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تع ددد بعد د
خًدائ

الملخص

الم د دواد الغذائي ددة مًد ددد ادص م ددق مً ددادص ال اقد ددة إض دداكةد كون د ددا ذات

بيدة شداكية متنوعدة ,لدذا أًدب مدق الضدصوص البحدث عدق هدذ المدواد واجد اص

الدصاسات علي ا ,ولعل العسل والغدذا الملكدم مدق أهدم تلد المدواد المغذيدة وال بيدة التدم
تددم اسددتخدام ا منددذ الذدددم ,إذ يعددد العسددل والغددذا الملكددم معج د ة كونيددة بم دا يحتوي ده مددق
مضد ددادات أكسد دددة تُسد دداهم كد ددم الوقايد ددة مد ددق الت د د صات الت صي د دة التد ددم تُحد ددد ا العذد دداقيص
الكيميائي ددة .م ددق هن ددا ج ددا ت ه ددذ الد اصس ددة لتب دديق مذ دددصة العس ددل مد د الغ ددذا الملك ددم ك ددم
التخ يددأ أو الددتخل

مددق الت د يصات الجانبيددة السددمية الت دم ُيحددد ا عذدداص Adriamycin

الذ هو مدق أك دص العذداقيص المضدادة للسدص اق اسدتخداماد ,ومدق التد يصات الجانبيدة التدم

يحددد ا تبدددل ك دم البنيددة النسدديجية والخلوي دة كددم المبددي

جنسد ددية مبيض د ددية ,واضد د د صابات م يد د دة تد د د د كد ددم بعد د د

وبالتددالم اض د صابات هصمونيددة
األحي د دداق إلد د د سد ددق يدد د

مبكص(العذم) ,وضعأ كم الذدصة اإلنجابية .
وبنتيجددة ه ددذا البح ددث تب دديق أق للعس ددل مد د الغ ددذا الملك ددم دو ادص واض ددحاد ك ددم الح ددا

عل د حيويددة خميددا المبددي

مددق الت د يص الم ددص للعذدداص وبالتددالم المسدداهمة كددم المحاك ددة

علد د التد دوا ق ال صم ددونم ,وال ددتخل
حدداالت سددق ي د

م ددق االضد د صابات ال صموني ددة للمب ددي

 ,ومند د ح دددوث

مبكددص الناشددئة مددق المعالجددة بالعذدداص ,وصك د عدددد أ دواص اإلباضددة ,و يددادة

معدل الخًوبة بشكل كبيص ,إضاكةد إل صك معدالت سممة األجنة ومن ن وق ا.
وصد البحث للمجلة بتاصيخ دا2013/11/18
قبل للنشص بتاصيخ دا2014/1/7
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أوالا ـ المقدمة:

تعددد العمجددات الكيميائيددة المسددتخدمة كددم ُمعالجددة األوصام السددص انية مددق أك ددص

المواد استخداماد كم وقتندا الحاضدص[ ,]1إال أق ت يصهدا ال يذتًدص علد األنسدجة الوصميدة
كذد د ب ددل أيضد داد علد د األنس ددجة ال بيعي ددة وخاً ددة المن ددا

سد دصيعة التك ددا ص كالمب دداي

والخًد د [ ,]2مم ددا ي ددود إلد د ت دددميص ه ددذ األنس ددجة و ت ب ددي و ائ ددا [ ,]3وخاً ددة
ال صمونية وانعكا

ذل عل الدوصة ال م ية عند األن د  ,وعلد عددد الحيواندات المنويدة

عند الذكص[.]4

و يعتبدص عذدداص األدصياميسدديق  Adriamycinمددق أك دص هددذ العذدداقيص اسددتخداماد

كم معالجة سص اق ال د كم محاك ة حلب ,كذد بينت دصاسة سدابذة ( ويلدة)2010 -

[ ]5,6تد د يص ه ددذا العذ دداص كد دم انذ دداط ال م ددث عن ددد الب ددد ك ددم المعالج ددة ل ددد النس ددا

المتعا يددات ل ددذا العذدداص بمعدددل  ,92.5%وحدددوث اض د صابات كددم الدددوصة ال م يددة كددم
أ ن ددا كتد دصة المعالج ددة عن ددد  86.41%م ددن ق ,وح دداالت س ددق يد د

مبكد دصة (ح دداالت عذ ددم)

بمعدددل  ,%15.38واصت دداط نسددبة عدددم حًددول الحمددل عنددد النسددا المت وجددات والمتددم
يخضددعق للمعالجددة بالعذدداص بنسددبة  ,91%وحًددول حدداالت إج ددا

ع ددو عنددد النسددا

الحوامل .كل ذل ناتج عق وجود خلل هصمونم ,وخاًة كم ال صمونات المبيضدية عندد

النسددا المتعا يددات ل ددذا العذدداص والددذ ُيدددع اض د صاب م ددم بدددئم ن د اص لوجددود خلددل
كددم تصاكيددب المبددي المنتجددة لل صمونددات المبيضددية التددم ت د د إلد انذ دداط واضد صاب
كم الدوصة ال م ية.

علد د ال ددصام م ددق األبح دداث العدي دددة الت ددم تج ددص للح ددد م ددق ا دداص الجانبي ددة ل ددذ المد دواد

الكيميائي ددة إال أق تلد د المتعلذ ددة بالعس ددل والغ ددذا الملك ددم ال ال ددت قليل ددة ,ومن د دا .د اصس ددة
الصبيعم ) [7] (2006حول ت بي الت يصات الت يصيدة والسدمية لعذداص المايتومايسديق علد
خً د ال ئ دصاق ,ود اصسددة مغيددص )[8] (2007حددول ت بددي ال عددل الت يددص لمبيددد كوس د يد
الخاصًيق عل الذواص  ,ودصاسة الصبيعم )[9] (2010حول ت بي ال عل الم ص الدذ

يحد دده مبيددد بصودي دداكوم  Brodidacoumعل د الخميددا الجسددمية والجنسددية عنددد ال د ص
األبد ددي

)؛ أمد ددا عد ددق د اصسد ددة كعاليد ددة العسد ددل م د د الغد ددذا الملكد ددم كد ددم دص ت د د يص عذد دداص
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 Adriamycinعل د خميددا المبيضددية المنتجددة لل صمونددات المبيضددية ,أو الح ددا عل د

الذدددصة التناسددلية بمنع ددا مددق الوًددول إل د السددق الي د

المبكددص ,أو عددق صك د معدددالت

الخًوبة بعد ت صها بالعذاص ,كمت ال نادصة جداد.

