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 الملخص
عليهةا  مة  المركبةات التةع يعتمةد  حاليةا  تحضرات الصيدالنية الطبيعيةة ُتعدُّ المس

فةةةع معالجةةةة ك يةةةر مةةة  األمةةةرا  تحةةةت مسةةةمم الطةةةب البةةةدي , و لةةة  لمةةةا تمتلكةةة  مةةة  
مكونةةات طبيعيةةة لةةيأ لهةةا نعةةرا  جانبيةةةة بةة  ُتعةةال  األعةةرا  الجانبيةةة الناتجةةة عةةة  

 التةةع ,نبةةات الجنسةةن جةة ور تلةة  المستحضةةرات نهةةم مةة   .المةةواد الصةةيدالنية الكيميا يةةة
 1990عةةام  نعتمةد فةع التةةعو  سةياآفةةع شةرقع  انتشةارا   الشةعبيةالعقةةاقير نك ةر عتبةر مة  تُ 

 و المعّنةةةدحةةةاالت العقةةةم فهةةةو يسةةةت دم فةةةع معالجةةةة المتممةةةات الئ ا يةةةة,  قةةةانو ضةةةم  
هةةة   نهميةةةة سةةة  اليةةةنأه ومةةة  هنةةةا جةةةا ت ل المرافقةةةةمعالجةةةة االضةةةطرابات الهرمونيةةةة 

ي  قةةار ندرياميسةةةتةةةن يرات السةةلبية لعال فةةع معالجةةة  االسةةةتةادة منةةي  إمكانيةةة الدراسةةة لتبةة
Adriamycin  , ,وبصةةورة الة   يعتبةر مة  نك ةر العقةةاقير المضةادة للسةرطا  اسةت داما

 اصةةةة تةةةن ير  علةةةم  الجريبةةةات الناضةةةجة واألجسةةةام الصةةةةرا   ات التةةةن ر الكبيةةةر  فةةةع 
وحةاالت عقةم عنةد النسةا  طرابات طم ية نشاط وفيزولوجية المبي  وبالتالع حدوث اض

فةةةةع عشةةةةبة الجنسةةةةن   جةةةة ور دورهةةةة   الدراسةةةةة وقةةةةد بينةةةةت ه العقةةةةاربهةةةة ا  المعالجةةةةات
رغةةةم   مةةة  المسةةةتويات الطبيعيةةةة للهرمونةةةات الجنسةةةية,المحافظةةةة علةةةم مسةةةتويات قريبةةةة 

, ورفةةم مسةةتول حالةةة ال صةةوبة طةةور ااباضةةةننعةةداد وبالتةةالع زيةةادة , العقةةارهةة ا سةةمية 
السةةةةمع للعقةةةةار علةةةةم  التةةةةن يرالةةةةنقذ الةةةة   حصةةةة  بسةةةةبب  عةةةةو وت  23.5%ود بحةةةةد

 .ال اليا الجريبية

 23/10/2013ورد البحث للمجلة بتاريخ ةا
 15/12/2013قب  للنشر بتاريخ ةا
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 المقدمة: ـ أوالا 
محزونةةةةةةةةا  طبيعيةةةةةةةةا  ه   Panax schinsengعشةةةةةةةةبة الجنسةةةةةةةةن  جةةةةةةةة ور  تعتبةةةةةةةةر

إ   ,Ginsenoside Triterpene [1-3]ين  جنسةةةةةةةةةةةنحمةةةةةةةةةةةا  الكمركبةةةةةةةةةةةات الةعالةةةةةةةةةةةة لل
شةةةةةةةيوعُا  األحمةةةةةةةا , ونك رهةةةةةةةاتلةةةةةةة  يحتةةةةةةةو  علةةةةةةةم نك ةةةةةةةر مةةةةةةة   ال ةةةةةةةي  نوعةةةةةةةا  مةةةةةةة  

Rb1,Rb2,Rc,Rd,Re,Rf,Rg1,Rg3,Rh1 [4,5],  مةةةةةةةةةةةواد ب اغناهةةةةةةةةةةةإضةةةةةةةةةةةافة  إلةةةةةةةةةةةم
و  , [6]هةةةةةةةةةةةةةةةةةا من ا  نوعةةةةةةةةةةةةةةةةة 25إ  يوجةةةةةةةةةةةةةةةةةد نك ةةةةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةةةة   ,Saponinسةةةةةةةةةةةةةةةةةابوني  ال
ة لمحتواهةةةةةةا مةةةةةة  تلةةةةةة  المركبةةةةةةات الهامةةةةةة ا  ونظةةةةةةر ه [1,4] جليكوسةةةةةةيدات السةةةةةةترو يدية بال

المكمةةةةةةةةالت نو  DSHEAضةةةةةةةةم  قةةةةةةةةانو  المتممةةةةةةةةات الئ ا يةةةةةةةةة فقةةةةةةةةد تةةةةةةةةم  اعتمادهةةةةةةةةا 
التةةةةةةةةةع نضةةةةةةةةةم للةيتامينةةةةةةةةةات والمعةةةةةةةةةاد  والبروتينةةةةةةةةةات, تل ,1990فةةةةةةةةةع عةةةةةةةةةام الئ ا يةةةةةةةةةة 
نو ة الحيويةةةةةة بةةةةةةالموادمةةةةةة  ال ةةةةةةار الجانبيةةةةةةة التةةةةةةع يحةةةةةةد ها العةةةةةةال   للوقايةةةةةةةتسةةةةةةت دم 
   حالةةةةةةة المةةةةةةر يحسةةةةةةتو , األورام ال بي ةةةةةةةفةةةةةةع معالجةةةةةةة ننةةةةةةوا   ةالمسةةةةةةت دم ةالكيميا يةةةةةة
  .[4,7]والجنسية الجسدية

 ولوجيتةةةةةةة يوتنشةةةةةةةيط فيز نيضةةةةةةةا  زيةةةةةةةادة حيويةةةةةةةة الجسةةةةةةةم هةةةةةةة   الجةةةةةةة ور  ومةةةةةةة  فوا ةةةةةةةد
مقاومةةةةةةةة فةةةةةةةع الجسةةةةةةةم  ومسةةةةةةةاعدة  [8]كتنشةةةةةةةيط إفةةةةةةةراز بعةةةةةةة  الهرمونةةةةةةةات الحيويةةةةةةةة 

