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Background and Aim: Pseudomonas aeruginosa is an opportunist pathogen.  The 
infections due to biofilm are difficult to eradicate with current antimicrobial agents. 
In this study, we investigated the antimicrobial and antibiofilm activity of the honey 
against 40 P. aeruginosa isolates.

Materials and Methods: To assess antimicrobial activity, the MIC and MBC 
assays were used. Antibiofilm activity of tested honey evaluated using the MTP, Congo 
Red Agar, and tube methods.

Results:  The initial screening demonstrated that 40 of 80 P. aeruginosa isolates 
were biofilm- producer. The honey exhibited a significant antibacterial activity against 
the planctoninc form of P. aeruginsa.  The MIC of Polak, Baboneh and Yonjeh honeys 
against P. aeruginsa were  ,12.5-25  ,6.25-25  and  12.5-25%  w/v  ,respectively  .The 
results indicated that the tested honey also had significant antibiofilm activity. 

Conclusions: Antibacterial effects of honey are observed in both planctonic and 
biofilm forms .However ,higher concentrations of honey have needed to inhibit biofilm. 
These findings indicate the potential antimicrobial of Azerbaijan honey and ,it can be 
used in the treatment of bacterial infections diseases due to P. aeruginosa.
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زمینه و هدف: سودوموناس ائروژینوزا یک بیماری زای فرصت طلب است. درمان عفونت های ناشی از بیوفیلم  
با داروهاي جاری مشکل است. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی عسل در مقابل 40 ایزوله سودوموناس 

ائروژینوزا بررسی شده است. 

مواد و روش ها:  اثر ضد میکروبی عسل توسط روش های حداقل غلظت مهارکنندگی )MIC( و حداقل 
 (PTM( ارزیابی شد. فعالیت ضد بیوفیلمی عسل مورد تست به روش میکرو پلیت )MBC( غلظت کشندگی باکتری

و کنگو رد آگار و روش لوله ای انجام گردید.

یافته ها: غربالگری اولیه نشان داد که از 80 سودوموناس ائروژینوزا 40 ایزوله تولید کننده بیوفیلم بودند. نتایج 
انجام شده نشان داد که عسل دارای خاصیت ضد میکروبی روی نوع پالنکتونی سودوموناس  از تست های  حاصل 
ائروژینوزا می باشند. MIC عسل پولک کلیبر، بابونه سهند و یونجه سهند در مقابل ایزوله های سودوموناس ائروژینوزا 
به ترتیب 25- 6/25 و 25- 12/5 و v/w 12/5 -25 % بود. هم چنین عسل فعالیت ضد بیوفیلمی قابل توجهی دارند. 

بیوفیلمی مشاهده شد، گرچه غلظت های  و  آزاد  باکتریائی عسل در هر دو شکل  اثرات ضد  نتیجه گیری: 
باالتری از عسل برای مهار بیوفیلم نیاز بود. این مطالعه پتانسیل ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عسل را تایید می کند 

و می توان از آن در درمان عفونت های باکتریایی استفاده کرد.

کلمات کلیدی: بیوفیلم، عسل، سودوموناس ائروژینوزا 
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مقاله 
پژوهشی

مقدمه

متحرک،  منفی،  گرم  باکتری  یک  ائروژینوزا  سودوموناس 
تخمیری  غیر  منفی  گرم  های  باسیل  دسته  از  مثبت  اکسیداز 
از  ایزوله شده  های  باکتری  ترین  مهم  از  یکی  باکتری  این  است. 
بیماران می باشد. این باکتری عامل یک سوم از عفونت های ریوی 
و شایع ترین دلیل مرگ بیماران سیستیک فبیروزیس می باشد. 
و  بیوفیلم  تولید  توانائی  باکتری  این  بیماریزائی  های  مکانیسم  از 

مقاومت سطح باال به اغلب آنتی بیوتیک ها می باشد )1(.

