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Abstract  

The study was designed to demonstrate the effects of honey bee 
(Apis mellifera) venom on the nervous system of normal and hydrogen 
peroxide treated male rats. Twenty four male rats were randomly divided 
to 4 groups, with 6 animals for each group: group 1 (control), group 2 
(treated with 1% hydrogen peroxide with drinking water), group 3 
(exposed to bee venom by normal stings according to 155 sting program) 
and group 4 (treated with hydrogen peroxide and exposed to stings). The 
groups treated for 49 days included 4 stinging periods, central nervous 
system and autonomic nervous system activities were monitored at the 
end of each period. The animals were sacrificed at the end of experiment 
period, Gross and histopathological examinations of the brain were 
performed. The result of the tests (moving oncet, open field, negative 
geotaxis) showed a significant decrease of central nervous system 
activities at the 3 treated groups from control with the progression of the 
experiment, lower levels were recorded at group 4. At the same time there 
were no expressional significant deferences appeared at sensomobilary 
stimulatory response tests including (approach, touch, sound, tail 
pinching) tests reflecting activity of autonomic nervous system. The 
histopathological examination of brain  revealed pathological changes at 
treated groups represented by vaculation of brain nervous cells, 
infiltration of microgelial cells, congestion of capillaries with 
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lymphocytic infilteration, demylination in neuronal axons. These changes 
were more sever at group 4 with presence of different stages of apoptosis 
in some neurons at group 4. Conclusion: bee venom cannot reduce the 
harmful effects of hydrogen peroxide on nervous system beside that bee 
venom it self was harmful on the nervous system of adult male rats at the 
density of stings used in this study.             
Key words: Bee venom, nervous system, rats. 
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  الخالصة

 المركزي الحالية للتعرف على تأثير سم نحل العسل على الجهاز العصبي صممت الدراسة
 قـسمت    جرذاً 24ستخدم  ا . لذكور الجرذان السليمة والمعاملة ببيروكسيد الهيدروجين      والذاتي

والثانيـة عوملـت ببيروكـسيد      ) الـسيطرة  (األولـى  ،)مجموعة/ 6(  مجاميع 4عشوائياً الى 
 والثالثة لسعت بسم النحل حـسب البرنـامج         ،عن طريق ماء الشرب   % 1ركيز  الهيدروجين ت 

مع لـسعها بـسم     % 1 اما المجموعة الرابعة فقد عوملت ببيروكسيد الهيدروجين         ، لسعة 155
 يوماً تضمنت   49 المعاملة لهذه المجاميع لمدة      مدة واستمرت .النحل وبنفس البرنامج المذكور   

 لسع  مدةالذاتي في نهاية كل     اط الجهاز العصبي المركزي و     وتم قياس نش   ، لسع أساسية  مدد 4
الحيوانات في نهاية التجربة وأجري عليها الفحص المرضـي العيـاني والنـسيجي             وتم قتل   
 األنتحـاء األرضـي     ، الميدان المفتوح  ،بدء الحركة  (اختباراتأظهرت نتائج كل من     . للدماغ
 المركزي عند المجاميع الثالث المعاملة      وجود إنخفاض معنوي لنشاط الجهاز العصبي     ) السالب

 ، أدنى مستوياته عند المجموعة الرابعة     إلى التجربة وصل    مدةعن مجموعة السيطرة مع تقدم      
 ،االقتراب( التحفيزية الحسية والحركية لكل من       االستجابات اختباراتفي حين لم تظهر نتائج      

نشاط الجهاز العصبي الـذاتي     وجود فروق معنوية مميزة في      )  قرص الذيل  ، الصوت ،اللمس
 وأظهر الفحص المرضي النـسيجي للـدماغ وجـود          ،بين المجاميع المختلفة مع تقدم التجربة     

تغيرات مرضية عند المجاميع المعاملة تمثلت بتفجي الخاليا العصبية وتكاثر الدبقيات الصغيرة            
  النخـاعين حـول    زالـة وإ ،رتشاح اللمفي ال األوعية الدموية في القشرة الدماغية مع ا       واحتقان

 وكانت هذه التغيرات أكثر شدة عند المجموعة الرابعة مع ظهور مراحـل             ،المحاور العصبية 
 لقد  .للموت الخلوي المبرمج في بعض الخاليا العصبية عند بعض حيوانات المجموعة الرابعة           

 وأن له    أن سم النحل ال يحد من تأثير بيروكسيد الهيدروجين على الجهاز العصبي            استنتاجتم  
تأثيراً ضاراً على الجهاز العصبي لذكور الجرذان السليمة عند كثافة اللسع المستخدمة في هذه              

  .الدراسة
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  المقدمة
مجموعة الحشرات الالسعة من عائلـة   إلى L.   Apis melliferaينتمي نحل العسل

ـ  )Hymenoptera: Apidae(النحل رتبة غشائية االجنحة  دماء والتي وصفها المصريون الق
 بـسبب   اإلنـسان  من سجل تأريخيا حاالت لموت       أولوهم   ،بكونها تحمل سماً مؤذياً للفقريات    

 Neurotoxicن سم نحل العسل بأنه ذو سمية عصبية         يلقد وصف بعض الباحث   ). 1(لسع النحل 
 حاالت إللتهاب الدماغ نتيجة لسعات النحل المتعددة ألطفال تحت          آخرون وسجل باحثون    .)2(

