


 
 من كنوز النباتات الطبية في المدينة المنورة

 د. حميي الدين عمز لبنية
 استشاري تغذية مبستشفى امللك فهد

 باملدينة املنورة
 

ٓتشدددر عتااتٗدددا ع  دددٛات    ، ت ْباتدددال ايةٜٓددد١  : َدددٔايدددلى٢ًَى 

نثري َٔ َلٕ ايعامل َٚٓٗا املل١ٜٓ املٓٛت٠ ; ؾُاٍ  هٌ ٚحلا٥ل 

 أعٖاتٖا ٚتٓٛ  أيٛاْٗا .

ا٭طبا٤ ايكلَا٤  ٚقل استعٌُ،   لٜل٠ ايس١ُٝ يإلْسإ ٚاؿٝٛإايٓبت١  ذٖٙٚ

 ، ا٭َراض بعض ا٬ج ع ٚأٚتاقٗا عٖٛتٖا  لٜل عذت ٚايعرب ٚايرَٚإ اإلغرٜل َٔ

 جًٝهٛسٝل١ٜ َرنبال ا٢ً حتٛا٥ٗا٫ ايكًب أَراض ا٬ج ع َٛا٥لٖا حلٜثًا ٚارَت

Glycosides  بهتددداي َثدددٌ : بٝددد١ عا٥عددد١ اي دددٝت  تشددداب٘ املٛجدددٛب٠ ع ْباتدددال ط 

digitalis . 

 ( تطب ) َٚعٓاٖا Neros ايْٝٛا١ْٝ ايه١ًُ َٔ Nerium ايل٢ًَ جٓ  سِا  تلاٚ

٘      إ ات٠ إىل  حٝد  ٖٚدٞ املٓداطل ايرطبد١    ،  دريرياتٗا   طبٝعد١ املٓقكد١ ايدن تُٓدٛ َٝد

 بشهٌ ناٍف .ٜتَٛر املا٤ 

 : أمسا٩ٖا

ايدل٢ًَ   : ايٛسدٝ   عريِامل ٜكٍٛ

َددددٔ حرا٥ددددر ايةٖددددر  ٓٝبدددد١ ٖددددٞ ج

، أٜضددًا ايلًَدد١  سدد٢ُٚت يًتددةٜ, ،

مسٗا اٚ Oleander ًٝة١ٜباإلل ٖٞٚ

 . Nerium oleander ايعًُٞ :

ٖٚٓدداى أْددٛا  ألددر٣ يًريددٓ   

تتبدددددد   Nerium يًلًَدددددد١ ايعًُددددددٞ

 . Apocyanaceae ايل١ًَٝ ايف ١ًٝ

 أوالً : الدفلى
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 : َٓاطل عتااتٗا

َٓقك١ حٛض ايبخر  ، لاص١ عاملٓاطل ايلا١٦َ املعتلي١  تٓتشر ٖذٙ ايٓبت١ ع

، ٚتٛجل  تٓتشر ا٢ً حٛاف ا٭ْٗات ٚايسٛاقٞ ٚع ا٭ٚب١ٜحٝ  ،  املتٛس  ا٭بٝض

هثري َٔ ايع ٚاؾباٍ ايساح١ًٝ ع سٛت١ٜ ٚبٍٚ مشاٍ أَرٜكٝا  ع ايرب١ٜ  ريرياتٗا

ٚ  ٚتةٜٔ بٗاايلٍٚ ايعرب١ٝ ٚغريٖا ،  تةٖدال  ٓامل، ٚاؿدلا٥ل  أسدٛات  ايشٛات  ايعاَد١ 

 . آل تَٛر َٝاٙ نا١َٝ يرٜٗاٍ ايعامل َٚٓٗا املًُه١ ، ٚعيو ع ايهثري َٔ بٚ

 : ٚصفٗا ايٓباتٞ

ٜ دٌ  ،  ريري٠ با١ُ٥ اـضر٠ 

 ددلٜل٠ ، مددٛ َنٜددٔ إىل تتفااٗددا ا

أٚتاقٗددا تقٝدد١ ايشددهٌ    ايتفددر  ،

 Cuticle قشدري٠  ساقٗا ٜغقٞ ، جًل١ٜ

ٜٚٛجل ،   هٌ بٚا٥ر ا٢ً مسٝه١

أَددا ، ٚ أٚتام 4أٚ  3ع نددٌ با٥ددر٠ 

، هلا أيٛإ هبري٠ اؿريِ َ اتٖاأعٖ

 َتٓٛا١ ، محرا٤ ٚبٝضدا٤ ٚغريٖدا ،  

ْٗاٜال ايفرٚ  ا٢ً  هٌ  ع تتريُ 

لاصد١ ،  هلا تا٥خ١ اقر١ٜ ، ْٛتال 

 ٜناٚح طٛهلا ، ريراب١ٝ َمثاتٖا  أَاٚ

ع بالًٗا ال٠ بدذٚت َدةٚب ندٌ َٓٗدا بذ٩ابد١ تسداالٖا       ، ٜٛجل سِ  16 ٚ 10ب, 

 ْتشات بٛاسق١ ايرٜاح .ا٢ً ا٫

 : ا٭جةا٤ ايقب١ٝ َٔ ايٓبال

ستخ٬ص ايل٢ًَ ٚؿا٤ َرٚاٗا اـضر١ٜ بعل ػفٝفٗا ٫ ْبال أٚتام تستعٌُ

 . Cardiac glycosidesَرنبال جًٝهٛسٝل١ٜ قًب١ٝ 

 : َهْٛاتٗا ايفعاي١

ٜٛجدددل ع أٚتام ايدددل٢ًَ فُٛاددد١ َدددٔ اؾًٝهٛسدددٝلال هلدددا َعايٝددد١ تشددداب٘  

ٚهلددا بعددض  ، اًدد٢ ايكًددب   ٚتدد٪ ر أٜضدداً  ،َث٬ٝتٗددا ع ْبددال ايددلهتاي  املشددٗٛت   

ٔ : ، ٚاملرنبال ايفعاي١ اير٥ٝس١ َٝٗدا ٖدٞ    ستعُا٫ل ايقب١ٝ ا٭لر٣ا٫  أٚيٝاْدلتٜ

Oleandrin َِٝريِٜ ٚبهتاي Digitalium verum يٝاْلتٜٔ ٜننب َٔ أٚ َٚرنب 



 من كنوز النباتات الطبية في المدينة المنورة

 

00 
( Oleandrigenin 16-acetyl gitoxigenin ) ٍٚ-  أٚيٝداْرٚع L.Oleandrose ، 

ٚكتًفد١  ، َٝٗا َرنبال ٖا١َ ألر٣ هلا تأ ريال اًد٢ اضد١ً ايكًدب     نُا تٛجل

  ٌ ٚهلددا ،  Uzarigenin جًٝهٛسددٝلال أٚعاتجددٓ,  : ع ترنٝبٗددا ايهُٝدداٟٚ َثدد

 16-ٚجًٝهٛسدددٝلال بيتدددا  uzarigenin ٚندددذيو أبآٜدددرجٝٓ, ْشددداق أقدددٌ ،

ٖٚدٞ تشدٌُ    ،  Delta -16 dehydroxynerigenin ٓدا٥ٞ ٖٝلتٚنسدٞ ْريجدٓ,    

نُدا ؼتدٟٛ    . ُٖٚا غري َعداي, طبٝداً   Digitaloseٚبهتايٛع  Diginoseع باجٝٓٛ

 Gitoxigeninأٚتام ايدددددددددددل٢ًَ اًددددددددددد٢ جًٝهٛسدددددددددددٝلال جٝٛنسدددددددددددٝريٓ,    

ٚاةٍ ايعًُا٤ املرنب, ايسابك, َٔ ايٓدٛ    ، digitoxigeninٚبهٝتٛنسريٝٓ, 

ٌ     N.oderum ايٓبدداتٞ  أٚيٝلْددلتجٓ, يًددل٢ًَ باإلفددا١َ إىل َرنبددال ألددر٣ َثدد

Oleandrigenin ٚ ٜٔجٝٓتٝٛسًًٝٛأْلتgentiosylolleandrin . 

ٚايددددل٢ًَ ْبددددال  ددددلٜل ايسدددد١ُٝ    

حتٛا٥ددددد٘ اًددددد٢ يإلْسدددددإ ٚاؿٝدددددٛإ ٫

 أٚيٝاْددددلتٜٔ اؾًٝهٛسددددٝلٟ املرنددددب

 ٜٚ٪بٟ تٓداٍٚ بدذٚتٖا أٚ قشدٛت َرٚاٗدا    

 ٤إىل حدددلٚل ايغثٝدددإ ٚايكدددٞ اـضدددر١ٜ

ايكًددب ٚ ددًٌ ع اؾٗدداع    فددربالٚقًدد١ 

 ايتٓفسٞ  ِ املٛل .

