نشریه میکربیولوژی دامپزشکی /دوره چهاردهم ،شماره دوم ،7931 ،پیاپی 25-35 : 37

یاکسیدانی چند نوع بره موم زنبور عسل جمع
فعالیت ضدباکتریایی وآنت 
آوری شده از مناطق جغرافیایی مختلف استان گلستان
مریم گرمنی ،1هادی کوهساری ،*2سیده زهرا سیدالنگی

3

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران
 -2استادیار گروه م کی روبیولوژی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران
 -3دانشیار گروه ش می ی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران
تاریخ دریافت69/3/ 24 :

تاریخ پذیرش97 /3/ 20 :

چکیده
ی و پوش  ش گگگ های ییی منط هق
بره موم یکی از مهمترین فرآوردههای فرعی زنبورعسل است .فعالیتهای بیولوژیکی بره موم به موقعیتتت جغراف یای ی ی
مرتبط است .هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی سه ن وم هرب عو م اب  قوم  عععع عععععیتتت جغراف یای ییی مختل ناتسا زا ف   
گلستان بود .ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی بر اساس انتشار در آگار و با روش چاهک انجام شد .مک ترین غلظت مهارکنندگی و مک ترین غلظت
باکتری کشی با روش ماکرودایلوشن تع یی ن شد .محتوای لک فنلی و فالونوئیدی و توانایی مه هرب یاه هنومن دازآ لاکیدار را نییعت زین موم

      
  

گردید .باکتریهای گرم مثبت در مقایسه با باکتریهای گرم منفی حساسیت بیشتری به غلظتهای مختلف نمونهها ای ب هب دنداد ناشن موم هر

طوری هک مک ترین غلظت مهارکنندگی بره موم جمع آوری شده از منط هق غج ر  تصش ییایفا کال     براایباس سسیلوس س وئر سسس و اس ات ففیلوکوکوس

اورئوس به ترتیب  0/ 048و  0/ 19میلی گرم بر میلی لیتر و برای شیگال دیسانتری و اشریشیا کلی به ترتیب  3/ 12و  3/ 12میلی گرممم ب  ر م میلییی لیتررر

گزارش شد .بره موم منط هق جهان نما با میانگین  142 / 67میلی گرم معادل اسیدگالیک در هرگرم و  35 / 24میل رگ ی مم ممم مع سرئوک لدا تت تتتین در هر

گرم نمونه به ترتیب بیشترین محتوای لک فنلی و فالونوئیدی را نشان دادند .نمونه شصت ک ًالًال بیشترین فعالیتتت مه ار را دددی لاک  DPPHرا نش نا
داد .بین فعالیت ضد باکتریایی نمونه های بره موم با محتوای فنلی و فالونوئیدی آنها ارتباط مست یق م دیده ش  یاوتحم نیب طابترا مدع و د کل   

  

فنلی و فالونوئیدی با مهار رادیکال آزاد  DPPHتوج هی کننده این مطلب است هک فعالیت آنتی اکسیدانی بره موم به دیگر تر یک بات موج رد دو
آن نیز مربوط شود .لذا مطالعه در خصوص شناسایی دیگر تر یک بات بره موم پیشنهاد می شود.
کلمات کلیدی :بره موم ،منطقه جغرافیایی ،فعالیت ضدباکتریایی ،فعالیت آنتی اکسیدانی
* نویسنده مسئول :هادی کوهساری

آدرس :گروه م کی روبیولوژی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران .تلفن735724003 10 :
پست الکترونیکhadikoohsari@yahoo.com:
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مقدمه

برهموم زنبورعسل صمغ درختان و گیاهان مختلف است
هک زنبوران آن را در سبدهای گ یروآ عمج دوخ هدر    
نموده و بره موم از جمله فرآوردههای فرعی زنبور عسل
به شمار میروند هک بشر طی قرنهای گذشته همواره از
آنها در طب سنتی بهره گرفته استتت .ب ترابع موم هر    
هایگ ا فلتخم ن     

ضدعفونی سلولهای مومی بعد از خروج نوزادان و قبل
   آنه اا ا و موم ندومن ییای     

الشهها ای مهاج  هدش فلت نام در د دروم ودنک لخا      
یگیرد (.)2
استفاده قرار م 
این ماده حاوی حدود  ۵۰درصد صمغ یا رزین گیاهان،
 ۳۰درصدموم ۱۰ ،درصد اس ،یرورض برچ یاهدی     ۵
درصد گرده گل و  ۵درصد دیگر آن از تر یک بات آل ،ی

      

فالوون و )،اه لونوالف وردیه ید ،اه ناوالف ،اه لو     

دیگر تر یک ب هک یلنف تا    اصللیت نیر آنها ا س کیمانی
         

تر یک ب هقطنم ،یهایگ ءاشنم هب هتسب ییایمیش تا              
جغرافیایی و ویژگیه  هقطنم یسانشاوه یا که روبنز      
عسل از آن استفاده کرده است مت یغ ر است (  14و)4
این موارد ما را بر آن داشت هک به بررسی فعالیتتته یا
ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی  3نوع ب اب موم هر     منشأ أ
جغرافیایی مختلف جمع آوری شده از کندوهای زنب رو
عسل در استان گلستان واقع در شمال ایران بپردازیم.
مواد وروش ها

