
 2013لعام  93العدد      مجلة بحوث جامعة حلب            سلسلة العلوم األساسية  

1 

التي ُيحدثها  وحاالت العقم الجنسية الهرموناتُمعالجة اضطراب 
باستخدام العسل  الهامستر السوريإناث عند  Adriamycinعقار 

 و الغذاء الملكي
 * علي بصلقاسم,  محمود ,أنس طويلة

 جامعة حلب ,كلية العلوم, قسم علم الحياة الحيوانية
 

 الملخص
ذات  إضدددداكةد كون دددداالغذائيددددة مًدددددصاد مددددق مًددددادص ال اقددددة  لمددددواداتعددددد بعدددد  

جدصا  المدواد هدذ  عدق البحدث الضدصوص  مدق أًدب  لدذا متنوعدة, شداكية  بيدة خًدائ   وا 
المدواد المغذيدة وال بيدة التدم تلد   العسل والغدذا  الملكدم مدق أهدم , ولعل  علي ا الدصاسات

 مددق هحتويددي ابمدد معجدد ة كونيددة لملكددموالغددذا  ا العسددل يعددد تددم اسددتخدام ا منددذ الذدددم, إذ
ة التددددم ُتحددددد  ا العذدددداقيص ُتسدددداهم كددددم الوقايددددة مددددق التدددد  صات الت  صي ددددمضددددادات أكسدددددة 

 كدددممدددق هندددا جدددا ت هدددذ  الدصاسدددة لتبددديق مذددددصة العسدددل مددد  الغدددذا  الملكدددم . الكيميائيدددة
 Adriamycinعذدداص  ام ُيحددد  تددال ةالسددمي ات الجانبيددةالتخ يددأ أو الددتخل  مددق التدد  يص 

التدم  الجانبيدة ومدق التد  يصات ,عذداقيص المضدادة للسدص اق اسدتخداماد الذ  هو مدق أك دص ال
ضدد صابات هصمونيددة اكددم المبددي  وبالتددالم  ةم البنيددة النسدديجي ة والخلوي ددكدد لتبددد  يحددد  ا 

كدددددم بعددددد  األحيددددداق إلددددد  سدددددق يددددد   تددددد د  ة ضددددد صابات  م ي ددددداو ة, جنسدددددية مبيضدددددي  
 .اإلنجابية الذدصة كم ضعأ و )العذم(, مبكص

الح دددا   أق للعسدددل مددد  الغدددذا  الملكدددم دوصاد واضدددحاد كدددمبنتيجدددة هدددذا البحدددث تبددديق و 
 كدددم المحاك دددة ةسددداهمالموبالتدددالم علددد  حيويدددة خميدددا المبدددي  مدددق التددد  يص الم  دددص للعذددداص 

ومنددد  حدددددوث  ,مبدددي ال صمونيدددة للاالضددد صابات  والدددتخل  مدددق ,ال صمدددونمالتدددوا ق  علددد 
 يددادة و  ,اإلباضددة أ ددواص عددددصكدد  و  ,شددئة مددق المعالجددة بالعذدداصالنا حدداالت سددق يدد   مبكددص

 ومن  ن وق ا.صك  معدالت سممة األجنة إل   , إضاكةد معدل الخًوبة بشكل كبيص
 18/11/2013وصد البحث للمجلة بتاصيخ دا 

 7/1/2014قبل للنشص بتاصيخ دا
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 المقدمة: ـ أوالا 
مددق أك ددص  األوصام السددص انيةلجددة العمجددات الكيميائيددة المسددتخدمة كددم ُمعاتعددد 

وصميدة أق ت  يصهدا ال يذتًدص علد  األنسدجة ال , إال  [1]المواد استخداماد كم وقتندا الحاضدص
كذددد  بدددل أيضددداد علددد  األنسدددجة ال بيعيدددة وخاًدددة المندددا   سدددصيعة التكدددا ص كالمبددداي  

[, وخاًدددة 3[, ممدددا يدددود  إلددد  تددددميص هدددذ  األنسدددجة و ت بدددي  و ائ  دددا ]2والخًددد  ]
يدة  صمونية وانعكا  ذل  عل  الدوصة ال م ية عند األن د , وعلد  عددد الحيواندات المنو ال

 [.4]عند الذكص

مددق أك دص هددذ  العذدداقيص اسددتخداماد   Adriamycinو يعتبدص عذدداص األدصياميسدديق
( 2010 -) ويلدةكم معالجة سص اق ال د  كم محاك ة حلب, كذد بينت دصاسة سدابذة 

م انذ دددداط ال مددددث عنددددد البددددد  كددددم المعالجددددة لددددد  النسددددا  [ تدددد  يص هددددذا العذدددداص كدددد5,6]
, وحدددوث اضدد صابات كددم الدددوصة ال م يددة كددم %92.5المتعا يددات ل ددذا العذدداص بمعدددل 

وحددداالت سدددق يددد   مبكدددصة )حددداالت عذدددم( , مدددن ق %86.41أ ندددا  كتدددصة المعالجدددة عندددد 
تددم %, واصت دداط نسددبة عدددم حًددول الحمددل عنددد النسددا  المت وجددات والم15.38بمعدددل 

, وحًددول حدداالت إج ددا  ع ددو  عنددد النسددا  %91يخضددعق للمعالجددة بالعذدداص بنسددبة 
الحوامل. كل ذل  ناتج عق وجود خلل هصمونم, وخاًة كم ال صمونات المبيضدية عندد 
النسددا  المتعا يددات ل ددذا العذدداص والددذ  ُيدددع  اضدد صاب  م ددم بدددئم ن ددصا  لوجددود خلددل 

لمبيضددية التددم تدد د  إلدد  انذ دداط واضدد صاب كددم تصاكيددب المبددي  المنتجددة لل صمونددات ا
 كم الدوصة ال م ية.

