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أدم و آخرون4102،

الحنون ) في نمو بعض
دراسة التأثير الميكروبي لعسل النحل (
ّ
أنواع البكتيريا
فوزي سعد آدم ،¹مروان محمد كشالف ،¹عمى ابوالقاسم العاقل ،¹عبير مسعود القبالوي ¹و فاطمة إبراىيم بن
عامر²

 .1قسـ كقاية النبات  -كمية الزراعة  -جامعة طرابمس
 .2قسـ التربة كالمياه  -كمية الزراعة  -جامعة طرابمس

الممخص
الحنكف في بعض أنكاع
تضمنت الدراسة اختبار التأثير التثبيطي لتراكيز مختمفة لعسؿ
ّ
بكتيريا مكجبة كسالبة لصبغة جراـ كممرضة لئلنساف كالنبات

Agrobacterium tumefaciens
, Pseudomonas savastanoi, Bacillus subtilis,

Pseudomonas

 .)Staphylococcus aureus, Escherichia coli ،aureginosa,أكضحت النتائج
الحنكف تأثي انر تثبيطان كاضحان عند التركزيف  %100ك  %75في جميع البكتيريا قيد
أف لعسؿ
ّ
الدراسة ،حيث كاف متكسط أقطار مناطؽ التثبيط عند التركيز  %100لبكتيريا

( ) P. aeruginosa A. tumefaciens, S. aureus B. subtilis E.coliىي (22

ك 16ك  17ك 12ك 10ممـ ) عمى التكالي .كعند التركيز  %75ىي (17ك 9ك 9ك10ك2
ممـ) عمى التكالي  .يستثنى مف ذلؾ بكتيريا  P. savastanoiكبكتيريا  B. subtilisالمتيف

أظيرتا مقاكمة عند ىذا التركيز ( .)%75أما عند التركيزيف  50ك % 25فمـ يظير تثبيط
الحنكف في نمك األنكاع قيد الدراسة ،باستثناء بكتريا
لعسؿ
ّ
 S. aureusالتي أظيرت حساسية لمعسؿ عند التركيز  %50مع نمك بعض المستعمرات

المقاكمة في منطقة التثبيط ( 16ممـ ) .

الحنكف ،نبات الشمارم ،تثبيط ميكركبي.
الكممات المفتاحية :عسؿ ن
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المقدمة
كرد في أدبيات الحضارات القديمة مصطمح العبلج " النحمي " }  { Apitherapyأك ما
يعرؼ بالتداكم بمنتجات النحؿ الذم يعتبر مف أقدـ الممارسات التطبيبية التقميدية في معظـ

المجمعات البشرية ما لـ يكف جميعيان ( )4إال أف ما جاءت بو العمكـ الحديثة في ىذا
المجاؿ قد كشفت النقاب عف التأثيرات العبلجية الميمة لمعسؿ ،فقد كجد أف لمعسؿ بمختمؼ

أنكاعو قدرة فائقة عمى التعقيـ كتطيير الجركح كضمادىا ،ككذا حماية التقرحات مف التمكث

( )12كعمى الرغـ مف الكـ اليائؿ مف الدراسات كاألبحاث التي انجزت في ىذا المجاؿ إال
أف الغمكض مازاؿ يكتنؼ العديد مف الخصائص التركيبية لمعسؿ كطرؽ تأثيره العبلجي (،6
 .)14أكضح كؿ مف  karayilكآخركف ( )8ك )15( Molanك Allenكآخركف (،)1
 ،) 11( kingsleyأف لمعسؿ فعؿ مضاد لمعديد مف البكتيريا كبعض الفطريات الممرضة
لئلنساف كبيذا يفكؽ مفعكلو الكثير مف المطيرات كالمضادات الحيكية المعركفة (.)13،5،3

حديثان تـ إحياء ىذا النكع مف العبلج باستعماؿ عسؿ النحؿ ،كذلؾ نتيجة لتزايد التقارير
كالدراسات حكؿ ظيكر العديد مف السبلالت البكتيرية المقاكمة لتأثير العديد مف المضادات

