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چکيد ه 

به دليل مقاومت روزافزون باكرتي هاي بيامري زا به آنتي بيوتيك هاي رايج، يافنت عوامل ضد ميكرويب طبیعی به عنوان داروهاي جايگزين حائز اهمیت 

است. بیامری لوک اروپایی یکی از بیامری های رایج در زنبورستان ها است و یکی از باکرتی های ثانویه مولد این بیامری Penibacillus alvei می باشد. 

در اين تحقيق، اثرات ضد باکرتيايي بره موم و عسل زنبورعسل روي باکرتي پنی باسیلوس  الوئی مورد مطالعه قرار گرفت. براي انجام اين تحقيق ابتدا از 

زنبورستان هاي مناطق مختلف استان کرمان محصوالت کندوی موردنياز جمع آوري شده و در آزمايشگاه از آن ها عصاره گريي به عمل آمد. سپس باکرتي 

پنی باسيلوس الويئ در محيط اختصايص کشت داده شده و تحت تاثري رقت هاي مختلف عصاره ها قرار گرفت. در نهايت MIC و MBC منونه ها توسط 

تست ديسک ديفوژن و چاهک پليت تعيني گردید. اطالعات به دست امده توسط نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق 

نشان داد که اگرچه عصاره های آبی و الکلی بره موم و عسل در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد مورد استفاده در زنبورداری ها دارای خاصیت ضد 

باکرتیایی کمرتی بودند )p > 0/01(، اما تاثیر معنی داری بر میزان مهار و کشندگی باکرتی پنی باسیلوس الوئی داشتند. به طوری که بره موم اتانولی و 

متانولی در غلظت 0/32 میلی گرم در میلی لیرت دارای خاصیت مهار و کشندگی بر روی باکرتی مورد نظر بود، اما عسل در هیچ کدام از غلظت های مورد 

استفاده )تا غلظت 0/32 میلی گرم در میلی لیرت( دارای خاصیت مهار و کشندگی بر باکرتی پنی باسیلوس الوئی نبود. نتایج نشان داد که بره موم زنبورعسل 

واجد اثر ضد باکرتیایی بر عامل ثانویه بیامری لوک اروپایی زنبورعسل می باشد.

کلامت کلیدی: داروی کم خطر، اثرات مهارکنندگی، بیامری لوک اروپایی، زنبور عسل، باسیلوس آلوئی
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Due to the increasing resistance of pathogenic bacteria to antibiotics, finding a natural antimicrobial agent is important 
as an alternative drug. The European foulbrood disease is one of the common diseases in apiaries and Peniacillus al-
vei is one of the disease-causing bacteria. In this study, antibacterial effects of some products of honeybee )propolis, 
honey( were tested on Peniacillus alvei. For this purpose, the needed products of hive were collected from numbers 
of different areas in Kerman state and were extracted in the lab. Then, Penibacillus alvei was cultivated in special 
medium and affected by different concentrations of the extracts. Finally, MIC and MBC of samples were determined 
by disc diffusion and microtiter plate tests. The data were analyzed by SAS software. Although, the results showed 
that the antibacterial effect of water and alcoholic extracts of propolis and honey was lower than the usual standard 
antibiotics (P<0.01), their antibacterial effect was significant on inhibition and lethality of Penibacillus alvei. Ethanol 
and methanol extracts of propolis had inhibitory and lethal effects on Penibacillus alvei at a concentration of 0.32 mg/
ml, but honey had inhibitory and lethal effects on this bacteria at none of the tested concentrations. The results showed 
that propolis has an antibacterial effect on the causative agent of European foulbrood disease in honeybee.
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مقدمه

به  متعلق  كه  است  انسان  براي  مفيد  از حرشات  یکی  عسل  زنبور 
 Apis mellifera و گونه Apidae خانواده ،Hymenoptera راسته نازك باالن
تولیدی اش  محصوالت  ارزش  بر  عالوه  عسل  زنبور  اهمیت   .)18( است 
)عسل، موم، بره موم، ژل رویال و زهر( به خاطر گرده افشانی است که 
توسط زنبورعسل انجام می  شود. در اکرث گياهان گلدار، گرده افشانی به 
تلقيح   ... و  انسان   باد، حرشات،  به وسيله  بوده و  صورت غري مستقيم 
اين نوع گرده  زنبور عسل در  ثابت شده است که سهم  انجام می گريد. 

