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Abstract
The present study aimed to know the anti-oxidants effectiveness of honey and the output of free 

radicals and the damage caused by them and knowing its effect on the process of phagocytosis in 
vitro, it was used (120) male of the White Rats were divided randomly into two groups, The first 
group of  (30) rats considered to set the control and the second group of (90) rats were the develop 
of oxidative stress have by dosage  with  hydrogen peroxide (H2O2) concentration of (0.5%) with 
drinking water for (30) days, After that, Estimate the levels of each of enzyme Super Oxide Dismutase 
(SOD1) and Glutathione (GSH) In the blood serum of the rats by estimating levels of technology 
ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). The results showed a significant increase in the 
concentration rates of the enzyme Super Oxide Dismutase which value (0.40) pg/ml compared to 
control amounting to (0.22) pg/ml, while there was a significant decrease in the concentration of the 
Glutathione where value (0.53) pg/ml compared to control amounting to (1.34) pg/ml.

After that was isolated (30) rats of a group of rats which dosage by hydrogen peroxide 
considered a positive control group, The remaining group of (60) rats were divided depending on 
body weight into six groups each group of (10) rat where dosage the first four groups with different 
concentrations of  honey (25%, 50%, 75%, 100%) at a dose of (500) mg/kg of weight body while 
the fifth group dosage combination of honey a concentration of (50%) with vitamin C as for the 
sixth group dosage at a dose of (200) mg/kg of body weight of vitamin C for (14) days.The results 
showed reduced levels of SOD1 and the high level of GSH significant in animal groups that dosage 
different concentrations of honey and vitamin C as compared to the positive control, and Through 
this  study it was assess extent to effect of honey on the phagocytosis process against Staphylococcus 
aureus .The results showed that the blood sample honey treated showed an increase in the percentage 
of phagocytosis compared to the negative control sample, The presented results of the study were 
conclude that honey has antioxidant effect in rats exposed to oxidative stress induced hydrogen 
peroxide and stimulates the phagocytosis.

*Search unsheathed from the first Master Researcher
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اخلالصة 
هدفت الدراسة احلالية اىل معرفة فعالية العسل املضادة للمؤكسدات وما تنتجه من جذور حرة واالرضار الناجتة عنها 
البلعمة خارج اجلسم احلي، تم استخدام )120( حيوان من ذكور اجلرذ االبيض حيث تم  ومعرفة تأثريه عىل عملية 
تقسيمهم عشوائيا اىل جمموعتني، املجموعة االوىل )30( جرذ عدت جمموعة سيطرة و املجموعة الثانية )90) جرذ تم 
استحداث االجهاد التأكسدي لدهيم عن طريق جتريعهم بامدة بريوكسيد اهليدروجني H2O2 برتكيز )0.5 %) مع ماء 
الرشب ملدة )30) يوم، بعد ذلك تم قياس مستويات كل من انزيم السوبر اوكسايد دسمييوتيز SOD1 والكلوتاثايون 
 ELISA) Enzyme Linked( األليزا  بتقنية  مستوياهتم  تقدير  خالل  من  اجلرذان  هذه  دم  مصل  يف   GSH

اوكسايد  السوبر  انزيم  تركيز  معدالت  يف  معنوي  ارتفاع  وجود  النتائج  واظهرت   Immunosorbent Assay

بيكو غم/  (0.22( البالغة  السيطرة  بمجموعة  مقارنة  بيكو غم/مل   (0.40( قيمته  بلغت  والذي   SOD1دسمييوتيز
مقارنة  غم/مل  بيكو   (0.53( قيمته  بلغت  حيث   GSH الكلوتاثايون  تركيز  يف  معنوي  انخفاض  هناك  كان  بينام  مل 

بمجموعة السيطرة البالغة )1.34) بيكو غم/مل.
موجبة،  سيطرة  جمموعة  وعدت  اهليدروجني  ببريوكسيد  املجرعة  اجلرذان  جمموعة  من  جرذ   (30( عزل  تم  ذلك  بعد 
اما املجموعة املتبقية من اجلرذان و البالغ عددها )60) جرذ تم تقسيمهم اعتامدا عىل وزن اجلسم اىل ست جماميع لكل 
جمموعة )10) جرذ حيث جرعت املجاميع االربعة االوىل برتاكيز خمتلفة من العسل )25%، 50%، 75%، 100%( 
مع   50% برتكيز  العسل  من  بمزيج  اخلامسة  املجموعة  جرعت  حني  يف  اجلسم  وزن  من  ملغم/كغم   (500( بجرعة 
فيتامني C اما املجموعة السادسة فجرعت بجرعة )200) ملغم / كغم من فيتامني C ملدة )14) يوم. اظهرت النتائج 
انخفاض مستوى SOD1 وارتفاع مستوى GSH وبشكل معنوي يف جماميع احليوانات التي جرعت بالرتاكيز املختلفة 
عىل  العسل  تأثري  مدى  تقييم  تم  الدراسة  هذه  خالل  ومن  املوجبة،  السيطرة  بمجموعة  مقارنة   C بفيتامني  و  للعسل 
الدم  عينة  بان  النتائج  وبينت   aureus  Staphylococcus الذهبية  العنقودية  املكورات  بكرتيا  ضد  البلعمة  عملية 
املعاملة بالعسل اظهرت ارتفاعا يف النسبة املئوية للبلعمة مقارنة بعينة السيطرة السالبة، ويف ضوء ما قدمته نتائج الدراسة 
نستنتج ان للعسل تأثريا مضادا لألكسدة يف اجلرذان املعرضة لالجهاد التأكسدي املستحث ببريوكسيد اهليدروجني ويف 