 : ع ايقب ايكلِٜ

َٔ ايٓباتال ع ا٬ج ايعلٜل  غريٖا َ  أٚ يٛحلٖا ايل٢ًَ ْبال ايكلَا٤ ستعٌُا

صٝت٘ ع طب ا٭اشاب  عا  إغرٜكٞ اامل ٖٚٛ - بٜسكٛتٜلس ٚقاٍ ، ا٭َراض َٔ

 ق٠ٛ عٖر ٖذا ايٓبال ٚٚتق٘ قات١ً يًه٬ب ٚاؿُدري ٚايبغداٍ ٚااَد١ املٛا دٞ ،     -

ٚلاص١ً إعا لً  بُٗدا   ٓاس َٔ ْٗش١ عٚال ايسُّٛ ،ٚإعا  ربا بايشراب لً ا اي

إعا ٚفد  اًد٢ ايبدلٕ َدٔ لداتج وًدٌ        ٚقاٍ جايٝٓٛس ادٔ ٖدذا ايٓبدال :   . ايسذاب 

ايكدإْٛ ع   ))ٚجدا٤ ع نتداب   . ٚإعا تٓاٚي٘ إْسإ َٗٛ قتداٍ َفسدل    ؼ٬ًًٝ بًٝغًا ،

ًا ٜٚددر  قًددٌ جددل  )) عنددر ايفٛا٥ددل ايع٬جٝدد١ هلددذا ايٓبددال :   ((بددٔ سددٝٓا  ايقددب ٫

ٚهعددٌ ٚتقدد٘ اًدد٢ ا٭ٚتاّ اي ددًب١ ٖٚددٛ  ددلٜل   بقبٝخدد٘ ايبٝددت َٝكتددٌ ايرباغٝدد  ،

جٝل يًخه١ ٚاؾرب ٚايتفشٞ ٚل ٛصًا ا ري ٚتق٘ يٛج  ايظٗر  املٓفع١ َٝٗا ،

املًو املظفر ٜٛسف بٔ اُر ايغساْٞ ايننُاْٞ  ٚعنر . (( فُابًا ٚايرنب١ ايعتٝل

 . ن٬ًَا َشابًٗا ((رب٠ املعتُل ع ا٭ب١ٜٚ املف ))ع نتاب٘ 
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 : أب١ٜٚ ملرف٢ ايكًب

 Cardiac glycosidesتتشاب٘ املهْٛدال ايفعايد١ ٖٚدٞ جًٝهٛسدٝلال قًبٝد١      

املستخلّ ع ايقب ع إْتاج اكات  بهتاي  ْبال ٚأٚتام ايل٢ًَ َٔ نٌ ع َٛجٛب٠

سدددتعُاٍ ا ٜفٝدددلٚ ع اددد٬ج أَدددراض ايكًدددب ، ٌٜٚسدددتعُباهٛنسددد, ايشدددٗري ، 

اضد١ً   ع تكٜٛد١ ايل٢ًَ ا٢ً  هٌ جرادال بٚا٥ٝد١   ا١ٝ٥ َٔ ْبال َستخضرال بٚ

َٚددٔ َستخضددرال ْبددال   نُددا تفٝددل ع إبتات ايبددٍٛ ، ، ِ فددربات٘ ٝايكًددب ٚتٓظدد

% 70يٝاْدلتٜٔ ع ايغدٍٛ بٓسدب١    تٖٚٛ قًٍٛ أٚ Nerioline ايل٢ًَ ايعكات ْريٜٚٛي,

ُٝد١  ٚيد٘ صدفال تران  ، ٚي٘ َعاي١ٝ تشب٘ جًٝهٛسدٝلال بهتداي  يهٓد٘ أسدر      

ٖٚددٛ  Carnerineندداتْرئٜ  نُددا ٜٛجددل َستخضددر جسددِ املددرٜض ، بالددٌأقددٌ 

 . اؾسِأْسري١  بالٌأسر  َعاي١ٝ ٚأقٌ ػُعًا َٔ َريٜٛي, 

 : ْبال َشاب٘

 ٖٚٛ (  ٝفتٝا) انتشف ايعًُا٤ ٚجٛب ْبال ٜشاب٘ ايل٢ًَ ٜس٢ُ ب٢ًَ أصفر 

ٞ ا، ٚ - ايل١ًَٝ -َٔ ْف  َ ًٝت٘ ايٓبات١ٝ   Thevetia neriifolia : مس٘ ايعًُد

 ٟ ٖٚددٛ  Peruvoside ٜسدد٢ُ بريَٚٛسددٝل قًددي ٚوتدٟٛ اًدد٢ َرنددب جًٝهٛسددٝل

ٜٚٛجدل بشدهٌ ندبري ع بدذٚت      ،(   Thevetin aأ -  ٝفدت, ) ٜدرتب  ررندب   

ٜفكل ٚحلت, َٔ سدهر   ( أ -  ٝفت,)  ٤ٖذا ايٓبال ْٚتٝري١ ايتخًٌ املا٥ٞ ؾةٟ

ايفٛا٥دل   ايكًب أطبا٤ ٜٚعرف ، Peruvosid بريَٚٛسٝل َرنب ٜٚتهٕٛ ، اؾًٛنٛع

ٍ  ايع٬جٝدد١ يدد٘  ٝفٛتددٛع ٜددرتب  بددأجًٝهٕٛ -، ٖٚددٛ ٜشددٌُ بددلٚتٙ اًدد٢ َرنددب 

 ( بريَٚٛسدٝل  ) أٚ (  ٝفدت,  ) َرنب ٜٚستعٌُ ، Aglycone cannogenin ناْٛجٓ,

ٚع ا٬ج حاي١ ق دٛت ايكًدب    حا٫ل ايك ٛت ايكًي اـفٝف١ ع حلتٗا ،ا٬ج ع 

ايعددد٬ج  ٕٛتخًُددد٫ ٜٚيًُرفددد٢ ايدددذٜٔ ،  Congestive heart disease احملدددتكٔ

 .أٚ َا ٜس٢ُ اؿساس١ٝ ايلٚا١ٝ٥ َٓٗا بهتاي  رنبال ْبال ر

 : ع ايقب ايشعي

اًد٢  ع ايقدب ايشدعي    ايدل٢ًَ ْبدال  ستخلاَال أٚتام ٚقًف جدذٚت  اتٓٛات 

 : ايٓخٛ ايتايٞ

ع ؽفٝدددف اًددد٢  دددهٌ قًدددٍٛ  لاتجٝدددًا باملدددا٤ ٜسدددتخلّ َغًدددٞ ا٭ٚتام   -

 . حتكاْال ع اؾًلا٫
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ٜستعٌُ ايةٜت املستخًص َدٔ قًدف جدذٚت ايدل٢ًَ ع اد٬ج بعدض أَدراض         -

 اؾًل ٚاي ل١َٝ .

ٜسدتعٌُ َغًدٞ أٚتام ايٓبددال ع اؾةا٥در نُخًدٍٛ غرغددر٠ ع ايفدِ يتكٜٛدد١       -

 ايًث١ ٚا٭سٓإ ٚنٓك  ا٭ْف. 