النسةةةةا  الةةةة ي  لةةةة ل  ينصةةةة  , سةةةة  اليةةةةنأفةةةةع  لهةةةةا بعةةةة  الصةةةةعوبات التةةةةع يتعةةةةر 
تعةةةةوي   بئيةةةةةاو  عشةةةةبة الجنسةةةةن  الكةةةةور  بتنةةةةبلئةةةة  سةةةة  اليةةةةنأ ثانقطةةةةا  الطمةةةةث  

 gonadotropicهرمونةةةةةةةةات الموجهةةةةةةةةة للقنةةةةةةةةد الهرمةةةةةةةةو  ااسةةةةةةةةتروجي  وتنشةةةةةةةةيط 

activity   [9,10] بلئةةةةة  سةةةةة  اليةةةةةنأ اللةةةةةواتععنةةةةةد النسةةةةةا   إفرازهةةةةةايةةةةةن ة  التةةةةةع. 
 androgen لبروجسةةةةترو كمةةةةا لةةةة  تةةةةن ير مشةةةةاب  علةةةةم مسةةةةتقبالت األنةةةةدروجي  وا

receptor and progesterone receptor نشةةةةط  اليةةةةا  بطانةةةةة الةةةةرحم التةةةةع ت
ينصةةةةةةة   كمةةةةةةةا, [6] علةةةةةةةم ال ةةةةةةةار الجانبيةةةةةةةة لسةةةةةةة  اليةةةةةةةنأوالمسةةةةةةةاهمة فةةةةةةةع التئلةةةةةةةب 

بلئةةةةة  سةةةةة  اليةةةةةنأ  تنةةةةةاو  عشةةةةةبة الجنسةةةةةن  عوضةةةةةا  عةةةةة  الهرمونةةةةةات  اللةةةةةواتعلنسةةةةةا  ا
انقطةةةةةةا  ك ,سةةةةةة  اليةةةةةةنأ نعةةةةةرا  البديلةةةةةة التةةةةةةع كانةةةةةةت تعطةةةةةم سةةةةةةابقا  للت ةيةةةةةة  مةةةةةة 

نمةةةةةةةةرا  و  السةةةةةةةةكتة الدماغيةةةةةةةةةو  اتسةةةةةةةةرطانبالااصةةةةةةةةابة  تزيةةةةةةةةادة معةةةةةةةةدال والطمةةةةةةةةث 
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الجمعيةةةةةة  توصةةةةةعلةةةةة ا  ,الكبةةةةةدونورام اضةةةةةطراب و لقلةةةةةب والجلطةةةةةات الدمويةةةةةة الوريديةةةةةة ا
البديلةةةةةةةة بالطةةةةةةةب البةةةةةةةدي   اسةةةةةةةتبدا  الهرمونةةةةةةةاتبالكنديةةةةةةةة ألمةةةةةةةرا  النسةةةةةةةا  والتوليةةةةةةةد 

فوا ةةةةةةةد هةةةةةةة   . ومةةةةةةة  [11,12]هةةةةةةةا عشةةةةةةبة الجنسةةةةةةةن  واسةةةةةةت دام نعشةةةةةةةاب طبيعيةةةةةةةة ومن
كعةةةةةةةال  وبالتةةةةةةةالع يمكةةةةةةة  اسةةةةةةةت دامها  فةةةةةةةع تجديةةةةةةةد ال اليةةةةةةةا المولةةةةةةةدةالعشةةةةةةةبة دورهةةةةةةةا 

 . [9,10]للعجز الجنسع والعقم 
ألورام اُمعالجةةة المسةةت دمة فةةع العالجةةات الكيميا يةةة  علةةم النقةةي  مةة   لةة  تبةةد 

 فةةعنيضةةا  بةة   الورميةةةسةةجة علةةم األنلةةيأ فقةةط , Cytotoxic سةةمية  لويةةة السةةرطانية
ال لويةةة كال صةةم والمبةةاي   او اصةةة التةةع تتميةةز بسةةرعة انقسةةاماتهاألنسةةجة الطبيعيةةة 

للعقةةةاقير الكيميا يةةةة علةةةم األعضةةةا  التناسةةةلية قةةةد تةةةود  إلةةةم ال ةةةار الجانبيةةةة إ  [. 13]
لةةم تبةةد  فةةع شةةك  وتركيةةب ال اليةةا الجنسةةية نو ت بةةيط وظا ةهةةا  تةةدمير هةة   األنسةةجة واد

وقةةةةد  .[15]الةةةةدورة الطم يةةةةة عنةةةةد األن ةةةةم سةةةةلبا   [, و اصةةةةة الهرمونيةةةةة ممةةةةا يةةةةنعكأ14]
, علةةةم نةةةةةأ العقةةةةار والهرمونيةةةةة الميدانيةةةة [16]  2010ث Taweelhدراسةةةةة نوضةةةحت 

عقةار بالبد  فع المعالجةة الكيميا يةة عند  %92.5 وبمعد للطمث مؤقت انقطا   حدوث
Adriamycin  ن نةةةا  فتةةةرة المعالجةةةة عنةةةد طم يةةةة حةةةدوث اضةةةطرابات فةةةع الةةةدورة ال,  ةةةم

األغلبيةةةة و %. 86.41تجةةةاوزت نسةةةبته    , حيةةةثلعقةةةارلهةةة ا انغلبيةةةة النسةةةا  المتعاطيةةةات 
مةة  تةةن ر فةةع الةةدورة الطم يةةة فةةع فتةةرة العةةال  وبلئةةت نسةةبته   مةةنه  عةةاني العظمةةع 
مةنه  مة   لة  فةع موعةد الةدورة الطم يةة,  %23.08, بينما عانت نك ةر مة   55.13%
المبكةةر , وحتةةم سةة  اليةةنأ فةةع مرحلةةة فةةع مرحلةةة العقةةم ث %15.38بعضةةه  و د ةةو  

والالتةةع ي ضةةع     %91 ث ارتةةةا  نسةةبة عةةدم حصةةو  الحمةة  عنةةد النسةةا  المتزوجةةات
عةةةو  عنةةد النسةةا  ال جهةةا بعةة  حةةاالت ااحصةةو  , إضةةافة إلةةم للمعالجةةة بالعقةةار 

فةةع طةةةرات وتبةةدالت دورا  كبيةةرا  فةةع حةةدوث  Adriamycinعقةةار  يلعةةب كمةةا. الحوامةة 
 البنيةةة النسةةيجية للمبةةي  و اصةةة علةةم مسةةتول الجريبةةات المبيضةةية واألجسةةام الصةةةرا 

