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 لعــــألج امورام الســــر انية, Adriamycinيســــتخدم عقــــار  .تخلصالمس    
الخأليــا التكاثريــة وخاصــة رورام الثــدي, ون ــراي لتأثيراتــي الجانبيــة علــى 

هـــذا التـــأثيرات عـــ   ريـــ   منـــعإمكانيـــة لتبـــي   جـــاءت هـــذا الدراســـة, الجنســـية
 جرعـــة وقا يـــة مـــ  المستحدـــرات الصـــيدانية ال بيعيـــة كالعســـل مـــع الغـــذاء الملكـــي

المركبـــات  اوالممـــزوج مـــع جـــذور الجنســـنغذ حيـــا بينـــت هـــذا الدراســـة مســـاهمة هـــذ
ال بيعيـــــة فـــــي الحوـــــا  علـــــى حيويـــــة المبـــــيض, والمحاف ـــــة علـــــى البنيـــــة النســـــيجية 

, وعلـــى الخليـــة  (Graafian folliclesحويصـــألت فـــرا  )للحويصـــألت النادـــجة 
ــــاج عــــا ــــى مســــتو  إنت ــــالي المســــاهمة فــــي الحوــــا  عل لي للهرمونــــات البيدــــية, وبالت

مـ  الوصـول  اإلنـاامنـع و  المبيدية, والحوا  على الدورة المبيدية دو  اد راب,
كمـــا بينــت هـــذا الدراســة ازديـــاد ر ــوار اإلبادـــة  .إلــى ســـ  يــأع مبكـــر)عقم جنســي(

 بالمقارنة بالمجموعة المحقونة بالعقار دو  جرعة وقا ية.
 

 ال  مق  دم  ة

ـــة المســـتخت   ـــر العألجـــات الكيميا ي  اي نوعـــ امورام الســـر انيةدمة فـــي م عالجـــة عتب
موجهــــة, إذ تــــاثر علــــى امنســــجة الفيــــر  Cytotoxicمــــ  الســــموم الخلويــــة  اي خاصــــ

رفــم , ]1[ال بيعيـة والورميـة علــى حـد ســواء وحتـى فـي رثنــاء ت بيـ  الجرعــات المثلـى
ـــــم ية دـــــد العامـــــل الممـــــرض  مـــــ  اســـــتخدامهار  الهـــــد   ـــــى س  هـــــو الحصـــــول عل

Pathogen  ومـــ  ركثـــر المنـــا   عردـــة للتـــأثر الســـمي  بهـــذا ]2[المـــرض رو مكـــا ,
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ـــة العقـــاقير الكيميا يـــة امنســـجة ســـريعة  اانقســـامات الخلويـــة ومنهـــا الخأليـــا التكاثري
 الباحـا يأخـذهار  . فهما م  رهم منا   الجسـم التـي يجـب ]1[كالمبايض والخصى

  رإذ  ,]3[ج بهـذا العقـارعي  ااعتبار ليحدد السعة والقدرة التناسلية للشخص المعالب
دي إلـى تـدمير ا للعقـاقير الكيميا يـة علـى امعدـاء التناسـلية قـد تـ الجانبيةالتأثيرات 

لــى تبــدل فــي شــكل وتركيــب الخأليــا الجنســية رو تثبــي  و ا وهــا , ]3[هــذا امنســجة وات
اعتبـار ر  علـى , ]4[وخاصة الهرمونية مما ينعكع على الـدورة ال مثيـة عنـد امنثـى

 (Estradiol & Progesterone)الهرمونــات المبيدــية تنــتجفــدة  صــماء  المبــيض
 &هرمونات الوص اممـامي للغـدة النخاميـة )كوتاثر على بقية الهرمونات الجنسية 

FSH LH علـى(, وكذلك ( هرمونـات الو ـاءGn-RH ),  التغذيـةآليـة  تـ دعىبآليـات 
حــدوا اإلبادــة  ســاهم فــيي   ومجموعهــا ]Feed back mechanism ]6,5 ةالراجعــ
إا ر  ري خلـل , ]Menestrual Cycle ]5  والتحكم في تن يم الـدورة ال مثيـة والحمل
خلــوي علــى  مــوتإحــداا  وــرات و  هــذا التنــافم والتنســي  مثــلالعقــار علــى  ييحدثــ

 ]7[ وامجســام الصــوراءالنادــجة  الحويصــألت البنيــة النســيجية للمبــيض وبــامخص
ممـا يحـدا ادـ رابات  المبيدـيةفـي هرمونـات  إلـى خلـلفي نهايـة الم ـا  يادي 

بــذلك إلـــى حـــدوا  ماديـــاي فــي الـــدورة ال مثيــة وحتـــى فـــي انغــراع امجنـــة فــي الـــرحم 
 .]8,6[اإلجهاض العووي

مــزوج مــع ممــ  هنــا تــم التوجــي للمــواد ال بيعيــة كالعســل مــع الغــذاء الملكــي وال
الــذي يحدثــي  نبيالجــاالتــأثير  منــعالكــوري كجرعــة وقا يــة فــي  الجنســنغعشــبي جـذور 
 مسـتو  الهرمونـات الجنسـيةالبنية النسيجية وعلـى والحوا  على  Adriamycinعقار

يتمتـع إذ وبالتالي التخلص م  التأثيرات السلبية التي ي حدثها العقـار علـى المبـيضذ 
ت سـاهم فـي الوقايـة  متنوعـةشـافية  و بية فذا ية بخصا صالعسل مع الغذاء الملكي 

همـا يتركبـا  مـ  فالتي ت حـدثها العقـاقير والمركبـات الكيميا يـة,  بيةالجانم  التأثرات 
 والمعـاد  واإلنزيمات والويتامينات والبروتينات والسكريات الماء م  التنوع واسع خلي 



 3 قاسم  ويلة,

ورهـم مـا  مـ  الشـمع وق ـع والخمـا ر وال حالـب الو ريـات وبقايـا مـ  اللقـا  وحبـوب
ـــي العســـل  ـــع ركســـدة  هـــييحتوي ـــع امكســـدة رهـــم , ومـــ  ANTIOXIDANTموان موان

glucose oxidase, catalase,ascorbic acid, flavonoids, phenolic acids,  
 carotenoid derivatives  إدـافةي  ,]9,10,11,12[ اتحماض اممينية والبروتينـاموعلى

 م  كبير تثبي  عدد في العسل فعل لي يعز  الذيوهو   (C)فيتامي لى إلى احتوا ي ع

إنـــزيم  زيـــادة فعاليـــة فـــي عســـللل كمـــا ر  ]13[ والكيميا يـــة الويزيا يـــة تالم وـــرا
Glutathione Reductase ونمـو وينشـ  انقسـام التحويليـة امكسـدة فـي يسـاعد الـذي 

 مــ  خــأللمدــادات امكســدة علــى فيحتــوي ريدــاي الغــذاء الملكــي ذ ورمــا ]14[الخأليــا
 ,aspartic acid, cysteine, cystine, tyrosine,glycineرهمـا  يني ـةوجـود رحمـاض رم

 lysine, leucine, valine, and isoleucine  ]15,16,17[  علـى هرمـو  , كمـا يحتـوي
 ,Testosteroneوالتستوســـــــترو  ,Estradiolات ورهمهـــــــا ااســـــــتراديول ســـــــتروجين)اا
يزيد م  خصوبة  وكألهم (Prolactineالبرواكتي  و  ,Brogesteroneبروجسترو  الو 

 B complex vitaminsعلى معقد فيتـامي  إدافةي لذلك احتوا ي , ]18[اإلنااالذكور و 
(B-1, B-2, B-6) , فيتـامي و(E,C),  وحمـضpantothenic acid  وحمـض الووليــك

folic acid بالمعـــاد  واإلنزيمـــات والهرمونـــات وعوامـــل حيويـــة  , إدـــافةي إلـــى فنـــاا
الخلـــــوي دـــــم  جســـــم مليـــــة التجـــــدد فـــــي ع biocatalysts تعمـــــل كمحوـــــزات حيويـــــة

فهــو ات والمنشــ ات قويــمالمــ  , لــذلك ي عتبــر العســل مــع الغــذاء الملكــي ]19[اإلنســا 
منشـ  ومغـذي للغـدد التناسـلية والجهـاز و زة لألنقسـام الخلـوي, حتوي على مواد محو ـي

ركثـــر قيمـــة  ممـــا جعلتـــيذ احتوا ـــي علـــى هرمونـــات  بيعيـــة منشـــ ةن ـــراي التناســـلي 
 .]20[تفذا ية م  لب  الثدييا

الجنسـنغ الكـوري, واسـمي  جـذورعشـبة  المستحدر الصيداني الثـاني وهـورما 
 تعمـل علــى مـ  المنشــ ات الحيويـة التـيفهـو , ]Panax schinseng ]21,22 العلمـي 

تنشـي  ات الجنسية م  خألل هرموننقص الض يعو تو  ]23[تحويز الهرمونات الجنسية
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التـــي تـــنخوض نســـبتها عنـــد   gonadotropic activityهرمونـــات الموجهـــة للقنـــد ال
علـى مسـتقبألت امنــدروجي  إدـافة إلـى تــأثيرا , ]24[بلغـ  ســ  اليـأع اللـواتيالنسـاء 

 وبالتـالي ت نشـ  androgen receptor and progesterone receptor والبروجسـترو 
, ]24,25,26,27[قـــوي عمـــل الغـــدد التناســـلية )كهرمـــو  ااســـتروجي , والبروجســـترو ( تو 

 Ginsenosideالتـي تـدعى  نوعاي م  امحماضعلى ركثر م  ثألثي   ا يحتو ان راي 
Triterpene  1 رهمهـــاو,Rh3,Rg1,Rc,Rd,Re,Rf,Rg2,Rb1Rb ]28,29[,  إدـــافةي إلــــى

وكـــذلك  , ]30[نـــوع مـــ  الســـابوني   25إذ يوجـــد ركثـــر مـــ   Saponinســـابوني  مـــواد 
سـتخدم تلـذا  ,د الخأليا المولـدةالتي تساعد في تجدي ]21,28[جليكوسيدات السترو يدية 

للوــــــــص اممــــــــامي للغــــــــدة النخاميــــــــة  ومحوــــــــزاي كعــــــــألج للعجــــــــز الجنســــــــي والعقــــــــم, 
corticotropin ]21,22,24,27[دــم   يتــم ودــع رهميتــي وفوا ــدا الصــحيةوبنــاءاي علــى  ذ

حســـب  1990فـــي عـــام المكمـــألت الغذا يـــة رو  DSHEAقـــانو  المتممـــات الغذا يـــة 
 .]26,28[تامينات والمعاد  والبروتيناتليندم للوي NLEAقانو  
ــــــىتهــــــد  الدراســــــة و  الــــــذي ي حدثــــــي عقــــــار  الجــــــانبيتــــــأثير مــــــد  ال تحديــــــد إل