استخراج عصاره اتانولی نمونه های بره موم

ویتامینها و عناص ج ،میدس ،هرقن دننام یندعم ر ی ،هو       
مس ،منگنز ،آهن ،کلسیم ،وان سا سیلیس و میدا تتت تتتت .با
اس کرت ،ییایمیشویب یاهزیلانآ زا هدافت ی اب ت ونتم  عععععععععع عععی
ازجمل نوالف ه و ،اهدیئ      الک للل ه اا ا ،اس ،کیتافلآ یاهدی     
آمینواس یاهرتسا ،کیتامورآ یاهدیسا ،اهدی                 
آروماتیک ،کلکونها ،ترپنوئیدها ،قندها و اس و اهدیئرت
صدها ماده دیگر تش لیک شده است (.)1

نمونه های برهموم از کندوهای زنبور عسل واق هس رد ع
منط هق جغرافیایی استان گلستان واقع در ش رد ناریا لام   
بهمن ماه  1393جمع آوری شده و تا زم رد شیامزآ نا   
یخچ گژیو .دندش یرادهگن لا ییی ی یییی ییه و ییایفارغج یا   
پوشش گیاهی این منا قط در ج ود للل 1آم هرب .تسا هد    
موم منط هق شصت کال و جهان ن و یریمخ ام

گنر هب     

سبز تیره و بره موم ناح هی رامیان شکنن و رت هد ر هب ننن ن نننننگ
قه ختسا یارب .دوب هریت یا هو راج یلوناتا هراصع               

بره موم زنبور عسل و یبورکیمدض تیلاعف هطساو هب    

نمونههای بره موم به قطع دش میسقت کچوک تا

آنتی اکسیدانی باال (  15و5و ،)4این پتانس لی هک دراد ار

اب و    

استفاده از اتانول  80درصد ( 1به  01وزنی /حجمی) بر

به عنوان افزودن م ینیزگیاج و ییاذغ یعیبط ی ن بسا      
برای آنتی بیوتیک ها و تر یک بات ش یمی ایی به کار رود تا
عوارض ناخواسته عوامل ش یمی ایی حذف گردد.

آنتی اکس ،اه نوالف( اهدیئونوالف لماش دنتسه ینادی

بره موم از این لحاظ بسیار متنوع است و ان فلتخم عاو   

عنوان ماده درزگیر و ص لقی دهنده سطوح داخل کن و د

هم از مقاومتتتها ای آنت مه و دوش هتساک یکیتویب ی

    

ش یمی ایی بره موم نشان داده است هک نمونهها ای مختلف

ته هی میشود و بعد از تر یک ب آن با موم و بزاق خ هب دو

ازتخ رد هکلم یراذگ م   

سودمند بره موم بخصوص فعالیتهای ض و یبورکیم د

اس و اهدی تاعلاطم .دنتسه اهرتسا رگید تابیکرت   

است از یک م وهق و تفس ،ینیزر هدا هه هه هههههای رن هک گ
توسط زنبور عسل از ص و ناتخرد غم

تر یک بات ش یمی ایی هک لوئسم    فعالیتتته کیژولویب یا ی   

   

روی یک ش کی ر در دمای اتاق به مدت  48ساعت ب یار
عصاره گیری قرار داده ش لولحم تدم نیا زا سپ د      
عصاره اتانولی با کاغذ صا افی وات هرامش نم     4و پ پم
خأل فیلتر شد .برای تغلیظ نمونه و حذف حالل (ات )لونا

یاکسیدانی27 ...
فعالیت ضدباکتریایی وآنت 

 05درجه

 00 1میلی گرم بر میلی لیتر(محلول اب و دش لح )راک    

در یک روتاری تحت شرایط خأل و با دم یا

سانتی گراد قرار داده شد .پس از تبخیر ح هراصع ،لال   

استفاده از رقتهای پی در پی در آب مقطر ،غلظتهای

خام ( 000 1میلی گرم ب کی لماش )رتیل یلیم ر

     

هدام

قهوهای رنگ چسبناک بدست آمد .این عصاره خاللص

مختلفی از آن برای انجام آزمونه ایرتکاب دض یا ی و ی
آنتی اکسیدانی ته هی شد (  25و01و.)8

مجدد ًاًا در اتانول  80درجه ب تظلغ ندمآ تسدب یار     
جدول -1نام و ویژگی های مناطق جمع آوری نمونه های بره موم
شماره

نام منط هق جمع

نمونه

آوری نمونه

1

شصت کال

2

جهان نما

3

رامیان

ویژگی های اقل می ی ،جغرافیایی و پوشش گیاهی
این منط هق جغرافیایی از نظر اقل می ی منط هق جنگلی میباشد .ارتفاع این جنگل از  0 50متر از سطح دریا شروع و تا ارتفاع  0041متر از سطح دریا ادامه مییابد و
یشوند.
درختان راش بطور خالص در ارتفاعات  900متر به باال ظاهر م 
این منط هق دارای اقلیم کوهستانی و در جنوب شرقی شهرستان کردکوی در ارتفاعی بین  600تا  3000متری از سطح دریا واقع شده است  .در ارتفاعات پوشش

یباشد .ولی مهمترین گونههای آن سرخدار،
گیاهی به دل لی شرایط آب و هوایی بسیار متنوع است .پوشش گیاهی شامل درختان پهن برگ ،درختچه و بوته زار م 
یباشند
ارس ،سرو کوهی ،مازو ،راش ،ممرز ،آلوچه ،زرشک و نمدار م 
این منط هق دارای اقلیم جلگه ای و کوهستانی می باشد و در شرق استان گلستان واقع شده است .در ارتفاع  023متری از سطح دریا قرار دارد و از نظر پوشش
گیاهی ،منط هق ای بسیار غنی از درختان ازگ لی وحشی ،ولیک ،ممرز ،توسکا ،انواع بلوط و گیاهان دارویی فراوان ،درختان سوزنی و پهن برگ میباشد.