, ال اليةا الجريبيةة, وال اليةا البيضةية فةع Necrosis ت المبرم م   ال  التحل  والتموُّ 
 [17,18]فةةةةع هةةةة ا التنةةةةاغم والتنسةةةةيا بةةةةي  الهرمونةةةةات الجنسةةةةية   لةةةة  حةةةةدوثوبالتةةةةالع 

هرمونةةات الةةةذ األمةةامع و   Estrogens & Progesteroneثلمبيضةةية الهرمونةةات اك
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ليةةةةات ل ا  فقةةةةو  , Gn-RH , وكةةةة ل  هرمونةةةةات الوطةةةةا  ثFSH& LHللئةةةةدة الن اميةةةةة ث
سةاهم فةةع حةةدوث تُ التةةع و  Feed-back mechanism  Progesteroneةالراجعةة التئ يةة

 .[19,20] والتحكم فع تنظيم الدورة الطم ية الحم حاالت ااباضة و 
 : هدف البحث ـثانياا 

 اتضطراباعشبة الجنسن  فع در   تحديد دور ج ور إلمتهد  ه   الدراسة 
حد ها التع يُ  المطةرة التن يرات تسببها التعمعالجة حاالت العقم و الهرمونات الجنسية, 

 .عند الهامستر السور  علم المباي Adriamycin عقار
 الهامستر البالئة إناثت ال صوبة لدل معدال زيادةتهد  نيضا  إلم محاولة كما  

 المحقونة بالعقار.
 :مواد وطرائق البحث ـ ثالثاا 

  مسةةةةحوا نةةةةاعمالمجةةةةةةة علةةةةم شةةةةك   جةةةة ور بسةةةةحا  ,لجنسةةةةن معلةةةةا اتحضةةةةير  -
Powder)   20,  ةةم حةةg   واسةةتكمال  حتةةم اللتةةر هةة ا المسةةحوا فةةع المةةا  العةةاد  مةة
 لةةةةةةوز علةةةةةةم اجرعةةةةةةة الميةةةةةةة حسةةةةةةاب ك, بداللةةةةةةة  20mg/mlث20g/Lبتركيةةةةةةز  ليصةةةةةةب 

 .[25-21] ولمدة ال تزيد علم نربعة نسابيم .  200mg/kg/dayث
فةةع م تبةةرات حيوانةةات التجربةةة  الهامسةةتر السةةور  إنةةاث ُنجريةةت هةة   الدراسةةة علةةم -

ناضةجة فةةع  نن ةم 70 تةم انت ةاب , حيةثوالبحةث العلمةع فةع كليةة العلةوم بجامعةة حلةةب
, gm 110 إلةةم 85نوزانهةةا مةةابي  تراوحةةت  ,نشةةهر نو  بلوغهةةا ثبعمةةر  ال ةةة إلةةم نربعةةة 

فةع مجموعةة مة  األقةةاذ هة   اانةاث وضةعت  .Cm 13إلةمCm  12 ونطوالها مةابي 
ةتةةةرة ال, و oم2_+ 25 حةةةرارة الدرجةةةة مةةة  حيةةةث  ظةةةرو  بي ةةةة متما لةةةةل جميعهةةةا ن ضةةةعت

عةةةدد مةةة   فيةةة بجةةةوار قةةةةذ  ,حةةةربشةةةك     والمةةةا ئةةة الل هةةةاتناول و ,ةلةةةمتما ال ضةةةو يةال
 فصةةد الةةدم, إضةةافة  إلةةم وضةةم الةة كور دا ةة  قةةةذ اانةةاث قبةة  بئيةةة التحةةري   كورلةا

, ولتجنةةةةب ن  مةةةةؤ ر انةةةةاث علةةةةم ااباضةةةةة والنشةةةةاط الجنسةةةةعتحةةةةري  ا بئيةةةةة بيةةةةومي 
  . ارجع يؤ ر علم المبي  ثالجريبات الناضجة 

 :إلم مجموعتي  ر يسيتي  ااناث المدروسةقسمُت 
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 ,)A(ولم ُتجر  بجرعة وقا ية  Adriamycinقار ُحقنت بع: مجموعة رئيسية أولى
 :مجموعتي تم تقسيمها إلم  هامستر السور فردا  م  إناث ال 35 م  تتنل  
مةةا  ب عة  طريةا الةةم ُجرعةت إنةاث, عشةرةمكونةة مة  طبيعةع شةاهد  :نولةممجموعةة  -

دا ةةةةة   (RingerLactate) ولةةةةةوجعيبمحلةةةةةو  فيز ُحقنةةةةةت  ةةةةةم  ,يومةةةةةا   15 ةةةةةال  عةةةةةاد  
تةةم تةةزوي   مسةةة منهةةا مةةم  كةةور ه Intraperitoneal Injection رتةةوانعيالب التجويةة 

 فصد الدم م  بقية إناث المجموعة الشاهدة., و سليمة بالئة
مةا  عةةاد  بنن ةةم جرعةت عة  طريةةا الةةم   ي مسةة وعشةر  مجموعةة  انيةة تتةنل  مةة  -

دا ةةةةةة  التجويةةةةةة  كجرعةةةةةةة مةةةةةةةردة   Adriamycinبعقةةةةةةار  تُحقنةةةةةةيومةةةةةةا   ةةةةةةم  15لمةةةةةةدة 
بعةد م   مأ إناث تم تزويجهةا مكونة إلم مجموعتي : مجموعة  و قسمت , وانعتر يبال

مة  مكونةة ه ومجموعةة ومراقبة حاالت الحمة  والةوالدة سليمة ب كور بالئةالحق  مباشرة 
 نن م تم فصد الدم منها فع نزمنة م تلةة. 20

 :)+Adriamycin )AG: جرعت بالجنسن   م ُحقنت بعقار مجموعة رئيسية ثانية
 :تم توزيعها إلم مجموعتي  نن م 35 م  تتنل 

عشةةةرة مةةة  اانةةةاث  وهةةةع :شةةةاهد علةةةم الجرعةةةة الوقا يةةةة ثالجنسةةةن   مجموعةةةة نولةةةم  - 
يومةةا   ةةم ُحقنةةت  15عشةةبة جةةزور الجنسةةن  الكةةور  لمةةدة  بمعلةةاُجرعةةت عةة  طريةةا الةةةم 

