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 Pseudomonas    مختلفة من العسل في تكوین الغشاء الحیوي لبعض عزالتتراكیزتأثیر 

aeruginosa  
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  النبار    مدیریة تربیة ا1                                                           
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  الخالصة

Pseudomonas aeruginosaهــذه الدراســة للتحــري عــن قـدرة خمســة عــزالت  مــن بكتیریــا  أجریـت

فـي تثبـیط %40و30و20و10ر استعمال تراكیـز مختلفـة مـن العسـل، واختبار تاثیعلى تكوین الغشاء الحیوي

نمو العزالت وتكوین الغشاء الحیوي ، وبینت النتائج ان عملیة استخدام العسل ادى الى تثبـیط النمـو وعـدم تطـوین 

  %.40و 30و20الغشاء الحیوي للعزالت المحلیة الخمسة وعند استعمال تراكیز من العسل بلغت 

  

Effect of different concentration of honey in configuring dynamic 
membrane for some Isolate Pseudomonas aeruginosa  
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Abstract

The present study is conducted to tested the ability of five isolate from bacteria 
Pseudomonas aeruginosa to form the biofilms and its inhibitory to honey has been 
examined to waward , by the use of spread method on the disks and the impact of  
different concentrations 10,20,30 and 40% of honey in the growth of isolates and the 
formation of the biofilm in the liquiod culture media . The results shown the process 
of using honey leadsto the inhabitation of growth and the lack of forming the biofilms 
to the five local isolates at concentrations 20, 30, and 40%.

  

  المقدمة

استخدم العسل منذ القرن السابع عشر قبل المیالد من خالل الكتابات التي تعود الى تلك الحقبة الزمنیة 

ولكنــه ،أثنــاء الحــرب العالمیــة االولــى والثانیــةواســتخدم ایضــا،الــى اســتخدامه كعــالج لتضــمید الجــروح واشــارت

اعد العســل فــي عــالج الجــروح وتقــرح القــدم ویســ،1940مضــادات الحیویــة فــي عــام الانخفــض مــع بدایــة ظهــور 

ف الجـرح ویسـاعد علـى التئـام ظـحیث ان العسل ین،السكري وتقرحات الشرایین والحروق من الدرجة الثانیة وغیرها

  .)(1البكتیري  یطانالنسیج بسرعة وذلك من خالل منع حدوث االصابات الغازیة والقضاء على االست

بالتهابــات الجــروح المزمنــة وذلــك مــن خــالل تكوینهــا Pseudomonas aeruginosaارتبطــت بكتریــا 

تراكیـز مختلفـة ( 2 )  مضـادات الحیویـة وقـد اسـتخدم الاالغشیة الحیویة التي تحمي هذه البكتریا من تأثیر تراكیز 
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ساعة والحـظ عنـد تعرضـها لعـدة تراكیـز مـن العسـل ادى 24من العسل ودرس تأثیرها على االغشیة الحیویة لمدة 

لـــى انخفـــاض االغشـــیة الحیویـــة للزوائـــف الزنجاریـــة وبالتـــالي القضـــاء علیهـــا وبشـــكل نهـــائي وبمســـاعدة مضـــادات ا

أن اسـتخدام العسـل ادى الـى الحفــاظ (3)فـي حـین بـین . الحیویـة التـي كانـت تقاومهـا هـذه االغشـیة فـي السـابق 

بكتریـا وتشـكیل الغشـاء الحیـوي فـي على مخـزون مضـادات الحیویـة مـن خـالل تـأثیر العسـل المسـتخدم علـى نمـو ال

اصابات الجروح وذلك من خالل اختراق هذه المواد القاتلة للحیاة في العسل للسالالت البكتیریة المسببة اللتهابات 

الحیویة الجرثومیة من خـالل عملـه األغشیةأن العسل الذي هو نتاج طبیعي فعال في قتل (4)وذكر . الجروح 

األغشــیةة الجـراثیم لمضــادات الحیویــة حیــث یعمــل كمضـادات للجــراثیم الموضــعیة وتفكیــك كـأداة فعالــة ضــد مقاومــ