إذا ُيعتبدص العسدل والغدذا الملكدم مدق المدواد ال بيعيدة ذات الخًدائ

وال بية المتنوعة الشداكية المسدتخدمة مندذ الذددم ,حيدث وًد ما الدبع
اذائيدة مددق لددبق ال دددييات ,وهمدا يتصكبدداق مددق خلددي
والبصوتين د ددات

واإلن يم د ددات

وال يتامين د ددات

الغذائيدة

ب ن مدا أك دص قيمدة

واسد التنددوط مددق المددا والسددكصيات

وال صمون د ددات ال بيعي د ددة ومواند د د األكس د دددة

 ANTIOXIDANTوالمعدادق ابداص ال لد وبذايدا مدق ال صيدات وال حالدب والخمدائص
][10؛كمددا ُيعتبددص العسددل م د الغددذا الملكددم مددق المذويددات الجنسددية ن د ادص لذدددصت ما عل د

تجديددد نشددا الخميددا الجسدددية والجنسددية بمددا يحتوياندده مددق م دواد مح د ة لمنذسددام الخلددو ,
م د ددق خ د ددمل كعالي د ددة بعد د د

األن يم د ددات الت د ددم تلع د ددب دو ادص ك د ددم االنذس د ددامات الخلوي د ددة كد د د ن يم

 ,[11] Glutathione Reductaseكمددا يعتب دصاق مددق منش د ات الغدددد التناسددلية والج ددا

التناسددلم ويسدداهماق كددم يددادة خًددوبة الددذكوص واإلندداث ,وي د خصاق انذ دداط الدددوصة ال م يددة
عند ددد النسد ددا الل د دواتم قد دداصبق الوًد ددول إل د د سد ددق الي د د

ن د د ادص الحتوائ مد ددا عل د د بع د د

ال صمون د د ددات الجنس د د ددية كالبصوجس د د ددتيصوق و االس د د ددتصوجيق والتستوس د د ددتصوق واالس د د ددتصاديول,
والب ددصوالكتيق ] ,[36 ,34إض دداكة إلد د دوصهم ددا ك ددم دص التد د يصات الم د دصة المباش ددص علد د

ج يئدة ال د DNAالتدم تحدد ا بعد

العذداقيص الكيميائيدة  ,ودوصهمدا كدم ت بدي عددد كبيدص

مددق الم دصات ال ي يائيددة والكيميائيددة ,مددق خددمل احتوائ مددا علد كيتدداميق ) ,[15] (Cو
مضددادات األكسدددة ascorbic acid, flavonoids, ,glucose oxidase, catalase

 ,[16-19] carotenoid derivatives phenolic acids,باإلضدداكة احت دوا الغددذا
الملك ددم علد د بعد د

األحم ددا

األميني ددة ( spartic acid, cysteine, cystine,

 ,[20-22] )tyrosine,glycine, lysine, leucine, valine, and isoleucineوعلد

معذدد كيتداميق  )B-1, B-2, B-6( B complex vitaminsباإلضداكة إلد كيتداميق  Cو

 Eو حم

 pantothenic acidوحم

ال وليد  folic acidوهصموندات وعوامدل حيويدة

تعم ددل كمح د د ات حيوي ددة  biocatalystsك ددم تح يد د عملي ددة التج دددد الخلوي ددة ض ددمق جس ددم
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اإلنساق ].[13

ثاني ا ـ هدف البحث :

ت دددأ ه ددذ الد اصس ددة إلد د تحدي ددد أهمي ددة العس ددل والغ ددذا الملك ددم ك ددم معالجد دة

اضد صاب ال صموندات الجنسدية ,وحداالت العذددم الناتجدة عدق تعدا م عذدداصAdriamycin

؛ كمددا ت دددأ الد اصسددة إل د صك د معدددالت الخًددوبة وسددممة األجنددة مددق الت د يص السددمم
الذ ُيحد ه هذا العذاص.

ثالث ا ـ مواد وطرائق البحث:

أُجصيت هذ الد اصسدة علد إنداث ال امسدتص السدوص خدمل كًدل التكا ص(كًدلم

الصبي والًيأ) كم مختبصات حيوانات التجصبة والبحث العلمم كدم كليدة العلدوم بجامعدة
حل ددب ,حي ددث ت ددم انتخ دداب  70أن د د ناض ددجة ك ددم أوه بلوا ددا (بعم ددص م ددة إلد د أصبع ددة

أش د ص) ,تصاوحددت أو ان ددا مددابيق 85gإل د  ,110gوأ وال ددا مددابيق  12Cmإل د 13Cm؛
وضعت هذ اإلناث كم مجموعة مق األق ا

أُخضعت جميع دا ل دصوأ بيئدة متما لدة

الحصصة ( 25+_2م ,) oوال تصة الضوئية المتعادلدة ,و تناول دا للغدذا والمدا
ا
مق حيث دصجة

بشكل حص ,كما تم وضع ا بجدواص ق د

يحتدو علد عددد مدق الدذكوص بغيدة التحدصي

ال صمددونم مددق الددذكوص ,إضدداكةد إل د وض د الددذكوص داخددل ق د

اإلناث عل اإلباضة والنشا الجنسم.

