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Abstract
In this study, the physico-chemical and antimicrobial properties of
alcoholic extract of propolis were evaluated. Physico-chemical
properties of propolis samples including moisture content, color,
turbidity and antioxidant activity and chemical composition were
measured. The antimicrobial properties of the extract were also
investigated. The antioxidant property of propolis was 92.75%. In
chemical analysis of the extract, 61 bioactive compounds were
identified. Chalcone is the most abundant substance in the extract.
Antimicrobial tests showed that the minimum inhibitory
concentrations of propolis extract against Salmonella enteritidis,
Staphylococcus aureus and Escherichia coli and Candida albicans
was 40, 10, 40 and 5 (μg/ml) and the minimum bactericidal
concentration of the provided extract against mentioned
microorganisms was 40, 10, 80 and 5 (μg/ml), respectively.
Findings indicate that propolis is an antimicrobial compound with
high antioxidant properties and can be used in food and
pharmaceutical industries.
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چکیده
در این مطالعه ،ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره الکلی برهموم مطالعهه
شد .ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونۀ برهموم یعنهی میهزان ربوبهت ،رنهد ،کهدور و
خاصیت آنتیاکسیدانی و ترکیب شیمیایی اندازهگیری و خاصیت ضهدمیکروبی عصهاره نیهز
بررسی شد .خاصیت آنتیاکسیدانی برهموم ،با روش  DPPHبه میزان  %22/57اندازهگیهری
شد .در تجزیۀ شیمیایی عصاره 11 ،ترکیب فعال زیستی شناسایی شد .چهالکون بیشهترین
ترکیب فعال عصاره را تشکیل داده است .آزمونهای ضد میکروبهی نشهان داد کهه حهدا ل
غلظههت مهارکننههدگی عصههاره بههرهمههوم در برابههر بههاکتریهههای سههالمونال اینتریتیههدی ،
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کوالی و مخمر کاندیدا آلبیکن بهترتیب 44 ،14 ،44
و  7میکروگرم در میلیلیتر و حدا ل غلظت کشندگی بهترتیب  04 ،14 ،44و  7میکروگرم
در میلیلیتر است .یافته ها حاکی از آن است که بره موم یک ترکیب ضدمیکروب با خاصیت
آنتی اکسیدانی باالست و در صنایع غذایی و دارویی میتوان از آن استفاده کرد.
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است که به وسیلۀ زنبهور عسهل از بهر هها ،جوانهۀ گهلهها ،سها ه و

از کاستیهای عصارهگیهری بها آب ،عطهر و بعهم شهدید بهرهمهوم و

شکاف های موجود در پوست برخهی از گونههههای درخهت از جملهه

ترکیبا فنلی کمتر آن در مقایسه با عصاره الکلی (حهدود  14برابهر

درخهت صههنوبر ،اکهالی،توس ،ا ا یهها و توسهکا جمههعآوری و فههراوری

کمتر) است؛ زیرا این ترکیبا حاللیت کمتهری در آب دارنهد .یهک

میشود .زنبور عسل مواد جمعآوری شده را به کندو میبرد ،بها مهوم

جایگزین برای حالل های ذکرشده ،یک مجموعه حالل غیهر اتهانولی

مخلوط و بره موم را تولید میکند که مادهای بسیار چسهبنا

اسهت.