 بیوفیلم های باکتریائي، تجمعات پیچیده باکتری ها هستند 

که در یک پوشش گلیکوکالیکس محصور شده و به سطوح مخاطی 
مي چسبند)2(. بیوفیلم ها با عواملی همچون ضدعفونی کننده ها 
و دارو از بین نمی روند و بر روی سطح باقی مانده و سبب آلودگی 
و انتقال بیماری های عفونی می گردند )3(.  بیوفیلم هاي میکروبي 
در 65 درصد عفونت هاي انسان مانند بیماري هاي ریشه دندان، 
مصنوعي،  مفصل  مغزي،  شنت  هاي  عفونت  دندان،  پوسیدگي 
کاتترهاي وریدي، زخم سوختگي، سوندهاي ادراري و تنفسي دیده 
وخامت  دلیل  به  بیوفیلم  داراي  بیماران  گاهي   .)3-6( شوند  مي 
نوع  بیوفیلم  متمایز  خاصیت  مهمترین   .)6-9( میرند  می  اوضاع 
متفاوت رشد آنها بوده که سبب مقاومت داروئی و نیاز به درمان 
متفاوت و روش های متمایز شناسائی می گردد )7(. این توده ها 
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مانند اسپور باکتری ها به آنتی بیوتیک ها مقاوم بوده )10( و بعضی 
از محققین ادعا دارند که مقاومت بیوفیلم نسبت به آنتی بیوتیک ها 
هزار برابر شکل پالنکتونیک است ) 10- 9و 6 ( و مقاومت داروئی 
یکی از دالیل اصلی پایداری باکتری ها و ایجاد بیماری های عفونی 

مزمن می باشند)10و 2(.

عسل یک محلول فوق اشباع قندی با ویسکوزیته باال است 
که توسط زنبور عسل بعد از تغییرات در شهد گل های جمع آوری 
شده به دست می آید. مواد تشکیل دهنده عسل حدود 200 ماده 
مختلف می باشد. زنبور عسل شهد گل ها را جمع آوری کرده و با 
موادی که خود ساخته ترکیب می کند. سپس عسل در شانه های 
عسل ذخیره می شود تا عسل کامل به دست آید. استفاده از طب 
سنتي در درمان عفونت ها از زمان خلقت انسان به کار برده شده 
مورد  درمان  منظور  به  قدیمي  هاي  فرهنگ  اکثر  در  است. عسل 
استفاده قرار گرفته است. عسل داراي خاصیت مهاری بر علیه انواع 
باکتري ها اعم از هوازي و غیر هوازي گرم مثبت و گرم منفي است. 
امروزه نیز درمان هاي مختلفي بر اساس عسل و دیگر محصوالت 

زنبور علیه عفونت هاي باکتریایي ارائه مي گردد)11(.

با توجه به مشکالت عمده بیوفیلم ها و مقاومت باالی باکتری 
ها به آنتی بیوتیک های متداول و هزینه نسبتا باال و عوارض این 
داروهاي ضد بیوفیلم موجود، اخیرا استفاده از مواد طبیعی مانند 
از  است. هدف  گرفته  قرار  توجه  مورد  بیوفیلم  درمان  برای  عسل 
انجام این مطالعه بررسی اثر ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی عسل 
بیوفیلمی  فرم  و  )پالنکتونی(  باکتری  آزاد  شکل  روی  آذربایجان 

سودوموناس  ائروژینوزا بود.

مواد و روش ها

جمع آوری نمونه ها

بیماران  مختلف  های  نمونه  از  ائروژینوزا  سودوموناس   80
شامل زخم، مخاط گلو و ادرار در آزمایشگاه کشت و توسط تست 
های بیوشیمیایی و روش های استاندارد تعیین هویت شدند. جهت 
مطالعه اثر عسل روی باکتری ها؛ بعد از شناسایی و تعیین هویت 

جهت تشخیص تشکیل بیوفیلم مورد آزمایش قرار گرفتند. 

تهیه نمونه های عسل

سه نوع عسل شامل عسل بابونه سهند و یونجه سهند و پولک 
کلیبر تهیه و سپس استوک اصلی به وسیله حل کردن عسل در 
محیط کشت آبگوشت مولر-هینتون)MHB( )مرک آلمان( آماده 
شد. جهت تهیه استوک اصلی با غلظت 100 درصد v/w ابتدا وزن 
MHB  مورد نظر از عسل اندازه گیری و سپس در محیط کشت

استریلیزاسیون  جهت  و  گذرانده  صافی  از  فوق  محلول  شد.  حل 
محلول از فیلترهای 0/45 میکرونی )میلي پور ایرلند( استفاده شد. 
در  و  ریخته  استریل  های  لوله  در  فیلتراسیون  از  حاصل  محلول 

دمای اتاق و دور از نور نگهداری گردید. 