ال أن بعض الباحثين والمعالجين الحظوا أن هناك قيمة عالجية لـسم            إ .)3( العمر   السنتين من 
 Multiple نحل العسل في عالج بعض أمراض الجهاز العصبي كحاالت التصلب المتعـدد  

sclerosis والشقيقة Migrains 4( عن بعض األدويـة   بديالًاستعماله واقترحوا اإلنسانفي(. 
 والمثبطة للدبقيات الصغيرة    لاللتهابية سم نحل العسل المضادة       أن قابل  آخرونوذكر باحثون   

في الدماغ يمكن أن توقف أو تحد من تطور التغيرات التنكسية العصبية المترافقة أو المعتمدة               
 اآلالم لقد عرف أيضاً عن سم النحل قابليته على تـسدير            .)5(على تحفيز الدبقيات الصغيرة     

 الناتجـة مـن     اآلالم وباألخص   ،)Adolapin) 6عدد الببتيد    على مت  احتوائهالموضعية بسبب   
الرغم من كونه يحدث ألماً مؤقتاً في مكان اللسع بفعل متعدد الببتيد            على  ) 7( المفاصل   التهاب

Melittin) 8(،             إذ والحظ الباحثون أن حقن سم نحل العسل يحدث تغيرات هورمونية جهازية 
 ويزيد من تحريـر     ،)9(لقشري من الغدة الكضرية     أنه يزيد من تحرير هورمون الستيرويد ا      

 علـى الكاتيكوالمينـات كالـدوبامين       احتوائـه  فضالً عن ) 10(الهستامين من الخاليا البدينة     
 وجميـع هـذه     ،)12(Apamin ، وكذلك أحتوائه على متعـدد الببتيـد       )11(والنورأدرينالين  

عض المصادر بـأن الميليتـين    كما أشارت ب.المركبات معروفة بتأثيرها على الجهاز العصبي  
من متعددات الببتيد في سم النحل يمكـن أن يلعـب دوراً مـضاداً              % 52الذي يشكل حوالي    
 ولذلك فقد صممت دراستنا الحالية لمعرفة تأثير سـم نحـل العـسل              .)13(لألكسدة النسيجية   

 ز العـصبي  باللسع المباشر في الجرذان السليمة والمعاملة ببيروكسيد الهيدروجين على الجهـا          
 على بعض الصفات الفسلجية والفحوصـات المرضـية العيانيـة           باالعتماد المركزي والذاتي 
  .والنسيجية للدماغ

  

  المواد وطرائق العمل
  :الحيوانات المستخدمة

تراوحـت    Albino Rats   من ذكور الجرذان البـيض 24استخدم في هذا البحث 
ثرها في بيت الحيوانات فـي كليـة الطـب          غم والتي تمت تربيتها وتكا    ) 230_200(أوزانها  

 أشهر، وضـعت    5_4تراوحت أعمارها مابين     .البيطري وأخذ الجيل الثاني منها بصورة نقية      
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 وأخـضعت الجـرذان لظـروف       .سـم )20 ×25×20(هذه الحيوانات في أقفاص ذات أبعاد       
  ساعة ظـالم وبدرجـة     14 ساعات إضاءة و   10مختبرية خاصة تمثلت بدورة ضوئية طبيعية       

  .Adlibitumوأعطيت الجرذان الماء والعليقة بصورة حرة . º م2 +22حرارة 
  

   :النحل وطريقة اللسع
من طوائف نحل قوية ) Hony bee workers(تم التقاط شغاالت نحل العسل البالغة 

 حلقت  ، مثقوبة حفاظاً على الشغاالت من الموت      أغطية بالستيكية شفافة ذات     وجمعت في قنانِ  
نطقة المحـددة   م الجلد، لسعت الجرذان في ال     إلىهرية للجرذان من الشعر وصوالً      المنطقة الظ 

 دقائق لتفريـغ محتويـات   5 تم غرس شوكة النحلة وتركت لمدة  إذبملقط خاص   بالتقاط النحلة   
  .م أزيلتغدة السم ث
  

 :برنامج اللسع والقياسات العصبية
 تـضمن   ، لـسعة نحـل    155والذي يتـضمن    ) 13 (للحلوجيعتمد برنامج اللسع وفقا     ا

 خمـسة لـسعات فـي اليـوم     إلىالبرنامج خمس أيام لسع أبتداء بلسعة في اليوم األول ووصوالً       
 الحيوانـات اسـتراحة لمـدة       أعطيت ، لسعة 15 مدةتلقاه خالل هذه ال    الخامس ويكون مجموع ما   

 أي بمعدل خمسة    مأيا 8 لسعة نحل خالل مدة      40 الثانية التي تلقى فيها الحيوان       مدةيومين تهيئة لل  
 الثالثة من برنامج اللسع الـذي       مدة تهيئة لل  أيام 7 الحيوانات استراحة لمدة     أعطيت ،لسعات يومياً 

 الحيوانات استراحة لمدة    أعطيت).  لسعات يومياً  5 (أيام لسعة نحل خالل مدة عشرة       50يتضمن  
  مجموع ما  فأصبح أيام  لسعة نحل لمدة عشرة    50 الرابعة للسع والتي تتضمن      مدة لتطبيق ال  أسبوع

 تم خاللها قياس نـشاط الجهـاز        ، يوماً 49 التجربة البالغة    مدة لسعة خالل    155تلقاه كل حيوان    
 بدء الحركة   اختبار - السلوكية العصبية والتي تضمنت أ     االختباراتالعصبي المركزي من خالل     

