


 
 شجرة النِّيم

 من كنوز النباتات الطبية في المدينة المنورة

 د. حمًٌ الدين عمز لبنًُ
 استشارٍ تغذيُ مبشتشفِ امللك فود

 باملدينُ املنىرَ
 

(1)ايِِّٝ غجس٠
،  اخلطس٠ ايدا١ُ٥ ، احلجِ ايهبري٠ األغجاز َٔ 

تؿٛح زا٥ح١ أشٖازٖا ايصن١ٝ خالٍ غهٗس ْٝطهإ/أيسٌٜ َهٔ نهٌ     

 ع٢ً َا حٛهلا َتع١ ذلبب١ يًٓؿٛع . عاّ ، ؾتطؿٞ

يرا ؾٗهٞ تٓتػهس   تصزع ٖرٙ ايػجس٠ يف ايبالد احلاز٠ ألغساض ايظٌ ٚايص١ٜٓ ، 

 . يف غٛازع املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚحدا٥كٗا

ٚهلههرٙ ايػههجس٠ ؾٛا٥ههد تبٝهه١ َتٓٛعهه١ ، ٜػؿههٌ نهههري َههٔ ايٓههاع عٓٗهها ، ٜٚعههد   

ؿٛا٥د ، ؾاضهتددَت  ضهإ اهلٓد أٍٚ األجٓاع ايبػس١ٜ اييت عسؾت نهرًيا َٔ اي

أجههصا٤ ايػههجس٠ ; ) ايههٛزم ، ايًحهها٤ ، ايبههرٚز ( يف عههالأل ايههههري َههٔ األَههساض ;    

نتدؿٝهههـ احلُههه٢ ، ٚاايتٗايهههاو ، ٚايكهههسٚح ، ٚايؿضسٜهههاو ، ٚايكطههها٤ عًههه٢       

 ايؿريٚضاو ، نُا اضتددَٖٛا نُضٗس يًؿِ ٚاجلسٚح .

ايكسٜه١ (  ٖٚرٙ ااضتدداَاو املتٓٛع١ حهدو يهايبعإ  ت تطهُٝتٗا ) لهٝدي١ٝ     

(village pharmacy      ٚقاّ آخهسٕٚ يف أَسٜهها يتيضهٝظ ةعٝه١ عًُٝه١  ٝهت ، ) 

ٚتطههتدسأل  ، ايػههجس٠ ٖهرٙ  يصزاعهه١ تٗههتِ (The Neem Association) ( ايٓههِٝ ةعٝه١  )

 َٓٗا األد١ٜٚ يههري َٔ األَساض .

 جسا٤ املصٜد َٔ ايدزاضاو ايع١ًُٝ يتينٝد ايؿٛا٥د   ت َاض١ احلاج١ تصاٍ َٚا

ج١ٝ هلرٙ ايػجس٠ ، ٚانتػاف املصٜد َٔ اضتدداَاو أجصا٥ٗها يف ايٛقاٜه١ ،   ايعال

 ٚعالأل يعإ األَساض ، ٚعٌُ َطتحطساو دٚا١ٝ٥ َٓٗا .

                                                           

 . Azadirachta indicaوامسوا العلمٌ : Neem اسم هذه الشجزَ باإلجنلًزيُ  (1)

 مقدمة
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 : غجس٠ ايِٓٝتازٜذ 

 ضههه١ٓ اضهههتعًُت غهههجس٠ ايٓهههِٝ يف ايضههه  يف اهلٓهههد ،  4500َٓهههر أنههههس َهههٔ 

را ٚذنههسو ايهتهه  ايكدسهه١ اضههتدداَاو رههاز ٚيههرٚز ٚأٚزام ٚجههرٚز ٚحلهها٤ ٖهه    

 ٚنههريو ايصٜههت املطههتدًذ َههٔ يههرٚزٙ يف عههالأل نهههري َههٔ األَههساض ،، ايٓبهاو  

 Sarva) يهه  ٝت غجس٠ ايِٓٝ  ٚخالٍ األيؿ١ٝ األٚت قبٌ َٝالد ايطٝد املطٝح 

Roga Nivarini )         ٜعين أْٗها لهاحل١ يعهالأل ةٝهم األَهساض ايهيت ٜعهاْٞ َٓٗها ٖٛٚ

; ًذ َهٔ يهرٚز رهاز ايٓهِٝ     ًصٜهت املطهتد  ياإلْطإ ، ٚغاع اضتدداّ ضهإ اهلٓد 

ٚأغههازو ايهتايههاو ايكدسهه١ يايًػهه١   خلٛالهه٘ ايضبٝهه١ يف عههالأل يعههإ األَههساض ، 

يف ايضه  اهلٓهدٟ ، ٜٚتٛضهم ايكسٜٚهٕٛ      ٖهرا ايٓبهاو   ايطٓطهسٜت١ٝ  ت اضتعُااو

، َٔ أَساضهِٗ   ااعتكادِٖ ييْ٘ ٜػؿٞ نهرًي; اهلٓٛد يف اضتدداَاو ٖرا ايٓباو 

 . َٚسض ايربدا٤ )املالزٜا (، ٚايكسٚح ، ٚاإللاي١ يايكٌُ ، شلس األضٓإ : َٚٓٗا 

ثِ جا٤ ايعًِ احلدٜث ؾيند ع٢ً لح١ ايههري َٔ ايؿٛا٥هد ايضبٝه١ ملدتًهـ    

 إ .أجصا٤ غجس٠ ايِٓٝ يف عالأل يعإ أَساض اإلْط

 

 

 

 

 

 

 

 

لهاح   قهاٍ   تِٗ ،يٛجٛد أغجازٙ يف جصٜس; ايِٓٝ  نُا عسف ايعسب األٚا٥ٌ

ُِايِّ:  ( يطإ ايعسب)  ، قهاٍ   ٖٚٛ غهجس تعُهٌ َٓه٘ ايكحهداحُ     ، ٙ: ضسٌب َٔ ايعطا ٝ

ٌٌ ٚٚزم لهػاز    : أيٛ حٓٝؿ١ ٚيه٘ حه  نههري َتؿهسم أَههاٍ      ، ايِٓٝ غجس ي٘ غٛى يه

ٛ     ذ حهاَإٌ َُّاحلح قهاٍ   َٚٓايته٘ اجلبهاٍ ،  ، ، ٖٚهٛ ٜكنهٌ    الٚح ه  دَّ،ؾهذذا أٜٓهم اضه

ٚ  ١َّئ ُجك ٠ضاعد  اًل يف غاٖل :عحاهلريٞ ٚٚلـ 
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ٍِ َٚٔ َنت ِهههههِ ٜٓههههث  (1)ٛش  ذا آد  ايٓٗاز ي٘              يعد ايرتق  َٔ ْٝ

يهههٔ ي ٜههيتٞ ذنههس غههجس٠ ايٓههِٝ ٚؾٛا٥ههدٖا ايضبٝهه١ يٗههرا ااضههِ يف نتهه    

ٚايعػهاب ايعسيهٞ   ، ٚداٚد األْضانٞ ،  َػاٖري عًُا٤ ايعسب األٚا٥ٌ نائ ضٝٓا

ايٓههِٝ ايههرٟ  غههريخههس قههد عسؾههٛٙ ياضههِ آ  َٚههٔ املُهههٔ إٔ ٜهْٛههٛا ايههٔ ايبٝضههاز ،

