيتا
البكتيريا يمى شكل

النمو يمى

النمو يمى االجار

النمو يمى أجار وسط

أجار ايورين –مثميين

وسط برلينت االخضر
Brilliant green

المكونكي
MaCconky

األررق Eosin
methylen blue
 -ال تنمو يمى هها

-

 -ال تنمو يمى هها

 -ال تنمو

الوسط

الوسط

ال

تنمو يمى هها الوسط

يمى هها الوسط

مستعمرات البكتيريا
وردية المون حغيرة
الحجم

مستعمرات البكتيريا

وردية المون مخاطية
يمى شكل أر

قطرات ريت خضراط
المعة المون
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Escherichia coli

Alfa hemolysis
تحمل الدم نوع الفا
البكتيريا يمى شكل
مستعمرات يديمة

Pasturella
hemolytica

المون كبيرة الحجم
Beta hemolysis
تحمل الدم نوع بيتا

مستعمرات البكتيريا
هات لون اخضر
وسماوب

ومخاطية الووام
ال تنمو

-

يمى هها الوسط

مستعمرات البكتيريا

مستعمرات

وردية المون

البكتيريا هات لون
بنفسجي

 -ال تنمو

يمى هها الوسط

مستعمرات البكتيريا

وردية المون

جدول  ( 3التأثير المثبط لث ثة تراكير من العسل في أربعة أنواع من البكتيريا مودرة بطريوة قطر هالة
التثبيط في الوسط الرريي وبطريوة التجريع في الفئران.
نوع البكتيريا

Escherichia coli

Staphylococcus
aurous

Pasturella hemolytic

Pasturella hemolytic

قطر هالة التثبيط سم)

تركير العسل %

 M± SEاو n ±S.D

:Nيدد اله كات من أحل
 8فئران معدل ث ث
*

تك اررات)

%5

)( ±1.5

2-3

3

%10

)10-11( ±2.5

1

%20

)10-12( ±2.6

1

%5

)2-3 ( ±1.2

5

%10

)8-9 ( ±2.2

3

%20

)8-10 ( ±2.5

1

%5

)1-2 ( ±0.44

8

%10

)8-10 ( ±1.9

6

%20

)12-15 (±2.29

5

%5

)0-2 ( ±0.9

4

%10

)6-8 ( ±1.8

3

%20

)6-12 ( ±3.1

3

* همكت كل حيوانات السيطرة لجميع البكتيريا

المناقشة
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لوييد أظهييرت الد ارسيية أن العسييل يتمييير بفعييل مضيياد لمجيراثيم السييالبة والموجبيية لحييبغة كيرام وأن التركييير العالييية

المتمثميية بتركييير )%10و  )%20أيطييى قطيير تثبيييط ت يراوح بييين  )15-8ممميمتيير و اآللييية التييي يمييار

العسل فيها هها الفعل اير معروفة ولكين قيد تعيود إليى االسيمورية ) Osmotic prossecألمرتفعير لمعسيل أو
لوجود ارنريمات أو لوجود المواد المثبطة لمنمو البكتيرب في العسل نفسر . ) 16 , 10,8,7أو قد يرجيع فعيل
التثبيط إلى انخفاض األ

الهيدروجيني في العسل الحتوائير ييل المياط االكسيجيني

،) 18 , 12

أن هييهف النتييائج تتطييابق مييع مييا هك يرف م يوالن وجمايتيير  ) 14.13ميين كييون العسييل مييادة مثبطيية لنمييو البكتيريييا

السييالبة والموجبيية لحييبغة ك يرام  .وبييالرام ميين كييون الد ارسيية تؤكييد يمييى أن البكتيريييا السييالبة لحييبغة ك يرام أكثيير

حساسية من البكتيريا موجبة كرام والتي تختمب ميع ميا جياط فيي  ) 2.1اليهين أكيدوا يميى أن الجيراثيم الموجبية

لحييبغة كيرام أكثيير حساسييية لمتييأثير التثبيطييي لمعسييل ميين الجيراثيم السييالبة وان لمجييدار الخمييوب دور فييي حساسييية
الجراثيم لمتأثير المثبط لمعسل .

لوييد أكييدت الد ارسيية أن أحسيين تركييير لمتثبيييط هييو %10و )%20وهييها يتطييابق مييع مييا هك يرف

18,3,2

)

الهين أكدوا أن العسل يثيبط البكترييا ينيد تركيير  )%20يميى نحيو أفضيل مين بياقي التراكيير وان أحسين تركيير

ثاني يثبط النميو هيو  .)%10ميع العميم أن أيميى تركيير مسيتخدم فيي تميأ التجيار كيان  . )% 20أميا فيميا

يتعمق التأثير التثبيطي في الحيوانات المختبرية فود تبين ندرة المحادر التي تتناول دراسة تيأثير العسيل بهيهف

الطريوية ومييع هلييأ فوييد أوضييحت النتيائج أن د ارسيية التييأثير اليواقي لمعسييل فيي الفئيران البيضيياط قييد اختمفييت بعييض
الشيط ين نتائج التأثير التثبيطي لمعسل في الوسط المغهب وخحوحا بكتيريا الباستوري والمكورات المسبحية

حيث كانت اله كات من  )1-0فيأر لمتركيير  )%20مين العسيل و  )5-3فيأر لمتركيير  ) %10و 8-7
 ) P <0.05و تباين هلأ حس

) فأر لمتركير  ) %5وباخت ب معنوب يالي مستو

البكتيريا المستخدمة

التي كانت اقل اله كات في معام ت مجموية العحيات الوولونية ثم المكورات العنوودية والمكورات المسيبحية

وأي ها في حالة بكتيريا الباستوري  .وههف النتائج اختمفت ينها الوسط الرريي وخحوحا لبكتيرييا الباسيتوري

و المكييورات المسييبحية وقييد يعييود هلييأ إلييى أن البكتيريييا كانييت أشييدة ض يراوة  ) Sever Virulenceنتيجيية
تنشيط البكتيريا بسب

ارحابة التجريبية في الفئران والتي أحبحت أكثر أمراضية مما في األوساط الرريية (

 19.14,7ونسييتنتج ميين الد ارسيية اخييت ب درجيية تثبيييط العسييل بيياخت ب نييوع البكتيريييا وكونهييا سييالبة أم موجبيية
لحييبغة ك يرام وان التييأثير التثبيطييي فييي الوسييط المغييهب يتناس ي

طرديييا مييع التركييير المسييتخدم ميين العسييل وان

النت يائج فييي الحيوانييات المختبرييية اختمفييت نويييا مييا تبعييا لض يراوة البكتيريا،وهييها يييدل يمييى أن العسييل المحمييي هو
كفاطة جيدة في الحد من النمو البكتيرب ربما يؤهمر ل ستخدام كع ج داييم ميع األدويية وهيها ميا يتوجي

في دراستر مستوب .
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