ع  عتااتٗدددداتٓتشددددر ،  ددددرير٠ با٥ُدددد١ اـضددددر٠  :ٚنددددايبتٛس أ

نددثري َددٔ َددلٕ   ةٖددال ٚاًدد٢ جٛاْددب ايقددرم ع   اؿددلا٥ل ٚاملٓت

ٚتٛجل أْٛا  بر١ٜ َٓٗا ع ايغابال  ،، َٚٓٗا املل١ٜٓ املٓٛت٠ ايعامل 

ع بعددض أجددةا٤  عددرف بأمسددا٤ ألددر٣ غددري صددخٝخ١ ٚت امللاتٜدد١ ،

، ايهٝٓدا ع بد٬ب ايشداّ     درير٠  لقدًأ  ايٛطٔ ايعربدٞ ، َتسد٢ُ   

ٚ رير٠ ، َ ر ٚاملًُه١ ايعرب١ٝ ايسعٛب١ٜ  رير٠ ايهاَٛت ع ٚ

سدر١ٜ  ، متتاع بايبإ ع ايسٛبإ ، ٖٚٞ َٔ أ ريات اية١ٜٓ ٚايظٌ 

تتفدا  َعدلٍ   ٫; تختاج إىل َكابٜر نبري٠ َٔ َا٤ ايدرٟ  ، َايُٓٛ 

َٓٗدا  ايبعدٛض ٚايدربغ    متتداع بعدلّ اقدناب    نُا ، ْتح أٚتاقٗا 

ٌ  ،  تا٥ختٗا املٓفر٠ هلُاْتٝري١  ٖدذٙ اـاصد١ٝ   اإلْسدإ   ٚقدل اسدتغ

، اًدد٢ حددٛاف املسددتٓكعال ٚايددربى  ، لاصدد١ ا َتٛسدد  ع عتااتٗدد

أ  بعاب ايبعٛض ٚاؿشرال ا٭لر٣إلٚ،  يًُساال٠ ع ػفٝفٗا

حدٍٛ اؿدلا٥ل   يًرٜداح    دابال ٚنع املدلٕ ،  املٓاطل ايسده١ٝٓ  

 ٚايبسات, .

 : ايٓباتٞ ات ٓٝفٗ

اإلْهًٝةٜدد١ تعددرف  ددرير٠ أٚنددايبتٛس ب

Eucalyptus ا اسددِ اؾددٓ  ايعًُددٞ ٖٚددٛ أٜض دد

شدددددرير٠ َٝهتٛتٜدددددا أٜضدددددًا ب عدددددرفت، ٚ اهلددددد

  Tree of Victoria and Tasmaniaٚتسدُاْٝا 

سدنايٝا ٚجدةت قرٜبد١ َٓٗدا     أُٖٚا َٓقكتإ ع 

بشدددهٌ ندددبري ٚجدددٛب ا٭ْدددٛا  ا ُدددتٓتشدددر َٝٗ

 .  ريات أٚنايبتٛسايرب١ٜ ٭

ثانًياااااااااااااااااااااا : 
 أوكااااااااااالبتو 
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ٛ  سدِ ايعًُدٞ يًٓبدال   ٚا٫ الٜدل٠ ، ٖٚدٞ    اٜٚشدٌُ أْٛاا د  ،  .Eucalyptus spٖد

 : سبٌٝ املثاٍ ٫ اؿ را٢ً 

E.globulus , E.caryophyllus , E.macroryncha , E.spicata, E.calophylla , 

E.smithii  ،  ٖٛٓٚٓاى أٜضًا ايE.rostratus  ٚأٜضًا  ٜس٢ُE.kino  َٔ ٜٚستخرج

 ايف ١ًٝ اٯس١ٝ ايٓبات١ٝ ا٭ْٛا ٖذٙ  مجٝ ٚتتب   ، Red gum أ رياتٙ صُغ أمحر

Myrtaceae . 

 : َٓاطل عتاات٘

سدددنايٝا أتااددد١ أ دددريات أٚندددايبتٛس ع تٓتشدددر ع

ٚاؾدةت ايكرٜبدد١ َٓٗددا َثددٌ تامساْٝددا ، ٚبلتجدد١ أقددٌ ع  

ٜقايٝدددا ٚجٓدددٛب إٚايربتغددداٍ ٚ سدددباْٝاأجٓدددٛب أٚتبدددا ن

ب٬ب  ) ٛس تامل ا٭بٝض ايبخر  رم ٚع ، ٚاؾةا٥ر َرْسا

ٚع املًُهدد١ (  سددٛت١ٜ ٚيبٓددإ ًَٚسددق,  ايشدداّ ٖٚددٞ  

 تٗدداْتكًددت عتاااٚ َٚ ددر ٚغريٖددا ، ايعربٝدد١ ايسددعٛب١ٜ

 ٬َٝب١ٜ . 1856 أٚتبا ااّ ىلإ

 : ٚصف٘ ايٓباتٞ

 10 تتفااٗددا إىلاٜ ددٌ ، طًٜٛدد١ جددلًا ،  ددرير٠ أٚنددايبتٛس با٥ُدد١ اـضددر٠ 

ٚتتخدددٍٛ ، اي دددغري٠  ٗدددااًددد٢ َرٚا أنثدددر ، ٚتهدددٕٛ أٚتاقٗدددا َتكابًددد١ أَتدددات أٚ

 غدلب تقٝد١ ايشدهٌ ، ٜٚٛجدل َٝٗدا     ، ٖٚٞ جًل١ٜ املًُ   تلتهًٝا إىل َتبابي١ ،

 تغقٝٗدا قبعد١  ، ٫ط٦د١  محدرا٤ ايًدٕٛ   أعٖاتٖدا   عٜت١ٝ ؽرج َٓٗا تا٥خد١ ناَٛتٜد١ ،  

 تسك  آل متاّ ْضريٗا َتظٗر ا٭سل١ٜ َٔ بالًٗا .

 : ا٭جةا٤ ايقب١ٝ يًٓبال

بٛاسق١ اًُٝد١ ايدتكقري   أٚنايبتٛس عٜت اقرٟ  رير٠ أٚتام  ٜستخًص َٔ

 : ٖذٙ ا٭ٚتام ،ٖٚٓاى ْٛاإ َٔايبخاتٟ 

ٚتهٕٛ َتكاب١ً ع لرٚجٗا َٔ َرٚ  ،  غري٠ ايسٔ ايل ا٢ً ايٓباتال تٛج ا٭ٍٚ :

ٜٚهددٕٛ ْ ددٌ   بٝضدد١ٝ ايشددهٌ آددل قااددلتٗا ٫ٚط٦دد١ ،  ايشددرير٠ ، ٖٚددٞ  

 ايٛتق١ أق ر ط٫ًٛ .
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ٜةٜدل   ايدن   دريات ا٭ َٔ ايعًٟٛ اؾة٤ ع تٛجل : ايثاْٞ

نايسددٝف ٖٚددٞ  اُرٖددا اددٔ سدد١ٓ ٚاحددل٠ ، 

 ٚعْٝباتٗددددا ق ددددري٠، ٛف ع  ددددهًٗا كدددداملع

 َٚعك١َٛ .

 َدددٔ ا٭ٚتام ,ٔ ايٓدددٛاٜٜٚسدددتعٌُ نددد٬ ٖدددذ 

سددتخ٬ص ٫; طاعجددًا ع اًُٝدد١ ايددتكقري ايبخدداتٟ   

ايغدلب ايةٜتٝد١ ع طبكد١     بالٌايةٜت ايقٝات املٛجٛب 

ٚنذيو ع ايٓٗاٜدال   Mesophyllايٓسٝج ا٭ٚس  

 ايقر١َٝ اي غري٠ يًشرير٠ .اـضر١ٜ 

 : َهْٛات٘ ايفعاي١

،  عٜت اقرٟ ٚتاْ, َٚاب٠ َر٠ املذام ٚتاتٓريال ٢اً ايٓبال ٖذا أٚتام ؼتٟٛ

ٔ  ٜستخًصٚ %5-3 َٝٗا ايةٜت ْسب١ ٚتناٚح أٚندايبتٛس   شدرير٠ ي الٜدل٠  أصدٓاف  َد

ٜٚستعٌُ ايةٜدت  ،   E.smithii ,E.globulus ,E.polybractea ,E.australianaَثٌ

 ا٭لري ع اي ٝلي١ٝ .ايٓباتٞ املستخًص َٔ ايٓٛ  

 دِ  ، ا٭ٚىل َٔ ا١ًُٝ ايتكقري ايبخداتٟ يدٮٚتام    ٚهُ  ايةٜت ل٬ٍ ايساا١

ٚ   تف ددٌ اًدد٢  ٖدداتأ ريآدد٘ َرنبددال طٝددات٠ غددري َسددتخب١ ; يهراٖدد١ تا٥ختٗددا ، 

 ٚميتددداع ايةٜدددت املسدددتخًص َدددٔ أٚتام ايٓدددٛ    ، ا٭ْدددف بالدددٌ٭غشددد١ٝ املخاطٝددد١ ا

 ٞ   Citrone scented eucalyptusبرا٥خد١ تشدب٘ اؿُضدٝال     E.citriodoraايٓبدات

مددٛ ت ددٌ إىل  Citronellolاًدد٢ ْسددب١ َرتفعدد١ َددٔ َرنددب سددنًٍْٚٝٛ حتٛا٥دد٘ ٫