Adriamycin  وعلــى القــدرة اانقســامية لحويصــألت النادــجة لعلــى البنيــة النســيجية
 تحديــد مــد و  ,بالعقــار الخليــة البيدــيةمــد  تــأثر إلــى وعلــى رعــدادها, كمــا تهــد  

الدراســة هــذا تهــد  كمــا ذ ى الهرمونــات الجنســيةذ والقــدرة التناســليةتــأثير العقــار علــ
 علــىإلـى معرفــة مــد  مقــدرة المــواد ال بيعيــة )العسـل مــع الغــذاء الملكــي والجنســنغ( 

ــــةالتــــأثيرات  منــــع علــــى البنيــــة النســــيجية  Adriamycinعقــــار  اي حــــدثهالتــــي  الجانبي 
 إدــافة ,الخليــة البيدـيةعلـى و  فيهـااانقســامية  وعلــى القـدرة للحويصـألت النادـجة

فــي إلــى معرفــة مــد  مقــدرة المــواد ال بيعيــة )العســل مــع الغــذاء الملكــي والجنســنغ( 
النادــجة  الحويصــألترفــع رعــداد ر ــوار اإلبادــة وعــدد تعزيــز القــدرة التناســلية, و 

 الذي ي حدثي العقار. الس ميالتأثير  تحتنخوض التي تو 
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 العمل وطرقمواد 

   :ةالحيوانات المستخدم -1
 Mesocricetus auratusر جريــت هــذا الدراســة علــى إنــاا الهامســتر الســوري 

خألل فصل التكاثر)فصلي الربيع والصي ( في مختبرات حيوانات التجربة والبحـا 
رنثــى نادــجة فــي روج  50 , حيــا تــم انتخــابالعلمــي فــي كليــة العلــوم بجامعــة حلــب
, - 110gm) (85mgبـي   انهـا مـاروز تراوحـت بلوفها )بعمر ثألثة إلى رربعة رشهر(, 

ودعت هذا اإلناا في مجموعة م  امقواص ذ (12Cm - 13Cm) بي  ور والها ما
(, والوتـرة  oم 2+_ 25م  حيا درجة الحرارة ) متماثلة بي ية رو  جميعها ل دعت  خر  

كمـــا تــــم ودـــعها بجــــوار حـــر, بشــــكل وتناولهــــا للغـــذاء والمـــاء  المتعادلـــة, الدـــو ية
لى عدد م  الـذكور بغيـة التحـريض الورمـوني مـ  الـذكور, إدـافةي حتوي عت رقواص

فصــــد الـــدم بيـــومي  ب غيــــة التشـــري  و إلـــى ودـــع الــــذكور داخـــل قوـــص اإلنــــاا قبـــل 
 تحريض اإلناا على اإلبادة والنشا  الجنسي. 

 :سمت  اإلناا المدروسة إلى مجموعتي  ر يستي  ق  

 :)A(م ت جرع بجرعة وقا ية ول Adriamycinمجموعة ر يسية رولى: ح قنت بعقار 
 :مجموعتي  ثانويتي تم تقسيمها إلى  رنثى 25 م هذا المجموعة  تتأل  

دم  خمع إناا, ج رعت ع  تت: و (الشاهد ال بيعي) ىامول المجموعة -
قنــــــــت بمحلــــــــول  15 ريــــــــ  الوــــــــم مــــــــاء عــــــــادي خــــــــألل  ــــــــوجييفيز يومــــــــاي ثــــــــم ح   ول

)RingerLactate(  رتوانييالب داخل التجوي aperitoneal InjectionIntr  

 تشريحها, وفصد الدم م  العدلة القلبية ورخذ المبيدي . تم مث
: وتدــمنت عشــرو  رنثــى هامســتر (مجموعــة التجربــة) ةالثانيــ المجوعــة -
قنـــت بعقـــار  15عـــادي لمـــدة مـــاء بجرعــت  كجرعـــة موـــردة   Adriamycinيومـــاي ثــم ح 

-60لشـخص البـالغ ال بيعـي ع ى لالتي ت  الجرعة بدالة  ذداخل التجوي  البيرتواني
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2mg/m75  مساحة حساب  ذ وقد تم]31,32[ يوماي  21إلى  15كجرعة موردة تع ى كل
معادلـــــة دوبـــــوي ســـــ   جســـــم كـــــل رنثـــــى بعـــــد حســـــاب وزنهـــــا و ولهـــــا وباســـــتخدام 

(Dubois)]33[:  
 (0.725)ال ول )سم( X (0.425)الوز  )كجم( X 0.007184)ثابت( ( = 2مساحة س   الجسم )م

عشــبة جــذور جموعــة ر يســية ثانيــة: جرعــت بالعســل مــع الغــذاء الملكــي الممــزوج بم
قنت بعقار   :)Adriamycin )H+G+Aالجنسنغ ثم ح 

 :مجموعتي  ثانويتي تم تقسيمها إلى  رنثى 25 هذا المجموعة م  تتأل 
لملكـي الشاهد على الجرعة الوقا ية العسـل مـع الغـذاء ا): ىامول المجموعة - 

شبة الجنسنغ( وتتأل  مـ  خمـع إنـاا هامسـتر ج رعـت عـ   ريـ  الوـم الممزوج بع
الجنســنغ الكــوري والمنحلــة  جــذوربعســل الســدر مــع الغــذاء الملكــي الممــزوج بعشــبة 

رما ذ ]mg/kg/day800 ]18 العسل نسبةيومايذ وكانت  15بالماء العادي لمدة جميعها 
وقد تم حساب  , ]3518,34,[%1.25ري بتركيز mg/kg/day10نسبة الغذاء الملكي فهي 

فـي  م  وز  الجسم 200mg/kg يزيد على عشبة الجنسنغ بما ا جذوركمية جرعة 
 .دو  حقنها بالعقار ,]36,37[اليوم ولمدة ا تزيد على رربعة رسابيع

هامســـتر شـــري  رنثـــى عتتـــأل  مـــ   :(مجموعـــة التجربـــة) ةالثانيـــ المجموعـــة -
قنـــت بعقـــار لســـابقةبـــنوع النســـب او  بالجرعـــة الوقا يـــةرعـــت ج    Adriamycin, ثـــم ح 

 .(A)للمجموعة  ةمماثلوبنسب  البيرتوانيداخل التجوي  

 :المخبريةالدراس ة  -
, وفصــــد دمهـــا مــــ  العدــــلة Animal dissectingتشــــري  حيوانـــات التجربــــة تـــم  -

 :نية مختلوة على النحو التاليفي فترات زمالقلبية, وانتزاع كامل المبيدي  

 (I).حق  العقار مرور ثألثة ريام علىامولى بعد  الزم 

 (II). حق  العقارالثاني بعد مرور خمسة ريام على  الزم 



 7 قاسم  ويلة,

 (III).حق  العقاربعد مرور عشرة ريام على  الثالا الزم 

 (VI).حق  العقاربعد مرور  خمسة عشر يوماي على  الرابع الزم 
وف  ال ريقة  Histology Studyة للدراسة النسيجي Preparing المبايض ح درت -

  (H & E).ايوزي  هيماتوكسلي الصبغة صبغت المقا ع  النسيجية بو  ةالروتيني
 immunohistochemistry Study بقـت الدراسـة الكيميا يـة النسـيجية المناعيـة  -

(الخاصة بالكش  Ki67)م  خألل مقا ع نسيجية مصبوفة بالصبغة المناعية
 Immunoperoxidase staining withحسـب  ريقـة ) ع  اانقسـامات الخلويـة

DAB and hematoxylin counterstain)),حيـا تتحـد ردـادKi67(MIB)  مـع
 (G1,S,G2,M)البروتي  النووي الذي ي هـر فـي جميـع مراحـل اانقسـام الخلـوي

الخلويـة  اانقساماتوهي مرحلة الراحة, بغية تحديد فعالية  (G0)ماعدا مرحلة 
التكاثرية )وت هـر بشـكل نقـا  بنيـة اللـو  رو الخأليا  الحويصليةدم  الخأليا 

 داخل الخلية المنقسمة(
 (F.S.H & LH & Progesterone & Estradol)تـم تحليـل الهرمونـات الجنسـية  -

th4 وهو م  الجيل الرابـع   411Roche Cobas eآلي بجهاز تحليل الهرمونات 

Generation ,  الكيميــا يالكهربــا ي   التــأل: المقايســات المناعيــة ببآليــةيعمــل  
Electro Chemiluminiscence (ECL) 

 النتائج والمناقشة

 :(A)دون جرعة وقائية  Adriamycinالمجموعة المحقونة بعقار أواًل: 
على مبايض  Adriamycinحول تأثير عقار  ]7[ 2010عام  وفي دراسة سابقة لنا
ويصألت, رشارت إلى التحلألت التي  ررت على جميع الحالتي الو را  البيداء, 

لك وقد بينت الدراسة ر  ركثر الحويصألت تأثراي بالعقار الحويصألت النادجةذ لذ
تجنب التأثيرات الجانبية التي ي حدثها العقار على على دراسة ركزت هذا ال

 . الحويصألت النادجة فق  ع   ري  المستحدرات الصيدانية
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A. النسيجي: موتالتحلل و ال دراسة 

A-1 الشاهدة. المجموعة:  
 مـ  الشـاهدةعنـد رفـراد المجموعـة  Graafian folliclesيتـأل  الحويصـل النادـج 

 :القســـم امول: ينقســم إلــى قســـمي  متعــاقبي  (Theca folliculi) فــأل  حويصــلي
 بقــة رقيقــة مــ  الخأليــا مغزليــة  تتــأل  مــ   Theca externaالمحو ــة الخارجيــة

 :القســم الثــانيذ محو ــة الداخليــةاموعيــة الدمويــة باتجــاا ال هــامــر مــ  خأللتو  الشــكل
ـــا ليويـــة  Theca enternaالمحو ـــة الداخليـــة  كبيـــرة  Fibrocytesوتتكـــو  مـــ  خألي

توـــــــرز ااســـــــتروجينات  تســـــــاهم فـــــــيالحجـــــــم بيدـــــــوية الشـــــــكل ذات إفـــــــراز فـــــــدي 
Steroidogenic cell  في ت وير الحويصألت, وتتخللها شبكة كثيوة  التي تلعب دوراي

  للحويصل. م الدمقد  ت  ل هالتي تتوزع على  ول حدودم  الشعيرات الدموية ا
مكعبيـــة  (Granulosa cells)حويصـــلية الخأليـــا مـــ  ال اتتليهـــا نحـــو الـــداخل  بقـــ 

علـى الغشـاء  منهـا ذات نواة اس وانية مركزية التودع تستند ال بقة امولـى ,الشكل
ات هرمونــــمـــ  اليوكــــل إليهـــا إفـــراز مجموعــــة ,( Basement membrane)القاعـــدي

بــــــي   مــــــ و  ذEstradiolورهمهــــــا هرمــــــو  اإلســــــتراديول  Estrogens يةاإلســــــتروجين
 Theالتجويـــ  الحويصـــلي تجويـــ  يـــدعى يوجـــد مجموعـــات الخأليـــا الحويصـــلية 

antrum, مشــكلة مــا يســمىحــي  بعــض الخأليــا الحويصــلية بالخليــة البيدــية ت   كمــا 
, Corona radiate  ( ,رو الكليــل المشــعCumulus oophorous)بالركــام البيدــي 

 Zona) تدعى المن قة الشـويوة شوافةويوصل بي  الركام البيدي والبويدة من قة 

pellucida ) زفبات مجهرية تصل بي  الخأليا الحويصلية والبويدة تشغلها . 

