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The efficacy of bee's venom on some diseases like psoriasis, hypertenti 
on, inflammation and destruction of the knee cartilage and ligament 
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� , ال�> آ�� ارت'9 �8.�ه� �.6 ال)�� ��345 أداة ل�0/ �.� ال'->�ل�� أن 	B'C ال�> دواًء �63ا �� ت

�E	ال�� �����.� ه6ا  إل�I ال�GH�0 وا����ث ال8	 K�� ا����ث LM0.ول> ت �ول> 	�8 س> ال.�/ �O�Pً� ,  وال�� �� زال

 ����تI ال.��� 
  . �.� ال8��ء وال.��ل�� ال6	� أ<'B ل�L ال.�/ �� ا���ر الM'���8 ال�� 	�8
ض ل�3 أي ��4ل 	'�ش

K ال� Iرت�T �	(	و IK ال�U> �5آ�� 
�ل� �08� �X	Wث�� 
Y���� /�.ــ> ال��آ] �� ,��0و�� 
اذ 	�

 /E�  ��.وت�
��4ت ��� ) /E� �M-4 ت و و�'���ات وا��.�ت��	وا4) ����ال������3 وال.�رادر	.�ل�� وال�و�����  ( ال��

  �
	�M�� آ'�ت
�ل�'�ات وا���ض ا��.�� و�Oس�3�.  وس�
	�ت و��  �� K�� ��
�� _U	 �Y��� ف�Oش /Hس�

 �	
M� I��Hورا ، ��
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� IXذعدرc I�8dو .e
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 ��Yد ال����aز� ال
Oت Acid glands <د ال��g Kوال�� ت�� Venom glands  اء(Xوه� إ��ى ا� 

  . ال���i �4ل� ال�L �� ش�aل� �4/ ال�8/

 K�ت�3 ال��Yدة لmل��3ب وال�� ت') ������( ��دة ����، أه��3 ��دة ١٨ آ�� 	���ي سّ> ال.�/ �T n١٠٠ 

�ة دواء T _8رت�)ول"ض�ال6ي 	���Pم �� �mج ��cت اcل��3ب ال�� 	�8ّ
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اه> و�0ِ�أور�� وال��C وت��X ه�6 ال�.��Uِت �
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