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مقدمة 
القرآن  أنزل عليه  األمني،الذي  الرحيم،والصالة والسالم عىل رسوله  الرمحن  اهلل  بسم 
الكريم، معجزا،ومتحديا للناس أمجعني، أن أتوا بمثله إن استطعتم، و بعد ذلك بإعجازه 
العلمي واللغوي،متحديا العلامء العامليني، وكل اكتشافاهتم احلديثة،إنه قرآن رب العاملني، 
الذي ال تنقيض عجائبه،  و ال تنفذ حكمه، وال تقهر حججه، ومن مثل ذلك إعجاز القرآن 

يف النحل فهو القائل جلت عظمته: 

ِر�ُصوَن*  ا َيعرْ َجِر َوِمَّ َباِل ُبُيوًتا َوِمَن ال�صَّ ِ ِخِذي ِمَن اجلرْ ِل اأَِن اتَّ حرْ َك اإَِلى النَّ َحى َربحُّ » َواأَورْ
َواُنُه  َتِلٌف اأَلرْ رْ ُرُج ِمن ُبُطوِنَها �َصَراٌب خمحُّ ِك ُذُلًل َيخرْ ُلِكي �ُصُبَل َربِّ َمَراِت َفا�صرْ ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثَّ

ُروَن«  سورة النحل )69-68(. ٍم َيَتَفكَّ َقورْ ا�ِض  اإِنَّ يِف َذِلَك لآَيًة لِّ ِفيِه �ِصَفاء ِللنَّ

أن أوحى  منذ  القديم األزيل،  اجلديد،  القديم و  الذي جيمع بني  العالج  العسل،  ذلكم 
اهلل ذلك إىل النحل، وجعل فيها شفاء للناس، و احلديث جدا، إذ ما زالت األبحاث الطبية 
تأتينا كل يوم بفتح جديد، ينبئ عن روعة هذا العقار املمتاز، وعن فاعليته يف معاجلة الكثري 
العامليني عاجزين عن  األطباء  كبار  التي وقف  و  املحرية،  و  املعندة  املرضية  احلادثات  من 
النحل  منتجات  و  بالعسل  واملعاجلة  للبحث  متخصصة  مراكز  هناك  كانت  فإذا  معاجلتها 

األخرى يف أنحاء العامل املتطور، فينبغي أن نكون نحن السباقني إىل القيام بتلك األبحاث.

وقد يقول قائل:تذكرون أيا املسلمون أن قرآنكم جاء بأن يف العسل شفاء »فيه شفاء 
للناس«، ونحن نعلم أن كثريا من األمم القديمة كالفراعنة و اليونانيني و الرومان كانوا 
يستعملون العسل يف عالجاهتم، كام أن ذكر العسل قد ورد يف الكتب الساموية السابقة 
فاأي اإعجاز هنا؟ و نقول لهذا ال�صائل: أن إعجاز آية النحل ال يكمن يف ذكر أن العسل 
بياين يكمن يف ثالثة أمور حسب تفسري الدكتور  شفاء للناس فحسب، ولكن اإلعجاز 

حسان شميس باشا :
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• بطوهنا 	 من  خيرج  فقال:»  اآلية  يف  رصاحة  العسل  يذكر  مل  تعاىل:  اهلل  الأول:أن 
رشاب« ومل يقل )خيرج عسل( وترك اهلل لإلنسان أن يدرس ماذا خيرج من النحل 
من عسل... وغذاء ملكي... و عكرب... و شمع ... و سم نحل. فيدرس خصائص 

هذه املواد و يعلم تركيبها ، وهذه هي مرحلة التعرف.