حتفيزعملية البلعمة.

الكلامت املفتاحية
العسل، مضاد لألكسدة، البلعمة.

1. املقدمة:
تعاىل  اهلل  أشاد  التي  األغذية  أحد  النحل  عسل  يعد 
قال  اذ  النحل  بأسم  كاملة  بسورة  خصها  و  للبرش  بفوائدها 
ُكلِّ  ِمن  َُكِل  الرحيم}ُثّم  الرمحن  اهلل  بسم  وجل  عز  تعاىل 
اٌب  َشَ ُبُطوِنَا  ِمن  َيُْرُج  ُذُلاًل  ََربِِّك  ُسُبل  َفاْسُلكِي  الثََّمَراِت 
ُروَن{ ُّخْمَتلٌِف َأْلَواُنهُ فِيِه ِشَفاء لِلنَّاِس إِنَّ ِف َذلَِك آلَيًة لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ
صدق اهلل العيل العظيم )سورة النحل 69(. يدخل يف تركيب 
العسل مواد خمتلفة أمهها السكريات التي تعد املكون الرئييس 
للعسل، وحيتوي علـى العديد من العنارص املعدنية التي تزيد 
من قيمته الغذائية، ويوجد يف العسل فيتامينات قد تكون هي 
انزيامت  عىل  حيتوي  كام   ]1[ االنسان  جسم  حيتاجه  مـا  كـل 
وأمحاض هامة جدًا حليوية اإلنسان وحياته، ويوجد فيه كمية 
ضئيلة من الدهون ونسبة ضـئيلة أيـضًا مـن الربوتينات، وهو 
األمراض،  من  اإلنسان  تقي  التي  األكسدة  بمضادات  غني 

كام أنه حيتوي عىل مادة مـضادة للرسطان ]2[.
يتألف العسل من الكلوكوز والفركتوز ومها ال يتواجدان 
يف العسل بالصيغة املفتوحة وإنام بشكل حلقي خاص يستطيع 
أن يعمل مضادًا حيويًا حقيقيًا إذ ال تستطيع البكرتيا العيش 
مركبات  علـى  العـسل  حيتـوي  كام   ، أيضًا  هلا  قاتل  وهو  فيه 
أكـسدة  كمـضاد  دور  تلعب  حلقي  تركيب  ذات  فينولية 
العسل كمضاد لألكسدة من احتواءه عىل  تأيت امهية   ]3،4[

مركبات مانعة لألكسدةAntioxidiant  مثل انزيم الكتاليز 
Catalase وكذلك الفالفونات Flavanoids  والفينوالت 

النبايت  املنشأ  ذات   Aromatic acids العطرية  واالمحاض 
التي  و  األوكسجينية  احلرة  اجلذور  ازالة  يف  امهية  هلا  التي 
االجهاد  إن  حيث   ]5[ لألنسجة  والرضر  االلتهاب  تسبب 
االنظمة  كفاءة  عدم  يمثل   Oxidative stress التأكسدي 
املضادة لالكسدة يف اجلسم عىل اختالف انواعها يف احلد من 
الفعالة  االوكسجني  انواع  متارسها  التي  الضارة  التأثريات 

وبضمنها   Reactive Oxygen Species (ROS)
اجلهد  ويعد   ]6[ املتزايدة   Free Radical احلرة  اجلذور 
والتي  املزمنة  االمراض  من  للعديد  مهيئا  عامال  التأكسدي 
يكون االساس فيها ارتفاع معايري انواع االوكسجني الفعالة 
يف  ارتفاع  بوجود  املتميزة  اخلاليا  حالة  يمثل  حيث   ]7[

جذور  مثل  الفعالة  األوكسجني  جذور  من  العديد  تراكيز 
اهليدروكسيل hydroxyl radicle (OH·) والسوبر اوكسايد
اهليدروجني  وبريوكسيد   Superoxid anion radical

و بكميات تفوق قابلية   Hydrogen peroxide (H2O2)

دفاعات األنسجة املضادة لألكسدة للتخلص من هذه اجلذور 
حمدثا الرضر والتخريب يف االنسجة ]8[.

