
 

82 

    2012، لسنة (2)، العدد (25)المجمد  -مجمة التربية والعمم    

  

التي تم   struvite  تأثير بعض الزيوت الطبيعية عمى بمورات حصاة
 (in vitro) تكوينها خارج الجسم الحي

 
 أميرة محمود محمد الراوي           رشا نزار حسون عبداهلل السعدون. د

كمية التربية لمبنات            /قسـ عمـو الحياة      كمية العمـو        /قسـ عمـو الحياة    
جامعة الموصؿ         جامعة الموصؿ                                

 
 القبول االستالم

23  /11  /2010 05  /01  /2011 

 
 Abstract 

The effect of some natural oils (oil Jawzer, Matricaria chamomilla, 

Polygonum avicutare, Ammi visnaga, Rubia tinctorum) on dissolving of 

struvite crystals that formed In vitro was studied. The results showed that 

jawzer oil is better than other oils on dissolving struvite crystals followed 

by Matricaria chamomilla while Polygonum avicutare oil have a variable 

effect on crystal dissolving, Ammi visnaga and Rubia tinctorum oils 

showed negative effects. 
 

الممخص 
 ،الخمو البمدي ،البقدونس ،البابونج ،الجوزرزيت )درس تأثير بعض الزيوت الطبيعية  

مختبريًا التي تـ تكوينيا خارج الجسـ  (struvite)عمى إذابة بمورات حصاة ستروفايت  (ألفوه
افضؿ مف بقية الزيوت في تفتيت  Jawzerوبينت النتائج اف زيت الجوزر  (in vitro)الحي 
اما  Matricaria chamomillaحصاة ستروفايت يميو مف حيث التأثير زيت البابونج  بمورات

فكاف تأثيره متباينًا في اذابة البمورات في حيف   Polygonum avicutare  زيت البقدونس
نتائج سمبية بعدـ  Rubia tinctorumوزيت الفوة   Ammi visnagaاظير زيت الخمة البمدي 

. تأثيرىما عمى البمورات
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 المقدمة

حصى الكمى مف االمراض القديمة التي عانى منيا االنساف منذ القدـ وتصنؼ كتب 
التراث في مختمؼ انحاء العالـ كثيرًا مف النباتات عمى انيا عقاقير تفيد في عالج امراض الكمى 

 . (1)كعالج ألالـ الكمى وتفتيت الحصى Ammi visnagaفقد استعمؿ الفراعنة نبات الخمة 
ت العديد مف الدراسات اف االطباء العرب والمسمميف ىـ اوؿ مف فتت الحصى في وأشار

كثيرًا مف االعشاب " التذكرة"المثانة واف العشاب العربي داؤد االنطاكي ذكر في كتابو الموسوـ 
لمعالجة حصى الكمى وتفتيتيا وال تزاؿ تستخدـ في الطب الشعبي بعد اف اثبت العمـ الحديث 

الراوند  ،Thymus vulgarisالمواصفات العالجية الخاصة منيا الزعتر العادي امتالكيا بعض 
Rheum officinale ،  الفوةRubia tinctorum ،   القراصUrtica dioica،  الذرة الصفراء

Zea mays،  (3) ، (2)زيت الزيتوف وعصير التفاح .
حوث اجريت وضح الباحث بينموب باف العديد مف الدراسات والب (1999)وفي عاـ 

لمتعرؼ عمى التأثير العالجي لالدوية العشبية بوصفيا عالجًا شعبيًا لتفتيت حصى الكمى وتبيف 
انيا تتضمف نوعا مف المطيرات البولية التي تحتوي عمى زيوت تبقى موجودة بعد عممية اليضـ 

كمى عف طريؽ الكمى الحداث فعميا االيجابي في اذابة حصى اؿغ وتدخؿ مجرى الدـ ثـ تفر
تضاؼ الييا اعشاب ممطفة ومطرية لممساعدة عمى تخفيؼ الخمج وتصميح التمؼ الالحؽ 

