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دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

چکیده:

بره موم زنبور عسـل پس از محصول عسـل و ژل رویال سـومین 
فـرآورده مهـم زنبـور عسـل )Apis mellifera( مـی باشـد. سـابقه 
ی اسـتفاده از بـره مـوم بـه 3000 سـال پیـش از میـلاد مـی رسـد. 
از بـره مـوم بـه شـکل كامـل، عصـاره آبـی، الکلـی، آبی-الکلـی و یا 
عصـاره دیگـر حـلال ها اسـتفاده می شـود. بره مـوم خاصیت آنتی 
اكسـیدانی قابـل توجهـی دارد و تركیبـات آنتـی اكسـیدان  موجود 
در بـره مـوم نقـش بسـزایی در خواص مختلـف آن از جملـه ایمنی 

زایـی ایفا مـی نماید. 

بیشــترین  مــوم  بــره  عســل،  زنبــور  محصــولات  میــان  در 
خاصیــت آنتــی اكســیدانی و قــارچ كشــی را دارد. بــره مــوم فعالیت 
ضدباكتریایــی بــر علیــه هــر دوطیــف باكتــری هــای گــرم مثبــت و 
منفــی و نیــز انــواع هــوازی و بــی هــوازی دارد. اســتفاده از حــلال 
هــای مختلــف بــرای اســتخراج تركیبــات فعــال بــره مــوم، ســبب 
ــن  ــا ای ــردد، ب ــی گ ــوم م ــره م ــال ب ــت فع ــزای زیس ــر در اج تغیی
حــال انــواع بــره مــوم دارای ویژگیهــای زیســتی ســودمند و مهــم 
ــر علیــه باكتــری هــا، ویــروس هــا و  هســتند: 1- آنتــی بیوتیــک ب
قــارچ هــا 2- ضــد ســرطان، 3- آنتــی اكســیدان 4- فعالیــت هــای 
ــت  ــه و 7- فعالی ــک یاخت ــد ت ــت 6- ض ــی دیاب ــی 5- آنت ــد التهاب ض
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هــای دندانپزشــکی. نگهــداری بــره مــوم ســبب كاهــش خاصیــت 
ــود.  ــی ش ــی آن م بیولوژیک

ــت   ــای عفون ــل بیماریه ــر عوام ــی ب ــد باكتریای ــر ض ــوم اث ــره م ب
روده ای، التهــاب مزمــن رگ  هــای خونــی مخصوصــًا لثــه، زخــم 
معــده ناشــی از هلیکوباكتــر، زخــم هــای عفونــی، ذات الریــه، 
دیفتــری و عفونــت هــای چركــی موضعــی دارد. همچنین بــره موم 
خــواص ضــد قارچــی در بیماریهــای كچلــی مســری ســگ و گربــه، 
عفونــت هــای قارچــی ســر و بــدن و ضایعــات قارچــی ناخــن، مــو و 
پوســت دارد. تأثیــر بــره مــوم بــر علیــه پروتــوزوآ و عوامــل بیمــاری 
ــمولیز  ــل(، توكسوپلاس ــت مهب ــاز )عفون ــون تریکومونی ــی چ های
)عفونــت انگلــی پســتانداران و پرنــدگان و انســان(، ژیاردیازیــس 
ــاگاس،  ــاری ش ــاک(، بیم ــهال دردن ــده، اس ــی مع ــاری عفون )بیم
ــده  ــایع ش ــات ش ــان و حیوان ــه در انس ــالک(، ك لیشمانیازیس)س
ــی  ــف مختلف ــر روی طی ــوم ب ــره م ــت. ب ــده اس ــات گردی ــد، اثب ان
از ویــروس هــا  از جملــه ویــروس آنفلوآنــزا تأثیــر گــذار بــوده 
ــرگ  ــبب م ــرده و  س ــری ك ــا جلوگی ــروس ه ــر وی ــد و تکثی و  از رش
ــای  ــی داروه ــرات درمان ــوم، اث ــره م ــن ب ــود. همچنی ــی ش ــا م آنه
ــش  ــا را كاه ــی آن ه ــوارض جانب ــوده و ع ــت نم ــیمیایی را تقوی ش

مــی دهــد. 

بـره مـوم، خاصیـت قـارچ  واژه هـای کلیـدی: زنبورعسـل، 
سـرطان ضـد  اكسـیدانی،  آنتـی  كشـی، 

مقدمه

رویـال  ژل  و  عسـل  محصـول  از  پـس  عسـل  زنبـور  مـوم  بـره 
سـومین فراورده مهم زنبور عسـل ) Apis mellifera( اسـت؛ این 
محصـول یـک تركیـب رزینی بـوده و بـرای تهیـه ی آن، زنبورهای 
كارگـر، شـیره هـا، صمـغ هـا و سـایر ترشـحات جوانه ها و قسـمت 
هـای دیگـر گیاهانـی ماننـد غـان، سـپیدار، بلـوط، كاج هـا، بیـد و 
سـایر گیاهـان را جمـع آوری نمـوده و پـس از جمـع آوری، صمـغ 
حاصـل جویـده شـده و آنزیم هـای بزاقی خـود را بـه آن اضافه می 
كننـد. سـپس اندكی هضم شـده و بـا موم زنبور مخلـوط می گردد. 
زنبـور ابتـدا تکـه هـای رزیـن یـا صمغ تـراوش شـده از جوانـه ها یا 
تنـه ی درختـان را بـه وسـیله ی قطعـات دهانـی جـدا مـی كنـد، 
سـپس آن هـا را بـه كمـک بـزاق دهـان نمناک كـرده و به آن شـکل 
حبـه قنـد مـی دهـد؛ در نهایـت بـه وسـیله ی آرواره هـا و به كمک 
پاهـا، حبـه ها را داخل سـبد گرده واقـع در پاهای عقبی قـرار داده 