 .عاي ايًػ١ ايػٗري ائ َٓظٛز يف نتاي٘ يطإ ايعسب ي٘ ذنسٙ 

ٚعٓههدَا غههص٣ األٚزيٝههٕٛ غههب٘ ايكههاز٠ اهلٓدٜهه١     

ناْههت غههجس٠ ايٓههِٝ فههان يملههؿ١ َههٔ املُازضههاو   

ثههِ اختؿههت َههم َههسٚز ايههصَٔ ، ٚاضههتُس      ، ايٛثٓٝهه١ 

اٖتُاّ اهلٓٛد يػهجس٠ ايٓهِٝ ٚذلملهٛهلا َهٔ األٚزام     

خههرٖٚا َعٗههِ يٝصزعٖٛهها يف األَههانٔ ٚأ ، ٚايبههرٚز

اجلدٜههد٠ ايههيت ٖههاجسٚا  يٝٗهها ،ؾاْتكًههت يٛاضههضتِٗ  

َهٌ ; ضرتايٝا ٚدٍٚ ايطاحٌ ايػسقٞ األؾسٜكٞ أ ت 

َٚٓضكهه١ جٓههٛب غههسم   ، نٝٓٝهها ٚأٚغٓههدا ٚتٓصاْٝهها   

ناملهطهٝو ٚيعهإ   ; ٚأَسٜها ايٛضهض٢  ، أضٝا 

 .َٔ ايبالد احلاز٠  جصز احملٝط اهلادٟ ٚغريٖا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، ط. دار صادر . 21/955لشان العزب  (1)
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 ْباتاو َػاي١ٗ يًِٓٝ

تهصزع   Azadirachta siamensis ٖٓاى أغجاز تػب٘ غجس٠ ايِٓٝ ، نػهجس٠ 

حجهِ أٚزام ٖهرا ايٓهٛع ايٓبهاتٞ حهٛايٞ ضهعـ        يف تاٜالْد ٚدٍٚ أخس٣ يف ايعهاي ، 

يهريو ٜطهُْٛٗا    ، اٚهلا َرام أقٌ َساز٠ َٓٗه ،  Azadirachta indicaايِٓٝ ايعادٟ 

  ٛ ٖ   ٜنُها  ( sweet neem) ايٓهِٝ احلًه ٖ  ، أنهرب   اههٕٛ حجهِ يهرٚز  اٚؾًكه١ يهرٚز

ٜطههتعًُٕٛ يههرٚز ٖههرا ايٓبههاو   يْٛٗهها أخطههس شَههسدٟ أنهههس َههٔ نْٛٗهها يٝطهها٤ ،   

نُهها ٜطههتددَٕٛ   ْههد نتايههٌ يههبعإ أتبههام تعههاَِٗ ،  اليف تاٜ ١ٚأٚزاقهه٘ ايػطهه 

 األجصا٤ املدتًؿ١ ألغجاز ٖرا ايٓباو ألغساض تب١ٝ تػاي٘ ايِٓٝ ايعادٟ .

  ٔ غايههاو َايٝصٜها ٚجههصز ايؿًهبٌ املُضههس٠ أغههجاز    ٚتٛجهد يف َٓههاتل َٓعصيه١ َهه

Azadirachta excelsa       ٟٚقهد ٜملهٌ   ، ٖٚٛ ٜتبم ْؿهظ اجلهٓظ ايٓبهاتٞ يًٓهِٝ ايعهاد

تبٝه١   َطتحطساو عٌُ يف ايٓباو ٖرا يرٚز شٜت ٜطتعٌُ ، اَرًت 20  ت أغجازٙ ازتؿاع

 ريٖا .ٚغ anti-malarials medicines ( املالزٜا ) ايربدا٤ َسض عالأل يف تطتعٌُ

 غجس٠ ايِٓٝ :ٚلـ 

ٚقهد ٜملهٌ ازتؿاعٗها  ت حهٛايٞ عػهس٠      ، تملبح غجس٠ ايٓهِٝ نهبري٠ احلجهِ    

اْتػهاز  ; ؾٗٞ تملٓـ ضُٔ دلُٛعه١ أغهجاز ايظهٌ    ، أَتاز عٓدَا ٜهرب عُسٖا 

شزاعتٗهها يف  تههههسيههرا  تٛشٜههم ؾسٚعٗهها اخلطههسا٤ ايههيت تػضههٞ َطههاح١ نههبري٠ ،    

ختهسأل عًه٢ غههٌ دلُٛعه١ يف     ، ٚتههٕٛ أٚزاقٗها َسنبه١     احلدا٥ل ٚايػٛازع ،

 16-12ٚتتهٕٛ ٚزق١ ايٓهِٝ َهٔ    ْٗا١ٜ ايؿسٚع اخلطس١ٜ ايملػري٠ هلرٙ ايػجس٠ ،

 ٙصٖههس ٖههر ت ٚحٛاؾٗهها َطهه١ٓٓ َٚتكايًهه١ يف تستٝبٗهها ،  ، ٚزٜكهه١ غهههًٗا نايطههٝـ  

هلا زا٥ح١ عضس١ٜ ، يٝطا٤ ايًٕٛ  اٚأشٖازٖ ، يف يدا١ٜ غٗس أيسٌٜ )ْٝطإ( ايػجس٠

، نسٜٚهه١ ايػهههٌ  ، ايٓههِٝ خطههسا٤ ايًههٕٛ   ٚرههاز  يٗهها ،اجلههٛ احملههٝط   تؿههٛح يف

ؾٝٗها ْطهب١ َستؿعه١     ، فتٟٛ نٌ رس٠ َٓٗها عًه٢ يهرز٠ ٚاحهد٠    ، ٚذلملٛهلا ٚؾري 

اضهتعٌُ املصازعهٕٛ   قهد  ٚ سهٔ اضتدالل٘ َٓٗها يضسٜكه١ ايطهػط ،   ، َٔ ايصٜت 

      ِ  اهلٓٛد خالٍ ايهالثٝٓٝاو َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ يكاٜها عًُٝه١ عملهس يهرٚز غهجس٠ ايٓهٝ

يًحػهساو يف حكهٍٛ شزاعه١     اَٚبٝهدً ، يًرتيه١ ايصزاعٝه١    اعطهًٜٛ  ا اًدايهطب١ ( ) 

 قمل  ايطهس .
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 األجصا٤ املطتدد١َ َٔ غجس٠ ايِٓٝ :

ٚحلهها٤ ؾههسٚع ، أٚزاقٗهها : ٖٚههٞ ، ٜطههتددّ تبٝههًا ةٝههم أجههصا٤ غههجس٠ ايٓههِٝ   

نُهها  ٚنههريو ايصٜههت املطههتدسأل َههٔ يههرٚزٖا ، ٚرازٖهها ايضاشجهه١ ، ،أغههجازٖا 

يه٘ اضهتدداَاو   ، ٚيف املا٤ ايطاخٔ  يٛضع٘ ٗاَطتدًذ َٔ أٚزاق سهٔ فطري

ٚ     ، ٚا صلٛش تب١ٝ عدٜد٠  ٔ  اإلؾهسان يف حجهِ اجلسعهاو املطهتدد١َ َٓه٘ أ شٜته٘   َه

 . ع٢ً لح١ اإلْطإ ذيو خلضس

 َهْٛاتٗا ايؿعاي١ :

فتههههٟٛ غههههجس٠ ايٓههههِٝ عًهههه٢ أنهههههس َههههٔ  

َسنههههه  نُٝهههههاٟٚ ، ٚتههههههٕٛ أٚزاقٗههههها 100

ٚتٌ ، ٜٚعههههص٣ ٚرازٖهههها غٓٝهههه١  سنهههه  ايههههرب  

َراقٗا املهس  ت ٚجهٛد َسنبهاو َعكهد٠ ؾٝٗها ،      

( ، ٚأنهسٖههها limonoidsتطههه٢ُ : يُْٝٛٝهههدش ) 

 azadirachtinأُٖٝه١ ٖهٛ املسنه  أشادزاغهتٌ     

(repellent)   ٚفتهههٟٛ أٜطهههًا عًههه٢ َسنبهههاو ،

 (anti-malarial) ) املالزٜا ( َسض ايربدا٤ تطاد

،  nimbidin، ٚمنبههدٜٔ  nimbidol، ٚمنبههدٍٚ  geduninَهههٌ َسنهه  جٝههدٌْٚ 

،  anti-inflammatory، ٖٚٞ تطاد حهدٚ  اايتٗهاب    quercentinٚنٝٛزضٌٝٓ 

يف اجلطهههِ ، ٚهلههها تهههيثري َطهههاد يًجهههساثِٝ     anti-pyretic ٚختؿهههـ غهههد٠ احلُههه٢ 

antibacterial  ،   ٜٔٓٚهههههٕٛ املسنهههه  ضههههايsalannun    ذا تههههيثري َٓؿههههس ٚتههههازد

عٛض ، ٚأَا َسن  منبٝٓاو ايملهٛدّٜٛ  خال١ حػس٠ ايب،  ,repellentيًحػساو 

sodium nimbinate   ٌؾًهه٘ تههيثري قاتههٌ يٓضههاف ايسجههspermicide  ٔيههريو سههه

 اضتعُاي٘ ع٢ً غهٌ َسِٖ يتحدٜد ايٓطٌ .

