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بررسي اثر ضدباکتریائي بره موم زنبورعسل روي 
باکتري Paenibacillus larvae عامل بیماري 

لوك آمریکائي زنبور عسل 

چکید  ه
در ای�ن بررس�ي اثرات ضد باکتریائي بره موم زنبورعس�ل روي باکتري Penibacillus larvae الروا عام�ل بیماري لوك آمریکائي 
زنبورعسل مورد مطالعه قرار گرفته است. براي انجام این بررسي ابتدا از تعدادي از زنبورستان هاي مناطق مختلف استان آذربایجان 
غربي بره موم مورد نیاز را جمع آوري کرده و در آزمایش�گاه با اس�تفاده از الکل اتانول 70 درصد از آنها عصاره گیري به عمل آمد و 
سپس باکتري Penibacillus larvae را در محیط اختصاصي کشت داده و با استفاده از دو روش رقت در براث و آنتي بیوگرام تحت 
تأثیر رقتهاي مختلف عصاره هاي الکلي بره موم قرار داده شد. در روش رقت در براث غلظت هاي 32/ میلي گرم در میلي لیتر و باالتر 
باعث مهار کامل رش�د باکتري مذکور ش�ده و در روش آنتي بیوگرام دیس�ك هاي کاغذ صافي حاوي 01/ الي 1/ میلي گرم در دیسك 
باعث ایجاد هالة ممانعت از رشد به قطر 5 الي 18 میلي متر گردیدند. به این ترتیب حداقل غلظت مهارکنندگي رشد)MIC( باکتري 
Penibacillus larvae توسط بره موم 32/ میلي گرم در میلي لیتر در نظر گرفته شد که نشان دهنده ي اثرات ضد باکتریائي عصاره 

الکلي بره موم تولیدي برخي از مناطق استان آذر بایجان غربي روي باکتري پني باسیلوس الروا مي باشد.

کلمات کلید  ی: زنبورعسل، بره موم، باکتري Penibacillus larvae، اثرات ضدباکتریائي، بیماري لوك آمریکائي
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مقد  مه 
بره موم زنبورعس��ل صمغ درختان و گیاهان مختلفي از جمله کاج، 
صنوب��ر، تبريزي، چنار، گیالس، آلبالو و ... اس��ت که زنبوران چراگر آن 
را در س��بدهاي گرده خ��ود جمع آوري نموده و در داخ��ل کندو بعد از 
ترکیب آن با موم و ب��زاق خود به عنوان ماده اي درزگیر و صیقل دهنده 
سطوح داخلي کندو، ضدعفوني سلول هاي مومي بعد از خروج نوزادان و 
قبل از تخم گذاري ملکه در آنها و مومیائي نمودن الش��ه مهاجمان تلف 
  Gisalberti. EL( ش��ده در داخل کندوها مورد استفاده قرار مي دهند

 .)Cheng. Paul.C and Wong.Geary1996,1979
بره موم بطورکلي از ترکیباتي از جمله موم، صمغ، گرده گل و روغن هاي 
فرار تش��کیل شده است که با اس��تفاده از روش هاي آنالیز بیوشیمیائي، 
ترکیب��ات متنوعي از جمل��ه فالونوئیدها، الکل ها، اس��یدهاي آلفاتیک، 
آمینو اس��یدها، اس��یدهاي آروماتیک، اس��ترهاي آروماتیک، کالکون ها، 
 ترپنوئیدها، قندها و اس��تروئیدها و صدها ماده ديگر تشکیل شده است 

.)1995 Marcucci.MC,2000 Bankova(
انس��ان از دير باز با خواص داروئي بره موم آش��نائي داشته و آنگونه 
که مش��خص ش��ده از 2000 س��ال پیش از بره موم به عن��وان ماده اي 
Cheng. Paul.C and Wong.( ضدباکتريائي استفاده مي کرده است

Geary 1996(. بره موم داراي خواص داروئي زيادي روي انواع باکتري ها، 
ويروس ه��ا )Harish.Z, et al 1997(، قارچ ها، س��لول هاي س��رطاني 
 Keiko. Aso , et( و توموره��ا )2003 Yukihiro. Akao , et al(
Marcucci.( و بیماري هاي مختلف انس��اني و دامي اس��ت )2004 al

MC 1995(. يک��ي از اثرات جالب توجه بره موم اثرات ضدباکتريائي آن 
روي باکتري هاي مختلف انس��اني و دامي است و اکثر باکتري ها نسبت 
به عصاره هاي مختلف بره موم حساس��یت داش��ته و در برخي موارد بره 
 موم روي باکتري هاي مقاوم به آنتي بیوتیک هاي رايج مؤثر بوده اس��ت