علددد  الدددصام مدددق األبحددداث العديددددة التدددم تجدددص  للحدددد مدددق ا  ددداص الجانبيدددة ل دددذ  المدددواد 
دصاسدددة  ا.إال أق تلددد  المتعلذدددة بالعسدددل والغدددذا  الملكدددم ال الدددت قليلدددة, ومن دددالكيميائيدددة 
علد   لعذداص المايتومايسديق والسدمية صيدةالت  يحول ت بي  الت  يصات  [7] (2006)الصبيعم 

ال عددل الت  يددص  لمبيددد كوسدد يد ت بددي  حددول [8] (2007)خًدد  ال ئددصاق, ودصاسددة مغيددص 
يق عل  الذواص , ودصاسة الصبيعم  ت بي  ال عل الم  ص الدذ  حول [9] (2010)الخاًص

ص ال دد علدد  الخميددا الجسددمية والجنسددية عنددد  Brodidacoumبصودي دداكوم مبيددد  يحد دده 
أمددددا عددددق دصاسددددة كعاليددددة العسددددل مدددد  الغددددذا  الملكددددم كددددم دص  تدددد  يص عذدددداص  ؛األبددددي (
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Adriamycin   علددد  خميدددا المبيضدددية المنتجدددة لل صموندددات المبيضدددية, أو الح دددا  علددد
ددول إلددد الذدددصة التناسدددلية  سددق اليددد   المبكددص, أو عدددق صكدد  معددددالت ال بمنع ددا مدددق الًو

 جداد.دصة  ال ناتكمالخًوبة بعد ت  صها بالعذاص, 
 الغذائيدة الخًدائ  ذاتإذا ُيعتبدص العسدل والغدذا  الملكدم مدق المدواد ال بيعيدة 

د  ما الدبع  ب ن مدا الشداكية المسدتخدمة مندذ الذددم, حيدث  وال بية المتنوعة أك دص قيمدة ًو
 والسددكصيات المددا  مددق التنددوط واسدد  خلددي يتصكبدداق مددق  , وهمدااذائيدة مددق لددبق ال دددييات

وموانددددد  األكسددددددة وال صموندددددات ال بيعيدددددة  واإلن يمدددددات امينددددداتوال يت والبصوتيندددددات
ANTIOXIDANT والخمدائص وال حالدب ال  صيدات وبذايدا مدق ابداص ال لد  والمعدادق 

الجنسدددية ن دددصاد لذددددصت ما علددد  كمدددا ُيعتبدددص العسدددل مددد  الغدددذا  الملكدددم مدددق المذويدددات ؛[10]
مح دد ة لمنذسددام الخلددو ,  الجسدددية والجنسددية بمددا يحتوياندده مددق مددواد تجديددد نشددا  الخميددا

األن يمددددددات التددددددم تلعددددددب دوصاد كددددددم االنذسددددددامات الخلويددددددة كدددددد ن يم  مددددددق خددددددمل كعاليددددددة بعدددددد  
Glutathione Reductase [11] منشدد ات الغدددد التناسددلية والج ددا  , كمددا يعتبددصاق مددق

, ويدد خصاق انذ دداط الدددوصة ال م يددة خًددوبة الددذكوص واإلندداثالتناسددلم ويسدداهماق كددم  يددادة 
ددددول إلدددد  سددددق اليدددد   ن ددددصاد الحتوائ مددددا علدددد  بعدددد  عنددددد  النسددددا  اللددددواتم قدددداصبق الًو

صوجيق والتستوسدددددددتصوق واالسدددددددتصاديول, االسدددددددت ال صموندددددددات الجنسدددددددية كالبصوجسدددددددتيصوق و
المباشدددص علددد  دص  التددد  يصات الم  دددصة دوصهمدددا كدددم  , إضددداكة إلددد 36], [34البدددصوالكتيق و 

 كبيدص ت بدي  عددد كدم يميائيدة , ودوصهمدا التدم تحدد  ا بعد  العذداقيص الك DNAج يئدة الدد

 و, [15] (C)كيتدداميق علدد   مددق خددمل احتوائ مددا, والكيميائيددة ال ي يائيددة الم  ددصات مددق

 ,glucose oxidase, catalase,ascorbic acid, flavonoidsمضددادات األكسدددة 

phenolic acids,  carotenoid derivatives  [16-19] احتددوا  الغددذا  , باإلضدداكة
 ,spartic acid, cysteine, cystine)بعددد  األحمدددا  األمينيدددة الملكدددم علددد  

tyrosine,glycine, lysine, leucine, valine, and isoleucine  )[20-22] ,  وعلد
و  C( باإلضداكة إلد  كيتداميق B-1, B-2, B-6) B complex vitaminsمعذدد كيتداميق 

E   و حمpantothenic acid   وحم  ال وليدfolic acid   وهصموندات وعوامدل حيويدة
كدددم تح يددد  عمليدددة التجددددد الخلويدددة ضدددمق جسدددم  biocatalystsتعمدددل كمح ددد ات حيويدددة 
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 . [13]اإلنساق 
 : هدف البحث ـثانياا 

 ةمعالجدددكدددم  العسدددل والغدددذا  الملكدددم أهميدددةإلددد  تحديدددد الدصاسدددة هدددذ  ت ددددأ 
 Adriamycinذدداصعتعدا م وحداالت العذددم الناتجدة عدق  ,اضد صاب ال صموندات الجنسدية

إلدد  صكدد  معدددالت الخًددوبة وسددممة األجنددة مددق التدد  يص الس ددمم الدصاسددة ؛ كمددا ت دددأ 
  .لعذاصهذا االذ  ُيحد ه 

 :مواد وطرائق البحث ـ ثالثاا 
كًدل التكا ص)كًدلم  خدمل ال امسدتص السدوص  إنداث ُأجصيت هذ  الدصاسدة علد 

 العلمم كدم كليدة العلدوم بجامعدة كم مختبصات حيوانات التجصبة والبحثالصبي  والًيأ( 
ناضدددجة كدددم أوه بلوا دددا )بعمدددص  م دددة إلددد  أصبعدددة  أن ددد  70 تدددم انتخددداب , حيدددثحلدددب

 ؛13Cmإلدد 12Cm  , وأ وال ددا مددابيق110g إلدد 85gأو ان ددا مددابيق تصاوحددت  أشدد ص(,
  دصوأ بيئدة متما لدةل جميع دا ضعت  خأُ وضعت هذ  اإلناث كم مجموعة مق األق ا  

 مدا   والغدذالل  داتناول و ,المتعادلدة ضوئيةال تصة ال, و ( oم 52_+ 2اصة )مق حيث دصجة الحص 
بغيدة التحدصي   ذكوصالدتم وضع ا بجدواص ق د  يحتدو  علد  عددد مدق  كما ,حصبشكل 

ال صمددونم مددق الددذكوص, إضدداكةد إلدد  وضدد  الددذكوص داخددل ق دد  اإلندداث قبددل كًددد الدددم 
  .لجنسمإلناث عل  اإلباضة والنشا  ااتحصي   ُبغيةبيوميق 
 :إل  مجموعتيق صئيسيتيق اإلناث المدصوسةقسمُت 

