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لبكتریا البیولوجیةبعض الصفات المضادات الحیویة على تأثیر تداخل العسل مع
المكورات العنقودیة الذهبیة
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الخالصة

المكورات العنقودیة الذهبیة المضادات الحیویة تجاه للتحري عن فعالیة تداخل العسل و ت الدراسةاجری
درست حساسیة اذ،التي تعد من اكثر المسببات المرضیة مقاومة للمضاداتو ،الحروقالمعزولة من الجروح و 

دراسة ، و المضاداتبین العسل و الى التداخللتراكیز متتالیة من العسل باإلضافةو مضادًا حیویًا 16البكتریا 
تأثیر العسل على المحتوى الدهني في الخالیا البكتیریة.

للمضادات الحیویة ة لقد بینت نتائج فحص الحساسیة االختالف الملحوظ في درجة استجابة العزل
،Clindamycinالمضاداتتجاهللعزلةالعالیةالحساسیةالنتائجوأثبتت،المستخدمة في هذه التجربة

AmikacinوCiprofloxacinعلى ملم 20و21و28هي االكثر تأثیرًا على العزلة بأقطار تثبیط بلغت ف
.التوالي

ة اعلى قطر تثبیط عزلالسجلت اذ، مع ازدیاد تركیز العسلطردیة بصورة حساسیة متزایدة و اظهرت العزلة 
ان العزلة اظهرت المضادات بینت النتائج ین العسل و ، وعند دراسة التداخل ب%50عند التركیزقرص\ممل16.5

العسل فمثال اصبحت لمضادات بزیادة تركیز بشكل عام تزداد فعالیة ا، و تركیز العسلو تباین بحسب نوع المضاد 
Amoxillinلمضاد العزلة حساسة  \ clavulanic acid (AMC) عند تداخل 34- 31بأقطار تراوحت بین و

ان كانت مقاومة له.العسل مع المضاد بعد 
سل یعمل على ، ان العور العسل في تغیر المحتوى الدهنيمن جانب اخر أظهرت نتائج الكشف عن د

لخالیا البكتیریة.زاد التركیز قلت الدهون الكلیة في ابصورة عكسیة فكلماتقلیل ذلك المحتوى و 
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Abstract

In the Study we investigate the effectiveness of interference between honey
and antibiotics to Staphylococcus aureus, which one of the most resistant pathogens
to antibiotics, and study there sensitivity forward 16 antibiotic and consecutive
concentrations of honey, in addition to the interference between honey and antibiotics,
and study the effect of honey on total lipids in bacterial cells.
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The results of sensitive test shown that, the isolation display variance response
to antibiotics which used in this experiment, and also proved the high sensitivity of
the isolation toward antibiotics like: Clindamycin, Amikacin and Ciprofloxacin, the
most influential antibiotic with inhibition diameters 28, 21 and 20 mm, respectively.

Increasing sensitivity of isolation in direct correlation with the increasing
concentration of honey, and the isolation have recorded the maximum inhibition
diameter 16.5 mm\disk in concentration 50% of honey, and when examining the
interference between honey and antibiotics, results showed evident disparity in their
sensitivity to the treatment, depended antibiotic type and honey concentration .

In general the antibiotics activity increasing when the honey concentration is
increase for example , the bacterial isolate became sensitive to Amoxillin \ clavulanic
acid in diameters range between 31 and 34 to the treatment of antibiotic and honey
wile , the isolate was resist to treatment of antibiotic alone .

On the other hand the result showed effect of honey to change the total lipids,
the honey decreasing the lipids in the bacterial cells opposition with concentration of
Honey.

المقدمة

موجبة لصبغة كرام تنتمي الى عائلة المكورات الدقیقة بانهاالمكورات العنقودیة الذهبیة بكتریا تمتاز 
Micrococaceae ،هوائیة ،مخمرة موجبة الختبار انزیم التجلط ،غیر مكونة للكبسولة ،الهوائیة اختیاریة او

تستطیع ت لها القدرة على تحمل الحرارة والملوحة و ة للسبوراالمالتوز ،غیر مكونلسكر المانیتول والكلوكوز و 
mm1-3اسبوع في القیح الجاف ،غیر متحركة مستعمراتها متوسطة الحجم قطرها بحدود 14البقاء لمدة 

ملساء دائریة ومنتظمة الحافة على االوساط الصلبة كاألكار المغذي اما على وسط ،صفراء او ذهبیة اللون
β-hemolysisلل الدم تحلال كامال من نوع بیتامستعمراتها اكبر مع حافة شفافة ألنها تحاكار الدم فان