MBC و MIC محاسبه

فرم  روی  استاندارد  روش  به  عسل   MBC و     MIC
برای  مطالعه  این  در   .)2 )11و  شدند  آزمایش  باکتري  پالنکتونی 
تشخیص تشکیل بیوفیلم از سه روش کنگو رد آگار)CRA(، روش 
لوله ای)TM( و میکرو پلیت)MTP( استفاده گردید )2(. تعیین 
MIC و MBC  و MTP در زیر به اختصار توضیح داده مي شود.

برای تعیین MIC از روش آبگوشت رقتی در پلیت های 96  
محیط  میکرولیتر   150 ابتد   .)2 شد)11و  استفاده  صاف  ته  تایی 
MHB )مرک آلمان( در هر یک از چاهک ها ریخته شد. بعد از 
تهیه رقت های 2 برابر و سریالی از عسل مقدار cfu/ml 105  از 
ایزوله های مورد مطالعه در چاهک ها تلقیح و در دمای 37 درجه 
سلسیوس انکوبه شد. یکی از چاهک ها به عنوان شاهد منفی بدون 
تلقیح میکروب باقی ماند و آخرین چاهک از هر ستون بدون عسل و 
تنها با داشتن ایزوله مورد نظر به عنوان شاهد مثبت در نظر گرفته 
شد. بعد از گذشت 24 ساعت رشد و عدم رشد چاهک ها بررسی 
شد. رشد باکتری به صورت کدورت، گلوله ای شدن در ته چاهک 

و تیرگی و ابری شدن بود. 

MBC  مقدار 50  براي تعیین   ،MIC از تعیین مقدار  بعد 
میکرولیتر از چاهک های فاقد کدورت برداشته و روی پلیت آگار 
های  کلنی  تعداد  انکوباسیون،  از 24 ساعت  بعد  داده شد.  کشت 
ظاهر شده روی پلیت ها شمارش و با تعداد کلنی های ظاهر شده از 
کشت شاهد مقایسه گردید. کمترین غلظت از عوامل ضد میکروبی 
که اجازه رشد کمتر از 1% درصد از کشت شاهد را بدهد، به عنوان 
کمترین غلظت باکتری کشی )MBC( در نظر گرفته شد)11و 2(. 

)MTP( آزمون میکروپلیت

MIC  1/8  ,1/4  ,1/2 غلظت   از   MTP روش  انجام  برای 
محلول عسل استفاده شد. بعد از آماده شدن چاهک و تلقیح105  
cfu/ml هر ایزوله، میکرو پلیت ها در دمای 37 درجه سلسیوس 
به  چاهک  هر  محتویات  ساعت   48 گذشت  از  بعد  شدند.  انکوبه 
بافر فسفات سالین سه دفعه  با 200 میکرولیتر  و  برداشته  آرامی 
سدیم  استات  میکرولیتر   200 بیوفیلم  تثبیت  جهت  شد.  شسته 
2 درصد به هر یک از چاهک ها اضافه و سپس 200 میکرولیتر 
کریستال ویوله1/0 درصد به چاهک ها افزوده شده و به مدت 15 
دقیقه انکوبه گردیدند. بعد از گذشت این مدت چاهک ها به وسیله 
آب شسته شده و اجازه خشک شدن در دمای اتاق داده شد. رنگ 
چسبیده به سطح توسط اتانول 95% خارج و OD بیوفیلم چسبیده 
 ELISA )بلژیک  الیزا  میکرو  اتوریدر  توسط  شده  آمیزی  رنگ 
autoreader( در طول موج 570 نانومتر خوانده شد. جهت حصول 

اطمینان آزمایش ها سه بار تکرار گردید)2(.
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آنالیز داده ها

آماری  بوسیله روش های  از مطالعه  آمده  داده های بدست 
توصیفی )فراوانی - درصد( و آزمون رابطه دقیق فیشر و کاي دو با 
استفاده از نرم افزار SPSS-16 مورد بررسی و تجزیه تحلیل آماری 
قرار گرفت. در این مطالعه مقدار p کمتر از 0/05 از لحاظ آماری 

معنی دار بود.