• الثاين: أن يف هذا الذي خيرج من النحل شفاء: ففي العسل شفاء ... و يف غذاء 	
امللكة شفاء... و يف العكرب شفاء ، ويف الشمع شفاء... حتى يف سم النحل ذاته 
شفاء. وكيف يتأكد لإلنسان أن يف هذه املواد شفاء دون أن يبحث فيها ويتدبر، 
هلذه  الشافية  العالجية  اخلصائص  عىل  ليتعرف  واألبحاث،  الدراسات  وجيري 
أهنا تشفي  أم  للمناعة؟...  مقو  فيها  أم  الفتاكة؟...  اجلراثيم  يقتل  ما  أفيها  املواد، 
العلمي  البحث  أم سوى ذلك؟ وهذه هي مرحلة  العيون واجللد واألسنان؟... 

يف املختربات.

• أو لكل 	 الناس  يقل سبحانه شفاء لكل  فلم  للناس«  تعاىل:» شفاء  الثالث: قوله 
األمراض بل ترك األمر مطلقا ليبحث العلامء عن األمراض التي جعل اهلل شفائها 

يف هذه املواد.

ويف هذا حث لإلنسان أن يقوم بإجراء الدراسات ملعرفة هذه الفئة من الناس. 

قواعد  اهلل  أرسى   ... للنا�ض«  �صفاء  »فيه  ثالث  كلامت  ففي  الإعجاز:  يكمن  هنا  و 
دوائية،  مادة  النبات  يف  أن  العلامء  يعتقد  فحني  األدوية،  وعلم  الطب  يف  العلمي  البحث 
عىل  ليتعرفوا  املختربات،  يف  أبحاثا  جيرون  ثم   ... أوال  وخصائصها  تركيبها  يدرسون 
فتجرى  اإلنسان  إىل  البحث  ينتقل  ثم  الثانية،  املرحلة  فيها، وهذه هي  الشافية  اخلصائص 
الدراسات عىل أولئك املرىض الذين يمكن أن تكون هلم شفاء. أمل خيتم اهلل تعاىل: آية النحل 

بقوله:« إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون«.

وإذا أردنا احلديث عن العسل يف القرآن الكريم فاحلديث ذو شجون ، وآراء املفرسين والعلامء 
ختتلف ؛ ولكنها تصب جلها يف حماولة رشح اإلهلام الرباين لواحدة من أضعف خملوقاته.
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 وجيب التنويه إىل أن آية النحل هي اآلية الوحيدة يف القرآن التي ذكر فيها الشفاء منسوبا 
إىل شء مادي ، وهو ما خيرج من بطون النحل يف حني وردت كلمة الشفاء يف ثالث آيات 

قرآنية أخرى كلها نسبت للقران الكريم نفسه:

امِلنَِي . ١ لرُْموؤرِْمِننَي َوَل َيِزيُد الظَّ َمٌة لِّ اآِن َما ُهَو �ِصَفاء َوَرحرْ ُقررْ ُل ِمَن الرْ  قال تعالى:) َوُنَنزِّ
اإَلَّ َخ�َصاًرا  ( اإلرساء آ 82

ُدوِر َوُهًدى . ٢ َا يِف ال�صحُّ ُكمرْ َو�ِصَفاء ملِّ بِّ ن رَّ ِعَظٌة مِّ ورْ ُكم مَّ ا�ُض َقدرْ َجاءترْ َها النَّ  وقال:)َيااأَيحُّ
لرُْموؤرِْمِننَي( يونس  آ57   َمٌة لِّ َوَرحرْ

َجِميٌّ . ٣ اأَعرْ اأَ اآَياُتُه  َلترْ  ُف�صِّ َل  َلورْ لََّقاُلوا  ا  َجِميًّ اأَعرْ اآًنا  ُقررْ َجَعلرَْناُه  َوَلورْ  اأي�صا:)  وقال   
ٌر َوُهَو  َوَعَرِبيٌّ ُقلرْ ُهَو ِللَِّذيَن اآَمُنوا ُهًدى َو�ِصَفاء َوالَِّذيَن  َل ُيوؤرِْمُنوَن يِف اآَذاِنِهمرْ َوقرْ

َكاٍن َبِعيٍد ( فصلت  آ44 َن ِمن مَّ َلِئَك ُيَناَدورْ ِهمرْ َعًمى اأُورْ َعَليرْ

