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 نبذة تاريخية. 1. 1

، وقد كان المصريونن القردما     ستطبابالفي ا واألعشاباستعمل االنسان منذ القدم النباتات       

. ، وليهم الصينينن ثم اإلغيوق واليومان أول من استخدم النباتات أو األعشاب الطبية في العالج

علر   اصبح العالج وعتمد  ،والطب البدول باألعشابالعالج والينم وبعد التطنر العلمي في مجال 

ثرم   ،أوالوطبية لدراسرة التريثييات الوينورة الييميا يرة والصريدالنية للنبرات        ، وقناعد علمية أسس

 مات العالجيررة أو لدراسررة ا ثررار السررمية لهررا    عرر ل المررناف الةعالررة مررن تلرر  النباتررات لالسررتخدا      

(Daghestani, 1997.) 

القرردما  فرري عصررنر النهالررة االسررالمية بالعدوررد مررن       واألطبررا تميرر  العدوررد مررن الةالسررةة         

االكتشررافات واالنجررااات العلميررة، ومررنهم الطبيررب الةيلسررنم أبررن بيرري مومررد بررن اكيوررا الررياا    

ووعتبري الرياا  أول مرن اكتشرا نبرات       . Rhazesالملقب عنرد األوروبيرين برياا    ( 1. 1شيل)

ولهررذا سررمي اررذا النبررات   ،واسررتخدمل لعررالج العدوررد مررن األمرريا   Rhazya strictaالويمررل 

وكتب في كل فيوع العلنم المعيوفة  ،لل اليثيي من اليسا ل في شت  األميا الياا  و .باسمل

واألفب، وقرد   المنطرق و ،الييميرا  و ،الةلر  و ،الةلسرةة و ،الطبو ،في ذل  العصي مثل اليواضيات

كتراب لرم وبرق     732 مرن  ألا الرياا  مرا وقرارب   . اللغة الالتينية إل المؤلةات  تيجمت بعض اذه

مرن  مجلرد  ميرنن مرن عشريون    وال" الوراو  فري الطرب   "وعتبري كتراب   و. كتابرا  فقر    33منها سنى 

              أشررررررهي مؤلةررررررات الررررررياا  وقررررررد اعتبرررررري مررررررن أاررررررم المياجرررررر  الطبيررررررة لقرررررريون عدوررررررد        

(Daghestani, 1997.) 

 

 Rhazya strictaحرمل الرازي . 1. 1. 1    

 ،Apocynaceaeعا لرة الطيطيورات    إلر   Rhazya strictaونتمري نبرات ميمرل الرياا           

نبات معمي  والويمل(. 7.1شيل ) واي شجييات قصيي  م  ساق وسطية ناعمة وكثيةة الةيوع

اليمويرة،   إل ذات أوراق متغيي  الشيل من البيالاووة  ،ونمن عل  ايئة شجييات فا مة الخالي 
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الخالي  تنمن في قمة المونر الي يسي وفي قمم الةيوع وعنرد إبر     إل وأاااره صةيا  ضاربة 

  .(3. 1شيل ( )Western, 1989)النبات 
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 (.م1553قطاوة ومغاربة، ( )م 578-538)أبن بيي بن مومد اكيوا الياا   .1. 1 شكل
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 (.7212تصنوي سننهام وغمنر، )شجي  نبات الويمل  .7. 1 شكل

 

 

 (.7212تصنوي سننهام وغمنر، )ااي  نبات الويمل  .3. 1 شكل
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               وعتبرررررري نبررررررات الويمررررررل مررررررن النباتررررررات الطبيررررررة المسررررررتخدمة فرررررري الطررررررب الشررررررعبي           

Folkloric medicine  وذلر  لعرالج أمريا     الممليرة العيبيرة السرعنفوة،     عد  مناطق في من

اليومرراتي م  ،االكتئرراب ،أمرريا  الدورردان الطةيليررة ،االلتهابررات ، السرريي واعرريا  مختلةررة مثررل

األمرريا  والصرريع  ،مرر منالصررداع ال ،الومرر  ،مرراالت ال ارري  فرري جميرر  مياملررل   ،المرر من

 ،اضرطيابات القنرا  البنليرة    ،، كما وستخدم أوالا  في عالج األميا  التري تصريب المعرد    التنةسية

                                  وفرررررررري عررررررررالج العدوررررررررد مررررررررن األمرررررررريا  المختلةررررررررة      بعررررررررض األمرررررررريا  العصرررررررربية  

(Ageel et al., 1987; Ali et al., 1995; 1998) . 

 

 لنبات الحرمل التركيب الكيميائي. 2. 1. 1    

                               دوررررررررررد مررررررررررن األبوررررررررررار لدراسررررررررررة التيكيررررررررررب الييميررررررررررا ي للويمررررررررررلأجيورررررررررت الع      

(Banerji et al., 1970; Rahman et al., 1988; Wasfi et al., 1994)،    مير  ترم

قررام العررالم اليابرراني كررانيين   ،م1532فرري عررام و .الميننررات القلنودوررة والالقلنودوررة التعرريم علرر  

                   علرررر  بعررررض الميننررررات الالقلنودوررررة  وتررررم التعرررريم نبررررات الويمررررل، دراسررررةبوالعررررالم نامبررررا 

(Kaneko & Namba, 1967).  م قام العالم أممرد وفيوقرل بدراسرة الميننرات     1521وفي عام

 القلنودوة، اري أمرد ميننرات النبرات     Sewarine سينارون نبات، وتنصل إل  أن ماف القلنودوة لل

وتنالت الدراسات بعد ذل  لمعيفة ميننرات النبرات القلنودورة    (. Ahmad et al., 1971)الهامة 

مي  ترم   (Mariee et al., 1983; Mukhopadhyay et al., 1981 and 1983) األخيى

الميننررات الييميا يررة ألوراق وجررذور نبررات الويمررل خاصررة فرري       عمررل أبوررار ميثةررة لدراسررة    

تعتبي أوراق النبات من أكثري  و .واإلمارات العيبية المتود  ،المملية العيبية السعنفوة ،الباكستان

أج ا  سييوة و ،Alkaloidsتوتن  األوراق عل  القلنودات و. األج ا  النباتية المستخدمة طبيا

 Tanninsتانيرـنات  و ،Triterpenesتيبيـنات ثالثية و ،Glycosidesتعيم بالجالوينسيدات 

              باإلضرررررررافة إلررررررر  ميكبرررررررات كيميا يرررررررة أخررررررريى     ،bases Volatileوقناعرررررررد متطاورررررررـي   
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(Ahmad et al., 1983; Al- Yahya et al., 1990) .  أن أوراق  أخريى  فراسرات أثبترت

متبلمرري ، وقررد وجررد أن لررثالر ميكبررات منهررا النبرات وجررذوره توتررن  علرر  أربرر  ميكبررات قلنورة   

 سينارون ميكب ،Tetrahydrosecamine تتياايدروسييامين واي ميكب ،يا  عاليا نشاطا  سم

Sewarine فالي كنترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررامين ميكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربو Vallesiachotamine                            

Mukhopadhyay et al., 1981).) 

