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22/7/94: پذیرش مقاله14/6/94: دریافت مقاله
کندودر،تغییراتیو پس از ایجاد آوريجمععسلزنبورتوسطکهاستگیاهانتراوشاتازطبیعییمحصولعسل:مقدمه

فعالیت . باشداز جمله کاتاالز، اسید آسکوربیک، فالونوییدها و آلکالوییدها میمختلفهاي اکسیدانی از آنتیعسل غن. شودمیذخیره
تواند بر ارزش غذایی وارد نمودن برخی مواد به جیره غذایی زنبور عسل نیز می. ضد میکروبی عسل نیز یکی از جنبه هاي مهم آن است

لعه فعالیت آنتی اکسیدانتی و خاصیت ضد میکروبی دو نوع عسل حاصل از تغییر در جیره غذایی لذا در این مطا. عسل تولیدي بیافزاید
.گرددزنبور بررسی و با سایر عسلهاي تولیدي منطقه مقایسه می

هاي منطقه بدون تأکید بر گیاهشیرین بیان و گلسه نوع تغذیه مختلف شامل آب سیب، عصاره ریشه و گلهاي: هامواد و روش
کاندیدا مخمر هاي استاندارد و فعالیت ضد میکروبی سه نوع عسل تولیدي بر روي باکتري. خاصی براي زنبورها در نظر گرفته شد

باتیمقدار ترکيرگیاندازهيبرا. البیکنس با استفاده از روش انتشار در آگار در مقایسه با چند آنتی بیوتیک رایج اندازه گیري شد
هیدرازیل، فعالیت آنتی لیکریپلیفنيدهاياز آزمونیدانیاکسیخواص آنتیابیارزيبراون فنل تام آزمو،یدانیاکسیآنت

.دیاستفاده گرداکسیدانی معادل ترولکس و فعالیت آنتی اکسیدانی آهن احیا شده،
سودوموناس هیبخصوص علیبررسنیدر اراو مخمر هايباکترعلیهرا یکروبیضد متیفعالنیشتریبانیبنیریعسل ش: هایافته

دار از نظر مقدار فنل تام بودند و هاي مورد آزمایش داراي اختالف معنیفعالیت آنتی اکسیدانی عسل.از خود نشان دادنوزایآئروج
.اکسیدانی بیشتري از خود نشان دادآنتیعسل سیب در سه روش ارزیابی، خواص

ایج این تحقیق، تغذیه زنبورها با گیاهان داراي مواد مؤثره باعث ایجاد تحول در بخش این با توجه به نت: گیريبحث و نتیجه
.گرددتولید عسل دارویی و ارتقاي سالمت جامعه می

جیره غذاییاکسیدانی، خاصیت ضد میکروبی، عسل،عالیت آنتیف:هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
شدهتولیدطبیعیشیرینمادهازاستعبارتعسل

زندههايبخشترشحاتیاهاگلاز شهدعسلزنبورهايبوسیله
با ونمودهحملوآوريجمعرامواداینعسلکه زنبورگیاهان

ذخیرهعسلهايشاندروکردهترکیبخودبدنازخاصیمواد
ارزنده و هايهیاز هدیکیییماده غذانیاهمچنین . کندمی

شفا هیاز آن به عنوان فمیکه قرآن کرباشدیمعتیپرارزش طب
). 1(کند یمادی) مردم در آن استيشفا(للناس 

بودهپرارزشاکسیریکومفیدغذاییمحصولیکعسل
شناختهغذاهاترینمقويوعالیترینعنوانبهپیشهاقرنازکه

درمانهدفباکهاستسالهمچنین هزاران. استشده
شواهد .استگرفتهقراربشراستفادهموردهابیماريوجراحات
جملهازو یونانیانآشوریانمصریان،کهآن استمویدتاریخی

بهیادارویی وگیاهانباهمراهعسلازکههستندکهنیاقوام
).2(اند جستهبهرهامراضبهبودبرايتنهایی