سویه های باکتریایی

س ب ياه هیو ا  ود لماش نومزآ دروم ياهيرتک گگگگگگگگگگگگ گگونه

باکتري گرم منف ینعی ی    اشریش  یلکای ((،)PTCC1338

ش  يرتناسید الگی (((( ( ) PTCC1188و دو گون يرتکاب ه     
گرم مثب لماش ت

اس  سوئروا سوکوکولیفات

(( (((

PTCC

 ) 1112و باسیلوس سرئوس ( )PTCC 1154به صورت
لیوفیلیزه ازسازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران ته هی

ش ند د و 

یبورکیم هاگشیامزآ رد وو وو وول دازآ هاگشناد يژو     

اسالمی واحد آزادشهر در محیططط Brain Heart ( BHI

ت  24س امد رد تعا يييييي  37درجه
 )Infusionو ب دم ه تتتت ت
سانتیگراد احیاء شدند .پس از تع یی ن هویت باکتری های
م زا کی ره زا ،نومزآ درو هیوس
سوسپانس لداعم یبورکیم نوی

ییایرتکاب یاه               
دنلراف کم مین         

( )1/5×018CFU/mlته هی شد(.)9

         

آزمونهاي م کی روبی بر اساس انتشار در آگار و به شور
مهارکنن  یگد (((( (

Inhibitory

         
Minimum

 )Concentrationو مک ت اب تظلغ نیر ک رت

هر یک از نمونه هاي بره م نشولیادورکام شور هب مو    
مورد آزمون قرار گرفت.
ب ،کهاچ شور رد هصالخ روط ه

نویسناپسوس زا           

م کی روبی معادل نیم مک فارلند ( )1/5×018 CFU/mlبر
سطح محیط مولر هینتون آگار کش ماجنا تخاونکی ت    
شد .سپس با استفاده از چوب پنبه س کهاچ نک خارو    
هایی با قطر  8/2میل فح رتم ی ررر رررر زا کیره زا و هدرک   
رقتهاي نمونههای برهموم  00 1م کی رولیتر در چاهکها
ت  24تا  48س یامد رد تعا   
ریخته و به مدت ت

 37درجه
   

سانتیگراد گرمخانهگذاري ش اب تدم نیا زا سپ .د

کها
اندازهگیري قطر هاله عدم رش هاچ فارطا رد د کک ک ککک
حساسیت یا مقاومت باکتريهاي مورد آزمون تع یی ن شد
( 1 1و 0 1و .) 9

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی

چاهک جنا  ا یرتمک نینچمه .دش م ن تظلغ 

()MBC: Minimum Bactericidal Concentration

       
MIC:

یییییییییی کشی    

تع یی ن مک ترین غلظت مهار کنندگی هر یک از نمونه ها
ب  ساسا ر ک ترود

 یجنس و شور زا هدافتسا اب                   

ماکرودایلوش .دش ماجنا ن

تقر روظنم نیا هب

یاه           

     

مختلف نمونه ها هک در محیط کشت مولر هینتون ب ثار
ته هی شده اند در مجاورت سوسپانسیون م کی روبی معادل
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 5 ×015CFU/mlاز هریک    
آزم تدم هب نو      

از باک دروم یاه یرت

 24س و تعا

یامد رد     

       
 37درجه

سانتیگراد قرار گرفتند .در کنار این لوله ها لوله کنت لر

مثبت (سوسپانسیون ب لداعم یرتکا    ) 5 ×015 CFU/ml
و لوله کنترل منفی (مولر هینتون ب ثار

و یرتکاب نودب

برهموم) نیز قرار داده ش جیاتن تدم نیا زا سپ .د       به
صورت کدورت م کی روبی قابل مشاهده و ثبت گردید .

