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 الملخص

، ازداد انتشار االكتئاب والقلق واضطرابات  حتى اآلن  2000  عام  منذ بداية   في السنوات األخيرة 

المزاج، بل وأصبحت تؤثر على أبعاد مختلفة من حياة اإلنسان بما في ذلك االجتماعية والمهنية  

على المرضى فحسب، بل يؤثر أيضًا على أصدقائهم وعائالتهم،    سوء المزاجواألسرية، ال يؤثر  

رابات المزاج هي االنسحاب االجتماعي، والضعف الجنسي، وتعد األعراض الرئيسية الضط

واضطرابات النوم، اضطرابات الشهية.  تساهم العوامل المختلفة بما في ذلك البيولوجية والوراثية  

 والنفسية االجتماعية في تطور االكتئاب. 

، تم اإلبالغ عن أثر عوامل اإلجهاد الداخلية  وفقًا لعدد من الدراسات المجراة   2019م  عافي  

مستويات الكوليسترول في الدم، والدهون الثالثية، والسكر، وعوامل التخثر  مثل التغيرات في  

والمنبهات،   الليثيوم،  أمالح  ذلك  بما في  األدوية،  ُتستخدم حاليًا بعض  االكتئاب،  تطور  في 

مونوامين   ومثبطات  السيروتونين،  التقاط  ومثبطات  الحلقات،  ثالثية  االكتئاب  ومضادات 

بضعة أشهر بعد   إلىيظهر تأثير هذه االدوية خالل بضعة أسابيع  أوكسيداز لعالج االكتئاب،  

 االستخدام.  
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يمكن أن تسبب هذه األدوية العديد من اآلثار الضارة مثل النعاس وجفاف الفم واإلمساك والعجز 

الجنسي، لذا يبحث الباحثون حاليًا عن عقاقير ذات أمان أعلى وتكلفة أقل، جذبت النباتات  

باحثين في هذا المجال ألن هذه النباتات تستخدم منذ فترة طويلة لعالج أمراض الطبية انتباه ال

مختلفة، بما في ذلك االضطرابات النفسية وتسبب آثارًا ضارة بنسبة أقل من األدوية االصطناعية  

الطبية  والكيميائية الخدمات  االكتئاب في سوريا تمت زيارة مركز  وللبحث في طرق عالج   ،

قابلة الدكتور عامر زينب عضو اللجنة النفسية، حيث قام بتوضيح العديد من  التابع للشرطة وم

النباتي   العالج  التوجه نحو  البدء في  النقاط حول عالج االكتئاب في سوريا، ووضح أهمية 

 .  CBTوالعالج المعرفي السلوكي 
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Abstract 

In recent years in the 2000s, the prevalence of depression, anxiety and 

mood disorders has increased, and even affects various dimensions of 

human life including social, occupational and family, bad moods not 

only affect patients, but also affect their friends and families, and the 

main symptoms of mood disorders are social withdrawal , impotence, 

sleep disorders, appetite disorders. Various factors including biological, 

genetic, and psychosocial contribute to the development of depression. 

Recently, it has been reported that internal stress factors such as changes 

in blood cholesterol levels, triglycerides, sugar, and coagulation factors 

influence the development of depression, some drugs are currently used, 

including lithium salts, stimulants, tricyclic antidepressants, and ACE 

inhibitors. Serotonin, and monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) to 

treat depression, the effects of these drugs appear within a few weeks to 

a few months after use. 

These drugs can cause many adverse side effects such as drowsiness, 

dry mouth, constipation and impotence, so researchers are currently 

looking for drugs with higher safety and lower cost. Medicinal plants 



iv 
 

have attracted the attention of researchers in this field because these 

plants have long been used to treat various diseases, including This is 

psychological disorders and causes harmful effects less than synthetic 

and chemical drugs, to find out more to treat depression in Syria, we 

visited that the police medical services center and interviewed Dr. Amer 

Zainab, a member of the psychological committee, where he clarified 

many points about the treatment of depression in Syria, and explained 

the importance of starting In Orientation Towards the Cognitive 

Behavioral Therapy as well. 
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 جدول االختصارات
مرادف االختصار باللغة 

 العربية
االنجليزية مرادف االختصار باللغة   االختصار 

 world health organization WHO منظمة الصحة العالمية 
االضطرابات االكتئابية 

 الرئيسية 
major depression disorders MDD 

 - Hypothalamic - pituitary محور الغدة النخامية 
adrenal 

HPA 

 Congenital behavioral العالج السلوكي المعرفي 
therapy 

CBT 

دليل التشخيصي  ال
واإلحصائي لالضطرابات  
 العقلية، اإلصدار الخامس 

The Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition 

DSM-5 

-D-ميثيل-N مستقبل
 مض األسبارتيك ح

Nmethyl-D-aspartate 
antagonist 

NMDA 

 eicosapentaenoic acid EPA حمض اإليكوزابينتنويك
 docosahexaenoic acid DHA حمض الدوكوساهيكسانويك 