 :(A)ولم ُتجرع بجرعة وقائية Adriamycinمجموعة رئيسية أولى: ُحقنت بعقار 
 تم تذسيم ا إل  قسميق: أن   35 مقهذ  المجموعة  تت لأ 
ل ددم مددا  ُجصعددت عددق  صيدد  ا إندداث,عشددصة ويتضددمق  : بيعددمالشدداهد الالذسددم األول  -

 داخدل التجويدأ (RingerLactate) ولوجميكي  بمحلول يوماد  م ُحذنت  15 عاد  خمل
 ؛ تدددم تددد ويج خمسدددة من دددا مددد  ذكدددوص بالغدددة Intraperitoneal Injection صتدددوانميالب

 .الشاهد اإلناث باقم  كًد الدم مق, و ومصاقبة حاالت الحمل والوالدة
جصعددت عددق  صيدد  خمسددة وعشددصوق أن دد   تمجموعددة التجصبددة: وتضددمنالذسددم ال ددانم  -

كجصعددة م ددصدة داخدددل   Adriamycinيومدداد  ددم ُحذنددت بعذددداص  15ال ددم مددا  عدداد  لمددددة 
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 ,  م تم تذسيم ا إل  مجموعتيق: صتوانميبالتجويأ ال
مددق خمدد  إندداث تددم ت ويج ددا بعددد الحذددق مباشددصة بددذكوص بالغددة أولدد : تتدد لأ  مجموعددة 

 .ومصاقبة حاالت الحمل والوالدة
 أن   تم كًد الدم من ا كم أ منة مختل ة. يقعشص مق   انية: تت لأ مجموعة

مجموعــــة رئيســــية ثانيــــة: جرعــــت بالعســــل مــــ  الغــــذاء الملكــــي ثــــم ُحقنــــت بعقــــار 
Adriamycin (H+A): 

 تم تذسيم ا إل  قسميق: أن   35 مقهذ  المجموعة  تت لأ
أ مدق وتتد ل شداهد علد  الجصعدة الوقائيدة )العسدل مد  الغدذا  الملكدم(الذسدم األول: ال - 

عسدددل السددددص مددد  الغدددذا  الملكدددم المنحدددل بالمدددا  بُجصعدددت عدددق  صيددد  ال دددم  إنددداثعشدددصة 
 ك دددم أمدددا نسدددبة الغدددذا  الملكدددم؛ 800mg/kg/day [23]بنسدددبة يومددداد  15العددداد  لمددددة 

10mg/kg/day  دددم ُحذندددت بعذددداص , [26-24]%1.25أ  بتصكيددد Adriamycin  كجصعدددة
 وكًددد الدددمخمسددة من ددا مدد  ذكددوص بالغددة, تددم تدد ويج  .صتددوانميبم ددصدة داخددل التجويددأ ال

 باقم الشاهد.مق 
عدق  صيد   أن د  جصعدتيق خمسة وعشص مق  وتت لأ, مجموعة التجصبة الذسم ال انم: -

بدن   النسدب و  يومداد  15عسل السدص م  الغذا  الملكم المنحل بالما  العاد  لمددة ب ال م
يتوانم,  دم تدم تذسديم ا إلد  ص بداخل التجويأ ال  Adriamycin م ُحذنت بعذاص  ,السابذة

مق خم  إناث تم ت ويج ا بعد الحذق مباشدصة بدذكوص أول  تت لأ مجموعتيق: مجموعة 
أن د  تدم كًدد  قيعشدص مدق  انيدة تتد لأ  مجموعةة ومصاقبة حاالت الحمل والوالدة و بالغ

 الدم من ا كم أ منة مختل ة.
أن دد , بداللددة الددم م إع ائ ددا لكددل  Adriamycinقددد تددم حسدداب كميددة جصعددة و 
 كجصعدة م دصدة تع د  كدل 2mg/m75-60لشدخ  البدالا ال بيعدم التم ُتع   لالجصعة 

سد   يومدا, حيث تُذدص كميدة الجصعدة اعتمداددا علد  الدو ق أو علد  مسداحة  21 إل  15
 .[27,28] الجسم

مسدددداحة سدددد   جسددددم كددددل أن دددد  بعددددد حسدددداب و ن ددددا و ول ددددا حسدددداب  وقدددد تددددم
  [29] (Duboisمعادلة دوبو  )وباستخدام 
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  :طرق العمل المخبرية ـ رابعاا 
I.   كًددد الدددم مددق العضددلة الذلبيددة مباشددصةد ووضددعه ب نابيددب خاًددة تحتددو  علدد  مددان

 :(, وذل  حسب كل مجموعة  منية(Heparinتخ ص 

 .بعد مصوص  م ة أيام عل  الحذق: (I)ال مق األول 
 .بعد مصوص خمسة أيام عل  الحذق: (II)ال مق ال انم 
 .: بعد مصوص عشصة أيام عل  الحذق(III)ال الث ال مق 
 : بعد مصوص خمسة عشص يوماد عل  الحذق.(IV)ال مق الصاب  

II.  الددددم, وأخدددذ المًدددل وتحليدددل ال صموندددات الجنسدددية  ت  يدددل(F.S.H & LH & 

Progesterone & Estradol)  آلدم بج دا  تحليدل ال صمونداتRoche Cobas e 

: المذايسددددات المناعيددددة بآليددددةيعمددددل  ,erationGenth4وهددددو مددددق الجيددددل الصابدددد   411
 Electro Chemiluminiscence (ECL)  الك صبائم الكيميائم  الت لب

III.  مصاقبددة إندداث ال امسددتص التددم تددم ت ويج ددا كددم مجموعددة الشدداهد ال بيعددم إذ نجددد أق
  18الوسد م عندد ال امسدتص السدوص  كدم كًدل التكدا ص تًدل إلد مددة الحمدل معددل 

 . 10إل   8بيق  المواليدعدد  يتصاوح و يوم كحد وس م

IV.  حسدداب  مددق اإلباضددة أو  مددق التعدداكم المبددي  مددق التدد  يص الم  ددص للمبددي  عددق
 صيدد  عدددد األيددام التددم مضددت مددق تدداصيخ التدد اوه حتدد  قبددل يددوم مددق تدداصيخ الددوالدة 

 يوم( 18م صوحُا من ا مدة الحمل )