كمرررررا أوضررررروت العدورررررد مرررررن الدراسرررررات أوالرررررا  برررررين النبرررررات ووترررررن  علررررر  أنرررررناع              

باإلضرررررررافة إلرررررر  العدورررررررد مرررررررن القلنوررررررردات   ،Flavonoids مختلةررررررة مرررررررن الةالفنننوررررررردات 

، Rhazinilamو، dehydroaspidospermidine-1,2  المختلةررررررررررررررررررررررررررررة مثررررررررررررررررررررررررررررل 

  (4. 1شيل) توغيياا من الميكبا Strictosidineو، Stemmadenineو

(Abraham  et al., 1972; Sheludko et al., 2000;                  

Ali et al., 1998; Gerasimenko et al., 2004;                     

Bowie et al., 2005; Trost & Jiang, 2006) 
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                                                  ض ميننررررررررررررررررات نبررررررررررررررررات الويمررررررررررررررررل القلنودوررررررررررررررررة التيكيررررررررررررررررب الييميررررررررررررررررا ي لرررررررررررررررربع  .4. 1شكككككككككككككككككل 

(Gerasimenko et al., 2004; Bowie et al., 2005; Trost & Jiang, 2006). 
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مررررن أاررررم وأشررررهي ميننررررات النبررررات القلنودوررررة     Rhazinilamم  تعتبرررري مرررراف  الررررياانيال       

Alkaloids    م مرررررن أوراق نبرررررات الويمرررررل1522، وقررررد ترررررم عررررر ل اررررذه المررررراف  فررررري عررررام           

(Banerji  et al., 1970 .) سميتها الشدود  علر  خيرن     إل وتيج  أامية اذه الماف  الييميا ية

 Tubulin التيررنبلين  تعمررل علرر  تثبرري  عمررل برريوتين     ميرر  غرر ل أثنررا  االنقسررام الخلررن ،    الم

ومررن الغيوررب أن مرراف   . Microtubules  (Banwell et al., 2000)الدقيقررة  واألنيبيبررات

المسرتخل  مرن أشرجار     Taxolالنباتية، تشبل في طيوقرة عملهرا عقرار    Rhazinilamالياانيلم  

                    السررررريو، والرررررذ  وررررردخل فررررري تصرررررني  عقررررراقيي عرررررالج العدورررررد مرررررن األمررررريا  السررررريطانية 

Cancer therapy  (Gelmon, 1994)        لقدرتل عل  مهاجمرة الخالورا السريطانية، وذلر  بمنر

تينون خين  المغ ل أثنا  االنقسـام الخـلن ، ولين آلية التيثيي عل  المسـتنى الج وئي، تخـتلا 

وقرد أثبترت األبورار والدراسرات     Rhazinilam (David et al., 1994 .)الرياانيلم    عن مراف  

تعتبرري مررن أاررم ميننررات عقرراقيي عررالج األمرريا     ذه المرراف اررالمعمليررة الترري أجيوررت مرردوثا ، أن  

       Tubulin التيرنبلين  السيطانية لقدرتها عل  من  االنقسام الخلن  للخالوا بتيثييارا علر  بريوتين   

Morita et al., 2005) .)    ستيكتنسريدون  أن مراف    إلر  وقرد تنصرل البرامثننStrictosidine 

امة التي تدخل في تيكيب أوراق نبات الويمل، واي المصردر  القلنودوة، تعتبي أمد الميننات اله

، وان اإلنر وم الي يسري فري    Strictosidine synthase تخليق الستيكتنسيدون األساسي إلن وم

كما تمين البامثنن من ع ل . (Sheludko et al., 2000)تةاعالت تينون التيبينات القلنودوة 

المعتمررررررررررررررررررد علرررررررررررررررررر  االسرررررررررررررررررريل الناقررررررررررررررررررل                                                       -اسررررررررررررررررررتيل كررررررررررررررررررن أ  إنرررررررررررررررررر وم

Acetyl-CoA-dependentacyltransferases الررررذ  ولعررررب فورا  مهمررررا  أثنررررا  العمليررررات ،

اذه الميكبات فقرد ترم    إل باإلضافة (. Gerasimenko et al., 2004) األوالية الثاننوة للنبات

فوهيدرواسبيدوسررربييميدون  -1,7 نوررردات فررري منتصرررا الثمانينرررات وامرررا عررر ل نرررنعين مرررن القل

،                 Dehydroaspidospermidine-N-oxide-1,2النيتيوجينرررررررررررررررررررررررررري المؤكسررررررررررررررررررررررررررد 

 Strictimine (Atta-ur-Rhahman and Zaman, 1984; 1986)واالسررتيويتامين  
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وبمقارنرة  . للبيتييورا مرن الجرذور   ذلر  فقرد ترم عر ل العدورد مرن القلنوردات المالراف           إلر  باإلضافة 

جررد أن والمع ولرة مررن الجرذور،    بالميكبرراتالميكبرات الييميا يرة الترري ع لرت مررن أوراق النبرات     

معظم الميننات الييميا ية للنبات قد تم ع لها مرن أوراق النبرات، ولعرل ارذا السربب الرذ  وعر ى        

 .(Bashir et al., 1994) جالعالإليـل كثي  اسـتخدام أوراق النبات بدال  من الجذور في 

 

 التأثير البيوكيميائي والدوائي. 3. 1. 1    

لنبررات الويمررل علرر   البينكيميا يررةتررم القيررام بالعدوررد مررن األبوررار التجيوبيررة لدراسررة ا ثررار         

وخنررااوي غينيررا، وكررـان الغررـي  الي يسرري مررن إجرريا  اررـذه        ،األرانرربو ،الجرريذانو ،الةئرريان

معلنمرات أساسرية عرن ارذا النبرات الهرام وآثراره الوينورة علر  مختلرا           األبوار ارن إوجراف قاعرد     

 المسرتخل  المرا ي  فراسة تيثيي  ،شملت اذه الدراسات التجيوبية .أعالا  وأنسجة وخالوا الجسم

وبعض الغدف الصما ، وكذل   ،األجنةو ،الوملو ،عل  الجهاا العصبي الميك   الويمل نباتل

مرن  ( ما ية او كونليرة، باسرتخدام اوراق النبرات او أ  مرن اجر ا ه     )تيثيي المستخلصات المختلةة 

                                            األمعررررا و ،اررررذا النبررررات علرررر  األعالررررا  المع ولررررة مررررن بعررررض مينانررررات التجررررارب كالقلررررب

(Ali et al., 2000a; Ali, 2002; Tanira et al., 2000 .)ع ل أكثي من ما ة ننع  وقد تم

بعررد مختلررا مررن القلنورردات، إال أن الترريثييات الصرريدالنية لمعظررم اررذه القلنورردات لررم تررتم فراسررتها  

(Gilani et al., 2007 .) 

 

 تأثير مستخلص أوراق الحرمل على اتزان السكر. 4. 1. 1    

 إلر  بعض المصابين بدا  السيي  نبات الويمرل كعرالج، إمرا بمةريفه أو باإلضرافة       وستعمل      

األفووة المتعرارم عليهرا والتري وصرةها األطبرا  لميضر  السريي ، وقرد ال وخلرن ارذا األمري مرن             

خطنر  عند الجم  بين بعض المستخلصات النباتية وبرين األفوورة المخةالرة للسريي فري الردم، أو       

فراسة تيثيي مستخلصات الويمل إما بمةيفاا أو م  األفووة المخةالرة  تم  لذل . أخيىأ  أفووة 



11 
 

                                  وسررررررررررريي الجلنكرررررررررررنا ،والجلنكررررررررررراجنن ،للسررررررررررريي، علررررررررررر  ايمرررررررررررنني األنسرررررررررررنلين 

(Ali, 1997; Wasfi et al., 1994) . أن إعطررا  جرريذان سررليمة  الدراسررة األولرر أثبتررت

وجرريذان مصررابة تجيوبيررا  برردا  السرريي ، عررد  جيعررات مررن مستخلصررات أوراق الويمررل إمررا        

بمةيفاا أو مر  أفوورة السريي  التري تعطر  عراف  عرن طيورق الةرم، ال ورؤثي معننورا  علر  تيكير               

عل   بعد أرب  ساعات من إعطا  الجيعة، ،في الدم والجلنكاجننن، وايمنني األنسنلي ،السيي

أمرا عنردما   . تقلل مرن تيكير  السريي وتيفر  مرن تيكير  ايمرنن األنسرنلين        فيضيا  اليغم من أنها 

واألنسرنلين   ،   السريي وجد أن تيكير  فقد ،Glibenclamideأعطي المستخل  سنوا  م  فوا  

   Glibenclamide، مما وردل علر  أن انراد ترداخال  برين عمرل النبرات وفوا         قد ارتةعتفي الدم 