)Grange.J 1990(. در يک بررس��ي مش��خص شده است که بره موم 
روي 209 س��ويه Staphylococcus aureus مؤث��ر بوده و حداقل 
غلظت ضدباکتريائي آن حدود 10 الي 120 میلي گرم در میلي لیتر بوده 

اس��ت. مشخص ش��ده که بره موم روي باکتري هاي گرم مثبت نسبت به 
 Meresta.T and Meresta.( باکتري هاي گرم منفي مؤثرتر اس��ت
 et al و )2003   )Kutluca S and Silici S و )2005   )1988 L

.)Stepanović S
باکت��ري Paenibacillus larvae عام��ل بیم��اري مهل��ک لوك 
آمريکائي )American foulbrood( زنبورعسل است که هر ساله در 
نقاط مختلف جهان خسارات زيادي را به صنعت زنبورداري کشورها وارد 
مي آورد. اين باکتري گرم مثبت، متحرك و اس��پوردار است و در مقابل 
ش��رايط نامساعد محیط بس��یار مقاوم بوده و قادر است سالیان سال در 
محیط زنبورستان ها به صورت نهفته باقي بماند و به محض آماده شدن 
Bailey(.ش��رايط، رش��د نموده و ضايعاتي را در زنبورعسل ايجاد نمايد

Leslie1981(. در حال حاضر آنتي بیوتیک هاي متعددي برعلیه بیماري 
لوك آمريکائي زنبورعس��ل استفاده مي ش��وند ولي با توجه به عدم تأثیر 
آنها روي اس��پور باکتري مذکور، درمان قطعي بیماري صورت نمي گیرد. 
از طرف ديگر چون باقي مانده ي مواد داروئي در فراورده هاي زنبورعسل 
خطراتي براي مصرف کنندگان اي��ن فراورده ها ايجاد مي نمايند، لذا بايد 
در پي يافتن راه ها و مواد داروئي مؤثر و کم خطري براي سالمتي انسان 

و زنبورعسل بود. 
 P. هدف اصلي اين بررس��ي س��نجش می��زان حساس��یت باکتري
larvae به عصاره هاي الکلي بره موم زنبورعسل و بدست آوردن حداقل 
غلظت مهار کنندگي رش��د )MIC( باکتري P.larvae توسط بره موم 
و هموار کردن راه هاي اس��تفاده داروئي اين ماده در درمان بیماري لوك 

آمريکائي زنبورعسل بوده است.

مواد و روش ها 
روش هاي انجام گرفته

Antimicrobial Susceptibility Test روش
 Kirby- Bauer Disk  براي انجام اين آزمايش از روش استاندارد
Diffusion استفاده گرديد)Koneman. K et al 1983 (. اين روش 

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 83 pp: 57-61

Antibacterial effect of etanolic extract of honeybee propolis on the Paenibacillus larvae larvae 
(causative agent of honeybee American foulbrood disease)
By: Moradi M. Razi Vaccine and Serum Institute Karaj, Iran. (Corresponding Author , Tel: +98 9126656154)
Antibacterial effects of honeybee propolis tested on the Paenibacillus larvae larvae, cause of honeybee American 
Foulbrood disease. After cultivation of bacterium in special medium we used of two antibacterial susceptibility tests: 
Broth Dilution Susceptibility Test and Paper Disk Susceptibility Test. In the B.D.S.T 0.32 milligrams/ml and higher 
concentrations of propolis inhibited growth of this bacterium completely and in the P.D.S.T paper disk that contained 
0.01 to 0.1 miligrams of propolis made a growth inhibition zone about 5- 18 mm in diameter around them. These results 
show that produced propolis in Iran has an acceptable antibacterial effects on the P.larvae larvae and may be useful in 
A.F.B treatments in honeybee hives.