 فتمتاز بحجمها الكبيـر وبأنهـا ذات شـكل (Oocyte)رما بالنسبة إلى الخلية البيدية 
  )1( . شكل رقم]38[مركزية التودع( nucleu) ونواتهاكروي 

توــو  بقيــة عاليــة كمــا ر  الخأليــا الحويصــلية فــي الحويصــل النادــج قــدرة انقســامية 
  .2) شكل رقم)الحويصألت النامية 



 9 قاسم  ويلة,

  
يود  شكل الحويصل النادج في المجموعة الداب ة المصبوعة ق اع  (1)شكل رقم 

  600Xتكبير (H&E)بصبغة 
ادج عدد الخأليا الحويصلية الداخلة في مراحل اانقسام في الحويصل الن يود ق اع  (2)شكل رقم 

 600Xتكبير (Ki67)في المجموعة الداب ة المصبوفة بالصبغة المناعية 

A-2:مجموعة التجربة المحقونة بالعقار دو  جرعة وقا ية . 
 :النسيجية للحويصألت النادجة في هذا المجموعةر هرت نتا ج الدراسة 

I)  حقـــــــ  عقـــــــار امدرياميســـــــي  مـــــــ ر ثألثـــــــة ريـــــــام بعـــــــد مـــــــرو (A-I)   لـــــــوح  ر
 تســبب, حيــا اي كانــت ركثــر الحويصــألت المبيدــية تــأثر  النادــجةحويصــألت ال

 ورفلـبال بيعيـة مـ  المبـيض,  النادجةحويصألت الرفلب العقار في اختواء 
ـــوهدت فـــي المبـــيض خـــألل هـــذا الوتـــرة كانـــت عبـــارة عـــ  ال حويصـــألت التـــي ش 

نألحـــ  تخـــرب كامـــل  حيـــا, لـــة وذات تراكيـــب فيـــر  بيعيـــةحويصـــألت متحل
للركـــام البيدـــي, مـــع انتشـــار الخأليـــا الحويصـــلية داخـــل التجويـــ  الحويصـــلي 

ــــا ل ن ــــراي  ــــي  الخأليــــا الحويصــــلية, مــــع انــــدفاع رنويــــة الخألي وقــــدا  ااتصــــال ب
تهتــــك الغشــــاء  إثــــرنحــــو التجويــــ  الحويصــــلي والمن قــــة الشــــويوة  الحويصـــلية

يـــا الحويصـــلية, وتوتـــت الكرومـــاتي  عنـــد الـــبعض, وتكاثوـــي علـــى الخلـــوي للخأل
مـع  الحويصـليالغشاء الخلوي عند البعض اآلخر, وترقـ  فـي سـماكة الغـأل  

عـ  الغشـاء  الحويصـلية, وابتعـاد الخأليـا الحويصليوجود فرافات في الغأل  
  بـي ةاتسـاع المن قـة الشـويوة جز يـاي نتيجـة فقـدا  الجسـيمات الوصـلو القاعدي, 

يكــو  ذ رمــا علــى مســتو  البييدــة فتودــع النــواة الحويصــليةالبيدــة والخأليــا 
نادــجة  حويصــألتوجــود  بــل وحتــى ,مــع تحلــل جز ــي للغشــاء النــووي  رفيــاي 
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ذ إدــــافة إلــــى انخوــــاض وادــــ  فــــي القــــدرة (3شــــكل رقــــم ة )تحللــــنــــو  مذات 
 .(4شكل رقم )لخأليا الحويصليةل اانقسامية

II)  عقار امدرياميسي حق م بعد مرور خمسة ريام  (A-II)   ادـ  و تحلـل نألحـ
فــي كافــة الحويصــألت النادــجةذ ويتمثــل التحلــل بالمقارنــة مــع الــزم   وكامــل
بتخـــــــرب كامـــــــل فـــــــي الركـــــــام البيدـــــــي, وتباعـــــــد ركثـــــــر للخأليـــــــا  (A-I)امول 

اتســاع المن قــة زيــادة نحــو التجويــ  الحويصــلي, و  هاالحويصــلية وزيــادة انتشــار 
  جســـيمات الوصـــل فيمـــا بيـــنهم, مـــع زيـــادة الورافـــات فـــي الشـــويوة نتيجـــة فقـــدا

الغــأل  الحويصــلي, مــع زيــادة ترققــي, وتوتــت الكرومــاتي  النــووي لدرجــة زيــادة 
ذ رمـــا علـــى مســـتو  البييدـــة الحويصـــليةتكاثوـــي علـــى الغشـــاء الخلـــوي للخأليـــا 

ذ (5شكل رقـم )فيها. ال رفية فتخرب وتحلل شبي كامل للبييدة وانحألل النواة 
شـكل )نقسـامية فـي الخأليـا الحويصـلية فـي القـدرة اا دع الافة إلى زيادة إد
 .(6رقم 

III)  حقــــ  عقــــار امدرياميســــي  مــــ ريــــام  عشــــرةبعــــد مــــرور (A-III) ينعــــدم وجــــود 
 حويصــألترعــداد قليلــة مــ  المــع  هـور , تامــة الندــجالنادــجة  الحويصـألت

-A)  الـزم  الثـانيذات تحلـل رقـل مـ  إا  رنهـا نادجة فـي مراحلهـا المبكـرة, ال

II)تخـرب شـبي كامـل تامة الندج م  خألل في الحويصألت وي هر التحلل  ذ
, يصـليو الحفي التجوي   الحويصليةانتشار الخأليا  واستمرارللركام البيدي, 

وجــود بعــض الحويصــألت التــي مازالــت اتســاع المن قــة الشــويوة, مــع  واســتمرار
, الحويصـــــليةخلـــــوي للخأليـــــا تكـــــاث  الكرومـــــاتي  نحـــــو الغشـــــاء ال تعـــــاني مـــــ 
 الحويصــليترقــ  الغــأل   مــعابتعــاد الخأليــا عــ  الغشــاء القاعــدي,  واســتمرار

وجود فرافات فييذ رما على مستو  البييدـة فـالنواة  رفيـة مـع وجـود فجـوات و 
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فمــ  المألحــ   رمــا علــى مســتو  القــدرة اانقســامية ذ(7رقــم شــكل ) دهنيــة فيهــا
 (.8رقم)شكل  ية فت هر تحس   وي للخأليا الحويصل تحسناي  ويواي 

IV)  حقـــــ  العقـــــار مـــــ بعـــــد مـــــرور خمســـــة عشـــــر يومـــــاي(A-IV) نألحـــــ  تواجــــــد :
 جـداي  الشـبي  بيعيـة فـي مراحلهـا المبكـرة ولكـ  بأعـداد قليلـةنادجة  حويصألت

وهــــي ناتجــــة عــــ  ت ــــور الحويصــــألت النادــــجة الوتيــــة الموجــــودة فــــي الــــزم  
الركام البيدي وترق  الغـأل   يفخوي  تحلل ك, مع تحلل خوي  فيها الساب 

مــ  التحلــل  اي ت  هــر نوعــف تامــة الندــجالنادــجة  الحويصــألتذرما الحويصــلي
  ويوــاي  ت  هــر تحلــألي ف فــي الحويصــألت النادــجة الوتيــة  الكامــلذ رمــا البييدــة

دــــوات دهنيــــة فــــي ســــيتوبألزم جـــداي مــــع بقــــاء النــــواة  رفيــــة التودــــع ووجــــود ف
فـــي  اي ملحو ـــ اي تحســـنالخأليـــا الحويصـــلية د ذ كمـــا تشـــه(9شـــكل رقـــم )البييدـــة 

)شــكل رقــم  إلــى المســتو  ال بيعــي يرقــىمســتو  قــدرتها اانقســامية, إا رنــي لــم 
10) . 

  
دو  جرعة  Adriamycinنادج عند مبيض منثى هامستر محقو  بعقار  حويصل( مق ع في 3شكل رقم )

 600Xتكبير (H&I)مصبوفة بصبغة  (A-I)وقا ية في الزم  امول
دو  جرعة  Adriamycinنادج عند مبيض منثى هامستر محقو  بعقار  حويصل( مق ع في 4شكل رقم )

 600Xتكبير (Ki67) مصبوفة بصبغة مناعية (A-I)وقا ية في الزم  امول
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دو  جرعة  Adriamycinنادج عند مبيض منثى هامستر محقو  بعقار  حويصل( مق ع في 5شكل رقم )
  600Xتكبير (H&I)مصبوفة بصبغة  (A-II)زم  الثانيوقا ية في ال

دو  جرعة  Adriamycinنادج عند مبيض منثى هامستر محقو  بعقار  حويصل( مق ع في 6شكل رقم )
  600X (Ki67)تكبير مصبوفة بصبغة مناعية (A-II)وقا ية في الزم  الثاني

  
دو  جرعة  Adriamycinر محقو  بعقار عند مبيض منثى هامست نادج حويصل( مق ع في 7شكل رقم )

  600Xتكبير (H&I)مصبوفة بصبغة  (A-III)وقا ية في الزم  الثالا
دو  جرعة  Adriamycinنادج عند مبيض منثى هامستر محقو  بعقار  حويصل( مق ع في 8شكل رقم )

  600Xتكبير (Ki67)مصبوفة بصبغة مناعية (A-III)وقا ية في الزم  الثالا

  
 Adriamycinنادج فير كامل عند مبيض منثى هامستر محقو  بعقار  حويصل( مق ع في 9رقم )شكل 

 600Xتكبير (H&I)مصبوفة بصبغة  (A-IV)دو  جرعة وقا ية في الزم  الرابع
 Adriamycinنادج فير كامل عند مبيض منثى هامستر محقو  بعقار  حويصل( مق ع في 10شكل رقم )