  .مها هذه البكتریا بالقضاء علیهاالحیویة التي تشكلها والسماح لمضادات الحیویة التي كانت تقاو 

عالیــة تجــاه العســل حساســیةأظهــرتPseudomonas aeruginosaبكتریــا أن(5)بینمــا وجــد 

% . 10هـذه البكتریـا مقاومـة بتركیـز أبـدتبینمـا % 39و % 25ي تراكیز مختلفة وخاصة عند تركیـز المستخدم ف

العسل یعزز من التئام الجروح والقروح لكونه یكون مضادا لنمو البكتریا وعزى هذه الفعالیة للعسل أن(6)وذكر 

فـي حــین . المضـاد للبكتریـا مختلـف ضـد البكتریـا كـون العسـل ینـتج مـن مصـادر نباتیـة كثیـرة ولـذلك یكـون نشـاطه

المنمـاة فـي درجـة حـرارة % 30انخفاض مستوى النمـو مـع زیـادة تراكیـز العسـل ومنـع النمـو عنـد تركیـز (7)وجد 

اسـتخدام العسـل فـي منـع سـالالت الزوائـف الزنجاریـة أمكانیـة(  8 )  ودرس . مقارنة مع معاملة السیطرة ◦م56

Pseudomonas aeruginosaارتفــــاع مقاومــــة بكتریــــا أن)9( ذكــــرو.الحــــروق والجــــروح إصــــابةمــــن 

شیوعا ویزداد یوما بعد یوم فكان البد من البحث عن مواد اكثر فعالیة تثبیطیة فـي أكثرأصبحلمضادات الحیویة 

جـروح الحـروق والجـروح وقـد اقتـرح اسـتخدام العسـل مـن اجـل تعزیـز التئـام الإصاباتنمو هذه البكتریا وخاصة في 

  .والحروق وبالتالي تعزیز دور المضادات وتقلیل المقاومة اتجاهها 

مكونــات العســل اعتمــادا علــى مصــدر الرحیــق حیــث تختلــف الزهــور المتكونــة فــي النباتــات والتــي تختلــف 

وهنــاك أیضــا عوامــل أخــرى عدیــدة تــؤثر علــى مكونــات العســل مثــل الموســم والظــروف ،تحــدد لــون ونكهــة العســل

أنــواع العســلبعــضكمــا أن بعــض أنــواع العســل تحتــوي علــى مــواد فریــدة مــن نوعهــا ال توجــد فــي .یئیــةالجویــة والب

غیـر موجـودة هـذه المـادةو methyl anthranilatelaمثل عسـل البرتقـال الـذي یحتـوي علـى مـادة تسـمى االخرى

ت الرئیسـیة للعسـل هـي المكونـافـان وبشـكل عـام . تعطـي عسـل البرتقـال رائحـة ممیـزةو في أي نوع آخر من العسل 

( غیـر أن العسـل یحتــوي علـى مجموعـة واسـعة مــن الفیتامینـات والمعـادن مثــل  . سـكر الفواكـه ، الكلوكـوز والمــاء 

كما أن العسـل یكـون غنیـًا أیضـا باألحمـاض األمینیـة ) المنغنیز والفسفور والصودیوم والبوتاسیوم والكالسیوم 

ــــــــــــــــــى مكونــــــــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــرى,األساســــــــــــــــــــیة ــ ــــــــــباغ مثــــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــــإضــــــــــــــــــــافة إل   ن العســــــــــــــــــــل تشــــــــــــــــــــمل األصــــــــــ

 )carotion ،xanthophylls ،anthocyanin ،tannin( فضال عن العدید من األنزیمات القیمة مثل )

catalase ،oxidase ،diastase ،amylase ( حیــث إن إنــزیم أوكســیدیز الكلوكــوز یحفــز تكــوین بیروكســید

وبشـكل عـام تكـون النسـبة المؤیـة لهـذه .العسل ضد المیكروبـاتالهیدروجین الذي یساعد على تحقیق االستقرار في