(Ali, 1997 .)جيعرات مرن المسرتخل  المرا ي     أن إعطا  الجيذان  إل أشارت فراسة أخيى و

في مين إل  اواف  معننوة في تيكي  األنسنلين  أفىألوراق نبات الويمل لةتيات امنية طنولة، 

 لجيذان، وفي مقابل ذل  أثبتت الدراسة أن معاملة افي الدم وؤثي معننوا  عل  تيكي  الجلنكنا مل

مرن  كجم /جم  5المصابة تجيوبيا  بدا  السيي  بجيعات من المستخل  الما ي للنبات تصل إل  

              إلرر  خةررض تيكيرر  الجلنكررنا بعررد مررنالي نصررا سرراعة مررن إعطررا  الجيعررة     وان الجسررم أفت

(Tanira et al., 1996a .)       لنبرات الويمرل    أمرا عنرد فراسرة تريثيي العرالج بالمسرتخل  المرا ي

، فلم Oral glucose tolerance test (OGTT)تبار تومل الجلنكنا عن طيوق الةم عل  اخ

وين للمعاملة بالنبات أ  تيثيي عل  اذا االختبار في الجيذان، ولم تثبت الدراسرة وجرنف أ  تلرا    

 (.Wasfi et al., 1994)في أعالا  الوينان نتيجة المعاملة بالمستخل  الما ي للنبات 

 

 تأثير مستخلص أوراق الحرمل على  الجهاز العصبي المركزي. 5. 1. 1    

اختبارات عدود  لدراسرة تريثيي مستخلصرات الويمرل علر  أنشرطة الجهراا العصربي          أجيوت      

 يرررتعطأوقرررد لرررنمل أن الجررريذان والةئررريان التررري  ،الميكررر   المختلةرررة وعلررر  بعرررض مينناترررل

وقرد ثبرت أن إعطرا     (. Ali et al., 1995)وقليلرة الويكرة   خاملرة   كانرت مستخلصرات الويمرل   
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المثب  لبعض أفوورة الجهراا العصربي الميكر       من الةعل  اافتمستخلصات الويمل للقنار  

 (.     Tanira  et al., 1996b)وارتخا  العالالت 

أثبتررت األبوررار أن مسررتخل  أوراق نبررات الويمررل وعمررل علرر  تخرردوي وتسرريين األلررم  كمررا        

Analgesia      قدرتررل علرر  معالجررة    إلرر والتقليررل مررن النشررا  الويكرري لرردى الةئرريان، باإلضررافة

  Monoamine oxidaseوعمل عل  تقليل مثبطات إنر وم أكسريد أمراف  األمرين     إذ أنل االكتئاب

كتئاب، وقد وجرد  في المخ، وبالتالي اواف  نشا  إن وم أكسيد أماف  األمين الذ  وعمل كمالاف لال

 Biogenicالمخيرة   الوينورة  نر وم اري المسرؤولة عرن خةرض نسربة األمينرات       أن اوراف  نشرا  اإل  

amines (Ali et al., 1998 and 2000c; Tanira et al., 1997).    ولدراسرة التغيريات

الييميا ية التي تودر في الدماغ أثنا  وبعد إعطا  مستخلصرات الويمرل، قيسرت بعرض ميكبرات      

وقد أعطرت   ،Serotoninالسييوتننين و Catecholamine  الياتيينالمين مثل ميكبي الدماغ

نتا ج اذه الدراسات إشارات تؤكد بين للويمل نشاطا  مثبطا  عل  معظم وظا ا الجهاا العصبي 

ق فري ارذا الجانرب الهرام، والرذ  إذا ثبرت فري فراسرات         التعمر  وسرتنجب الميك   التي قيست ممرا  

مير    ،تيثييات، ومدى إميانية االسرتةاف  منرل عمليرا    مقبلة فإنل قد وؤف  لةهم أوضح لطبيعة اذه ال

لميكبرات أخريى تسرتعمل فري بعرض       قرد وبردو واعردا  كقاعرد     النبرات  استخالص مرناف مرن ارذا    ان 

البينكيميا يررة الترري  علرر  الطبيعررة لوررد ا ن لررم وررتم التعرريم. أمرريا  الجهرراا العصرربي الميكرر  

                     راق نبرررررررات الويمرررررررلتسرررررربب مررررررردور ارررررررذه التغيررررررريات نتيجرررررررة العرررررررالج بمسرررررررتخل  أو 

(Tanira et al., 1999.) 

 

 تأثيرات أخرى. 6. 1. 1    

تيثييه  لتقييم استخدام خالصة نبات الويملفيها  تم فراسة  (Tanira et al., 2000) أجيى     

عل  مناف  ن النبات ووتنىأت النتا ج لألمعا ، وأوضوعل  نشا  ميكة العالالت الملسا  

فراسة ( Ali et al., 1999) أجيىكما . األمعا  تقل  ميكة إل   للتشنجات، وتؤفمالاف  
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ووجد انخةا  في ، النبات  أوراقن والمجةا م ،لةئيان بالمستخل  المجمداعالج عل  تيثيي 

عل  الةئيان  أجيوتوفي فراسة . اليلي لدى الةئيان المعتمد  عل  الجيعاتالجسد  النشا  

 الجلنتاثينن ستنواتقيا  مفيها  ، تملألكسد الويمل كمالاف  تيثيي نع، 7222عام 

(GSH)Glutathione   وممض االسينربي ،(AA)Ascorbic acid  معدل ، وأوالا

نبات الويمل وعتمد  أوراقتيثيي مستخل   أنوجد و ، Lipid profile(LP)الدانن  أنمنذج

كجم من وان /جم 4.2و ،1.2، 2.78ثالثة جيعات مختلةة  استخدامتم مي   ،عل  الجيعة

 74بعد ( LP)، و(AA)، و(GSH)ثم توليل  ،متتالية أوام لمد  ثالثةم 1521وفي عام الجسم 

 أما األكبيالجلنتاثينن في الجيعة  ستنواتعل  م تيثييساعة من آخي جيعة، وكان اكبي 

كانت  أخيى فراسة أجيوتو(. Ali et al., 2000b)معنن   تيثييفلم وين لها  األقلالجيعات 

ظهي عل  ويي المالاف الرتةاع سيي الدم عل  الةئيان بمستخل  الويمل يثتهدم الختبار الت

أعطت نشا  و كجم من وان الجسم/ جم 5و 4، 7ن الجيعات أكما  ،الوينانات سلند اافئ

لعالج ا تيثييفر   كما .(Ali et al., 2001)ثيي ذل  وعتمد عل  الجيعة يلم وكان تألمالاف ل

واقتيمت  ،معاكس للعقار تيثيي أن لل وجدالذ   Naloxoneبمستخل  النبات م  عقار 

مهد ا   أثياالويمل  أوراق أعطت، مي  التيثييالدراسة وجنف ميكب في المستخل  وؤف  لهذا 

كجم /جم 5 جيعة المجمنعة التي تناولت م  عدم القدر  عل  التناان، وكان التيثيي المهدئ في

 ,.Diazepam (Ali et al لتيثييمشابل ( كجم من وان الجسم/جم 12-8) من وان الجسم

2000a .) 