افشانی بالغ بر ٩٠ درصد است )18(. 
از جمله بیامری هایی که صنعت زنبورداری را تهدید می کند، بیامری 
لوک اروپایی )Europian Foulbrood( است. این بيامری مخصوص شفريه ها 
مي باشد که باعث ایجاد خسارت به صنعت زنبورداری در رسارس جهان 
می گردد و عامل این بيامری ميکروب های مختلف مي باشد که عبارت اند 
 Paenibacillus باکرتی .Streptococcus pluton و Paenibacillus alvei از
alvei که به  عنوان عامل ثانویه این بیامری مطرح می باشد و باعث تشدید 
عالیم آن می  گردد، یک باکرتی گرم مثبت، متحرک و اسپوردار است و در 
برابر رشایط نامساعد محیط بسیار مقاوم بوده و قادر است سالیان سال 

در محیط زنبورستان ها به صورت نهفته باقی مباند و به محض آماده شدن 
رشایط، رشد منوده و ضایعاتی را در زنبور عسل ایجاد مناید )7(.

 در حال حارض آنتی بیوتیک های متعددی بر علیه بیامری لوک اروپایی 
زنبورعسل استفاده می شود ولی با توجه به عدم تاثیر آن ها روی اسپور 
دیگر  طرف  از  منی گیرد.  صورت  بیامری  قطعی  درمان  مذکور،  باکرتی 
برای  زنبورعسل خطراتی  فراورده های  در  دارویی  مواد  باقیامنده  چون 
در  بایستی  لذا  می کند،  ایجاد  زنبورعسل  فراورده های  مرصف کنندگان 
انسان و  برای سالمتی  راه  ها و مواد دارویی موثر و کم خطر  یافنت  پی 

زنبورعسل بود.
که  باکرتیایی می باشند  دارای خواص ضد  کندو  از محصوالت  برخی 
زنبور،  اشاره منود: محصول اصلی  زیر  به موارد  از جمله آن ها می توان 
عسل است. عسل را زنبور عسل از شهد گیاهان مختلف با غلیظ کردنشان 
و  است  درصد   80 تا   25 معموالً  گل ها  شهد  آب  مقدار  می کند.  تهیه 
منيزيم،  همچون  معدين  مواد  و  فروكتوز  گلوكز،  چون  قندهايي  شامل 
پتاسيم، كلسيم، كلريد سديم، گوگرد، آهن و فسفات می  باشد. همچنین 
و  يد  مس،  مثل  عنارصي  و   B6  ،  B2،B1  ،  B3،  C ،B5ويتامني هايي همچون
روي نيز در عسل وجود دارد كه بنا به نوع عسل ميزان آن ها متفاوت 
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مي باشد. از ويژگي هاي مهم عسل خاصيت میكروب كيش آن است و به 
علت وجود بعضی مواد آنتی اکسیدانی در عسل، هیچ میکروب یا باسیل 
و یا ویروسی قادر به زندگی در عسل منی باشد. یعنی بار میکروبی عسل 

صفر است )11(.
از تولیدات زنبور عسل می باشد، حالت  بر  موم ماده ای شبیه موم و 
آن خمیری شكل و چسبناك با بوی مطبوع كه رنگ آن از سبز تا قهوه ای 
تیره متغیر است. رنگ و عطر بره موم در مناطق مختلف متفاوت بوده 
و در هوای رسد، ترد و شكننده و در هوای گرم، نرم و چسبناك می گردد 
و در كندو جهت جلوگیری از نفوذ رسما و پوشش شكاف ها و چسباندن 
كادرهای داخل كندو استفاده می شود. زنبورها از بره موم برای درزگیری 
و ضدعفونی داخل کندو استفاده می کنند. بره موم تنها آنتی بیوتیك خیلی 
قوی طبیعی می باشد كه توسط زنبور عسل از صمغ بعضی گیاهان، شهد 
و گرده گل ساخته می شود و دارای ویتامین هایA ،B1 ،B2، B3 و ویتامین

K  می باشد. بره موم خواصی همچون اثر ضدباكرتیایی، ضد قارچی، ضد 
انگلی، آنتی اكسیدانی و ضدالتهابی دارد )10(.

