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بر   Apis floreaعسل زنبور عسل كوچک ييايو ضد باكتر يدانياكس يخواص آنت يبررس عنوان پروژه: -

 رانيدر ا يو برون تن يدرون تن طيدر شرا يلوريپ کوباكتريهل يرو

 

 990810-096-13-13-24 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 شبنم پري چهره خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 محمد بابايي-علي اسحاقي-خاكيپژواك -خانوادگي همکاران: غالمحسين طهماسبينام و نام -

 دانشگاه تهران-واكسن و سرم سازي رازي-موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 01/01/1399 تاريخ شروع : -

  مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           61722با شماره         28/3/1401اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 

 

 

 

 

 



 

 يهابا روش شده و  با توجه به اينکه امکان درمان آن در مخاط يدگيد يبآسمنجر به  يدستگاه گوارش فوقانبا آلوده سازي  يلوريپ يکوباكترهل

هاي ايمن تر مبارزه با اين باكتري بسيار حائز اهميت عليه آن، يافتن روشواكسن  يهتا زمان ته امکان پذير نيست، بنابراين يبه طور موثريشه هم يسنت

كه در سالهاي اخير  است يکروبيضد م يعوس يفط ينو همچن يدانياكس يآنت يتباال و فعال يدراتكربوه يبا محتوا ييمکمل غذا يکعسل است. 

مطرح بوده است. در اين پژوهش براي نخستين بار   H. pyloriهاي مقابله با طيف گسترده اي از عوامل ميکروبي از جملهبه عنوان يکي از روش

بوشهر، دزفول، جمع آوري شده از  A. floreaعسل كوچک خواص فيزيکوشيميايي، اثر آنتي اكسيداني و ضد ميکروبي چند نمونه عسل زنبور 

، رطوبت، ساكارز، pH ته،يدياس زانيبدست آمده نشان داد كه متوسط م جينتامورد بررسي قرار گرفت.  رفتيجو  جهرمچابهار، رودان،  رانشهر،يا

 52/4-13/4 %، (mEq/kg) 15-5/18 بيفورفورال عسل زنبورعسل كوچک به ترت ليمت يدروكسيخاكستر و ه استاز،يد ن،يپرول گلوكز،فروكتوز، 

صفر -46/19و  mg/kg ،36- 99/30 ºG  ،16/0 – 09/0 208048-347027،  73/30-89/36، %  28/29-19/39صفر ، % -8/3 %،  89/14-23/12 %، 

mg/kg همچنين نتايج به عسل مطابقت دارد.  يكدكس برا يه با استانداردهامورد محاسب يپارامترها زانيبدست آمده  م جينتا س. بر اساباشديم

هاي هاي عسلدست آمده نشان داد محتواي فنلي و فالونوئيدي در دو نمونه عسل بوشهر و ايرانشهر به ترتيب باالترين و پايين ترين مقدار در بين نمونه

و پايين ترين ميزان قدرت آنتي اكسيداني در بين نمونه هاي عسل مورد بررسي را داشته مورد بررسي بوده است و اين دو نمونه عسل به ترتيب باالترين 

 H. pyloriنشان داد تمامي نمونه هاي عسل خاصيت ضد ميکروبي روي باكتري  invitroاند. بررسي اثر ضد ميکروبي نمونه هاي عسل در محيط 

يزان خاصيت ضد ميکروبي مربوط به نمونه هاي عسل بوشهر و ايرانشهر بوده است. آناليز دارند و در بين نمونه هاي مورد بررسي بيشترين و كمترين م

هاي اثرات آماري نشان داد همبستگي مثبت و شديدي بين قدرت آنتي اكسيداني و ضد ميکروبي در نمونه هاي عسل مورد بررسي وجود دارد. بررسي

هاتوانايي ضد ميکروبي و كاهش التهاب در دستگاه گوارش موش نشان داد كه اين عسلدر  invivoهاي مورد بررسي در شرايط  ضد ميکروبي عسل

هاي عسل به مقايسه با نمونه شاهد داشته اند. طبق نتايج بدست آمده علت تفاوت قدرت آنتي اكسيداني و ضد ميکروبي مشاهده شده در بين نمونه

ي مناطق جمع آوري عسل بوده است. بررسي قدرت ضد ميکروبي در اين پژوهش نشان دليل تفاوت در تنوع فلور گياهي منطقه و تفاوت جغرافياي

پيلوري  داد، عسل توانايي بااليي در جلوگيري از آلودگي و نيز درمان آلودگي و التهاب ايجاد شده در دستگاه گوارش به وسيله باكتري هليکوباكتر

 در درمان آلودگي به اين باكتري مورد استفاده قرار گيرد.هاي موجود، تواند در كنار ساير روشرا داشته است و مي
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