بيوميق ُبغية تحصي
قسمت اإلناث المدصوسة إل مجموعتيق صئيسيتيق:
ُ

اإلندداث قبددل كًددد الدددم

مجموعة رئيسية أولىُ :حقنت بعقار Adriamycinولم تُجرع بجرعة وقائية ):(A
تت لأ هذ المجموعة مق  35أن تم تذسيم ا إل قسميق:

 الذسددم األول الشدداهد ال بيعددم :ويتضددمق عش دصة إندداثُ ,جصعددت عددق صي د ال ددم مدداعاد خمل  15يوماد م ُحذنت بمحلول كي يولوجم ) (RingerLactateداخدل التجويدأ

البيصتد دوانم  Intraperitoneal Injection؛ ت ددم تد د ويج خمس ددة من ددا مد د ذك ددوص بالغ ددة
ومصاقبة حاالت الحمل والوالدة ,وكًد الدم مق باقم اإلناث الشاهد .
 -الذسددم ال ددانم مجموعددة التجصبددة :وتضددمنت خمسددة وعشددصوق أن د جصعددت عددق صيد

ال ددم مددا عدداد لمدددة  15يوم داد ددم ُحذنددت بعذدداص  Adriamycinكجصعددة م ددصدة داخددل
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التجويأ البيصتوانم  ,م تم تذسيم ا إل مجموعتيق:

إندداث تددم ت ويج ددا بعددد الحذددق مباش دصة بددذكوص بالغددة

مجموعددة أول د  :تت د لأ مددق خم د

ومصاقبة حاالت الحمل والوالدة.
مجموعة انية :تت لأ مق عشصيق أن

تم كًد الدم من ا كم أ منة مختل ة.

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

تت لأ هذ المجموعة مق  35أن

تم تذسيم ا إل قسميق:

 الذسدم األول :الشداهد علد الجصعدة الوقائيدة (العسدل مد الغدذا الملكدم) وتتد لأ مدقعش دصة إندداث ُجصعددت عددق صي د ال ددم بعسددل السدددص م د الغددذا الملكددم المنحددل بالمددا
الع دداد لم دددة  15يومد داد بنس ددبة ]23[ 800mg/kg/day؛ أم ددا نس ددبة الغ ددذا الملك ددم ك ددم

 10mg/kg/dayأ بتصكيد د  ,]24-26[1.25%ددم ُحذن ددت بعذ دداص  Adriamycinكجصعددة
م ددصدة داخددل التجويددأ البيصت دوانم .تددم ت د ويج خمسددة من ددا م د ذكددوص بالغددة ,وكًددد الدددم
مق باقم الشاهد.
 -الذسم ال انم :مجموعة التجصبة ,وتت لأ مق خمسة وعشصيق أن د جصعدت عدق صيد

ال م بعسل السدص م الغذا الملكم المنحل بالما العاد لمددة  15يومداد وبدن

النسدب

السابذة ,م ُحذنت بعذاص  Adriamycinداخل التجويأ البصيتوانم ,دم تدم تذسديم ا إلد
مجموعتيق :مجموعة أول تت لأ مق خم إناث تم ت ويج ا بعد الحذق مباشدصة بدذكوص
بالغة ومصاقبة حاالت الحمل والوالدة و مجموعة انيدة تتد لأ مدق عشدصيق أن د تدم كًدد
الدم من ا كم أ منة مختل ة.
وقددد تددم حسدداب كميددة جصعددة  Adriamycinالددم م إع ائ ددا لكددل أن د  ,بداللددة
للشدخ

البدالا ال بيعدم  60-75mg/m2كجصعدة م دصدة تع د كدل

الجصعة التم تُع
دادا علد الدو ق أو علد مسداحة سد
يوما ,حيث تُذدص كميدة الجصعدة اعتم د
 15إل  21د
الجسم [.]27,28
وق ددد ت ددم حس دداب مس دداحة سد د

جس ددم ك ددل أن د د بع ددد حس دداب و ن ددا و ول ددا

وباستخدام معادلة دوبو (]29[ )Dubois
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رابعا ـ طرق العمل المخبرية:

 .Iكًددد الدددم مددق العضددلة الذلبيددة مباش دصةد ووضددعه ب نابيددب خاًددة تحتددو عل د مددان
تخ ص ) ,)Heparinوذل حسب كل مجموعة منية:
ال مق األول) :(Iبعد مصوص م ة أيام عل الحذق.
ال مق ال انم) :(IIبعد مصوص خمسة أيام عل الحذق.
ال مق ال الث) :(IIIبعد مصوص عشصة أيام عل الحذق.
ال مق الصاب ) :(IVبعد مصوص خمسة عشص يوماد عل الحذق.

 .IIت يددل الدددم ,وأخددذ المًددل وتحلي ددل ال صمونددات الجنسددية

& (F.S.H & LH

) Progesterone & Estradolبج دا تحليدل ال صموندات آلدم Roche Cobas e

 411وهد ددو مد ددق الجيد ددل ال اصب د د  ,4thGenerationيعمد ددل بآليد ددة :المذايسد ددات المناعيد ددة

بالت ل الك صبائم الكيميائم )Electro Chemiluminiscence (ECL

 .IIIمصاقبددة إندداث ال امسددتص التددم تددم ت ويج ددا كددم مجموعددة الشدداهد ال بيعددم إذ نجددد أق
معددل مددة الحمدل الوسد م عندد ال امسدتص السدوص كدم كًدل التكدا ص تًدل إلد
يوم كحد وس م و يتصاوح عدد المواليد بيق  8إل . 10

 .IVحسدداب مددق اإلباضددة أو مددق التعدداكم المبددي

مددق الت د يص الم ددص للمبددي

18

عددق

صي د عدددد األيددام التددم مضددت مددق تدداصيخ الت د اوه حت د قبددل يددوم مددق تدداصيخ ال دوالدة
م صوحاُ من ا مدة الحمل ( 18يوم)

خامسا ـ النتائج والمناقشة:

.Aالمجموعة الرئيسية المحقونة بعقار  Adriamycinدون جرعة وقائية ):(A
 1-Aدراسة تغيرات واضطرابات الهرمونات الجنسية:
مق خمل التحاليل ال صمونية التم أجصيت عل