اكسدة  مضادات  العسل  يف  الفينولية  املركبات  متثل 
طبيعية حيث تلعب دورا هاما يف احلفاظ عىل صحة االنسان 
املوجودة  الفينولية  املكونات  من  واسعة  جمموعة  وهناك 
  Caffeic الكافيك،  حامض  الكريستني،  مثل  العسل  يف 
  ،Acacetin  ،)CAPE)acid phenethyl ester

والتي  وغريها   Chrysin  ،Galangin  ،Kaempferol

املزمنة،  االمراض  بعض  عالج  يف  واضح  اثر  هلا  يكون 
املوجودة  شيوعا  االكثر  الفينولية  املكونات  فأن  عام  بشكل 
يف العسل هي الفالفونيدات و االمحاض الفينولية ]9[ يعود 
املوجودة  الفالفونيدية  للمركبات  لالكسدة  املضاد  الفعل 
املجاميع  عىل  حيتوي  الذي  الكيميائي  تركيبها  اىل  العسل  يف 
اجلذور  اىل  اهليدروجني  ذرة  بمنح  تقوم  التي  اهليدروكسيلية 
قابلية  اىل  باالضافة  الفعالية،  قليلة  مركبات  جتعلها  و  احلرة 
 Cu+2 تقييد االيونات احلرة مثل  الفالفونيدية عىل  املركبات 
وFe+2 املحفزة عىل نشوء انواع جديدة من اجلذور احلرة عند 
تفاعلها مع جذر فوق االوكسجني السالب، و بذلك تكون 
قادرة عىل كرس سلسلة تفاعالت االكسدة للجذور احلرة أذ 
ترتاوح فعالية الفالفونيدات املضادة لالكسدة بام يعادل )4(
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او 5 مرات من فعالية فيتامني C وE عىل التوايل ]10،11[.
كام أشارت العديد من الدراسات اىل ان العسل يعمل عىل 
حتفيز اجلهاز املناعي حيث ينشط اخلاليا البلعمية و يعمل عىل 
رفع القدرات الدفاعية للجسم اذ يزيد نسبة اهليموغلوبني و 
عدد كريات الدم احلمراء و يقوي عملية البلعمة التي تقوم هبا 
الكريات الدموية البيضاء ]12[ وقد أشار ]13[ يف دراسة اىل 
ان الفالفونيدات املوجودة يف العسل تعمل عىل تنبيه كريات 
االنرتفريون  النتاج  داخليا   Lymphocyteو البيضاء  الدم 

وهو مادة الربوتني الطبيعي املقوية جلهاز املناعة.
                                      

2. املواد و طرائق العمل:
من  حيوان   )120( استخدام  تم  التجربة:  حيوانات 
ذكور اجلرذ االبيض بأعامر ترتاوح بني )3-4( اشهر وأوزان 
ترتاوح بني )365 – 490( غم، وضعت هذه احليوانات يف 
اقفاص خاصة مع مراعاة نظافة مياه الرشب والعلف وتعقيم 
حتى  اسبوعني  ملدة  وتركت  واالخر  احلني  بني  االقفاص 

تتأقلم من ظروف املخترب.
تصميم التجربة: قسمت حيوانات التجربة اىل جمموعتني 
بواقع )30( جرذ للمجموعة االوىل انتخبت بطريقة عشوائية 
باعتبارها جمموعة سيطرة سالبة. أما املجموعة الثانية و البالغ 
عددها )90( جرذ فقد جرعت بامدة بريوكسيد اهليدروجني 
H2O2 برتكيز )%0.5( ملدة )30( يوم حيث تم اعطاءها هذه 

املادة مع ماء الرشب، ثم سحب )3( مل دم وفصل املصل 
يف  استخدامه  حلني  م   )20º(- بدرجة  املجمدة  يف  وحفظ 
السوبر  أنزيم  من  كل  مستويات  لقياس  التشخيصية  العدة 
اوكسايد دسميوتيز SOD1 والكلوتاثايونGSH. بعد ذلك 
موجبة  سيطرة  املجموعة  هذه  وعدت  جرذ   )30( عزل  تم 
فتم  احليوانات  باقي  اما  اهليدروجني  بريوكسيد  بامدة  معاملة 
من  للتأكد  اوزاهنم  ملعدالت  وفقًا  جماميع   )6( اىل  تقسيمها 