و بـه كنـدو حمـل مـی نماید.  

شکل 1( نمونه بره موم: )A( بره موم طبیعی، )B( بره موم خرد شده

واژه ی پروپولیـس )propolis( از یـک تركیـب یونانـی برگرفتـه 
شـده كـه در آن pro بـه معنـای"ورودی" و polis به معنای "جامعه 
یـا شـهر" می باشـد. این فـراورده برای عایـق سـازی، ضدعفونی و 
پیشـگیری از ورود و گسـترش بیمـاری در ورودی كنـدو اسـتفاده 
می شـود. ارسـطو در كتاب خـود، Historia animalium از ماده 
ای نـام بـرده اسـت كـه زنبـور عسـل ورودی كنـدو را بـه آن آغشـته 
بـه  مـوم  بـره  از  عسـل  زنبـور   .)Bogdanov 2012( سـازد  مـی 

عنـوان یـک مانـع حفاظتـی در برابر مهاجمـان خارجـی نظیر مار، 
مارمولـک و مـوش و نیـز در مقابـل بـاد و بـاران اسـتفاده مـی كند و 
بـه سـبب فعالیت ضدعفونی كنندگـی آن، در جلوگیـری از آلودگی 
درون كنـدو توسـط باكتـری هـا، ویـروس هـا و انـگل ها بـه كار می 
رود. بـه سـبب خـواص مومـی و سـاختاری آن، زنبـور عسـل از بره 
مـوم در سـاخت و ترمیـم كنـدو، عایـق سـازی درزهـا و پركـردن 
منافـذ كنـدو بهـره  می بـرد. همچنین از بـره موم به عنـوان عایقی 
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بـرای پایـدار نگـه داشـتن دمـا و رطوبت داخـل كندو در طی سـال 
اسـتفاده مـی كند. 

بـره مـوم و یـا اجـزای تشـکیل دهنـده ی آن، دارای خـواص 
ضـد سـرطان، ضـد اكسیداسـیون، ضد التهـاب و آنتـی بیوتیک بر 
 Negri et al.,( علیـه باكتـری هـا، ویـروس هـا و قـارچ هـا هسـتند
2003(. سـابقه ی اسـتفاده از بـره مـوم بـه 3000 سـال پیـش از 

میـلاد می رسـد. 
مصریـان از بـره موم بـرای مومیایی كردن اجسـاد اسـتفاده می 
كردنـد؛ از بـره مـوم بـه عنـوان تب بر توسـط قـوم اینکاها اسـتفاده 
مـی گردید. داروسـازان یونانـی و رومی از آن بـه عنوان ضد عفونی 
كننـده ی دهـان و بـرای مـداوای زخـم هـا اسـتفاده مـی كردنـد. 
همچنیـن آن را بـرای درمان موضعی پوسـت و زخم های مخاطی 
تجویـز مـی كردنـد. در اواخـر قـرن 19، بـره مـوم بخاطـر خـواص 
درمانـی آن بـه گسـتردگی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و در جنـگ 
جهانـی دوم بـه سـبب اثر التیام بخـش آن بر مشـکلات ریوی برای 

درمـان سـل بـه كار گرفته  شـد. 
ــکال  ــه اش ــی ب ــک داروی طبیع ــوان ی ــه عن ــوم ب ــره م ــروزه ب ام
مختلــف در بیشــتر كشــورها یافــت مــی شــود. مــوارد كاربــرد بــره 
مــوم عبارتنــد از: تجویــز بــرای ســرماخوردگی هــا، بیمــاری هــای 
قســمت هــای فوقانــی دســتگاه تنفســی، امــراض شــبه آنفلولانــزا، 
كاربردهــای پوســتی شــامل التیــام زخــم هــا، درمــان جراحــات، 

آكنــه، تبخــال هــای ســاده و تناســلی و نیز بیمــاری هــای اعصاب. 
بــره مــوم بــرای جلوگیــری از پوســیدگی دنــدان هــا و التهــاب لثــه 
ــن  ــردد. ای ــی گ ــه م ــا اضاف ــدان ه ــر دن ــا و خمی ــویه ه ــه دهانش ب
محصــول بــه طــور تجــاری بــه اشــکال كپســول، دهانشــویه، كــرم، 
ــودر و ســایر محصــولات خالــص ســازی  قــرص هــای خوراكــی، پ
شــده از مــوم وجــود دارد. بــه خاطــر خــواص ضــد ویــروس، ضــد 
ــترده ای در  ــور گس ــه ط ــوم، ب ــره م ــیدان ب ــی اكس ــروب و آنت میک
پزشــکی، دامپزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازی و مواد آرایشــی 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