Keywords: Ivermectin, Motilide, Erythromycin, Calf, Abomasum, Stomach
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طبق مراحل زير انجام گرفته است:
عصاره گیري از بره موم: براي اينکار ابتدا بره موم هاي جمع آوري ش��ده 
از مناطق مختلف استان آذربايجان غربي را به قطعات ريزتري در آورده 
و در ال��کل اتان��ول 70 درصد ريخت��ه و به مدت چند س��اعت تا حدود 
يک ش��بانه روز در دماي آزمايش��گاه ق��رار داده تا بره م��وم بخوبي در 
اتانول حل ش��ود براي تس��ريع در حل بره موم هر از چندگاهي مخلوط 
حاصله را تکان داده تا بخوبي حل ش��ود بعد از حل شدن آن را از کاغذ 
 صافي واتمن ش��ماره يک گذرانده تا عصاره خالص بره موم بدس��ت آيد

 .)1990 Brumfitt.W(
تهیه رقت هاي مختلف عصاره الکلي بره موم: براي اينکه بتوان رقت هاي 
دقیقي را از بره موم بدس��ت آورد ابتدا الکل را از عصاره ها گرفته و بعد 
از خشک ش��دن کامل، میزان معیني از آنها را با ترازوي ديجیتالي وزن 
کرده و در داخل میزان مش��خصي از اتانول حل نموده تا رقت مورد نظر 

بدست آيد.
ساخت دیس�ك هاي کاغذ صافي: براي اينکار کاغذ صافي واتمن شماره 
دو را بوس��یله دستگاه پانچ به اندازه ديسک هاي آنتي بیوگرام استاندارد 
در آورده و بع��د از توزي��ن، آنها را با میزان معین��ي از رقت هاي بره موم 
آغش��ته نموده و بعد از خشک شدن, میزان دقیق بره موم موجود در هر 
ديسک بر حسب میلي گرم )مشخص شده در جدول شماره 1( محاسبه 

مي گرديد.
آگار  J-Medium ترکیب��ي  کش��ت  محی��ط  آماده س��ازي  و   تهی��ه 

 )BaileyLeslie1981(
1 ش��ماره   Macfarland اس��تاندارد  محل��ول   آماده س��ازي 

)1983 Koneman. K et al (
کش��ت باکتري P. larvae در محیط کشت J-Medium آگار: جهت 
انجام اين بررسي از سويه ي ATCC1044 باکتري P. larvae موجود 

در بخش باکتري شناسي موسسه رازي استفاده گرديده است.
کش��ت باکتري P. larvae در محیط کشت J-Medium براث جهت 

ساخت ماية باکتريائي
اس��تاندارد ک��ردن ماي��ة باکتريائي ب��ا اس��تفاده از محلول اس��تاندارد 

Macfarland شماره يک 
آغشته کردن سطح محیط کشت با ماية باکتريائي آماده شده

قرار دادن ديس��ک هاي آغش��ته به رقت هاي مختلف بره موم در س��طح 
محیط کشت با فواصل مشخص از ديواره پلیت و ديسک هاي مجاور

قرار دادن پلیت هاي کش��ت داده شده در انکوباتور 35 درجه سانتي گراد 
به مدت 18 ساعت

قرائ��ت نتايج حاصل��ه )اندازه گیري قط��ر هالة ممانعت از رش��د اطراف 
ديس��ک هاي کاغذي آغشته به غلظت هاي مختلف بره موم با استفاده از 

.)1983 Koneman. K et al( )خط کش

 روش رقت در براث جهت تعیین
 )MIC( Minimum Inhibitory Concentration 

اين روش طبق مراحل زير انجام گرفته است:
آماده سازي محیط کشت J-Medium براث

آماده س��ازي رقتهاي مختلف عصاره هاي الکلي بره موم )بر حس��ب 

میلي گرم در میلي لیتر(
آماده س��ازي مايه باکتريائي P. larvae بر اساس محلول استاندارد 

مک فارلند شماره يک 
اضافه ک��ردن میزان معین��ي از مايه باکتريائي ب��ه لوله هاي حاوي 

محیط کشت مايع 
اضافه کردن رقت هاي مختلف عصاره هاي بره موم به لوله هاي حاوي 

مايه باکتريائي 
قرار دادن لوله هاي آماده ش��ده در دماي 35 درجه س��انتي گراد به 

مدت 18 ساعت
مش�اهده رشد یا عدم رشد باکتري در رقت هاي مختلف بره موم: با 
توج��ه به اينکه مخلوط عصاره ي بره موم و محیط کش��ت مايع به رنگ 
ش��یري در آمده و مانع مشخص ش��دن وضعیت رشد باکتري در محیط 
کش��ت و تغییر رنگ حاصله مي گردد لذا جهت مش��خص نمودن میزان 
اثر بره موم روي رش��د باکتري، محتويات هر يک از لوله هاي آزمايش را 
مجدداً در محیط جامد کش��ت داده و به مدت 18 س��اعت در دماي 35 
درجه س��انتي گراد قرار داده ش��د. و بعد از اين مدت نتايج قطعي اثرات 
P. larvae حاصل از رقت هاي مختلف عصاره هاي بره موم روي باکتري