 النتائج والمناقشة: ـ خامساا 
A.بعقارحقونة الم ةالمجموعة الرئيسي Adriamycin ية ئدون جرعة وقا(A) : 

1-A واضطرابات الهرمونات الجنسية: تغيرات  ةدراس 
مق خمل التحاليل ال صمونية التم أجصيت عل  المجموعة الصئيسية المحذونة 

وم   1)جدول صقم ), ومذاصنت ا م  المجموعة الشاهدة (A)بالعذاص دوق جصعة وقائية 
 F.S.H)   وص مق أ واص المبي  ولكٍل مق ال صمونات الجنسية  المجال المعياص  لكل

& LH & Estradiol & Progesterone) ( وذل  بغية تحديد أ واص  2)جدول صقم
بعض ا إل    تم ممح ة وجود حاالت اض صابات هصمونية, أدالمبي  بشكل دقي ؛ 
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لت ) م ة أيام مق حذق (, وذل  بعد  5/  2سق الي   المبكص)العذم الجنسم( بنسبة ًو
( بعد خمسة أيام مق 5/  4؛ وت داد هذ  النسبة لتًل ) (A-I)العذاص كم ال مق األول 
( كم 5/  2معدل )إل  ؛  م تتصاج  هذ  النسبة لتًل (A-II)الحذق كم ال مق ال انم 

وذل  بسبب التخل   (A-IV)الصاب   ال مق( كم 5/  (1 ومعدل, (A-III)ال مق ال الث 
؛ وهذا ما توضحه النتائج مق خلو جمي  أكصاد هذ  المجموعة مق مق العذاص بشكل ج ئم

أ واص اإلباضة أو ال وص اللوتئينية ماعدا   وص حالة واحدة ل وص ليتوئينم كم ال مق 
مذاصنة بمجموعة  . أما باقم األ واص ك م أ واص بدائية )أ واص جصيبية((A-IV) الصاب 

الجنسية هو الخلل كم البنية  ذ  االض صاب ال صمونية؛ علماد أق سبب هالشاهد ال بيعم
بدئم, أما اض صاب المبي  ال انو  المبي  اللذل  ُسميت باض صاب جية للمبي  النسي
سوأ يتم ذكص  كم مذالة وهذا ما تج عق اض صاب كم ال صمونات الموج ة للمبي  كين

 .أخص  قيد النشص
مددق خددمل الدددوص الم  ددص ة ويمكددق ت سدديص هددذ  االضدد صاب ال صمونددات الجنسددي

تحلدل وتمدو ت كدم البنيدة النسديجية للمبدي  وهدذا و  ,لعذاص بت  يص  عل  الخميا التكا صيدةل
ددل إليدده كددم دصاسددة  ؛ [30]لعذدداص علدد  المسددتو  النسدديجم سددابذة لنددا لددن   امددا تددم التًو

وبددددداألخ  الخميدددددا الجصيبيدددددة كدددددم الجصيبدددددات الناضدددددجة واألجسدددددام الًددددد صا  المنتجدددددة 
والتدم تتنداام مد  هصموندات الغددة  (Estrogens & Progestron)نات المبيضدية لل صمو 

بآليددة تعددصأ بالتغذيددة الصاجعددة ممددا يدد  ص سددلباد علدد  الدددوصة  (F.S.H & LH)النخاميددة 
سددتذمب كيعددود الأمددا تصاجدد  حالددة االضدد صابات المبيضددية  ؛المبيضددية )حالددة األ ددواص(

مددق   صحددةة عددق  صيدد  ا  دداص السددمي  و بية والددتخل  مددق نواتجدده االسددتذمالعذدداص هددذا 
التعدداكم  الجسددم إلدد  عددودة بالتددالم, [27] ) صيدد  البددول والبددصا ( بشددكل تدددصيجمالجسددم 

لدد   والتجددددالتدددصيجم  علدد  مسددتو  الجصيبددات  نشددا ه االنذسددامم التكددا ص النسدديجم وا 
 . المبيضية

سدددددا  التدددددم أجصيدددددت علددددد  ن [5,6]السدددددابذة  نتائجندددددامددددد   وتت ددددد  هدددددذ  النتدددددائج
حًددددول حدددداالت انذ دددداط  مددددث م قددددت كددددم بدايددددة و  Adriamycin متعا يددددات لعذدددداص

دلت %92.5تعا م العذاص بنسبة  ,  م تم  اض صابات  م ية كدم أ ندا  كتدصة العدمه ًو
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دددول و  %86.41إلددد   ضددد صابات نتيجدددة لم ,إلددد  سدددق يددد   مبكدددصمدددن ق  %15.38ًو
 & F.S.H & LH) هصمونددات وكدد  التحاليددل التددم تمددت علدد الجنسددية  ال صمونيددة

Estradiol). 
ُأجصيددددت حددددول تدددد  يص عذدددداص  [31]  مدددد  دصاسددددة أخددددص تت دددد  هددددذ  النتددددائج كمددددا 
Adriamycin ت بيدددد  نتدددائج تت ددد  مددد  و  ,البشدددصية علددد  مسدددتو  ال صموندددات األن ويدددة

  األدصياميسدددددددددددددددددددددددددديق والسيكلوكوسدددددددددددددددددددددددددد اميد, عذدددددددددددددددددددددددددداصلكيميددددددددددددددددددددددددددائم اللعددددددددددددددددددددددددددمه ا
كدم الددوصة  اتحددوث اضد صاب و ا عل  عدد مدق النسد  Methotrexateوالمي وتصكسات

 . [32]الش صية وانذ اط ال مث الم قت
 وقائية ( يوضح التحاليل الهرمونات الجنسية عند أنثى هامستر محقونة بالعقار دون جرعة1جدول رقم )
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 يوضح النسب المعيارية للهرمونات الجنسية لكل طور من األطوار (2)جدول رقم 

 
2-A :دراسة معدالت الخصوبة 

لدددم تحددددث كدددم المجموعدددة الصئيسدددية المحذونددددة أنددده  (3)نمحددد  مدددق الجددددول صقدددم 
والتددم تددم ت ويج ددا بعددد يددوم واحددد مددق حذن ددا بدددوق جصعددة وقائيددة  Adriamycinبعذدداص

حداالت والدة بمعددل  كيده تمدتالدذ  مذاصندة بالشداهد ال بيعدم بالعذاص أ  حداالت والدة 
إلددد  التددد  يص السدددمم  ت سددديص ذلددد   يمكدددق, و أجندددة وكدددم ن ددد  الددد مق وال دددصوأ (10-8)
علدد  الجصيبددات المبيضددية الناضددجة والتددم تمتددا  بنشددا  انذسددامم عدداٍل, و إلدد  للعذدداص 

اصت اط نسبة ال  صات المميتدة كدم الخميدا الجنسدية األن ويدة, وهدذا مدا أوضدحته الدصاسدة 
نداتج  وصبمدا النسيجية كم مذالة قيد النشص كم مجلدة البحدوث العلميدة كدم جامعدة حلدب,

ددول إلدد  سددق يدد   مبكددص )أ  حدداالت عذددم(  عددق اضدد صابات مبيضدديه, أدت إلدد  الًو
 كما أوضحته الدصاسة ال صمونية.