ٚيهٝظ  ، % ، ي٘ َرام َهس  45ٚفتٟٛ يرٚز غجس٠ ايِٓٝ ع٢ً شٜت ثايت يٓطب١ 

        ٛ ا٥  ، ٚقههد يهه٘ يههٕٛ ، ٖٚههٛ غههري لههاو يًضعههاّ دٕٚ تهسٜههسٙ ٚتٓكٝتهه٘ َههٔ ايػهه

ٜطتددّ يف لٓاع١ ايملايٕٛ ،ٚزلحهت حهدٜهًا عًُٝه١ ايهتدًذ َهٔ َهساز٠ ٚزا٥حه١        

شٜتهه٘ غههري املسغٛيهه١ يٛاضههض١ عًُٝههاو ايتهسٜههس ٚايتٓكٝهه١ ، ٚلههاز َههٔ املُهههٔ          

 اضتدداَ٘ يف تػر١ٜ اإلْطإ .
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 Limonoidsٚضلتٟٛ شٜت يرٚز ايِٓٝ عًه٢ َسنبهاو عدٜهد٠ َههٌ : يُْٝٛٝهد      

أَهٔ ؾملٌ َسن  يُْٝٛٝدٜدش َٔ شٜت يرٚز ايِٓٝ ٚ،  Phenolics ٚؾٝٓٛيٝهظ

Limonoids  ٜٔجدٜد  ٞ ذلُٛدMahmoodin    ، ٚنريو َسنبهاو أخهس٣ ،

،  Azadirone ، ٚأشادٜهههسٕٚ Tetranortriterpenoidsزياعٝههه١ تسيٜٝٓٛدٜههه١  : ٖٚهههٞ 

 ٞ  ٚجٓههههههدٌْٜٛ ، Nimbin ٚمنههههههظل ، epoxyazadiradine أشادٜههههههسادٜٔ ٚاٜبٛنطههههه

gendunin ، دٜٕٛٚأشادٜسا Azadiradione ، ٟمنظل أضٝاٌٜ ٚد deacetylnimbin  ،

، نُا ؾملٌ َٔ رهاز ايٓهِٝ املسنه  أشادٜسانتهٍٛ       Naheedinَٚسن  ْٗدٜٔ 

Azadirachtol . َٜٔٚسن  ْٗد ، 

ٚأظٗسو يعإ ايتجهازب ايعًُٝه١   

احلدٜه١ ٚجٛد ْػان ٜطهاد اجلهساثِٝ   

ّ  يملهبػ١  ٚايطهايب١  املٛجب١ ملسنه    جهسا

يف ايٓههِٝ ، نُهها   ذلُههٛدٜٔ املٛجههٛد 

 تٛجههههد َسنبههههاو نُٝاٜٚهههه١ أخههههس٣

 ايِٓٝ راز يػالف ايػٛيٞ املطتدًذ يف

 ، docosene، ٚدٚنٛضههٌ  docosane، ٚدٚنٛضههإ  Icosaneَهههٌ أٜهٛضههإ 

ٚشٜت ايِٓٝ ي٘  ١ٝ غدٜد٠ حلٝٛاْاو ايتجازب نايؿ٦سإ ٚاألزاْه  عٓهدَا ٜعضه٢    

% 23ٚ ، % َهها60٤ًهه٢ هلهها عههٔ تسٜههل ايؿههِ ،نُهها فتههٟٛ أٚزام غههجس٠ ايٓههِٝ ع      

 % دٖٔ .1% عٓالس َعد١ْٝ 3ٚٚأنهس َٔ ، % يسٚتٌ 7ٚ، نسيٖٛٝدزاو 

 ايؿٛا٥د ايضب١ٝ ملطتدًملاو أجصا٤ غجس٠ ايِٓٝ :

 ايتيثري ع٢ً َهْٛاو ايدّ : - 1

دزع ايعههاي يازغههاد َٚعاْٚٝهه٘ يف اهلٓههد تههيثرياو  عضهها٤ املطههتدًذ املهها٥ٞ        

ٝهص اهلسَهٕٛ ايهرنسٟ ) تطتٛضهتريٕٚ (     ألٚزام ايِٓٝ ؾرت٠ عػس٠ أضايٝم عًه٢ تسن 

ًَحهٛظ   ْكذ حدٚ  ؾانتػـ ، ايتجازب ؾ٦سإ ذنٛز يف األخس٣ ايدّ َٚهْٛاو

     ٞ  Total bilirubin يف تسنٝههص ٖسَههٕٛ تطتٛضههتريٕٚ َٚسنهه  يًريٚيههٌ ايهًهه

ٚعٓملس ايبٛتاضّٝٛ ، ٚازتؿاع تسنٝهص خطهاب ايهدّ ، ٚشٜهاد٠ عهدد نسٜهاو ايهدّ        

يبٝطهها٤ يف دّ ٖههرٙ احلٝٛاْههاو ، دٕٚ ظٗههٛز أٟ  احلُههسا٤ ، ٚعههدد نسٜههاو ايههدّ ا 

 تيثرياو  ١ٝ يف أجطاَٗا .
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 ايتيثري ع٢ً ضػط ايدّ : - 2

ٞ  nimbidinٜعتكههد ايعًُهها٤ يؿا٥ههد٠ اضههتعُاٍ َسنهه  ُْٝبههدٜٔ       يػهههٌ ْكهه

يف تٛضٝم قضس األٚعٝه١ ايدَٜٛه١    -ٚاملٛجٛد يف َطتدًذ أٚزام غجس٠ ايِٓٝ  -

ًٚا عههٔ خؿههإ َطههت٣ٛ ضههػط ايههدّ   يف جطههِ اإلْطههإ ، ٚقههد ٜهههٕٛ ذيههو َطههك  

املستؿم يطحاٜا ٖرا املسض ، ٚقد أؾاد حملٍٛ حٝٛاْاو ايتجازب ) ايؿ٦سإ ( ع٢ً 

املطتدًذ ايػٛيٞ ألٚزام ايِٓٝ عهٔ تسٜهل ايٛزٜهد يف حهدٚ  اشلؿهاض ًَُهٛع يف       

 ضػط دَٗا اضتُس عد٠ ضاعاو .

 sodium nimbidinate ايملٛدّٜٛ ُْٝبدٜٔ َسن  اضتعُاٍ يؿا٥د٠ ٜعتكد نُا

يف تػههجٝم  دزاز ايبههٍٛ يعههالأل    -املٛجههٛد يف َطههتدًذ أٚزام ٖههرا ايٓبههاو     -