آخرین رقتی هک در آن کدورت م کی روبی مشاهده نشد
به عن گدننکراهم تظلغ نیرتمک ناو یییی ییییی ( )MICتع نیی
ش نییعت روظنم هب .د ظلغ نیرتمک ت یشک یرتکاب 

     

        

( )MBCاز هر یک از لولههای ف تشک طیحم رد قو    
مولر هینتون آگار کشت داده شد و آخرین رقتی هک در
      

آن کلن دشن هدهاشم ی تظلغ نیرتمک ناونع هب        
يکشی تع یی ن شد (  21و01و.)9
باکتر 

لنف یی ییی ( )TPCب اب و یجنس گنر شور ا    

استفاده از مع ویس نیلوف فر ک  هتلا ت .دش نییع

نیا هب

منظور  0/5میلی لیتر نمونه ب تظلغ اب( موم هر     
گرم بر میلی لیتر) ب بآ ا

    

 1میلی

مجح هب رطقم       5میل رتیل ی   

رسید .سپس  0/5میلی لیتر معرف فولین سیوکالتو ( 1به
 01رق قی شده با آب مقطر ) به نمونه رق قی هدوزفا هدش    
شد .بعد از  3دق هقی  0/5میلی لیتر کربنات سدیم  %01به
مخلوط فوق اضافه شد و به مدت یک ساعت در دم یا
اتاق و درم کیرات ناک ی    در آزمایش ارق هاگ ر اد  د .دش ه    
پس از این مدت جذب نمونه در دمای ات هاگتسد اب قا    
اسپکتروفتومتر نوری-ماورای ب رد شفن

 760ن رد رتمونا

مقابل بالنک ( از محلول واکنش شامل فولین س وتلاکوی
و کربن هارمه هب میدس تا رطقم بآ هب جا هنومن ی

گرم نمونه بره موم ( ) mgGAE/gگزارش شد (  26و.)6
تعیین محتوای کل فالونوئیدی

محتوای لک فالونوئید ( ) TFCبا روش رنگ س و یجن
با استفاده از کلرید آلومین کی .دش یریگ هزادنا موی

   

میلی لیتر کلرید آلومینیوم  %2به یک میلی لیتر نمونه بره
موم (با غلظت  0/3میلی گرم بر میلی لیت .دش هدوزفا )ر    
این مخلوط به مدت  30دق هقی در دمای ات یاج رد و قا   
تاریک قرار داده شده و پس از این مدت جذذذب نمونه
در  034ن نالب لباقم رد رتمونا کککک کک ( از محل شنکاو لو     
یعنی کلرید آلومین موی  2درص هبد هب رطقم بآ هارمه   
جای نمونه استفاده شد) قرائت گردید .از کوئرس  نیت ((0
تا  00 1م کی رو گ لیم رد مر یی یییلیت ینحنم مسر تهج )ر     
استاندارد استفاده شد .آزم کت راب هس اه نو ر و دش را

   

محتوای لک فالونوئیدی به لیم تروص ییی ییییگ لداعم مر   

تعیین محتوای کل فنلی

محتوای لک

فنلی به صورت میلی گرم مع رد کیلاگ دیسا لدا

هر    

            

استفاده شد) قرائت گردید .جهت رسم منحنی استاندارد
از اسید گالیک (  0تا  000 1م کی روگ )رتیل یلیم رد مر    
استفاده شد .آزمون ها سه بار تکرار شد و محت لک یاو

کوئرس مرگ ره رد نیت

هنومن موم هرب (((((((((((( ()mg QE/g

گزارش شد (  26و.)6
ارزیابی توانایی مهار راد کی ال آزاد

فعالیت مهار رادیکال آزاد نمون هههه وم هرب یا م هلیسوب     
) DPPH (2, 2-Diphenl-1-Picrylhydrazylتع یی ن شد
(  .) 17ان زاد هه هگ ار راهم نازیم یری دددددد ددی دازآ یاه لاک     
 DPPHبه عنوان یک آزمون معتبر و در عین حال س هدا
به طور گسترده جهت بررس ینادیسکا یتنآ تیلاعف ی     
مورد استفاده قرار می گیرد .حساس لاکیدار یالاب تی    
های  DPPHامکان تع یی ن فعالیت ضد رادیکالی غلظت
های پایین تر یک ب ار ینادیسکا یتنآ تا

یم مهارف زین       

نماید DPPH .نوعی رادیکال آزاد هیدروف لی و پایدار به
رنگ بنفش است هک به دل لی وجود الکترون های منف در
دارای حداکثر جذب در جوم لوط     715-515ن رتمونا
می باشد انت  لاق  ای و ا یاه لاکیدار هب نژوردیه مت   

    

 DPPHاز تر یک بات احیا کننده نظ لیدبت و اه لونف ری    

یاکسیدانی29 ...
فعالیت ضدباکتریایی وآنت 

آنها به فرم غیر رادیکالی منجر به بذج نازیم شهاک   

هر سه منط هق جغرافیایی دارای فعالیت ضد باکتریایی به

محلول DPPHدر این طول م  رییغت و جو ر هب گن

درز    

خصوص عل هی باکتری های گرم مثبت مورد آزمون ب دو

می گردد .به این منظور  00 1م کی رولیتر از غلظت

000 1

 00 1میلی

پ  لولحم ما یپ ی م هرب یلونات م و مو                       

00 1

م کی رولیت رر ر 2DPPHمیل لوناتم رد هدش لح رالوم ی
مخلوط و به مدت  15دق هقی در مکان تاریک

بطوری هک نمونههای بره م تظلغ رد طقف مو    

گرم بر میلی لیتر توانستند از رشد باکتریهای گرم منفی

        