اأما عن الع�صل يف ال�صنة النبوية ال�صريفة فوردت عدة أحاديث تذكر فوائده و حتدد 
أمهيته يف العالج ، نذكر فيام ييل بعضها:

ال�صفاء . ١  « قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن 
الكي«                              عن  اأمتي  واأنهى  نار  كية  اأو  ع�صل  �صربة  اأو  حمجم  �صرطة  ثلثة،  يف 

أخرجه البخاري حديث 5680

عليكم . ٢ وسلم:»  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن 
بال�صفاءين الع�صل والقراآن«  رواه ابن ماجه يف سننه حديث 3452 بإسناد صحيح 

وعن أيب سعيد اخلدري قال: جاء رجل اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فقال: . ٣
اإن اأخي ا�صتطلق بطنه، فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: اإ�صقه ع�صًل. 
اإل ا�صتطلقا. فقال له  اإين �صقيته ع�صًل فلم يزده  ف�صقاه. ثم جاءه فقال: 
ثلث مرات. ثم جاء الرابعة فقال اإ�صقه ع�صًل فقال له قد �صقيته فلم يزده 
اإل ا�صتطلقًا فقال ر�صوله اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: �صدق اهلل و عرب بطن 

اأخيك ف�صقاه فباأ.رواه البخاري حديث )5716 ( ومسلم حديث ) 2217( وهذا سياقه .
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وحتى ظهور الدعوة املحمدية اخلالدة كان يستخدم العسل منذ قديم الزمن ، وربام قبل 
تاريخ الطب نفسه ؛فلقد استخدمه املرصيون القدامى يف عهد الفراعنة، اإلغريق و الرومان، 
الصينيني القدامى، اهلند القديمة ، وروسيا القديمة يف استطبابات شتى : معاجلة األمراض 
والتقرحات، أمراض املعدة واألمعاء، مضاد للسموم، وملعاجلة األمراض الصدرية، والسل 
الرئوي، اآلفات اجللدية واجلروح املتعفنة ، وحتى يف حتنيط املوتى، ويف السنوات األخرية، 
ومع ظهور اجلراثيم الفتاكة املقاومة للمضادات احليوية اجته العلامء للبحث عن الطب البديل 
املعتمد أساسا عىل املواد الطبيعية من أعشاب طبية وغريها، احتل عسل النحل الصدارة يف 
ذلك حيث أصبح العلامء العامليون يستعملونه للحروق واجلروح املتعفنة الصعبة االلتئام 
بالطرق الكالسيكيـة ، وازدهر البحث املخربي و الرسيري ؛ بل وأنشئت حتى مستشفيات 

خاصة ال تعالج إال بالعسل و الغذاء امللكي.

يمكن  و  متكاملة،  غذائية  مجلة  هو  بل  الطعم؛  لذيذ  طبيعيا  منتجا  فقط  ليس  والعسل 
استخدامه كغذاء عالجي مع أدوية أخرى، وال يمكن مقارنته حتى اآلن مع أي غذاء آخر 
املشايف  )سكر، مربيات...الخ(، ورغم ذلك كله فهو ال يستخدم كثريا كام هو واجب يف 
الكيميائي، ومنها  تركيبها  ما عرف  منها  مادة  مئتي  أكثر من  واملصحات. فهو حيتوي عىل 
املعادن  الفيتامينات،  األمينية،  األمحاض  السكريات،  املاء،  أمهها  البحث  طور  يف  يزال  ما 

واإلنزيامت، غرويات، حبوب لقاح، صبغات نباتية ، وغريها تم إمجاهلا يف اجلدول التايل:

جدول يبني الرتكيب الكيميائي والقيمة الغذائية لـ 100 غ من الع�صل.

