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Staphylococcus aureusاستخدام العسل في تثبیط بكتریا المكورات العنقودیة الذهبیة
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Hana_treek2006

3/6/2013تاریخ االستالم 

الخالصة 
ـــا لغـــرض مستشـــفى الرمـــادي العـــام ، –فـــي ردهـــة الحـــروق مرضـــىعینـــة مـــن 28جمعـــت  عـــزل بكتری

البالغــة العزالتاخــذت العینــات مــن االنــاث . اظهــرت النتــائج ان اذ Staphylococcuaureusالمكــورات العنقودیــة 
) عزلـــة منهـــا تعـــود الـــى جرثومـــة 26وان (Staphylococcusتعـــود الـــى جـــنس المكـــورات العنقودیـــة عزلـــة 28

Staph.aureus)عزلـة تعـود الـى جرثومـة 2%) و (92.9بنسـبة (epidermidisStaph.)7.1وبنسـبة . (%
حساســیة العــزالت المعتمــدةاختبرت حیویــةشخصــت العــزالت الجرثومیــة باالعتمــاد علــى الصــفات الشــكلیة والكیمو اذ

ـــــى معـــــدل قطـــــر تثبـــــیط بلـــــغ  ـــــوي ملـــــم)(32لســـــبعة انـــــواع مـــــن المضـــــادات الحیویـــــة ووجـــــد ان اعل للمضـــــاد الحی
) (30وبمعـدل قطـر تثبـیط Chlromphenicolویلیه المضاد الكلورومفینیكولCiprofloxacinالسیبروفلوكساسین

معـدل قطـر تثبـیط اقـلCephotaximeو TobramycinوRifampinبینمـا اعطـت المضـادات الحیویـة ملم
.ملم ) (2بلغ 

% 70و%60و%50و%40%و30و% 20(الطبیعـيحضـرت التراكیـز المختلفـة مـن العسـل
%) وتمت دراسة الفعالیة التثبیطیة لكـل مـن هـذه التراكیـز علـى العـزالت المختلفـة 100% والتركیز االصلي 80و

التــي یویــةباســتخدام طریقــة االنتشــار ومقارنــة دائــرة تثبــیط التراكیــز مــع المضــادات الحStaph.aureusلجرثومــة 
اسـتخدمت ، ولـوحظ ان الفعالیــة التثبیطیـة للتراكیــز الثمانیـة قــد تنوعـت بــاختالف التركیـز .اعطــى التركیـز االصــلي 

.ملم42تفوقا معنویا على بقیة انواع التراكیز في تثبیط نمو البكتریا بمعدل 
قورنت نتائج اقطار التثبیط لتراكیز العسل مع المضادات الحیویة وكانت الفعالیة التثبیطیـة االعلـى تعـود 

والـــذي یكـــون فعالیـــة تثبیطـــه اعلـــى مـــن جمیـــع المضـــادات ملـــم42% والتـــي بلغـــت 100االصـــلي لتركیـــز العســـل 
الحیویة.

Using Honey in Inhibiting Staphylococcus aureus

Hanaa Abdul LatefYaseen
Education College  for Women/University of Anbar

Abstract
Twenty eight samples from individuals at the Burning Ward in Ramadi General

Hospital were collected. The objective was to isolate Staphylococcus aureus. These
samples were all taken from patient women.

Results have shown all samples belong to Staphylococcus, and that (26) isolates
belong to Staphylococcus aureus germ with a ratio of (29.9%) and (2) isolate belong
to Staphylococcus epidermidis with a ratio of (7.1%). Germ isolates were diagnosed
using morphological and biochemical characteristics. The sensitivity of the isolates
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were tested against seven types of antibiotics. It was found that the highest average of
inhibition diameter was (32) mm for Ciprofloxacin followed by Chromphenicol with
an inhibition diameter of (30) mm, whereas Rifampin, Tobramycin and Cephotaxime
gave the lowest inhibition diameter which was (2) mm.

After that different concentrations ofnormal honey (20%,  30%, 40%, 50%, 60%,
70%, 80% besides the reference 100% concentration) were prepared. The inhibition
activity of each of these concentrations on the different isolates of Staphylococcus
using the spread method  was carried out in addition to comparing the concentration
inhibition circle with the used antibiotics. It was observed that the inhibition activity
of the eight concentrations varied with concentration.

