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Adriamycin

لع ــألج امورام الس ــر انية,

وخاصــة رورام الثــدي ,ون ـ اير لتأثي ارتــي الجانبيــة علــى الخأليــا التكاثريــة
الجنســية ,جــاءت هــذا الد ارســة

لتبــي إمكانيــة منــع هــذا التــأثيرات ع ـ

ري ـ

جرعــة وقا ي ــة م ـ المستحدـ ـرات الص ــيدانية ال بيعيــة كالعس ــل مــع الغ ــذاء الملك ــي
والمم ــزوج م ــع ج ــذور الجنس ــنغذ حي ــا بين ــت ه ــذا الد ارس ــة مس ــاهمة ه ــذا المركب ــات
ال بيعيـ ــة ف ـ ــي الحوـ ــا عل ـ ــى حيويـ ــة المب ـ ــيض ,والمحاف ـ ــة عل ـ ــى البنيـ ــة النس ـ ــيجية
للحويصــألت النادــجة (حويصــألت ف ـ ار

 , )Graafian folliclesوعلــى الخليــة

البيدـ ــية ,وبالتـ ــالي المسـ ــاهمة فـ ــي الحوـ ــا علـ ــى مسـ ــتو إنتـ ــاج عـ ــالي للهرمونـ ــات
المبيدية ,والحوا على الدورة المبيدية دو اد راب ,ومنـع اإلنـاا مـ الوصـول
إلــى س ـ يــأع مبكــر(عقم جنســي) .كمــا بينــت هــذا الد ارســة ازديــاد ر ـوار اإلبادــة
بالمقارنة بالمجموعة المحقونة بالعقار دو جرعة وقا ية.

ال مق دم ة
تعتب ــر العألج ــات الكيميا ي ــة المس ــتخدمة ف ــي معالج ــة امورام الس ــر انية نوعـ ـاي

خاصـ ـاي م ـ ـ السـ ــموم الخلوي ــة  Cytotoxicفيـ ــر الموجهـ ــة ,إذ ت ــاثر علـ ــى امنس ــجة
ال بيعيـة والورميـة علــى حـد سـواء وحتـى فـي رثنــاء ت بيـ الجرعــات المثلـى] ,[1رفــم

ر اله ـ ــد

مـ ـ ـ اس ـ ــتخدامها ه ـ ــو الحص ـ ــول عل ـ ــى س ـ ــمية د ـ ــد العام ـ ــل المم ـ ــرض

 Pathogenرو مك ــا الم ــرض] ,[2ومـ ـ ركث ــر المن ــا
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العق ــاقير الكيميا ي ــة امنس ــجة سـ ـريعة اانقس ــامات الخلوي ــة ومنه ــا الخألي ــا التكاثري ــة
كالمبايض والخصى] .[1فهما م رهم منا

الجسـم التـي يجـب ر يأخـذها الباحـا

بعي ااعتبار ليحدد السعة والقدرة التناسلية للشخص المعالج بهـذا العقـار] ,[3إذ ر

التأثيرات الجانبية للعقـاقير الكيميا يـة علـى امعدـاء التناسـلية قـد تـادي إلـى تـدمير
هــذا امنســجة توالــى تبــدل فــي شــكل وتركيــب الخأليــا الجنســية رو تثبــي و ا وهــا],[3
وخاصة الهرمونية مما ينعكع على الـدورة ال مثيـة عنـد امنثـى] ,[4علـى اعتبـار ر
المبــيض فــدة صــماء تنــتج الهرمونــات المبيدــية)(Estradiol & Progesterone
وتاثر على بقية الهرمونات الجنسية كهرمونات الوص اممـامي للغـدة النخاميـة ( &

 ,)LH FSHوكذلك علـى هرمونـات الو ـاء (  ,)Gn-RHبآليـات تـدعى آليـة التغذيـة
الراجع ـة Feed back mechanism

] [ 5 ,6

ومجموعهــا يســاهم فــي حــدوا اإلبادــة

والحمل والتحكم في تن يم الـدورة ال مثيـة  ,[5] Menestrual Cycleإا ر ري خلـل

يحدث ـي العقــار علــى هــذا التنــافم والتنســي مثــل إحــداا و ـرات ومــوت خلــوي علــى
البنيــة النســيجية للمبــيض وبــامخص الحويصــألت النادــجة وامجســام الصــوراء
يادي في نهايـة الم ـا

][ 7

إلـى خلـل فـي هرمونـات المبيدـية ممـا يحـدا ادـ رابات

فــي الــدورة ال مثيــة وحتــى فــي انغ ـراع امجنــة فــي الــرحم مادي ـاي بــذلك إلــى حــدوا

اإلجهاض العووي].[8,6

م ـ هنــا تــم التوجــي للم ـواد ال بيعيــة كالعســل مــع الغــذاء الملكــي والممــزوج مــع

جـذور عشــبي الجنســنغ الكــوري كجرعــة وقا يــة فــي منــع التــأثير الجــانبي الــذي يحدثــي

عقار Adriamycinوالحوا على البنية النسيجية وعلـى مسـتو الهرمونـات الجنسـية
وبالتالي التخلص م التأثيرات السلبية التي يحدثها العقـار علـى المبـيضذ إذ يتمتـع

العسل مع الغذاء الملكي بخصا ص فذا ية و بية شـافية متنوعـة تسـاهم فـي الوقايـة
م التأثرات الجانبية التي تحـدثها العقـاقير والمركبـات الكيميا يـة ,فهمـا يتركبـا مـ

خلي واسع التنوع م الماء والسكريات والبروتينات والويتامينات واإلنزيمات والمعـاد
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وحبـوب اللقـا وبقايـا مـ الو ريـات وال حالـب والخمـا ر وق ـع مـ الشـمع ورهـم مـا
يحتوي ــي العس ــل ه ــي موان ــع ركس ــدة  ,ANTIOXIDANTومـ ـ ره ــم موان ــع امكس ــدة

ascorbic acid, flavonoids, phenolic acids, ,glucose oxidase, catalase

 carotenoid derivativesوعلى امحماض اممينية والبروتينـات ] ,[9,10,11,12إدـافةي

إلى احتوا ي على فيتامي ) (Cوهو الذي يعز لي فعل العسل في تثبي عدد كبير م

الم و ـ ارت الويزيا ي ــة والكيميا ي ــة

][13

كم ــا ر للعس ــل فعالي ــة ف ــي زي ــادة إنــزيم

 Glutathione Reductaseالـذي يسـاعد فـي امكسـدة التحويليـة وينشـ انقسـام ونمـو

الخأليــا][14ذ ورمــا الغــذاء الملكــي فيحتــوي ريد ـاي علــى مدــادات امكســدة م ـ خــألل
وجـود رحمـاض رمينيـة رهمـا aspartic acid, cysteine, cystine, tyrosine,glycine,

 , [15,16,17] lysine, leucine, valine, and isoleucineكمـا يحتـوي علـى هرمـو

(ااس ـ ـ ــتروجينات ورهمه ـ ـ ــا ااس ـ ـ ــتراديول  ,Estradiolوالتستوس ـ ـ ــترو ,Testosterone
والبروجسترو  ,Brogesteroneوالبرواكتي  )Prolactineوكألهم يزيد م خصوبة

الذكور واإلناا] ,[18إدافةي لذلك احتوا ي على معقد فيتـامي B complex vitamins

( ,)B-1, B-2, B-6وفيتـامي ) ,(E,Cوحمـض  pantothenic acidوحمـض الووليــك
 ,folic acidإدــافةي إل ــى فن ــاا بالمع ــاد واإلنزيم ــات والهرمون ــات وعوام ــل حيوي ــة

تعمـ ــل كمحو ـ ـزات حيويـ ــة  biocatalystsفـ ــي عمليـ ــة التجـ ــدد الخلـ ــوي دـ ــم جسـ ــم
اإلنســا ] ,[19لــذلك يعتبــر العســل مــع الغــذاء الملكــي مـ المقوي ـات والمنشـ ات فهــو
يحتوي على مواد محوـزة لألنقسـام الخلـوي ,ومنشـ ومغـذي للغـدد التناسـلية والجهـاز

التناس ــلي ن ـ ـ اير احتوا ــي عل ــى هرمون ــات بيعي ــة منشـ ـ ةذ مم ــا جعلت ــي ركث ــر قيم ــة
فذا ية م لب الثدييات].[20

رما المستحدر الصيداني الثـاني وهـو عشـبة جـذور الجنسـنغ الكـوري ,واسـمي
العلمـي  ,[21,22] Panax schinsengفهـو مـ المنشـ ات الحيويـة التـي تعمـل علــى
تحويز الهرمونات الجنسية

][23

وتعويض نقص الهرمونات الجنسية م خألل تنشـي
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الهرمون ــات الموجه ــة للقن ــد  gonadotropic activityالت ــي ت ــنخوض نس ــبتها عن ــد
النسـاء اللـواتي بلغـ سـ اليـأع] ,[24إدـافة إلـى تــأثيرا علـى مسـتقبألت امنــدروجي
والبروجسـترو  androgen receptor and progesterone receptorوبالتـالي تنشـ

وتق ــوي عم ــل الغ ــدد التناس ــلية (كهرم ــو ااس ــتروجي  ,والبروجس ــترو ) ],[24,25,26,27
ن اير احتوا ي على ركثر م ثألثي

نوعاي م امحماض التـي تـدعى Ginsenoside

 Triterpeneورهمه ــا  ,[28,29] Rb1,Rb2,Rc,Rd,Re,Rf,Rg1,Rg3,Rh1إد ــافةي إل ــى

مـ ـواد س ــابوني  Saponinإذ يوج ــد ركث ــر مـ ـ  25ن ــوع مـ ـ الس ــابوني
جليكوسيدات السترو يدية

][21,28

][30

 ,وك ــذلك

التي تساعد في تجديد الخأليا المولـدة ,لـذا تسـتخدم

كعـ ـ ـ ــألج للعجـ ـ ـ ــز الجنســ ـ ــي والعقــ ـ ــم ,ومحو ـ ـ ـ ـ ايز للوــ ـ ــص امم ـ ـ ــامي للغ ـ ـ ــدة النخاميـ ـ ـ ــة
[21,22,24,27] corticotropinذ وبنــاءاي علــى رهميتــي وفوا ــدا الصــحية تــم ودــعي دــم

ق ــانو المتمم ــات الغذا ي ــة  DSHEAرو المكم ــألت الغذا ي ــة ف ــي ع ــام  1990حس ــب
قانو  NLEAليندم للويتامينات والمعاد والبروتينات].[26,28
وتهــ ــد