18 غفوسفور76.4 غكربوهيدرات

0.4 ملغحديد23 غماء

0.05 ملغنحاس0.4 غبروتني

1 ملغكربيت/دسم

18 ملغكلور11 ملغصوديوم
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0.05 ملغريبوفالتني 5 ملغبوتاسيوم

0.2 ملغمحض النيكوتني5 ملغكالسيوم

288سعريات حرارية2 ملغماغنيزيوم

العسل  من  عينة   21 عىل  باحلصول  قمنا  الشايف  العسل  أثر  يف  دراستنا  سياق  ويف 
من  خمتلفة  مناطق  من  مبارشة  النحل  مريب  من  عليها  احلصول  حملية،تم  عينة   19 منها 
الوطن اجلزائر)تلمسان، عنابة، الطارف،عني متوشنت( و عينتني من العسل املعالج من 
التجارية بفرنسا، ومجيع أنواع العسل تم جنيها بني صيف 2005 و 2007  املحالت 

وذات أصول نباتية عدة.

 - غرام  سلبية  بنوعيها  اجلراثيم  استخدمت  فقد  املستخدمة  امليكروبية  األنواع  عن  أما 
Gram وإجيابية غرام + Gram ، منها عزالت قياسية حصلنا عليها من معهد باستور وهي:

• 	Escherichia coli ATCC 25922 ، جراثيم االيتسرييشيا القولونية
• 	 ، Staphylococcus aureus ATCC 25923 املكورات العنقودية
• 	، Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 عصيات القيح األزرق
• 	 Enterococcus  faecalis ATCC 29212  ،عصيات  
• 	. Candida albicans ATCC10231  وفطر

بتلمسان  باملستشفي اجلامعي  وعينات جرثومية أخرى تم عزهلا من عدة مصالح طبية 
)األكرب بالوالية( والتي عرفت بخبثها وإحداثها اللتهابات معوية ورئوية وكلوية، ومنها ما 

يعند عىل الكثري من املضادات احليوية املتوفرة لدينا وهي:
• للتيفود  	 املسببة  الساملونيا   ،)Staphyloccus aureus( العنقودية  املكورات 

 Enterobacter عصيات   ،Proteus املتقبلة  اجلرثومة   ،Salmonella typhi 
 Klebsiella الرئوي  االلتهاب  ذات  الكالبسييال   ،cloaceae، Leuconostoc

.Pseudomonas aeruginosa وعصيات قيح أزرق ، pneumoniae
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• أما عن الفطريات فاستخدمنا منها ما تصيب األغذية يف طور ختزينها مؤثرة بذلك 	
سموم   )mycotoxines(يفرز أوما    A.niger Rhizopus الغذائية  جودهتا  عىل 
فطرية مرسطنة: Aspegillus flavus ،Penicillium spp  ومنها ما يسبب أمراض 
 Fusarium oxysporum forme specifique أو فطر Altermaria النباتات مثل

albidus املسؤول عن وباء النخيل يف صحراء اجلزائر.

أما عن خطة البحث فقد اعتمدت عىل حمورين أساسيني األول مراقبة جودة األعسال، 
والثاين تقييم قدرة العسل املضادة للميكروبات البكتريية والفطرية.

• الدراسة: 	 قيد  لألعسال  الفيزيوكيميائية  اخلصائص  بعض  بدراسة  قمنا  األول  يف 
تم  السكريات، ودراسة ميكروبية  فيه ،ونسبة  املوجودة  املاء  نسبة   ،pH حامضيتها 
العسل،وإنقاص  بتسميم  تقوم  التي  املعدية  والفطريات  البكترييا  عن  البحث  فيها 
قيمته الغذائية و التجارية أثناء وجودها ، أما عن املحور األسايس يف هذا البحث 
من  توصلنا  عديدة  بتجارب  قمنا  فقد  للجراثيم  املضادة  العسل  قدرة  تقييم  وهو 

خالهلا للطريقة األكثر نجاعة يف إثبات فعالية هذا األخري سيتم تفصيلها فيام بعد.

