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Background and Aim: Several studies have been done that showed honey has 

been therapeutic effects on infection disease like Pseudomonas infections. Our aim of 

this study is evaluation of the antibacterial activity of mono floral and multi floral 

honeys from different origin of Iran on growth of Pseudomonas aeruginosa and 

compare their activities with artificial honey and antibiotics. 

Materials and Methods: Antimicrobial effect of honey was determined by disc 

diffusion and broth dilution method on 5 different concentration of honey. 

Results: The highest inhibition zone (16 ± 1/52 mm) was recorded from 

persimmon honey in disc diffusion method. In this study ،the minimum inhibitory 

concentration (MIC) for manna honey and other natural honeys obtained 25% and 

12.5% respectively. While P. aeruginosa was inhibited at concentration of 50% 

(ml/ml) of artificial honey. 

Conclusions: This study showed that honey has a significant antibacterial effect on 

P. aeruginosa. There is a direct link between the concentration of honey and inhibition 

zone. 

Key Words: Antibacterial activity ،Honey ،Pseudomonas aeruginosa ،Minimum 

Inhibitory Concentration. 
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و مقایسه با  سودوموناس آئروژینوزاعسل طبیعی بر روی  باکتریبررسی اثر ضد

 در شرایط آزمایشگاهی ها پادزیست
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های دهنده اثرات درمانی عسل بر روی بیماریانجام گرفته که نشان مطالعات مختلفی :زمینه و اهداف

 اکتریبضدهای سودوموناسی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت عفونی از جمله عفونت

و مقایسه  سودوموناس آئروژینوزاگل حاصل از گیاهان مناطق مختلف ایران بر رشد گل و چندهای تکعسل

 است. ها پادزیستها با عسل مصنوعی و فعالیت آن
 

 5سازی براث در های انتشار دیسک و رقتمیکروبی عسل با روشفعالیت ضدمواد و روش کار: 

 فت.غلظت مختلف مورد بررسی قرار گر
 

( در روش انتشار دیسک برای عسل خرمالو ثبت 11 ± 55/1بیشترین منطقه مهاری ): و بحث هایافته

های طبیعی به گزانگبین و سایر عسلعسل گون (MIC)شده است. در این بررسی حداقل غلظت مهاری 

 هارکنندگی بود.دارای اثر م %55بدست آمد. در حالیکه عسل مصنوعی در غلظت  5/15و % %55ترتیب برابر 

سودوموناس توجهی بر قابل  باکتریرد مطالعه دارای اثر ضدهای موبررسی نشان داد که عسل این

 ها و میزان منطقه مهاری وجود دارد.باشد و ارتباط مستقیمی بین غلظت آنمی آئروژینوزا
 

 مهاری، حداقل غلظت سودوموناس آئروژینوزا، عسل، باکتریضدفعالیت  :کلیدی کلمات  
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 مهمقد     

ان جمله علل عمده مرگ و میر در میاز های عفونی بیمار

باشد که یک بار قابل توجه هم برای بیمار و هم برای بیماران می

سودوموناس (. در این میان 9) آیندسالمت عمومی به حساب می

(. این 0) ها جدا شده استهمه عفونت %30از حدود  آئروژینوزا

های گرم منفی فرصت طلب است که میکروارگانیسم جزء باسیل

ی بیمارستان یافت های متنوع حتمعموالً در محیط

کننده های شدید و تهدید(.این امر منجر به عفونت1شود)می

 (.4) شودزندگی در میزبانان دچار نقص ایمنی می

، راه اصلی برای )آنتی بیوتیک هاا( ها پادزیستبا وجود اینکه 

های ترین ویژگیکنندهکنترل عفونت هستند، اما یکی از نگران

(، که 5کم آن است) پادزیستیسیت حسا سودوموناس آئروژینوزا

بیوتیکی نامناسب و های آنتیدر این بین فشار انتخابی استفاده

سودوموناس (. شیوع 3باشد)یافته مؤثرترین علت میدوز افزایش
یکی از مشکالت  مقاوم در حال افزایش است و  آئروژینوزا

و  (3) آیدبهداشت عمومی بیشتر کشورهای جهان به حساب می

رین مشکل در پی توسعه این مقاومت، افزایش محدودیت تجدی

های های درمانی، عوارض، مرگ و میر و همچنین هزینهاستفاده

ترین روش برای ترین و مؤثر(. در نتیجه بدیع6) باشددرمان می

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 9313 بهار – 9شماره  – 8سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  
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(. طب سنتی 4) باشددرمان عفونت به صورت فوری مورد نیاز می