ویژگی  های آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد 
توموری پروپولیس 

بـره مـوم دارای چندیـن خصوصیت مهم و سـودمند زیسـتی از 
جملـه ضد تکثیر سـلول های سـرطانی، فعالیت آنتی اكسـیدانی، 
تنظیـم سیسـتم ایمنـی و فعالیـت های ضـد عفونی و ضـد التهابی 
دارد كـه مکانیسـم عمـل آنهـا بطـور شـماتیک در شـکل 2 آمـده 
اسـت )Zabaiou et al., 2017( اسـتفاده از حـلال هـای مختلـف 
بـرای اسـتخراج تركیبـات فعـال بره مـوم، سـبب تغییـر در اجزای 
زیسـت فعـال بره مـوم می گردد. بـا این حال انـواع بره مـوم دارای 

ویژگیهـای زیسـتی مهم هسـتند )شـکل 3(. 

نقش ضد عفونی

ضد باكتری:سدوموناس، سالمونلا، اشرشیا، 

استافیلوكوكوس، باسیلوس

ضد قارچ: كاندیدا

ضد انگل:لیشمانیا

تنظیم سیستم ایمنی

افزایش: راندمان ماكروفاژها 

و سلولهای كشنده

خواص ضد تکثیری سلول

افزایش: پروتئین P21 مداخله گر در CDK، پروتئین 

p38 كیناز فعال میتوزی

MMP كاهش: تکثیر سلولی، ماتریکس متالوپروتئیناز

در بافت های: شش، رحم، ملانیا، كبد كلون، پستان، 

پروستات، معده 

فعالیت آنتی اكسیدانی

افزایش: خنثی سازی رادیکالهای آزاد

سوپراكسید دیسموتاز، گلوتاتیون پروكسیداز

كاهش: پروكسیداسیون لیپید، آپوپتوزیس ماكروفاژ

بره موم

)Zabaiou et al., 2017( مکانیسم عمل فعالیت بیولوژیکی بره موم )شکل 2
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   1. فعالیت آنتی اکسیدانی

تعدادی از عوامل نظیر فلزات، مواد شیمیایی آلی و اشعه ی 
یک  گردند.  اكسیداتیو  تنش  بروز  به  منجر  توانند  می  بنفش  فرا 
آنتی اكسیدان، مولکولی است كه قادر به كند نمودن یا جلوگیری 
از اكسیداسیون سایر مولکول ها باشد. عصاره های بره موم، در 
تری  قوی  اكسیدانی  آنتی  رویال، خاصیت  و ژل  گرده  با  مقایسه 
دارد)Nakajima et al., 2009(. گونه های واكنش پذیر اكسیژن 
در واكنش با DNA، كربوهیدرات ها، پروتئین ها و لیپیدها می 
نهایتًا مرگ  و  بافت ها و سلول ها گردیده  به  توانند سبب آسیب 

سلول را منجر شوند. 
رادیکال های آزاد فعال نیز در اكثر فرآیندهای تجزیه ی سلول 
می-گردند.   سبب  را  ها  سلول  مرگ  طریق  بدین  و  بوده  دخیل 
را مختل  ایمنی  كاركردهای  تواند  اكسیداتیو می  همچنین تنش 
نموده و سبب ایجاد بیماری هایی نظیر سرطان، بیماری های خود 
ایمنی، پیری، آب مروارید، روماتیسم، آرتروز، بیماری های قلبی 
تركیبات   .)Pham-Huy et al., 2008( گردد  اعصاب  و  عروقی 
برابر آسیب ها  توانند در  فلاونوئیدها می  طبیعی عمده ای نظیر 
و بیماری های مزمن ناشی از تنش اكسیداتیو محافظت نمایند؛ 
خاصیت آنتی اكسیدانی بره موم نیز احتمالًا به سبب بازدارندگی 
شیمیایی تركیبات موجود در آن و نیز ناشی از غنی بودن پلی فنل 

هایی نظیر اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها است. 
بـره مـوم، آنتـی اكسـیدان  فلاونوئیدهـای حاضـر در سـاختار 
هـای قدرتمنـدی هسـتند )جـدول 1( كـه قـادر به روبـش یا خنثی 
سـازی رادیـکال هـای آزاد و نیـز محافظـت غشـای سـلول در برابر 
 .)Al Naggar et al., 2016(اكسیداسـیون لیپیدهـا مـی باشـند
قابلیـت خنثـی سـازی رادیـکال هـای آزاد  آنتـی اكسـیدان هـا، 
و نیـز محافظـت لیپیدهـا و سـایر تركیبـات نظیـر ویتامیـن C در 
برابـر اكسـید شـدن و یـا تخریـب را دارا هسـتند. احتمـال می رود 
كـه رادیـکال هـای آزاد فعـال، همـراه بـا سـایر عوامـل، مسـئول 
ایجـاد بیمـاری هـای قلبـی عروقـی، آرتـروز، سـرطان، دیابـت، 
پاركینسـون و آلزایمـر باشـند. آسـیب اكسـیداتیو می تواند ناشـی 
از كاركـرد ضعیـف كبـد باشـد. مطالعـات بـر مـوش هـا نشـان داده 
اسـت كـه عصـاره هـای بـره مـوم، از آسـیب بـه سـلول هـای كبدی 