مورد آزمون جلوگیری نماین رتکاب یلو د یییییییه مرگ یا   

ارق  ر اد  ده   

مثبت مورد آزمون حتی در غلظت  1/ 56میل رب مرگ ی    

715

میلی لیتر نسبت به نمونهه وم هرب یا م ناشن تیساسح       

شدند .پس از این مدت جذب نمونه در طول م جو

نانومتر قرائت گردید.الزم به ذکر اس رتنک رد هک ت للل لللل،

دادند ( جدول .)2این اثرات در نمونه های ج یروآ عم

متانول به جای محلول عص هب لوناتم ،کنالب رد و هرا   

شده از منا قط شصت کال و جهان نما در مقایسه با نمونه

جای  DPPHاستفاده شد .تمامی آزمایشات ب راب هس ا    

رامیان مشهود تر است ( .) P> 0/50به طوری هک حتی در

تکرار انجام گردید و درص  راهم د ر دازآ یاه لاکیدا     

غلظت  1/ 56میلی گرم بر میلی لیتر نیز قادر به مهار رشد

DPPHبا رابطه زیر محاسبه گردید:

DPPH scavenging activity (%) = 1- (A Control
– A Sample / A Control )× 100

تجزیه و تحلیل آماری

دادههای حاصل سا رب اس حرط     

  

تکرار انجام خواهد شد .مقایسه میانگینها با آزمون چند
دامن هههه ای دان رد نک

م حطس عععععع ععن  یراد ی ((( ()P> 0/50

صورت میگیرد و تجزیه و تحل لی دادهه  اب ا ا زا هدافتس   
نرم اف راز  SPSSو رس من م و رازفا مرن اب اهراد       Excel

صورت میپذیرد .برای محاسبه ض نیب یگتسبمه بیر    
مت یغ رها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج بررسی فعالیت ضد باکتریایی غلظت های مختلف
عص تا هرا ا رب یاه هنومن یلون ه موم  س زا ه م هقطن   

در جدول  3مک ترین غلظ نیرتمک و یگدننک راهم ت     
آم تسا هد  .....مک ت هراصع یگدننک راهم تظلغ نیر   
اتانولی نمونه ه وم هرب یا م رد   هدودحم    

    
       

 0/ 048میلی

گرم بر میلی لیتر تا  6/ 25میلی گرم ب ریغتم رتیل یلیم ر     
است.حساسیت باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتری
گرم منفی در این روش نیز کام ًالًال مشهود است بطوری هک
مک ت گدننکراهم تظلغ نیر یییییی ی ( )MICنمون موم هرب ه      

شصت ک ًالًال برای باسیلوس س وئر سسس و اس سوکوکولیفات

اورئوس به ترتیب  0/ 048و  0/ 19میلی گرم بر میلی لیتر

نتایج
   

(جدول.)2
غلظت باکتری کشی ه هرب یاه هنومن زا کی ر موم

ماک ًالًالًالًال تص هب و یفدا

مک ک  ANOVAآن رد لقادح نومزآ ره و زیلا هس

باک مرگ یاه یرت

وب نومزآ دروم تبثم د نا ه ددددددددد د دددددد دددددد

      

جغرافیایی استان گلستان شامل شصت کال ،جهان ن و ام
رامیان در جدول  2آمده است .نتایج به زا هدمآ تسد   
روش چاهک نشان داد هک اثرات ضدباکتریایی بره موم
وابسته به غلظت بوده و با افزایش غلظت نمونه ب موم هر   
اثرات ضدباکتریایی افزایش یافت .مقایسه میانگین قطر
هاله عدم رشد در سه نمونه بره موم نشان داد هک بره موم

و برای شیگال دیسانتری و اشریشیا کلی به ترت بی

3/ 12

و  3/ 12میلی گرم بر میل نوچمه .دش شرازگ رتیل ی      
روش چاهک در این روش نیز فعال ایرتکاب دض تی یی    
بره موم جمع آوری شده از کندوهای زنبور عسل منط هق

شصت کال قابل توجه می باشد به روط ییی هک من و هرب هن    
م  مو م رگید هب تبسن روکذم هقطن

د اه هنومن ر       

       

غلظتهای مک تری باعث مهار رشد ب رتکا یییه دروم یا   
آزمون شده است.
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جدول -2میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری ها در حضور غلظت های مختلف نمونه های بره موم در روش چاهک
انواع بره موم

غلظت ( میلی گرم بر میلی لیتر)