رژیمدرعسلمصرفما نیز از قدیم االیامفرهنگدر
برخوردارجایگاه خاصیازدرمانیرژیمدرکاربرد آنیاوغذایی

و کدام گل زنبور ازعسل بر حسب این که کیفیت .)3(بوده است 
خاصیت درمانی و در نتیجهمتفاوت یا ماده غذایی استفاده نماید، 

ها و توان طعم انواع میوههمچنین می.بودفاوت خواهد متآن نیز 
ربت شکر به زنبورها ها را با اختالط آب یا عصاره آنها با شسبزي

در این خصوص عالوه بر آنکه عسل تولیدي داراي کیفیت . داد
بهتري خواهد بود، براي خود زنبورها نیز مفیدتر است زیرا زنبورها 
قبل از آنکه ترکیبات جذبی را به عسل تبدیل کنند وارد بدن خود 

- بسته به منطقه. سازندنموده و نیازهاي غذایی خود را برطرف می

هاي شود و همچنین نوع تغذیه زنبور، عسلکه عسل تولید میاي 
).4(تولیدي داراي خاصیت آنتی اکسیدانی متفاوتی هستند

خود مولکولییااتمیاربیتالدرکهمولکولییااتمهربه
آزاد میرادیکالباشد،داشتهغیرپیونديالکترونچندیایک

واکنشباال و کامالًانرژيباناپایدار،معموالًترکیباتاین.گویند
در لیپیدها،اکسیداتیوآسیبایجادعلتبهکهباشندمیپذیر

هاي بیماريبه ایجادمنجرنوکلئیکو اسیدهايهاپروتئین
). 5(شوندمیدر انسانمختلفی

آثار ناشی از موادي هستند که قادرند با ،هاآنتی اکسیدان
شواهد. ها مقابله کنندافترآیند فیزیولوژیک اکسیداسیون در بف

- آنتی اکسیدانايتغذیهسوءکه اثراتداردوجودزیاديبسیار

هیدروکسی بوتیلمانندغذاییموادبهشدهاضافهساختگیهاي
راهیدروکسی کینونبتاترتوتولوئنهیدروکسیبوتیلآنیزول،

سرطانایجادوکبديآسیبخطراینبرعالوه. کنندمیتأیید
آنتی اکسیدانهايمعایب استفاده ازآزمایشگاهی ازحیواناتدر

). 6(ساختگی است 
وکمترسمیتباقويهاياکسیدانآنتیبهنیازبنابراین

برخی . استناپذیراجتنابضرورتیکبخشی بیشتراثر
تحقیقات وجود مواد آنتی اکسیدان موجود در عسل را اثبات 

فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توان که از جمله می) 7،8(اند نموده
گلوکز اکسیداز، کاتاالز، آسکوربیک اسید، فنولیک توجهی از جمله

به نظر . ها را نام برداسیدها، فالونوییدها، آمینواسیدها و پروتئین
ها باشندرسد مهمترین آنتی اکسیدان موجود در عسل فنولمی

)11 -9.(
بیشترروزهرهاوتیکبیآنتیبهمیکروبی مقامهايسوششمار

روزهرضررکموجدیدباکتريضدبه موادنیازلذاشوند،می
مواد میکروبیضداثراتبررسیرو،ایناز.گرددنمایان میبیشتر

جدید هايبیوتیکآنتیآوردنبدستبرايراراهتواندطبیعی می
ممانعتدرعسلتواناییگزارشات متعدديدر.)12(سازد هموار

آنتیکه داروهايموارديدرحتیهامیکرو ارگانیسمرشدزا
). 13،14(است بیان گردیدهاندنبودهمؤثررایجباکتریایی
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کهآن استدهندهنشانهاي آزمایشگاهی نیزارزیابی
عفونتدرمؤثرپاتوژنهاياز میکروارگانیسموسیعیطیف
).15(شوند میعسل مهارتوسطهازخم

:ضد باکتریایی عسل عبارتند ازعلل فعالیت
عسل یک محلول اشباع یا فوق اشباع از : اسمواللیته-1