والجراثيـ الميتة  فباالغشية المخاطية واخرى مدررة لزيادة تدفؽ االدرار الذي يخرج معو الذيفا
واخرى تساعد عمى توسع الحالب وانزاؿ الحصيات الصغيرة فضال عف االعشاب المقوية 

. ز المناعة حيث غالبا ما تعكس الكميتاف والجياز البولي حالة الشخص الصحيةوالمنشطة لجيا
تيدؼ الدراسات الحديثة في طب االعشاب لتفتيت حصى الكمى الى ايجاد بدائؿ 

عالجية عف العقاقير بانتاج مواد طبيعية مف االعشاب مف خالؿ فصؿ المواد الفعالة ومعرفة 
يب الكيميائية ليذه المواد لمعرفة الية عمميا في العالج فقد تأثيراتيا العالجية فضال عف التراؾ

يحتوي عمى المادة الفعالة   Cranberry juiceأف عصير التوث البري  (4)توصؿ الباحث 
Tannins التي تمنع التصاؽ جرثومة  P. mirabilis   باالنسجة الطالئية لمقناة البولية فضال

يمنع تكويف القشور والبمورات التي تؤدي الى انسداد عف تأثيره الحامضي عمى االدرار الذي 
أف مادة الخميف المستخمصة مف نبات الخمة تعمؿ مدررة فضال  (5)القثاطر كما اشار الباحث 

عف كونيا مضادة لمتشنج ترخي انسجة الحالب مف خالؿ التأثير عمى مسار الكالسيوـ في الجسـ 
 .الحالبوبذلؾ تساعد عمى مرور الحصوات الصغيرة في 

تعد اإلصابات بحصى الكمى بانواعيا المختمفة في الشكؿ والحجـ والموقع والتركيب 
الكيميائي مف األمراض األكثر شيوعًا في معظـ اقطار العالـ مف ضمنيا العراؽ وخاصة لدى 

وىناؾ أربعة أنواع مف الحصى الشائعة  (6)الذكور المتوسطي االعمار او الشباب بصورة عامة 
 struviteوحصى ستروفايت  calcium stonesؼ أنحاء العالـ ىي الحصى الكمسية في مختؿ
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stones  وحصى حامض اليوريؾuric acid stones  والحصى السيستينيةcystine stones 
وتختمؼ نسب اإلصابة بيذه األنواع مف الحصى بيف مناطؽ العالـ المختمفة باختالؼ الموقع 

اما . (8) ,(7)ات الغذائية لمشعوب ومستوى الرعاية الصحية الجغرافي وطبيعة المناخ والعاد
عالجيا فيعتمد عمى طريؽ تكويف الحصى واالسباب المسؤولة عف تكويف كؿ نوع عمى حدى، 

اال اف معظـ الدراسات في العالـ قد اقتصرت عمى حاالت اإلصابة بحصى الكمى االيضية التي 
السيستينية ولـ يوجو اال القميؿ مف العناية نحو تشمؿ انواع الحصى الكمسية وحامض اليوريؾ و

المسببات الجرثومية السيما جراثيـ المتقمبات االكثر ارتباطًا بحصى ستروفايت الذي يعد اكثر 
االنواع خطورة لما يسببو مف إصابات شديدة متكررة يرافقيا مضاعفات قد تؤدي الى عجز كموي 

ثناء عمميات زرع الكمى ومما ييدد حياة المريض الذي ال يوجد لو عالج شاٍؼ لحد االف باست
ويؤدي الى ارتفاع نسبة الوفيات لذلؾ فاف التغمب عمى ىذه الحالة في مراحميا المبكرة يمثؿ 

 .(9)عالجًا فعااًل 
لما تقدـ درس في ىذا البحث تاثير بعض الزيوت المستخمصة مف بعض  واستيدافاً 

 . P.mirabilisالمتكونة في المزرعة المستمرة لجرثومةالنباتات الطبيعية عمى اذابة البمورات 
 