 عدد المربعات التـي      النشاط الحركي داخل الميدان المفتوح والذي شمل قياس        اختبار - ب .)14(
 األنتحاء األرضـي الـسالب       اختبار - ج .)14( دقائق   3يجتازها الجرذ وعدد مرات الوقوف في       

 االسـتجابات  اختبـارات  وتم أيضاً قياس نشاط الجهاز العصبي الذاتي من خالل إجـراء             .)15(
 اختبار -  ب  ،رابلالقت التحفيزية   االستجابة اختبار -التحفيزية الحسية والحركية والتي تضمنت  أ      

 االسـتجابة  اختبـار  - د ، التحفيزيـة للـصوت    االستجابة اختبار - ج ، التحفيزية للمس  االستجابة
 أوقـات  وتم أخذ جميع هذه القياسات في اليوم األخير من كل من             .)15 (.التحفيزية لقرص الذيل  

   .اللسع األربعة
  

   :الفحص المرضي العياني والنسيجي
 األيثر وتـم إجـراء الـصفة        باستخداممت التضحية بالحيوانات     التجربة ت  مدةعند نهاية   

الفورمـالين الـدارئ     محلـول    منه حفظت في  أجزاء   تالتشريحية وفحص الدماغ عيانياً ثم أخذ     
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ثم تم تمرير العينات بالكحوالت وشمع البارافين وصـبها وتقطيعهـا وصـبغها             % 10المتعادل  
ئح نسيجياً بالمجهر الضوئي وتم تـصويرها        وفحصت الشرا  .)Luna) 16  على طريقة  باالعتماد
  . الكاميرا الرقميةباستخدام

  
  تصميم التجربة

 قسمت عـشوائياً    ، حيواناً من ذكور الجرذان البيض البالغة      24         أجريت التجربة على    
 عـدت  األولـى المجموعـة   .  حيوانات 6 مجاميع وكل مجموعة تتكون من       4 إلىبعد وزنها   

خزها باستخدام رأس دبوس بنفس عدد واوقات اللـسعات والمجموعـة           مجموعة سيطرة تم و   
 يومـاً   49عن طريق ماء الـشرب لمـدة        % 1 بيروكسيد الهيدروجين بتركيز     أعطيتالثانية  

 اللسعات والمجموعة والمجموعة الثالثة لسعت بـسم        وأوقاتووخزها برأس دبوس بنفس عدد      
 لهـا بيروكـسيد     أعطـي  فقـد    األخيـرة   المجموعة أما أعالهالنحل حسب البرنامج المذكور     

  .أعالهعن طريق ماء الشرب مع لسعها بسم النحل حسب البرنامج % 1الهيدروجين 
  

  التحليل االحصائي

 باستخدام تحليل التباين باتجاه واحد او باتجاهين        parametricحللت البيانات المعلمية    
one or two way analysis of variance لخاصة بـين المجـاميع    وحددت االختالفات ا

 وكان مستوى االختالف المعنوي لالختبارات كافـة  .)(Duncan testباستخدام اختبار دنكن 
 مان  اختبارأما البيانات غير المعلمية فقد تم تطبيق        ).  17() 0.05 <أ  (عند مستوى احتمالية    

 .Scores على البيانات التي كانت بـشكل مراتـب رقميـة     Mann-Witney-U-testوتني
)18(.   

  

  النتائج
  : نشاط الجهاز العصبي المركزي-أ

  : بدء الحركةاختبار ) 1
 بدء الحركة تفوق المجاميع المعاملة الثالث معنوياً عن مجموعة          اختبارأظهرت نتائج   

السيطرة عند نهاية الفترتين األولى والثانية بينما لوحظ  تفوق المجموعتين الثانية والرابعة عن              
 وعنـد   . الثالثة مدة عن المجموعة الثالثة معنوياً عند نهاية ال       اختالفهماوعدم  مجموعة السيطرة   

 أمـا ضـمن     . الرابعة تفوقت المجموعة الرابعة معنوياً عن مجموعـة الـسيطرة          مدةنهاية ال 
المجموعة الواحدة فلم يالحظ وجود فروق معنوية بين الفترات المختلفة لكافة مجاميع التجربة             

  .)1( جدول . األولى عن الثالثة عند المجموعة الثالثةمدة لمعدل العدا وجود تفوق معنوي
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   بدء الحركةاختبار يوضح نتائج :)1(جدول 

 الفترات                           
  المجاميع

   الرابعةمدةال   الثالثةمدةال   الثانيةمدةال   األولىمدةال

  )السيطرة(األولى 
2.0±0.3  

 ج د
1.8±0.2  
  د

1.8±0.2  
  د

2.0±0.3  
  ج د

  )بيروكسيد الهيدروجين(الثانية 
3.8±0.3  

  أ ب
3.6±0.6  

  أ ب
3.8±0.5  

  أ ب
3.0±0.3  

  أ ب ج د

  )اللسع(الثالثة 
4.0±0.4  
  أ

3.8±0.3  
  أ ب

2.6±0.2  
  ب ج د

3.0±0.3  
  أ ب ج د

بيروكسيد +اللسع(الرابعة 
  )الهيدروجين

4.2±0.5  
  أ

3.2±0.3  
  أ ب ج

3.2±0.3  
  أ ب ج

3.8±0.3  
  أ ب

    5= حيوانات لكل مجموعة عدد ال
  . الخطأ القياسي±) ثانية(القيم معبر عنها بالمعدل 

  .)(P≤0.05األحرف المختلفة أفقياً وعمودياً تعني فرقاُ معنوياً عند مستوى معنوية 
  
  :) دقائق3عدد المربعات المقطوعة في ( الميدان المفتوح اختبار  )2

وجـود  )  دقـائق  3لمربعات المقطوعة في    عدد ا ( الميدان الفتوح    اختبارأظهرت نتائج   
 لمعدل  وانخفاض معنوي لمعدالت المجموعتين الثانية والثالثة عن مجموعة السيطرة          انخفاض

