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األعشاب الطبیة المستخدمة في تدبیر 
 اضطرابات الجھاز العصبي

Nervous system disorders 
 

 مقدمة : 

التداوي باألعش�اب أو ط�ب األعش�اب أو الع�الج النب�اتي ھ�و أح�د 
مواضیع علم النب�ات ویش�تمل عل�ى اس�تخدام م�اھو مخص�ص م�ن 
النباتات ألغراض طبیة أو كمكمل غ�ذائي. كان�ت النبات�ات أساًس�ا 
للمعالجة الطبیة منذ ما قبل التاریخ، وم�ا زال الت�داوي باألعش�اب 

یس�تفید الط�ب  اس�ع الی�وم.أو طب األعشاب یُمارس على نط�اق و
الحدیث من العدید من المركبات المشتقة من النباتات كمادة أولی�ة 
اساس����یة ف����ي ص����ناعة األدوی����ة. عل����ى ال����رغم م����ن أن الت����داوي 
باألعش��اب ق��د یطب��ق المع��اییر الحدیث��ة الختب��ار فعالی��ة األعش��اب 
واألدویة المشتقة من المصادر الطبیعیة، إال أنھ ال یوج�د إال ع�دد 

فقط من التجارب السریریة والمع�اییر عالی�ة الج�ودة بالنس�بة  قلیل
للنق��اء أو لجرع��ات االس��تخدام. ف��ي بع��ض األحی��ان یتوس��ع نط��اق 
األدوی��ة العش��بیة لیض��م المنتج��ات الفطری��ة وعس��ل النح��ل، فض��ال 

 عن المعادن واألصداف وأجزاء معینة من الحیوانات.
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ھ��ا تق��وم بع��الج تعتب��ر األعش��اب الطبی��ة مفی��دة لجس��م اإلنس��ان ألن
بع��ض األم��راض أو المش��اكل الص��حیة، عل��ى س��بیل المث��ال نبت��ة 
المریمی��ة وفائ��دتھا ف��ي ع��الج أل��م ال��بطن والب��ابونج وفائدت��ھ ف��ي 

 عالج أمراض الرشح والسعال.

بم��ا أن المص��طلح یش��یر إل��ى الممارس��ات الطبی��ة أو الحمی��ة ف��ي 
األدوی��ة اس��تخدام المنتج��ات النباتی��ة، ف��إن "األدوی��ة العش��بیة" أو "

العشبیة" أو "العالج النباتي" تستخدم بشكل متبادل في العدید م�ن 
بل�دان  المملك�ة المتح�دة،   الن�رویج،  البل�دان، بم�ا ف�ي ذل�ك كن�دا، 

والوالی�ات  جنوب أفریقی�ا،  أخرى في أوروبا وأمریكا الجنوبیة، 
   المتحدة.

 تشمل الممارسات العامة الط�رق القدیم�ة الط�ب الص�یني التقلی�دي
واألیورفیدا. ویش�ار إل�ى الممارس�ین لألعش�اب أو الع�الج النب�اتي 

] ق���د phytotherapists.[2][8باس���م المع���الجین باألعش���اب أو 
تُسمى المنتجات المستخدمة في األدویة العش�بیة األدوی�ة العش�بیة، 
أو النبات�����ات، أو [منتج�����ات الص�����حة الطبیعی�����ة]، أو العالج�����ات 

   أو العالجات النباتیة. العشبیة، أو المكمالت العشبیة،

تشیر األدلة التاریخی�ة إل�ى أن الع�الج باألعش�اب یع�ود إلىالعص�ر 
) ع����ام. وأول األدل����ة 60,000الحج����ري الق����دیم، من����ذ ح����والي (

المكتوبة على الع�الج باألعش�اب یع�ود ف�ي الحقیق�ة إل�ى أكث�ر م�ن 
عام وتحدیدا إلى حضارة السومریین، الذین ق�امو بت�ألیف  5,000

ذه النبات��ات. بع��ض الثقاف��ات القدیم��ة كتب��ت ع��ن النبات��ات ق��وائم لھ��
واس��تخداماتھا الطبی��ة ف��ي كت��ب س��میت ب األعش��اب. ف��ي مص��ر 
القدیمة، تم ذكر األعشاب في ورق البردي الطبي المصري، كما 
ت���م تص���ویرھا عل���ى رس���ومات القب���ور، أو ف���ي مناس���بات ن���ادرة 
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م�ن وجدت ف�ي الج�رار الطبی�ة الت�ي تحت�وي عل�ى كمی�ات ض�ئیلة 
األعش��ابفي مص��ر القدیم��ة، ت��م ذك��ر األعش��اب ف��ي [ب��ردي] طب��ي 
مص��ري]، مص��ورة ف��ي رس��وم توض��یحیة بالمق��ابر، وف��ي ح��االت 
نادرة تم العثور على بقایا قلیلة من األعشاب الطبی�ة داخ�ل ج�رار 

من بین أقدم وأط�ول وأب�رز البردی�ات   استعملت ألغراض طبیة.
ی�ة إیب�رس إل�ى ح�والي الطبیة في مصر القدیمة، یع�ود ت�اریخ برد

مركب، معظمھ�ا  700قبل المیالد، والتي تغطي أكثر من  1550
أتت أقدم اكتشافات األعشاب الیونانی�ة المعروف�ة  من أصل نباتي.

من العالم اإلغریقي ثاوفرسطس الذي ألف كتابا اس�مھ االستفس�ار 
فیاللغ�ة الیونانی�ة) ، وم�ن  Historia Plantarumف�ي النبات�ات (

ف كاریس���تس ال���ذي كت���ب خ���الل الق���رن الثال���ث قب���ل دی���وكلس او
المیالد، ومن كراتیوس الذي كت�ب ف�ي الق�رن األول قب�ل الم�یالد. 
ولم یبق سوى عدد قلیل من ھذه األعمال، ولكن مما تبقى، الح�ظ 

ت��م العث��ور عل��ى   العلم��اء ت��داخالً م��ع ط��ب األعش��اب الفرع��وني.
ثریة التي تع�ود بذور محتملة لھذه األعشاب الطبیة في المواقع األ

إلى العصر البرونزي في الصین والتي یرجع تاریخھا إلى اس�رة 
مرك�ب الت�ي ورد ذكرھ�ا  224أكثر من مائ�ة م�ن أص�ل ال�ـ  شانغ

 Huangdi Neijingف�ي الكت�اب ال�داخلي لإلمبراط�ور األص�فر (
كم��ا   )، وھ��و ن��ص طب��ي ص��یني ق��دیم، ھ��ي عب��ارة ع��ن أعش��اب.

ط�ب الھن�دي الق�دیم، حی�ث ك�ان كانت األعشاب شائعة أیضا في ال
 الع��الج الرئیس��ي لألم��راض ھ��و الحمی��ة أو اتب��اع نظ��ام غ��ذائي.
یعتب���ر كت���اب المق���االت الخم���س، ھ���و كت���اب ألف���ھ دیس���قوریدوس 
الیوناني، وترجمھ للعربیة اس�طفان ب�ن باس�یل ث�م راج�ع الترجم�ة 

 1500أس��تاذه حن��ین ب��ن إس��حاق مث��اال مھم��ا ودام اس��تخدامھ لم��دة 
  ن السادس عشر.سنة حتى القر
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ف��ي المائ��ة م��ن  80تق��در منظم��ة الص��حة العالمی��ة أن أم��ا ح��دیثا 
س��كان بع��ض البل��دان اآلس��یویة واألفریقی��ة یس��تخدمون حالی��ا ط��ب 

   األعشاب في بعض جوانب الرعایة الصحیة األولیة.

تعتب��ر المستحض��رات الص��یدالنیة باھظ��ة التكلف��ة بالنس��بة لمعظ��م 
أق��ل م��ن دوالری��ن أم��ریكیین  س��كان الع��الم، نص��فھم یعیش��ون عل��ى

ف��ي المقاب�ل، یمك��ن زراع��ة ب��ذور األدوی��ة  .2002یومیً�ا ف��ي ع��ام 
 العشبیة أو تجمعھا من الطبیعة بتكلفة قلیلة أو بدون تكلفة.

للعدید من المستحضرات الصیدالنیة المتاحة حالیا لألطباء تاریخ 
طوی�����ل م�����ن االس�����تخدام كعالج�����ات عش�����بیة، بم�����ا ف�����ي ذل�����ك 

األفی��ون، األس��برین، ال��دیجیتال، والكین��ین. وفق��ا  األرتیمیس��ینین،
٪ م�ن األدوی�ة الحدیث�ة 25لمنظمة الصحة العالمیة، ما یقرب م�ن 

ی�تم  المستخدمة في الوالیات المتحدة قد ت�م اش�تقاقھا م�ن النبات�ات.
مرك��ب طب��ي ی��دخل ف��ي ص��ناعة  7000اش��تقاق م��ا ال یق��ل ع��ن 

مركباً نش�طاً معزول�ة  120من بین   األدویة الحدیثة من النباتات.
حالیاً عن النباتات األعلى وتس�تخدم عل�ى نط�اق واس�ع ف�ي الط�ب 

% منھ�ا تظھ�ر عالق�ة إیجابی�ة ب�ین اس�تخدامھا 80الحدیث الی�وم، 
 العالجي الحدیث واالستخدام التقلیدي للنباتات التي تستمد منھا.
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 اضطرابات النوم :  وقلق لاأوال : 

الض��غط  ع��ن ی��نجمأو ع��دم ارتی��اح  ,أو ت��وتر ت��وجس,القل��ق ھ��و 
الخارجي الذي قد یكون مرتبًطا بتجارب ومحن الحیاة الیومی�ة أو 
عل���ى وج���ھ الخص���وص نتیج���ة لح���دث ص���ادم ف���ي الحی���اة (مث���ل 

والخسائر المالیة، أو الطالق)، أو قد یكون خالیً�ا م�ن أي  السرقة,
عادة ما یك�ون القل�ق اس�تجابة طبیعی�ة یع�اني منھ�ا و .سبب واضح

جمیع األشخاص، كما أن قدًرا معینًا من القلق في حیاة المرء ھ�و 
تلبی���ة االحتیاج���ات والتكی���ف والنم���و  م���ن أج���ل طبیعی���ةنتیج���ة 

  .الشخصي

 العام�لمن ناحیة أخرى، عندما یص�بح القل�ق غی�ر متناس�ب م�ع و
ھ، یص���بح مزعًج���ا، أو عن���دما ال یمك���ن تحدی���د أي منب��� المس���بب

ویمك���ن أن تت���داخل األع���راض م���ع ق���درة الش���خص عل���ى العم���ل 
القل�ق مرض�یًا ویمك�ن تص�نیفھ  یص�بحعند ھ�ذه النقط�ة، و. بفعالیة

من البالغین ف�ي  % 7ما یقرب من وإن . على أنھ اضطراب قلق
وذل�ك حس�ب الوالیات المتحدة یعانون من أحد ھذه االض�طرابات 

وھي تش�مل، اض�طراب  .جمعیة الطب النفسي األمریكیة تصنیف
، المعم���م، واض���طراب القل���ق الس���احالھل���ع م���ع أو ب���دون رھ���اب 

. واض��طراب الوس��واس القھ��ري، واض��طراب م��ا بع��د الص��دمة
ویستند العالج بشكل أساس�ي عل�ى ن�وع ودرج�ة القل�ق ویج�ب أن 

 . طبیبال یجرى بإشراف

سط كاف من النوم، عدم القدرة على الحصول على قھو ، األرق
غالبً���ا م���ا یك���ون اس���تجابة ع���ابرة للقل���ق الن���اتج ع���ن المواق���ف و

م��ن الس��كان األم��ریكیین م��ن  % 30یع��اني ح��والي و. العص��یبة
األرق بش�كل م��ا عل��ى م��دار ع��ام، وھ��ي ش��كوى ش��ائعة ب��ین كب��ار 
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مص��طلح ش��امل یمك��ن أن یش��مل مش��اكل ف��ي ھ��و األرق و. الس��ن
من ثالثین دقیق�ة)، واالس�تیقاظ المتك�رر خ�الل اللی�ل  ألكثرالنوم (

مع ص�عوبة ف�ي الع�ودة ف�وًرا إل�ى الن�وم، واالس�تیقاظ النھ�ائي ف�ي 
الص��باح الب��اكر مم��ا ی��ؤدي إل��ى إجم��الي وق��ت ن��وم أق��ل م��ن س��ت 

یمكن أن یكون عابًرا، یستمر لمدة أقل من أس�بوع، وھو . ساعات
لفئ�ة األخی�رة أیًض�ا ق�د تك�ون او. أو مزمن إذا استمر لفت�رة أط�ول

یولوجیة أو نفس�یة أكث�ر خط�ورة أو اس�تخدام یزلظروف ف عرضة
القل��ق واألرق ق��ابالن إن و. أدوی��ة مختلف��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك الكح��ول
. لجھ�از العص�بي المرك�زيلللعالج باألدویة التي لھا ت�أثیر مث�بط 

ف���ي كثی���ر م���ن الح���االت، ی���تم اس���تخدام نف���س مثبط���ات الجھ���از و
 .  كال الحالتینلعالج  (CNS) العصبي المركزي
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ة مس��اعدالللقل��ق و الحال�ةبع�ض األدوی��ة  ت��أثیرع��ام آللی�ة  ش�كل : 1 الش�كل
. بع�د المش�بكي العصبونغشاء  في مستقبل - GABA على معقدالنوم  على

، ب�ل ب�األحرى ف�ي  GABA ال ترتبط األدویة بب�روتین التع�رف عل�ىحیث 
 .GABA بروتینات التعرف منفصلة تعزز تأثیر

 

ویش�ار . ، یتم اس�تخدام جرع�ة أكب�ر ع�ادة لتحفی�ز الن�وم ومع ذلك
إلى العوامل المستخدمة بعدد من األسماء، بما في ذلك مس�اعدات 

، ومض��ادات القل��ق، والمرق��داتالن��وم، والمھ��دئات، والمنوم��ات، 
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جمیع ھ�ذه المص�طلحات و .الصغرى والمطمئناتالقلق،  وحاالت
الرغم م�ن أن�ھ، كم�ا ل�وحظ، ف�إن درج�ة مترادفة إلى حد ما، على 

ت�ؤثر و. االستجابة الت�ي ی�تم الحص�ول علیھ�ا تعتم�د عل�ى الجرع�ة
،  (GABA)ا أمینوبوتیریكباغحمض على العدید من ھذه األدویة 

وھ���و الناق���ل العص���بي المث���بط الرئیس���ي ف���ي الجھ���از العص���بي 
عل��ى س��بیل المث��ال، البنزودیازیبین��ات، م��ادة عص��بیة ف. المرك��زي

عل��ى جمی��ع  ؤثرت��حی��ث  لع��الج القل��ق و األرق كیمیائی��ة مھم��ة
، موض�حة ھ�اوإن آلیة تأثیر. مستویات الجھاز العصبي المركزي

 وال��ذي یع��رض تف��اعالً م��ع معق��د مس��تقبل ال��ـ ، 7.1ف��ي الش��كل
GABA- مم�ا یتس�بب ف�ي زی�ادة ت�واتر ف�تح قناة الكلور الشاردیة ،

وھ��ذا . المش��بكي بع��دالعص��بون  غش��اءف��ي  الكل��ور الش��اردیةقن��اة 
 مع��دلف��ي الالغش��اء وانخف��اض  اس��تقطابب��دوره ی��ؤدي إل��ى ف��رط 

. من�اطق ال�دماغ الخالیا العصبیة في العدید من الستثارة األساسي
وعل�ى أی�ة  , GABAكما تعمل الباربیتورات على تسھیل عم�ل ال�ـ

ح��ال، عل��ى عك��س البنزودیازیبین��ات، فإنھ��ا تزی��د م��ن م��دة ف��تح 
. وتنط��وي معظ��م األدوی��ة GABA ال��ـ ب ط��ةاألقنی��ة المرتببواب��ات 

الموص��وفة ف��ي ھ��ذه الفئ��ات عل��ى بع��ض مخ��اطر الجرع��ة الزائ��دة 
   والتحمل واالعتیاد واإلدمان.

من أجل بینما ال توجد ھذه العیوب في األعشاب المستخدمة عادة 
المھدئة، ولكنھا ال تمتلك نفس درجة الفعالیة التي تظھرھ�ا  أثارھا

األدویة الموصوفة. وفي الواق�ع، ف�إن ت�أثیر العدی�د م�ن المنوم�ات 
 العشبیة التقلیدیة ھي طفیفة للغایة بحیث تبقى غیر مؤكدة.
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 : العالجات العشبیة للقلق واضطرابات النومثانیا : 

 

  :   الفالیریان .1

لمجموع�ة بأكملھ�ا ف�ي اواحدة من أكث�ر العالج�ات العش�بیة فعالی�ة 
معم�ر  لنب�ات عش�بيمجفف�ة ور وج�ذور مج�ذوھ�و . الفالیریان ھو

 ال�ـ عائل�ة, وإن   Valeriana officinalis ھ�و ال�ـ طوی�ل القام�ة
Valerianaceae قل���ق ح���ال لل، تمتع���ت بس���معة كبی���رة كعام���ل

األن�واع ذات ك ف�إن ك�ذل .لنوم ألكثر م�ن أل�ف ع�امعلى اومساعد 
 V. jatamansi Jones  وV. wallichii DC syn  الص�لة

 V. edulis Nutt. syn. V. mexicana, و )ف�الیرین ھن�دي(
DC )والمكس����یكي) الفالیری����ان , V. fauriei Briquet   

ك��ذلك  اس��تخدمت أیض��اً ف��ي الع��الج الطب��ي. الیاب��اني) الفالیری��ان(
 %  0.7إل�ى   0.3عل�ى م�ا ب�ین  V. officinalis تحت�وي ج�ذور

 أحادي التیبرین وي علىحترائحة كریھة  ذات طیارةت ومن زی
بورنیی��ل) اللیرات ابورنیی��ل وإیزوف��البش��كل رئیس��ي أس��یتات ( و

فالیرین�ال، ف�الیرانون، حم�ض  السیس�كویتربین وھ�ي : ومش�تقات 
 .  وحمض األسیتوكسي فالیرینیك, یكالفالیریان

ن����وع م����ن فالیری����ان الی����ك فق����ط ف����ي الفالیریانأحم����اض  توج����د
officinalis یمك��ن العث��ور بمس��تویات منخفض��ة للغای��ة عل��ى . و
حم�ض  حلمھ�ةنت�اج  وھ�و یمث�لك، الفالیریان�حمض  -ھیدروكسي

 أن توج��د ی��كالفالیریانحم��اض یمك��ن ألكم��ا  .أسیتوكس��ي فیرینی��ك
مح�ب ال iridoidخل�یط م�ن  عل�ى ش�كل % 2 - 0.5 بنس�بة أیًضا
إیبوكس�ي  إس�ترات ثالث�ي(  valepotriates تع�رف باس�م للدس�م
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غی���ر إن أح���ادي التیربین���ات ثنائی���ة الحلق���ات ھ���ذه و). الفالیری���ان
فقط في المواد النباتی�ة الطازج�ة أو ف�ي تل�ك  وتوجدمستقرة تماًما 

 .درج�ة مئوی�ة 40التي یتم تجفیفھا عن�د درج�ات ح�رارة أق�ل م�ن 
 ,وأحم�اض أمینی�ة متنوع�ة, سكریاتباإلضافة إلى ذلك، تم عزل 

ت��م وق��د  .وأحم��اض عطری��ة م��ن ال��دواء ,ح��رة دس��مةوأحم��اض 
م��ن قب��ل دس��تور األدوی��ة العش��بیة  الفالیری��اندراس��ة ع��ن  إج��راء

 .  1999األمریكیة في عام 

فالیری�ان موض�ع ج�دل لس�نوات لل الفعال�ة آلی�ة الت�أثیراتكانت لقد 
ف�ي الطی�ارة. و للزی�وتالت�أثیر المھ�دئ  عزيفي البدایة، . فعدیدة

من��ذ فت��رة طویل��ة بمعظ��م  الفعالی��ةالواق��ع، ارت��بط ھ��ذا الن��وع م��ن 
ث�م،  مس�تحبة.األعشاب التي تحتوي على زیوت ذات روائح غیر 

، تم نس�ب  valepotriates الـ مع عزل  1966اعتباًرا من عام 
تم ذلك على الرغم م�ن حقیق�ة . وقد لمدة عشرین عاًما لھمالملكیة 

ا ف����ي معظ����م ھ����ئأنھ����ا كان����ت غی����ر مس����تقرة للغای����ة وت����م احتوا
،  1988ف�ي ع�ام و .بكمیات صغیرة لكنفالیریان المستحضرات 

 الفالیریانأنھ على الرغم من أن Grusla  و Krieglsteinأظھر 
 إال أن ال��ـاالكتئ��اب ف��ي الجھ��از العص��بي المرك��زي،  س��ببق��د 

valepotriates المختب��رة، و       sesquiterpenes 
valerenic acid  أو valeranone  والزی�ت المتط�ایر نفس�ھ ،

 .  لم تظھر مثل ھذه اآلثار في الجرذان

بقی�ت غی�ر مح�ددة, إال  الفالیریانعلى الرغم من أن آلیات تأثیر و
 أنھ����ا تب����دو بأنھ����ا ناجم����ة ع����ن مش����اركة الزی����وت الطی����ارة, و

valepotriates , مع إمكانیة مش�اركة أج�زاء أخ�رى منحل�ة ف�ي
ف��ي الغال��ب ع��ن  ةمس��ؤولولق��د كان��ت مستخلص��اتھا المائی��ة  الم��اء.
(بش��كل  ةت المتط��ایرولن��وم، ف��ي ح��ین أن الزی��ل ةالمحف��ز اتھ�اتأثیر
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عب��ر ن��واتج valepotriates (ال��ـ  رئیس��ي حم��ض فالیرینی��ك) و
) م���ن المحتم���ل أن baldrinals وvaltroxal  :  ، مث���لتدرك���ھ

الحالیة  المعلوماتتشیر و .تكون مساھما رئیسیا في آثاره المھدئة
الت�أثیرات ع�ن  ةالمس�ؤول ھ�ي valepotriatesال�ـ أیًضا إل�ى أن 

ل�م ی�تم اإلب�الغ ع�ن و ة للف�الیرین.المھدئ� اتلقلق أو التأثیرل الحالة
ة خطی���رة مرتبط���ة باالس���تخدام الس���ریري یأي آث���ار جانبی���ة س���م

 للفالیرین. 