 المواد وطرق العمل

 مختبرياًا  struviteاختبار تأثير بعض الزيوت الطبيعية عمى اذابة بمورات حصاة من نوع 

الطبية التي تستخدـ  األعشاباستخدـ في ىذه الدراسة عدد مف الزيوت المستخمصة مف 
الزيوت المستخدمة والمادة  أنواعيبيف  أدناهلكموية والجدوؿ في العالج الشعبي لتفتيت الحصى ا

 . الفعالة فييا
 

 المالحظات  المادة الفعالة  االسم العممي  أسم الزيت 

 ػػػػػػػػػػػػػ الجوزرزيت 
Thymol + Camphor 

Alizarin + Khellin  زيت الجوزر ىو خميط مف
زيت الزعتر ومغمي جذور 

 الفوه وزيت الزيتوف ومسحوؽ
ثمار السرو وبذور الخمو 

 البمدي 

 Matricaria chamomilla Azulene البابونجزيت 
 Polygonum aviculare  Antiol زيت البقدونس 

 Ammi visnaga Khellin زيت الخمو البمدي 

 Rubia tinctorum Alizarin زيت الفوه 

  

لزجاجية عمى شرائح زجاجية نظيفة واضيؼ وضعت نماذج مف رواسب المواد المقشوطة مف سطوح القضباف ا
            .لكؿ نموذج قطرة مف احد الزيوت اعاله وبعد جفافيا فحصت بالمجير الضوئي وصورت فوتوغرافيا

 النتائج والمناقشة
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 struviteبمورات حصاة من نوع  إذابةنتائج اختبار تأثير بعض الزيوت الطبيعية عمى 
  مختبريا

تأثير عدد مف الزيوت المستخمصة محميا مف  (1) توضح النتائج المدونة في الجدوؿ
 .الطبية الموصوفة كعالج شعبي لتفتيت الحصى مختبرياً  األعشاب

 

  إلذابةالطبية  األعشابتأثير بعض الزيوت المستخمصة محميا من  :(1)جدولال
 مختبريا struviteبمورات حصى 

 النتيجة المادة الفعالة  عشباالسم العممي لل اسم الزيت

  زيت الجوزر
Thymol, Khellin 

Camphor, Alizarin 
+ 

 + Matricaria chamomilla Azulene زيت البابونج

 + Polygonum aviculare Anitol زيت البقدونس

 - Ammi visnaga khellin زيت الخمة البمدي

 - Rubia tinctorum Alizarin زيت الفوة

نتيجة متباينة :  +نتيجة سالبة               :  -موجبة            نتيجة + : 
 

اف زيت الجوزر وزيت البابونج كاف ليما تأثير ايجابي في اذابة بمورات  نتائجبينت اؿ
بشكؿ كامؿ والتي تـ الكشؼ عنيا عند فحص عينة مف المواد المقشوطة مف  struviteحصاة 

 (1)كما موضح في الصورة أعالهىا بالزيوت المذكورة الزجاجية بعد معاممت سطوح القضباف
 .عمى التوالي(2) والصورة

 

 
 (40Xقوة التكبير ) وزربتأثير زيت الج  struviteذوبان بمورات حصاة  :(1)الصورة 
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 (40Xقوة التكبير )بتأثير زيت البابونج  struviteذوبان بمورات حصاة  :(2)الصورة 

 
بمورات حصاة  إذابةفي متبايف النتائج اف تأثيره  أظيرتفقد  اما بالنسبة لزيت البقدونس

struvite  (3)كما موضح في الصورة. 

 

 
 (40Xقوة التكبير ) struviteتأثير زيت البقدونس عمى بمورات حصاة  :(3)الصورة 

 
بينما اظير كؿ مف زيت الخمة البمدي وزيت الفوة نتائج سمبية بعدـ تأثيرىما عمى بمورات 

 .عمى التوالي (5)والصورة  (4)كما موضح في الصورة  struviteحصاة 
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 (40Xقوةالتكبير )بتأثير زيت الخمة البمدي  struviteعدم ذوبان بمورات حصاة  :(4)الصورة 

 

