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البروبولس العراقي: التركيب الكيمياوي والتأثير التضادي لمركب البروبولس المحلي على بعض أنواع 
 البكتريا الممرضة 

 حبيب صاحب نهر                                       مهدي حسين محيل
 كلية الطب/جامعة بابل                                  كلية العلوم/جامعة الكوفة

 لخالصة : ا

البروبولس مركب كيمياوي معقد التركيبب   لب ش عبمعل القبواي و يقبوي لعبل الععبل ب معبا مبخ ا ب ان ملتبابا مبخ اللباتبا         
ويعتلدما الغراض ملتباا   يمتبك هذا المركب فعاليا  بايولو يا ودوائيبا ملتبابا و                      لبذا اعبتادب البعب  

( دراعببا التركيببب الكيميبباوي لببروبببولس الببذي تببي العخببول حبيببا مببخ لليببا لعببل الععببل المعبببل مببخ 1يببا )  دراعبا المعبباور التال
( 3( دراعا الاعاليا التضاديا لمركبا  البروببولس حببب بعبض البواب البكتريبا الممرضبا و  1للل اعتللص وفخل مركباتاو  

 ياتيا حبب بكتريا االلتبار ومقارلا تأثير مركبا  البروبولس  ببعض الواب المضادا  الع
 رى اعتللص مركبا  البروبولس باعتلداي طريقا االعتللص المائل واالعتللص الكعولل    وتبي فخبباا حبخ بعضباا    

 و   Thin Layer Chromatography (TLC)باعتلداي تقليا
لفولا    الخابوليا    الراتل ا  و يو  طياره اظار  لتائج الكعب الكيميائل األولل اعتوان البروبولس حبب) الايلوال  , الا 

  خبببابوليخ %22.5, دهبببوخ  %43.2و ببغببب  لعبببب تقبببدير المكولبببا  الكيميائيبببا األعاعبببيا لببروببببولس كمبببا يببببل) كاربوهيبببدرا  
 و%3.2  وبروتيلا   %4.3  رطوبا  %7.5  رماد 20.1%

   وعببكب    Free-fatty acidsاض الدهليببا العببر تضببمخ البعبب  تعبيببل  يبب  البروبببولس وو ببد الببا يعتببوي حبببب األعمبب   
فيمببا  %28.3 ,اذ ببغبب  لعببتا    Palmetic acid و بان فبل مقبدمتاا عبامض    %51.2االعمباض الدهليبا المعببعا لعببا

البببذي عبببكب  ايمتبببا اكببببر  Oleic acid وكببباخ اهمابببا عبببامض   %28.6ببغببب  لعببببا األعمببباض الدهليبببا  غيبببر المعببببعا 
و واظابر  اللتبائج اعتبوان البروببولس حببب بعببض   %20.2ضبافا البب مركببا  البرى  لببي تعبلص ببغب    باإل  %15.5لعببا

 العلاخر المعدليا اهماا ) الكالعيوي والخوديوي  والمغليعيوي والبوتاعيوي وال لكو
تباثير المضبادا  اوضع  لتائج البع  اخ لمركبا  البروبولس تأثير مضاد مبعوظ حبب بكتريا االلتبار واد كالب  تضباهل    

العياتيببببببببببببببببببا المخببببببببببببببببببلعا حبببببببببببببببببببب لاببببببببببببببببببس تبببببببببببببببببببك البكتريببببببببببببببببببا والتببببببببببببببببببل عببببببببببببببببببمب  بكتريببببببببببببببببببا مو بببببببببببببببببببا لخبببببببببببببببببببغا كببببببببببببببببببراي                                          
                                     Staphylococcus aureusوالعلقوديبببببببا  الذهبيبببببببا  Streptococcus pyogenesتمثبببببببب  بالمعببببببببعيا  القيعيبببببببا 

 Pseudomonasوال وائبببب ال ل اريبببا   Escherichia coli بكتريببا  عبببالبا لخببببغا كبببراي تمثبببب  باالعريعببيا القولوليببباو 

aeruginosa  و وتبيخ اخ البكتريا المو با لخبغا كراي كال  اكثر تعععا" مقارلا مع البكتريا العالبا لخبغا كرايو 
لبمعتلبخبا  المائيبا والكعوليبا لببروببولس  Minimum Inhibitory Concentration (MIC)التراكي  المثبطبا البدليا      

كالبب   كاانتاببا مقاربببا لقببيي التراكيبب  المثبطببا الببدليا لبمضببادا  العياتيببا غيببر الاببا تااوتبب  ععببب لببوب المعببتلبص ولببوب البكتريببا 
 تع  الت رباو

المعتلبخببا  مببخ لببلل تعديببد ال رحببا وتضببمخ البعبب  ايضببا" ت ببارب ملتبريببا حبببب الائببراخ وذلببك لبكعببب حببخ مببدى عببميا   
  عي  لي تظار التراكيب  الواطئبا اي اثبار  البيبا حببب الائبراخ غيبر عخ ال رحبا   lethal dose 50%(LD50)القاتبا لبلخب

 العاليا اد  الب ظاور بعض األحراض المرضيا فل تبك العيوالا  الملتبريا 
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Abstract: 
Propolis is a chemically complex compound , a waxy sticky consistency , it is collected by honey 

bees from different parts of plants ,and specially treated to be used for various purposes .It 

possesses a variety of biological and pharmacological activities. 

The present work aimed (i) to study the chemical composition of Iraqi propolis.(ii)to test the 

inhibitory effect of propolis on some pathogenic bacteria.(iii) to compare the activities of 

propolis compounds with activities of traditional antibiotic agents against  some tested bacteria. 

The chemical composition of aqueous and alcoholic extracts of propolis  was determined by 

TLC. The preliminary chemical analysis revealed  that propolis contained phenols, flavonoids, 

saponins, resins, and volatile oils. The essential compounds of propolis were carbohydrates 

43.2% ,fats 22.5% , saponins 20.1% , ash 7.5% , moisture 4.3% , and proteins 3.2% . In addition 

, the propolis oils  were found to contain free-fatty acids ; in which  saturated fatty acids 

accounted  51.2%. The most of these was palmetic acid  28.3% . Whereas , unsaturated fatty 

acids accounted 28.6%, most of these was oleic acid 15.5% . Other unknown compounds 

represented 20.2%. Moreover for, it contains important mineral elements such as calcium, 

sodium, magnesium, potassium and zinc. 