للقل���ق والمھدئ���ة  الحال���ةاألدوی���ة األخ���رى  ف���يكم���ا ھ���و الح���ال و
ف�ي الجھ�از  الت�أثیرالدراسات المخبری�ة ت�دعم آلی�ة  فإنوالمنومة، 

 أثبت���ت دراس���اتوق���د . )7.1العص���بي المرك���زي (انظ���ر الش���كل 
العص����بیة ف����ي الفئ����ران باس����تخدام اإلیث����انول  األدوی����ة حركی����ة

الب��اربیتورات  ت��أثیراتأن��ھ یطی��ل م��ن  الفالیری��انمس��تخلص م��ن ال
 بالمقارن������ة م������ع اخ�����تالج) وك������ان فع�����اًال كمض������اد (ثیوبنت�����ال

ق��د یك��ون موق��ع و. غاب��ا حاص��ر لمس��تقبلالبیكروتوكس��ین، وھ��و 
ھ��و نفس��ھ أو ب��القرب م��ن موق��ع التع��رف عل��ى  الفالیری��انعم��ل 

م�ن خ�الل  GABA تزید ت�أثیر ال�ـالباربیتورات ألن الباربیتورات 
وق�د . GABA لمعقد مستقبل الـفي موقع البیكروتوكسین  اإلرتباط

ف�الیرین لعدد من االستقصاءات الس�ریریة الت�أثیر المھ�دئ ل تأثبت
ل�ھ ت�أثیر و .من�وم خفی�ف ف�ي ع�الج األرقوللقل�ق ح�ال ك  وفعالیتھ

الكم�ون ف�ي فت�رة اضطراب النوم مثل  معالممفید على العدید من 
، ووقت االس�تیقاظ النھ�ائي (الوقت الالزم للدخول في النوم) النوم

االس��تیقاظ، والنش��اط الحرك��ي اللیل��ي، واألرق بع��د الن��وم، وت��واتر 
ت�م تلخ�یص نت�ائج الدراس�ة الس�ریریة وق�د . الداخلي، وجودة النوم

الت��ي تتن��اول بش��كل رئیس��ي اض��طرابات الن��وم بتفص��یل كبی��ر ف��ي 
بن��اًء عل��ى ھ��ذه النت��ائج و .اإلص��دار الث��اني م��ن األدوی��ة النباتی��ة
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 الفالیری�انعلى   E اإلیجابیة عموًما، قد وافقت المفوضیة األلمانیة
 ع�دم الراح�ةكعامل مھ�دئ ومحف�ز للن�وم مفی�د ف�ي ع�الج ح�االت 

 ةالعش�ب ھ�ذه یمك�ن إعط�اءو. واضطرابات النوم الناتجة عن القلق
رام (ملعق�ة ص�غیرة) غ� 3-2عدة مرات یومیًا كشاي محضر م�ن 

یمك��ن اس��تخدام كمی��ات . ك��ذلك ور المجف��ف والج��ذورمم��ن الج��ذ
 .أو مس���تخلص مل���ونملعق���ة ص���غیرة) م���ن  1-0.5 ( مكافئ���ة

 100 مھ�دئ (شكل حمام  علىأیًضا خارجیًا  الفالیریانیستخدم و
 هھ�ذبغرام لكل حوض ماء)، ولكن األدل�ة الت�ي ت�دعم فعالیت�ھ ف�ي 

الجرعات ھذه، عند استخدام أي من أشكال و. واقعیةالطریق أقل 
ف����إن اس����تخدام األعش����اب الطازج����ة أو المجفف����ة بعنای����ة ح����دیثًا 

درجة مئویة) من الم�رجح أن تق�ود  40(بدرجات حرارة أقل من 
ول��م ی��تم اإلب��الغ ع��ن آث��ار جانبی��ة ومض��ادات  .إل��ى نت��ائج مقبول��ة

, وم�ع ذل�ك، ت�م اإلب�الغ ع�ن تس�مم الفالیری�اناستطباب إلس�تخدام 
 خل�����وي و ح�����دوث طف�����رات ف�����ي المختب�����ر بالنس�����بة لل�����ـ

valepotriates وربما تكون األھمیة السریریة غیر مقلق�ة ألن .
تتحل�ل بس�رعة ف�ي ال�دواء المخ�زن وال ی�تم  valepotriates  الـ

في اآلونة األخی�رة، ت�م اإلب�الغ ع�ن محاول�ة  امتصاصھا بسھولة.
غ���رام (عش���رة أض���عاف الجرع���ة  20تن���اول  انتح���ار عن���دما ت���م
. وبع�د الفالیری�انغ�رام) م�ن مس�حوق ج�ذر  2الموصى بھا وھي 

ثالثین دقیقة، اش�تكى الم�ریض م�ن التع�ب وتش�نج ال�بطن وض�یق 
وكان��ت ك��ل  .الص��در, وخف��ة ال��رأس, والرع��اش ف��ي الی��د والق��دم

طبیعیة وقد زال�ت ك�ل  اإلختبارات األخرى بما فیھا وظائف الكبد
 ساعة.   24ض بعد األعرا
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 نبتة الفاالریا یمثل الشكل :

 

 

 جذور نبتة الفاالریا یمثل الشكل :
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 :الكافا  .2

. Piper methysticum Forst  ل�ـلھ�و الج�ذور المجفف�ة  الكاف�ا
 يوھ�, kava-kava أیًض�ا باس�م Piperaceae الـ عائلةوتعرف 

وق��د ت��م  .زرع عل��ى نط��اق واس��ع ف��ي أوقیانوس��یات��ش��جیرة كبی��رة 
تح�ت األرض عل�ى نط�اق واس�ع م�ن الموج�ودة استخدام أجزائھ�ا 

قب���ل الس���كان األص���لیین ف���ي ج���زر المح���یط الھ���ادئ ف���ي إع���داد 
 الت�اریخ المس�جل س�بق شرب مشروب الكافا مثمل. وإنمشروب 

اكتس���ب أھمی���ة كبی���رة م���ن وجھ���ة النظ���ر االجتماعی���ة لق���د و ل���ھ
تم تقدیم لمح�ة عام�ة وقد  .لجزرلثقافات المختلفة ال فيواالحتفالیة 

التركی��ب ع��ن إع��داد الكاف��ا واالس��تخدام االحتف��الي باإلض��افة إل��ى 
  بالتفص��یل م��ن قب��ل  والحركی��ة الدوائی��ة ل��ھلكاف��ا ل الكیمی��ائي

Singhو Blumenthal .یج���ري طق���وسالف���ي  كاف���اال حی���ث أن 
من قبل الشباب أو النساء الذین یمضغون قط�ع م�ن الج�ذر  هإعداد

وع�اء یض�اف إلی�ھ حلی�ب ج�وز  القط�ع ف�ي ونبص�قویط، وكش�مال
 األس���باب، أدت وعل���ى أی���ة ح���ال .للحص���ول عل���ى النقی���عالھن���د 

 یةس�����تعماراال الحكوم�����ات قب�����لم�����ن  اتالض�����غوطوص�����حیة، ال
 تقنی�ة ر لص�الحوج�ذال لتخل�ي ع�ن تقنی�ة مض�غل الدینیة والتأثیرات

ف��ي تق��دیم قض��بان الكاف��ا  وتس��تخدم. روج��ذلل الج��رشأو  الس��حق
المح�یط الھ�ادئ المختلف�ة، حی�ث ی�تم ش�رب  زرالمشروبات في ج�

یج���ري ال أي م���ن قش���ور ج���وز الھن���د بس���رعة ( ال���داكنالس���ائل 
أوالً تأثیًرا مخ�دًرا و قابًض�ا ف�ي الف�م، یلی�ھ  ھذا یسبب. و)احتسائھ

ف�ي نھای�ة المط�اف، . وقل فیھا التعب والقلقی من اإلسترخاءحالة 
ً نوم��الش��خص ین��ام  ً عمیق�� ا منتعًش��ا  الش��خصیس��تیقظ  اً, ث��مومریح�� ا

ویمكن أن یؤدي االستھالك المفرط إلى الدوخة و  .وبدون صداع
الخدر، ویمكن أن یؤدي استخدامھ على مدى فترة طویلة (بض�عة 

14 
 



 

أش��ھر) إل��ى اع��تالل جل��دي بالكاف��ا، وال��ذي یتمی��ز بجل��د حرش��في 
   سماكي عكوس.

وإن ت���أثیر الكاف���ا المنش���ط للجھ���از العص���بي المرك���زي یمك���ن أن 
ع��������ة م��������ن المركب��������ات الراتینجی��������ة ت��������دعى یع��������زى لمجمو

kavalactones  أوkavapyrones  أوstyrylpyrones  .
 8.3و   5.5وتحتوي الج�ذور ذات النوعی�ة الجی�دة عل�ى م�ا ب�ین 

، بم��ا ف��ي ذل��ك المكون��ات الرئیس��یة مث��ل kavalactones% م��ن 
kawain  أو ،dihydrokawain  و ،methysticin  ،

،  yangoninباإلض�����������افة إل�����������ى المركب�����������ات الص�����������غیرة 
desmethoxyyangonin و ،dihydromethysticin   . 

وقد أظھرت الدراسات عل�ى الحیوان�ات ق�درة مستخلص�ات الكاف�ا 
أو الكاف��ا الكت��ون النقی��ة عل��ى تح��ریض الن��وم وإح��داث اس��ترخاء 

دورھ��ا كمض��اد لالختالج��ات  العض��الت والتس��كین باإلض��افة إل��ى
وعن�د الجرع�ات  الناجمة ع�ن الس�تركنین والص�دمات الكھربائی�ة.

كت�����ون الت�����أثیر ال�����دوائي ال المنخفض�����ة، یش�����ابھ ت�����أثیر الكاف�����ا
للبنزودیازیبینات، على الرغم, من أنھا ال ترتبط على ما یبدو في 

في األغش�یة الدماغی�ة  أو البنزودیازیبین GABA مواقع ارتباط الـ
نظ��راً للمج��ال الواس��ع للفعالی��ات الدوائی��ة و. للفئ��ران أو الج��رذان

الت��ي أب��داھا الكاف��ا و الكاف��ا الكت��ون فیب��دو أنھ��ا تعم��ل بش��كل غی��ر 
انتقائي وتبقى في األغشیة الشحمیة لتس�اھم ف�ي تع�دیل العدی�د م�ن 

 .مس��تقبل ن��وعيل التفاع��ل م��ع موق��ع ارتب��اطالمس��تقبالت ب��دالً م��ن 
، المس����كنةو، للتش����نج الفعالی����ة المض����ادةعل����ى أن وھن����اك أدل����ة 

فسر عن طریق تثبیط تكتون یمكن أن ال لكافال ختالجلالمضاد الو
وعل��ى أی��ة  .ف��ي ال��دماغ الفولت��اجعل��ى  المعتم��دة الص��ودیوم أقنی��ة
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tel:5.5
tel:8.3


 

المس�ؤول ھ�و  ھو أیًض�ا التثبیط، یبقى السؤال ما إذا كان ھذا حال
 ة. منوموالفعالیة ال لقلقالحالة ل الفعالیة عن

قصیرة المدى نسبیًا دلیًال القدمت العدید من الدراسات السریریة و
أی��ة عل��ى و. إیجابیً��ا عل��ى أن الكاف��ا فع��ال ف��ي ع��الج القل��ق واألرق

 م�ن للتحق�ق، نشر مؤخًرا أول تجرب�ة س�ریریة طویل�ة األم�د حال
ھ���ذه  وق���د ش���ملت. س���المة وفعالی���ة الكاف���ا ف���ي مرض���ى القل���ق

مریًضا خارجیً�ا یع�انون م�ن القل�ق م�ن أص�ل غی�ر   101الدراسة
، ت��م تحدی��دھم عل��ى أس��اس تص��نیف اض��طراب القل��ق الت��ابع نفس�ي

تجرب�ة متع�ددة  حیث كانت ھ�ذه .للجمعیة األمریكیة للطب النفسي
خمس�����ة وعش�����رین أس�����بوًعا، عش�����وائیة، واس�����تمرت لالمراك�����ز 

 المح��بمس��تخلص الكاف��ا  تاس��تخدمو، بال��دواء الغف��لمض��بوطة و
ت�م حی�ث  كت�ون.ال م�ن الكاف�ا % 70ل�ـ والمك�افئ المعی�اري للدسم

 كاف��ا م��غ 70م��ن المس��تخلص ( م��غ 100إعط��اء المرض��ى إم��ا 
 ت�م مع�ایرة النتیج�ةوق�د  ثالث مرات یومیًا، دواء غفل) أو كتونال

كان���ت اآلث���ار وق���د . مقی���اس ھ���امیلتون للقل���قباس���تخدام  ةالرئیس���ی
ل��م تك��ن ھن��اك ون��ادرة وموزع��ة بالتس��اوي ف��ي كلیھم��ا  الجانبی��ة

غالبً�ا و أع�راض س�حب أو االعتم�اد أو التحمل حدوث مشاكل في
. لبنزودیازیبینالطویل األمد لستخدام إلبا الجانبیةما ترتبط اآلثار 

(بع��د األس��بوع الث��امن م��ن الع��الج) األم��د طویل��ة الالفعالی��ة  إال أن
باإلض��افة إل��ى ذل��ك، ل��م یك��ن  .الكاف��ا أعل��ى م��ن الغف��للمس��تخلص 

الوظیف����ة المعرفی����ة، أو إض����طراب مس����تخلص الكاف����ا مرتبًط����ا ب
لتفاع��ل العقل��ي، وھ��ي ل اض��طراب ف��ي ال��زمن ال��الزمالنع��اس، أو 

الخ������اص  مش������كالت موج������ودة ف������ي مل������ف اآلث������ار الجانبی������ة
 .  بنزودیازیبیناتبال

16 
 

tel:101
tel:100


 

القل�ق العص�بي  لح�االتعل�ى الكاف�ا  E وافقت اللجن�ة األلمانی�ةوقد 
مل�غ م�ن  70الجرعة الموص�ى بھ�ا ھ�ي . وتكون والتوتر واألرق

مرتین عطى ی معیاري مستخلصعادة على شكل و، كتونال الكافا
لن�وم، أم�ا م�ن أج�ل دوره كمس�اعد عل�ى ا إلى ثالث مرات یومیً�ا.

قب�ل س�اعة كت�ون ال الكاف�ام�ن م�غ 210-180ما بین یمكن تناول ف
من المھم مالحظة أن اإلیثانول ومثبطات . وواحدة من وقت النوم

الجھ���از العص���بي المرك���زي األخ���رى یمك���ن أن تع���زز ت���أثیرات 
ف�ي ھ�ذا الص�دد، و .تزامنشكل ملذلك، ال ینبغي أن تؤخذ ب. الكافا

وھ�و م�ن  alprazolam ال�ـتفاع�ل دوائ�ي ب�ین الكاف�ا و تس�جیلتم 
 الت��ي یمك���ن أن تس��بب حال��ة س���بات مجموع��ة البینزودیازیبین��ات

  . جزئي

، ق��رر المعھ��د االتح��ادي األلم��اني لألدوی��ة  2002ف��ي یونی��و و
 واألجھزة الطبیة سحب جمیع تسجیالت األدویة لجمیع المنتجات

ھ�ذه مرتبط�ة ب ی�ةكبدس�میة عن  الكافا، بسبب تقاریر الحاویة على
الحكوم�ة األلمانی�ة  رفع�ت،  2005وم�ع ذل�ك، ف�ي م�ایو  .العش�بة

ف��ي انتظ��ار تقی��یم وذل��ك الحظ��ر المف��روض عل��ى منتج��ات الكاف��ا، 
 و Anke اس���تعرض مق���ال أع���ده. وق���د الجدی���دة المعلوم���ات
Ramzan  الس�میة الكبدی�ة المعتم�دة الج�دل ح�ول   2004في عام

ریر لش��رح تق��ا المقدم��ةالكاف��ا ولخ��ص النظری��ات الرئیس��یة  عل��ى
وق�د  .مقبولةحاالت الفشل الكبدي ولكن لم یتم التوصل إلى نتیجة 

 وذل�ك بإمكانی�ة ارتب�اطتم اقتراح فرضیة مثی�رة لالھتم�ام م�ؤخًرا 
وج���رى دع���م ھ���ذه لوت���اثیون ف���ي الكب���د، غكاف���ا م���ع الالمس���تقلب 

ومع ذلك، یعتبر خبراء طب  .في البول الفرضیة بإكتشاف المعقد
 و E ذلك األعضاء السابقون ف�ي اللجن�ةاألعشاب األلمان، بما في 
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tel:2002
tel:2005
tel:2004


 

مس��ؤولون ف��ي جمعی��ة أبح��اث النبات��ات الطبی��ة، أن مستخلص��ات 
   .آمنة تماًما والكافاالكتونالكافا 

 

 أوراق نبتة الكافایمثل الشكل :

 

 نبتة الكافا جذور یمثل الشكل :
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 زھرة العاطفة : .3

للمھدئات العشبیة في بریطانیا   1986عام أجري أظھر مسح لقد 
 إدخالھاستناد إلى وذلك باالزھرة العاطفة،  يھ شیوًعا ھاأن أكثر

 تك��ون م��نت يوھ�� .ات المس��جلةمستحض��رالف��ي أكب��ر ع��دد م��ن 
على الرغم من  و. كرمة التسلق المعمرة مجففة من ثمارأزھار و
زھ��رة العاطف��ة عام��ل مزی��ل للقل��ق غی��ر مثب��ت  إال أن ش��عبیتھا،

م��ن  %  2.5تش��مل مكونات��ھ الرئیس��یة م��ا یص��ل إل��ى و. نس��بیًا
وك�����������ذلك  ، vitexin، وخاص�����������ة  flavonoidsمركب�����������ات 
coumarin  ،umbelliferone  0.05، و %  maltol .

، بم�ا  Harmala قلوی�دات اإلن�دول م�ن ن�وع كذلك ذك�ر اس�تخدام
  ، و harmaline  ، و harmine  ، و harmanف��ي ذل��ك 

harmalol  ،0.01حت�ى یص�ل تركی�زه ( عالجی�ة تحت بمقادیر 
 البیرت���وانزھ���رة العاطف���ة داخ���ل  إن إعط���اء مس���تخلصو. )%

. النش�اط الحرك�يوی�ؤثر عل�ى الن�وم  فت�رة یس�بب إطال�ةللجرذان، 
ذات الص����لة إل����ى  والفعالی����ات الفعالی����اتال یمك����ن ع����زو ھ����ذه و

إج��راء  یل�زم وھن�ا .المستخلص�ةأو القلوی�ات  مركب�ات الفالفونوی�د
 . عند البشر الفعالیة هدراسات سریریة للتحقق من ھذ

اس�تخدام  FDA وال�دواء الغ�ذاء منظم�ة، حظ�رت  1978ف�ي ع�ام 
ف��ي المستحض��رات المھدئ��ة الت��ي ال تحت��اج إل��ى  العاطف��ةزھ��رة 

وم��ع ذل��ك، . یتھ��اوفعال ھ��انال��م تثب��ت آم نظ��راً لكونھ��اوص��فة طبی��ة 
باس��تخدامھا ف��ي ع��الج االض��طرابات  E أذن��ت اللجن��ة األلمانی��ة

ف�ي الحرك�ة ف�ي  إنق�اصقدرتھا عل�ى إح�داث ب العصبیة، مستشھدة
الجرع�ة الیومی�ة المعت�ادة ھ�ي وتك�ون  التجارب عل�ى الحیوان�ات.
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tel:1986
tel:2.5
tel:0.05
tel:1978


 

. منفص�لةجرع�ات  عل�ىمالعق صغیرة) تؤخذ  6-3 غرام ( 4-8
 ولم یتم تسجیل أثار جانبیة أو مضادات استطباب لھا.

 

 

 ھرة العاطفةز یمثل الشكل :

 

4. Hops 
. لن��وممس��اعد عل��ى اش��ائع  عنص��ر عش��بي أخ��رھ��ي  Hopsال��ـ 

م����ن  %30- 15 عل����ى ح����واليھ����ذا العنص����ر العش����بي یحت����وي 
 عن��دمذاق��ھ الم��ر واس��تخدامھ كم��ادة حافظ��ة ب یمت��ازال��راتینج ال��ذي 
لل��ـ م��ن ناحی��ة أخ��رى، ف��إن الخص��ائص المھدئ��ة . وتخمی��ر البی��رة
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tel:4-8
tel:4-8
tel:3-6


 

Hops  وھناك الكثی�ر م�ن المعلوم�ات الخاطئ�ة ف�ي مؤكدةلیست ،
 .  األدبیات

ل�یس ل�ھ ت�أثیر  Hopsالـ نج یأن رات Wagener و Hänsel وجد
 .الف��ممث��بط للجھ��از العص��بي المرك��زي عن��دما یؤخ��ذ ع��ن طری��ق 

فإن العوامل المس�ببة ، المادة العشبیةومع ذلك، فعندما یتم تخزین 
 colupulone ، وlupuloneو ، humuloneالمر مثل  للطعم

-methyl-3-2 ھ�و : تخضع ألكسدة تلقائیة إلنتاج كحول مع�ین 
buten-2-ol ،بوتین�����ولال میثی�����ل ، أو بش�����كل أكث�����ر بس�����اطة .

