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الملخص

تُ ُّ
عد المستحضرات الصيدالنية الطبيعيةة حاليةا مة المركبةات التةع يعتمةد عليهةا
ف ةةع معالج ةةة ك ي ةةر مة ة األمة ة ار تح ةةت مس ةةمم الط ةةب الب ةةدي  ,و لة ة لم ةةا تمتلكة ة مة ة

مكونةةات طبيعيةةة لةةيأ لهةةا نع ة ار

جانبيةةة ب ة تُعةةال األع ة ار

الجانبيةةة الناتجةةة ع ة

الم ةواد الصةةيدالنية الكيميا يةةة .م ة نهةةم تل ة المستحض ةرات ج ة ور نبةةات الجنسةةن  ,التةةع
تُعتبةر مة نك ةر العقةةاقير الشةعبية انتشةا ار فةةع شةرقع آسةيا والتةةع نعتمةد فةع عةةام 1990
المعن ةةد و
ض ةةم ق ةةانو المتمم ةةات الئ ا ي ةةة ,فه ةةو يس ةةت دم ف ةةع معالج ةةة ح ةةاالت العق ةةم
ّ
معالج ةةة االض ةةطرابات الهرموني ةةة المرافق ةةة لسة ة الي ةةنأه ومة ة هن ةةا ج ةةا ت نهمي ةةة هة ة

الد ارسةةة لتب ةي إمكانيةةة االسةةتةادة من ة فةةع معالجةةة التةةن يرات السةةلبية لعقةةار ندرياميس ةي
 , Adriamycinالة

يعتبةر مة نك ةر العقةةاقير المضةادة للسةرطا اسةت داما ,وبصةةورة

اص ةةة ت ةةن ير عل ةةم الجريب ةةات الناض ةةجة واألجس ةةام الص ةةة ار

نشاط وفيزولوجية المبي

ات الت ةةن ر الكبي ةةر ف ةةع

وبالتالع حدوث اضطرابات طم ية وحةاالت عقةم عنةد النسةا

المعالجة ةةات به ة ة ا العقة ةةاره وقة ةةد بينة ةةت ه ة ة الد ارسة ةةة دور ج ة ة ور عشة ةةبة الجنسة ةةن فة ةةع
المحافظةةة علةةم مسةةتويات قريبةةة م ة المسةةتويات الطبيعيةةة للهرمونةةات الجنسةةية ,رغةةم

سةةمية هة ا العقةةار ,وبالتةةالع زيةةادة نعةةداد نطةةور ااباضةةة ,ورفةةم مسةةتول حالةةة ال صةةوبة

بح ةةدود  %23.5وتعة ةةو

الة ةةنقذ ال ة ة

حص ة ة بس ةةبب التة ةةن ير السة ةةمع للعقةةةار علةةةم

ال اليا الجريبية.
ورد البحث للمجلة بتاريخ ةا2013/10/23
قب للنشر بتاريخ ةا2013/12/15
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أوالا ـ المقدمة:

تعتب ة ة ةةر جة ة ة ة ور عش ة ة ةةبة الجنس ة ة ةةن schinseng

للمركبة ة ة ة ةةات الةعالة ة ة ة ةةة كنحمة ة ة ة ةةا
يحت ة ة ةةو عل ة ة ةةم نك ة ة ةةر مة ة ة ة

 Panaxه محزون ة ة ةةا طبيعي ة ة ةةا

الجنس ة ة ة ة ةين  ,[1-3] Triterpene Ginsenosideإ

ال ة ة ةةي نوع ة ة ةةا مة ة ة ة تلة ة ة ة األحم ة ة ةةا

 ,ونك ره ة ة ةةا ش ة ة ةةيوعاُ

 ,[4,5] Rb1,Rb2,Rc,Rd,Re,Rf,Rg1,Rg3,Rh1إض ة ة ة ة ةةافة إل ة ة ة ة ةةم غناهة ة ة ة ة ةا بمة ة ة ة ة ةواد

الس ة ة ة ة ة ة ة ةةابوني  ,Saponinإ يوج ة ة ة ة ة ة ة ةةد نك ة ة ة ة ة ة ة ةةر مة ة ة ة ة ة ة ة ة  25نوعة ة ة ة ة ة ة ة ةا منه ة ة ة ة ة ة ة ةةا ] , [6و
ةر لمحتواه ة ةةا مة ة ة تلة ة ة المركب ة ةةات الهامة ة ةة
بالجليكوس ة ةةيدات الس ة ةةترو يدية ][1,4ه ونظ ة ة ا
فق ة ة ةةد ت ة ة ةةم اعتماده ة ة ةةا ض ة ة ةةم ق ة ة ةةانو المتمم ة ة ةةات الئ ا ي ة ة ةةة  DSHEAنو المكم ة ة ةةالت

الئ ا ي ة ة ة ةةة ف ة ة ة ةةع ع ة ة ة ةةام  ,1990لت نض ة ة ة ةةم للةيتامين ة ة ة ةةات والمع ة ة ة ةةاد والبروتين ة ة ة ةةات ,الت ة ة ة ةةع
تسة ة ةةت دم للوقاية ة ةةة م ة ة ة ال ة ة ةةار الجانبية ة ةةة التة ة ةةع يحة ة ةةد ها العة ة ةةال بة ة ةةالمواد الحيوي ة ة ةة نو
الكيميا ي ة ة ةة المسة ة ةةت دمة فة ة ةةع معالجة ة ةةة نن ة ة ةوا األورام ال بي ة ة ةةة ,وتحس ة ة ةي حالة ة ةةة المة ة ةةر

الجسدية والجنسية].[4,7
ومة ة ة ة فوا ة ة ةةد هة ة ة ة الجة ة ة ة ور نيض ة ة ةةا زي ة ة ةةادة حيوي ة ة ةةة الجس ة ة ةةم وتنش ة ة ةةيط فيزيولوجيتة ة ة ة