 
 (40Xقوة التكبير ) بتأثير زيت الفوة struviteعدم ذوبان بمورات حصاة  :(5)الصورة 

 
ب الشعبي شيوعا واستخداما في محافظة نينوى في الط أدوية أكثريعد زيت الجوزر مف 

تفتيت حصى الكمى ومعالجة ما يرافقيا مف مضاعفات فيو خميط مف زيوت مستخمصة مف عدة 
أف األوراؽ والقمـ النامية لنبات  (2)طبية منيا زيت نبات الزعتر وقد أشار الباحث  أعشاب
 (%2.5-1)ح نسبتو مف تحتوي عمى زيت طيار تتراو  Thymus vulagaris  الزعتر
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مف مواد فينولية اىميا المادة الفعالة  (%55)ويستخرج بوساطة عممية التقطير ويحتوي عمى 
التي يعزى الييما الفوائد الطبية لمزيت في  Caravacrolومادة كارفكروؿ  Thymolالثايموؿ 

غمي جذور فضال عف احتوائو عمى ـ .تيدئة االـ حصى المثانة ومسكف الالـ المغص الكموي
وكذلؾ . المعروفة بتأثيرىا المدرر Alizarinنبات الفوة البمدي الذي يحتوي عمى المادة الفعالة 

يحتوي عمى زيت الزيتوف الذي يحتوي عمى مواد ممطفة ومطرية لالغشية الممتيبة ويساعد عمى 
 Cupressusتفتيت الحصى وانزالقيا مف خالؿ الحالب فضال عف مسحوؽ ثمار نبات السرو 

sympervirens  الذي يحتوي عمى المادة الفعالةCamphor  بتأثيرىا المدرر والمطير الفعاؿ
عمى زيت   أيضاً ضد الجراثيـ والفطريات كما يحتوي 

والذي يحتوي عمى مادتي  Ammi visnagaطيار المستخمص مف بذور نبات الخمة البمدي 
Visnagin  وKhellin  وىي مواد كيميائية مف نوع Psoralins   ذات حمقات غير متجانسة

Heterocyclic  مف نوعFurocoumarins  المعروفة بتأثيرىا المدرر كما تعمؿ عمى زيادة
تمدد االوعية الدموية وتعتبر الخمة عالجا شعبيا في مصر ضد حصى الكمى منذ عيد الفراعنة 

التي تدخؿ في النقية  Khellinواستطاعت شركة منفيس المصرية لالدوية مف استخالص مادة 
تركيب عدد مف االدوية المستخدمة لعالج اخماج المسالؾ البولية وكمادة مضادة لمتقمصات 

وتخفيؼ المغص الكموي وتوسيع الحالب مما يساعد عمى انزاؿ الحصوات الصغيرة مف خالؿ 
. الحالب

المستخمص بوساطة التقطير   Matricaria Chamomilla  اما زيت نبات البابونج
انو يستخدـ لعالج مجموعة كبيرة ومتنوعة مف االمراض  (1)ار البابونج فقد اشار الباحث مف أزه

ومادة انثاميديف  Taninومادة التانيف  Anthemic acidويحتوي عمى حامض االنثيميؾ 
Anthamedin  وكذلؾ مادة االزوليفAzulene  ويعرؼ الزيت بتأثيره المطير والمدرر

تخفيؼ االـ القناة البولية والبروستات وتفتيت حصيات الكمى والمضاد لممغص والتشنجات و
يحتوي عمى  Petroselinum sativumأف زيت بذور البقدونس  (2)وكذلؾ اشار الباحث 

المعروفة بتأثيرىا المدرر وعمى تفتيت وانزاؿ الحصى الصغيرة والرمؿ في  Anitolالمادة الفعالة 
ت الجوزر كاف افضؿ مف بقية الزيوت في تفتيت حصى ويتبيف مما تقدـ اف زي .الكمية والحالب

struvite  فضال عف احتوائو عمى مادة الثايموؿThymol  كمضاد حيوي قاتؿ لجرثومةP. 

mirabilis .
في االنساف تكوف ذات فعالية بسبب  struviteاف تأثير الزيوت عمى تفتيت حصى 

  .االدرارالتأثير االضافي لممواد المانعة لمتبمور الموجودة في 
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