كمية اجلرعات املناسبة لكل جمموعة، تتألف كل جمموعة من 
(10( جرذ جرعت املجاميع االربعة االوىل بالعسل بجرعة 
مقدارها )500( ملغم /كغم من وزن اجلسم وبرتاكيز )25 
]14[ اما املجموعة اخلامسة  - 100(% من الرتكيز االصيل 

فيتامني  مع   )50%( برتكيز  العسل  من  بمزيج  جرعت  فقد 
بجرعة   C بفيتامني  السادسة  املجموعة  جرعت  حني  يف   C
بعد   ،]15[ اجلسم  وزن  من  ملغم/كغم   )200( مقدارها 
مرور ]14[ يوم عىل التجريع بالعسل وفيتامني C تم سحب 
يف  ألستخدامه  املصل  فصل  تم  حيث  احليوانات  من  الدم 
 GSHو SOD1 العدة التشخيصية لقياس مستويات كل من

. C بعد التجريع بالرتاكيز املختلفة للعسل وبفيتامني
الدم:  مصل  ف  األكسدة  مضادات  مستويات  قياس 
انزيم  من  كل  مستويات  لقياس   ELISA طريقة  أعتمدت 
 GSH والكلوتاثايون   SOD1 دسمييوتيز  اوكسايد  السوبر 

يف مصل الدم .
اجلسم  خارج  العسل  بأضافة  البلعمة  فعالية  اختبار 
احلي: تم اختبار كفاءة عملية البلعمة باضافة العسل برتكيز 
(%25) حيث تم أخذ عينات دم برشي و قسمت العينات 
اىل جمموعتني، املجموعة االوىل مل يضاف اليها العسل حيث 
الثانية فتم اضافة العسل  اما املجموعة  أعدت سيطرة سالبة 
البلعمة وحسب  اليها برتكيز )%25( الختبار كفاءة عملية 

ما ورد يف )16( .
قرأت الرشائح الزجاجية باملجهر الضوئي االعتيادي عىل 
املعادلة  حسب  للبلعمة  املئوية  النسبة  وحسبت   100X قوة 

التالية / النسبة املئوية للبلعمة =  × 100
املتوسطات  مقارنة  ومتت   ]17[ احصائيا  النتائج  حللت 
 ANOVAلعينتني مستقلتني واختبار t-test بأستخدام اختبار
 Least Significant معنوي  فرق  اقل  واختبار   table

Difference L.S.D عىل مستوى احتاملية )10.0) .

3. النتائج واملناقشة: 
تبني النتائج يف اجلدول )1( ارتفاع يف فعالية انزيم السوبر اوكسايد 
دســمييوتيز  SOD1 يف احليوانات املعاملة ببريوكســيد اهليدروجني 

برتكيــز )0.5 %) ملــدة )30( يــوم مقارنــة بمجموعة الســيطرة بينام 
اظهرت النتائج انخفاض يف تركيز الكلوتاثايون GSH يف احليوانات 

املعاملة ببريوكسيد اهليدروجني مقارنة بمجموعة السيطرة.

جدول )1(: تراكيز السوبر اوكسايد دسمييوتيز SOD1 و الكلوتاثايون GSH ف أمصال احليوانات املجرعة ببريوكسيد اهليدروجني برتكيز )0.5%(.

تركيز GSH، SOD1 بيكو غم /ملاملجاميع التجريبية
Mean + S.D  

SOD1

0.10 + 0.22السيطرة السالبة

السيطرة املوجبة
H2O2  %0.5 

* 0.40 + 0.15

GSH

0.48 + 1.34السيطرة السالبة

السيطرة املوجبة
H2O2  %0.5

* 0.53 + 0.15

 * تدل عىل وجود فروق معنوية
  SOD1 يف تركيــز انزيم )P<0.01( ان االرتفــاع املعنــوي
يتفــق مع نتائــج ]18[ الذيــن اشــاروا اىل ارتفاع فعاليــة انزيم 
SOD1 يف مصــل الدم للجرذان املعرضة لالجهاد التأكســدي 

ببريوكســيد اهليدروجــني و كذلك يتفق مع نتائــج ]19[ حيث 
أشـــاروا إىل ارتفاع فعالية أنزيــم SOD يف دم اجلرذان املعرضة 
لإلجهاد التأكسدي ملـدة )30) دقيقـة بواسطة الفوسفني)3(، يف 
حني اشــار]20[ إىل أن معاملة اجلرذان مرتني يوميًا وملدة  )28) 
يومــًا بواســطة اإليثانــول )3( غم/كغم من وزن اجلســم أدى 
إىل انخفــاض معنوي فـي فعاليـة أنزيــم SOD يف الدم، وعزى 
ذلك إىل ظهــور حالة من عــدم التوازن تغلبـــت فيهـا أصـناف 
األوكســجني الفعالــة ومنها جــذر •-O2 عــىل قابليــة األنظمة 
الكابحة هلذه املؤكـسدات. وتعزى هذه الزيادة اىل زيادة اجلذور 
احلرة وخاصة جذر السوبر أوكـسايد نتيجـة اإلجهاد ألتأكسدي 
الذي ســببه حالة عــدم التوازن بني عوامل األكســدة واألنظمة 