كتنش ة ة ةةيط إفة ة ة ةراز بعة ة ة ة
بع ة ة

الهرمون ة ة ةةات الحيوي ة ة ةةة ] [8ومس ة ة ةةاعدة الجس ة ة ةةم فة ة ةةع مقاوم ة ة ةةة

الصة ةةعوبات التة ةةع يتعة ةةر

لهة ةةا فة ةةع س ة ة الية ةةنأ ,ل ة ة ل ينص ة ة النسة ةةا ال ة ة ي

بلئ ة ة س ة ة الية ةةنأ ثانقطة ةةا الطمة ةةث بتن ة ةاو عشة ةةبة الجنسة ةةن الكة ةةور بئية ةةة تعة ةةوي
هرم ة ة ةةو ااسة ة ة ةةتروجي وتنش ة ة ةةيط ال هرمونة ة ة ةةات الموجهة ة ة ةةة للقن ة ة ةةد
 activityالت ة ةةع ي ة ةةن ة

إفرازه ة ةةا عن ة ةةد النس ة ةةا اللة ة ةواتع بلئة ة ة سة ة ة الي ة ةةنأ ].[9,10

كمة ةةا ل ة ة تة ةةن ير مشة ةةاب علة ةةم مسة ةةتقبالت األنة ةةدروجي والبروجسة ةةترو

receptor

gonadotropic

progesterone

and

androgen

 receptorالتة ةةع تنشة ةةط الية ةةا بطانة ةةة الة ةةرحم

والمس ة ة ةةاهمة ف ة ة ةةع التئل ة ة ةةب عل ة ة ةةم ال ة ة ةةار الجانبي ة ة ةةة لسة ة ة ة الي ة ة ةةنأ ] ,[6كم ة ة ةةا ينصة ة ة ة

النسة ةةا الل ة ةواتع بلئ ة ة س ة ة الية ةةنأ تنة ةةاو عشة ةةبة الجنسة ةةن عوضة ةةا ع ة ة الهرمونة ةةات
البديل ة ةةة الت ة ةةع كان ة ةةت تعط ة ةةم س ة ةةابقا للت ةية ة ة

مة ة ة نعة ة ة ار

سة ة ة الي ة ةةنأ ,كانقط ة ةةا

الطمة ة ة ةةث و زية ة ة ةةادة معة ة ة ةةدالت ااصة ة ة ةةابة بالسة ة ة ةةرطانات والسة ة ة ةةكتة الدماغية ة ة ةةة ونم ة ة ة ة ار

2

مجلة بحوث جامعة حلب

العدد 92لعام 2013

سلسلة العلوم األساسية

القل ة ةةب والجلط ة ةةات الدموي ة ةةة الوريدي ة ةةة واض ة ةةطراب ونورام الكب ة ةةد ,لة ة ة ا توص ة ةةع الجمعي ة ةةة
الكندي ة ة ةةة ألمة ة ة ة ار

النس ة ة ةةا والتولي ة ة ةةد باس ة ة ةةتبدا الهرمون ة ة ةةات البديل ة ة ةةة بالط ة ة ةةب الب ة ة ةةدي

واسة ة ةةت دام نعشة ة ةةاب طبيعية ة ةةة ومنهة ة ةةا عشة ة ةةبة الجنسة ة ةةن ] .[11,12وم ة ة ة فوا ة ة ةةد ه ة ة ة
العشة ة ةةبة دورهة ة ةةا فة ة ةةع تجدية ة ةةد ال الي ة ة ةةا المولة ة ةةدة وبالتة ة ةةالع يمك ة ة ة اسة ة ةةت دامها كعة ة ةةال

للعجز الجنسع والعقم ]. [9,10
علةةم النقةةي

مة

لة تبةةد العالجةةات الكيميا يةةة المسةةت دمة فةةع ُمعالجةةة األورام

السةةرطانية سةةمية لويةةة  ,Cytotoxicلةةيأ فقةةط علةةم األنسةةجة الورميةةة ب ة نيضةةا فةةع
األنسةةجة الطبيعيةةة و اصةةة التةةع تتميةةز بسةةرعة انقسةةاماتها ال لويةةة كال صةةم والمبةةاي
[ .]13إ ال ةةار الجانبي ةةة للعق ةةاقير الكيميا ي ةةة عل ةةم األعضةةا التناس ةةلية ق ةةد تةةود إلةةم

تةةدمير ه ة األنسةةجة دوالةةم تبةةد فةةع شةةك وتركيةةب ال اليةةا الجنسةةية نو ت بةةيط وظا ةهةةا

[ ,]14و اصة ةةة الهرمونية ةةة ممة ةةا ية ةةنعكأ سة ةةلبا الة ةةدورة الطم ية ةةة عنة ةةد األن ة ةةم[ .]15وقة ةةد

نوض ةةحت د ارس ةةة  Taweelhث [16] 2010الميداني ةةة والهرموني ةةة عل ةةم نة ةةأ العق ةةار,

حدوث انقطا مؤقت للطمث وبمعد  92.5%عند البد فع المعالجةة الكيميا يةة بعقةار
 , Adriamycinةةم ح ةةدوث اض ةةطرابات ف ةةع ال ةةدورة الطم ي ةةة ن ن ةةا فتة ةرة المعالجةةة عن ةةد
نغلبيةةة النسةةا المتعاطيةةات له ة ا العقةةار ,حيةةث تجةةاوزت نسةةبته  .%86.41واألغلبيةةة
العظمةةع مةةنه عةةاني م ة تةةن ر فةةع الةةدورة الطم يةةة فةةع فت ةرة العةةال وبلئةةت نسةةبته

 , 55.13%بينما عانت نك ةر مة  23.08%مةنه مة

لة فةع موعةد الةدورة الطم يةة,

و د ةةو بعضةةه  %15.38فةةع مرحلةةة العقةةم ثس ة اليةةنأ فةةع مرحلةةة المبكةةر  ,وحتةةم
ارتةةةا نسةةبة عةةدم حصةةو الحم ة عنةةد النسةةا المتزوجةةات ث  91%والالتةةع ي ضةةع
للمعالجةةة بالعقةةار  ,إضةةافة إلةةم حصةةو بع ة

