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 مٝذمت

الخام التي ًخم  ّٝاٜيرًم٢ً حٍّشٚ ِلم الّٝاٜير ، اإلاّشوٗ في البذاًت باظم اإلاىاد الىبُت ، ِلى أهه دساظت ال

 .م٣ىهاتها/أو الخفى٥ ِليها مً الىباجاث والخُىاهاث وممل٢ت اإلاّادن و

خُت خى٥ مً ابخ٢ش مفىلح ِلم الّٝاٜير. وبدعب بّن اإلافادس ، ١ان   C. A. Seydlerهىاٟ مّلىماث ممللت جاٍس

 Analectica  ٠خب أوشوخت الذ٠خىساه بّىىانمً  أو٥ ؛  1815في ِام  ، Halle, Germany، والب الىب في 

Pharmacognostica.   خُت الخذًثت ا لهزا اإلافىلحومْ رل٤ ، ٘ٝذ وحذث ألابدار الخاٍس
ً
مً ٜبل  اظخخذاًما ظابٝ

ٚ  1811ِام  Lehrbuch der materia medica )ُِ٘ىا( رل٤ في ٠خابه J. A. Schmidtاظخخذم الىبِب خُث  ، لـى

دساظت الىباجاث الىبُت وخفائفها. ١لمت ِلم الّٝاٜير مؽخٞ مً ١لمخين الجُيُخين "٘اسما١ىن" ، "دواء" و 

ت أو ِلم ال"حُيُىظى" ، "ال٠دعاب اإلاّ ت". ئهه ٌّني مّ٘ش  .ّٝاٜير٘ش

الخام هي هباجاث أو خُىاهاث أو أحضائها التي جخّشك بّذ حمّها ٘ٝي للخجُٙٚ أو جدىٍلها ئلى ؼشائذ  ّٝاٜيرال

 .ِشلُت أو وىلُت أو جٝؽيرها في بّن الخاالث

أحي ِذ ّٝاٜيرًخم الخفى٥ ِلى مٍّم ال د ٜلُل ٘ٝي مً ممال٤ الخام اإلاعخخذمت في الىب مً الىباجاث ، ٍو

التي ًخم الخفى٥ ِليها مً الىباجاث مً هباجاث ١املت ، في خين أن أوساٛ العىا الّٝاٜير  الخُىاهاث واإلاّادن. جخ٣ىن 

م مً أهه  nux vomica الجىص اإلاٝيء والٝشون وبزوس  وحزوس الضهجبُل ولخاء ال٢ُىا هي أحضاء مً الىباجاث. ِلى الٔش

في خالت  ّٝاٜير، ًخم اظخخذام ال اللخالح اثهى الخا٥ في ٜؽىس اللُمىن والبرجٝا٥ و١ىسمفي خاالث ٜلُلت ، ٠ما 

خم ججُٙٚ مٍّم ال  .بّذ الجمْ ّٝاٜيرواصحت ، ٍو

ائُت بعُىت مثل الخجُٙٚ أو الاظخخشاج باإلااء.  ّٝاٜيرًم٢ً أًًما الخفى٥ ِلى ال الخام مً خال٥ ِملُاث ٘يًز

املجٙٚ مً  الىباحي خلُبالأهىاُ الفباس ، وألاُ٘ىن هى  بّنألوساٛ  لزل٤ ، الفباس هى الّفير املجٙٚ

حّخبر ؤلا٘شاصاث و  هزاوال٣احؽى ألاظىد هى اإلاعخخلق اإلاائي املجٙٚ مً خؽب أ١اظُا.  ,٠بعىالث الخصخاػ

ىث الثابخت مً ال فمٓىالىباجُت مثل ال ىث اإلاخىاًشة والٍض  .الخام ّٝاٜيروالشاجىجاث والبلعم والٍض

ذاث ؛  ّٝاٜيرال الٕذًت ، مثل  ٙشصاثاإلاالتي ًخم الخفى٥ ِليها مً الخُىاهاث هي خُىاهاث ١املت ، مثل ال٣اهخاٍس

ىث ٠بذ العم٤ واإلاع٤ وؼمْ  هشمىهاث ُت أو معخخلفاث مثل معخخلفاث ال٢بذ. وباإلاثل ، ٘ان ٍص الٕذة الذٜس

ماث ومماداث العمىم   .ًخم الخفى٥ ِليها مً مفادس خُىاهُتمىخجاث  ١لهاالىدل وبّن الهشمىهاث وؤلاهٍض

هي أحضاء مباؼشة مً الىباجاث وجخ٣ىن مً   Organized drugs اإلاىٍمت ّٝاٜيرمىٍمت أو ٔير مىٍمت. ال ّٝاٜيرال

م مً أنها مدمشة مً الىباجاث unorganized drugs ٔير اإلاىٍمت  ّٝاٜيرال أماأوسجت خلىٍت.   ول٢نها ، ِلى الٔش
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ائُت  خم جدميرها بىاظىت بّن الّملُاث الٙيًز ، مثل الؽٞ أو عُىت باللِعذ ألاحضاء اإلاباؼشة للىباجاث ٍو

وألاُ٘ىن وال٣احؽى الفباس  هالمباإلااء وال جدخىي ِلى أوسجت خلىٍت. وبالخالي ، ٘ان  الؿالاظخخالخجُٙٚ أو 

يرها مً ؤلا٘شاصاث الىباجُت هي  فمٓىوال ير مىٍمت. الّٝاٜير مً اإلافادس اإلاّذهُت هي ٔ ِٝاٜيروالشاجىجاث ٔو

يرها مً ؤ ال٣ا  .يألاًىسُ٘ذ الىب في اإلاعخخذمت اإلاؽخٝاثولين والىباؼير ٔو
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 HISTORY OF PHARMACOGNOSYالعقاقير  علمثاريذ  .1

 الىباجاث أو أحضائها مثل 
ً
ا ًِ الىّام وأ١ل ِؽىائُا

ً
الذسهاث والٙىا٠ه في الٙترة اإلاب٢شة ، رهب ؤلاوعان البذائي بدث

 وألاوساٛ وما ئلى رل٤.

 أخشي مً 
ً
وبما أهه لم ًالخَ أي آزاس لاسة ٘ٝذ اِخبرها مىاد ـالخت لأل١ل واظخخذمها ٠ٕزاء. وئرا الخَ آزاسا

شاك أو ألامشاك. اث التي اظخخذمها في ِالج ألِا  أ١لهم ، ٘ٝذ اِخبروا ٔير ـالخين لأل١ل ، وبدعب الخف٘ش

، وئرا وحذ أهه ظاًما  ُٝئتظها٥ ، ٘ٝذ اظخخذم ٠معهل ، وئرا ١ان الٝيء ٌعخخذم ٠مادة مال الّٝاس ب ئرا حعبب

اة ، ٘ٝذ اظخخذمه ٠عم ظهام.  وحعبب في ال٘ى

ٞ الخجشبت والخىأ. لٝذ اظخخذم املخذساث ِلى هزا الىدى . جم  بُت وجم الخفى٥ ِليها ًِ وٍش ت ججٍش ١اهذ اإلاّ٘ش

ٝت.هٝل الىخائج مً حُل ئلى آخش ، وألُ ت الجذًذة بىٙغ الىٍش  ٙذ اإلاّ٘ش

 Empirical Period  لفترة التجريبيةا .1.1

 Ancient China . الفين الٝذًمت .1.1.1

ا لألظىىسة ، جيبْ مً  في الّٝاٜير ِلم ًٝ ٜبل اإلاُالد( ، ؤلامبراوىس الزي بدث  2700)خىالي  Shen Nungالفين ، ٘و

ؽاب. اؼتهش بأهه اخخبر الّذًذ منها ِلى هٙعه ، و٠خب أو٥   ٠خاب في هزا املجا٥ في الُٝمت الىبُت لّذة مئاث مً ألِا

Pen T-Sao  أو ،Native Herbal  ؽاب واللخاء والجزوس  365، وسجل ِٝاًسا. ٜام ؼين هىهج بٙدق الّذًذ مً ألِا

مّتٗر بها في الفُذلُاث )بىدوُ٘لىم وساوهذ ضا٥ ًلتي جم ئخماسها مً الخٝى٥ واإلاعدىّٝاث وألاخؽاب التي ال ا

ت وؤلاُ٘ذسا(. ذاجىسةوالوالجُيعىٖ   ولخاء الٝ٘ش

 