یة فهي المكونـات األخـرى معادن أما النسبة المتبق21.7سكریات و 54.1ماء و ) % 20–18( المكونات هي 

لذا كان الهدف من الدراسة معرفة تاثیر استعمال العسل في تثبیط نمو العزالت ومنـع تكـوین  .)  10(  من العسل

  .یم العسل كمضاد حیوي جدیدیالنمو  وتقسب لتثبیطشاء الحیوي وتحدید التركیز المناالغ

  

  المواد وطرائق العمل
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و 49و 6تحمـل االرقـام المحلیـة Pseudomonas aeruginosaت خمسـة عـزالت محلیـة اسـتخدم

المنتجــة محلیــا مــن العســلت مــادةواســتعمل) 11( معزولــة مــن قبــلمنتجــة لالغشــیة الحیویــة   94و81و69

او تثبــیط تكــوین األغشــیة الحیویــة لســیطرة علــى تكــوناحــد المــزارعین فــي مدینــة الرمــادي، وذلــك لمعرفــة امكانیــة  ا

  -:حیث اجري االختبار بطریقتینللعزالت

  

  في الوسط الصلباستخدام طریقة الحفر-1

ت البكتیریــة الخمســة العــزالمــن هنتــون فــي أطبــاق بالســتیكیه معقمــة ولقحــت رعــي مــولروســط ز حضــر

و 30و 20و 10(بنسب مخففة بالماء المقطرالعسل وملئت منعمل حفر في الوسط الزرعي تمالمنتخبة ثم 

) 24-18(ولمدة ◦م37وحضنت في الحاضنة بدرجة حرارة ، حیث حضرت كل معاملة بثالثة مكررات) % 40

  ).11(أقطار التثبیطسجلت بعدها.ساعة

  

  لوسط السائلااستخدام -2

اســتخدم ،علــى نمــو البكتریــا والســیطرةلغــرض تحدیــد التركیــز األفضــل فــي تثبــیط تكــوین الغشــاء الحیــوي 

إلــى الوســط الزرعــي الســائل بعــد حســاب نســبه حیــث اضــیفت)% 40و 30و 20و 10(العســل بتراكیــز مختلفــة 

وبمعــدل العــزالت البكتیریــة الخمســةمــن ولقــح الوســط الزرعــي المضــاف إلیــه العســل،حجــم/العســل بطریقــة حجــم 

و 18و 12و 6(زمنیـة مـددول◦م37وحضنت األنابیب فـي الحاضـنة بدرجـة حـرارة ثالثة مكررات لكل معاملة،

)11(  حسـب مـا اوردهقیاس سمك الغشاء الحیوي المتكونوتم العدد الكلي للبكتریا النامیة حسبساعة ثم ) 24

.  

  

  النتائج والمناقشة

  راكیز العسل في الكثافة العددیة لنمو الخالیاتأثیر ت

عنـدمعنـوي ومتفـوق جیـدأن العـزالت المحلیـة الخمسـة نمـت بشـكل 1المبینـة فـي جـدول نتـائجالأظهرت 

اســتعمال تراكیــز مــن عنــدمعنــويالنمــو بشــكلانخفــض معــدلفــي حــین % 10مــن العســل بنســبةتركیــزاســتعمال

للعزلــــــــــة اعلــــــــــى معــــــــــدل للنمــــــــــو حصــــــــــلهــــــــــرت النتــــــــــائج أن كمــــــــــا أظ)%. 40و 30و 20(نســــــــــب العســــــــــل ب

P.aeruginosa81 11.67العســـل بكثافـــة عددیـــة بلغـــت مـــن % 10ركیـــز اســـتعمال تمـــعLogcfu/ml  ،و

ایضـا وبلـغ معـدل الكثافــة % 10تركیـز عنـد اسـتعمالعددیـة الكثافـة معـدل للأعلـى األخـرىحققـت جمیـع العـزالت

ض نمـو العـزالت مـع زیـادة تركیـز العسـل لیصـل اانخفـحصـلبینمـا. )1جـدول( 10.05Log  cfu/mlالعددیـة 