نتایج

تشکیل  ایزوله   40 شده  هویت  تعیین  های  ایزوله  میان  از 
بیوفیلم  بررسی تشکیل  نتایج  انتخاب شدند.  بیوفیلم قوي  دهنده 
 ،CRA 80 نمونه سودوموناس ائروژینوزا با استفاده از تست های
TM و MTP در جدول 1 نشان داده شده است. در این تحقیق از 
سه روش آزمایش استفاده شده  براي  تولید بیوفیلم و با توجه به 
نتایج به دست آمده 72 درصد از ایزوله های سودوموناس ائروژینوزا 
به    CRAو  TM از تست های  استفاده  با  و   MTPتوسط تست
شناسایی  بیوفیلم  دهنده  تشکیل  عنوان  به   21% و   59% ترتیب 
MTP یک روش حساس تری در  این داده ها  با توجه به  شدند. 

.)p<0,05(تشخیص تشکیل بیوفیلم می باشد

جهت تعیین MIC و MBC عسل از غلظت 500و 250 و 
125و62/5 و31/2 و15/6 و 7/8 میلی گرم در میلی لیتر در مقابل 
40 ایزوله سودوموناس  ائروژینوزا استفاده شد. نتایج این تست در 

جدول 2 آورده شده است.

سودوموناس  های  ایزوله  بیوفیلم  مهار  درصد  میانگین 

ائروژینوزا با غلظت های MIC 1/4،MIC 1/2 و MIC 1/8 عسل 
یونجه سهند به ترتیب  64 و 40 و 8 درصد و بابونه سهند به ترتیب 
62 و 36 و 5 درصد و در مقابل همین غلظت ها از عسل پولک 

کلیبر به ترتیب  69 و 44 و 6 درصد بود. 

بین درصد مهاری غلظت  تفاوت معنی داری  آماری  نظر  از 
 ،)p=0/377( سهند  یونجه  و  کلیبر  پولک  عسل   MIC  1/2 های 
غلظت MIC 1/8 عسل پولک کلیبر و بابونه سهند )p=0/154( و 
غلظت های MIC 1/4،MIC 1/2 و MIC 1/8 عسل های یونجه 
و بابونه با سطح معنی داری به ترتیب 0/270 و 0/358 و 0/696 
وجود نداشت. در کل از نظر آماری تفاوت معنی داری بین درصد 
و  سهند  یونجه  و  کلیبر  پولک  عسل  مختلف  های  غلظت  مهاری 

بابونه سهند )p=0/1( وجود نداشت.

بحث

فعالیت آنتي باکتریایي عسل توسط محققین زیادی گزارش 
شده و عسل طبیعي داراي فعالیت هاي ضد باکتریایي وسیع الطیف 
در برابر باکتري های بیماري زا است )13-11(. در این مطالعه نیز 
اثرات ضد میکروبی عسل بخوبی اثبات شد و با مطالعات فوق کامال 

هم خوانی دارد. 

مقایسه MIC و MBC عسل های مورد تست در مقابل ایزوله 
عسل  نوع  هرسه  که  دهد  می  نشان  ائروژینوزا  سودوموناس  های 
سودوموناس  ایزوله   40 مقابل  در  خوبی  باکتریایی  ضد  اثر  دارای 
ائروژینوزا می باشند. در این تحقیق هیچکدام از عسل ها در غلظت 
های کمتر از6/25 درصد اثر ضد میکروبی نشان ندادند. میانگین 

(%) CRA(%) TM(%) MTPشدت تشکیل بیوفیلم

)21(17

0

)79(63

)10( 8

)49(39

)41( 33

)46(  37

)26 (21

)28( 22

قوی

متوسط

ضعیف/ندارد

CRA و MTP، TM جدول1: نتایج تشکیل بیوفیلم 80 سودوموناس ائروژینوزا جدا شده با استفاده از روش های