المجموعة الصئيسية المحذونة

بالعذاص دوق جصعة وقائية ) ,(Aومذاصنت ا م المجموعة الشاهدة (جدول صقم  (1وم
ٍ
ولكل مق ال صمونات الجنسية (F.S.H
المجال المعياص لكل وص مق أ واص المبي
)( & LH & Estradiol & Progesteroneجدول صقم  (2وذل
المبي

بغية تحديد أ واص

بشكل دقي ؛ تم ممح ة وجود حاالت اض صابات هصمونية ,أد بعض ا إل
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المبكص(العذم الجنسم) بنسبة وًلت ( ,)5 / 2وذل بعد م ة أيام مق حذق

العذاص كم ال مق األول ) (A-I؛ وت داد هذ النسبة لتًل ( )5 / 4بعد خمسة أيام مق
الحذق كم ال مق ال انم )(A-II؛ م تتصاج هذ النسبة لتًل إل معدل ( )5 / 2كم

ال مق ال الث ) ,(A-IIIومعدل ) )5 / 1كم ال مق الصاب ) (A-IVوذل بسبب التخل

بشكل ج ئم مق العذاص؛ وهذا ما توضحه النتائج مق خلو جمي أكصاد هذ المجموعة مق
وص حالة واحدة ل وص ليتوئينم كم ال مق

أ واص اإلباضة أو ال وص اللوتئينية ماعدا

الصاب ) .(A-IVأما باقم األ واص ك م أ واص بدائية (أ واص جصيبية) مذاصنة بمجموعة
الشاهد ال بيعم؛ علماد أق سبب هذ االض صاب ال صمونية الجنسية هو الخلل كم البنية

النسيجية للمبي لذل ُسميت باض صاب المبي
كينتج عق اض صاب كم ال صمونات الموج ة للمبي

البدئم ,أما اض صاب المبي

ال انو

وهذا ما سوأ يتم ذكص كم مذالة

أخص قيد النشص.

ويمكددق ت سدديص هددذ االضد صاب ال صمونددات الجنسددية مددق خددمل الدددوص الم ددص

للعذاص بت يص عل الخميا التكا صيدة ,وتحلدل وتمدوت كدم البنيدة النسديجية للمبدي
مددا تددم التوًددل إليدده كددم د اصسددة سددابذة لنددا لددن
وب د دداألخ

وهدذا

العذدداص عل د المسددتو النسدديجم []30؛

الخمي د ددا الجصيبي د ددة ك د ددم الجصيب د ددات الناض د ددجة واألجس د ددام الًد د د اص المنتج د ددة

لل صمونات المبيضدية ) (Estrogens & Progestronوالتدم تتنداام مد هصموندات الغددة

النخاميددة ) (F.S.H & LHبآليددة تعددصأ بالتغذيددة الصاجعددة ممددا يد ص سددلباد علد الدددوصة
المبيضددية (حالددة األ دواص)؛ أمددا ت اصج د حالددة االض د صابات المبيضددية كيعددود السددتذمب
هددذا العذدداص والددتخل

مددق نواتجدده االسددتذمبية وا دداص السددمية عددق صي د

صحددة مددق

الجسددم ( صيد البددول والب د اص ) بشددكل تدددصيجم ] ,[27بالتددالم عددودة الجسددم إلد التعدداكم
التدددصيجم والتجدددد النسدديجم وال د نشددا ه االنذسددامم التكددا ص عل د مسددتو الجصيبددات

المبيضية.

وتت د د د ه د ددذ النت د ددائج مد د د نتائجن د ددا الس د ددابذة ] [5,6الت د ددم أجصي د ددت علدد د نس د ددا

متعا يد ددات لعذد دداص  Adriamycinوحًد ددول حد دداالت انذ د دداط مد ددث م قد ددت كد ددم بدايد ددة
تعا م العذاص بنسبة  ,92.5%م تم اض صابات م ية كدم أ ندا كتدصة العدمه وًدلت
7
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إلد د  86.41%ووً ددول  15.38%م ددن ق إلد د س ددق يد د

مبك ددص ,نتيج ددة لمضد د صابات

ال صمونيددة الجنسددية وك د التحاليددل التددم تمددت عل د هصمونددات

& (F.S.H & LH

).Estradiol
كمد ددا تت د د هد ددذ النتد ددائج م د د د اصسد ددة أخد ددص [ ]31أُجصيد ددت حد ددول تد د يص عذد دداص

 Adriamycinعلد د مس ددتو ال صمون ددات األن وي ددة البشد دصية ,وتت د د مد د نت ددائج ت بيد د

العد د د د د د د د د د د د ددمه ال كيميد د د د د د د د د د د د ددائم ل عذد د د د د د د د د د د د دداص األدصياميسد د د د د د د د د د د د دديق والسيكلوكوس د د د د د د د د د د د د د اميد,
والمي وتصكسات  Methotrexateعل عدد مدق النسدا و حددوث اضد صابات كدم الددوصة
الش صية وانذ اط ال مث الم قت[. ]32
جدول رقم ( )1يوضح التحاليل الهرمونات الجنسية عند أنثى هامستر محقونة بالعقار دون جرعة وقائية
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جدول رقم ) (2يوضح النسب المعيارية للهرمونات الجنسية لكل طور من األطوار

 2-Aدراسة معدالت الخصوبة:
نمحد د م ددق الج دددول صق ددم ) (3أن دده ل ددم تح دددث ك ددم المجموع ددة الصئيس ددية المحذون ددة

بعذدداص Adriamycinبدددوق جصعددة وقائيددة والتددم تددم ت ويج ددا بعددد يددوم واحددد مددق حذن ددا
بالعذاص أ حداالت والدة مذاصندة بالشداهد ال بيعدم الدذ تمدت كيده حداالت والدة بمعددل
) (10-8أجن ددة وك ددم ن د د الد د مق وال ددصوأ ,ويمك ددق ت س دديص ذلد د إلد د التد د يص الس ددمم
للعذدداص عل د الجصيبددات المبيضددية الناضددجة والتددم تمتددا بنشددا انذسددامم عد ٍ
دال ,و إل د
اصت اط نسبة ال صات المميتدة كدم الخميدا الجنسدية األن ويدة ,وهدذا مدا أوضدحته الد اصسدة

النسيجية كم مذالة قيد النشص كم مجلدة البحدوث العلميدة كدم جامعدة حلدب ,وصبمدا نداتج
عددق اض د صابات مبيضدديه ,أدت إل د الوًددول إل د سددق ي د

كما أوضحته الدصاسة ال صمونية.