حةةاالت ااجهةةا

العةةةو عنةةد النسةةا

الحوام ة  .كمةةا يلعةةب عقةةار  Adriamycinدو ار كبي ة ار فةةع حةةدوث طة ةرات وتبةةدالت فةةع
البنيةةة النسةةيجية للمبةةي

م

و اصةةة علةةم مسةةتول الجريبةةات المبيضةةية واألجسةةام الصةةة ار

التموت المبرم  Necrosisفةع ال اليةا الجريبيةة ,وال اليةا البيضةية,
ال التحل و ُّ

وبالت ةةالع حة ةةدوث ل ة ة فة ةةع ه ة ة ا التنة ةةاغم والتنسة ةةيا بة ةةي الهرمونة ةةات الجنسة ةةية []17,18
كالهرمونةةات المبيضةةية ث & Progesterone Estrogensوهرمونةةات الةةةذ األمةةامع
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للئة ةةدة الن امية ةةة ث , LH &FSHوك ة ة ل هرمونة ةةات الوطة ةةا ث , Gn-RHوفق ة ةا للية ةةات

التئ يةة الراجعةة  Progesterone Feed-back mechanismوالتةةع تُسةاهم فةةع حةةدوث
ااباضة وحاالت الحم والتحكم فع تنظيم الدورة الطم ية ].[19,20

ثانيا ـ هدف البحث :
تهد

ه الدراسة إلم تحديد دور ج ور عشبة الجنسن فع در اضطرابات

الهرمونات الجنسية ,ومعالجة حاالت العقم التع تسببها التن يرات المطةرة التع ُيحد ها

عقار Adriamycinعلم المباي
كما تهد

عند الهامستر السور .

نيضا إلم محاولة زيادة معدالت ال صوبة لدل إناث الهامستر البالئة

المحقونة بالعقار.

ثالثا ـ مواد وطرائق البحث:

 -تحضة ةةير معلة ةةا الجنسة ةةن  ,بسة ةةحا ج ة ة ور المجةةة ةةة علة ةةم شة ةةك مسة ةةحوا نة ةةاعم

) , Powderةةم ح ة  20gم ة ه ة ا المسةةحوا فةةع المةةا العةةاد واسةةتكمال حتةةم اللتةةر
ليصة ة ةةب بتركية ة ةةز 20g/Lث , 20mg/mlبداللة ة ةةة حسة ة ةةاب كمية ة ةةة الجرعة ة ةةة علة ة ةةم الة ة ةةوز

ث . 200mg/kg/dayولمدة ال تزيد علم نربعة نسابيم [.]21-25

 -نُجريةةت ه ة الد ارسةةة علةةم إنةةاث الهامسةةتر السةةور فةةع م تب ةرات حيوانةةات التجربةةة

والبحةث العلمةع فةع كليةة العلةوم بجامعةة حلةةب ,حيةث تةم انت ةاب  70نن ةم ناضةجة فةةع
نو بلوغهةةا ثبعمةةر ال ةةة إلةةم نربعةةة نشةةهر  ,تراوحةةت نوزانهةةا مةةابي  85إلةةم ,gm 110
ونطوالها مةابي  12 Cmإلةم .13 Cmوضةعت هة اانةاث فةع مجموعةة مة األقةةاذ

ن ضةةعت جميعهةةا لظ ةةرو

بي ةةة متما ل ةةة م ة حي ةةث درجةةة الح ة اررة 2+_ 25م ,oوالةتة ةرة

الض ةةو ية المتما لة ةة ,و تناوله ةةا للئة ة ا والم ةةا بش ةةك ح ةةر ,بجة ةوار قة ةةذ فية ة عةةدد مة ة
الة كور بئيةةة التحةري

 ,إضةةافة إلةةم وضةةم الة كور دا ة قةةةذ اانةةاث قبة فصةةد الةةدم

بي ةةومي بئي ةةة تحة ةري

اان ةةاث عل ةةم ااباض ةةة والنش ةةاط الجنس ةةع ,ولتجن ةةب ن م ةةؤ ر

ارجع يؤ ر علم المبي

ثالجريبات الناضجة .

قسمت ااناث المدروسة إلم مجموعتي ر يسيتي :
ُ
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مجموعة رئيسية أولىُ :حقنت بعقار  Adriamycinولم تُجر بجرعة وقا ية ),(A
تتنل م  35فردا م إناث الهامستر السور تم تقسيمها إلم مجموعتي :
 مجموعةة نولةم :شةاهد طبيعةع مكونةة مة عشةرة إنةاثُ ,جرعةت عة طريةا الةةم بمةةاة ةةال  15يوم ة ةةا ,ة ةةم ُحقن ة ةةت بمحل ة ةةو فيزيول ة ةةوجع ) (RingerLactateدا ة ة ة
ع ة ةةاد

التجوي ة

البيرت ةوانع Intraperitoneal Injectionه تةةم تةةزوي

بالئة سليمة ,وفصد الدم م بقية إناث المجموعة الشاهدة.
 -مجموعةة انيةة تتةنل

مة

مسةةة منهةةا مةةم كةةور

مسةة وعشةري نن ةةم جرعةت عة طريةةا الةةم بمةا عةةاد

لم ة ةةدة  15يوم ة ةةا ة ةةم ُحقنة ة ةت بعق ة ةةار  Adriamycinكجرع ة ةةة مة ة ةةردة دا ة ة ة التجوية ة ة
البيرتوانع ,و قسمت إلم مجموعتي  :مجموعة مكونة م مأ إناث تم تزويجهةا بعةد
الحق مباشرة ب كور بالئة سليمة ومراقبة حاالت الحمة والةوالدةه ومجموعةة مكونةة مة
 20نن م تم فصد الدم منها فع نزمنة م تلةة.

