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 الشايات الطبية

 

 يحم الحمييز بين هوعين من اإلاسححضرات النباثية عاإلايا:" 

وهي مؿخدػغاث جطىع مً كبل معامل حعبئت ألاعشاب الؿبيت،   الخلطات والشايات النباثية: .1

ت و إهما شاًاث ؾبيت أو مخمماث ػظائيت.   حسجل في وػاعة الصخت، ال حعخبر أصٍو

ت الىباجيت خطغا"، حسجل وجغزظ مً  ألادوية النباثية: .2 وهي جطىع مً كبل معامل جطييع ألاصٍو

 كبل وػاعة الصخت. 

 ت مـغصة وهي اإلاـػلت أو أن جيىن مغهبت. إما أن جيىن الشاًاث الؿبي 

ًجب أن ًيىن ليل ميىن مً اإلايىهاث الىباجيت صوع في ؿعاليت ، وؿلا" لللىاهحن والضؾاجحر الضوائيت العاإلايت

 اإلاؿخدػغ الضوائي الىباحي اإلاغهب. 

 :وثحكون كل خلطة عشبية من مجموعة من اإلاكوهات النباثية ثحضمن 

 حشيل أؾاؽ الشاي الؿبي  the baseميىهاث عشبيت أؾاؾيت  (1

 جضعم الخأزحر الغئيس ي للميىهاث الـعالت   the adjuvantوميىهاث عشبيت صاعمت  (2

 جلىم بخعضًل ؾعم أو لىن أو عائدت اإلاؿخدػغ العشبي.  the correctiveوميىهاث عشبيت معضلت  (3

ت بأنها ال حؿبب ؾميت خاصة وال جؤصي إلى اإلاىث إطا خضر زؿأ  جمخاػ اإلاؿخدػغاث الىباجيت عً ػحرها مً ألاصٍو

 في جىاولها أو ججاوػ حغعتها. 

 ثصنيف ألادوية العشبية شائعة الاسحعمال:   

ًمىً جطييف ألاعشاب الؿبيت شائعت الاؾخعماٌ إلى أعشاب حؿخعمل في أمغاع الجهاػ الهػمي، أمغاع 

 الجهاػ الخىـس ي، أمغاع الجهاػ العطبي، أمغاع الجهاػ البىلي الخىاؾلي، أمغاع الجهاػ الىعائي الللبي . 

 منشأ كلمة الشاي:  

لطض به الشاي اإلاعغوؾ 1601ٌعىص أضل الشاي إلى عام  . وجؿلم ولمت الشاي خاليا" على ول )شجغة الشاي(ٍو

ألاعشاب التي جدػغ منها اإلاىلىعاث اإلاعلبت. ًمىً الخميحز بحن الشاًاث ػحر الؿبيت اإلاؿخسضمت همشغوباث 

 مىعشت مثل الشاي ألاؾىص والشاي اإلاعؿغ واإلاىىه ، والشاًاث الؿبيت اإلاؿخسضمت بشيل مـغص أو مغهب. 
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 الطبية:  أشكال الشايات

 جطىف الشاًاث الؿبيت جبعا" لشيلها الخاعجي إلى:  

: (blended teas or speacies )  جىليـت أعشاب أو أهىاع .1 

 ا  وبؿهىلت. بأهه ًمىً ؿدطها ومغاكبتها عياهيوهي كؿع أحؼاء هباجيت زشىت، وجمخاػ هظه اإلاىخجاث 

: (Tea-bag teas )  أهياؽ الشاي .2 

الشاي الخليلي هى أٌو شاي جم وغعه في أهياؽ مً الؿيللىػ ، وهى مؿخدػغ ًخمحز بؿهىلت الاؾخعماٌ 

وؾهىلت الخدػحر . أما مؿاوئه ؿهي وىن اإلايىهاث جىحض بشيل مؿاخيم ؿائلت الىعىمت مما ٌؿهل أهؿضتها 

ذ العؿغي منها وضعىبت جدغع بعؼ اإلايىهاث الـعالت منها  ئياإلاىاص مغ )وجؿاًغ الٍؼ ،  هما أن (جـعت الىػن الجٍؼ

 مغاكبتها وؿدطها ًخؿلبان زبرة وصعاًت واؿيحن. 