.)2017 ,.Zabaiou et al( محافظـت مـی نماینـد
بـره مـوم خاصیـت آنتـی اكسـیدانی قابـل توجهـی دارد. آنتـی 
اكسـیدان هـای موجـود در تركیـب بـره مـوم نقـش بسـزایی را در 
شـاخصه هـای ایمنـی زایـی آن ایفا مـی نماینـد. گـزارش گردیده 
 mRNA كـه بـره مـوم، پاسـخ ایمنـی سـلول را از طریـق افزایـش
بـرای اینترفـرون گامـا و فعالسـازی تولیـد سـیتوكینز افزایـش می 

 .)Wagh, 2013(دهـد
عصاره ی آبی بره موم، فعالیت آنتی اكسیدانی بیشتری نسبت به 
عصاره ی اتانولی آن نشان داده است كه ممکن است بخاطر میزان 
پلی فنل های بیشتر آن باشد. بنابراین می تواند نقش بسزایی در 
پیشگیری از بیماریهای مرتبط با رادیکال های آزاد داشته باشد. 
گالانژین1 ، فعالیت قابل مقایسه ای بین حلال های آبی و اتانولی 
نشان داده و نسبت به پینوسمبرین2  فعال تر بوده است. این به 
 Wagh,(شود داده می  نسبت  تركیب  دو  های ساختاری  تفاوت 
اتانولی  های  عصاره  تر  قوی  فعالیت  حصول  منظور  .به   )2013
نیز بهتر است كه از اتانول 30 درصد به منظور استخراج استفاده 
باشد می  كم  استخراج  از  كه محصول حاصل  گردد؛ در صورتی  
توان از افزودنی هایی به منظور بالا بردن میزان حلالیت استفاده 
نمود و یا برای استخراج از اتانول های 70 یا 95 درصد استفاده كرد 
)Woisky and Salatino, 1998(. هم چنین عصاره  های بره 
موم می توانند بدلیل خنثی سازی رادیکال های آزاد فعالیت ضد 
التهابی نیز داشته باشند)Naik et al., 2013(. روبش یا اثر خنثی 
سازی رادیکال های آزاد توسط بره موم به اندازه اثر خنثی سازی 
 Wagh,(بوده است DPPH  3در سیستم رادیکال آزاد C ویتامین

.)2013

1- Galangin

2- Pinocem

3- 1) diphenyl,  2) picrylhydrazyl

فعالیت های 

بیولوژیکی بره موم

ضد سرطان

فعالیت 
دندانپزشکی

آنتی اكسیدان

ضد التهابی

ضد پروتوزوا

آنتی باكتری

ضد قارچ

ضد دیابت

شکل 3( فعالیت های بیولوژیکی بره موم
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جدول1( برخی فلاونوئیدهای مهم موجود در ساختار بره موم

فلاونوئید

)Apigenin( آپیژنین

)Acacetin(  آكاستین

)Chrystin(  كرستین

)Galangin(  گالانژین

)Pinocem( پینوسمبرین

كافئیک اسید فنیل استر 

)Caffeic acid phenethyl ester(

فعالیت بیولوژیکیساختار شیمیایی

ضد باكتری

ضد التهاب

ضد آلرژی

ضد سرطان

ضد سرطان

ضد آلرژی

ضد باكتری

ضد التهاب

ضد سرطان

آنتی اكسیدان

ضد میکروب

ضد سرطان

ضد تومور

ضد سرطان

DPPH یـک پودر كریسـتالی تیره اسـت كه مولکـول های آن، 
در برابـر رادیـکال هـای آزاد پایدار هسـتند و بـرای تعیین فعالیت 

آنتـی اكسـیدانی مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد. 

در مطالعه ای برروی یک آسیب كبدی ناشی از الکل، گونه ای 
از بره موم )نوع كوبایی( توانسته است با جلوگیری از مرگ یاخته ای 
توسط ماكروفاژها و نیز تنظیم مسیر فاكتور نکروزی تومور / فاكتور 
ایفا  محافظتی  نقش   B ) TNF/NFkB فعال)  سلولهای  هسته 

نماید )Claus et al., 2000(. در یک بررسی، مشخص گردیده 
است كه بره موم قرمز نواحی شمالی برزیل نسبت به انواع سبز و 
بالاتری را نشان داده است  قهوه ای آن، فعالیت آنتی اكسیدانی 
)Machado et al., 2016(. در موش های دارای التهاب ریه ی 