  600X (Ki67)تكبير مصبوفة بصبغة مناعية (A-IV)م  الرابعدو  جرعة وقا ية في الز 

ر  روج التغيــــــرات المردــــــي ة والتبــــــدات نألحــــــ  النتــــــا ج الســــــابقة مــــــ  خــــــألل 
النســـيجية المبيدـــية وانخوـــاض القـــدرة اانقســـامية  هـــرت اعتبـــاريا مـــ  بدايـــة عمليـــة 

مع مـ  زمـ  الحق  وحتى بداية الزم  الثالا, حيـا كـا  الـزم  الثـاني )اليـوم الخـا
الحقـــــ ( ركثـــــر امزمنـــــة تـــــأثراي بالنســـــبة إلـــــى التغيـــــرات النســـــيجية فـــــي مســـــتو  كافـــــة 

مرحلــة الحويصــألت المبيدــية وبــامخص الحويصــألت النادــجة, ثــم بــدرت بعــدها 
حــدوا ب ومــا بعــدا, ويمكــ  توســير ذلــك الــزم  الثالــا مــ  ءاي التعــافي التــدريجي, بــد
علـى امنسـجة ذات النشـا   Adriamycinبداية حقـ  عقـار  فيهجمة تسممية قوية 

ر  الحقـ  داخـل التجويـ   سـيما, الخأليا الحويصلية والخأليـا البييدـيةكاانقسامي 
ولـــذلك  بســـوية واحـــدة, المبـــيضصـــول العقـــار إلـــى محـــي  بو  ســـم يممـــا  البيرتـــواني

ـــة ي  هـــر فـــي بدايـــة اممـــر انخوـــاض وادـــ  فـــي المقـــدرة اانقســـامية كمـــا دلـــت علي
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توقــ  شــبي نألحــ   حيــا (Ki67)ية المصــبوفة بالصــبغة المناعيــة المقــا ع النســيج
ات موتــــات وال)فــــي الـــزم  الثـــاني(, إدــــافةي إلـــى التبـــد   ةالخلويـــ اتألنقســـامكامـــل ل

الخلوية على المستو  النسيجي للمبيض وبشـكل خـاص فـي الحويصـألت النادـجة 
ت فيــــر بقيــــة الحويصــــألمــــع التــــي تمثــــل خألياهــــا روج النشــــا  اانقســــامي مقارنــــة 

عــ  الت ــور واانقســام الخلــوي شــبي تــام حالــة توقــ   التــي تشــهدالت ــور و المكتملــة 
( Estradiol)هرمــو  ن ــراي ل مــا تمتلكــي الحويصــألت النادــجة مــ  ســي رة هرمونيــة 

 تكـب  ت ـور الحويصـألت امخـر ف فير مباشرة على بقيـة الحويصـألتتاثر بشكل 
لــذلك  ,]F.S.H ]39ا للحويصــألت ا  الحــلهرمــو التغذيــة الراجعــة الســلبية مــ  خــألل 

كــا  التحلــل فــي الحويصــألت النادــجة ركثــر مــ  فيرهــا وخاصــة ر  العقــار موجــي 
بعد ودع إناا الهامسـتر المحقونـة مـع ذكـور  اسيمالخأليا سريعة اانقسام, و إلى ا

الهامســــتر ممــــا حوــــز عمليــــة اإلبادــــة )ت ــــور الحويصــــألت النادــــجة(ع   ريــــ  
 .]40[ را حة الوورموناتالتجاذب الجنسي و 

ة والـتخلص مـ  اآلثـار السـمي  مـ  العقـار دد التسـمم  تيالجسم مقاومبدر  بعدها
) ريــ   خــارج الجســم بشــكل تــدريجيعــ   ريــ   ــر  العقــار ونواتجــي ااســتقألبية 

التعــافي التــدريجي  عـاد الجســم إلـى بالتــالي, ]31[البـول والبــراز والعصـارة الصــوراوية( 
لــى النســيجي  والتجــدد ولكــ   علــى المســتو  النســيجي نشــا ي اانقســامي التكــاثريوات

ة ر  امنســـجة ســـريعة التكـــاثر تـــتخلص مـــ  الســـمي   علمـــاي , بـــب ء شـــديد وفيـــر كـــافي
 نسبيهذا يوسر ارتواع و  ]1[بشكل ركبر م  امنسجة ذات النشا  اانقسامي المعتدل

امخص الــزم  لحويصــألت النادــجة الوتيــة فــي كــل مــ  الــزم  الثالــا وبــفــي عــدد ا
ــاللكامــل التحلــل الالرابــع نتيجــة  الخلــوي ممــا  موتلحويصــألت النادــجة المصــابة ب
التأثير المثب  لت ور الحويصألت امخر  كما ذكرنـا سـابقاي, وعـادت  رد  إلى زوال

ال بيعـــي شـــبي الالحويصـــألت فيـــر المكتملـــة إلـــى النمـــو والت ـــور ري إلـــى ودـــعها 
رفــم  ذة عــ  ت ــور حويصــألت فيــر نادــجةلت شــكل حويصــألت نادــجة فتيــة ناتجــ
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دو  السوية ال بيعية مقارنة مع الشـاهد ن ـراي  ذلك تبقى عدد الحويصألت النادجة
 .للعقار السميتأثير اللوجود بقايا 

 مـع نتـا ج الدراسـات امخـر  تهـامقارنمـا حصـلنا عليـي مـ  نتـا ج و وم  خـألل 
نألحـ  توافقـاي بـي  تلـك  ]24[ Jones , والباحـا]41[وزمأل ـي  Wallaceدراسـة الباحـا 

ة على الخأليا الداعم  Adriamycinالنتا ج التي تاكد على ر  التأثير السلبي لعقار
تتســـبب فـــي إحـــداا  الحويصـــليرو خأليـــا الغـــأل   الحويصـــليةللبويدـــة كالخأليـــا 

المبيدــية ممــا يــادي فــي النهايــة إلــى تحلــل  الحويصــألتتغيــرات فــي نمــو وندــج 
 Andreevaكمـــا تتوـــ  هـــذا الدراســـة مـــع دراســـات الباحـــا ذ ةالمبيدـــي الحويصـــألت

عنـــد حـــول تـــأثير عقـــار ردرياميســـي  علـــى الجهـــاز التناســـلي امنثـــوي  ]43[ وزمأل ـــي
حيا اح  بعد مرور شهر م  تعا ي الجرعة الموردة انخواداي في عـدد الجرذا  

معــــدل مـــــوت البويدـــــات  اي فـــــيوازديــــاد Mature Oocytesالبويدــــات النادـــــجة
علـى إنـاا الو ـرا  المحقونـة بعقـار  ]Shima ]44مـع دراسـة  ريدـاي وتتوـ   ذخصبةالم

, النادــجة الحويصــألتعــدد فــي  تراجعــاي مدــ رداي ردرياميســي  فقــد بــي  ر  هنالــك 
بمـا يتناسـب  ـرداي مـع المعـدل ال بيعـي وذلـك معدل الخصوبة مقارنـة ب اي فيوتراجع

التــي  ]Borovskaya ]45لباحــا اكمــا تتوــ  هــذا الدراســة مــع دراســة كميــة الجرعــةذ 
نع مرشار فيها إلى تأثير عقاري امنثراسيكلينات )ردرياميسي  والوارموروبيسي ( في 

الألتــي تــزوج  بعــد يــوم واحــد مــ  الجــرذا  حــدوا ريــة حالــة حمــل بالنســبة إلنــاا 
 الحويصـألت علـىتعا ي العقار, ور  ذلك يعود إلى التأثير السمي  لهذا المركبات 

ال وــــرات المميتــــة فــــي الخأليــــا الجنســــية ودورهــــا فــــي ازديــــاد ية النادــــجة, المبيدــــ
 امنثوية. 

B. تغيرات واد رابات الهرمونات الجنسية ةدراس: 
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م  خألل التحاليل الهرمونية التي رجريت على المجموعة الر يسية المحقونة 
ومع , (2جدول رقم ), ومقارنتها مع المجموعة الشاهدة (A)بالعقار دو  جرعة وقا ية 

 F.S.H)المجال المعياري لكل  ور م  ر وار المبيض ولكل م  الهرمونات الجنسية 

& LH & Estradiol & Progesterone)  ( 1جدول رقم)  بغية تحديد ر وار المبيض
  :يلي مابشكل دقي ذ تم مألح ة 

وجود حاات اد رابات هرمونية, ردت بعدها إلى س  اليأع المبكر)العقم  -
(, وذلك بعد ثألثة ريام م  حق  العقار ري في 2/5سبة وصلت )الجنسي( بن
م  الحق   ( بعد خمسة ريام4/5ذ وتزداد هذا النسبة لتصل )(A-I)الزم  امول 

( في 5/  2دل )ذ ثم تتراجع هذا النسبة لتصل إلى مع(A-II)ري في الزم  الثاني 
ذلك و  (A-IV)ابعة لر ( في المجموعة الثانوية ا1/5), ومعدل (A-III)الزم  الثالا 

نتيجة استقألبي و رحي في البول بسبب التخلص بشكل جز ي م  العقار 
  .مازال مستمراي  السلبي , إا ر  تأثيرا]26[والبراز

 اللوت ينية ماعدا ر وارخلو جميع رفراد هذا المجموعة م  ر وار اإلبادة رو  -
قي ام وار رما با. (A-IV)  هور حالة واحدة ل ور ليتو يني في الزم  الرابع

ية(ذعلماي ر  سبب هذا ااد راب الهرمونية حويصلفهي ر وار بدا ية )ر وار 
وهذا ما تم التوصل إليي في  ,الجنسية هو الخلل في البنية النسيجية للمبيض

 .]7[ 2010دراسة العقار على المستو  النسيجي في مقالة سابقة نشرت عام 
التــي رجريــت علــى نســاء  ]46,47[ا الســابقة وتتوــ  هــذا النتــا ج مــع نتــا ج دراســتن

, حيــا لـوح  وجــود حــاات انق ـاع  مــا ماقــت  Adriamycinمتعا يـات لعقــار 
, ثــم تـألا ادــ رابات  مثيـة فــي رثنـاء فتــرة %92.5فـي بدايــة تعـا ي العقــار بنسـبة 

 ,%15.38بنسـبة  وصـل  إلـى سـ  يـأع مبكـر كمـا, و %86.41العألج وصـلت إلـى 
 توـ تكمـا  ذ(F.S.H & LH & Estradiol)هرمونـات الجنسـيةنتيجـة  ادـ رابات ال