الحيكية جراء االستعماؿ الجائر ليا ( ،)17،16،8،6إضافة إلي اآلثار الجانبية الناجمة عف
استعماؿ بعض المنتجات الصيدالنية األمر الذم أدل إلى ابتعاد الكثيريف عف استخداـ
العقاقير االصطناعية في العبلجات المتباينة مفضميف العبلجات البديمة ( العبلج النحمي )،
كعمى الرغـ مف استعماؿ العسؿ كغذاء كدكاء إال أف اكتشاؼ فاعمية العسؿ العبلجية الممثمة
في تأثيره المضاد عمى الجراثيـ كالميكركبات لـ تحدد بالضبط إال مع بداية القرف الماضي (
 .) 16،9،7،6،2إذ تكمف قدرة العسؿ الفائقة في تأثيره المضاد عمى الميكركبات في :تأثيره
التناضحي حيث يمتاز العسؿ بضغط تناضحي عاؿ الحتكاه عمى سكريات (فركتكز،

جمكككز ،سكركز  .....الخ ) بنسب قد تصؿ الى  ،%80التي مف شأنيا أف تعمؿ عمى

بمزمة "  "plasmolysisخبليا الكائنات الحية الدقيقة ما يؤدل إلى ىبلكيا ،كذلؾ حمضية
العسؿ إذ يتراكح تركيز ايكف اإليدركجيف ( ) pHمف  4.7-3.2ما يضفي صفة الحمضية

عمى الكسط مؤديان إلى تثبيط نمك العديد مف الميكركبات ( .)18عند تميئ العسؿ ( تخفيؼ

العسؿ بالماء ) مع كجكد إنزيـ جمكككز أك كسيديز الذم يعمؿ عمى إنتاج فكؽ أكسيد

اإليدركجيف ( يد 2أ ) 2ذك الفعؿ القاتؿ لكثير مف الميكركبات ،إضافة إلي احتكاء العسؿ
مركبات أخرل مثؿ األحماض العضكية ،بركتينات ،كفيتامينات ( )C,B5,B2,B1كمعادف
كفينكالت تعرؼ بالغبلفكنكيد ( ،)14كعمى الرغـ مف غ ازرة األبحاث كالدراسات التى تناكلت
التأثير الميكركبي لمختمؼ أنكاع األعساؿ عمى العديد مف الميكركبات ( البكتيريا كالفطريات
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) في العالـ ،إال أف مثؿ ىذه الدراسات لـ يكف ليا مساحة تذكر في ليبيا ،رغـ قناعتنا
جميا في القرآف الكريـ حيث كرد
األكيدة كتسممينا المطمؽ بفكائد العسؿ كمنتجاتو التي كردت ن
ذكر العسؿ في سكرة النحؿ الذم كصفو العمي القدير بأف " فيو شفاء لمناس " .مما تقدـ نرم
مف الضركرة البحث كالتنقيب عف األسباب كىى عديدة التي تجعؿ مف العسؿ القدرة العجيبة

في الشفاء كمقاكمة الكثير مف البكتيريا كالفطريات المسببة لمعديد مف اإلمراض ،كما أف
تعاطي العسؿ حؿ اليكـ بديبلن لعديد مف المضادات الحيكية شائعة االستعماؿ في كقتنا

الحاضر .في ليبيا كبخاصة منطقة الجبؿ األخضر " شرؽ الببلد " تشتير ىذه المنطقة

بانتشار نبات يعرؼ باسـ نبات الشمارم (  ) Arbutus pavariiالتابع لمعائمة الخمنجية

( .) Ericaceaeتعرؼ ىذه الشجيرة باسـ " شجر القطمب " في منطقة حكض البحر
المتكسط (شكؿ ( ،)2تمؾ الشجيرة العجيبة التى تحتفظ بثمارىا المذيذة الشبيية بثمار التكت
لعاـ كامؿ فيي تنتجيا في عاـ لتنضج في العاـ الذم يميو ( .)19،10أما العسؿ الناتج مف

رحيؽ أزىار نبات الشمارم فإنو يتميز عف غيره مف األعساؿ بطعمو البلذع كلكنو الغامؽ
الحنكف ذك
كليذا يطمؽ عميو اسـ عسؿ المر كالذم يعرؼ في المنطقة الشرقية بعسؿ ّ
الخصائص الدكائية الكثيرة ( .)10تستيدؼ ىذه الدراسة األكلية إلى تقييـ القدرة التثبيطية
الحنكف في أنكاع مختمفة مف البكتيريا المكجبة كالسالبة لصبغة جراـ.
لعسؿ ّ

