ناجي و آخرون

مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠٠٩ ، ٥٧ - ٤٥ : ( ١ ) ١ ،

استخدام عسل النحل في تثبيت نمو البكتريا المعزولة من المرضى المصابين بالحروق .
سندس عادل ناجي
كلية التربية األساسية -جامعة ديالى

عباس عبود فرحان

احمد علوان القيسي

كلية التربية – الرازي -جامعة ديالى

الخالصة
أجريت ھذه الدراسة خالل المدة من  ٢٠٠٣/١١/١٥إلى  ٢٠٠٤/٧/١٥وشملت  ٧٠مريضا ً راقداً
في ردھة الحروق /مستشفى عام بعقوبة والذين يعانون من حروق ذي درجات مختلفة وذلك لعزل
البكتريا المسببة ألخماج الحروق بعد زرع  ١٢٦مسحة مأخوذة من المرضى على أوساط زرعيه
مالئمة للعزل والتشخيص ثم اختبرت فعالية تراكيز مختلفة من العسل )بطريقة االنتشار في االغار( ضد
 ١٨عزلة لألجناس البكتيرية قيد الدراسة أما حساب التركيز المثبط األدنى للعسل فقد أجري للعزالت
كافة .
أظھرت نتائج الفحوص الزرعية إن ) (%٨٠.١٦)(١٠١من المسحات حوت على نمو بكتيري فKي
حين كانت ) (%١٩.٨٤)(٢٥سالبة.وقد كانت أعداد ونسب العزالت البكتيرية كاألتي:
Enterobacter spp. (35)(%34.66), Pseudomonas aeruginosa (24)(%23.76) ,
Staphlococcus aures (21)(%20.79) , Escherichia coli (8)(%7.92) , Klebsiella
spp. 8(%7.92) , Proteus mirabilis (5)(%4.95).
أظھرت نتائج اختبار فعالية العسل ضد ) (١٨عزلة بكتيرية عائدة لألجناس Ps.aeruginosa
 E.coli , Staph aureus, Klebsiella spp. , Enterobacter spp. ,و  Pr.mirabilisعند
التراكيز ) %(١٠٠,٨٠,٦٠,٤٠,٢٠إن معدالت أقطار مناطق التثبيط على الوسط الزرعي للعزالت
البكتيرية كانت ) (٩, ٦,٤, ٠,٠ملم (١٠,٧,٤,٣,٠) ،ملم  (١٥,٦,٥,٤,٠)،ملم (٢٠,١١,٩,٥,٠)،
ملم (٢٥,٢٠,١٠,٠,٠)،ملم (٢٥,٢٢,٢٠,٦,٠)،ملم على التتالي .أما قيمة التركيز المثبط األدنى)(MIC
للعسل لعزالت  E.coli, Staph. aureus, Ps.aeruginosa, Enterobacter spp.قد كانت
) (%٤٠و ) %(٢٥,٣٠لعزالت . Pr.mirabilis, Klebsiella spp.

