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 الملخص العربي
كانت ھذه الدراسة تھدف الي معرفة تاثیر نسب مختلفة من عسل النحل و 

السكر في دم الفئران المصابة بالبول السكري غذاء ملكات النحل علي نسبة 
وكذلك ایضا تھدف الدراسة الي معرفة او تقدیر التركیب الكیمیائي لعسل 

  . النحل
وجد ان تقدیر نسبة المأخوذ من الطعام فى المجموعة الضابطة و التى     

، فى لكل یوم لكل فأر ) ١٤٫٣٣٥gm(تم تغذیتھا على وجبة أساسیة ھو 
األخوذ من الطعام للمجموعة المصابة بالسكر ھو  حین أن نسبة

)١٢٫٧٢٩gm(   لكل یوم لكل فأر.  
نسبة المأخوذ من الطعام للمجموعة من الفأران المصابة بالسكر و     

% ٢٫٥(المغذاة على وجبة مدعمة بجرعات مختلفة من عسل النحل 
كانت ما بین ) بنى سویف(من الفیوم وصعید مصر %) ٧٫٥،%٥،
)١٢٫٢٦٧gm    ١٣٫٧٢٨إلىgm(  لكل یوم لكل فأر.  

كل المجموعات المعالجة بمستویات مختلفة من عسل النحل ادلت      
بوجود زیادة معنویة فى نسبة المأخوذ من الطعام مقارنة بالمجمزعة 
المصابة بالسكر و المغذاة على الكازین ، و أن الجرعات المنخفضة و 

زیادة معنویة فى نسبة وزن المتوسطة من عسل النحل أوضحت بوجود 
  .الجسم ، مقارنة بالمستویات المرتفعة من النوعین من عسل النحل 

. قیمة المأخوذ من الطعام زادت تدریجیا بزیادة مستوى غذاء الملكات     
كل المجموعات من الفئران المصابة بالسكر سجلت زیادة معنویة فى نسبة 

المصابة بالسكر و المغذاة على ، مقارنة بالمجموعة المأخوذ من الطعام 
  .الكازین

نسبة وزن الجسم لمجموعات الفئران المصابة بالسكر و المغذاة على     
غذاء ملكات زادت معنویا ، %) ٠٫٠٧٥، % ٠٫٠٥(وجبات مدعمة 

غذاء ملكات النحل % ) ٠٫٠٢٥(مقارنة بالمجموعات األخرى المغذاة على 
.  



مختلفة من غذاء ملكات النحل  كل المجموعات المعالجة بمستویات   
اوضحت زیادة معنویة فى وزن الجسم مقارنة بالمجموعة المصابة بالسكر 

  . والمغذاة على كازین
اتضح ایضا ان كل المجموعات تحسنت فى نسبة الماخوذ من الطعام     

، وایضا كل المجموعات المختبرة بینت زیادة معنویة فى نسبة وزن الجسم
  . المصابة بالسكر والمغذاة على كازین مقارنة بالمجموعة

عسل نحل من الفیوم و صعید مصر %) ٥،% ٢٫٥(الوجبات المدعمة     
غذاء ملكات النحل سجلت أفضل النتائج ، %) ٠٫٠٧٥، % ٠٫٠٥(و ایضا 

ألن ھذه المستویات حسنت من نسبة وزن الجسم اكثر من المجموعات 
  .األخرى 

عسل %) ٢٫٥(بة بالسكر و المعالجة المجموعات من الفئران المصا    
نحل من الفیوم أدلت بعدم وجود تغیرات معنویة فى وزن الكبد و القلب ، 
فى حین أن وزن الكلیة إنخفض معنویا مقارنة بالمجموعة المصابة بالسكر 

  .و المغذاة على كازین 
  .الجرعات المرتفعة من النوعین من عسل النحل سجلت أفضل النتائج     
لجرعات المتوسطة و المرتفعة من غذاء ملكات النحل أدلت بوجود ا    

إنخفاض معنوى فى وزن الكبد ، مقارن باألخرى المصابة و المغذاة على 
  .كازین 

أفضل النتائج فى وزن األعضاء كان موجود فى المجوعات من الفئران     
المعالجة بمستویات مرتفعة من غذاء ملكات النحل ، ألنھا أوضحت 

نخفاض معنوى فى وزن الكبد ، الكلى ، و القلب مقارنة بالمجموعات بإ
  .األخرى المختبرة

الوجبات المدعمة بالنوعین من عسل النحل أو غذاء ملكات النحل     
%) ٢٫٥(حسنت من وزن األعضاء ، ما عدا مجموعة الفئران المعالجة 