مجموعة رئيسية ثانية :جرعت بالجنسن م ُحقنت بعقار :(G+A) Adriamycin
تتنل م  35نن م تم توزيعها إلم مجموعتي :
 -مجموعةةة نولةةم شةةاهد علةةم الجرعةةة الوقا يةةة ثالجنسةةن  :وهةةع عش ةرة م ة اانةةاث

ُجرعةةت عة طريةةا الةةةم بمعلةةا عشةةبة جةةزور الجنسةةن الكةةور لمةةدة  15يومةةا ةةم ُحقنةةت
بعقار  Adriamycinكجرعة مةةردة دا ة التجوية

مم كور بالئة ,و فصد الدم م باقع نفراد الشاهد.

 -مجموعة انية تتنل

م

البيرتةوانع .تةم تةزوي

مسة وعشةري نن ةم جرعةت بمعلةا عشةبة جة ور الجنسةن

الك ةةور لم ةةدة  15يوم ةةا ,ةةم ُحقن ةةت بعق ةةار  Adriamycinدا ة ة التجوية ة
قسمت ه ااناث إلم مجموعتي :
مجموعةةة تتةةنل

مة

مسةة منهةا

البيرتة ةوانع.

مةةأ إنةةاث تةةم تزويجهةةا بعةةد الحقة مباشةرة بة كور بالئةةة ومراقبةةة حةةاالت

الحم والوالدة ,و مجموعة مكونة م  20نن م تم فصد الدم منها فع نزمنة م تلةة.

وقةةد تةةم حسةةاب كميةةة جرعةةة ال ة  Adriamycinلكة نن ةةم ,بداللةةة الجرعةةة التةةع

تُعطم للش ذ البال الطبيعع  60-75mg/m2كجرعة مةردة حيةث تُقةدر كميةة الجرعةة
اعتمادا علم الوز نو علم مساحة سط الجسم [.]26,27
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طرق العمل المخبرية:
.Iتةةم فصةةد الةةدم م ة العضةةلة القلبيةةة مباش ةرة وفةةا فت ةرات زمنيةةة محةةددة ,ووضةةع فةةع
ننابيب اصة تحتو علم مانم ت ر ): Heparin
الزم األو ) :(Iبعد مرور ال ة نيام علم الحق .
الزم ال انع) :(IIبعد مرور مسة نيام علم الحق .
الزم ال الث) :(IIIبعد مرور عشرة نيام علم الحق .
الزم الرابم) :(IVبعد مرور مسة عشر يوما علم الحق .

 .IIتةةم ت ةية الةةدم ,ون ة المصة وتحلية الهرمونةةات الجنسةةية & (F.S.H & LH
) Progesterone & Estradolبجهاز آلع لتحلي الهرمونات Roche Cobas e

 411وهةو مة الجية ال اربةم  , 4th Generationيعمة بآليةة المقايسةات المناعيةة

بالتنلا الكهربا ع الكيميا ع )Electro Chemiluminiscence (ECL

 .IIIتم ةت مراقبةةة إنةةاث الهامسةةتر التةةع تةةم تزويجهةةا فةةع المجموعةةة الشةةاهدة الطبيعي ةة
حيةةث لةةوحظ ن المعةةد الوسةةطع لمةةدة الحم ة عنةةد الهامسةةتر السةةور فةةع فص ة

التكا ر تصة إلةم  18يومةا كحةد وسةطع ,و يتةراو عةدد المواليةد بةي  8إلةم 10

مولودا .

 .IVتم حساب زم ااباضة نو زم تعةافع المبةي

مة التةن ير المطةةر للمبةي

مة

ال عدد األيام التةع مضةت اعتبةا ار مة تةاريخ التةزاو حتةم قبة يةوم مة تةاريخ

الوالدة منقوصا منها مدة الحم ث 18يوم .

النتائج والمناقشة:

.Aالمجموعة الرئيسية المحقونة بعقار  Adriamycinدون جرعة وقائية ):(A
 1-Aدراسة التغيرات واضطرابات الهرمونات الجنسية:
م

ال التحالي الهرمونية التع نجريت علم المجموعة الر يسية المحقونة

بالعقار دو جرعة وقا ية ) ,(Aو مقارنتها مم المجموعة الشاهدة جدو رقم ) , (2ومم
ولك ٍ م الهرمونات الجنسية & (F.S.H
المجا المعيار لك طور م نطوار المبي
) LH & Estradiol & Progesteroneجدو رقم ) (1و ل بئية تحديد نطوار المبي
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بشك دقياه تم مالحظة وجود حاالت اضطرابات هرمونية ,ندت بعضها إلم س الينأ

المبكرثالعقم الجنسع بنسبة وصلت ث , 5 / 2و ل بعد ال ة نيام م حق العقار ن

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

ال الث ) ,(A-IIIومعد ) 5 / 1فع المجموعة ال انوية الرابعة ) (A-IVو ل بسبب
الت لذ بشك جز ع م

العقار ثن

تن ير المطةر ما از مستم ار ع

ن

استقالب وطرح فع البو والبراز][26ه و ه ا ما توضح النتا

م

طريا

لو جميم نفراد

ه المجموعة م نطوار ااباضة نو الطور اللوت ينية ماعدا ظهور حالة واحدة لطور
ليتو ينع فع الزم الرابم ) .(A-IVنما باقع األطوار فهع نطوار بدا ية ثنطوار جريبية ه

علما ن سبب ه االضطراب الهرمونية الجنسية هو ال ل فع البنية النسيجية للمبي

وه ا ما تم التوص إلي فع دراسة العقار علم المستول النسيجع فع مقالة سابقة نشرت

عام .]18[ 2010

وتتةا ه النتا

مم نتا

دراستنا السابقة ] [16,17التةع نجريةت علةم نسةا

متعاطيات لعقار  , Adriamycinحيث لوحظ وجود حةاالت انقطةا طمةث مؤقةت فةع
بدايةة تعةاطع العقةار بنسةبة  ,92.5%ةم تةال اضةطرابات طم يةة فةع ن نةا فتةرة العةةال
وصةةلت إلةةم  ,86.41%و  15.38%وصةةل إلةةم سة يةةنأ مبكةةر ,نتيجةةة اضةةطرابات