مبكددص (أ حدداالت عذددم)

إال أندده قددد تمددت حالددة والدة واحدددة بعددد 18يوم داد مددق حذددق العذدداص (أ خدداصه كت دصة

التجصبة) ,وكاق عدد األجنة ا ناق أ أق عدد الجصيبات الناضجة كاق ا ناق وهدذا يددل
عل انخ ا

عدد الجصيبات الناضدجة عدق معددل ا ال بيعدم الدذ يتدصاوح بديق  8إلد

 10جصيبدات ناضدجة ,وهدذا يعندم حددوث انخ دا
ال ددتخل

بمعددل  ,78%وهدو صبمدا نداتج عددق

م ددق األ ددص الس ددمم للعذ دداص وذلد د ع ددق صيد د اس ددتذمبه و صح ددة ك ددم الب ددول

والب اص [ ]27بشكل ايص كاكم مما نتج عق ت خص بتشكل ايص كاكم عدق انتداه جصيبدات
ناضجة كاملة ,قابلة إلنتاه بويضة ًالحة لإللذاح.
مددق الجددديص بالددذكص أق األم الوحيدددة التددم ولدددت أكلددت ًددغاصها بعددد يددوميق مددق
9
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الوالدة صام وجودهدا كدم دصوأ م اليدة مدق حيدث الغدذا والمدا علمداد أق هدذا السدلو
تتخذ إنداث ال امسدتص عندد اإلحسدا

بدالخ ص أو حالدة نذد

بالغدذا وهاتداق الحالتداق

من يتاق بداللة المجموعة الشاهد ال بيعية التدم تدم ت ويج دا كدم ن د

ال دصوأ والد مق

ولدم تحددث حداالت مما لددة ,وصبمدا ي سدص ذلد وجددود تشدوهات خلذيدة أدت إلد ن وق ددا و

أكددل األم لًددغاصها (حيددث ل دوح وجددود أجنددة م صقددة اللددوق) .خمًددة الذددول أق نسددبة
ن دو األجنددة كاندت  ,100%وهددذا يتذداصب مد نتدائج عدددد مدق األبحدداث [ ]33-35التددم
بين ددت أ ددص ت بيد د عذ دداص األن اصس دديكلينات وأدصياميس دديق وال اصموصوبيس دديق علد د الج ددا
التناسددلم األن ددو عنددد إندداث الجددصذاق وال ئ دصاق ,و عل د النسددل ,و ت د يص هددذا العذدداقيص
عل د معدددالت الخًددوبة ,و يددادة معدددل مددوت الخميددا المخًددبة قبددل وبعددد االنغ د اص

وتس ددببت باصت دداط نس ددبة الن ددو عن ددد أجن ددة ,إض دداكة إلد د ح دددوث تش ددوهات خلذيد دة ل ددد
األجنة .

وهددذا يت د أيض داد م د د اصسددتنا الميدانيددة السددابذة ] ,[5,6التددم أجصيددت علد نسددا

متعا يددات لعذدداص  ,Adriamycinحيددث لددوح انخ ددا

معدددل الخًددوبة بمذددداص 91%

(علماد أن م قدد أنجبدوا أ داالد قبدل التدداو بالعذداص) ,وحددوث حداالت إج دا

ع دو عندد

النس ددا اللد دواتم حمل ددق أ ن ددا تع ددا م العذ دداص ,ن د د ادص لح دددوث اضد د صابات ك ددم ال صمون ددات

الجنس د ددية الت د ددم ت د ددتحكم كد د ددم اإلباض د ددة ونض د ددج الجصيبد د ددات والحم د ددل ,وخاً د ددة هصمدد ددوق
البصوجستصوق الذ ُيساهم بشكل كبيص كم ت بيت األجنة كم ألصحام األم ات.

جدول رقم ( )3يوضح حاالت الحمل والوالدة عند أنثى هامستر محقونة بالعقار دون جرعة وقائية
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ومق الممحد أيضداد وجدود تواكد بديق الد اصسدة ال صمونيدة ومعددل الخًدوبة حيدث

ل ددم يمحد د خ ددمل الد اصس ددة ال صموني ددة وج ددود أ

ددوص إباض ددة (أ ال يوج ددد جصيب ددات

ناضجة كاملة) ,وكذل األمص انعدام معدل الخًوبة كم كتدصة التجصبدة ,ومدا حددث مدق
حالددة حمددل واحدددة كانددت بعددد ن ايددة التجصبددة بد مث أيددام (بعددد الد مق ال اصبد ) وهددذا ي كددد

انخ ا

نسبة الخًوبة حت بعد ن اية التجصبة.

.Bالمجموعــــة الرئيســــية المجرعــــة بالعســــل مــــ الغــــذاء الملكــــي كجرعــــة الوقائيــــة
والمحقونة بعقار :(H+A) Adriamycin
 1-Bدراسة التغيرات واضطرابات الهرمونات الجنسية:

مق خمل التحاليدل ال صمونيدة التدم أجصيدت علد المجموعدة الصئيسدية المجصعدة

بالجصعة الوقائيدة العسدل مد الغدذا الملكدم والمحذوندة بالعذداص)( (H+Aجددول صقدم ,(4

ومذاصنت ا م مجموعة المحذوندة بالعذداص دوق جصعدة وقائيدة )( (Aجددول صقدم  )1و مد
ولك د ٍدل مد ددق
المجموع ددة الش دداهدة والمج ددال المعيد دداص لك ددل ددوص م ددق أ د دواص المب ددي
ال صموندات الجنسدية ) (F.S.H & LH & Estradiol & Progesteroneبغيدة تحديدد
أ د دواص المبد ددي