المتعددة  3أحماض األوميغا  
 غير المشبعة 

Polyunsaturated fatty acids PUFAs 

 attention-deficit disorder ADD اضطراب االنتباه 
الوسواس القهري  اضطراب   Obsessive compulsive 

disorder 
OCD 



vii 
 

مثبطات عودة التقاط  
 السيروتونين االنتقائية 

Selective serotonin reuptake 
inhibitors 

SSRIs 

  التقاط عودة  مثبطات 
والنورابينفرين  السيروتونين  

Serotonin and 
norepinephrine reuptake 

inhibitors 

SNRIs 

 أحادي أوكسيديز مثبطات 
 األمين 

Monoamine oxidase 
inhibitors 

MAOI 

 للصحة الوطني المعهد 
 العقلية 

The National Institute of 
Mental Health 

NIMH 

الذيل  تعليق  اختبار  Tail suspension test TST 
القسري  السباحة واختبار  Forced Swim Test FST 

 Cognitive Behavioral العالج المعرفي السلوكي 
Therapy 

CBT 
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 Appreciationة الشكر كلم

 
 كل من يبذل الجهد لبناء الوطن   إلى 

 من نرفع الرؤوس فخرًا بهم   إلى 

 تلك األيادي الكريمة والوجوه المضيئة   إلى 

 الخاصة   الشام دكاترة وأساتذة جامعة  

 خص بالشكر منبع العلم والحكمة، منهل العلم الذي استقينا منه معرفتنا ن و 

 خير عون لي   ت فكان   نا باإلشراف على مشروع   ت تكّرم   التي قدوتنا  األم الحنون،  

 

 جبيلي الدكتورة رجوه  
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 اإلهداء 
بالنجاح  أحلي  والعاقبةالمشوار وتخرجنا بعزم واصرار التعب يحلى بالكفاح  نهاية إلىوصلنا 
 : شكري أهدي 

 إلى من كلت انامله ليقدم لنا لحظة سعادة    إلىمن تجرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب    إلى
القلب الكبير وبركة عائلتي وشعاع   إلىمن حصد االشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  

 النور في دربي ومصدر قوتي

ابي الغالي   

القلب الناصع ورفيقة الدرب    إلىرمز العطاء والشفاء    إلىاليد البيضاء والحب والحنان    إلى
 وشمعة البيت 

امي الغالية   

سير ويهونون  ممن يشدون عل يدي لواصلة ال  إلىابتسامتي    سراجي الذي ال ينطفئ وعنوان   إلى
 مصاعب الحياة  علي

اخوتي    

الدرب ومرارته    إلى وقاسموني حالوة  المرتقب ورمز   إلىمن شاركوني حزني وفرحي  االمل 
 الوفاء 

أصدقائي    

 

 الصيدالنية أميمة محمد حمودة 
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أحمد هللا مخرج النور بعد الظالم أحمده ربي رزقني حسن المسير كلمات شكر وامتنان لمن 
 :إلىكانوا لنا مثل الشموع في الليالي المظلمات اهدي تخرجي 

 قدوتي األولى ونبراسي الذي ينير دربي  إلى

  من أعطاني ولم يزل يعطيني بال حدود  إلى

  من رفعت راسي عاليا افتخارا به إلى

 اطال هللا عمرك فيما يحب ويرضا.       

 والدي الحبيب

  جدية الحروفأبمن علمتني إلى 

  الصمود مهما تبدلت الظروفب  زودتنيمن 

  خط لك كلمات مدادها حبر دمي…كلمات ملؤها شكر وعرفانأ

 األلحان.       بأحلىحماك هللا وأدامك عصفورا مغردًا يملئ حياتنا 

 الجميلة والدتي  

  العينين اللذين استمد منهما القوة واالستمرار إلى

  من شاركتكم كل حياتي إلىالمحبة التي ال تنضب…والخير بال حدود… إلى

 وكنزي الغالي.      الثمينةجوهرتي  أنتمزهرات حياتي…  أنتم

( يوسف -إخوتي )لطفي    
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 السند والعطاء ن…. فكا اروع من جسد الحب بكل معانيه إلى

  الذي اختار ان يرافقني من بعيد  إلى

 من تسعد عيني برؤياه ويطرب قلبي بنجواه.      إلى

 عمي الغالي احمد 

 عوًنا لي      اوكانو والعطاء  باإلخاءمن تحلو  إلى

 اسره صيدليه المصطفى

حياتي   الجميلة السكرة   مشجعينفي  الصعاب   إلى…ي….  لي  يسر  ساندني    ى إل  ….من  من 
 وخطى معي خطواتي.     