الهرمونات الجنسية ).(F.S.H & LH & Estradiol

كمةةا تتةةةا مةةم د ارسةةات عديةةدة حةةو تةةن ير عقةةار  Adriamycinعلةةم مسةةتول
الهرمون ةةات األن وي ةةة ,منه ةةا د ارس ةةة الباح ةةث  Samaanوزمال ة ة [ ,]28الت ةةع نوض ةةحت
اضطرابات فع مستويات الهرمونةات عنةد نسةا

ضةع للعةال الكيميةا ع المكةو مة

مجموعةةة عقةةاقير شةةملت  Cyclophpsphamide, 5-fluorouracil, Adriamycinو

 ,BCGوتتةةةا مةةم نتةةا

 Shambergerوزمال ة [ ]29بوجةةود اضةةطراب فةةع الةةدورة

الش ةةهرية وانقط ةةا الطم ةةث المؤق ةةت عن ةةد نس ةةا

ض ةةع لع ةةال كيمي ةةا ع ش ةةم عق ةةار

األدرياميس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي والسيكلوفوس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةةاميد Cyclophosphamide

والمي وتركسات . Methotrexate
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جدول رقم ) (1يوضح النسب المعيارية للهرمونات الجنسية لكل طور من األطوار

جدول رقم ( )2يوضح نتائج التحاليل الهرمونات الجنسية عند ‘ناث هامستر محقونة بالعقار دون جرعة وقائية
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 2-Aدراسة معدالت الخصوبة:

نالح ةةظ مة ة الج ةةدو رق ةةم ) (3ننة ة ل ةةم تح ةةدث ف ةةع المجموع ةةة الر يس ةةية المحقون ةةة
بعقةةار Adriamycinبةةدو جرعةةة وقا يةةة والتةةع تةةم تزويجهةةا بعةةد يةةوم واحةةد م ة حقنهةةا
بالعقة ةةار ن حة ةةاالت والدة ة ةةال فت ة ةرة التجربة ةةة ,وه ة ة ا مة ةةا يتةة ةةا مة ةةم د ارسة ةةة الباحة ةةث

 ]30[ Borovskayaعند تطبيا عقار األن راسيكلينات علةم إنةاث الجةر ا  ,فقةد منعةا
حدوث نية حالة حم بالنسبة لإلناث اللواتع تزوج بعد يوم واحد م تعةاطع العقةار,

ةمع علةم الجريبةات المبيضةية الناضةجة والتةع
وقد يعود السبب فع ل إلم التن ير الس ُّ
تمتاز بنشاط انقسامع عا ٍ  ,و إلةم ارتةةا نسةبة الطةةرات المميتةة فةع ال اليةا الجنسةية
األن ويةةة ,وهة ا مةةا نوضةةحت الد ارسةةة النسةةيجية فةةع مقالةةة قيةةد النشةةر فةةع مجلةةة البحةةوث
العلمية فع جامعة حلب ,وربما نات ع اضطرابات مبيضي  ,ندت إلةم الوصةو إلةم
س ينأ مبكر ثن حاالت عقم كما نوضحت الدراسة الهرمونية.

ةةار

إال ننة قةد حةةد ت حالةةة والدة واحةةدة بعةةد 18يومةةا مة حقة العقةةار ثن

فترة التجربة  ,وكا عدد األجنة ا نا ن ن عدد الجريبات الناضةجة كةا ا نةا وهة ا
يد علم ان ةا

عدد الجريبةات الناضةجة عة معةدلها الطبيعةع الة

إلم  10جريبات ناضةجة ن حةدث ان ةةا

يتةراو بةي

8

بمعةد  ,79%وهةو ربمةا نةات عة تةن ر

تشةةك جريبةةات ناضةةجة كاملةةة قابلةةة انتةةا بويضةةة صةةالحة لإللقةةا  ,وهة ا يتقةةارب مةةم

نتا

الباحةث  ]31[ Shimaحةو

صةوبة الة ة ار التةع زاوجهةا بعةد مسةة نسةابيم مة

حقنهةةا بعقةةار ندرياميسةةي وبجرعةةات م تلةةةة  ,تنةةاقذ نسةةبة ال صةةوبة ث39%-61%

عة المعةد الطبيعةع و لة بمةا يتناسةب طةةردا مةم كميةة الجرعةة المعطةاة ,وزيةادة عةةدد

الة ة ة ار العقيم ةةة ,تنة ةةا نيض ةةا م ةةم نت ةةا
ان ةةةا

الباح ةةث  Andreevaوزمال ة ة [ ]32ح ةةو

عةةدد البويضةةات الناضةةجة عنةةد الجةةر ا بعةةد حقنهةةا باألدرياميسةةي  ,وه ة ا مةةا

يتةةةا مةةم د ارس ةتنا الميدانيةةة الس ةابقة  Taweelhث ,[16,17] 2010التةةع نجريةةت علةةم
نسةا متعاطيةات لعقةار  ,Adriamycinحيةث لةوحظ ان ةةا

معةد ال صةوبة بمقةةدار

 91%علما ننهم قد ننجبوا نطةاال قب التداو بالعقار ,وحدوث حاالت إجهةا

عةةو

عنةةد النسةةا الل ةواتع حمل ة ن نةةا تعةةاطع العقةةار .وه ة ا يةةد علةةم حةةدوث اضةةطرابات
9
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هرمونات جنسية تتحكم فع ااباضة ونض الجريبات والحم .