تبینمـا كانـ. 1.17Logcfu/mlإذ بلغـت مـن العسـل ، % 40تركیـز اسـتعمالعنـداقل معدل كثافـة عددیـةإلى 

ســاعة إذ ســجلت أقــل كثافــة عددیــة لهــا عنــد هــذا 24يهــمعنویــا لتثبــیط نمــو العــزالت المحلیــة یــةزمنمــدةأفضــل

  .4.81Logcfu/mlبلغت الزمن و 

  

  P. aeruginosللبكتریاتأثیر تراكیز العسل المختلفة على نمو العزالت المحلیة .1جدول 

  تركیز

  %العسل 

الوقت 

  ساعة

معدل نمو )لوغارتم( الكثافة العددیة لنمو العزالت 

العزالت 496816994  

10  610.33811.36810.6948.1137.15910.051
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1210.8289.23811.50610.4127.379

1811.4398.43112.133  11.3817.772

2412.2687.69712.35612.3758.137

11.229.1811.6710.577.61المعدل

20  

67.86812.61310.3807.4037.354

8.042

126.81610.04710.9067.8944.395

186.6179.23811.1518.2594.297

245.5185.96211.4949.2623.367

6.709.4710.988.204.85المعدل

30  

66.572  8.357  7.4771.7177.403  

3.530

126.0587.0364.8381.1650.677

185.6911.2643.6120.7960.000

245.3491.1171.0420.4330.000

5.924.444.241.032.03المعدل

40  

  

65.7176.5235.0801.5571.410  

1.170  

121.6560.0000.4930.3120.000

180.6520.0000.0000.0000.000

240.0000.0000.0000.0000.000

2.011.631.390.470.35المعدل

6.1817.0735.0673.709  6.462معدل نمو العزالت

L.S.D0.05 ISOL= 0.080   ,CONC= 0.071

  

 .P             من جانب آخر أظهرت النتائج أن للمدد الزمنیة تأثیرًا  معنویا في نمـو العزلـة المحلیـة

aeruginosa 69 حیـث %30، إذ كلما زاد زمن مدة الحضن قل عدد الخالیا لهذه العزلـة عنـد اسـتعمال نسـبة

24عنـد زمـن حضـن  0.433logcfu/mlسـاعة وانخفـض الـى 6عند زمن حضـن  1.717logcfu/mlبلغ  

وعلــى ســاعة ، 18حیــث اختفــى ظهــور النمــو تمامــا مــع زمــن حضــن %40كــذلك مــع اســتعمال  تركیــزو ســاعة 

. )1جــدول (إذ وجــد مــع زیــادة مــدة الحضــن زاد عــدد الخالیــا% 20و 10عكــس  مــا حصــل عنــد اســتعمال نســبة 

% 10عنــد تركیــز  10.33logcfu/mlاعلــى معــدل نمــو P. aeruginosa49المحلیــة  بینمــا حققــت العزلــة

أما عنـد اسـتعمال . ساعة24مع زیادة مدة الحضن   12.26logcfu/mlلیصل والذي ازداد  معه كثافة الخالیا 

عزلـة فـي حـین وجـد أن ال. فقد انخفض  معدل النمـو لهـذه العزلـة مـع زیـادة مـدة الحضـن% 40و 30و 20نسب 

وقد اختفـى نمـو قد انخفض نموها مع زیادة مدة الحضن ولجمیع التراكیز المستعملةP. aeruginosa6المحلیة 

 .Pو  P.aeruginosa81وتمكنـت العــزلتین . سـاعة12بعــد زمـن حضـن %  40الخالیـا مـع اسـتعمال تركیـز 

aeruginosa947.15و 10.69من تحقیق اعى معدل نمو لهماlogcfu/ml 10عنـد تركیـز ى التتـابع علـ %

بینمـا انخفـض نمـو العـزلتین . سـاعة24الـى مع زیادة مدة الحضن 8,13logcfu/mlو12.35الى والذي زاد 