The reference concentration gave a significant supremacy over all types of
concentrations in inhibiting bacteria growth with an average of (42) mm     Results of
inhibition diameter of honey concentrations were compared with antibiotics. The
highest inhibition activity belonged to honey concentration of 100% which was (42)
mm representing inhibition activity higher than all antibiotics.

المقدمة
عرفت قیمة العسل الغذائیة والعالجیة . لذا)1استخدامات العسل في المجال العالجي متعارف علیه منذ القدم (

، وركزت العدید من األبحاث )2(.حیث ان العسل سهل الهضم سریع االمتصاص وأنه جامع لمختلف األدویة
) وخصوصًا في عالج الجروح والحروق حیث یعمل العسل على نزع الرطوبة 3االستخدامات (دراستها على تلك 

3.2للعسلیتراوحبینPHأناألسالهیدروجینيمن الجروح مما یساعد على التئامها و حمایتها من التلوث المیكروبي. 

نوع من المیكروبات 80) أن هناك مایقرب من5). كما أفاد(4(،وهوواطيءوكافیلتثبیطالعدیدمنالممرضات4.5و
تم تثبیطها بالعسل وأن للعسل قدرةعلى االلتئام السریع للجروح.

تسبب تلك البكتریا انخفاض في اذمن المستشفیات ، Staphylococcus aureusتكتسب العدوى بالبكتیریا
كفاءة الجهاز التنفسي وتلوث العملیات الجراحیة ولها القدرة على عدوى الجلد السلیم ، تحدث العدوى بها إذا 

). 6دخلت من خالل الجروح وقد تكون اإلصابة جهازیه (
كها الكثیر من عوامل تعود أمراضیة هذه البكتریا وقدرتها في غزو نسیج المضیف وانتشارها فیه الى امتال

)7()التي تساعدها في أحداث اإلصابة Enzymes) واإلنزیمات ((Toxinsالضراوة مثل إنتاجها الذیفانات
بكتریا المكورات العنقودیة الذهبیة ضدالطبیعيتقدیر الكفاءة التثبیطیة للعسلیهدفهذا البحث الى دراسة مدى 

Staphylococcus aureusالمضادات الحیویةومقارنتها مع بعض .المعزولة من الحروق.

وطرائق العملالمواد
قســم –مستشــفى الرمــادي العــام مــن حــروقللالثانویــةاالصــاباتمتضــمنةجلدیــةاصــاباتمــنعینــة) 28(جمعــت 
تـم زرع العینـات علـى اطبـاق . 2012ولغایـة االول مـن شـباط 2011تشـرین الثـانيمن االول من للمدةو الحروق 

ســاعة وبعــد 24-18لمــدة ˚م37وحضــنت االطبــاق بدرجــة حــرارة Blood Agarحاویــة علــى وســط اكــار الــدم 
ظهــور النمــو تــم اختبــار المســتعمرات المنفــردة ذات المواصــفات المطلوبــة واعیــد زرعهــا علــى وســط اكــار المــانتیول 

ـــاق بدرجـــة  ســـاعة وبعـــد ظهـــور النمـــو اخـــذت المســـتعمراتالمنفردة 48-24لمـــدة ˚م37الملحـــي. اذ حضـــنت االطب
لحین استخدامها ˚م4. وحفظت بدرجة حرارة Nutrient Agar Slantوزرعت على وسط االكار المغذي المائل 

.)8(االختباراتالكیموحیویةاجراء و بمالحظةالصفاتالمزرعیةفي االختبارات التشخیصیة
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Chlromphenicolوهيللمضـــــــــــــــــــــــادات الحیویـــــــــــــــــــــــة.Staphaureusاختبـــــــــــــــــــــــار حساســـــــــــــــــــــــیة بكتریـــــــــــــــــــــــا تم

اضـــــیفت CiprofloxacinوCephotaximeو TobramycinوRifampinوGentamicinوTetracyclineو
سـاعة 24أقراص للطبق الواحد).بعد ذلك تحضن االطباق لمـدة 5المضادات الحیویة على الطبق   (هذه اقراص 
.)9,10(نتها بالمعدالت القیاسیة .م وقرأت النتائج بقیاس منطقة التثبیط ومقار 37بدرجة 