سةة منهةا تةم تةزوي   م . رتةوانعبيدا ة  التجوية  ال كجرعة مةةردة Adriamycinبعقار 
 الشاهد.فراد نباقع فصد الدم م  مم  كور بالئة, و 

الجنسةن   جة ورعشةبة  بمعلةا  نن ةم جرعةت ي مسة وعشةر  م  تتنل مجموعة  انية  -
. رتةةةوانعيبدا ةةة  التجويةةة  ال  Adriamycin ةةةم ُحقنةةةت بعقةةةار  ,يومةةةا   15الكةةةور  لمةةةدة 

 مجموعتي : قسمت ه   ااناث إلم 
ومراقبةةة حةةاالت  بةة كور بالئةةةبعةةد الحقةة  مباشةةرة تةةم تزويجهةةا مةة   مةةأ إنةةاث  تتةةنل مجموعةةة 

 نن م تم فصد الدم منها فع نزمنة م تلةة. 20م  مكونة مجموعة  , والحم  والوالدة
التةةع الجرعةةة لكةة  نن ةةم, بداللةةة  Adriamycin الةةة قةةد تةةم حسةةاب كميةةة جرعةةةو 

كميةة الجرعةة  كجرعة مةردة حيةث تُقةدر 2mg/m75-60لش ذ البال  الطبيعع ُتعطم ل
 .[26,27] الجسمسط  علم الوز  نو علم مساحة  اعتمادا  
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  :طرق العمل المخبرية
I.  فةةع ووضةةع   وفةةا فتةةرات زمنيةةة محةةددة, تةةم فصةةد الةةدم مةة  العضةةلة القلبيةةة مباشةةرة

 : (Heparin اصة تحتو  علم مانم ت  ر  نابيبن

 .بعد مرور  ال ة نيام علم الحق  :(I)الزم  األو  
 .بعد مرور  مسة نيام علم الحق : (II)انعالزم  ال  
 .بعد مرور عشرة نيام علم الحق : (III)الزم  ال الث 
 .بعد مرور  مسة عشر يوما  علم الحق  : (IV)الزم  الرابم 
II.   الةةدم, ون ةة  المصةة  وتحليةة  الهرمونةةات الجنسةةية  ت ةيةة تةةم(F.S.H & LH & 

Progesterone & Estradol)  مونات تحلي  الهر ل آلعبجهازRoche Cobas e 

المقايسةات المناعيةة  بآليةةيعمة   , Generation th4وهةو مة  الجية  الرابةم  411
 Electro Chemiluminiscence (ECL)  الكهربا ع الكيميا ع االتنلب

III. ة الطبيعيةةة ةمجموعةةةة الشةةةاهدالفةةةع مراقبةةةة إنةةةاث الهامسةةةتر التةةةع تةةةم تزويجهةةةا  تتمةةة
مةة  عنةةد الهامسةةتر السةةور  فةةع فصةة  مةةدة الحلمعةةد  الوسةةطع الن   حيةةث لةةوحظ

 10إلةم  8بةي    المواليةدعةدد يتةراو  و كحةد وسةطع,  ا  يومة  18إلةمالتكا ر تصة  
 . ا  مولود

IV. مة  زم  ااباضة نو زم  تعةافع المبةي  مة  التةن ير المطةةر للمبةي   تم حساب
مة  تةاريخ التةزاو  حتةم قبة  يةوم مة  تةاريخ اعتبةارا  عدد األيام التةع مضةت   ال 
 .يوم   18منها مدة الحم  ث منقوصا  دة الوال

 النتائج والمناقشة:
A.بعقارالمحقونة  ةالمجموعة الرئيسي Adriamycin  وقائيةدون جرعة (A) : 

1-A واضطرابات الهرمونات الجنسية: التغيرات  ةدراس 
م   ال  التحالي  الهرمونية التع نجريت علم المجموعة الر يسية المحقونة 

ومم , (2)  جدو  رقم مم المجموعة الشاهدة مقارنتها  و, (A)وقا ية  بالعقار دو  جرعة
 & F.S.H)المجا  المعيار  لك  طور م  نطوار المبي   ولكٍ  م  الهرمونات الجنسية 

LH & Estradiol & Progesterone)   و ل  بئية تحديد نطوار المبي   (1)جدو  رقم
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س  الينأ  بعضها إلمندت هرمونية, وجود حاالت اضطرابات  ةالحظبشك  دقياه تم م
 , و ل  بعد  ال ة نيام م  حق  العقار ن  5/  2بنسبة وصلت ث  العقم الجنسعثالمبكر

  بعد  مسة نيام م  الحق  5/  4ه وتزداد ه   النسبة لتص  ث (A-I)فع الزم  األو  
فع الزم    5/  2معد  ث إلمه  م تتراجم ه   النسبة لتص  (A-II)ن  فع الزم  ال انع 

و ل  بسبب  (A-IV)  فع المجموعة ال انوية الرابعة 5/  (1 ومعد , (A-III)ال الث 
ع  طريا  مستمرا   ن  تن ير  المطةر مازا ثن  الت لذ بشك  جز ع م  العقار 

م   لو جميم نفراد  النتا  ه ا ما توضح  و ه [26]والبرازاستقالب  وطرح  فع البو  
ااباضة نو الطور اللوت ينية ماعدا ظهور حالة واحدة لطور  ه   المجموعة م  نطوار
ه  نطوار جريبيةثنما باقع األطوار فهع نطوار بدا ية  .(A-IV) ليتو ينع فع الزم  الرابم

جية للمبي  ل ل  فع البنية النسيهو االجنسية  يةاالضطراب الهرمونسبب ه   علما  ن  
علم المستول النسيجع  فع مقالة سابقة نشرت  وه ا ما تم التوص  إلي  فع دراسة العقار

 .[18] 2010عام 
نجريةت علةم نسةا  التةع  [16,17] سابقةال تنادراس نتا  مم ه   النتا   ةا وتت

حةاالت انقطةا  طمةث مؤقةت فةع حيث لوحظ وجود ,  Adriamycinمتعاطيات لعقار 
ا  فتةرة العةةال  ,  ةم تةال  اضةطرابات طم يةة فةع ن نة%92.5بدايةة تعةاطع العقةار بنسةبة 

اضةةطرابات  نتيجةةة  ,إلةةم سةة  يةةنأ مبكةةر وصةةل  %15.38 و ,%86.41وصةةلت إلةةم 
 .(F.S.H & LH & Estradiol)   الهرمونات الجنسية