The effect of active compounds of propolis on the activity and viability of gram-positive bacteria 

represented by Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes ,and the gram-negative 

bacteria represented by Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa were tested and compared 

with the effect of traditional antibiotic agents. The results showed that the effect of active 

compounds of  propolis was similar to the effect of antibiotic against the bacteria. The gram-

positive bacteria were found to be more sensitive to those compounds than gram-negative 

bacteria. 

Minimum inhibitory concentration of aqueous and alcoholic propolis extracts was determined . 

The results of this experiment showed that the efficacy of active compounds against tested 

bacteria was near to efficacy of  antibiotic agents .The activities  of compounds varied according 

to the type and nature of propolis extracts ,and the type of the tested bacterial pathogens. 

The toxicity of propolis extracts were also tested on mice to obtains the value of lethal dose 50%. 

The low doses of extracts showed no side effects, while the high doses lead to the death of 

experimental animals. 

Key words: Propolis, chemical composition, active compounds, antibacterial activities. 

 المقدمــة: 
لعبببب  المضبببادا  العياتيبببا دورا" هامبببا" فبببل القضبببان حببببب العديبببد مبببخ المعبببببا  ال رثوميبببا ل مبببراض المعديبببا  غيبببر اخ      

االعتلداما  المتكرر  لبمضادا  العياتيا ادى الب ظاور علال  بكتيريا مقاوما لتبك المضبادا    األمبر البذي دحبا البباعثيخ 
البعببب  حبببخ مخبببادر  ديبببد  لمضبببادا  اكثبببر فعاليبببا فبببل التخبببدي لب بببراثيي الممرضبببا   ومبببخ ببببيخ لتعبببوير تببببك المضبببادا  او 

المخببادر الطبيعيببا التببل بعبب  فياببا العبمببان العببتللص مببواد مضبباد  ملاببا هببل ملت ببا  اللعببل مببخ غببذان مبكببل وحعببل وعببمع 
 (و Salatino et al.,2005وبروبولس وغير ذلك 

لعل الععل مخ براحي وا هار اللباتا  الملتباا  مثل اعب ار العبور   والبببوط   والخبلوبر البروبولس ماد  ت معاا عغاال      
  واليوكببالبتوس( وتعامباببا بزفرا اتاببا البعابيببا الغليببا باإلل يمببا  لتكببويخ مركببب خببمغل لبب ش   عببمعل القببواي  يببدحب البروبببولس   

( وتلتببب المكولبا   Cuellar et al. ,1990                يمتببك هبذا المركبب فعاليبا  بايولو يبا ودوائيبا ملتبابا         
(و يعبتلدي البروببولس مبخ اببل اللعبل إلغبراض ملتبابا Krell ,1996الكيماويا لببروبولس ببالتلب اللباتبا  التبل ي لبذ ملابا  

يبا اللعبيبا عذ يقبوي اللعبل ملاا ) عد ثقوب لبيا اللعل وتقويا عقااا  ويعتلدي كماد  طبارد  لبععبرا   ومباد  عافظبا دالبل اللب
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بتعلببيط بعببض الببواب الععببرا  والعيوالببا  الخببغير  بعببد اتباببا دالببل اللبيببا والتببل يخببعب حبببب اللعببل علرا اببا مببخ تبببك اللبيببا 
 (و Graham,1992وذلك لملع تعالاا دالل اللبيا اللعبيا 

ماد  ملتباا ملاا) الالفولا  واالعمباض  150البروبولس مركب معقد مخ عي  التركيب الكيمياوي   اذ يتضمخ اكثر مخ      
( Papy et al.,1987( ومبواد عبمعيا واعمباض دهليبا                    Greenaway et al. ,1990الايلوليبا واالعبترا   

 ( وScheller et al.,1989و يو  طيار  وعبوب طبع وحلاخر معدليا مثل ال لك والعديد والكالعيوي والخوديوي  
 Coumaricمركبا كيمياويا" مبخ البروببولس مبخ بيلابا مركببا    40امكخ فل ععدى الدراعا  مخ اعتللص وفخل  ولقد    

acid ,Ferulic acid ,Caffic acid  Chrysin,Galangin  كبباخ لاببا تببأثير مثبببط لببكتريببا والاطريببا  والاايروعببا )
 Bankova et al. ,1992و واعار ) Hegazi et al. ,2000)  ب اخ مركببا  الالفولبا    (  البFlavonoids   واالعمباض

مبخ اهبي مكولبا  البروببولس مبخ عيب  الاعاليبا البايولو يبا والدوائيبا و وحببب هبذا األعباس اعبتلدي  Phenolic acidsالايلوليبا 
يبا تثبيطيبا ( لمبا لبا مبخ فعال Abd-EL-Salam et al,1989البروبولس لعبلش العديبد مبخ االمبراض              ال رثوميبا  

(و كمبا البا اعبتلدي لعبلش تعبوس األعبلاخ  De Castro , 2001لببكتريبا والاطريبا  والاايروعبا                            
وااللتاابببا  ال بديببا والعببرو   فضببل حببخ كولببا مبباد  عافظببا للغذيببا كببالبعوي واالعببماك  مببخ لببلل فعاليتببا التضبباديا لببكتريببا 

( وهكبذا اخببا البروببولس موضبع اهتمباي العديبد مبخ  Ghisalberti ,1979عببل وتعابخ تببك االغذيبا  والاطريا  التبل تعببب ت
( وفطريببا   Dimov et al. ,1992الببباعثيخ فببل ار ببان العببالي الملتباببا ودراعببا تببأثيره المضبباد حبببب الببواب بكتيريببا ملتباببا  

 (و Scheller et al.,1989( وفايروعا  ملتباا   Kujumgiev et al. ,1999ملتباا  
تلاول هذا البع  دراعا البروبولس فل العرا  معتادفا"الكعب حخ مركباتا الكيمياويا وبياخ تأثيراتاا المضاد  حبب بعض       

الواب البكتريا الممرضاو وعمل البع  اللبواعل الرئيعبيا التاليبا )اللاعيبا االولبب  تضبمل  دراعبا كيمياويبا تمايديبا لببروببولس   
الثاليببا وتضببمل  اعببتللص وفخببل بعببض المركبببا  المضبباد  للعيببان الم اريببا   فيمببا تلاولبب  اللاعيببا الثالثببا دراعببا  اللاعيببا