إذ عامل وومي اليبد في الةئيان ضد عقار الباراسيتامنل،  عل  نبات ميمل الياا ووتن     

امنل لمقارنة ثالثة انناع من النباتات الطبية عل  سمية عقار الباراسيت أجيوت فراسة

Paracetamol تمت تجيبة العالج عن طيوق الةم بجيعة سامل لليبد من ، وعل  أكباف الةئيان

 جم من وانك/جم1)بعد استهالد فمن  بتيكي  ( من وان الجسم كجم/جم 2.3)الباراسيتامنل 

لمد   Silymarinمن عقار السيليمارون ( جمك/  جم 2.1)من المستخل  الما ي و( الجسم
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بنتنباربيتنن ال ماف أوام متتالية قيمت بعداا وظا ا اليبد في الةئيان باستخدام  خمسة

Pentobarbitone   بوساب تيكي  الجلنتاثينن المخت ل في اليبد، وأنشطة المخدر  وذل

 Alanine aminotransferase، (AST) Aspartate( ALT) إن ومات

aminotransferas و(GGT)- Glutamyl transferase γ،  وتيكي  الينلستيول في

اوام متتالية  خمسةن العالج بجيعات من نبات الويمل لمد  أ إل  النتا ج خلصتو ،البالاما

واي اقل من نسبة ( جمك/  جم 1)ضد سمية عقار الباراسيتامنل % 82ووافل عل  اليبد بنسبة 

  (.Ali et al., 2001) الوماوة عن العشبتين األخيتين المستخدمتين في الدراسة

في مالة ( كجم/ م جمل 822-122)المجةا بالتجميد من الويمل بتيكي   الما ي المستخل 

إعطا ه بوقنة ورودوة لل تيثييات غيي متناسقة عل  معدل ضيبات القلب، وانخةا  في ضغ  

ج   القلنودات  أفىو. الدم الذ  وعتمد عل  تيكي  الجيعة في الةئيان المخدر  بعقار الباربيتنن

 خمسةمقن توت العالل ميتين أسبنعيا لمد   اعطيت عن طيوقي تة من الويمل الولمع ال

. TNF- αعامل نخي النرم الةا و( IL-1) 1-أسابي  إل  اواف  كبيي  في إنتاج انتيلنكين 

أن ميمل  إل  وكشةت مقارنتل م  غييه من النباتات الطبية في اإلمارات العيبية المتود 

خا  العالالت الملسا ، مما ونمي بين النبات قد وعتبي فوا  تفي إر الياا  كان لل أعل  نشا 

 (.Ali et al., 2000a)مالاف للتشنج 

فاثبتتل  Gentamicinن المعالجة بالجنتاماوسي لجيذانأما التيثيي المالاف لسمية اليليتين في ا    

لم وغيي كثييا  (كجم/ جم  2.78)المستخدم بتيكي   الما ي وكان المستخل  ،7227عام فراسة 

النباتية عل   الما ية كما أن تيثيي المستخلصات، المؤشيات اليلنوة المستوثة بالجنتاميسينمن 

. اليل  في مصل الدم كان وعتمد عل  الجيعةوعل  وظا ا اليبد و ،المعالجة جيذانأواان ال

ات ومين أن اذه النتا ج وغيياا إل  أن المستخل  الما ي للويمل قد ووتن  عل  ميكبتشيي 

وبدراسة تيثيي العالج  (.Ali et al., 2002) انجيذتوسن من مستنى التسمم اليلن  في ال

بالمستخل  الما ي ألوراق نبات الويمل عل  بعض النظا ا الوينوة للجيذان، وذل  بقيا  
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ن الذ  الجلنكنا ومستنى الدانو ،األنسنلينو ،تيكي  كل من ايمنن األفوبننيتين في الدم

البيوتينات الدانية عالية وكلستيول  ،(TG)الثالثية  جلسيوداتالو ،يولتكل من الينلس وشمل

أظهيت النتا ج  LDL-c))البيوتينات الدانية منخةالة اليثافة وكنلستيول  ،(HDL-c)اليثافة 

بين العالج بالمستخل  الما ي ألوراق الويمل م  عل  اواف  تيكي  ايمنن األفوبننيتين في 

كما أظهيت النتا ج بين المعاملة بالمستخل  الما ي . ةجلعامأسبنعا  من ال 15د الجيذان بع

 ،مستنى الدانن التي تشمل الينلستيول  معنن  مباشي عل  ارتةاع أفت إل  لنبات الويمل

البيوتينات الدانية  كنلستيول مستنىو ،البيوتينات الدانية عالية اليثافةكنلستيول مستنى و

الجلنكنا ، ووالجلسيودات الثالثية، باإلضافة إل  مستنوات كل من األنسنلين ،منخةالة اليثافة

قد وؤثي عل  أوض الدانن  مقاومة األنسنلين، مما وعني أن العالج بهذا النباتومعدل 

 إل والييبنايدرات وبالتالي النقاوة من فيص االصابة بيميا  القلب والشياوين، باإلضافة 

 ،الينرواو ،كل من الييواتينين  ويف  مستنواتالعالج بالمستخل   لدراسة بينذل  فقد أثبتت ا

               اليبد واليل  وظا ا كل منثي عل  فون أن وؤمعننوا ، وممض الينرو  

(Baeshin et al., 2010.) 

، المستخلصة مرن نبرات الويمرل، لهرا تريثييا  مثبطرا  ألورض        بين ماف  اليااومين ةفراسأثبتت       

ومرررض مثبطرررا  م فوجرررا  فررري إوقرررام العمليرررات األوالرررية ل     فورا كمرررا أن لهرررذه المررراف    . الررردانن

                    الرررررذ  وعتبررررري مرررررن األممرررررا  الدانيرررررة األساسرررررية، Arachidonic acidاألراكيررررردوني  

Essential fatty acid  (Saeed et al., 1993.)    كذل  فقد وجد أن مستخلصات ارذا النبرات

ت وررد مررن ميكررة األمعررا  المع ولررة فرري بعررض الوينانررات المعمليررة، بينمررا وجررد آخرريون أن اررذه    

وعنررد مقارنررة ترريثيي . المستخلصررات تمنرر  اورراف  ميكررة األمعررا  الترري تورردثها مرراف  أسررتاول كررنلين

ومنر    ،تسريين األلرم  و ،تعمل فري تخردوي  المستخل  كمالاف للتشنجات بالعقاقيي األخيى التري تسر  

 لعقررراقيي             التشرررنجات، وجرررد أن قررردر  النبرررات علررر  تسررريين األلرررم ومنررر  التشرررنجات تةرررنق تلررر  ا      

(Tanira et al., 1996b .) لمعيفة تيثيي المستخل  المرا ي ألوراق نبرات    كما أجيوت فراسة
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                الررررردانن  أكسرررررد وفرررررنق  ،Glutathioneالويمرررررل علررررر  تيكيررررر  كرررررل مرررررن الجلنتررررراثينن     

Lipid peroxidation   وممرض األسرينربي ، Ascorbic acid      الرذ  ووتاجرل  الجسرم لنمرن

األنسجة وإصالمها، فيظهيت النتا ج نقصان ملونظ في تيكي  فنق مؤكسد الدانن، واواف  في 

لبامثنن أنل ربما ويرنن  تيكي  الجلنتاثينن الاليور  لمعافلة السمنم في الجسم، ولذل  استنتج ا

         الةئررريان لررردىيعرررات معينرررة تررريثيي مالررراف لألكسرررد    لمسرررتخل  أوراق نبرررات الويمرررل عنرررد ج 

(Ali et al., 2000b). 

ونشا  مالاف  ،ور نبات الويمل نشا  مالاف للسيطانذللقلنودات المع ولة من اوراق وجو      

القلنودات  .(Mani and Al-Hinai, 1998)للوشيات واوالا لها خصا   طارف   ،للبيتييوا

الياا  مثل قلنود  من نبات ميمل هاوفصل هاع لتم التي لها أنشطة فوا ية معيوفة والتي 

لل نشا  مالاف  أن ، ظهي(epi-Z-isositsirikine-16) او وستيستيويين -ا   –ابي  األندول

 Didemethoxycarbonyl))فوميثينكسيييبننيل  ن فا قلنودااللألورام، و

في  اناما قلنودان سامان للخالوا ووستخدم ،((Tetrahydrosecamine  وتتياايدروسييامين

ان مالاف للسيطان اوالا، ( Polyneuridine) عدود نينرودون عالج السيطان، كما ان ميكب

كالاما لل نشا  ( Rhazimine ،Tetrahydrosecamine)واليااوامين   تتياايدروسييامينو

قلنود مالاف ( Stemmadenine) وميكب ستيمافونين للسيطان، مالاف للجياثيم ومالاف

وميكبات سينارون،  .للميييوبات وتناجد أوالا في نباتات العا لة الغنية بقلنودات األندول