 األولى وكذلك لوحظ وجود إنخفـاض لمعـدالت    مدةالمجموعة الثانية عن الرابعة عند نهاية ال   
 ولـوحظ   ، الثانية مدة عند نهاية ال   المجموعتين الثانية والرابعة عن السيطرة والرابعة عن الثالثة       

 معدالت المجاميع الثالث المعاملة عن مجموعة السيطرة بدون أن تختلف بينها معنوياً             انخفاض
 مـدة  معـدل ال   انخفاض أما ضمن المجموعة الواحدة فقد لوحظ        .عند الفترتين الثالثة والرابعة   

عدلي الفترتين الثالثة والرابعة عن      م وانخفاض الثانية عند المجموعة الثانية      مدةالرابعة عن  ال   
 معدالت الفترات الثانيـة والثالثـة       انخفاض بينما لوحظ    ،األولى والثانية عند المجموعة الثالثة    

   .)2( جدول . األولى عند المجموعة الرابعةمدةوالرابعة عن ال
  

  )ئق دقا3 المربعات المقطوعة في عدد( الميدان المفتوح اختبار نتائج  يوضح:)2(جدول 
الفترات                           
   المجاميع

   الرابعةمدةال   الثالثةمدةال   الثانيةمدةال   األولىمدةال

  )السيطرة(األولى 
41.0±3.0  

 أ ب
39.8±3.9  

  أ ب
43.8±2.8  
  أ

39.4±2.7  
  أ ب

  )بيروكسيد الهيدروجين(الثانية 
22.0±3.9  
    وهد 

24.8±1.5  
   هج د

18.6±0.6  
    وه

13.6±2.6  
  و س

  )اللسع(الثالثة 
26.0±1.8  

  هج د 
32.0±4.9  

  ب ج د
11.6±3.5  

  و س
8.0±2.0  

  س
بيروكسيد +اللسع(الرابعة 

  )الهيدروجين
34.6±5.5  

  أ ب ج
21.6±4.3  
    وه

17.4±2.3  
    و سه

17.6±1.9  
    و سه

    5= عدد الحيوانات لكل مجموعة 
  .قياسي الخطأ ال±)  دقائق3/ مربع(القيم معبر عنها بالمعدل 

  .)(P≤0.05األحرف المختلفة أفقياً وعمودياً تعني فرقاُ معنوياً عند مستوى معنوية 
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  :) دقائق3عدد مرات الوقوف في ( الميدان المفتوح اختبار ) 3 
 معنـوي   انخفـاض  دقائق وجـود     3 عدد مرات الوقوف في      اختبارلوحظ من نتائج    

وعند كل فترات التجربة بـدون وجـود        لمعدالت المجاميع المعاملة كافة عن معدل السيطرة        
 معـدالت المجمـوعتين     انخفضت بينما   ،فروق معنوية فيما بينها عند الفترتين األولى والثانية       

   . عند الفترتين الثالثة والرابعةالثالثة والرابعة عن المجموعة الثانية
وضمن المجموعة الواحدة لم يالحظ وجود فرق معنوي بين الفترات المختلفـة عنـد              

 معنوي لمعدالت الفترتين الثالثة والرابعة عن الفتـرتين   انخفاضالمجموعة الثانية ولكن لوحظ     
 األولى  مدة الفترتين الثالثة والرابعة عن ال     ند المجموعة الثالثة وأنخفض معدال    األولى والثانية ع  

   .)3(ول  جد. الثانية عند المجموعة الرابعةمدة الثالثة معنوياً عن المدة معدل الانخفاضمع 
  

  ) دقائق3عدد مرات الوقوف في ( الميدان المفتوح اختبار يوضح نتائج :)3(جدول 
الفترات                         

  المجاميع
   الرابعةمدةال  الثالثةمدةال   الثانيةمدةال   األولىمدةال

  )السيطرة(األولى 
9.8±0.6  
 أ

10.4±0.5  
  أ 

10.4±0.9  
  أ

9.8±0.3  
  أ 

 )روكسيد الهيدروجينبي(الثانية 
5.2±0.3  

  ب
5.8±0.8  

  ب
3.8±0.9  

  ب ج
4.4±0.6  

  ب

  )اللسع(الثالثة 
5.8±1.3  

  ب
4.0±0.8  

  ب ج 
0.8±0.3  
  د

1.0±0.6  
  د

بيروكسيد +اللسع(الرابعة 

  )الهيدروجين

4.8±0.8  
  ب 

3.6±1.2  
  ب ج

1.2±0.5  
  د

1.6±0.8  
  ج د

    5= عدد الحيوانات لكل مجموعة 
  . الخطأ القياسي± ) دقائق3/ وقفة(دل القيم معبر عنها بالمع

  .)(P≤0.05 معنوياً عند مستوى معنوية اًاألحرف المختلفة أفقياً وعمودياً تعني فرق

  
  : األرضي السالباالنتحاء اختبار ) 4

 األرضي السالب وجـود تفـوق معنـوي لمعـدالت           االنتحاء اختبارأوضحت نتائج   
 عة السيطرة مع تفوق المجموعة الرابعة معنويـاً       المجموعتين الثانية والرابعة عن معدل مجمو     