اللخبببائص البايولو يبببا لببروببببولس مبببخ لبببلل دراعبببا تببباثير معتلبخبببا  مركباتبببا وبتراكيببب  ملتبابببا حببببب بعبببض البببواب البكتريبببا 
( LD50امبببا اللاعيببا الرابعبببا فقبببد تضبببمل  تعديبببد ال رحبببا القاتببببا لبلخبببب  الملتباببا ومقارلتابببا مبببع تببباثير المضبببادا  العياتيبببا  

 لمعتلبخا  البروبولس حبب عيوالا  ملتبريا لبكعب حخ مدى عميا تبك المعتلبخا  و
 :ألمواد وطرائق العمل  
 جمع البروبولس : 

و لقبب  اللمباذش البب الملتببر  2000تي  مع كميا كافيا مخ البروببولس بعلايبا مبخ ملاعبل المعبيب لبلل فخبل الربيبع عبلا    
 بعد تلظيااا   ثي وضع  فل عاويا  معقما وعاظ  فل مكاخ بعيدا حخ الضون والعرار  لعيخ االعتعمالو

 

 الكعب الكيمياوي التمايدي حخ المكولا  الاعالا لببروبولس )•
 وال يبببو  الطيبببار                  Saponinsوالخبببابوليا   Tanninsوالتاليلبببا   Resinsتبببي الكعبببب حبببخ الراتل يبببا      

Volatile oils  والكليكوعبببيدا Glycosides    ععبببب الطريقبببا المقترعبببا مبببخ اببببل(Shihata,1951)             امبببا
وطريقببببببببببا      (Fahmy,1933)فقببببببببببد تببببببببببي الكعببببببببببب حلاببببببببببا ععببببببببببب طريقببببببببببا  Phenolsوالايلببببببببببوال   Alkaloidsالقبويببببببببببدا  

(Harborne,1984) عيخ تي الكعب حخ الالفولا  حبب التوالل   فلFlavonoids   ععب طريقا(Krol et al., 1993) و 
 

 (وHarborne,1984تقدير لعبا الكاربوهيدرا  الكبيا ) تي تقدير لعبا الكاربوهيدرا  الكبيا ععب الطريقا التل ورد  فل  •
 (AOAC,1980).التل ورد  فل   Kjeldhalتقدير لعبا البروتيخ الكبيا) تي تقدير لعبا البروتيخ بزتباب طريقا كيبدال•
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تقببببببببببببببببببدير لعبببببببببببببببببببا الببببببببببببببببببدهوخ ) واببببببببببببببببببد عببببببببببببببببببمب  تقببببببببببببببببببدير لعبببببببببببببببببببا الببببببببببببببببببدهوخ الكبيببببببببببببببببببا مببببببببببببببببببخ لببببببببببببببببببلل اعببببببببببببببببببتلداي                                                   • 
 داي    امبا تقبدير لعببا االعمباض الدهليبا العبر  فقبد تبي مبخ لبلل اعبتل Soxhlet apparatus ابا  االعبتللص المعبتمر 

Gas-Liquid Chromatography  وععب الطريقا المذكور  فل.(Stoffel  et al. ,1959) 

  (Drumm et al. ,1990).تقدير  لعبا الخابوليخ) تي تقديرها وف  الطريقا المقترعا مخ ابل•
وكمببا وخببااا   Hydrodistillation) تببي ذلببك باتببباب طريقببا التقطيببر المببائل Volatile oilsتقببدير لعبببا ال يببو  الطيببار •

.(Hasan et al. ,1989) 
 Atomic) وذلك باعبتلداي  ابا   مطيباب االمتخباص البذري  Mineral elementsتقدير لعبا ولوحيا العلاخر المعدليا •

absorption spectroscopy   باعتلداي ععبا مخ االعتبيخ والاوان وكما  ان فل.(Page ,1982)  
  (AOAC, 1980).  لعبا الرماد باعتلداي الطريقا القياعيا ععب ماورد فل)  ادر Ashتقدير لعبا الرماد •
 (AACC,1984).) تي تقديرها ععب الطريقا الوارد   فل  Moistureتقدير لعبا الرطوبا•
 
 
 

 تحضير المستخلصات:
رد  فببببل تبببي عتبببباب الطريقبببا البببوا  Aqueous extracted of propolisتعضبببير المعبببتلبص المبببائل لببروببببولس)      

(Krell,1996)   ايبباي فببل در ببا عببرار   10مببل مببان مقطببر معقببي وتببرك لمببد   100غببي مببخ البروبببولس الببب  10عيبب  اضببيب
   Whatman No.1الغرفا  مع م  ا  يدا مرتيخ الب  ثلثا مرا  يوميبا   بعبد ذلبك تبي ترعبيا المعببول باعبتلداي ورابا ترعبيا

در با مئويبا    بعبد ذلبك وضبع   45وبدر با عبرار    Rotary evaporatorدوار  ومبخ ثبي تبليبر المبذيب باعبتلداي المبلبر الب
 المعتلبص فل عاويا معتما ومعقما ووضع فل الثل ا لعيخ االعتعمال و

تي باتباب ذا  الطريقا التل اتبع  فبل  Alcoholic extracted of propolisتعضير المعتلبص الكعولل لببروبولس)      
 بدال مخ المانو %70ئل احله  حدا اعتعمال الكعول االثيبل تعضير المعتلبص الما

بعببببببببببد حمبيببببببببببا االعببببببببببتللص تببببببببببي ت ايببببببببببب المعتلبخببببببببببا  وذلببببببببببك بتبليرهببببببببببا تعبببببببببب  ضببببببببببغط ملبلببببببببببل  وبدر ببببببببببا عببببببببببرار                            
لبص تمامبا البب اخ ي بب المعبتLyophilizer عباحا    بعبد ذلبك وضبع  فبل  ابا   الت ايبد   24در با مئويبا لمبد   (20-)

مخ المان والعخول حبب المعتلبص بعكل مععو    ثي و ل  المعتلبخا  ووضع  فل حبوا   افا وعاظ  بدر ا مئويبا 
 ( و  (Trusheva et al.,2006لعيخ االعتعمال  (20-)

 
 تعقيم المستخلصات :

مببل مببان مقطببر معقببي  2ملببا فببل  غببي  1 تعقببيي المعببتلبص المببائل لببروبببولس )  تببي تعقببيي  المعببتلبص المببائل بزذابببا     
ععبببب مببباورد  ( Millipore , 0.45nm)ثبببي حقببي باعبببتلداي الترعبببيا الغعببائل   %50لبعخببول حببببب معببتلبص بتركيببب  