يومدداد مددق حذددق العذدداص )أ  خدداصه كتددصة  18حالددة والدة واحدددة بعددد تمددتقددد أندده  إال   
وكاق عدد األجنة ا ناق أ  أق عدد الجصيبات الناضجة كاق ا ناق وهدذا يددل  التجصبة(,

إلد   8ل  انخ ا  عدد الجصيبات الناضدجة عدق معددل ا ال بيعدم الدذ  يتدصاوح بديق  ع
, وهدو صبمدا نداتج عددق %78انخ دا  بمعددل  , وهدذا يعندم حددوثجصيبدات ناضدجة 10

الددددتخل  مددددق األ ددددص السددددمم للعذدددداص وذلدددد  عددددق  صيدددد  اسددددتذمبه و صحددددة كددددم البددددول 
جصيبدات  كاكم عدق انتداه ايص تشكلبت خص بشكل ايص كاكم مما نتج عق  [27]والبصا 

  .يضة ًالحة لإللذاحو قابلة إلنتاه ب ,ناضجة كاملة
أكلددت ًددغاصها بعددد يددوميق مددق الوحيدددة التددم ولدددت مددق الجددديص بالددذكص أق األم  
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السدلو  هدذا  علمداد أق لغدذا  والمدا وجودهدا كدم  دصوأ م اليدة مدق حيدث االوالدة  صام 
حالدة نذد  بالغدذا  وهاتداق الحالتداق  تتخذ  إنداث ال امسدتص عندد اإلحسدا  بدالخ ص أو

من يتاق بداللة المجموعة الشاهد ال بيعية التدم تدم ت ويج دا كدم ن د  ال دصوأ والد مق 
ة أدت إلد  ن وق ددا و لذي دي سدص ذلد  وجددود تشدوهات خ  وصبمدا ولدم تحددث حداالت مما لددة, 

ة نسددب أق. خمًددة الذددول (أجنددة م صقددة اللددوقوجددود  ح و )حيددث لدد أكددل األم لًددغاصها
التددم  [35-33]عدددد مدق األبحدداث مدد  نتدائج وهددذا يتذداصب , %100 كاندتن دو  األجنددة 

الج دددا  بيندددت أ دددص ت بيددد  عذددداص األن صاسددديكلينات وأدصياميسددديق وال اصموصوبيسددديق علددد  
ددل   , ووال ئددصاق الجددصذاق التناسددلم األن ددو  عنددد إندداث , و تدد  يص هددذا العذدداقيص علدد  الن س 

 معدددل مددوت الخميددا المخًددبة قبددل وبعددد االنغددصا  و يددادة ,خًددوبةالعلدد  معدددالت 
ة لدددد  ي دددذ  ل  حددددوث تشدددوهات خ  إضددداكة إلددد  , أجندددةعندددد  اصت ددداط نسدددبة الن دددو بت بتسدددبو 

 األجنة  .
, التددم أجصيددت علدد  نسددا  [5,6]مدد  دصاسددتنا الميدانيددة السددابذة يت دد  أيضدداد وهددذا 

 %91بمذددداص انخ ددا  معدددل الخًددوبة حيددث لددوح  , Adriamycinمتعا يددات لعذدداص 
 , وحددوث حداالت إج دا  ع دو  عندد(علماد أن م قدد أنجبدوا أ  داالد قبدل التدداو  بالعذداص)

 صموندددات الحددددوث  اضددد صابات كدددم ل ن دددصاد النسدددا  اللدددواتم حملدددق أ ندددا  تعدددا م العذددداص, 
تددددددتحكم كددددددم اإلباضددددددة ونضددددددج الجصيبددددددات والحمددددددل, وخاًددددددة هصمددددددوق التددددددم جنسددددددية ال

 .األم اتكم ألصحام  األجنةل كبيص كم ت بيت البصوجستصوق الذ  ُيساهم بشك
 ةعند أنثى هامستر محقونة بالعقار دون جرعة وقائي حاالت الحمل والوالدة( يوضح 3جدول رقم )
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حيدث ال صمونيدة ومعددل الخًدوبة  الدصاسدةتواكد  بديق أيضداد وجدود ومق الممحد  
يوجددددد جصيبددددات أ   ددددوص إباضددددة )أ  ال وجدددود الدصاسددددة ال صمونيددددة لدددم يمحدددد  خددددمل 
انعدام معدل الخًوبة كم كتدصة التجصبدة, ومدا حددث مدق  وكذل  األمصناضجة كاملة(, 

حالددة حمددل واحدددة كانددت بعددد ن ايددة التجصبددة بدد مث أيددام )بعددد الدد مق الصابدد ( وهددذا ي كددد 
  .انخ ا  نسبة الخًوبة حت  بعد ن اية التجصبة

B.ي كجرعــــة الوقائيــــة المجموعــــة الرئيســــية المجرعــــة بالعســــل مــــ  الغــــذاء الملكــــ
 :Adriamycin (H+A)والمحقونة بعقار 

1-B واضطرابات الهرمونات الجنسيةالتغيرات  ةدراس: 
مق خمل التحاليدل ال صمونيدة التدم أجصيدت علد  المجموعدة الصئيسدية المجصعدة 

, 4)جددول صقدم ) (H+A)لكدم والمحذوندة بالعذداصمبالجصعة الوقائيدة العسدل مد  الغدذا  ال
و مد  ( 1جددول صقدم ) (A)مجموعة المحذوندة بالعذداص دوق جصعدة وقائيدة  ومذاصنت ا م 

المجموعددددة الشدددداهدة والمجددددال المعيدددداص  لكددددل  ددددوص مددددق أ ددددواص المبددددي   ولكددددٍل مددددق 
بغيدة تحديدد   (F.S.H & LH & Estradiol & Progesterone)ال صموندات الجنسدية 