ضداب٠  املٖدذا ايةٜدت    َعاي١ٝٚانتشف ايعًُا٤  ، % ٜٚستخلّ ع صٓاا١ ايعقٛت70

 .عنرٙ ؾرا ِٝ حملتٛاٙ َٔ املرنب ايسابل ٓشاق اي

 : صفال عٜت أٚنايبتٛس

   ٚ َاتٝددد١ ٚتا٥ختددد٘ أت يدددٕٛ يددد٘ ،  ٫ عٜدددت أٚندددايبتٛس سدددا٥ٌ أصدددفر باٖدددت أ

، ٚيددد٘ لدددٛاص   بددداتب دددِ ٜتخدددٍٛ إىل   Pungent حدددات ٫ع  َ٘ٚذاقددد ، ٚناَٛتٜددد١

ٖددذا حتددٛا٤ ا٭ٚتبٝدد١ اًدد٢ اٚتشددنق ايلسدداتري اي ددٝل١ْٝ٫  ،  Antisepticَقٗددر٠

، ٚالتفدددا٤ َرنبدددال  Cineol % َدددٔ سددد70ٍٛٝٓٝتكدددٌ ادددٔ  ةٜدددت اًددد٢ ْسدددب١ ٫اي
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ٕ   Phellandrene ا٭يلٖٝلال ٚايف٬ْٝلتٜٔ ْدت ْسدب١   ٚنًُدا نا  ، قدلت اإلَهدا

يهددٔ  قددب ،ع ايسددتخلاَ٘ ٫ نثددر جددٛب٠ًَٛاصددفات٘ أتهددٕٛ سددٍٝٓٝٛ َرتفعدد١ 

نثدر  جعًد٘ أ ٖذا ايةٜدت إىل   بربٜتٕٛ ع٬َْٚلٜرٜٔ املرنب, تتفا  ْسبن ٜ٪بٟ ا

 ع ا٭غراض اي ٓاا١ٝ . َا٥ل٠

 استخلاَات٘ ايقب١ٝ :

 : ا٬ج ايتٗابال ايك بال اهلٛا١ٝ٥ - 1

ص املسددتخًسددتعٌُ ايةٜددت ايقددي   ٜ

يٓبدال ع اد٬ج ايتٗابدال    َٔ أٚتام ٖدذا ا 

ْٚة٫ل  اهلٛا١ٝ٥ ٚايك بال ٚاؿٓرير٠ ا٭ْف

حتٛا٥دد٘ اْتٝريدد١ ;  ت,ايددربب ٚايتٗدداب ايددر٥  

ا٢ً َرنب سٍٝٓٝٛ عٚ ايفعاي١ٝ املقٗر٠ 

، ٜٚسدددتخلّ َرندددب   يًريدددرا ِٝ بٝدددل٠امل

سددددٍٝٓٝٛ ايٓكددددٞ ع اُددددٌ ايعلٜددددل َددددٔ     

نُقٗدر   املسدتع١ًُ  ايلٚا١ٝ٥ املستخضرال

ايتٗابدال  اد٬ج  ٚع ، تٟ ايتٓفسد١ٝ  يًُريا

 ددرير٠ ايددر٥ت,، ٜٚسددتعٌُ ايددبعض أٚتام 

تٛس اًدددددد٢  ددددددهٌ يفددددددا٥ف   بأٚندددددداي

 ك دي عد٬ج ايربدٛ اي  ينايسدرياٜر ؼدرم   

Broncial asthma  ,باير٥ت. 

 ا٬ج آ٫ّ املفاصٌ : - 2

 ةٜدددت أٚندددايبتٛس َددد  ايفدددرى ٚايتدددليٝو ع ايدددتخُري    ب بٖدددٔ اؾًدددل ٜفٝدددل 

Rubefacient ٚٝتٓش ٚ ٞ ٚ، ت٠ ايلَٜٛد١    ايدل  لاصد١  ىدف ايشدعٛت بدا٭مل ،    بايتداي

، ٖٚدذا ٜفٝدل أٜض دا َرفد٢ ايسدهر ،      آ٫ّ املفاصٌ ٚأمل أسفٌ ايظٗدر ٚغريُٖدا   

 ايذٜٔ ٜعإْٛ َٔ اات٬ٍ ا ي لاص١ً ع أطراَِٗ ايسف١ًٝ .

 : قابض يٮْسري١ - 3

 سنايٝا اًد٢ أع  املٛجٛب٠ٛس تْٛا  َٔ أ ريات أٚنايببعض ا٭أٚتام ؼتٟٛ 

 E.calophylla ,E.kinoايٓددٛا, ايٓبدداتٝ,   ٚلاصدد١ً، ْسددب َرتفعدد١ َددٔ ايتدداْ,   
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ٕ    ، Astrigent ٭ْسري١اقبض  ٖٚذا ٜساال ا٢ً ع ايقدب   يدذيو َنُْٗدا ٜسدتع٬ُ

  ٚ أٚ  ايٓبدال  بشدرب َغًدٞ أٚتام  (  بٚسدٓتقاتٜا ايةحدات )  ايشعي ع اد٬ج اإلسدٗاٍ 

عُاٍ املسددتخًص املددا٥ٞ ٜفٝددل اسددت نُددا اؿ ددٍٛ اًدد٢ ايةٜددت املسددتخًص َٓٗددا ،

ٌ يتٗابدال ع ا٭غشد١ٝ املخاطٝد١    ع ؽفٝدف حدل٠ ا٫  ٭ٚتام ٖذا ايٓبال  املعدل٠   بالد

ايٓبدداتٝ,  ٜسدد٢ُ اي ددُغ ا٭محددر َددٔ ايٓددٛا, سددنايٝا هُدد  َدداٚاع ٚ ٚا٭َعددا٤ ،

E.rostrata ,E.amygdalina ٜٔا٢ً  دهٌ غابدال نثٝفد١ اًد٢  دٛاط٧       املٛجٛب

، ٚاي بغ١ املستخً د١ َدٔ أٚتام ايٓدٛ      ١ جٓٛب ًٜٚةع َٓقك Murry ْٗر َٝٛتاٟ

يهٔ َعً٘ ٜهٕٛ  ، Kinoاملرنب ايشٗري ايثاْٞ عال تأ ري قابض يٮْسري١ َثٌ 

املألٛع َٔ  Ellagic acid ٬ٜجٝوإُض ؿ نُا إٔ ، ٜٚستُر َن٠ أطٍٛ،  أأبق

٘  يدذيو  ; يٮْسدري١  قابضد١  لدٛاص  ايٓبال ٖذا أْٛا  أٚتام ا ري ٌ  َنْد ًٝا َٛفدع  ٜسدتعُ

 .آل حلٚل قق  أٚ جرح ع اؾًل  Haemostatic نكاط  يًٓةٜف ايلَٟٛ

 : قًٍٛ َقٗر - 4

ايةٜت املستخًص َدٔ  ب٘ ميتاع ٚمما 

ايكدددلت٠ اًددد٢ أٚندددايبتٛس  دددرير٠ أٚتام 

 ، ٚعيو ٫حتٛا٥٘ ا٢ً ؾرا ِٝا ٚقتٌ طرب

ٕ  يويدذ  ، سٍٝٓٝٛ َرنب ٞ  َدن ا٭ٚتام  َغًد

، ل ع غسٌٝ ايعٝدٕٛ امل داب١ بايرَد   ٜفٝل 

تقٗدددددري قدددددرٚح اؾًدددددل   ٜسددددداال اًددددد٢ٚ

نُخًددٍٛ غرغددر٠ ٜسددتعٌُ ٚ، ٚاؾددرٚح 

 ع ا٬ج ايتٗابال ايًث١ ٚاؿًل .يًفِ 

 : ألر٣ َٛا٥ل طب١ٝ - 5

ٚىً  َ  املا٤  يبًغِ ،اقرب يٚنايبتٛس ع ايقب ايبٝقرٟ ا٭ٜستعٌُ عٜت 

ٜسدتخلّ أٜضدًا ع صدٓاا١    نُا  هٌ َستخًب يقرب ايبعٛض ٚايربغ  ،  ا٢ً

 أْٛا  اي ابٕٛ . بعض

 : ايتأ ريال اؾاْب١ٝ يًةٜت

 بعلٚميٛل اإلْسإ ااب٠ً ا٢ً ْسب١ َٔ ايسُّٛ ، عٜت ا٭ٚنايبتٛس  وتٟٛ

، ٚتظٗدر ا٬َدال    َدٔ ٖدذا ايةٜدت    يدن أٚ أنثدر   ٞ ًَد  3.5جرا١ َكدلاتٖا   ٘تٓاٚي
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ٚفعف ، بايلٚل١  ٚ عٛت،  ق٤ٞٚ، ٚغثٝإ ،  هٌ أمل أا٢ً املعل٠  ا٢ً ايتسُِ