كما تم مالحظة ن األمهات الهامستر التع ولةدت نكلةت صةئارها بعةد يةومي

م الوالدة رغم تواجد الئ ا والما بشك كافع ,والظرو
الس ةةلو الة ة

الم الية ,وعادة يالحةظ هة ا

تت ة ة إن ةةاث الهامس ةةتر عن ةةد ااحس ةةاأ ب ةةال طر نو حال ةةة نقةةذ بالئة ة ا

وهاتةةا الحالتةةا منةيتةةا بداللةةة المجموعةةة الشةةاهد الطبيعيةة التةةع تةةم تزويجهةةا فةةع نةةأ

الظةةرو

والةةزم ولةةم تحةةدث حةةاالت مما لةةة ,نو قةةد يةسةةر ل ة بوجةةود تشةةوهات لقيةةة

ندت إلةةم نةوقهةةا و نك ة األم لصةةئارها ,و اصةةة تةةم مشةةاهدة عةةدة نجنةةة مزرقةةة اللةةو .
و الصة القو ارتةا نسبة نةوا األجنة إلم  ,100%وه ا ما يتةا مم د ارسةات ن ةرل
][30-32حو ان ةا معد األجنة الناجيَّة فع ااناث الة ار المعاملة بالعقةار بشةك
ملحوظ عند تزويجها مم كور سليمة ناتجة ع وجود تشوهات ْل ِقيَّة فع األجنة.
جدول رقم ( )3يوضح حاالت الحمل والوالدة عند أنثى هامستر محقونة بالعقار دون جرعة وقائية

ومة المالحةةظ ن هنةةا توافةةا بةةي الد ارسةةة الهرمونيةةة ومعةةد ال صةةوبة وهةةو
لةةو الد ارسةةة الهرمونيةةة م ة ن طةةور إباضةةة ثن ال يوجةةد جريبةةات ناضةةجة كاملةةة ,
وهة ا مةةا تةةم مالحظت ة بانعةةدام معةةد ال صةةوبة فةةع فت ةرة التجربةةة ,ومةةا حةةدث م ة حالةةة
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حم واحةدة كانةت بعةد نهايةة التجربةة ن بعةد مةرور  18يومةا مة زمة الحقة  ,و هة ا

يؤكد ان ةا

نسبة ال صوبة حتم بعد نهاية التجربة.

.Bالمجموعة الرئيسية المجرعة بجذور عشبة الجنسنغ كالجرعة الوقائيـة والمحقونـة
بعقار :(G+A) Adriamycin
 1-Bدراسة التغيرات واضطرابات الهرمونات الجنسية
م

ال التحالية الهرمونيةة التةع نجريةت علةم المجموعةة الر يسةية المجرعةة

بالجرعةةة الوقا ي ةةة الجنس ةةن والمحقون ةةة بالعقةةار) (G+Aج ةةدو رق ةةم ) ,(4ومقارنتهةةا مةةم
مجموعةة المحقونةة بالعقةار دو جرعةة وقا يةة ) (Aجةدو رقةم ) ,(2و مةم األ ة بعةةي

االعتبةةار المجموعةةة الشةةاهدة والمجةةا المعيةةار لك ة طةةور م ة نط ةوار المبةةي

ولك ة ٍ

مة الهرمونةات الجنسةية ) (F.S.H & LH & Estradiol & Progesteroneبئيةة

تحديةةد نط ةوار المبةةي

بشةةك دقيةةا جةةدو رقةةم ) (1ه لةةوحظ نن ة ال يوجةةد ن حةةاالت

اض ةةطراب ف ةةع الهرمون ةةات ,بة ة وج ةةود نش ةةاط هرم ةةونع ي ةةوحع بوج ةةود نط ةةوار ااباض ةةة
بمع ةةد ث  5 / 2ف ةةع ال ةةزم األو ) ,(G+A-Iوبمع ةةد ث  5 / 2نيض ةةا ف ةةع ال ةةزم
ال ال ةةث ) ,(G+A-IIIوت ةةزداد بمع ةةد ث 3 / 2ف ةةع ال ةةزم ال ارب ةةم ) (G-A-IVعلم ةةا ن
هنةةا تقةةارب فةةع الت ةةرب النسةةيجع بةةي المجمةةوعتي الر يسةةيتي ) (Aو ) ,(G-Aوهة ا
ما توضح الدراسة علةم المسةتول النسةيجع والتةع سةو

يةتم نشةر مقةا بة ل  .ويمكة

تةسير ل إلم مقدرة الجنسةنم بمةا فيهةا مة عناصةر فعالةة علةم تحةيةز اصةطنا هة

الهرمونةةات رغةةم الت ةةرب النسةةيجع فةةع بنيةةة الجريبةةات المنتجةةة له ة الهرمونةةات ,إ ن
عشةةبة ج ة ور الجنسةةن تحتةةو فةةع تركيبهةةا علةةم  saponine & glycosidesوال ة

يلعةب هة ا المعقةد ثمة  3-OHإلةم  ( 17-OHعلةم تحةيةز هرمونةات المطلقةة لموجهةة

للقنةةد  GnRHثوهةةو هرمونةةات تُةةةرز مة الوطةةا تُةةن ر علةةم الئةةدة الن اميةةة ممةةا ُيةةؤد
إلة ة ة ةةم تحةية ة ة ةةز بشة ة ة ةةك غية ة ة ةةر اعتية ة ة ةةاد طرية ة ة ةةا تح ة ة ة ةري الةة ة ة ةةذ األمة ة ة ةةامع للئة ة ة ةةدة
الن اميةةة  corticotropinوالتةةع تنةةت الهرمةةو الحةةاث للجريبةةات  F.S.Hوالهرمةةو
الليت ة ةةو ينع نو م ة ةةا يس ة ةةمم هرم ة ةةو ااباض ة ةةة  L.Hوالة ة ة

ب ة ةةدور ية ة ةرتبط بالمس ة ةةتقبالت

االسةةتروجينية بيتةةا فةةع الئشةةا البالسةةمع فةةع ال اليةةا الجريبيةةة ,ممةةا يحةةث علةةم تحةيةةز
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المور ة لتشكي  mRNAومة

ةم تكةوي هرمةو االسةتروجي ومنهةا االسةتراديو  ,كمةا

ويمكة للجنسةةن ن يةرتبط بمسةةتقب الهرمةو فينشةةط بةدال مة المعقةد الحقيقةةع فيسةةعم

إل ةةم تنش ةةيط جزي ةةات االس ةةتروجينات نو المش ةةابهة له ةةا بااض ةةافة إل ةةم تنش ةةيط هرم ةةو
البروجس ةةترو ] [33وس ةةبب لة ة وج ةةود  , [9] Rb1إض ةةافة إل ةةم وج ةةود تش ةةاب ب ةةي

 ginsenosidesالجنسينوسة ةةيدات فة ةةع بنية ةةة المعقة ةةد مة ةةم هرمة ةةو لإلسة ةةتروجي بنظة ةةا ر