هذه البكتریا بشكل طبیعي في جسم االنسان اذ یعد الجهاز التنفسي العلوي النبیت الطبیعي لها تتواجد ، (15)
خل االنسجة عن طریق وتنمو غالبا في االغشیة االنفیة وعلى سطح الجلد وخاصة في المناطق الرطبة وتد

(25)ها الرئیسیة عن تلوثالجروح والحروق اذ وجد انها المسؤولة 

مقاومتهابسببوذلكالمستشفیاتمنالمعزولةالمرضیةالمسبباتاكثرمنالعنقودیةالمكوراتتعد
Methicillinبمقاومتها للبنسلین والمثسلین لذلك تدعىتمتازاذ ، الحیویةللمضادات Resistant

Staphylococcus aureus او(MRSA) ،علىالكبیرةوقدرتهاالضراوةعواملباإلضافة الى امتالكها
(15).البكتیریةااللتهاباتمنكبیرعددتسببلذلكالظروفمنالكثیرفيوالتكاثراالستیطان

،المركباتلهذهالخاطئاالستخدامنعناتجمن المضادات البكتیریة تجاه العدید مقاومةالتطوران 
عددازدیادالىباإلضافة(24),كعالجسابقاتستخدمكانتالتيالطبیعیةبالموادالمختصین هتمامازادمما

من هذه المواد الطبیعیة، و المقاومةلمشكلةحلإلیجادالشفائیةوقدراتهاالموادهذهفعالیةتثبتالتياالبحاث
.(16)النحلعسل
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خصوصا في عالج الحاالت المرضیة التي استخدمتمواد الطبیعیةمن اقدم الالنحلعسلیعد 
اذ ، فعال للعدید من االمراضاستخدم كعالج في من الحضارات و سنة2000اكثر منفمنذ،)(16الجلدیة منها

وان (10)التخلص من رائحتهاو هم جروحاالغریق في عالج والرومان و االشوریونریون القدماء و استخدمه المص
(7)1892عام نشر في الللعسل میكروبیةاول بحث بین الخواص الضد 

Apisن رحیق االزهار بواسطة نحل العسلمشبعة بالسكریات تجمع میوصف العسل بانه مادة 
meliferaتفرز من اتر أنزیمالى عسل تحت تأثیاالزهار رحیق تحویل ، بعدالتي تضعه في االقراص الشمعیة

فاألول یعمل على تحویل السكریات الثنائیة ، amylaseاالمیلیزو invertaseألنفرتیز الغدد تحت البلعومیة كا
یحول اذ وجودة في الرحیق الى مركبات ابسط، یساعد على تحویل المواد النشویة المفالى احادیة اما الثاني 

یتنوع العسل ومكوناته تبعا لنوع نباتات منطقة ،(22)یخزنه كغذاءثم السكریات الثنائیة الى سكریات أحادیة
والن مشكلة مقاومة .(18)النحل نفسه وتقنیات الجمعساللة باإلضافة الى ،التربیة والظروف التي رافقت جمعه

(2)عام50قبل اكثر من هاانتشار استخدامعالبكتریا للمضادات الحیویة اقلقت العالم م

على الحتوائهالمجهریة لألحیاءقاتلةالاالوزموزیةفعالیتهمنهارجع فعالیة العسل الى عدة اسبابت
هذه النسبة تقتل اغلب انواع و 0.6- 0.5في العسلاذ تبلغ ،نشاط الماء او فاعلیة الماء، و نسبة سكریات عالیة

وسطبانه النحلعسلیوصفذ االعسل حامضیةو 0.9الفطریات تجد صعوبة في النمو عندالبكتریا و 
بیروكسیدعن احتوائه على مركب ، فضالً 4.5–3.2نبییتراوحله الرقم الهیدروجیني ان، و حامضي

glucoseتحلل سكر الكلوكوز بفعل انزیمن الناتج عالمجهریة و لألحیاءة المثبطبفعالیتهالمعروفالهیدروجین

oxidase (19)البیولوجیةالمركبات النباتیة ذات الفعالیة على عدد من قد یحتوي العسل ، كما و.

ق العملائطر المواد و 

خالل فصل الربیع وتمت تصفیته وحفظه في من مناحل مدینة الفلوجة المتعدد المصادرجمع العسل
حروق الالجروح و عیناتت جمع، كما ، لحین االستخدامبدرجة حرارة الغرفةاواني زجاجیة وبعیدًا عن الضوء و 

وشخصت باستخدام جهاز فحصت و ، على وسطي الماكونكي واكار الدم، اذ زرعتالى المختبرمباشرة ونقلت
vitek2ثم انتخبت عزلةStaphylococcus aureus اجري اما اختبار الحساسیة للعسل فقد .إلجراء الدراسة