الد ارسـ ـ ــة إلـ ـ ــى تحديـ ـ ــد مـ ـ ــد التـ ـ ــأثير الجـ ـ ــانبي الـ ـ ــذي يحدثـ ـ ــي عقـ ـ ــار

 Adriamycinعلــى البنيــة النســيجية للحويصــألت النادــجة وعلــى القــدرة اانقســامية
وعلــى رعــدادها ,كمــا تهــد

إلــى مــد تــأثر الخليــة البيدــية بالعقــار ,وتحديــد مــد

تــأثير العقــار عل ـى الهرمونــات الجنســيةذ والقــدرة التناســليةذ كمــا تهــد

هــذا الد ارســة

إلـى معرفــة مــد مقــدرة المـواد ال بيعيــة (العسـل مــع الغــذاء الملكــي والجنســنغ) علــى

منـ ــع التـ ــأثيرات الجانبيـ ــة التـ ــي يحـ ــدثها عقـ ــار  Adriamycinعلـ ــى البنيـ ــة النسـ ــيجية

للحويصـألت النادـجة وعلــى القـدرة اانقســامية فيهـا وعلـى الخليــة البيدـية ,إدــافة
إلــى معرفــة مــد مقــدرة الم ـواد ال بيعيــة (العســل مــع الغــذاء الملكــي والجنســنغ) فــي

تعزيــز القــدرة التناســلية ,ورفــع رعــداد ر ـوار اإلبادــة وعــدد الحويصــألت النادــجة
والتي تنخوض تحت التأثير السمي الذي يحدثي العقار.

ويلة ,قاسم

مواد وطرق العمل
 -1الحيوانات المستخدمة:
رســة علــى إنــاا الهامســتر الســوري Mesocricetus auratus
رجريــت هــذا الد ا

خألل فصل التكاثر(فصلي الربيع والصي ) في مختبرات حيوانات التجربة والبحـا

العلمــي فــي كليــة العلــوم بجامعــة حلــب ,حيــا تــم انتخــاب  50رنثــى نادــجة فــي روج
بلوفها (بعمر ثألثة إلى رربعة رشهر) ,تراوحـت روزانهـا مـا بـي ),(110gm - 85mg

ور والها ما بي )(12Cm - 13Cmذ ودعت هذا اإلناا في مجموعة م امقواص
رخدعت جميعها ل رو

بي ية متماثلة م حيا درجة الح اررة ( 2_+25م ,) oوالوتـرة

الد ــو ية المتعادل ــة ,وتناوله ــا للغ ــذاء والم ــاء بش ــكل ح ــر ,كم ــا ت ــم ود ــعها بجـ ـوار

رقواص تحتوي على عدد م الـذكور بغيـة التحـريض الورمـوني مـ الـذكور ,إدـافةي
إل ــى ود ــع ال ــذكور داخ ــل قو ــص اإلن ــاا قب ــل التشـ ـري وفص ــد ال ــدم بي ــومي بغي ــة
تحريض اإلناا على اإلبادة والنشا الجنسي.

قسمت اإلناا المدروسة إلى مجموعتي ر يستي :

مجموعة ر يسية رولى :حقنت بعقار  Adriamycinولم تجرع بجرعة وقا ية ):(A
تتأل

هذا المجموعة م  25رنثى تم تقسيمها إلى مجموعتي ثانويتي :

 -المجموعة امولى (الشاهد ال بيعي) :وتتدم خمع إناا ,جرعت ع

ري ـ ـ ـ ـ الوــ ـ ــم مـ ـ ـ ــاء عــ ـ ــادي خـ ـ ـ ــألل  15يوم ـ ـ ـ ـاي ثـ ـ ـ ــم حقنـ ـ ـ ــت بمحلـ ـ ـ ــول فيزيولـ ـ ـ ــوجي

) (RingerLactateداخل التجوي

البيرتواني Intraperitoneal Injection

ثم تم تشريحها ,وفصد الدم م العدلة القلبية ورخذ المبيدي .

 -المجوعــة الثاني ـة (مجموعــة التجربــة) :وتدــمنت عشــرو رنثــى هامســتر

جرعــت بمــاء عــادي لمــدة  15يوم ـاي ثــم حقنــت بعقــار  Adriamycinكجرعــة موــردة
داخل التجوي

البيرتوانيذ بدالة الجرعة التي تع ى للشـخص البـالغ ال بيعـي 60-

5
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 75mg/m2كجرعة موردة تع ى كل  15إلى  21يوماي ][31,32ذ وقد تم حساب مساحة

ســ ـ

جس ـ ــم ك ـ ــل رنث ـ ــى بع ـ ــد حس ـ ــاب وزنه ـ ــا و وله ـ ــا وباس ـ ــتخدام معادل ـ ــة دوب ـ ــوي

(:[33])Dubois

الجسم (م( = )2ثابت)  X 0.007184الوز (كجم)( X )0.425ال ول (سم)

مساحة س

()0.725

مجموعــة ر يســية ثانيــة :جرعــت بالعســل مــع الغــذاء الملكــي الممــزوج بجــذور عشــبة
الجنسنغ ثم حقنت بعقار :(H+G+A) Adriamycin
تتأل

هذا المجموعة م  25رنثى تم تقسيمها إلى مجموعتي ثانويتي :

 -المجموعة امولى( :الشاهد على الجرعة الوقا ية العسـل مـع الغـذاء الملكـي

الممزوج بعشبة الجنسنغ) وتتأل

مـ خمـع إنـاا هامسـتر جرعـت عـ

ريـ الوـم

بعســل الســدر مــع الغــذاء الملكــي الممــزوج بعشــبة جــذور الجنســنغ الكــوري والمنحلــة

جميعها بالماء العادي لمدة  15يومايذ وكانت نسبة العسل [18] 800mg/kg/dayذ رما
نسبة الغذاء الملكي فهي  10mg/kg/dayري بتركيز , [18,34,35]1.25%وقد تم حساب

كمية جرعة جذور عشبة الجنسنغ بما ا يزيد على  200mg/kgم وز الجسم فـي
اليوم ولمدة ا تزيد على رربعة رسابيع] ,[36,37دو حقنها بالعقار.
 -المجموع ــة الثانيـ ـة (مجموع ــة التجرب ــة) :تت ــأل

مـ ـ عشـ ـري رنث ــى هامس ــتر

جرع ــت بالجرع ــة الوقا ي ــة وب ــنوع النس ــب الس ــابقة ,ث ــم حقن ــت بعق ــار Adriamycin

داخل التجوي

البيرتواني وبنسب مماثلة للمجموعة ).(A

 الدراس ة المخبرية: ت ــم تشـ ـري حيوان ــات التجرب ــة  ,Animal dissectingوفص ــد دمه ــا مـ ـ العد ــلةالقلبية ,وانتزاع كامل المبيدي في فترات زمنية مختلوة على النحو التالي:
الزم امولى بعد مرور ثألثة ريام على حق العقار(I).

الزم الثاني بعد مرور خمسة ريام على حق العقار(II) .

ويلة ,قاسم
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الزم الثالا بعد مرور عشرة ريام على حق العقار(III).
الزم الرابع بعد مرور خمسة عشر يوماي على حق العقار(VI).

 حدرت المبايض  Preparingللدراسة النسيجية  Histology Studyوف ال ريقةالروتينية وصبغت المقا ع النسيجية بصبغة الهيماتوكسلي ايوزي ).(H & E

-

رسـة الكيميا يـة النسـيجية المناعيـة immunohistochemistry Study
بقـت الد ا

م خألل مقا ع نسيجية مصبوفة بالصبغة المناعية()Ki67الخاصة بالكش

ريقـة Immunoperoxidase staining with

ع اانقسـامات الخلويـة (حسـب

),)DAB and hematoxylin counterstainحيـا تتحـد ردـاد) Ki67(MIBمـع

رحـل اانقسـام الخلـوي)(G1,S,G2,M
البروتي النووي الذي ي هـر فـي جميـع م ا

ماعدا مرحلة ) (G0وهي مرحلة الراحة ,بغية تحديد فعالية اانقسامات الخلويـة

دم الخأليا الحويصلية رو الخأليا التكاثرية (وت هـر بشـكل نقـا بنيـة اللـو
داخل الخلية المنقسمة)
-

تـم تحليـل الهرمونـات الجنسـية )(F.S.H & LH & Progesterone & Estradol

ربـع 4th
بجهاز تحليل الهرمونات آلي  Roche Cobas e 411وهو م الجيل ال ا

 , Generationيعمــل بآليــة :المقايســات المناعيــة بالتــأل الكهربــا ي الكيميــا ي
)Electro Chemiluminiscence (ECL

النتائج والمناقشة
أوالً :المجموعة المحقونة بعقار  Adriamycinدون جرعة وقائية ):(A

وفي دراسة سابقة لنا عام 2010

][7

حول تأثير عقار  Adriamycinعلى مبايض

الو ار البيداء ,التي رشارت إلى التحلألت التي ررت على جميع الحويصألت,

وقد بينت الدراسة ر ركثر الحويصألت تأث اير بالعقار الحويصألت النادجةذ لذلك
ركزت هذا الدراسة على تجنب التأثيرات الجانبية التي يحدثها العقار على
الحويصألت النادجة فق ع

ري المستحدرات الصيدانية.
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 .Aدراسة التحلل والموت النسيجي:
يتـأل

فــأل

 .1-Aالمجموعة الشاهدة:

الحويصـل النادـج  Graafian folliclesعنـد رفـراد المجموعـة الشـاهدة مـ

حويصــلي ( )Theca folliculiينقســم إلــى قســمي متعــاقبي  :القســم امول:

المحو ــة الخارجيــة  Theca externaتتــأل

مـ

بقــة رقيقــة م ـ الخأليــا مغزليــة

الشــكل وتمــر مـ خأللهــا اموعيــة الدمويــة باتجــاا المحو ــة الداخليــةذ القســم الثــاني:
المحو ــة الداخلي ــة  Theca enternaوتتك ــو مـ ـ خألي ــا ليوي ــة  Fibrocytesكبيـ ـرة
الحج ـ ـ ــم بيد ـ ـ ــوية الش ـ ـ ــكل ذات إفــ ـ ـراز ف ـ ـ ــدي تس ـ ـ ــاهم ف ـ ـ ــي تو ـ ـ ــرز ااس ـ ـ ــتروجينات
 Steroidogenic cellالتي تلعب دو اير في ت وير الحويصألت ,وتتخللها شبكة كثيوة

م الشعيرات الدموية التي تتوزع على ول حدودها لتقدم الدم للحويصل.