الدفاعيــة ملـضــادات األكـســدة وبالتايل زيــادة فعاليــة األنزيم 
 SOD للتخلــص مــن اجلــذور احلــرة املتولــدة، اذ حيفــز أنزيم
حتويل جذر الـسوبر أوكسايد إىل بريوكـسيد اهليـدروجني الـذي 

. ]21[ Catalase يتحـول إلـى مـاء بوسـاطة أنـزيم الكاتـاليز
واوضحــت النتائــج انخفــاض معنــوي )P<0.01( يف 
تركيــز الكلوتاثايــون GSH يتفــق مــع نتائــج ]18[ الذيــن 
اشــاروا اىل انخفــاض مســتوى GSH يف اجلــرذان املعرضة 
لالجهاد التأكســدي ببريوكســيد اهليدروجني و كذلك تتفق 
مــع النتائج التــي توصل إليها الباحث ]19[ فقد أشــاروا اىل 
انخفـــاض مـســتوى GSH يف دم ذكــور اجلــرذان املعرضة 
لإلجهــاد التأكســدي املحــدث بواســطة )4( ملغــم /كغم 
مـن وزن اجلســم من الفوســفني )3(، وتتفــق أيضًا مع نتائج 
 GSH الباحث ]22[ الذين أشــاروا إلـى انخفـاض مســتوى
يف دم ذكــور اجلرذان املعرضة  لإلجهاد التأكســدي بواســطة 
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اإليثانول برتكيـز)8.9(  ميل مول /لرت ملدة ]4[ أسابيع فضاًل 
عن ذلك لوحظ انخفاض مســتوى GSH فـي مـصل مرىض 
الســكري من النــوع الثــاين ]23[ ويف مصل مرىض الفشــل 

الكلوي ]24[ ويف مـصل مرىض تصلب الرشايني ]25[.
وقد يعود السبب إىل دور الـGSH احليوي فـي تفـاعالت 
األكســدة واالختزال و أن إعطاء بريوكســيد اهليدروجني يف 
ماء الرشب يعمل عىل إفراغ GSH يف الدم  واألنســجة ]26[ 
وأشـــار ]27[ اىل أن حالــة اإلجهــاد التأكســدي تـؤدي إلـى 
زيادة أكسدة GSH إىل الشكل الثنائي الكربيت GSSG عن 
Pentose phos-  رريق تثبيط  مســار حتويل السكر اخلام يس
phate shunt  ممــا حيــدد مــن إنتــاج NADPH الرضوري 

  GSH لفعاليـــة أنزيــم كلوتاثايــون ريدكتيــز إلعــادة ختليق
من شــكله املؤكســد، لذا يعزى ســبب هــذا االنخفاض إىل 

مشــاركة GSH الفعالة يف منع األكـسدة املحدثة ببريوكسيد 
اهليدروجــني H2O2 مــن خــالل اإلزالــة املبــارشة لتأثريات 

اجلذور احلرة ]28[.                 
تبني نتائج اجلدول )2( انخفاض معنوي يف تركيز انزيم 
املجرعة  احليوانات  جماميع  يف  اوكسايد دسمييوتيز  السوبر 
املصابة   ]14[ يوم مقارنة بمجموعة احليوانات  بالعسل ملدة 
باالجهاد التأكسدي املحدث ببريوكسيد اهليدروجني برتكيز 
(%0.5)  و يالحظ من النتائج انه كلام ازداد تركيز العسل كلام 
النتائج  تبني  االنزيم، كذلك  تركيز  يف  اكثر  االنخفاض  كان 
احليوانات  جمموعة  يف   )P<0.01( معنوي  انخفاض  وجود 
بالعسل  املجرعة  احليوانات  وجمموعة   C بفيتامني  املجرعة  
برتكيز )%50( وفيتامني C معا مقارنة بمجموعة احليوانات 

املعرضة لالجهاد التأكسدي ببريوكسيد اهليدروجني.