CRA و MTP، TM جدول1: نتایج تشکیل بیوفیلم 80 سودوموناس ائروژینوزا جدا شده با استفاده از روش های

تعداد )درصد(MIC (w/v)تعداد )درصد(MBC (w/v)نوع عسل

%50عسل یونجه
25%

35 )87/5(
5 )12/5(

25%
12/5%

36 )90(
4 )10( 

%50عسل بابونه
25%

38 )95( 
2 )5( 

25%
12/5%

38 )95( 
2 )5(

عسل پولک
50%
25%

12/5% 

13 ) 32/5(
17 )42/5(
10 )25(

25%
12/5%
6/25%

12 )30(
15 )37/5( 
13 )32/5(
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MIC  عسل ها 16/96 درصد بود؛ کمترین 6/25 و بیشترین 25 
درصد بودند. بیشترین اثر مهاری )کمترین MIC( مربوط به عسل 
پولک کلیبر بود و عسل های یونجه و بابونه سهند در رتبه بعدی 
بین  داری  معنی  تفاوت  آماری  های  داده  اساس  بر  داشتند.  قرار 
MIC و MBC عسل یونجه و عسل بابونه وجود نداشت)p  بیشتر 
توسط عسل  ها  باکتری  رشد  مهار  شاید  مطالعه  این  در  از0/05( 
وابسته به مقدار و وزن عسل است ) P کمتر از0/05(. مهار بیوفیلم 
با رقت  در حضور عسل 6/25 درصد نشانگر کاهش توده بیوفیلم 
 MBC از طرفی  باشد.  باال می  باالتر و قدرت ضد میکروبی  های 
غلظت  موارد یک  تمامی  در  مطالعه  مورد  های  ایزوله  روی  عسل 
باالتر از MIC  بودند. میانگین MBC عسل ها33/92 درصد بود؛ 

کمترین MBC 12/5 درصد و بیشترین 50 درصد بودند.  

قسمت  در  میکروبی عسل  اثرات ضد  روی  زیادی  مطالعات 
های مختلف جهان صورت گرفته است. Khosravi و همکاران اثر 
ضد باکتریایی سه نوع عسل ایران را بررسی کرده و گزارش کردند، 
 MIC فعالیت ضد باکتریایی خوبی دارند. بر اساس گزارش آن ها
پاییزه کوهستان های شمال  و  تهران  بختیاری،  عسل چهارمحال 
ترتیب 70 و 67 و 71  به  ائروژینوزا  مقابل سودوموناس  ایران در 
مطالعه  به  نسبت  مطالعه  این   MIC و  باشد)12(  v/v می  درصد 
تولید  نوع عسل تجاری  اثر پنج  Tajik و همکاران  بود.  باالتر  ما، 
شده در مراتع ارومیه را آزمایش کرده و کمترین MIC را در برابر 
سودوموناس ائروژینوزا با مقدارw/v  40 % برای عسل مراتع ترگه 
ور به دست آوردند)13(. بر اساس مطالعات Cooper و همکاران 
بود   w/v ائروژینوزا 17درصد  مقابل سودوموناس  در  MIC عسل 
)Complin .)14 و همکاران فعالیت ضد باکتریایی عسل مانوکا را 
در برابر یک سویه استاندارد ) ATCC  9027( و یک سویه بالینی 
 15/3  w/v، به ترتیب MIC سودوموناس ائروژینوزا بررسی کرده و
 Aled تحقیقات  اساس  بر  آوردند)15(.   به دست  و25/6 درصد  
Robert و همکاران در انگلستان MIC  و MBC عسل مانوکا در 
برابر سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب 12 و 16 درصد  بود )16(. 