از گذشته های دور مردم رسزمین یونان، روم، چین، مرص و ایران عسل 
را به عنوان یک میکروب  کش شناخته بودند و از آن استفاده می  کردند. 
همچنین مطالعات علمی زیادی تاثیر آن را بر گونه های مختلف باکرتی 
که  باکرتی ها  انواع  از  لیستی   )15( موالن  داده اند.  قرار  بررسی  مورد 
تاثیر عسل به عنوان یک ضدباکرتی در آن ها مورد مطالعه و تایید قرار 
 Pseudomonas به  می توان  جمله  آن  از  داده  اند.  ارائه  را  است،  گرفته 
 ،Salmonella ،Stenotrophomonas ،Streptococcus ،Staphylococcus
Serratia، و.... اشاره منود. اخیرا مطالعاتی نیز در مورد تاثیر خواص ضد 
باکرتیایی بره موم زنبور عسل صورت گرفته است که خاصیت ضدباکرتیایی 
آن را بر روی انواع مختلف باکرتی های گرم مثبت و منفی نشان داده اند 

)6(
باکرتی  حساسیت  میزان  تعیین  و  بررسی  تحقیق،  اين  اصيل  هدف 
Paenibacillus alvei به عصار ه  هاي آبی عسل و الكيل )اتانولی و متانولی( 
رشد  مهاركنندگي  غلظت  حداقل  آوردن  به  دست  و  زنبورعسل  بره  موم 
)MIC( باکرتی P. alvei توسط این دو ماده در درمان بیامری لوک اروپایی 

زنبورعسل می باشد.

مواد و روش ها
تهیه عصاره های بره موم و عسل

مشخص شده است كه فعاليت هاي بيولوژيك يك منونه، به روش به 
كار رفته براي تهيه  ي عصاره بستگي دارد. معمول ترين مواد به كار رفته 
براي تهيه  ي عصاره در روش  هاي بيولوژيك، اتانول، متانول و آب هستند 

.)22(
منونه  یک  و  کرمان  استان  مختلف  مناطق  از  که  بره موم  منونه  یک 
عسل که از کندوهای زنبورستان  های صنعتی )پرورشی( در استان کرمان 
تهیه شده بودند، به  عنوان مواد ضدباکرتیایی طبیعی، مورد استفاده قرار 
گرفتند )در این جمع آوری به منظور کاهش احتامل آلودگی منونه  ها به 
که  گردد  کندوهایی جمع  آوری  از  منونه ها  که  دقت شد  شیمیایی،  مواد 
ظرف سه ماه قبل تحت درمان بیامری  های مختلف قرار نگرفته باشند(. 

تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  آزمایشگاه  در  مواد،  تهیه  ی  از  پس 

صنعتی کرمان، بره  موم ها به قطعات ریزتری تبدیل شدند و سپس 25 گرم 
به طور  متانول 80 درصد  اتانول و  لیرت محلول  با 250 میلی  بره موم  از 
جداگانه مخلوط و به مدت 48 ساعت در دمای اتاق با دستگاه چرخاننده 
الکلی حاصل توسط  )150 دور در دقیقه( تکان داده شد. سپس عصاره 
کاغذ صافی وامتن شامره یک صاف شده و به کمک دستگاه روتاری، الکل 
شدن  برای خشک   .)3( آمد  دست  به  خالص  الکلی  عصاره  و  تبخیر  آن 
کامل، عصاره بره  موم حاصله به مدت 48 ساعت در دمای 40 سانتی  گراد 
قرار داده شد و سپس جهت تهیه غلظت  های مورد نیاز وزن کشی شده 
و در داخل میزان مشخصی از اتانول و متانول حل شد تا رقت های مورد 