درصد وزنی آن را 21تا 15قندها است که معموال فقط بین 
.دهدآب تشکیل می

متغیر 5/4تا 2/3عسل بین مقادیر pH:اسیدیته-2
.هاي حیوانی بازدارنده استاست که براي بسیاري از پاتوژن

آنزیمی به نام گلوکز اکسیداز از : راکسید هیدروژنپ- 3
شود که با اثر بر گلوکز غدد تحت حلقی زنبور وارد شهد می

.شودمنجر به تولید گلوکورونیک اسید و پراکسید هیدروژن می
سایر فاکتورها از قبیل فالوونوییدها، فنلیک اسیدها، -4

).16... (لیزوزیم، اجزاي ضد باکتري فرار و 
از انجام این تحقیق ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی و هدف 

ضد میکروبی عسل با تغذیه هدفمند زنبورها با آب سیب و جوشانده 
گل و ریشه شیرین بیان است که در نهایت بتوان بین این دو 

.اي انجام گیردخاصیت در محصول تولیدي با عسل مرتعی مقایسه

هامواد و روش
یه مختلف براي زنبورها در نوع تغذ3در این آزمایش 

کندو 20نظر گرفته شد، بدین صورت که براي تیمار اول تعداد
از باغ ) مرداد و شهریور(در طی دو ماه . در مزرعه قرار داده شد

گیر سیب ارگانیک، سیب برداشت و بوسیله دستگاه آبمیوه
ها آبگیري شده و آب سیب به مقدار الزم در صنعتی میوه

قرار گرفت و این عسل، عسل ) درون کندوها(دسترس زنبورها 
در تیمار دوم  هم از تغذیه دستی و هم . سیب نامیده شد

کندو در 20طبیعی استفاده گردید بدین صورت که تعداد 
. مزرعه شیرین بیان قرار داده شد

تولیدي همان مزرعه (همچنین ریشه شیرین بیان خشک 
گرم پودر 250قدار با آسیاب پودر گردیده و م) در سال گذشته

لیتر آب جوشانیده شد و پس از عبور از صافی و به 20ریشه در 
قرار گرفت که این ) درون کندوها(مقدار الزم در دسترس زنبورها 

. عسل خاص، با نام عسل شیرین بیان در متن آورده شده است
به (عدد کندو در چند نقطه مختلف طبیعت 20تیمار سوم 

هاي جهت استفاده از شهدگل) عسل کل منطقهاي ازعنوان نمونه
منطقه و بدون هیچ گونه تغذیه دستی صورت پذیرفت و از این 

- عسلنمونه. ، بنام عسل مرتعی نام برده شده استدر متنعسل

هاي تولید شده هر تیمار پس از برداشت با هم ترکیب و یک 
نمونه از هر کدام در ظروف دربسته جهت انجام آزمایشات ضد

.  میکروبی و آنتی اکسیدانی به آزمایشگاه منتقل گردید
فعالیت ضد میکروبی سه نوع عسل سیب و شیرین بیان و 

هاي استاندارد گرم مثبت استافیلوکوکوس مرتعی بر روي باکتري
:ATCC(اورئوس  :ATCC(و لیستریا مونو سایتوژنز) 25923

زاهاي گرم منفی سودوموناس آئروجینوو باکتري) 1298
)ATCC: .Eو )27853 Coli(ATCC: و (25922

همچنین مخمر کاندیدا البیکنس ایزوله شده کلینیکی اثر داده 
. ها از انستیتو پاستور ایران تهیه شدندهمه باکتري. شد

Agar wellدر این مطالعه از روش انتشار از چاهک 

diffusion assay به این صورت که ). 17(استفاده گردید
طبق دستور ) آلمانمرك(آگار هینتونمولرمحیطابتدا 

سانتی متري آماده و پس از بسته شدن 8هاي العمل در پلیت
چاهک در هر پلیت ایجاد 4محیط با ته پیپت پاستور استریل 

مک فارلند به روش 5/0و از سوسپانسیون باکتري معادل 
مقداري محیط . اي از هر باکتري روي پلیت کشت گردیدسفره