جلد10، شماره 18، سال 1398، ) 15-5 (
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ایجاد شده توسط دود سیگار، عصاره ی اتانولی بره موم سبز، سبب 
و  پراكسیداز  گلوتاتیون  دیسموتاز،  اكسید  سوپر  فعالیت  افزایش 
كاتالاز گردیده و سطوح مالون دی آلدهید و نیز نسبت گلوتاتیون به 
گلوتاتیون اكسید شده را كاهش داده و از آسیب به ریه ها جلوگیری 
به عمل آورده است )López et al., 2014(  همچنین در بررسی 
دیگری بره موم فرآیند پراكسیداسیون لیپیدها را در ریه ها، كبد، 
 da Silveira et al.,( پلاسما و مغز موش ها كاهش داده است 

.)2016

   2.  اثر ضد سرطانی بره موم 

شمار  به  جهان  در  میر  و  مرگ  دلایل  از  یکی  سرطان  امروزه 
از 70 درصد  می رود. در حقیقت تخمین زده می شود كه بیش 
داروهای ضد سرطان، تركیبات طبیعی یا مشتقات آن ها باشند. 
با توجه به مقادیر بالای فلاونوئیدها، ترپنوئیدها و تركیبات فنولی، 
موضوع بسیاری از مطالعات در شرایط آزمایشگاهی و مدل های 
بر سلول های  بره موم  و كشندگی  تکثیر  اثر ضد  بررسی  حیوانی 
سرطانی بوده است. تجزیه شیمیایی بره موم الجزایری، چندین 

تركیب فنلی ضد سرطان نظیر گالانژین را نشان داده است. 
پوست  سرطان  در  سرطانی  سلولهای  مرگ  سبب  گالانژین 
گردیده و از رشد تومور و نیز متاستاز در آزمایشات درون تنی بر 
روی موش ها جلوگیری به عمل آورد. در تركیه، پنج ردیف سلول 
اتانولی  ی  عصاره  است؛  گرفته  قرار  بررسی  مورد  سرطانی  های 
بره موم، اثر سمی قدرتمندی بر علیه سلول های سرطانی كبد، 
روده ی بزرگ، پستان و پروستات داشته است. همچنین نمونه 
های  سلول  تکثیر  از  لهستانی،  موم  بره  اتانولی  عصاره  از  ای 
سرطانی بدخیم پوست و دستگاه گوارش در انسان جلوگیری كرده 
)Zabaiou et al., 2017(. بره موم ایرانی نیز توانسته در  است 
جلوگیری از پیشرفت سرطان دستگاه گوارش در انسان مؤثر واقع 

.)Amini-Sarteshnizi et al., 2015( گردد
مصرف منظم و مستمر بره موم می تواند خاصیت ضد سرطانی 
داشته و از بروز سرطان های وابسته به جهش در انسان جلوگیری 
میلی   400( موم  بره  های  كپسول  مصرف  بررسی  یک  در  نماید. 
گرم، سه مرتبه در روز(، به مدت 10 روز متوالی قبل از رادیوتراپی 
برای بیماران مبتلا به سرطان سینه طی دوره ی رادیوتراپی و 10 
روز پس از اتمام دوره ی رادیوتراپی مطالعه شده است، محافظت 
توسط  شده  ایجاد  های  آسیب  برابر  در   DNA از  چشمگیری 
یونیزاسیون اشعه ها در لوكوسیت های بیماران ایجاد شده بود. 
 M2 همچنین از بیان بیش از حد زیرواحد های  نوكلئوتید ردوكتاز
جلوگیری شده بود. به علاوه بره موم، اثرات سودمندی بر ظرفیت 

و  آهن  هضمی  وری  بهره  و  نموده  اعمال  سرم  اكسیدانی  آنتی 
 Ebeid( راندمان تشکیل مجدد هموگلوبین را بهبود بخشیده است
et al., 2016(.خطر ابتلای مردان به سرطان پروستات در سال 
های اخیر به شدت افزایش یافته تا جائیکه دومین علت مرگ و میر 
ناشی از سرطان را به خود اختصاص داده است. سرطان پروستات 
از یک تومور وابسته به صفات جنسی در مردان ناشی می گردد 
كه به آهستگی گسترش می یابد. محققین در برزیل نشان دادند 
سلول  علیه  بر  تومور  ضد  فعالیت  موم،  بره  اتانولی  ی  عصاره  كه 
های سرطانی پروستات داشته است. این اثر سمی بر سلول های 
 p21 و پروتئین D1، B1 سرطانی، بخاطر تنظیم بیان چرخه ی

) Li et al., 2007(  است
در این خصوص عصاره های دی متیل سولفوكسیدی4  و آبی 
نشان  بالایی  بسیار  اكسیدانی  آنتی  ظرفیت  ای،  تركیه  موم  بره 
داده اند. این ویژگی، مسئول فعالیت ضد ازدیاد در ردیف سلولی 
 .)Barlak et al., 2011( باشد  PC-3 سلول های سرطانی می 
عصاره اتانولی بره موم مصری، اثر آنتی اكسیدانی و ضد ازدیادی 
فوق العاده ای بر سلول های ذكر شده از طریق فعالسازی آپوپتوز 
طی فرآیند رونویسی آنتی ژن تومور سلولی p53 و Bcl-2 مرتبط 
با پروتئین) Bax( X ایفا می نماید )Salim et al., 2015(. در 
بین چندین تركیب شناسایی شده در عصاره های اتانولی، مولکول 
های عهده دار این فعالیت ها فلاونوئیدها و كافئیک اسید فنیل 