علةةم مسةةتول  Adriamycinحةةو  تةةن ير عقةةار دراسةةات عديةةدة مةةم تةةةا تكمةةا 
نوضةةةةحت  التةةةةع ,[28]   ةةةةوزمال Samaan الباحةةةةث, منهةةةةا دراسةةةةة الهرمونةةةةات األن ويةةةةة

للعةال  الكيميةا ع المكةو  مة    ضةع  نسةا عنةد اضطرابات فع مستويات الهرمونةات 
و  ,fluorouracil, Adriamycin Cyclophpsphamide-5مجموعةةة عقةةاقير شةةملت 

BCG, نتةةةا  تةةةا مةةةم وتShamberger  اضةةةطراب فةةةع الةةةدورة  وجةةةودب [29]   ةةةوزمال
 يةةةا ع شةةةم  عقةةةارلعةةةال  كيم  ضةةةع  نسةةةا عنةةةد الشةةةهرية وانقطةةةا  الطمةةةث المؤقةةةت 

  Cyclophosphamideاألدرياميسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  والسيكلوفوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاميد 
  .  Methotrexateوالمي وتركسات
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 يوضح النسب المعيارية للهرمونات الجنسية لكل طور من األطوار (1)جدول رقم 

 
 وقائيةعة هامستر محقونة بالعقار دون جر  ناث‘التحاليل الهرمونات الجنسية عند نتائج يوضح ( 2جدول رقم )
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2-A :دراسة معدالت الخصوبة 
لةةةم تحةةةدث فةةةع المجموعةةةة الر يسةةةية المحقونةةةةة ننةةة   (3)نالحةةةظ مةةة  الجةةةدو  رقةةةم 

والتةةع تةةم تزويجهةةا بعةةد يةةوم واحةةد مةة  حقنهةةا بةةدو  جرعةةة وقا يةةة  Adriamycinبعقةةار
الباحةةةةث وهةةةة ا مةةةةا يتةةةةةا مةةةةم دراسةةةةة  فتةةةةرة التجربةةةةة,  ةةةةال حةةةةاالت والدة بالعقةةةةار ن  

Borovskaya [30 عند تطبيا عقار األن راسيكلينات علةم إنةاث الجةر ا  , فقةد منعةا ]
حدوث نية حالة حم  بالنسبة لإلناث اللواتع تزوج  بعد يوم واحد م  تعةاطع العقةار, 
 وقد يعود السبب فع  ل  إلم التن ير السةمعُّ علةم الجريبةات المبيضةية الناضةجة والتةع

ة نسةبة الطةةرات المميتةة فةع ال اليةا الجنسةي تمتاز بنشاط انقسامع عاٍ , و إلةم ارتةةا 
األن ويةةة, وهةة ا مةةا نوضةةحت  الدراسةةة النسةةيجية فةةع مقالةةة قيةةد النشةةر فةةع مجلةةة البحةةوث 

وربما نات  ع  اضطرابات مبيضي , ندت إلةم الوصةو  إلةم  ,العلمية فع جامعة حلب
 س  ينأ مبكر ثن  حاالت عقم  كما نوضحت  الدراسة الهرمونية.

 ةةار  حقةة  العقةةار ثن  يومةةا  مةة   18حةةد ت حالةةة والدة واحةةدة بعةةدد قةةإال ننةة   
وكا  عدد األجنة ا نا  ن  ن  عدد الجريبات الناضةجة كةا  ا نةا  وهة ا  التجربة ,فترة 

 8يد  علم ان ةا  عدد الجريبةات الناضةجة عة  معةدلها الطبيعةع الة   يتةراو  بةي   
وهةو ربمةا نةات  عة  تةن ر , %79جريبات ناضةجة ن  حةدث ان ةةا  بمعةد   10إلم 

مةةم , وهةة ا يتقةةارب يضةةة صةةالحة لإللقةةا و تشةةك  جريبةةات ناضةةجة كاملةةة قابلةةة انتةةا  ب
التةع زاوجهةا بعةد  مسةة نسةابيم مة   [ حةو   صةوبة الة ةرا 31] Shima الباحةث نتا  

  %39-%61ثنسةةبة ال صةةوبة  تنةةاقذ,  عقةةار ندرياميسةةي  وبجرعةةات م تلةةةةحقنهةةا ب
وزيةادة عةةدد  , لة  بمةا يتناسةب طةةردا  مةم كميةة الجرعةة المعطةاةعة  المعةد  الطبيعةع و 

حةةةو   [32]وزمال ةةة    Andreevaمةةةم نتةةةا    الباحةةةثنيضةةةا  تنةةةةا  ,الة ةةةرا  العقيمةةةة
وهةة ا مةةا  ,األدرياميسةةي ب بعةةد حقنهةةاعنةةد الجةةر ا  ان ةةةا  عةةدد البويضةةات الناضةةجة 

التةةع نجريةةت علةةم , [16,17]  2010ث Taweelhابقة ميدانيةةة السةةالتنا يتةةةا مةةم دراسةة
ان ةةا  معةد  ال صةوبة بمقةةدار حيةث لةوحظ , Adriamycinنسةا  متعاطيةات لعقةار 

علما  ننهم قد ننجبوا نطةاال  قب  التداو  بالعقار, وحدوث حاالت إجهةا  عةةو   91%
اضةةطرابات  هةة ا يةةد  علةةم حةةدوث و  عنةةد النسةةا  اللةةواتع حملةة  ن نةةا  تعةةاطع العقةةار.
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 ااباضة ونض  الجريبات والحم . تتحكم فعهرمونات جنسية 
بعةد يةومي  صةئارها نكلةت  هات الهامستر التع ولةدتاألمن  كما تم مالحظة  

  ا هةوعادة يالحةظ م الية, الظرو  الرغم تواجد الئ ا  والما  بشك  كافع, و م  الوالدة  
الهامسةةةتر عنةةةد ااحسةةةاأ بةةةال طر نو حالةةةة نقةةةذ بالئةةة ا   إنةةةاثتت ةةة   الةةة   سةةةلو  ال

أ التةةع تةةم تزويجهةةا فةةع نةةة ةمجموعةةة الشةةاهد الطبيعيةةال بداللةةة  الحالتةةا  منةيتةةا  وهاتةةا
 لةة  بوجةةود تشةةوهات  لقيةةة  يةسةةرقةةد  نو, حةةاالت مما لةةةالظةةرو  والةةزم  ولةةم تحةةدث 