هینتون ذوب شده به ته چاهک ریخته و فرصت داده گار مولرآ
میکرو لیتر از هر نمونه عسل درون هر 80شد تا ببندد سپس 
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چاهک ریخته سپس پلیت طوري آماده شد که حاوي چهار 
.  چاهک و هر چاهک حاوي یک نوع عسل باشد

به عنوان کنترل منفی از مخلوط آب و شکر و براي مقایسه 
رایج ها از چند دیسک آنتی بیوتیکیکروبی عسلفعالیت ضد م

.Eمونوسایتوژنز و میکروگرمی براي لیستریاCIP5مثل  Coli ،
PG10اورئوس و میکروگرمی براي استافیلوکوکوس

میکروگرمی در مقابل سودوموناس آئروجینوزا 30جنتامایسین 
هاي آنتی بیوتیکی به روش دیسک این دیسک. استفاده گردید

تا 18ها به مدت پلیت. ها اثر داده شدندوژن بر روي باکتريدیفی
درجه سانتیگراد قرار داده شده و 35ساعت در انکوباتور 24

(IZ)سپس قطر هاله عدم رشد  Inhibition Zone اطراف
هر آزمایش دو بار تکرار و . گیري شدها با خط کش اندازهچاهک

.میانگین نتایج ثبت گردید
سیدانیخاصیت آنتی اک

براي بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عسل از چند روش 
منظور ابتدا محلول مشخصی از اینبراي .مختلف استفاده شد

.هر نمونه عسل در آب مقطر آماده شد
گیري فنل تاماندازه

روش دربا اندکی تغییر عسلهاي فنل تام در نمونهدار مق
روش، در لوله یندر ا. )18(گیري گردیددازهو انفولین سیکالت

میلی 1با غلظت ( از هر عسل میلی لیتر 1/0مقدار آزمایش به
غلظت (ا محلول اتانولی استاندارد اسید گالیک ب) گرم بر میلی لیتر

سیوکالتو- میلی لیتر معرف فولین5/0) میکروگرم25- 300
میلی لیتر 4/0و ) 10به1رقیق شده با آب مقطر به نسبت (

دقیقه 30بعد از . مخلوط شداضافه و% 5/7سدیم کربنات 
نگهداري در دماي محیط آزمایشگاه، جذب نوري آن توسط 

IIفارماسیا مدل ال کا بی نووآ اسپکت(اسپکتروفتومتردستگاه 

مقادیر . گردیدومتر قرائت ننا765در طول موج ) ساخت انگلستان

با استفاده از منحنی استاندارد برعسلهاي فنل تام در نمونه
.  بیان گردیدعسل حسب میلی گرم اسید گالیک در گرم 

هاي متعددي براي ارزیابی از آنجا که امروزه روش
بی شک . گیردفعالیت آنتی اکسیدانی مورد استفاده قرار می

هاي تواند تمامی مکانیسماستفاده از یک روش به تنهایی نمی
3روش از به همین دلیل در این. آنتی اکسیدانی را بیان نماید

.روش سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی دیگر استفاده گردید
فعالیت آنتی اکسیدان بوسیله دي فنیل پیکریل یارزیاب

)DPPH(هیدرازیل  
ون توسط روشعسلهاي تام نمونهیفعالیت آنتی اکسیدان

میلی گرم 4/2این روش، در. )19(گادو و همکاران ارزیابی شد
میلی لیتر اتانول خالص 100یدرازیل درپودر دي فنیل پیکریل ه

یا از هر عسلمیکرولیتر نمونه25در لوله آزمایش به. گردیدحل 
میلی لیتر محلول الکلی دي فنیل 1محلول استاندارد ترولکس، 

. گردیدل اضافه و مخلوط یپیکریل هیدراز
دي فنیل پیکریل هیدرازیل به عنوان همچنین از محلول

دقیقه قرار دادن در تاریکی و دماي 10بعد از .شدکنترل استفاده 
نانومتر 517ها در طول موج محیط آزمایشگاه، جذب نوري نمونه