های درمان بیماریبا تکیه بر محصوالت طبیعی نقش مهمی در 

ها، ظهور پادزیستاستفاده از (. سوء9) کندعفونی بازی می

های مقاوم، هزینه باال و عدم دسترسی به برخی از باکتری

داروهای معمولی فرصتی برای عسل ایجاد کرد تا به عنوان یک 

(. در واقع 7) الطیف مورد استفاده قرار گیردعامل درمانی وسیع

ای با افزایش توسعه عسل به طور گسترده میکروبیفعالیت ضد

 (.9) های مقاوم ارزش پیدا کرده استباکتری

های مختلف میکروبی عسلضد اثر بررسی تحقیق این از هدف

سویه  روی گل از مناطق مختلف ایران برگل خاص و چندنک

ی ها پادزیستبا  هامقایسه آن و سودوموناس آئروژینوزااستاندارد 

باشد و با توجه به نقش مهم این می MICن مختلف و تعیی

های عفونی، یافتن مواد طبیعی قادر به مهار باکتری در بیماری

 رسد.رشد آن ضروری به نظر می

 مواد و روش ها 

 نمونه عسل

این تحقیق بر روی پنج نمونه عسل طبیعی و یک نمونه  

انواع طبیعی آن شامل که  عسل مصنوعی انجام گرفته است

نگبین، گشنیز، مرتعی کهکیلویه و بویراحمد، خرمالو و گزاگون

 31گرم فروکتوز،  20باشد. عسل مصنوعی نیزاز ترکیب یونجه می

لیتر آب میلی 30گرم ساکارز با  3گرم مالتوز و  4گرم گلوکز، 

ها بعد از تهیه و جمع آوری در دمای اتاق، دور از تهیه شد. عسل

های عسل از طریق سک(. دی8نور و رطوبت نگهداری شدند)

های متر در رقتمیلی 6های بالنک با قطر ورسازی دیسکغوطه

از عسل در آب دو بار  )حجمی/حجمی( %300و  00، 60، 40، 20

های سریالی دو تقطیر استریل برای تست انتشار دیسک و رقت

( از عسل در مولر هینتون 12/3و  36/3، 0/3، 4/3، 2/3برابر )

 (.1) سازی براث تهیه شدتبراث برای تست رق

 

 

  سویه میکروبی

میکروارگانیسم مورد بررسی در این آزمون، سویه استاندارد 

بوده که از دانشگاه علوم  (ATCC 49189) سودوموناس آئروژینوزا

 پزشکی بقیه ا... تهران، تهیه شده است.

 بیوگرامهای آنتیدیسک

سین، بیوتیک فورازولیدون، اریترومایهای آنتیدیسک 

، سفتریاکسون، جنتامایسین، Bمیکسین سفتازیدیم، پلی

پنم، به منظور مقایسه با انواع عسل، از شرکت سیلین و ایمیآمپی

 پادتن طب تهیه گردید.

 های ضد میکروبیتست

 CLSI)دیسک دیفیوژن(: طبق پروتکل  روش انتشار دیسک

سوسپانسیون استاندارد میکروبی بر روی محیط کشت مولر 

بیوگرام های آنتیکشت داده شد. دیسک ،(Merck)تون آگارهین

ساعت  24ها قرار داده شدند. بعد از بوسیله پنس بر روی پلیت

، نتایج هاله عدم رشد سلسیوسدرجه  19انکوباسیون در دمای 

 (.1) قرائت شد

 سازی براث)براث دایلوشن(روش رقت

ل ، طبق پروتک(MIC) جهت تعیین حداقل غلظت مهارکننده

CLSI  رقت سریالی دو برابر از انواع عسل طبیعی و مصنوعی در

های مولر هینتون براث تهیه گردید. سپس به هر کدام از لوله

از سویه میکروبی معادل استاندارد نیم  CFU/ml 130 ×1ها لوله

لیتر محیط براث افزوده شد. نتایج بعد فارلند به ازای هر میلیمک

به صورت کدورت میکروبی قابل مشاهده ساعت انکوباسیون  24از 

قرائت و ثبت گردید. آخرین رقت که در آن کدورت میکروبی 

در نظر  (MIC) مشاهده نشد، به عنوان حداقل غلظت مهاری

 (.1گرفته شد)

مقایسه میانگین هاله عدم رشد با استفاده از آنالیز واریانس 

 p<0.01دار و با حداقل اختالف معنی (ANOVA)یک طرفه 

 انجام گرفته است. spss 21 افراز توسط نرم
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 ها پادزیستانواع عسل و  باکتریضدمقایسه اثر  :3نمودار 