مراقبة جودة األعسال:

I- �خل�سائ�ض �لفيزيوكيميائية:

• 	. pH mètre بجهاز pH تم مبارشة بأجهزة خمربية قياس درجة احلموضة

• 	 .Réfractomètre و نسبة املاء و السكر بجهاز

II- �جلودة �مليكروبية:

تم فيها قياس الفلورة البكتريية والفطرية اإلمجالية املوجودة يف العسل املركز واملخفف 
برتاكيز 10/1، 100/1، 1000/1 

بيئة  يف  والفطور   )Gelose nutritive(املغذي اآلجار  بيئة  يف  زرعها  خالل  من  وذلك 
PDA احلاميض.

149الطب وعلوم احلياة   اجلزء الأول

www.almoslih.net



تقييم قدرة العسل المضادة للجراثيم:

�لقيا�سية:  �لعزلة  جتهيز   -I

فطرياتبكترييا و فطر

زرعها يف بيئة املرق املغذي
حتتضن 24 ساعة

PDA ca زرعها ف بيئة
تتضن من ٥- ٧ أيام

 Action antibactérienne :جتربة �لأثر �ل�سد �لبكتريي طريقة �لنت�سار -II

- جتهيز بيئة Mueller Hinton اخلاصة بعمل احلساسية.

- توزيعها عىل أطباق بيرتي 20 مل / العلبة.

- وضع 0.1 مل من العزلة البائتة ذات 610 مستعمرة/مل.

- وضع العسل اخلام واملخفف 010 %، 75 %، 50%، 25 % داخل آبار.

- حتضني 24 ساعة.

III- جتربة �لأثر �ل�سد �لفطري:

 .PDA ac جتهيز بيئة -

- خلط البيئة السائلة مع عينات العسل بنسب متفاوتة و صبها يف أطباق بيرتي.

- أخذ أقراص مزروعة بالفطر وزرعها يف أطباق بيرتي والتحضني 5 – 7 ايام.

ملحظة: تعاد كل جتربة 3 مرات ألخذ النتيجة بعني االعتبار .
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النتائج:

1. مراقبة جودة الأع�صال:

تتميز مجيع األعامل املدروسة بحامضية معتربة حمصورة بني 3.75 و 4.9 ، نسبة املاء 
املوجودة فيه ما بني 15 % و20 %، أما نسبة السكريات فبني 75 % و 83 %.

أما جودهتا امليكروبية فتعترب األعامل ذات جودة عالية فغالبية األعسال ال تتعدى فلورهتا 
البكتريية اإلمجالية 30 إىل 40 مستعمرة مع وجود بعض اخلامئر يف حاالت نادرة. أما عن 
عدد  أخرى  عينات  وثامنية  فطر،  أي  عىل  متاما  حتتوي  ال  أعسال  فثامنية  الفطرية  الفلورة 
التي تصيب  الفطور  تبقى حتتوي عىل بعض  ما  فلورهتا حمصور بني 1 إىل 4 مستعمرات، 

 A.niger A.flavus Rhizopus   Penicillium Alternaria األغذية أثناء خترينها ، وهي

 

2- تقييم قدرة �لع�سل �مل�ساد للجر�ثيم:

جتربة الأثر ال�صد البكتريي

يتضح من خالل النتائج املتحصل عليها أن مجيع أنواع العسل هلا تأثري واضح ومتفاوت 
عىل أنواع امليكروبات املختربة ، 

ومن  املختلفة،  األعسال  أحدثتها  التي  التثبيط  منطقة  قطر  اتساع  يف  ذلك  ويظهر 
E.coli. املالحظ أن أكثر األنواع تأثرا بأنواع العسل املختلفة كانت االيشرييشيا القولونية