 ( و Trusheva et al.,2006فل 
قا ثي حقي بطري  Dimethyl sulfoxideمل مخ ماد 2 غي ملا فل  1تعقيي المعتلبص الكعولل لببروبولس ) فقد تي باذابا    

 Trusheva etدابائ   ععبب مبا  بان فبل  10 در با مئويبا  لمبد    62  تعب  Millipore , 0.45nm)الترعبيا الغعبائل  

al.,2006  و ) 
 

 تعليص مركبا  البروبولس)
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 Thin layerتي تعليص بعض المركبا  الكيمياويا فل البروبولس  مخ للل طريقا اعتعراب الطبقا الرايقا                 

chromatography    وكمبا ورد  فبل(Abou-Bash et al. ,1995 )   وذلبك باعبتلداي خباائا هبلي  العببيكا ال  ا يببا
  وضبع اللمبوذش المبراد فخبل   (Merck, Germany)مببي المخبلعا مبخ اببل عبركا    0.25عي وعمك20x20ال اه   بزبعاد 

لبخباائا باعبتعمال الابيبب عبعريا و بعبد  اباب اللمبوذش تبي عي مخ العافا العابب  2وحبب بعد  spotsمركباتا حبب عكل بقع  
عبي  بعبدها رفعب  الخباائا   15غمبر الخباائا بعبائل  الاخبل المكولبا مبخ  المبذيبا  العضبويا  وتركب  ليلتعبر العبائل معبافا

 وترك  لت ب فل الاوان و
فببو  البلاعبب ياو  ثببي تببي الكعببب حببخ  تببي فعخبباا اوال بببالعيخ الم ببرد   بعببدها تببي فعخبباا تعبب  اعببعا الطيببب فببل  اببا  االعببعا
لبمركب الماخبول   Relative flowالمركبا  الماخولا باعتلداي الكاعب الكيمياوي الملاعب واعتلر   ايما التدف  اللعبل 

 مخ للل المعادلا التاليا )
 

 x 100ايما التدف  اللعبل لبمركب = المعافا التل يقطعاا المركب / المعافا التل  اطعاا المذيب 
 

 اعتللص وفخل المركبا  الاعالا فل البروبولس ) 
   ( Harborne 1984).تي اعتللص وفخل المركبا  الايلوليا والالفوليا  مخ البروبولس ععب الطريقا القياعيا الوارد  فل

 العزالت بكتيرية :
ركب ي فبل العببا  وذلبك لغبرض دراعبا تي العخول حبب العب ال  البكتيريبا  معلخبا تعليخبا" اوليبا"(مخ ملتببر الخبعا الم   

فعاليببببببا البروبببببببولس ومركباتببببببا ضببببببد البكتريببببببا الممرضببببببا و عببببببمب  العبببببب ال  بكتريببببببا مو بببببببا لخبببببببغا كببببببراي تمثببببببب  بببببببالع لتيخ      
Streptococcus pyogenes , Staphylococcus aureus  المع ولتيخ مخ  رح متقيا والتااب البو تيخ حببب التبوالل   امبا

    Pseudomonas aeruginosa  , Escherichia coliلبا لخببغا كبراي تمثبب  ببالع لتيخ                    البكتريبا العبا
المع ولتيخ مخ ادرار مريض مخاب بالتااب الم اري البوليا و رح متقيا حبب التوالل و لقب  تبك الع ال  الب الملتبر وا ري 

لتأكيبببد تعليخببباا وععبببب االلتببببارا   Specific diagnostic tests حبيابببا حبببدد مبببخ االلتببببارا  التعليخبببيا اللوحيبببا 
 (Macfaddin, 2000).التعليخيا المذكور  فل 

 

 المضادا  العياتيا )
لغرض التبار ععاعبيا البكتريبا لبمضبادا  العياتيبا ومقارلبا تأثيرهبا بمعتلبخبا  البروببولس ومركباتبا الاعالبا  تبي اعبتلداي     

وهببببل )                 ( Oxoid , UK )العياتيببببا المخببببلعا مببببخ ابببببل عببببركا م موحببببا مببببخ ااببببراص المضببببادا  
Gentamicin(30µ), Cephalexin (30µ), Tobramycin (10µ), Streptomycin (10µ) , Chloramphenicol 

(30µ), Oxanilic acid (2µ) , Bacterim (25µ), Pipracillin (100µ), Erythromycin(15µ), 

Amoxicillin(25µ) 
 

 اختبار الفعالية التضادية للمركبات الفعالة :
 تم  دراعا الاعاليا البايولو يا لببروبولس حبب حد  مراعل )      

( التبار ععاعيا بكتريا االلتبار لمركبا  البروببولس ) اعبتلدم  لابذا الغبرض طريقبا االلتعبار                       فبل 1  
وععبببببببب الطريقبببببببا القياعبببببببيا المبببببببذكور  فبببببببل                                Disk diffusion method االكبببببببار بواعبببببببطا االابببببببراص ) 

(NCCLS,2001) مل مخ العال  البكتيري حبب وعط  0.1 عي  تي لعرBrain-Heart Infusion broth   بعدها وضع  
 Brain-Heart infusion agarاالاراص الورايا المعبعا بتراكي  معتلبخا  المركبا  الاعالبا حببب الوعبط ال رحبل الخببب 
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   inhibition zoneعبباحا و بعببد العضببخ تببي ايبباس اطبر ملطقببا التثبببيط18-20 ي لمببد  37وعضبل  اإلطبببا   بدر ببا عببرار  
 و (Saxena et al.,1995)عول كل ارص بواعطا المعطر  مقدر  بمبي                  

ومقارلتاببا مببع الععاعببيا لمركبببا  البروبببولس   واببد اعببتلدم  لاببذا  ( التبببار ععاعببيا بكتريببا االلتبببار لبمضببادا  العياتيببا2  
الغبرض م موحببا المضببادا  المبيلببا فببل احببله   و تببي تطبيبب  طريقببا االلتعببار فببل االكببار بواعببطا األاببراص  وععببب توخببيا  

.(NCCLS, 2001) ركببا  البروببولس ثي ايع  ااطبار ملباط  التثببيط واورلب  مبع ااطبار ملباط  التثببيط اللات با مبخ تباثير م
 حبب بكتريا االلتبار و 