والي ـ��ـالمخزن��ة لم��دة ع��امین عل��ى ح Hopsال��ـ تحت��وي عین��ة و
ھ�ذا المرك�ب المتط�ایر  ویس�بب. بوتین�ولالم�ن میثی�ل  %  0.04

ت��أثیرات مثبط��ة للجھ��از العص��بي المرك��زي عن��د استنش��اقھ، وق��د 
بال��ـ للوس��ائد الممل��وءة  المخ��درةافت��رض ھ��ذا لمراع��اة الت��أثیرات 

Hop.  میثی��ل بوتین��ول الوم��ع ذل��ك، ف��إن جرع��ة واح��دة فعال��ة م��ن
 . Hopالـ غرام من   150في  ةموجود تكون

ھو محفز قوي  colupulone الـ ومن ناحیة أخرى، فقد ثبت أن
-2أن ، وق��د ت��م اقت��راحعن��د الفئ��رانالكب��دي  P450 للس��یتوكروم

methyl-3-buten-2-ol   ف���ي الجس���م الح���ي م���ن  إنتاج���ھی���تم
وم��ع ذل��ك، یج��ب أن .  P450 المحف��زة ب��األنزیمخ��الل األكس��دة 
لجھ��از العص��بي المرك��زي ل ةمثبط��ال الفعالی��ةم��ن  نس��تنتج أن ك��الً 

أو  Hop ال����ـ مستخلص����ات مھدئ����ة ف����ي فعالی����اتأي  وتحدی����د
 .  في ھذا الوقت تساؤلھو في موقع  مستحضراتھا
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tel:0.04
tel:0.04
tel:150
tel:450
tel:450


 

 

 )HOPSنبتتة الھویس ( یمثل الشكل :

 

 Bacopaالباكوربا  .5
ھو مص�در و , Bacopa monnieri یدعى النبات بشكل كامل بـ

اس�تخدمت . وق�د وسحقھ، وعادة ما یتم تجفیفھ Ayurvedicعقار 
إیثانولی��ة م��ن  مستخلص��اتاألبح��اث العلمی��ة الحدیث��ة بش��كل ع��ام 

ت��م ترش��یحھا وتبخیرھ��ا حت��ى الجف��اف حی��ث م��واد نباتی��ة، منق��وع 
عل�ى نط�اق  Bacopa saponins ال�ـ عتب�ریو وذل�ك ف�ي الخ�الء.

رب����اعي الحلق����ات م����ن ن����وع  وھ����و ثالث����ي التریبینوئی����د(واس����ع 
dammaraneع���ن  والمس���ؤولللنب���ات  الفع���ال العنص���ر ) أن���ھ

 ً  Bacoside، وق�د ت�م تحدی�د خصائصھ العالجیة المدعومة علمیا
A  ، وھ��وبیولوجیً�ا،  الفع�الالمك��ون الرئیس�ي حی�ث افت�رض بأن�ھ 
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 bacopaside و، bacoside A3، م�ع saponinsم�زیج م�ن 
II  ،ایزومرو jujubogenin الناتج ع�ن C bacopasaponin ،
ك��ذلك ف��إن ال��ـ  .مكون��ات رئیس��یةك  C bacopasaponin و

Bacoside B الـ ھو أیضا خلیط من saponins  . 

 لم���دة أربع���ة أس���ابیع Brahmiت���م إعط���اء ش���راب مص���نوع م���ن 
م�ا یع�ادل جرع�ة أي جرعتین ( مقسومة إلى مل 30 بجرعة كلیة

خمس���ة وثالث���ین وذل���ك لم���ن النب���ات المجف���ف)  غ���رام 12یومی���ة 
 ولق����د أنقص����ت. يعص����ابال مریًض����ا بالغً����ا یع����انون م����ن القل����ق

م�ن القل�ق باإلض�افة إل�ى  مھ�مبش�كل  Bacopa ال�ـ  مستحض�رات
كم��ا ل��وحظ المباش��رة, وال��ذاكرة  ,والتركی��ز ال��دماغ,س��ین أداء تح

, بالحال�ة الحس�نةالع�ام  مع الش�عورانخفاض في اإلرھاق الذھني، 
كان��ت و. وزن الجس��مب��وتحس��ن نوعی��ة الن��وم والش��ھیة، وزی��ادة 

. ك���ذلك ت���م اآلث���ار الجانبی���ة ض���ئیلة وغی���ر ذات أھمی���ة س���ریریًا
 .ف�ي ع�ام انعند الج�رذالتوصل لدراسة تجریبیة للقلق السریري 

م�ن  % 25 یح�وي، ال�ذي  Bacopa ال�ـ مس�تخلص وإن  1998
bacoside A  ، لورازیب��ام، لنش��اط مزی��ل للقل��ق مماث��ل ك��ان ل��ھ

، ولك�ن ب�دون اتالبنزودیازیبین مجموعة للقلق من حالوھو دواء 
كان لھ الصیدالني، بل الشكل مرتبط بجانبي  حدوث النساوة كأثر
كعام�ل   Bacopaالـأیضا، تم تقییم إمكانات . تأثیر معزز للذاكرة

 مضاد للتوتر في الفئران م�ن خ�الل الحك�م عل�ى ت�أثیر مس�تخلص
 (AS) الح�اد اإلرھ�اق عل�ى ك�ل م�ن المعیاري B. monnieri الـ

 Panax ال��ـ باس��تخدام مس��حوق ج��ذروذل��ك ،  (CS) والم��زمن
quinquefolius المعالج������ة المس�����بقة بجرع������ة وإن . ریكمع�����ا

ق�د ) غ/ ك� غم� monnieri B (40 .ال�ـ منخفض�ة م�ن مس�تخلص
 والت��ي تش��مل AS المحرض��ة بال��ـ التب��دالتكس��ت بش��كل كبی��ر اع
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tel:1998


 

والمس����توى المص����لي لن����اقالت األم����ین القرح����ة  نس����بة ح����دوث
فق��د المعالج��ة المس��بقة بجرع��ة أعل��ى . أم��ا  (AST) األس��بارتیة

 نس�بة ح�دوثف�ي  CS یس�ببھا الت�ي التب�دالتكس�ت بش�كل كبی�ر اع
 ال�ـ الكری�اتین كین�از، وومس�توى القرحة، ووزن الغدة الكظریة، 

AST .ال��ـر یأثت��ل دلی��للق��د عث��ر عل��ى وBacopa   المفی��د عل��ى
، بما ف�ي ذل�ك )/ الوظیفة الفكریة الفتى IQاإلستعرافیة ( الوظیفة 

وك���ذلك  , (ADHD) الحركی���ةاالنتب���اه وف���رط  قل���ةاض���طراب 
األخ���رى تم���ت  وح���االت ,متالزم���ة القول���ون المتھ���یج, والص���رع
 اإلعتیادی�ة م�ن أج�لالجرع�ة وإن . في دراس�ة منش�ورة تھامراجع

 مس��تخلصم��ن  الی��وم/  غمل�� 2 150×ھ��ي  اإلس��تعرافيلت��أثیر ا
 bacosidesم��ن  % 50إل��ى م��ا ال یق��ل ع��ن  مض��افةاإلیث��انول 

 .B الـ لإلعطاء الحاد لمستخلصلم یكن و. لمدة ثالثة أشھروذلك 
monnieri   تم استخدام اإلستعرافیة. وقد أي تأثیر على الوظیفة

لع��دة  Ayurvedicبأم��ان ف��ي ط��ب  Bacopa ال��ـمستحض��رات 
المرك���زة  bacosides إعط���اء ال���ـت���م وق���د . مئ���ات م���ن الس���نین

بجرع�ات  ) أوغم�  (300-20 لل�ذكور األص�حاء بجرع�ات مف�ردة
حی��ث كان��ت ) یومیً��ا لم��دة أربع��ة أس��ابیع غم�� (200-100 متع��ددة

 الجانبیة. من اآلثار وخلت  بشكل جیدمتحملة 
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tel:150
tel:20-300
tel:100-200


 

 

 Bacopaالباكوربا نبتتة  یمثل الشكل :

 

 Gotu kolaجاتو كوال  6

Gotu kola  )" ك���وب" باللغ���ة الورق���ة عل���ى ش���كل البمعن���ى
 معم�رة ةھ�ي عش�بواللغة الرسمیة في سریالنكا) وھي السنھالیة، 

المناخات ش�بھ االس�توائیة واالس�توائیة  متوطنة في عطریة ةزاحف
ض���فاف المی���اه ومن���اطق  عل���ىتزدھ���ر ف���ي الرطوب���ة العالی���ة  و

یُطل��ق و. ص��خریةوالمشمس��ة، والرطب��ة، الماكن .واألالمس��تنقعات
ف���ي المن���اطق   Centella asiatica (L.)اس���م عل���ى النب���ات

 عائل�ة( .Hydrocotyle asiatica ل�ـ م�رادفوھ�و ، الحض�ریة
(Apiaceae ، وت��دعى بال��ـ Brahmi  ،وذل��ك بش��كل ف��ي الھن��د

. Manduka parniو ،  Bacopa monnieri ل��ـ : ث��لمام
النبات موضعیا وداخلیا من أج�ل  مستخلصاتتقلیدیا، تم استخدام 
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التاس��ع عش��ر، تم��ت من��ذ الق��رن و. التئ��ام الج��روح وع��الج الج��ذام
الجل��د  لع��الجالنب��ات ومستخلص��اتھ ف��ي الھن��د اس��تخدام التوص��یة ب
ت�م ك�ذلك . الدواليقرحات ف واوالذئبة والصد باإلكزیماالمصاب 

. األخ���رى الموض���عیةتس���جیل العدی���د م���ن التطبیق���ات التقلیدی���ة 
عن�د مفی�دة بش�كل خ�اص  C asiatica اعتبرتباإلضافة إلى ذلك 

 انقطاع الطم�ث وأم�راض الجھ�از الب�ولي :مثل في حاالت اإلناث
األج��زاء الطبی��ة للنب��ات ھ��ي األج��زاء الھوائی��ة . وإن و التناس��لي

 األش��كال وتوج��دوالج��ذع. المجفف��ة واألوراق الطازج��ة والمجفف��ة 
بش���كل رئیس���ي حم���ض و، triterpenoidsش���كل عل���ى  الفعال���ة

asiatic ،حم�������������������ض وmadecassic، و asiaticosideو ، 
medacassoside .ب���ین ال���ـ  عالق���ة توج���د الو gotu kola 

 ،)Cola nitida)  ،C. acuminate الك��وال أو ج��وز الك��والو
 . ال یحتوي على الكافیین  gotu kolaحیث أن الـ 

 .C لل��ـاألوراق الطازج��ة والمجفف��ة  مستخلص��اتوق��د تب��ین أن 
asiatica لقل��ق، م��ن وا ومض��ادة لإلجھ��اد, مھدئ��ة, اتتمتل��ك ق��در

ت���م إج���راء تقی���یم لت���أثیر و رجی���ة.لی���ات الكولیناآلخ���الل تعزی���ز 
عل��ى الجھ��از العص��بي   C. asiatica لل��ـم��ائي المس��تخلص ال

 إن اإلعط������اء داخ������ل البیرت������وانو. الفئ������ران عن������دالمرك������زي 
وی�ؤخر اإلختالج�ات  ةالعفوی ةالحركی ینقص الفعالیةلمستخلص، ل

درج�ة مماثل�ة ب pentylenetetrazole (PTZ)  المعتم�دة عل�ى
 المعتم��دوق��د أدى ذل��ك أیًض��ا إل��ى تعزی��ز الن��وم . ال��دیازیبام لت��أثیر
ولكنھ لم ی�ؤثر عل�ى وق�ت الجم�ود ف�ي  pentabarbitone على

  C. asiatica مستخلص إیث�انولي م�ن وھناكاختبارات السباحة. 
ض���د اإلجھ���اد ف���ي مجموع���ة متنوع���ة م���ن  ةكبی���ر فعالی���ة أظھ���ر

وج��ود تم��ت اإلش��ارة إل��ى  . وق��دالفئ��ران عن��داختب��ارات اإلجھ��اد 
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أظھ�ر ت�أثیر مس�كن، جنبً�ا إل�ى جن�ب كم�ا لالكتئاب  ةمضاد فعالیة
وق�د أك�دت الدراس�ات الت�ي . مع انخفاض في استجابة قشر الكظر

 C. asiatica م�ائي ألوراقال يكح�ولالمس�تخلص الأجریت على 
مھ��دئ للنب��ات، مم��ا أدى إل��ى تقوی��ة وت��أثیر مزی��ل للقل��ق / وج��ود 

 ةالمض�اد الفعالی�ةالفئران، وك�ذلك  للفینوباربیتال في متأثیر المنوال
بالنس��بة كم��ا ل��وحظ س��ابقًا وذل��ك ،  PTZ الناجم��ة ع��نلالخ��تالج 

 . الفئران عندمستخلص المائي لل

 مض�بوطة بال�دواء الغف�لدراس�ة مزدوج�ة التعمی�ة ، لقد أجری�ت و
قس��م الط��ب النفس�ي، جامع��ة أوت��اوا، بف�ي مستش��فى أوت��اوا الملك�ي 

 عل���ى gotu kola ت���أثیرات ال���ـ ج���رى استقص���اء حی���ث. كن���دا
 gotu kola نس�بت لل�ـ، التي  (ASR)االستجابة الصوتیة المفاجئة

ً ت��م إعط��اء أربع��ین شخًص��ا . حی��ث ف��ي الفئ��ران (واح��د  ص��حیحا
وعش��رون رج��ًال وتس��عة عش��ر ام��رأة)، تت��راوح أعم��ارھم ب��ین 
ثمانیة عش�ر إل�ى خمس�ة وأربع�ین عاًم�ا، ع�ن طری�ق الف�م جرع�ة 

 المس����حوقة ةوراق المجفف����األراًم����ا م����ن غ 12 حجمھ����اح����دة وا
  300 ) أو 20م�ل م�ن عص�یر العن�ب (ن =   300ممزوجة ف�ي

لون للس�ابق ب�امط�ابق ال) 20مل من عصیر العنب الع�ادي (ن = 
 .  والطعم والرائحة

الحال�ة  ومعلوم�اتضغط الدم  حالة معدل القلب, و تم تسجیلوقد 
 120و 90و  60و  30 الدقیق�ة وعند عند القیم القاعدیةالمزاجیة 

كانت االستجابة المفاجئة أقل إحص�ائیًا بش�كل اإلعطاء. حیث بعد 
 gotu kolaال��ـ دقیق��ة ثالث��ین وس��تین م��ن تن��اول ال ملح��وظ بع��د

  0.77و  0.48، م�ع حج�م ت�أثیر یبل�غ الغف�لبالمقارنة م�ع ال�دواء 
ل�م یك�ن ھن�اك . ولقل�قل للفعالی�ة الحال�ة وذلك بالنسبةعلى التوالي، 

عن��د الق��یم  والمعالج��ة األساس��یة بال��دواء الغف��لف��رق ب��ین الع��الج 
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مع���دل القل���ب ل وذل���ك بالنس���بةالحق���ة، الوق���ات األوف���ي  القاعدی���ة
 المق��در، باس��تثناء مس��توى الطاق��ة ی��ةالمزاج والحال��ةوض��غط ال��دم 

   .ذاتیًا

. عل�ى ال�تعلم و ال�ذاكرة C. asiatica ثیرات ال�ـكم�ا ت�م دراس�ة ت�أ
لم�دة  غ/ ك غم (200 أظھر المستخلص المائي للنبات بأكملھ حیث

أربعة عشر یوًما) تحسنًا في التعلم والذاكرة في ك�ل م�ن ص�ندوق 
آلی�ة  حی�ث یش�یر ذل�ك إل�ى مش�اركة ,المك�وك والنم�اذج المتدرج�ة

إح�دى التج�ارب الس�ریریة المثی�رة . وقد أظھ�رت مضادة لألكسدة
 اً تعزی��ز  1977مزدوج��ة التعمی��ة ف��ي الھن��د ف��ي ع��ام واللالھتم��ام 

ً للقدرات العقلیة ل�دى ثالث�ین طف�ًال "مع�اقین  اً كبیر " (س�بع تطوری�ا
تت��راوح أعم��ارھم ب��ین س��بعة إل��ى  ,فتی��ات وثالث��ة وعش��رون فت��ى

 .gotu kolaاس�تخدام مستحض�ر ثمانیة عشر عاًما) تم عالجھم ب
ً تبعد ستة أشھر، أظھر األطفال و أفض�ل، وك�انوا أكث�ر  شامالً  كیفا

لس�وء لھم. و المھام المسندة فيانتباھاً، و أكثر قدرة على التركیز 
 0.5 ( ق�رص واح�د ش�كلالح�ظ، ی�تم وص�ف الع�الج فق�ط عل�ى 

یج��ب زی��ادة استكش��اف كم��ا ) ف��ي الی��وم لم��دة س��تة أش��ھر. غ��رام
  .gotu kola الـ إمكانات 

  

 Gotu kolaجاتو كوال نبتتة  یمثل الشكل :
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 التریبتوفان :  -ل  7

 یوج��د، ب��ل ھ��و حم��ض أمین��ي طبیع��ي ةتریبتوف��ان ل��یس عش��بال
. ف�ي العدی�د م�ن البروتین�ات النباتی�ة والحیوانی�ة %  2-1كیز ابتر
 الج���راثیمالتخمی���ر باس���تخدام  عب���ر جی���دة ی���تم إنتاج���ھ بكمی���اتو

ھ�و حم�ض أمین�ي أساس�ي یج�ب المنتقاة. والتریبتوف�ان ب�التعریف 
الح���د األدن���ى . ویك���ون الحص���ول علی���ھ م���ن مص���ادر خارجی���ة

ً یومی� المطلوب من�ھ ) لك�ل كیل�وغرام % 30( غم� 3للب�الغین ھ�و  ا
فإن�ھ رط�الً،  180ش�خص یبل�غ وزن�ھأج�ل  . فم�نم�ن وزن الجس�م

 رام.غ  0.25حوالي ل یحتاج

قل�ل یتریبتوف�ان  -Lم�ن  غ 1وقد أظھرت الدراس�ات أن جرع�ات 
لنوم عن طریق زیادة "النع�اس" ال�ذاتي ل الالزمة كمونفترة المن 

یعتق�د أن�ھ یعم�ل ع�ن طری�ق زی�ادة . حی�ث االس�تیقاظ زم�نوتقلیل 
السیروتونین في بعض خالیا الدماغ، مما ی�ؤدي إل�ى الن�وم ولك�ن 

عل�ى ال�رغم م�ن ع�دم . وب العقل�يیساعد أیًض�ا ف�ي ع�الج االكتئ�ا
ت���م بی���ع كبس���والت وأق���راص م���ن  إال أن���ھاعتم���اده أب���ًدا ك���دواء، 

عل�ى  غم  667إلى   100األحماض األمینیة بكمیات تتراوح من 
وذل�ك نطاق واسع كمساعدات للنوم في متاجر األطعم�ة الص�حیة 

 . 1989حتى عام 

، ةخطی��ر دموی��ة اتاض��طراب م��ن وف�ي ذل��ك الع��ام، ب��دأت ح�االت 
تحدث في  (EMS)   فرط الحمضاتمع  -عضلياللم األ متالزمةو

. حی��ث تریبتوف��انالاألف��راد األص��حاء ال��ذین تن��اولوا كمی��ات م��ن 
تریبتوف�ان  -Lبس�حب أم�راً  FDA وال�دواء الغذاء أصدرت منظمة
 وب���أي ص���یدالنيب���أي ش���كل  مراقب���ة والموج���ودةالمص���نعة دون 
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 500المنتج تسبب بالفع�ل ف�ي أكث�ر م�ن  حیث أن، كانت جرعات
 .وسبعة وثالثین حالة وفاة  EMS حالة طوارئ

إل�ى  المش�تبھة األحم�اض األمینی�ة ك�ل تم تتب�عوفي نھایة المطاف 
. ف�ي الیاب�ان Showa Denko K. K ھ�و مص�نع : مص�نع واح�د

استخدمت تلك المنظمة جرثومة جدیدة معدلة وراثی�ا إلنت�اج حیث 
L-المتع�ارف. حس�ب وذل�ك ت أیضا إجراء التنقیة تریبتوفان وعدل

تریبتوف�ان إل�ى -L بعی�ًدا ع�ن EMS ال�ـ ثم تحول الشك ح�ول س�بب
تم إزالتھ�ا، أثن�اء یلم  التي الملوثات التي تم إنتاجھا، أو على األقل

-1,1iوقد تم اآلن تحدید أح�د الملوث�ات عل�ى أن�ھ . عملیة التخمیر
ethylidenebis(l-Tryptophan)  مل�وث ت�م العث�ور عل�ى كما

یش��بھ المرك��ب . و l-alanine-(phenylamino)-3 ھ��وآخ��ر 
ال�ذي ك�ان وفي زیت بذور اللفت الص�ناعي  موجوداً  األخیر ملوثًا