الم تلةة  oestrogensثواالستريو االستراديو .[34] steroidal
تتةا هة النتةا

مةم د ارسةة نجريةت ث [35] 2001حةو عةودة تركيةز هرمةو

 oestrogenicلوض ةةع الطبيع ةةع المة ةرنة بع ةةد ن ت ةةم إعطا ه ةةا الجنس ةةن بع ةةد ن ك ةةا
تركية ةةز متة ةةدنيا نتيجة ةةة بتة ةةر فة ةةوا الئمة ةةد

.ovarictomy

الرحمة ةةع  supravaginalواست صة ةةا الة ةةرحم

وم المالحظ نيضا ن هنا فرط نشاط فع هرمةونع  ,F.S.H& LHإ نجةد

ن قيمته ةةا تج ةةاوزت الح ةةد األعل ةةم ف ةةع الط ةةور الت ةةع تم لة ة بع ةةد  20يوم ةةا مة ة تناوله ةةا
للجنسةةن  ,وهة ا يؤكةةد مةةا تةةم تةسةةر سةةابقا ن الجنسةةن قةةام بتحةيةةز موجهةةات القنةةد بشةةك

غيةةر اعتيةةاد رغةةم ل ة التنسةةيا بةةي الهرمونةةات المبيضةةية وهرمونةةات الئةةدة الن اميةةة

نتيجة التن ير المطةر ال

نحد العقةار علةم التراكيةب المنتجةة للهرمونةات المبيضةية,

وه ا التحةيز الئير اعتياد قام بتعوي

المبي

النقذ هة الهرمونةات ممةا قةد يةوحع لنةا ن

فع وضع الطبيعع رغم عدم وجود جريبةات ناضةجة باألصة وهة ا مةا سةو

نوضح فع د ارسةة معةدالت ال صةوبة ,وهة ا مةا تؤكةد د ارسةة جامعةة نلينةو )(2009

][36علم إناث الة ار السليمةثغير محقونة بن مةادة مةادهةا ن الجنسةن قةام بنشةيط
الئةدة الن اميةة وزاد مة إفةراز هرمونةات موجهةات القنةد

) ,(Gn-RHوزادت مة

طو وحيوية الدورة الشهرية .
جدول رقم ( )4يوضح نتائج التحاليل الهرمونات الجنسية عند إنات هامستر محقونة بالعقار بعد تجريعها بالجنسنغ
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(يُشير السهم إلى ارتفاع الهرمون عن المعدل الطبيعي في الطور الذي يُمثله)

 2-Bدراسة معدل الخصوبة:

نالحة ةةظ فة ةةع المجموعة ةةة الر يسة ةةية المجرعة ةةة بالجرعة ةةة الوقا ية ةةة بج ة ة ور عشة ةةب

الجنسةةن والمحقونةةة بالعقةةار ) (G+Aحةةد ت حةةاالت والدة فةةع فت ةرة التجربةةة ن

بعةةد 15

مة حقة العقةةار ثفةةع الةةزم ال اربةةم  ,وكة ل بعةد  19يةةوم مة الحقة ثبعةةد االنتهةةا مة
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التجربةةة  ,ندل إلةةم ارتةةةا طةي ة

فةةع معةةد ال صةةوبة مقارنةةة بالمجموعةةة ) (Aغيةةر

مجرعة بالجرعة الوقا ية ,وتراو معةد ان ةةا

ال صةوبة بةي 55.5%إلةم  ,79%ن

ن الجنسةةن قةةد رفةةم معةةد ال صةةوبة بح ةوالع  ,23.5%وربمةةا نةةات ع ة قيةةام الجنسةةن
بتنظيم الجريبات السليمة وتحريضها نحو ااباضة نتيجة التحةيةز غيةر االعتيةاد للئةدة
يتجةةاوز

الن اميةةة و اصةةة هرمةةو ااباضةةة نو مةةا ُيسةةمم هرمةةو الملةةوت  LHال ة
مجال ة بعةةد  20يةةوم م ة اسةةتمرار التجريةةم وه ة ا مةةا نشةةارت إلي ة د ارسةةة للباحةةث Sok
 Cheon Pakث[37] 2009ن نبةةات الجنس ةةن الكةةور األحمةةر يق ةةوم بتنظةةيم تشةةك
الجريبات وااباضةة فةع مبةاي

الجةر ا  ,و لة مة

علم الئدة الن امية  pituitaryفع المبي

ةال األ ةر الة

يحد ة الجنسةن

.

إال ن ه ا التحس فةع معةد ال صةوبة يعتبةر متقةارب مةم المجموعةة السةابقة

) (Aن ن الجنسةةن لةةم يقةةم بحمايةةة الجريبةةات الناضةةجة م ة األ ةةر المطةةةر الة
العقةةار ,وه ة ا يةةد علةةم ن الجرعةةة الوقا يةةة غيةةر كافيةةة لحمايةةة المبةةي

المطةر للعقار.ث وه ا ما يتةا مم الدراسة النسيجية التع سو

سةةبب

م ة التةةن ير

يتم نشةرها  ,كمةا ننة ال

يتةةةا بشةةك كامة مةةم د ارسةةة  Jungوزمال ة ث [38] 2011حةةو تةةن ير جة ور الجنسةةن
فع معالجة العقم ال

نحد الباحث ع طريا حق الجةر ا ب ة  EVثوهةو عبةارة عة

اسة ةةتراديو م ة ة اب بزية ةةت السمسة ةةم لحصة ةةو علة ةةم جة ةةر ا عقيمة ةةة إ الحة ةةظ الباحة ةةث

ان ةا

ملحوظ فع عدد الجريبات العقيمة وتقدم الجريبةات الطبيعيةةه وهة ا ي تلة

مةم

مةا توصةةلنا إلية بةن تطةةور الجريبةةات الناضةجة الطبيعيةةة كةةا ضةةعيةا وهة ا مةةا توضةةح
الدراسة النسيجية فع ل ال صوذ والتع سو

يتم نشةر مقةا بهة ا ال صةوذ ,وقةد

يكو ن تن ير عقار ندرياميسي ل امتداد نكبر وتةن ير مطةةر غيةر المةادة  EVالتةع تةم
است دامها م قب الباحث.