شیگال دیسانتری

00 1

1±16Ba

05

-

25

-

Ab

39 ±1 Bb

41 / 66 ±3/ 51
Bc

Ac

Ab

29 ±1

-

36 / 66 ±1/ 52

-

Ac

29 ±/1

16 ±1 Ad

17 ±1 Ad

13 ±1 Bd

15 ±1 Ae

-

Ae

14 ±1

-

Ae

13 /33±0/ 57

-

Aa

34 /33±2/ 08

Aa

36 /33±1/ 52

Ba

Bb

30 /33±2/ 08

35 ±1Aa

16 ±/1Cb

25

-

25 ±2Bc

82±1Ab

-

12 /5

-

Bc

23 /33±1/ 52

72±/1Ab

-

6/ 25

-

Ad

19 /33±1/ 52

Bc

13 / 66 ±1/ 52

-

3/ 12

-

15 ±/1Ae

Bc

13 /33±1/ 52

-

1/ 56

-

Ae

14 ±/1

Bc

-

-

11±/1Aa

-

6/ 25

-

3/ 12

-

1/ 56

-

72/33±1/ 52

Ad

13 /33±1/ 15

Ba

00 1
05

-

17 ±1
-

0/ 78
Ca

00 1

11±/1
-

26 ±/1Ba

14 / 66 ±1/ 15

Aa

Ba

36 ±/1

25 ±/1

05

-

25

-

Aab

-

Bb

19 / 66 ±1/ 52

6/ 25

-

3/ 12

-

16 ±/1Bbc
Ac

35 / 66 ±2/ 51
Aa

21 /33±1/ 15

12 /5

رامیان

49 /33±3/50 Aa

-

0/ 78

جهان نما

استافیلوکوکوس اورئوس

49 /33±3/50 Aa

15 ±1 Ba

-

12 /5

شصت کال

باسیلوس سرئوس

اشریشیا کلی

19 ±/1

13 ±/1Ca
-

Ab

22/ 66 ±1/ 52

Ab

21 /33±1/ 52

-

Ab

19 / 66 ±2/ 08

-

13 ±/1Ac

-

Ac

-

14 / 66 ±1/ 52

1/ 56

-

-

12 ±/1

0/ 78

-

-

-

-

-

حروف کوچک متفاوت در ستون ها (…  )a, b,وجود اختالف معنی دار بین ت می ارهای مختلف را نشان می دهد.

حروف بزرگ متفاوت در ردیف ها (…  )A, B,وجود اختالف معنی دار بین ت می ارهای مختلف را نشان می دهد.

جدول -3کمترین غلظت مهارکنندگی ( )MICو کمترین غلظت باکتری کشی ( )MBCهر یک از نمونههای بره موم ( میلی گرم بر میلی لیتر)
یهای مورد آزمون
باکتر 

جهان نما

شصت ک ًالًال

رامیان

MIC
0/ 048

MBC
0/ 048

MIC
0/ 048

MBC
0/ 048

MIC
0/ 19

MBC
0/ 19

اشریشیا کلی

6/ 25

6/ 25

3/ 12

3/ 12

6/ 25

6/ 25

باسیلوس سرئوس
استافیلوکوکوس اورئوس

0/ 39

0/ 39

0/ 19

0/ 19

1/ 56

1/ 56

شیگال دیسانتری

3/ 12

3/ 12

3/ 12

3/ 12

3/ 12

6/ 25

جدول -4محتوای کل ترکیبات فنولی و فالونوئیدی و درصد مهار راد کی ال آزاد در نمونه های بره موم استان گلستان
نمونههای مورد آزمون

محتوای لک فنلی
mgGAE/g

محتوای لک فالونوئیدی
mg QE/g

بره موم جهان نما

a

142 / 67 ± 1/ 15

بره موم شصت ک ًالًال

b

621/ 87 ± 1/ 15

b

a

82/ 64 ± 0/ 86

بره موم رامیان

c

89 / 46 ± 1/ 49

c

19 / 16 ±0/ 15

35 / 24 ± 0/ 14

درصد مهار رادیکال آزاد

) (ppmبره مومها در غلظت 000 1
c

84 / 47 ± 0/ 21

a

90 / 16 ± 0/09

b

87 / 44 ± 0/ 12

حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح احتمالی  % 5میباشد.

محتوای لک فنلی و فالونوئیدی و درصد مهار رادیکا ال

 4آمده است .همانطور هک دهاشم ه نیرتشیب دوش یم       

آزاد  DPPHرا در نمونه های بره موم در جدول شماره

    

محتوای لک فن هب طوبرم یدیئونوالف و یلو ب هر موم

یاکسیدانی31 ...
فعالیت ضدباکتریایی وآنت 

منط هق جهان نما می باشد و بیشترین مه  دازآ لاکیدار را

متاسفانه روز به روز ش لک حادتری به خود م و دریگ ی

 DPPHبا  90 / 16درصد در بره موم منط هق الک تصش    

در ای م ن ییییی ان گس واقم نوزفازور شرت م یتنآ یاه ت    

دیده شد (.) P ˂0.05

بیوت کی ی یکی از معض تشادهب هعماج هک تسا یتال      

      

در مطالعه حاضر همانطور هک مشاهده می ش طابترا دو   

جهانی با آن س هب .دنراد راک و ر نیا لیلد

مست میق ی بین محتوای لک فنلی و فالونوئیدی نمونه های

تح قیق در خصوص معرفی عوامل ضد م کی روب دیدج ی   

ترورض

      

ب وم هر م تیصاخ اب  کاب دض ت ییایر دراد دوجو اهنآ                 

با منشاء طبیع سحا تدش هب ی ا مه ات دوش یم س زا

بهطوری هک نمونه منط هق رامیان هک قم یاراد ا رتمک رید    

مقاومت های آنتی بیوت کی ی کاسته شود و ه ضراوع م   

    

تر یک ب  یلونف تا و الف  و م یدیئون یییییییی یباش دض تیلاعف د

      

ناخواسته عوامل ش یمی ایی حذف گردد.

باکتریایی مک تری را نیز نشان داد.

برهه موممم یکییی از مهمت یر ننن ف دروآر ههه ها ییی فرعییی

البته ای و یلنف تابیکرت دوجو نیب میقتسم طابترا ن      

زنبورعسل می باشد هک به واسطه خواص ضد م کی روبی

فالونوئیدی با خاصیت آنتی اکسیدانی دیده نشده است.