غذاء ملكات النحل ألن ھذه %)٠٫٠٢٥(عسل نحل من الفیوم ، 
جموعات أوضحت بعدم بوجود تغیرات معنویة فى وزن الكبد و القلب ، الم

  .مقارنة باألخرى المصابة و المغذاة على كازین 
وجد أن الوجبات المدعمة بمستویات متوسطة و مرتفعة من النوعین من    

عسل النحل وأیضا المستویات المتوسطة و المرتفعة من غذاء ملكات النحل 
    . حققت أفضل النتائج



وضحت النتائج بان الفئران المصابة بالسكر الغیر معالجة اشارت أ    
مقارنة بالمجموعة من الفئران ، باعلى زیادة معنویة فى مستوى جلكوز الدم

وان مجموعة الفئران التى تم تغذیتھا على ) . الغیر مصابة بالسكر(السلیمة
%) ٧٫٥، % ٥(وجبات مدعمة بجرعات متوسطة وعالیة من عسل النحل 

من الفیوم او من صعید مصر سببت انخفاض معنوى فى مستوى جلكوز 
مقارنة بمجموعة الفئران المصابة بالسكر والمغذاة على وجبة تحتوى ، الدم 

فى حین ان المستویات المنخفضة من النوعین من عسل النحل . على كازین
  .  اوضحت بعدم وجود تغیرات معنویة فى مستوى جلكوز الدم%) ٢٫٥(

عسل %) ٧٫٥(مجموعة الفئران التى تم تغذیتھا على وجبة تحتوى على 
مقارنة بالمجموعات االخرى ، نحل من صعید مصر سجلت احسن النتائج 

  . من الفئران المعالجة 
  
اوضحت النتائج ان الوجبات المدعمة بجرعات منخفضة من غذاء ملكات 

ى مستوى سببت بعدم وجود اختالفات معنویة ف%) ٠٫٠٢٥(النحل 
مقارنة بمجموعة الفئران المصابة بالسكلر والمغذاة على ، جلوكوز الدم 

مجموعات الفئران المصابة بالسكر والمعالجة بجرعات متوسطة . كازین
سببت انخفاض %) ٠٫٠٧٥، % ٠٫٠٥(ومرتفعة من غذاء ملكات النحل 
 مقارنة بالمجموعة من الفئران المصابة، معنوى فى مستوى جلكوز الدم 

  . بالسكلر والمغذاة على كازین 
من صعید %) ٧٫٥(اتضح ایضا ان استخدام عسل النحل بجرعات مرتفعة 

یتبعة مباشرة ، مصر كان اكثر تاثیرا فى خفض مستوى جلكوز الدم
وان اخسن ، من صعید مصر %) ٥(، عسل نحل من الفیوم%) ٧٫٥(

غذاة على النتائج كانت تنسب امجموعة الفئران المصلبة بالسكر مالم
مقارنة بالمجموعة ، مستویات مختلفة من عسل النحل و غذاء ملكات النحل 

  . الضابطة من الفئران والمجموعة المصابة من الفئران
  

اشارت النتائج انھ وجد ھناك انخفاض معنوى فى مستوى الكولیستیرول 
عسل %) ٧٫٥، % ٥،% ٢٫٥(الكلى فى مجموعة الفئران المغذاة على 

مقارنة بالمجموعة المصابة من الفئران ، یوم وصعید مصرنحل من الف
  . والمغذاة على كازین 



وجد ان احسن النتائج لمستوى ثالثى الجلیسرید لوحظ فى مجموعة الفئران 
الن ھذه المجموعة ، عسل نحل من صعید مصر %) ٧٫٥(المعالجة ب 

مقارنة بالمجموعة الضابطة من ، بینت عدم وجود تغیرات معنویة 
  ). الفئران الغیر مصابة بالسكر(فئرانال

مجموعة الفئران المصابة بالسكر والتى تم تغذیتھا على وجبات مدعمة 
سجلت انخفاض معنوى فى %) ٠٫٠٧٥، % ٠٫٠٥(بغذاء ملكات النحل 

فى حین ان الوجبة المدعمة بمستوى منحفض ، مستوى الكولیستیرول الكلى
م وجود اختالفات معنویة فى بینت بعد%) ٠٫٠٢٥(من غذاء ملكات النحل 

مقارنة بالمجموعة المصابة بالسكر من ، مستوى الكولیستیرول الكلى
  . الفئران والمغذاة على وجبة تحتوى على كازین