براي رسم منحنی استاندارد از محلول ترولکس با غلظت وقرائت 
درصد مهار سپس .گردیداستفاده میکرومول100- 1000

هاي عسلنمونهرادیکال دي فنیل پیکریل هیدرازیل توسط 
.شدمحاسبه

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان بوسیله یا توان آنتی اکسیدانی 
)ABTS(معادل ترولکس 

ها توسط روش ري و همکاران فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه
با غلظت (میلی لیتر از نمونه عسل 02/0به .)20(ارزیابی گردید 

2رولکس، یا محلول اتانولی استاندارد ت) گرم بر میلی لیترمیلی1
. اضافه و مخلوط شد+.ABTSمیلی لیتر محلول اتانولی 
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به عنوان نمونه کنترل استفاده +ABTSهمچنین محلول 
ها در دماي محیط، ابتدا دقیقه قرار دادن نمونه6بعد از . گردید

نانومتر توسط اتانول 734دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 
براي رسم . قرائت شدهاخالص صفر گردید و سپس جذب نمونه

100- 1000منحنی استاندارد از محلول ترولکس با غلظت
سپس درصد مهار یا درصد فعالیت خنثی . میکرومول استفاده شد

.سازي رادیکالی عسلها محاسبه شد
اندازه گیري خواص آنتی اکسیدانی از طریق آزمون توان آنتی 

)FRAP(اکسیدانی  احیاء یون  فریک 
هاي عسل یري توانایی احیاء کنندگی نمونهگبراي اندازه

). 21(از روش بنزي و استرین با اندکی تغییر استفاده شد
میلی لیتر 10بوسیله مخلوط کردن FRAPمحلول کار 

-2- میلی لیتر تريpH= ،1)6/3(میلی مول300بافراستات 
حل شده (میلی مول 10(TPTZ) تریازینS--پیریدیل

میلی لیتر کلرید آهن 1و ) ی مولمیل40دراسید کلریدریک 
میلی 02/0در لوله آزمایش به . میلی مول روزانه تهیه شد20

با محلول ) میلی لیتر/ میلی گرم1با غلظت(لیتر از هر عسل 
، )میکرومول185/0- 37/0غلظت (استاندارد آبی سولفات آهن 

. اضافه و مخلوط گردیدFRAPمیلی لیتر از محلول کاري 1
دقیقه در دماي محیط قرار داده شد و سپس 5مخلوط فوق 

- فعالیت احیا کنندگی نمونه. ها قرائت شدجذب نوري نمونه

با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میکرومول عسل هاي 
آهن در گرم عصاره محاسبه شد و یافته ها با استفاده از تست 

.آماري کروسکال والیس آنالیز شدند

هایافته
کروبیفعالیت ضد می

Agar wellبراي ارزیابی فعالیت ضد میکروبی از روش 

diffusion assay همانطور که در ). 1شکل(استفاده شد

شود قطر هاله عدم رشد عسل تولیدي با مشاهده می1جدول 
ها و مخمر عصاره شیرین بیان و سیب بر روي همه باکتري

. ودکاندیدا آزمایش شده در مقایسه با عسل مرتعی، بیشتر ب
عسل شیرین بیان بیشترین فعالیت ضد میکروبی را نسبت به 

ها و مخمر آزمایش شده در این بررسی بجز در مورد باکتري
E. Coliاز خود نشان داد .

در این خصوص بیشترین فعالیت ضد میکروبی را در مورد 
هاي سودوموناس و لیستریا  و کمترین فعالیت را علیه باکتري

.Eباکتري  Coliفعالیت ضد میکروبی عسل . شان داده استن
هاي مورد استفاده، بجز شیرین بیان در مقایسه با آنتی بیوتیک

عسل تولیدي سیب نیز از . سیپروفلوکساسین، بیشتر بوده است
قدرت ضد میکروبی خوبی نسبت به عسل مرتعی علیه 

