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  الملخص 

          منتجـات النحـل    تم في هذه الدراسة تحديد التأثير التثبيطي لمـادة العكبـر التـي تعـد احـد     

ــة    ــراثيم الموجبـ ــن الجـ ــواع مـ ــض األنـ ــد بعـ ــة ضـ ــرام   المهمـ ــبغة كـ    لصـ

)Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis ( والسـالبة 

 ,Klebsiella pneumonia , Salmonella typhimurium , Proteus vulgaris( ام لصـبغة كـر  

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. (      وقد أظهـرت النتـائج امـتالك هـذه المـادة  

ــراثيم  ــادة للجـ ــة مضـ    Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenesفعاليـ
المثبط األدنى له على هذه األنواع من الجراثيم التي أظهرت حدد التركيز و  pnemonia Klebsiella و 

قـرص  /مايكروغرام Streptococcus pyogenes 2.5 حساسية له وكان التركيز المثبط األدنى للنوع  

  .قرص/مايكروغرام  Klebsiella pneumonia   0.25 و  Staphylococcus aureusولكل من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The inhibitory effect of propolis produced by honey bees was determined for some 
Gr positive (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis) and 
some Gr negative (Klebsiella pnemonia, Salmonella typhimurium, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.), the inhibition was particularly evident on, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes   and Klebsiella pneumonia. The 



  وآخرون  أديبة يونس شريف  

minimum inhibitory concentration (MIC) of porpolis on these three bacteria were 
determined. These were 2.5 (µg/disc) for Streptococcus pyogenes, 0.25 for              
Klebsiella pneumonia and Staphylococcus aureus . 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

  ة تسـاعد  استخدم خارجياً وداخلياً من قبل اإلنسان آلالف السنين كمـاد  القدم وعرف العكبر منذ 

  على الشفاء وقد عـرف المصـريون القـدامى خـواص العكبـر واسـتخدموه فـي تحنـيط موتـاهم          

)Elain et al., 2002.(  

يطلق مصطلح العكبر على المادة الصمغية التي تجمع من قبل النحل من مصادر نباتية مختلفـة،  

تكون لزجة وبألوان مختلفة يجمعها وهذه المادة متعددة الوظائف تستخدمها النحلة للحفاظ على امن الخلية و

النحل من األوراق والبراعم واألغصان الصغيرة ولحاء الشجر ويحملهـا إلـى خاليـاه ويمزجهـا مـع      

اإلفرازات اللعابية ودقائق الشمع تستعمل في لصق اإلطارات وتقوية األقراص الشمعية ولصقها يبعضـها  

إبعاد فتحة الطيران  قب موسم الشتاء يقوم النحل بتضييوبهذا تسد ما قد يوجد بالخلية من ثقوب وعند اقترا

  بواسطة العكبر للحد من تسرب البرد إلى داخـل الخليـة ممـا يـؤدي إلـى انتظـام الحـرارة فيهـا         

  ).Elain et al., 2002و  1973اللطيف،  ؛ عبد1998حمزة، (

تعني المدينة  Polisتعني المقدمة و  Proمن مقطعين وهي الـ  Propolisاشتقت كلمة بروبولس 

أي مقدمة المدينة كناية عن وظيفة هذه المادة في حماية الخلية من الهجمات الخارجية المتمثلة بالحشـرات  

أو الحيوانات األخرى والجراثيم، للبروبولس نكهة شديدة الوضوح في البداية ولكنها تختفي أثناء المضـغ  

نصف ساعة تقريباً إذ أن مضغ العكبر فترة طويلـة   تدريجياً، وتترافق مع تحرر العوامل الفعالة منه بعد

يسمح لخواصه المفيدة بالتحرر، أما التركيب الكيمياوي للعكبر فهو معقد جداً ولم تحدده الدراسات المختلفة 

وهو يختلف باختالف المصدر النباتي، إن العكبر ال يذوب بالماء لكنه يذوب بالكحول، وقد أمكـن عـزل   

ممـا يفسـر    Arhoidesباستخدام مذيبات مناسبة وكانت غالبيتها من مجموعـة   أكثر من عشرين مركباً

  ).1998حمزة، (خواصه كمضاد حيوي 

وزيوت % 30والرحيق النباتي بنسبة % 50وبصورة عامة فهو يتكون من المادة الصمغية بنسبة 

ء خشـبية  د أخرى يضمنها أجزامن موا% 5إضافة إلى % 5وحبوب الطلع % 10عطرية أساسية بنسبة 