  
وان احسن النتائج سجلت امجموعة الفئران المغذاة على وجبة تحتوى على 

غذاء ملكات النحل فى مستوى الكولیستیرول الكلى وان %) ٠٫٠٧٥(
، %٠٫٠٢٥(لفئران المصابة بالسكر والمعالجة بغذاء ملكات النحل ا

، نتج عنھا زیادة معنویة فى مستوى الكولیستیرول%) ٠٫٠٧٥، %٠٫٠٥
  ) الغیر مصابة بالسكر(مقارنة بالمجموعة الضابطة من الفئران 

، %٠٫٠٢٥(مجموعات الفئران المصابة بالسكر والمعالجة بواسطة 
كات النحل سببت انخفاض معنوى فى غذاء مل%)٠٫٠٧٥، % ٠٫٠٥

مقارنة باالخرى المصابة والمغذاة  (p<0.05)مستوى ثالثى الجلیسرید  
 . على كازین

احسن النتائج فى مستوى ثالثى الجلیسرید نسبت للمجموعة من الفئران 
غذاء ملكات النحل تتبعھا %) ٠٫٠٧٥(المصابة بالسكر والمعالجة بواسطة 

التى تم عالجھا باستخدام وجبات تحتوى على المجموعات من الفئران 
  . عسل نحل من صعید مصر% ٧٫٥، %٥

  
مجموعات الفئران المصابة بالسكر والمغذاة على وجبات مدعمة بمستویات 

، % ٢٫٥(مختلفة من النوعین من عسل النحل من الفیوم وصعید مصر 
مقارنة ،  LDL-Cادت الى انخفاض معنوى فى مستوى %) ٧٫٥

  . ت االخرى المصابة بالسكر والمغذاة على كازینبالمجموعا
عسل نحل %) ٧٫٥(مجموعات الفئران المصابة بالسكر والمعالجة بواسطة 

عسل نحل من صعید مصر سجلت احسن %) ٧٫٥، % ٥(، من الفیوم 



الن ھذه المجموعات سجلت عدم وجود  HDL-Cالنتائج فى مستوى 
نة باالخرى الضابطة مقار HDL-Cتغیرات معنویة فى نفس المستوى 

  ) . الغیر مصابة بالسكر(
وجد ان المستویات او الجرعات المتوسطة او المرتفعة من عسل النحل من 

ادت الى انخفاض معنوى فى %) ٧٫٥، % ٥(الفیوم او صعید مصر 
فى حین ان المستویات المنخفضة من النوعین من ،  VLDL-Cمستوى 

-VLDLعسل النحل ادلت بعدم وجود تغیرات معنویة فى نفس المستوى 
C  ، وان احسن . مقارنة بالمجموعة المصابة بالسكر والمغذاة على كازین

اتضحت فى مجموعة الفئران التى تم تغذیتھا  VLDL-Cالنتائج لمستوى 
عسل نحل من صعید %) ٧٫٥(تحتوى على  على وجبة تحتوى على وجبة

الن ھذه المجموعة بینت عدم وجود اختالفات معنویة فى مستوى ، مصر 
VLDL-C  ،مقارنة بالمجموعة الضابطة من الفئران .  

  
ادت الى عدم %) ٠٫٠٧٥(الجرعات المرتفعة من غذاء ملكات النحل 

لضابطة مقارنة بالمجموعة ا،  HDL-Cوجود تغیرات معنویة فى مستوى 
  ) . الغیر مصابة بالسكر(من الفئران 

فى الدم انخفض  LDL-Cبینت ان مستوى  LDL-Cوان نتائج مستوى 
والفئران المصابة بالسكر والتى تم . مع زیادة جرعات غذاء ملكات النحل 

غذاء ملكات %) ٠٫٠٧٥، % ٠٫٠٥(تغذیتھا على وجبات تحتوى على 
فى حین ان ، فى الدم  LDL-Cالنحل سجلت انخفاض معنوى فى مستوى 

بینت عدم وجود %) ٠٫٠٢٥(الجرعات المنخفضة من غذاء ملكات النحل 
مقارنة بالمجموعة ،  LDL-Cاختالفات معنویة فى نفس المستوى 

  . المصابة بالسكر والتى تم تغذیتھا على كازین 
. انخفض تدریجیا مع زیادة میتوى غذاء ملكات النحل VLDL-Cمستوي 

ات المرتفعة من غذاء ملكات النحل سجلت احسن النتائج فى وان المستوی
بسبب عدم وجود اختالفات معنویة فى مستوى  VLDL-C مستوى 

VLDL-C  ،مقارنة بالمجموعة الضابطة .  
المستویات المنخفضة والمتوسطة من عسل النحل من الفیوم او غذاء ملكات 