ٚقل ٜظٗر أٜضًا عتق١  لتٓام ،ٚ عٛت با٫ Miosis ايع, ب٪ب٪ حلق١ ٚفٝل ، اضًٞ

 .فقراب ع اير٩ٜا اْتٝري١ ْكص ا٭ٚنسري, ع ايلّ ٚ Cyanosis ع ايبشر٠

 : ستخلاَال َرنب سٍٝٓٝٛا

، ٫ٚ يدٕٛ يد٘ ،   سا٥ٌ ي٘ تا٥خ١ ناَٛت١ٜ أتَٚاتٝد١   Cineole َرنب سٍٝٓٝٛ

، ٜٚذٚب ع  ٚعٜٛل ألر٣ Cajuputت وضر َٔ عٜت أٚنايبتٛس ٚعٜت ناجٛب

ٚىةٕ ع َهإ باتب بالٌ ٚاا٤ قهِ ايكفدٌ بعٝدلًا    ، 2:  1بٓسب١  %70ايغٍٛ 

ٚ   َرندب  ٚ أ ايض٤ٛ ، سدتخلاَال عٜدت أٚندايبتٛس ٚ دا      اسدٍٝٓٝٛ يد٘ َعايٝد١ 

ٚع َستخضدرال  ، يتٗابدال اؾًلٜد١   املدراِٖ يعد٬ج ا٫  بعض ستعُاي٘ ع ؼضري ا

ٚؼضريال بٚا١ٝ٥ يٮْف ، يهٔ قايًٝد٘ ايةٜتٝد١    Dentiferices تٓظٝف ا٭سٓإ

قدل تسدبب حدلٚل ايتٗداب      Ciliary movement ْشاق َثب  يًخرن١ اهللبٝد١  هلا

 ت٥ٟٛ ع اإلْسإ .

 : ع ايقب ايشعي

ع اد٬ج ايتٗابدال ا٭ْدف ٚاؿٓريدر٠     أٚتام  درير٠ أٚندايبتٛس   ٜستعٌُ عٜت 

 ٚامل٬تٜا ٚغريٖا ْٚة٫ل ايربب ْتٝري١ يتأ ريات٘ املقٗر٠ .

املفاصددٌ  ملأع ادد٬ج ، ٜٚسددتعٌُ  1:1قددل ىًدد  َدد  عٜددت ايةٜتددٕٛ بٓسددب١   ٚ

ُ ، ٚايرَٚاتةّ   . يًخرٚم اَٚرٖ

 ، َثدٌ با٤ ايةحدات  ٜستعٌُ أحٝاًْا ع ا٬ج أَراض اؾٗاع اهلضدُٞ املةَٓد١   ٚ

 ٜفٝل  رب َغًٞ أٚتام ايٓبال ع ا٬ج فغ  ايلّ .ٚ،  ( سٓتاتٜابٚ) 

ٜٓتشددددر ْبددددال ايعشددددات ع املٓدددداطل اي ددددخرا١ٜٚ باملًُهدددد١  

ٚأطراف املةات  رٓقك١ املل١ٜٓ املٓٛت٠ ، ٖٚٛ ٜتخٌُ اتتفا  بتج١ 

حرات٠ ايقكد  ٚقًد١ املٝداٙ ، ٜٚ دعب قًعد٘ َدٔ اينبد١ آدل ندرب          

سدق١ بدذٚتٙ ايدن تٓكًدٗا ايرٜداح      اُرٙ ، ٚتٓتشر ْباتاتد٘ ايربٜد١ بٛا  

   ٚ ٜشدتٗر ٖدذا ايٓبدال    يتٓبت آلَا تتَٛر هلدا ايظدرٚف املٓاسدب١ ، 

آدل  غرٚج سا٥ٌ يبين يةج آدل ققد  أحدل َرٚاد٘ اـضدر١ٜ أٚ      

ٕ  ، ٖٚذا ايسا٥ٌ أٚتاق٘ َ ٌ   ،  لٜل ايس١ُٝ يإلْسدإ ٚاؿٝدٛا

 يذا هب اؿذت آل استعُاٍ أٟ َٔ أجةا٤ ٖذا ايٓبال .

 ثالثاااً : الارااار
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شددات بٗددذا ا٫سددِ يهددرب   ٚاددرف ايع

َٓد٘ ، ٚع يسدإ   ايًبٓٝد١  َدراعال  اإلحريِ 

ايِعشاُت َدٔ اإلبدٌ ايدن     ايعرب قاٍ  عًب :

 ٚقٝدددٌ : قدددل أتددد٢ اًٝٗدددا اشدددر٠ أ دددٗر ، 

  ٛ حتدد٢ ُٜٓددتج  مايعشددات اسددِ ٜكدد  اًدد٢ ايٓدد

 قدداٍ ٚبعضددٗا ٜٓتظددر ْتاجٗددا ،  بعضددٗا ،

 ايشاار ايفرعبم :

 يو ٜا جرٜر ٚلاي١ ١نِ اىُ

ٞى اشاتٟ ًبىْتحىَلاا٤ قل   اً

قاٍ بعضِٗ : يٝ  يًعشات يي ٚإمنا 

 ٭ْٗا حلٜث١ ايعٗل بايٓتاج ، اشاتًا مساٖا

، ٚأحسٔ َا تهٕٛ  ٚقل ٚفعت أ٫ٚبٖا

بدددٌ ٚأْفسدددٗا آدددل أًٖدددٗا إعا ناْدددت    اإل

 ، ٚاشدددددرل ايٓاقددددد١ تعشدددددريًا ،  اشددددداتًا

ٚأاشددرل  صدداتل اشددرا٤ ،  : ٚأاشددرل

 َٔ ْتاجٗا . أ ٗر اشر٠ُ اًٝٗا أت٢ : أٜضًا

ٚا٭ٍٚ أٚىل  مثاْٝدد١ ،: ٚقٝددٌ  َضدد٢ ؿًُددٗا اشددر٠ أ ددٗر ،  اقدد١ اشددرا٤ :ْٚ

ٚايعرب  قاٍ ا٭عٖرٟ : ، : َٗٞ اشرا٤ أٜضًا يتُاّ س١ٓ ٚفعت َنعا ، يفظ٘ ملهإ

نُددا  ٜسددُْٛٗا اشدداتًا بعددل َددا تضدد  َددا ع بقْٛٗددا يًددةّٚ ا٫سددِ بعددل ايٛفدد  ،     

 . َٔ ايٓسا٤ ايُعشىرا٤ُ َٔ اإلبٌ ٚايٓفسا٤: ، ٚقٌٝ  ٜسُْٛٗا يكاحًا

أسٗبت بعض ايهتب ايقب١ٝ ايعربٝد١ ايكلميد١ ع عندر َٛا٥دل ايع دات٠      قل ٚ

عاٍ بعض سدهإ   ، ٫ٚ ايبٝضا٤ ايًةج١ هلذا ايٓبال ع ا٬ج ايعلٜل َٔ ا٭َراض

ٚنشددف ايعًددِ اؿددلٜ  َعايٝتدد٘   ايبابٜدد١ ٜسددتعًُْٛ٘ ع ادد٬ج بعددض أَرافددِٗ ، 

 ايع٬ج١ٝ يبعض ا٭َراض .