مواد وطرق البحث
أنواع البكتيريا المستخدمة
استخدمت أنكاع البكتيريا المكجبة لصبغة جراـ بكتيريا ، Staphylococcus aureus

 ( Bacillus subtilisالمصدر /قسـ اإلحياء الدقيقة كمية الطب البشرم  /جامعو طرابمس )

كالبكتيريا السالبة لصبغة جراـ ، Pseudomonas aureginosa ، Escherichia coli

 ( Pseudomonas savastanoi ، Agrobacterium tumefaciensالنكعيف اآلخريف

بكتيريا ممرضة لمنبات  /المصدر قسـ كقاية النبات كمية الزراعة  /جامعة طرابمس ) ُحفظت
أنكاع البكتيريا قيد الدراسة عمى أك ساط آجار مغذل.

العسل المستخدم:
الحنكف ( المصدر  :منحؿ في مدينة البيضاء /
استخدمت أربعة تراكيز مختمفة مف العسؿ
ّ
الجبؿ األخضر  /ليبيا ) ىي ( )%25 ،%50 ،%75 ،%100حفظ العسؿ عند درجة
ح اررة º4ـ في الظبلـ إلى حيف استخدامو في التجربة.
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اختبار التأثير الميكروبي
استخدمت طريقة الحساسية (طريقة االنتشار باألقراص ) حيث أضيفت كمية معمكمة ( 2

مؿ) مف التراكيز المختمفة مف العسؿ إلي أقراص مف أكراؽ الترشيح المعقمة ( قطر القرص
 6ممـ ) مكضكعة في إطباؽ بترم معقمة ،تركت األقراص لتتشبع بالعسؿ في درجة ح اررة
المختبر،تـ ُنشر 1مؿ مف كؿ معمؽ لكؿ نكع مف البكتيريا قيد الدراسة ُمنمى عمى كسط آجار
مغذ ( تركيز المقاح  10⁸-10⁷كحدة تككيف مستعمرة ُحددت بطريقة التخفيؼ الحي

المتسمسؿ ) عمى أطباؽ آجار مغذ باستخداـ قضيب زجاجي بشكؿ حرؼ  Lمعقـ ثـ كزعت

األقراص كثبتت عمى سطح األجار كتركت اإلطباؽ بدرجة ح اررة المختبر لمدة ساعة لغرض

.حضنت اإلطباؽ في درجة ح اررة º37ـ لمبكتيريا  E. coliك. P. aureginosa
التشرب ُ
 .Staph.aureus ،كدرجة ح اررة º28 -26ـ لبكتيريا P. savastanoi B. subtilis A.
 tumefaciensلمدة  48-18ساعة  .في المقابؿ كاف الشاىد عبارة عف أقراص أكراؽ

،سجمت النتائج بقياس
ترشيح مشبعة بماء مقطر معقـ  .تـ إجراء ثبلثة مكررات لكؿ معاممة ُ
أخذ متكسط القراءات الثبلثة لكؿ
أقطار مناطؽ التثبيط المتككنة حكؿ األقراص بالممـ ( ُ
أقطار منطقة تثبيط لكؿ معاممة).

النتائج والمناقشة
أكدت دراسات عديدة سابقة أف األعساؿ بأنكاعيا المختمفة ليا تأثيرات مضادة ( مكقفة لمنمك

أك قاتمة ) لمعديد مف الميكركبات مثؿ البكتيريا كالفطريات كذلؾ نتيجة لمتأثير التناضحي أك
الحمكضة  ،أك تأثير فكؽ أكسيد الييدركجيف أك العكامؿ الكيمكنباتية التي يحكييا العسؿ