عندما ت�م  1981في إسبانیا في عام  EMS الـ مسؤوًال عن انتشار
ألغ��راض الطھ��ي . ف��ي المجم��وع، ت��م  المش��وباس��تخدام الزی��ت 

ً متورط�تحدی�د س�بعة عش�ر ملوثً�ا  المرافق�ة  EMS ح�دوث ال�ـف�ي  ا
 العناصر الكیمیائی�ةتریبتوفان، وواحدة أو أكثر من ھذه ال إلعطاء

وال  .بآلی�ة غی�ر مح�ددة EMS تح�ریض ح�دوث ال�ـق�د ت�ؤدي إل�ى 
تریبتوف�ان عل�ى -Lتزال ھناك بعض الشكوك حول قدرة مصنعي 

إنتاج حمض أمیني نقي خاٍل من الملوثات الس�امة المحتمل�ة. لك�ن 
ال ی��زال المل��وث ال��دقیق ال��ذي یس��بب الس��میة غی��ر مع��روف، وق��د 

 EMS م�ن ح�االت ال�ـ % 5 ل�ـزاد ھذا تعقیًدا حقیقة أن ما یص�ل 
، مم���ا یش���یر إل���ى أن تریبتوف���ان المل���وث,  -Lغی���ر مرافق���ة لل���ـ 

 تریبتوفان غیر المل�وث ق�د تس�بب أیًض�ا -Lالجرعات الكبیرة من 
ونتیجة لذلك، لم تسمح . اإلضطرابات اإلستقالبیة بسبب EMS الـ

. تریبتوف��ان كمكم��ل غ��ذائيالببی��ع  FDA وال��دواء الغ��ذاء منظم��ة
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س��المة  م��دى بح��ث إض��افي ف��ي إلج��راءبالتأكی��د، ھن��اك حاج��ة و
حت��ى مھ��م. كعام��ل عالج��ي محتم��ل  الص��افيتریبتوف��ان الوفعالی��ة 

الوقت الذي یمكن فیھ ضمان سالمة المنتج المسوق، یجب تجن�ب 
 .ن المصنع بأي شكل من األشكالاستھالك التریبتوفا

 

 

 التریبتوفان -التركیب الكیمیائي لمركب ل یمثل الشكل :

 

 المیالتونین : 8

ھ���و  (N-acetyl-5-methoxytryptamine) المیالت���ونین
 ھرمون یتم إنتاجھ في الغدة الص�نوبریة لجمی�ع أن�واع الث�دییات و

 تصنیعفي البشر، یتم ف .ألغراض تجاریةیجري تصنیعھ كیمیائیاً 
ویح�افظ علی�ھ  خالل الوقت المظل�م م�ن الی�وم وإفرازهالمیالتونین 

ی�تم ال�تحكم ف�ي ھ�ذا و. س�اعات النھ�اربمستویات منخفض�ة خ�الل 
النھ��اري الملح��وظ ف��ي التركی��ب ع��ن طری��ق إدراك الع��ین  التب��دل
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 حی��ث أن   .7.2للض��وء والظ��الم، واآللی��ة موض��حة ف��ي الش��كل 
متص�لة بالغ�دة الص�نوبریة عب�ر مس�ار متع�دد  تك�ون شبكیة الع�ین

األعصاب یشمل النواة فوق التصالبیة في منطقة م�ا تح�ت المھ�اد 
 القسم العل�وي م�ن في العصبونات قبل العقدیةومن ثم عن طریق 

 -العلی��ا  الرقبی��ةالنخ��اع الش��وكي الص��دري ال��ذي یعص��ب العق��د 
 الت����ي تف����رز بع����د العقدی����ة الودی����ة العص����بونات منش����أمك����ان 

 -بیت�ا مستقبالت على Norepinephrine یؤثر الـلنورابنفرین. ا
الحلق�ي داخ�ل  AMP  ال�ـ في الغدة الص�نوبریة لزی�ادة األدرنرجیة

ب�دوره إل�ى زی�ادة ملحوظ�ة ف�ي  الحلق�ي AMP الـ الخالیا، ویؤدي
 تص��نیع، مم��ا ی��ؤدي إل��ى  N-acetyltransferase فعالی��ة ال��ـ

 .  المیالتونین

وك�ذلك دور ف�ي  ت�أثیر مح�رض عل�ى الن�وم للمیالتونین في البشر
   مع نظام ضوء/عتمة الیوماوي. اإلستیقاظ /تزامن حلقة النوم

 

 التركیب الكیمیائي لمركب المیالتونین یمثل الشكل :
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باإلعتم�اد المیالت�ونین ف�ي الغ�دة الص�نوبریة  تص�نیع آلیة ض�بط : 2الشكل 
   .الشبكیة وتحت المھاد على
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تكون مستویات المیالتونین اللیلیة في أعلى مستویاتھا في مرحل�ة 
الطفولة المبكرة، وتنخفض خالل فترة المراھقة، وتبقى ثابتة إل�ى 

ق�د یس�اھم . وانخفاًض�ا تب�ديحد ما حتى أواخر حی�اة الب�الغین، ث�م 
ھذا الض�عف ف�ي إنت�اج المیالت�ونین ف�ي زی�ادة ت�واتر اض�طرابات 
النوم لدى كبار السن، وقد یكون الع�الج بب�دائل المیالت�ونین فع�اًال 

م��ن المجموع��ات الس��كانیة. ف��ي تحس��ین ج��ودة الن��وم ل��دى ھ��ؤالء 
وج�����دت دراس�����ة مح�����دودة بحث�����ت ت�����أثیر تركیب�����ة المیالت�����ونین 

 وذل��ك عل��ىعل��ى ج��ودة الن��وم  م��غ 2 التح��رر بمق��دار المض��بوطة
م��دى ثالث��ة أس��ابیع ف��ي ثالث��ة وعش��رین م��ن األش��خاص المس��نین 

كف��اءة الن��وم كان��ت أكب��ر  حی��ث وج��د أنال��ذین اش��تكوا م��ن األرق 
 وزم�ن الغف�لال�دواء  إعطاء بعد ھالمیالتونین من إعطاء بكثیر بعد

في دراس�ة منفص�لة، و. كان أقصر بكثیر  النوم بدء االستیقاظ بعد
مل���غ) م���ن  1أو  0.3 ( ألش���خاص جرع���ات منخفض���ةتلق���ى ا

  .9و  ,8, و6عند الساعات  المیالتونین في المساء

لقد قلل إعطاء أي من الجرعتین الس�ابقتین ف�ي أي م�ن الفت�رات و
الزمنیة الثالث من فترة الكمون الالزمة لل�دخول ف�ي الن�وم و م�ن 

المقاب�ل فترة الكمون الالزمة للوصول للمرحلة الثانیة من الن�وم. ب
ل��م یث��بط المیالت��ونین مرحل��ة ن��وم ال��ریم وك��ذلك ل��م یمن��ع ح��دوث 

وفي المرضى الذین یعانون م�ن  الصداع في الصباح بعد العالج.
صعوبة في الحفاظ على النوم، قد ال تحق�ق الجرع�ات المنخفض�ة 
م�ن المیالت�ونین تركی�زات دموی�ة كافی�ة للحف�اظ عل�ى الن�وم. ولق�د 

مل�غ عن�د الش�باب مس��تویات  2حقق�ت جرع�ة المیالت�ونین الفموی�ة 
ذروة أعل���ى بنح���و عش���ر م���رات م���ن المس���تویات الفیزیولوجی���ة 

غی��ر اإلنت��اج ال��داخلي، واس��تمر المس��توى تم��ع ذل��ك، ل��م یاللیلی��ة. و
ومن أجل الحفاظ عل�ى  المرتفع لمدة ثالث إلى أربع ساعات فقط.
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تراكیز مصلیة فعال�ة للمیالت�ونین ط�وال اللی�ل، ربم�ا یك�ون ھن�اك 
منخفض���ة  داعم���ة عالی���ة م���ع جرع���اتتحمی���ل حاج���ة لجرع���ات 

ولق�د ذك�ر  .متكررة أثن�اء اللی�ل أو تراكی�ب تتح�رر بش�كل مس�تدام
إعط���اء المیالت���ونین خ���الل النھ���ار، وذل���ك عن���دما ال ی���تم إنت���اج 
المیالتونین بمستویات قابلة للكشف، وذلك لخف�ض درج�ة ح�رارة 
الجسم وتقترح أن التأثیرات المنومة للمیالت�ونین تك�ون متواس�طة 
م��ن خ��الل االنخف��اض ف��ي درج��ة ح��رارة الداخلی��ة للجس��م. ولق��د 

دوی���ة الحاص���رة لمس���تقبالت بیت���ا أظھ���رت دراس���ة حدیث���ة أن األ
، مثل : األتینول�ول، یمك�ن أن تث�بط  B-adrenergic األدرنرجیة

اإلنت��اج اللیل��ي ال��داخلي للمیالت��ونین ل��دى الش��باب وتوص��لھا إل��ى 
 مستویات منخفضة نموذجیة للمسنین. 

، وج��د أنھ��ا الح��االتعن��دما تم��ت دراس��ة ج��ودة الن��وم ف��ي ھ��ذه و
و ص�عوبة ف�ي الع�ودة إل�ى الن�وم،  م�ع ياللیل� اإلستیقاظزادت من 

زیادة في متوسط إحداث والنوم العمیق، و انقاص فترة نوم الریم
ل�ذلك، ق�د یك�ون المیالت�ونین مفی�ًدا . اللیلیةالداخلیة درجة الحرارة 

، اللبی�ةح�رارة العالج اضطرابات النوم المرتبطة بارتفاع درجة ل
وق�د دوری�ات. ف�ي  مثل تلك التي یعاني منھا كبار السن والعاملین

على إج�راء الیومیة  األنظمةقدرة المیالتونین على تعدیل  شجعت
الوقای��ة م��ن  العدی��د م��ن الدراس��ات الت��ي تبح��ث ف��ي اس��تخدامھ ف��ي

ف���ي تجرب���ة مزدوج���ة . واض���طراب ال���رحالت الجوی���ة الطویل���ة
الغف��ل ف��ي مض��یفات الطی��ران الدولی��ة، ال��دواء التعمی��ة مض��بوطة ب

المیالتونین الذي یتم تناول�ھ یومیً�ا لم�دة خمس�ة ملغ من  5تبین أن 
أیام، بدًءا من یوم المغادرة، یقلل من اضطراب الرحالت الجوی�ة 

في وقت الن�وم  . مثالیاً, یجب إعطاء المیالتونینواضطراب النوم
أو بعد ركوب الطائرة ألن األشخاص قد یع�انون م�ن النع�اس ف�ي 

. س�اعة واح�دة تقریبً�الس�تمر یو اإلعطاءغضون ثالثین دقیقة بعد 
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. وق�د س�جل الستخدام المیالتونین ض�ئیلة الجانبیةیبدو أن اآلثار و
وبس�بب اآلث�ار الس�لبیة , الصداع واالكتئاب الع�ابركالً من  حدوث

المحتملة في الیوم الت�الي، یج�ب تح�ذیر المرض�ى بع�دم القی�ادة أو 
ل���م ی���تم دراس���ة اآلث���ار . لك���ن تش���غیل اآلالت بع���د تن���اول ال���دواء

الغ�ذاء وال�دواء  منظمة ىلم تتلق األمد.و عطاء الطویللال مرافقةال
لمیالتونین، لكنھا تحذر من ل جانبیة أثاراألمریكیة أي تقاریر عن 

أن المس��تھلكین ال��ذین یتن��اولون المیالت��ونین یفعل��ون ذل��ك دون أي 
وإل���ى أن ی���تم . ض���مان بأن���ھ آم���ن أو س���یكون ل���ھ أي ت���أثیر مفی���د

اسات، یج�ب تجن�ب المیالت�ونین م�ن قب�ل استكمال المزید من الدر
النساء الحوامل واألمھ�ات المرض�عات واألطف�ال (ألنھ�م ینتج�ون 
بش���كل طبیع���ي مس���تویات عالی���ة م���ن المیالت���ونین) والمرض���ى 

ع����راض األالنفس����یین (ألن المیالت����ونین ق����د ی����ؤدي إل����ى تف����اقم 
ع���الج لمیالت���ونین لم���بھم لاس���تخدام  لق���د ك���ان ھن���اك ).ی���ةاالكتئاب

مجموع��ة م��ن الكت��ب األكث��ر مبیعً��ا  وذل��ك ف��ياض��طرابات الن��وم 
بأن���ھ عام���ل مض���اد  تص���فھومق���االت المج���الت الش���ھیرة الت���ي 

للشیخوخة، مانع للحمل عن طری�ق الف�م، م�انع للس�رطان، مض�اد 
 . لألكسدة، ومنبھ مناعي، على سبیل المثال ال الحصر

 للحم���ى المخفض���ة األدوی���ةت���م اكتش���اف المیالت���ونین ف���ي وق���د 
[Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.]  مس��تویات وذل��ك ب

میكروغ�رام / غ�رام م�ن األوراق   2.45إل�ى   1.37تتراوح من 
 (.Hypericum perforatum L)  نبت�ة س�انت ج�ونوف�ي المجففة، 
 و ف�ي میكروغرام / غ�رام م�ن الزھ�ور المجفف�ة،  4.39 بمستوى

 Scutellaria baicalensis)  بایك���ال أو الجمجم���ة الص���ینیة
Georgi) میكروغ���رام / غ���رام م���ن األوراق   7.11 بمس���توى

وم�ع ذل��ك، ل�م یثب�ت م��ا إذا كان�ت مس�تویات المیالت��ونین  .المجفف�ة
المنتج�ات التجاری�ة المش�تقة م�ن ب عند الع�الجذات أھمیة سریریة 

   .ھذه النباتات
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 اإلكتئاب : ثالثا : 

المتع��ة أو الس��عادة، ب اإلحس��اسع��دم الق��درة عل��ى ھ��و  –االكتئ��اب 
 -مصحوبًا عادةً بمشاعر العج�ز وع�دم الق�درة عل�ى تق�دیر ال�ذات 

ً  وھ�و م�ا یس�مى. ھو أحد أكثر االضطرابات النفسیة شیوًعا  أیض�ا
ا یعني أنھ یسبب تغیرات في العواطف باالضطراب العاطفي، مم

تش�یر التق�دیرات إل�ى أن أم�راض . وأو المشاعر أو الحالة العقلی�ة
م�ن األم�ریكیین الب�الغین س�نویًا،  % 10االكتئاب تص�یب ح�والي 

العش����رة األكث����ر احتم����االً األس����باب واالكتئ����اب ھ����و واح����د م����ن 
ف�ي اإلن�اث  تواتراً  أشیعاالكتئاب ویكون  .الستشارة طبیب العائلة

األع��راض تك��ون م��رتین إل��ى ث��الث م��رات، وبال��ذكور ف��ي  ھمن��
االكتئابیة أكثر احتماال ف�ي كب�ار الس�ن، م�ع زی�ادة ف�ي األع�راض 

، الض��ھيالت��ي تح��دث بع��د التغی��رات الالإرادی��ة للغ��دد التناس��لیة (
ھن���اك أیًض���ا ارتب���اط وراث���ي، وتمی���ل و التب���دالت الذكوری���ة).

حی�ث  ,في ع�ائالت التجمعتحار إلى واالن یةضطرابات االكتئاباال
مرض��ى االكتئ��اب ھ��م أكث��ر عرض��ة لالدرج��ة األول��ى  أن أق��ارب

 . لإلصابة باالكتئاب ثالث مرات أكثر من غیرھم

تم استخدام أسماء أو تصنیفات مختلف�ة لوص�ف االض�طرابات لقد 
، یستخدم األطب�اء حالیً�ا التص�نیف ال�ذي وعلى أیة حال ,االكتئابیة

 العدی��د م��ن ھن��اكحی��ث  .ط��ب النفس��ي األمریكی��ةنش��رتھ جمعی��ة ال
متالزم�����ات فالض�����طرابات العاطفی�����ة، ل التش�����اخیص التفریقی�����ة

اإلكتئ�اب  و) الش�دید( الرئیس�ياالكتئاب الصرفة تس�مى االكتئ�اب 
غالبً��ا م��ا ی��تم ع��الج االكتئ��اب ) و(الخفی��ف إل��ى المتوس��ط الجزئ��ي

الص����دمات بنج����اح ع����ن طری����ق الع����الج النفس����ي، أو  الرئیس����ي
ق���د تس���بب األدوی���ة آث���اًرا . و، أو األدوی���ة الموص���وفةالكھربائی���ة

م����ن  كام����ل تخل����ص تس����ببجانبی����ة خطی����رة ولكنھ����ا یمك����ن أن 
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ھ��و اض��طراب م��زمن  اإلكتئ��اب الجزئ��ي ی��ة.ع��راض االكتئاباأل
یشمل مزاًجا مكتئبً�ا واثن�ین م�ن األع�راض األخ�رى عل�ى األق�ل، 

ة احترام ، وقلوالدعثمثل اضطراب الشھیة أو اضطراب النوم، 
م��زاج  قص��ةالت��ردد م��ع  وال��ذات، والی��أس، وض��عف التركی��ز، 

لعق�اقیر الت�ي تس�تلزم وص�فة اإن و. مكتئب لمدة عامین على األقل
الس�یروتونین مث�ل  التق�اط اإلنتقائیة لع�ودة مثبطاتالطبیة، خاصة 

 اإلكتئاب الجزئي.ستخدم لعالج تبروزاك، غالبًا ما 

امتثال المریض مشكلة ف�ي بع�ض األحی�ان  یعتبر، وعلى أیة حال
ألن اآلث��ار الجانبی��ة غی��ر الس��ارة (الص��داع واض��طراب الجھ��از 

ح��ل المبك��رة (أس��بوع إل��ى اوالعص��بیة) تح��دث ف��ي المر ,الھض��مي
التأثیر العالجي األقص�ى  یظھرأربعة أسابیع) من العالج، وقد ال 

ف��إن  باإلض��افة إل��ى ذل��ك،. ع��الجال ب��دءالحت��ى ثمانی��ة أس��ابیع بع��د 
تش�مل  مس�ببة لالض�طراب الجنس�يبعض األدویة لھا آثار جانبیة 

نق��ص الرغب��ة الجنس��یة، وانخف��اض حساس��یة األعض��اء التناس��لیة، 
. وتأخر النشوة الجنسیة، وعدم القدرة على تجربة النشوة الجنسیة

دواء عش���بي فع���ال لع���الج ح���االت  ينبت���ة س���انت ج���ون ھ���وإن 
 المرافق�ةلجانبیة غیر السارة اآلثار ا حدوث االكتئاب الخفیفة دون

   الموصوفة. لألدویة
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 : عشبي لالكتئابالعالج الرابعا : 

 ال�ـ م�ن أوراق وقم�م مزھ�رة م�ن (SJW) نبتة سانت ج�ون تتألف
Hypericum perforatum L. )عائلة   (Clusiaceae syn. 