 ., و اصةةة تةةةم مشةةاهدة عةةدة نجنةةة مزرقةةة اللةةةو نكةة  األم لصةةئارها نةوقهةةا و إلةةمندت 
, وه ا ما يتةا مم دراسةات ن ةرل %100لم و الصة القو  ارتةا  نسبة نةوا األجنة إ

ك  المعاملة بالعقةار بشة الة را  ان ةا  معد  األجنة الناجيَّة فع ااناثحو  [30-32]
 .تشوهات  ْلِقيَّة فع األجنةعند تزويجها مم  كور سليمة ناتجة ع  وجود  ملحوظ

 ةعند أنثى هامستر محقونة بالعقار دون جرعة وقائي حاالت الحمل والوالدة( يوضح 3جدول رقم )

 
الهرمونيةةة ومعةةد  ال صةةوبة وهةةو  ن  هنةةا  توافةةا بةةي  الدراسةةةومةة  المالحةةظ 

 لةةو الدراسةةة الهرمونيةةة مةةة  ن  طةةور إباضةةة ثن  ال يوجةةةد جريبةةات ناضةةجة كاملةةةة , 
الةةة انعةةدام معةةد  ال صةةوبة فةةع فتةةرة التجربةةة, ومةةا حةةدث مةة  حبوهةة ا مةةا تةةم مالحظتةة  
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هة ا , و الحقة مة  زمة   ا  يومة 18 مةرورن  بعةد حم  واحةدة كانةت بعةد نهايةة التجربةة 
 ان ةا  نسبة ال صوبة حتم بعد نهاية التجربة.يؤكد 

B. ة والمحقونـالوقائيـة  ةكالجرععشبة الجنسنغ  بجذورالمجموعة الرئيسية المجرعة
 :Adriamycin (G+A)بعقار 

1-B ونات الجنسية واضطرابات الهرمالتغيرات  ةدراس 
م   ال  التحالية  الهرمونيةة التةع نجريةت علةم المجموعةة الر يسةية المجرعةة 

, ومقارنتهةةةا مةةةم (4)جةةةدو  رقةةةم  (G+A)بالجرعةةةة الوقا يةةةة الجنسةةةن  والمحقونةةةة بالعقةةةار
مةم األ ة  بعةةي  و , (2)جةدو  رقةم  (A)مجموعةة المحقونةة بالعقةار دو  جرعةة وقا يةة 

المجةةا  المعيةةار  لكةة  طةةور مةة  نطةةوار المبةةي   ولكةةٍ  و  المجموعةةة الشةةاهدةاالعتبةةار 
بئيةة   (F.S.H & LH & Estradiol & Progesterone)مة  الهرمونةات الجنسةية 

حةةاالت ننةة  ال يوجةةد ن   لةةوحظه  (1)جةةدو  رقةةم تحديةةد نطةةوار المبةةي  بشةةك  دقيةةا 
ااباضةةةة  راطةةةو نوجةةةود , بةةة  وجةةةود نشةةةاط هرمةةةونع يةةةوحع باضةةةطراب فةةةع الهرمونةةةات

نيضةةةا  فةةةع الةةةزم     5 / 2وبمعةةةد  ث  ,(G+A-I) األو   فةةةع الةةةزم  5/  2  ث بمعةةةد
علمةةةا  ن   (G-A-IV)فةةةع الةةةزم  الرابةةةم   3/  2بمعةةةد  ثوتةةةزداد  ,(G+A-III)ال الةةةث 
, وهةة ا (G-A)و  (A)تقةةارب فةةع الت ةةرب النسةةيجع بةةي  المجمةةوعتي  الر يسةةيتي  هنةةا  

يمكة  و  .سةو  يةتم نشةر مقةا  بة ل ما توضح  الدراسة علةم المسةتول النسةيجع والتةع 
إلم مقدرة الجنسةنم بمةا فيهةا مة  عناصةر فعالةة علةم تحةيةز اصةطنا  هة   تةسير  ل  

الهرمونةةات رغةةم الت ةةرب النسةةيجع فةةع بنيةةة الجريبةةات المنتجةةة لهةة   الهرمونةةات, إ  ن  
والةة     saponine & glycosidesعشةةبة جةة ور الجنسةةن  تحتةةو  فةةع تركيبهةةا علةةم 

علةم تحةيةز هرمونةات المطلقةة لموجهةة )  OH-17إلةم OH-3 لمعقةد ثمة  يلعةب هة ا ا
ثوهةةو هرمونةةات تُةةةرز مةة  الوطةةا  تُةةن ر علةةم الئةةدة الن اميةةة  ممةةا ُيةةؤد   GnRHللقنةةد 

إلةةةةةةةةم تحةيةةةةةةةةز بشةةةةةةةةك  غيةةةةةةةةر اعتيةةةةةةةةاد  طريةةةةةةةةا تحةةةةةةةةري  الةةةةةةةةةذ األمةةةةةةةةامع للئةةةةةةةةدة 
والهرمةةو    F.S.Hوالتةةع تنةةت  الهرمةةو  الحةةاث للجريبةةات   corticotropinالن اميةةة

والةةةةة   بةةةةةدور  يةةةةةرتبط بالمسةةةةةتقبالت  L.Hالليتةةةةةو ينع نو مةةةةةا يسةةةةةمم هرمةةةةةو  ااباضةةةةةة 
االسةةتروجينية بيتةةا فةةع الئشةةا  البالسةةمع فةةع ال اليةةا الجريبيةةة, ممةةا يحةةث علةةم تحةيةةز 
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ومة   ةم تكةوي  هرمةو  االسةتروجي  ومنهةا االسةتراديو , كمةا  mRNAلتشكي   المور ة
قب  الهرمةو  فينشةةط  بةدال  مةة  المعقةد الحقيقةةع فيسةةعم بمسةةت يةرتبطويمكة  للجنسةةن  ن  

نو المشةةةابهة لهةةةا بااضةةةافة إلةةةم تنشةةةيط هرمةةةو   اتإلةةةم تنشةةةيط جزي ةةةات االسةةةتروجين
, إضةةةةافة إلةةةةم وجةةةةود تشةةةةاب  بةةةةي    Rb1 [9]وسةةةةبب  لةةةة  وجةةةةود  [33]البروجسةةةةترو  
ginsenosides فةةةةع بنيةةةةة المعقةةةةد مةةةةم هرمةةةةو  لإلسةةةةتروجي  بنظةةةةا ر  الجنسينوسةةةةيدات 