نظر بدست آید.
مانند  و  شد  حل  اسرتیل  مقطر  آب  در  نیز  شده  تهیه  عسل  منونه 
وجود  صورت  در  تا  شد  رد  وامتن  صافی  کاغذ  از  بره  موم  منونه های 
ناخالصی در عسل، عصاره به  دست آمده خالص باشد و سپس برای خشک 
شدن کامل، به مدت 48 ساعت در دمای 40 سانتی  گراد قرار داده شد و 
سپس جهت تهیه غلظت  های مورد نیاز وزن کشی شده و در داخل میزان 
مشخصی از آب مقطر اسرتیل حل شد تا رقت های مورد نظر به  دست آید. 

  )Disk diffusion( انتشار دیسک

بعد از تهیه رقت های مختلف از عصاره های مورد نظر، کاغذ وامتن 
آنتی-بیوگرام  دیسک های  اندازه  به  پانچ  دستگاه  وسیله  به  دو  شامره 
تهیه  دیسک های  بعد  مرحله  در  شدند.  اتوکالو  و  درآورده  استاندارد 
شده به مدت دو ساعت درون غلظت های مختلف منونه ها قرار گرفتند 
)غوطه ور شدند(. سپس دیسک ها خارج شده و به مدت پنج ساعت برای 
خشک شدن کامل در دمای 37 سانتی  گراد قرار گرفتند. برای تست کنرتل 
منفی دو عدد دیسک با رشایط یکسان در حجم های مشابه اتانول، متانول 
و آب )یک میلی  لیرت( قرار گرفتند. سپس دیسک های خشک شده به مدت 
18 ساعت در دمای 37 سانتی  گراد روی محیط کشت قرار گرفتند. هاله 
تشکیل شده دور هر دیسک منایان  گر ناحیه عدم رشد باکرتی بود که با 
دیسک  یک  این،  بر  عالوه  شد.  اندازه گیری  هاله(  )قطر  میلی مرت  واحد 
نیز در آنتی بیوتیک مورد استفاده در زنبورستان  ها )اکسی ترتاسیکلین(، 
بر  و  تهیه شد  با غلظت مشخص  اروپایی،  لوک  بیامری  با  مبارزه  جهت 
روی محیط کشت مولر هینتون آگار قرار داده شد و در دمای 37 درجه 
آزمایش  مراحل  متام   .)12( گرفت  قرار  ساعت   18 مدت  به  سانتی گراد 
برای هر منونه سه بار تکرار شد و قطر هریک از مناطق مهاری با کولیس 

دیجیتال اندازه گیری شد.     

تهیه غلظت  ها مناسب از باکتری مورد استفاده

سویه باکرتی P. alvei تهیه شده از موسسه رازی در کرج در محیط 
ساعت   48 مدت  به  باکرتیایی  مایه  ساخت  براث جهت  نوترینت  کشت 
پس  شد.  داده  قرار  شیکر  انکوباتور  در  سانتی گراد  درجه   37 دمای  در 
از رشد، باکرتی در محیط کشت نوترینت آگار کشت داده شد. سپس با 
کمک لوپ اسرتیل چند کلونی از محیط کشت باکرتی مورد استفاده به 
محیط کشت مولر- هینتون مایع )Mueller-Hinton broth( اضافه گردید 
تا کدورت محیط با لوله استاندارد نیم مک فارلند یکسان شود. باکرتی 
مورد استفاده در غلظت استاندارد ) 108×1/5 واحد کلنی  ساز )CFU( در 



142

میلی  لیرت )نیم مک فارلند آماده و در مرحله بعد 500 میکرولیرت از مایه 
باکرتیایی استاندارد حاصله با استفاده از لوپ اسرتیل بر روی محیط کشت 

جامد مولر- هینتون آگار کشت داده شد )12(.