 : أمسا٩ٙ

 ،اًد٢ ٖدذا ايٓبدال اسدِ : اشدات ُٚاشدر       ب ايقب ايعربٞ ايكدلِٜ  نتأطًكت 

 ٘ٚامسد  ايشرير٠ املفرع٠ يًدي ايٓبداتٞ ،   ، أٟ : Giant milk weed ٖٚٛ باإللًٝة١ٜ

 . Asclepiadaceaeَٔ ايف ١ًٝ ايعشات١ٜ  calotropis procera ايعًُٞ :
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 : َٙٓاطل اْتشات

 اي دخرا١ٜٚ  املٓداطل  ع ايعشدات  ٜٓتشر

ردددا َٝٗدددا  ةٜدددر٠ ايعربٝددد١   دددب٘ اؾ َثدددٌ

أتافدٞ املًُهدد١ ، َٚٓٗدا َٓقكدد١ امللٜٓدد١   

مشدددداٍ أَرٜكٝددددا  نددددذيو ع ٚاملٓددددٛت٠ ، 

، ٚإٜدرإ  ، ٚايعدرام ٚايسدٛبإ   ، ٚغربٗا 

ٚ دددددرم أسدددددٝا ، ٚأَرٜكٝدددددا ا٫سدددددتٛا١ٝ٥ 

 .ٚغريٖا ناهلٓل 

 : ٚصف٘ ايٓباتٞ

صددف ٫بددٔ ايبٝقددات ع ٚ ((اؾدداَ  ملفددربال ا٭بٜٚدد١ ٚا٭غذٜدد١  ))أجدداب نتدداب 

، ٚىرج ي٘  ٜٚٓبت صعلًا ايعشر َٔ ايعضا٠ اراض ايٛتم ، )) :َكاٍ ْبال ايعشات 

، ٚىرج َٔ جَٛ٘ حرام مل هدل ايٓداس أجدٛب َٓد٘      ْفاخ نأْ٘  كا٥ل اؾُاٍ ،

 ٚتردا ْبدت ع ايرَدٌ ،   ، ، َٚٓبتد٘ ع بقدٕٛ ا٭بٜٚد١     املخاب ٚايٛسا٥ل ٘ٚوشٕٛ ب

 آدلَا ، َايٓداس ع بعدض ايبًدلإ     ًاٚإعا ققعت ٚتق١ ٚققعت أطراَ٘ أٖرقدت يبٓد  

ٜهرب ٜألذٕٚ عيو ايًي ع ايهٝةإ  دِ هعًْٛد٘ ع َٓداق  ٜٓكعدٕٛ َٝٗدا اؾًدٛب       

 . ((  ِ تًك٢ ا٢ً ايلباغ ٬َ ٜبك٢ َٝٗا  عر ٫ٚ ٚبر ،

، َدن   3-2اتتفااد٘ بد,   ٜدناٚح   ، ٓدا٥ٞ ايفًكد١   ، ْٚبال ايعشات صدخراٟٚ  

 ٚأعٖاتٙ بٓفسري١ٝ كضر٠ ايًٕٛ ا آل ( ،ٚأٚتاق٘ جًل١ٜ مسٝه١ ٫ط١٦ ) يٝ  هل

ؼًُددٗا ٚمثدداتٙ نرٜٚدد١ َٓتفخدد١ ايشددهٌ بالًددٗا بددذت٠    ع ْٗاٜدد١ ايفددرٚ  ، ؽددرج

 ايرٜاح ٚتٓبت آلَا تتَٛر ايظرٚف املٓاسب١ .

 : َهْٛات٘ ايفعاي١

أٟ ىدرج آدل ققد     ، ايٓبال ا٢ً يدي ْبداتٞ يدةج أبدٝض      ٖذا ؼتٟٛ أْسري١

ٚجًٝهٛسددٝل قًددي  trypsin اًدد٢ َدداب٠ اينبسدد,ي ٖددذا ايًددٚوتددٟٛ  جددة٤ َٓدد٘ ،

cardiac glycoside  ٖٛٚ ، ٜسدتعٌُ ع تسدُِٝ سدٗاّ اي دٝل ٚايكتداٍ      ، ساّ جلًا

 Calotropin ندددايٛترب, : أُٖٗددا ، َٚٝدد٘ أٜضددًا َرنبدددال سددا١َ    ، ع أَرٜكٝددا  

 َٚٝدددد٘ َرنددددب َقدددداطٞ calotroxin ٚنايٛترنسددددٞ Uscharinٚأسددددهاتب, 

، ٚمسٝد١ َرنبدال ٖدذا ايٓبدال  دلٜل٠ ت دٌ مدٛ         Caoutchouc ناٚتشٛى ( )
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َرنب ا٭سنٚنٝٓ, املعر١َٚ ٚاملٛجٛب ع بذٚت ْبال اؾٛع املك٧ٝ  َٔ 15-20

. 

ايًي َسدتخًب َدا٥ٞ ـًدٝ  َدٔ     ٖٚذا 

َٛاب برٚت١ٝٓٝ ٚكاط١ٝ ٚسهر١ٜ ٚقًٜٛدلال  

ٚأمحدددداض ٚتدددداْ, ٚأَدددد٬ح َعلْٝدددد١ َٚدددداب٠  

ا ميهٔ استعُاهل ( ناٚتشٛن١ٝ)  َقاط١ٝ

ٜٚفرع ايًي ايٓباتٞ ل٬ٜدا   ع صٓ  املقاق ،

أٚ قٓددٛال إَراعٜدد١ لاصدد١ تٛجددل ع أْسددري١     

 ايٓبال .

احتٛا٥دد٘ اًدد٢  إىل ٚتشددري ايتخايٝددٌ املخربٜدد١ يٮجددةا٤ اهلٛا٥ٝدد١ يٓبددال ايعشددات    

 Triterpenes ٚتربٝٓددددال sterols ٚسددددتري٫ٚل flavonids َرنبددددال ٬ََْٛٝلٜدددد١

 بهُٝال نبري٠ ٚتاْ, ، Cardiac glycosides ٚقًٜٛلال ٚجًٝهٛسٝلال قًب١ٝ

ادٔ   َٛف  بتاس١ ٚع  َدٔ ايعًُدا٤   هُٝا١ٜٚعايت تأ ريال ٖذٙ املرنبال اي ٫ٚ

 .تأ رياتٗا ايع٬ج١ٝ يٮَراض 

 :  ايقب اإلس٬َٞع

ٓبددال يايكددلَا٤ ايفٛا٥ددل ايع٬جٝدد١ يإلَددراعال ايًبٓٝدد١ املسددًُٕٛ عندر ا٭طبددا٤  

٘ كداٍ  َ ،ع َ٪يفاتِٗ ايعشات  ٞ  آد إعا طدب  ايًدي    )) :ع تذنرتد٘   باٚب ا٭ْقدان

ٚيبٓٗدا ٜأندٌ ايًخدِ    ، َٔ ايفاجل ٚايتشدٓج ٚاـدلت طد٤٬      أأبر ٨بايةٜت حت٢ ٜٗن

، ٚأٖددٌ َ ددر ٜكٛيددٕٛ إْٗددا  ٜٚسددك  ايباسددٛت طدد٤٬  ، ح، ٜٚٓفدد  َددٔ ايكددرا ايةا٥ددل

بٖإ ٖٚٞ تسخج ٚتكتٌ باإلسٗاٍ ٚت ًخٗا ا٭يبإ ٚا٭ تقرب ايبل غٛتًا َٚر ًا ،

     ِ ع ايكددإْٛ نتابد٘   عٚقداٍ ابدٔ سدٝٓا     ، (( ٚايتٓكٝد١ بدايك٤ٞ ٚ دربتٗا ْ دف بتٖد

َُضعٌف يٮَعا٤ ٜٚٓف  جلًا َٔ ايسفع١ ٚايكٛبا٤ ط٤٬   )) :ايقب   . ((يبٓ٘ 

 استخلاَات٘ ايقب١ٝ :

 : ٜضاب ا٫يتٗابال - 1

ٛ  اهلٓلٜإ ايعاملإ أجر٣ ِ  .Kumar ,V.Lٚنَٝٛدات  .Pasu ,Nباسد ي١ اي دٝل  بكسد

ع َلٜٓد١   .All Indian Institute of Med.Sciرعٗدل مجٝد  اهلٓدل يًعًدّٛ ايقبٝد١     

ايفعايٝدد١ املضدداب٠   ملعرَدد١،  ( ايف٦ددرإ ) اًدد٢ حٝٛاْددال ايتريدداتب   ١ْٝددٛبهلٞ بتاسدد 
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 J.enthnopharmacolرري١ً  ، ْٚشرل ايلتاس١يٓبال ايعشات اـاص١ ي٬يتٗابال 

 . 1994ع ااّ 

ايفٛتَاي, ايلتاس١ َاب٠ ع بلا١ٜ ايف٦رإ  أاقٝت

َأصدددددابٗا  ، Carrageenin  َٚرنددددب ندددداتالٝٓ,  

ٝ دد اَعًًكددايتٗدداب حدداب ،  ددِ أاقٝددت   ًَدد اَا٥ يع ددات٠  اجا

فل ا٫يتٗاب اؿاب  تَ٘عايٝ، َظٗرل ايٓبال املقاطٞ 

 .ٚؽفٝف  لت٘ َٝٗا 

َٚعاْٚٝدد٘  .٢Mossa ,J.Sٚأجددر٣ ايددلنتٛت َٛسدد

 ظاَع١ ايقب١ٝ ٚايعقر١ٜ ايسا١َ ايٓباتال أعال ررنة

املًدددو سدددعٛب بايرٜددداض بتاسددد١ اًددد٢ ايفٛا٥دددل ايع٬جٝددد١ يًعشدددات ْشدددرل ع فًددد١  