P.aeruginosa ATCC 27853  حيث يرتاوح قطر منطقة التثبيط من  ATCC25922 ، و 
30.5 مم يف العسل التجاري و عسل السدر إىل 46.5 مم بعسل االوكليبتوس بالنسبة 
لألول، أما الثاين فيرتاوح قطر هذه األخرية بني 28.25 مم بعسل قديم إىل 46.5 بعسل 
 Proteus mirabilis الكاليبتوس، و جد تأثري جيد جلميع أنواع العسل عىل اجلرثومية املتقلبة
و  لألول   35.5 و  مم   27 بني  مرتاوحة  تثبيط  منطقة  بقطر   Enterobacter cloaceae و 
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24.5 إىل 36.25 للثاين ، وكذا عصيات Enterococcus  faecalis ATCC 29212 كان 
هلا تأثر جيد بجميع أنواع العسل، أما باقي السالالت فلم تبد تأثرها بمعظم األعسال أما 
 Candida جزئيا كاملكورات العنقودية بنوعيها، وكالبسيال ذات االلتهاب الرئوي، وفطر

albicans أو كيًل .  

البكترييا  يف  مؤثر  تركيز  أقل  أن  تبني  واملخفف  اخلام  العسل  تأثري  دراسة  خالل  ومن 
حمصور بني 25 % و %30 ، والبعض منها ال يتأثر برتاكيز أقل من %50 .

جتربة الأثر ال�صد الفطري

السالالت  عىل  املتفاوتة  العسل  فعالية  الفطري  الضد  األثر  جتربة  خالل  من  ونرى 
Fusarium الذي يعترب األعظم رضاوة يف مقاومته للمضادات  الفطرية حيث كان فطر 
بالعسل، ونقص قطر مستعمرته من 58 مم إىل 16.5 مم بعسل  تأثرا  الفطرية األكثر 
إىل  مم   35 من  املستعمرة  قطر  تقلص  حيث   Alternaria فطر  يأيت  بعده  الكاليتوس، 
فتقلص   Penicillium بنسليوم  عن  أما  األزهار  املتعدد  الربي  العسل  بفعل  مم   17.3
 A.flavus ، األخرى  والسالالت  اجلبيل  غرابة  عني  بعسل  متأثرا   20 إىل  مم   33 من 
A.niger و Trichoderma مل تبد تأثرا بالعسل ، بل كان هناك بعض التغري يف خصائصها 

الفيزيولوجية كلون املستعمرة ،كثافة النمو...الخ،كام نرى فعالية مزج أنواع العسل يف 
القضاء عىل املكروبات حتى التي كانت أكثر مقاومة بوجود كل عسل عىل حدة فاخلليط 
قطر  تقليص  و  البكترييا  تثبيط  منطقة  قطر  زيادة  يف  فساهم  األعسال  كل  مزايا  مجع 

املستعمرة الفطرية.
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المناقشة:

نالحظ يف التجارب املدونة بطريقة االنتشار أن أنواع العسل أظهرت منطقة تثيبط كبرية 
إليها )عادل حممد عيش(  أشار  التي  األبحاث  يتفق مع كثري من  العسل، وهذا  أبار  حول 
 Molan et al 1988، Allen et al 1991، Effen et al 1992، Obe et al 1994، Alsomali،2000
etal 1994 ، وعند أخذ مسحة من تلك املنطقة وتنميتها عىل بيئة أخرى وجدنا أن البكترييا 

. )effet bactériostatique( نمت، وهذا يوضح أن للعسل تاثريَاً تثبيطيًا، وليس قاتاًل

الفطرية  أو  البكتريية  السالالت  من  نفسه  النوع  عىل  لألعسال  املتفاوت  التأثري  أما 
الذي  الكيميائي  الرتكيب  وحتى  واجلغرايف،  النبايت  العسل  أصل  الختالف  راجع  فهذا 
مجيع  عىل  الباهرة  اخلليط  فعالية  ذلك  يؤكد  ما  خمتلفة،  مثبطة  عوامل  وجود  إىل  يؤدي 
فإن فكرة خلط األعسال مل توجد  املقاومة منها )وللتذكري فقط  امليكروبية حتى  األنواع 
 )Allen et al 1991( وأوضح . ) يف الدراسات السابقة بل كانت فكرة مقرتحة من خمترب
أن االختالف بني املصدر الزهري له أمهية كربى يف النشاط املضاد للبكترييا حيث اخترب 

345 عينة من العسل النيوزيالندي .