اندازه گیری قطر ناحیه مهاری

 Disk( برای بررسی اثر ضدباکرتیایی منونه  ها، از روش انتشار دیسک
از  استفاده  با  مهاری  مناطق  از  قطر هریک  گردید.  استفاده   )diffusion
کولیس دیجیتال اندازه گیری شد. برای جلوگیری از بروز خطا، قطر هاله 
تشکیل شده منونه های اتانولی و متانولی)6/58 میلی مرت( به میزان )0/58 
میلی مرت( از منونه های اصلی کرس گردید. قطر هاله اصلی شش میلی مرت 

بود.
MBC (Minimally Bactericidal Concentration) و  تعیین

MIC )Minimally Inhibitory Concentration(
از محیط   ،P. alvei بر  )MIC( عصاره ها  مهاری  تعیین غلظت  برای 
نیم  کدورت  در  باکرتی  سوسپانسیون  آماده سازی  برای  مایع  کشت 
مک  فارلند استفاده گردید. در این روش جهت تعیین نسبی حداقل غلظتی 
مرگ  باعث  که  غلظتی  و حداقل   )MIC( باکرتي  ها  رشد  مهار  باعث  که 
هینتون  مولر-  محیط  در  رقتی  رسیال  هاي  می  گردد،   )MBC( باکرتي  ها 
به  تهیه گردید. سپس  الکلی  تغلیظ شده  آبی و عصاره  از عصاره  براث 
هرکدام از رقت  ها به ازاي هر میلی لیرت محیط مایع، 105× 5 باکرتی فعال 
اضافه گردید. در کنار لوله ها از کنرتل مثبت )محیط کشت حاوي باکرتي، 
بدون عصاره( و کنرتل منفی )محیط کشت بدون باکرتي( استفاده گردید. 
در نهایت لوله ها به مدت 24 ساعت در 37 درجه سانتی گراد انکوبه و 

سپس نتایج قرائت شد.
براي هر کدام از رقت  هاي عصاره آبی و الکلی، آخرین رقتی که در 
آن هیچ  گونه کدورتی مشاهده نشد )عدم رشد( به عنوان MIC در نظر 
مولر- هینتون  بدون کدورت روي محیط  لوله هاي  متام  از  و  گرفته شد 
به مرگ  قادر  که  از عصاره  ها  رقتی  آخرین  داده شد.  آگار کشت  براث 
99/9 درصد از باکرتی های زنده اولیه بود به عنوان MBC عصاره ها در 

نظر گرفته شد )12(.
آنالیز آماری

داده ها   ،)Zone of inhibition( مهاری  ناحیه  قطر  اندازه  گیری  برای 
ANOVA مورد آنالیز آماری قرار  SAS نسخه 9.1 به روش  با نرم  افزار 

گرفت و مقایسه میانگین ها به روش توکی )Tukey( صورت پذیرفت.

نتایج
عصاره های الکلی بره  موم و عسل میزان قابل توجهی از اثرات ضد 
با  مقایسه  در  اما  داشتند،   P. alvei باکرتیایی  عامل  علیه  بر  میکروبی 
آنتی بیوتیک استاندارد مورد استفاده در زنبورستان ها )اکسی ترتاسیکلین(، 
میزان اثرات ضدباکرتیایی آن ها کمرت بود )p > 0/01( )جدول 1(. در شکل 

1 نیز می  توان به صورت شامتیک این تفاوت ها را مشاهد منود.
هامن  طور که در جدول 2 مشخص شده است، قطر هاله مامنعت از 
رشد باکرتی با میزان بره  موم و عسل موجود در دیسک  ها رابطه مستقیم 
اطراف  رشد  از  مامنعت  هاله  قطر  آن ها،  میزان  افزایش  با  و  داشته 
دیسک ها نیز افزایش یافته است. شکل 2 نشان دهنده تغییرات هاله رشد 
استفاده  مورد  تغییرات غلظت عصاره های  به  نسبت  پنی باسیلوس الوئی 

در تحقیق می باشد.
در  استفاده  آبی عسل در رقت  های مختلف مورد  در مورد عصاره 
تحقیق حارض، تا 0/32 میلی  گرم بر میلی  لیرت، حداقل قدرت مهارکنندگی 
)MIC( مشاهده نشد. اما در مورد عصاره های اتانولی و متانولی بره  موم، 
مهارکنندگی  قدرت  حداقل  دارای  میلی  لیرت  بر  میلی  گرم   0/32 غلظت 

)MIC( بر  روی باکرتی پنی باسیلوس الوئی بود.