% 20(من منحل وتم فرزه في الشهر السابع من منطقة سلمان باك الطبیعیحضرت التراكیز المختلفة من العسل 
ـــــــــــــى 100% والتركیـــــــــــــز االصـــــــــــــلي 80% و70% و60% و50% و40% و30و % ) لدراســـــــــــــة تاثیرهـــــــــــــا عل

Staph.aureus. المعزولة من الحروق

التحلیل االحصائي
كما ان كل االختبارات للمقارنةبینالمتغیراتالتیتحتویتكرارات)chi-squareاستعمل اختبار مربع كاي (

).P<0.05(0.05حددت على اساس ان ھنالك داللة احصائیة عندما تكون القیمة اقل من مستوى 

النتائج والمناقشة
ـــة28عـــزل وتشـــخیصالنتـــائج أظهـــرت ـــي إلـــىتعود عین نمـــوًا علـــى وســـط أعطـــتجـــراثیم المكـــورات العنقودیـــة الت

تلـك العینـات وأهملـتBlood agarالـدم أكـاربعـد نقلهـا مـن وسـط Mannitol salt agarالمـانیتول الملحـي أكار 
ــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــط نمــــــــــــــــــوًا علــــــــــــــــــى وســــــــــــــــــط  ــــــــــــــــــي بلــــــــــــــــــغ عــــــــــــــــــددهأكار التــــــــــــــــــي ل ــــــــــــــــــة.)2(االمــــــــــــــــــانیتول والت عین

إلنــزیمزلــة تعــود الــى المكــورات العنقودیــة الذهبیــة (الموجبــة ع)26(ومــن بــین عــزالت المكــورات العنقودیــة كانــت 
.Staphمخثر البالزما)  aureusالمكورات إلى% تعود 7.1عزلة الباقیة أي بنسبة )2(وان ، %  92.9ةوبنسب

في اعـداد ةعالیحصائي وجود فروق معنویة إلالتحلیل اأظهر )1شكل (كما في ، امخثر البالزمإلنزیمالعنقودیة السالبة 
یـرتبط بـالحروق وان نسـبة Staph. aureusلحسن المطابقة ان تواجـد وانتشـار بكتریـا X2أظهر اختبار .االصابة

Staphویرجــع الســبب فــي ســیادة جرثومــة % مــن العــزالت تعــود للنــوع المــذكور .92.9 .aureus األنــواععلــى
إذ، كونها تشكل جزءًا كبیـرًا مـن النبیـت الطبیعـي للجسـم والسـیما علـى الجلـد ومقدمـة المنخـرین األخرىالجرثومیة 

واخطـــر عامـــل مســـبب أهـــموالـــذین یشـــكلون األصـــحاء) فـــي خیشـــوم 20%-30%تحمـــل هـــذه الجرثومـــة بنســـبة (
عنـــدما یتعـــرض ولكن،فضـــًال عـــن قابلیـــة هـــذه الجرثومـــة لمقاومـــة الجفـــاف واالنتشـــار عـــن طریـــق الهـــواء لإلصـــابة

االنسان المراض اخرى او ضعف المناعـة تصـبح جـراثیم انتهازیـة لهـا القابلیـة علـى اصـابة االنسـان المعـدي وهـذا 
Staphیفسر سیادة  .aureus )9(.

أنواع البكتریا المعزولة من الحروق ونسب اإلصابة.1جدول 
النسبة المئویة لالصابة %العدد الكلينوع البكتریات
1-Staph.aureus2692.9%
2-Staph.epidermids27.1%

%28100المجموع

X2 =20.57                    p value =0.000
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أنواع البكتریا المعزولة من الحروق ونسب اإلصابة.1شكل 
Staphylococcusaureusوهمــــــــــــــــــــــــــــا Staphylococcusشــــــــــــــــــــــــــــخص نوعــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــنس 

علـــــى الوســـــط المغـــــذي الصـــــلب Staph.aureus، اذ ظهـــــرت مســـــتعمرات Staphylococcusepidermidsو
Nutrient agar بشكل مستعمرات دائریة معتمـة ذات لـون اصـفر او ذهبـي مخـاطي القـوام وهـي محدبـة منتظمـة

نمــو وتβ-haemolyticتحــاط بمنــاطق تحلــل كامــل Blood agarالحافــة وعنــد زرعهــا علــى وســط اَكــار الــدم 
وال على وسط المانیتول الملحي محولة ایاه الـى اللـون االصـفر لقـدرتها علـى تخمـر سـكر المـانیتولبظروف هوائیة