( .)18،14،13،8،5،1كبالنظر إلى الجدكؿ ( )1كالشكؿ ( ( )1أ ،ب  ،جػ  ،د ،ز ،ك ).
كجميا عمى جميع أنكاع
يتضح التأثير التثبيطي لعسؿ
الحنكف ( تركيز  )%100كاضحان
ن
ّ
البكتيريا قيد الدراسة (سكاء المكجبة أك السالبة لصبغة جراـ  ،أك الممرضة لئلنساف أك
الممرضة لمينات) فظير انعداـ النمك البكتيرم في جميع مناطؽ التثبيط  ،مقارنة بأقراص
الشاىد ،أما تركيز ( )%75فقد كاف لو فعالية تثبيطية أيضان عمى جميع األنكاع البكتيرية

المدركسة ،كلكف بشكؿ أقؿ مقارنة بالتركيز ، %100كما شمؿ التثبيط نكعي البكتيريا
السالبة كالمكجبة لصبغة جراـ كذا الممرضة لئلنساف

() P. aeruginosa , S. aureus
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كالممرضة لمنبات (  ) A. tumefaciensفي حيف أبدل النكع  P. savastanoiمقاكمة
لمتراكيز (  ،)%25 ،%50 ،%75أما التركزيف  %50،%25لـ يظي ار تأثي انر بينان عمى
األنكاع البكتيرية قيد الدراسة باستثناء بكتيريا  S. aureusكبكتيريا

 P. aeruginosaإذ بمغ متكسط أقطار التثبيط  6،16ممـ عمى التكالي مع ظيكر بعض

المستعمرات المقاكمة مف بكتيريا  S. aureusفي منطقة التثبيط عند التركيز ( %50شكؿ

(،)1ب) .تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع كثير مف الدراسات السابقة ( )18،17،10،5،4،التي
الحنكف
الحنكف .أظيرت الدراسة المقامة أف لعسؿ
استخدمت فييا أعساؿ أخرل غير عسؿ
ّ
ّ
تأثي انر ميكركبيان ضد بعض أنكاع البكتيريا كبخاصة عند التراكيز العالية (،)%75 ،%100
دراسات سابقة عديدة اقترحت تفسيرات متباينة لآللية التي تؤثر بيا األعساؿ المختمفة في

العديد مف الميكركبات ،مف ىذه التفسيرات تأثير الضغط التناضحي المرتفع نتيجة لتركيز

السكريات المختمفة بالعسؿ الذم قد يصؿ تركيزه مف ( ، )%85-80أك تأثير األس
تككف فكؽ اكسيد الييدركجيف ( يد 2أ ) 2أك لكجكد
الييدركجيني ( ) pHالحمضي أك بسبب ّ
بعض اإلنزيمات أك مجمكعة مثبطة أخرل ،كنتيجة لعدـ تكافر معمكمات عف المككنات
الحنكف فبات مف الضركرة البحث في آلية الفعؿ التثبيطي لمعسؿ ،كال يتـ ذلؾ
الرئيسة لعسؿ
ّ
إال بعمؿ دراسة شاممة كتحميمية لمعرفة المككنات الرئيسة مف السكريات ،كالماء ،كالبركتينات،
الحنكف كتحديد العامؿ أك العكامؿ التي تجعؿ مف عسؿ
كاإلنزيمات ،المعادف الخ .لعسؿ
ّ
الحنكف مضادان ذك فعالية تثبيطية عالية عمى البكتريا كالفطريات ،أيضان إقامة دراسات مقارنة
ّ

الحنكف كبيف أنكاع األعساؿ مختمفة المصادر النباتية كشائعة االستيبلؾ
بيف تأثير عسؿ
ّ
عمى المستكم التجارم ،حيث إف اختبلؼ نكع العسؿ كتركيزه يؤدم إلى اختبلؼ درجة تثبيط
النمك الميكركبي .كنتيجة لندرة أك لعدـ تكافر معمكمات عف تأثير العسؿ في األنكاع البكتيرية
كالفطرية المسببة ألمراض النبات ،فقد شممت ىذه الدراسة أنمكذجان لنكعيف مف البكتريا
الممرضة لمنبات  P. savastanoi ,A. tumefaciensالذيف اظي ار حساسية عالية لعسؿ

الحنكف لمفعؿ التضادم ككانت النتائج األكلية كاعدة كمحفزة إلقامة المزيد مف الدراسات في
ّ
ىذا المجاؿ ،كمف البلفت أف دراسة أجريت سنة  2012في كمية االرصاد كالبيئة كزراعة
المناطؽ الجافة بجامعة الممؾ عبد العزيز أظيرت ىذه الدراسة أف عسؿ النحؿ كصمغ