تليهــا نحــو الــداخل بق ـات م ـ الخأليــا الحويصــلية ( )Granulosa cellsمكعبيــة

الشكل ,ذات نواة اس وانية مركزية التودع تستند ال بقة امولـى منهـا علـى الغشـاء
القاع ــدي(,) Basement membraneيوك ــل إليه ــا إفـ ـراز مجموع ــة مـ ـ الهرمونـ ـات
اإلس ـ ــتروجينية  Estrogensورهمه ـ ــا هرمــ ــو اإلس ـ ــتراديول Estradiolذ و مـ ـ ـ ب ـ ــي
مجموعــات الخأليــا الحويصــلية يوجــد تجوي ـ

يــدعى التجوي ـ

الحويصــلي

The

 ,antrumكمــا تحــي بعــض الخأليــا الحويصــلية بالخليــة البيدــية مشــكلة مــا يســمى
بالركــام البيدــي (, )Cumulus oophorousرو الكليــل المشــع , Corona radiate
ويوصل بي الركام البيدي والبويدة من قة شوافة تدعى المن قة الشـويوة ( Zona

 ) pellucidaتشغلها زفبات مجهرية تصل بي الخأليا الحويصلية والبويدة .

رما بالنسبة إلى الخلية البيدية ( )Oocyteفتمتاز بحجمها الكبيـر وبأنهـا ذات شـكل

كروي ونواتها ( )nucleuمركزية التودع] .[38شكل رقم )(1

كمــا ر الخأليــا الحويصــلية فــي الحويصــل النادــج قــدرة انقســامية عاليــة توــو بقيــة

الحويصألت النامية (شكل رقم. (2

ويلة ,قاسم
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شكل رقم ) (1ق اع يود شكل الحويصل النادج في المجموعة الداب ة المصبوعة شكل رقم ) (2ق اع يود عدد الخأليا الحويصلية الداخلة في مراحل اانقسام في الحويصل النادج
بصبغة ) (H&Eتكبير 600X

في المجموعة الداب ة المصبوفة بالصبغة المناعية ) (Ki67تكبير600X

 .2-Aمجموعة التجربة المحقونة بالعقار دو جرعة وقا ية:

ر هرت نتا ج الدراسة النسيجية للحويصألت النادجة في هذا المجموعة:
 )Iبعـ ـ ــد مـ ـ ــرور ثألثـ ـ ــة ريـ ـ ــام م ـ ـ ـ حق ـ ـ ـ عقـ ـ ــار امدرياميسـ ـ ــي ) (A-Iلـ ـ ــوح ر

ـأثر ,حيــا تســبب
الحويصــألت النادــجة كانــت ركثــر الحويصــألت المبيدــية تـ اي
العقار في اختواء رفلب الحويصألت النادجة ال بيعيـة مـ المبـيض ,ورفلـب

الحويصــألت التــي شــوهدت فــي المبــيض خــألل هــذا الوت ـرة كانــت عبــارة ع ـ

حويصــألت متحلل ــة وذات تراكي ــب في ــر بيعي ــة ,حي ــا نألحـ ـ تخ ــرب كام ــل
للركــام البيدــي ,مــع انتشــار الخأليــا الحويصــلية داخــل التجوي ـ

الحويصــلي

ن ـ ـ اير لوقـ ــدا ااتصـ ــال بـ ــي الخأليـ ــا الحويصـ ــلية ,مـ ــع انـ ــدفاع رنويـ ــة الخأليـ ــا

الحويص ــلية نح ــو التجويـ ـ

الحويص ــلي والمن ق ــة الش ــويوة إث ــر تهت ــك الغش ــاء

الخلــوي للخألي ــا الحويص ــلية ,وتوت ــت الكرومــاتي عن ــد ال ــبعض ,وتكاثو ــي عل ــى
الغشاء الخلوي عند البعض اآلخر ,وترقـ فـي سـماكة الغـأل
وجود فرافات في الغأل

الحويصـلي مـع

الحويصلي ,وابتعـاد الخأليـا الحويصـلية عـ الغشـاء

القاعدي ,واتسـاع المن قـة الشـويوة جز يـاي نتيجـة فقـدا الجسـيمات الوصـلة بـي

البيدــة والخأليــا الحويصــليةذ رمــا علــى مســتو البييدــة فتودــع الن ـواة يكــو
رفي ـاي مــع تحلــل جز ــي للغشــاء النــووي ,بــل وحتــى وجــود حويصــألت نادــجة
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ذات نـــو متحلل ـ ـة (شـ ــكل رقـــم )3ذ إدـ ــافة إلـ ــى انخوـ ــاض واد ـ ـ فـــي القـ ــدرة
اانقسامية للخأليا الحويصلية(شكل رقم .)4
 )IIبعد مرور خمسة ريام م حق عقار امدرياميسي ) (A-IIنألحـ تحلـل وادـ
وكامــل فــي كافــة الحويصــألت النادــجةذ ويتمثــل التحلــل بالمقارنــة مــع الــزم

امول ) (A-Iبتخـ ـ ــرب كامـ ـ ــل فـ ـ ــي الركـ ـ ــام البيدـ ـ ــي ,وتباعـ ـ ــد ركثـ ـ ــر للخأليـ ـ ــا
الحويصــلية وزيــادة انتشــارها نحــو التجويـ

الحويصــلي ,وزيــادة اتســاع المن قــة

الشــويوة نتيجــة فق ــدا جســيمات الوص ــل فيمــا بي ــنهم ,مــع زي ــادة الو ارفــات ف ــي
الغــأل

الحويصــلي ,مــع زيــادة ترققــي ,وتوتــت الكرومــاتي النــووي لدرجــة زيــادة

تكاثوــي علــى الغشــاء الخلــوي للخأليــا الحويصــليةذ رمــا علــى مســتو البييدــة

فتخرب وتحلل شبي كامل للبييدة وانحألل النواة ال رفية فيها( .شكل رقـم )5ذ

إدافة إلى زيادة الدع
رقم .)6

فـي القـدرة اانقسـامية فـي الخأليـا الحويصـلية (شـكل

 )IIIبعـــد مـ ــرور عش ـ ـرة ريـ ــام م ـ ـ حق ـ ـ عقـ ــار امدرياميس ــي ) (A-IIIينع ــدم وجـ ــود
الحويصـألت النادــجة تامــة الندــج ,مــع هـور رعــداد قليلــة مـ الحويصــألت

النادجة فـي مراحلهـا المبكـرة ,إا رنهـا ذات تحلـل رقـل مـ الـزم الثـاني (A-

)IIذ وي هر التحلل في الحويصألت تامة الندج م خألل تخـرب شـبي كامـل
للركام البيدي ,واستمرار انتشار الخأليا الحويصلية في التجوي

الحويصـلي,

واســتمرار اتســاع المن قــة الشــويوة ,مــع وجــود بعــض الحويصــألت التــي ما ازلــت
تعـ ــاني م ـ ـ تكـ ــاث

الكرومـ ــاتي نحـ ــو الغشـ ــاء الخلـ ــوي للخأليـ ــا الحويصـ ــلية,

واســتمرار ابتعــاد الخأليــا ع ـ الغشــاء القاعــدي ,مــع ترق ـ الغــأل

الحويصــلي

ووجود فرافات فييذ رما على مستو البييدـة فـالنواة رفيـة مـع وجـود فجـوات

ويلة ,قاسم
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دهنيــة فيهــا (شــكل رقــم )7ذ رمــا علــى مســتو القــدرة اانقســامية فم ـ المألح ـ
تحسناي ويواي للخأليا الحويصلية فت هر تحس

وي

(شكل رقم.)8

 )IVبع ـ ــد م ـ ــرور خمس ـ ــة عش ـ ــر يومـ ـ ـاي مـ ـ ـ حقـ ـ ـ العق ـ ــار) :(A-IVنألحـ ـ ـ تواج ـ ــد

حويصألت نادجة الشـبي بيعيـة فـي مراحلهـا المبكـرة ولكـ بأعـداد قليلـة جـداي
وه ــي ناتج ــة عـ ـ ت ــور الحويص ــألت الناد ــجة الوتي ــة الموج ــودة ف ــي ال ــزم

الساب  ,مع تحلل خوي

فيها كتحلل خوي

في الركام البيدي وترق الغـأل

الحويصــليذرما الحويصــألت النادــجة تامــة الندــج فت هــر نوع ـاي م ـ التحلــل

الكامــلذ رمــا البييدــة فــي الحويصــألت النادــجة الوتيــة فت هــر تحل ـألي ويو ـاي
ج ــداي م ــع بق ــاء النـ ـواة رفي ــة التود ــع ووج ــود فدـ ـوات دهني ــة ف ــي س ــيتوبألزم

البييد ــة (ش ــكل رق ــم )9ذ كم ــا تش ــهد الخألي ــا الحويص ــلية تحس ــناي ملحو ـ ـاي ف ــي
مســتو قــدرتها اانقســامية ,إا رنــي لــم يرقــى إلــى المســتو ال بيعــي (شــكل رقــم

.)10

شكل رقم ( )3مق ع في حويصل نادج عند مبيض منثى هامستر محقو بعقار  Adriamycinدو جرعة شكل رقم ( )4مق ع في حويصل نادج عند مبيض منثى هامستر محقو بعقار  Adriamycinدو جرعة
وقا ية في الزم امول) (A-Iمصبوفة بصبغة ) (H&Iتكبير600X

وقا ية في الزم امول) (A-Iمصبوفة بصبغة مناعية ) (Ki67تكبير600X
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شكل رقم ( )5مق ع في حويصل نادج عند مبيض منثى هامستر محقو بعقار  Adriamycinدو جرعة شكل رقم ( )6مق ع في حويصل نادج عند مبيض منثى هامستر محقو بعقار  Adriamycinدو جرعة
وقا ية في الزم الثاني( )A-IIمصبوفة بصبغة ) (H&Iتكبير600X

وقا ية في الزم الثاني( )A-IIمصبوفة بصبغة مناعية تكبير)600X (Ki67

شكل رقم ( )7مق ع في حويصل نادج عند مبيض منثى هامستر محقو بعقار  Adriamycinدو جرعة شكل رقم ( )8مق ع في حويصل نادج عند مبيض منثى هامستر محقو بعقار  Adriamycinدو جرعة
وقا ية في الزم الثالا( )A-IIIمصبوفة بصبغة ) (H&Iتكبير600X