خالیاهـا عبـارة عـن فضـال عـن ان هوائیة اختیاریة وفي حال نموها في ظروف الهوائیـة یكـون نموهـا ضـعیف جـدًا 
الكـرام ،غیـر متحركـة موجبـة النـزیم مخثـر البالزمـا  لملـونمكورات تتجمع على هیأة عناقید غیـر منتظمـة ، موجبـة 

Coagulase الكاتلیزوCatalase بینمـا ظهـرت مسـتعمراتوالمثیل االحمر ومخمرة لسكریات المـانیتول والكلوكـوز.
Staph.epidermids علـى الوسـط المغــذي الصـلبNutrient agar دائریــة معتمـة ذات لــون ابـیض ومخاطیــة

-haemolyticالحواف ، تستطیع النمو على وسط الدم الصلب وتحلل الـدم مـن نـوع القوام وهي محدبة منتظمة 
α 10() 2وكما موضح في الجدول ( وتنمو أیضا في ظروف هوائیة والهوائیة اختیاریة ( .

االختبارات الكیموحیویة لنوعي البكتریا العنقودیة الموجبة لصبغة َكرام قید الدراسة.2جدول 
.Staph.aureusStaphاالختبارات epidermids

1-ShapCocciCocci

2-Catalase production++
3-Urease++
4-Coagulase production+_
5-Haemolysis++
6-Motility - -
7-Airation

Aerobes&
facultative  anaerobes

Aerobes&
facultative  anaerobes

8-Methyl red__

9-Glucose fermentation++

10 -Mannitol  fermentation+_
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مــن المضـــادات 9تجــاه المعزولـــة مــن الحــروق المكــورات العنقودیــة الذهبیــة بكتریا عزالتحساســیةتدرســ
منطقـة تثبـیط النمـو بـالملیمتر حـول اقـراص مضـادات الحیـاة المسـتعملة ، وتـم االعتمـاد علـى قیـاس قطـرالحیویة 

كمــا فــي فــي تحدیــد حساســیة هــذه العــزالت لمضــادات الحیویــة)11قیــد الدراســة وقورنــت النتــائج مــع مــا ورد فــي (
) .2الشكل (

وجـاء Ciprofloxacinملـم) مـع المضـاد الحیـوي السبروفلوكساسـین32وجد إن أعلى قطر تثبیط للمضـادات بلـغ (
ملـــم) بینمــــا أعطـــت المضــــادات 30ذا قطــــر تثبـــیط (Chloramphenicolبعـــده المضـــاد الحیــــوي الكلورامفینكـــول

ملــم ) ، 2ادنــى قطــر تثبــیط إذ بلــغ (CephotaximeوالTobramycinوال Rifampinالحیویــة الــثالث ال 
علــى التــوالي .اظهـــرت ملـــم) 9) و(Tetracycline)11وال Gentamicinبینمــا بلــغ قطـــر التثبــیط للمضــادین 

اظهـــــرت ChloramphenicolوCiprofloxacinحساســـــیتها تجـــــاه المضـــــاد الحیـــــوي  Staph.aureusعزلـــــة 
ــــــائج ا ــــــي الشــــــكل (لموضــــــحةالنت ــــــة  ) ان2ف .Staphعزل aureus مقاومــــــة تجــــــاه المضــــــاداتRifampin

وكــــــذلك  تظهــــــر مقاومــــــة ضــــــد المضــــــاد .) 12وهــــــذه النتیجــــــة تتفــــــق مــــــع (CephotaximeوTobramycinو
Gentamicin) ممــــا یــــدل علــــى ظهــــور ســــالالت مقاومــــة لهــــذا المضــــاد .13وهــــذا ال یتفــــق مــــع مــــا ورد فــــي (

والمالحــظ ان المكــورات العنقودیــة الموجــودة فــي الجلــد غالبــا مــا تكــون صــعبة االزالــة باســتعمال مضــادات الحیویــة 
اثیم مـن المسـتودع االنفـي ولهـذا نجـد ان مقاومـة البكتریـا للمضـادات كانـت وهذا یرجع الى تكـرار التلـوث بهـذه الجـر 