بر پایۀ پلی اتیلن گالیکول است که در مقایسه با عصاره آبی ترکیبا

زنبههور عسههل از بههرهمههوم بهههدلیههل خههواا مکههانیکی و فعالیههت

فعال بیشتری دارد[.]2

زیستشناختی آن ،برای ساخت ،تعمیر و حفاظت از کنهدو اسهتفاده

به نظر می رسد که برهموم بهعنوان یک آنتیبیوتیک ببیعی در برابهر

میکند .همچنین بره موم دما و ربوبهت درون کنهدو را نیهز تنظهیم

گسترۀ وسیعی از میکروب ها و بدون مقاومشدن میکهروبهها بهه آن

می کند .ترکیب شیمیایی بره موم ثابت نیست و با تغییر شرایط آب و

دارای خاصیت آنتیبیوتیکی باالیی اسهت؛ لهذا در تحقیهی پهیش رو،

هوایی ،منطقه جغرافیایی ،شرایط محیطهی و فصهل برداشهت تغییهر

عالوه بر ویژگی های فیزیکی (میزان ربوبت ،رند ،کهدور و درجهۀ

میکند .بیش از  424نوع ترکیب شهیمیایی از نمونههههای بهرهمهوم

بریک ) و شیمیایی (خاصیت آنتهی اکسهیدانی و تجزیهۀ ،)GC-MS

جمع آوری شده در نقاط مختلف جهان شناسایی شده است .بههبهور

خاصههیت ضههدمیکروبی عصههاره الکلههی بههرهمههوم جمههعآوریشههده از

کلی فالوونوئیدها اصلیترین ترکیب فعال زیستی برهموم بهه حسهاب

زنبورداریهای ابراف شهرستان ممقان ،بررسی شده است.

اعزازیملکی و همکاران – صص13-04 :.

بره موم یک مادۀ رزینی با رند متغیهر (سهبز ،رمهز ،زرد و ههوهای)

ترکیههب شههیمیایی عصههاره از برتههریهههای آن بههه حسههاب مههیآیههد.

می آیند .فعالیت زیست شناختی متنوعی برای فالوونوئیهدها گهزارش
شده است و مقهدار و نهوع آن بهه گیهاهی کهه زنبهور از آن اسهتفاده

 .2مواد و روشها

می کند ،بسهتگی دارد .بهرهمهوم ههمچنهین خاصهیت ضهدمیکروبی،

 3-2مواد

ضدویروسی و آنتی اکسیدانی دارد که خاصیت ضدمیکروبی باالی آن

در مطالعۀ حاضر بره موم از زنبورداریهای ابراف شهرسهتان ممقهان

را می توان به غلظت باالی ترکیبا فنولی و فالوونوئیدها نسبت داد.

جمع آوری شد .بهاکتری اشریشهیا کهوالی ،PTCC-1162 1سهالمونال
3

خاصیت ضدمیکروبی برهموم بستهبه فصل و ناحیۀ جغرافیایی ممکن

انتریتیدی  ،PTCC-1709 2استافیلوکوکوس اورئوس

است متفاو باشد؛ اما فعالیت ضدمیکروبی برهموم جمعآوریشده از

و مخمهر کاندیهدا آلبیکنهز  PTCC-5059 4از بانهک میکروبهی ایههران،

نواحی مختلف ،بر باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتریهای گهرم

تهران تهیه و برای عصاره گیری از اتانول ( %21شرکت دکتر مجللی)

منفی تأثیر بیشتری دارد[2و.]1

استفاده شد.

PTCC-1764

برهموم خام به دلیل داشتن آالینده های زیهاد و حاللیهت کهم در آب،
برای استفاده در صنایع غذایی مناسب نیست .بنابراین ،برهموم باید با

 2-2روشها

عصاره گیری تصفیه شود؛ برای این منظهور مهی تهوان از حهاللههای

 3-2-2تهیۀ عصاره الکلی برهموم

مختلفی از جمله اتانول ،آب و گلیسرول استفاده کرد .عصاره برهموم

پ

حاصل از اتانول بسیار مناسب است؛ چرا که موم بسیار کمهی دارد و

شد ،س،

غنی از ترکیبا فعال زیستی اسهت ،هرچنهد ممکهن اسهت عصهاره

ریز برهموم با 144میلیلیتر محلول اتهانول  %21مخلهوط و بههمهد

به دستآمده ،بهو و بعهم الکهل را داشهته باشهد کهه بهرای برخهی از

 40ساعت در دمای اتاق در سطح افی تکان داده شهد ( 174دور در

مصرفکنندگان مناسب نیست .عصاره برهموم بدون بو از راه فهراوری

عصاره از کاغذ صافی عبور داده و  2بار صاف شهد .در

از خریداری بره موم ،طعا بزر

د یقه) .س،

آن به طعا کهوچکتر خهرد

عصارهگیری انجام گرفت؛ اینگونه که  24گرم از طعها

با رزین تبادل یونی به دست میآیهد کهه میهزان ترکیبها معطهر را
کاهش می دهد .ابالعها کمهی در مهورد عصهاره آبهی بهرهمهوم در