و آنت الاب ینادیسکا ی  ، ،،،،،،پتانس ار ینیزگیاج نیا لی    

بطوری هک بره موم جهان نما هک بیشترین تر یک بات فنل و ی

داراست .فعالیت های بیولوژیکی سودمند بره م هتسب مو

        

به منط هق جغرافیایی محل جمع آوری مت یغ ر است (.)4

فالونوئ دوخ هب ار یدی

 هداد صاصتخا ا

یلو تس از    

  

لحاظ مهار رادی دازآ یاه لاک     DPPHت تشادن یقیفو ههههه

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد هک ب ره موم هر    

است و مک ترین مهار این رادیکال ها را دارا می باشد.

سه منط هق جغرافیایی دارای فعالیت ضد باکتری یا ی لباق 

صرف نظ روط هب هقطنم زا ر ک یل

لک یاوتحم نیب     

  

توجهی به خصوص عل هی باکتری های گرم مثب دروم ت   

فالونوئیدی با محتوای لک فنولی یک همبس تبثم یگت   

آزمون می باشند و باکتریهای گرم مثبت نسبت به گرم

باال وجود دارد ( ) r = 0.987یعنی افزایش محتوای لک

منفی حساسیت بیشتری نسبت به عص هنومن یلوناتا هرا   

فالونوئید با افزایش محتوای لک فنلی همراه اس ای و ت   

های بره موم دارند .یکسان بودن مک ت راهم تظلغ نیر    

برع سک

و ای سبمه ن تت تتتگی در س  حط (( ) 0/10معن راد ی

کنندگی با مک ترین غلظت باکتری کشی نمونه های ب هر

  

موم حاکی از باکتریوسید بودن این فرآورده مهم زنب رو

میباشد .ولی ب  راهم نی ر  و دازآ لاکیدا لک یاوتحم

فنولی همبستگی منفی متوسط وجود دارد () r=–0.313

عسل می باشد Uzel .و ه کم اران (  ) 2005ن هعلاطم ردزی

این بدین معناست هک کاهش مهار رادی ثعاب دازآ لاک   

تر یک بات ش یمی ایی و فعالیت ضد م کی روب هنومن راهچ ی   

یش و دو .سکعرب ای       
اف نف یاوتحم لک شیاز و یل م ییییی ی یییی 

بره موم در کشور تر هیک حساس یب تی شش شششتر ب یاه یرتکا   

همچن یدار راهم نیب نی کزآ لا اد لک یاوتحم و 

         

    

فالونوئیدی همبستگی منفی متوسط وج راد دو ددد (– = r

گرم مثبت را نشان دادند (  .) 24حساسیت ب یاه یرتکا   
گرم مثبت نسبت به بره موم در مطالع هب  زین رگید تا   

.)0.456

اثبات رس سا هدی تت تتت (  25و  19و  15و  .) 13مطالع  تا

بحث و نتیجه گیری

داده است كه ديواره سلولي باكتريهاي گرم مثبت نسبت

ی وجو اب دیدج بط تالکشم زا یک د یاه زایتما

              

ظاهری نسبت به طب سنتی هک با خود به ارم هدروآ ناغ
است ،مصرف روزافزون داروه  تسا ییایمیش یا که   

ب مرگ ياهيرتكاب ه

ناشن   

یسب لباقم رد يفنم ا زا یر یتنآ               

کها ا ،تر یک ب یتح و یبورکیم دض یئایمیش تا
بیوتیک ک

     

بس سح یهایگ یاهوراد زا یرای اسی نراد یدایز ت ددد د دد د ددددد د.
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وجود الیه لیپوپلی ساکاریدی دیواره و نیز فض یرپ یا   

در مطالع هههه ای مش راهم تظلغ نیرتمک هبا ک یگدنن             

پالس یم ک از دالئل مهم این مقاومت نسبی گرم منفي ها

( )MICنمونههای بره م اب مو    منش ششأ جغراف یای ی فلتخم    

      

م شاب ی دددد د (  23و  .) 12البت زین نارگید ه فیعض تیلاعف    

عل هی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس  250م کی روگ مر

ضدم کی روبی نمونه های بره موم را بر عل هی باکتری ه یا

بر میلی لیتر گزارش شد هک با نتایج تح قیق ما هم خوانی

گرم منفی نشان دادند (22و.)7

دارد در این مطالعه ارتباطی بین مقادیر تر یک بات فنلی با

آزمون تع  یگدننکراهم تظلغ نیرتمک نیی (((( ((((( )MICو

خاصیت ضدباکتریایی مشاهده نشد ( .) 21

مک ترین غلظت باکتری کش  ی (( ،)MBCهمچ شور نو

رنگ و تر یک بات ش یمی ایی بره موم گرفته شده از من قطا

چاهک فعالیت ضد باکتری یا ی من  و موم هرب یاه هن ار      

جغرافیایی مختلف بس هت هب منشأ أ گ روبنز هنوگ ،یهای    

مورد تایید قرار داد .در این بین نمونه ج هدش یروآ عم   

عسل ،و فصل بسیار متفاوت اس تابیکرت عونت نیا ت     

از کندوهای زنبور عسل منط هق شصتکال در مقایسه اب   

ش یمی ایی باعث میشود فعالیتهای بیولوژیکی ب موم هر   

دو نمون رد و داد ناشن یهجوت لباق تیلاعف رگید ه    

  