: (soluble teas )  .الشاًاث الظوابت 3 

ً. جتراوح وؿبت  ال حعخبر شاًاث باإلاعنى الضكيم ؿهي جدىي مىاص مػاؿت مثل ؾىغ الالهخىػ أو اإلاالخىصهؿتًر

مىً أن جدخىي  05و  8املخخىي العشبي ؿيها بحن  %. وػالبا  ما ٌؿخسضم الؿىغوػ هماصة خاملت في معظمها ٍو

  (.الاهدباه مً الخىاٌو اإلاـغؽ مً كبل مغض ى الؿىغي )% ؾىغوػ79على خىالي 

الشاًاث املخػغة وؿم وضـت الؿبيب : ًجب أن جدخىي وضـت الؿبيب على الترهيبت ، حضاٌو اإلايىهاث . 4

لخه. (مىاص معضلتمىاص ؿعالت، مىاص مؿاعضة، )  ، الخدػحر، صواعي الاؾخعماٌ، وؾٍغ

 جعليمات ثحضير الشايات الطبية:  

 ثوجد ثالث طرق أساسية لححضير الشايات الطبية:  

  (.أوعاق و أػهاع)لي إلى الشاي وؿيه جخم إغاؿت اإلااء اإلاؼ (infusion):مىلىع  -1

   (.أو بظوع حظوع أو كشىع )ًخم ػلي الشاي مع اإلااء (decoction):مؿبىر  -2

مسططت )وؿيها ًترن الشاي على جماؽ مع اإلااء الباعص  (cold maceration):معؿىن باعص  -3

ت على وؿبت مغجـعت مً اإلاىاص اللثئيت، لىً لها مؿاوئ جىمً في الخلىر الجغزىمي  (.للعلاكحر الخاٍو

ض هىان )عً أعبعت أؾابيع  حعؿى هظه الشاًاث بشيل عام على شيل وأؽ واخض زالر مغاث ًىميا" وإلاضة ال جٍؼ

 (.اؾخثىاءاث

 آلاثار الجاهبية واملخاطر:  
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يىم ، جدؿـ غىئي)حؿبب بعؼ الىباجاث جـاعالث جدؿؿيت  ت على وؿبت مغجـعت (الهيبحًر ، والعلاكحر الخاٍو

ت على وؿبت مغجـعت مً اإلاىاص اإلاغة  (،عىب الضب)مً الخاهيىاث حؿبب اغؿغاباث معضًت  والعلاكحر الخاٍو

ت على اهتراهىئيضاث مليىت (الجاوؿيان)حؿبب اغؿغاباث معضًت ، هما أن الاؾخعماٌ اإلاضًض للعلاكحر الخاٍو

ت على جاهيىاث ومىاص لثئيت(زاضت البىجاؾيىم)جدؿبب بـلضان الىثحر مً الشىاعص   (لعابيت)، أما العلاكحر الخاٍو

ت الؿىغي جدؿبب  في جأزحر امخطاص اإلاهضئاث واإلاغهىاث ومػاصاث الاهخئاب ،وجدؿبب في إهلاص ؿعاليت أصٍو

ىم.  (اإلايخـىعمحن)  وفي إهلاص امخطاص ول مً الخضًض واليالؿيىم واإلاؼجًز

القواعد العامة في ثحضير الخلطات:     

 جىػع هما ًلي:  )علاكحر مثاليا  7 (علاكحر هدض أعظمي  10ًجب أن جدىي الخلؿت  

 علاكحر صاعمت للـعاليت هدض أعظمي. 5

   % مً الىػن الىلي للخلؿت. 15علاكحر مدؿىت للؿعم هدض أعظمي بديث ال جخجاوػ 3

ت، خبم، هبش اللغهلل، إوليل الجبل، ػعتر، (مدلي)مثاٌ: عغق الؿىؽ  ، كغؿت، ًاوؿىن، ًاوؿىن هجمي، هغاٍو

 وعىع، كشىع البرجلاٌ الجاؿت. 