٤٥
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المقدمة
الحKروق  BurnsھKي األذى الحKراري المباشKKر لخاليKا الجلKد والتراكيKKب األساسKية نتيجKة التعKKرض
المفرط للتسخين بفعل الحرارة أو الكھرباء أو المواد الكيميائية .إذ تكون الحروق في البدء معقمة ولكنھا
تتطور إلى اخماج مختلفة بعد ساعات قليلة ) Rookوآخرون (١٩٦٨ ،فالتلوث بالبكتريا يتغير من وقKت
آلخKر أمKا عKدد البكتريKا فيKزداد متجKاوزاً المسKKتوى الحKرج عنKدھا يصKبح العKالج الموضKعي غيKر مKKؤثر
فيحدث موتا موضعيا للنسيج الحي بفعل غزو منطقة الحرق من البكتريا المستوطنة في ردھKات الحKروق
إذ تصبح البكتريا السالبة لصبغة كرام مھيمنKة ومسKيطرة وغالبKا ً مKا تكKون بكتريKا  PseudomonasھKي
السائدة).(١٩٨٢ ، Polk
وقد أصبحت مقاومة البكتريا لمضادات الحياة مشكلة ذات أھمية كبيرة وخاصة عندما تحل العتر
المقاومة محل العتر الحساسة عندھا يصبح العقار المستخدم عديم الفائدة و إن تيسر العقار الفعال في
المستقبل يتطلب أن يكون العقار المطور محتفظا ً بنسبة تقدم على العقار المقاوم ) Laurenceو
 .(١٩٩٢ ، Bennettومن اآلليات التي تستطيع من خاللھا األحياء المجھرية أن تظھر مقاومة
لمضادات الحياة إنتاج العصيات السالبة لصبغة كرام المقاومة لمجموعة
Aminoglycosideأنزيمات مثبطة لھذه المجموعة وھي ), Adenylating enzyme
 Brooks ) (Acetylating enzyme , Phosphorylating enzymeوآخرون  .(٢٠٠١،كما
تستطيع البكتريا السالبة لصيغة كرام مقاومة المضادات من خالل التغير في التركيب الكيمياوي
للغشاء أو االختزال في عدد الثقوب الموجودة مما يؤدي إلى تغير نفاذيته وبالتالي تصبح مقاومة
للمضاد ) Jacobyو .(١٩٨٥ ، Sutton
أما بكتريا  Staphylococcus aureusفتستطيع مقاومة مضادات البيتاال كتام )البنسلينات
والسيفالوسبوريتات( من خالل إفراز أنزيمات  B-Lactamaseخارج الخلية البكتيرية وبكميات
كبيرة ) (١٩٩٥ ، Livermoreوتقليل األلفة للمضاد من خالل تقليل فعالية األنزيمات المحللة
الموجودة ذاتيا ً في المضاد ) Lyonو .(١٩٨٧ ، skurray
كما تظھر بعض البكتريا مقاومة لعمل المضاد من خالل تغير في مسارھا الكيموحياتي وكذلك
ُتطور أنزيمات متغيرة تؤدي وظيفة ايضية واقل تأثراً بالعقار) Levinsonو .(١٩٨٩ ، Jawetz
تستخدم معالجات صيدالنية مختلفة لعالج الحروق ومنھا مرھم Povidone-iodineوھو من المواد
مانعة التعفن واسعة الطيف إذ يقتل أو يمنع نمو األحياء المجھرية ومن تأثيراته الجانبية إنتاجه أيض ذي
أس حامضي عند استخدامه في معالجة الحروق الكبيرة وأضعافه الوظيفة الكلوية فضالً عن امتصاص
األيودين من المرھم قد يتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية ).(١٩٩٣ ، Steen
اس(
وقد استخدمت عالجات مختلفة ومنھا العسل الذي ذكر  Zسبحانه وتعالى عنه إن )فِي ِه ِش َفا ٌء لِل َّن ِ
وكان ذلك قبل وجود المعامل والعلوم الدنيوية فآمن بذلك صحابة رسول ) Zصلى  Zعليه وآله وسلم(
بدون تردد وبدون طلب أدلة أو إثباتات )بن محمد .(١٩٨١ ،