1. Escherichia Coli
2. Salmonella Enteritidis
3. Staphylococcus Aureus
4. Candidia Albicans

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 119 (2022
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 .3مقدمه

دسترس است؛ با این حال ،هزینۀ کم ایهن روش و نبهودن اتهانول در

اعزازیملکی و همکاران – صص13-04 :.
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آخر با استفاده از دستگاه روتاری ( )Stuart, RE300الکل آن تبخیهر
شد و عصاره الکلی خالص به دست آمد .سه،

عصهاره تهوزین و در

ظرف تیره در دمای  4درجۀ سلسیوس تا زمان انجهام آزمهایش نگهه

آمیخت .س،

در اتاق تاریک در دمای  27درجۀ سلسیوس بهمد

 34د یقه انکوبه ،س،

جذب در  715نانومتر اندازهگیری شهد و بها

رابطۀ  3میزان فعالیت آنتیاکسیدانی آن به دست آمد[.]1

داشته شد[.]3
 × 144جذب محلول (/ DPPHجذب نمونه)(-جذب محلول )DPPH
( )3

 2-2- 2تجزیههای فیزیکی و شیمیایی برهموم

بهها توجههه بههه گونههاگونی بههرهمههومهههای موجههود در کشههور ایههران و
ترکیبدرصد متفاو مواد تشکیلدهندۀ آنها ،خواا آنتیاکسیدانی

 0- 2- 2- 2تجزیۀ GC-MS

و ضدمیکروبی آن ها بسیار متفاو است؛ لذا در تحقیی حاضر ،ابتهدا

در ایهههههن مطالعهههههه از دسهههههتگاه کرومهههههاتوگرافی گهههههازی

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی برهموم مورد استفاده ارزیابی شهد تها

( ،Varian ،Saturn 2200کشور هلند) اسهتفاده شهد؛ سهتون موئینهۀ

در ادامه خواا ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی این گونۀ خاا برهموم

استفاده شده دارای طر داخلی  4/27میلهی متهر و بهول  34متهر و

با ویژگیهای مشخص ارزیابی شود.

ضخامت فیلم  4/27میکرومتر است .دمای اولیۀ دسهتگاه  44درجهۀ
سلسیوس بهمد  2د یقه تنظیم شهد و در نهایهت بهه  274درجهۀ
سلسیوس رسید .هم چنین از گاز هلیوم با سرعت یک میلهیلیتهر در

 3-2-2- 2اندازهگیری میزان رطوبت نمونه

دو نمونههه ابتههدا تههوزین شههد ،سهه،

بهههمههد  24سههاعت در آون

 144درجۀ سلسیوس هرار گرفهت و په

د یقه بهعنوان حامل استفاده شد[0و.]5

از آن دوبهاره وزن آنهها

اندازه گیهری شهد و میهزان ربوبهت نمونهه از رابطهۀ ( )1بهه دسهت

 1-2-2تجزیههای میکروبی

آمد[4و.]2

 3-1-2-2خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی

×144وزن اولیه /وزن ثانویه -وزن اولیه

()1

 2-2-2- 2بررسی میزان رنگ ،کدورت و درجۀ بریکس نمونه

با استفاده از دستگاه بیفنورسنج ( ،T80+ ،PGکشور چهین) جهذب
محلول در بول موجهای  444و  127نانومتر به ترتیب برای رنهد و
کدور اندازه گیری شد .رند نمونه با استفاده از رابطۀ ( )2بهصور
واحد کمیسیون بین المللی روشهای یکنواخت تجزیه و تحلیل ند
 (ICUMSA)1حساب شد[.]7
ICUMSA