 لألمشاك وال 1122-1766مً ِهذ أظشة ؼاوٖ ) البؽش ٜذمذ الىٝىػ ِلى ٍِام
ً
 ّٝاٜيرٜبل اإلاُالد( ، سجال

ش  مً  بامبىال ٜفبو والّالج الىبي. ِالوة ِلى رل٤ ، جم اظخخشاج ِذد مً الشظائل الىبُت ِلى ال٘خاث الخٍش

م( وحؽ٣ل أٜذم ألاوشوخاث الىبُت  3 -ٜبل اإلاُالد  300اإلاٝابش التي جم وسخها مً ال٢خب التي حّىد ئلى الٙترة ما بين )

 اإلاىحىدة في الفين.
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ا إلائاث مْ الاهخمام بال٢ُمُاء حاء ج ًٙ ىىس الّلىم الفُذالهُت وئوؽاء ِذد مً ال٢خب ًم٢ىىا أن هجذ ٘يها ـو

ؽاب اإلافىٙت في ظذ ٘ئاث: ) ( ٘ىا٠ه 4( خؽشاث وخُىاهاث ، )3( أِؽاب وأشجاس ، )2( حجش )مّادن( ، )1ألِا

 ( معماة ول٢نها ٔير معخخذمت.6( خبىب ، )5وخمشواث ، )

ت في حمُْ أهداء البالد. ٜبل أن ( ، ١ان ئ1276–960مىز ِهذ أظشة ظىوٖ ) وؽاء الىٍام الفُذالوي مماسظت مُّاٍس

اظخخذام م٣ىهاث الىب الفُني لهخاج اإلاعخدمشاث الفُذالهُت ، ًجب أن جخمْ لّملُت جدمير ، ِلى  ًخم

ظبُل اإلاثا٥ الخبز أو الٕلُان ِلى هاس خُٙٙت أو الخدمُق. ًخخلٚ اإلاعخدمش خعب الخاحت لّالج اإلاشك. جم 

ذ.  جدعين وٛش الخدمير ووٛش ؤلاهخاج والخ٢ىىلىحُا باظخمشاس بمشوس الٜى

ً ) 1552في ِام  ٠Pen T’sao Kan Mu (Herbal with Commentary .)خابه( الّمل ِلى 1593-1518، بذأ لي ش ي ٍص

ا ألو٥  376ِٝاًسا ،  1892ال٢خاب  فًٚ. 1578في ِام  Pen T’sao Kan Muِاًما ، جم الاهتهاء مً  27بّذ 
ً
مىـ٘ى

ٙت وبُت. 11000أ٠ثر مً  فًٚسظًما. ٠ما  1160مشة مْ   ـو

 Ancient Egypt مفش الٝذًمت  .1.1.1

ٜبل اإلاُالد( ، وهي ِباسة ًِ  Ebers Papyrus  1550أ٠ثر الىزائٞ الىبُت اإلاىحىدة ا٠خماال هي بشدًت ئًبرط )

ٙت وبُت ، جز٠ش  800مجمىِت مً  ً ظمُث )دوا 700ـو ٜبل اإلاُالد(  Edwin Smith Papyrus 1600ء وبشدًت ئدٍو

ُٖ إلاعخدمشاث الخجمُل. بشدًت ١اهىن الىبُت   Kahun Medical ، والتي جدخىي ِلى حّلُماث حشاخُت ـو

Papyrus  خّامل مْ صخت اإلاشأة بما في رل٤ حّلُماث الىالدة. 1900هي ألاٜذم ، وهي حّىد ئلى ِام  ٜبل اإلاُالد. ٍو

 

خه ئلى  ّخٝذ أن بشدًت ظمُث جم وسخها بىاظىت هاسخ مً معدىذ ٜذًم سبما ًشحْ جاٍس ٌُ ٜبل  3000ومْ رل٤ ، 

تر وال٢مىن )حمُّها ال  ؽاب ؼائّت الاظخخذام: العىا والّعل والِض ( ؛ يلهمما الجهاص لىشاباثاإلاُالد. حؽمل ألِا

ت ، ألاسص ، ال٢ضبشة ، الؽمش ، الثىم ، الخغ البري ،  حزس الشمان )للذًذان( و٠زل٤ الفىىبش ، الفباس ، ال٢شاٍو

مٖ ألا١اظُا. ذ التربيخين ـو ٙشان. ٠ما جم اظخخذام ٍص  البفل ، الىّىاُ ، هباث الخصخاػ والِض
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 Ancient India الهىذ الٝذًمت .1.1.1

ٚ الخفائق الىبُت للىباجاث في  ذ جم ـو ت بالىباجاث الىبُت ٜذًمت حًذا في الهىذ ، ٜو جُٙذا وفي حّخبر اإلاّ٘ش ٍس

اُ٘ذا )  .Ayurveda ٜبل اإلاُالد( التي جىىسث منها ألاًىسُ٘ذا 1500-3500أزا٘س

  veda حّني الخُاة والُٙذا Ayurهى مفىلح ٌؽير ئلى الىب الخٝلُذي في الهىذ الٝذًمت. أًىس  Ayurvedaألاًىسُ٘ذا 

ّخٝذ أن أٜذم ٠خاباث  ٌُ خها ئلى ظخت ئلى  -Charaka Samhitaؼاسا١ا ظامهُخا -حّني دساظت أـل اإلافىلح.  ٌّىد جاٍس

ت في ألاًىسُ٘ذا. أـل مٍّم الُالداإلاظبّت ٜشون ٜبل  ٙترك أنها أهم ٠خاباث ٜذًمت مىزٜى ًُ اإلاز١ىسة مً  ّٝاٜير. 

 ......، ئلخ (valerian) ٝي، الٙلٙل ، الضهبٞ ، خؽِؽت ال الخشوُالىباجاث والخُىاهاث ، ِلى ظبُل اإلاثا٥. 
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 Ancient Greece and Rome الٝذًمت وسوماُىهان ال .1.1.1

ؽاس ئلى أبٝشاه ٌُ خ الىبُعي.  ت الخاٍس ٜبل اإلاُالدHippocrates (460-370  )ظاهم الّلماء الُىهاهُىن ٠ثيًرا في مّ٘ش

ز٠شه الٝعم الؽهير الزي أٜعمه ختى آلان ِلى ألاوباء.  ِلى أهه أبى الىب ٍو

ا ب٢خاباجه ًِ ممل٢ت  ٜبل اإلاُالد١Aristotle (384-322 )ان أسظىى 
ً
ا ومّشو٘

ً
، أخذ جالمُز أ٘الوىن ، ُ٘لع٘ى

.ً ت ختى في الٝشن الّؽٍش  الخُىان التي حّخبر مىزٜى

ٚ دًىظ٣ىسٍذط  ، وهى وبِب ِاػ في الٝشن ألاو٥ بّذ اإلاُالد ، الىباجاث الىبُت ، والتي ٌعخخذم Dioscoridesـو

ىث ، وألاُ٘ىن ،  الخعً ظذبّمها مثل   ختى ًىمىا هزا. خالحلوال، وؤلأس

خ الىبُعي ، وابخ٢ش حالُىىط  ٠Pliny  37خب بلُني  مً الخاٍس
ً
ا لخدمير ال Galen (131 - 200مجلذا

ً
 ّٝاٜيرم( وٜش

ّٗش باظم "
ُ
 له.ألاؼ٣ا٥ الٕالُيُت galenicalsالىباجُت والخُىاهُت ، ح

ً
ما  " ج٢ٍش

ت خها ئلى صمً دًىظ٣ىسٍذط وحالُىىط ، جىق ِلى أن Doctrine of Signatures  ىابْال هٍٍش : التي ًشحْ جاٍس

ؽاب لّالج أمشاك جل٤ ألاحضاء  ؽاب التي حؽبه أحضاء مخخلٙت مً الجعم ًم٢ً أن ٌعخخذمها اإلاّالجىن باأِل ألِا

لُام ١ىلض  ش الالهىحي ، ٠ما ر٠ش ِلماء الىباث مثل ٍو ذ أن  ، هى أن هللاWilliam Colesمً الجعم. ١ان الخبًر ١ان ًٍش