غبي 1 وذلبك باذاببا  %50) عي  تي تعضير معببول لمعبتلبص  البروببولس بتركيب MIC(تعديد ايما التركي  المثبط االدلب 3 
وتي معرفا ايما التركي  المثببط االدلبب ععبب   Brain-heart infusion brothمل مخ وعط 2 مخ معتلبص البروبولس فل 

 (1.55 ,3.12 ,6.25 , 12.5 , 25 ,50(عيبب  عضببر  التلببافيب التاليببا NCCLS,2002المقترعببا مببخ ابببل   الطريقببا
در با مئويبا 37  مبغي/مل( مخ تركي  معتلبخا  البروبولس احله ثي لقع  التلافيب بالعال  البكتيري وعضل  بدر ا عراريا

 عاحا و  24 لمد 
يومبببا  40لدم  الائبببراخ العويعبببريا البيضبببان  مركببب  البببرا ي /بغبببداد( بعمبببر ) اعبببتLD50( تعديبببد ال رحبببا القاتببببا لبلخبببب 4  

غي   ثي وضع  تع  ظروب بيئيا وغذائيا ملاعبا لعيخ االعتلداي و واد ا ري  ت ربتيخ لاذا  20-25وبأو اخ تراوع  مابيخ 
م باميع تعتبوي كبل ملابا 6 م  البب  فبأرا  اعب   48الغبرض )الت رببا التمايديبا والت رببا األعاعبيا و تضبمل  الت رببا التمايديبا

مبغببي / مببل( ( 5000,3000,1000,500,100 فئببراخ  عقلبب  كببل م موحببا تعبب  البريتببوخ بواعببد  مببخ ال ببرب التاليببا  8حبببب 
غببي مببخ و خ العيببواخ و عقلبب  الم موحببا العببابعا  العببيطر ( بمعبببول العببليخ المعقببي  و  وعبب ب  احببداد 10مببل/  0.1وبمعببدل

 و (Neff et al.,1995)عاحا بعد العقخ24 ل كل م موحا للل  العيوالا  الميتا ف
فئراخ باإلضافا الب   8م اميع اعتو  كل م موحا حبب  7 فأرا   اعم  العيوالا  علب 64الت ربا األعاعيا ا ري  باعتلداي 

فيمبا  عقلب  م موحبا          م موحا العيطر  التبل عقلب  تعب  البريتبوخ بالعبليخ المعقبي                                   
 الائببببببببراخ الت ريبيبببببببببا  تعببببببببب  البريتبببببببببوخ بواعببببببببد  مبببببببببخ ال رحبببببببببا  التاليبببببببببا                                            

غببببي مببببخ و خ العيببببواخ   وعبببب ب  احببببداد 10مببببل/ 0.1مبغي/مببببل( وبمعببببدل (5000,4500,4000,3500,3000,2500,2000
 Neff et)عقببخ وبعبببدها تببي تعديبببد ال رحببا القاتببببا لبلخببب                       عبباحا بعبببد ال 24العيوالببا  الميتببا لبببلل

al.,1995)و 
       

 التعبيل اإلعخائل )
 Chi-squareتببي ا ببران تعبيببل التبببايخ لبعوامببل الدالبببا فببل الت ربببا وتعديببد الاببرو  المعلويببا باعببتلداي التبببار مربببع كبباي      

 و least significant differenceوالتبار الار  االال معلويا 

 :   النتائج والمناقشة
تي  مع البروبولس فل اعار فخل الربيع وذلك لكوخ هذا الاخل تتبرحي وت هر فيبا اكثبر اللباتبا   وتلعبط فيبا عبغاال         

 ,.Salatino et al)اللعبل ل مبع تببك المباد  و فقبد اعبار  دراعبا كبل مبخ                                                 

2005; Hegazi et al., 2000)  6.3الب اخ كميا الماد  الم موحا فل فخل العتان تببغg  وفل فخل اللريبب تب داد عتبب )
( اال اخ عبببغاال  اللعبببل ت مبببع اكببببر كميبببا مبببخ البروببببولس لبببلل (14.6g( امبببا فبببل فخبببل الخبببيب فالابببا تبببببغ(8.4gتخبببل 
 (15.4g).الربيع
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لعراال بلواص في ياويا  مثل ) الرائعا العطريا وذلك العتوانه حبب  يو  حطريا وتربيلا  وهذه تلتببب امتا  البروبولس ا    
تبعا لطبيعا اللبا  المالوذ ملا الماد و ولولا تدرش مخ االخار الب القاوائل   ويغبب حبيا البوخ االلضر وذلك العتوانه حبب 

ذو طعي مر وذلك العتوانه حبب الخبابوليخ   وكباخ ذا  ابواي  والبروبولس كاخ لياالخبغا  اللباتيا والمركبا  الايلوليا والالفو 
در ا مئويا  وعائل بدر ا عبرار  25-30 درعا مئويا  وطري حلد  10عمعل ل ش متغير ععب در ا العرار    فاو خبب حلد 

 يو  70-60
وليا  وراتل يبا  وفيلبوال  وفلفولبا  و يبو  طيبار  اظار  لتائج الكعب الكيمياوي التمايدي اعتوان البروبولس حبب الخاب    

( ووابد يعب ى العببب  علبب اخ 1  ولي يثب  و ود الكليكوعيدا  والتاليلا  والقبويدا  فل هذا الكعب   كما موضا فبل  بدول 
امل  اللعبل  مكولا  البروبولس تلتبب مخ مكباخ البب البر تبعبا لبمخبدر اللبباتل المتبوفر فبل تببك الملطقبا والبذي تألبذ ملبا حب

 و (Teixeira et al. ,2005)المركب المذكور

         
 (:الكشف الكيمياوي التمهيدي عن المركبات الفعالة في البروبولس1جدول)        

 
 

 المركبات

 
 الكاشف

 

        
 دليل الكشف 
 

الكشف 
 القياسي

الكشف           
 التجريبي

 التاتينيات
 

 ve -ve+ تكون راسب ابيض خالت الرصاص

 ve -ve+ راسب ازرق مخضر  كلوريد الحديديك

 
 القلويدات

 

 ve -ve+ تكون راسب بني كاشف واكنر

 ve -ve+ تكون راسب ابيض كاشف ماير

 ve -ve+ تكون راسب برتقالي كاشف دراجندروف

 ve -ve+ تكون راسب احمر كاشف فهلنك الكاليكوسيدات

 ve -ve+ تكون راسب احمر كاشف بندكت

 ve +ve+ تكون رغوة رج المستخلص الصابونين

 ve +ve+ تكون راسب ابيض كلوريد الزئبقيك

 ve +ve+ ظهور لون ازرق كاشف فولن الفينوالت

كاشف كلوريد 
 الحديديك

 ve +ve+ ظهور لون ازرق

 ve +ve+ طهور عكورة كحول اثيلي +ماء الراتنجيات

 ve +ve+ ون اصفرظهور ل NaOHكحول +  الفالفونات      

 ve +ve+ ظهور رائحة عطرية التقطير البخاري الزيوت الطيارة

 