مضادات  من   SOD دسمييوتيز  اوكسايد  السوبر  يعد 
من  التخلص  يف  فعال  دور  هلا  التي  االنزيمية  االكسدة 
الدراسة  بينت  حيث  تسببها  التي  االرضار  و  احلرة  اجلذور 
بعد معاملة احليوانات  ارتفاع مستويات هذا االنزيم  احلالية 
الرشب  ماء  مع   (0.5%( برتكيز  اهليدروجني  ببريوكسيد 
انخفضت  للعسل  املختلفة  بالرتاكيز  احليوانات  جتريع  وبعد 
أنزيم  فعالية  انخفاض  سبب  ويعود  االنزيم  هذا  مستويات 
SOD إىل خـصائص املركبـات الفينوليـة املضادة لألكسدة يف 

العسل وقدرهتا عىل إزالة أصناف األوكسجني الفعالة ومنها 
جذر السوبر أوكـسايد الذي يعد مادة أساس ألنزيم السوبر 
اوكسايد دسمييوتيز SOD، فضاًل عام أشـار إليـه ]29[ مـن 
خالل  من  احلرة  اجلذور  إزالة  عىل  الربوانثوسيانيدين  قـدرة 
تكوين جذر الفينوكـيس Phenoxy radical املـستقر نسبيًا، 

و احلد من إنتاج جذر السوبر أوكسايد ]30[.
ادى   C بفيتامني  احليوانات  من  جمموعة  جتريع  ان  كام 
ذلك  ويعود   SOD انزيم  مستوى  يف  معنوي  انخفاض  اىل 
الفعالة  االوكسجني  اصناف  ازالة  عىل   C فيتامني  قدرة  اىل 
حتويله  عن  فضال  السالب  اوكسايد  السوبر  جذر  وخاصة 
وبالتايل  الفعال  املختزل  شكله  اىل  املؤكسد   E فيتامني  جلذر 
بريوكسيد  بفعل  احلاصلة  االكسدة  تقليل  عىل  يعمل  فهو 
اهليدروجني ومن ثم تقليل اجلهد التأكسدي و تلف االنسجة 
و هبذا فهو يعزز حالة مضادات االكسدة املوجودة يف اجلسم 

تأثري  اىل  اشارت  حيث   ]32[ نتائج  مع  يتفق  وهذا   ]31[

ذكور  يف  االكسدة  مضادات  مستويات  بعض  يف   C فيتامني 
اجلرذان البالغة املعاملة بخالت الرصاص و بينت ان معاملة 
 SOD قد ادى اىل انخفاض فعالية انزيم C اجلرذان بفيتامني

يف مصل دم و دماغ هذه اجلرذان.
ويف دراسة مقارنة قام هبا الباحث ]33[ بينت تأثري تناول 
(1.5) غم/كغم من وزن اجلسم من رشاب الذرة أو العسل 
الفعاليـة املـضادة لألكسدة، إذ زادت حمتويات البالزما  علـى 
من مضادات األكسدة الفينولية بنسبة أعىل بعد تناول العسل 
عنها بعـد تناول رشاب الذرة كام بينت الدراسة أن مضادات 
األكسدة الفينولية املوجودة يف العسل فعالـة فـي زيـادة مقاومـة 

Oxidative Stress. اجلـسم ضـد االجهـاد التأكـسدي
تركيز  يف  معنوي  ارتفاع   )3( اجلدول  نتائج  تبني 
ملدة  بالعسل  املجرعة   احليوانات  جماميع  يف  الكلوتاثايون  
باالجهاد  املصابة   احليوانات  بمجموعة  مقارنة  يوم   (14)
التأكسدي املحدث ببريوكسيد اهليدروجني برتكيز )0.5%( 
كان  كلام  العسل  تركيز  ازداد  كلام  انه  النتائج  من  ويالحظ 
النتائج  تبني  كذلك  الكلوتاثايون،  تركيز  يف  اكثر  االرتفاع 
احليوانات  جمموعة  يف   )P<0.01( معنوي  ارتفاع  وجود 
بالعسل  املجرعة  احليوانات  وجمموعة   C بفيتامني  املجرعة  
برتكيز )%50) وفيتامني C معا مقارنة بمجموعة احليوانات 

املعرضة لالجهاد التأكسدي ببريوكسيد اهليدروجني.

جدول )2(: تراكيز انزيم السوبر اوكسايد دسمييوتيز SOD1 ف أمصال احليوانات املجرعة برتاكيز
. C خمتلفة للعسل و فيتامني 

 املجاميع التجريبية 
املجرعة ب H2O2 ملدة 30 يوم

تركيز SOD1 بيكو غم/مل
Mean + S.D

0.10 + 0.22السيطرة

H2O2  %0.50.40 + 0.15

 C 0.03 + 0.21 *فيتامني

 C 0.10 + 0.19 * عسل برتكيز %50 + فيتامني

0.16 + 0.31 *عسل برتكيز %25

0.01 + 0.21 * عسل برتكيز %50

0.04 + 0.16 *عسل برتكيز %75 

0.08 + 0.14 *عسل برتكيز %100 

 0.05                       L.S.D

* تدل عىل وجود فروق معنوية

. C ف أمصال احليوانات املجرعة برتاكيز خمتلفة للعسل و فيتامني GSH جدول )3(: تراكيز الكلوتاثايون