العسؿ (  ) Propolisكاف ليما تأثي انر تثبيطيان عمى كؿ مف البكتريا ( Pectobacterium
 ) carotovorumالمسببة لمرض العفف الطرم ،كبكتيريا
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(  )A. tumefaciensالمسببة لمرض التدرف التاجي .ىذا النمط مف الدراسات يمثؿ سبيبلن

لمبحث عف الطرائؽ البديمة لمكافحة أمراض النبات المتسببة عف البكتيريا كالفطريات ،عكضان
عف تمؾ االستخدامات المفرطة لمكيماكيات كالمبيدات التي يترتب عنيا مخاطر بيئية كصحية

تخؿ بالتكازف البيئي لمكائنات الحية النافعة ،باإلضافة إلى تكمفتيا الباىظة.
االستنتاج
الحنكف بتراكيزه المختمفة تأثي انر تثبيطيان عاؿ في أنكاع
أكضحت نتائج الدراسة أف لعسؿ
ّ
البكتريا .كبيذا تعتبر ىذه الدراسة دافعان إلجراء المزيد مف البحث كالتنقيب في ىذا المجاؿ

الذم يعكزه الكثير مف المعمكمات ،كما تُعد أسمكبان بديبلن كتكظيفان لمصفة العبلجية أك الكقائية
الحنكف لمكثير مف المسببات اإلمراضية سكاء لئلنساف أك النبات.
لعسؿ
ّ
الحنكف في بعض األنكاع البكتيرية.
جدول ( .)1التأثير التثبيطي لتراكيز مختمفة مف عسؿ ّ
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أقطار التثبيط (ممـ) ألنكاع البكتريا

(٭) متكسط قراءة ثبلث مكررات (ممـ) لمناطؽ التثبيط.
(٭٭) مناطؽ تثبط أقؿ مف  3ممـ ال تؤخذ في االعتبار.
(٭٭٭) ظيكر بعض المستعمرات المقاكمة في منطقة التثبيط.
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أدم و آخرون4102،

(أ)

P. aeruginosa

(ب)

S aureus

(جـ)

( د)

E. coli

B. subtilis

(ز)

(و)

P. savastanoi

A. tumefaciens

الحنكف (منطقة التثبيط) تجاه األنكاع البكتيرية قيد الدراسة.
شكل( .)1تأثير عسؿ ّ
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شكل ( .)2نبات الشمارم يحمؿ أزىار كثمار.
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The study of microbial effect of different

concentrations of Alhanoon honey on some species of
Bacteria.

Fowzi, S. Adam¹, Marwon, M. Keshlaf¹, Ali, A. Alghagel¹, Abeer, M. Algeblawi¹ and
Fatma, I. Benamer²
1- Plant protection dept.-faculty of agriculture-university of Tripoli.
2- Soil and water dept .-faculty of agriculture-university of Tripoli.

Abstract
The study implicated the possible inhibition effects of different

concentrations of Alhanoon honey on some species of Gram positive,
and Gram negative as well as human pathogenic and plant

pathogenic bacteria (A. Tumefaciens, P. Savastanoi, B. subtilis, P.

aeruginosa, staph. aures and E. coli).The results showed that,
Alhanoon

honey

had

obvious

inhibition

effect

at

the

two

concentrations of 100%, 75%, on all studied bacteria . where the

averages of the zones at the concentrations of 100% for bacteria(P.

aeruginosa, A. Tumefaciens , Staph.aureus, B. subtilis and E. coli
were (22, 16, 17, 12, 10 mm) respectively, and at concentration of
75% were (17, 9, 9, 10 and 2 mm) respectively with exception of

bacteria P. aeruginosa, and B. subtilis, which both showed
resistance at the concentration 75%. However, at the two

concentrations 25% and 50% on inhibition was observed on the
studied species, except the bacteria Staph. Aureus which showed

sensitivity to the Alhanoon honey at concentration 50%, with
appearance of some resistant colonies in inhibition zone.
Key words: Alhanoon honey, bacterial inhibition
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