علــــى مســــتو   Adriamycinمــــع دراســــات عديــــدة حــــول تــــأثير عقــــار  هــــذا النتــــا ج
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 حـدوا التـي رودـحت ,]48[ وزمأل ـي Samaan دراسة الباحاكالهرمونات امنثوية, 
اد رابات في مسـتويات الهرمونـات عنـد نسـاء خدـع  للعـألج الكيميـا ي المكـو  

 ,fluorouracil, Adriamycin Cyclophpsphamide-5مجموعة عقاقير شـملت م  
وجـود ادـ راب التـي بينـت  ]49[ي وزمأل ـ Shamberger , وتتوـ  مـع نتـا جBCGو 

فــي الــدورة الشـــهرية وانق ــاع ال مـــا الماقــت عنـــد نســاء خدـــع  لعــألج كيميـــا ي 
  Cyclophosphamideشــــــــــــــــــــمل عقــــــــــــــــــــار امدرياميســــــــــــــــــــي  والسيكلوفوســــــــــــــــــــواميد 

   Methotrexateوالميثوتركسات
وخألصــــــة القــــــول ر  عقــــــار ردرياميســــــي  تســــــبب بحــــــدوا تحلــــــل وتخــــــرب لجميــــــع 
الحويصــــــألت المبيدــــــية وبخاصــــــة الحويصــــــألت النادــــــجة التــــــي توــــــرز هرمــــــو  

الـذي يلعـب الـدور امساسـي فـي الـدورة المبيدـية مـ  خـألل  Estradiolااستراديول 
مـــ  ) F.S.Hرمـــوني الحـــاا للحويصـــألت الســـي رة الهرمونيـــة الـــذي يمتلكـــي علـــى ه

اإلبادـة رو (, وهرمـو  Negative Feed Backخـألل آليـة التغذيـة الراجعـة السـلبية 
والـذي يلعـب  (Feed Back ةيجابيـاإل ةراجعـال )مـ  خـألل آليـة التغذيـةLH  الملـوت 

ـــى ر  مـــا ]25,51[وحـــدوا اإلبادـــة ةالنادـــج تندـــج الحويصـــألدوراي هامـــاي فـــي  ذ إل
للعقــار  الجــانبينــاتج عــ  التــأثير خلــل فــي هــذا التنــافم والتنســي  قــار هــو رحدثــي الع

في الحويصألت النادـجة  للخأليا الحويصلية  موتعلى المبيض رد  إلى تحلل و 
دي إلــى خلــل التــي تعتبــر المنــتج الر يســي لهرمــو  ااســتروج  )اإلســتراديول( ممــا ر

المبيدــية, وحــدوا رة ادــ رابات فــي الــدو  تحــدثالجنســية و هرمونــات ال جميــع فــي
 حاات س  يأع مبكر انعدم م  خأللها الوصول إلى  ور اإلبادة.

 ]50[يوضح النسب المعيارية للهرمونات الجنسية لكل طور من األطوار )1(جدول رقم 
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 فقط  قارناث هامسترمحقونة بالعإ( يوضح نتائج التحاليل الهرمونات الجنسية عند 2جدول رقم )
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زوج الممو عة المجرعة بالجرعة الوقائية)العسل مع الغذاء الملكي ثانيًا: المجمو 
 :Adriamycin (H+G+A)عشبة الجنسنغ(والمحقونة بعقار  جذورب

A.  النسيجي: موتالتحلل و الدراسة 

 :الدراسة النسيجية للحويصألت النادجة في هذا المجموعة فقد ر هرت النتا ج
I)  مـع اسـتمرار التجريـع بالجرعـة  ي حق  عقـار امدرياميسـ م بعد مرور ثألثة ريام

عية مقارنـة ال بي النادجة حويصألتال تناقص عددلوح   (H+G+A-I)الوقا ية 
 ذ مـــــع وجــــــود(A-I)المجموعـــــة  إا  رنهـــــا رقـــــل تحلـــــل مـــــ ,المجموعـــــة الشـــــاهدةب

ت نادـــجة شـــبي  بيعيـــة يتمثـــل التحلـــل فيهـــا بتخـــرب الركـــام البيدـــي, حويصـــأل
ــــا الحويصــــلية, وانتشــــار الخأليــــا فــــي وانكمــــا  فــــي هيكليــــة وســــيتوبألزم  الخألي

التجويــــ  الحويصــــلي, وانــــدفاع رنويتهــــا نحــــو المن قــــة الشــــويوة, مــــع ترقــــ  فــــي 
الغأل  الحويصلي وتشكل فرافات فيـي, وابتعـاد الخأليـا الحويصـلية عـ  الغشـاء 

ـــى مســـتو  البييدـــة  ـــوح  حـــدوا القاعـــدي والغـــأل  الحويصـــليذ رمـــا عل ـــد ل فق
عـــدد كبيـــر مـــ  للنـــواة  رفـــي لألزم البييدـــة وتودـــع انكمـــا  جز ـــي فـــي ســـيتوب

 ذ(11شـكل رقـم) , دو  تخرب رو تحلل في فشاء البييدةت النادجةحويصألال
شـــــــدة مقارنـــــــة الفهـــــــي متوســـــــ ة للخأليـــــــا الحويصـــــــلية  اانقســـــــاميةرمـــــــا القـــــــدرة 

 .(12رقم شكل) (A-I) بالشاهد,ولكنها تتوو  على المجموعة

II)  مــع اســتمرار التجريــع بالجرعــة  امدرياميســي  حقــ  عقــار مــ ريــام  خمســةبعــد مــرور
النادــجة ال بيعيــة  الحويصــألتلــوح  بقــاء انخوــاض رعــداد  (H+G+A-II) الوقا يــة
 مع تواجد جريبات نادجة في مرحلة مبكرة  بيعية مقارنة بشاهد المجموعة,الوشبي 

إلى الحويصل النادج الكامل)حويصألت نادجة كاملـة صـغيرة الحجـم  شكلياي ميل ت
وهـــذا يعتبـــر تحســـناي ملحو ـــاي مقارنـــة بالمجموعـــة قليلـــة رعـــداد الخأليـــا الحويصـــلية( و 

مــع الــزم   المقارنــةي بوادــحاي تحلــألي  بعــض الحويصــألت تبــديإا ر  ذ (A)الر يســية 
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, ابتعــــاد الخأليــــا الحويصــــلية عــــ  بعدــــها الــــبعض مــــ  حيــــا (H+G+A-I)امول 
تكاثوــي علــى الغشــاء الخلــوي, و ووي الكرومــاتي  النــوانتشــارها داخــل التجويــ , وتوتــت 

وترق  في الغأل  الحويصلي مع وجود فرافات فيي, وابتعاد الخأليا الحويصلية ع  
, مــع انكمــا  فــي يــاي تودــع النــواة  رفتالغشــاء القاعــديذ رمــا علــى مســتو  البييدــة 

للخأليــا مســتو  القــدرة اانقســامية ل بالنســبةذ رمــا (13شــكل رقــم )ســيتوبألزم البييدــة 
رفم وبــال ,(H+G+A-I)شــدة كمــا فــي المجموعــة الســابقةالفتبقــى متوســ ة  حويصــليةال

تووقاي عتبر ت   ارنه إا مستو  شدة انقسامية مشابها للمجموعة السابقة حو ها علىم  ت
 . (14شكل رقم) (A-II)المجموعة ع 

III)  مــــع اســــتمرار التجريــــع  حقــــ  عقــــار امدرياميســــي  مــــ ريــــام  عشــــرةبعــــد مــــرور
 تراجعــاي وادــحاي ة ت بــدي الحويصــألت النادــج )III-H+G+A(ا يــة بالجرعــة الوق

د الحويصـــألت تـــزداد رعـــداو ذ (H+G+A-II)التحلـــل مقارنـــة بـــالزم  الثـــاني  فـــي
 د ال بقــــاتاعــــدرتــــزداد  حيــــا بيعيــــة فــــي مراحلهــــا المبكــــرة, الالنادــــجة شــــبي 

 للحويصــلولـوجي ر  الشـكل المورف رفــم, (H+G+A-II)الخلويـة مقارنـة بـالزم  
النادج  للحويصلنادج في المرحلة المبكرة في هذا المجموعة مشابي تماماي ال

 (A)المجموعة الر يسـية  يوو تعافي المبيض  اتجااماشراي وهذا ي عتبر الكامل, 
ـــل بســـي ةوجـــود م ـــاهر مـــع  ـــا ك تحل داخـــل  الحويصـــليةانتشـــار بعـــض الخألي

, رمـــا الحويصـــليورافـــات فـــي الغـــأل  بعـــض ال, ووجـــود الحويصـــليالتجويـــ  
باســتثناء عــدد قليــل مــ  لبييدــة فهــي شــبي  بيعيــة ذات نــواة مركزيــة بالنســبة ل

ة, وجـــــود فجـــــوات دهنيـــــو  ,نـــــواة  رفيـــــة التودـــــع الحويصـــــألت النادـــــجة ذات
ذ رمـــا علـــى مســـتو  القـــدرة (15شـــكل رقـــم )وانكمـــا  جز ـــي فـــي ســـيتوبألزماها 

ملحـو  مقارنـة دليـل تعـافي وهـذا  ذفهي شبي  بيعية مقارنة بالشـاهد اانقسامية
 .(16شكل رقم ) (A)بالمجموعة الر يسية 
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IV)  ـــار امدرياميســـي  مـــ  يومـــاي  خمســـة عشـــربعـــد مـــرور مـــع اســـتمرار  حقـــ  عق
نادجة  بيعيـة ت هر الحويصألت ال (H+G+A-IV)التجريع بالجرعة الوقا ية 

 ,(A)المجموعــة الر يســية وهــذا يمثــل تحســناي وادــحاي مقارنــة ببشـكل شــبي كامــل 
تتـراو  مـ  قليلـة  ا بأع بهـا , وبأعدادنادجة كاملةال حويصألتال تبدو حيا

بيعيـة إلى متوس ة في مختلـ  المبـايضذ رمـا علـى مسـتو  البييدـات فهـي  
 اانقســـاميةالقـــدرة  وتبـــدوذ (17شـــكل رقـــم )دهنيـــة الوجـــوات بعـــض المـــع وجـــود 

 .(18شكل رقم ) بيعية مقارنة بالشاهد 

  
مجرعة بالجرعة عند مبيض منثى هامستر تحلألي نادج ال يصألتركثر حو ( مق ع في 11شكل رقم )

  (H&I)مصبوفة بصبغة  (H+G+A-I)عقار في الزم  امولالب ةمحقونالوقا ية وال
مق ع في ركثر حويصألت النادج تحلألي عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة ( 12شكل رقم )

  (Ki67)مصبوفة بصبغة مناعية (H+G+A-I)الوقا ية والمحقونة بالعقار في الزم  امول

  
عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة  كامل صغير الحجم النادج لمق ع في حويص (13) شكل رقم