Amer.J.Chin.Med.  ّا٭جدددةا٤ اهلٛا٥ٝددد١  ع ٖدددذٙ ايلتاسددد١ اسدددتعٌُ ، 1991ادددا

ٚحضدر َٓٗدا َسدتخًص غدٛيٞ اسدتعًُ٘ ع       ايًخدا٤ َٓٗدا ،  طبكد١  يًٓبال بعل إعايد١  

ا٭مل  ,سدددهتاؿُددد٢ ٚ ف  دددل٠ع ؽفٝددد ات َعايٝتددد٘بدددحٝٛاْدددال ايتريددداتب ٫لت 

ٚ ا ٠ضدداب َٚ ٚ ْشددداق ٫يتٗابددال  ٚأظٗدددرل ْتددا٥ج ٖدددذٙ   ، ٭َعددا٤ اٌ ٝسدددٗتاؾددرا ِٝ 

ٝ ا يددد٘ ْشددداًطعيدددو ، نُدددا أ بتدددت إٔ  ع ايلتاسددد١ َا٥لتددد٘ ٝ ا اضدددً ا صددداب ا ا دددب

Neuromascular blocking activity . 

 : اإلَساى ٜعاجل - 2

ًعضد٬ل املًسدا٤ ع   يص تكًع حلٚل َستخًص ْبال ايعشات استعُاٍ  أَاب

( ٖٚدٞ تشدب٘ ع  دهًٗا     لٓداعٜر غٝٓٝدا  حٝٛاْدال ايتريداتب املسدُا٠ )    أَعدا٤  جلات 

 ا٭ترٚب, ،اكات باستعُاٍ  ٚأَهٔ إٜكاف تأ ريٙ Guinea pigsاـاتجٞ ايف٦رإ 

بٕٚ املغدا٠٫ َٝد٘ ;    بننٝة قدلب ع اد٬ج اإلَسداى    استخلاََ٘ا٥ل٠  ٖٚذا ٜعين

ملسدتخًص فدل   هلذا ا ًَخٛظْشاق ٚجٛب أٟ  تشفٜه مليهٔ  ،يتريٓب مسٝت٘ 

 . ع ا٭َعا٤اين تسببٗا اؾرا ِٝ ٚا٫يتٗابال ْشاق 

 : ٭ملاسهٔ ٜ - 3

 ٟ بكسدددِ  .Basu,Aٚباسدددٛ .Chaudhuri ,A.Kانتشدددف ايعاملدددإ  دددٜٛلٖر

بدايهًٛتَٛتّ   ايدذا٥ب  اؾدة٤  إٔ اهلٓدل  ع نًهتدا  ظاَعد١  اي دٝل١ْٝ٫  ايتهٓٛيٛجٝا
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َسدهٔ يدٮمل    تأ ريي٘  نُا، شات ي٘ ْشاق َضاب ي٬يتٗابالَٔ جذٚت ْبال ايع

 .َع٘ محض اـٌ  آل استعُاٍ

 : ىفف حل٠ ايسعاٍ - 4

 .Dieye ,A.M بٜدا  ايدلنتٛت  انتشف

ٙ ع َعُددددٌ اي ددددٝلي١ ظاَعدددد١  َٛٚعدددداْٚ

بدلنات ع   Cheikh Universityبايشٝ  

ايسددددٓغاٍ إٔ املسددددتخًص املددددا٥ٞ يًخددددا٤    

ال يد٘ ْشداق   املف ٍٛ َٔ َرٚ  ٖدذا ايٓبد  

 .يًسعاٍ  كفف

 : مس١ٝ ايٓبال

ايلتاسال ايع١ًُٝ إٔ  ٣حلإأظٗرل 

 هٌ  ا٢ً ايٓبال ٖذا َستخًص استعُاٍ

جِ/نريدِ َدٔ ٚعٕ    3جراال ت دٌ إىل  

اؾسددِ ٫ تسددبب ظٗددٛت أاددراض َرفدد١ٝ 

ٔ  ، ًَخٛظد١  اسددتعُاي٘  اسدتُرات  ٪بٟٜد  يهد

عٜددداب٠ َعدددلٍ إىل َٜٛدددًا (  90ع ايعددد٬ج ) 

 . املرضحلٚل 

 .El-Sheikh,H.Aَرٜدددل َدددٔ ايعًُدددا٤ َهدددٕٛ َدددٔ ايدددلنتٛت ايشدددٝ   ٚبتس 

َٚعاْٚٝدد٘ بكسددِ ايقددب ايبٝقددرٟ ع نًٝدد١ ايعًددّٛ ايبٝقرٜدد١ بشددُاٍ اـرطددّٛ ع    

اًدد٢  Latexايسددٛبإ تددأ ري إاقددا٤ جراددال َُٜٛدد١ َددٔ ا ددات٠ ايٓبددال املقاطٝدد١     

٘ َٛجدلٚا أْد    ٓد٢ اشدر ملدااة ْدٛبٞ ،    ْشاق أْةميال ايهبل ٚايغشا٤ املخاطٞ يإل

ًَدٌ/نريِ َدن٠    0.8 -0.4جراال َدٔ ٖدذٙ ايع دات٠ َكدلاتٖا      ٩ٖاإاقا ٜ٪بٟ

-analine 4ٖٝلتٚنسددٝةًٜٝة  -4  ْشدداق أْددةِٜ أ٫ْدد,   ٝثبدد إىل تأٜدداّ  سددبع١

hydroxylase ٜ َدٔ   نيد ٞ ًَد  1.6-1.2جراد١ َكدلاتٖا   ح ٛهلا اًد٢  سبب بُٝٓا

اًددد٢  ايعشددداتْبدددال ٚوتدددٟٛ  سدددااال ، 7َدددٛل املعدددة٠ لددد٬ٍ إىل ٖدددذا اإلَدددراع 

 حٝددا٠قًبٝدد١ ركددابٜر نددبري٠ ممددا هعًددٗا لقددر٠ اًدد٢      ١ٜجًٝهٛسددٝلَرنبددال 
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يًريًدل إىل  ْبدال ايعشدات   َٔ ايسا٥ٌ املقاطٞ ٬ََس١ ٜٚسبب  اإلْسإ ٚاؿٝٛإ ،

ٚندذيو ايتٗداب ع ًَتخُد١ ٚقرْٝد١      حاي١ حساس١ٝ ْتٝري١ ايتٗاب جًدلٟ ، حلٚل 

 .آلَا ٬َٜسُٗا   kerto-conjunctivitisايع,

 : ا٥ل ايع٬ج١ٝ ٭عٖات ايٓبالايفٛ

ِ  ايعًُدا٤  َٔ َرٜل الترب اي دٝلي١ٝ   بكسد

١ًٝ اايفا ًَسق, ع ْابً  ظاَع١ ايتريرٜب١ٝ

ٔ  احملضر يًُستخًص ايلٚا١ٝ٥ ْبدال   عٖدٛت  َد

 فٝدف ؽ ٚع ٚاؿُد٢  ا٫يتٗابدال  فدل  ايعشات

ْٚشاط٘ املضاب يًريرا ِٝ ،  ، ا٭ملب ايشعٛت

ات٠ حددر  ددل٠ انفدداض ع َا٥لتدد٘ َانتشددفٛا

ؾدرا ِٝ  يٓشاق اضاب امل ْ٘ٚشاط، اؿ٢ُ 

 . املٛجب١ ٚايسايب١ ي بغ١ جراّبٓٛاٝٗا 

 : ع ايقب ايشعي

اسدتخلاّ  ٚلاصد١ً بد, سدهإ ايبابٜد١     ع املًُهد١ ايعربٝد١ ايسدعٛب١ٜ    ٜٓتشر 

اؿُدد٢ ؽفٝددف ا٭جددةا٤ اهلٛا٥ٝدد١ يٓبددال ايعشددات بعددل إعايدد١ طبكدد١ ايًخددا٤ َٓٗددا ع    

 . ايتشٓج ايعضًٞ ٚع ا٬ج اإلَساى ّ ، ٚؽفٝفايعظا أمل َفاصٌ ,سهتٚ

ٜستعٌُ َستخًص أٚتام ْبال ايعشات َٚرٚاد٘ اـضدر١ٜ ع غدرب أَرٜكٝدا     ٚ

 .باير٥ت, ٚاًٌ صخ١ٝ ع ايك بال اهلٛا١ٝ٥ ، ٚآسٝا ع ا٬ج أَراض جًل١ٜ 

َد  ْباتدال   ايًبٓٝد١ اًد٢  دهٌ كًدٛق     ْبدال ايعشدات    ا دات٠ ستعٌُ نُا ت

 َعا٤.ألر٣ نُسٌٗ  لٜل يٮ

َدددرض يدددي ايٓبدددال نعددد٬ج َٛفدددعٞ ع حدددا٫ل    ايٓددداس سدددتعٌُ بعدددض  ٜٚ

 ايرَٚاتٝةّ ٚآ٫ّ املفاصٌ .