  )% .40و 30و 20(مع زیادة مدة الحضن عند استعمال نسبة 
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للعسـل أن أفضـل تركیـز وجـدمن خالل مالحظة تأثیر تراكیز العسل على نمو العزالت المحلیة الخمسة 

P. Aeruginosa81المحلیـة وتفوقـت العزلـة و% 10هـو استطاعت العـزالت عنـده تحقیـق اعلـى معـدالت نمـو

  ) .1شكل (أفضل نمو معنویا ب

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  تأثیر تراكیز العسل في الغشاء الحیوي للخالیا 

الحیــوي عنــد تركیــز أن جمیــع العــزالت المحلیــة كونــت الغشــاء ) 2(أظهــرت النتــائج الموضــحة فــي شــكل 

20بقیـة  التراكیـزاسـتعمالعنـدالحیوي الغشاء ن یتكو العزالت المحلیة المستعملة منتستطیعفي حین لم% 10

  . % 40و30و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــائج أن العــــــــــــــــــــزالت المحلیـــــــــــــــــــــة      وP.aeruginosa49وP.aeruginosa69وأظهــــــــــــــــــــرت النت

P.aeruginosa6وP. aeruginosa81 عنــد اســتعمال ملـم0.35بمعــدل الغشــاء الحیـوياســتطاعت تكـوین

بینما . ساعة حیث زاد سمك الغشاء المتكون مع زیادة مدة الحضن ) 24–18(وخالل مدة حضن % 10تركیز 

0

2

4

6

8

10

12

ي
یر

كت
الب

د 
عد

 ال
تم

ار
وغ

ل

Ps. 49 Ps. 6 Ps.81 Ps.69 Ps.94

10%
20%

30%
40%

العزالت

التركیز

p.aeruginosaتأثیر تراكیز العسل في نمو العزالت المحلیة) 1( شكل 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

اء
ش

لغ
ك ا

سم

Ps. 49 Ps. 6 Ps.81 Ps.69 Ps.94

10%
20%

30%
40%

العزالت

التركیز

.Pتأثیر تراكیز العسل في تكوین الغشاء الحیوي) 2( كل ش aeruginosa



  ISSN: 1992-7479                                                2011، )2(العدد 9: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

319

ملــم 0.1بمعـدل % 10الغشـاء الحیـوي عنــد  زیـادة التركیـز عــن   P. aeruginosa94العزلـة المحلیــة  كونـت

  .ساعة18مع مدة حضن ساعة واختفى12قبل مدة الحضن 

  

  تأثیر تراكیز العسل في اقطار تثبیط نمو الخالیا 

أقطــار تثبــیط العـــزالت مــع زیـــادة نســبة تركیـــز زیــادة معـــدل) 2(أظهــرت النتــائج الموضـــحة فــي الجـــدول 

. األوسـاطفي تركیز العسل لزیادة ة یحساساكثركانتP. aeruginosa6جد أن العزلة و إذ المستعملالعسل

األربعـة العسـل تراكیـز مختلـف قطـر تثبـیط عنـدبـاعلىP. aeruginosa49العزلـة المحلیـة  تم تثبیط نمـونما یب

تثبــیط الأقطـار اعلــى معـدل فــي% 40وقـد حقــق اسـتعمال تركیــز بنسـبة . ملــم 20.5معـدل ل قطــر التثبـیطوبلـغ 

  .ملم30.40بلغ 

  

  تحت تأثیر تراكیز العسل المختلفةP. aeruginosaاقطار تثبیط العزالت المحلیة.2جدول 

رقم العزلة

  )ملم(أقطار التثبیط 

  تركیز العسل
  معدل قطر تثبیط  

10%  20%30%40%

P. aeruginosa 
49

016283820.5

P. aeruginosa 67  12223218.25

P. aeruginosa
81

0020  2812

P. aeruginosa
69

00182210

P. aeruginosa
94

01218  3215.5

  1.4821.230.4  ثبیط الالمعدل اقطار 

L.S.D 0.053.852  

L.S.D.  0.05 ISOL = 1.926   ,    L.S.D CONC.  = 1.723     

یكــون مــؤثرا فــي نمــو المســتعمل ضــمن التجربــة،كلمــا زاد تركیــز العســلضــةالنتــائج المعرو نســتنتج مــن 