Hypericaceae  العدی�د  معمعمرة  ةالنبات عبارة عن عشبوإن
ألوروب�ا  ألص�لياھ�ا موطن . ویع�ودزاھی�ةالصفراء المن األزھار 

وآسیا وق�د أحض�رھا المس�تعمرون األوروبی�ون إل�ى ش�مال ش�رق 
یتم الحصول على اإلمدادات التجاری�ة للنب�ات . والوالیات المتحدة

ف��ي ش��مال غ��رب المح��یط الھ��ادئ وش��رق  الطبیعی��ةم��ن النبات��ات 
سانت جون في ألمانیا، تعد مستحضرات نبتة و. الوالیات المتحدة

. عالیة القوة ھي العالج الرئیسي لالكتئاب الخفی�ف إل�ى المتوس�ط
یص���فھ بع���ض األطب���اء األلم���ان عش���رین م���رة أكث���ر م���ن حی���ث 

ب��روزاك، وھ��و مض��اد االكتئ��اب الرائ��د المس��تخدم ف��ي الوالی��ات ال
تحتوي نبتة سانت جون على العدید من المركبات ذات و .المتحدة

ي ھ���ذا الوق���ت ل���م ی���تم تحدی���د وم���ع ذل���ك، ف���. النش���اط البیول���وجي
وق�د رك�زت معظ�م األبح�اث الفعال�ة. الكتئ�اب ل ةمضادال العناصر

 لل������ـ المرتبط������ة بالنب������ات عل������ى الخص������ائص الدوائی������ة 
naphthodianthrones كی��ز تص��ل ابتر ةالموج��ودة ف��ي العش��ب

الرئیس���ي   naphthodianthrone إن ال���ـ %.  0.3إل���ى 
 ، ولك�����ن یوج�����د أیًض�����ا hypericin الموج�����ود ھ�����و

pseudohypericin و isohypericin  و protohypericin 
توج���د مركب���ات  باإلض���افة إل���ى ذل���ك،emodin anthron و

 و،  quercitrin و، quercetinالفالفونوی�������������������د مث�������������������ل 
amentoflavone )13 I18-biapigenin(، و (hyperoside) 

hyperin  ،و(rutoside) rutin  7كیز تتراوح من حوالي ابتر 
تش��تمل و األزھ��ار.  ف��ي % 11حت��ى  الج��ذوعف��ي األوراق  %
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 0.35 ساسياألزیت (الالمكونات األخرى على كمیة صغیرة من 
  و monoterpenes یتك��ون ف��ي الغال��ب م��نوال��ذي  .)%

sesquiterpenesتتك��ون الفئ��ة النھائی��ة م��ن المركب��ات م��ن . و
 م�����ن الفلوروغلوكین�����ول وھ�����ي معامل�����ة بالفینی�����لمش�����تقات 

hyperforin و  adhyperforin . لنبت��ة  تس��ع مكون��اتوھن��اك
 الفعالی��ةفعال��ة محتمل��ة مس��ؤولة ع��ن  عناص��رتعتب��ر س��انت ج��ون 

 ك����ان ال����ـ أبرزھ����ا إال أنالكتئ����اب ف����ي النب����ات، ل ةمض����ادال
naphthodianthrones ، وال����������������������������ـphloroglucinols  

لنبت�ة  مختلف�ةلمستحض�رات الا فعالیةمالمح وتشمل  .والفالفونوید
 رئیس��ي بش��كل  –لق��وارض لف��ي النم��اذج الس��لوكیة س��انت ج��ون 

والت��ي دعم��ت  ال��ذیلواختب��ار تعلی��ق  (FST) الس��باحة القس��ریة
وذلك ناجم  (نبتة سانت جون) SWJ للـلیة المضادة لإلكتئاب االفع
 .مجموع�ة متنوع�ة م�ن المركب�ات الت�ي تعم�ل بآلی�ات مختلف�ة عن

، م��ع مس��اھمة أق��ل مكان��ت مركب��ات الفالفونوی��د ب��ارزة فیم��ا بی��نھو
والج��دیر بال��ذكر، أن مستخلًص��ا خالیً��ا . hyperforin ال��ـ  م��ن

ك�ان ل�ھ  hypericin ال�ـ و hyperforin ال�ـ تقریبً�ا م�ن ك�ل م�ن
مقارن��ة وذل��ك بالمركب��ات الفالفونوی��د، ل إس��نادھات��م  ةكبی��ر فعالی��ة

. hypericin ال�ـ  و hyperforin ال�ـ بمستخلصات تحت�وي عل�ى
ً ك��ان ھ��ذا وق��د  الت��ي اس��تخدم  الس��ریریةدراس��ة الم��ع نت��ائج  متوافق��ا
  hyperforin عل��ى ال��ـ محتوی��ة الملكی��ةمس��جلة تركیب��ة فیھ��ا 

,  Max Zeller Söhne AG) ( % 1( < منخفض��ة بتراكی��ز
بنس�بة  يإیث�انول مس�تخلص معی�اريوھ�و رومانشورن, سویسرا) 

 . hypericins %  0.2 یحوي % 50

لقد وجدت مالحظة مثیرة لالھتمام عند استقص�اء فعالی�ة سلس�لة و
 في اختبار ال�ـ  SJW من المستخلصات اإلیثانولیة والمیثانولیة للـ
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FST  .جمی���ع المستخلص���ات ق���د أظھ���رت حی���ث أن عن���د الفئ���ران
ت���م العث���ور عل���ى مس���تخلص وق���د فعالی���ة قوی���ة باس���تثناء واح���دة. 

للحص�ول عل�ى  HPLC من خ�الل تحلی�ل ال�ـالمیثانول غیر الفعال 
. وإن إض�افة  diglycoside rutinمستوى منخفض جًدا من ال�ـ 

الروتین إلى المستخلص غیر الفعال إلنتاج تركی�ز ض�من النط�اق 
الطبیعي یقود إلى تأثیر دوائي مماثل لتأثیر المستخلص�ات الفعال�ة 

ل�یس  ویب�دو أن ت�أثیر ال�روتین ھ�و ت�أزري ألن األصلیة األخرى.
 للفالفونوید نفسھ تأثیرات مضادة لإلكتئاب.

المضادة لالكتئاب مثل نبتة سانت  العناصرعند تحدید آلیة عمل و
من المھم أن نضع في اعتبارنا أن مسببات االض�طرابات فجون، 

االكتئابیة معقدة للغایة بحیث ال یمك�ن تفس�یرھا م�ن خ�الل نظری�ة 
المصابون باالكتئ�اب  ومع ذلك، یعاني المرضى. بیولوجیة واحدة

م�ین العص�بیة األ من أعراض تعكس تغیرات في ناقالت الرئیسي
. بنفرین أو الس��یروتونین أو ال��دوبامینا، وال س��یما الن��وری��ةالدماغ
تزید معظم األدویة المضادة لالكتئاب الفعالة من توافر ھ�ذه حیث 

ھ���و إم���ا  األول��يعملھ���م . ویك���ون العص���بیة ف���ي المش��بك النواق��ل
 ز أح��ادي األم��ینااألم��ین أو تثب��یط أوكس��ید دة التق��اطإع��ا حص��ار

(MAO)  ف��ي وی��ة. میناألالعص��بیة  النواق��ل ت��درك، وال��ذي یحف��ز
 نبت�ة س�انت ج�ون عل�ىالحالة األخیرة، أثبت�ت الدراس�ات المبك�رة 

 hypericin ال�ـ في المختبر عن طری�ق MAOلـ ا تثبیطً ل إحداثھا
ھذه النت�ائج المبك�رة،  ومع ذلك، لم یتم تأكید.  B و A من النوعین

 للفعالی��ةكش��رط  MAO ال��ـ ولك��ن التفكی��ر الح��الي ھ��و أن تثب��یط
  .  یمكن استبعاده نبتة سانت جونلالكتئاب ل ةمضادال

كتئاب بما في األدویة المضادة لال فيمیزة مثیرة لالھتمام  توجدو
، عن��دما ی��تم اس��تخدامھا ف��ي الع��الج، وھ��ي ذل��ك نبت��ة س��انت ج��ون
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إل���ى ثمانی��ة أس���ابیع قب��ل أن یص���بح الت���أثیر مرحل��ة ت���أخر تص��ل 
، ت���م الموص���وفة لألدوی���ةبالنس���بة و العالج���ي الكام���ل واض���حا.

 األم��دالطویل��ة  التكیف��اتبس��بب  الت��أخر ھ��ذهمرحل��ة  أنافت��راض 
ف�ي  اإلض�طراباتالجھاز العصبي المركزي الذي یص�حح  ضمن

ً  ث�م یت�رجم ھ�ذا ی�ة,الدماغ ةالعصبی یةمستقبالت األمینال  إل�ى الحق�ا
ھ��ذه  عن��د الحیوان��اتت��دعم الدراس��ات الحدیث��ة وت��أثیر عالج��ي. 

 وج�د، اتدراس�إحدى الفي ونبتة سانت جون. الخاصة بالفرضیة 
حدث في الفئران،لنبتة سانت جون  الطویل األمد عطاءاإلأنھ بعد 

-5م��ن  ك��الً ( یةمس��تقبالت الس��یروتونینالع��دد  ارتف��اع مھ��م ف��ي
HT1A  ،5-HT2A  مقارن��ة  % 50 تق��در بح��والي بنس��بة) وذل��ك

ك�ذلك . ارتف�اع م�نظم، مم�ا یش�یر إل�ى وج�ود بنسبتھا قبل اإلعطاء
وج�ود ارتف�اع م�نظم مھ�م ف�ي أظھرت دراسة أخ�رى ف�ي الفئ�ران 

م���ع إح���داث ل���دماغ ل ف���ي القش���رة األمامی���ة HT2-5المس���تقبالت 
وبالمقارن��ة، أدى  .األدرینالی��ة B مس��تقبالتانخف��اض م��نظم ف��ي 

یمیبرامین، المستخدم أیًض�ا ف�ي اإلالثي الحلقات الكتئاب ثامضاد 
 كثاف��ة المس��تقبالت إح��داث انخف��اض م��نظم ف��ي الدراس��ة، إل��ى 

B5 األدرینالیة و-HT2 عل�ى ال�رغم م�ن و. ، ف�ي القش�رة األمامی�ة
نبتة سانت جون لیست مفھوم�ة تماًم�ا، لالكتئاب ل ةمضادالأن آلیة 

في نفس األنظم�ة  تشاركإال أن ھذه النتائج األولیة تشیر إلى أنھا 
البیوكیمیائی��ة ذات الص��لة ف��ي ش��رح الخص��ائص الدوائی��ة لألدوی��ة 

 .المضادة لالكتئاب التي تستلزم وصفة طبیة

ل��ثالث وعش��رون تجرب��ة عش��وائیة ف��ي  ل��ويالتوج��د التحلی��ل وق��د 
أن مریضا خارجیا یعانون م�ن اكتئ�اب خفی�ف أو معت�دل،  1757

ین إل�ى أربع�ة أس�ابیع، نبتة سانت ج�ون، بع�د أس�بوع مستخلصات
القیاس�یة وفعالة مثل مض�ادات االكتئ�اب  الغفلمتفوقة على الدواء 
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وم��ع ذل��ك، ف��ي معظ��م الدراس��ات، ل��م یك��ن تش��خیص الموص��وفة. 
 الغف��لل��دواء لاالكتئ��اب مثبتً��ا بش��كل جی��د، وك��ان مع��دل االس��تجابة 

أقل مما كان متوقعًا، وكان�ت جرع�ة مض�ادات االكتئ�اب المقارن�ة 
كان ھناك نقص في الس�یطرة عل�ى امتث�ال الم�ریض، منخفضة، و

ف��ي الغال��ب عل��ى الم��دى القص��یر، م��ع   الدراس��ات وك��ذلك كان��ت
 .استمرار األغلبیة لمدة ال تزید عن ستة أسابیع

واح�د وعش�رون ل تل�ويمراجعة منھجیة الحقة وتحلی�ل  وأظھرت
عل�ى  تفوقھ�ا  SJW بمستخلص�ات ال�ـ مض�بوطةتجرب�ة عش�وائیة 

مض��ادات ، م��ع فعالی��ة مماثل��ة لتل��ك الموج��ودة ف��ي الغف��لال��دواء 
وم���ع ذل���ك، ف���إن غالبی���ة المعیاری���ة. ثالثی���ة الحلق���ات  اإلكتئ���اب

دراس���ات التك���افؤ ل���م تك���ن ذات حج���م كبی���ر بم���ا یكف���ي للس���ماح 
% م���ن  20م���ن ف���ي أق���ل باكتش���اف االختالف���ات ف���ي الفعالی���ة 

، مم��ا یجع��ل م��ادة التك��افؤ لمض��ادات االكتئ��اب المعیاری��ة الح��االت
 عالقة.

عن�د  وجد عاِلم في المعاھد الوطنیة األمریكیة للص�حة العقلی�ةوقد 
أنھ�ا  SJW تجرب�ة مض�بوطة بمستخلص�ات ال�ـ 16 إجراء تقییم ل�ـ

أن االكتئ�اب، حی�ث  ف�ي ع�الج بال�دواء الغف�لمتفوقة على الع�الج 
 أكث�ر بم�رتین م�ن) % 50( لھ�ذه المستخلص�ات عدد المس�تجیبین

أدى تطبی�ق مع�اییر وق�د . )% 22( الغف�للدواء ل المستجیبینعدد 
التش��خیص المقبول��ة إل��ى ص��عوبة تحدی��د م��ا إذا كان��ت الت��أثیرات 

فقط في المرض�ى ال�ذین  تحدثالمھمة سریریًا  لإلكتئابالمضادة 
أیًض���ا م���ن  أو وال���ذین یع���انونیع���انون م���ن أع���راض االكتئ���اب 

الح�ظ مؤل�ف ھ�ذه المراجع�ة أن غالبی�ة حی�ث . اضطراب اكتئابي
سات استمرت لم�دة أربع�ة أس�ابیع فق�ط وأن�ھ ف�ي أربع�ة فق�ط الدرا

 .خمس��ینالم��ن أص��ل س��تة عش��ر دراس��ة تج��اوز ع��دد األش��خاص 
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ف�ي ھ�اتین  الغف�للدواء ل استجابةعالوة على ذلك، لم یالحظ أي و
 الغف��لم��ن االس��تجابة لل��دواء  %  60-30ف��ي ح��ین أن  الدرس��تین

    .تحدث عادة في التجارب السریریة لمضادات االكتئاب

 

 

 )SJWنبتة سانت جون (أزھار  یمثل الشكل :

 

ف��ي مراجع��ة لمقارن��ة نت��ائج خم��س وعش��رون دراس��ة مض��بوطة و
مریًض���ا، اس���تنتج أن  1592 كلی���ة مؤلف���ة م���ن ةف���ي مجموع���

أظھ��ر فعالی��ة كبی��رة ف��ي ع��الج االكتئ��اب  SJW ال��ـ مس��تخلص
كش�فت الدراس�ات المقارن�ة ع�ن مع�دالت . والمتوس�طالخفیف إلى 

ومض���ادات  SJW ال���ـ اس���تجابة متكافئ���ة تقریبً���ا لمستخلص���ات
ب��ام، یاالكتئ��اب االص��طناعیة، بم��ا ف��ي ذل��ك أمیت��ریبتیلین، بروماز

كان��ت اآلث��ار . ودیس��یبرامین، دیازیب��ام، إیمیب��رامین، وم��ابروتیلین
قارنت ثالث . ووأكثر تحمًال  شدةبشكل عام أقل  SJW للـالجانبیة 

قارنت��ھ (بینم��ا   imipramine م��ع SJW ال��ـ دراس��ات خالص��ة
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س�تة إل�ى ثمانی�ة  وذل�ك لم�دةأیًضا)  الدواء الغفل دراسة واحدة مع
انخفاًضا في  (HAMD) أظھر مقیاس ھاملتون لالكتئاب. وأسابیع

 ك��ان  SJW ال��ـ ك��ال المجم��وعتین، مم��ا یش��یر إل��ى أن مس��تخلص
ویتحمل���ھ المرض���ى بش���كل أفض���ل لع���الج  یمیب���رامینلإل مع���ادالً 

 .االكتئاب الخفیف إلى المتوسط

عش�وائتین ، أث�ارت نت�ائج تج�ربتین  2002و  2001 في ع�اميو 
، نُش���رتا ف���ي مجل���ة الجمعی���ة الطبی���ة  SJW ـین بال���تمض���بوط

 الرئیس�ياألمریكیة، جدالً حاًدا ح�ول فعالی�ة النب�ات ف�ي االكتئ�اب 
الدراس�����تان  ك�����ال دمتاس�����تخوق�����د  .أو االض�����طراب االكتئ�����ابي

 Lichtwer Pharma مق��دم م��ن ش��ركة معی��اري مس��تخلص
GmbH تجرب�ة  إجراءفي الدراسة السابقة، تم . و، برلین، ألمانیا

م��ائتي م��ریض ش��ملت ،  SJW ال��ـ متع��ددة المراك��ز لمس��تخلص
تاریخ من االكتئاب ألكثر سنة بمتوسط   42.4 أعمارھم(متوسط 

ال���دلیل ( DSM-IV و HAMD م���ن ع���امین) وفقً���ا لمقی���اس
االض��طرابات النفس��یة ، الجمعی��ة   التشخیص��ي واإلحص��ائي ل��ـ
ف�����ي األس�����اس، حص�����ل و . )1994األمریكی�����ة للط�����ب النفس�����ي

. HAMD درج��ة عل��ى األق��ل عل��ى مقی��اس 20المش��اركون عل��ى 
ت�م خاللھ�ا  بال�دواء الغف�لالع�الج  ب�دء بعد فترة أسبوع واحد م�نو

 لإلس���تجابةحساس���یة  ألكث���رألش���خاص اإنھ���اء التجرب���ة بالنس���بة ل
م�ن  ف�ي الی�وم غم  300بـ  ھمتم عالج أما البقیة فقد ،الغفل للدواء
 غم�  400لمدة أربع�ة أس�ابیع أو أكث�ر، و SJW الـ أو الغفلالدواء 

ل�م یالح�ظ أي و. إذا لم یالح�ظ تحس�ن بع�د أربع�ة أس�ابیع في الیوم
الغف�ل.  ال�دواء و SJW لل�ـالنت�ائج األولی�ة  تقی�یماختالف كبی�ر ف�ي 

م��ن ح��االت  ع�دد ك�ان االخ��تالف الھ�ام الوحی��د ھ��و ح�دوث أكب��رو
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,  SJW ) ف�ي المرض�ى المع�الجین بال�ـ % 41( المس�جلةالص�داع 
 %).25الغفل (دواء بالمقارنة بأولئك المعالجین بال

   للجرع�ة العالی�ة المس�جلوقد لوحظ أنھ بالنظر إل�ى الت�أثیر المفی�د 
، فربم�ا تك�ون الرئیسيفي االكتئاب  SJW ) للـیومال/  غم1800 (

/  غم�� 1200-900 ( الجرع��ة الت��ي اس��تخدمھا ھ��ؤالء الب��احثون
المرض��ى ف��ي ھ��ذه الدراس��ة  . ك��ذلك ل��وحظ أنغی��ر كافی��ة) ی��ومال

بحی�ث یص�عب  كانوا یعانون من االكتئاب الشدید والم�زمن للغای�ة
الس���تجابة ألي دواء . باإلض���افة إل���ى ذل���ك، لوحظ���ت اس���تجابة ا

وم�ع %) .  18.6 لل�دواء الغف�ل ( اديتی�عاكل غی�ر منخفض�ة بش�
استجابت نسبة أعل�ى بكثی�ر فقد ، الھجوع تعاریفذلك، وفقًا ألحد 
 بالمقارن�ة م�ع ال�دواء الغف�ل) (SJW   %14.3 ل�ـلم�ن المرض�ى 

(%4.9) .  

اختب��رت التجرب��ة الالحق��ة، الت��ي أجری��ت ف��ي اثنت��ي عش��رة بینم��ا 
ف�ي الوالی�ات المتح�دة، فعالی�ة عیادة لألبحاث النفسیة واألكادیمی�ة 

 الدواء الغف�ل بالمقارنة مع H. perforatum وسالمة مستخلص
س�یرترالین عل�ى م�دى ال  SSRIاإلكتئاب م�ن مجموع�ة ال�ـ ومضاد

حی��ث س��جلوا مریض��ا خارجی��ا ب��الغین   340ثمانی��ة أس��ابیع ف��ي
بن���اًء عل���ى و .HAMD عل���ى األق���ل عل���ى مقی���اس  20درج���ة

م�ن  SJW ال�ـ حت الجرع�ة الیومی�ة م�ناالستجابة السریریة، تراو
 .غم  100إلى 50سیرترالین من الوجرعة  غم  1500إلى 900

 ال��ـ التغیی��ر ف��ي درج��ة ونت��ائج الرئیس��یة ھ��ال تقی��یم حاص��ل ك��انو
HAMD  اإلجمالی���ة ومع���دالت االس���تجابة الكامل���ة الت���ي ح���ددتھا
.  (CGI) الس��ریریة العالمی��ة واإلنطباع��ات HAMD مع��اییر

في االكتئاب  SJW الـ لم یتم دعم فعالیة ھإلى أن خلصت الدراسةو
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 ةم فعالی����ة ملحوظ����اع����دانوج����ود دون ذك����ر  -الش����دید المعت����دل 
ھ��ذه الدراس��ة أن النت��ائج الس��لبیة  وتوق��ع مؤلف��حی��ث . لس��یرترالینل

 ". منخفضة للمقایسةالحساسیة الربما كانت بسبب "

لدراسة أن نقاد لھذه االكما ھو الحال مع التجربة السابقة، اقترح و
تشیر إل�ى أن مجموع�ة معین�ة م�ن المرض�ى ال�ذین ت�م  المعلومات

نس�بیًا وأن العدی�د  األمداختبارھم یعانون من اكتئاب مزمن طویل 
م��نھم ك��انوا بالفع��ل مق��اومین للع��الج، وربم��ا یفس��ر ذل��ك ال��نقص 

مض���اد االكتئ���اب وھ���و , س���یرترالینللالواض���ح ف���ي االس���تجابة 
 بدء الـوقد أشیر أیًضا إلى أن درجة  األكثر موثوقیة.الصیدالني 

HAMD  17لمضادات االكتئاب االستقصائیة ھي بشكل روتیني 
عنص�ًرا، ف�ي ح�ین تتطل�ب  17المكون م�ن  HAMD على مقیاس

تش��یر إل��ى أش��خاص و،20ال تق��ل ع��ن  ب��دءھ��ذه الدراس��ة درج��ة 
 .مصابین باالكتئاب الشدید

وأطول أج�الً،  من الواضح أنھ یلزم إجراء دراسات أكثر تحدیًداو
والب��دیل  الم��تممالمرك��ز ال��وطني للط��ب  وتتطل��ب تع��اون ك��الً م��ن

التابع للمعاھد الوطنیة األمریكیة للصحة والمعھد الوطني للصحة 
األبح�اث لتحدی�د  وذل�ك لتموی�لالعقلیة ومكتب المكم�الت الغذائی�ة 

   .الكتئابجون في عالج ا سانتومخاطر نبتة   الفوائد المحتملة

غی��ر  الفعال��ةعل��ى ال��رغم م��ن أن مكون��ات مض��ادات االكتئ��اب و
 یج��ري تص��نیفھامعروف��ة، إال أن مستحض��رات نبت��ة س��انت ج��ون 

اس��تخدمت . وھایبریس��ینال ھ��ا م��نابش��كل ع��ام عل��ى أس��اس محتو
 غالبی���ة الدراس���ات ف���ي االكتئ���اب مس���تخلص نبت���ة س���انت ج���ون

والح��اوي عل��ى  % 80المیث��انول بنس��بة  المعی��اري الح��اوي عل��ى
مل��غ ث��الث م��رات   300بجرع��ة  %  0.3 بنس��بة ھایبریس��ینلا
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 كعنص��ر hypericin رك��زت األبح��اث المبك��رة عل��ىو. یومیً��ا
م��ن  MAO تث��بط ال��ـرئیس�ي مض��اد لالكتئ��اب، وك��ان یعتق��د أنھ��ا 

وم�ع ذل�ك، كش�فت الدراس�ات الالحق�ة ع�ن عم�ل  Aو B الن�وعین 
الممیزة الفعالیة  ، والذي من غیر المحتمل أن یفسر SJW مثبط لـ

 تحضیرھا بشكل یشبھ تحضیر الشايإذا تم و المضادة لإلكتئاب.
) غ 4-2 ( ملعقت�ین ص�غیرتینباس�تخدام طازج�ة أن تك�ون یج�ب ف

ك�وب)  2/3م�ل (ح�والي  150من األعشاب المفروم�ة بدق�ة لك�ل 
وم���ن ث���م لم���دة عش���ر دق���ائق  م���ع التحری���ك ,م���ن الم���اء المغل���ي

 ترشیحھا.