وهبل احببب لعببا  %43.2( اللعب المئويا لبمكولا  األعاعيا لببروبولس عي  ببغب  لعببا الكاربوهيبدرا  2يبيخ  دول        
 %20.1لدهوخ والخابوليخ وبلعب اال لعبيا   مئويا مقارلا بلعب المكولا  االلرى و ويبيخ ال دول اعتوان البروبولس حبب ا

حبب التوالل  واد يع ى عبب و ود الكاربوهيدرا  بلعبا اكبر  لكوخ معتواها فل االلع ا واللليبا اللباتيبا كبيرلعببيا  22.5% ,
اللببا  بالطاابا                               وكذلك تعتبر مخ المكولا  االعاعيا لاا اكثر مخ غيرها مخ المكولا    اذ تعتبر المخدر الرئيعل البذي ي اب 

.(Hegazi et al., 2000) 
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 (: النسب المئوية للمكونات األساسية في البروبولس2جدول )                               
 

 
 المكونات األساسية

 
 النسبة المئوية

 

 43.2 الكاربوهيدرات

 22.5 الدهون

 20.1 الصابونين

 7.0 الرماد

 4.0 رطوبةال

 3.2 البروتين

 
تي ع ران دراعا لتعبيبل المباد  الدهليبا التبل تبي اعتللخباا مبخ البروببولس بواعبطا المبذيبا  العضبويا و واظابر  لتبائج        

التعبيبل و بود م موحبا مبخ اعمباض دهليبا عبر    امكبخ تعببليص ثماليبا اعمباض دهليبا   لمعبا ملابا اعمباض دهليبا معبببعا 
( عبكب  لعببا  Lauric acid, Myristic acid ,Stearic , Palmetic acid, Arachidic acid  ذا  اخبر  واعبد  

و فيمبا ببغب  االعمباض الدهليبا   %28.3  وكاخ لعامض البالمتك احببب ايمبا ببيخ تببك االعمباض  اذ ببغب  لعببتا   51.2%
 ( Linolinic acid , Oleic acid , Linolic acid)غيبر المعببعا ذا  األواخبر الم دو با لعببا                    

و  ان  هذه اللتائج متوافقا الب عبد مبا مبع لتبائج   %15.5و ان فل مقدمتاا عامض االوليك اذ ببغ  لعبتا المئويا  28.6%
  فيمببا لببي لببتمكخ مببخ الكعببب حببخ مكولببا  المبب يج ال يتببل  (Greenaway et al.,1990)دراعببا الباعبب                   

   %20.2.الذي ببغ  لعبتا المتبقل و 
( وابد 3ومخ المكولا  االلرى التل تي الكعبب حلابا  فبل البروببولس هبل بعبض العلاخبر المعدليبا  والمبيلبا فبل  بدول        

 (Scheller et al. ,1989).كال  هذه اللتائج ملع ما الب عد ما مع ماتوخل عليا  
مببخ عيبب  التكببويخ والمببواد الدالبببا فببل تركيبببا  واببد اعببار  العديببد مببخ يبببدو مببخ لببلل ماتقببدي اخ البروبببولس مركببب معقببد     

مخ الالفولا  واالعماض الايلوليبا  45-55%البعو  والدراعا  الب اخ البروبولس يتكوخ مخ المكولا  الكيمياويا االعاعيا   
 ; Hegazi  et al.,2000)حلاخر معدليا  5%  يو  طيار    10% اعماض دهليا ومواد عمعيا    25-35%واالعترا    

Bankova et al., 1992) و 
وابد يكببوخ هبذا التركيببب الكيميباوي المعقببد  لببروببولس اعببد دواحببل اعبتلداي البروبببولس الغبراض حل يببا ملتبابا ملببذ  مببخ      

 Grahamبعيببد  لكولببا يعتبببوي حبببب مركبببا  فعالبببا ملتباببا و فقبببد اعببتلدما االغريبب  والرومببباخ لمعال ببا لرا بببا  ال بببد    

 Abd-El-Salam et( كمببا اعببتلدما المخببريوخ القببدامب لعببلش الببدمامل والعببرو  المتقيعببا واالمببراض ال رثوميببا   1992,

al.,1989و) 
                                     

 
 (: العناصر المعدنية  في مركب البروبولس3جدول )                                  
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 العنصر المعدني

 
 غم(100الكمية مقدرة )ملغم/

 250.51 البوتاسيوم

 150.75 الصوديوم

 118.61 الكالسيوم

 115.63 المغنيسيوم

 12.30 كوبالت

 11.25 فناديوم

 2.58 زنك

 1.65 حديد

 1.30 نحاس

 1.25 نيكل

 
مببخ المركبببا    والتببل  اعتببوان لبروبببولس حبببب العديببد TLCوظاببر مببخ لببلل حمبيببا  الاخببل لمركبببا  البروبببولس بواعببطا   

امكببخ  تعليخبباا مببخ لببلل البببوخ الملظببور بببالعيخ الم ببرد  حلببد معامبتاببا بالكاعببب الكيميبباوي   وحلببد فعخبباا باألعببعا فببو  
 و  nm 365البلاع يا بطول مو ل  

اعببيا فببل العببائل وحلببد مقارلببا هببذه اللتببائج مببخ عيبب  البببوخ الملظببور والاعببص باألعببعا فببو  البلاعبب يا مببع لتببائج المركبببا  القي 
القطبل اعار الب و ود المركبا  الايلوليا والالفولياو اذ حلد اعتلداي لظاي الاخل بالمذيبا  العضويا لغرض تعديد المركبا  

-  والمببببذيب الثببببالل) خ 10:90الايلوليببببا الماخببببولا مببببخ البروبببببولس   المببببذيب االول ) كبوروفببببوري ) عببببامض اللبيببببك بلعبببببا 
( تغيببر البببوخ مببخ البلببل الببب البببوخ اال ر  حلببد اعببتلداي الكاعببب الكيميبباوي  10:23:67ك)مببان بلعببب بيوتالول)عببامض اللبي
Vanillin-H2SO4  امببا اببيي التببدف  RF   و وحلببد مقارلتاببا مببع المركبببا  الايلوليببا  (70,40,15)لبمركببب الماخببول فقببد كالبب