 یافته ها و بحث

انواع عسل، وابسته به غلظت  باکتریضددر روش انتشار دیسک اثر 

ها قطر هاله عدم رشد نیز افزایش یافته بوده و همراه با افزایش غلظت عسل

را از  باکتریباالترین فعالیت ضد %300ها در غلظت است و تمامی عسل

مرتعی  <یونجه <های خرمالوخود نشان دادند. در این رابطه عسل

مصنوعی به ترتیب دارای  <یزگون گزانگبین= گشن <کهکیلویه و بویراحمد

سودوموناس بیشترین منطقه مهاری بر روی کشت سویه استاندارد 
 اند.بوده آئروژینوزا

سازی براث بررسی اثر مهارکنندگی رشد انواع عسل در روش رقت

های گشنیز، خرمالو، برای عسل %1/32نشان داد که حداقل غلظت مهاری 

برای عسل  %21و حداقل غلظت  یونجه و مرتعی کهکیلویه و بویراحمد،

 باشد.برای عسل مصنوعی می %10گزانگبین و غلظت گون

در  ها پادزیستمیکروبی انواع عسل با بررسی و مقایسه فعالیت ضد

پنم با سایر بیوتیک ایمیدار آنتیدهنده اختالف معنیاین تحقیق نشان

بیوتیک ن آنتیو انواع عسل از لحاظ آماری بود. در حالیکه بی ها پادزیست

های خرمالو، یونجه و مرتعی کهکیلویه و بویر احمد سفتریاکسون و عسل

ی ها پادزیستداری قابل مشاهده نبود. در این مطالعه تفاوت آماری معنی

و اریترومایسین با هیچ کدام از  Bمایکسین سیلین، پلیجنتامایسین، آمپی

داری نشان ندادند معنیتفاوت  باکتریضدهای طبیعی از لحاظ تأثیر عسل

 (.3نمودار )

باشد و میکروبی عسل از لحاظ درمانی بسیار ارزشمند میفعالیت ضد

های متعددی باشد که دارای اثرات سمی بر ممکن است به دلیل مکانیسم

دهد. ها را تحت تاثیر قرار میهاست و متابولیسم و ساختار آنروی باکتری

اال، اسیدیته، فعالیت کم آب، تولید خواص عسل از جمله محتوای قند ب

پراکسید هیدروژن، مواد فرار با منشاً گیاهی یا دیگر اجزای ناشناس 

افزایی از فعالیت مهارکنندگی عسل بر پراکسیدی به طور مجزا یا همغیر

 (.1) رشد باکتری حمایت می کند

های طبیعی اثر مهاری متفاوتی بر رشد بر مبنای این نتایج، عسل

اند که با گزارش تیومین و همکارانش که نشان داده وناس آئروژینوزاسودوم

انواع عسل محلی  باکتریضدای بر روی فعالیت مطالعه 2001در سال 

 (.92) مالزی انجام دادند، متفاوت بود

های نتایج بدست آمده از روش انتشار دیسک نشان داد که عسل

سودوموناس ار رشد های مورد سنجش باعث مهطبیعی در تمامی غلظت
شود و با افزایش غلظت، میزان این منطقه افزایش یافته است. می آئروژینوزا

ها و قطر هاله عدم رشد وجود داری بین غلظتدر حقیقت وابستگی معنی

 (.99) بود 2033دارد، که مشابه نتایج تحقیق آنیانیوو در سال 

عه حاضر سازی براث در مطالهای بدست آمده از روش رقتیافته

 %21-1/32دهنده میزان حداقل غلظت مهاری در محدوده نشان

های طبیعی بود. که نتایج حدوداً مشابهی برای عسل لیتر(لیتر/میلی)میلی

ها در در تحقیقات دیگران بدست آمد که نشان داد این میزان برای عسل

 و همکارانش Sherlok(. نتایج بررسی 90) می باشد %20-30محدوده 

نیز در توافق با نتایج حاصل  2030در سال  سودوموناس آئروژینوزاروی بر 

و برای  %1/32عسل طبیعی  MICاز این تحقیق بود، به طوریکه میزان 

 (.93) گزارش شد %10عسل مصنوعی 

های طبیعی مورد بررسی در نتایج حاکی از این واقعیت است که عسل

سودوموناس د سویه قابل توجهی بر رش باکتریضداین مطالعه اثر 
گردد. دارند و با افزایش غلظت انواع عسل، این اثر بیشتر می آئروژینوزا

های باالی عسل مصنوعی با انواع مقایسه میزان منطقه مهاری در غلظت
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باشد که خواص عسل طبیعی  در این بررسی گویای این مطلب می

 فیزیکی عسل از جمله میزان قند باال تا حدودی مسئول خواص

 میکروبی آن است.ضد

در این تحقیق، به آنالیز بیوشیمایی عسل پرداخته نشده است. ولی با 

های طبیعی نسبت به عسل باالتر عسل باکتریضدتوجه به قدرت 

توان انتظار داشت که منشاً این مواد عمدتاً به فلور گیاهی مصنوعی می

 گردد. آوری گشته، برمیای که عسل از آنجا جمعمنطقه

 :تشکر و قدردانی

نویسندگان بررسی حاضر از کلیه کارکنان مرکز تحقیفات 

بیوتکنولوژی و مرکز کنترل کیفی بهداشت مواد غذایی و 

میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد و همچنین 

جناب آقای دکتر حسن ممتاز و دکتر امیر شاکریان کمال تشکر و 

 قدردانی را دارند.

  تعارض منافع

 بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد. 
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