 Sewarine ،Strictanol) ستيويتاننل وتتياايدروسياميندونل

نل لم وتم تستخدم أوالا كعقارات مالاف  للسيطان، ومي  أ( Tetrahydrosecaminediolو

بعد ع ل اذه الميكبات من أ  نباتات أخيى غيي الويمل، مما ونمي بين اذه القلنودات قد 

تعتبي Species specific (Gilani et al., 2007 .)تينن ذات خاصية تعتمد عل  الننع 

الذ  ان  Rhainilam راونيالم القلنودات من أفالل الميكبات في العالج الييميا ي مثل ميكب

، وان وونل فون تةي   Microtubulesطبيعية م  خصا   فيود  لالرتبا  بالتينبلين ماف  
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في خالوا أما (. Morita et al., 2005)أنيبيبات المغ ل في الخلية أثنا  االنقسام الخلن  

  المع ول من الويمل وماثل تيثيي عقار التاكسنل Rhazinilam راونيالم ميكبفإن الثدويات، 

عل  الهييل الخلن  لين م  آلية مختلةة عل  المستنى  - Anticancerفوا  مالاف للسيطان  -

ان جيعة عن  وقد اشارت فراسة إل Molecular level (David et al., 1994 .)الج وئي 

 ،(جمك/  جمم 782)طيوق الةم لج   غني بالقلنودات من مستخل  أوراق الويمل بتيكي  

عالو  عل  ذل ، فإن الج   القلنود  تسبب في . في تيكي  األفرونالينأّفت إل  انخةا  كبيي 

انخةا  ضغ  الدم الشيواني في الةئيان المخدر  بالينروتان عن طيوق الوقن المباشي في 

وصا  نسانفي فراسة وميد  أجيوت عل  اإلتم و (.Gilani et al., 2007)األوعية المخية 

أوض ممض  عل ( Rhazimine) وتدع  رااوامين لأوراق الويم منأثي قلنودات مع ولة 

عامل  تؤثي عل قد  اذه الماف تبين أن  مي في الدم،  Arachidonic acidاألراكيدوني  

التي وسببها تياكم الصةا ح الدمنوة  ،Platelet-activating factor (PAF) الةعال الصةيوات

  (.Ali et al., 2000a) وأوض ممض األراكيدوني 

اوراف  معننورة فري     إلر  الج   القلنود  المع ول مرن المسرتخل  المرا ي لنبرات الويمرل افى           

 ثينفرراولينال اوررضمعرردالت واورراف  فرري  P450 (CYP1A1, CYP1A2)نظررا ي السرريتنكيوم 

Theophylline  أو  ،(جرم ك/  جرم م 10)الةئريان بجيعرة وامرد     مجمنعة مرن   ةجلعاموذل  بعد

أن المسرتخل    إلر   أوضوت ارذه النترا ج  وقد ،  ام في مجمنعة أخيىلميتين ونميا  لمد  ثالثة أو

الما ي لنبات الويمل قد وتداخل م  التيثيي الردوا ي لألفوورة المعتمرد  علر  السريتنكيوم ونظرا يه       

(El-Kadi et al., 2003) . 

ق اليشا عن طيي وتطنللقد تناما االاتمام بالعقاقيي الصيدالنية المستخلصة من النبات      

ومن  ،(Hartwell, 1967)  م1532بل اارت وول عام  تنبيالعقاقيي المالاف  للسيطان وان ما 

البونر المبيي  في اذا الصدف تل  التي تنصلت ال  استخدام مستخل  بصيالت امد نباتات 

 الي ذل  فان اناد وباإلضافة ،الةصيلة ال نبقية في خةض معدل االنقسام الخلن  غيي المنظم
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اليها المقدر  عل  من  السيطان والنقاوة منل بد ا  ىع والعدود من المستخلصات النباتية التي 

مية، وان ما اشارت اليل العدود من الدراسات السيطان القناه الهلبخالياوات الةصيلة الصليبية 

عام  وآخيون، ان ل (Bjelke, 1974) م1524المبيي  في اذا المجال ليل من بجيل  

 ,Graham, et al)       م1525عام  وآخيونغيااام  ،(Haenzel, et al, 1976) م1523

وال نجبيل من تلا  لعنامل تينون  ،والةلةل ،قدمتل مستخلصات البصل ، وانتها  بما(1978

 وآخيوني نتيجة مشابهل لما تنصل اليل كل من شتنس وا .ميكبات النيتيواامين المسيطنة

، (Kuttan, et al, 1985) م1558 وآخيون، كنتان (Chitnis, et al, 1971) م1521

عند فراسة مقدر  كل من نبات ( Cassady, et al, 1988)م 1555عام  وآخيونكاساف  

Triforlium fratense  نبات  وأوراقوكذل  جذورErvatmia heynaena  ورونام نبات

Turmeric في مقاومة التسيطن. 

فقد تنصلنا ال  ان ليل من  (Alwan, et al, 1990) م1552اما علنان واخيون عام     

 Carataegusونبات  Myrtus communisونبات  Anchusa strigosa نبات

monogyno م1552وان مشابل لما وجده اان ووننغ عام . فورا في مقاومة المسيطنات 

(Han and Yong, 1990)،  من ان لمستخل  اوراق الشااي الصيني المقدر  عل  مقاومة

( Mukundan, et al, 1992)م 1557عام  وآخيونفي فراسة قام بها منكاندان و. التسيطن

النراثي لمستخل  نبات الييكم والتي تمثل ماف  الييكمين المينن االساسي  التيثييلدراسة 

لتسيطن الواصل بةعل البن وبييون في خالوا والنش  فيل من خالل مالمظة فوره في مقاومة ا

وجد ان الييكم وعمل كمالاف لمسببات . كبد الةار وذل  باستخدام اختبار التعليم بالةسةنر المش 

الييمياووات  تيثيياتالسيطان كما أظهيت النتا ج الدور النقا ي الوين  للنبات في النقاوة من 

 .المسيطنة
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في فراسة عل  السمية ( Lazutka, et al, 2001)م 7221وقام الاوتيا واخيون عام     

والنعناع  Anethum graveolensالنراثية لل ونت العطيوة المستخيجة من نبات الشبت 

Menthax piperita  والصننبيPinus sylvestris  عل  م ارع الخالوا اللمةاووة لالنسان

مناومية واختبار تبافل الييوماتيدات وذبابة الةاكهل، وقد تم استخدام اختبار االختالالت الييو

عل  م ارع خالوا الدم اللمةاووة في االنسان، وقد  Sister Chromatied Exchangeالشقيقة 

استنتجت الدراسة قدر  ال ونت العطيوة المستخيجة من اذه النباتات في امدار اثار اوجابية في 

 .مسب ننع النباتجمي  االختبارات السابقة الذكي وذل  بنسب متةاوتة عل  

 Immu-21بتقييم سمية ماف  ( Jena, et al, 2003)م 7223كما قام جينا واخيون عام      

 Ocimunوراثيا، واي ماف  تنجد في العدود من مستخلصات االعشاب الطبية مثل نبات 

sanctum  ونباتWhithania somnifera  ونباتEmblica officinalis  ونبات

Tinospora cordifolia وذل  من خالل بو  مقدرتها عل  مقاومة االختالالت ،

الييومناومية واالننوة الدقيقة المتيننة في م ارع خالوا الةير معمليا نتيجة تعيضها للماف  

، وقد اظهيت النتا ج ان معاملة الةئيان بماف  Cyclophosphamideالمطةي  السييلنفنسةاميد 