وما زالت المعضلة االساسیة امام نجاح العالج ومن الصعوبة ان توجد مجموعة من المضادات الحیویة لم تظهر 
قنوات التي تعمل ( وهي الPorinsویعد امتالك البكتریا الموجبة لصبغة كرام للقنوات ،البكتریا اسالیب لمقاومتها 

علــى ادخــال المضــاد الحیــوي الــى داخــل الخلیــة البكتیریــة ) واحــدا مــن االســباب المهمــة التــي تقلــل القابلیــة علــى 
)14( ویةمقاومة المضادات الحی

للمضادات المستخدمة قید الدراسةStaph .aureusمعدالت أقطار التثبیط ألنواع عزالت.2شكل
للعسلالفعالیة التثبیطیة
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20فقد اثبـت ان قـدرة التثبـیط فـي التركیـز  )3نتائج تاثیر التراكیز المختلفة للعسل وكما موضح في الشكل (تبین

ــة فــي التركیــز  ــم 3حیــث بلغــت حــوالي %30% كانــت معدومــة  فیمــا كانــت اقطــار التثبــیط قلیل . فقــد اظهــرت    مل
Staph. aureusاقطـار % فقـط بلغت50% و40عند التراكیـز و ،مقاومـة ونمـو كثیـف تـزداد كلمـا قـل تركیـز العسـل

) 36-34-30% فقــد تراوحــت بــین (80% و 70% و60امــا اقطــار التثبــیط عنــد التراكیــز .ملــم 18التثبــیط
42% هـو 100في التركیز االصلي للعسل Staph.aureus، وقد بلغ اعلى قطر تثبیط لبكتریا على التواليملم

ان التراكیـز و لعسل عند التراكیز العالیة له تاثیر عالي فـي منـع النمـو البكتیـري ..ومن الواضح من النتائج ان املم 
العالیـة للعســل ادت الــى تثبــیط النمـو البكتیــري وهــذا یرجــع الـى التراكیــز العالیــة للســكریات والتـي تــؤدي الــى حــدوث 

و وجـود مـواد مضـادة وهي عملیة سحب الماء من جسم البكتریـا امـا السـبب االخـر المهـم هـPlasmolysisعملیة 
.)15للبكتریا في العسل الطبیعي تساعد على تثبیط نمو الجراثیم  (  

المیكروبیـةمضـاداتیحتـويالعسـلتبینـانالدراسـةهـذهفـيوملـم28اعطىتثبـیط% 40انتركیز) 15( اثبت
أمــا عــن حساســیة بكتریــا .%20الــىتصــلمنخفضــةتراكیــزفــيحتــىللعســلحساســةالعــزالتجمیــعانوتظهــر

Staph.aureus  التثبــیطللعســل فقــد بلغــت قیمــة- وقــد أختلفــت هــذه النتیجــة مــع النتیجــة التــي توصــل )42(0
ففــي (20-25%)للعســل تراوحــت بــین (MIC)قــیم Staph.  aureusعزلــة مــن (28)حیــث ســجلت )16(الیهــا

.Staphعزلـة مـن (15)كان هناك تثبیط كامل لــ (20%)تركیز  aureus 17واكـد (  (53.5%)أي مـا یقـارب   (
تــاثیر واضــح ومتبــاین للعســل غیــر المخفــف بنوعیــة الطبیعــي والتجــاري علــى االنــواع البكتیریــة قیــد ایلــم یكــن هنــاك

العسـل وقـد یعـود ذلـك الـى النشـاط .(100%)ز للتركیـملـم 42في حین الدراسة الحالیـة أظهـرت تثبـیط الدراسة . 
لوكوز أوكسدیز الموجود في العسل أو قـد یرجـع الـى طبیعـة المركبـات الكیمیائیـة األخـرى الموجـودة العالي ألنزیم ك

ومركبـــات اللیـــزوزیم وانخفــاض االس الهیـــدروجین یـــؤدي ذلــك الـــى التثبـــیط Phelonicفــي العســـل مثـــل االحمــاض 
) inhibines(أنالحقیقةوراءقدرةالعسلعلىأحداثالتثبیطالكاملللبكتریابهذهالتراكیزهوبسببأمتالكالعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمثبطات

) inhibine number(تعملعلىتثبیطالنموالبكتیریویختلفرقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتثبیط
. مننوعإلىأخرمنالعسلویعرفرقمالتثبیطبأنههودرجةالتخفیفالتیبهایحافظالعسلعلىفعالیتهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالبكتیریة

-glucoseالمتولدنتیجةنشاطأنزیمكلوكوزأوكســــــــــــــــــــــــــــــدیز)  H2O2(هذهالمثبطاتهوبیروكســــــــــــــــــــــــــــــیدالهیدروجینومنأهم

oxidaseعندتخفیفالعســـــــــــــــــــــــــــــــلحیثیقومهذااألنزیمبتحویلجزیئةالكلوكوزالىحامضgluconnic

acidالذییعودالیهحموضةالعسلوكذلكیعطیهذاالتفاعلمركببیروكسیدالهیدروجینH2O2)3(.