٤٦
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يتكون العسل من سكريات ثنائية مختلفة ومنھا  Lactose, sucrose, Maltoseوسكريات معقدة
منھا  Dextroseوسكريات عديدة أخرى ومنھا  Gentibiose, Btrehalose, Nigeroseكما يحتوي
على معادن مختلفة ومنھا البوتاسيوم والسليكا والسليكون والحديد وغيرھا ،ومن أنواع االنزيمات التي
يحتويھا العسل Saccharaseو  Catalaseو Amylaseوأنواع أخرى من األنزيمات كما يحوي
العسل على أحماض أمينية عدة ومنھا Spartic acid, Glutamic acid, Alanine
 Proline , Hydroxyproline , Isoleucine , Aminobutyric acid,وأحماض أمينية عدة
أخرى ،ومن الفيتامينات التي يحتويھا العسل فيتامين Pyridoxine , Riboflavin , Thiamin , B
 Ascoribc acid , Nicotinic acid , Pantothenic acid,وغالبا ً ما يحتوي العسل على نسبة عالية
من فيتامين  Cتفوق نسبتھا في معظم الخضراوات والفواكه ) Atkinsو اخرون  : ١٩٨٦ ،عبد اللطيف ،
. (١٩٧٤
المواد وطرائق العمل
جمعت ) (١٢٦مسحة من المرضى الراقدين في ردھة الحروق التابعة لمستشفى بعقوبة العام للفترة
من  ٢٠٠٣/١١/١٥ولغايKة  ٢٠٠٤/٧/١٥وطيلKة مKدة رقKودھم فKي الردھKة وجKرى اسKتنباتھا علKى أوسKاط
تفريقيKة انتخابيKة متمثلKKة بوسKطي أغKKار الKدم و المKKاكونكي وحضKنت األطبKKاق بدرجKة )ْ (٣٧م لمKKدة )(٢٤
ساعة .وبعدھا أجريت االختبارات التشخيصية للعزالت النامية وباالعتمKاد علKى طريقKة  Cruicshankو
آخرون  (١٩٧٥ )،و  Baronو آخرون . ( ١٩٩٤ )،
يتصف العسل المستخدم في الدراسة انه عسل غير متبلور وتشكل أزھار الحمضيات المصدر
األساسي له فھو يتميز بلونه األصفر الفاتح وھو عسل نقي ) (%١٠٠ولم تضاف له أي مادة أخرى
وقد تم تقدير بعض المكونات الرئيسة له من الجھاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
كمKKا تKKKم التأكKKKد مKKKن إن العسKKKل معقKKKم وخKKKالي مKKKن التلKKKوث الميكروبKKKي وحسKKKب مKKKا ورد فKKKي
 Subrahmanyamوآخرون  (٢٠٠٣) ،وقد بينت نتائج اختبار عدم تلوث العسل بالبكتريا وذلKك لعKدم
وجKود أي نمKو بكتيKري علKى وسKطي  MacConkey,s agar, Blood agarبعKد مضKي ) (٤٨سKاعة
على الحضن بدرجة)ْ ٣٧م( وكذلك عدم تلوثه بالفطريات المرضية وغير المرضية إذ لم يالحKظ أي نمKو
فطري على وسط  Sabouraud agarبعد مضKي ثالثKة أسKابيع علKى حضKنه بدرجKة )ْ ٣٧م( وكKذلك لKم
يالحظ نمو فطري على ھذا الوسط بعد مضي ثالثة أسابيع على حضنه بدرجة حرارة الغرفة .
حضرت تراكيز تصKاعدية مKن العسKل ) (%٨٠,%٦٠,%٤٠,%٢٠) (V/VباسKتخدام المKاء المقطKر
المعقم وكذلك العسل غير المخفKف ) (%١٠٠لدراسKة تأثيرھKا علKى العKزالت البكتيريKة باعتمKاد طريقKة
النش ٍر)) ( Spreadingالحديثي و السيمري .(١٩٩٣ ،
قيمKة التركيKز المثKبط األدنKى للعسKل ) Minimum inhibition Concentration (MICاسKKتخدمت
طريقKKة  Subrahmanyamو آخKKرون  ( ٢٠٠١ ) ،و  KhalilوآخKKرون (٢٠٠١ ) ،لتقKKدير التركيKKز
المثبط األدنى ) (MICللعسل وذلك بتحضير تراكيز مختلفة من العسKل ضKمن الوسKط الزرعKي ) أغKار
مولر – ھنتون( بإضافة العسل بأحجام مختلفKة إلKى أحجKام مختلفKة مKن الوسKط و مزجKت معKا فKي درجKة
حرارة )(٥٦م إلعطاء التراكيز النھائية للعسل )(%٤٠, %٣٠ , %٢٥ , %٢٠ ,%١٥ , %١٠ , %٥
ثم لقحت األطباق ) (١،٠مل من العالق البكتيري بعمر ) (٢٤سKاعة والمنمKى فKي وسKط المKرق ال مغKذي
)بعد موازنته بمحلول ماكفرالند( ولكافة العزالت البكتيرية وعملKت أطبKاق سKيطرة موجبKة تحتKوي علKى
٤٧
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المKزروع البكتيKري علKى الوسKط الغKذائي )آغKار مKولر -ھنتKون( الKذي لKم يضKف إليKه العسKل ثKم حضKنت
األطباق في درجة )ْ (٣٧م ولمدة ) (٢٤ساعة وبعدھا لوحظ وجود النمو من عدمهِ.
النتائج والمناقشة
يوضKح الجKKدول ) (١آن عKKدد العينKKات الموجبKKة الملوثKKة للحKKروق بعKKد زرع المسKKحات المKKأخوذة مKKن
المرضKKى المصKKابين بKKالحروق علKKى األوسKKاط الزرعيKKة المختلفKKة وتشخيصKKھا )بالفحوصKKات المختلفKKة(
كانت) (١٠١مسحة من مجموع ) (١٢٦مسحة أما العينات السالبة للتلوث البكتيري ف كانت ) (٢٥عينة.
جدول .١العزالت البكتيرية المعزولة من  ٧٠مريضا مصابا بالحروق.
العزالت