الرئیسیة لنبتة سانت جون ھي الحد األدنى م�ن اآلث�ار  وإن الفائدة
ف���ي التج���ارب . والض���ارة مقارن���ة بمض���ادات االكتئ���اب األخ���رى

 ةم�ن المرض�ى ع�ن تن�اول العش�ب % 2السریریة، توقف أقل من 
بس��بب اآلث��ار الض��ارة، وف��ي دراس��ة مفتوح��ة لم��دة أربع��ة أس��ابیع 

ش�یوًعا ھ�ي  كانت اآلثار الجانبیة األكثرفقد مریًضا،   3250على
 % حساس��یةف��رط ) ، تف��اعالت % 0.6 ة (ع��راض الھض��میاأل

ھایبرس���ین الم���ن المع���روف أن و ).(0.4%  ) ، والتع���ب(0.5
المطلی��ة ( المراع��يللض��وء ف��ي حیوان��ات ب��التعرض ام یص��بح س��

ألبیض بش�كل رئیس�ي)، مم�ا ی�ؤدي إل�ى التھ�اب الجل�د والتھ��اب ب�ا
المباش�رة (ف�رط األغشیة المخاطیة عن�د التع�رض ألش�عة الش�مس 

 .  )النشاط

عل��ى ال��رغم م��ن أن و، ةئییاض��حساس��یة نظ��ًرا إلمكانات��ھ كعام��ل و
ھذا التفاعل لم یالحظ في البشر بجرعات طبیعیة ، فم�ن المقت�رح 
تجن��ب الع��الج باألش��عة ف��وق البنفس��جیة عن��د اس��تخدام نبت��ة س��انت 

ال , ، والحذر فیما یتعل�ق ب�التعرض ألش�عة الش�مس الس�اطعةجون
ش���خاص ذوي البش���رة الفاتح���ة أو أولئ���ك ال���ذین ل���دیھم س���یما لأل
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مل�غ م��ن   40-30مرض�ى اإلی��دز  وإن إعط��اء .حساس�یة للض�وء
نظ��راً لفاعلیت��ھ المض��ادة للفیروس��ات  –ھایبریس��ین ف��ي الوری��د ال

 يل���م ال���وجھاأل( ض���یائیةس���میة  أدى لتط���ور تف���اعالت -القھقری���ة
اعتب�رت ھ�ذه و ,) بعد التعرض المباشر ألش�عة الش�مسىوالحمام

 یبریس��یناھوالھایبریس��ین / ال للجرع��ة الكلی��ة م��نالجرع��ة معادل��ة 
ذي  SJW ال��ـ خمس��ین إل��ى س��بعین حب��ة م��ن المؤلف��ة م��ن الك��اذب

 ف�ي ةطفیف� فعالی�ة تس�جیلباإلضافة إلى ذلك، ت�م التركیز األعلى. 
نبت���ة س���انت ج���ون  عن���د إعط���اءف���ي المختب���ر  ی���ةالرحم المقوی���ة

   .تجنب استخدامھ أثناء الحملة ضرورلحیوانات، مما یوحي بل

نبت�ة س�انت ج�ون ف�ي الط�ب  اس�تخداممثل معظم األعش�اب، ی�تم و
الرئیس�یة  بالت�أثیرات  الش�عبي لع�دد م�ن الح�االت غی�ر ذات ص�لة

ی�تم س�حق الزھ�ور الطازج�ة وتقطیعھ�ا حی�ث  .المضادة لالكتئ�اب
في زیت الزیتون، والذي یكتسب لونًا محمًرا بعد عدة أسابیع م�ن 

یمكن تناول ما یسمى بالزیت األحم�ر مث�ل و. في الشمس المكوث
ً الش��اي تماًم��ا، ولك��ن ی��تم اس��تخدامھ بش��كل أكث��ر ش��یوًعا   موض��عیا

 والتحریض على اإللتئام. لتخفیف االلتھاب 

ھایبریس�ین و الھایبریس�ین الفي الدراسات الحدیثة، أظھر كل م�ن 
 أجري حقنھا التيمضادة للفیروسات في الفئران  تأثیراتالكاذب 

 إلبیض��اض ال��دم عن���د القھقری���ة المس��ببة فیروس��اتالاثنین م��ن ب��
الفئران. باإلضافة إلى ذلك، یم�ارس ك�ال الم�ركبین ت�أثیرات ض�د 
مجموعة واسعة من الفیروسات األخرى، بما في ذلك األنفل�ونزا، 

، ش���لل األطف���ال، sindbis، 2و  1الھ���ربس البس���یط م���ن الن���وع 
 عن�د الفئ�ران.ض�خم للخالی�ا مالفیروس الو Cالتھاب الكبد الوبائي 

ھذا بالطبع، یثیر احتمال أن ھذه المركب�ات م�ن نبت�ة س�انت ج�ون 
ق��د تك��ون مفی��دة ف��ي ع��الج مرض��ى اإلی��دز والمص��ابین بفی��روس 
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ھن�اك م�ا یب�رر إج�راء دراس�ات إض�افیة . ونقص المناعة البشریة
   .بالتأكید

الت�وافر الحی�وي تؤثر نبت�ة س�انت ج�ون عل�ى الدوائیة. تفاعالت ال
لنس����بة مئوی����ة كبی����رة م����ن األدوی����ة المھ����ددة بت����أثر اس����تقالبھا 

 ، ف�إن عائل�ة الس�یتوكرومقالبيتاإلس�على الجان�ب ف. وامتصاصھا
P450 ( CYP 450) خاص�ةمش�اركة تك�ون ،  CYP 3A4 وھ�و ،

أنھ یؤكسد أكثر م�ن نص�ف  , حیث یعتقدأكثر إنزیمات الكبد وفرة
 تترك�ز إنزیم�اتو .التأكسدي اإلستقالباألدویة الخاضعة لعملیة 

CYP 450  ف��ي الكب��د والغش��اء المخ��اطي المع��وي ولكنھ��ا توج��د
. ویك��ون وال��رئتین والجل��د واألنس��جة األخ��رى الكلیت��ینأیًض��ا ف��ي 

ض�من التركی�زات ذات الص�لة   CYP 3A محفز ق�وي ل�ـ  SJWالـ
ر ب�أك ھن�ا یك�ون ت�أثیره على م�ا یب�دوو -یولوجیة یزمن الناحیة الف

ً ف��ي األمع��اء من��ھ ف��ي الكب��د،  لدراس��ات أجری��ت عل��ى  وذل��ك تبع��ا
فعالی�ة مض�اعفة  یس�ببیمك�ن أن  SJW ال�ـ ق�در أن حی�ث. الفئران

مستویات الدواء، في انخفاض ما یتبعھ من تقریبًا و CYP 3A4 الـ
 ي.الحمل -X عن طریق تنشیط مستقبلذلك على ما یبدو و

 األدین�وزین ثالث�ي الفوس�فاتباإلضافة إلى ذل�ك، ت�م تحدی�د ناق�ل 
(ATP) P-glycoprotein (Pgp)  كمس��اھم كبی��ر ف��ي الح��د م��ن
ھو   Pgpوإن الـ  .SJW الـ التوافر البیولوجي لألدویة المتأثرة بـ

ً ھ��و و، قاب��ل للتح��ریض غش��ائي ق��لاب��روتین ن أم��ام  یش��كل عائق��ا
 لتوافر الحی�وي للعدی�د م�ن األدوی�ةویحدد اتراكم األجسام الغریبة 

ً فمالمعط���اة  ، ال س���یما مض���ادات التخث���ر، واألدوی���ة المض���ادة وی���ا
 ال��ـ لل��رفض (مث��ل السیكلوس��بورین)، ومثبط��ات البروتی��از (مث��ل

indinaviri  لع��الج المرض��ى المص��ابین بفی��روس   المس��تخدم
 نقص المناعة البش�ریة)، والدیجوكس�ین، وموان�ع الحم�ل الفموی�ة.
50 

 



 

لھ��ذه  ی��ةت البالزممس��تویاالیوص��ي االنخف��اض الكبی��ر ف��ي ل��ذلك 
أثناء تعاطیھا. عل�ى ال�رغم م�ن أن  SJW الـ األدویة باالمتناع عن

 quercetin ال��ـ، وبدرج��ة أق��ل إل��ى ح��د م��ا، hyperforinف��رط 
إال أن ،   Pgpتح��ریض ال��ـ ع��ن تحفی��ز اإلن��زیم و ةمس��ؤولتك��ون 

 Ze 117 وھ�ي hyperforin التركی�ز لل�ـمنخفض�ة ال تركیب�ةال
، بینم��ا تفتق��ر االكتئ��اب الخفی��ف إل��ى المتوس��طفعالی��ة ف��ي أظھ��رت 

  .Pgp  أو CYP 3A4 إما إلى إمكانیة التفاعل مع

 

 

 hyperforinالتركیب الكیمیائي لمركب  یمثل الشكل :
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 : )المعمم(األلم خامسا : 

 الفعلي أو المحتم�ل تلفالاأللم ھو تجربة حسیة مزعجة مرتبطة ب
ً أو مزمن�� اً ك��ون ح��ادیق��د و. ألنس��جةل ك��ال  یع��الجو ,طبیعت��ھ ف��ي  ا

. عادة عن طریق إدارة األدویة المعروفة باسم المسكنات النمطین
غالبًا ما یتم تصنیف المس�كنات المس�تخدمة ف�ي ع�الج األل�م إل�ى و

: المخ��درات الت��ي ت��رتبط بمس��تقبالت الم��واد األفیونی��ة ف��ي  فئت��ین
التي تس�تخدم لع�الج األل�م والجھاز العصبي المركزي والمحیطي 

المسكنات غیر المخدرة، مثل األسبرین  , والشدید (حاد أو طعن)
 یدیةئسیتامینوفین، واألدویة المضادة لاللتھابات غیر الستیرواألو

(NSAIDS) الت���ي تفتق���ر إل���ى التق���ارب م���ع ھ���ذه المس���تقبالت ، .
أللم الخفیف إل�ى ا في عالج المسكنات غیر المخدرة فعالةوتكون 

بالنس��بة للمرض��ى ال��ذین یع��انون و, (خفی��ف أو خفی��ف) المتوس��ط 
على و. من آالم حادة، تعزز ھذه األدویة تأثیر المسكنات المخدرة

ال��رغم م��ن أن أكث��ر المس��كنات العش��بیة فعالی��ة (مث��ل الم��ورفین 
والكودیین) تقع في الفئة األولى، فلن یتم مناقشتھا ھن�ا ألنھ�ا غی�ر 

  .وصفة طبیة متاحة بدون

ة مثل األسبرین ومضادات االلتھ�اب تعمل المسكنات غیر المخدر
-cyclo أن��زیم ال��ـ عم��ل  حص��رغی��ر الس��تیروئیدیة ع��ن طری��ق 

oxygenase ،عن�دما فالبروس�تاغالندینات. تمن�ع تك�وین  وبالتالي
تتلف األنس�جة، ی�تم إط�الق ع�دد م�ن الم�واد المس�كنة لألل�م (عل�ى 

ھس�تامین)، والت�ي تثی�ر المس�تقبالت الو ,سبیل المث�ال، ب�رادیكینین
. الطرفی��ة وترس��ل إش��ارات األل��م إل��ى الجھ��از العص��بي المرك��زي

لتب��دأ األولی��ة  بتفعی��ل مس��تقبالت األذی��ةالندین غتق��وم البروس��تاو
وبالت������الي، س������یؤدي تثب������یط تك������وین , ألل������مل عملھ������ا كوس������یط

ت�رتبط العدی�د م�ن . والندین إلى انخفاض في ش�دة األل�مغالبروستا
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 بال�ـ األل�م كیمیائیً�ا المسكنات غیر المخ�درة المس�تخدمة ف�ي ع�الج
salicin ، لحاء الصفصاف الفعال فيالمكون وھو.  

 

 

 

 

 آلیة عمل البروستاغالندین  یمثل الشكل :
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 :العالجات العشبیة لأللم العامسادسا : 
 

 :لحاء الصفصاف .1

, ذات الص�لة Salix وأن�واع .Salix alba L اس�تخدام لح�اءإن 
مناقش���تھ  ت���ملخصائص���ھا المس���كنة والمض���ادة لاللتھاب���ات  نظ���راً 

"اض�����طرابات التھ�����اب المفاص�����ل  .9بالتفص�����یل ف�����ي الفص�����ل 
، الفع��ال العنص��ریكف��ي أن نق��ول ھن��ا أن و "والعض��الت الھیكلی��ة

بكمی��ات ص��غیرة تجع��ل اس��تخدامھ  ةف��ي العش��ب یوج��دالسالیس��ین، 
 م��ن اعتم��اًدا عل��ى محت��وى اللح��اء. وكمس��كن لألل��م غی��ر عمل��ي

السالیسین، فإن ما بین ثالثة إلى واحد وعشرین فنجانً�ا م�ن ش�اي 
لح��اء الصفص��اف س��وف ی��تم اس��تھالكھا للحص��ول عل��ى جرع��ة 

ف�ي ض�وء ارتف�اع محت�وى اللح�اء م�ن و  س�ین.لیامتوسطة من الس
ت�م نش�ر دراس�ة ع�ن لح�اء . وق�د ، فھذا غیر عمل�يحمض التاینین

ف��ي ع��ام ی��ة دس��تور األدوی��ة الطبی��ة األمریك الصفص��اف بواس��طة
1999. 

 

 لحاء الصفصاف یمثل الشكل :
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 الكابسیسین : .2

تك�ون وتوالفلف�ل الح�ار، أباس�م الفلف�ل األحم�ر تعرف بشكل ش�ائع 
 :ــوعنن ــــم ة ــفـــجفـــة المـــجـالناض لةـالفلیفن ــمة العشبھذه 

frutescens L. و C. annuum L. ع�دد كبی�ر م�ن باإلض�افة ل
ت�رتبط و  Solanaceaeال�ـ من عائلة المھجنةواألنماط األصناف 

ھ��ذا یختل��ف اختالفً��ا بحرورتھ��ا. والقیم��ة الطبی��ة للفلیفل��ة مباش��رة 
 .الكابسیس��ین اه م��نومحت��و المس��تخدمكبی��ًرا وفقً��ا للص��نف المح��دد 

الفلیفل��ة بتراكی��ز ح��والي  ھ��ذا المش��تق الفین��ولي ف��ي یوج��دع��ادة، و
من قبل  ترة طویلةللكابسیسین لف استخدام لقد كان ھناكو %.0.2

 .تواب�ل ف�ي فن�ون الطھ�يككمض�اد لاللتھاب�ات ف�ي الط�ب و العامة
 تراكی��زكریم��ات تح��وي عل��ى  إنت��اجخ��الل العق��د الماض��ي، ت��م و

ی���تم تطبیق���ھ . ) م���ن الكابسیس���ین% 0.075-0.025 )منخفض���ة
 ً مث��ل ذل��ك الم��رتبط  المعن��دعل��ى الجل��د ف��ي ع��الج األل��م  موض��عیا

األل�م العص�بي بع�د استئص�ال ) والنطاقيالھربس النطاقي ( بالحأل
واالع��تالل العص��بي  ,)الش��بحيمتالزم��ة األل��م الث��دي و التخ��دیر (

 ذي التركی�ز ك�ریمال دھ�نالعنقودي (ی�تم  الصداعوحتى  ,السكري
یتس�بب المرك�ب ف�ي  .حی�ث )األن�ف م�رتین یومیً�ا في % 0.025

ت الس�یاالس�ط نق�ل اعص�بیة ببتیدی�ة تتوم�ادة ، وھ�ي  P المادة نفاذ
. م��ن األعص��اب الطرفی��ة إل��ى الحب��ل الش��وكي ی��ةاأللم العص��بیة

 إال أن��ھ الوبالت��الي، حت��ى إذا اس��تمرت الحال��ة الت��ي تس��بب األل��م، 
   .یوجد إدراك لھا یصل إلى الدماغ

ً التطبیق األولي للكابسیسین عل�ى الجل�د  یسبب وف�رط ف�ي  تخریش�ا
 م��ن األلی��اف العص��بیة الحس��یة P ، بس��بب إط��الق الم��ادةالح��س

انتق�ال مسؤولة ع�ن ھذه األلیاف  حیث تكونC  الطرفیة من النوع
مع تكرار استخدام الكابسیس�ین، و. األلم الجلدي البطيء والمطول
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في نھایة المطاف من األلی�اف العص�بیة، مم�ا  P یتم استنفاد المادة
وبالت�الي، للمنب�ھ األلم�ي.  یؤدي إل�ى ع�دم الحساس�یة لفت�رة طویل�ة

رب�ع أو خم�س موض�عیاً ألعال للك�ریم تطبیقً�ا یتطلب االستخدام الف
یج���ب عل���ى و. م���رات یومیً���ا لم���دة أربع���ة أس���ابیع عل���ى األق���ل

غس�ل أی�دیھم جی�ًدا وذل�ك بالمستخدمین توخي الحذر بشكل خ�اص 
بع��د ك��ل تطبی��ق وتجن��ب لم��س الع��ین أو األغش��یة المخاطی��ة بع��د 

بالمص�ادقة OTC و ال�ـ FDA . وقد قامت كالً م�ن ال�ـتطبیق المنتج
 % .0.075على استخدام كریم یحوي الكابسیسین بتركیز 

 
 

 

 )الكابسیسیننبات الفلیفلة الحمراء ( یمثل الشكل :
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 الصداع :سابعا : 

% م����ن الس����كان عل����ى  15وھ����و حال����ة یع����اني منھ����ا ح����والي 
أس���اس أس���بوعي، وع���ادة م���ا یك���ون أح���د أع���راض االض���طراب 
المس������تبطن. ومعظ������م ح������االت الص������داع تك������ون ذات طبیع������ة 
وعائی����ة أو تن����تج ع����ن الت����وتر (تقل����ص العض����الت) أو م����زیج 

 من االثنین. 

وتن���تج نس���بة ص���غیرة م���ن الح���االت ع���ن أس���باب داخ���ل قحفی���ة 
ص�����داع الش�����قیقة ھ�����و ن�����وع م�����ن وإن نفس�����یة.  أو جھازی�����ة أو

% م���ن  10الص���داع الوع���ائي الن���ابض ال���ذي یص���یب ح���والي 
األم��ریكیین وھ��و أكث��ر انتش��اًرا ف��ي اإلن��اث ب��ثالث م��رات من��ھ 

 مرض����ىأكث����ر م����ن نص����ف  ك����ونحقیق����ة  وإن ف����ي ال����ذكور.
ش��یر یع��انون م��ن ھ��ذا الص��داع تل��دیھم أق��ارب مقرب��ون  الش��قیقة
 الش��قیقةك��ون وراثی��اً لإلنتق��ال. وت م��یالً  ھ ق��د یك��ون ھن��اكإل��ى أن��

ی�����دعى وي. ص�����داع الت�����وترالم�����ن  ش�����دةبش�����كل ع�����ام أكث�����ر 
یح���دث الص���داع العنق���ودي، ال���ذي بالص���داع الوع���ائي المتغی���ر 

حی����ث . ش����ھر إل����ى س����نواتأعل����ى فت����رات م����ن  بش����كل ن����وبي
   .من الذكور في المقام األول یكون مرضاھم

إن اآللی������ة الفیزیولوجی������ة المرض������یة الدقیق������ة الت������ي ت������ؤدي و
ف�����ي . فص�����داع الش�����قیقة غی�����ر مفھوم�����ة بش�����كل جی�����د لح�����دوث

ف����ي  الوع����ائيتض����یق الفت����رة م����ن ھن����اك  یك����ونالبدای����ة ، ق����د 
بع�����ض المحف�����زات ق�����د تك�����ون محرض�����ة م�����ن قب�����ل ال�����دماغ 

الداخلی��������ة أو الخارجی��������ة مث��������ل العواط��������ف أو اإلجھ��������اد أو 
أو ال�����روائح أو التغیی�����رات  أو الضوض�����اء الش�����دیدةاألض�����واء 

 .  في الساعة الداخلیة
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انخفاًض�����ا ف�����ي ت�����دفق ال�����دم  الوع�����ائيتض�����یق الیس�����بب حی�����ث 
وال����ذي یح����رض فت����رات م����ن اإلقف����ار والت����ي تس����بب  ال����دماغي

 اضطرابات عصبیة.