بشد ددكل دقي د د (جد دددول صقد ددم  ,(1لد ددوح ا ديد دداد أ د دواص اإلباضد ددة كد ددم

المجموعة الشواهد (علماد أن ا أُخذت جميع ا ب عماص متذاصبدة ووضدعت كدم ن د

البيئدة

وال م دداق والمك دداق ,وت ددم وضد د الد دذكوص لتنش ددي دوصت ددا التناس ددلية) .ك ال ددب المجموع ددة

الشدداهدة المجصعددة بالعسددل م د الغددذا الملكددم كانددت كددم ددوص اإلباضددة بمعدددل),(5/4
بينمددا كدداق معدددل اإلباضددة كددم المجموعددة ال بيعيددة ) ,(5/3كمددا لددم يمح د وجددود أ

حالة اض صاب كدم ال صموندات الجنسدية أو حالدة وًدول إلد سدق يد
عذددم)؛ بددل عل د العك د

مبكدص (حداالت

هنددا ا ديدداد واض د ألعددداد اإلندداث التددم وًددلت إل د

ددوص

اإلباض ددة مذاصن ددة بالمجموع ددة المحذون ددة بعذ دداص  Adriamycinدوق جصع ددة وقائي ددة )(A

وخاًة كدم الد مق ال الدث وال اصبد  ,صادم ت صهدا كدم الد مق ال دانم ,ممدا يددل علد أهميدة
العس ددل مد د الغ ددذا الملك ددم ك ددم التذلي ددل م ددق ا دداص الجانبي ددة لعذ دداص  ,Adriamycinو
مسدداهمته بتخ ددي

نسددبة الخميددا الجصيبيددة المتحللددة والح ددا علي ددا علم داد أن ددا المنتجددة

بشددكل صئيسددم لل صمونددات المبيضددية .وهددذا مددا ت كددد الد اصسددة النسدديجية (قيددد النشددص),
11
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وت كددد د اصسددة معدددالت الخًددوبة التددم سددوأ يددتم مناقشددت ا الحذداد؛ ويمكددق ت سدديص هددذ

النتددائج مددق خددمل محتددو العسددل والغددذا الملكددم مددق مضددادات األكسدددة واألحمددا

األمينيدده التددم تلعددب دو ادص صئيسددياد كددم ت بددي عدددد كبيددص مددق الم دصات ال ي يائيددة
والكيميائيددة] [15-19وبالتددالم ت بددي الت د يص الم ددص الددذ

ُيحد دده عذدداص Adriamycin

كم الخميا المبيضية ,إضاكة إل دوصها كم يادة تح ي الذددصة االنذسدامية عندد الخميدا
الجنسية (مق خمل يدادة كعاليدة اإلند يم  Glutathione Reductaseالدذ يسداعد كدم
تنشدي انذسدام ونمدو الخميدا) ,وتنشدي الكلوتدا يوق الدذ يددخل كدم تكدويق اإلن يمدات

المضدادة لألكسددة (  Glutathione Peroxidaseو )Glutathione-S-transferase
هامدا كدم الددكاط عدق الخليدة ضدد المدواد السدامة ب صتبا
دا
التدم تد د
دوص د

دا مع دا ][11

ومن دا ال د  ,Adriamycinوبالتدالم تحمدم الخميددا المبيضدية مدق التد يص الم دص للعذدداص

وتحاك عل سوية ال صمونات بالشكل ال بيعم أو شبه ال بيعم.

وب ددذا تت د ه ددذ النتددائج م د نت ددائج أبحدداث عديدددة ح ددول دوص العسددل كددم دص

ت يص العديد مق المصكبدات الكيميائيدة كعذداص المايتومايسديق -سدم ( -وهدو عذداص كيميدائم

ُيع د لمصض د الس دص اق) ] ,[7وعذدداص المي وتصكسدديت (وهددو عددمه كيميددائم لمصض د
السدص اق) ] ,[36حيدث بيندت هدذ األبحداث امدتم العسدل خًدائ مضدادة للت يدص
لكدم الندوعيق مدق الخميدا (الجنسدية ,والجسددية) كدم خًد ال ئدصاق البيضدا ؛ كمدا تت د

م د د د الد اصسد د ددة التد د ددم أوضد د ددحت اسد د ددت اعة العسد د ددل ت بد د ددي ال عد د ددل الت يد د ددص ل وس د د د يد

الخاصًيق] ,[8و ت بي األ دص السدمم الدذ يحد ده المبيدد بصودي داكوم ,Brodidacoum
كددم خً د ال ئ دصاق البيضددا ] [9باعتمدداد كددم الد اصسددتيق عل د م شددص االنذسددام الخلددو
واختباص نسبة التغيصات النسيجية و الكصوموسومية وتشوهات ص و

الن اأ.

أمددا التحاليددل ال صمونيددة كذددد بينددت اصت دداط نسددبة هصمددوق البصوجسددتصوق ضددمق

الحد األعل لمجال ال وص الذ ُيم لده ,ك دم الشداهد نمحد اصت داط نسدبة هدذا ال صمدوق
هدذ النسدبة
بمعدل ) ,(5/2وتستمص كدم الد مق األول) (H+A-Iدم ال تلبدث أق تدنخ
قلدديمد كددم ال د مق ال ددانم ) (H+A-IIلتًددل إل د معدددل ) (5/1نتيجددة للًدددمة التخصيبيددة
للخميددا المنتج ددة ل ددذا ال صمددوق م ددق قب ددل العذدداص ,لتع ددود وتد د داد م دصة أخ ددص كددم الد د مق
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ال ال ددث ) (H+A-IIIو ك ددم الد د مق ال اصبد د ) (H+A-IVبمع دددل ) (4/3مد د ممح ددة أق

أالددب ال يددادة كددم هددذا ال صمددوق كانددت كددم أ دواص اإلباضددة؛ ومددق الممح د أيض داد عنددد

المذاصنددة بدديق شدداهد المجموعددة الصئيسددية ) (Aبالمجموعددة المجصعددة بالعسددل والمحذونددة
بالعذاص) (H+Aا دياد نسبة هصمدوق االسدتصاديول إلد الحدد األعلد ال بيعدم (أ أعلد

مددق  )400 Pg/mlوضددمق المجددال األعل د لل ددوص الددذ تُم لدده ,إال أن ددا تت اصج د هددذ

النسدبة كدم الد مق ال دانم ) (H+A-IIبسدبب تد ص المبدي

بشدكل ج ئددم بداأل ص الم ددص

للعذداص ,لتعددود باالصت دداط مجدددداد كددم الد مق ال اصبد ) .(H+A-IVأمددا المجموعددة الصئيسددية
المحذونة بالعذاص كذ ) (Aكتنخ
قد ُيع

هذ النسبة دوق أق تصت .