فضال عن كونه غني بالدهون واألحماض العضوية ومركبات االيثر للكحوالت األحادية ). 1998، حمزة(

التكافؤ وكذلك من عناصر مثل الحديد والنحاس والمنغنيز والزنك وغيرهـا مـن الفيتامينـات وخاصـة     

  ).2006 النعمة،(منه % 10-5ألن حبوب الطلع تشكل حوالي  Aوفيتامين  Bمجموعة فتامين  

ــات     ــراثيم و الفايروس ــادة للج ــادة مض ــو م ــة فه ــة مختلف ــات بايولوجي ــر فعالي   للعكب

ــدة      ــادة لألكس ــألورام ومض ــادة ل ــة مض ــك فعالي ــا يمتل ــات كم ــاً لاللتهاب ــدالً مناعي    ومع

); Sun et al., 2000 ; Banskota et al., 2000  ., 2001 ; Isla et al Santos et al., 2002.(  
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وهو طبيب اغريقي بوصف استخدام العكبر لمعالجـة التقرحـات والجـروح     وقد قام هيبوقراط

، وقد وصفة ابن سـينا فـي   خدم في عالج الجروحواستخدامه داخلياً في عالج القرحة أما خارجياً فقد است

وخالل حقبة من الزمن كان يسـتعمل   .كتاب قانون علم الطب كعالج للجروح التي تحدثها رؤوس السهام

جة الجروح التي تتماثل للشفاء ببطء وخاصة خالل الحرب العالمية الثانية وقد اسـتخدم فـي   خاللها لمعال

أكثر من أوربا، لكن في مطلع الخمسينات اهتمت أوربا بالعكبر وخالل الحـرب  ) سابقاً(االتحاد السوفيتي 

اسـتخدم  ) رن الماضينهاية الق(التي اندلعت بين االنكليز وسكان إحدى مستعمراتهم في أفريقيا االستوائية 

  ).1998حمزة، ( العكبر في تنظيف وتصفية الجروح بعد مزجه بالفازلين

أوضحت الدراسات إن العكبر يعمل كمضاد للجراثيم وباليات مختلفة فهو يمنع انقسامها باإلضافة 

مـن   إلى انه يعمل على تحطيم جدرانها وتغير السايتوبالزم الخاص بها وذلك الحتوائه على نسبة عاليـة 

ــة     ــنفس الميكانيكي ــة ب ــادات الحيوي ــن المض ــر م ــع كثي ــترك م ــو يش ــذا فه ــد وبه   الفالفونوي

يتصف العكبـر بفعاليتـه المضـادة    ). Velikova et al., 2000 ; Elain et al., 2002و 1998حمزة، (

الذي يعـد   Trichophyton rubrumللفطريات إذ استخدم في عالج اإلصابات الجلدية الناتجة عن الفطر 

ن أكثر مسببات االلتهابات الجلدية شيوعاً، كما سجل تأثيره على الفطريات المسببة إلصـابات الجهـاز   م

فضال عن امتالكـه  ). Murad et al., 2002 ;Velikova et al., 2000(البولي التناسلي والجهاز الهضمي 

ــة    ــة الذهبي ــورات العنقودي ــادة للمك ــة مض ــون Staph. aureusفعالي ــا القول     E.coliولبكتري

; Margo and Carralho., 1994)  Keskin et al., 2001 ; Moreno et al., 1999.(  

فعالية سكاكر البروبولس فـي عـالج اإلصـابة     2002وجماعته عام   Elainوأوضحت دراسة 

  . بالتهاب األغشية المخاطية في مناطق الجسم المختلفة وفي عالج التهاب اللوزتين

  ويـة الجهـاز المنـاعي فـي الجسـم وبـذلك فهـو يزيـد مـن          تعمل مادة العكبـر علـى تق  

   Phagocytosisمقاومــة الجســم لألمــراض إضــافة إلــى قدرتــه علــى تحفيــز عمليــة البلعمــة 

)Khayyal et al., 1993   ; Mirzoeva et al., 1996(   واستخدم العكبر في عالج تنخر األسـنان مـن ،

  ).1998و حمزة،   Margo and Carralho., 1994(خالل دوره كمضاد للجراثيم المسببة للتنخر 

ونظراً لما في العكبر من فعاليات مختلفة فقد استهدفت الدراسة تحديد قدرتـه المضـادة ألنـواع    