كمـا یمكـن ، ویمكـن أن یكـون العسـل  مضـاد حیـوي . ومنع تكـوین األغشـیة الحیویـةوالنمالبكتریا من خالل تثبیط

إذ إن البكتریـا تتضـاعف ، أن یكون العسل سالحًا فعاًال فـي كسـر دفاعـات المیكروبـات وخاصـة األغشـیة الحیویـة 

اء الـــذین األطبـــ، وان لمضـــادات الحیویـــة والمطهـــرات لبمـــا یكفـــي لتشـــكیل الغشـــاء الحیـــوي وتكـــون أقـــل حساســـیة 

یعــالجون المصــابین بإصــابات خطیــرة فــي حاجــة ماســة إلــى إزالــة هــذه األغشــیة الحیویــة حتــى یتمكنــوا مــن معالجــة 

  .أن العسل ال تعرف له آثار جانبیة ضارة اضافة الى انتشار البكتریا المقاومة عبأمان ومنالمرضى

P. aeruginosaلتثبـیط % 39و% 25بـأن اسـتخدام العسـل بتركیـز )  7(تتفـق نتائجنـا مـع مـا ذكـره 

فــي ، أظهــرت حساســیة عالیــة و المعزولــة مــن المصــابین بــالحروق والمقاومــة لألدویــة المتعــددة قــد أثــر بشــكل كبیــر 

ـــــــز  ـــــــد تركی ـــــــ. مـــــــن العســـــــل)% 15و 10(حـــــــین أبـــــــدت مقاومـــــــة عن                                                   ) 2(نتائجنـــــــا مـــــــع مـــــــا ذكـــــــره تكمـــــــا تقارب

 .Pاألغشــیة الحیویــة فــي بكتریــا فــي تكــوین ال یــؤثر علــى تكــوین % 10تركیــز العســل أقــل مــن اســتعمال أن مــن 

aeruginosa إلى ادى◦م37ساعة بدرجة حرارة 24مدة وحضن )% 40و20(تركیز استعماله بولكن عند
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المعزولة من الجروح وهذه النتـائج كانـت أشـد وضـوحا بعـد P. aeruginosaریا األغشیة الحیویة لبكتتكونمنع 

العسـل تـأثیر تركیـزقـد یكـون للمسـتوى المرتفـع مـن. بالعسـل المـزروع ساعة مـن الحضـن بعـد معاملـة) 11–9(

د معـین یـؤدي أن زیـادة تركیـز العسـل إلـى حـ) 3(إذ ذكـر ،مثبط لنمو العزالت البكتیریة المكونة لألغشـیة الحیویـة

أن اسـتخدام العســل كــان ) 12(كــذلك وجــد .P. aeruginosaو Kl. pneumoniaإلـى القضــاء علـى بكتریــا 

والتي كانت مقاومـة لمضـادات الحیویـة إذ تـم القضـاء ختبرةمن العزالت البكتیریة الم% 100فعال في القتل بنسبة 

ونتیجـة لـذلك . سـاعة) 11(غشـیة الحیویـة خـالل المكونـة لألP. aeruginosaو Staph . aureusعلى بكتریا 

فأنــــه اآلن یســــتخدم العســــل لألغــــراض الطبیــــة فــــي عــــالج األمــــراض مثــــل القرحــــة والجــــروح والحــــروق واألكزمــــة 

وااللتهابات الفطریة والبكتیریة باإلضافة إلى تأثیر العسل المضـاد للبكتریـا وغیرهـا مـن الفوائـد الصـحیة فـأن العسـل 

  .  13 )(ي عن طریق تنشیط الخالیا اللمفاویة وبالتالي تقلیل االلتهابات وتنشیط نمو الخالیا یعزز الجهاز المناع
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