وقا ية في الزم الثالا( )A-IIIمصبوفة بصبغة مناعية) (Ki67تكبير600X

شكل رقم ( )9مق ع في حويصل نادج فير كامل عند مبيض منثى هامستر محقو بعقار  Adriamycinشكل رقم ( )10مق ع في حويصل نادج فير كامل عند مبيض منثى هامستر محقو بعقار Adriamycin
دو جرعة وقا ية في الزم الرابع( )A-IVمصبوفة بصبغة ) (H&Iتكبير600X

دو جرعة وقا ية في الزم الرابع( )A-IVمصبوفة بصبغة مناعية تكبير)600X (Ki67

مـ ـ ـ خ ـ ــألل النت ـ ــا ج الس ـ ــابقة نألحـ ـ ـ ر روج التغيـ ـ ـرات المرد ـ ــية والتب ـ ــدات
ـار م ـ بدايــة عمليــة
النســيجية المبيدــية وانخوــاض القــدرة اانقســامية هــرت اعتبـ يا
الحق وحتى بداية الزم الثالا ,حيـا كـا الـزم الثـاني (اليـوم الخـامع مـ زمـ

الحق ـ ـ ) ركثـ ــر امزمنـ ــة تـ ــأث اير بالنسـ ــبة إلـ ــى التغي ـ ـرات النسـ ــيجية فـ ــي مسـ ــتو كافـ ــة
الحويصــألت المبيدــية وبــامخص الحويصــألت النادــجة ,ثــم بــدرت بعــدها مرحلــة

التعــافي التــدريجي ,بــدءاي م ـ الــزم الثالــا ومــا بعــدا ,ويمك ـ توســير ذلــك بحــدوا
هجمة تسممية قوية في بداية حقـ عقـار  Adriamycinعلـى امنسـجة ذات النشـا

اانقسامي كالخأليا الحويصلية والخأليـا البييدـية ,سـيما ر الحقـ داخـل التجويـ

البيرت ـواني مم ــا يس ــم بوصــول العق ــار إل ــى مح ــي المبــيض بس ــوية واح ــدة ,ول ــذلك
ي ه ــر ف ــي بداي ــة امم ــر انخو ــاض وادـ ـ ف ــي المق ــدرة اانقس ــامية كم ــا دل ــت علي ــة

ويلة ,قاسم
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المقــا ع النســيجية المصــبوفة بالصــبغة المناعيــة ) (Ki67حيــا نألحـ توقـ

شــبي

كام ــل لألنقس ــامات الخلويـ ـة (ف ــي ال ــزم الث ــاني) ,إد ــافةي إل ــى التب ــدات والموتـ ـات
الخلوية على المستو النسيجي للمبيض وبشـكل خـاص فـي الحويصـألت النادـجة

الت ــي تمثـ ــل خألياه ــا روج النشـ ــا اانقسـ ــامي مقارن ــة مـ ــع بقي ــة الحويصـ ــألت فيـ ــر
المكتملــة الت ــور والتــي تشــهد حالــة توق ـ

شــبي تــام ع ـ الت ــور واانقســام الخلــوي

ن ـ اير لمــا تمتلكــي الحويصــألت النادــجة م ـ ســي رة هرمونيــة (هرمــو )Estradiol
تاثر بشكل فير مباشرة على بقيـة الحويصـألت فتكـب ت ـور الحويصـألت امخـر

م ـ خــألل التغذيــة الراجعــة الســلبية لهرمــو الح ـاا للحويصــألت  ,[39] F.S.Hلــذلك
كــا التحلــل فــي الحويصــألت النادــجة ركثــر م ـ فيرهــا وخاصــة ر العقــار موجــي

إلى الخأليا سريعة اانقسام ,واسيما بعد ودع إناا الهامسـتر المحقونـة مـع ذكـور
الهامس ــتر مم ــا حو ــز عملي ــة اإلباد ــة (ت ــور الحويص ــألت الناد ــجة)ع

ري ـ ـ

التجاذب الجنسي و ار حة الوورمونات ].[40
عـ

بعدها بدر الجسم مقاومتي دد التسـمم مـ العقـار والـتخلص مـ اآلثـار السـمية
ري ـ

ــر العقــار ونواتجــي ااســتقألبية بشــكل تــدريجي خــارج الجســم ( ري ـ

البـول والبـراز والعصـارة الصــوراوية) ] ,[31بالتــالي عـاد الجســم إلـى التعــافي التــدريجي

والتجــدد النســيجي توالــى نشــا ي اانقســامي التكــاثري علــى المســتو النســيجي ولك ـ
بــب ء ش ــديد وفي ــر ك ــافي ,علمـ ـاي ر امنســجة سـ ـريعة التك ــاثر ت ــتخلص مـ ـ الس ــمية
بشكل ركبر م امنسجة ذات النشا اانقسامي المعتدل] [1وهذا يوسر ارتواع نسبي

فــي عــدد الحويصــألت النادــجة الوتيــة فــي كــل مـ الــزم الثالــا وبـامخص الــزم

ال اربــع نتيجــة التحلــل الكامــل للحويصــألت النادــجة المصــابة بــالموت الخلــوي ممــا

رد إلى زوال التأثير المثب لت ور الحويصألت امخر كما ذكرنـا سـابقاي ,وعـادت
الحويص ــألت في ــر المكتمل ــة إل ــى النم ــو والت ــور ري إل ــى ود ــعها الش ــبي ال بيع ــي

لتشــكل حويصــألت نادــجة فتيــة ناتجـة عـ ت ــور حويصــألت فيــر نادــجةذ رفــم
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ذلك تبقى عدد الحويصألت النادجة دو السوية ال بيعية مقارنة مع الشـاهد ن ـ اير

لوجود بقايا التأثير السمي للعقار.

وم خـألل مـا حصـلنا عليـي مـ نتـا ج ومقارنتهـا مـع نتـا ج الد ارسـات امخـر

رسـة الباحـا  Wallaceوزمأل ـي ] ,[41والباحـا Jones
دا

][ 42

نألحـ توافقـاي بـي تلـك

النتا ج التي تاكد على ر التأثير السلبي لعقار  Adriamycinعلى الخأليا الداعمة

للبويد ــة كالخألي ــا الحويص ــلية رو خألي ــا الغ ــأل

الحويص ــلي تتس ــبب ف ــي إح ــداا

تغي ـرات فــي نمــو وندــج الحويصــألت المبيدــية ممــا يــادي فــي النهايــة إلــى تحلــل

الحويصــألت المبيدــيةذ كمــا تتو ـ
وزمأل ــي

][43

رســات الباحــا Andreeva
هــذا الد ارســة مــع د ا

ح ــول ت ــأثير عق ــار ردرياميس ــي عل ــى الجه ــاز التناس ــلي امنث ــوي عن ــد

الجرذا حيا اح بعد مرور شهر م تعا ي الجرعة الموردة انخواداي في عـدد

البويدـ ــات النادـ ــجةOocytes

المخصبةذ وتتوـ

 Matureوازديـ ــاداي فـ ــي معـ ــدل مـ ــوت البويدـ ــات

رسـة Shima
ريدـاي مـع د ا

][44

علـى إنـاا الو ـ ار المحقونـة بعقـار

ردرياميســي فقــد بــي ر هنالــك تراجع ـاي مدـ رداي فــي عــدد الحويصــألت النادــجة,

وتراجعاي في معدل الخصوبة مقارنـة بالمعـدل ال بيعـي وذلـك بمـا يتناسـب ـرداي مـع

كميــة الجرعــةذ كمــا تتو ـ

رســة الباحــا Borovskaya
هــذا الد ارســة مــع د ا

][45

التــي

رشار فيها إلى تأثير عقاري امنثراسيكلينات (ردرياميسي والوارموروبيسي ) في منع

حــدوا ريــة حالــة حمــل بالنســبة إلنــاا الجــرذا الألتــي تــزوج بعــد يــوم واحــد م ـ

تعا ي العقار ,ور ذلك يعود إلى التأثير السمي لهذا المركبات علـى الحويصـألت

المبيدـ ـية الناد ــجة ,ودوره ــا ف ــي ازدي ــاد ال وـ ـرات المميت ــة ف ــي الخألي ــا الجنس ــية
امنثوية.
 .Bدراسة تغيرات واد رابات الهرمونات الجنسية:
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م خألل التحاليل الهرمونية التي رجريت على المجموعة الر يسية المحقونة
بالعقار دو جرعة وقا ية ) ,(Aومقارنتها مع المجموعة الشاهدة (جدول رقم  ,)2ومع

المجال المعياري لكل

ور م ر وار المبيض ولكل م الهرمونات الجنسية (F.S.H

)( & LH & Estradiol & Progesteroneجدول رقم  )1بغية تحديد ر وار المبيض

بشكل دقي ذ تم مألح ة ما يلي:

 وجود حاات اد رابات هرمونية ,ردت بعدها إلى س اليأع المبكر(العقمالجنسي) بنسبة وصلت ( ,)5/2وذلك بعد ثألثة ريام م حق العقار ري في
الزم امول )(A-Iذ وتزداد هذا النسبة لتصل ( )5/4بعد خمسة ريام م الحق

ري في الزم الثاني )(A-IIذ ثم تتراجع هذا النسبة لتصل إلى معدل ( )5 / 2في
الزم الثالا ) ,(A-IIIومعدل ( )5/1في المجموعة الثانوية الرابعة ) (A-IVوذلك
بسبب التخلص بشكل جز ي م

العقار نتيجة استقألبي و رحي في البول

والبراز] ,[26إا ر تأثيرا السلبي مازال مستم يار.