ٍهش للبؽش ما هي الىباجاث التي ظخ٣ىن مُٙذة لها. ًُ 

Pulmonaria officinalis أوساٜها ال٢بيرة اإلامذودة ، راث اللىن ألاخمش الذا٠ً الجمُل ، ٔالًبا ما ج٣ىن مٕىاة :

مىده بّن اإلاضاًا بالبْٝ البُماء. جمثل هزه البْٝ الخىٍفالث الهىائُت الشئىٍت. الىباث ٔني حًذا بالفمٖ ، مما ً

ت والىاسدة للبلٕم.اإلا  ىٍش

Ranunculus ficaria:  ؽبهوححزوسها مىخٙخت ِلى ؼ٣ل دسهاث ممذودة  مً الٙفُلت الخىراهُت هباث ج٣ىن 

ذ زبذ ُ٘ما بّذ ّ٘الُخه ٠ّٝاس مع٢ً ومماد لاللتهاباث. ب. ٜو  البىاظير بؽ٣ل ٍٔش

Filipendula ulmaria & Salix alba:  ٠الهما ًىمى بالٝشب مً اإلااء ، ولزا ٘ٝذ جم  مل٢ت اإلاشوجالخىس ألابُن و

ابتاظخخذامه لّالج ألامشاك التي ًخم  جم ِض٥ مؽخٝاث العالِعُالث )ِامل الباسدة والشوبت,  ىاوٞفي اإلا ٘يها الـا

 مماد لاللتهاباث( مً ٠ال الىباجين.
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 Ancient Arabic world لّالم الّشبي الٝذًما .1.1.1

بّذ انهُاس الخماسة الُىهاهُت الشوماهُت ، ٜذم الّالم الىاظْ الىاوٞ بالّشبُت في الّفىس الىظىى خذمت ٍُِمت 

ل بين الّلىم الىبُت الٝذًمت والخذًثت. باليعبت لهم ، لم ج٢ً الّفىس  ت مً خال٥ الّمل ٠دلٝت ـو للبؽٍش

ت الىظىى خٝبت مً الٍالم ، بل خٝبت ألاءتها نهمت الذساظت الّل مُت التي لم جدَٙ للّالم ال٢ثير مً اإلاّ٘ش

ا في 
ً
 .ُتالىبّلىم الالىبُت للُىهاهُين الٝذماء ٘دعب ، بل ظاهمذ أًًما في ال٢ثير مما لم ٢ًً مّشو٘

أِما٥ الّلماء ألاوائل مثل حالُىىط ، أسظىى ، ١, العىسٍىن هم أو٥ مً جشحم ألادب الىبي الُىهاوي بؽشوناإلا١ان 

 ….ىسٍذطأ٘الوىن ، دًىظ٣

ام  873-809خىين بً ئسخاٛ ، اإلاّشوٗ باظم ًىخىاوُىط ) ا في اللٕت الُىهاهُت ٜو
ً
 بادخا٥م( الزي ١ان باخث

في  ِلميشه للمفىلخاث الّشبُت الّلمُت. له الٙمل في ٠خابت أو٥ ٠خاب ٍالّذًذ مً اإلافىلخاث الُىهاهُت مْ جىى 

ه عاموظلٙه ، ابً   Johannitius  وب الُّىن. ًىهاهُدُىط   Ibnٍو

Masawayh  ًمثالن الٙترة الاهخٝالُت في الىب الّشبي ِىذما لم ٌّذ ألاوباء ًٝفشون أهٙعهم ِلى جشحماث ألادب ،

 دساظاتهم ومماسظاتهم الىبُت. جدذًثالىبي الُىهاوي ول٢نهم بذأوا أًًما في 

ذ ألٚ 923ئلى  850أٍِم سحا٥ الىب الّشب الزًً ِاؼىا مً  "Al-Razi " Rhazesٌّخبر الشاصي " أ٠ثر الشاصي  م. ٜو

"والخاوي". بت فوالخ الجذسي ٠خاب مً هزا الّذد ١ان للّذًذ منها أهمُت ٠بيرة في جىىٍش الّلىم الىبُت ".  200مً 

شحم ال٢خاب ئلى الالجُيُت ِام    1280و١ان آخشها ِمل مىظىعي للمّلىماث الىبُت اإلاّشو٘ت في أًامه. جُ
ً
م و١ان واخذا

 .٢1395خبت ١لُت الىب في باَسغ ِام إلا ال٢لي املخخىي  ًمثلىن مً ئحمالي حعّت ٠خب 

 الىب ٜاهىن  ٠خب خُث ، الّشبي الىب في اءً ر١ الّٝى٥  أ٠ثر مً( م 980-1037) ١Ibn Sina Avicennaان ابً ظِىا 

 الٝشن العابْ ِؽش. مىخفٚ ختى ِلميُت واظخخذم ِلى هىاٛ واظْ ٢٠خاب الالجُي ئلى ُجشحم الزي

Pulmonaria officinalis  

Ranunculus ficaria Salix alba  



 

8 
 

 

 Scientific period ّلمُتالٙترة ال  .1.1

 الّٙا٥. ، الزي ًفٚ الجمْ والخدمير واإلاش٠بالىبُت ىاد٘فل الفُذلت ًِ الىب واإلاىاد الىبُت ، ٌهش ِلم اإلا

ًبا بؽ٣ل أظاس ي مً ِلم الىباث ، و١ان ًخألٚ  ا ٍٜش ًُ ٙ ا ـو ًِ ً ، ١ان ِلم الّٝاٜير مىلى ختى بذاًت الٝشن الّؽٍش

خب يهخمواإلاسخٛى و ٠ّٝاس ١امل  خاالجهفي ١ل  ّٝاٜيرمً جدذًذ ال نها.الّٝاٜير  خاٍس  وججاستها وحمّها وئِذادها وجخٍض

ذ   الخىبُُٝت ّلىملا في ىىٍشمً خال٥ الخ 1960-1934الخٞ خال٥ الٙترة جم جىىٍش ِلم الّٝاٜير الخذًث في ٜو

لم الّٝاٜير والىٛش والخٝىُاث الخذًثت لل٢ُمُاء  ـىىاُوالا مثل ال٢ُمُاء الّمىٍت وال٢ُمُاء الخُىٍت  الخُىي ِو

ُٝت  ُتالىسٜ تشاُ٘ٔالىٛش ال٢شوماجى  الخدلُلُت ، بما في رل٤  لىُٙي.ُٝاط اواإلا ٍتالٕاص و والىبٝت الٜش

 .خُىٍا ّٙالتالاإلا٣ىهاث  ظذودس  ال٢ُمُائُت بيُتها خذدثو جم ِض٥ اإلاىاد مً الىباجاث 

 ًشحْ الخىىس بؽ٣ل سئِس ي ئلى ألاخذار ألاسبّت الخالُت:

 بىاظىت ٘لىسي وحؽاًً. 1941بىاظىت ٘لمىج واهخاحه ِلى هىاٛ واظْ ِام  1928ِض٥ البيعلين ِام  -1

 
ً ًِ حزوس  -2 عبًر  الشاولُٙا وجأ٠ُذ خىاـه الخا٘مت للمٕي واإلاهذئت.ِض٥ الَش
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عخين مُٙذ في ِالج  -3 عخين والُٙيبالظخين. وحذ أن الُٙى٢َش ِض٥ ٜلىٍذاث الُٙى٣ا وخاـت الُٙى٢َش

 اللى٠ُمُا. جدخىي هزه الٝلىٍذاث أًًما ِلى خفائق ممادة للعشوان.