 )Wagh, 2013; Zabaiou et al., 2017( استر هستند

 اثر بره موم در درمان سرطان

هدف از كاربرد داروهای كمکی، بهبود علائم بیماری و در نهایت 
نجات جان بیمار است؛ نشان داده شده است كه بره موم، اثرات 
عوارض  و  نموده  تقویت  را  شیمیایی  داروهای  و  درمانی  شیمی 
جانبی آن ها را كاهش می دهد. برای مثال، آلدو-كتو ردوكتاز كه 
آلدهیدها و داروهای محتوی گروه های كربونیل را متابولیزه می 
تشکیل  و  التهاب  به  منجر  و  شده  انباشته  زیادی  مقدار  به  كند، 
ثابت  دهد.  می  كاهش  را  درمانی  شیمی  اثرات  و  شده  تومورها 
گردیده است كه كافئیک اسید فنیل استر موجود در تركیبات بره 
موم، اثر پیشگیری كننده ی قوی بر آنزیم آلدو-كتو ردوكتاز داشته 

و توانسته كارایی روش های درمانی را افزایش دهد. 
بیوسنتز  از  جلوگیری  طریق  از  كه  دوكسوروبیسین5   داروی 
درشت مولکول ها  با DNA وارد واكنش می شود به طور رایج در 

4- Dimethylsulfoxid

5 - Doxorubicin
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درمان سرطان خون و غدد لنفاوی و نیز سایر سرطان ها از جمله 
مثانه، سینه، معده، روده و تخمدان مورد استفاده قرار می گیرد. 
با این حال عوارض جانبی متعددی از جمله مسمومیت بیضه ها 
و نیز ناباروری را ایجاد می نماید. در آزمایش بر روی موش ها، 
هنگامی كه بره-موم همراه با دوكسوروبیسین مورد استفاده قرار 
نماید  ها جلوگیری  بیضه  بر  آن  اثر سوء  از  توانست  است،  گرفته 

.)Rizk et al., 2014(

   3. فعالیت ضد باکتری

با توجه به افزایش مقاومت پاتوژن ها به آنتی بیوتیک ها، توجه 
باكتری  از بره موم به عنوان یک ماده ی ضد  به استفاده  شایانی 
معطوف گردیده است. نشان داده شده كه بره موم همراه با آنتی 
بیوتیک ها در برابر باكتری ها اثر هم افزایی 6 دارد به علاوه باكتری 
ها مقاومت كمتری به بره موم نشان می دهند )جدول 2(. فعالیت 
ضدباكتریایی بره موم، بر علیه هر دوطیف باكتری های گرم مثبت 
و منفی و نیز انواع هوازی و بی هوازی ثابت شده است. با اینکه 
تركیب انواع مختلف بره موم با توجه به منشأ گیاهی و جغرافیایی 
متفاوت است، اما همگی انواع آن فعالیت ضد باكتری را به طور 

مشابه دارا هستند. 
عصاره های اتانولی بره موم با غلظت 200 میلی گرم در میلی 
لیتر، فعالیت ضدباكتریایی بالاتری در برابر باكتری های گرم مثبت 
 .)Kumar et al., 2008( نسبت به باكتری های گرم-منفی دارد

6- Synergistic
7- Escherichia coli

8- Staphylococcus aureus
9- Porphyromonas gingivalis
10- Staphylococcus aureus

فعالیت  كلروهگزیدین،  با  تركیب  در  موم  بره  كه  شده  مشاهده 
ضد میکروبی بالاتری را بر علیه گونه های استرپتوكوكوس اعمال 
بر  استرپتوكوكوس  های  گونه  و چسبندگی  تجمع  از  نیز  و  نموده 
دندان ها جلوگیری می نماید )Wagh, 2013(. مکانیزم فعالیت 
ضد میکروبی بره موم پیچیده است و می تواند به فعالیت همسوی 
فنل ها با سایر تركیبات بویژه فلاونوئیدها، پینوسمبرین، گالانژین 

 .)Zabaiou et al., 2017( و پینوبانکسین نسبت داده شود
حضور تری ترپنوئیدها )عمدتأ آمیریل و لوپیریل استات ها(، 
می تواند به عنوان عوامل ضد باكتری و ضد تومور عمل نماید. هم 
چنین حضور فلاونوئیدها و مشتقات كافئیک اسید نیز می تواند 
مرتبط با فعالیت ضدباكتریایی بره موم باشد. اثر ضد باكتری بره 
موم به صورت باكتری كشی است. بدین صورت كه با جلوگیری از 
 Mirzoeva et( تحرک باكتری ها منجر به مرگ آن ها می گردد
al., 1997(. مطالعاتی كه توسط میکروسکوپ الکترونی بر روی 
بره  كه  اند  داده  نشان  گرفته  انجام  موم  بره  باكتری  ضد  خاصیت 
موم از طریق جلوگیری از تقسیم سلولی مانع رشد باكتری ها می 
گردد. هم چنین سبب تشکیل ساختارهای كاذب چندسلولی می 
گردد. به علاوه سیتوپلاسم، غشای سیتوپلاسمی و دیواره ی سلول 
را از بین برده و نهایتأ از بین رفتن باكتری را سبب می گردد. در 
حالت كلی، افزایش زمان نگهداری بره موم سبب كاهش خاصیت 
بیولوژیکی آن می گردد؛ اما در یک مطالعه افزایش فعالیت ضد 
نگهداری  سال   15 تا   10 از  بعد  موم  بره  اتانولی  محلول  باكتری 