 خلو جميع رفراد هذا المجموعة م ر وار اإلبادة رو ر وار اللوت ينية ماعداهور حالة واحدة ل ور ليتو يني في الزم الرابع ) .(A-IVرما باقي ام وار

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

دراسة العقار على المستو النسيجي في مقالة سابقة نشرت عام .[7] 2010
وتتو ـ هــذا النتــا ج مــع نتــا ج د ارســتنا الســابقة

][46,47

التــي رجريــت علــى نســاء

متعا يـات لعقــار  , Adriamycinحيــا لـوح وجــود حــاات انق ـاع مــا ماقــت
فـي بدايــة تعـا ي العقــار بنسـبة  ,92.5%ثــم تـألا ادـ رابات مثيـة فــي رثنـاء فتـرة

العألج وصـلت إلـى  ,86.41%وكمـا وصـل إلـى سـ يـأع مبكـر بنسـبة ,15.38%
نتيجـة ادـ رابات الهرمونـات الجنسـية)(F.S.H & LH & Estradiolذ كمـا تتوـ

ه ــذا النت ــا ج م ــع د ارس ــات عدي ــدة ح ــول ت ــأثير عق ــار  Adriamycinعل ــى مس ــتو
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الهرمونات امنثوية ,كدراسة الباحا  Samaanوزمأل ـي ] ,[48التـي رودـحت حـدوا
اد رابات في مسـتويات الهرمونـات عنـد نسـاء خدـع للعـألج الكيميـا ي المكـو

م مجموعة عقاقير شـملت Cyclophpsphamide, 5-fluorouracil, Adriamycin

و  ,BCGوتتوـ مـع نتـا ج  Shambergerوزمأل ـي

][49

التـي بينـت وجـود ادـ راب

فــي الــدورة الشــهرية وانق ــاع ال مــا الماقــت عنــد نســاء خدــع لعــألج كيميــا ي

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار امدرياميس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والسيكلوفوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواميد Cyclophosphamide
والميثوتركسات Methotrexate

وخألص ـ ــة الق ـ ــول ر عق ـ ــار ردرياميس ـ ــي تس ـ ــبب بح ـ ــدوا تحل ـ ــل وتخ ـ ــرب لجمي ـ ــع

الحويص ـ ــألت المبيد ـ ــية وبخاص ـ ــة الحويص ـ ــألت الناد ـ ــجة الت ـ ــي تو ـ ــرز هرم ـ ــو

ااستراديول  Estradiolالـذي يلعـب الـدور امساسـي فـي الـدورة المبيدـية مـ خـألل

الس ــي رة الهرموني ــة ال ــذي يمتلك ــي عل ــى هرم ــوني الح ــاا للحويص ــألت ( F.S.Hمـ ـ

خـألل آليـة التغذيـة الراجعـة السـلبية  ,)Negative Feed Backوهرمـو اإلبادـة رو

الملـوت ( LHمـ خـألل آليـة التغذيـة الراجعـة اإليجابيـة  )Feed Backوالـذي يلعـب
دو اير هامـ ـاي ف ــي ند ــج الحويص ــألت الناد ــجة وح ــدوا اإلباد ــة][25,51ذ إل ــى ر م ــا
رحدثــي العقــار هــو خلــل فــي هــذا التنــافم والتنســي نــاتج عـ التــأثير الجــانبي للعقــار
على المبيض رد إلى تحلل وموت للخأليا الحويصلية في الحويصألت النادـجة
التــي تعتبــر المنــتج الر يســي لهرمــو ااســتروج (اإلســتراديول) ممــا ردي إلــى خلــل

فــي جميــع الهرمونــات الجنســية وحــدثت اد ـ رابات فــي الــدورة المبيدــية ,وحــدوا
حاات س يأع مبكر انعدم م خأللها الوصول إلى ور اإلبادة.
جدول رقم

) (1

يوضح النسب المعيارية للهرمونات الجنسية لكل طور من األطوار

][50
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ثانياً :المجموعة المجرعة بالجرعة الوقائية(العسل مع الغذاء الملكي والممزوج
بجذور عشبة الجنسنغ)والمحقونة بعقار :(H+G+A) Adriamycin

 .Aدراسة التحلل والموت النسيجي:
فقد ر هرت النتا ج الدراسة النسيجية للحويصألت النادجة في هذا المجموعة:

 )Iبعد مرور ثألثة ريام م حق عقـار امدرياميسـي مـع اسـتمرار التجريـع بالجرعـة
الوقا ية ) (H+G+A-Iلوح تناقص عدد الحويصألت النادجة ال بيعية مقارنـة
بالمجموع ـ ــة الش ـ ــاهدة,إا رنه ـ ــا رق ـ ــل تحل ـ ــل مـ ـ ـ المجموع ـ ــة )(A-Iذ م ـ ــع وج ـ ــود

حويصــألت نادــجة شــبي بيعيــة يتمثــل التحلــل فيهــا بتخــرب الركــام البيدــي,
وانكمـ ــا

التجويـ ـ
الغأل

فـ ــي هيكليـ ــة وسـ ــيتوبألزم الخأليـ ــا الحويصـ ــلية ,وانتشـ ــار الخأليـ ــا فـ ــي

الحويص ــلي ,وان ــدفاع رنويته ــا نح ــو المن ق ــة الش ــويوة ,م ــع ترقـ ـ ف ــي

الحويصلي وتشكل فرافات فيـي ,وابتعـاد الخأليـا الحويصـلية عـ الغشـاء

القاع ــدي والغ ــأل

انكم ــا

الحويص ــليذ رم ــا عل ــى مس ــتو البييد ــة فق ــد ل ــوح ح ــدوا

جز ــي ف ــي س ــيتوبألزم البييد ــة وتود ــع رف ــي للنـ ـواة لع ــدد كبي ــر مـ ـ

الحويصألت النادجة ,دو تخرب رو تحلل في فشاء البييدة (شـكل رقـم)11ذ

رمـ ـ ــا القـ ـ ــدرة اانقس ـ ـ ــامية للخأليـ ـ ــا الحويصـ ـ ــلية فه ـ ـ ــي متوس ـ ـ ـ ة الشـ ـ ــدة مقارن ـ ـ ــة
بالشاهد,ولكنها تتوو على المجموعة )( (A-Iشكل رقم.)12

 )IIبعــد مــرور خمســة ريــام م ـ حق ـ عقــار امدرياميســي مــع اســتمرار التجريــع بالجرعــة
الوقا يــة ) (H+G+A-IIلــوح بقــاء انخوــاض رعــداد الحويصــألت النادــجة ال بيعيــة
وشبي ال بيعية مقارنة بشاهد المجموعة ,مع تواجد جريبات نادجة في مرحلة مبكرة

تميل شكلياي إلى الحويصل النادج الكامل(حويصألت نادجة كاملـة صـغيرة الحجـم

وقليل ــة رع ــداد الخألي ــا الحويص ــلية) وه ــذا يعتب ــر تحس ــناي ملحو ـ ـاي مقارن ــة بالمجموع ــة

الريســية )(Aذ إا ر بعــض الحويصــألت تبــدي تحل ـألي وادــحاي بالمقارن ـةي مــع الــزم

ويلة ,قاسم
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امول ) (H+G+A-Iم ـ ـ حيـ ــا ابتعـ ــاد الخأليـ ــا الحويص ــلية ع ـ ـ بعدـ ــها الـ ــبعض,
وانتشــارها داخــل التجويـ  ,وتوتــت الكرومــاتي النـووي وتكاثوــي علــى الغشــاء الخلــوي,
وترق في الغأل

الحويصلي مع وجود فرافات فيي ,وابتعاد الخأليا الحويصلية ع

الغشــاء القاعــديذ رمــا علــى مســتو البييدــة تتودــع الن ـواة رفيـاي ,مــع انكمــا

فــي

ســيتوبألزم البييدــة (شــكل رقــم )13ذ رمــا بالنســبة لمســتو القــدرة اانقســامية للخأليــا

الحويصــلية فتبقــى متوسـ ة الشــدة كمــا فــي المجموعــة الســابقة) ,(H+G+A-Iوبــالرفم
م تحو ها على مستو شدة انقسامية مشابها للمجموعة السابقة إا رنها تعتبر تووقاي
ع المجموعة)( (A-IIشكل رقم.)14

 )IIIبع ــد م ــرور عشـ ـرة ري ــام مـ ـ حقـ ـ عق ــار امدرياميس ــي م ــع اس ــتمرار التجري ــع
بالجرعــة الوقا يــة ) (H+G+A-IIIتبــدي الحويصــألت النادــجة تراجع ـاي وادــحاي

فــي التحل ــل مقارن ــة ب ــالزم الث ــاني )(H+G+A-IIذ وت ــزداد رع ــداد الحويص ــألت

الناد ــجة ش ــبي ال بيعي ــة ف ــي مراحله ــا المبكـ ـرة ,حي ــا ت ــزداد رع ــداد ال بق ــات
الخلويـة مقارنـة بـالزم ) ,(H+G+A-IIرفــم ر الشـكل المورفولـوجي للحويصــل

النادج في المرحلة المبكرة في هذا المجموعة مشابي تماماي للحويصل النادج

ر اتجاا تعافي المبيض يوو المجموعة الر يسـية )(A
الكامل ,وهذا يعتبر ماش اي

م ــع وج ــود م ــاهر تحل ــل بس ــي ة كانتش ــار بع ــض الخألي ــا الحويص ــلية داخ ــل
التجوي ـ

الحويص ــلي ,ووجــود بع ــض الو ارفــات ف ــي الغــأل

الحويص ــلي ,رم ــا

بالنســبة للبييدــة فهــي شــبي بيعيــة ذات ن ـواة مركزيــة باســتثناء عــدد قليــل م ـ

الحويصـ ــألت النادـ ــجة ذات ن ـ ـواة رفيـ ــة التودـ ــع ,ووجـ ــود فج ـ ـوات دهني ـ ـة,
وانكمــا

جز ــي ف ــي ســيتوبألزماها (ش ــكل رق ــم )15ذ رمــا عل ــى مس ــتو الق ــدرة

اانقسامية فهي شبي بيعية مقارنة بالشـاهدذ وهـذا دليـل تعـافي ملحـو مقارنـة
بالمجموعة الر يسية )( (Aشكل رقم .)16
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 )IVبع ــد م ــرور خمس ــة عش ــر يومـ ـاي مـ ـ حقـ ـ عق ــار امدرياميس ــي م ــع اس ــتمرار
التجريع بالجرعة الوقا ية ) (H+G+A-IVت هر الحويصألت النادجة بيعيـة

بشـكل شــبي كامــل وهــذا يمثــل تحســناي وادــحاي مقارنــة بالمجموعــة الر يســية ),(A

حيا تبدو الحويصألت النادجة كاملة ,وبأعداد ا بأع بهـا تتـراو مـ قليلـة
إلى متوس ة في مختلـ

المبـايضذ رمـا علـى مسـتو البييدـات فهـي بيعيـة

مــع وجــود بعــض الوج ـوات الدهنيــة (شــكل رقــم )17ذ وتبــدو القــدرة اانقســامية
بيعية مقارنة بالشاهد (شكل رقم .)18

أل عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة
شكل رقم ( )11مق ع في ركثر حويصألت النادج تحلألي عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة شكل رقم ( )12مق ع في ركثر حويصألت النادج تحل ي
الوقا ية والمحقونة بالعقار في الزم امول) (H+G+A-Iمصبوفة بصبغة )(H&I