يف اإلْطهإ ، ٚجهسب    congestive cardiac failureَهسض قملهٛز ايكًه  احملهتكٔ     

ايٓهههِٝ يؿ٦هههسإ  غهههجس٠ ألٚزام املههها٥ٞ املطهههتدًذ  عضههها٤ تهههيثرياو آخهههس ؾسٜهههل عًُهههٞ

 ايتجازب ع٢ً

َطهههت٣ٛ ضهههػط ايهههدّ ٚختضهههٝط ايكًههه     

٥ٞ ، ؾكهههههههد أعضهههههههٞ ٖهههههههرا  ايهٗسيههههههها

املطههتدًذ هلههرٙ احلٝٛاْههاو عههٔ تسٜههل      

ايٛزٜههد عًهه٢ غهههٌ جسعههاو رلتًؿهه١ يف  

حجُٗا ، ؾهيد٣  ت حهدٚ  عهدّ اْتظهاّ     

،   Cardiac arrythmiaضهسياو ايكًه    

ٚتؿاٚتت دزجاو اشلؿاض َطت٣ٛ ضػط 

دّ تًهو احلٝٛاْهاو حطهه  حجهِ اجلسعهه١    

اييت حملًت عًٝٗا َٔ َطتدًذ ايِٓٝ ، 

ا٤ َسنهه  األتههسٚيٌ أٚ  ٚي ٜههٓجح  عضهه 

يف َٓهم   Mepyramineَسن  َبرياٌَ 

حهههدٚ  حايههه١ اشلؿهههاض َطهههت٣ٛ ضهههػط  
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ايدّ يعد حملهٍٛ تًهو ايؿ٦هسإ عًه٢ ٖهرا      

 املطتدًذ ايٓباتٞ .

 خاؾإ يهٛيطرتٍٚ ايدّ : - 3

أظٗههسو عههد٠ دزاضههاو عًُٝهه١ عًهه٢ حٝٛاْههاو ايتجههازب ؾا٥ههد٠َ حملههٛهلا عًهه٢     

ِٓٝ يف خؿإ تسنٝص ايهٛيطرتٍٚ َطتدًذ غٛيٞ ) نحٛيٞ ( ألٚزام غجس٠ اي

 4% يعد ضاعتٌ َٔ تٓاٚي٘ ، ٚاضتُس ٖرا ايرتنٝهص األقهٌ   30املستؿم يف دَٗا سلٛ 

ضاعاو  ضاؾ١ٝ حت٢ اْتٗا٤ ااختباز ، ٜٚؿتح ٖرا اانتػاف ايسا٥هم ااهاٍ أَهاّ    

ايعًُا٤ يًطعٞ سلهٛ عُهٌ َطتحطهساو لهٝدا١ْٝ َهٔ ٖهرا ايٓبهاو تؿٝهد يف عهالأل          

يف ايٛقاٜه١ َهٔ حهدٚ  َهسض تملهً  ايػهساٌٜ       ٚٛيطرتٍٚ ايدّ ، حااو ازتؿاع ن

 يف اإلْطإ . 

 

 

 

 

 

 

 

 ايتيثري ع٢ً ايكً  ٚايدٚز٠ ايد١َٜٛ : - 4

ُّٕ اخلهساو ايد١َٜٛ  ، ايدّ ضػط َطت٣ٛ ازتؿاع يف ايدّ ،  blood clotsٚت َه

ٚازتؿههاع نٛيطههرتٍٚ ايههدّ ، ٚاضههضساب ضههسياو ايكًهه  ; أضههباٌب ز٥ٝطهه١ حلههدٚ   

ض ايكً  يف اإلْطإ ، ٚقد انتػـ ايعًُا٤ خالٍ جتازيِٗ عًه٢ احلٝٛاْهاو   أَسا

ؾا٥د٠ اضتعُاٍ َطتدًذ أٚزام ايِٓٝ يف تكًٌٝ ؾسص تهٜٛٔ اخلهساو ايدَٜٛه١ ،  

ٚخؿإ ضػط ايدّ املستؿهم ، ٚتكًٝهٌ تسنٝهص ايهٛيطهرتٍٚ املستؿهم ، ٚاملطهاعد٠       

املسنبههاو يف تٓظههِٝ ضههسياو ايكًهه  يًُسضهه٢ ، نُهها انتػههؿٛا ؾا٥ههد٠ يعههإ       

املٛجههٛد٠ يف ٖههرا ايٓبههاو نُطهههٔ يهه ي ، َٚٗههدال ملهها تطههبب٘ ااضههضساياو         

ملههسٜإ ايكًهه  ،  heart attacksايٓؿطه١ٝ ٚايعملههب١ٝ َههٔ شٜههاد٠ ؾههسص ْٛيههاو قًبٝهه١  
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، نُا دزع ؾسٜل عًُٞ آخهس   anti-arrhythmic activityٚاضضساب يف ضسيات٘ 

٢ اجلٗهههاش ايهههدٚزٟ يف تهههيثرياو  عضههها٤ َطهههتدًذ أٚزام غهههجس٠ ايٓهههِٝ اخلهههاّ عًههه 

حٝٛاْاو ايتجازب َهٌ : خٓاشٜس غٝٓا ٚاألزاْ  ، ؾالحظٛا حدٚ  اشلؿاض غدٜد 

يف ضهههػط دَٗههها ، ٚاشدادو غهههد٠ ٖهههرا ايتهههيثري عٓهههد نهههرب حجهههِ اجلسعههه١ َهههٔ      

 املطتحطس ايٓباتٞ اييت أعضٝت يتًو احلٝٛاْاو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف املطهاعد٠  ٚانتػـ عًُا٤ آخسٕٚ ؾا٥د٠ اضتعُاٍ َطهتدًذ أٚزام ايٓهِٝ   

 8يف اْتظاّ ضسياو ايكًه  املطهضسي١ ، ٚعٛدتٗها  ت حايتٗها ايضبٝعٝه١ يعهد َهسٚز        

دقا٥ل َٔ تٓهاٍٚ حٝٛاْهاو ايتجهازب هلهرا املطهتدًذ ، ٚذيهو ْتٝجه١ احتٛا٥ه٘ عًه٢          

 .anti-arrhythmic activity َسنباو هلا ْػان ٜطاد تطازع ضسياو ايكً  

 عالأل أَساض املؿالٌ : - 5

ٜعهههين حهههدٚ  أْهههٛاع نههههري٠ َهههٔ ااضهههضساياو    Arthritisالهههٌ ايتٗهههاب املؿ

حههدٚ  : َٓٗها  ، ايملهح١ٝ يف َؿالهٌ عظههاّ جطهِ اإلْطههإ ، ٚيه٘ أضهباب عدٜههد٠      

، أٚ ايتٗايههههاو جسثَٛٝهههه١   autoimmune disordersخًههههٌ يف اجلٗههههاش املٓههههاعٞ  

infections    ، يف املؿالهههٌ ، ٚقهههد ٜههههٕٛ ضهههب  ٖهههرا املهههسض يعهههإ اايتٗايهههاو

يٓظهس عهٔ َملهدزٙ ، ٚقهد انتػهـ يعهإ ايعًُها٤ ؾا٥هد٠ اضهتعُاٍ          ؾٝعاجل يػهإ ا 

َطتدًذ أٚزام ايِٓٝ يف عالأل ٖرا املسض يضسم رلتًؿ١ ، َٚٓٗا : تهيثريٙ املطهاد   

يًجساثِٝ اييت تطب  حدٚ  اايتٗاب يف َؿالٌ ايعظاّ ، ٚختؿٝـ غهد٠ أعهساض   



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

111  
األي ايهههرٟ ٜملهههاح  حدٚثههه٘ ، نُههها إٔ تٓهههاٍٚ َطهههتدًذ أٚزام ايٓهههِٝ ٜطهههاعد  