که در آن  bاندازۀ بول مسیر نور به سهانتیمتهر و  cدرجهۀ بهریک
نمونه است .درجۀ بریک

حههدا ل غلظههت مهارکننههدگی 2بههرای سههه بههاکتری سههالمونال
اینتریتیدی  ،استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشهیا کهوالی و مخمهر
کاندیدا آلبیکنز عمل شد .الزم به ذکر است که حالل مورد اسهتفاده
برای عصاره گیری یعنی اتانول  ،%21بهعنوان نمونهۀ کنتهرل انتخهاب
شد .با کنترل شرایط استریل در تمامی گودههای پلیت  21خانههای
به غیر از گودۀ اول 144 ،میکرولیتر از محهیط کشهت مهولر هینتهون
براث (مر  ،آلمان) ریخته شد .در گودۀ اول و دوم  144میکرولیتهر
از عصهاره تهیههشهده ریختهه ،سه،

جذب ×= b × c / 1444

( )2

برای تعیین خاصیت ضدباکتریایی عصهاره بهرهمهوم بهه روش تعیهین

با استفاده از رفراکتومتر اندازهگیری شد.

از گهودۀ دوم  144میکرولیتههر

برداشته و به گودۀ سوم ریخته ،از گودۀ سوم به گودۀ چههارم ریختهه
شد و تا گودۀ نهم ادامه یافت؛ در نهایت از گودۀ نهم  144میکرولیتر
دور ریخته شد .از کشت  24ساعته بهاکتری مهورد نظهر از کهدور
0

نیمه مک فارلند (  )1/7×14ر ت  1/144تهیه و به تمامی گهودههها
به غیر از گودۀ  14،11و  12بهمیزان  14میکرولیتهر اضهافه شهد .از

 1-2-2- 2بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی

 3میلیلیتر از نمونه در  1میلیلیتر از محلول متانولیک  1میلیموالر
 DPPHمخلوط و بها اسهتفاده از ورتکه

معرف رنگی رزازورین  3به مقدار  24میکرولیتهر بهه تمهامی گهودههها
اضافه شد ،س،

تکهان داده شهد و در ههم

1. International Commission for Uniform Methods of Analysis
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انکوباسیون بهمد  24ساعت در دمای  35درجهۀ
)2. Minimum Inhibitory Concentration (MIC
3. Resazurin

کشت ،فقط محیط کشت و معرف رنگی و در گودۀ  12برای کنتهرل

Variables

Results

عصاره ،محیط کشت و عصاره و معرف رنگی اضهافه شهد .ههمچنهین

(Color ) ICUSMA

72.17

)Turbidity (a.u.

1.316

(˚Bx) Brix

25.3

)Antioxidant activity (%

92.75

اتانول  %21به عنوان شاهد حالل عصهاره نیهز آزمهایش شهد .په

از

رائت نتایج حدا ل غلظت مهارکنندگی ،مرحلۀ تعیین حدا ل غلظت
کشندگی  1بهروش زیر انجام میگیرد .از تمامی گودهها بهوسیلۀ آن
نمونه برداشته و در سطح محیط کشهت مغهزی عمهومی بهه صهور
نقطه ای کشت داده میشهود .بعهد از  24سهاعت انکوباسهیون ،رشهد

آنتی اکسیدانی عصاره الکلی برهموم  %22/57است .برهموم بهه دلیهل

باکتری بررسی میشود .هر کدام از نقهاط کشهت کهه رشهد بهاکتری

ترکیبهههاتی ماننهههد فالوونوئیهههدها و نرولیهههدول دارای خاصهههیت

منفی باشد آن ر ت نتیجۀ حدا ل غلظت کشندگی است[2و.]1

آنتیاکسیدانی است .نتایج حاصل از مطالعۀ  Hatamiو همکاران[]11

اعزازیملکی و همکاران – صص13-04 :.

کشت ،باکتری و معهرف رنگهی؛ در گهودۀ  11بهرای کنتهرل محهیط

Table 1. Propolis extract characteristics.