ومم ةةا يؤك ةةد ن جة ة ور الجنس ةةن غي ةةر كافي ةةة لوح ةةدها ف ةةع رف ةةم مع ةةدالت ال صةةوبة ه ةةو

استمرار نك األمهات ألجنتها فع نوقات م تلةة ثوكما كرنا سابقا ن هة ا سةلو غيةر

اعتية ةةاد نة ةةات ع ة ة تشة ةةو فة ةةع األجنة ةةة قة ةةد ندل إلة ةةم نةوقهة ةةا ممة ةةا اسة ةةتدعم األم ألك ة ة
صئارها ن ن نسبة نةوا األجنة  ,%100ن ن الجنسةن لةم يسةتطم الةت لذ مة
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األ ةةر التطةيةةر علةةم البويضةةة التةةع ندت إلةةم ننتةةا نجنةةة قةةد تكةةو مشةةوهة ندت إلةةم

وفاتها.

جدول رقم ( )4يوضح حاالت الحمل والوالدة عند أنثى هامستر مجرعة بالجنسنغ محقونة بالعقار

وم المالحظ هنا عدم توافا كبير بةي الد ارسةة الهرمونيةة ومعةد ال صةوبة
فةع الدراسة الهرمونية ال توجد اضطرابات هرمونية ,ولم تُلحظ نطةوار سة يةنأ مبكةر,
إنما نطوار إباضة ثن يد علم وجود جريبات ناضجة كاملة سليمة  ,وه ا ما لةم تةد
علي ة الد ارسةةة فةةع معةةد ال صةةوبة فةةع فت ةرة التجربةةة ,سةةول ارتةةةا طةي ة

فةةع معةةد

ال صةةوبة مقارنةةة بالمجموعةةة ) (Aوه ة ا يةسةةر علةةم ن عشةةبة جةةزور الجنسةةن قامةةت

بتحةيز غير طبيعع فع إنتا الهرمونات المبيضية رغم تضةاؤ الجريبةات الناضةجة نو
انعةدامها و لة عة طريةا تحةيةز الئةدة الن اميةة لهرمةونع ) ,(F.S.H & LHومة هنةا

جةةا ت توصةةية ه ة د ارس ةة ,ومةةا نكدت ة الد ارسةةات السةةابقة ] [6-12حةةو تنةةاو النس ةا

للجنسةةن و اصةةة الل ةواتع وصةةل لس ة اليةةنأ لتعةةوي
ولت ةي

الهرمونةةات المبيضةةية الناقصةةة

اازعاجات التع تحص لدل السيدات اللواتع وصل لسة اليةنأ ,بةالرغم مة

لو مبايضهم مة الجريبةات الناضةجة اسةتطاعت جةزور الجنسةن مة ن تةوحع لنةا ن

المبةةي

فةةع الوضةةم الطبيعةةع مة وجةةود جريبةةات ناضةةجة .مةةم ننة فةةع الحقيقةةة ةةال

ل
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االستنتاجات:

 علةم الةرغم مة التةن ير اايجةابع لعقةةار  Adriamycinعلةم ال اليةا المتسةةرطنة ,إالن تن ي ارت ة ة الجانبية ةةة علة ةةم ال الية ةةا السة ةةليمة و اصة ةةة التكا رية ةةة كال الية ةةا البيضة ةةية
والجريبيةةة ات نهميةةة كبي ةرة ,يجةةب ن ة ها بعةةي االعتبةةار قب ة البةةد بالتةةداو  ,وم ة
اضةةطرابات طم يةة ناتجةةة عة

هة األعة ار
إلةةم ان ةةةا

لة فةع الهرمونةةات الجنسةةية ,إضةةافة

معةةد ال صةةوبة بشةةك مرتةةةم يصة إلةةم  ,79%ونةةةوا نجنتهةةا بعةةد

والدتها.

 تكةةو قمةةة االضةةطرابات الهرمونيةةة فةةع الةةزم ال ةةانع ن بعةةد ال ةةة نيةةام م ة حق ةالعقار ,إال ننها تتراجم بعد عشرة نيةام مة الحقة دو ن تصة إلةم طةور ااباضةة

نظ ار الستمرار التن ير المطةر للعقار.

 رغةةم نجةةا عشةةبة ج ة ور الجنسةةن فةةع معالجةةة االضةةطرابات الهرمونيةةة التةةع ُيحةةد هاالعقةةار ,م ة
المب ةةي

ةةال تحةي ةةز غيةةر طبيعةةع لهرمونةةات الئ ةةدة الن اميةةة تجةةا هرمونةةات

 ,إال ننة ة ل ةةم يس ةةتطم رف ةةم مع ةةدالت ال ص ةةوبة بالس ةةوية المطلوب ةةة ,ألنة ة ل ةةم

يسةةتطم الحةةةاظ علةةم سةةالمة الجريبةةات الناضةةجة م ة التةةن ير المطةةةر للعقةةار ,ولةةم

يستطم م

التوصيات:

ة

نسبة نةوا األجنة بعد والدتها.

يمك ة تنةةاو نبةةات الجنسةةن قب ة ن ة جرعةةة عقةةار  Adriamycinلتعةةويهرمونةةات المبةةي

نقةةذ

ث هرمةةو ااسةةتراديو  ,وهرمةةو البروجسةةترو  ,و للحمايةةة م ة

االضةةطرابات الهرمونيةةة و الطم يةةة التةةع تظهةةر عنةةد تعةةاطع الم ةرنة للعقةةار ,وبالتةةالع

الت لذ م اازعاجات الحاصلة بسبب الوصو إلم س الينأ .
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