توس����ع األوعی����ة الدماغی����ة بح����دوث یتب����ع الح����دث اإلقف����اري و
وااللتھاب�����ات العص�����بیة، مم�����ا ی�����ؤدي إل�����ى تحفی�����ز مس�����تقبالت 

 .األلم

ف����ي  یك����ون أساس����یایب����دو أن الس����یروتونین الحی����وي المنش����أ و 
 للش�����قیقة. ویب�����دو أن تب�����دلالتغی�����رات الوعائی�����ة الت�����ي ت�����ؤدي 

ف���ي الع���الج ال���دوائي  ھام���ة ھ���ي مقارب���ةالس���یروتونین  فعالی���ة
تتفاع����ل ف����ي  للش����قیقة، ویعتق����د أن األدوی����ة المض����ادة للش����قیقة

 .HT2-5، و  HT1-5 المستقبالت من نوع الغالب مع 

 

 

 التركیب الكیمیائي لمركب السیرتونین یمثل الشكل :
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 للشقیقة:األعشاب المضادة ثامنا : 

الناجم ع�ن  األلم الشدیدعالج الصداع الوعائي تخفیف  یتضمنال 
وإنم���ا أیض���اً الوقای���ة م���ن ح���دوث ھجم���ات  فق���طالھجم���ة الح���ادة 

القیم���ة  ثابح���أح���د األخ���الل العق���د الماض���ي، أظھ���ر إض���افیة. و
   الشقیقة.ألعشاب التالیة في عالج ل الوقائیة

 

 : )Feverfewأقحوانة زھرة الذھب ( .1

كمض��اد للح��رارة م)  78( دیس��قوریدس من��ذ زم��ن عرف��ت قیمت��ھ
 Tanacetum نبت��ة ال��ـ  أوراقن حی��ث أ(خ��افض للح��رارة)، 

parthenium (L.) Schultz Bip.Chrysanthemum 
parthenium (L.) Bernh   ثبت أقد ً أنھ�ا مفی�دة ف�ي الح�د  حالیا

 اإلرتی��احع��دم تحس��ین باإلض��افة إل��ى  الش��قیقةم��ن ت��واتر وش��دة 
یوص���ى . حی���ث  المت���رافقین واإلقی���اءالغثی���ان  المراف���ق لش���عور

وذلك م�ن أج�ل مجففة الق اورمن األ غم  250-50بجرعة یومیة 
   .لوقایةا

عش��وائیة مزدوج��ة التعمی��ة  تج��ارب س��ریریةت��م إج��راء س��بع وق��د 
 إجرائھ�ا م�ع إعط�اء تراف�قوق�د  (RCTS) الغف�ل واءمضبوطة بالد

خمس���ة  تس���جیلت���م . حی���ث للحم���ىمض���اد أحادی���ة مستحض���رات 
 األوراق المخفض��ة للح��رارة بإس��تخدامنج��اح، ثالث��ة م��نھم ح��االت 

ف��ي ھولن��دا، بینم��ا أجری��ت التجرب��ة األخ��رى  المس��حوقة.مجفف��ة ال
م������ن  % 90 ي بتركی������زمس������تخلص كح������ول حی������ث اس������تعمل
وذل����ك  الخافض����ة للح����رارة عل����ى ش����كل أوراقالمستحض����رات 

 األدوی��ة الت��ي تمتل��ك ت��أثیر ملط��ف مض��اد للش��قیقة م��ع باإلش��تراك
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 germacranolide sesquiterpeneو ، parthenolide مثل :
lactone  ،اإلرتب�اطیعتق�د أنھ�ا تم�ارس تأثیرھ�ا م�ن خ�الل  حیث 

حرة في الصفائح الدمویة، وبالت�الي السلفھیدریل الإلى مجموعات 
السلطة التنظیمیة الكندیة  تكلیفكان و ین.تثبیط إطالق السیروتون

 أج��ل م��ن %  0.2ال یق��ل ع��ن بتركی��ز البارثینولی��د  الس��تخدام
یھ�دف ببس�اطة إل�ى ض�مان ھوی�ة  للشقیقة وقائيكعالج  بھلقبول ا

لالكت��ون لحم��ى م��ع ال��نمط الكیمی��ائي المستحض��رات الخافض��ة ل
تن���اقض م���ع ت التجرب���ة الھولندی���ة الفاش���لة،وإن لمثب���ت س���ریریًا. ا

وذل�ك ف�ي وق�ت الح�ق الت�ي أجری�ت التجربة اإلسرائیلیة الناجح�ة 
 ال���ـ  لحم���ى الت���ي تحت���وي عل���ىل الخافض���ة وراقاأل بإس���تخدام

parthenolide 0.2 %  ، فق���دت ھ ق���د م���ن الواض���ح أن���حی���ث
 فعالی���ةالكمس���اھم ب���ارز ف���ي  parthenolide ال���ـ مص���داقیة 
وتجدر اإلش�ارة  .لحمىل لمستحضرات الخافضةل للشقیقةالمضادة 

بإس��تخدام األوراق المخفض��ة  أیًض��ا إل��ى أن التج��ربتین األخی��رتین
 & CO2-SFE )MIG-99  ،Schaper ات ال�ـمنتج� من للحرارة

Brümmer GmbH  ،Salzgitter  ألمانیا) أثبتتا فعالی�ة أولی�ة ،
المرض�ى ال�ذین ع�انوا م�ن  في مجموعة فرعیة ص�غیرة فق�ط م�ن

ربع�ة أس�ابیع األخ�الل فت�رة  الش�قیقةنوب�ات  م�ن أربعة على األق�ل
ینتظر المجتمع العلمي التجرب�ة الس�ریریة . والتجاربالتي سبقت 

ف�ي مس�ح  و الش�قیقة.لوقای�ة م�ن ف�ي اكح�ولي تأثیر المس�تخلص الل
  270مدین�ة لن�دن ش�مل م�ا یق�رب م�ن ف�ي  الش�قیقةأجرت�ھ عی�ادة 

لم��دة ع��امین  األدوی��ة المخفض��ة للحم��ىانوا یس��تخدمون شخًص��ا ك��
 ح�دوث م�نھم ادع�ى % 70أكث�ر م�ن حیث أن إلى أربعة أعوام (

%  18أف��اد بینم��ا أو أق��ل إیالًم��ا أو كلیھم��ا)،  راً تت��واأق��ل  ص��داع
 ھ��و أنكان��ت المش��كلة األكب��ر و دوث ت��أثیرات جانبی��ة.بح��م��نھم 

 تك���وین تقرح����ات متك���ررة ف���ي الف���م، تس����مى یح���رضبعض���ھا 
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 ش�دیدةكان�ت و % 11.3 حیث سجلت بنس�بةالقالعیة،  بالتقرحات
بم��ا فی��ھ الكفای��ة م��ن أج��ل التوق��ف الف��وري ع��ن الع��الج  % 7 ف��ي

 ل��دیھم. ھض��م ةعس��ر ح��دوث ع��ن المع��الجینم��ن  %  6.5أف��اد و
م���ن المس���تخدمین اآلث���ار  % 40ح���والي  فق���د نس���بوم���ع ذل���ك، 

من ب�ین أنھ ، مالحظین، لألدویة المخفضة للحمى فةالخفیالجانبیة 
خ��رى: الش��عور بالرفاھی��ة ، وتخفی��ف أع��راض التھ��اب األ األث��ار

المفاصل المتعایش ، واآلثار المھدئة مثل النوم المریح وانخفاض 
 جھ�ازيھ�و ت�أثیر  القالعی�ة اتیب�دو أن التقرح�و .التوتر العضلي

التوق�ف ع�ن الع�الج  بع�دف�ي غض�ون أس�بوع أو نح�و ذل�ك  یزول
. وم���ن المثی���ر لالھتم���ام، أن  اإلدخ���الولكن���ھ یع���ود عن���د إع���ادة 

التجرب��ة الس��ریریة الت��ي أجری��ت ف��ي جامع��ة نوتنغھ��ام أف��ادت أن 
س�جل  ) 16 = ن( ال�دواء الغف�ل مجموعةمن المرضى في  العدید
مم�ا ك�ان علی�ھ ف�ي المجموع�ة الحقیقی�ة  فموی�ةتقرح  حدوث لدیھم

 مض��اداتی��ر لالھتم��ام أیًض��ا مالحظ��ة أن وم��ن المث ).10=  ن(
الت��ي تس��تخدم بش��كل  (NSAIDS) یدیةئاللتھ��اب غی��ر الس��تیروا

 تقرحاتوالتھاب المفاصل تسبب أیًضا  الشقیقةمتزاید للوقایة من 
یح��دث الت��أثیر بش��كل خ��اص م��ع األدوی��ة الت��ي و. قالعی��ة متك��ررة

ھ�ذا یُ�زعم أن و. cyclooxygenase ألن�زیمتثبیًطا كبی�ًرا  تحدث
 التق��رح الفم��وي یمك��ن تخفیف��ھ ع��ن طری��ق الع��الج بص��بغة الم��ر

(Commiphora sp.)  .المخفض�����ة للحم�����ىوراق إال أن األ 
الغش��اء  تعمم��اً ف��يالتھ��اب أكث��ر بتتس��بب أحیانً��ا  المری��رة الم��ذاق

واللسان، مع ما یصاحب ذلك م�ن ت�ورم ف�ي الش�فاه  للفم المخاطي
األلم بسبب ال�تالمس من المحتمل أن یحدث وحس الذوق. وفقدان 

المباشر مع األوراق أثناء المضغ وربما یرج�ع ذل�ك إل�ى التفاع�ل 
أنھ��ا تس��بب بالمع��روف و sesquiterpene ال��ـ م��ع الكتون��ات

  التھاب الجلد التماسي.
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لحم��ى" ف��ي األدوی��ة المخفض��ة لت��م تحدی��د "متالزم��ة م��ا بع��د وق��د 
لحم��ى عل��ى األدوی��ة المخفض��ة لم��ن مس��تخدمي  % 10ح��والي 

یع�اني حی�ث ، ةعش�بھذه ال الذین توقفوا عن تناولوالمدى الطویل 
ح��والي العش��ر م��ن آالم معتدل��ة إل��ى ش��دیدة وتی��بس ف��ي المفاص��ل 

 الت�ي تض�م ةالمركزی� ةعراض العص�بیاألوالعضالت، إلى جانب 
 .القلق وقلة النوم

ب��أن اض��طرابات الن��وم ھ��ذه ق��د تك��ون بس��بب س��حب لق��د اعتق��د و
  u / g 2.45( األوراقالموج�ود بكمی�ات كبی�رة ف�ي المیالتونین، 
   .)الجافةفي   µ / g 2.19 ,في الطازجة 

لس��معة األدوی��ة التقلیدی��ة المخفض��ة للحم��ى  عن��د إج��راء نظ��رةو
كعام��ل مح��رض عل��ى الطم��ث لتحفی��ز تقل��ص ال��رحم ف��ي النس��اء 
بتمام الحمل وقدرتھ على التسبب في اإلجھاض في الماشیة، یبدو 

وم�ع . التخلي عن استخدامھ أثناء الحمل أو الرض�اعةمن الحكمة 
ذل��ك، تج��در اإلش��ارة إل��ى أن��ھ عن��د اس��تخدام األدوی��ة المخفض��ة 
للحمى لتح�ریض الح�یض، فق�د ت�م تناولھ�ا بجرع�ات أعل�ى بكثی�ر 
من التي تستخدم حالیًا لعالج الشقیقة والتھاب المفاص�ل. وأخی�ًرا، 

لمخفضة للحمى على ال یُعرف سوى القلیل عن تأثیرات األدویة ا
ال توجد تقاریر عن أدوی�ة والشقیقة والتھاب المفاصل في الحمل. 

مخفضة للحمى تسبب آثاًرا جانبیة مشوھة وال توجد بیانات حول 
كشفت دراس�ة ش�ملت ثالث�ین أنث�ى حیث سالمتھا أثناء الرضاعة. 

مم��ن اس��تھلكن األدوی��ة المخفض��ة للحم��ى ألكث��ر م��ن أح��د عش��ر 
وق في تواتر حدوث الزیغ الصبغي أو تواتر شھًرا عدم وجود فر

التبادالت الكروماتیة الشقیقة مقارنة بمجموع�ة متطابق�ة م�ن غی�ر 
 المستخدمین.
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ف�ي األش�خاص  وتكون األدویة المخفضة للحمى مض�اد اس�تطباب
 Asteraceae (Compositae) للـالذین لدیھم حساسیة مفرطة 

ال و .ش��ائع ب��ین النبات��ات ف��ي ھ��ذه العائل��ة المتص��البألن التفاع��ل 
األدوی�ة المخفض�ة استخدام  إمكانیة توجد معلومات جوھریة حول

   .األطفال عند للحمى

 

 

 )Feverfewزھرة الذھب ( یمثل الشكل :
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2. Butterbur : 

 لل�ـ ج�ذموروالر / ومن كل من األوراق والجذ وھي مستخلصات
Petasites hybridus (L.) Gaertn  ،Meyer & Scherb. 

كعامل سریریًا   (Asteraceae / Compositae)الـ تم اختبارو
. شقیقة باإلضافة إلى ع�الج حساس�یة األن�ف الموس�میةواقي من ال

م�ن  اتبتص�نیع مستخلص� Zeller AG تقوم الشركة السویس�ریةو
-25ئھ��ا عل��ى، المعیاری��ة الحتوا butterbur (Ze339) أوراق

) sesquiterpene ال����ـ ترات(اس���� petasinsال����ـ م����ن  % 35
، وھ�و مس�تخلص ج�ذري،  TesalinTM باس�م ھات�م تس�ویقحی�ث 

 Weber and Weber in وھ���و م���ن إنت���اج ش���ركة
PetaforceTM ومت����وفر ل����دى Bioforce Ltd،Irvine  ،

 ت�أثیرات ھ ت�م إزال�ةویؤك�د ھ�ؤالء المص�نِّعون أن� .المملكة المتحدة
المس�ببة  Butterburـ التابع�ة لل�  (PAs)بیرولیدیزیدین القلویات 

المستحض�رات  س�حب . ومع ذل�ك، ت�مالمسرطنة و للسمیة الكبدیة
الھج�ین م�ن الس�وق ف�ي   P. hybridus ج�ذور المستخلص�ة م�ن

 .  2004سویسرا في أوائل عام

للتج�ارب الس�ریریة للوقای�ة  Petadolex ال�ـ وم�ع ذل�ك، ت�م تق�دیم
مھ�م دراس�ات الش�قیقة ح�دوث انخف�اض الشقیقة. حی�ث الح�ظ من 

لتحم�ل الممت�از، نوص��ي لباإلض�افة ف�ي ت�واتر ھجم�ات الش��قیقة. و
  في الشقیقة.فعال  مل وقائياكع butterbur بإستخدام الـ 

 ح�ول آم�ان ال�ـ   2003تقری�ر نش�ر ف�ي ع�ام ل إجراء مراجع�ةتم 
Petadolex س��میة النت��ائج دراس��ات . حی��ث ت��م تقی��یم و مناقش��ة

الحیوان����ات، وك����ذلك ف����ي والمزمن����ة  ,المزمن����ة وتح����ت ,الح����ادة
من التجارب السریریة، ودراسات  الدواء سالمة المعلومات حول
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عل��ى  الموافق��ة تتم��و. الترص��د بع��د التس��ویق، والیقظ��ة الدوائی��ة
الحاص��لة عل��ى ب��راءة اخت��راع  butterburال��ـ ج��ذر  مس��تخلص

ً آمن��بكون��ھ عالج��اً  أرب��ع  ترافق��تحت��ى اآلن، ربم��ا و. ف��ي البش��ر ا
اإلعط��اء م��ع  الرك��ودي العك��وسح��االت فق��ط م��ن التھ��اب الكب��د 

 ).  1:175000حدوث معدل ال( butterbur للـطویل األمد ال

 

 

 )Butterbur( القبعیّةزھرة  یمثل الشكل :

 

 الزنجبیل :  .3

ع��ن الت��أثیر   1990حال��ة واح��دة م��ن ال��دنمارك ف��ي ع��ام ت ذك��ر
ص���داع  الناجم���ة ع���نالت���أثیرات  إجھ���اضالمفی���د للزنجبی���ل ف���ي 

تبلغ من العمر اثنین وأربعین عاًما  لدیھا شقیقة: أنثى  ةـــیقــقـالش
بدای�ة   رام من الزنجبیل المسحوق یومیً�ا ف�يغ  2.0-1.5 أعطیت
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انخفاض ملحوًظ ف�ي ت�واتر حیث أسھمت في حدوث  نوبة الشقیقة
 Gelstat) ھو ال�ـ أن منتًجا خاًصا أثبتمؤخًرا، ووشدة الشقیقة. 

Migraine)  تح��ت اللس��ان یعط��ى  ك��دواء مخف��ض للحم��ىفع��ال
خ���الل مرحل���ة األل���م  ةالح���اد لع���الج الش���قیقة يومرك���ب زنجبیل���

 . الخفیف

 

 

 نبات الزنجبیل یمثل الشكل :
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 القنب الھندي : .4

، ف��ي  Cannabis sativa L . Cannabaceae ال��ـ ك��انلق��د 
ص�داع السابق عالًجا طبیً�ا مقب�وًال عل�ى نط�اق واس�ع للوقای�ة م�ن 

م��درج ف��ي دس��تور األدوی��ة ف��ي الوالی��ات وھ��و وتخفیف��ھ،  الش��قیقة
م�زیج م�ن   ھ�و ®Savitex . 1941إل�ى 1860ع�ام المتح�دة م�ن

مستخلصات نباتی�ة كامل�ة ت�وفر كمی�ات متس�اویة تقریبً�ا  معالقنب 
 و  tetrahydrocannabinol (THC)-9-∆ ال����ـ م����ن

cannabidiol (CBD) لل�ـ. و THC ف�ي ك�ل م�ن  ةمس�كن فعالی�ة
 و THC الـ ، وكل منالتالیة لألذیةالم اآلو من منشأ عصبيالم اآل

CBD تم�ت الموافق�ة حی�ث . یمارسان تأثیرات مض�ادة لاللتھاب�ات
لعدی��د م��ن التطبیق��ات الطبی��ة ف��ي ام��ن أج��ل  Savitex ال��ـ عل��ى

وص��فة طبی��ة ف��ي كن��دا لتخفی��ف كمملك��ة المتح��دة ومت��اح أیًض��ا ال
وإن  . (MS) أع���راض آالم األعص���اب ف���ي التص���لب المتع���دد

التجارب السریریة التي أجری�ت ف�ي المملك�ة المتح�دة ت�دعم فائ�دة 
ف��ي م��رض التص��لب العص��بي  القن��ب الھن��ديالط��ب الق��ائم عل��ى 

  الرثوي.المتعدد والتھاب المفاصل 

 

نب�ا القن�ب  یمثل الش�كل :
 الھندي 

 

67 
 



 

 :على الكافیین الحاویةمشروبات ال .5

تستخدم ھذه المنتجات النباتیة المنبھ�ة للجھ�از العص�بي المرك�زي 
باإلض���افة إل���ى ذل���ك، ی���تم . ف���ي الغال���ب للتغل���ب عل���ى النع���اس

 حی���ث أن. اس���تخدامھا عالجیً���ا كمس���اعدات ف���ي ع���الج الص���داع
 : مث�ل OTC ال�ـ م�ع مس�كنات بالتش�اركلك�افیین لستھالك الحاد اال

األس��برین أو األس��یتامینوفین یزی��د م��ن نش��اطھم بنس��بة تص��ل إل��ى 
یب��دو أن ھ��ذا الت��أثیر . و، اعتم��اًدا عل��ى ن��وع األل��م المح��دد% 40

المفید یرجع إلى قدرة الكافیین على التسبب ف�ي انقب�اض األوعی�ة 
تس����ھیل امتص����اص األدوی����ة أیض����اً الدموی����ة الدماغی����ة، وربم����ا 

قص��یر األج��ل، یتن��اقص إل��ى ح��د ال یر المع��زز. وإن الت��أثاألخ��رى
  .  )التناول المتكرر (المزمن عندكبیر 

 

 

 التركیب الكیمیائي لمركب الكافئین یمثل الشكل :
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  :  الرئیسیة من یةمشروبات الكافینالیتم تحضیر 

 Coffea arabica L م�ن  الب�ذور الناض�جة المجفف�ة -القھوة  •
   Rubiaceae) .من عائلة(

 

 البذور الناضجة المجففةالشكل :یمثل 

 

 Camellia sinensis (L.) ال�ـ أوراق الشاي وب�راعم أوراق •
O. Kuntze  )الـ  ةعائلTheaceae (. 

 

 أوراق نبات الشاي الناضج یمثل الشكل :
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 Cola nitidaفلق�ات مجفف�ة م�ن ال�ـ  – kola (cola)الك�وال  •
)Vent( Schott & Endl.   عائلة)Sterculiaceae( . 

 

 فلقات مجففة –) kola (colaالكوال نبات  یمثل الشكل :
 

 Theobroma ال�ـ ب�ذور محمص��ة م��ن -الكاك�او (الكاك��او)  •
cacao L.   عائلة(من (Sterculiaceae. 

 

 

 الكاكاو (الكاكاو) نبات  یمثل الشكل :
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 Paullinia الـ البذور المطحونة من - Guarana الجوارانا  •
cupana Kunth.   مث��ال H. B. K. :  عائل��ة(م��ن 

(Sapindaceae . 
 

 

 Guaranaالجوارانا  نبات  یمثل الشكل :
 

  -.Ilex paraguariensis St ال�ـ أوراق مجفف�ة م�ن -المت�ة  •
Hil    عائلة(من (Aquifoliaceae . 