مت اربعة اذ استخد،(23)ء بهحسب ما جا، و )Agar well diffusion(االنتشار بالحفربطریقة االختبار 
.)%50و40و30و20(ة من العسل هي تراكیز متتالی

Discباألقراص طریقة االنتشاربالحیویة اختبار الحساسیة للمضادات اجري  diffusion method

Ampicillin:باستخدام المضادات التالیةو ،(5)عتماد على طریقةباالو  (AM), Piperacillin (PI)،

Ceftazidime (CAZ) ،Ceftriaxone (CRO)،Ciprofloxacin (CIP)،Gentamicin (GN)،

Chloramphenicol (C)،Amikacin (AK)Cefepime (FEP),Ticarcillin (TI)،Rifampin

(RA)،Amoxillin (AX)،Amoxillin\clavulanic acid (AMC)،Clindamycin (DA)،
Vancomycin (VA) وAzithromycin (AZM) شركةالمجهزة من قبلBioanalyseعلى واعتمد

.(20)جداول منظمة الصحة العالمیةقیاس قطر منطقة التثبیط ومقارنة ذلك مع ما ورد في
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بنفس طریقة االنتشار المضادات الحیویةتداخل العسل و العزلة لاختبار حساسیة تم اجراءكما و 
مایكرولیتر من العسل على 25وضعبعدها دقائق 5بعد وضع المضادات لمدة لكن ترك الطبق باألقراص 
.ساعة 24–18النتائج خالل تسجیل تم فت ثم وضعت االطباق في الحاضنة و تركت الى ان جاالقراص و 

فة من ختلتم تنمیة العزالت في تراكیز م، للمكورات العنقودیةالدهون الكلیةلدراسة تأثیر العسل على و 
جهاز السحق غسلت بالماء المقطر وسحقت باستخدام ثم ،ساعة24–18لمدة العسل والمرق المغذي و 

ثم اخذ الراشح رد العالق بجهاز الطرد المركزي و بعد طو Electrical homogenizerالمتجانس الكهربائي
Lipidستخدامباالدهون الكلیةتسقی profile kitمن قبل شركةالمجهز(biolabo)) 14وحسب ما جاء بھ(

المناقشةو النتائج

بتراكیزه المختلفة اذ بلغ قطر التثبیط كبیرة تجاه العسل و حساسیة المكورات العنقودیة الذهبیة اظهرت 
ملم 16.5% بینما بلغ اعلى قطر تثبیط 40و 30عند التركیزین ملم 16، و %20ملم عند التركیز 15.5

هذا یتفق مع و التركیز، زیادةمعطرديبشكلتتناسبالعسلفعالیةانالىیشیرما، م%50عند التركیز
. اذ اشارو الى ان فعالیة التثبیطیة العسل تزداد بازدیاد تركیزه، (12)

hyperosmotic solutionتشبع العسل بالسكریات یجعله محلولان )13)(8)(3(ذكر كال منو 

الضغط االوزموزي المتباین یتسبب فان hypertonicـ هذا الوسط المثل ء المجهریة في فعندما تتواجد االحیا
.للماء مما یتسبب بقتل اي مایكروب یتواجد فیهالخالیا بفقدان 

في هذه تداخلها مع العسل و للمضادات الحیویةالمكورات العنقودیة الذهبیة نتائج حساسیة البینت 
اذ اظھرت العزلة ، المضادات الحیویةعدد منعلى مقاومةStaphylococcus aureusاالبكتریالدراسة قدرة

اقطار التثبیط لمعاملة التداخل بین تباین كبیر في حساسیتھا تجاه المضادات الحیویة مع ظھور تباین ایضا في 
للمضادات كبیرةمقاومةالعزلةاظهرتفقد، )1(كما مبین في الجدول و ، ل بتراكیزه المختلفة مع المضاداتالعس

عندلكنCeftazidimeوAmoxillin\clavulanic acid،Ampicillin،Azithromycinللمضادات
العزلة بقیتبینما، تثبیط كبیرةبأقطارلها و حساسةالعزلةمع المضادات اصبحتبتداخل العسلمعاملة العزلة

إلىالبنسلیناتلمجموعةالبكتریامقاومةسببجعیر و ،بالعسلمعاملتهبعدحتىAmoxillinمضادلمقاومة
بالبروتیناتمتمثلةالمضادلعملالهدفموقعفيتغیراتحدوثطریقعنأوالبتیاالكتامیزإلنزیمإنتاجها

التثبیطاقطارفيانخفاضاً النتائجواظهرتكما، Penicillin binding Protein(21)بالبنسلین المرتبطة
،المختلفةبتراكیزهالعسلمعClindamycinو Ceftriaxone ،Rifampinات بالمضادلةالعز معاملةعند
بناءعلىتعملالتيوالمضاداتالمستخلصاتمنعددبینالتداخلأنَبینإذ)6(معتتوافقنتیجةوهي