نشان داد که عصاره هیدروالکلی بره مهوم تولیدشهده دارای کهدور ،

 0-2-2تجزیۀ آماری

تمامی آزمایش های فیزیکی ،شیمیایی و ضدمیکروبی سه بهار تکهرار
شدند و از تجزیۀ واریان

با سطح ابمینهان  )p< 4/47( %27بهرای

مقایسۀ میانگین دادههای نرمافزار مینیتب استفاده شد.

بههریک  pH ،و خاصههیت آنتههیاکسههیدانی( 2/237 ،درصههد جههذب)،
 4/1 ،)˚Bx( 3/2و  %07/0بهترتیب است.
تجزیۀ  GC-MSروش مناسبی برای تجزیهۀ ترکیبها فهرار بهرهمهوم
به دلیل حساسیت آن است[ .]2کروماتوگرام  GC-MSعصاره برهمهوم
در شکل ( )1نشان داده شده است .نتهایج نشهان مهی دههد کهه 11

 .1بحث و نتایج

ترکیب فعال زیستی در بول  14د یقه زمهان آزمهایش وجهود دارد.

 3-1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی برهموم

ترکیبا شیمیایی موجود در عصاره بره موم شامل اسهیدهای چهرب

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی برهموم متهأثر از ترکیبها شهیمیایی

(لوریک اسید ،میریستیک اسید ،سهینامیک اسهید ،پامیتیهک اسهید،

آن و منطقۀ جغرافیایی است .نتایج تجزیههای مختلف عصاره برهموم

مارگاریک اسید و اولئیک اسهید) ،فالوونوئیهدها (چهالکون ،فهالوون،

در جدول ( )1آورده شده است .میزان ربوبت برهموم خام  %5/23به

استول و کرومهانون) نرولیهدول ،اودسهمول ،اکتادکهانون و نونادسهن

دست آمده است .درصهد ربوبهت بهره مهوم بهه شهرایط نگههداری و

اسهت .همههانبههور کههه در شههکل ( )1مشههاهده مههیشههود ،چههالکون

دستکاری آن بستگی دارد که باید مورد توجهه هرار گیهرد .در ایهن

اصلی ترین ترکیب فعال موجود در عصاره برهموم است ،که بیشهترین

مطالعه میزان ربوبت نمونۀ بره موم اندازه گرفته شد و مهادۀ خشهک

ارتفههاع پیههک را در زمههان  71/14د یقههه داشههته و دارای خاصههیت

2

ضدباکتریایی ،ضد ارچی و ضدالتهابی است .نرولیدول دارای خاصیت

و همکاران[ ]1انجام دادند مادۀ خشک برهمهوم  %27و  %22/7شهده

آنتی اکسیدانی و ضهدمیکروبی اسهت .سهینامیک اسهید در بیوسهنتز

است که با غلظت اتانول در بول عصارهگیهری ارتبهاط خطهی دارد.

محصوال ببیعی مانند فالوونوئیدها ،ایزوفالوونوئیهدها ،کومهارین و

همچنین ایلدنزی بی اس کانها  3و همکاران[ ]14گزارش کردنهد کهه

کاتچین به عنوان یک واسطۀ اصلی عمل میکند .نتایج بهدستآمهده

مادۀ خشک نمونههای برهموم از  %24تا  %27متغیر است.

در راستای نتایج گزارش شدۀ وی دل  4و همکاران[ ]12است .ایشان

نتایج بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره بهره مهوم در جهدول ()1

گزارش دادند کهه چهالکون هها کهه از دسهتۀ فالوونوئیهدها هسهتند؛

آورده شده است .میزان جذب محلول  DPPHدر  715نانومتر4/217،

مهم ترین ترکیبا تشکیل دهندۀ عصاره برهمهوم هسهتند و خاصهیت

است .همهان بهور کهه در جهدول ( )1مشهاهده مهیشهود ،خاصهیت

آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی برهموم بههدلیهل وجهود ایهن ترکیبها

آن  %22/45بههه دسههت آمههد .در مطالعهههای کههه یههو ون چههن

است.
)1. Minimum Bactericidal Concentration (MBC
2. Yue-Wen Chen
3. Ildenzie B. S. Cunha

4. Ghavidel

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 119 (2022
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سلسیوس انجام گرفت .در گودۀ  14بهرای کنتهرل بهاکتری ،محهیط

جدول  .1تجزیۀ عصاره برهموم.