املجاميع التجريبية   
املجرعة ب H2O2 ملدة 30 يوم

تركيز GSH بيكو غم/مل
Mean + S.D

0.48 + 1.34السيطرة

H2O2  %0.50.53 + 0.15

 C 0.04 + 0.61 *فيتامني



6465

سارة سعيد حسن، هيام عبد الرضا كريم العوادسارة سعيد حسن، هيام عبد الرضا كريم العواد
Vol. 4, No. 7 and 8, P. (57-69)A, 2016 Vol. 4, No. 7 and 8, P. (57-69)A, 2016

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering scienceAL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

 C 0.26 + 1.11 * عسل برتكيز %50 + فيتامني

0.10 + 0.83 * عسل برتكيز %25

0.11 + 0.99 *عسل برتكيز %50

0.30 + 1.08 *عسل برتكيز %75

0.59 + 1.37 *عسل برتكيز %100

0.16                      L.S.D
* تدل عىل وجود فروق معنوية

الرصاص و بينــت ان معاملة اجلرذان بفيتامني C قد ادى اىل 
ارتفاع الكلوتاثايون GSH يف مصل دم ودماغ هذه اجلرذان.

 (25%( برتكيز  العسل  اضافة  تأثري   )4( اجلدول  يبني 
لبكرتيا Staph aureus. خارج اجلسم  البلعمة  عىل عملية 
احلي حيث ارتفعت النسبة املئوية للبلعمة بعد اضافة العسل 

مقارنة بالعينة غري املضاف اليها العسل .
جدول )4(: النسب املئوية للبلعمة بعد أضافة العسل.

النسبة املئوية للبلعمة %نوع العينة   
59.6مع العسل بتركيز 25 %

39.7            السيطرة السالبة  

 aureus ان خــط الدفــاع االول االكثر امهية ضــد بكرتيا
Staph. هــي عملية البلعمة، حيث يعمل العســل عىل حتفيز 

تكاثــر اخلاليــا اللمفاويــة B وT يف الــدم واخلاليــا البلعمية 
برتكيــز يصــل اىل )%0.1) ]43[ وقــد اشــارت العديد من 
الدراســات والبحوث اىل ان العسل يعمل عىل تقوية وتعزيز 
جهــاز املناعة اذ انــه حيتوي عىل حامــض الكافيك وحامض 
الســيناميك وهذيــن احلامضــني يعمــالن عــىل التأثــري عىل 
احلامــض النــووي للخاليا الرسطانيــة، فضاًل عــن احتوائه 
عــىل العديد من الصبغــات النباتية ومن اشــهرها الكاروتني 
Phyto-  االكلوروفيل ومشــتقاته والتي تدخــل ضمن مواد
chemicals والتــي ثبت حديثا ان هلــا دور هامًا يف مكافحة 

بعــض االمــراض املزمنة وتعزيــز جهاز املناعــة ]44[ كام ان 
حمتوى العســل من الكلكوز والدالــة احلامضية له والتي تبلغ 
(3( او )4( هي التي تساعد عىل حتطيم البكرتيا داخل اخلاليا 

البلعمية ]45[.
اتفقــت نتائــج الدراســة احلالية مع ]46[ حيث اشــارت 
اىل ان عينــات الدم املعاملة بالعســل اظهرت زيادة معنوية يف 
عملية البلعمة للبكرتيا مقارنة بمجموعة السيطرة، كام الحظ 
]47[ يف دراستهم اىل ان العسل الطبيعي املحيل برتاكيز معينة 

يزيــد من فعالية اخلاليــا العدلــة Neutrophils املعزولة من 
االنســان خارج اجلســم احلي وقد عزوا ذلك اىل زيادة فعالية 
ونشــاط اخلاليا العدلــة نتيجة اجلزيئــات ذات الطاقة العالية 
املوجودة يف العســل. وذكر ]45[ يف دراسته ان عسل املانوكا 
النيوزلنــدي الطبيعــي قد اعطــى دعام كبريا للجهــاز املناعي 
يف اجلــرذان البالغة مــن خالل زيادة البلعمة مــن قبل اخلاليا 
العدلة وقد لوحظ نفس اليشء من قبل ]43[ وقد اشار]48[ 
Phagocy-  ىلىل ان العســل يعمل عــىل تقوية عمليــة البلعمة

tosis بفعل اشــتامله عىل املــواد االيثريــة والصمغية مما يعزز 

قدرات اجلســم الدفاعية وحيفــز االســتجابة املناعية يف حالة 
االصابة باالمراض املزمنة و يف مرحلة النقاهه بعد املرض.