اجلٗاش املٓاعٞ يف جطِ اإلْطإ ع٢ً َٓم اشدٜاد ض٤ٛ حاي١ ٖرا املسض ، ٚذنسو 

عد٠ دزاضاو ع١ًُٝ يف اهلٓد ؾا٥د٠ ايِٓٝ يف عالأل ايتٗاب َؿالٌ ايعظاّ يف جطهِ  

اإلْطإ عٔ تسٜل تكًًٝ٘ حدٚ  اايتٗاب ايرٟ ٜطب  ٖرا املسض ، ٚأثبتت دزاض١ 

َسنبهاو ؾٝٓٛيٝه١ ايرتنٝه  َههٌ      ع١ًُٝ َٓٗا احتٛا٤ َطهتدًذ ٖهرا ايٓبهاو عًه٢    

، ٚي٘ خٛاص تطاد اايتٗاياو يف املؿالهٌ ، ٚأغهازو دزاضه١     catechinناتػٌ 

عًُٝههه١ أخههههس٣  ت احتههههٛا٤ َطههههتدًذ أٚزام ايٓههههِٝ عًهههه٢ َسنهههه  نٝٛضههههرتٜٔ  

quercetin            ٚٚيه٘ خهٛاص َطهاد٠ يًهههري َهٔ اجلهساثِٝ ، َٚٓٗها املطهبب١ حلهد ،

 ايتٗاب املؿالٌ .

ُهٞ ٖٓههدٟ ايؿعايٝهه١  ٚاختهرب ؾسٜههل عً 

ايعالجٝهه١ اضههتعُاٍ املطتدًملههاو املا٥ٝهه١ 

ي جهههصا٤ املدتًؿههه١ َهههٔ غهههجس٠ ايٓهههِٝ ،     

ٚعهص٣ ؾٛا٥هدٙ املًحٛظه١ يف عهالأل ايتٗههاب     

َؿالهههٌ املؿالهههٌ  ت ٚجهههٛد َسنبهههاو   

يف  nimbidinنُٝاٜٚهههه١ َهههههٌ ُْٝبههههدٜٔ 

املطهههتدًذ ايػهههٛيٞ يبهههرٚز ٖهههرا ايٓبهههاو   

ٚنريو أٚزاق٘ ٚحلا٤ ؾسٚعه٘ ، ٚاعتكهد   

 يعٌُ ٖرٙ املسنباو ع٢ً ايباحهٕٛ وأٚي٦

تهبٝط ْػان ٖسَهٕٛ يسٚضهتاجالْدٜٔ يػههٌ أنههس ؾاعًٝه١ َهٔ اضهتعُاٍ عكهاز         

، ٚناتػهههٌ  Limonoidsاألضهههربٜٔ ، نُههها احظهههٛا إٔ املهههسنبٌ يُْٝٛٝهههدش     

catechin . املٛجٛدٜٔ يف ٖرا ايٓباو ، هلُا ؾٛا٥د عالج١ٝ  ضاؾ١ٝ 

أٚزام ايٓهِٝ يف ايضه  ايػهعأ ييْٗها      نُا عسؾت ؾا٥د٠ املهْٛاو ايؿعاي١ يف

ذاو ؾاعًٝهه١ َطههاد٠ ياليتٗايههاو ، تؿٝههد يف عههالأل َههسض ايسَٚههاتٝصّ ، ٚهلهها تههيثري    

ٚاضح  ذا َا قٛزْهت  سنبهاو لهٝدا١ْٝ حدٜهه١ َعسٚؾه١ يؿا٥هدتٗا َههٌ : ؾٝٓاٜهٌ         

، ؾٗٞ ختؿـ األي ْتٝجه١   cortisone، ٚنٛزتٝصٕٚ  phenyl butazoneيٝٛتاشٕٚ 
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 ٢paw آي١ٝ َسن  يسٚضتاجالْدٜٔ ، ٚتكًٌ يػهٌ ًَُٛع ايٛذَه١  ؾاعًٝتٗا عً

edema . ِيف اجلط 
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 عالأل أَساض اجلًد : - 6

 انتػههؿت ؾا٥ههد٠ اضههتعُاٍ شٜههت ايٓههِٝ يف عههالأل ايملههدؾ١ٝ )َههسض جًههدٟ ( 

psoriasis      ٘ؾٗههٛ ٜستهه  اجلًههد ، ٚضلُٝهه٘ ، ٜٚكًههٌ ايتكػههس يف تبكتهه،scaling  ،

 .ضسع١ غؿا٥٘ َٔ اآلؾاو ٚطلؿـ ايتٗٝج ؾٝ٘ ، مما ٜطاعد يف 

ٚأظٗسو جتازب ع١ًُٝ تٓاٍٚ ؾٝٗا َسض٢ ايملدؾ١ٝ َطحٛم أٚزام ايِٓٝ ع٢ً 

ًُها       Capsulesغهٌ َطػٛتاو  َم اضتعُاهلِ ايصٜهت املطهتدًذ َهٔ يهرٚزٙ َسٖ

ًُهها ضلتههٟٛ عًهه٢ قضههسإ ايؿحههِ ت ؾا٥ههد٠ اجًههدًٜ أٚ ،  coal tarػههب٘ اضههتعُاهلِ َسٖ

 nimbidinَت دزاضهه١ عًُٝهه١ حدٜههه١ َسنهه  منبههدٜٔ دََّسنهه  نههٛزتٝصٕٚ ، َٚقهه

اُٛع١ َٔ َسض٢ ايملهدؾ١ٝ عهٔ تسٜهل ايؿهِ      -املطتدًذ َٔ أٚزام ايِٓٝ  -

َٔ شٜت ايٓهِٝ رلًٛتهًا يصٜهت جهٛش      َسِٖ اضتعُاهلِ لاحب٘ ، نٌ ّٜٛ ثال  َساو

اهلٓد ، ٚاضتػسم اضتعُاهلِ ٖهرا املهسِٖ اجلًهدٟ أقهٌ َهٔ ثالثه١ أغهٗس ، ؾتٛقؿهت         

ٛاِٖ َههٔ احلههه١ يف اجلًههد ، ٚخؿههت غههد٠ ا،ههساز يْٛهه٘ ، ٚغههعسٚا  يعههدٖا غههه

يتحطٔ يف جًٛدِٖ خالٍ ؾرت٠ اضتعُاي٘ ، نُا اختؿت ةٝم األعساض ايملهح١ٝ  

ايطهه١٦ٝ ايههيت تملههاح  َههسض ايملههدؾ١ٝ ، ٚذنههسو ٖههرٙ ايدزاضهه١ ايعًُٝهه١ حههدٚ   

 فطٔ أضسع يف املٓضك١ املعاجل١ يايِٓٝ يعد تعسضٗا ألغع١ ايػُظ .

ًُههههها يعهههههالأل   ؾاضهههههتعُاٍ شٜهههههت ايٓهههههِٝ َسٖ

أضههٌٗ ٚأزخههذ رًٓهها َههٔ اضههتعُاٍ    ; ايملههدؾ١ٝ 

أٚ ، قضهههههسإ ايؿحهههههِ ذٚ ايسا٥حههههه١ ايهسٜٗههههه١    

ألْههه٘ ٜطهههاعد يف تصٜٝهههت ; َسنههه  نهههٛزتٝصٕٚ 

 ، اجلًد ٚتًٌٝ قٛاَ٘ ، ٚيٝطت ي٘ زا٥ح نس١ٜٗ

ٚا ٜملبؼ يٕٛ املاليظ ، ٚتؿٝد تيثرياته٘ املطهاد٠   

اٜههه١ َهههٔ يٓػهههان اجلهههساثِٝ ٚايؿريٚضهههاو يف ايٛق

حهههدٚ  ايتٗايهههاو يف اجلًهههد ، ٜٚؿطهههٌ ايهههبعإ 

اضهههتعُاي٘ عٛضهههًا عهههٔ األدٜٚههه١ ايتكًٝدٜههه١ ايهههيت   

تكخههر عههٔ تسٜههل ايؿههِ دٕٚ حههدٚ  َطههاعؿاو   

لح١ٝ ، ٚز ها ٜههٕٛ ذيهو أضهسع تهسم عهالأل       

 َسض ايملدؾ١ٝ نُا ٜكٍٛ أْملاز ايِٓٝ .
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نُا انُتػحهؿت ؾٛا٥هُد تبٝه١ث نههري٠ يصٜهت ايٓهِٝ       

ًههههد املسضهههه٢ يف عههههالأل  عٓههههد اضههههتعُاي٘ نههههدٖإ جل 

أٚ ايتٗهههههههاب اجلًهههههههد   eczemaاإللهههههههاي١ يينصسههههههها  

(dermatitis)  نُهها عسؾههت ؾا٥ههد٠ ٚضههم املطههتدًذ ،

املها٥ٞ ألٚزام ايٓهِٝ يػهههٌ َتههسز عًهه٢ اجلًهد نههٌ     

 ّٜٛ يف ختؿٝـ غد٠ ٖرا املسض . 