Immu-21 ل  خةض معدالت الطةنر، لذا اوصت الدراسة ان المعالجة لةتيات طنولة افت ا

 . الم منة بهذه الماف  تلعب فور اام في النقاوة من السمية النراثية

( Battacharya, at al, 2004)م 7224وفي فراسة قام بها بتياروا واخيون عام     

 Asbeston fibersلبو  تاثيي مستخل  نبات الثنم في مقاومة آثار اليام االسبنستس 

المسببة للطةنر المؤف  للتسيطن مي  ان اذه االليام لدوها المقدر  عل  كبت عمل 

الجالتثينن وتنليد تةاعالت اكسيجينية معينة، من خالل تطبيق عد  اختبارات عل  م ارع 

خالوا الدم اللمةاووة لالنسان شملت اختبار االننوة الدقيقة، اختبار االختالالت الييومناومية 

ختبار الييوماتيدات الشقيقة، وقد اشارت النتا ج في مدور تياج  معنن  في عدف االننوة وا
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لذا اوصت الدراسة . الدقيقة وتبافل الييوماتيدات الشقيقة ونسبة االختالالت الييومناومية

 .باميانية اعتبار مستخل  الثنم مقاوم للسمية النراثية التي وسببها االسبنستس

تم النثيقة بين التسيطن وعملية الطةنر كمظهيون للسمية النراثية، فقد نظيا للعالقة     

  عملية المسح البوثي لتشمل تل  المستخلصات والمنتجات النباتية القافر  عل  امدار ينست

 .تونوي في عملية الطةنر او تغييي في السمية النراثية عمنما

 

 سمية حرمل الرازي. 7. 1. 1    

ونبرات الويمرل لريس اسرتثنا       -اافت  معلنم أنل ما من فوا  إال ولل أضيارا جانبيرة قلرت أم        

قد قام البامثنن بإجيا  العدورد مرن االختبرارات لتودورد الجيعرة نصرا المميترة        ف من اذه القاعد ،

(LD50 ) Lethal doseعلرر  جرريذان وسررتيrats Wister   وكررذل  علرر  الةئرريان الصررغيي  

Miceأثبتت االختبارات بين الجيعة نصا المميترة   ، وقدLD50    لجريذان وسرتيWistar rats 

فرإن الجيعرة نصرا     Mice، بينما في الةئيان الصغيي  (Ali et al., 2001)كجم /جم  13اي 

لذا فرإن إعطرا  الجريذان جيعرات عاليرة      (. Wasfi et al., 1994)كجم / جم 7.33المميتة اي 

وعنرد إجريا  اختبرار    (. Ali et al., 1995)سرلبا  علر  الويرنان    نسربيا  مرن المسرتخل  ال ترؤثي     

لدراسة ا ثار المتيتبة عل  معاملة الجريذان بجيعرات منخةالرة مرن المسرتخل  المرا ي للنبرات        

بالمسرتخل  لريس لهرا تريثيي علر  وان الجريذان وال        تهرا ونما ، أثبرت االختبرار أن معامل   75لمد  

ذلررر  فلرررم ويرررن للمعاملرررة   إلررر يها الجررريذان، باإلضرررافة علررر  كميرررة الطعرررام والمرررا  التررري وسرررتهل 

ميننرات الردم للجريذان،    وال عل  البنل والبياا  في بالمستخل  أ  تيثيي عل  النظا ا الوينوة

 (.    Tanira et al., 1996a)مما ودل عل  أن العالج بالمستخل  ال والي بينسجة الوينان 

مية للنبات عل  الخيام النجدوة، أن التسمم بيوراق أثبتت فراسة أجيوت لمعيفة ا ثار الس       

وعسري فري الترنةس، باإلضرافة      ،واإلسرهال  ،وانتةاخ بطن الماشرية  ،انخةا  وان إل النبات أفى 
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ووجرنف الخالورا    ،وإصرابة اليبرد واليليترين براألميا      ،الالعا واله ال في أطيام الماشية إل 

ارتةرراع  إلرر وعيررة الدمنوررة المغذورة للقلررب، إضرافة   وامتقران األ  ،الليمةاوورة فرري األعالرا  الوينوررة  

الكتيرت  و  Aspartate transaminase (AST) االسربارتيت تريانس امينير     تيكير  إن ومري  

صرامبل ارتةراع فري    فري بالامرا الردم،      Lactate dehydrogenase (LDH) فوهيردروجيني  

وانخةررا  فرري إجمررالي نسرربة البرريوتين، وأوالررا  انخةررا  فرري  ،نسرربة تيكيرر  البليرريوبين والينروررا

فقرري الرردم  إلرر ونقرر  فرري عرردف كيوررات الرردم البيالررا  باإلضررافة    ،تيكيرر  األلبيررنمين واليالسررينم 

(Adam, 1998 .)علر  اليرالب  أجيورت  فري فراسرة    أفى العرالج بالمسرتخل  المرا ي للنبرات    و  ،

 18ومرنت الويرنان خرالل     ،تشرنجات و ،نةسوعدم القدر  عل  التر  ،مدور سيالن في اللعاب إل 

نظريا  لشرينع اسرتعمال    و  (.Siddiqui and Bukhari, 1972)فقيقة مرن إعطا رل المسرتخل     

أوراق نبات الويمل بين الميض  من النسا  الونامل أو الميضعات، كران ل امرا  علر  البرامثين     

نة من الومل وذلر  لمعيفرة مرا    فراسة تيثيي اذا النبات عل  الةئيان أو الجيذان خالل فتيات معي

وقررد أجيوررت فراسررة وميررد  علرر  الجرريذان     . إذا كرران للنبررات أ  أضرريار علرر  الومررل واألجنررة    

مستواليات نبات الويمل بجيعات مت اود ، خالل أوام اتالح من نتا جها أن العالج ب الونامل،

لم ترؤثي معننورا  علر     معينة ومودف  من فتي  الومل، قد قلل من أواان الوينانات الونامل، بينما 

أواان األجنة، عل  اليغم من أنها قد تسببت بنسبة ضئيلة من التشناات شملت ارتشرام األجنرة   

 (.Rasheed et al., 1997)ونةنق بعالها 

ن بدراسة ا ثار النراثية عل  نثية عل  مستنى الخلية فقد قام بامثأما من نامية ا ثار النرا      

، وقرد أظهريت   Comet assay، مرن خرالل اختبرار المرذنب     (In vitro)مسرتنى الخليرة معمليرا     

 ارن عبرار  عرن    النبرات النتا ج ارتةاعا  معننوا  في أعداف الخالورا المذنبرة، ممرا وؤكرد أن مسرتخل       

علر   كما تمت فراسة تيثيي المستخل  (. Gari, 2006)ماف  مطةي  عل  مستنى الخلية معمليا  

بين نبرات الويمرل قرد أفى     ة، وقد أثبتت الدراسSaccharomyces cerevisiaeخميي  الخباا 

الجيذان وعل   أما في(. Baeshin et al., 2005) لخما يإل  مدور طةي  في اذا الننع من ا
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المستنى الج وئي  فلم تتم أ  فراسة لتودود أماكن الييومناومات أو المنرثرات التري قرد ووردر     

 (.Gilani et al., 2007)بالمستخل  الما ي لنبات الويمل  بها طةيات نتيجة التداو 

 القلويدات. 2. 1

القلنودات اي مجمنعة من الميكبات تنجد بيثي  في الطبيعة، واي من األوالات الثاننوة      

وتنقسم . التي تتينن من األمما  األمينية أو من العمليات التونلية خالل عمليات األوض

القلنودات التي ، فالنيتيوجين الداخلة في اييلها االمينية المانوة لذر  القلنودات مسب االمما 

التيبتنفان، واويوسين، تالواالورنيثين، ووينن مصدراا من الومض االميني الالوسين، 

دات السيتيت أو التيبينات واالستيووممض النيينتين، او اوالةينيل األنين، والهيستيدون، و

وفي أجسام الوينانات لها  .اامية األمما  االمينية ال تقل عنالبينرون لها أامية وقلنودات 

                 عن الجسم من مختلا المناف الالار اامية في التغذوة وفي انظمة الدفاع 

(Aniszewski, 2007). 