 
عابىهين الالجضئي مً الذًىسجُىين و  ـىىاُباال مثل البروحعترون  ًتجم ِض٥ هشمىهاث العخيروٍذ -4

ٝت ماس٠ش.  يالعخيروٍذ ًخم الخفى٥ ِلى ال٣ىسجيزون والهُذسو١ىسجيزون مً البروحعترون  خُثبىٍش

 ٞ  ال٢ُمُائي واإلا٢ُشوبي. ـىىاُالا ًِ وٍش

 

ُٙت للىباجاث اإلاعخخذمت في الىب الخٝلُذي ، ول٢ىه ِلم أظاس ي ٌّخمذ ِلى   مضجلم ٌّذ ِلم الّٝاٜير دساظت ـو

لم ال  .ّٝاٜيرالخبراث اإلاخّذدة في مجاالث مخخلٙت مثل ال٢ُمُاء الّمىٍت والخدلُلُت ِو

ٙه  ذ الخالش ، ٌّذ ِلم الّٝاٜير ِلًما مخّذد الخخففاث ًم٢ً حٍّش ٞفي الٜى ٢ُ الجمُّت ٘و لّلم  تألامٍش

ائُت وال٢ُمُائُت وال٢ُمُائُت الخُىٍت  أو اإلاىاد الذوائُت أو  ّٝاٜيرلل خُىٍتوالالّٝاٜير ، ٠ذساظت الخفائق الٙيًز

ل الىبُعي باللا٘ت ئلى البدث  حذًذة مً مفادس  ِٝاٜير ًِالّٝاٜير املخخملت أو اإلاىاد الذوائُت راث ألـا

 وبُُّت "

 للنباثات الطبية تستدزا  احااي لا  .1

 ًم٢ً جلخُق الاظخخذام الخالي للىباجاث الىبُت ِلى الىدى الخالي:

Madagascar periwinkle 
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ٝت الىْٝ أو الٕلي أو الهمم,  لؽايامعاخُٞ : لؽ٣ل الىبُعيا - ًخم الّؽبُت لخدمير الضهىساث بىٍش

 أو في أ٠ُاط ؼاي ، بمٙشدها أو في خلُي أو ختى معاخُٞ في ٠بعىالث. الخام بؽ٣لهاالىباجاث  ٝذًمج

الفبٕاث ال٢دىلُت ، ١. ٢ثٚمفي حجم  لّٙالتا: جدخىي ِلى ٔالبُت اإلا٣ىهاث الفُذالهُتؼ٣ا٥ ألا  -

 أو،  شوبتالاإلاعخخلفاث  أواملجٙٙت )اإلاعاخُٞ( ،  أواإلاعخخلفاث )باإلااء ، ألازير ، ال٢دى٥ ، ...( 

 العائلت.اإلاعخخلفاث 

ئاث لمفادس   - ئاث ـّب أو م٣لٚ حًذا  اـىىا٣ُىن ً: ِىذما اخُىًٍ  ّٙالتاللجٍض  هزه الجٍض

ىىاُمفذس اإلاىاد ألاولُت لّملُت   -  :Hemisynthesisالىفٙي  الـا

ئاث راث ألاهمُت ، وجٝلُل الخىىاث وج٣لٙت  - ىىاُ  الجذوي ) ـىىاُالا لدعهُل جش٠ُب الجٍض مً مً الـا

 خُث الخ٣لٙت !!!(

زًت ومعخدمشاث الخجمُل )مىاد خاٍ٘ت ، مماداث أ٠عذة ، ِىامل  - اظخخذاماث أخشي: ـىاِت ألٔا

 ... ئلخ( م٢ثٙت
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 PHARMACOGNOSTICAL SCHEME الّٝاٜير دساظت مخىي .1

ّٗش  ٚ ال ب٣ىهه الّٝاٜير دساظتمخىي ٌُ ً الخالُت: ّٝاٜيرـو ٝت مىهجُت ، والزي ًخممً الّىاٍو  بىٍش

  Biological Source  بُىلىجيالفذس اإلا .1.1

للىباجاث أو الخُىاهاث التي جيخج الذواء والّائلت التي ًيخمي ئليها. ٌؽمل الاظم الىباحي ت ّلمُالٌؽمل رل٤ ألاظماء 

. ٔالًبا ما جخم ٠خابت بّن الاخخفاساث بّذ ألاظماء الىباجُت لّالم ألاخُاء اإلاعإو٥ ًِ الخفيُٚ ،  الجيغ والىُى

ئلى ِالم الىباث اإلاعإو٥ ًِ الخفيُٚ أو الدعمُت  Willd. هىا ٌؽير Acacia arabica Willdِلى ظبُل اإلاثا٥ ، 

(Carl Ludwig Willdenow .)ِالم هباث أإلااوي ، ـُذلي 

ت  ا لىٍٍش ًٝ ٍهش الخٗش ألاو٥  الثىائُت الدعمُت٘و ٢خب دائًما الاظم الىباحي ألي هباث أو خُىان بفُٕت مائلت ، ٍو ًُ  ،

اإلاعخخذم. ِلى ظبُل اإلاثا٥  الٝعمو  الىباجُت ّائلتالا في خٗش ٠بير. ٌؽمل اإلافذس البُىلىجي أًًما مً الجيغ دائًم 

، جيخمي ئلى ِائلت  Cassia angustifolia Delite مًالعىا املجٙٙت  وسٍٝاثللعىا هى ،  خُىي ال، اإلافذس 

Leguminosae. 

 Geographical Source اإلافذس الجٕشافي .1.1

 وحمّه ووٛش هٝله. ّٝاسصساِت الوهي حؽمل مجاالث 

 Cultivation, Collection and Preparationالّٝاس  صساِت وحمْ وجدمير .1.1

 .ّٝاسالمً اإلاهم ر٠شها ألنها معإولت ًِ حىدة 

 Morphological Charactersالؽ٣لُت  اإلاىس٘ىلىحُت ىاـٙاثاإلا .1.1

عما٠ت ، العىذ ، اللىن ، الشائدت ، الزٛو ، ، الىى٥ ، الّشك ، ال organized drugsاإلاىٍمت  ّٝاٜيرفي خالت ال

، بِىما ًجب ر٠ش الخفائق الخعُت )اللىن ، الشائدت ، الىّم  الؽ٣لُت باإلاىاـٙاث جخلخقالؽ٣ل ، ئلخ ، 

 .unorganized drug الذواء ٔير مىٍم ١ان والعىذ( ، ئرا

ت الدصخُفُت ّىاـشال .1.1  Microscopical Characters  املجهٍش

. جدذ هزا الّىىان ًخم ّٝاسللهزا هى أخذ الجىاهب اإلاهمت لّلم الّٝاٜير ألهه ٌعاِذ في جدذًذ الهىٍت الصخُدت 

ٚ حمُْ  ت اإلاٙفلت  الدصخُفُت ّىاـشالـو  .ّٝاسللاملجهٍش

 Chemical Constituents & Chemical Tests  اإلا٣ىهاث ال٢ُمُائُت والاخخباساث ال٢ُمُائُت .1.3
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ت  ٚ الجاهب ألا٠ثر أهمُت الزي ًدذد الُٝمت الجىهٍش الزي ٌعخخذم له بؽ٣ل ِام جدذ هزا  ّٝاسللًخم ـو

 . ّٝاسالّىىان. ًخممً اإلا٣ىهاث ال٢ُمُائُت اإلاىحىدة في ال

ت الاخخباساث ال٢ُمُائُت أ٠ثر أهمُت في خالت ال ٔير اإلاىٍمت التي لم ًخم جدذًذ ؼ٣لها بؽ٣ل حُذ.  ّٝاٜيرجفبذ مّ٘ش

ُت  ّٝاسالٜذ ٣ًىن  ً والىٝل ظُإزش ِلى ٠مُت وهِى ا ما خذر أزىاء الخفاد والخجُٙٚ والخخٍض
ً
صخًُدا ول٢ً ؼِئ

 اإلا٣ىهاث ال٢ُمُائُت.

 Use الاظخخذاماث .1.3

ؽمل ال  أو ألامشاك التي ج٣ىن ّ٘الت ٘يها. ّٝاٜيرلل خُىٍتوال تالذوائُ ّٙالُتَو

 Substituents  بذائلال .1.3

ّٗش  لي باظم البالزي ًخم  ّٝاسالٌُ ش الذواء ألـا ًدخىي ِلى هٙغ الىُى مً بأهه هباث  ذًلاظخخذامه أزىاء ِذم ج٘ى

 .ختاإلاخا الّٙالت ىاداإلا؛ ومْ رل٤ ، ٜذ جخخلٚ اليعبت اإلائىٍت ل٢مُت  الخُىٍت الّٙالتاإلا٣ىهاث 

  Adulteration الخذلِغ 4.9

ت الخفائق الدصخُفُت لل . ًجب أن ٣ًىن Adulterants الّٝاٜير ؾٔ ، ًم٢ً ا٠دؽاٗ ّٝاٜيرمً خال٥ مّ٘ش

ت   مدخملت.مذلعت  ٠ىباجاث تباإلاىاد اإلاّشو٘ دُٜٝتلذي اإلاشء مّ٘ش

 اهخٙاك، مما ًإدي ئلى  الخُىٍتمً الىاخُت  ّٙالتالجماًما مً اإلا٣ىهاث  اإلاذلغ ىباثالفي مٍّم ألاخُان ، ًخلى 