 

 عالأل َسض ايطهس : - 7

 ٖ ٓههاى اضههتددّ اهلٓههٛد أٚزام غههجس٠ ايٓههِٝ عالجههًا غههعبًٝا ملههسض ايطهههس ، ٚ

أديهه١ عًُٝهه١ عًهه٢ ؾا٥ههدتٗا يف عههالأل ٖههرا املههسض ; ؾكههد أثبتههت ايتجههازب إٔ تٓههاٍٚ      

َههسٜإ ايطهههس جسعههاو َههٔ َطههحٛم أٚزام ايٓههِٝ اجلاؾهه١ عههٔ تسٜههل ايؿههِ ٜكًههٌ   

حجِ َا ٜطتعًُ٘ َٔ ٖسَٕٛ األْطٛيٌ يف عالج٘ ، نُا أثبتت ؾاع١ًٝ اضهتعُاٍ  

٠ يف تسنٝهص ضههس ايهدّ    شٜت ايِٓٝ يف عالأل ٖرا املسض ، ٚأْ٘ ٜعٝل حهدٚ  شٜهاد  

 % يف حٝٛاْاو ايتجازب )ايؿ٦سإ ( .45سلٛ 

ٚأغههازو دزاضهه١ عًُٝهه١  ت إٔ   

اضهههههههههتعُاٍ َسضههههههههه٢ ايطههههههههههس  

َطهههػٛتاو فتهههٟٛ عًههه٢ َطهههحٛم 

أٚزام ايٓههههههههِٝ ٜطهههههههه٢ُ نههههههههازِْٝ  

(Karnim)   يف عالجٗهههههِ ٜطهههههِٗ يف

خؿإ تسنٝص ضههس ايهدّ املستؿهم    

أضههبًٛعا  12% خههالٍ 50أنهههس َههٔ  

 َٔ اضتعُاي٘ .

، عًه٢ حٝٛاْهاو ايتجهازب ) ايؿ٦هسإ (     أجسٜهت  دزاض١ عًُٝه١ أخهس٣    ٚأظٗسو

َسنهه  ضرتيتٛشٚتٛضههٌ   يذعضا٥ٗههاأُحههد  ؾٝٗهها  لههاي١  ههسض ايطهههس    حٝههث 

streptozotocin   ٕأٚ َسن  أٚيهطهاalloxan     ٟٛإٔ اضهتعُاٍ َطهػٛتاو فته

طهِٗ يف تكًٝهٌ حجهِ األْطهٛيٌ ايهرٟ ضلتاجه٘       ُٜجهِ (   5ع٢ً أٚزام ايٓهِٝ اجلاؾه١ )  

% ، يهريو  حهت احلهَٛه١ اهلٓدٜه١     50-20ايطهس يٓطب١ ترتاٚح يهٌ   ٢ضَس
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يف  capsulesيػسناو األد١ٜٚ يبٝم َطحٛم أٚزام ايِٓٝ ع٢ً غههٌ َطهػٛتاو   

 ايملٝديٝاو يعالأل َسض ايطهس .

 ايٛقا١ٜ َٔ ايطستإ : - 8

َٓههر قههسٕٚ عدٜههد٠ اضههتعٌُ يعههإ ضهههإ َٓضكهه١ جٓههٛب غههسم آضههٝا يٓجههاح  

جس٠ ايِٓٝ ألغساض ٚقا١ٝ٥ تكًٌ تهٕٛ األٚزاّ يف أجطاَِٗ ، غ ٚيرٚز ٚحلا٤ أٚزام

ٚانتػههـ عًُهها٤ يف اهلٓههد ٚأٚزيهها ٚايٝايههإ احتههٛا٤ ايٓههِٝ عًهه٢ َسنبههاو عدٜههد        

، اييت تكًٌ تهٜٛٔ  limonoids، َٚسن  يُْٝٛٛدش  polysaccharidesايطهس 

 األٚزاّ اخلبٝه١ ، ٚهلا ؾاع١ًٝ ضد أْٛاع عدٜد٠ َٓٗا .

تدًملاو َٔ ٖهرا ايٓبهاو عًه٢ غههٌ جسعهاو رلتًؿه١ ،       ٚاخترب ايبعإ َط

ٚقٛزْت ؾاعًٝتٗا ياألد١ٜٚ ايتكًٝد١ٜ املطهتع١ًُ يف عهالأل ايطهستإ ، ؾانتػهـ إٔ     

 هلا تيثرياو غايٗت ٚناْت أحٝاًْا ْتا٥جٗا أؾطٌ َٔ ٖرٙ األد١ٜٚ .

نُا أظٗسو دزاض١ ع١ًُٝ ؾا٥هد٠ اضهتعُاٍ َطهتدًذ أٚزام ايٓهِٝ يف  عاقه١      

ا اخلبٝه١ ياخلالٜا األخس٣ يف اجلطِ ، ٖٚرا ٜؿٝد يف  عاق١ اْتػاز ايتملام اخلالٜ

ايطستإ يف أْطهج١ اجلطهِ األخهس٣ ، ؾٝطهٌٗ فضهِٝ اخلالٜها اخلبٝهه١ يٛاضهض١         

اجلٗاش املٓاعٞ يف اجلطِ ، أٚ يايعالأل ايهُٝاٟٚ املطتعٌُ ، نُا قد ٜطهتجٝ   

ًُا غٗٛ  ًزا عد٠ .ضستإ اجلًد يًعالأل  ذا اضُتعٌُ َطتدًُذ ايِٓٝ َسٖ

ٜٚٗرا ٜتبٌ إٔ يػجس ايِٓٝ ؾاعًٝه١ ضهد ايطهستإ ، ٜٚضُهح ايعًُها٤ يتضبٝهل       

 . ذيو ع٢ً ْضام أٚضم يف املطتكبٌ

 ايتيثري ع٢ً املٓاع١ ايضبٝع١ٝ : - 9

 immunodulatory effectsدزع ؾسٜل َهٔ ايعًُها٤ اهلٓهٛد ايتهيثرياو املٓاعٝه١      

ٚ رلًٛتههًا َههم شٜههت ؾههٍٛ    يصٜههت ايٓههِٝ عٓههد حكههٔ َطههتحً  ٖههرا ايصٜههت يٛحههدٙ أ      

ايطههٛداْٞ يف أجطههاّ حٝٛاْههاو ايتجههازب ، ؾالحظههٛا ؾا٥ههد٠ ذيههو يف شٜههاد٠ عههدد       

اخلالٜههها ايًُٝؿاٜٚههه١ يف دَٗههها ، ٚٚلهههًت  ت حهههدٖا األعًههه٢ يعهههد ثالثههه١ أٜهههاّ َهههٔ  

اضهههتعُاي٘ ،نُههها شاد ٖهههرا املطهههتحً  ْػهههان نسٜهههاو ايهههدّ ايبٝطههها٤ ايبايعههه١       

phagocytic activity   اخلالٜا ايًُٝؿاٜٚه١ يف تحهاٍ احلٝٛاْهاو    ،نُا اشداد عدد

 اييت أعضٝت شٜت ايِٓٝ .
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املطههتدًذ املهها٥ٞ يًحهها٤   انتػههاف تههيثريٚجتههس٣ دزاضههاو عًُٝهه١ يف اهلٓههد  

 ؾسٚع غجس٠ ايِٓٝ ع٢ً قدز٠ اجلٗاش املٓاعٞ يف جطِ اإلْطإ .