جدرانبناءعلىتعملالتيالمضاداتفتلیهاالفولیكحامضتثبطالتيالمضاداتمنأعلىكانالبروتین
بناءمضاداتمعبالمقارنةتآزريفعلأقلأظهرتالتيالنوویةاألحماضلبناءالمثبطةالمضاداتثمالخلیة

.البروتین

نفسهللمضادتبعااالقطاروتباینتالعسلمعتداخلهابعدللمضاداتاكبرحساسیةالعزلةسجلت
ان هذا المضادات الحیویة ووجد تداخل المواد الطبیعیة و درساذ (1)هذه النتیجة تتفق مع العسل و وتركیز
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الى التباین في اقطار التثبیط یعزى قد و ، یتعاون مع المضادات الحیویة لقتل البكتریاالتداخل یختزل المقاومة و 
الباحث على یضعف قدرةقد على االنتشار ضمن الوسط الصلب مما العسل التراكیز العالیة من ان عدم قدرة

).9(على االوساط الصلبةله تقیم الفعل الحقیقي 

تغییرعلىالطبیعیةالموادقدرةتعللالتيالنظریاتمنعدداً هناكأنإلیهاإلشارةتجدرمما
بیعیة للمواد الطأن)26(إذ بین،الطبیعیةالموادمعاالخیرةتداخلتماإذاالحیویةللمضاداتالعزالتحساسیة

التآزرأناعتقادهناكلكناآلنحتىتوضحلماآللیةهذه، أخرىمرةفعالیةذاتالمضاداتجعلعلىقدرة
ماعادةالتيefflux pumpالخلیةخارجالمضادضخآلیةیثبطالحیویةوالمضاداتالطبیعیةالموادبین

البیئیةبالعواملبشدةتتأثرالحیویةالمضاداتیةفعالانكما .المضاداتلمقاومةالبكتریاأنواعأغلبتستخدمها
الموجبةاالیوناتنوع و االوكسجینوكمیةالهیدروجینيكالرقم، زیادتهااوالفعالیةتلكتقلیلعلىتعملقدالتي
لذلك فان اضافة المواد الطبیعیة قد یزید أو یقلل من حساسیة العزالت للمضادات الحیویة. ،(4)البیئةفي

تركیز العسل بیة و بینت النتائج العالقة عكسیة بین كمیة الدهون في خالیا المكورات العنقودیة الذهو 
كما موضح في ع زیادة تركیز العسل في الوسط، و ن الدهون في الخالیا البكتیریة تتناقص مفي الوسط، اي أ

.)2(الجدول 

التمثیلعلىالمباشرتأثیرهمنهامختلفةبطرقكتیریةالبالخالیافيیؤثرالعسلأن)11(وأوضح
18عنفضالً prolineمنكبیرةكمیةیحويالعسلأن)16(وأضاف، والدهنیةاالمینیةلألحماضالحیوي
المعلوماتفيتؤثرالتيcatalaseوamylaseوinvertaseمثلاإلنزیماتمنوالعدیدأخرأمینيحامض
، البكتریافياالمینیةاألحماضمسالكمعیتداخلالعسلبأنوأعتقد، مایكروبیةالضدالعسلبصفاتالخاصة

خاللمنالعسللنوعتبعاً تختلفقدوانها، بالعسلمعاملتهاعندتقلللخالیاالكلیةالدهونأن)14(برهنكما
منعزلتبكتیریةعزالتتسلخالیاالدهونكمیةفيالمصريالعسلمنانواعأربعتأثیرفیهااختبرتجربة

.والحروقالجروح

تداخلها مع العسل نتائج و للمضادات الحیویةالمكورات العنقودیة الذهبیةنتائج حساسیة)1(جدول 
قرص).\(ملم

المعاملة
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Antibiotic1200201915192119181801028170

Anti.+H20%281932343600303434360802425

Anti.+H30%262331363700323034370703026

Anti.+H40%2522343634003332353501102625

Anti.+H50%2724333435003436373401002727

L.S.D (P=0.05) anti= 2.539 , AH= 2.609
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.(mg/dl)المكورات العنقودیة الذهبیة) تأثیر تراكیز مختلفة من العسل على الدهون في الخالیا 2جدول (

Concentration of
HoneyChol.TGHDLVLDLLDL

Control23.1041.2110.008.244.86
20%Honey11.5323.74.524.742.27
30%Honey6.1522.962.584.591.4
40%Honey5.7614.812.372.960.82
50%Honey2.309.623.661.920.00

L.S.D p < o.o54.144.492.281.931.83
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