بدست آمده است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که در کنار هر يک از لوله ه��اي آزمايش حاوي 
رقته��اي مختلف بره م��وم دو عدد لولة حاوي محیط کش��ت و باکتري 
مورد نظر و میزان الکل اتانول موجود در هر يک از رقت هاي بره موم به 
عنوان ش��اهد در نظر گرفته شدند و بعد از سپري شدن مدت زمان الزم 
محتويات همین لوله ها را هم کش��ت داده ت��ا اثرات ضد باکتريائي الکل 

موجود در عصاره هاي استفاده شده مشخص گردد.

نتایج
جدول ش��ماره ي��ک نتايج حاصل از روش آنت��ي بیوگرام هر يک از 
غلظت هاي بره موم اس��تفاده ش��ده را نش��ان مي دهد. همانطوري که در 
جدول مشاهده مي شود قطر هاله ي ممانعت از رشد باکتري با میزان بره 
موم موجود در ديس��کها رابطه ي مس��تقیم داشته و با افزايش میزان بره 
موم, قطر هالة ممانعت از رش��د اطراف ديسک ها نیز افزايش يافته است 
و از سوي ديگر مش��خص گرديد که بره موم استفاده شده داراي قدرت 

انتشار خوبي در سطح محیط کشت جامد مي باشد.
 )MIC( در جدول ش��ماره دو نتايج حاص��ل از روش رقت در براث
نش��ان داده شده است. همان گونه که مشاهده مي شود در اين روش هم 
میزان مهار رش��د باکتري توس��ط بره موم با میزان ب��ره موم موجود در 
رقت ها رابطه ي مس��تقیم دارد و با افزايش میزان بره موم در هر رقت از 
تعداد کلني هاي باکتري بعد از کشت مجدد کاسته شده است. بطوري که 
در غلظ��ت 32/ میلي گرم در میلي لیتر هیچ گونه باکتري رش��د ننموده 
 اس��ت و اين غلظت به عن��وان حداقل غلظت ممانعت از رش��د باکتري

)P. larvae )MIC توسط بره موم در نظر گرفته مي شود.

 بحث
بررسي هاي مختلف نشان داده اند که بره موم روي باکتري هاي گرم 
مثبت خیلي مؤثرتر از باکتري هاي گرم منفي اس��ت. اين تفاوت تأثیر را 
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)mm( قطر هاله ممانعت از رشد باکتري پني باسیلوس الروا )mg/disk(  میزان بره موم موجود در دیسك هاي کاغذ صافي ردیف

باکتري کاماًلً رشد نموده است ديسک کاغذي آغشته به الکل بدون بره موم 1

 5  0/01 2

8 0/02 3

10 0/03 4

13 0/04 5

14 0/05 6

15 0/06 7

16 0/07 8

16 0/08 9

17 0/09 10

18 0/1 11

)mm( قطر هالة ممانعت از رشد باکتري پني باسیلوس الروا )mg/ml(غلظت بره موم موجود در محیط کشت ردیف

رشد کامل باکتري الکل اتانول 70  1

 20  0/01 2

14 0/02 3

7 0/04 4

4 0/08 5

3 0/16 6

0 0/32 7

0 0/64 8

 P. larvae جدول 1- نتایج آنتي بیوگرام غلظت هاي مختلف بره موم روي باکتري

 P. larvae بره موم روي باکتري )MIC(جدول شماره 2- نتایج حاصل از روش رقت در براث

بررسي اثر ضدباکتریایي ...
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ناش��ي از تفاوت ساختمان ديواره س��لولي باکتري هاي گرم مثبت و گرم 
منفي مي دانند )Brumfitt.W 1990(. از س��وي ديگر منبع گیاهي و 
فصل تولید بره موم و نوع حالل استفاده شده هم روي اثرات ضدباکتريائي 
بره موم تأثیر چشم گیري دارند چرا که حالل هاي آلي ترکیبات بیشتري 
از ب��ره موم را آزاد کرده و با اين حالل ه��ا اثرات ضدباکتريائي زيادي به 