 % مً الىػن الىلي للخلؿت. 10ً همدؿىت للمظهغ بديث ال جخجاوػ علاٍع

،شلائم  (وعق أخمغ)، الىغهضًه (الجىعي)ٌؿخسضم بشيل عام بخالث ألاػهاع مثاٌ عنها:الىعص الضمشلي

  .الىعمان

مع بعػها  (هثاؿتها كليلت)ًجب أن جيىن الخلؿت مخجاوؿت مً خيث الىثاؿت خيث ًـػل زلـ أوعاق و أػهاع  

   مع بعػها.  (هثاؿتها أعلى)و بظوع، كشىع، حظوع 

في خاٌ اؾخسضام بظوع و/أو كشىع و/أو حظوع مع أوعاق و أػهاع ًجب الخىعيم لجعل هثاؿت اإلاؿاخيم مخلاعبت 

   (بظوع و كشىع و حظوع جترؾب باألؾـل في خاٌ عضم الخىعيم)مً بعؼ

ت على أػهاع وأوعاق بشيل مىلىع  (ٌؼلى اإلااء وجػاؾ الخلؿت إليه.)  أما  infusionجدػغ الخلؿاث الخاٍو

(حؿهيل صزٌى اإلااء عبر الؿبلاث الؿميىت و  decoctionالبظوع و الجظوع و اللشىع حؿخسضم بشيل مؼلي 

  .جدغع اإلااصة الـعالت

 الجرعة:  

 في ؿىجان مً اإلااء  (غ 5مثاليا  )غ مً الخلؿت  4-6ٌ. ٌعبر عنها غ/ 20غ/ٌ ، مثاليا   10-40صؾخىعٍا  مً 

ت منها الخلؿاث اإلاليىت و الللبيت 3-4جىغع   مغاث ًىميا . ٌؿدثنى مً طلً خاالث زاضت ًظهغها صؾخىع ألاصٍو

 التي جخؿلب حغعاث مدضصة.

  

 

https://manara.edu.sy/



  

4 
 

 الخلطات اإلاسحخدمة في أمراض الجهاز الهضمي

  

:ؤلاسهال   

  .الـػالث الطلبت بشيل ؾائل أو هطف ضلبهى زغوج  

اإلاضة الؼمىيت ، عضص مغاث الخغوج ، كىام البراػ ، جىاٌو صواء  (بضاًت ًجب اؾخجىاب اإلاٍغؼ عً الخالت لضًه 

   ...)، هظامه الؼظائي(صم ، اهخـار ، امؿان(معحن ، وحىص أعغاع مغاؿلت 

 

     :بعض النصائح اإلافيدة 

لتر مً اإلااء ًىميا  ، جىاٌو مؼلي الخػاع  الؼني باألمالح  2-1.5شغب  )الح اإلاعضهيت معاوغت الؿىائل ألام  •

  )اإلاعضهيت

اث   • ت على بعؼ  (عػ ، بؿاؾا .. )جىاٌو هظام ػظائي ػني باليشٍى ، جىاٌو بعؼ الىباجاث الؼىيت بالبىخحن وخاٍو

   ..).اإلاىػ ، الخـاح )الشىاعص 

   :في زالر مجمىعاث عئيؿيت هي الىباجاث اإلاػاصة لإلؾهاٌ جطىف 

ت على الخاهيىاث (1     الىباجاث الخاٍو

ت على بىخيىاث (2     الىباجاث الخاٍو

  بعؼ الخمائغ مثل زمحرة الجعت (3

ت على الخاهيىاث     :الىباجاث الخاٍو

  .الخاهيىاث مغهباث عضًضة الـيىٌى وجلؿم إلى جاهيىاث مخيازـت وجاهيىاث كابلت للخلمهت 

آليت جأزحرها:  لها ؿعل مغؾب للبروجيىاث حشيل معلضاث معها مما ًىلض ؾبلت واكيت على مساؾيت اإلاعضة جللل 

   .هظه الؿبلت مً اصمطاص الظًـاهاث الجغزىميت ومً ؿعل اإلاىاص املخغشت

ت على الخاهيىاث : أوعاق الشاي ، كشىع الؿىضًان    ...مً الىباجاث الخاٍو

ت على     :بىخيىاث الىباجاث الخاٍو

ئي هبحر بييتها ألاؾاؾيت خمؼ الؼاالهخىعووي  ت بىػن حٍؼ    .البىخيىاث : هي مخمازغاث عػٍى

  آليت جأزحرها: حشيل مع اإلااء هالمياث جللل مً الطـاث الؿائلت للبراػ. جمغ هظه الهالمياث إلى اليىلىن صون 

ماث الهاغمت       .أن جخأزغ باألهٍؼ

ت على     .بىخيىاث : الخغهىب،  الجؼء اإلاؿخسضم مىه لب الـاههتمً الىباجاث الخاٍو
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   :بعؼ الخمائغ مثل زمحرة الجعت 