 ايتيثري يف َٓم احلٌُ : - 10

او نُٝاٜٚه١ تهكثس   انتػـ ؾسٜل َٔ ايعًُا٤ احتٛا٤ شٜهت ايٓهِٝ عًه٢ َسنبه    

يف َٓهههم احلُهههٌ ; ؾكهههد حكٓهههت ذنهههٛز ؾ٦هههسإ ايتجهههازب يف ملعههه١ ايكٓههها٠ ايداؾكههه١     

ـ  ،ؾيلهبحت عكُٝه١ غهري قايًه١ ي زلهاب اجلٓطهٞ         vas deferens lumenيًُٓضه

ؾههرت٠ اضههتُسو راْٝهه١ أغههٗس ، ٚي ٜطههب  حههدٚ  تػههرياو ايتٗايٝهه١ أٚ اْطههداد١ٜ ،  

  ٗ ا دٕٚ إٔ ٜههكثس ذيههو عًهه٢  ْتههاأل  نُهها عاْههت َههٔ تٛقههـ  ْتههاأل ايُٓضههـ يف أجطههاَ

اهلسَٕٛ ايرنسٟ ) تطتٛضتريٕٚ ( ، نُا أد٣ حكٔ شٜت ايٓهِٝ داخهٌ زحهِ  ْها      

ؾ٦ههسإ ايتجههازب  ت تهبههٝط قههدزتٗا عًهه٢ اإلزلههاب ، ثههِ عههاٚدو ٖههرٙ احلٝٛاْههاو      

 قدزتٗا ع٢ً اإلزلاب يعد إٔ تٛقـ  عضاؤٖا هلرا املطتدًذ .

 عالأل حػس٠ ايكٌُ : - 11

يف تههبِٗ ايػههعأ ياهلٓههد َطههتدًذ أٚزام غههجس٠ ايٓههِٝ َههم   ٜطههتددّ اهلٓههٛد 

ايهسنِ يعالأل ايكسٚح املص١َٓ اييت فد  يف جطِ اإلْطإ ،ٜٚطهتعًُْٛ٘ أًٜطها   

يعالأل اململاب حبػس٠ ايكٌُ يٓٛعٝٗا يف اجلطِ ٚايسأع ، ٖٚٛ ؾاعٌ تبًٝا يف ٖرا 

 اخلملٛص ٚضٌٗ ، ٚيٝظ ي٘ َطاعؿاو جاْب١ٝ ، ٚا تيثرياو .

 اضضساياو اجلٗاش اهلطُٞ :عالأل  - 12

ٜطهههتعٌُ أٖهههٌ اهلٓهههد ايٓهههِٝ يعهههالأل يعهههإ ااضهههضساياو يف اجلٗهههاش اهلطهههُٞ 

ي ْطههإ ، حٝههث ٜؿٝههد غههسب َطههتدًذ أٚزاقهه٘ يف ختؿٝههـ حههد٠ حسقهه١ املعههد٠        

heartburn  ( َٕٛٚض٤ٛ ٖطِ ايضعاّ ; احتٛا٥٘ ع٢ً َسنباو تهبط ْػان ٖس ،

احلُإ املعدٟ ، ؾٗٞ تكًهٌ حجهِ َها     يسٚضتاجالْدٜٔ ( ايرٟ ًٜع  دٚزًا يف  ؾساش

 ٜؿسش َٓ٘ عٓدَا تهٕٛ املعد٠ خاي١ٝ َٔ ايضعاّ .

ٜٚكهههّٛ َبهههدأ ايعهههالأل ايػهههعأ يف أَسٜهههها املعهههسٚف ياضهههِ : ) ممازضهههاو         

( عًهه٢ غههسب املههسٜإ اململههاب يكسحهه١ املعههد٠ أٚ  Ayurvedic practiceأٜٛزؾٝههدى 

ِٝ ، َطهاؾًا  يٝه٘ زيهم    يكسح١ اإلثٓها عػهس أٚ يطه٤ٛ ٖطهِ ايضعهاّ ; غهاٟ أٚزام ايٓه       

، ٜٚعتكهد يؿا٥هد٠ اضهتدداّ ٖهرا      .baking sodaًَعك١ َٔ ايصزلبٌٝ ٚلٛدا اخلبٝص
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املطتحطس يف ٚقا١ٜ َعد٠ املسٜإ َٔ تيثري ،إ ) ٖٝدزٚنًٛزٜو ( املؿهسش ؾٝٗها   

ٚطلؿههـ اإلشعههاأل ايههرٟ ٜطههبب٘ ، ٜٚطههتعًُ٘ أٖههٌ اهلٓههد ٚخالهه١ً ايكههسٌٜٚ َههِٓٗ يف  

يملح١ٝ يف املعد٠ ،ُٜٚعتكد إٔ أٚزام ايِٓٝ فتٟٛ عًه٢  عالأل رلتًـ ااضضساياو ا

 َسنباو هلا تيثري غاٍف يًكسٚح املته١ْٛ يف املعد٠ ٚاإلثٓا عػس .

عٔ تسٜل ايؿِ ،  Nimbidinياضتعُاٍ َسن  منبدٜٔ  اهلٓٛد األتبا٤ ٜٚٓملح

; ًَجِ عٔ نهٌ نجهِ َهٔ ٚشٕ املهسٜإ      40-20ع٢ً غهٌ جسعاو َكدازٖا 

 ا٥٘ َٔ ايكهسٚح املعدٜه١ ، ٜٚكًهٌ حجهِ َها ٜؿهسش َهٔ ،هإ        ألٕ ذيو يف تػجٝم غؿ

) ٖٝدزٚنًٛزٜو ( داخهٌ َعهد٠ املهسٜإ ، ٚيه٘ خهٛاص تطهاد حهدٚ  ايتٗايهاو يف         

، ( ٖطهتاٌَ  ) ، ٜٚعتكد إٔ ٖرا املسن  ٜطهاد ْػهان املسنه      gastritisاملعد٠ 

 ؾٝكٞ َٔ تهٜٛٔ ايكسح١ املعد١ٜ .

 قاتٌ ٚتازد يًحػساو : - 13

ع١ًُٝ حدٜه١ إٔ املطتدًذ املا٥ٞ اخلاّ ألٚزام ٚراز غجس٠ أظٗسو دزاضاو 

َٚٓٗها ايبعهٛض ييْٛاعه٘ ، ٚخاله١      pesticidesايِٓٝ ; ي٘ تيثرياو َبٝد٠ يًحػساو 

ْاقههٌ َهههسض ايهههربدا٤ ) املالزٜههها ( ، ٜٚؿٝهههد زش حكهههٍٛ األزش  طهههتدًذ ايٓهههِٝ يف  

 َكا١َٚ ايبعٛض املتهاثس يف يسى املا٤ .