.)Meresta, 1997( گزارش شده است

جدول2( فعالیت ضد باکتری بره موم برعلیه برخی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

باکتری گرم منفی

اشرشیا كلی7 

پورفیروموناس ژنژیوالیس9 

سودوموناس آئروزینوزا 11

هلیکو باكتر پیلوری 13

آئروموناس هیدروفیلا 15 

بیماری های مرتبط

عفونت های روده ای

التهاب مزمن رگ  های خونی مخصوصًا لثه

انواع عفونت ها، سوء استفاده از نقص سیستم 
ایمنی

زخم معده

التهاب معدی روده ای، زخم های عفونی

باکتری گرم مثبت

استافیلوكوكوس آئورئوس8 

استرپتوكوكوس پایوژنز 10  

استرپتوكوكوس ویریدانز 12 

استرپتوكوكوس پنئومونیا 14

كورینه باكتریوم دیفتریا 16

بیماری های مرتبط

عفونت های چركی موضعی

زخم های عفونی ناحیه گلو

نقص ایمنی ناشی از عفونت در 
قسمت بالایی دستگاه تنفسی

ذات الریه

دیفتری

11- Pseudomonas aeruginosa
12- Streptococcus viridans
13- Helicobacter pylori
14- Streptococcus pneumoniae
15- Aeromonas hydrophila
16- Corynebacterium diphtheriae

جلد10، شماره 18، سال 1398، ) 15-5 (
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   4. فعالیت ضد قارچی

در میـان محصـولات زنبـور عسـل، بـره مـوم بالاتریـن خاصیت 
قـارچ كشـی را داراسـت. بـره مـوم خاصیـت قارچ كشـی را بـر قارچ 
هـای عامـل گندیدگـی یعنـی گونـه هـای كاندیـدا اعمـال نمـوده 
اسـت. اثـر قـارچ كشـی بـره مـوم، مرتبـط بـا حضـور فلاونوئیدهـا 
بـوده اسـت )جـدول 3(. محققیـن نشـان داده انـد كـه مخمرهای 
پوشـش دار موجود در ترشـحات واژن در بیماران كاندیدیاسیس 
مهبلـی توسـط عصـاره ی الکلـی و یـا ریـز ذرات بـره مـوم از بیـن 

.)Zabaiou et al., 2017( رفتنـد 

    5. فعالیت ضد پروتوزوآیی

تأثیـر بـره مـوم بـر علیـه پروتـوزوآ بـرروی بیمـاری هایـی چون 
تریکومونیـاز )عفونـت مهبـل(، توكسوپلاسـمولیز )عفونـت انگلـی 
پسـتانداران و پرنـدگان و انسـان(، ژیاردیازیـس )بیمـاری عفونـی 
معـده، اسـهال دردنـاک(، بیمـاری شـاگاس )بیمـاری شـایعی در 
و  انسـان  در  كـه  )سـالک(،  لیشـمانیازیس  جنوبـی(،  آمریـکای 

حیوانـات ایجـاد شـده انـد، اثبـات گردیـده اسـت.

   6.  فعالیت ضد ویروسی

بره موم سبب مرگ ویروس ها شده و نیز از رشد و تکثیر آن ها 
جلوگیری می نماید. بره موم بر روی طیف مختلفی از ویروس ها 
Ku-( تتأثیر گذار است كه مهم ترین آن ها، ویروس آنفلوآنزاس
jumgiev et al., 1999(. كافئیک فنیل استر موجود در ساختار 
بره موم، یک ماده ی ضد ویروس مهم به شمار می رود. مطالعاتی 
نشان داده اند كه فلاونوئیدها )كرستین و  كامپفرول( و كافوئیک 
ویروس  تکثیر  مانع  كافئات(  و  استر  فنیل  اسید  )كافئیک  ها 
به  جلوگیری  آن  به  مربوط  آنزیم  ترمیم  و  تکثیر  از  شده   1-HIV
عمل می آورد. فعالیت ضد ویروسی بره موم بر علیه ویروس های 
زیر اثبات شده است: آدنو ویروس 24، كورونا ویروس 25 ، هرپس 
سیمپلکس26، ویروس آنفلوآنزای A و B، ویروس بیماری نیوكاسل 
27 ، پولیو ویروس 28، واكسینیا 29، روتا ویروس 30 ، ویروس التهاب 

مثانه، هپاتیت B، ویروس تبخال نوع 1، ویروس زونا. 