ذلد إلد عدامليق أساسدييق :األول أق العسدل والغدذا الملكدم قدد دص

الت يص الم ص عق الخميا المبيضدية المنتجدة ل دذ ال صموندات ,والعامدل ا خدص هدو مدا
يحتويد دده العسد ددل م د د الغد ددذا الملكد ددم مد ددق هصموند ددات بيعيد ددة ك صمد ددوق البصوجسد ددتصوق

واالسددتصاديول إضدداكةد إل د عوامددل حيويددة تح د عل د

يددادة اً د ناط هددذ ال صمونددات

].[12,13

تت د هددذ النتددائج م د نتددائج أبحدداث عديدددة حددول الدددوص ال صمددونم للعسددل م د

الغددذا الملكددم كددم تنبيدده الغدددد التناسددلية كددم كددل مددق الددذكوص واإلندداث ,وخاًددة ا ديدداد
أعدد الجصيبدات واألجسدام الًد اص ] ,[37,38كمدا تتواكد أيضداد مد د اصسدات أخدص تبديق

تشددابه الت د يص ال صمددونم للعسددل و الغددذا الملكددم م د ت د يص االسددتصاديول ,والتستسددتصوق
عل د إن دداث وذكددوص الج ددصذاق ] ,[39ودوص كددم ي ددادة مسددتو هصمون ددات الغدددة النخاميددة

وهصمددونم التستسددتصوق (للددذكوص) والبصوجسددتصوق(لإلناث) ] ,[10وكددذل األمددص باحتوائدده
أيضاد عل ال صموق الجنسم الموجه للذند الغونادوتصوبيق .[37] Gonadotropine
جدول رقم ( )4يوضح التحاليل الهرمونات الجنسية عند أنثى هامستر محقونة بالعقار بعد تجريعها بالعسل

13
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(يُشير السهم إلى ارتفاع الهرمون عن المعدل الطبيعي في الطور الذي يُمثله)

 2-Bمعدالت الخصوبة:

نمح مق الجدول صقم ) (5لد المجموعة الصئيسية المجصعة بجصعة العسل م الغدذا

الملكددم والمحذونددة بالعذدداص ) (H+Aوجددود حدداالت والدة كددم ال د مق ال الددث )(H+A-III

(الذ تمت كيه عملية اإلباضة بعد حذق العذاص بذصابة سبعة إل تسدعة أيدام) ,وتصاوحدت
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أعداد األجنة (مق 4إلد  5أجندة) أ أق عددد الجصيبدات الناضدجة تصاوحدت (مدق  4إلد

 5جصيب ددات تحت ددو علد د بويض ددة ً ددالحة لإللذ دداح) ,وه ددذا ي دددل علد د انخ ددا
الجصيبددات الناضددجة بمعدددل  50%عددق معدددل ا ال بيعددم الددذ
جصيبددات ناضددجة)؛ وبددالصام مددق أق هددذا االنخ ددا

ع دددد

يت دصاوح (مددق  8إل د 10

يعتبددص تحسددق ملحددو كددم اإلنجدداب

مذاصن د دده بالمجموع د ددة المحذون د ددة بالعذ د دداص دوق جصع د ددة وقائي د ددة ) ,(Aحي د ددث ك د دداق مع د دددل
االنخ ا

ال مق  100%؛ أمدا كدم الد مق ال اصبد

كم ن

)( (H+A-IVالدذ حدد ت

كيه عملية اإلباضة بذصابة 12إل  15يوم مق حذق العذداص) ,كذدد ا داد معددل الخًدوبة
( بدديق 7إل د  10أجنددة ),أ أق عدددد الجصيبددات الناضددجة كدداق بدديق  7إل د  10جصيب داد,

وهددم نسددبة بيعيددة تواك د الشدداهد حيددث كدداق عدددد الجصيبددات الناضددجة بدديق  7إل د 10

إل د د وضد ددعه ال بيعد ددم دوق انخ د ددا

جصيب د داد ,وهد ددذا يد دددل عل د د عد ددودة المبد ددي

معد ددل

الخًوبة بل هنا تحسق واض وكدص كبيدص عندد مذاصنت دا مد المجموعدة السدابذة )(A

التم بلا معدل انخ ا

الخًوبة كم ن

ال مق إل .100%

تدل هدذ المع يدات علد دوص العسدل والغدذا الملكدم كدم حمايدة المبدي

مدق

التد د يص الم ددص للعذ دداص ,ومند د التحل ددل الكام ددل للجصيب ددات المبيض ددية وتحدي ددداد الجصيب ددات

الناضجة ,باست نا األ منة األول المبكصة التدم حددث ل دا ًددمة خ ي دة بالعذداص مذاصندة
بالمجموعة السابذة ) ,(Aإذ سصعاق ما استعاد المبي

حيويتده ,واسدت اط إكمدال الددوصة

المبيضية حت الوًول إل جصيبات ناضجة تحو عل بويضدة ًدالحة لإللذداح وهدذا

مددا توضددحه معدددالت الخًددوبة ,وكددذل األمددص لددم تُ ددص الد اصسددة ال صمونيددة أ حدداالت
عذم (سق ي مبكص) ,وهذا يت م الدصاسة النسديجية (قيدد النشدص)؛ وصبمدا يعدود أيضداد

إل أ ياد تصكي هصموق البصوجستصوق (جدول صقم (4الذ يلعب دو ادص أساسدياد كدم عمليدة

انغص البويضة كم الصحم ومند حداالت اإلج دا
حاالت اإلج ا

الع و ][5,6

الع دو ] [40إذ أق العذداص يصكد مدق

كمددا أق األم ددات لددم ي د كلق مواليدددهق كمددا كددم المجموعددة ) (Aإال كددم حالددة

واحدددة كذد  ,وهددذا يدددل علد انخ ددا

نسددبة ن ددو لألجنددة إلد حددد شددبه االنعدددام .وتدددل

هدذ النتددائج علد دوص العسددل مد الغددذا الملكدم كددم صكد معدددل الخًددوبة لددد اإلندداث
15
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المحذونددة بالعذدداص ,و الددتخل

مددق األ ددص الت يددص عل د البويضددة وبالتددالم والدة مواليددد

بيعية استمصت كم الحياة دوق ن و .