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

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

شكل رقم ( )14مق ع في حويصل النادج كامل صغير الحجم عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة

الوقا ية والمحقونة بالعقار في الزم الثاني) (H+G+A-IIمصبوفة بصبغة ) (H&Iتكبير600X

الوقا ية والمحقونة بالعقار في الزم الثاني) (H+G+A-IIمصبوفة بصبغة مناعية) (Ki67تكبير600X

ويلة ,قاسم
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شكل رقم ( )15مق ع في حويصل نادج فتي متعافي عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة الوقا ية

شكل رقم ( )16مق ع في حويصل نادج فتي متعافي عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة الوقا ية

والمحقونة بالعقار في الزم الثالا) (H+G+A-IIIمصبوفة بصبغة ) (H&Iتكبير600X

والمحقونة بالعقار في الزم الثالا) (H+G+A-IIIمصبوفة بصبغة مناعية) (Ki67تكبير600X

شكل رقم ( )17مق ع حويصل نادج كامل متعافي عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة الوقا ية

شكل رقم ( )18مق ع حويصل نادج كامل متعافي عند مبيض منثى هامستر مجرعة بالجرعة الوقا ية

والمحقونة بالعقار في الزم الرابع) (H+G+A-VIمصبوفة بصبغة ) (H&Iتكبير600X

والمحقونة بالعقار في الزم الرابع) (H+G+A-VIمصبوفة بصبغة مناعية) (Ki67تكبير600X

مـ ـ خ ــألل النت ــا ج الس ــابقة ومقارنته ــا بالمجموع ــة الر يس ــية ) (Aبالش ــاهد ال بيع ــي
نألح ر العسل مع الغذاء الملكي الممـزوج بعشـبة جـذور الجنسـنغ قـد سـاهموا فـي
تخويـ ـ

امث ــر الس ــلبي ال ــذي يحدث ــي العق ــار ف ــي المب ــيض وب ــامخص الحويص ــألت

الناد ــجة امكث ــر ت ــأث ايرذ إذ نألحـ ـ ر مس ــتو التحل ــل ك ــا رق ــل بكثي ــر ف ــي ال ــزم

امول) (H+G+A-Iمقارن ــة ب ــنوع ال ــزم بالمجموع ــة الر يس ــية ) ,(A-Iوه ــي مرحل ــة
الصدمة بسمية العقار ,كما هـر بـدء التعـافي فـي الـزم الثـاني) (H+G+A-IIوهـذا

من ــاقض لم ــا ح ــدا ف ــي نو ــع ال ــزم للمجموع ــة ) (A-IIب ــل رزداد التحل ــل ف ــي ه ــذا

المجموع ـ ــة ) ,(A-IIرم ـ ــا ف ـ ــي مجموع ـ ــة ) (H+G+A-IIنألحـ ـ ـ وج ـ ــود حويص ـ ــألت
ناد ــجة فتي ــة تش ــبي مورفولوجيـ ـاي الحويص ــل الناد ــج الكام ــل مم ــا ي ــدل عل ــى س ــرعة
اس ــتعادة ال ــدورة المبيد ــية لود ــعها ال بيعـ ــي بس ــبب وج ــود محوـ ـزات ف ــي الجرع ــة

الوقا ي ــة تح ــرض عل ــى تش ــكل حويص ــألت ناد ــجة (كم ــا سيتدـ ـ ذل ــك احقـ ـاي ف ــي
الدراسة الهرمونية) ,وبالرفم م وجود التأثير الجانبي است اعت المبايض الوصول

إلى مرحلة تشكل حويصل نادج كامل بيعـي رو شـبي ال بيعـي فـي الـزم الثالـا
والرابع وهذا ما توتقدا المجموعة المحقونة بالعقار دو جرعة وقا ية).(A
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امثــر الجـانبي الــذي يمارســي

العقار على المبيض وخاصة على الحويصألت النادجة ,ويعز ذلك إلى احتـواء

العس ــل والغ ــذاء الملك ــي عل ــى مد ــادات ركس ــدة ورحم ــاض رميني ــي تس ــاهم مـ ـ من ــع
التــأثير الســمي ذات التــأثير المباشــر علــى جزي ــة الـ ـ))DNAالتــي يحــدثها العقــاقير

الكيميا يـة

][9,10,11,12

وهــذا مــا يوعلــي عقــار  Adriamycinبجزي ــة الـ ـ DNAإذ ي ـرتب

مـ ـ ــع الحمـ ـ ــض النـ ـ ــووي  DNAوبشـ ـ ــكل فيـ ـ ــر متخصـ ـ ــص مـ ـ ــع امزواج وامسـ ـ ــع
النيتروجيني ــة المتألص ــقة لشـ ـري ي  DNAمـ ـ خ ــألل تش ــكيل روابـ ـ تس ــاهمية وفي ــر
تساهمية بي القواعد النيتروجينية مما يسـبب تـدمير لجزي ـات ال ـ DNAوال ـ ,RNAفـي
الخأليا التكاثرية ] ,[52,53,54كما يلعب العسل مع الغذاء الملكـي دو اير كبيـ اير فـي تثبـي

عدد كبير م الم ورات الويزيا ية والكيميا ية] [13وبالتالي المساهمة في وقاية الخأليـا
المبيدية م التأثيرات الجانبية الذي يحدثي العقار ,إدـافة إلـى قـدرتها علـى زيـادة

تحويـ ــز الق ـ ــدرة اانقسـ ــامية للخألي ـ ــا الجنسـ ــية مـ ـ ـ خ ـ ــألل زيـ ــادة فعالي ـ ــة

اإلن ـ ـزيم

 Glutathione Reductaseالـذي يسـاعد فـي تنشـي انقسـام ونمـو الخأليـا ,ويسـاهم

ريداي في تحويـل الكلوتـاثيو مـ الشـكل فيـر الوعـال إلـى الشـكل الوعـال حيثـي لعـب

دو اير فــي تكــوي

اإلنزيمــات  Glutathione Peroxidaseتوان ـزيم Glutathione-S-

 transferaseالمدـاد لألكسـدة والـذي يعـز لـي الـدور فـي الـدفاع عـ الخليـة دـد

المـواد السـامة ,مـ خـألل ارتبا ـات معهـا

][14

ومنهـا عقـار ,Adriamycinوبالتــالي

حماي ــة المب ــيض مـ ـ الت ــأثير الس ــمي للعق ــار عل ــى التراكي ــب النس ــيجية وب ــامخص

الحويصـألت النادـجة المنتجــة للهرمونـات المبيدــية بشـكل ر يسـي ممــا قـد تحــاف
على سوية الهرمونات بالشكل ال بيعي رو شبي ال بيعي.
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رما عشبة جذور الجنسنغ فقـد سـاهمت مـع العسـل والغـذاء الملكـي فـي تحويـز
المبيض وتحريدـي هرمونيـاي علـى تشـكيل حويصـألت نادـجة رفـم مـا رصـاب هـذا
الحويصألت م تحلل ,وهذا ما سو

نتكلم عني احقاي في الدراسة الهرمونية.

وتتو ـ نت ــا ج د ارس ــتنا م ــع ع ــدة د ارس ــات ح ــول دور العس ــل ف ــي من ــع الت ــأثيرات

رس ــة ق ــام به ــا الباح ــا الربيع ــي 2006
الجانبي ــة ومنه ــا د ا

][55

الت ــي رش ــارت إل ــى دور

العسـل فـي تثبـي التـأثيرات الت ويريـة والسـمية لعقـار المايتومايسـي  -سـي ( -عقـار
كيميــا ي يع ــى لمرد ــى الس ــر ا )على خألي ــا نق ــي الع ــم والخألي ــا الجنس ــية ف ــي

خصى ذكور الو ار البيداء ,إذ انخوض معدل الت ويـر فـي الخأليـا الجنسـية ونقـي

الع م مقارنة بالمجموعة التي حقنت بالعقار فق ذ وكـذلك مـع د ارسـة الباحـا مغيـرة

2007

][56

ح ـ ــول تثب ـ ــي الوع ـ ــل الت وي ـ ــري لووس ـ ــويد الخارص ـ ــي (مبي ـ ــد للقـ ـ ـوارض)

باسـتعمال العســل ال بيعـي علــى الو ـ ار البيدـاء ,وذلــك مـ خـألل د ارســة معــدات
اانقسـام فـي الخأليـا الجنسـية ونسـبة التغيـرات علـى الكروموسـومات والتشـوهات فــي

راوع الن ا

إذ ر هرت هذا الد ارسـة مقـدرة العسـل علـى رد الوعـل التثبي ـي الـذي

يقوم بي المبيدذ كما تتوـ

رسـة الباحـا الربيعـي 2009
د ارسـتنا مـع د ا

][57

التـي بينـت

دور العسـل ال بيعـي كمدـاداي لل وـرة المحدثـة بعقـار الميثوتركسـيت (عقـار كيميـا ي
لمردى السر ا ) عند ذكـور الو ـ ار البيدـاء ,وامـتألك العسـل لخصـا ص مدـادة

للت وير ,ومقدرتـي علـى تثبـي الوعـل الت ويـري للعقـار الـذي يثـب اانقسـامات الخلويـة

في كل الخأليا (الجنسية ,والجسدية)ذ ونتو

مع دراسة رخر 2010

][58

حول تثبي

العســل ال بيعــي لألثــر الســمي الــذي يحدثــة المبيــد بروديوــاكوم  Brodidacoumعلــى
الخأليا الجسمية (نقـي الع ـم) والخأليـا الجنسـية (خأليـا الخصـى للـذكور) فـي الوـأر

امبـ ــيض بااعتمـ ــاد علـ ــى التحلـ ــيألت الخلويـ ــة الوراثيـ ــة م ـ ـ خـ ــألل اختبـ ــار ماشـ ــر
اانقس ــام الخل ــوي واختب ــار التغيـ ـرات النس ــيجية و الكروموس ــومية وتش ــوهات راوع

منع التأثيرات الجانبية لعقار

Adriamycin

على البنية النسيجية في مبايض الهامستر السوري باستخدام
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الن ــا  ,حيــا ر هــرت هــذا الد ارســة انخوــاض نســبة التشــوهات والتغيـرات النســيجية
والكروموسومية وزيادة ماشر اانقسام في الخأليا الجنسية.