 600Xتكبير (H&I)مصبوفة بصبغة  (H+G+A-II)الوقا ية والمحقونة بالعقار في الزم  الثاني
عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة  مق ع في حويصل النادج كامل صغير الحجم( 14شكل رقم )

 600Xتكبير (Ki67)ناعيةممصبوفة بصبغة  (H+G+A-II)الوقا ية والمحقونة بالعقار في الزم  الثاني
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عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة الوقا ية متعافي  فتي نادج حويصل( مق ع في 15شكل رقم )
 600Xتكبير (H&I)مصبوفة بصبغة  (H+G+A-III)والمحقونة بالعقار في الزم  الثالا

عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة الوقا ية متعافي فتي مق ع في حويصل نادج ( 16شكل رقم )
 600Xتكبير (Ki67)مصبوفة بصبغة مناعية (H+G+A-III)والمحقونة بالعقار في الزم  الثالا

  
د مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة الوقا ية عن كامل متعافينادج حويصل ( مق ع 17شكل رقم )

 600Xرتكبي (H&I)مصبوفة بصبغة  (H+G+A-VI)والمحقونة بالعقار في الزم  الرابع
عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة الوقا ية مق ع حويصل نادج كامل متعافي ( 18شكل رقم )

 600Xتكبير (Ki67)مصبوفة بصبغة مناعية (H+G+A-VI)والمحقونة بالعقار في الزم  الرابع

ـــا ج الســـابقةمـــ  خـــألل   بالشـــاهد ال بيعـــي (A)ومقارنتهـــا بالمجموعـــة الر يســـية  النت
قـد سـاهموا فـي الجنسـنغ  جـذورر  العسل مع الغذاء الملكي الممـزوج بعشـبة  نألح 

ـــر تخويـــ  ام ـــذي الســـلبيث ـــار  ال ـــي العق المبـــيض وبـــامخص الحويصـــألت  فـــيي حدث
امكثـــر تـــأثرايذ إذ نألحـــ  ر  مســـتو  التحلـــل كـــا  رقـــل بكثيـــر فـــي الـــزم   النادـــجة

ـــزم  مقارنـــة  (H+G+A-I)امول ـــنوع ال ـــة (A-I)بالمجموعـــة الر يســـية ب , وهـــي مرحل
وهـذا  (H+G+A-II)الصدمة بسمية العقار, كما  هـر بـدء التعـافي فـي الـزم  الثـاني

ـــل (A-II)لمجموعـــة لالـــزم  نوـــع منـــاقض لمـــا حـــدا فـــي   فـــي هـــذاالتحلـــل  رزداد ب
ـــــي مجموعـــــة , (A-II)المجموعـــــة  وجـــــود حويصـــــألت   نألحـــــ (H+G+A-II)رمـــــا ف

يـــدل علـــى ســـرعة  ممـــا لحويصـــل النادـــج الكامـــلا اي مورفولوجيـــتشـــبي نادـــجة فتيـــة 
اســــتعادة الــــدورة المبيدــــية لودــــعها ال بيعــــي بســــبب وجــــود محوــــزات فــــي الجرعــــة 

ذلـــك احقـــاي فـــي  )كمـــا سيتدـــ  الوقا يـــة تحـــرض علـــى تشـــكل حويصـــألت نادـــجة
المبايض الوصول  است اعت التأثير الجانبيالدراسة الهرمونية(, وبالرفم م  وجود 

فـي الـزم  الثالـا  بيعـي الحويصل نادج كامل  بيعـي رو شـبي مرحلة تشكل إلى 
 .(A)وهذا ما توتقدا المجموعة المحقونة بالعقار دو  جرعة وقا يةوالرابع 
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الــذي ي مارســي  الجـانبيامثــر  روقـ العســل  ألحــ  فـي هــذا الدراسـة ر ومـ  الم
 إلى احتـواءوي عز  ذلك  الحويصألت النادجة,على العقار على المبيض وخاصة 

 منـــعت ســـاهم مـــ  مدـــادات ركســـدة ورحمـــاض رمينيـــي  علـــىالعســـل والغـــذاء الملكـــي 
(التـــي يحـــدثها العقـــاقير (DNAذات التـــأثير المباشـــر علـــى جزي ـــة الــــ الســـميالتـــأثير 
إذ يــرتب   DNAبجزي ــة الـــ Adriamycinعقــار وهــذا مــا يوعلــي  ]129,10,11,[ة الكيميا يــ

وامســـــــع وبشـــــــكل فيـــــــر متخصـــــــص مـــــــع امزواج   DNAمـــــــع الحمـــــــض النـــــــووي 
 وفيـــر تشـــكيل روابـــ  تســـاهمية مـــ  خـــألل DNAالمتألصـــقة لشـــري ي  النيتروجينيـــة

فـي , RNAـالـو  DNAالــ جزي ـاتلمما يسـبب تـدمير  تساهمية بي  القواعد النيتروجينية
تثبـي   فـي دوراي كبيـراي العسل مع الغذاء الملكـي لعب يكما , ]52,53,54[الخأليا التكاثرية 

الخأليـا  وقاية في ةساهمموبالتالي ال ]31[والكيميا ية الويزيا ية الم ورات م  كبير عدد
زيـادة  علـىعقار, إدـافة إلـى قـدرتها الالذي ي حدثي  الجانبية اتالمبيدية م  التأثير 

اإلنـــــزيم  زيـــــادة فعاليـــــة مـــــ  خـــــألللخأليـــــا الجنســـــية ل يةويـــــز القـــــدرة اانقســـــامتح
Glutathione Reductase ويسـاهم الخأليـا,  ونمـو تنشـي  انقسـام فـي يسـاعد الـذي

 ي لعـبحيثـ الوعـال الشـكل إلـى الوعـال فيـر شـكلمـ  ال الكلوتـاثيو في تحويـل  ريداي 

نـــزيم  Glutathione Peroxidaseاإلنزيمـــات  تكـــوي  فـــيدوراي  -Glutathione-Sوات

transferase دـد الخليـة عـ  الـدفاع فـي دورالـ والـذي ي عـز  لـي  لألكسـدة المدـاد 

, وبالتــالي Adriamycinعقـارمنهـا و  ]14[هـامع ارتبا ـات مـ  خـألل السـامة, المـواد
النســــيجية وبــــامخص علــــى التراكيــــب  للعقــــار الســــميالمبــــيض مــــ  التــــأثير  حمايـــة

حــاف  قـد تممــا  بشـكل ر يسـي تجــة للهرمونـات المبيدــيةالمنالحويصـألت النادـجة 
  على سوية الهرمونات بالشكل ال بيعي رو شبي ال بيعي.
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تحويـز  فـيمـع العسـل والغـذاء الملكـي فقـد سـاهمت الجنسنغ  جذورعشبة  رما 
مـا رصـاب هـذا ل حويصـألت نادـجة رفـم يتشـك علـىالمبيض وتحريدـي هرمونيـاي 

 و  نتكلم عني احقاي في الدراسة الهرمونية.وهذا ما سالحويصألت م  تحلل, 
التـــأثيرات  منـــعمـــع عـــدة دراســـات حـــول دور العســـل فـــي وتتوـــ  نتـــا ج دراســـتنا 

التـــي رشـــارت إلـــى دور  ]55[ 2006 دراســـة قـــام بهـــا الباحـــا الربيعـــيومنهـــا  الجانبي ـــة
ر )عقـا  -سـي -لعقـار المايتومايسـي  والسـمية الت ويريـة التـأثيرات تثبـي  فـي  لعسـلا

كيميـــا ي ي ع ـــى لمردـــى الســـر ا (على خأليـــا نقـــي الع ـــم والخأليـــا الجنســـية فـــي 
البيداء, إذ انخوض معدل الت ويـر فـي الخأليـا الجنسـية ونقـي  الو را  ذكورخصى 

 مغيـرة دراسـة الباحـاالع م مقارنة بالمجموعة التي حقنت بالعقار فق ذ وكـذلك مـع 
يد الخارصـــــي  )مبيـــــد للقــــــوارض( حـــــول تثبـــــي  الوعـــــل الت ويـــــري لووســـــو ]56[ 2007

 توذلــك مــ  خـألل دراســة معــدا الو ــرا  البيدـاء, علــىباسـتعمال العســل ال بيعـي 
اانقسـام فـي الخأليـا الجنسـية ونسـبة التغيـرات علـى الكروموسـومات والتشـوهات فــي 

العسـل علـى رد الوعـل التثبي ـي الـذي  ت هذا الدراسـة مقـدرةراوع الن ا  إذ ر هر 
 2009 مـع دراسـة الباحـا الربيعـيكما تتوـ  دراسـتنا ذ يقوم بي المبيد

التـي بينـت  ]57[ 
كيميـا ي  عقـارالميثوتركسـيت ) بعقـار المحدثـة لل وـرة مدـاداي ك ال بيعـي  العسـلدور 

 مدـادة خصـا صلالعسـل  وامـتألك, اءالبيدـ ذكـور الو ـرا  عندلمردى السر ا ( 

ات الخلويـة اانقسـام الـذي يثـب للعقـار  الت ويـري الوعـل تثبـي  ومقدرتـي علـى ,للت وير
 تثبي حول  ]58[ 2010رخر   تو  مع دراسةون)الجنسية, والجسدية(ذ  كل الخأليا في

علــى  Brodidacoumألثــر الســمي الــذي يحدثــة المبيــد بروديوــاكوم لالعســل ال بيعــي 
الخأليا الجسمية )نقـي الع ـم( والخأليـا الجنسـية )خأليـا الخصـى للـذكور( فـي الوـأر 

ــــار ماشــــر  امبــــيض ــــة الوراثيــــة مــــ  خــــألل اختب ــــيألت الخلوي بااعتمــــاد علــــى التحل
اانقســــام الخلــــوي واختبــــار التغيــــرات النســــيجية و الكروموســــومية وتشــــوهات راوع 
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انخوــاض نســبة التشــوهات والتغيــرات النســيجية هــذا الدراســة ر هــرت حيــا الن ــا , 
 والكروموسومية وزيادة ماشر اانقسام في الخأليا الجنسية.

 اســـــــماعيل وآخــــــــرو الباحـــــــا مـــــــع دراســـــــة نتـــــــا ج دراســـــــتنا توـــــــ  تكمـــــــا  
ـــــات الجنســـــنغ ]59[ 2010 ـــــدور العألجـــــي والوقـــــا ي لنب ـــــع  حـــــول ال ـــــأثير راب مـــــ  ت

ــــــى  ــــــو  عل ــــــد الكرب ــــــي ذكــــــور كلوري ــــــة والخصــــــى ف ــــــي  الغــــــدة النخامي ــــــة ب العألق
نبــــــات الجنســــــنغ علــــــى عبــــــور الحــــــاجز الــــــدموي قــــــدرة , والتــــــي تاكــــــد الجــــــرذا 
 مــــــ  خــــــأللملوثــــــات البي ــــــة وذلــــــك ال مــــــ ا لي حمايــــــة نســــــيجهوبالتــــــاللخصــــــية 
ــــــبزيــــــادة  ــــــروتي   تركي ــــــيالب ــــــة ف ــــــة الجــــــذور الحــــــرة ,الشــــــبكة امندوبألزمي زال  ,وات

  وتثبي  فو  ركسدة الدهو .