 لاا و  RFمركبا  وايي لوعظ تعابا فل لوخ  ال  Caffeic acid , Isoferulic acidالقياعيا
امببببببا لتعديببببببد المركبببببببا  الالفوليببببببا الماخببببببولا مببببببخ البروبببببببولس فقببببببد اعببببببتلدي لظبببببباي المببببببذيب كبوروفوري)عببببببامض اللبيك)مببببببان 

 ,60)لابا  RFوكالب  اببيي                         FeCl3  ظاببر لبوخ ا ر  بعببد رعباا بالكاعببب الكيميبباوي  50:45:5بلعبب

 Chrysin ,Quercetin ,Kaempherolالمركبا  الالفوليا القياعيا و د الاا تعابا مركبا     وحلد مقارلتاا مع (41 ,50,

 و  RFمخ عي  البوخ وايي التعرك  
واد تلاول  الدراعا  العديثا مركب البروبولس بعئ مخ التعبيل وذلك الهميتا العل يبا واعبتلداماتا فبل ملتببب الم باال     

   (Salomao et al. ,2007 ;Grange and Davey ,1990 ).الطبيا 
لذا  ان هبذا البعب  فبل عبيا  الكعبب حبخ مبدى تباثير المركببا  المعتلبخبا مبخ البروببولس حببب لمبو البكتريبا وعيويتابا   فقبد 

و بببود تببباثير مضببباد حببببب بكتريبببا االلتببببار و التباببب  مبببديا  ذلبببك التببباثير ببببالتلب التراكيببب   (4)اوضبببع  اللتبببائج فبببل  بببدول 
االلببواب البكتيريببا تعبب  الت ربببا و فتراكيبب  المعتلبخببا  تبايلبب  فيمببا بيلاببا فببل در ببا تاثيرهببا حبببب لمببو البكتريببا مببع المعببتلدما و 

 leastعيب  بببغ اابل فبر  معلبوي   (P>0.05) و بود فروابا  معلويبا ببيخ تراكيب  المعتلبخبا   حلبد معبتوى               

specific differences  وكبباخ معببدل اطببر التثبببيط يتلاعببب  (0.780)مببو البكتريببا ايمببا اببدرها بببيخ تراكيبب  المعتلبخببا  ول
 Streptococcus pyogenesالقبدر  حببب   تثببيط كبل مبخ      %10 طرديبا  مبع  يباد  تركيب  المعبتلبص   فقبد كباخ لتركيب 
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,Staphylococcus aureus      بكتريبا القولبوخ مببي حببب التبوالل و تبب  ذلبك 0.5 ± 8.5, 0.5 ± 8.0 وبأاطار تثبيط ببغب 

E. coli   مبببي   فببل عببيخ لببي تتبباثر البكتريببا  0.5 ±7.9بدر ببا ااببل لعبببيا عيبب  ببببغ معببدل اطببر التثبببيط فببل لمببو هببذه البكتريببا
وبببغ اطبر ملقطبا التثببيط %20 ببالتراكي  المبذكور     اال الابا اببد  ععاعبيا لعببيا حلبد تركيب   Ps. aeruginosa ال ل اريبا 
تلتج مببخ لببلل ماتوخببب  عليببا الدراعببا اخ لمركببب البروبببولس تبباثير تضببادي حبببب لمببو ال ببراثيي    ممببا مبببي و  لعبب  8.5±0.5

يعير الب اعتوانه حبب مواد فعالا ضد االعيان الم اريا و ولوعظ    ياد  ععاعيا بكتريا االلتبار مع  ياد  تركيب  البروببولس 
 معتلبص ب ياد  تركي ه ووواد يع ى ذلك الب  ياد  تراكي  المواد الاعالا فل ال

وحلبببد ا بببران مقارلبببا ببببيخ البببواب المعتلبخبببا   لدراعبببا كابببان  تببباثير  المركببببا  المعتلبخبببا فبببل كبببل ملامببباو ولبببوعظ  اخ     
المعببتلبص الكعببولل اكثببر تبباثير حبببب كببل الببواب  بكتريببا االلتبببار   واظاببر ااببل فببر  معلببوي بببيخ الببواب المعتلبخببا  ولمببو 

ذلببك التابباو  فببل التبباثير بببيخ المعتلبخببيخ الببب  يبباد  تركيبب  المبباد  الاعالببا فببل المعببتلبص الكعببولل   البكتريببا واببد يعببود عبببب
 Koo et al.,2002; De Castro)والذي يع ى الب كاان  الكعول فل اعتللص واذابا المواد الاعالا العيما المبواد الراتل يبا 

 و  (2001,
 

 صات البروبولس في النمو البكتيري:معدالت اقطار التثبيط لمستخل (4)جدول     
  

 
نوع 

 المستخلص

 
 

 بكتريا االختبار

 ((%قطر التثبيط مقدرا بالملم في كل  تركيز 

5 10 20 30 40 50% 

 
المستخلص 

 الكحولي

S. aureus - 8.5±0.5 9.5±0.5 12±1.0 12.5±0.5 13.5±0.5 

St. pyogenes - 8.0±1.0 9.0±1.0 9.5±0.5 10.5±0.5 11.6±0.5 

E. coli - 7.9±0.5 8.5±0.5 9.0±1.0 10±0.0 10.5±0.5 

Ps. aeruginosa - - 8±0.5 8.5±0.5 9.5±0.5 9.9±0.5 

 
المستخلص 

 المائي

S. aureus - - 8.0±1.0 8.5±0.5 9.5±0.5 10.5±0.5 

St. pyogenes - - 7.5±0.5 8.0±1.0 8.6±0.5 9.5±0.5 

E. coli - - 7.5±0.5 7.9±0.5 8.3±0.5 9.0±1.0 

Ps. aeruginosa - - - 7.5±0.5 8.0±1.0 8.5±0.5 

 
لمعتلبخبا  البروببولس  وتاثيرهبا حببب اللمبو  MICاخ ايمبا التركيب  المثببط االدلبب  (5)اوضع  لتائج الدراعا فبل  بدول     