هاي سودوموناس، لیستریا و استافیلوکوکوس بر خوردار باکتري
هاي مورد استفاده در مورد گاه با آنتی بیوتیکبود و 

.کردسودوموناس آئروجینوزا برابري می

یآنتدر مقایسه با برخی در مقابل عسل وهايقطر هاله عدم رشد باکتر. 1جدول
)متریلیبه م(هاکیوتیب

استافیلوکوکوس
اورئوس

لیستریا 
منوسایتوژنز

E. Coliکاندیدا سودوموناس
لبیکنسآ

*
عسل 

شیرین بیان
٢±20٢±24١±13٥/٢±24٢±20

13±19١±12٥/١±18٥/٠±17١±١عسل سیب
10±16١±9١±12٥/٠±11١±١عسل مرتعی

CIP-٥/٠±21٥/٠±29--
PG۵/٠±9----

-20±٥/٠---جنتامایسین
00000آب و شکر

.استفاده نشدکیوتیبیاز آنتدایمخمر کانديبرا*

هاي آزمایش شده اعم از شیرین بیان، سیب و همه عسل
مرتعی علیه باکتري استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی 
. بیوتیک پنی سیلین قطر هاله عدم رشد بیشتري نشان دادند

هاي مورد استفاده در این بیشترین فعالیت ضد میکروبی عسل
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هاي لیستریا و سودوموناس به ترتیب مربوط آزمون علیه باکتري
هر . به عسل شیرین بیان، سیب و سپس عسل مرتعی دیده شد

چند در مورد شیرین بیان و سیب این فعالیت هم اندازه و گاه از 
آنتی بیوتیک شاهد بیشتر بود ولی عسل مرتعی نیز فعالیت ضد 

موناس میکروبی خوبی از خود نشان داد تا جایی که در مورد سودو
.را داشتmm16آئروجینوزا هاله عدم رشدي به قطر 

در مورد مخمر کاندیدا یکروبیضد متیفعالنیشتریب
آلبیکنس را عسل شیرین بیان سپس سیب و در آخر عسل 

قطر هاله عدم رشد عسل شیرین بیان علیه . مرتعی داشت
کاندیدا به اندازه قطر هاله عدم رشد آن علیه استافیلوکوکوس 

در مجموع در این مطالعه شیرین بیان با توجه به . رئوس بوداو
از فعالیت ضد میکروبی بیشتري 1نتایج آورده شده در جدول 

.نسبت به سایر عسلها برخوردار بود
فعالیت آنتی اکسیدانی

از نظر میزان کل ) 2جدول (بر اساس نتایج آزمایش 
دار در هاي مورد آزمایش اختالف معنی ها بین نمونهفنل

در این خصوص عسل تولیدي . درصد وجود داشت1سطح 
174و 290با عصاره سیب و عسل مرتعی به ترتیب با 

گالیک بیشترین و کمترین مقادیر را دارا اسیدگرممیلی
). 1شکل (بودند 

دي فنیل ی  با روشفعالیت آنتی اکسیدانیارزیابدر 
دار وجود ها اختالف معنی، بین نمونهپیکریل هیدرازیل

با این وجود عسل تولیدي با عصاره ). 2جدول (نداشت 
درترولکسبا میکرومول62/0و عسل مرتعی64/0سیب با 

گرم، به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر میانگین را دارا 
).1شکل(بودند 

نمونه 3و میزان فنل تام یاکسیدانیآنتاریمیانگین فعالیت و انحراف مع. 1شکل
سلع

احیاء (ها اکسیدانی نمونهآنتیخواصدر دیگر روش ارزیابی
دار آماري وجود داشتبین موارد آزمایش اختالف معنی) نآه
)007/0P=) ( در این آزمایش عسل تولیدي با عصاره سیب ). 2جدول

).1شکل(گرم از دو نمونه دیگر بیشتر بود درآهنمیکرومول5/0با 
معادلآنتی اکسیدانیتوانطبق نتایج آزمایش در روش

جدول (ها اختالف معنی دار مشاهده نگردید ترولکس نیز بین نمونه
ها نشان داد که عسل تولیدي با همچنین مقایسه میانگین نمونه). 2