   

غلظتهای مک تری باعث مهار رشد ب رتکا یییه دروم یا   

آزمون شد .باسیلوس سرئوس و اشریشیا کلی به ترت بی

نیز بسیار متنوع شود (.)3
نقش مهم تر یک بات فنولی و فالونوئیدی در فعالیت های
بیولوژیک موم هرب  دض یاه تیلاعف صوصخ هب      

    

     

حساس ترین و م اب نیرتمواق ک نومزآ دروم یاه یرت      

م کی روبی و آنتی اکس یشوپ مشچ لباق ریغ نآ ینادی      

نسبت به عصاره ات من یلونا و موم هرب یاه هن شرازگ       

است و در مطالع  یددعتم تا ب نآ ه دش هراشا ه سا تتتتتت تتتتتتت

شدند Yaghobi .وه کم اران ( ) 007 2نیز در مطالعه خود
ست سن یرتکاب نیر ب هب ت    
باس  سولی س وئر سسسس س را حساسس 

   

عصاره اتانولی بره موم ایرانی معرفی نمودند و مقاومت

قابل توجه باکتری های گرم منفی از جمله اشریشیا کلی
را تایید کردند (  .) 25ای قم ن ا لیلد هب دناوت یم تمو     

(  14و .)4ه دض تیلاعف نیب دش هتفگ هک روطنام         
باکتری یاه هنومن ییا یاوتحم اب موم هرب یلنف و        
فالونوئ بترا اهنآ یدی ا دش هدید میقتسم ط

نیا یلو     

ارتباط مست یق م بین وجود تر یک ب و یلنف تا

    
      
           

فف فففالونوئ یدی

با خاصیت آنتی اکسیدانی دیده نشده است.

وجود تر یک بات لیپیدی در غشاء خارجی این باکتری به

عدم ارتباط بین محتوای لک فنولی و فالونوئیدی با مهار

          

رادی دازآ لاک     DPPHدر مطالع زین رگید تا هدهاشم         

عن اب کی ناو ک هب رجنم هک دشاب یفنم مرگ یرت

   

ش سا هد تتتتتت ت (  18و  .) 17در مطالع لونف تابیکرت ه

نفوذپذیری مک تر آن می شود ( .) 20
 Tabatabaeiو ه ( ناراکم

 )11 20مک ت تظلغ نیر       

ییییییییی ی،

فالونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و

مهارکنندگی ( )MICو مک ترین غلظ اب ت ک یشک یرت    

ات یاه هنومن یلونا       ب وم هر م زا لاقترپ بونج رد           13

         

مکانی هک نمونههای بره م ،دندوب هدش یروآ عمج مو     

( )MBCعص یا موم هرب یلوناتا هرا ر هیلع ار ینا        

باک رت ییی ه هدودحم رد تبثم مرگ یا           250تا    0 50

فقط در سه مورد ،محتوای باالی فنلی منجر به خاص تی

م کی روگرم ب ک شرازگ رتیل یلیم ر ر جیاتن اب هک دند       

آنتی اکس  دوب هدش رتالاب ینادی ک ح هعلاطم اب ه ا رض

مطالعه ما هم خوانی دارد ( .)01همانطور هک اش دش هرا   

همخوانی دارد ( .) 16

حساس ثم مرگ ياه يرتكاب رتشيب تي ب راتخاس هب ت   
دیواره سلولی آنها مربوط می شود ( .) 20

   

        

     

میتوان اینطور نتیجه گرفت هک مم تیلاعف تسا نک     
آنتی اکسیدانی باالی بره موم به دیگر تر یک بات موج دو
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Abstract
Propolis is one of the byproducts of bees. Biological activities of propolis is related to
geographical and botanical origion. The aim of this study was to evaluate the antibacterial
and antioxidant activity the three types of propolis with different geographical origion from
Golestan province in northern Iran.The evaluation of antibacterial activity by using agar well
diffusion method was performed. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum
bactericidal concentration (MBC) of propolis samples were determined by using broth
macrodilution tube method. Also the total phenolic content (TPC), total flavonoid content
(TPC) and free radical scavenging activity of propolis samples were determined. Grampositive bacteria compared to gram-negative bacteria showed more sensivity to different
concentrations of propolis samples. As MIC of propolis collected from the geographic region
of the Shast Kola for B. cereus and S. aureus was, 0/048 and 0/19 mg/ml respectively and for
S. dysentery and E.coli 3.12 and 3.12 mg/ml respectively. Propolis sample of JahanNama
area with mean of 142.67 mgGAE/g sample and 35.24 mgQE/g sample showed highest TPC
and TFC. The highest DPPH radical scavenging activity was related to Shast Kola propolis
sample. The antibacterial activity of propolis samples had direct correlation with phenolic
and flavonoid content. The total phenolic and flavonoid content had negative correlation with
free radical scavenging DPPH, explain that the antioxidant activity of propolis also is related
to other components. So the identification of other compounds of propolis is recommended.
Keywords: Propolis, Geographical region, Antibacterial activity, Antioxidant activity
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