   7. فعالیت ضد انگلی

بـره مـوم بر علیـه انـواع مختلف انـگل هـا فعالیت می كنـد. هم 
چنیـن می تواند به عنوان یک عامـل محافظتی در برابر انگل های 
 Giardia duodenalis و Schistosma mansoni روده ای نظیـر
trophozoites واكنـش نشـان دهـد. بـره مـوم پرتغالـی، اثـر ضـد 
انـگل بـر Trypanosoma brucei عامل بیماری خـواب آفریقایی 
31  اعمـال نمـوده اسـت. تركیباتـی نظیـر كرایسـین، كرسـتین و 

گالانژیـن فعالیـت ضـد انـگل دارنـد. فعالیـت ضـد انگل بره مـوم بر 
علیـه انگل های زیر اثبات شـده اسـت:  كولومونـاس پارامکیوم 32، 
گونـه هـای ایمریا33، تریپانوسـوما اوانـزی 34 ، تریپانوسـوما كروزی 
35 ، تریکومونـاس واژینالیـس 36 ، ژیاردیـا دودنالیـس 37 ، ژیاردیـا 

38 لامبیا 

جدول3( فعالیت ضد قارچی بره موم

گونه قارچ 

میکروسپوروم كانیس 17 

میکروسپوروم گیپسوم 18
فیالوفورا  سیانسلمی  19

پیدرایا هورتا 20
تریکوفیتون منتاگروفیتس 21

تریکوفیتون روبروم 22
تریکوسپورون كوتانوم 23

بیماری مرتبط

كچلی در سگ و گربه كه قابل انتقال به 

انسان است

عفونت های سر و بدن

مرگ بافت های عمیق بدن

انگل قارچی موها

حمله به موها، ناخن ها و پوست

حمله به موها، ناخن ها و پوست

در بیماران ضعیف، در روده، دستگاه 
تنفسی و پوست یافت می شود، بندرت 

كشنده است

17- Microsporum canis
18- Microsporum gypseum
19- Phialophora cyclaminis
20- Piedraia hortae
21- Trichophyton mentagrophytes
22- Trichophyton rubrum
23- Trichosporon cutaneum
24- Adenovirus

25- Coronavirus
26- Herpes symplex
27- Newcastle disease virus
28- Polio virus
29- Vaccinia
30- Rotavirus
31- Sleeping sickness
32- Cholomonas paramecium
33- Eimeria
34- Trypanosoma evansi
35- Trypanosoma cruzi
36- Trichomonas vaginalis
37- Giardia duodenalis
38- Giardia lambia
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   8. فعالیت ضد توموری

فعالیـت بازدارندگی شـیمیایی بـره موم، در مـدل های حیوانی 
و كشـت سـلولی، مشـابه بـا نتایـج به دسـت آمـده از قابلیـت آن در 
پیشـگیری از سـنتز DNA در سلول های تومور، توانایی كشندگی 
سـلول هـای تومور و فعالسـازی بیگانه خوارها و نیـز تولید عواملی 
كـه كاركـرد لنفوسـیت هـای B و T را تحریـک نمایـد، بوده اسـت. 
بـره  فلاونوئیدهـای  كـه  نشـان مـی دهنـد  نتایـج  ایـن  عـلاوه،  بـه 
مـوم، نقـش محافظتـی در برابـر اثر سـمی داروهـا و یا اشـعه ها در 

مـوش ایفـا می نماینـد كه انتظـار مـی رود بتوانند چنین نقشـی را 
در انسـان نیـز اعمـال نماینـد. تركیـب بـره مـوم بـا داروهـای آنتی 
اكسـیدان شـیمیایی، مـی تواند اثـرات سـوء آن ها را بر كبـد، كلیه 
هـا و لوكوسـیت ها اصـلاح نماید. بـا اینکه، پلی فنل هـای فعالیت 
ضـد متاسـتازی زیـادی دارنـد، امـا كافئیـک اسـید فنیـل اسـتر و 
آترپیلیـن بـره مـوم، فعالیـت ضد تومـور بیشـتری نشـان داده اند. 
در آزمایشـات آزمایشـگاهی بـر روی انسـان، افزایـش شـمار ریـز 
یاختـه هـا نشـان داده اسـت كـه مقادیـر بـالای بـره مـوم مـی تواند 

قابلیـت ضد سـرطان داشـتته باشـد. 
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Abstract
The propolis after honey and royal jelly is the third most important honey bee )Apis mellifera(. Propolis 

has a significant antioxidant effect. The antioxidants in the propolis composition play a significant role in its 
immunogenicity indices. I wish to strengthen the therapeutic effects of chemotherapy and chemical drugs 
and reduce their side effects. Increasing lamb keeping time can reduce its biological properties, but the 
anti-bacterial activity of ethanol solution for 10 to 15 years is not only not diminished but also increased. 
Among the bee products, propolis have the highest mushrooming potential. Effect of propolis on protozoa 
on diseases such as trichomoniasis )vaginal infection(, toxoplasmulosis )mumps and human and parasite 
infections(, giardiasis )infectious stomach disease, painful diarrhea(, Chagas disease )a common South 
American disease(, Leishmaniasis )SALIK(, which have been created in humans and animals, have been 
proven. propolis is responsible for the death of viruses and also prevents their growth and proliferation. 
Lamb is affecting a wide variety of viruses, the most important of which is the flu virus.
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