ماتریکس بیوفیلم با ممانعت از ورود مواد ضد میکروبی نقش 
مهمی در برابر عوامل درمانی داشته و عالوه بر این وجود فنوتیپ 
مقاوم، ناهمگونی سرعت رشد و متابولیک، پاسخ به استرس عمومی 
و ژن های اختصاصی مقاومت نقش مهمی را در مقاومت دارویی 
بیوفیلم دارند)2(. مکانیسم های مقاومت ذاتی همچون پمپ های 
نیز  دارو،  فعال سازی  غیر  غشا،  پایین  نفوذپذیری  دارو،  افلوکسی 
اکنون  بیوفیلمی دخیل هستند)17(. هم  در مقاومت دارویی فرم 
مقاومت  نیز  و  داروها  مصرف  از  ناشی  عدیده  عوارض  به  توجه  با 
از  برخی  توجه  شیمیایی  داروهای  با  رابطه  در  خصوص  به  دارویی 
به  عسل  است.  شده  معطوف  طبیعی  منشا  با  مواد  به  پژوهشگران 
عنوان ماده شفا بخش در انواع عفونت های موضعی و عفونت های 
باکتریایی مورد مصرف قرار می گیرد. عسل می تواند در کنار سایر 
به  و  باکتریایی  ضد  ترکیبات  داشتن  دلیل  به  شیمیایی  داروهای 

باال  اسموتیکی  اثرات  با  قندی  مواد  داشتن  و  زیاد  اسیدیته  علت 
که مانع رشد باکتری ها می گردد و هم چنین وجود مهارکننده 
فنولیک  اسیدهای  و  فالونوئیدها  هیدروژن،  پراکسید  مانند  هایی 
که توسط زنبور عسل از گیاهان مختلف وارد عسل می گردد، در 
درمان انواع بیماری های عفونی مورد استفاده قرار مي گیرد)19-

18(.  اثرات ضد بیوفیلمی عسل های قسمت های مختلف جهان 
توسط محققین بررسی و نتایج مطالعات آنها در دسترس می باشد، 
هیچ  تاکنون  که  داد  نشان  اطالعاتی  منابع  در  جستجو  نتایج  اما 
تحقیقي از اثرات ضد بیوفیلمی عسل آذربایجان در مقابل باکتری 
ها انجام نشده است.  Complin و همکاران فعالیت ضد بیوفیلمی 
بالینی  سویه  یک  و  استاندارد  سویه  یک  برابر  در  را  مانوکا  عسل 
به  درصد   48/3 و  و43/3  کرده  بررسی  ائروژینوزا  سودوموناس 
دست آوردند )Okhiria .)15 و همکاران اثر ضد بیوفیلمی عسل 
مانوکا %40  نتیجه رسیدند که مواجهه عسل  این  به  را مطالعه و 
موجب کاهش قابل توجه در توده ی بیوفیلم سودموناس ائروژینوزا 
می گردد )19(. بر اساس تحقیقات Merckoli و همکاران در نروژ، 
عسل در مقابل پنج پاتوژن مهم زخم های پوستی، دارای فعالیت 
مهاری روی بیوفیلم های تشکیل شده بودند و طبق نتایج آن ها 
ترتیب 12و  به  های  غلظت  در  نروژ  و عسل جنگل   medi عسل 
بیوفیلمی می شوند)20(.  باکتری های  25 درصد،  موجب مرگ 
این  به  عسل  روی  مطالعه  از  ایتالیا  در  همکاران  و   Alandegni
نتیجه رسیدند که 91% از بیوفیلم های سودوموناس ائروژینوزا مورد 
نظر  از  مطالعه  این  در   .)21( باشند  به عسل مي  مطالعه حساس 
هر  توسط  بیوفیلم  تشکیل  مهار  ها،  عسل  بیوفیلمی  ضد  فعالیت 
سه نوع عسل در غلظت های MIC  1/8 ,1/4 ,1/2 مشاهده شد. 
اثر مهاری بیشتر از 60 % در غلظت MIC 1/2 هر سه نوع عسل 
اثر  شد.  ثبت  ائروژینوزا  سودوموناس  بیوفیلم  برابر  در  تست  مورد 
 MIC 1/2 مهارکنندگی عسل پولک کلیبر و یونجه سهند در غلظت
 MIC 1/4 نسبت به عسل بابونه سهند بیشتر می باشد. در غلظت ،
و MIC 1/8 به ترتیب قدرت مهاری عسل پولک کلیبر و یونجه 
سهند بیشتر بود. در مقایسه با اثرات ضد بیوفیلمی عسل گزارش 
آذربایجان  عسل  بیوفیلمی  ضد  اثر  جهان،  مختلف  نقاط  از  شده 
ایتالیا کمتر است.  به عسل  باالتر و نسبت  مانوکا  به عسل  نسبت 
بیوفیمی  این مطالعه عسل پولک خاصیت ضدمیکروبی و ضد  در 
بابونه سهند داشت و احتماال عسل پولک  باالتر از عسل یونجه و 
حاوی مواد با خاصیت ضد میکروبی بیشتری است و نیاز به تحقیق 
بیشتری با کمک آزمون های تجزیه شیمیائی دقیقی است تا بتوان 
قدرت ضد  در  شده  مشاهده  تفاوت  داد.  تشخیص  را  آنها  ماهیت 
باکتریایي عسل هاي مورد تست بستگی به نوع منطقه جغرافیایي، 
منبع گیاهي، فصل جمع آوری عسل و شرایط جمع آوری و شرایط 
عسل  باکتریایي  ماهیت ضد  دارد.  زنبور  و سن  آن  سازی  ذخیره 
به عوامل مختلفي چه به صورت واحد و چه به صورت سینرژیک 
سودوموناس   80 از   40  ( ها  باکتری  نصف  کل  در  است.  وابسته 
ائروژینوزا( دارای قدرت تولید بیوفیلم در عرض 24 ساعت بودند، 
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اما تولید بیوفیلم یک شکل نبودند و حساسیت مختلفی به عسل 
داشتند. دلیل این امر شاید کشت مجدد باکتری ها در آزمایشگاه و 
نداشتن ژن تولید کننده بیوفیلم و یا عدم بیان آن و نوع مطالعه در 
آزمایشگاه باشد. معموال ادعا شده که تولید بیوفیلم در موجود زنده 
این تحقیق  آزمایشگاه است)17(. در  از شرایط  بیشتر   )in  vivo(
با سه روش غربال گری شدند.  به منظور شناسائی تولید بیوفیلم 
یک   MTP روش  آمده  به دست  های  درصد  و  نتایج  به  توجه  با 
روش حساس در تشخیص تشکیل بیوفیلم می باشد، و این امر در 