Raffauf, 1996 

ننع من  122وووتنى مستخل  اوراق الويمل عل  العدود من القلنودات مي  تم ع ل      

مثل ، Indol alkaloids قلنودات االندول  اامهامن تل  القلنودات مت  االن ولها عد  انناع 

، Rhaziminin، ورااومينين Carbolin - β Akuammidineاكناميدون  –كاربنلين بيتا 

عدا عن بعض انناع الةالفنننود  (Tetrahydrosecamineوايدروسييامين الثالثي 

Flavonoid عل  جليينسيدات  ا وتنى أوالو، كماGlycosides ،ثالثية تيبينات و
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Triterpenes، تانينات وTanins   أخيى وامتمالية وجنف قناعد طيارVolatile basis 

(Ahmad et al., 1983; Al- Yahya et al., 1990). 

 السمية الوراثية. 3. 1

 الوراثية لنبات الحرملالسمية . 1. 3. 1    

التي  Baeshen and his colleaguesأكدت سلسلة من الدراسات لباعشن وفيوقل البوثي      

 قرد أجيورت  ف، نرل مطةري قرن  وذو سرمية وراثيرة     يُأجيوت عل  المستخل  الما ي لنبات الويمل ب

بتيكير ات    Saccharomyces cerevisiaeفراسة بمعاملة معلقات خلنوة من خميري  الخبراا   

اخذت العينرات علر  فتريات منتظمرة      .وراق الويمل البي ألالما ية صات متصاعد  من المستخل

ن أ إلرر أشررارت النتررا ج  ، وليررل معاملررة ليصررد النسرربة المئنوررة للبقررا  وطةرريات العررنا الغررذا ي      

انخةا  النسبة المئنوة للبقا  ب وراف  التيكير  أو    إل فى أللمستخل  تاثيي طةنر  واباف  قن  

الغرذا ي اري تلر  التري توتراج      ب واف  مد  التعيوض ليل تيكي ، وقد كانرت معظرم طةريات العرنا     

مردى القناعرد   إلامد االمما  االمينية بينما وقل معدل مدور الطةيات في تل  التر  توتراج    إل 

                          مينررررررراتاامرررررررد الةيت إلررررررر ل اكبررررررري الطةررررررريات التررررررري توتررررررراج يالنيتيوجينيرررررررة وتقرررررررل بشررررررر

(Baeshin et al., 2005 .)عةرن لقرات كننيدورة كثيةرة مرن     وفي فراسة مشابهل اجيوت عل  مع 

بتيكيرر ات متصرراعد  مررن المستخلصررات الما يررة     Aspergillus terreusاسرربيجلس تيرريوس  

اخررذ العينررات علرر  فترريات منتظمررة ليررل معاملررة ليصررد النسرربة   وتررم فيهررا وراق الويمررل البرري أل

اجريا  اختبرارات وراثيرة ج وئيرة مرن خرالل        إل ضافة إلالمئنوة للبقا  وطةيات العنا الغذا ي با

أشرارت النترا ج    وقرد . SDS-PAGEوالبصمة البيوتينية من خالل تقنية  ،RAPD-PCRتقنية 

فري   عةنباف  قن  انخةالت معل النسبة المئنوة لبقا  الإثيي مطةي وين لمستخل  الويمل تأ إل 

كمرا أن معردل مردور طةريات     .  المستعميات ب واف  التيكي  أو ب واف  مد  التعريوض ليرل تيكير   

وقررد كانررت جميرر  طةرريات العررنا  . و ب ورراف  مررد  التعرريوضأالعررنا الغررذا ي ااف باافورراف التيكيرر  

 همد االمما  االمينية، وبعر ل الومرض النرنو  ليرل طةري  علر  مرد       ألالغذا ي تسبب االمتياج 
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كرذل  الورال بالنسربة    ، وWild type البيوة بالسالالتلنمل انخةا  معنن  ليمية الدنا مقارنة 

المالرراعةة  وقررد أظهرريت نتررا ج كررال مررن  .ليميررة البرريوتين اليلرري فقررد مرردر لهررا انخةاضررا معننوررا  

للبرريوتين تباونررا للورر م النراثيررة  ةاليهيبا يرر هجرري وال RAPDالعشررنا ية لقطرر  متباونررة مررن الرردنا 

أوراق نبررات وؤكررد أن مسررتخل   ممررا، ومرر م البرريوتين علرر  التررنالي مقارنررة بالسالسررل البيوررة   

 (.Baeshin et al., 2008)الويمل مستودر للطةيات الجينية 

معالجة مستعميات من خالوا لمةاووة بشيوة بثالثة تياكي  مختلةة من المستخل  الما ي تم      

ثم خالعت اذه  ،العينات في ثالثة فتيات مختلةة ليل تيكي  لنبات الويمل، مي  تم جم 

كشةت النتا ج عن وجنف و. COMETالعينات الختبارات النراثة الخلنوة واختبارات المذنب 

تغيييات . وامن التعي  اتنل وتناسب عيسيا  م  التيكي أفي مؤشي االنقسام وانخةا  كبيي 

ننوة بالةو  ألارتةاع نسبة الطنر البيني للخالوا واواف  ا شملتها الدراسة تالمنتاخيى 

 اتفي كل من التيكي  Necrosisن بعض الخالوا قد تنييات أوجد مي   جهي ،الم

وكشا اختبار المذنب عن . المستخدمة مما ودل عل  نشاطية المستخل  المالاف  للسيطان

طيفوا  م  التيكي  وامن  تتناسب DNA lesionsالوامض الننو  في وجنف تغييات 

نشا  لل لنبات الويمل  ن المستخل  الما يأ  اعطت اذه الدراسات فليل قاط  عل. التعي 

 (.Baeshin et al., 2009a)طةنر  كما أن لل نشا  مالاف للسيطان  

عن االختالالت فيها نشيت مؤخيا  تم اليشا م 7225في العام  فراسة أجيوت     

 Rootالبصل  بعد معاملة خالوا القمم النامية لجذور  Allium cepaالييومنامية في اختبار 

tips meristem وقد أظهيت نتا ج ، بثالر تياكي  من الويمل ولةتيات امنية متباونة

 Cytogeneticالنراثية الخلنوة والتسمم الميتنا  وانويافات الييومناوماتاالختبارات 

tests (chromosomal aberrations and mitoxicity tests)  تياجعا معننوا في فالة

خصنصا عند  ،م  منتا جماعيا للخالوا مقارنة بالتجيبة الالابطة Mitotic indexاالنقسام 

باإلضافة إل  ارتةاع نسبة الطنر البيني معننوا عل  ، األطنل المعالجةالتياكي  العالية وفتيات 
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الييومنامية والتي كان من أبيااا  مساب باقي أطنار االنقسام م  تسجيل بعض االختالالت

أن لمستخل  الويمل فورا في  إل مما وشيي ،  Collenchymaاالستنا ي الينلنشيميني

كما تم ع ل وتنقية الدنا لجمي  المعامالت بما . ووراثيا ،خلنوا ،مقاومة التسيطن وتيثييا سميا

وقد سجلت النتا ج تياجعا معننوا في كمية الدنا في جمي  المعامالت ، فيها المعاملة الالابطة

 يا عن مدور طةيات بتقنية المالاعةة العشنا ية اليشا ج  كما تم. لتجيبة الالابطةمقارنة با

تباون في النم   هالمأوضوت صنر الوقد ، لجمي  المعامالت( RAPD)لقط  متباونة من الدنا 

 كما، القدر  الطةنروة للويملإل  األمي الذ  وشيي ، الو مي بين المعامالت والتجيبة الالابطة

مي  لنمل انخةاضا معننوا في كمية  ،ي  المعامالتتم ع ل وفراسة البيوتين اليلي من جم

متعدف  االموبةصل البيوتين اليلي كهيبيا عل  ، البيوتين مقارنة بالمعاملة الالابطة

 سجلت النتا ج تباونا في أعداف وأواان الو م المةصنلة كهيبيا مقارنة بالمعاملة، االكيوالميد