اإلباضددددة كددددم أ ددددواص  ا ديدددداد , لددددوح 1)جدددددول صقددددم )أ ددددواص المبددددي  بشددددكل دقيدددد  
ب عماص متذاصبدة ووضدعت كدم ن د  البيئدة   اجميعخذت الشواهد )علماد أن ا أُ  ةمجموعال

مجموعددددة الالدددب  ك .ذكوص لتنشدددي  دوصت دددا التناسدددلية(الدددوتدددم وضددد   ,وال مددداق والمكددداق
, (5/4)كددم  ددوص اإلباضددة بمعدددلكانددت المجصعددة بالعسددل مدد  الغددذا  الملكددم  ةالشدداهد
أ  لددم يمحدد  وجددود كمددا , (5/3)المجموعددة ال بيعيددة كددم كدداق معدددل اإلباضددة بينمددا 

دول إلد  سدق يد   مبكدص )حداالت  لةحا اض صاب كدم ال صموندات الجنسدية أو حالدة ًو
ددلت إلدد   ددوص واضدد  أل ا ديددادهنددا   علدد  العكدد عذددم(؛ بددل  عددداد اإلندداث التددم ًو

 (A)دوق جصعدددة وقائيدددة  Adriamycinاإلباضدددة مذاصندددة بالمجموعدددة المحذوندددة بعذددداص 
 أهميدة علد  ممدا يددل, كدم الد مق ال دانم ت  صهداصادم  ,وخاًة كدم الد مق ال الدث والصابد 

 , وAdriamycinكدددم التذليدددل مدددق ا  ددداص الجانبيدددة لعذددداص العسدددل مددد  الغدددذا  الملكدددم 
والح ددا  علي ددا علمدداد أن ددا المنتجددة  مسدداهمته بتخ ددي  نسددبة الخميددا الجصيبيددة المتحللددة

 )قيدددد النشدددص(, ةالدصاسدددة النسددديجيت كدددد  وهدددذا مدددا  .ضددديةبشددكل صئيسدددم لل صموندددات المبي
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يمكددق ت سدديص هددذ  و  ؛وت كددد  دصاسددة معدددالت الخًددوبة التددم سددوأ يددتم مناقشددت ا الحذدداد 
حمددا  األكسدددة و األمضددادات  مددقالعسددل والغددذا  الملكددم النتددائج مددق خددمل محتددو  

 ال ي يائيددة الم  ددصات مددق كبيددص ت بددي  عدددد كددم صئيسددياد تلعددب دوصاد التددم مينيدده األ

 Adriamycinوبالتددالم ت بددي  التدد  يص الم  ددص الددذ  ُيحد دده عذدداص  [19-15]والكيميائيددة
عندد الخميدا  يةكم  يادة تح ي  الذددصة االنذسدام دوصهاإضاكة إل   ,الخميا المبيضيةكم 

 كدم يسداعد الدذ  Glutathione Reductaseاإلند يم  كعاليدة  يدادة مق خمل )الجنسية 

 ن يمداتاإل تكدويق كدم الدذ  يددخل  الكلوتدا يوق وتنشدي , (الخميدا ونمدو متنشدي  انذسدا

( Glutathione-S-transferaseو  Glutathione Peroxidase لألكسددة ) المضدادة 
دا دوصدا تد د  التدم  [11]  صتبا  دا مع دا ب السدامة المدواد ضدد الخليدة عدق الددكاط كدم هامد
 مدق التد  يص الم  دص للعذدداص يةالمبيضدميددا الخ, وبالتدالم تحمدم Adriamycin الدد ومن دا
 اك  عل  سوية ال صمونات بالشكل ال بيعم أو شبه ال بيعم.وتح

دوص العسدددل كدددم دص  عديددددة حدددول مددد  نتدددائج أبحددداث نتدددائج تت ددد  هدددذ  الوب دددذا 
يدائم )وهدو عذداص كيم  -سدم -المايتومايسديقكعذداص الكيميائيدة ت  يص العديد مق المصكبدات 

عذدداص المي وتصكسدديت )وهدددو عددمه كيميددائم لمصضددد  , و [7]ص اق( ُيع دد  لمصضدد  السددد
 للت  يدص مضدادة ًدائ خالعسدل امدتم   األبحداث, حيدث بيندت هدذ  [36] السدص اق(

ت د  تكمدا لجسددية( كدم خًد  ال ئدصاق البيضدا ؛ الخميدا )الجنسدية, وا مدق الندوعيق كدمل
ل وسدددددد يد  اسددددددت اعة العسددددددل ت بددددددي  ال عددددددل الت  يددددددص  أوضددددددحتالتددددددم دصاسددددددة المدددددد  

يق , Brodidacoumالمبيدد بصودي داكوم  يحد دهت بي  األ دص السدمم الدذ  و , [8]الخاًص
م شددص االنذسددام الخلددو  كددم الدصاسددتيق علدد   باعتمدداد [9] كددم خًدد  ال ئددصاق البيضددا 

 التغيصات النسيجية و الكصوموسومية وتشوهات ص و  الن اأ. نسبةواختباص 
اصت دداط نسددبة هصمددوق البصوجسددتصوق ضددمق  بينددتكذددد ال صمونيددة أمددا التحاليددل 

ال صمدوق هدذا نمحد  اصت داط نسدبة  دم الشداهد الحد األعل  لمجال ال وص الذ  ُيم لده, ك
هدذ  النسدبة تدنخ   أق  دم ال تلبدث  (H+A-I)الد مق األولكدم  وتستمص, (5/2)بمعدل 
يبيددة لًدددمة التخص لنتيجددة  (5/1)لتًددل إلدد  معدددل  (H+A-II)كددم الدد مق ال ددانم قلدديمد 

مدددصة أخدددص  كدددم الددد مق د داوتددد  لتعدددود  للخميدددا المنتجدددة ل دددذا ال صمدددوق مدددق قبدددل العذددداص,
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مددد  ممح دددة أق  (4/3)بمعددددل  (H+A-IV)كدددم الددد مق الصابددد   و (H+A-III) ال الدددث
مددق الممحدد  أيضدداد عنددد و  ؛كددم أ ددواص اإلباضددةكانددت  هددذا ال صمددوقال يددادة كددم أالددب 

المجموعدددة المجصعدددة بالعسدددل والمحذوندددة ب (A)ة شددداهد المجموعدددة الصئيسدديبددديق  مذاصنددةال
نسبة هصمدوق االسدتصاديول إلد  الحدد األعلد  ال بيعدم )أ  أعلد   ا دياد (H+A)بالعذاص