ترولکسمیکرومول11/0و 13/0عصاره سیب و مرتعی به ترتیب با 
).1شکل (د گرم بیشترین و کمترین مقادیر میانگین را دارا بودندر

نمونه عسل3و میزان فنل تام یاکسیدانیمیانگین فعالیت آنت. 2جدول 
مرتعیشیرین بیانسیبآزمایشات

290فنل تام† ± 47/14269 ± ٣٨/٩04/5±174

معادل††
(ABT)ترولکس

66/0±13/0٠٢٥/٠±12/0003/0±11/0

آنتی اکسیدانیتوان
(FRAT)احیاء آهن

٠٢/٠±5/0019/0±41/002/0±35/0

 دي فنیل پیکریل
(DPPH)هیدرازیل

64/0 ± ٠٣/٠017 /0±63/001/0±62/0

میکرومول آهن در گرم                          میلی گرم اسید گالیک در گرم†
گرمدرترولکسمیکرومولمیکرومول ترولکس در گرم††
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بحث و نتیجه گیري 
ها به دانیم مقاومت روز افزون باکترينطور که میهما

ها، بشر را ناگزیر به استفاده از مواد ضد میکروبی آنتی بیوتیک
سازد که نه تنها عوارض جانبی جدید و کشف موادي می

کمتري داشته باشند، بلکه این موجودات هوشمند نسبت به 
دي شاید با کشف چنین موا.آنها مقاومت ایجاد نکرده باشد

. ها کاستبتوان از ترس برگشت به دوران قبل از آنتی بیوتیک
هاي حاضر و یا مواد طبیعی موجود در دستکاري آنتی بیوتیک

پیرامون ما که داراي آثار ضد میکروبی هستند همچون 
داروهاي گیاهی و ترکیباتی همچون عسل، شاید راهکاري براي 

.مشکل موجود باشد
دفمند زنبورها با موادي که در این مطالعه با تغذیه ه

بتوان آثار ضد میکروبی و آثار مفید دیگر از جمله آنتی 
اکسیدانی در محصول تولیدي یا عسل نمایان باشد، بررسی را 
شروع کرده سپس به بررسی آثار ضد میکروبی و ضد 

شیرین بیان با توجه به نتایج . اکسیدانی عسل پرداخته شد
نتایج از فعالیت ضد در قسمت1آورده شده در جدول 

این نتیجه . میکروبی بیشتري نسبت به سایرین برخوردار بود
به احتمال زیاد مربوط به آثار ضد میکروبی گیاه شیرین بیان 

).22(است که قبأل به اثبات رسیده است 
هاي سودوموناس آئروجینوزا عامل مهم عفونت

. شودهاي سوختگی نیز جدا میبیمارستانی بوده و از عفونت
هاي پوستی همچون استافیلوکوکوس اورئوس عامل عفونت

ي هاي درگیرکنندهها، عفونتکورك، زردزخم و انواع آبسه
هاي مختلف چون آرتریت، استئومیلیت و اندوکاردیت و اندام

هاي مختلفی همچون مسمومیت غذایی، شوك مسمومیت
).23،24(سپتیک و سندرم شوك سمی است 

یکنس عامل واژینیت برگشت پذیر مخمر کاندیدا آلب
.Eکاندیدایی بوده و  Coliهاي مسافرتی و عامل اسهال

لیستریا مونوسایتوژنز عامل مهم . اسهال در کودکان است
طبق نتایج دشدهیتوليهاعسلهاي باکتریایی بوده و مننژیت

هاي ذکر شده اثر مهاري روي همه باکتري1آمده در جدول
.انددهخوبی از خود نشان دا

عسلمیکروبیفعالیت ضدپژوهشگران معتقدندبرخی
ايعدهمقابلدر). 25(آن است فیزیکیخواصاثردربیشتر
وابستهعسلضدمیکروبیپتانسیلکهمحققین معتقدندازدیگر