B. تغيرات واد رابات الهرمونات الجنسية ةدراس: 

م  خـألل التحاليـل الهرمونيـة التـي رجريـت علـى المجموعـة الر يسـية المجرعـة 
العســــل مـــع الغــــذاء الملكـــي والممــــزوج بالجنســـنغ والمحقونــــة مـــ  عـــة الوقا يــــة بالجر 

مجموعـة المحقونـة بالعقـار دو  ال, ومقارنتهـا مـع (4جدول رقم ) (H+G+A)بالعقار
, مـع امخـذ بعـي  ااعتبـار المجـال المعيـاري لكـل (2جدول رقم ) (A)جرعة وقا ية 

 & F.S.H & LH)ة  ــور مــ  ر ــوار المبــيض ولكــلو مــ  الهرمونــات الجنســي

Estradiol & Progesterone)  ( 1جدول رقـم),  بغيـة تحديـد ر ـوار المبـيض بشـكل
 دقي ذ تم استخألص ما يلي: 

إذ نجـد ر  رفلبهـا  شـاهد المجموعـة الجرعـة الوقا يـةر ـوار اإلبادـة فـي  ازدياد -
ال بيعيـــة كـــا  معـــدل الشـــاهد مجموعـــة ب مقارنـــةي , (5/4)بمعـــدلو ر إبادـــة ا ـــو ر

 .(5/3) اإلبادة

حاات اد راب في الهرمونات الجنسية رو حالـة وصـول إلـى سـ   وجود عدم -
وادـــ  معـــداد اإلنـــاا التــــي  ازديـــادذ بـــل نألحـــ  يـــأع مبكـــر )حـــاات عقـــم(
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 خـأل علـى  ,في الزم  الرابع (4/3)وصلت إلى  ور اإلبادة وكانت بمعدل 
ــــــار  ــــــة بعق ــــــة  Adriamycinالمجموعــــــة المحقون ــــــي , وا(A)دو  جرعــــــة وقا ي لت

ســ  اليــأع المبكــر وخلوهــا جميعــاي مــ   ــور بعــض الحــاات فيهــا إلــى وصــلت 
 اإلبادة.

 وخاصــةي , (Estradoil & Progesterone)ارتوــاع نســب الهرمونــات المبيدــية  -
 توتجـاوز  ,(400Pg/ml)لمجـاللارتواع نسبة هرمو  ااستراديول للحدود العليـا 

بنســـبة  كـــل ام ـــوارال بمجـــقياســـاي المجموعـــة  عنـــد بعـــض رفـــراد شـــاهد المجـــال
ــاي مــع  ,(900Pg/ml)مــ أعلى عنــد الــبعض بــعاليــة وصــلت إلــى  اســتمرارا عالي

ـــي فـــي الـــزم  امول,  (5/1)بمعـــدل دـــم  المجـــال ولكـــ   انخوادـــي فـــي إا رن
لألرتوــاع وتجــاوز  عــاد ثــم, (H+G+A-III)والثالــا (H+G+A-II)الــزم  الثــاني 
 600) عـــ حيـــا زاد  (H-G-A-IV)الـــزم  الرابـــع  فـــي(4/1)  المجـــال عنـــد

Pg/ml .) 

ارتوــاع نســبة هرمــو  البروجســترو  فــو  الحــد امعلــى لمجــال ال ــور وريدــاي   -
فـي الـزم  امول وكـا  اارتوـاع  المجموعـة,شـاهد فـي  (5/2)الذي ي مثلي بمعدل

(H+G+A-I)  نخوـــــــــض فـــــــــي الــــــــــزم  ا, ثـــــــــم (5/3)معــــــــــدلإلـــــــــى صـــــــــل قـــــــــد و
 (3/2)معــدل بصــل يلرتوــاع ثــم عــاد اا, (5/1)إلــى صــل يل (H+G+A-II)الثــاني

ـــع (4/2), و(H+G+A-III)فـــي الـــزم  الثالـــا  , (H+G+A-IV) فـــي الـــزم  الراب
 اإلبادة.  ر وارفي  كانت ر  كل هذا اارتواعاتعلماي 

قد  F.S.Hهرمو  , فنجد (F.S.H & LH)الغدة النخامية  اتارتواع نسبة هرمون -
هــذا اارتوــاع فــي الــزم  الحــد امعلــى لمجــال ال ــور الــذي ي مثلــي, ويبــدر  اوزجــت

 فــي الــزم  الثالــا (3/3)ليصــل بمعــدل  ارتواعــي يــزداد ثــم, (5/1)الثــاني بمعــدل 
(H+G+A-III) فــي الــزم  الرابــع  (4/4), وبمعــدل(H+G+A-IV) رمــا بالنســبة ذ

فـــو  الحـــد امعلـــى لمجـــال ال ـــور الـــذي ي مثلـــي  فقـــد كـــا  ارتواعـــي LHهرمـــو  ل
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فـي الـزم  الرابـع  (4/2), وبمعـدل (H+G+A-III)في الزم  الثالا (3/1)بمعدل 
(H+G+A-IV). 

 عاملي  رساسيي :إلى هنا  الهرمونات الجنسية نسب يمك  توسير ارتواعو 
حماية التراكيب النسـيجية للمبـيض وخاصـة التراكيـب م  خألل العامل امول: 

النادــــجة وامجســــام الصــــوراء( مــــ   الحويصــــألتلهرمونــــات المبيدــــية )لالمنتجــــة 
تــــم ذكــــرا فــــي الدراســــة النســــيجية  وهــــذا مــــا) Adriamycinلعقــــار  الجــــانبي التــــأثير
  , إذ قام العسل مع الغذاء الملكي بهذا الدور.(رعألا

ـــا المنتجـــة للهرمونـــات الجنســـية  مـــ  خـــألل: الثـــانيالعامـــل رمـــا  تحويـــز الخألي
 ةإنتاج هذا الهرمونات رفم وجود التأثير السمي على الخأليـا المنتجـ علىالمختلوة 

 .في الجرعة الوقا يةلها, رو وجود هذا الهرمو  في مكونات 
هرمونات المبيدية )البروجسترو  وااستراديول( موجودة بشكل  بيعي في فال

العســل والغــذاء الملكــي إدــافةي إلــى عوامــل حيويــة تحوــز علــى زيــادة اصــ ناع هــذا 
  lHill & Burditt & Hya ,Lucas  و البـاحث, وهـذا مـا ياكـدا ]18,19[الهرمونـات 

حــول دور العســل مــع الغــذاء الملكــي  ]20[والباحــا  بــاع  ]61[ Ebeid والباحــا ]60[
يماثــل المحقــو  داخــل التجويــ  البيرتــواني رو المدــا  ل عــام الجــرذا  رنــي ســواء 

يرفــع و  رفــع مســتو  هرمونــات الغــدة النخاميــةوي ,الهرمونــات المنبهــة للغــدد التناســلية
نشــ  الغــدد وبالتــالي ي فــي كــل مــ  الــذكور واإلنــااالجنســي والجســمي  نشــا مــ  ال

د اعـدكمـا ازدادت ر ,الجرذا إناا  عند روزا  المبايض وامرحام مع تزايد ,التناسلية
 , مما يشير إلى تشابي تـأثيرهامبايد فيوامجسام الصوراء  الحويصألت النادجة

, (البروجسترو  ,)استراديول ةامنثوي اتتأثير الهرمونمع لغذاء الملكي العسل مع ا
 مـــا ركـــداوهـــذا  ذذكـــور الجـــرذا  عنـــد الهرمـــو  الـــذكري )تستســـترو (وتشـــابهي مـــع 

 فـي تنشـي للغـذاء الملكـي  العسـل مـع عـ  دور  ]Townsen & Abott ]62 الباحثـا 
 .الغدد التناسلية باإلناا
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فـــي  دوراي رساســـياي الجنســـنغ  فقـــد لعـــب (F.S.H & LH) يهرمـــونبالنســـبة لرمـــا 
مـ   يمساعدة العسـل بـذلك وقـد يعـود ذلـك إلـى مقـدرة الجنسـنع بمـا فيـ ا, معمتحويزه

التخـــرب وجـــود بعـــض عناصـــر فعالـــة علـــى تحويـــز اصـــ ناع هـــذا الهرمونـــات رفـــم 
ــــة  ــــي بني ــــات, إذ ر  عشــــبة جــــذور  الحويصــــألتالنســــيجي ف المنتجــــة لهــــذا الهرمون

 OH-3 معقــد )مــ  و  saponine & glycosidesالجنســنغ تحتــوي فــي تركيبهــا علــى 
ــــى  ــــات وهــــذا المركبــــات تلعــــب دوراي فــــي  ) OH-17إل ــــز هرمون ــــداتحوي  لموجهــــة للقن

GnRH  هرمونـــات ت وـــرز مـــ  الو ـــاء ت ـــأثر علـــى الغـــدة النخاميـــة( ممـــا ي ـــادي إلـــى(
 corticotropin ري  تحريض الوص اممـامي للغـدة النخاميـةلتحويز فير اعتيادي 

مـو  الليتـو يني رو مـا يســمى والهر   F.S.Hللحويصـألتوالتـي تنـتج الهرمـو  الحـاا 
 والذي بدورا يرتب  بالمستقبألت ااستروجينية بيتا في الغشـاء L.Hهرمو  اإلبادة 

وم   RNA, مما يحا على تحويز الجي  لتشكيل الحويصليةالبألسمي في الخأليا 
ثــم تكــوي  هرمــو  ااســتروجي  ومنهــا ااســتراديول, كمــا يمكــ  للجنســنغ ر  يتواعــل 

مـــو  فينشـــ ي بـــداي مـــ  المعقـــد الحقيقـــي فيســـعى إلـــى تنشـــي  جزي ـــات بمســـتقبل الهر 
مــ   ]63[ااســتروجي  رو المشــابهة لهــا باإلدــافة إلــى تنشــي  هرمــو  البروجســترو  

 ginsenosidesبـي  فـي بنيـة المعقـد , إدافة إلى وجود تشابي ]1Rb ]24وجود  خألل
ـــة  ســـتريول ااســـتراديول )واا oestrogensمـــع هرمـــو  ليســـتروجي  بن ـــا را المختلو

steroidal )]64[ تجـــاوز فـــي بعـــض امحيـــا   الكبيـــر الــذيرتوـــاع اا, وهــذا مـــا ياكـــدا
ـــد شـــاهد  F.S.Hالحـــد ال بيعـــي لهرمـــو   ـــا عن المجموعـــة المجرعـــة فـــي قيمتهـــا العلي