 . steroidal  [34]ثواالستريو  االستراديو   oestrogensالم تلةة 
حةو  عةودة تركيةز هرمةو   [35]  2001دراسةة نجريةت ثتتةا هة   النتةا   مةم 

oestrogenic   كةةةةا  بعةةةةد ن  إعطا هةةةةا الجنسةةةةن   المةةةةرنة بعةةةةد ن  تةةةةملوضةةةةع  الطبيعةةةةع
ست صةةةةا  الةةةةرحم وا supravaginal الرحمةةةةع بتةةةةر فةةةةوا الئمةةةةدنتيجةةةةة  متةةةةدنيا  تركيةةةةز  

ovarictomy. 
, إ  نجةد F.S.H& LH عوم  المالحظ نيضا  ن  هنا  فرط نشاط فع هرمةون

يومةةةا مةةة  تناولهةةةا  20بعةةةد  تم لةةة  التةةةعفةةةع الطةةةور  الحةةةد األعلةةةم تتجةةةاوز ن  قيمتهةةةا 
, وهةة ا يؤكةةد مةةا تةةم تةسةةر  سةةابقا  ن  الجنسةةن  قةةام بتحةيةةز موجهةةات القنةةد بشةةك  للجنسةةن 

التنسةةيا بةةي  الهرمونةةات المبيضةةية وهرمونةةات الئةةدة الن اميةةة    لةةغيةةر اعتيةةاد  رغةةم 
, التراكيةب المنتجةة للهرمونةات المبيضةية علةم ال   نحد   العقةار نتيجة التن ير المطةر

لنةا ن   يةوحعوه ا التحةيز الئير اعتياد  قام بتعوي  النقذ هة   الهرمونةات ممةا قةد 
ناضةجة باألصة  وهة ا مةا سةو   المبي  فع وضع  الطبيعع رغم عدم وجود جريبةات

   (2009)نلينةو  جامعةة دراسةةمةا تؤكةد  وهة ا نوضح  فع دراسةة معةدالت ال صةوبة, 
 قةام بنشةيط الجنسةن  ن  مةادهةا  مةادةسليمةثغير محقونة بن  العلم إناث الة را  [36]

 مة  وزادت ,(Gn-RH)      مة  إفةراز هرمونةات موجهةات القنةد وزاد الن اميةة الئةدة

 . الدورة الشهرية ويةوحي طو 
 بالجنسنغ هامستر محقونة بالعقار بعد تجريعها إناتالتحاليل الهرمونات الجنسية عند نتائج ( يوضح 4جدول رقم )
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 (الطور الذي ُيمثلهعن المعدل الطبيعي في الهرمون )ُيشير السهم   إلى ارتفاع 

2-B :دراسة معدل الخصوبة 
عشةةةةب   جةةةة وربرعةةةةة بالجرعةةةةة الوقا يةةةةة فةةةةع المجموعةةةةة الر يسةةةةية المج نالحةةةةظ

 15التجربةةة ن  بعةةد  فتةةرةحةةاالت والدة فةةع  حةةد ت (G+A)الجنسةةن  والمحقونةةة بالعقةةار 
ثبعةةد االنتهةةا  مةة   مةة  الحقةة  يةةوم 19, وكةة ل  بعةد ثفةةع الةةزم  الرابةةم  مة  حقةة  العقةةار
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غيةةةر  (A)ارتةةةةا  طةيةةة  فةةةع معةةةد  ال صةةةوبة مقارنةةةة بالمجموعةةةة ندل إلةةةم التجربةةةة , 
ن  , %79إلةم %55.5رعة بالجرعة الوقا ية, وتراو  معةد  ان ةةا  ال صةوبة بةي  مج

, وربمةةا نةةات  عةة  قيةةام الجنسةةن  %23.5حةةوالع بن  الجنسةةن  قةةد رفةةم معةةد  ال صةةوبة 
بتنظيم الجريبات السليمة وتحريضها نحو ااباضة نتيجة التحةيةز غيةر االعتيةاد  للئةدة 

الةةة   يتجةةةاوز   LH ُيسةةةمم هرمةةةو  الملةةةوت نو مةةةا  الن اميةةة و اصةةةة هرمةةةو  ااباضةةةة
 Sokدراسةةة للباحةةث إليةة  نشةةارت مةةا وهةة ا يةةوم مةة  اسةةتمرار التجريةةم  20مجالةة  بعةةد 

Cheon Pak ن  نبةةةات الجنسةةةن  الكةةةور  األحمةةةر يقةةةوم بتنظةةةيم تشةةةك  [37]   2009ث
الجريبات وااباضةة فةع مبةاي  الجةر ا , و لة  مة   ةال  األ ةر الة   يحد ة  الجنسةن  

 . المبي فع  pituitary لئدة الن اميةعلم ا
مةم المجموعةة السةابقة  متقةاربإال ن  ه ا التحس  فةع معةد  ال صةوبة يعتبةر 

(A)  ن  الجنسةةن  لةةم يقةةم بحمايةةة الجريبةةات الناضةةجة مةة  األ ةةر المطةةةر الةة   سةةبب   ن
حمايةةة المبةةي  مةة  التةةن ير غيةةر كافيةةة ل الجرعةةة الوقا يةةة العقةةار, وهةة ا يةةد  علةةم ن  

 الكمةا ننة   , هاالتع سو  يتم نشةر  مطةر للعقار.ث وه ا ما يتةا مم الدراسة النسيجيةال
تةةن ير جةة ور الجنسةةن  حةةو   [38] 2011وزمال ةة  ث Jung مةةم دراسةةةبشةةك  كامةة  يتةةةا 

ثوهةو عبةارة عة   EVع  طريا حق  الجةر ا  بةة ال   نحد   الباحث العقم فع معالجة 
إ  الحةةةةظ الباحةةةةةث  عقيمةةةةة  علةةةةم جةةةةر ا  اسةةةةتراديو  مةةةة اب بزيةةةةت السمسةةةةم لحصةةةةو 

ه وهة ا ي تلة  مةم وتقدم الجريبةات الطبيعيةةالعقيمة ان ةا  ملحوظ فع عدد الجريبات 
الجريبةةات الناضةجة الطبيعيةةة كةةا  ضةةعيةا  وهةة ا مةةا توضةةح   تطةةورن  بةةمةا توصةةلنا إليةة  