فعالیتتوسطکهاستآندرموجودپراکسید هیدروژنبه
).26(دد گرعسل اضافه میبهزنبورترشحات بزاقیآنزیمی

تولیدتجاريهايعسلمیکروبیضددر تحقیقی پتانسیل
محیطرويشهرستان ارومیه بردر چند منطقه مختلفشده

واشریشیا کلیاورئوس،استافیلوکوکوسهايکشت باکتري
نتایج نشان داد .  آئروژینوزا مورد ارزیابی قرار گرفتسودوموناس

بی باالتري برخوردار ها از قدرت ضد میکروکه برخی از نمونه
فلورموجود درخاصفیتوشیمیاییموادبودند که علت آن به

.)3(داشت زنبور بستگیپرورشمنطقهگیاهی
ترکیباتکهدهدمینشانمطالعهاینازحاصلنتایج

عسل تولیدي اکسیدانیآنتیفعالیتمسئولتوانندفنلی می
تحقیق مطابقت در پژوهشی که با این . با عصاره سیب باشند

میزان واکسیدانیآنتیخاصیتبینمستقیمرابطهدارد
درنوعی میوه که(بلوبريدرآنتوسیانینیوفنلیترکیبات

).27(اثبات گردید )رویدمیسیاهاطراف دریاينواحی
جمله ازاکسیدانیآنتیخواصدلیلبهفنلیترکیبات

حذفدر مهمینقشکهشوندمیمحسوبمهمترکیبات
هیدروپراکسیدها بهتبدیلازجلوگیريوآزادهايرادیکال
).28(دارند راآزادهايرادیکال

آزمایشبینمستقیمارتباطبرخی از گزارشات بیانگر
فعالیتآزمایشاتباسیوکالتو-فولینروش معرفبهتامفنل
آنتیفعالیتهیدرازیل،پیکریلدي فنیلاکسیدانضد
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احیاءاکسیدانیآنتیو پتانسیلترولکسمعادلاکسیدانی
در مطالعات فراوانی نیز وجود ترکیبات فنلی ). 29(است آهن

میوه و آب سیب و باال بودن مقدار آن نسبت به برخی از 
).30،31(هاي رایج به اثبات رسیده است میوه

ترکیبات فنلی سیب در پیشگیري از بسیاري از بیماریهاي 
هاي قلبی عروقی موثر ها و بیماريسرطانرایج مانند برخی از 

). 32،33(باشند می
همانطوري که در نتایج آزمایش آمده است عسل سیب

. باشدنسبت به دو نمونه دیگر میتامفنلمقداربیشترینداراي
فنلتوان نتیجه گیري نمود که علت باال بودن مقداربنابراین می

به دلیل وجود ترکیبات فعالیت آنتی اکسیدانی عسل سیب وتام
همچنین با . موجود در آب سیب مورد استفاده زنبورها باشد

توجه به آنالیز داده ها با آزمون آماري کروسکال والیس نشان 
بین سه عسل مورد بررسی تفاوت FRAPداده شد که از نظر 

.P)=007/0(معنی داري وجود داشت 

هاي مقاوم به اکثر آنتی وشدر پایان، با توجه به ظهور س
ها از سوي ها از یک سو و عوارض جانبی آنتی بیوتیکبیوتیک

دیگر و همچنین وجود خواص ضد میکروبی عسل و نداشتن 
عوارض جانبی، ترکیب عسل و عصاره گیاهانی که داراي 
فعالیت آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان به طور طبیعی هستند 

تواند در این مورد خاص راهگشا ، می)تغذیه زنبور با این مواد(
باشد و تولید این نوع عسل با استفاده از گیاهان دیگر با خواص 

.شوددرمانی متفاوت پیشنهاد می

تشکر و قدردانی
ها سوسن هاي خانمنویسندگان این مقاله از همکاري

چراغی و مریم قاسمی و همچنین سرپرست مرکز تحقیقات 
ي فراهم نمودن امکانات انجام مطالعه داروهاي گیاهی رازي برا

.حاضر نهایت تشکر و قدردانی را دارند
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