 كما لوحظ تفوق المجاميع المعاملة الثالث معنوياً        ، األولى مدةعن المجموعة الثالثة عند نهاية ال     
 وكـذلك تفـوق     ، الثانيـة  مدةعن مجموعة السيطرة وبدون فوارق معنوية بينهم عند نهاية ال         
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 الرابعـة   مدة وعند ال  ، الثالثة مدةطرة عند نهاية ال   المجموعتين الثانية والثالثة عن مجموعة السي     
                                                  .لوحظ تفوق المجموعة الثالثة فقط معنوياً عن مجموعة السيطرة

أما ضمن المجموعة الواحدة فلم يالحظ وجود فوارق معنوية بين الفتـرات المختلفـة              
 مدة األولى عن ال   مدة المجاميع عدا المجموعة الرابعة التي أظهرت تفوقاً معنوياً لمعدل ال          لكافة

   .)4( جدول .الثالثة من التجربة
  

   األرضي السالباالنتحاء اختبار يوضح نتائج :)4(جدول 
الفترات                       

  المجاميع
  الرابعة مدةال   الثالثةمدةال   الثانيةمدةال   األولىمدةال

  )السيطرة(األولى 

  

4.2±0.5  
 د

4.2±0.5  
  د 

4.4±0.8  
  د

5.2±0.3  
  ج د 

بيروكسيد (الثانية 

  )الهيدروجين

8.6±0.5  
  أ ب

7.6±0.8  
  أ ب ج

7.6±0.6  
  أ ب ج

7.8±0.7  
  أ ب ج

  )اللسع(الثالثة 
5.8±1.2  

  ب ج د
7.4±0.9  

  أ ب ج 
7.6±0.8  

  أ ب ج
8.6±0.5  

  أ ب

بيروكسيد +اللسع(الرابعة 

  )يدروجيناله

9.0±1.3  
  أ 

8.6±1.0  
  أ ب 

6.0±0.9  
  ب ج د

8.0±0.9  
  أ ب ج

    5= عدد الحيوانات لكل مجموعة 
  . الخطأ القياسي±) ثانية(القيم معبر عنها بالمعدل 

  .)(P≤0.05 معنوياً عند مستوى معنوية رقاًاألحرف المختلفة أفقياً وعمودياً تعني ف

  
  :) التحفيزية الحسية والحركيةاالستجاباتت اارختبا( نشاط الجهاز العصبي الذاتي  –ب

 التحفيزية  الحسية والحركية المتضمنة كـل مـن          االستجابات اختباراتلم تشر نتائج    
 االستجابات وجود فروق معنوية في      إلى)  قرص الذيل  ، الصوت ، اللمس ،االقتراب (اختبارات

 ارتفـاع  وجـود    باسـتثناء  ،جربة الت مدةعند المجاميع الثالث المعاملة مقارنة بالسيطرة طيلة        
 لقرص الذيل في المجموعة الثالثة عند الفترتين األولى والثانيـة           االستجابةمعنوي في مراتب    

 االسـتجابة  معنوي في مراتب     ارتفاع مع وجود    ، الثالثة مدةوكذلك في المجموعة الثانية عند ال     
  .)5( جدول . للسع الثانيةمدةللمس في المجموعتين الثانية والرابعة عند نهاية ال
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   التحفيزية الحسية والحركيةاالستجابات اختبارات يوضح نتائج :)5(جدول 
  

   االختبار                                
  مدةال  المجموعة

  قرص الذيل  الصوت  اللمس  االقتراب

  0.0±2.0   0.0±3.0  0.0±2.0  0.0±2.0  األولى  األولى   السيطرة

  0.4±1.8  0.0±3.0  1.0±3.0  0.5±1.6  ألولىا  الثانية البيروكسيد

  *1.0±3.2  0.8±2.8  1.2±2.0  0.4±1.8  األولى  الثالثة    اللسع 

  الرابعة

  بيروكسيد+اللسع
  0.8±2.6  0.5±2.6  0.4±1.8  0.4±1.8  األولى

  

  0.0±2.0  0.0±3.0  0.0±2.0  0.4±1.8  الثانية  األولى   السيطرة

  0.0±2.0  0.0±3.0  *1.0±3.2  0.5±1.4  الثانية  الثانية البيروكسيد

  *1.0±3.2  0.5±3.4  0.5±2.4  0.0±2.0  الثانية الثالثة        اللسع

  الرابعة

  بيروكسيد+اللسع
  0.4±1.8  0.8±2.6  *0.5±1.4  0.4±1.8  الثانية

  

  0.0±2.0  0.4±2.8  0.4±1.8  0.4±1.8  الثالثة  األولى   السيطرة

  *0.5±1.4  0.4±2.8  0.5±1.4  0.5±1.4  الثالثة  الثانية البيروكسيد

  0.0±2.0  1.0±2.0  0.5±1.4  0.4±1.2  الثالثة الثالثة        اللسع

  الرابعة

  بيروكسيد+اللسع
  0.4±1.8  0.8±2.6  0.4±1.8  0.4±1.8  الثالثة

  

  0.0±2.0  0.8±2.6  0.4±1.8  0.4±1.8  الرابعة  األولى   السيطرة

  0.5±1.6  0.8±2.6  0.5±1.6  0.4±1.2  الرابعة  الثانية البيروكسيد

  1.3±2.6  0.8±2.2  0.5±1.4  0.5±1.4  الرابعة الثالثة        اللسع

  الرابعة

  بيروكسيد+اللسع
  0.4±1.8  0.8±2.6  0.5±1.6  0.4±1.8  الرابعة

  