Bioactive compound

Peak Number

Retention time

Area

Ethanol

1

3.6

0.01

Nerolidol

5

30.8

0.89

Lauric acid

6

30.96

0.48

Odesmol

8

32.80

2.1

Valencene

9

33.0

0.44

Beta Odesmol

10

33.32

2.92

Alpha Odesmol

11

33.42

2.56

Myristic acid

13

36.37

0.63

4-methyl,6,7,8,9 Tetrahydronaphthalene

15

37.28

0.42

2,3,4- Diphenyldimethoxysilane

17

39.08

0.46

Cinnamic acid

18

40.43

0.46

Palmitic acid

20

41.54

3.98

Margaric acid

25

43.74

0.61

Octadensol

26

44.05

0.88

2-Nonadecanon

28

44.67

2.2

Acetone

31

45.58

10.92

Oleic acid

32

45.74

4.71

2,2 Dimethyl-3,4 Di Hydro

33

46.01

5.52

Pentacosanone

35

46.91

1.45

Nonadsene

45

49.79

0.42

Alpha Chalcone

47

51.1

14.1

Chalcone

48

51.65

0.06

4-Choromanone

50

52.82

2.62

Flavones

54

54.77

5.51

3-methyl-but-2-acid enoic

58

56.85

3.23

)1044( نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و نوزده
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Table 2. Main components of the propolis hydroalcoholic extract based on GC-MS.
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.GC-MS  ترکیبات عصاره الکلی برهموم با استفاده از.2 جدول

اعزازیملکی و همکاران – صص13-04 :.

Figure 1. GC-MS chromatogram of propolis extract

 2-1خاصیت ضدمیکروبی عصاره برهموم

مهارکننههدگی عصههاره الکلههی بههرهمههوم بهههترتیههب  44 ،14 ،44و 7

ببی تعریف ،حدا ل غلظت مهارکنندگی ،کمترین غلظتهی از نمونهۀ

میکروگرم در میلیلیتر و حدا ل غلظت کشندگی به ترتیب ،14 ،44

بره موم است که بتواند از رشد باکتری مورد آزمایش جلهوگیری کنهد

 04و  7میکروگرم در میلیلیتر است .حهدا ل غلظهت مهارکننهدگی

(غلظت آخرین چاهکی که در آن ههی کهدورتی دیهده نمهیشهود).

نمونهههۀ کنتهههرل (اتهههانول  )%21روی بهههاکتری اشریشهههیا کهههوالی

حدا ل غلظت کشندگی نیز حدا ل غلظتی از نمونۀ برهموم است کهه

 114میکروگههرم در میلههیلیتههر و حههدا ل غلظههت کشههندگی آن

باکتری مورد نظر را از بهین مهیبهرد و ههی بهاکتری در آن غلظهت

 324میکروگهرم در میلهیلیتهر اسهت در حهالیکهه حهدا ل غلظهت

نمههیتوانههد رشههد کنههد .نتههایج حاصههل از آزمههون حههدا ل غلظههت

مهارکنندگی و کشندگی آن روی باکتریهای سالمونال اینتریتیدی

مهارکنندگی و حدا ل غلظت کشهندگی در جهدول ( )3آورده شهده

و استافیلوکوکوس اورئهوس  04میکروگهرم در میلهیلیتهر اسهت .بها

است .در مورد باکتریهای سالمونال اینتریتیهدی  ،اسهتافیلوکوکوس

مقایسۀ نتایج به دستآمده از تجزیۀ نمونۀ بهرهمهوم و نمونهۀ کنتهرل،

حهدا ل غلظهت

نتیجه گرفته می شود کهه اتهانول در خاصهیت ضهدمیکروبی عصهاره

اورئوس و اشریشیا کوالی و مخمر کاندیدا آلبیکن

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 119 (2022
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شکل  .1کروماتوگرام  GC-MSعصاره برهموم.