األكثر   E.coli القولونية  ايشرييا  كانت  املدروسة  السالالت  مجيع  بني  من  أنه  نالحظ 
عليه  اهلل  صىل  املصطفى  حديث  تفسري  يف  هبا  نساهم  قد  النتائج  وهذه  للعسل،  حساسية 
أخي  إن   : له  وقال  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  أتى  الذي   لألعرايب  قال  عندما  وسلم 
استطلق بطنه فقال له الرسول صىل اهلل عليه وسلم أسقه عساًل؛ فنالحظ هنا، وكام ذكرنا 
سابقا أن هذه البكترييا تسبب اإلسهال واالرتباكات املعوية، وهذا يتفق مع أبحاث أخرى 
هبا  قام  جتارب  ويف   ،1984(;  )Dilnawz et al  ،1981 إبراهيم   .1984 ورفاقه  لرضوان 
)عادل حممد عيش 2000 ( تم القضاء عليها بعد مرور 72 ساعة، وهذا يمكن أن يفرس 

تأكيد الرسول صىل اهلل عليه وسلم عىل األعرايب ثالث مرات بسقي العسل ألخيه.

وييل E.coli يف احلساسية P.aeruginosa وهي من أكثر أنواع البكترييا مقاومة للمضادات 
احليوية ) Sberris1990( وباستطاعتها النمو يف أصعب الظروف، مع ذلك مل تستطع مقاومة 

العسل، وهذا ما أكدته هاالت التثبيط الكبرية يف دراسات مشاهبة 
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القولونية  العصيات  ذلك  بعد  تأيت   ، Karoyli et al 2000، Cooper et al 1999
فهاالت  العسل  أنواع  جلميع  كبرية  حساسية  أظهرتا  اللتان   Proteus و    Helicobacter

التثبيط كانت حمصورة بني 32 و 36 مم رغم ما تبديه هاتان الساللتان من مقاومة للعديد 
من العقارات املستخدمة.أما Enterococcus  faecalis ATCC 29212 فتعدى قطر تثبيطها 

30 مع جل األعسال قيد البحث.

أبدت  تتأثر هبا يف حني  فلم  العسل  أنواع  أغلب  مقاومة مع  S.aureus ظهرت  أما عن 
من  عزلت  والتي   ATCC25922 القياسة  للساللتني  بالنسبة  وذلك  أخرى،  مع  حساسية 
جروح املرىض، وهذا ما يتناقض مع دراسات يف نفس السياق قام هبا عادل م.ع 2000م 
العربية  باململكة  العسل  أنواع  املدروسة حساسة بدرجة كبرية جلميع  حيث كانت ساللته 
فقط  أعسال   6 لـ  فكانت حساسة  الرئوي  االلتهاب  ذات   Klebsiella أما عن  السعودية. 

ومقاومة للبقية.

ومخريةC.albicansATCC10231  فإهنا تأثرت بالعسل نسبيا مع 5 أنواع من العسل يف 
حني أبدت مقاومتها جلميع العينات األخرى ، وهذا ما يتوافق مع أعامل عادل م.اعيش، 
يف  نمت  ولكنها   %  100 برتكيز  النمو  تستطع  مل  اخلمرية  هذه  أن  الحظ  حيث   2000
تركيز50 % و بدأت أعدادها تتزايد بعد مرور 24 ساعة، 48ساعة، 72ساعة ، وهذا دليل 
البكترييا  أن  بالبكترييا هو  مقارنة  تأثرها  يكون سبب عدم  وقد  العسل،  تأقلمها عىل  عىل 
 )Frans Theunissen النواة،  الكائنات حقيقية  النواة، واخلامئر من  بدائيات  الكائنات  من 
Candida  ودراسة أخرى ألمحد 2007م  )et al;2003 أثبت أن العسل مثبط لنمو مخرية 

أظهرت أن أصغر تركيز يثبط نمو هذه اخلمرية حمصور بني 40 و 45 %.