بحث 
اثر ضد باکتریایی عسل

استان  استفاده که در  نتایج تحقیق حارض نشان داد که عسل مورد 
این استان  کرمان تولید شده است و منشا آن گیاهان موجود در مراتع 
شامل گون، درمنه و خارشرت می باشد و دارای خواص ضدباکرتیایی قابل 
توجهی است. همچنین نتایج نشان داد که خاصیت ضدباکرتیایی عصاره 
آبی عسل مورداستفاده با افزایش غلظت افزایش یافته است، هرچند که 
میزان تغییرات آن با افزایش غلظت زیاد منی باشد که دلیل آن می تواند 
نتیجه  پایین عسل و در  فعال بودن آنزیم گلوکزاکسیداز در غلظت های 
دارای  که  باشد  اسید  گلوکونیک  و  پراکساید  هیدروژن  به  گلوکز  تبدیل 
خاصیت ضدباکرتیایی می باشند. در غلظت  های باال فعالیت ضدباکرتیایی 
عسل بیشرت به علت مقادیر باالی قند موجود در آن است و نه فعالیت 
هیدروژن پراکساید )5(. از آنجا که عسل دارای 80 درصد شکر می باشد 

جدول1- میانگین قطر هاله عدم رشد ديسک هاي حاوي عصاره هاي آبی عسل، اتانولی و متانولی  بره موم بر باکتري پنی باسیلوس الوئی

*فاقد هاله عدم رشد

آنتی بيوتيک  استانداردمتانول 96 درصداتانول 96 درصدآب مقطر استريلبره موم متانولیبره موم اتانولیعسل آبیمواد ضد باكتريايی      

18/07***1/111±1/3147/831±0/6808/437±7/196پنی باسيلوس الوئی

برريس و مقایسه اثرات ضدباکرتيايي بره موم و   ...
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جدول2- میزان هاله رشد در غلظت  های مختلف عصاره های مختلف بره موم و عسل برای باکتری پنی باسیلوس الوئی

بره موم متانولیبره موم اتانولیعسل آبی ماده ضد باكتريايی رقت

0/016/36/46/3

0/026/417/006/6

0/036/757/57/06

0/046/847/697/7

0/057/008/098/2

0/067/119/008/3

0/077/439/088/5

0/087/769/18/88

0/098/0010/249/05

0/18/3610/279/41

احتامل داده می شود که فعالیت ضدباکرتیایی عسل به دلیل ایجاد فشار 
اسمزی بر روی پاتوژن  ها باشد )15(. به هر حال، کیفیت ضد میکروبی 
عسل تنها ناشی از میزان شکر آن نیست، بلکه در طی تولید عسل، آنزیم 
گلوکوز اکسیداز توسط زنبوران به عسل اضافه می شود که دارای خاصیت 
کندو  توسط  شده  تولید  عسل  برآن،  عالوه   .)21( می باشد  ضدباکرتیایی 
مختلف  ترکیبات  اساس  بر  که  می شود  تولید  متفاوت  گیاهی  منابع  از 
متابولیت ثانویه و خواص ضدباکرتیایی گیاهان مورداستفاده، عسل تولید 
شده می  تواند دارای خواص ضدباکرتیایی باشد )8(. مطالعات انجام شده 
توسط ارلر و همکاران )5( نشان داد که فعالیت ضدباکرتیایی عسل نسبت 
به شکر برای عوامل بیامری زای لوک آمریکایی بیشرت می باشد. همچنین 
از  ناشی  عسل ها  انواع  برای  ضد باکرتیایی  خاصیت  بودن  متفاوت  علت 
تاثیر متقابل بین فالوونوییدهای متفاوت ناشی از منابع گیاهی مختلف 
مورد استفاده در تولید عسل می باشد )14(. عالوه بر این، الکتیک اسید 
باکرتی  های اختصاصی هر نوع عسل نقش مهمی در خواص ضد باکرتیایی 
تولید  فلور میکروبی  منبع  به  وابسته  )2( که  ایفا می  کند  نوع عسل  آن 

کننده آن می باشد )16(.