 

 

 

 

 

 

ٞ  اململهههدز ٚسههههٔ اضهههتدداّ  َطهههتدًذ أٚزام ايٓهههِٝ َبٝهههًدا حػهههسِّا تبٝعههه

 Mosquito coilsعًٛضههها عهههٔ األقهههساص املطهههتدد١َ يف أجٗهههص٠ تهههسد ايبعهههٛض   

أٚ يريٜهسٜٚهههد   pyrethrinايهٗسيا٥ٝههه١ ، ألْٗههها فتهههٟٛ عًههه٢ َسنههه  يريٜههههسٜٔ      

، ٖٚٓاى رلاٚف َٔ  ١ٝ ٖرٙ املسنباو جلطهِ اإلْطهإ    Pyrethroidايتدًٝكٞ 

اضتٓػههاقٗا ، يههرا جههسب ايعًُهها٤ اهلٓههٛد اضههتعُاٍ أقههساص مماثًهه١   عٓههد تههٍٛ ؾههرت٠
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% شٜت ايٓهِٝ ، ٚأعًٓهٛا إٔ اضهتدداَ٘ آَهٔ لهحًٝا ، ٚزخهٝذ       10-5فتٟٛ ع٢ً 

ٍ  ٜٚطٌٗ ، ايهُٔ ٘  احلملهٛ ٛ  ، عًٝه ٌ  يًبعهٛض  َٚٓؿهس  تهازد  ٖٚه يػههٌ   ي َهساض  ايٓاقه

 األقساص . يًحػساو املطتع١ًُ يف لٓاع١ ٖرٙ املٓؿس٠ ايهُٝا١ٜٚ املسنباو ٜػاي٘

سِٖ ٜرتنه  َهٔ خًهٝط    جًد اإلْطإ  ٚانتػـ ؾسٜل عًُٞ آخس إٔ دٖٔ 

٘ % َهٔ شٜهت ايٓهِٝ    2شٜت جهٛش اهلٓهد َهم ْطهب١      َهٔ عهإ ةٝهم أْهٛاع ايبعهٛض       ٜكٝه

َٚٓٗا ايٓاقٌ ملسض ايربدا٤ ) املالزٜا ( ، ٜٚهٕٛ اضتعُاي٘ آَٔ لهحًٝا ، ٚسههٔ   

يف املٓهاتل ايػها٥م اْتػهاز ٖهرا     اضتدداَ٘ يف ايٛقا١ٜ َهٔ اإللهاي١  هسض ايهربدا٤     

املهههسض ؾٝٗههها ،ٚذنهههسو دزاضههه١ عًُٝههه١ أخهههس٣ ؾا٥هههد٠ ؾملهههٌ املسنههه  جٝهههدْٜٛٔ 

Gedunin . غجس٠ ايِٓٝ نعاٌَ َطاد يًربدا٤ ، ٚأْ٘ َبٝد يريقاو ايبعٛض َٔ 

َطهتدًذ   إٔ آخس عًُٞ ؾسٜل ٚذنس

   ٌ  أٚزام ايٓههههههِٝ ٜهههههههبط ْػههههههان ايضؿٝهههههه

) يالشَٛدّٜٛ ( ٖٚٛ ايعاٌَ املطب  ملسض 

، نُا  Plasmodium berghgeiيربدا٤ ا

منبٛيٝهد   املسنه   تهيثري  ايعًُا٤ يعإ اخترب

nimbolide  ّ  يف تهبههههٝط سلههههٛ يالَٛذٜههههٛ

 Plasmodium falciparum ؾايٝطهههههههبازّ

ؾانتػهؿٛا إٔ يه٘    ، ضها١ً٥  ي١٦ٝ يف املٛجٛد

 ؾاع١ًٝ َتٛضض١ ايػد٠ ضدٙ .

 : ٜطاد تيثري ايطػٛن ايٓؿط١ٝ ٚايعملب١ٝ - 14

ييٕ غسب َٓكٛع أٚزام ايِٓٝ يف املا٤ ايطاخٔ أٚ َا ٜط٢ُ غاٟ ٜعتكد ايبعإ 

،  Nervous Disordersعالأل اضضساياو اجلٗاش ايعملأ  يف ٜؿٝد neem tea ايِٓٝ

ؾٗٛ ٜصٜد ايٓػان ايبهدْٞ يًػهدذ يعهد َهسٚز ضهاع١ َهٔ غهسي٘ ، ثهِ طلؿهـ ٖهرا           

ًٝا يه٘ يعهد أنههس َهٔ اهظ ضهاعاو َهٔ تٓاٚيه         ٘ ، ايٓػان ، ُٜٚحد  ازختا٤ عطً

 . Nimbidinاحتٛا٤ ٖرا املطتدًذ املا٥ٞ ع٢ً َسن  منبدٜٔ  ت ٜٚعص٣ ذيو 

ٚيػهههاٟ ايٓهههِٝ أًٜطههها تهههيثري َههههبط خؿٝهههـ يًٓػهههان ايصا٥هههد يًجٗهههاش ايعملهههأ 

املسنههصٟ ي ْطههإ ، ٚقههد ٜعههص٣ ٖههرا ايتههيثري املؿٝههد احتههٛا٤ ايٓههِٝ عًهه٢ َسنهه    

 اؽ  ت خالٜا أْطجت٘ .ايرٟ ٜعرب جداز غساٌٜ ايدّ يف ايدَ limonoidsيُْٝٛٝدش 
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ٚأجس٣ يعإ ايعًُا٤ جتسي١ ملعسؾ١ َد٣ تيثري َطتدًذ أٚزام ايٓهِٝ يف  شايه١   

اضهههتعُاي٘ عٛضهههًا عهههٔ َسنههه  دٜاشٜبهههاّ   anxiolytic activityايكًهههل ايٓؿطهههٞ 

diazepam         ٞؾايّٝٛ ( ايػها٥م اضهتعُاي٘ نُٗهدال ْؿطهٞ يف عهالأل ايكًهل ايٓؿطه (

anexiety ٕاو ايتجازب املطتدًذ ايٓباتٞ يًِٓٝ يٛحدٙ ، ؾيعضٝت حٝٛاْ ; ي ْطا

أٚ َم َسن  دٜاشٜباّ ) عكاز ؾايّٝٛ ( ، ٚناْت ْتا٥جٗا َػجع١ ، ؾكد أظٗسو 

إٔ ٖههرا املطههتدًذ ٜطههاعد يف ختؿٝههـ غههد٠ ايطههػٛن ايٓؿطهه١ٝ يدزجهه١ نههبري٠ ،  

ٜٚؿطههس ايهههبعإ ٖهههرا ايتههيثري املؿٝهههد يًٓهههِٝ يكدزتههه٘ عًهه٢ شٜهههاد٠ تسنٝهههص َسنههه     

ٖههٌ َطههتدًذ أٚزام ايٓههِٝ اضههتعُاي٘ أحٝاْههًا      كذ ، ٖٚههرا قههد ٜ  ضههريٚتٌٓ يف املهه  

يػهسن عهدّ تٓهاٍٚ جسعهاو نهبري٠ َٓه٘ خلضٛزتٗها عًه٢         ، نعكاز يدٌٜ يًؿهايّٝٛ  

 لح١ اإلْطإ .

 

 

 

 

 

 

 

 

ٜٓملح األتبا٤ اهلٓٛد يػسب أحجهاّ لهػري٠ َهٔ َطهتدًذ أٚزام ايٓهِٝ       هلراٚ

ايطػٛن اييت ٜتعسض هلا ٚ anxietyايضاشج١ يعد ٖسضٗا ثِ عملسٖا يعالأل اجلصع 

 اإلْطإ .

 ضٛاى َٔ ؾسٚع غجس٠ ايِٓٝ :

ػهجس٠ ايٓهِٝ ضهٛاًنا ٜٓظؿهٕٛ يه٘      يٜعٌُ ايكسٜٕٚٛ اهلٓٛد َٔ ايؿسٚع ايملهػري٠  

 غٝاب ؾسغا٠ األضٓإ . ، ٚذيو عٓدأضٓاِْٗ 
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