د اوضحت عدم وجو%) ٠٫٠٥، % ٠٫٠٢٥، % ٥، % ٢٫٥(النحل 
فى حین ان المستویات المرتفعة ،  HDL-Cتغیرات معنویة فى مستوى 

سجلت زیادة %) ٠٫٠٧٥، %٧٫٥(من عسل النحل او غذاء ملكات النحل  



مقارنة بالمجموعة من الفئران المصابة ،  HDL-Cمعنویة فى مستوى 
  . بالسكر والمغذاة على كازین

  
بمستویات مختلفة  تغذیة مجموعات الفئران المصابة على وجبات مدعمة

وغذاء ملكات النحل ادلت ، من عسل النحل من الفیوم او من صعید مصر
ماعدا مجموعة  VLDL-Cفى مستوى  p<0.05)( بوجود اختالف معنوى

عسل نحل من %) ٢٫٥(الفئران المصابة بالسكلر والمعالجة باستخدام 
وعة مقارنة بالمجم، عسل نحل من الفیوم %) ٥(، الفیوم او صعید مصر 

  . المصابة بالسكر والمغذاة على كازین
وجد ان احسن النتائج فى مستوى اللیبوبروتین كان موجود فى مجموعات 

عسل نحل من %) ٧٫٥، % ٥(الفئران المغذاة على وجبة تحتوى على 
الن ھذه المجموعات ، غذاء ملكات النحل %) ٠٫٠٧٥( ،صعید مصر 

عدم وجود اختالفات  وسجلت LDL-Cبینت انخفاض معنوى فى مستوى 
مقارنة بالمجموعة ، ) HDL-C, VLDL-C(معنویة فى مستوى 

  . الضابطة
ال یوجد اختالفات معنویة واضحة بین مجموعة الفئران التى تم عالجھا 

عسل نحل من الفیوم او %) ٧٫٥، %٥(باستخدام وجبات مدعمة باستخدام 
باستخدام  فى حین ان المجموعات من الفئران المعالجة، صعید مصر 

عسل نحل من الفیوم او من صعید مصر احدثت انخفاض معنوى %)٧٫٥(
)p<0.05 ( فى مستوى الیوریا نیتروجین عندما قورنت باالخرى المغذاة

  . عسل نحل من الفیوم او صعید مصر نسبیا%) ٥(على وجبات مدعمة 
احسن النتائج لوظائف الكلیة كانت مسجلة امجموعة الفئران المعلجة 

الن ھذه ، %) ٠٫٠٧٥(ویات مرتفعة من غذاء ملكات النحل بمست
المجموعة اوضحت عددم وجود تغیرات معنویة فى مستوى حامض 

واوضحت ایضا . مقارنة بالمجموعة الضابطة من الفئران ، الیوریك
مقارنة بالمجموعات االخرى ، انخفاض فى مستوى الیؤریا نیتروجین 

  . المعالجة
لمرتفعة من عسل النحل من الفیوم او صعید الجرعات او المستویات ا

الن ھذه المستویات احدثت ، مصر وغذاء ملكات النحل سجلت احسن نتائج 
، والیوریا نیتروجین ، اعلى انخفاض فى مستوى حامض الیوریك فى الدم 

  . مقارنة بالمستویات المنخفضة



ویات مجموعات الفئران المصابة بالسكر والمغذاة على وجبات مدعمة بمست
من الفیوم اوصعید مصر %) ٧٫٥، %٥، %٢٫٥(مختلفة من عسل النحل 

فى كل مجموعات ) AST,ALT(سببت انخفاض معنوى فى مستوى انزیم 
ماعدا ، مقارنة باالخرى المصابة والمغذاة على كازین، الفئران المصابة

حیث ، عسل نحل من الفیوم%) ٢٫٥(مجموعة الفئران المعالجة بواسطة 
المجموعة بعدم وجود تغیرات معنویة فى مستوى انزیم  اوضحت ھذه

)ALT . (  
  

مجموعات الفئران المصابة بالسكر والمعالجة بوجبات مدعمة باستخدام 
)٠٫٠٧٥، %٠٫٠٥(%  

، ) AST, ALT(غذاء ملكات النحل سببت انخفاض معنوى فى مستوى    
حل غذاء ملكات الن%) ٠٫٠٢٥(فى حین ان الوجبات المدعمة باستخدام 

مقارنة بالمجموعة المصابة بالسكر ، بینت عدم وجود تغیرات معنویة 
  . والمغذاة على وجبة تحتوى على كازین