 اثر ضدباکتریایی بره  موم

بررسی های مختلف نشان داده  اند که بره  موم روی باکرتی های گرم 
تاثیر را  این تفاوت  باکرتی  های گرم منفی است.  از  مثبت خیلی موثرتر 
باکرتی های گرم مثبت و منفی  از تفاوت ساختامن دیواره سلولی  ناشی 
می  دانند )3(. از سوی دیگر منبع گیاهی و فصل تولید بره  موم و نوع حالل 
استفاده شده هم روی اثرات ضدباکرتیایی بره  موم تاثیر چشم  گیری دارد، 
چرا که حالل  های آلی ترکیبات بیشرتی از بره  موم را آزاد کرده و با این 

حالل  ها اثرات ضدباکرتیایی زیادی به دست می  آید )4(. 
در تحقیق حارض مشخص گردید که دیسک های کاغذ صافی حاوی 
0/01 تا 0/1 میلی گرم بره  موم متانولی و اتانولی با ایجاد هاله  ای به قطر 
اطراف  در  پنی باسیلوس آلویی  باکرتی  رشد  مانع  میلی مرت   10/27 تا   6/3
بره  موم  که  دادند  نشان   )6( همکارانش  و  اشرتمارگاردیا  شدند.  خود 
مناطق مختلف برزیل با توجه به فصول مختلف سال در غلظت های 1/7 
تا 0/12 میلی گرم در دیسک بر باکرتی باسیلوس الروا مولد بیامری لوک 
آمریکایی موثر بوده  اند و علت اصلی این وسعت دامنه  ی تاثیر را منبع 
تهیه بره  موم دانسته  اند. هقازی و عبدالهادی )9( در مطالعه اي در سال 
2001 اثر ضد میکروبی بر   موم و عسل را بر روي باکرتي ارشیشیاکلی و 
استافیلوکوکوس اورئوس بررسی کردند. نتایج با روش گرادیانت پلیت و 
قطر هاله، MBCو MIC بررسی شد. ترکیب نتایج از متام روش ها نشان 
داد که هر دو بره  موم و عسل فعالیت ضدباکرتي علیه استافیلوکوکوس 
اورئوس دارد. همچنین در تحقیقی که توسط خرسوی و همکاران )13( 
مقایسه  در  اورئوس  استافیلوکوکوس  که  داده شد  نشان  نیز  انجام شد،  
با باکرتي گرم منفی ارشیشیاکلی براي MBC و MIC حساسیت بیشرتي 
دارد. همچنین پارک  و همکاران )17( اثر عصاره آبی بر  موم را بر باکرتي 
این  نتایج  بررسی کردند و  باسیلوس رسئوس  آئروژینوزا و  سودوموناس 

تحقیق نشان داد عصاره آبی تاثیر یکسان بر این دو باکرتي دارد.
در این بررسی نشان داده شد که غلظت 0/32 میلی گرم در میلی لیرت 
بره  موم باعث مهار کامل رشد باکرتی پنی باسیلوس الوئی می  گردد و این 
بره  موم  توسط  باکرتی  رشد  مهارکننده  غلظت  حداقل  عنوان  به  غلظت 
نتایج  هم  مختلف  کشورهای  در  محققین  سایر  شد.  گرفته  نظر  در 
والزکوز  بطوری  که  آورده  اند  به  دست  مختلف  باکرتی های  روی  مشابهی 
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شكل 1- میانگین قطر هاله عدم رشد ديسک هاي حاوي عصاره هاي مورد استفاده بر باکتري پنی باسیلوس الوئی