العدد

%

Enterobacter spp

٣٥

٣٤.٦٦

Ps.aeruginosa

٢٤

٢٣.٧٦

Staph.aureus

٢١

٢٠.٧٩

E. coli

٨

٧.٩٢

Kelbsiella spp.

٨

٧.٩٢

Pr.mirabilis

٥

٤.٩٥

مجموع العينات الموجبة

١٠١

٨٠.١٦

مجموع العينات السالبة

٢٥

١٩.٨٤

المجموع الكلي للعينات

١٢٦

١٠٠

كما يوضح الجدول إن أعلى نسبة للتلوث كانت ببكتريا  Enterobacter spp. .تليھKا بكتريKا Ps.
 aeruginosaثم بكتريا  Staph. aureusإذ كانKت نسKبة التلKوث }, (%٢٣.٧٦)٢٤ , (%٣٤.٦٦)٣٥
{ (%٢٠.٧٩)٢١على التوالي أما األنواع األخرى فكانت
 pr .mirabilis , Klebsiella spp. , E. coliوبنسبة }(%٧.٩٢)٨,(%٧.٩٢)٨
 {(%٤.٩٥)٥,على التوالي .
توضح نتائج ھذه الدراسة إن أعلKى نسKبة للتلKوث تعKود لبكتريKا  Enterobacter spp.وھKذا يتفKق
مع ما ذكره الباحث  Shahوآخرون  (٢٠٠٢ )،الذي ذكر إن بكتريا  Enterobacter spp.ھي واحدة
من األنواع األكثر شيوعا في إصابات الحروق المعقدة.