 .مختلفة من الجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرام

  

  المواد وطرائق العمل

، لدراسـة  )Bauer et al., 1966(استخدمت طريقة االنتشار باألقراص لتحديد الفعالية المضـادة  

، ثم اضيف  Diethyl Sulfoxide مل من مادة 0.5 غم منه في  0.5التأثير التثبيطي لمادة العكبر تم إذابة 

حضرت  ،)Lu et al., 2005(أقراص من ورق الترشيح المعقمة    10مل منه الى قنينة حاوية على  0.1

  :مزارع فتية للجراثيم 
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Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis, Klebsiella 
pnemonia, Salmonella typhimurium, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli.  كلية العلوم وذلك بتلقيحها في أنابيب / والتي تم الحصول عليها من قسم علوم الحياة

ساعة، ثبتـت أعـداد البكتريـا     24م ولمدة 37ألنابيب بدرجة حرارة من وسط المرق المغذي، حضنت ا

لقحـت  . 3سـم / خلية  x 810 1بالمقارنة مع األنبوب الثالث من أنابيب ماكفالرالند القياسية والذي يعادل 

مل من المعلق الجرثـومي   0.1 أطباق من وسط االكار المغذي باألنواع الجرثومية المذكورة وذلك بإضافة

، وزعـت األقـراص   Lالطبق ونشرت بشكل منتظم  باستخدام قضيب زجاجي بشكل حـرف  إلى سطح 

حـدد  . سـاعة  24م ولمدة 37 المشبعة  بمادة العكبر على سطح الطبق وحضنت األطباق بدرجة حرارة

التأثير التثبيطي لمادة العكبر على األنواع الجرثومية قيد الدراسة بمقارنة أقطار التثبيط حول القرص مـع  

التـي اسـتخدمت كمضـادات للسـيطرة      Cephalexinو  Ampicillinار التثبيط للمضادات الحيوية أقط

لجميع الجراثيم وباالعتماد على ما يستخدم في مختبر الصحة العامـة والمعتمـد علـى      controlالموجبة

  ).Vandepitte et al., 1991 Talib and Khurana, 1996 ;( فحوصات منظمة الصحة العالمية 

أضـيف لكـل    ،خمسة أنابيب اختبار نظيفة ومعقمةد التركيز المثبط األدنى للعكبر وذلك بأخذ حد

األنبوب األول للحصـول علـى    في غم من العكبر 1تم إذابة  ، Diethyl Sulfoxideمن مادة 3سم1منها 

 500ركيز من األنبوب األول إلى األنبوب الثاني للحصول على الت 3سم1، نقل  3سم/ملغم  1000التركيز 

 3سم/ملغم  250من األنبوب الثاني إلى األنبوب الثالث للحصول على التركيز 3سم1، بعدها نقل 3سم/ملغم 

 3سم/ملغم) 62.5 ،125 ،250 ،500 ،1000(وهكذا وصوال إلى األنبوب الخامس لنحصل على التراكيز 

ن أوراق الترشـيح المعقمـة   ص مقر 100من كل تركيز  إلى قنينة حاوية على 3 نقل ا سم. على الترتيب

. قيد الدراسة مملم، شبعت األقراص بهذه التراكيز  ووزعت على سطح األطباق الملقحة بالجراثي 6وبقطر 

ساعة وسجلت النتيجة بمالحظة أعلى تخفيـف منـع نمـو     24م ولمدة 37حضنت األطباق بدرجة حرارة

  .الجراثيم

  

  النتائج والمناقشة

المعزولـة مـن   Klebsiella pnemonia لعكبر ضد جرثومة الــ  أوضحت الدراسة تأثير مادة ا

وهنا تتجلى أهمية البروبولس في عالج األمـراض التـي قـد    . المرضى الراقدين في مستشفيات الموصل

والتهاب الجهاز البولي وغيرها والتي تعد  Pneumoniaتسببها هذه الجراثيم االنتهازية ومنها التهاب الرئة 

، ولم يظهر العكبر أي قابلية تثبيطية على )1990الجبوري، (ذات عالقة وثيقة بعدوى المستشفيات الوبائية 

، كما اظهـر فعاليـة تثبيطيـة ضـد جرثـومتي      السالبة لصبغة كرام قيد الدراسة باقي األنواع الجرثومية

Staphylococcus aureus , Streptococcus pyogenes  بينما لم يظهر العكبر أي فعالية ضد جرثومـة 