ع اد٬ج ايلٚسدٓتاتٜا   بعل ْكعٗدا ع املدا٤ ايسدالٔ    ٜفٝل استعُاٍ قًف ايٓبال 

ٜسددتعٌُ َٓكدٛ  ا٭عٖددات ركدابٜر صددغري٠ ع اد٬ج ايسددعاٍ    نُدا  ، ّ ايفًٝددٞ ٚايدٛت 

 . ضِٚايربب ٚايربٛ ايك ي ٚاسر اهل

 ايتٛصٝال :
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٫ بدددل َدددٔ إجدددرا٤ املةٜدددل َدددٔ ايلتاسدددال ايعًُٝددد١ ملعرَددد١ ايفٛا٥دددل ايع٬جٝددد١   

يًُرنبددال ايهُٝاٜٚدد١ املٛجددٛب٠ ع نددٌ َددٔ ايع ددات٠ ايًبٓٝدد١ َٚسددتخًص قًددف   

بٗلف اٌُ َستخضرال بٚا١ٝ٥ يع٬ج بعض ا٭َراض ،  ٚأعٖاتٙ ايعشات ْبال َرٚ 

 ج اؿ٢ُ ، ٚاإلَساى ايعٓٝل .َٚٓٗا : ؽفٝف ايتٗاب َفاصٌ ايعظاّ ، ٚا٬

 َراج  ايبخ 

 أ٫ًٚ : املراج  ايعرب١ٝ :

،بات ايهتددب  372اؾدداَ  ملفددربال ا٭بٜٚدد١ ٚا٭غذٜدد١ . ا ًددل ا٭ٍٚ ،ص  ، ابددٔ ايبٝقددات  - 1

 بريٚل، يبٓإ . ايع١ًُٝ ،

 يبٓإ . بريٚل ، ، بات صابت ، 292ص  ، 1ايكإْٛ ع ايقب ج، ابٔ سٝٓا  - 2

ع سٛت١ٜ . ف١ً اًّٛ اؿٝا٠ ، الب لاص  ايسا١َ ايٓباتال ، (1982) ب. قُل ، ايعٛبال - 3

 . 112ص ، نإْٛ ايثاْٞ ،

 ، 123ص.  ايٓباتال ايقب١ٝ ٚاسدتعُا٫تٗا ،  (1987ب.قُل ٚؿاّ ، ب.جٛتج ) ، ايعٛبال - 4

 سٛت١ٜ . بَشل ، بات ا٭ٖايٞ ،

املعتُددل ع ، ُددر بددٔ اًددٞ بددٔ تسددٍٛ   ايغسدداْٞ ايننُدداْٞ ، املًددو املظفددر ٜٛسددف بددٔ ا   - 5

 بات ايكًِ ، بريٚل ، يبٓإ . ،154ا٭ب١ٜٚ املفرب٠ . ص

ايٓباتال ايقبٝد١ ٚايعقرٜد١ ٚايسدا١َ ع ايدٛطٔ     ،  (1988املٓظ١ُ ايعرب١ٝ يًت١ُٝٓ ايةتاا١ٝ ) - 6

 ايسٛبإ . ، اؾاَع١ ايعرب١ٝ ، اـرطّٛ ، 70ص،  ايعربٞ

 ، 93ايٓباتدال ايقبٝد١ ٚاسدتعُا٫تٗا .ص   ،  (1987.جٛتج )ب.قُل ٚ  ؿاّ ، ب ، ايعٛبال - 7

 بات ا٭ٖايٞ ،بَشل ،سٛت١ٜ .

ايٓباتال ايقبٝد١ ٚايعقرٜد١ ٚايسدا١َ ع ايدٛطٔ     ،  (1988املٓظ١ُ ايعرب١ٝ يًت١ُٝٓ ايةتاا١ٝ ) - 8

 . ايسٛبإ ، اؾاَع١ ايعرب١ٝ ، اـرطّٛ ، 262ايعربٞ .ص

،بات ايهتددب 168ٜٚد١ ٚا٭غذٜدد١ . ا ًدل ايثدداْٞ، ص   اؾداَ  ملفددربال ا٭ب ، ابدٔ ايبٝقددات   - 9

 ايع١ًُٝ ،بريٚل، يبٓإ .

 ، بات صابت ،بريٚل ،يبٓإ .402،ص 1ايكإْٛ ع ايقب .ج ،  ابٔ سٝٓا - 10

 . يبٓإ ، بريٚل ، صابت بات ، 270ص ، 4ج ، ايعرب يسإ ، قُل ايلٜٔ مجاٍ ، َٓظٛت ابٔ - 11

ص  اؾدة٤ ا٭ٍٚ ، ،  ٚيٞ ا٭يباب اؾاَ  يًعريب ايعريداب تذنر٠ أ، باٚب  ا٭ْقانٞ ، - 12

   ..ّ.ايكاٖر٠ ، ج بات ايثكا١َ ايل١ٜٝٓ ، ، 270

ايٓباتال ايقب١ٝ ٚايعقر١ٜ ٚايسا١َ ع ايدٛطٔ  ،  (1988املٓظ١ُ ايعرب١ٝ يًت١ُٝٓ ايةتاا١ٝ ) - 13

 ايسٛبإ . ، اؾاَع١ ايعرب١ٝ ، اـرطّٛ ، 151ايعربٞ .ص

ٝ ا : املراج  ا  ٭جٓب١ٝ : اْ



 المنورة المدينة ودراسات بحوث ركزم مجلة

 

15  
1- Reynolds,J.E.F.,et al (eds) (1989). 

Martindale .The Extra pharmacopoeia . p1599. 
The pharmaceutical press ,London,England. 

2- Trease ,G.E.,and Evans,W.C.(1985). 
Pharmacognosy .P508. .Bailliere Tindall ,East bourne ,England . 

3- Reynolds,J.E.F.,et al (eds)  (1989). 
Martindale .The Extra pharmacopoeia . p778. 
The pharmaceutical press ,London,England. 

4- Trease ,G.E.,and Evans,W.C.(1985). 

Pharmacognosy .P465-57. .Bailliere Tindall ,East bourne ,England . 

5- Wallis ,.T.E.  (1985). 

Textbook of pharmacognosy .p125,458.  .Pitman Tindall ,East bourne ,England .  
6- Dieye ,A.M.,and et al (1993). 

Senegalese pharmacopoeia :study of acute toxicity and antitissive activity of  Calotropis 

procera .Dakar Med.38:,( 1),69. 

7- Buasu,A,and Chaudhuri,A.K.(1991). 

preliminary studies on the antiinflammatory and analgesic activities of Calotropis procera 

root extract.J.Ethnopharmacol.,March,31:,(3),319. 

8- El-Sheikh,H.A.and et al (1991). 

the activities of drug -metabolizing enzymes in goats treated orally with the latex of 

Calotropis procera and the influence of dieldrin pretreatment.  

J.Com.Pathol.,April,104:,257. 

9- Handa ,F.and et al (1984). 

Allergic contact dermatitis due to the plant Calotropis procera .Acse report. 

indian J.dermatol.,July,29:,(3),27. 

10- Kumar,V.L. and Basu,N.(1979). 

Anti-inflammatory activity of the latex of Calotropis procera . 

J.Ethnopharmacol.,44:,(2),123. 

11- Mascolo,N.and et al (1988). 

ethnopharmacology of Calotropis procera flowers. .J.Ethnopharmacol.,Feb.-

March,22:,(2),211. 

12- Mossa ,J.S.and et al (1991). 

pharmacological studies on aerial parts of Calotropis procera . 

Amer.J.Chin.Med.,19:,(3-4),223. 

13- Trease ,G.E.,and Evans,W.C.(1985). 

Pharmacognosy .Ps171,210,211,215. .Bailliere Tindall ,East bourne ,England . 

 

 

 

 


	د. محيي الدين عمر لبنية
	استشاري تغذية بمستشفى الملك فهد
	بالمدينة المنورة