   :جىغع هعلاكحر صاعمت في الخلؿت وحعمل همؿاعضة في عالج ؤلاؾهاٌ عً ؾٍغم 

ت على مجمىعت ؿيخاميىاث ب وزمائغ هاغمت حؿاعض على الهػم•   خاٍو

  جأزحر مػاص للجغازيم وألاخياء الضكيلت•

  .جأزحر مؿهغ وملى لجهاػ اإلاىاعت•

ػالبا" ما ًتراؿم ؤلاؾهاٌ مع مؼظ وػاػاث لظلً جىغع في الخلؿت علاكحر صاعمت طاث جأزحر مػاص للدشىج  

   ..........وؾاعص للؼاػاث مثل زماع الياوؿىن ، زماع الىمىن ، أوعاق اإلاليؿت

 

  ؤلامساك

  .الـػالث الطلبت مً الجهاػ الهػميهى معاهاة اإلاٍغؼ مً ضعىبت في خغهت وإزغاج  

جىحض بعؼ العلاكحر اإلاؿخسضمت همليىاث ولها صوع ؿعاٌ في عالج ؤلامؿان، لىً كبل اؾخسضامها ًجب 

عمغه، عضص مغاث الخغوج، ؾبيعت البراػ، هظام خياجه ،هظامه )اؾخجىاب اإلاٍغؼ عً العضًض مً ألامىع مثل

ت معيىت، وحىص أعغاع    ...)مغاؿلت كض جخؿلب جضزل الؿبيب الؼظائي، جىاوله أصٍو

   :الىباجاث طاث الخأزحر اإلالحن جطىف إلى

    stimulant )ميياهيىيت(مليىاث مدغغت أو مىبهت . 1

  bulk forming agents 2 .مليىاث الىخلت  

  :اإلالينات املحرضة

ػلييىػٍضاث اهتروهيت ،أهتروليت، )جخىاحض اإلايىهاث الـعالت ؿيها بشيل ػلييىػٍضاث هيضعوهس ي اهتراؾيييت 

ت حض ا  لظلً (اهتراهيىىهيت ، ًدىي الىباث الؿاػج منها على الؼلييىػٍضاث ألاهتروهيت والتي جيىن ؿعاليتها كٍى

ت ، ؿخخدٌى إلى ػلييىػٍضاث صي أهتروهيت طاث ؿعاليت وألاكل  44ًسػع لعمليت جسمحر بضعحت خغاعة  صعحت مئٍى

  .ؾميت
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  الطيؼت العامت للؼلييىػٍضاث الهيضعوهس ي اهتراؾيييت                                        

 

ت عليها : اللشغة اإلالضؾت ، كشىع العىسج ، حظامحر الغاوهض ، أوعاق الؿىا   .مً الىباجاث الخاٍو

  .هباث الؿىا : مً الـطيلت اللؿاهيت ،الجؼء اإلاؿخسضم مىه ألاوعاق •

   .، حؿمى ؾيىىػٍضاث % 5- 2خلاث هيضعوهس ي أهتراؾيييت بيؿبت  ًدىي على مش 

  ملؽ ًىميا، وفي خاٌ 25ًدضص الضؾخىع ألاوعوبي الجغعت اليىميت مً اإلاشخلاث هيضعوهس ي أهتراؾيييت ب 

  . ياملؽ ًىم 12.5اليليت اليىميت إلى اإلاشاعهت مع هباث آزغ له جأزحر ملحن مدغع جسـؼ الجغعت 

ت  حعبر الجهاػ الهػمي )آليت جأزحرها : جخم خلمهت الؼلييىػٍضاث على مؿخىي اليىلىن بىؾاؾت الخمائغ اإلاعٍى

ئي الىبحر ختى جطل لليىلىن جخدلمه  لخعؿي ألاػلييىن الخغ اإلاؿؤوٌ عً  ( صون أن جخأزغ بؿبب وػنها الجٍؼ

خم الخأزحر اإلالحن عبر   :الخأزحر ، ٍو

ت . 1  اصة الخغهت الخٍى   .لألمعاءٍػ

   )جأزحره على الخباصٌ الشاعصي وإهلاص إعاصة امخطاص اإلااء (جليحن البراػ. 2 

  .لظلً حعؿى بجغعت وخيضة مؿاء ، ؾاعت 12-8خأزغ ظهىع الخأزحر ختى وبالخالي ً    

لت، خيث ًـػل عضم اؾخسضامها ألهثر مً أؾبىع . هظغ ا  ليىنها  ًجب أال حؿخسضم هظه الىباجاث لـترة ؾٍى