ىب ٘يها أو ختى حعمم.الجىدة ، وفي بّن ألاخُان ٜذ ًدعبب في آزاس حاهبُت ٔير   مٔش

 

  

Aristolochia fangchi: renal failure and cancer  

Stephania tetrandra diuretics and pain killer 



 

13 
 

 الّؽبُت ّٝاٜيرصساِت وحمْ وئهخاج ال .1

 CULTIVATION, COLLECTION & PRODUCTION OF HERBAL DRUGs 

الخام التي جفل ئلى العٛى والفىاِاث الذوائُت ٜذ مشث بمشاخل مخخلٙت ٣ًىن لها بّن الخأزير في  ّٝاٜيرج٣ىن ال

اإلاعإولت ًِ اليؽاه الّالجي. ًجب الاهخمام بهزه اإلاشاخل بؽ٣ل أ٠بر لجّل الذواء  ّٙالتوبُّت و٠مُت اإلا٣ىهاث ال

ت ب٣ل الىظائل.  مًُٙذا للبؽٍش

  CULTIVATION الضساِت .1.1

ت خُاًسا حًُذا ألنها جٝذم هباجاث ممازلت لخل٤ اإلاعخخذمت في الىب الخٝلُذي ، دون أي  ًم٢ً أن ج٣ىن اإلافادس البًر

ت ٔير ١اُ٘ت لخلبُت الىلب أو بعبب ـّىبت  أو ِذم  بذًل مىسد جأمينئلا٘اث أو أظمذة ، ل٢ً الىباجاث البًر

ى٥ ئليها. ال ًم٢نها لمان ؤلامذاد اإلاىخٍم للّٝاس الخام بعبب الٍشوٗ الجىٍت ٔير اإلاعخٝشة أو  ئم٣اهُت الـى

 .. الخ. جائشالالخفاد 

ابت الخ٣ىمت ، ومإخشا باليعبت  ت في خالت الّٝاٜير مثل الٝىب الهىذي أو ألاُ٘ىن ، والتي جخمْ لٜش الضساِت لشوٍس

 .ّٝاسالن حىدة يجدع ُٕتبفي ٠ثير مً الخاالث ًىصح بالضساِت  .الجائش الخفادش ىبخ اإلاهذدة لىباجاثل

 ًم٢ً جلخُق مضاًا الضساِت باًجاص ِلى الىدى الخالي:

ابت ، ًخم الخفى٥ ِلى مىخج هباحي أ٘مل 1 . ًممً حىدة وهٝاء الىباجاث الىبُت. هًٍشا للىمى البُئي الخالْ للٜش

جّل خىىاث الجمْ واإلاّالجت أ ت.ٍو  ظهل ِىذ مٝاسهتها باإلافادس البًر

في حمُْ الّملُاث  ؼشوه جىخُذالخام ٘ائذتها مً املخخىٍاث ال٢ُمُائُت ٘يها. ئرا جم الخٙاً ِلى  ّٝاٜيرحعخمذ ال

 ِالُت الجىدة. ّٝاٜيرًم٢ً الخفى٥ ِلى ال مماأزىاء ِملُت الضساِت ،

ألاظمذة والشي اإلاىاظب. جإدي الضساِت اإلاىخٍمت ئلى ِلى ظبُل اإلاثا٥ ، جخىلب صساِت الجزوس ٠مُت ١اُ٘ت مً 

ذ اإلاخىاًش وم٣ىهاث أخشي. ًم٢ً الاظدؽهاد بأمثلت مً الضهجبُل وال٢ش٠م  مدفى٥ ًدخىي ِلى أٜص ى ٜذس مً الٍض

ؽاب الماسة ، ًم٢ً  ت خالُت مً ألِا ٛش العىط لخىلُذ هزه الىٝىت. ئرا جم الخٙاً ِلى الىباجاث اإلاضسِو ِو

 الخام بعهىلت. ّٝاٜيرلججىب جلىر ا

ُت ِالحُت أ٘مل. ومْ رل٤ ، ٘هي  ّٝاٜير. حمْ ال2  أ٘مل وهِى
ً
ت ٌّىي مدفىال الخام مً الىباجاث اإلاضسِو

ت بىاظىت  ّٝاٜير، ئرا جم حمْ الخاـت مهىُت خبرةوجخىلب  دُٜٝتِملُت الخام للعٛى مً الىباجاث اإلاضسِو

. ِلى ظبُل ّٝاٜيرى ؤلاهخاحُت الّالُت والجىدة الّالحُت للمىٌٙين مهشة وروي خبرة حُذة ، ُ٘م٢ً الخٙاً ِل
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دُتاإلاثا٥ ، ًم٢ً أن ًإدي حمْ مادة الالج٢غ مً ٠بعىالث الخصخاػ وساجىجاث ال مً أهىاُ الفىىبش ، ئرا جم  ٍض

الخام. ال ًم٢ً جدُٝٞ الخٙاً ِلى اللىن  ّٝاٜيرئحشاؤها بىاظىت أشخاؿ روي خبرة ، ئلى ِائذ أ٘مل مً ال

ا مً الذًجُخا٥ ئال مً  ُتالٝلب الٕل٣ُىصٍذاث خشبجوجٝلُل  ٢تالعىامخمش ألوساٛ ألا 
ً
في ألاوساٛ املجمّت خذًث

 خال٥ الّمالت اإلااهشة.

 

ٝت لخخىُي املخاـُل.  اإلاىخٍمت . جممً الضساِت ؤلامذاد اإلاىخٍم للّٝاس الخام. بمّنى آخش ، الضساِت3 هي وٍش

 ّٝاٜيرًإدي الخخىُي لضساِت املخاـُل ئلى جىٍُم ئمذاداتها ، وهدُجت لزل٤ ال جىاحه الفىاِاث التي حّخمذ ِلى ال

 الخام مؽ٣لت هٝق اإلاىاد الخام.

ت ئ حصجْ. 4  ًت ٠يرالا ئلى ئلى خذ ٠بير. أدث صساِت البن وال٣ا١او في وال  ـىاِت ٜامتصساِت الىباجاث الىبُت والّىٍش

 .ملخلُتٌهىس الّذًذ مً الفىاِاث ا

الخذًثت مثل الىٙشاث وحّذد الفبُٕاث والخهجين. وبالخالي ًيخج حىدة  الخُىٍت الخٝاهت. حعمذ الضساِت بخىبُٞ 5

ىبت. عاِذ في اخخُاس ألاهىاُ أو ألاـىاٗ الهجُىت التي جدخىي ِلى اإلا٣ىهاث الىباجُت اإلأش  مدعىت للىباجاث َو

 COLLECTION OF CRUDE DRUGS الخام ّٝاٜيرال حمْ .1.1

ت وحّخمذ مهام الجمْ ِلى  ّٝاٜيرالجمْ هى أهم خىىة جأحي بّذ الضساِت. ًخم حمْ ال ت أو اإلاضسِو مً الىباجاث البًر

 الجامْ ، ظىاء ١ان ِمالت ماهشة أو ٔير ماهشة.

ٝت ِلمُت. الّٙالت وجدذد ِىذما جدخىي ِلى أٜص ى ٜذس مً اإلا٣ىهاث ّٝاٜيرًجب حمْ ال  بىٍش

، وأخُاًها وبُّت  ّٙالتالمهًما للٕاًت ، خُث ًم٢ً حُٕير ٠مُت اإلا٣ىهاث  ِٝاسٌّخبر اإلاىظم الزي ًخم ُ٘ه حمْ ١ل 

ِلى مذاس الّام. ِلى ظبُل اإلاثا٥ ، ًخم حمْ الشاوهذ ٘ٝي في مىاظم الفُٚ ألهه ال جىحذ اإلا٣ىهاث جخخلٚ  هزه

 anthraquinonesئلى  الماسة anthranols مؽخٝاثول٢ً ًخم جدىٍل  ,في ٘فل الؽخاء anthraquinoneمؽخٝاث 

 خال٥ ٘فل الفُٚ.
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خباس بؽ٣ل ٠بير ألهه ال ًخد٢م ٘ٝي في ال٢مُت ؤلاحمالُت للم٣ىهاث ال  ّٙالتًجب أن ًإخز ِمش الىباث في الِا

بذا٥ وعبت ِالُت مً البىلُجىن في هباث اإلاىخجت في الىباجاث ول٢ً أًًما وعب م٣ىهاث الخلُي اليؽي. ظِخم اظد

اث في الذاجىسة خُث أن أِماس الىباث هي أمثلت ِلى جأزير ذباإلاىخىن واإلاىثى٥ وجٝلُل وعبت الٝلىٍ ٙتيالالىّىاُ 

 الؽُخىخت في الىباجاث.