شكل 2- تغییرات اندازه هاله رشد بر اساس غلظت در عصاره های مختلف بره موم و عسل برای باکتری پنی باسیلوس الوئی

 S. aureus عصاره اتانولی بره  موم روی باکرتی MIC ،)20( و همکارانش
استفانویک  آورده اند.  به  دست  میلی  لیرت  در  0/10میلی  گرم  حدود  در  را 
که  داده  اند  نشان  دیفیوژن  آگار  از روش  استفاده  با   )19( و همکارانش 
باعث  باالتر  و   )MIC( درصد   0/078 غلظت  در  بره  موم  اتانولی  عصاره 
مهار رشد 39 باکرتی گرم مثبت مختلف شده است ولی غلظت آن جهت 

مهار رشد باکرتی  های گرم منفی بیشرت از این میزان بوده است.

مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره های مختلف مورد استفاده

در تحقیق حارض مقایسه بین اثرات ضد باکرتیایی عصاره های متانولی و 
اتانولی بره  موم، عصاره آبی عسل و آنتی بیوتیک   استاندارد مورد استفاده 

برريس و مقایسه اثرات ضدباکرتيايي بره موم و   ...
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برای بیامری لوک اروپایی در زنبور عسل انجام شد. نتایج نشان داد که 
تفاوت بین تاثیر عصاره های مورد استفاده در مقایسه با آنتی بیوتیک رایج 
p(. همچنین   >  0/01( معنی دار می باشد   پنی باسیلوس الوئی  باکرتی  بر 
آبی عسل  و عصاره  بره  موم  متانولی  و  اتانولی  بین عصاره های  اختالف 
معنی دار نبود، هرچند که عصاره اتانولی بره  موم به میزان ناچیزی تاثیر 
 .)p > 0/01( ضد باکرتیایی بیشرتی نسبت به دو نوع عصاره دیگر داشت
به هرحال هر سه نوع عصاره دارای تاثیر ضد باکرتیایی قابل مشاهده ای 

بر باکرتی مورد استفاده بودند.
همچنین در مطالعاتی که در گذشته انجام شده است، نشان داده شد 
که برای بیامری لوک آمریکایی آنتی بیوتیک ترتا سایکلین دارای اثرات به 
مراتب قوی تری نسبت به بره  موم روی باکرتی Bacillus larvae می  باشند. 
به طوری که آدریانا و همکارانش )1( نشان دادند که آنتی بیوتیک تایلوزین 
دارای MIC 0/0078 تا 0/5 میکروگرم در میلی  لیرت روی 67 سویه مختلف 
باکرتی باسیلوس الروا می باشد و این میزان در مقایسه با MIC بره  موم 

روی این باکرتی بسیار پایین است.
در نهایت این  که، نتایج بررسی حارض نشان داد که بره  موم و عسل 
زنبورعسل در منطقه استان کرمان واجد اثر ضد باکرتیایی بر روی باکرتی 
پنی باسیلوس الوئی عامل ثانویه بیامری لوک اروپایی زنبورعسل می باشد 
و در صورت انجام بررسی های بیشرت امکان استحصال ماده موثره اصلی 
از این فراورده ها امکان پذیر است. عالوه بر این، با توجه به تنوع آب و 
بره  موم  استحصال  امکان  ایران،  هوایی و پوشش گیاهی مناطق مختلف 
و عسل با کیفیت مناسب وجود دارد و می توان با استفاده از روش  های 
مدرن استحصال و فراوری بره  موم، بازار مساعدی را برای صادرات این 

محصول در خارج از کشور فراهم منود. 

تشکر و قدردانی 

دانشگاه   1/6891 شامره  پژوهشی  طرح  از  مستخرج  مقاله  این 
وسیله  بدین  که  پیرشفته می باشد.  فناوری  و  تکمیلی صنعتی  تحصیالت 

نویسندگان از آن دانشگاه تشکر می  منایند.
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