، هظلً ًجب الاهدباه والخظع في جىاولها عىض اإلاغض ى (مغع اإلاليىاث )حؿبب جأزحراث حاهبيت عضًضة مثل 

ت معيىت مثل     . . . ) . الضًجىهؿحن ، اإلاضعاث )اإلاعالجحن بأصٍو

   :حؿبب هظه الىباجاث أعغاع حاهبيت مثل
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جدػحر الخلؿاث اإلاليىت مً زالٌ إغاؿت هباجاث لها آلاالم البؿىيت ، الؼاػاث ... وبالخالي ًجب مغاعاة طلً عىض 

  وؾاعصاث ػاػاث(أوعاق الىعىع، أوعاق اإلاحرميت ، أوعاق اإلاليؿت ،أػهاع البابىهذ .. )جأزحر مػاص حشىج

 هعلاكحر صاعمت.   (زماع الشىمغ، زماع الياوؿىن ،كشىع اللغؿت ، أوعاق الىعىع الـلـلي ، زماع الىمىن . . . (

 

   ة:الكحلملينات 

ت وجلينها وبالخالي جللل مً  ض حجم الىخلت البراٍػ ض ،جيخـش بىحىص اإلااء لدشيل هخلت هالميت جٍؼ هي عضًضاث ؾياٍع

  .ػمً ؤلاؿغاغ اإلاعىي وحؿهل زغوج البراػ

عضم جىاٌو حغعت  ًجب جىبيه اإلاٍغؼ إلى، ؾاعت مً جىاولها ، حعؿى ضباخا 24ًظهغ جأزحرها بعض أهثر مً 

  .ا  مً خضوث اوؿضاص أمعاء ألنها جىدبج باألمعاءها زىؿإغاؿيت من

  .ًجب جىبيه اإلاٍغؼ إلى شغب هميت هبحرة مً اإلااء عىض جىاٌو هظه العلاكحر مً أحل الخطٌى على الـعل اإلالحن

ت عليها : الىخان مً الـطيلت الىخاهيت، الجؼء اإلاؿخسضم مىه : البظوع      .مً الىباجاث الخاٍو

 

: ًمىً اإلاشاعهت بحن هىعي اإلاليىاث الىباجيت عىض جدػحر الخلؿاث اإلاليىت ًىصح اإلاٍغؼ بمماعؾت  مالحظة

اغت وهظام ػظائي ػني باأللياؾ وشغب    .لتر ماء 2-1.5الٍغ

  

   :الخلطات اإلانحفة

ؿيها أكل مً حشابه الخلؿاث اإلاليىت مً خيث اخخىائها على الىباجاث اإلاليىت، لىً جيىن حغعت اإلاليىاث املخغغت 

اصة حغعت مليىاث الىخلت ؿيها والتي إغاؿت لخأزحرها اإلالحن حعؿي إخؿاؽ  مىً ٍػ حغعت الخلؿاث اإلاليىت، ٍو

  .بالشبع

ًىغع ؿيها علاكحر صاعمت والشاي ألازػغ الخخىائه على عضًضاث الـيىٌى التي جلعب صوع مػاصاث أهؿضة 

مىً وغع الخخميت الخخىائها على مى    .اص لعابيت حعؿي إخؿاؽ بالشبعلخغق الضهىن ٍو

  

 : القرحة الهضمية

   .جـيض الخلؿاث الىباجيت في بضاًت حشيل اللغخاث الهػميت ، وال حؼني عً العالج الضوائي لها 

ت معيىت ، خالت جىجغ    ....بضاًت ًجب اؾخجىاب اإلاٍغؼ عً الـترة الؼمىيت ، جىاٌو أؾعمت معيىت ، أصٍو
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   :الخالت بشيل أؾاس ي مً الىباجاث الخاليت جخيىن الخلؿاث في هظه

ىث ؾياعة ، لها جأزحر مػاص التهاب وواق مً اللغخت •   .أػهاع البابىهج: جدخىي ٍػ

  .حظامحر عغق الؿىؽ: الخخىائها على الؿابىهيىاث واإلاىاص اللعابيت اإلالؿـت لللغخت •

  .أػهاع الخخميت: الخخىائها على مىاص لعابيت ملؿـت للخلغح •

ىث الؿياعة ، ولها جأزحر مهضئ •  .الخؼامى ، اإلاليؿت : الخخىائها على الٍؼ
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