فيام خيص البكترييا Leuconstoc و Salmonella فقد أظهرا مقاومتها للعسل، ومل يتأثروا 
بأي نوع من أنواعه.

الدراسة  قيد  الفطريات  مجيع  أن  نجد  الفطري  الضد  األثر  عن  للحديث  بانتقالنا 
فقط،   %25 برتكيز  كبري  بشكل  الفطرية  املستعمرة  قطر  نقص  حيث  تأثرمها  أظهرت 
ونسبة التثبيط تعدت %70 يف بعض عينات العسل، وقد أظهر د.أمني كشمريي ورفقاءه 
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1981م أن سالالت Aspergillus، Rhizopus، Penicillium spp مل تستطع النمو متاما 
يف تركيز 100 % .

من خالل بحثنا املتواضع وضمن أبحاث أخرى أشارت إىل فعالية العسل عىل امليكروبات 
حاولنا أن نفهم رس العسل الشايف أو ما هي العوامل التي هلا تأثري مضاد لنمو املكروبات 
بشكل عام ما تفسري قوله تعاىل:» فيه شفاء للناس«؟؟؟ ولكن اجلواب مل يكن حاسام بل 
جمرد فرضيات ال زال العلم عاجزًا عن إثباهتا. فقد درس جمموعة من العلامء املرصيني آلية 
خل�صوا  و  1984م(،  عام  اجلراثيم  عامل  جملة  يف  )نرش  مقال  يف  اجلراثيم  ضد  العسل  تأثري 

الآليات التي ميكن بها الع�صل اأن يقوم بفعله امل�صاد للجراثيم على ال�صكل التايل:

العسل املضاد للجراثيم يكمن أساسا يف كونه ذا ضغط تناضحي مرتفع . ١ فعل 
)hight osmotic pressure(  هذا باإلضافة إىل عدم احتوائه عىل أكثر من %20 

من املاء.

٢ . pH=3.5 العامل الثاين هو كونه ذو وسط حاميض

بريوكسيد . ٣ مادة  أهنا  اكتشفوا  املانعة   -Inhibine– تسمى  مادة  هو  الثالث  العامل 
اهليدروجني )Peroxyde d’hydrogène( لتأيت بعدها أبحاث تفند ذلك حيث قضوا 

عىل فاعلية هذه املادة بإنزيم Catalase فلم يتأثر فعل املضاد للمكروبات.

وهذه العوامل الثالثة ال تثبط نمو اجلراثيم فحسب بل أهنا حتطم السموم التي تفرزها 
يف  أن  توصلوا  العسل  عىل  مرصيون  باحثون  هبا  قام  خمربية  بحوث  وبعد  الفطور.  بعض 
العسل مادة غري معروفة حتى اآلن هي التي تثبط فعل العديد من اجلراثيم السلبية الغرام، 

وأنواع عديدة من الفطور.

وليست هناك حتى اآلن أية معلومات يف األبحاث الطبية تكشف الغطاء عن رس هذا 
املجهول يف العسل، وعن هذه املادة التي هبا يكون العسل شفاء للناس. فسبحان من أودع 

يف العسل هذا الرس اإلهلي ليكون إحدى الدالالت عىل عظمة اخلالق.

)فيه �صفاء للنا�ض اإن يف ذلك لآية لقوم يتفكرون( )النحل 69(.
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وما زال البحث مستمرا إىل يومنا هذا يف هذا املجال ملحاولة معرفة الرس الكامن وراء 
هذا الشايف، واملجالت الطبية والصيدالنية العاملية ال تفتأ تنرش املزيد من املقاالت العلمية 
وبيوتنا  مستشفياتنا  يف  استخدامه  نحسن  كيف  هو  املهم  ولكن  الصدد،  هذا  يف  احلديثة 
كدواء، ويف حياتنا اليومية كغذاء صحي، وشفاء ، وكيف يمكن أن تشعر األمة بأمهية هذا 

الكنز الرباين اللذيذ: العسل.
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