جدول رقم ( )5يوضح حاالت الحمل والوالدة عند أنثى هامستر محقونة بالعقار بعد تجريعها بالعسل

ومق الجديص بالممح ة أيضاد هندا تواكد بديق الد اصسدة ال صمونيدة ومعددل الخًدوبة ,إذ

ل ددم يمحد د خ ددمل الد اصس ددة ال صموني ددة وج ددود ح دداالت س ددق يد د

مبك ددص (عذ ددم) ,أو اضد د صاب

مبيض دم بدددئم ,بددل وجددود أ دواص إباضددة ,وهددذا يتواك د م د معدددالت الخًددوبة التددم لددم تت د ص
ك ي ادص كما حدث كدم المجموعدة السدابذة ) ,(Aبدل كاندت هدذ المعددالت قصيبدة جدداد مدق المعددل

ال بيع ددم ,أ أق العس ددل مد د الغ ددذا الملك ددم ق ددد ح دداك علد د البني ددة النس دديجية م ددق التم ددوت
والتحلل الذ ُيحد ه العذاص كما حدث كم المجموعة ).(A

سق الي

وهذا يتواك مد د اصسدات عديددة أجصيدت علد الجدصذاق ] [41التدم وًدلت إلد

 ,و تعانم مق ضموص للصحم ,والعذم الجنسدم؛ ومد د اصسدة علد النسدا ][42

حيث ساهم العسل م الغدذا الملكدم كدم أعداد الددوصة الشد صية,

اللواتم بلغق سق الي

و تخ يأ حاالت الن أ وعودة الصحم لوضعه ال بيعم .

سادس ا ـ االستنتاجات:

 يسداعد العسدل مد الغدذا الملكدم بمدا يحتويدده مدق مضدادات أكسددة كدم الح دا علدحيويددة المبددي

وو ائ ده مددق الت د يص الس د رمم الم ددص للعذدداص  Adriamycinعل د

الخمي د د ددا المبيض د د ددية المنتج د د ددة لل صمون د د ددات المبيض د د ددية (

.)Progesterone

&

Estradoil

 -يساهم العسل م الغذا الملكم كدم المحاك دة علد مسدتو ال صموندات الجنسدية كدم
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سد ددوية بيعيد ددة بد ددالصام مم د دا ُيحد د دده العذد دداص مد ددق اض د د صابات هصمونيد ددة تد ددود إل د د
اض صاب مبيضم.

 يساهم العسل م الغذا الملكم كدم يدادة أعدداد أ دواص اإلباضدة بدالصام مدق التد يصالسد د رمم للعذد دداص علد د الجصيبد ددات المبيضد ددية الت ددم ت د د د إل د د خلوه ددا مد ددق الجصيبدددات
ُ
الناضددجة وبالتددالم مددق ددوص اإلباضددة كمددا كددم المجموعددة المحذونددة بالعذدداص دوق
جصعة وقائية).(A
 يسدداهم العسددل م د الغددذا الملكددم كددم حمايددة إندداث ال امسددتص المحذونددة بالعذدداص مددقالوًول إل سق الي

المبكص (عذم جنسم).

 يس دداعد العس ددل مد د الغ ددذا الملك ددم ك ددم صكد د مع دددالت الخً ددوبة ,وذلد د ب يددادة ع ددددالجصيب ددات الناضد دجة والت ددم بذي ددت محاك ددة علد د مع دددل ا  50%ك ددم الد د مق ال ال ددث
مذاصنددة بالشدداهد ددم اصت عددت إل د المسددتو ال بيعددم كددم ال د مق ال اصب د  ,بينمددا انخ د

عدددد الجصيبددات الناضددجة إل د  100%كددم المجموعددة المحذونددة بالعذدداص دوق جصعددة
وقائية) (Aكم كتصة التجصبة.

 يس دداعد العس ددل مد د الغ ددذا الملك ددم ك ددم ي ددادة نس ددبة نج دداة األجن ددة إلد د مس ددتو ش ددبهبيعم مذاصنة بالمجموعة المحذونة بالعذاص دوق جصعة وقائية).(A

سابعا ـ التوصيات:

 -علد د اعتب دداص أق العس ددل والغ ددذا الملك ددم يعتبد دصاق م ددق المد دواد الغذائي ددة اي ددص ض دداصة

لإلنساق ,ككاق مق المحبذ عل النسدا المتعا يدات لعذداص  Adriamycinأخدذ جصعدة

وقائية مق العسل والغذا الملكم وذل لحمدايت ق مدق االضد صابات ال صمونيدة وال م يدة

الممح ة عند تعدا م العذداص ,وبالتدالم الدتخل
الي

مدق اإل عاجدات الحاًدلة بسدبب سدق

.

 كمددا يمكددق صك د الذدددصة اإلنجابيددة عنددد النسددا المتعا يددات للعذدداص ب خددذ جصعددة وقائيددةمق العسل والغذا الملكم.

 كمددا ُيحبددذ للنسددا الحوامددل والمتعا يددات ل ددذا العذدداص أخددذ جصعددة وقائيددة مددق العسددلوالغذا الملكم لتمكن ق مق الح ا عل سممة أجنت ق.
17
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