عسلبالمضاداتالحیاتیةمقارنةفًعالیةتراكیزال
.Staphتضمنتهذهالدراسةتأثیرتراكیزالعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعلىبكتریاالمكوراتالعنقودیة

aureus واختلفالتأثیرحسبنوعالتركیزالمستخدمتحتنفسالظروف،وقورنهذاالتأثیرمعتأثیرالمضاداتالحیاتیةاألكثراســــتعماالولو
ذاتفًعالیةتثبیطیةعالیةفیالبكتریامقارنةبالمضاداتالحیاتیةالمستخدمةفیالدراســـــة) 3(حظإناغلبأنواعالتراكیزكمافیالجـــــدول

) 3( ومنالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول.
یبینالتحلیالالحصائیفروقاتمعنویةعالیةبیناالنواعالمختلفةللمضاداتالحیویةواقطارتثبیطالتراكیزالعالیةللعسل،وتبینانالعســال

34(اعطىقدرةتثبیطیـــةاعلىبلغت% 80و% 70نتركیزملمـــوا42اعطىقدرةتثبیطیةعالیـــة% 100الصـــلیذیالتركیز

).  4(ملممقارنةمعالمضاداتالحیویةالمستخدمةكماموضحفیشكل) 36و
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بالعسلStaph .aureusأقطار التثبیط للعزالت.3شكل 
لهــا لنــوعین مــن العســل أقــل مــن (MIC)المقاومــة للمثیســلین یكــون Staph. aureusأن بكتریــا )5(وقــد بــین
كما أشار هذا الباحث أن المكورات العنقودیة الذهبیة المقاومة للمضادات الحیویة والحساسـة تمتلـك نفـس (%10)

ان المــواد الكیمیائیــة الموجــودة فــي العســل هــي مــواد عضــویة مــن اصــل نبــاتي قــیم التركیــز المثــبط األدنــى للعســل.
جسـم بشـكل افضـل مـن المضـادات الحیویـة تكون ذات ذوبانیة عالیة في الماء وتستطیع ان تنتشر داخـل انسـجة ال

flavonoidوتعمــل هــذه المــواد علــى تثبــیط نمــو  الخلیــة البكتیریــة فعلــى ســبیل المثــال یعمــل مركــب الفالفونویــد
ومـن المعـروف ان نظـام Staph.aureus) على تثبیط نظـام الـدفق لبكتریـا ml/gµ 10-0.1بتركیز یتراوح (   

وبالتـالي تجعـل  Ciprofloxacinو TetracyclineوChlromphenicolت الدفق  هذا یعمل على دفق مضـادا
ومركبــات الفینــول benzyl  alcohol.كــذلك یحتــوي العســل علــى )18(المضــادات البكتریــا حساســة لهــذه

Phenols وهي تعمل كمركبات قاتلة للبكتریا عند التراكیز العالیة ، وتعمل هذه المركبات على اختـراق وتحطـیم
.)20،19(جدار الخلیة البكتیریة وترسیب بروتین الخلیة 

یوضح المقارنة بین أقطار تثبیط التراكیز العالیة للعسل مع أعلى قطر تثبیط للمضادات الحیویة على .3جدول 
.Staph. aureusعزلة 

ویةالمضادات الحیقطر التثبیط (ملم)قطر التثبیط(ملم)التراكیز %ت
.120%030Chlromphenicol

.230%39Tetracycline

.340%1811Gentamicin

.450%182Rifampin

.560&302Tobramycin

.670%3432Ciprofloxacin

.780%362Cephotaxime

.8100%42
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X2=34.84                         p value = 0.000

.Staph. aureusأقطار تثبیط تراكیز العسل مع قطر تثبیط للمضادات الحیویة على عزلة .4شكل 
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