 .)1996 Cheng. Paul.C and Wong.Geary(دست مي آيد
در بررس��ي انجام گرفته مشخص گرديد که ديسک هاي کاغذ صافي 
حاوي 0/01 الي 0/1 میلي گرم بره موم با ايجاد هاله اي به قطر 5 الي 18 
میلي متر مانع از رشد باکتري P.arvae arvae در اطراف خود شده اند 
 Esther Margardia و اين نتايج مش��ابه با نتايج حاصل از تحقیقات
A.F.Bastos و همکاران��ش روي اث��رات ضد باکتريائ��ي بره موم روي 
باکتري P.arvae اس��ت چرا که ايش��ان نشان دادند که بره موم مناطق 
مختل��ف برزيل با توجه به فصول مختلف س��ال در غلظت هاي 1/7 الي 
0/12 میلي گرم در ديس��ک بر اين باکتري موث��ر بوده اند و علت اصلي 
 Esther( .اين وس��عت دامنه ي تأثیر را منبع تهیه بره موم دانس��ته اند
Margardia A.F.Bastos et al 2008 همچنی��ن Brumfitt( و 
همکارانش با بررس��ي اثرات ض��د باکتريائي بره م��وم روي باکتري هاي 
 Candida albicans و   Sta.aureus، Bacteriodis subtilis
قطر هالة ممانعت کننده از رش��د را 7 الي 14 میلي متر بدست آورده اند 

 .)1990 Brumfitt(
در اين بررسي نشان داده شد که غلظت 0/32 میلي گرم در میلي لیتر 
بره موم باعث مهار کامل رش��د باکتري P.arvae مي گردد و اين غلظت 
 Minmum Inhibitory( به عن��وان حداق��ل غلظ��ت مهارکنن��ده
Concentration( رش��د باکتري P.arvae توس��ط بره موم در نظر 
گرفته ش��د. ساير محققین در کشورهاي مختلف هم نتايج مشابهي روي 
باکتري ه��اي مختلف بدس��ت آورده اند بطوري ک��ه Velazquez C و 
همکاران��ش MIC عصاره اتانولي بره موم روي باکتري Sta.aureus را 
 Velazquez C( در حدود10/ میلي گرم در میلي لیتر بدست آورده اند
et al 2007(. در يک بررسي Stepanovic S و همکارانش با استفاده 
از روش آگار ديفی��وژن نش��ان داده اند که عص��اره ي اتانولي بره موم در 
غلظ��ت 078/ درصد )MIC( و باالتر باعث مهار رش��د 39 باکتري گرم 
مثبت مختلف ش��ده اس��ت ولي غلظت آن جهت مهار رشد باکتري هاي 
 Stepanovic S et al(گ��رم منفي بیش��تر از اين میزان ب��وده اس��ت

.)2003
در اين بررس��ي مقايس��ه اي بین اثرات ضدباکتريائي بره موم با آنتي 
بیوتیک ه��اي راي��ج در درمان بیم��اري لوك آمريکائي ص��ورت نگرفته 
اس��ت ولي در بررس��ي هاي ساير محققین مشاهده ش��ده است که آنتي 
بیوتیک هاي تتراسايکلین و تايلوزين داراي اثرات ضدباکتريائي به مراتب 
قوي تري نسبت به بره موم روي باکتري P.arvae مي باشند. بطوري که 
Adriana M و همکاران��ش نش��ان دادند که آنت��ي بیوتیک تايلوزين 
داراي MIC 0078/ تا 0/5 میکروگرم در میلي لیتر روي 67 س��ويه ي 
 MIC مي باش��د و اين میزان در مقايسه با P.arvae مختلف از باکتري

.)2005 Adriana M(بره موم روي اين باکتري بسیار پائین است
 Meresta, T و Meresta, L در س��ال 1980 با بررس��ي اثرات 
ضد باکتريائي بره موم روي 75 سويه از باکتري هاي مختلف نشان دادند 

که تمام اين باکتري ها نس��بت به عصاره هاي بره موم حساس مي باشند 
 MIC 1985 1980( و در س��ال.Meresta, T and Meresta, L.(
بره موم روي 209 سويه ي مختلف Sta.aureus را حدود 10 میلي گرم 
در میلي لیتر و MBC آنرا حدود 120 میلي گرم در میلي لیتر بدس��ت 

 .)1985 Meresta, T and Meresta, L.( آوردند
در يک بررس��ي اثرات ض��د باکتريائي بره موم را روي 267 س��ويه 
باکت��ري ب��ي هوازي مطالعه نموده اند و مش��اهده ش��ده اس��ت که اين 
باکتري ها نس��بت به غلظ��ت 1 میلي گرم در میلي لیتر بره موم بس��یار 