اخ معبتلبص البروببولس الكعبولل  البكتيري لع ال  االلتبار اد التبب التاثير تبعبا للبوب المعبتلبص ولبوب البكتريبا و عيب  و بد
ذو تاثير اكبر فل لمو البكتريا مقارلا مع المعتلبص المائل و اظار المعتلبص الكعولل تاثيرا معاباا فبل لمبو كبل مبخ بكتريبا  

E. coli ,St. pyogenes , S. aureus  عيب  ببغبMIC   مبغي/مبل   فبل عبيخ ببغب   12.5ايمباMIC   لبكتريبا ال وائبب
 مبغي/ملو25 ايما     Ps. aeruginosaال ل اريا 

لكبل مبخ                     MICاما المعتلبص المائل لببروبولس  فقد كاخ تاثيره اال فل لمو بكتريا االلتبار  اذ ببغ  ايمبا
 .Ps لبكتريبا                       MICمبغي/ مل   بيلما كال  ايما E. coli , St. pyogenes, S. aureus    25بكتريا  

aeruginosa    50  مبغببي/ مببل و ير ببع الببتلب اللتببائج فببل ايمببا التركيبب  المثبببط  االدلببب الببب الببتلب مكولببا  البروبببولس
وااللبببببببببببببببببببببببتلب فبببببببببببببببببببببببل طريقبببببببببببببببببببببببا االعبببببببببببببببببببببببتللص وطبيعبببببببببببببببببببببببا المبببببببببببببببببببببببذيبا  المعبببببببببببببببببببببببتلدما فبببببببببببببببببببببببل كبببببببببببببببببببببببل ملابببببببببببببببببببببببا                                         

(Salomao et al., 2007; Hernandez et al., 1994 )  اذ اخ طريقااالعتللص الكعبولل                       اكابئ  
فل اعتللص المركبا  مخ البروبولس لذا تكوخ ذا   تاثير كبيبر حببب لمبو البكتريبا وذلبك العتبوان المعبتلبص حببب حبدد مبخ 
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 Salatino et al.,2005;Musa)        المركبا  الاعالا التل لاا تاثير تثبيطبل  حببب لمبو البكتريبا                        

and Mohammed, 1992)و 
 

 قيمة التركيز المثبط االدنى لمستخلصات البروبولس على بكتريا االختبار (5):جدول        
 

 
 

 نوع المستخلص

 
 

 بكتريا االختبار

 التركيز )ملغم/مل(               

1.55 3.12  6.25 12.5 25 50 

 
 

 يالمستخلص الكحول
 

S. aureus         +Ve +Ve +Ve -Ve -Ve -Ve 

St. pyogenes    +Ve +Ve +Ve -Ve -Ve -Ve 

E. coli            +Ve +Ve +Ve -Ve -Ve -Ve 

Ps. aeruginosa  +Ve +Ve +Ve +Ve -Ve -Ve 

 
 المستخلص المائي

S. aureus         +Ve +Ve +Ve +Ve -Ve -Ve 

St. pyogenes    +Ve +Ve +Ve +Ve -Ve -Ve 

E. coli            +Ve +Ve +Ve +Ve -Ve -Ve 

      Ps. aeruginosa  +Ve +Ve +Ve +Ve +Ve -Ve 

 
 

لوعظ حلد مقارلا تاثير معتلبخا  البروبولس مع تاثير المضادا  العياتيا المعتلدما فل الت ربا حبب لمو البكتريبا وعيويتابا 
هل تاثير المضادا  العياتيا   ربما يع ى العبب الب اعتوان البروبولس حبب مركببا  الالفولبا    اخ تاثير المعتلبخا  يضا

 ; Salomao et al. ,2007 ).والايلوليلبا  التببل لاببا القببدر  التثبيطيببا لكثيبر مببخ ال ببراثيي                                

Teixeira et al. ,2005) 
 

مبغي/كغبي مبخ و خ ال عبي هبل اابل 2500 التمايديا لتعييخ بدايبا ال رحبا القاتببا   اخ ال رحبا  لقد تبيخ مخ للل الت ربا      
لتعيبببيخ ال رحبببا القاتببببا  (6) رحبببا ظابببر فيابببا هلكبببا  لاو ( لبائبببراخ و ومبببخ لبببلل لتبببائج الت رببببا األعاعبببيا كمبببا فبببل  بببدول

بلخبب و ومبخ لبلل مرااببا األحبراض العبرير  مبغي/كغبي  هبل ال رحبا القاتببا ل 3687.5فقبد ظابر اخ ال رحبا   LD50لبلخب
عاحا بعد عقلاا بتراكيب  حاليبا مبخ المعبتلبص الكعبولل  تعب  البريتبوخ لبوعظ الب وان ودوراخ وبطبئ   24الظاهر  لبائراخ للل

تعبابا فل العركا مع كثر  التبولو وحلد مقارلا ايما ال رحبا القاتببا لبلخبب مبع لتبائج دراعبا  البرى ا ريب  حبيبا لبوعظ و بود 
 (Arvouet-Grand  et al. ,1993).فل اللتائج                                           

 لمركبات البروبولس في الحيوانات المختبرية. LD50:تحديد قيمة الجرعة القاتلة للنصف (6)جدول    
 

 
 المجموعة

 
 الجرعة

 
فرق 
 الجرعة

 
 النفوق

 
 المعدل

 
 النتائج

1 2000 - 0 - - 

2 2500 500 1 0.5 250 

3 3000 500 2 1.5 750 
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4 3500 500 3 2.5 1250 

5 4000 500 5 4 2000 

6 4500 500 6 5.5 2750 

7 5000 500 8 7 3500 

 10500 

                       
      م موب اللاتج / حدد العيوالا  فل الم موحا الواعد   -ال رحا القاتبا لبلخب= اال  رحا ظاهريا ااتبا 

                                                         =5000 – /10500 8 

 مبغي/كغي مخ و خ الععي 3687.5=                                                        

 
اعيبا الطبيبا فبل العبيطر  حببب لعتلتج مخ هذه الدراعا اخ البروبولس المألوذ مخ لليا اللعل فل العرا  لا اهميا كبيبر  مبخ الل

االمراض المعديا لما لا مخ فعاليا تضاديا ضد ال راثيي البكتيريا و وتع ى الاعاليا العيويا لببروببولس البب اعتبوانه حببب بعبض 
الالفولبا  المركبا  ذا  الاعاليا البايولو يا والدوائيا والتل تمتبك لاخيا التثبيط المايكروبل   واهي هذه المركبا  الاعالا هبل 

 واالعماض الايلوليا و
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