 

 المتةأوراق نبات  یمثل الشكل :
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عل��ى أعل��ى نس��بة م��ن الك��افیین ف��ي جمی��ع  guaranaیحت��وي ال��ـ 
  . % 5النباتات التي تحوي الكافیین وذلك بنسبة تصل إلى 

أن  Innsbruckوقد أظھر بحث من جامعة النمسا الطبیة في ال�ـ 
ال��ذاكرة قص��یرة األم��د وتوج��ھ المھ��ام. ك��الً م��ن الك��افیین یع��زز 

 Innsbruck ال�ـ ، اكتش�ف ب�احثو MRIباستخدام فحوصات ال�ـ و
م���غ م���ن  100األش���خاص ال���ذین یس���تھلكون م���ا یق���رب م���ن  أن

ل��دیھم  -وھ��و المق��دار الموج��ود ف��ي ك��وبین م��ن القھ��وة  –الك��افیین 
مس���تویات فعالی���ة أعل���ى ف���ي الف���ص األم���امي، ومرك���ز ذاك���رة ، 

بمس��توى   والح��زام األم��امي لنص��ف الك��رة المخی��ة، الت��ي ت��تحكم
تش�یر و .تقریبً�ااإلنتباه. ویستمر الت�أثیر ع�ادةً لم�دة عش�رین دقیق�ة 

. تتج�اوز الح�دة العقلی�ة اأبحاث أخرى على القھ�وة إل�ى أن فوائ�دھ
إل�ى   CoffeeScience.orgموقع  الذي استشھد بھ الفعلیشیر و

أربع��ة أض��عاف تل��ك  -مض��ادات أكس��دة مفی��دة ف��ي القھ��وة وج��ود 
الس��كري م��ن  ال��داءم��ع ظھ��ور  -الموج��ودة ف��ي الش��اي األخض��ر 

 .  النوع الثاني

اعتماًدا على طریقة التحض�یر الدقیق�ة، یحت�وي ك�وب واح�د م�ن و
المش���روب الُمع���د مس���بقًا م���ن ھ���ذه األعش���اب عل���ى كمی���ات م���ن 

  100 وش�اي  غم� 30 وكاكاو  غم 10تكون متعادلة في الكافیین 
یتم تحضیر ما یسمى بالمشروبات الغازیة . وتقریبًا من القھوة غم

 . والت�ي تح�ويالك�وال بنكھة الكوال باس�تخدام كمی�ات ص�غیرة م�ن
زجاج��ة، والت��ي تض��اف  ف��ي ك��لمل��غ م��ن الك��افیین  50ح��والي 
ف���ي الوالی���ات المتح���دة، یض���اف الك���افیین أیًض���ا إل���ى و كمنك���ھ.

مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائیة، بما في ذل�ك المخب�وزات 
وحلوی����ات األلب����ان المجم����دة والحلوی����ات الجیالتینی����ة والحل����وى 

  الناعمة وما شابھ.
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اس��تخدام المش��روبات الحاوی��ة عل��ى الك��افیئین باإلش��ترك م��ع  وی��تم
 اإلرغ���وتقلوی���دات  ب���دون الص���داع م���ع أوالسالیس���الت لع���الج 

الجرع��ة المعت��ادة ھ��ي م��ن أج��ل الش��قیقة. وتك��ون (اإلرغوت��امین) 
   .ملغ من الكافیین 200-100كمیة تعادل 

الك���زانتین تج���در اإلش���ارة أیًض���ا إل���ى أن الك���افیین ومش���تقات و
 -الثی�وبرومین والثی�وفیللین  -بش�كل طبیع�ي  تتواجداألخرى التي 

ال . لك�ن لھا تأثیر مدر للبول، ولكنھا ضعیفة نسبیًا وقصیرة الم�دة
یتم استخدام الكافیین وال المشروبات المتنوعة الت�ي تحت�وي علی�ھ 

لتس��رع  بس��بب التط��ور الس��ریع عل��ى نط��اق واس��ع لھ��ذا الغ��رض 
م���ع ھ���ذه  ش���ائعة حال���ة يوھ��� -ر المس���تم اإلعط���اء عن���د القل���ب

  .لبول بشكل كبیرا اتتقلل فعالیة مدركذلك فإنھا  –المشروبات 
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 : ألم األسنانتاسعا : 

لع��اج أو تص��یب اض��یة امرإع��ادة م��ا ین��تج أل��م األس��نان ع��ن حال��ة 
المظ��اھر األكث��ر قابلی��ة للع���الج . وتك���ون الل��ب أو اللث��ة الداعم��ة

تل��ك الناتج��ة ع��ن التس��وس أو  المؤق��ت بعوام��ل طبی��ة نباتی��ة ھ��ي
العاج الذي عن�د  كشفیؤدي أي من ھذین الحدثین إلى و .الكسور

تعرضھ للحرارة أو البرودة أو الضغط، یحفز العدید من النھایات 
الل�ب  انكش�فإذا . والعصبیة الحرة في اللب، مما یؤدي إل�ى األل�م

إذا أص��بح الل��ب مص��ابًا، فس��یكون و ,مس��تمراً نفس��ھ، یك��ون األل��م 
 . األلم شدیًدا أیًضا

 عن�د ح�دوث أيالمناس�ب  ھو اإلج�راء سناناألطبیب  إن مراجعة
أو ع�الج  ,الحش�و ك�الً م�نھ�ذا  یتض�منق�د . حیث ألم في األسنان

ومع ذلك، إذا ل�م . أو ما شابھ ,أو عالج اللثة القلع,أو  ,قناة الجذر
م ، فقد یتم تخفیف األلم من خالل االس�تخداالمناسبةتتوفر الرعایة 

یج���ب النظ���ر إل���ى ھ���ذا . والمؤق���ت للعالج���ات العش���بیة المناس���بة
اإلج���راء عل���ى أن���ھ مج���رد إج���راء ط���ارئ فق���ط ألن االس���تخدام 
المط���ول للعالج���ات المخت���ارة ذاتیً���ا ق���د ی���ؤدي إل���ى تف���اقم الحال���ة 

   .األساسیة المسببة لأللم
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 : لم األسنانأل العالجات العشبیةعاشرا  : 

 

 : زیت القرنفل .1

أفض��ل من��تج عش��بي  ھ��و المحتم��ل أن یك��ون زی��ت القرنف��لم��ن 
ی���تم . ومع���روف للحص���ول عل���ى راح���ة ع���ابرة م���ن أل���م األس���نان

الحص��ول عل��ى ذل��ك ع��ن طری��ق التقطی��ر بالبخ��ار م��ن القرنف��ل 
 Syzygium م��نم��أخوذ ال(القرنف��ل)، ب��رعم الزھ��رة المجفف��ة 

aromaticum (L.) Merr.  & TM. Perry  م�ن عائل�ةوھ�ي  
Myrtaceae . للنبت�ةلسنوات عدیدة، كان االسم العلمي الصحیح 

 أو   .Eugenia caryephyllata Thunb إم��ا ك��ان یعتب��ر
Caryoplhyllus aromaticus L.ال ت��زال ھ��ذه األس��ماء , و

التس���میات  ك���الً م��نتش��یر و .موج��ودة ف��ي األدب العش���بي الق��دیم
ین���تج القرنف���ل ذو النوعی���ة الجی���دة . حی���ث نفس األن���واعل���الثالث���ة 
م��ن الزی��ت المتط��ایر ال��ذي ل��ھ خص��ائص  %  25-15ح��والي 

ع�دد م�ن الم�واد الفینولی�ة  لوج�ود ,ویرج�ع ذل�ك. مسكنة ومطھ�رة
م����ن  % 85ف����ي الزی����ت، وأھمھ����ا األوجین����ول، ال����ذي یش����كل 

 .  اإلجمالي

بم��ا یكف��ي لمن��ع  ھ��و مخ��رشم��ن أن زی��ت القرنف��ل  ,عل��ى ال��رغمو
ت��م اس��تخدامھ لفت��رة طویل��ة كمس��كن  إالالع��ام،  خليال��دا االس��تخدام
یعم�ل األوجین�ول، مث�ل . أو مسكن لتخفی�ف أل�م األس�نان موضعي

غی��ره م��ن الفین��والت األخ��رى، عل��ى تثب��یط المس��تقبالت الحس��یة 
 ةالمس�كن الفعالی�ةن�تج تو .األل�م ح�س الجلدی�ة المش�اركة ف�ي إدراك

الحی��������وي لإلص��������طناع  ع��������ن تثب��������یط واض��������ح ةاإلض��������افی
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 عم���ل حص���رالن���اتج ع���ن و اتواللوكوترین��� س���تاغالندیناتللبرو
من الناحی�ة . و lipoxygenase و cyclooxygenaseنزیمات أ

طن في الزیت غیر المخف�ف وی�تم طعة من القالعملیة، یتم غمس ق
ألس�نان المؤلم�ة واألنس�جة المحیط�ة بھ�ا، أو، اعلى س�طح  تطبیقھ

سیخفف األل�م لع�دة إذا أمكن، إدخالھا مباشرة في التجویف، حیث 
-1بتركی�زات  وی�ةالفم تغسوالالكما یستخدم الزیت في . ساعات

  المضادة للجراثیم.٪ لتأثیراتھ 5

ً أشكال مختلفة من القرنفل (مدرجة  وظھرت كقرنف�ل) ، بم�ا  فعلی�ا
 ال�ـ ، كمضافات غذائیة آمنة عل�ى قائم�ة رفي ذلك الزیت المتطای

GRAS ) (خاص��ة بمنظم��ة الغ��ذاءالالمعروف��ة عموًم��ا بأنھ��ا آمن��ة 
أن تتسبب في تل�ف الل�ب القاب�ل  من الممكنألنھا . ونظراً والدواء

للبقاء واألنسجة الرخوة عن�د تطبیقھ�ا بش�كل عش�وائي عل�ى الس�ن 
المؤلم، فقد قبلت جمعیة طب األسنان األمریكیة زیت القرنفل، أو 

الس�تخدام المھن�ي فق�ط، ول�یس م�ن أج�ل ااألوجینول المك�ون لھ�ا، 
" عل��ى Eف��ي ألمانی��ا، وافق��ت اللجن��ة "و العش��وائي. س��تخدامف��ي اإل

  . استخدام زیت القرنفل كمخدر موضعي ومطھر
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 نبات القرنفل یمثل الشكل :

 

 

 زیت القرنفل یمثل الشكل :
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 الشوكي :لحاء الرماد  .2

بش�كل وذل�ك  Zanthoxylum ال�ـ نوعین م�نلیستخدم لحاء وھنا 
یش�ار . واألس�نان ف�ي الوالی�ات المتح�دة ل�مالأو بآخر كعالج�ات آل

الرم���اد الش���ائك وھ���و ، Z. americanum Mill  م���ن ك���الً ل
الرم��اد الش��ائك وھ��و ،  .Z. clava-herculis L الش��مالي، و

 . ھ�ذهآالم األس�نان المس�تخدمة لتس�كین ش�جاراألالجنوبي، أحیانًا ب
ش�ائًكا،  لح�اءً  یس�تخلص منھ�ا Rutaceae ال�ـ من عائل�ة العناصر

م�ن أیًضا  وھيینتج إحساًسا بالوخز في الفم فإنھ دما یمضغ، عنو
جمی��ع األغ��راض وم��ن أج��ل . ل��م األس��نانالفعال��ة آلالعالج��ات ال

ت��م ة. وق��د واح��د ةالن��وعین عش��بك��ال العملی��ة، یمك��ن اعتب��ار لح��اء 
م��ن قب��ل الھن��ود األم��ریكیین، ال��ذین ق��اموا بمض��غ  إعط��اءه حق��ھ

ح��ول الس��ن الم��ریض  غوض��مالم اللح��اء بوض��عاللح��اء ث��م ق��اموا 
   لتخفیف األلم.

 المس����مى ب����ـعل����ى ال����رغم م����ن أن لح����اء الرم����اد الش����ائك، و
Xanthoxylum  ،الـ في مرخصة بحالة أصبح USP في ال�ـ ثم 

NF  كعنص��ر وك��ان یعم��ل   1947حت��ى ع��ام    1820م��ن ع��ام
المس��ؤولة ع��ن  العوام��ل إال أنومض��اد للروم��اتیزم،  مول��د للع��رق

ً  استقص���ائھات���أثیره المخ���در الموض���عي ل���م ی���تم  تع���زو و. علمی���ا
اللح�اء عن�د مض�غھ إل�ى محت�واه م�ن  حدةالمصادر األقدم ببساطة 

یعم���ل كمث���بط لتركی���ب  Fagaramideال���ـ یب���دو أن و ال���راتینج.
الندین وقد یفسر بعض التأثیرات المسكنة للحاء أیًضا، غالبروستا
أق����ل فعالی����ة بعش����رین م����رة م����ن عل����ى ال����رغم م����ن أن����ھ وذل����ك 

األن�����واع  ت. وال توج�����د معلوم�����ات م�����ا إذا كان�����اإلندومیتاس�����ین
  . Fagaramideتحوي الـ   Zanthoxylumاألمریكیة للـ 
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ألل��م األس��نان الی��وم ب��نفس الطریق��ة  الش��وكيیس��تخدم لح��اء الرم��اد 
الت��ي ت��م اس��تخدامھا بھ��ا من��ذ فت��رة طویل��ة م��ن قب��ل األم��ریكیین 

 وض��عتمض��غ كمی��ة ص��غیرة م��ن اللح��اء، وی��تم حی��ث . األص��لیین
. لتخفی�ف األل�م إس�عافیةالكتلة الرطبة حول الس�ن الم�ؤلم كطریق�ة 

 .من االستخدام على المدى القصیر أثار جانبیةلم یتم اإلبالغ عن 

 

 

 لحاء شجرة الرمادي الشوكي یمثل الشكل :
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 : ةالجنسی العنانةحادي عشر : 

إن ع���دم ق���درة ال���ذكر عل���ى تحقی���ق أو الحف���اظ عل���ى انتص���اب  
القضیب بم�ا یكف�ي إلكم�ال الجم�اع یس�مى ض�عف االنتص�اب أو، 

 العوامل النفسیة مثل القلق الجنس�ي و. العنانةبشكل أكثر شیوًعا، 
مس��ؤولة ع��ن  تك��ون ب��العجزال��ذنب والخ��وف والش��عور الش��عور ب

عوام�ل التس�ببت . بینم�ا ض�عف االنتص�ابح�االت من  50-60%
  .الحاالت المتبقیةبعضویة ال

 

 : العالجات العشبیة للعجز الجنسيثاني عشر : 

 

 : Yohimbeفلحاء الیوھمب  .1

حمل بع�ض الوع�ود ف�ي ت ةعشبھي  Yohimbeفلحاء الیوھمب  
شجرة من مأخوذ یتكون من لحاء حیث . عالج ضعف االنتصاب

 .Corynanthe johimbe K. Schum. syn ھ�ي غ�رب أفریقی�اف�ي 

Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre.   م�ن عائل�ةوھ�ي 
Rubiaceae تحتوي ، yohimbe  م�ن خل�یط  % 6على حوالي

یتمت�����ع ك�����ل م�����ن و. yohimbine، وأھمھ�����ا القلوی�����داتم�����ن 
yohimbe  و yohimbine  بس���معة كبی���رة من���ذ فت���رة طویل���ة

ھ��و ف��ي المق��ام  yohimbine ال��ـمیكانیكیً��ا، . ةجنس��ی اتكمنش��ط
ت�����أثیره األدرنرجی�����ة. ویك�����ون  2αحاص�����ر لمس�����تقبالت األول 

ف��ي األدرنرجی��ة. و الفعالی��ةالمحیط��ي ھ��و زی��ادة الك��ولین وتقلی��ل 
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، رجی��ةالكولین بالفعالی��ةاألداء الجنس��ي لل��ذكور، ی��رتبط االنتص��اب 
، الن�زحمما یؤدي إلى زیادة تدفق الدم ف�ي القض�یب، أو انخف�اض 

   .تحفیز االنتصاب أو كلیھما، مما یسبب

 yohimbineال��ـ  لتقی��یملدراس��ات الس��ریریة لمراجع��ة أب��دت وق�د 
ال��ـ إن تقی��یم فعالی��ة و .ف��ي ع��الج العج��ز الجنس��ي نت��ائج مختلط��ة

yohimbine  معق��د بس��بب المع��دالت المرتفع��ة نس��بیاً لالس��تجابة
باإلض�افة وبال�دواء الغف�ل. اإلیجابیة في األشخاص الذین عولجوا 

م�ن تت�راوح فت�رة الكم�ون أن إلى ذلك، وصفت بع�ض الدراس�ات 
 .العالج�ي الكام�ل ح�دوث الت�أثیرأسبوعین إل�ى ثالث�ة أس�ابیع قب�ل 

ال�ـ بشكل عام، یمكن وصف المكاسب العالجیة التي تحققت م�ع و
yohimbine  .عل���ى فف���ي التج���ارب الس���ریریة بأنھ���ا متواض���عة

 استجابة إیجابیة للعقار تسجیلتم سبیل المثال، في تجربة واحدة، 
م��ن مجم��وع المرض��ى ال��ذین یع��الجون م��ن  % 46ح��والي  ف��ي

من المرض�ى  % 43أفاد بینما  ،الناجمة عن أسباب نفسیة العنانة
أس�باب عض�ویة ع�ن تحس�ن  العنانة الناجمة عن الذین یعانون من

   في وظیفة االنتصاب.

 yohimbineال��ـ ت��رتبط الص��عوبات اإلض��افیة ف��ي اس��تخدام و. 
ال��دوائي التحم��ل  لتح��ريف��ي دراس��ة ئی��ة. وحركی��ة الدواالبمش��اكل 

،  yohimbineال��ـ وال��دینامیكیات الدوائی��ة لجرع��ات مف��ردة م��ن 
. ك��ذلك الدوائی��ة المع��المل��وحظ تغی��ر كبی��ر ب��ین الموض��وعات ف��ي 

ف��ي البالزم��ا ب��ین األف��راد،  yohimbineال��ـ اختلف��ت مس��تویات 
عن��د الكب��دي  اإلس��تقالبف��ي مع��دل الختالف��ات ل یع��ود ذل��كربم��ا و
ع��الوة عل��ى ذل��ك، ف��ي المش��اركین ال��ذین . لم��رور األول لل��دواءا

تن��اولوا وجب��ة تحت��وي عل��ى نس��بة عالی��ة م��ن ال��دھون، انخفض��ت 
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إعط�اء ، مم�ا ی�دل عل�ى أن % 30بنس�بة  یة لھمستویات البالزمال
 الدواء على الریق قد یكون أفضل طریقة إلعطاء الدواء.

مل���غ م���ن   5.4عل���ى  الحاوی���ة األق���راصی���تم تس���ویق حالیً���ا 
ك���دواء  ف���ي الوالی���ات المتح���دة  yohimbineال���ـ ھیدروكلوری���د 

یوصف لعالج ضعف االنتص�اب عن�د . حیث وصفة طبیةبیعطى 
الغ��ذاء وال��دواء األمریكی��ة  منظم��ةوم��ع ذل��ك، ل��م تواف��ق . ال��ذكور

 E ةتشیر اللجنة األلمانی�. ولھذا االستخدام yohimbineالـ على 
غی�ر ك�اٍف  yohimbine و yohimbe فعالی�ة ال�ـإلى أن إثبات 

ال ل�ذا  ,مرتفعة بش�كل غی�ر مقب�ول الفوائدوأن نسبة المخاطر إلى 
تش��مل اآلث��ار الجانبی��ة لھ��ا. و العالج��يإلس��تخدام توص��ي اللجن��ة با

واألرق والقل��ق وارتف��اع ض��غط ال��دم وتس��رع  الرجف��انو الھی��اج
ال إال أن�ھ ى ال�رغم م�ن ھ�ذا الحك�م، علو.  واإلقیاءالقلب والغثیان 

ی��زال ی��تم تس��ویق ع��دد كبی��ر م��ن المستحض��رات المثی��رة للش��ھوة 
 .في ألمانیا yohimbineالـ التي تحوي 

في مناف�ذ  yohimbe الـ في الوالیات المتحدة، تم شراء منتجات 
 الـ  بیع األغذیة الصحیة بالتجزئة من قبل الباحثین المیدانیین في

FDA  لش��عري لس��تة الغ��از لكروماتوغرافی��ا العن��د تحلی��ل وذل��ك
ال�ـ وجد أن تسعة منتجات ال تحت�وي عل�ى حیث وعشرین منتًجا، 

yohimbine  وأن تس���عة وثم���انین تحت���وي فق���ط عل���ى كمی���ات
م��ن المتوق��ع أن تحت��وي ) . وج��زء ف��ي الملی��ون 1-0.1 (ض��ئیلة

 فق�ط عل�ى  yohimbe م�ن ال�ـ المنتج�ات الت�ي ی�زعم أنھ�ا لح�اء
.   yohimbineال���ـ ج���زء ف���ي الملی���ون م���ن  7000-10.000

تش���یر ھ���ذه الدراس���ات بوض���وح إل���ى أن غالبی���ة المنتج���ات ف���ي و
 .السوق ذات جودة ردیئة
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 : Yohimbeفلحاء الیوھمب نبات  یمثل الشكل :

 

 

 : Yohimbeالیوھمب لحاء  یمثل الشكل :
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 الصینیة :  نكةحالشجرة  .1

نك��ة حال لمس��تخلص الفم��ويإن التق��اریر الت��ي تفی��د ب��أن اإلعط��اء 
biloba ألش�خاص ال�ذین یع�انون ل اً فی�دك�ون ملفترات طویلة ق�د ی

 حی���ث تل���زمللغای���ة.  ةأولی��� ي تق���اریرم���ن ض���عف االنتص���اب ھ���
 م�ن أج�ل ھ�ذا GBE إضافیة لدعم االستخدام المحتمل ل�ـ معلومات
  .الغرض

 

 

 

 شجرة الحنكة الصینیة یمثل الشكل :
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