 . م  تناولها للجنسنغوركثر  يوماي  20, وتجاوزت الحد امعلى بعد بالجرعة الوقا ية
التي حصلنا عليها ومقارنتها بالدراسات امخر  على  لسابقةم  خألل النتا ج ا

 جامعــــةدراســــة عشــــبة الجنســــنغ نألحــــ  توافقــــاي كبيــــراي مــــع تلــــك الدراســــات ومنهــــا 

 نشـي فـي تاآلسـيوي  رو اممريكـي الجنسـنغالتـي رشـارت إلـى دور  ]56[ 2009 رلينـوي

-Gn)  ت القنــدوزادت مــ  إفــراز الغونادوتروبينــات هرمونــات موجهــا النخاميــة الغـدة
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RH), توـ  مـع تكمـا  ذاإلنـاا الو ـرا  عنـد الـدورة الشـهرية وحيويـة  ـول مـ  وزادت
 وقـــدرةالجنســـنغ التشـــابي بـــي  قـــدرة حـــول  ]66[ 2001وزمأل ـــي  Cunninghamدراســـة 

معالجــة اانخوــاض وتدــمنت الدراســة  ,Oestrogensليســتروجي  بن ــا را المختلوــة 
بتـر فـو  كانـت تعـاني مـ  مـررة اعند  oestrogenicالحاد لنسبة هرمو  مستروجي  

بعـد , إذ تبـي  Ovarictomy مهـااست صال الرحمتم و , Supravaginalالغمد الرحمي 
نسـبة ر   التحاليـل بعـد ثـألا رسـابيعلهـا رجريت ثم  إع ا ها الجنسنغ لمدة رسبوعي 

رشــارت مـع مــا نتا جنــا وــ  تتكمـا ذ ااستشــواء الكامــلتشــير إلـى عنــدها امسـتروجي  
نبـات الجنسـنغ الكـوري  حـول دور ]Sok Cheon Pak 2009 ]76دراسـة للباحـا إليـي 

واإلبادة في مبايض الجـرذا , وذلـك  الحويصألت المبيديةامحمر بتن يم تشكل 
علــــــى نســــــيج  immunohistochemistryمــــــ  خــــــألل الدراســــــة النســــــيجية المناعيــــــة 

مــ  خــألل  خاميــة فــي المبــيضامثــر الــذي يحدثــي الجنســنغ علــى الغــدة النالمبــيض و 
معالجــة خــألل مــ   ]68[ 2011وزمأل ــي  Jung مــع دراســةو ذ دراســة تركيــز الهرمونــات

حقنهـا بــ  إثـرالجرذا  التي وصلت إلى س  اليأع وتعاني م  ادـ رابات هرمونيـة 
EV  )عبارة ع  استراديول مذاب بزيت السمسم لحصول على اد رابات هرمونية(

فــي عــدد  رد  إلــى زيــادةالجنســنغ الكــوري امحمــر ممــا  تمكــ  مــ  معالجتهــا بجــذور
 .الحويصألت ال بيعية

 قــام بهــا اســماعيل وآخــرو  رجريــت علــى الــذكور رخــر  دراســة تتوــ  مــعكمــا  
مـــ  تـــأثير رابـــع كلوريـــد الـــدور العألجـــي والوقـــا ي لنبـــات الجنســـنغ حـــول  ]59[ 2010

رحـدا الـذي ر الجـرذا  العألقة بـي  الغـدة النخاميـة والخصـى فـي ذكـو الكربو  على 
عادت , ثم LH&FSHلمستو  هرمو  التستستيرو  وانخواض مستو   اي انخواد لها

كمـــا ذ معالجتـــي بخألصـــة نبـــات الجنســـنغال بيعـــي نتيجـــة  اإلـــى مســـتواه الهرمونـــات
تنشــي   جــذور الجنســنغ فــي دور حــول ]69[ 1996 وآخــرو  Salvati دراســة  رشــارت

لتستوســـترو  وهرمـــو  الحـــاا للحويصـــألت هرمـــو  اوخاصـــة  الجنســـية الهرمونـــات
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FSH   الملـــوت  وهرمـــوLH  ـــد ـــك مـــ  خـــألل, ذكورالـــعن ـــأثير وذل ـــى  ت الجنســـنغ عل
  .الخصية بواس ة الغدة النخامية

 F.S.H)     تحويز هرمونيلعب دوراي في قد  مع الغذاء الملكي كما ر  العسل

& LH)  غونـــادوتروبي  علـــى الهرمـــو  الجنســـي الموجـــي للقنـــد المـــ  خـــألل احتوا ـــي
Gonadotropine  اوذلك ما ذكر H. Hale ]06[. 

بـــالرفم مـــ  احتـــواء وتحويـــز الجرعـــة الوقا يـــة علـــى إنتـــاج الهرمونـــات الجنســـية 
 هرمونات المبيدية )البروجسترو , وااستراديول(تركيز  اي نسبياي فيألح  انخوادن

فــي علــى امخــص المجموعــة المجرعــة بالجرعــة الوقا يــة و  بعــد ارتواعهــا فــي الشــاهد
, علمـاي رنـي الـزم  الثالـا فيجز ياي و  (H+G+A-II)الثانيو  (H+G+A-I) الزم  امول

 ,(A)انخوــاض بســي  جــداي مقارنــة بالمجموعــة المحقونــة بالعقــار دو  جرعــة وقا يــة 
ة رثــرت بشــكل جز ــي علــى التراكيــب المبيدــية يســميتحــدوا صــدمة بوســر ذلــك يو 

, كمـــا (الصـــوراءالنادـــجة وامجســـام  ويصـــألتالحالمنتجـــة للهرمونـــات المبيدـــية )
ثــم حــدا التعــافي مــ  ذلــك امثــر ولكــ  بتــأثير ســمي ركبــر,  (A)حــدا للمجموعــة 
التــأثير  منــع, إدــافة إلــى ]31[اســتقألبي و رحــي فــي البــول والبــراز إثــرالســمي للعقــار 

ــــة,  الجــــانبي للعقــــار علــــى التراكيــــب النســــيجية للمبــــيض مــــ  خــــألل الجرعــــة الوقا ي
الهرمونـــات المبيدـــية إلـــى  بشـــكل ســـريع وعــودتاســـتعاد المبـــيض حيويتــي لي وبالتــا

 ت حوـــزالتـــي ااســـتمرار فـــي تجريعهـــا بالجرعـــة الوقا يـــة  ن ـــراي إلـــىالمســـتو  المرتوـــع 
علـــى إنتـــاج الهرمونـــات بشـــكل فيـــر اعتيـــادي, وهـــذا ريدـــاي مـــا ي وســـر ارتوـــاع  رصـــألي 

 . (F.S.H & LH)مستو  هرمونات الغدة النخامية 

 

ر بعد ( يوضح التحاليل الهرمونات الجنسية عند أنثى هامستر محقونة بالعقا3ول رقم )جد
  والممزوج بالجنسنغ بالعسل مع الغذاء الملكيتجريعها 
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 )ي شير السهم   إلى ارتواع ع  المعدل ال بيعي في نوع مرحلة ال ور(

زوجــة مــع وخألصــة القــول ر  الجرعــة الوقا يــة )العســل مــع الغــذاء الملكــي المم
ـــعالجنســـنغ( اســـت اعت  ـــل اســـت اعت  من ـــة للعقـــار ب ـــأثيرات الجانبي تجنـــب ريدـــاي الت

حــدوا اادــ رابات الهرمونيــة رو الوصــول إلــى العجــز الجنســي وذلــك مــ  خــألل 
منهـا, كمـا  الحوا  على البنية النسـيجية للحويصـألت المبيدـة وبـامخص النادـجة

بســبب ســمية العقــار ممــا ســاهم  حوــزت فــي اصــ ناع الهرمونــات التــي تعثــر إنتاجهــا
 في الحوا  على حيوية المبيض وعلى الدورة المبيدية.

ر  للعســل مــع الغــذاء الملكــي الممــزوج مــع  ويمكــ  ر  نســتنتج مــ  هــذا البحــا
للعقـار, والحوـا  علـى حيويـة  الجانبيـة رااآلثـالتخويـ  مـ   فـيالجنسنغ دوراي ر يسـياي 

لقدرة اانقسامية للخأليا, وتن يم الهرمونـات المبيض, وعلى البنية النسيجية, وعلى ا
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رفـم الخلـل الـذي رصـاب الحويصـألت  هااصـ ناع هـا علـىز تحوي م  خأللالجنسية 
ــــــأع , ممــــــا النادــــــجة ســــــاهم مــــــ  عــــــدم حــــــدوا ادــــــ رابات هرمونيــــــة رو ســــــ  ي

 المبكر)عجز جنسي(ذ بل على العكع زادت م  ر وار اإلبادة.
 التوصيات 

ـــى اعتبـــار ر  العســـل والغـــذ عشـــبة الجنســـنغ مـــ  المـــواد وجـــذور اء الملكـــي عل
علــى النســاء المتعا يــات مــ  المحبــذ ففيــر دــارة لينســا , ال بيعيــة الغذا يــة 
لمحاف ـــة لحمايـــة المبـــيض واوقا يـــة, وذلـــك الجرعـــة الرخـــذ  Adriamycinلعقـــار 

, وبالتــالي الـــتخلص مــ  اادـــ رابات الهرمونيـــة نســيجياي وو يويـــاي  تـــيعلــى حيوي
 عنـــد المتعـــا ي زعاجـــات الحاصـــلة بســـبب ســـ  اليـــأع المألح ـــة وال مثيـــة واإل

 لعقار الناتجة ع  سمية العقار.ل
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 Abstract  Adriamycin drug is used in  the treatment of the cancer 

tumors, especially the breast cancer, and because of its side effects on 

the sexual reproductive cells, this study came to illustrate the 

possibility of preventing these side effects by the natural 

pharmacological products as natural honey and royal jelly  mixed  

with Ginseng roots. This study showed the contribution of these 

natural compounds in maintaining the vitality of the ovary, the 

histological structure of the mature vesicles (Graafian follicles), the 

Oocyte, so contributing in maintaining  the production of high level 

ovarian hormones, and the ovarian cycle without disturbance, hence, 

preventing the early menopause in females (sexual sterility). This 

study showed also an increase in the ovulation stage compared to the 

group injected with the drugs without a protective dose.  

 
 

 