اعزازیملکی و همکاران – صص13-04 :.

انجام عصاره گیری ،با اسهتفاده ازدسهتگاه روتهاری ،اتهانول از عصهاره

است؛ در حالیکه عصاره آبی از رشد این بهاکتری جلهوگیری نکهرده

جداسههازی شههده بههود .نتههایج نشههانگر ایههن اسههت کههه حساسههیت

است .عصاره اتانولی ،متانولی و دی اتیل اتر و عصاره آبهی ههی اثهر

در مقایسهه بها

ضدباکتریایی بر باکتری اشریشهیا کهوالی نهدارد .در مطالعههای کهه

نسبت

خسروی و همکاران[ ]2در مورد فعالیت ضدباکتریایی عصاره الکلهی

به عصاره بره موم بیشتر است که این یافتۀ ما با مطالعهای که موتیهور

بهههرهمهههوم داشهههتند ،حهههدا ل غلظهههت کشهههندگی روی بهههاکتری

و همکاران دربارۀ خاصیت ضدباکتریایی بهره مهوم و عسهل داشهتند،

استافیلوکوکوس اورئوس ( 4/171 )mg/mlاست.

نیز خاصیت ضدمیکروبی دارد .همچنین الزم به ذکر است که پ

استافیلوکوکوس اورئوس و مخمر کاندیهدا آلبیکهن

باکتریهای گرم منفی اشریشیا کوالی و سالمونال انتریتیدی

مطابقت دارد .ببی گهزارش  Chenو همکهاران[ ،]0حهدا ل غلظهت
جدول  .3حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCعصاره الکلی برهموم برای باکتریهای سالمونال
اینتریتیدیس ،استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کوالی و مخمر کاندیدا آلبیکنز.
Table 3. Minimum inhibitory and bactericidal concentrations of the propolis hydroalcoholic extract against Escherichia coli,
Salmonella enterica, Staphylococcus aureus and Candida albicans.

Extract control

Environmental control

Bacterial control

2.5

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

5

-

-

+

+

+

+

10

-

-

+

+

+

40

-

-

+

+

40

-

-

+

80

-

-

+

160

-

-

+

320

-

-

+

+

640
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استافیلوکوکوس اورئوس بههترتیهب ( 14-24 )µg/mlو (24 )µg/ml

Concentration of
the extract
()µg/mL
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هی نقشی نداشته است؛ چرا که عصاره برهموم در غلظتهای پهایین

مهارکنندگی و حدا ل غلظت کشندگی عصاره ارگانیک برهموم برای

+

+

-

-

-

-

-

-

MIC

+

+

+

+

+

-

-

-

-

MBC

+

+

+

-

-

-

-

-

-

MIC

+

+

+

-

-

-

-

-

-

MBC

+

+

-

-

-

-

-

-

-

MIC

+

+

-

-

-

-

-

-

-

MBC

+

-

-

-

-

-

-

-

-

MIC

+

-

-

-

-

-

-

-

-

MBC

+

+

+

+

+

-

-

-

MIC

+

+

+

+

+

-

-

MBC

+

+

-

-

-

-

MIC

+

-

-

-

-

MBC

-

-

-

-

MIC

-

-

-

-

MBC

Bacteria

Material

Test
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us aureus

Ethanol
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در مطالعۀ حاضر ویژگهی ههای فیزیکهی و شهیمیایی و ضهدمیکروبی
 بر اساس نتایج می تهوان گفهت کهه نمونهۀ.نمونۀ بره موم ارزیابی شد
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)بره موم متأثر از ترکیبا آن مانند فالوونوئیدها (چهالکون و فهالوون
 عصهاره الکلهی مهورد.است که دارای خاصیت ضدباکتریایی هسهتند
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