الدراسة النسيجية فع  ل  ال صوذ والتع سو  يتم نشةر مقةا  بهة ا ال صةوذ, وقةد 
م تةالتةع  EVتن ير عقار ندرياميسي  ل  امتداد نكبر وتةن ير مطة ةر غيةر المةادة ن  كو  ي

 است دامها م  قب  الباحث. 
ور الجنسةةةن  غيةةةر كافيةةةة لوحةةةدها فةةةع رفةةةم معةةةدالت ال صةةةوبة هةةةو  وممةةةا يؤكةةةد ن  جةةة

جنتها فع نوقات م تلةة ثوكما  كرنا سابقا  ن  هة ا سةلو  غيةر ألاألمهات استمرار نك  
ممةةةةا اسةةةةتدعم األم ألكةةةة   نةوقهةةةةايةةةةاد  نةةةةات  عةةةة  تشةةةةو  فةةةةع األجنةةةةة قةةةةد ندل إلةةةةم اعت

,  ن  ن  الجنسةن  لةم يسةتطم الةت لذ مة  %100صئارها  ن  ن  نسبة نةوا األجنة 
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األ ةةر التطةيةةر  علةةم البويضةةة التةةع ندت إلةةم ننتةةا  نجنةةة قةةد تكةةو  مشةةوهة ندت إلةةم 
 وفاتها.
 رمحقونة بالعقامجرعة بالجنسنغ دة عند أنثى هامستر ( يوضح حاالت الحمل والوال4جدول رقم ) 

 

 
الهرمونيةة ومعةد  ال صةوبة  الدراسةة بةي  كبيرتوافا عدم وم  المالحظ هنا  

فةع الدراسة الهرمونية ال توجد اضطرابات هرمونية, ولم ُتلحظ نطةوار سة  يةنأ مبكةر, 
لةم تةد   , وه ا ما سليمة جريبات ناضجة كاملة يد  علم وجودثن  إنما نطوار إباضة 
سةةةول ارتةةةةا  طةيةةة  فةةةع معةةةد  معةةةد  ال صةةةوبة فةةةع فتةةةرة التجربةةةة,  عليةةة  الدراسةةةة فةةةع

وهةةة ا ية سةةةر علةةةم ن  عشةةةبة جةةةزور الجنسةةةن  قامةةةت  (A)ال صةةةوبة مقارنةةةة بالمجموعةةةة 
غير طبيعع فع إنتا  الهرمونات المبيضية رغم تضةاؤ  الجريبةات الناضةجة نو  بتحةيز

, ومة  هنةا (F.S.H & LH)هرمةونع لحةيةز الئةدة الن اميةة انعةدامها و لة  عة  طريةا ت
 ا النسةة تنةةاو  حةةو  [12-6] الدراسةةات السةةابقة مةةا نكدتةة و  ة,دراسةة توصةةية هةة  جةةا ت 

وصةةل  لسةة  اليةةنأ لتعةةوي  الهرمونةةات المبيضةةية الناقصةةة  عاللةةواتو اصةةة لجنسةةن  ل
مة  رغم بةال ,وصل  لسة  اليةنأ اللواتعالتع تحص  لدل السيدات  اازعاجاتولت ةي  

اسةتطاعت جةزور الجنسةن  مة  ن  تةوحع لنةا ن    لو مبايضهم مة  الجريبةات الناضةجة
ناضةةجة. مةةم ننةة  فةةع الحقيقةةة  ةةال  المبةةي  فةةع الوضةةم الطبيعةةع مةة  وجةةود جريبةةات 

   ل 
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 :اتاالستنتاج
 , إالالمتسةةرطنةعلةم ال اليةا  Adriamycin علةم الةرغم مةة  التةن ير اايجةابع لعقةةار -

تةةةة  الجانبيةةةةة علةةةةم ال اليةةةةا السةةةةليمة و اصةةةةة التكا ريةةةةة كال اليةةةةا البيضةةةةية ن  تن يرا
يجةةب ن ةة ها بعةةي  االعتبةةار قبةة  البةةد  بالتةةداو , ومةة   ,والجريبيةةة  ات نهميةةة كبيةةرة

هة   األعةةرا  اضةةطرابات طم يةة ناتجةةة عةة   لةة  فةع الهرمونةةات الجنسةةية, إضةةافة  
بعةةد  تهةةا نجن ونةةةوا ,%79صةة  إلةةم يإلةةم ان ةةةا  معةةد  ال صةةوبة بشةةك  مرتةةةم 

 والدتها.
فةةع الةةزم  ال ةةانع ن  بعةةد  ال ةةة نيةةام مةة  حقةة  الهرمونيةةة  قمةةة االضةةطراباتتكةةو    -

دو  ن  تصة  إلةم طةور ااباضةة بعد عشرة نيةام مة  الحقة  تتراجم ننها  إالالعقار, 
 .نظرا  الستمرار التن ير المطةر للعقار

لتةةع ُيحةةد ها الهرمونيةةة ا ضةةطراباتاالور الجنسةةن  فةةع معالجةةة  رغةةم نجةةا  عشةةبة جةة -
هرمونةةةات الئةةةدة الن اميةةةة تجةةةا  هرمونةةةات لتحةيةةةز غيةةةر طبيعةةةع  مةةة   ةةةال العقةةةار, 
لةةةم يسةةةتطم رفةةةم معةةةدالت ال صةةةوبة بالسةةةوية المطلوبةةةة, ألنةةة  لةةةم إال ننةةة  , المبةةةي 

, ولةةةم سةةةالمة الجريبةةةات الناضةةةجة مةةة  التةةةن ير المطةةةةر للعقةةةاريسةةةتطم الحةةةةاظ علةةةم 
 .ة نةوا األجنة بعد والدتهايستطم م   ة  نسب

 التوصيات:
لتعةةوي  نقةةذ  Adriamycinالجنسةةن  قبةة  ن ةة  جرعةةة عقةةار نبةةات يمكةة  تنةةاو  -

للحمايةةة مةة  و  ,ث هرمةةو  ااسةةتراديو  , وهرمةةو  البروجسةةترو  هرمونةةات المبةةي  
لعقةةار, وبالتةةالع المةةرنة لعنةةد تعةةاطع  تظهةةرالهرمونيةةة و الطم يةةة التةةع  االضةةطرابات
 س  الينأ .الوصو  إلم الحاصلة بسبب  اازعاجات الت لذ م 
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