ّخٝذ أن بّن  ِالوة ِلى رل٤ ، ًخخلٚ ج٣ىًٍ ِذد مً اإلاعخٝلباث الىباجُت الثاهىٍت ِلى مذاس النهاس واللُل ، َو

 ظُدذر أزىاء النهاس واللُل. conversion-interالخدىٍل البُني 

ذ مً س صهاؤلا بؽ٣ل ِام ، ًخم حمْ ألاوساٛ ٜبل مىظم  مباؼشة ، ِلى ظبُل اإلاثا٥. الذًجُخا٥ ، في هزا الٜى

دخىي ِلى ٠مُت مثالُت مً اإلاعخٝلباث ، ًخم حمْ الضهىس  ل ئلى خالت صخُت ٍو اإلاٙترك أن الىباث بأ٠مله ٜذ ـو

ماء اإلاىحىدة جدذ ألاسك  ٙخذجخٜبل أن  ٙشان وما ئلى رل٤ ، وألِا  نيخبؽ٣ل ١امل ، ِلى ظبُل اإلاثا٥ الٝشهٙل والِض

 ، ِلى ظبُل اإلاثا٥ ِٛش العىط ، ساولُٙا ، ئلخ.للىباثجمىث ألاحضاء الهىائُت 

ًخم حمْ بّن الثماس بّذ هضجها ال٣امل. ِادة ما ًخم حمْ اللخاء في ٘فل الشبُْ ، خُث ٌعهل ٘فله ًِ 

 الخؽب خال٥ هزا اإلاىظم.

ت التربت اإلالخفٝت ؛ ًم٢ً ٔعل اإلااء ئرا ىٙن الٕباس ِنها لصالجو  وجىًٍٚجب حمْ ألاحضاء اإلاىحىدة جدذ ألاسك 

ئاث اإلالخفٝت لضحت حًذا بأحضاء الىباث. ًجب حمْ ال ٔير اإلاىٍمت مً الىباجاث بمجشد خشوحها  ّٝاٜير١اهذ الجٍض

ن ال لفمٓىا، ِلى ظبُل اإلاثا٥ الشاجىجاث ، الالج٢غ ، الىباث مً التي  ّٝاٜيرأو ال الخالٙت ّٝاٜير، ئلخ. ًجب ٘س

 حٕير لىنها والتي جأزشث بالخؽشاث.

 

 DRYING OF CRUDE DRUGS الخام ّٝاٜيرججُٙٚ ال .1.1

ال٣افي للّٝاس الخام ، ورل٤ لخدعين حىدجه وحّله مٝاوًما لىمى  بتالشوى ًخ٣ىن الخجُٙٚ مً ئصالت املخخىي 

ا ، ٠ما أهه ٌ ًُ مُت حضئ  عهل سخٞ أو ودً الذواء الخام. ال٣ائىاث الخُت الذُٜٝت. ًمىْ الخجُٙٚ الخٙاِالث ألاهٍض

ىب مً ٣ًىن  ِىذما أو ١الخخمير خاـت خاالث فيالخجُٙٚ البىيء ِىذ دسحت خشاسة مّخذلت لشوسي  حصجُْ  اإلأش

مي )حزوس العىظً ، بزوس ال٣ى١ا وحزس   (ُاندالجىالّمل ألاهٍض
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ى٥ ئلى مّاًير مدذدة ، ِلى ظبُل اإلاثا٥ الخخمير في  ّٝاٜيرفي بّن ال ، ًلضم اجباُ بّن ألاظالُب الخاـت للـى

ت. ًخم الخٝىُْ والخٝىُْ ئلى ٜىْ أـٕش لخدعين الخجُٙٚ ، ٠ما هى الخا٥ في خالت  ت الٝ٘ش ٛ خالت ٜ٘ش  العىط ِش

ذ اإلاخىاًش. والّىفل  . ججٙٚ ألاصهاس في الٍل لالخخٙاً بلىنها ومدخىي الٍض

ٝت الخجُٙٚ لّٝاس خام  اخخُاسًم٢ً   .اِخماًدا ِلى هُى اإلا٣ىهاث ال٢ُمُائُتوٍش

ين:  ًم٢ً أن ٣ًىن الخجُٙٚ مً هِى

 NATURAL DRYING (SUN-DRYING) الخجُٙٚ الىبُعي )الخجُٙٚ بالؽمغ( .1.1.1

 .الٍل فيفي خالت الخجُٙٚ الىبُعي ، ٜذ ٣ًىن الخجُٙٚ اإلاباؼش للؽمغ أو 

 ىادواإلائرا ١ان ًجب الاخخٙاً باللىن الىبُعي للذواء )الذًجُخا٥ ، والٝشهٙل ، والعىا(  الٍلًٙمل الخجُٙٚ في 

 .)الىّىاُ(ّٝاسللاإلاخىاًشة 

مباؼشة في لىء  ّٝاٜيرجماًما لذسحت الخشاسة وأؼّت الؽمغ ، ُ٘م٢ً ججُٙٚ ال زابخت ّٝاٜيرئرا ١اهذ مدخىٍاث ال

 الؽمغ )أ١اظُا الفمٖ والبزوس والٙىا٠ه(.

 ARTIFICIAL DRYING فىاعيالجُٙٚ الخ .1.1.1

و  خالءالخجُٙٚ في )أ( ٘شن ؛ أي مجٙٙاث ألاوباٛ ؛ )ب( مجٙٙاث البىظائل اـىىاُِت الّٝاٜير ٌؽمل الخجُٙٚ 

 سرار.ال ب)ج( مجٙٙاث 

ىث مخىاًشة  ّٝاٜيرمجٙٙاث ألاوباٛ: ًخم ججُٙٚ ال ( أ) جماًما للدسخين أو التي  زابختو التي ال جدخىي ِلى ٍص

ش الهىاء العاخً بذسحت  جدخاج ئلى ماث في مجٙٙاث ألاوباٛ. في هزه الّملُت ، ًخم جذٍو حّىُل ؤلاهٍض

ىبت مً خال٥ املجٙٙاث وهزا ٌعهل ئصالت املخخىي اإلاائي للّٝاٜير )ًخم ججُٙٚ حزوس  الخشاسة اإلأش

ٝت(.  البالدوها ولخاء ال٢ُىا والؽاي وأوساٛ الخىث واللثت بهزه الىٍش
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الخعاظت لذسحت الخشاسة اإلاشجّٙت بهزه الّملُت ، ِلى ظبُل  ّٝاٜير: ًخم ججُٙٚ البالخالءاملجٙٙاث  ( ب)

وأوساٛ الذًجُخا٥. ًتراوح المٕي الزي ًخم الخٙاً ِلُه في الخجُٙٚ بالٙشآ  الّٙقاإلاثا٥. خمن 

 دسحت مئىٍت. ِملُت 30ئلى  25لٕي حىي وهٝىت ٔلُان اإلااء جتراوح مً  0.059و  0.0296بؽ٣ل ِام بين 

ِباسة ًِ ِملُت ًخم ئحشاؤها ِىذ لٕىه مىخٙمت وسوىبت وعبُت مىخٙمت مٝاسهت  خالءبالالخجُٙٚ 

 بالمٕي املخُي. هزا هى العبب في أن الخجُٙٚ ًدذر بؽ٣ل أظُش في ٌل هزه الٍشوٗ.