كل المجموعات المعالجة بمستویات مختلفة من غذاء ملكات النحل سجلت 
مقارنة بالمجموعة ، ) AST, ALT(زیادة معنویة فى مستوى انزیم 

ات المعالجة احدثت انخفاض لكن كل المجموع. الضابطة من الفئران
مقارنة بالمجموعة المصابة ، ) AST, ALT(معنوى  فى مستوى انزیم 

%) ٢٫٥( من الفئران والمغذاة على كازین ماعدا المجموعة المغذاة على
بالرغم ان ، غذاء ملكات النحل %)  ٠٫٠٢٥( ،عسل نحل من الفیوم  

ویة فى مستوى انزیم المجموعات المعالجة من الفئران ادت الى زیادة معن
)AST, ALT ( ، مقارنة بالمجموعة الضابطة من الفئران) الغیر مصابة

عسل نحل من %) ٧٫٥(ماعدا المجموعة المعالجة باسدخدام ) بالسكر
 .    صعید مصر

 
 
 
 
 
 
 



 
  
  

 المستخلص العربى
 
كانت ھذه الدراسة عن دراسة تاثیر نسب مختلفة من عسل النحل المصرى وغذاء 

  النحل على نسبة السكر فى دم فئران التجارب المصابةبالبول السكرى  ملكات 
 

جم حیث قسمت ھذه الفئران  ١٠±١١٠ذكر باوزان ) فار ٦٠(تمت ھذه الدراسة على 
وجبة على تم تغذیتھم ) فار ٦(المجموعة الرئیسیة االولى  .مجموعتین رئیسیتینالى 

  ) .  ضابطة كمجموعة (اساسیة
كم من /ملجم١٥٠(تم حقنھم بمادة االلوكسان ) فار ٥٤(ة الثانیة والمجموعة الرئیسی

ثم قسمت ھذه المجموعة الى اربع ، الحداث لھم مرض السكر). وزن الجسم
تم تغذیتھا على وجبة اساسیة ) فار٦(المجموعة الفرعیة االولى . مجموعات فرعیة

ى ثالث قسمت ال) فار ١٨(والمجموعة الفرعیة الثانیة ، ) كمجموعة مصابة(
عسل  نوعین من تم تغذیتھم على جرعات مختلفة من )فار لكل مجموعة ٦(مجموعات

والمجموعة . %)٧٫٥، %٥، %٢٫٥("بنى سویف" من الفیوم وصعید مصر النحل 
تم )  فار لكل مجموعة ٦(قسمت الى ثالث مجموعات )فار ١٨(الفرعیة الثالثة 

، %٠٫٠٢٥(ملكات النحل  تغذیتھم على وجبات مدعمة بجرعات مختلفة من غذاء
تم تقسیمھا ایضا الى )فار ١٨(والمجموعة الفرعیة الرابعة ، %) ٠٫٠٧٥، %٠٫٠٥

حیث تم تغذیتھم على وجبات مدعمة بجرعات ) فار لكل مجموعة ٦(ثالث مجموعات 
  . مختلفة من عسل النحل وغذاء ملكات النحل 

 
عید مصر خاصة واتضح من النتائج ان عسل النحل فقط من الفیوم او من ص

والكولیستیرول ، المستویات المتوسطة والمرتفعة حسنت من مستوى جلوكوز الدم
اللیبوبروتینات ، اللیبوبروتینات مرتفعة الكثافة، مستوى ثالثى الجلیسرید، الكلى

الیوریا ، حامض الیوریك، اللیبوبروتینات منخفضة الكثافة جدا، منخفضة الكثافة
فى ) االنین امین ترانسفیراز - اسبارتات امین ترانسفیراز(انزیمات الكبد ، نیتروجین

. والقلب - الكلیة -سیرم الدم ونسبة الماخوذ من الطعام ووزن االعضاء لكل من الكبد  
  .ة المصابة بالسكر و المغذاة على كازینمجموعلمقارنة با

  
  - :مفتاحیةالكلمات ال

امراض ، د المزمنةامراض الكب، مرض السكر، غذاء ملكات النحل، عسل النحل
 ،اللیبوبروتینات منخفضة الكثافة، ثالثى الجلیسرید، الكولیستیرول، الكلي

 ومستویات ،اللیبوبروتینات مرتفعة الكثافة ،اللیبوبروتینات منخفضة الكثافة جدا



 -اسبارتات امین ترانسفیراز( وانزیمات الكبد ،حمض الیوریك والیوریا نیتروجین
  ).االنین امین ترانسفیراز