٤٨

مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠٠٩ ، ٥٧ - ٤٥ : ( ١ ) ١ ،

ناجي و آخرون

وقد عزا الباحث  Gorbachوآخرون  (١٩٩٨)،سبب ازدياد اإلصابة بھKذا النKوع البكتيKري فKي السKنين
األخيرة يعود إلى كونھا بكتريا انتھازية وموجKود بشKكل واسKع فKي البيئKة اإلحيائيKة فضKال عKن مقاومتھKا
لعدد كبير من مضادات الحياة .كما وجد  Catonو آخرون  (٢٠٠٢ )،إن ھذه البكتريKا واحKدة مKن أھKم
مسKKببات اإلصKKابات البكتيريKKة المكتسKKبة فKKي السKKنوات األخيKKرة وقKKد عKKزى ذلKKك إلKKى إنتاجھKKا ألنKKزيم
البيتاالكتميز واسع الطيف ) Extended Spectrum B-Lactamase (ESBLالمسؤول عKن مقاومKة
ھذه البكتريا لمضادات الحياة وتسبب ھذه البكتريا اإلصابة في وحدة الحروق.
قد تكون اإلصKابة بھKذه األنKواع البكتيريKة مصKدرھا داخلKي المنشKأ )  (Endogenousإذ إن بعKض
األنواع توجد على الجلد وفKي األمعKاء والجھKاز التنفسKي أو قKد يكKون خKارجي المنشKأ ) (Exogenous
ومصKدره األشKخاص اآلخKرين )كالعKاملين ضKKمن الكKادر الطبKي أو الزائKرين( أو الشراشKف واألغطيKKة
فضالً عن بيئة المستشفى ) Shahوآخرون .(٢٠٠٠ ، Kzeer : ٢٠٠٢ ،
وقد أظھرت نتائج دراسة تأثير تراكيز مختلفة من العسل على البكتريا المعزولة من إصابات
الحروق بطريقة الحفر وباستخدام وسط مولر ھنتون الصلب  ،يتضح في الشكل ) (١إن أعلى معدالت
أقطار التثبيط بلغت ) (٢٥،٢٥،٢٠،١٢،١٠،٩ملم لبكتريا , Klebsiella E.coli, Pr.mirabilis
 Ps.aeruginosa ,Enterobacter spp. spp. , Staph.aureus,عند التركيز  ،%١٠٠وقد وجد
الباحث  Khalilوآخرون  (٢٠٠١) ،إن معدالت أقطار التثبيط لبكتريا  Staph aureusو E.coli
) (٢٧،١٦ملم على التوالي عند استخدامه لعسل الخردل الخام .أقل معدل ألقطار التثبيط كان
) (٦،٥،٣،٢ملم لبكتريا Klebsiella , Enterobacter spp., Staph.aureus, Pr.mirabilis
 spp.وقد ذكر الباحث  Opalوآخرون  (١٩٩٠) ،إن تركيز العسل  %٤٠فأكثر يقلل من نمو العزالت
البكتيرية أما العسل غير المخفف فيمتلك التأثير األكبر على نمو العزالت البكتيرية لكن التركيز %٣٠
فأقل ال يثبط نمو البكتريا قيد الدراسة .إن عملية التثبيط لتراكيز العسل فسرت على أساس امتالك
العسل خواص مضادة لمختلف أنواع البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام ومن ھذه الخواص
المحتوى السكري ذا التركيز العالي الذي يسبب زيادة الضغط التنافذي وبالتالي حصول عملية البلزمة
و كذلك األس الھيدروجيني الذي يميل للحامضية التي من شأنھا أن تؤثر بشكل أو بآخر على نمو الخلية
البكتيرية من خالل تأثيرھا على عمل األنزيمات البكتيرية المشتركة في الفعاليات االيضية  ،وكذلك
فعالية بيروكسيد الھيدروجين )  (H2 O2المضاد للبكتريا فضال عن احتواء العسل على بعض المواد
الكي مياوية ذات التأثير السمي القاتل للعديد من األنواع البكتيرية  ،ومواد كيمياوية ذات أصل نباتي
تدعى  Phytochemical componentكما تحتوي بعض أنواع العسل على العديد من المركبات التي
تمتلك خواص مضادة لنمو البكتريا ومن ھذه المركبات الفالفينوات ) (Flavonoidsوكذلك أحماض
فينولية ) Subrahmayam) (Phenolic acidsوآخرون (٢٠٠١ ،
يتضح من خالل الصور  ٥ ،٤ ،٣ ،٢ ، ١و  ٦تأثير تراكيز العسل على األنواع البكتيرية قيد
الدراسة.
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صورة  . ٢توضح التأثير التثبيطي لتراكيز من العسل على نمو بكتريا E.coli
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سيطرة
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صورة  . ٣توضح التأثير التثبيطي لتراكيز من العسل على نمو بكتريا Staph.aureus
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صورة  . ٤توضح التأثير التثبيطي لتراكيز من العسل على نمو بكتريا Klebsiella.spp.