 

شاسة ؼذًذة الخعاظُت للٍشوٗ الجىٍت و٠زل٤ لذسحت خ ّٝاٜير: ًخم ججُٙٚ الٝلُل مً السرارال ب)ج( مجٙٙاث 

ٝت الخجُٙٚ  ْ للم٣ىهاث الىباجُت أو سرارال بالخجُٙٚ الهىائي بىٍش . ًخم اجباُ هزه الخٝىُت للخجُٙٚ العَش

 مً ال
ً
ا ، بذال ًً الج٢غ الباباًا ، الب٢خين ، الّٙق  سرارال ب الخام. مً أمثلت ججُٙٚ ّٝاٜيرالخُىاهُت اإلاهمت اٜخفاد

 ، ئلخ.
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ً ال .1.1  STORAGE OF CRUDE DRUGS الخام ّٝاٜيرجخٍض

ائُت وال٢ُمُائُت. ًم٢ً الخٙاً ِلى حىدة ال ّٝاٜيرًدخاج خَٙ ال ت حُذة بخفائفها الٙيًز  ّٝاٜيرالخام ئلى مّ٘ش

في ِبىاث مٕلٝت حًُذا وسبما في ِبىاث مملىءة. ًجب  ّٝاٜير، ئرا جم خٍٙها بؽ٣ل صخُذ. ًجب خَٙ حمُْ ال

ٞ والٝ نها في أما٠ً مٝاومت للماء والخٍش ً الىىٍل ، ئال في خاالث ٜلُلت مثل لخاء جخٍض ىاسك. ال ًىصح بالخخٍض

 اإلاٝذظت الٝؽشة

نها وجفبذ ِشلت لىمى اإلا٢ُشوباث. جمخق بّن ال ّٝاٜيرالشوىبت ًمخق ِذد مً ال -  ّٝاٜيرالشوىبت أزىاء جخٍض

ادة حجم 25الشوىبت بيعبت  ٘دعب ، بل جإدي أًًما ئلى لّٚ حىدة ّٝاس ال٪ مً وصنها. ال جإدي الشوىبت ئلى ٍص

مُت مما ًإدي ئلى جدلل اإلا٣ىهاث ال ّٝاسال مثل أوساٛ الذًجُخا٥  ّٙالتالخام. حعهل الشوىبت الضائذة الخٙاِالث ألاهٍض

ىث ٌعخٝبالن الًّٙ بعبب الشوىبت الضائذة.ُان دالجىولخاء ال٢شص البري.   وؤلأس

 إلاباؼشة أًًما في جذمير اإلا٣ىهاث ال٢ُمُائُت.ًدعبب ؤلاؼّاُ الىاجج ًِ أؼّت الؽمغ ا -

اث مٕلٝت حًُذا ، أو ًخم  ّٝاٜيرألا٠سجين الجىي مذمش أًًما للّذًذ مً ال - ، وبالخالي ، ًخم ملإها بال٣امل في خاٍو

ذ ٠بذ ظم٤ الٝشػ ،  ت بٕاص خامل مثل الىُتروحين ؛ ِلى ظبُل اإلاثا٥ ٍص ، نبابائياظدبذا٥ الهىاء اإلاىحىد في الخاٍو

 ئلخ.

ابت - اًت مً  الـا ائُت وال٢ُمُائُت الماسة ، ٘ان الٜى الخؽشاث أو الًّٙ ئلى حاهب الخماًت مً الخٕيراث الٙيًز

هجماث الخؽشاث أو الًّٙ مهمت أًًما. أهىاُ مخخلٙت مً الخؽشاث والذًذان الخُىُت والذًذان والٝىالب والّث 

ً. ًم٢ً مىّها ّٝاٜيرحٕضو ال ٞ  الخام أزىاء الخخٍض ً وأًًما ًِ وٍش ٞ ججُٙٚ الذواء حًُذا ٜبل الخخٍض ًِ وٍش

ً الاإلاىاد  منها. ألابخشة ببّنّالجت اإلا دُذ  ّٝاٜيرالؽائّت اإلاعخخذمت لخخٍض الخام هي بشومُذ اإلاُثُل وزاوي ٠بًر

 ال٢شبىن وخمن الهُذسوظُاه٤ُ.

 مهًما حًذا في الخٙاً ِلى ال -
ً
، خُث ئنها حعُش الّذًذ مً الخٙاِالث  ّٝاٜيرحّخبر دسحت الخشاسة أًًما ِامال

 ال٢ُمُائُت مما ًإدي ئلى جدلل اإلا٣ىهاث.

  



 

20 
 

 عقاقيرمصارر أخرى لل .1

  MARINE ORGANISMS عقاقيرالكائنات البحرية كمصزر محتمل لل .1.1

ت  ت أمًشا مهًما لِغ ٘ٝي ال٠دؽاٗ  خُىٍا ّٙالتال اإلاش٠باثحّذ مّ٘ش و / أو اإلا٣ىهاث ال٢ُمُائُت لل٣ائىاث البدٍش

ِىامل ِالحُت حذًذة ول٢ً ٜذ ج٣ىن هزه اإلاّلىماث أًًما راث ُٜمت هائلت في اظخ٢ؽاٗ اإلافادس الجذًذة للمىاد 

ائُت حذًذة ، مما دْ٘ اإلاىاد ال٢ُمُائُت اإلاّٝذة و مش٠باث راث بيُت ٠ُمُ ـىىاُال  ألاولُت ىادواإلاالاٜخفادًت 

 ظلعلت مً اإلاش٠باث اإلاّذلت راث ألاهمُت الّالحُت. ـىىاُال ال٢ُمُائي 

هىس الخ٢ىىلىحُا الجذًذة في الّٝىد الٝلُلت اإلاالُت ئلى الىعي بأن املخُىاث ٜذ ج٣ىن  الٕىغأدي اختراُ حهاص  ٌو

 ال٣ائىاثمً  تاإلاؽخٝ ُتىبال ش٠باثاٗ اإلاخذوًدا حذًذة للبدىر الىبُت الخُىٍت ، خُث جمخل٤ مىاسد هائلت ال٠دؽ

 .ٍتالبدش 

ت  مؽخٝاثجم جُُٝم  ذ أدي رل٤ ئلى ِض٥ اإلاىاد التي جمخل٤  خُىٍت بّٙالُاثمً ال٣ائىاث البدٍش  ّ٘الُتمخخلٙت. ٜو

للٝلب ، وممادة  تُّ٘الممادة للم٢ُشوباث ، ومماداث خُىٍت ، وممادة للٙيروظاث ، وممادة للعشوان ، و 

ت. تُّ٘اللاللتهاباث ، وممادة للذًذان ، وممادة للخخثر ، و   ة ِفبُت ومبُذاث خؽٍش

ت وأن ا م مً ِض٥ الّذًذ مً اإلاش٠باث ًِ ال٣ائىاث البدٍش جيعب ال٢ثير منها ؛ ول٢ً ما  خُىٍت ّالُاثلٙ ِلى الٔش

مً ٜبل ئداسة  ّٝاٜيرإلاىا٘ٝت ِلى ِذد ٜلُل مً الصا٥ هىاٟ ِذد ٜلُل حًذا منها جم حعىٍٝه أو ُٜذ الخىىٍش. جمذ ا

( ، والّذًذ مً اإلاش٠باث في مشاخل مخخلٙت مً الخجاسب EMEAألاوسوبُت ) ّٝاٜير( أو و١الت الFDAالٕزاء والذواء )

ا ، مثل ) ًُ ت. أـبدذ بّن اإلاش٠باث التي ًخم حعىٍٝها خال ٍش  ِٝاٜير®( Carrageloseو ® Yondelisو ® Prialtالعٍش

لي ، بِىما دو  ىىاث خ في هام ٠ُمُائي لخّذًل اإلاش٠باث هزه مً ٜعم خمْن أي حّذًل للجضيء الىبُعي ألـا

 شهم.ٍمخخلٙت مً جىى 

5.1.1. Cytarabine  وCytosar-U ® مخخبراث(Bedford  و )٢ُت  Vira-A® (King، الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

Pharmaceuticals  ،NJ  ٢ُت(: الذواء املخخاس لّالج ابُماك الذم الىخاعي ، الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 واللمٙىمت الالهىدح٢ُيُت وظشوان الذم السخائي. ًدذر اليؽاه هدُجت لخثبُي بىلُميراص الذها.