هددذ  إال أن ددا تتصاجدد   لل ددوص الددذ  ُتم لدده, ( وضددمق المجددال األعلدد  Pg/ml 400مددق
لم  ددص بسدبب تدد  ص المبدي  بشدكل ج ئددم بداأل ص ا (H+A-II)كدم الدد مق ال دانم النسدبة 

المجموعددة الصئيسددية  . أمددا(H+A-IV)الصابدد   الد مق كددممجدددداد االصت دداط بللعذداص, لتعددود 
 .تنخ   هذ  النسبة دوق أق تصت  ك (A) المحذونة بالعذاص كذ 

ُيع   ذلد  إلد  عدامليق أساسدييق: األول أق العسدل والغدذا  الملكدم قدد دص  قد 
 دذ  ال صموندات, والعامدل ا خدص هدو مدا الت  يص الم  ص عق الخميا المبيضدية المنتجدة ل

يحتويدددده العسددددل مدددد  الغددددذا  الملكددددم مددددق هصمونددددات  بيعيددددة ك صمددددوق البصوجسددددتصوق 
واالسدددتصاديول إضددداكةد إلددد  عوامدددل حيويدددة تح ددد  علددد   يدددادة اًددد ناط هدددذ  ال صموندددات 

[12,13]. 
عسددل مدد  للتت دد  هددذ  النتددائج مدد  نتددائج أبحدداث عديدددة حددول الدددوص ال صمددونم 

ا ديدداد  وخاًددة ,لغدددد التناسددلية كددم كددل مددق الددذكوص واإلندداثكددم تنبيدده ا الملكددمالغددذا  
دصاسدات أخدص  تبديق مد   أيضداد  تتواكد كمدا  ,[37,38]واألجسدام الًد صا  الجصيبداتعدد أ

 تستسددتصوقوالسددتصاديول, مدد  تدد  يص اال الغددذا  الملكددمتشددابه التدد  يص ال صمددونم للعسددل و 
مسدددتو  هصموندددات الغددددة النخاميدددة  يدددادة وص  كدددم , ود[39]علددد  إنددداث وذكدددوص الجدددصذاق 

 وكددذل  األمددص باحتوائدده, [10] )لإلناث(والبصوجسددتصوق)للددذكوص( التستسددتصوق هصمددونم و 
 .Gonadotropine [37]عل  ال صموق الجنسم الموجه للذند الغونادوتصوبيق  أيضاد 

 
 بعد تجريعها بالعسلونة بالعقار ( يوضح التحاليل الهرمونات الجنسية عند أنثى هامستر محق4جدول رقم )
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 )ُيشير السهم   إلى ارتفاع الهرمون عن المعدل الطبيعي في الطور الذي ُيمثله(

2-B :معدالت الخصوبة 
لعسل م  الغدذا  اجصعة بالمجموعة الصئيسية المجصعة  لد  (5)نمح  مق الجدول صقم 

 (H+A-III)لدد مق ال الددث كددم ا والدةحدداالت  وجددود (H+A)والمحذونددة بالعذدداص  الملكددم
عملية اإلباضة بعد حذق العذاص بذصابة سبعة إل  تسدعة أيدام(, وتصاوحدت كيه تمت  الذ )
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إلد   4 مدق)تصاوحدت عددد الجصيبدات الناضدجة أق  أ  أجندة( 5إلد   4مق)أعداد األجنة 
وهددددذا يدددددل علدددد  انخ ددددا  عدددددد  ,(جصيبددددات تحتددددو  علدددد  بويضددددة ًددددالحة لإللذدددداح 5

 10إلددد   8مدددق ) الدددذ  يتدددصاوح عدددق معددددل ا ال بيعدددم %50بمعددددل  الناضدددجة تالجصيبدددا
كددم اإلنجدداب تحسددق ملحددو   يعتبددصهددذا االنخ ددا  أق مددق صام وبددال ؛(جصيبددات ناضددجة

معددددددل حيدددددث كددددداق  ,(A) المحذوندددددة بالعذددددداص دوق جصعدددددة وقائيدددددة ذاصنددددده بالمجموعدددددةم
حدد ت   الدذ) (H+A-IV)  أمدا كدم الد مق الصابد   ؛ %100االنخ ا  كم ن   ال مق 

معددل الخًدوبة  كذدد ا داد(, حذق العذداصيوم مق  15إل  12بذصابة اإلباضة عملية كيه 
, جصيبددداد  10إلددد   7أ  أق عددددد الجصيبدددات الناضددجة كددداق بدديق ,(أجنددة  10إلددد   7بدديق )

 10إلدد   7عدددد الجصيبددات الناضددجة بدديق حيددث كدداق وهددم نسددبة  بيعيددة تواكدد  الشدداهد 
مبددددي  إلدددد  وضددددعه ال بيعددددم دوق انخ ددددا  معددددل الوهددددذا يدددددل علدددد  عددددودة  ,اد جصيبدددد

 (A)الخًوبة بل هنا  تحسق واض  وكدص  كبيدص عندد مذاصنت دا مد  المجموعدة السدابذة 
 .%100التم بلا معدل انخ ا  الخًوبة كم ن   ال مق إل  

حمايدة المبدي  مدق كدم العسدل والغدذا  الملكدم تدل هدذ  المع يدات علد  دوص 
الجصيبدددات  تحديدددداد جصيبدددات المبيضدددية و لل كامدددلالتحلدددل لا , ومنددد التددد  يص الم  دددص للعذددداص

مذاصندة  خ ي دة بالعذداصًددمة التدم حددث ل دا باست نا  األ منة األول  المبكصة  ,الناضجة
, واسدت اط إكمدال الددوصة المبي  حيويتده إذ سصعاق ما استعاد ,(A)بالمجموعة السابذة 

ول إل  جصيبات ناضجة تحو  عل  بوي ضدة ًدالحة لإللذداح وهدذا المبيضية حت  الًو
حدداالت أ  الدصاسددة ال صمونيددة   ددص لددم تُ , وكددذل  األمددص توضددحه معدددالت الخًددوبة مددا

 أيضداد  ؛ وصبمدا يعدود)قيدد النشدص( وهذا يت   م  الدصاسة النسديجية ,عذم )سق ي   مبكص(
عمليدة الذ  يلعب دوصاد أساسدياد كدم  4)صقم جدول)هصموق البصوجستصوق أ ياد تصكي  إل  
إذ أق العذداص يصكد  مدق  [40]مند  حداالت اإلج دا  الع دو و البويضة كم الصحم  ص انغ