    5= عدد الحيوانات لكل مجموعة 
  . القياسياالنحراف ±) مرتبة(القيم معبر عنها بالمعدل 

  ).P≤0.05(  معنوياً عند مستوى معنويةتعني فرقاً* العالمة ،لى حدةتتم المقارنة بين السيطرة وكل مجموعة ع
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  :الفحص المرضي العياني والنسيجي  -ج

أظهر الفحص المرضي العياني للدماغ إحتقانات متفاوتـة الـشدة لألوعيـة الدمويـة      
 مقارنة بمجموعة السيطرة كانت أشدها عند المجموعة        ية عند المجاميع المعاملة الثالث    الدماغ

بينما أظهر الفحص المرضي النسيجي للدماغ وجود        .)بيروكسيد الهيدروجين + اللسع  (لرابعة  ا
 األوعيـة الدمويـة     احتقـان  لوحظ   إذتغيرات مميزة للمجاميع المعاملة عن مجموعة السيطرة        

عنـد المجـاميع المعاملـة      وزوال النخاعين حول المحاور العصبية      وتفجي الخاليا العصبية    
 متوسطة  عند حيوانات المجموعتين الثانية والثالثـة وشـديدة عنـد             إلىتراوحت من طفيفة    

رتشاح وتكاثر للدبقيات الصغيرة في المتن الـدماغي        ا مع   ،)2،1(الصور   .المجموعة الرابعة 
 وخاصة في القشرة الدماغية لوحظت عند المجاميع المعاملـة الـثالث وأكثـر شـدة عنـد                

 ترافق معها إرتشاح للخاليا اللمفية حول األوعيـة         ،)3( صورة   .المجموعتين الثالثة والرابعة  
مع تكـاثر    حيوانات من المجموعة الرابعة وحيوان واحد من المجموعة الثالثة           3الدموية عند   

وكذلك لوحظ إحتقان الظفائر المشيمية الدماغية عند       ). 5،4( الصور   .كثيف للدبقيات الصغيرة  
 حيوانـات مـن     3جاميع الثالث المعاملة وفرط التنسج للظفائر المشيمية الدماغيـة عنـد            الم

   Apoptosis كما لوحظت مراحل من موت الخاليا المبـرمج ،)6( صورة .المجموعة الرابعة
  .يا العصبية عند المجموعة الرابعةلبعض الخال

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

توضح التفجي ) بيروكسيد الهيدروجين+ اللسع (لرابعة  مقطع في الدماغ لجرذ من المجموعة ا:)1(صورة 

   .)B( وتكاثر الدبقيات الصغيرة في المتن الدماغي ،)A(الشديد للخاليا العصبية 

  . 68X قوة التكبير  H&Eالصبغة

A  

B 
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ي توضح التفج) بيروكسيد الهيدروجين+ اللسع ( مقطع في الدماغ لجرذ من المجموعة الرابعة :)2(صورة 

 .)C( النخاعين من المحاور العصبية وإزالة ،)B( وتكاثر الدبقيات الصغيرة ،)A(الشديد للخاليا العصبية 

  . X 560.  قوة التكبير H&Eالصبغة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

توضح ) بيروكسيد الهيدروجين+ اللسع ( مقطع في الدماغ لجرذ من المجموعة الرابعة :)3(صورة 

  . 100X قوة التكبير H&E الصبغة .)A(لدبقيات الصغيرة في الدماغ رتشاح والتكاثر الشديد لاال

  

A  

B 

C  
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 احتقانتوضح ) بيروكسيد الهيدروجين+ اللسع ( مقطع في الدماغ لجرذ من المجموعة الرابعة :)4(صورة 

   .)B(رتشاح الخاليا اللمفية حول األوعية الدموية في القشرة الدماغية او) A(األوعية الدموية 

 .X 165  قوة التكبير H&Eالصبغة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   مقطع في الدماغ لجرذ من المجموعة الثانية يوضح تكاثر الدبقيات الصغيرة في :)5(صورة 

  . 370X  قوة التكبير  H&E الصبغة .)A(المتن الدماغي 

  

B  
A  

ِA  

A 



  إنتصار منصور عبد الرسول &  مزاحم أيوب الصائغ  &كرم هاشم المالح  

87 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفرط تنسج الضفائر المشيمية اناحتق مقطع في الدماغ لجرذ من المجموعة الرابعة يوضح :)6(صورة 

  . 165X  قوة التكبير  H&E الصبغة .)B( وتفجي الخاليا العصبية ،)A(الدماغية 

  
  

  المناقشة
لقد أظهرت نتائج الدراسة وجود إنخفاض معنوي لنشاط الجهاز العـصبي المركـزي             

ات الوقـوف   تمثل بزيادة في الوقت الالزم لبدء الحركة وإنخفاض في عدد المربعات وعدد مر            
 األرضي الـسالب عنـد المجـاميع الـثالث          لالنتحاء االستجابة دقائق وزيادة في وقت      3في  

المعاملة مقارنة بمجموعة السيطرة ولمعظم فترات التجربة وكانت هذه التأثيرات أكثـر شـدة              
 لقد أيـد ذلـك ظهـور التغيـرات          ،)اللسع+ بيروكسيد الهيدروجين   (عند المجموعة الرابعة    

 األوعية الدموية وتفجـي     باحتقانالنسيجية في الدماغ عند المجاميع المعاملة تميزت        المرضية  
رتشاحات اللمفية وزوال النخاعين حول المحاور      بية وتكاثر الدبقيات الصغيرة واال    الخاليا العص 