خىحى مً ِاًما ِلى اإلاىا٘ٝت ِلُه ، ال ًضا٥ العِخاسابين ، وهى دواء مش٠ب مع 40بؽ٣ل خاظم ، بّذ مشوس أ٠ثر مً 

 الجىسحىوي( ، في ولُّت ِالج العشوان. Eunicella cavoliniiمىخج وبُعي بدشي )مّضو٥ مً 
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5.1.2. Ziconotide Prialt ® مً ؼش٠تElan Corporation  دبلً ، أًشلىذا(: أو٥ ِٝاس مع٢ً داخل(

و  2004في  EMEAداسة الٕزاء والذواء و الٝشاب ًخم اِخماده بّذ اإلاىس٘ين ، جم مىده مىا٘ٝت ئ

ِلى الخىالي ، لداسة ألالم اإلاضمً الخاد اإلاشجبي بالعشوان وؤلاًذص واِخال٥ ألاِفاب. جم  2005

بّذ ما ٌّادله ، وهى ببدُذ وبُعي ، مّضو٥ مً ظم الخلضون  1987في ِام  Ziconotideجفيُْ 

مُخت(. ًمىْ الخفاس الىاحم ًِ )الشخىٍاث راث اللعّاث اإلا Conus magusاملخشووي 

ziconotide  ت في الخبل الؽى١ي ئوالٛ الىىاٜل الّفبُت راث الفلت باأللم مً املخىاث اإلاش٠ٍض

 للخالًا الّفبُت ألاولُت ألاولُت.

 

5.1.3. Lovaza ® ًمGlaxoSmithKline  يخٙىسد ، اإلامل٢ت اإلاخدذة(: هى الاظم الخجاسي لّٝاس مماد )بٍش

الذهىُت  3السجٙاُ الذهىن الثالزُت في الذم ، ًخ٣ىن مً اظتراث ئًثُل للّذًذ مً أخماك أومُٕا 

ىث ألاظماٟ. ١ان الىهج اإلاخبْ في ا٠دؽاٗ هزا الذواء هى اإلاالخٍت  التي ًخم الخفى٥ ِليها مً ٍص

ُاث ؤلاخفائُت بأن مجمى  ُت مُّىت ، مثل ظ٣ان أالظ٣ا ألاـلُين ، ١اهذ لذيهم مّذالث ٘و ِاث ِٜش

ا بمدخىي وحباتهم  ُت الذمىٍت ، وهي خُٝٝت اسجبىذ الخًٝ أٜل ب٢ثير مً أمشاك الٝلب وألاِو

 الٕزائُت الّالُت مً ألاخماك الذهىُت ٔير اإلاؽبّت.

gorgonian Eunicella cavolinii  

 Conus magus 
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5.1.4. Trabectedin Yondelis ® ًمPharmaMar :)ذ ، ئظباهُا ِباسة ًِ ٜلىٍذ بدشي حذًذ مماد  )مذٍس

بي  ل مً بّخ البدش ال٣اٍس لألوسام. اإلاادة الّٙالت ِباسة ًِ مىخج وبُعي ، جم ِضله في ألـا

Ecteinascidia turbinata  حشام مً  1٪ ؛ ًخىلب ِض٥ 0.0001مْ ِائذtrabectedin 1  ًوً م

ٞ ـى ذ جم خل اإلاؽ٣لت أخيًرا مً خال٥ جىىٍش وٍش اعي ؼبه اـىىاعي ٜابل للخىبُٞ الخُىاهاث ، ٜو

 لهخاج التراب٢ُخين.

 

5.1.5. Carrageenans® Marinomed  ًذ ًخم اظخخالـها م )ُِ٘ىا ، الىمعا(: ِباسة ًِ ِذًذاث ظ٣اٍس

ِعُا. ًخم اظخخذامها ِلى هىاٛ واظْ في  ت الفالخت لأل١ل ، وخاـت الشود٘و ؽاب البدٍش ألِا

زًت وال  ، لخفائق الخبلىس ، والعما٠ت ، والاظخٝشاس. ّٝاٜيرـىاِت ألٔا

 

ت. Tetraodontidaeِفبي ٜىي جيخجه العم٢ت اإلاىخٙخت ): ظم الّفبُتالعمىم  .5.1.6 ا البدٍش ( والب٢خيًر

ائي والٙعُىلىجي الّفبي في خُىاهاث الخجاسب ،  ٍهش هزا العم الخىير اليؽاه الٝلبي الِى ًُ

ُاث.  اإلاعإولت ًِ الدعمم البؽشي )الُٕبىبت( وال٘ى

Ecteinascidia turbinata   

Ecteinascidia turbinata   
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 Plant Tissue Culture صساِت ألاوسجت الىباجُت  .5.2

ت لخلُت أو أوسجت هباجُت في ٌل ٌشوٗ بُئُت مّٝمت وممبىوت ، في  الخٍّشٚ: صساِت ألاوسجت هي الضساِت املخخبًر

 الىباث. ئ٠ثاس بُٕتلهخاج اإلاعخٝلباث ألاولُت والثاهىٍت أو  بذٜتظائل أو في وظي مٕزي ؼبه ـلب مدذد 

 للمؽا١ل الىاؼئت بعبب
ً
 بذًال

ً
ش هزه الخٝىُت خال الىٍام  مًالىباجاث  بّن واخخٙاءالخالي لالهٝشاك  التهذًذ ج٘ى

 البُئي.

 ووظي مٕزي. جخممً هزه الّملُت خىىاث مخخلٙت ، 
ً
 حُذا

ً
 ججهيزا

ً
 مجهضا

ً
اإلاخىلباث: جخىلب الّملُت بشمتها مخخبرا

ير ِمىٍت مذِمت بالُٙخامُىاث وهشمىن )هشمىهاث ( همى أي. جدمير وظي ٔزائي ًدخىي ِلى أمالح ِمىٍت ٔو

يرها مً  الىباث وألاخماك ألامُيُت و٠زل٤ حُّٝم الىباث الىباحي )مفذس ألاوسجت الىباجُت( وألاواوي الضحاحُت ٔو

 ملخٝاث الخلُٝذ والخماهت.

. ًم٢ً أن ًإخز صساِت ِلى أهه حضء مً حعم الىباث ، والزي جم أخزه مً الىباث لخأظِغ Explantًم٢ً حٍّشٚ 

ت مثل   وألاظذًت ،... ئلخ(. اإلاُاظممً أي حضء مً الىباث )الجزس ، الجزُ ، ألاوساٛ ، ألاحضاء الضهٍش

 

  

Tetraodontida
e 
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 مضاًا جٝىُت صساِت ألاوسجت ِلى جٝىُاث الضساِت الخٝلُذًت

ش اإلاادة الخام: -1  ج٘ى

شة ب٢ثرة. ًإدي الٝىْ  ٔير املخذود للىباجاث أًًما ئلى ئصالت الٕاباث بّن الىباجاث ًفّب صساِتها ٠ما أنها ٔير مخ٘ى

ا ئلى اهٝشاك هُى مّين. باللا٘ت ئلى جباًً حىدة الذواء بعبب الخٕيراث 
ً
ذ ًإدي أخُاه واخخال٥ الخىاصن الىبُعي ٜو

 اإلاىاخُت وأمشاك املخاـُل واإلاىاظم.

م٢ً الخد٢م ُ٘ه في ٌل ٌشوٗ حّخبر صساِت ألاوسجت مفذًسا أ٘مل لإلمذاد اإلاىخٍم واإلاىخذ للمىاد الخام  ، ٍو

ابلت للخ٢شاس في ـىاِت الىباجاث الىبُت لهخاج ال مبىوتم  الىباجُت. ّٝاٜيرٜو

 ظهىلت جىُٝت اإلاش٠ب -2

ًم٢ً جىُٝت اإلاىخجاث الىبُُّت مً صساِت ألاوسجت الىباجُت بعهىلت بعبب ِذم وحىد ٠مُاث ٠بيرة مً ألاـبآ 

ىب ٘يها  .والؽىائب ألاخشي ٔير اإلأش

 )خٍش( أظباب ظُاظُت -3

ادة ُٜمت ـادساتها مً  ئرا جم حعىٍٞ ِٝاس وبُعي بىجاح في بلذ مّين مً ميؽأه ، ٘ٝذ جدٍش الخ٣ىمت جفذًشه لٍض

ير مىخجها ال٢ُمُائي الىباحي ، ِلى ظبُل اإلاثا٥   . مً الهىذ.Dioscorea sppو  Rauwolfia Serpentinaخال٥ ج٘ى

 جدعين املخاـُل -4

ٞ الخهجين  حّخبر صساِت ألاوسجت الىباجُت مُٙذة ِلى جٝىُت الضساِت الخٝلُذًت في جدعين املخاـُل ًِ وٍش

ٞ ئهخاج الهجُىت.  الجعذي أو ًِ وٍش

 