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صورة  . ٥توضح التأثير التثبيطي لتراكيز من العسل على نمو بكتريا Enterobacter spp
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صورة  . ٦توضح التأثير التثبيطي لتراكيز من العسل على نمو بكتريا Ps.aeruginosa
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Ent.= Enterobacter spp.
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جدول  . ٢قيم ) (MICللعسل المثبطة للعزالت البكتيرية .
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عدد ونسبة العزالت المثبطة بتراكيز العسل المحضر
في وسط أغار مولرـ ھنتون
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أظھرت الدراسة إن قيم الـ ) %(٤٠،٤٠،٤٠،٤٠،٣٠،٢٥) (MICالمثبطة لجميع عزالت
، Klebsiella spp. ،E.coli ،Staph.aureus ،Ps. aeruginosa ، Enterobacter spp.
 Pr.mirabilisعلى التتالي كما موضح في الجدول ) .(٢وقد تقاربت ھذه النتيجة مع الباحث Willixو
آخرون  ١٩٩٢ ،الذي وجد أن قيمة الـ MICللعسل النيوزلندي والمثبطة لجميع عزالت )E.coli
 (%٣٧في حين لم تتفق ھذه النتيجة مع نتيجة الباحث  Cooperوآخرون  (١٩٩٩) ،وقد وجد الباحث
Subrahmanyamوآخرون  (٢٠٠٣) ،إن قيمة التركيز المثبط األدنى ) (MICللعسل الذي استخدمه
في تثبيط عزالت  Ps.aeruginosaھي ) (%٢٥والذي أشار إلى إن قيمة  MICللعسل النيزلندي كانت
) %(٣- ٢المستخدم في تثبيط عزالت بكتيريا . Staph.aureus
المصادر
الحديثي ،ھديل توفيق والسيمري ،إحسان عيدان  . ١٩٩٣علم البكتريا العملي .الطبعةالثانية
.دارالكتب للطباعة والنشر .جامعة البصرة
بن محمد ،أبو حذيفة إبراھيم  . ١٩٨١.التداوي بعسل النحل  .دار التربية للطباعة والنشر بغداد.
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ABSTRACT
This bacteriogical study was conducted in department of burns of
general Baquba Hospital to assess the bacterial of burns , (126) swabs were
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collected from(70) patients with burns the period from 15/11/2003 to 15/7/2004.
The swabs were cultured on suitable media for isolation and diagnosis of
bacteria. Different concentrations of honey were tested against 18 isolates from
bacterial genera in this study (by diffusion in agar ) whereas , the determination
of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) for honey were done for all
isolates .
The result of cultures showed that 101(80.16%) of the burns swabs yielded
bacterial growth while 25 (19.84%) were negative. The number and percentage
of bacterial isolates were as follow: Enterobacter spp. 35(34.66%)
Pseudomonas ,aeruginosa 24 (23.76%), Staphylococcus aureus 21 (20.79%) ,
Escherichia coli
8(7.92%) , Klebsiella spp. 8(7.92%) , proteus mirabilis
5(4.95%).
The diameters of inhibition zones of different concentration of
honey(20,40,60,80,100)%. against Ps. aeruginosa , Enterobacter spp .,
klebsiella spp., Staph .aureus , E.coli and Pr . mirabilis at aconcentration were
(0,0,0,4,6,9) mm, (0,0,3,4,7,10) mm, (0,0,4,5,6,15) mm, (0,0,5,9,11,20) mm,
(0,0,0,10,20,25) mm and (0,0,6,20,22,25) mm respectively. Whereas the (MIC)
of honey for Enterobacter spp., Ps. aeruginosa,Staph. aureus and, E. coli was
(40%) while the (MIC ) for Klebsiella spp., Pr. mirabilis were (30and25)%
respectively .
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