 تميزت بظهور موت الخاليا     إذالعصبية وكانت هذه التغيرات أكثر شدة عند المجموعة الرابعة          
 الـسلوكية   االختبـارات  إن ظهور هذه التغيرات في       .وفرط تنسج الضفائر المشيمية   المبرمج  

 إحـداث  إلـى العصبية والنسيجية عند الحيوانات المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين ربما يعـود       
أن العوامـل   ) 20،19( ذكر الباحثون    إذ ، التغيرات التنكسية العصبية   من ثم الجهد التأكسدي و  
ة للجذور الحرة كبيروكسيد الهيدروجين تلعب دوراً أساسياً في إحداث تنكس           المؤكسدة والمنتج 

  Amyotrophic lateral sclerosisاألعصاب اإلنتقائي في حالة التصلب الضموري الوحشي
   في مرض باركنسونDopaminergic neuronsوتنكس األعصاب األدرينالية أو الدوبامينية

Parkinsons disease  ن الجـذور الحـرة  إ) 21( وذكـر البـاحثون   .في اإلنسان  Free 

ِA  

ِB  
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radicals              باسـتخدام  هي العامل األساسي في إحداث األذى العصبي ويمكن تقليـل تأثيرهـا 
 زرع  إلـى بأن إضافة بيروكسيد الهيدروجين     ) 23،22( لقد أشار الباحثون     .مضادات األكسدة 

 فـي هـذه    Apoptpsis   ظهور موت الخاليا المبـرمج   إلىمختبري للخاليا العصبية يؤدي     
ظهـور  ) 22( وأكد البـاحثون     . الزمنية والتركيز المضاف   مدةالخاليا وأن ذلك يعتمد على ال     

وتكثـف الكرومـاتين     Apoptic nuclear shrinkageتغيـرات مثـل أنكمـاش النـواة     
Chromatin condensation   العـضيات النخـري  وانتفـاخ Necrotic swelling of 

organells  رات الخاصة بالموت المبرمج في خاليا األعصاب الحسية بعد إضـافة            وهي التغي
 الجزيئية الدقيقـة لحـدوث      اآلليةلم يؤكد معرفة    ) 23،22( إن كل من     .بيروكسيد الهيدروجين 

أن ذلك يحدث بـسبب     ) 22(الموت المبرمج بسبب بيروكسيد الهيدروجين فقد أقترح الباحثون         
أن بيروكـسيد  ) 23( في حين وجد البـاحثون  .حرةبفعل الجذور ال   DNAالتكسرات في ال

) Mitogen activated protein kinases) MAPKالهيدروجين يحفز وبسرعة أنزيمـات  
               ،Extracellular signal regulated kinases 1/2 (ERK1/2)والتــي تــشمل  

C-Jun-N-Terminal-kinase (JNK)   وP38 ، ــن ــضالً ع ــى  انف ــناف إل  أن أص
 الناتجة من بيروكسيد الهيدروجين Reactive oxygen species (ROS)األوكسجين الفعالة 

 وأن هاتين العمليتين هـي  Serine/therionin protein phosphatases 2Aتثبط أنزيمات 
-N-acetyl-L موت الخلية المبرمج وأن إضافة كاسحات الجذور الحرة مثـل            إلىالتي تؤدي   

cysteine   توقف تحفيز ال ) MAPK (و ووجد الباحثون    . توقف موت الخلية   من ثم )أن ) 24
 وعامل  Transcription factorإضافة بيروكسيد الهيدروجين يزيد من فسفرة عامل النسخ 

ويغير من مواقعها الطبيعية حول النواة فـي الخاليـا    ) Kappa B) NF- Kappa B  النواة
الخاليـا  Viability   وبـشدة حيويـة  وأن ذلك يختـزل    Neuroblastomaالعصبية لورم 

العصبية وهذا يتفق مع ما لوحظ في دراستنا الحالية من إنخفاض لنـشاط الجهـاز العـصبي                 
   .المركزي والتغيرات المرضية النسيجية عند المجاميع المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين

م نحل العـسل قـد       السلوكية العصبية عند المجموعة المعاملة بس      االختباراتإن التغيرات في    
بأن الميليتـين وهـو متعـدد       ) 25( ذكر الباحثون    إذتكون بسبب األلم الموضعي نتيجة اللسع       

 وذكـر   .اإلنـسان الببتيد األساسي في سم النحل يحدث ألماً موضعياً عند حقنه في الجلد عند              
 إذتلفاً من   لخلفية بالميليتين يظهر سلوكاً مخ     ا أن حقن جرذ بالغ في راحة قدمها      ) 26(الباحثون  
 التحفيزية للقرون الظهرية الشوكية وكذلك سلوك تحمل األلـم المحـدث بـالقرص              االستجابة

Behavioral flinching reflex  وهو يشابه ما لوحظ في دراستنا الحالية من تفوق مراتـب 
 . لقرص الذيل عند مجموعة اللسع في نهاية الفترتين األولى والثانيـة مـن اللـسع               االستجابة

 نشاط الجهاز العصبي المركزي قد يكون بسبب تأثيرات جهازية عصبية           انخفاضك فأن   وكذل
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أن حقن األبامين وهو أحد متعددات الببتيـد        ) 27(لبعض مكونات سم النحل فقد ذكر الباحثون        
 .لسم نحل العسل في البطين الوحشي لدماغ الجرذان يخفض من قدرة الجرذان على التـوازن              