Streptococcus faecalis   1(وكما موضح في الجدول رقم.(  
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  .السالبة والموجبة لصبغة كرام انواع من الجراثيمفعالية عكبر النحل ضد :  1الجدول  

  

ومن الممكن أن يكون احد أسباب عدم تأثير مادة العكبر على األنواع الجرثومية األخرى السـالبة  

بغة كرام قيد الدراسة هو احتمال امتالك هذه األنواع لعوامل معينة قد تكون جينية أو عوامل أخـرى  لص

  تمكنها من مقاومة التأثير التثبيطي لهذه المادة وخاصة إن هـذه األنـواع هـي جـراثيم ممرضـة تـم       

  عزلها من مرضى راقـدين فـي المستشـفيات ممـا قـد يكـون هنـاك احتمـال ان لـديها عوامـل           

  وة تمكنهــا مــن مقاومــة العديــد مــن المضــادات الحيويــة والعوامــل المــؤثرة األخــرى ضــرا

)Moreno et al., 1999 ; ; Drago et al., 2000 Bankova., 2000.(  

وقد أكدت دراسة لعينات من مادة البروبولس جمعت من مصادر مختلفة إن تـأثير هـذه المـادة    

  س المستحصل عليها من مدينة بني سويف من مصـر  يختلف حسب مصدرها، فقد وجد ان مادة البروبول

  فــي حــين ان البروبــولس   E. coliو   Staphyococcusلهــا فعاليــة تثبيطيــة ضــد كــل مــن 

  السـابقة   جرثوميـة المستحصل عليه مـن مدينـة الفيـوم يمتلـك فعاليـة متوسـطة ضـد األنـواع ال        

); Sforcin et al., 2000 Hegazi and El-Hady., 2001(.  

إلى قدرة مادة العكبر علـى التئـام الجـروح     2002وجماعته عام  Santosارت دراسة وقد أش

ولتقدير الفعالية التثبيطية لعكبر النحل تم إجراء سلسلة  ،viridans Streptococcusالمتسببة عن جرثومة  

دنـى  وذلك لتحديد التركيز المثبط األ 3سم/ملغم  ) 62.5 ،125 ،250 ، 1000،500(من التخافيف شملت 

)MIC(     ووجد أن التركيز المثبط األدنى لمـادة العكبـر علـى جرثومـة ،pyogenes Streptococcus   

 Klebsiellaو   Staphylococcus aureusبينما كان التركيز المثبط األدنى لكل من  3سم/ملغم  250هو

pnemonia  2(وكما مبين في الجدول رقم  3سم/ملغم  125هو.(  

  

  

  
 

  حساسية الجراثيم جرثوميةاألنواع ال
Klebsiella pneumonia S  
Sallmonella typhimurium R  
Pseudomonas aeruginosa R  
Proteus vulgaris R  
Escherichia coli R  
Staphylococcus aureus S  
Streptococcus pyogenes S  
Streptococcus faecalis R  
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   .كيز المثبط االدنى للبروبولسالتر: 2جدول  ال

  االنواع الجرثومية 
  حساسية الجراثيم 

1000 
  مل/ملغم 

500  
  مل/ملغم 

250 
  مل/ملغم 

125  
  مل/ملغم 

62.5  
  مل/ملغم 

Streptococcus  pyogenes S  S  S  R  R  
Staphylococcus  aureus S  S  S S  R  
Klebsiella  pneumonia S  S  S  S  R  

  

  فــي األرجنتــين أن للعكبــر فعاليــة ضــد الســبحيات القيحيــة أشــارت دراســة أجريــت

 Streptococcus pyogenes  وكــان التركيــز المثــبط األدنــى)MIC( 7.8  مــل /مــايكرو غــرام  

)Moreno et al., 1999.(  

وجد إن التركيز المثـبط   Streptococcus pyogeneses جرثومةوفي دراسة أخرى أجريت على 

         ، )Drago et al., 2000(ذه الجرثومة كان في التراكيز العاليـة لهـذه المـادة    األدنى لمادة العكبر على ه

                   ضـد العديـد مـن األحيـاء المجهريـة كـان       MICوفي دراسة أخرى لتحديد التركيز المثبط األدنـى  

              Staphylococcus aureus  ،Pseudomonas aeroginosaلكـل مـن    3سـم /ملغـم    MIC 14الـ 

 ).E. coli )Burdock, 1998و 
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