شكل )1(: جمموعة سيطرة )كفاءة عملية البلعمة بدون اضافة العسل( 

100X

100X )شكل )2(: )كفاءة عملية البلعمة مع اضافة العسل

يعــد الكلوتاثايــون GSH واحد من مضادات االكســدة 
الطبيعيــة التي حتمــي اخلاليا من ســموم اجلــذور احلرة وقد 
بينت الدراســة احلاليــة اىل انخفاض معنــوي )P<0.01( يف 
مستواه بعد معاملة احليوانات ببريوكسيد اهليدروجني برتكيز 
(%0.5) مع ماء الرشب والذي يعد مؤرشا عىل زيادة االجهاد 
التأكسدي ]34[ وقد ادى جتريع احليوانات بالرتاكيز املختلفة 
 GSH للعسل ملدة )14( يوم اىل ارتفاع مستوى الكلوتاثايون
ويعزى ذلك اىل تأثري العســل املضاد لالكسدة الذي يأيت من 
مكوناتــه مثل العنــارص النادرة املضادة لالكســدة و مركبات 
الفالفونويــد لــذا فان العســل يعمل عىل خفض بريوكســدة 
الدهون ]35[ كام ان النشــاط املضاد لالكســدة للعســل يأيت 
من احتواءه عىل املركبــات الفينولية و االنزيامت ) الكلوكوز 
اوكســيديز و الكاتاليز و البريوكســيديز( ]36[ كام ان حمتوى 
العســل من حامض االســكوربك لــه تاثري كبري عىل نشــاط 

العسل املضاد لالكسدة ]37[ .
تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع ]38[ اللتان اشــارتا يف 
دراســة اىل تأثري العســل كواقي للتســمم الكلوي املستحث 
باالميكاســني حيث بينتا ان استخدام العسل مع االميكاسني 
قلل و بشــكل واضح من عملية التأكسد حيث عمل العسل 
عــىل اقتناص اجلذور احلرة مما وفر محايــة للكليتني من التأثري 

السمي لالميكاسني.

تأثــري  لــه  الطبيعــي  العســل  ان  اىل   ]39[ اشــارت  كــام 
وقائــي ضد الــرضر يف خاليــا الكبــد و الكىل مــن االجهاد 
التأكســدي املســتحث بالرصــاص يف اجلرذان و أشــار]40[ 
إىل أن الكلوتاثايــون هــو املادة األســاس لـبعض األنزيمـات 
مثـــل الكلوتاثيون بريوكســيديز )Gpx( الذي لــه دور مهم 
يف املحافظــة عــىل اخلليــة مــن األذى التأكـســدي، اذ يعمـل 
GSH عــىل حتويل H2O2 إىل ماء بتحفيز أنزيم Gpx وبذلك 

ينخفــض مســتواه يف املصــل. كام اشــار ]41[ اىل ان ســبب 
ارتفــاع الكلوتاثايون هــو فاعليـة املركبــات الفينولية خاصة 
جماميع اهليدروكسيل يف الربوانثوسيانيدين عىل إزالة أصـناف 
اجلـــذور احلـــرة وبالتــايل محاية جمموعــة الثايــول )-SH( يف 
الكلوتاثايون من األكســدة، ومنع اســتنزافه ومنع حتويله إىل 
الـشكل املؤكسد ثنائي الكربيت، لذا يرتفع مستواه يف املصل.

كــام ان جتريــع جمموعــة من احليوانــات بفيتامــني C ادى 
اىل ارتفــاع معنوي يف مســتوى الكلوتاثايــون GSH ويعزى 
ســبب ذلك اىل دور فيتامني C يف احلد من التأثريات الســامة 
التــي حيدثها بريوكســيد اهليدروجني، اذ يعــد فيتامني C من 
مضــادات االكســدة غــري االنزيمية حيــث يعمل عــىل ازالة 
اصنــاف االوكســجني الفعالــة ]42[ وهــذا يتفق مــع نتائج 
]32[ حيث اشــارت اىل تأثري فيتامني C يف بعض مســتويات  

مضادات االكســدة يف ذكور اجلرذان البالغة املعاملة بخالت 
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اال
نستنتج من هذه الدراسة بأن احليوانات املصابة باالجهاد 
سبب  قد  االربعة  برتاكيزه  بالعسل  جتريعها  عند  التأكسدي 
اوكسايد  السوبر  االكسدة  مضاد  يف  معنوي  انخفاض 
االكسدة  مضاد  يف  معنوي  وارتفاع   SOD1 دسمييوتيز 
الكلوتاثايون GSH وكان للعسل ايضًا تأثري حتفيزي لعملية 

البلعمة خارج اجلسم احلي.
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