كم ـ ـ ــا تتوـ ـ ـ ـ نت ـ ـ ــا ج د ارس ـ ـ ــتنا م ـ ـ ــع د ارس ـ ـ ــة الباح ـ ـ ــا اس ـ ـ ــماعيل وآخ ـ ـ ــرو

2010

][59

ح ـ ــول ال ـ ــدور العألج ـ ــي والوق ـ ــا ي لنب ـ ــات الجنس ـ ــنغ مـ ـ ـ ت ـ ــأثير ارب ـ ــع

كلوريـ ـ ــد الكربـ ـ ــو علـ ـ ــى العألقـ ـ ــة بـ ـ ــي الغـ ـ ــدة النخاميـ ـ ــة والخصـ ـ ــى فـ ـ ــي ذكـ ـ ــور

الج ـ ــرذا  ,والتــ ــي تاكــ ــد ق ـ ــدرة نبــ ــات الجنســ ــنغ عل ـ ــى عب ـ ــور الح ـ ــاجز ال ـ ــدموي
للخص ـ ــية وبالت ـ ــالي حماي ـ ــة نس ـ ــيجها مـ ـ ـ الملوث ـ ــات البي ـ ــة وذل ـ ــك مـ ـ ـ خ ـ ــألل

زيـ ـ ــادة تركيـ ـ ــب البـ ـ ــروتي فـ ـ ــي الشـ ـ ــبكة امندوبألزميـ ـ ــة ,توا ازلـ ـ ــة الجـ ـ ــذور الح ـ ـ ـرة,
وتثبي فو ركسدة الدهو .

 .Bدراسة تغيرات واد رابات الهرمونات الجنسية:

م خـألل التحاليـل الهرمونيـة التـي رجريـت علـى المجموعـة الر يسـية المجرعـة

بالجرع ــة الوقا ي ــة مـ ـ العس ــل م ــع الغ ــذاء الملك ــي والمم ــزوج بالجنس ــنغ والمحقون ــة

بالعقار)( (H+G+Aجدول رقم  ,)4ومقارنتهـا مـع المجموعـة المحقونـة بالعقـار دو

جرعة وقا ية )( (Aجدول رقم  ,)2مـع امخـذ بعـي ااعتبـار المجـال المعيـاري لكـل
ــور م ـ ر ـوار المبــيض ولكـ وـل م ـ الهرمونــات الجنســية & (F.S.H & LH

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

 ازدياد ر ـوار اإلبادـة فـي شـاهد المجموعـة الجرعـة الوقا يـة إذ نجـد ر رفلبهـار ــوار إباد ــة وبمعــدل) ,(5/4مقارنـ ـةي بمجموعــة الش ــاهد ال بيعيــة ك ــا مع ــدل
اإلبادة ).(5/3

 عدم وجود حاات اد راب في الهرمونات الجنسية رو حالـة وصـول إلـى سـي ــأع مبك ــر (ح ــاات عق ــم)ذ ب ــل نألحـ ـ ازدي ــاد وادـ ـ مع ــداد اإلن ــاا الت ــي
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وصلت إلى ور اإلبادة وكانت بمعدل ) (4/3في الزم الرابع ,علـى خـأل
المجموعـ ـ ــة المحقونـ ـ ــة بعقـ ـ ــار  Adriamycinدو جرعـ ـ ــة وقا يـ ـ ــة ) ,(Aوالتـ ـ ــي
وصــلت بعــض الحــاات فيهــا إلــى سـ اليــأع المبكــر وخلوهــا جميعـاي مـ

اإلبادة.

ــور

 ارتوــاع نســب الهرمونــات المبيدــية ) ,(Estradoil & Progesteroneوخاص ـةيارتواع نسبة هرمو ااستراديول للحدود العليـا للمجـال( ,)400Pg/mlوتجـاوزت

المجــال عنــد بعــض رف ـراد شــاهد المجموعــة قياس ـاي بمج ـال كــل ام ـوار بنســبة

عاليــة وصــلت إلــى عنــد الــبعض ب ـأعلى م ـ ( ,)900Pg/mlمــع اســتم اررا عالي ـاي

ولكـ ـ د ــم المج ــال بمع ــدل ) (5/1ف ــي ال ــزم امول ,إا رن ــي انخواد ــي ف ــي
الــزم الثــاني ) (H+G+A-IIوالثالــا) ,(H+G+A-IIIثــم عــاد لألرتوــاع وتجــاوز

رب ــع ) (H-G-A-IVحي ــا زاد عـ ـ ( 600
المج ــال عن ــد ) (4/1ف ــي ال ــزم ال ا

-

.)Pg/ml

وريد ـاي ارتوــاع نســبة هرمــو البروجســترو فــو الحــد امعلــى لمجــال ال ــور

الذي يمثلي بمعدل) (5/2فـي شـاهد المجموعـة ,وكـا اارتوـاع فـي الـزم امول
) (H+G+A-Iق ـ ـ ـ ــد وص ـ ـ ـ ــل إل ـ ـ ـ ــى مع ـ ـ ـ ــدل) ,(5/3ث ـ ـ ـ ــم انخو ـ ـ ـ ــض ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــزم

الثــاني) (H+G+A-IIليصــل إلــى ) ,(5/1ثــم عــاد اارتوــاع ليصــل بمعــدل )(3/2

ف ــي ال ــزم الثال ــا ) ,(H+G+A-IIIو) (4/2ف ــي ال ــزم ال ارب ــع ),(H+G+A-IV
علماي ر كل هذا اارتواعات كانت في ر وار اإلبادة.

 ارتواع نسبة هرمونات الغدة النخامية ) ,(F.S.H & LHفنجد هرمو  F.S.Hقدتجـاوز الحــد امعلــى لمجــال ال ــور الــذي يمثلــي ,ويبــدر هــذا اارتوــاع فــي الــزم

الثــاني بمعــدل ) ,(5/1ثــم يــزداد ارتواعــي ليصــل بمعــدل ) (3/3فــي الــزم الثالــا
) ,(H+G+A-IIIوبمعــدل ) (4/4فــي الــزم ال اربــع )(H+G+A-IVذ رمــا بالنســبة

لهرمــو  LHفقــد كــا ارتواعــي فــو الحــد امعلــى لمجــال ال ــور الــذي يمثلــي

منع التأثيرات الجانبية لعقار
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بمعدل ) (3/1في الزم الثالا) ,(H+G+A-IIIوبمعـدل ) (4/2فـي الـزم ال اربـع
).(H+G+A-IV

ويمك توسير ارتواع نسب الهرمونات الجنسية هنا إلى عاملي رساسيي :

العامل امول :م خألل حماية التراكيب النسـيجية للمبـيض وخاصـة التراكيـب

المنتج ــة للهرمون ــات المبيد ــية (الحويص ــألت الناد ــجة وامجس ــام الص ــوراء) مـ ـ

التـ ــأثير الجـ ــانبي لعقـ ــار ( Adriamycinوهـ ــذا مـ ــا تـ ــم ذك ـ ـرا فـ ــي الد ارسـ ــة النسـ ــيجية

رعألا) ,إذ قام العسل مع الغذاء الملكي بهذا الدور.

رم ــا العام ــل الث ــاني :مـ ـ خ ــألل تحوي ــز الخألي ــا المنتج ــة للهرمون ــات الجنس ــية

المختلوة على إنتاج هذا الهرمونات رفم وجود التأثير السمي على الخأليـا المنتجـة
لها ,رو وجود هذا الهرمو في مكونات في الجرعة الوقا ية.

فالهرمونات المبيدية (البروجسترو وااستراديول) موجودة بشكل بيعي في

العســل والغــذاء الملكــي إدــافةي إلــى عوامــل حيويــة تحوــز علــى زيــادة اصـ ناع هــذا

الهرمونـات ] ,[18,19وهـذا مـا ياكـدا البـاحثو
][60والباحــا  [61] Ebeidوالباحــا بــاع

س ـواء المحقــو داخــل التجوي ـ

Lucas ,Hill & Burditt & Hyal

][20

حــول دور العســل مــع الغــذاء الملكــي

البيرت ـواني رو المدــا

ل عــام الجــرذا رنــي يماثــل

الهرمونــات المنبهــة للغــدد التناســلية ,ويرفــع مســتو هرمونــات الغــدة النخاميــة ويرفــع

م ـ النشــا الجنســي والجســمي فــي كــل م ـ الــذكور واإلنــاا وبالتــالي ينش ـ الغــدد

التناسلية ,مع تزايد رو از المبايض وامرحام عند إناا الجرذا  ,كمـا ازدادت رعـداد
الحويصألت النادجة وامجسام الصوراء في مبايدها ,مما يشير إلى تشابي تـأثير

العسل مع الغذاء الملكي مع تأثير الهرمونات امنثوية (استراديول ,البروجسترو ),
وتش ــابهي م ــع الهرم ــو ال ــذكري (تستس ــترو ) عن ــد ذك ــور الج ــرذا ذ وه ــذا م ــا رك ــدا

الباحثـا Townsen & Abott

الغدد التناسلية باإلناا.

][62

عـ دور العسـل مـع للغـذاء الملكـي فـي تنشـي

ويلة ,قاسم
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رمــا بالنســبة لهرمــوني ) (F.S.H & LHفقــد لعــب الجنســنغ دو اير رساســياي فــي

تحويزهما ,مع مساعدة العسـل بـذلك وقـد يعـود ذلـك إلـى مقـدرة الجنسـنع بمـا فيـي مـ

عناصــر فعالــة علــى تحويــز اص ـ ناع هــذا الهرمونــات رفــم وجــود بعــض التخــرب

النسـ ــيجي فـ ــي بنيـ ــة الحويصـ ــألت المنتجـ ــة لهـ ــذا الهرمونـ ــات ,إذ ر عشـ ــبة جـ ــذور
الجنســنغ تحتــوي فــي تركيبهــا علــى  saponine & glycosidesومعقــد (مـ 3-OH

إلـ ــى  ( 17-OHوهـ ــذا المركبـ ــات تلعـ ــب دو اير فـ ــي تحويـ ــز هرمونـ ــات الموجهـ ــة للقنـ ــد
( GnRHهرمونــات تو ــرز مـ ـ الو ــاء ت ــأثر علــى الغ ــدة النخامي ــة) مم ــا ي ــادي إل ــى
تحويز فير اعتيادي ل ري

تحريض الوص اممـامي للغـدة النخاميـة corticotropin

والتـي تنـتج الهرمـو الحـاا للحويصـألت  F.S.Hوالهرمـو الليتـو يني رو مـا يســمى

هرمو اإلبادة  L.Hوالذي بدورا يرتب بالمستقبألت ااستروجينية بيتا في الغشـاء

البألسمي في الخأليا الحويصلية ,مما يحا على تحويز الجي لتشكيل  RNAوم

ثــم تكــوي هرمــو ااســتروجي ومنهــا ااســتراديول ,كمــا يمكـ للجنســنغ ر يتواعــل

بمســتقبل الهرمــو فينش ـ ي بــداي م ـ المعقــد الحقيقــي فيســعى إلــى تنشــي جزي ــات
ااســتروجي رو المشــابهة لهــا باإلدــافة إلــى تنشــي هرمــو البروجســترو

][63

مـ

خألل وجود  ,[24] Rb1إدافة إلى وجود تشابي فـي بنيـة المعقـد بـي ginsenosides

م ــع هرم ــو ليس ــتروجي بن ــا را المختلو ــة ( oestrogensوااس ــتريول ااس ــتراديول

 ,[64] )steroidalوهــذا مــا ياكــدا اارتوــاع الكبيــر الــذي تجــاوز فــي بعــض امحيــا

الح ــد ال بيع ــي لهرم ــو  F.S.Hف ــي قيمته ــا العلي ــا عن ــد ش ــاهد المجموع ــة المجرع ــة
بالجرعة الوقا ية ,وتجاوزت الحد امعلى بعد  20يوماي وركثر م تناولها للجنسنغ.