 .(Baeshin et al., 2009b) مما وؤكد المقدر  الطةنروة للويمل، الالابطة
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االاتمام بالعقاقيي الصيدالنية المستخلصة من النبات لتطنوي طيق اليشا عن   لقد تنام     

ومن  .(Hartwell, 1967)م  1532العقاقيي المالاف  للسيطان وان ما تنبي بل اارت وول عام 

البونر المبيي  في اذا الصدف تل  التي تنصلت ال  استخدام مستخل  بصيالت امد نباتات 

  لذل  فان انا  ال الةصيلة ال نبقية في خةض معدل االنقسام الخلن  غيي المنظم، وباإلضافة

ا العدود من المستخلصات النباتية التي وع ى اليها المقدر  عل  من  السيطان والنقاوة منل بد 

بخالياوات الةصيلة الصليبية لسيطان القناه الهالمية، وان ما اشارت اليل العدود من الدراسات 

، ان ل وآخيون عام (Bjelke, 1974)م 1524 عام المبيي  في اذا المجال ليل من بجيل 

                             م1525، غيااام وآخيون عام (Haenzel et al., 1976)م 1523

(Graham et al., 1978) وانتها  بما قدمتل مستخلصات البصل، والةلةل، وال نجبيل من ،
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واي نتيجة مشابهل لما تنصل اليل كل  ،النيتيواامين المسيطنةتلا  لعنامل تينون ميكبات 

م 1558 عام ، كنتان وآخيون(Chitnis et al., 1971)م 1521 عام من شتنس وآخيون

(Kuttan et al., 1985)م 1555خيون عام ، كاساف  وآ(Cassady et al., 1988 ) عند

 Ervatmiaوكذل  جذور وأوراق نبات  Triforlium fratenseفراسة مقدر  كل من نبات 

heynaena  ورونام نباتTurmeric في مقاومة التسيطن. 

فقد تنصلنا ال  ان نبات ( Alwan, et al, 1990)م 1552اما علنان واخيون عام      

Anchusa strigosa ، ونباتMyrtus communis،  ونباتCarataegus monogyno 

                          م 1552وان مشابل لما وجده اان ووننغ عام . فورا في مقاومة المسيطنات

(Han and Yong, 1990)  من ان لمستخل  اوراق الشااي الصيني المقدر  عل  مقاومة

( Mukundan et al., 1993) م1993منكاندان وآخيون عام وفي فراسة قام بها . التسيطن

لدراسة التيثيي النراثي لمستخل  نبات الييكم والتي تمثل ماف  الييكمين المينن االساسي 

والنش  فيل من خالل مالمظة فوره في مقاومة التسيطن الواصل بةعل البن وبييون في خالوا 

جد ان الييكم وعمل كمالاف قد وو. لةسةنر المش كبد الةار وذل  باستخدام اختبار التعليم با

لمسببات السيطان كما أظهيت النتا ج الدور النقا ي الوين  للنبات في النقاوة من تيثييات 

 .الييمياووات المسيطنة

في فراسة عل  السمية ( Lazutka et al., 2001)م 7221وقام الاوتيا واخيون عام      

والنعناع ، Anethum graveolensخيجة من نبات الشبت النراثية لل ونت العطيوة المست

Menthax piperita ، والصننبيPinus sylvestris، نسان عل  م ارع الخالوا اللمةاووة لإل

وذبابة الةاكهل، وقد تم استخدام اختبار االختالالت الييومناومية واختبار تبافل الييوماتيدات 

عل  م ارع خالوا الدم اللمةاووة في االنسان، وقد  Sister Chromatied Exchangeالشقيقة 
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استنتجت الدراسة قدر  ال ونت العطيوة المستخيجة من اذه النباتات في امدار اثار اوجابية في 

 .جمي  االختبارات السابقة الذكي وذل  بنسب متةاوتة عل  مسب ننع النبات

 Immu-21بتقييم سمية ماف  ( Jena et al., 2003)م 7223كما قام جينا واخيون عام      

 Ocimunوراثيا، واي ماف  تنجد في العدود من مستخلصات االعشاب الطبية مثل نبات 

sanctum،  ونباتWhithania somnifera،  ونباتEmblica officinalis،  ونبات

Tinospora cordifolia وذل  من خالل بو  مقدرتها عل  مقاومة االختالالت ،

ننوة الدقيقة المتيننة في م ارع خالوا الةير معمليا نتيجة تعيضها للماف  الييومناومية واال

وقد اظهيت النتا ج ان معاملة الةئيان بماف   .Cyclophosphamideالمطةي  السييلنفنسةاميد 

Immu-21 المعالجة ب طةي، لذا اوصت الدراسةتلةتيات طنولة افت ال  خةض معدالت ال

 . هام في النقاوة من السمية النراثيةال اادورلالم منة بهذه الماف  

لبو  ( Battacharya at al., 2004)م 7224وفي فراسة قام بها بتياروا واخيون عام     

المسببة  Asbeston fibersثيي مستخل  نبات الثنم في مقاومة آثار اليام االسبنستس يت

ثينن وتنليد اتنالجلكبت عمل المؤف  للتسيطن مي  ان اذه االليام لدوها المقدر  عل   للتطةي

كسيجينية معينة، من خالل تطبيق عد  اختبارات عل  م ارع خالوا الدم اللمةاووة وتةاعالت ا

واختبار  ،ختالالت الييومناوميةتبار االننوة الدقيقة، اختبار اإلشملت اخالتي لالنسان 

 ،عدف االننوة الدقيقة مدور تياج  معنن  في ال الييوماتيدات الشقيقة، وقد اشارت النتا ج 

 بإميانيةلذا اوصت الدراسة . ختالالت الييومناوميةونسبة اإل ،وتبافل الييوماتيدات الشقيقة

 .Asbeston اعتبار مستخل  الثنم مقاوم للسمية النراثية التي وسببها االسبنستس
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للقلنوردات المع ولرة    المسريطن الهدم من اذه الدراسة اختبار السرمية النراثيرة والتريثيي    كان      

 وعتبري من المستخل  الما ي لويمل الرياا  بقصرد معيفرة أّ  مرن ميننرات المسرتخل  المرا ي        

القلنوردات كميشرح قرن     ترم اختيرار   مسئنال  عن السمية النراثية والتيثيي المالراف للسريطان، وقرد    

بعض الطيق النراثية الخلنوة والج وئية لتوقيق ذل  باإلضافة إلر   وتم استخدام  ،التيثيياتلهذه 

  .Biochemical testsالةونصات البينكيميا ية 

العيبية السعنفوة وتم استخالصها  تم تجمي  عينات من نبات الويمل من مدونل جده بالمملية     

مرن القلنوردات ومسرتخل  غنري بالقلنوردات      ثم فصل القلنوردات منهرا وتوالريي مسرتخل  خرالي      

بعرد  جريذان  عينات من الدم ونخاع عظرام ال  وتم تجمي (. Kura´s et al., 2009)مسب طيوقة 

فرري الطررب الشررعبي لالختبررارات النراثيررة الج وئيررة     ةالمسررتخل  المسررتخدم  كيرر اتتي إعطا هررا

أو توليررل  Single cell gel electrophoresisبطيوقررة الهجرري  اليهيبا يررة للخليررة النامررد  

تقنيرررررررررة التالرررررررررخيم العشرررررررررنا ي للومرررررررررض النرررررررررنو  المتعررررررررردف                                       و ،COMETالمرررررررررذنب 

Random Amplification Polymorphic DNA ،   والنراثيرة الخلنورةCytogenetics 

  إلن ومررات اليلرروالةونصررات البينكيميا يررة ، Micronucleusبطيوقررة اختبررار األننوررة الدقيقررة  

 التري شرملت  ، lipid profile الردانن  نمنذجأ ،Liver and Kidney function tests اليبدو

، وكنلستيول البيوتينات الدانية منخةالة اليثافة، وكنلسرتيول البيوتينرات الدانيرة    الينلستيول

 .، وايمنن االنسنلينكنانالجلتقدوي مستنى و عالية اليثافة، والجلسيودات الثالثية،

 