 [5,6]حاالت اإلج ا  الع و  
حالدددة كددم إال  (A)كمددا كددم المجموعدددة  مواليددددهق يدد كلقلدددم كمددا أق األم ددات  
تدددل و  .إلدد  حددد شددبه االنعدددام جنددةن ددو  لأل, وهددذا يدددل علدد  انخ ددا  نسددبة واحدددة كذدد 

صكدد  معدددل الخًددوبة لددد  اإلندداث  كددم العسددل مدد  الغددذا  الملكدم صهدذ  النتددائج علدد  دو 
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 مواليددد وبالتددالم والدةالددتخل  مددق األ ددص الت  يددص  علدد  البويضددة  والمحذونددة بالعذدداص, 
 .دوق ن و  بيعية استمصت كم الحياة 

 للعسبعد تجريعها باعند أنثى هامستر محقونة بالعقار  حاالت الحمل والوالدة( يوضح 5جدول رقم )

 

 
 إذ ,ال صمونيدة ومعددل الخًدوبة الدصاسدةتواكد  بديق هندا   ة أيضاد لممح الجديص باومق 

اضددد صاب  حددداالت سدددق يددد   مبكدددص )عذدددم(, أووجدددود لدددم يمحددد  خدددمل الدصاسدددة ال صمونيدددة 
لددم تتدد  ص  التددممعدددالت الخًددوبة يتواكدد  مدد  , وهددذا وجددود أ ددواص إباضددة, بددل بدددئم ممبيضدد

ل قصيبدة جدداد مدق المعددالمعددالت  هدذ  بدل كاندت, (A)وعدة السدابذة ك يصاد كما حدث كدم المجم
 ك  علددد  البنيدددة النسددديجية مدددق التمددددو تأ  أق العسدددل مددد  الغدددذا  الملكدددم قدددد حدددا, ال بيعدددم

 .(A)والتحلل الذ  ُيحد ه العذاص كما حدث كم المجموعة 
دلت إلد   [41]وهذا يتواك  مد  دصاسدات عديددة أجصيدت علد  الجدصذاق  التدم ًو

 [42] ومد  دصاسدة علد  النسدا  ؛, والعذم الجنسدمصحملل تعانم مق ضموص , والي   سق
 ,الددوصة الشد صية أعدادكدم الغدذا  الملكدم العسل م   حيث ساهمبلغق سق الي   اللواتم 

  .تخ يأ حاالت الن أ وعودة الصحم لوضعه ال بيعم و 
 :اتاالستنتاج ـ سادساا 

الح دا  علدد  كدم يحتويدده مدق مضدادات أكسددة العسدل مد  الغدذا  الملكدم بمدا  يسداعد -
علددد   Adriamycinلعذددداص لمدددق التدد  يص السدددمرم الم  دددص  هحيويددة المبدددي  وو ائ ددد

 & Estradoilالخميدددددددا المبيضدددددددية المنتجدددددددة لل صموندددددددات المبيضدددددددية )

Progesterone).  
المحاك دة علد  مسدتو  ال صموندات الجنسدية كدم كدم العسل م  الغذا  الملكم يساهم  -
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مددددق اضدددد صابات هصمونيددددة  تددددود  إلدددد  عذدددداص ال ُيحد ددددها مددددبددددالصام مة  بيعيددددة سددددوي
 اض صاب مبيضم. 

تد  يص الأعدداد أ دواص اإلباضدة  بدالصام مدق   يدادة كدم العسل م  الغذا  الملكميساهم  -
مددددق الجصيبددددات هددددا خلو  التددددم تدددد د  إلدددد الُسددددمرم للعذدددداص علدددد  الجصيبددددات المبيضددددية 

كمدددا كدددم المجموعدددة المحذوندددة بالعذددداص دوق   اضدددةمدددق  دددوص اإلبالناضدددجة وبالتدددالم 
 .(A)جصعة وقائية

إندداث ال امسددتص المحذونددة بالعذدداص مددق كددم حمايددة العسددل مدد  الغددذا  الملكددم  يسدداهم  -
ول إل  سق الي   المبكص )عذم جنسم(.  الًو

عددددد  ب يدددادةمعددددالت الخًدددوبة, وذلددد  صكددد   كدددمالعسدددل مددد  الغدددذا  الملكدددم  يسددداعد -
كدددم الددد مق ال الدددث  %50والتدددم بذيدددت محاك دددة علددد  معددددل ا جة الجصيبدددات الناضددد
اصت عددت إلدد  المسددتو  ال بيعددم كددم الدد مق الصابدد , بينمددا انخ دد   ددم  مذاصنددة بالشدداهد

المجموعددة المحذونددة بالعذدداص دوق جصعددة كددم  %100إلدد  عدددد الجصيبددات الناضددجة 
 كم كتصة التجصبة. (A)وقائية

نسدددبة نجددداة األجندددة إلددد  مسدددتو  شدددبه  يدددادةيسددداعد العسدددل مددد  الغدددذا  الملكدددم كدددم    -
  .(A) بيعم مذاصنة بالمجموعة المحذونة بالعذاص دوق جصعة وقائية

 التوصيات: ـ سابعاا 
اعتبددداص أق العسدددل والغدددذا  الملكدددم يعتبدددصاق مدددق المدددواد الغذائيدددة ايدددص ضددداصة علددد    -

جصعدة أخدذ  Adriamycinل  النسدا  المتعا يدات لعذداص علإلنساق, ككاق مق المحبذ 
ال صمونيدة وال م يدة  االضد صاباتمدق  ت قلحمدايوذل  وقائية مق العسل والغذا  الملكم 

الحاًدلة بسدبب سدق  اإل عاجداتعند تعدا م العذداص, وبالتدالم الدتخل  مدق  الممح ة
 الي  .

 خددذ جصعددة وقائيددة بيمكددق صكدد  الذدددصة اإلنجابيددة عنددد النسددا  المتعا يددات للعذدداص كمددا  -
 الملكم.مق العسل والغذا  

أخددذ جصعددة وقائيددة مددق العسددل للنسددا  الحوامددل والمتعا يددات ل ددذا العذدداص كمددا ُيحبددذ  -
 أجنت ق.سممة تمكن ق مق الح ا  عل  لوالغذا  الملكم 
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