م خألل النتا ج السابقة التي حصلنا عليها ومقارنتها بالدراسات امخر على

عش ــبة الجنس ــنغ نألحـ ـ توافقـ ـاي كبيـ ـ اير م ــع تل ــك الد ارس ــات ومنه ــا د ارس ــة جامع ــة

رلينـوي  [65] 2009التـي رشـارت إلـى دور الجنسـنغ اممريكـي رو اآلسـيوي فـي تنشـي

الغـدة النخاميــة وزادت مـ إفـراز الغونادوتروبينــات هرمونــات موجهــات القنــد (Gn-
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ـول وحيويـة الـدورة الشـهرية عنـد الو ـ ار اإلنـااذ كمـا تتوـ مـع

رس ــة  Cunninghamوزمأل ــي 2001
دا

][ 66

ح ــول التش ــابي ب ــي ق ــدرة الجنس ــنغ وق ــدرة

ليســتروجي بن ــا را المختلوــة  ,Oestrogensوتدــمنت الد ارســة معالجــة اانخوــاض
الحاد لنسبة هرمو مستروجي  oestrogenicعند امـررة كانـت تعـاني مـ بتـر فـو

الغمد الرحمي  ,Supravaginalوتم است صال الرحممهـا  ,Ovarictomyإذ تبـي بعـد
إع ا ها الجنسنغ لمدة رسبوعي ثم رجريت لهـا التحاليـل بعـد ثـألا رسـابيع ر نسـبة

امسـتروجي عنــدها تشــير إلـى ااستشــواء الكامــلذ كمـا تتوـ نتا جنــا مـع مــا رشــارت

رسـة للباحـا 2009 Sok Cheon Pak
إليـي د ا

][ 67

حـول دور نبـات الجنسـنغ الكـوري

امحمر بتن يم تشكل الحويصألت المبيدية واإلبادة في مبايض الجـرذا  ,وذلـك

مـ ـ ـ خــ ــألل الد ارس ـ ــة النســ ــيجية المناعي ـ ــة  immunohistochemistryعل ـ ــى نس ـ ــيج

المبــيض وامثــر الــذي يحدثــي الجنســنغ علــى الغــدة النخاميــة فــي المبــيض مـ خــألل
رســة  Jungوزمأل ــي 2011
د ارســة تركيــز الهرمونــاتذ ومــع د ا

][68

مـ خــألل معالجــة

الجرذا التي وصلت إلى س اليأع وتعاني م ادـ رابات هرمونيـة إثـر حقنهـا ب ـ

( EVعبارة ع استراديول مذاب بزيت السمسم لحصول على اد رابات هرمونية)
تمكـ مـ معالجتهــا بجــذور الجنســنغ الكــوري امحمــر ممــا رد إلــى زيــادة فــي عــدد

الحويصألت ال بيعية.

كمــا تتو ـ مــع د ارســة رخــر رجريــت علــى الــذكور قــام بهــا اســماعيل وآخــرو
2010

][59

ح ــول ال ــدور العألج ــي والوق ــا ي لنب ــات الجنس ــنغ مـ ـ ت ــأثير ارب ــع كلوري ــد

الكربو على العألقة بـي الغـدة النخاميـة والخصـى فـي ذكـور الجـرذا الـذي رحـدا
لها انخواداي لمستو هرمو التستستيرو وانخواض مستو  ,LH&FSHثم عادت
الهرمونــات إل ــى مس ــتواها ال بيع ــي نتيج ــة معالجتــي بخألص ــة نب ــات الجنس ــنغذ كم ــا

رســة  Salvatiوآخــرو 1996
رشــارت د ا

][69

حــول دور جــذور الجنســنغ فــي تنشــي

الهرمون ــات الجنس ــية وخاص ــة هرم ــو التستوس ــترو وهرم ــو الح ــاا للحويص ــألت
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 FSHوهرم ــو المل ــوت  LHعن ــد الـ ـذكور ,وذل ــك مـ ـ خ ــألل ت ــأثير الجنس ــنغ عل ــى
الخصية بواس ة الغدة النخامية.

كما ر العسل مع الغذاء الملكي قد لعب دو اير في تحويز هرموني

(F.S.H

) & LHم ـ خــألل احتوا ــي علــى الهرمــو الجنســي الموجــي للقنــد الغونــادوتروبي
 Gonadotropineوذلك ما ذكرا .[60] H. Hale

بــالرفم مـ ـ احت ـواء وتحوي ــز الجرعــة الوقا ي ــة علــى إنت ــاج الهرمونــات الجنس ــية

نألح انخواداي نسبياي في تركيز هرمونات المبيدية (البروجسترو  ,وااستراديول)
بعــد ارتواعهــا فــي الشــاهد المجموعــة المجرعــة بالجرعــة الوقا يــة وعلــى امخــص فــي

الزم امول ) (H+G+A-Iوالثاني) (H+G+A-IIوجز ياي في الـزم الثالـا ,علمـاي رنـي

انخوــاض بســي جــداي مقارنــة بالمجموعــة المحقونــة بالعقــار دو جرعــة وقا يــة ),(A
ويوســر ذلــك بحــدوا صــدمة تســميية رثــرت بشــكل جز ــي علــى التراكيــب المبيدــية

المنتج ــة للهرمون ــات المبيد ــية (الحويص ــألت الناد ــجة وامجس ــام الص ــوراء) ,كم ــا

حــدا للمجموعــة ) (Aولك ـ بتــأثير ســمي ركبــر ,ثــم حــدا التعــافي م ـ ذلــك امثــر

الســمي للعقــار إثــر اســتقألبي و رحــي فــي البــول والبـراز] ,[31إدــافة إلــى منــع التــأثير
الجـ ــانبي للعقـ ــار علـ ــى التراكيـ ــب النسـ ــيجية للمبـ ــيض م ـ ـ خـ ــألل الجرعـ ــة الوقا يـ ــة,
وبالتــالي اســتعاد المبــيض حيويتــي بشــكل س ـريع وعــودت الهرمونــات المبيدــية إلــى

المس ــتو المرتو ــع ن ـ ـ اير إل ــى ااس ــتمرار ف ــي تجريعه ــا بالجرع ــة الوقا ي ــة الت ــي تحو ــز

رص ـألي علــى إنتــاج الهرمونــات بشــكل فيــر اعتيــادي ,وهــذا ريد ـاي مــا يوســر ارتوــاع
مستو هرمونات الغدة النخامية ).(F.S.H & LH

جدول رقم ( )3يوضح التحاليل الهرمونات الجنسية عند أنثى هامستر محقونة بالعقار بعد
تجريعها بالعسل مع الغذاء الملكي والممزوج بالجنسنغ
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(يشير السهم إلى ارتواع ع المعدل ال بيعي في نوع مرحلة ال ور)

وخألصــة القــول ر الجرعــة الوقا يــة (العســل مــع الغــذاء الملكــي الممزوجــة مــع
الجنس ــنغ) اس ــت اعت من ــع الت ــأثيرات الجانبي ــة للعق ــار ب ــل اس ــت اعت ريدـ ـاي تجن ــب
حــدوا ااد ـ رابات الهرمونيــة رو الوصــول إلــى العجــز الجنســي وذلــك م ـ خــألل
الحوا على البنية النسـيجية للحويصـألت المبيدـة وبـامخص النادـجة منهـا ,كمـا

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

ويمكـ ر نســتنتج مـ هــذا البحــا ر للعســل مــع الغــذاء الملكــي الممــزوج مــع

الجنسنغ دو اير ر يسـياي فـي التخويـ

مـ اآلثـار الجانبيـة للعقـار ,والحوـا علـى حيويـة

المبيض ,وعلى البنية النسيجية ,وعلى القدرة اانقسامية للخأليا ,وتن يم الهرمونـات
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الجنسية م خألل تحويزهـا علـى اصـ ناعها رفـم الخلـل الـذي رصـاب الحويصـألت
النادـ ـ ــجة ,ممـ ـ ــا سـ ـ ــاهم م ـ ـ ـ عـ ـ ــدم حـ ـ ــدوا اد ـ ـ ـ رابات هرمونيـ ـ ــة رو س ـ ـ ـ يـ ـ ــأع
المبكر(عجز جنسي)ذ بل على العكع زادت م ر وار اإلبادة.

التوصيات
عل ــى اعتب ــار ر العس ــل والغ ــذاء الملك ــي وج ــذور عش ــبة الجنس ــنغ مـ ـ المـ ـواد
الغذا يــة ال بيعيــة فيــر دــارة لينســا  ,فم ـ المحبــذ علــى النســاء المتعا يــات

لعق ــار  Adriamycinرخ ــذ الجرع ــة الوقا ي ــة ,وذل ــك لحماي ــة المب ــيض والمحاف ــة

علــى حيويتــي نســيجياي وو يوي ـاي ,وبالتــالي الــتخلص م ـ ااد ـ رابات الهرمونيــة

وال مثي ــة واإلزعاج ــات الحاص ــلة بس ــبب سـ ـ الي ــأع المألح ــة عن ــد المتع ــا ي

للعقار الناتجة ع سمية العقار.
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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.