مطالعات قبلي هم گزارش شده است )21 و 11(.

مي توان نتیجه گرفت که هر سه نوع عسل آذربایجان دارای 
اثر ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی نسبتا قوی می باشند و بیشترین 
اثر ضد باکتریائي مربوط به عسل پولک کلیبر بود. عسل می تواند به 
عنوان یک ماده طبیعی، ارزان قیمت، بسیار مفید و موثر در درمان 
بیماری های عفونی خصوصا در بخش سوختگی، مراقبت های ویژه 
و بیماران سیستیک فیبروزیس مورد استفاده قرار گیرد.  به دلیل 
عدم گزارش در مورد اثر ضد بیوفیلمي عسل آذربایجان پیشنهاد 

باکتری های  بیوفیلمی  و  پالنکتونی  آن در حالت  اثرات  می شود 
دیگر و قارچ ها بررسی گردد. با کمک علوم نوین مانند بیوتکنولوژي 
داروئي اثر ترکیبی عسل با گیاهان دارویی، پمادها و صابون ها و 
مواد ضد عفونی کننده و آنتی بیوتیک ها سنجیده شود. تغییرات 
بیان ژن در باکتری های تیمار شده با عسل و در in vivo بر روي 
ایزوله های بالینی و هم بر روی سویه های استاندارد بررسی همه 

جانبه اي صورت گیرد. 

 تقدیر و تشکر 

این تحقیق با کمک  مالی مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفته و قسمتی از آن پایان نامه 
کارشناسی ارشد بیوتکنولوزی داروئی)آقاي حچت اهلل سقتی( بود. 
از آقایان امیر جاهد اورنگ و حسین بیژن پور کارکنان آزمایشگاه 
باکتریائي  نمونه هاي  تهیه  در  تبریز که  بیمارستان  شهید مدني 

کمک نموده اند کمال تشکر را داریم.
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