مرضية النسجية في الدماغ عند المجموعة المعاملة بسم النحـل علـى            وإن ظهور التغيرات ال   
 وهذا يتفق مع ما ذكـره       .الجهاز العصبي يظهر تأثيراً سلبياً لسم النحل على الجهاز العصبي         

 ولم يتم العثور على األلية التي يحدث        .Neurotoxicأن سم نحل العسل له سمية عصبية        ) 2(
 ولكن يمكن تفسير بعـض التغيـرات        ، في النسيج العصبي   سم النحل بواسطتها هذه التغيرات    

أن ) 10( فقد وجد الباحثون     ،النسيجية  حسب الفعالية الجزيئية لبعض مركبات سم نحل العسل         
 والذي يعرف ببتيـد األفـراز مـن         Secapin والسيكابين   Apaminمتعددي الببتيد األبامين    

 يسبب إفراز الهستامين مـن الخاليـا   Mast cell degranulation peptideالخاليا البدينة 
 إحداث فـرط الـدم      من ثم  والذي يعمل بدوره على توسيع األوعية الدموية الشعرية و         ،البدينة

 نحل العسل على أنـزيم      احتواء وكذلك فأن    .)28(رتشاحات خاليا الدم البيض في األنسجة       او
سية في الخاليا العـصبية  قد يسبب التغيرات التنك   A2 Phospholipase A2الفوسفواليبيز 

تسبب التغيرات ) SPLA2-II A (A2أن بعض أصناف الفوسفواليبيز ) 29( ذكر الباحثون إذ
 Arachedonic بزيادة أنتاج مؤيضات الارتباطهاالتنكسية وموت الخاليا المبرمج من خالل 

acid  العـصبية   مثل البروستاكالندين وهذا ربما يفسر ظهور التغيرات التنكسية في الخاليـا 
أن زيـادة تركيـز     ) 30( لقد ذكر الباحثون     .كالتفجي وزوال النخاعين حول المحاور العصبية     

 األساسية في إحداث الـسمية      اآلليةأيون الكالسيوم في سايتوبالزم الخلية العصبية يعتقد بكونه         
ولـذلك   .العصبية في األمراض التنكسية المرتبطة بتغير أشكال البروتينات في الغشاء الخلوي          

أن ) 31( ذكـر البـاحثون   إذ ،فأن الميليتين ربما يلعب دوراً في إحداث التغيـرات التنكـسية        
الميليتين يزيد من تركيز أيون الكالسيوم في سايتوبالزم الخاليا العدلة عند إضـافته للـزرع               

 الجزيئية لبعض مركبات سم نحل العسل ربما تفسر إحداثه للتغيـرات      اآلليات إن هذه    .الخلوي
   .المرضية النسيجية المالحظة عند المجموعة المعرضة للسع

 السلوكية العصبية   االختباراتلقد أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن أشد التغيرات في          
والمرضية النسيجية لوحظت عند المجموعة الرابعة المعرضة لبيروكسيد الهيـدروجين وسـم            

 ضـوء مـا     في بين التأثيرين السلبيين     آزرالت أنه نوع من     إلى إن ذلك يمكن أن يعزى       .النحل
لوحظ من نتائج كل من مجموعة بيروكسيد الهيدروجين ومجموعة اللسع كل على حـدة فقـد                

 يحدث موت الخلية العـصبية المبـرمج فـي          Dopamineأن الدوبامين   ) 32(وجد الباحثون   
 إحـداث الجهـد     الخاليا العصبية المبرمج في المزارع الخلوية وأن هذا التأثير يـزداد عنـد            

 بيروكسيد الهيدروجين بينما يمكن منع هذه التأثيرات عند إضافة مـضادات            بإضافةالتأكسدي  
 إن ذلك يمكن .Glutathione والكلوتاثايون  Ascorbic acidاألكسدة كحامض األسكوربيك
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ن  المحتملة إلحداث الضرر النسيجي العصبي األكثر شدة بتوفر الدوبامي         اآلليات كأحد   افتراضه
من سم النحل مع األجهاد التأكسدي المحدث ببيروكسيد الهيدروجين عند المجموعـة الرابعـة              

 محتملـة   آليـات  فضالً عن المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين مع سم النحل في دراستنا الحالية          
ن ي من الباحث  افتراضه إن هذه النتائج ال تتفق مع ما تم          .أخرى غير معروفة في الوقت الحالي     

حول ألية الميليتين المضادة لألكسدة أو المضادة لتكوين الجذور الحرة أو بـأفتراض أن              ) 13(
 ويثـبط   A2الميليتين يحفز إفراز هورمون الستيرويد القشري والذي يثبط أنزيم الفوسفواليبيز           

 1- كالبروستاكالندين واألنترلـوكين     االلتهابية التقليل من النواقل     من ثم تحرير األركيدونيك و  
والتي تؤدي بالنهاية الى التقليل من إنتـاج الجـذور    ) α  TNF-)33يتا وعامل نخر الورم ب

 Polymorph  nuclear cells PMN   خاليا الدم البيض متعددة أشـكال النـوى  لدىالحرة 
 الجرع وكثافة اللـسع المـستخدمة فـي         اختالف يمكن أن ينتج من      االختالف وإن هذا    .)28(

  .الدراسات المختلفة
  
 يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير لعمـادة كليـة الطـب البيطـري وإدارة بيـت      :كر وتقدير ش

  .الحيوانات في الكلية على مساعدتهم القيمة في إجراء هذه الدراسة
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