.)Kedzia1986( حساس مي باشند
در رابطه با مکانیس��م اثر ضد باکتريائي بره موم تحقیقات متعددي 
انجام گرفته اس��ت بطوري که Takaisi نش��ان داده است که بره موم از 
تقسیم سلولي باکتري ها ممانعت به عمل آورده و باعث تشکیل توده هاي 
چندس��لولي کاذب ازآنها مي گردد. از س��وي ديگر ب��ره موم باعث ايجاد 
تغییر در ماهیت س��اختمان ديواره سیتوپالس��م و ديواره سلول باکتري 
مي گردد و همچنین باعث لیز نس��بي باکتري گشته و از سنتز پروتئین 
 Park .)1994 Takaisi et al( باکت��ري هم ممانعت به عمل مي آورد
و همکارانش نش��ان داده اند که بره موم باعث جلوگیري از فعالیت آنزيم 
گلوکزترانس��فراز باکتري ها مي شود )Park et al 1998( از سوي ديگر 
اثبات ش��ده که بره موم فعالیت آنزيم هاي RNA پلي مراز وابس��ته به 
 Simuth.J( باکت��ري و آنزيم مح��دود اثر آن را مهار مي کن��د DNA
1986(. مهم تري��ن ترکیبات ضد باکتريائي بره م��وم ترکیباتي از جمله 
پینوبانکسین، پینوس��یمبرين، گاالنژين، کافئیک اسید فنیل استر، دي 
و تري اکس��ي فالون ها، سیناپیک اسید، ايزوفرولیک اسید، دي ترپنیک 
اسید و سیرينگالدئید مي باشند که اين ترکیبات يا به تنهائي يا باخاصیت 
 Cheng. Paul.C and( سنرژيس��تي اثرات خود را اعم��ال مي نمايند

.)1996 Wong.Geary
 Meresta پیش��نهاد مي کن��د که بره موم باع��ث تخريب باکتري 
P.arvae مي ش��ود )Meresta 1988(. نتايج بررسي انجام گرفته هم 
اين پیش��نهاد را تأيید مي کند چرا که وقتي محتويات لوله هاي آزمايش 
حاوي محیط کش��ت، باکتري و رقت ه��اي مختلف بره موم روي محیط 
جامد کشت داده شد باکتري مورد نظر هیچ گونه رشدي نداشته و سطح 
محیط کش��ت عاري از کلني باکتري بود که اين بدين معناس��ت که بره 
موم باعث تخريب باکتري و ممانعت از تش��کیل مجدد اس��پور و رش��د 
آن در محیط کش��ت مي گردد و اين مي تواند نويدي براي تولید موادي 
ب��ا تأثیر روي اس��پور باکتري ها و از بین بردن آنه��ا در محیط هاي زنده 

باشد.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد که بره موم زنبورعسل ايران) استان 
آذربايج��ان غربي ( واجد اثر ضد باکتريائي روي باکتري P.arvae عامل 
بیماري لوك آمريکائي زنبورعسل مي باشد و در صورت انجام بررسي هاي 
بیش��تر مي توان به مواد طبیعي حاصل از اين فرآورده ي زنبورعس��ل در 
جهت کنترل و درمان بیماري فوق دس��ت يافت. از س��وي ديگر با توجه 
ب��ه تن��وع آب و هوائي و پوش��ش گیاهي مناطق مختلف اي��ران، امکان 
اس��تحصال بره موم با کیفیت مناس��ب و حتي بهتر از بره موم تولیدي 
س��اير نقاط جهان وجود دارد و مي توان با اس��تفاده از روش هاي مدرن 
استحصال و فراوري بره موم، بازار مناسبي را براي صادرات اين محصول 
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در خارج از کشور فراهم نمود.
در نهاي��ت پیش��نهاد مي گردد که در صورت امکان اين بررس��ي در 

محورهاي زير ادامه يابد:
1. بررس��ي امکان مص��رف داروئي بره موم در درم��ان بیماري لوك 

آمريکائي زنبورعسل
2. بررس��ي اث��رات جانبي مص��رف خوراکي بره م��وم در کندوهاي 

زنبورعسل
3. بررسي ترکیبات بیوشیمیائي بره موم زنبورعسل مناطق مختلف 

ايران و نقش داروئي آنها بر علیه عوامل بیماريزاي انسان و دام

قدرداني 
مؤلف مقاله بر خود وظیفه مي داند که از تمامي کساني که در انجام 

اين بررسي ياريگر او بوده اند صمیمانه تشکر و قدرداني نمايد. 
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