ليانا  - ناتالي  – زينب  

االخوة    إلىفي مسيرتي الدراسية    أثرمن كان لهم   إلىالعطاء المستمر    إلىالجهود الكبيرة    إلى
 واالصدقاء

الدكتورة ميس خازم  -الدكتور عالء سلمان -  الدكتور نواف المظفر   

ياسمينة المحمد المدام  - يغنى نجاتالدكتورة    

 عتبات نبلكن يقف وفائي.       في أفالك صداقتكم تدور فرحتي…وعلى

هديل  -  اميمه -غاليه  

 

  إليكم جميًعا اهدي ربيع حروفي وشذى كلماتي

 الصيدالنية رهف محمود الجشي 
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نهاية المطاف سنين   إلىعد سنين من المشوار الدراسي والتعب وسهر الليالي ها قد وصلت  ب
قضيتها بالتعب وسهر الليالي وظروف الحياة الصعبة التي لم تستطيع الوقوف في طريقي  

 : إلىاهدي تخرجي 

نوره ابدا والذي بذل جهد السنين من اجل    ينطفئ  النور الذي انار دربي والسراج الذي ال  إلى
 ان اعتلي ساللم النجاح  

 والدي العزيز

التي احترقت لكي    إلىالتي غمرتني بفيض حنانها    إلىالتي جعل هللا الجنة تحت أقدامها    إلىو 
وسقتني من    ضحكألوبكت    رتاحألوتعبت    نامأل وسهرت    شبعألالتي جاعت    إلىتنير لي دربي  

  وفؤاديالتي ربتني صغيرا ونصحتني كبيرا قرة عيني  إلىنبع رقتها وصدقها 

  أمي الغالية

 من كان عزوتي وقوتي ومأمني الذي استند عليه   إلى

خي الصيدالني يونس ديبو أ  

 نعمتي العظيمة امان قلبي وملجأ حزني وربيع ايامي  إلى

خوتي مريانا وباناأ  

الصديق    إلىمن شجعني على المواصلة رغم التعب    إلىمن رافقني كافة محطات حياتي    إلى
 القلب الذي ينبض  والحبيب إلى

 الضابط المهندس احمد غانم

   صديقتي وزوجة اخي إلىالصفاء والنقاء  إلىمالكي الجميل  إلى

 الصيدالنية زينة عبود 

 السند الدائم والقلب الصادق  إلى

 صهري الغالي مجد عاقل
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 بالوفاء اتكللو زهرات البستان الذين   إلىصديقات المواقف وضحكات الفرح  إلى

 حال سلمان– نتالي رهف زينب الصيدالنيات

  االوقات   أجملصديقات الطفولة من شاركتهم    إلىالظل الذي يكون بقربي حين ابحث عنهم    إلى

   هبة مياسة - رغد الليمون  -  ريم مخلوف

 فضلون جودي   – سلمانحال  – حال شاهين –مرام غانم   –مرح غانم 

 جاويشنور  –ري غالشآية   – إبراهيمسما  –نجيب آية   –قلم  ريم  –آية أحمد  

االخوة    إلىفي مسيرتي الدراسية    أثرمن كان لهم   إلىالعطاء المستمر    إلىالجهود الكبيرة    لىإ
  واالصدقاء واخص بالذكر

الدكتور نواف   -الحسين الدكتور باسل  - ميس الخازم الدكتورة -  صوفي بركيل الدكتورة
 - خضرمي  الدكتورة -  شهابصافي  الدكتور - عالء سلمان الدكتور - المظفر

 عبير صالحالدكتورة  –ورة غنى نجاتي الدكت - محمد عبد الحليم الدكتور

  صديقات الخطوة االخيرة إلىمن شاركني هذا المشروع  إلى

 اميمة والصيدالنية رهف  الصيدالنية

الذين كنت    واألحبةصدقاء  األمن  شاركني هذه الفرحة    التي  نهايًة، شكرًا إلى القلوب البيضاء
 فقد كنتم خير مؤنس  معهم هذه الخمس سنوات بحلوها ومرها

 

 ليانا محمد ديبو الصيدالنية 
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 مقدمة  -1

نمط سيكولوجي أو سلوكي ينتج عن الشعور بالضيق أو    يه  ة المزاجيةالنفسي  ات االضطراب

يعد جزءا   الفرد وال  الذي يصيب  الثقافة. وقد   العجز  أو  العقلية  للمهارات  الطبيعي  النمو  من 

تغيرت أساليب إدراك وفهم حاالت الصحة النفسية على مر األزمان وعبر الثقافات، وما زالت  

هناك اختالفات في تصنيف االضطرابات النفسية وتعريفها وتقييمها. ذلك على الرغم من أن  

نط على  مقبولة  القياسية  اإلرشادية  واسعالمعايير  المزاج  يح  اق  اضطرابات  تصنف    إلى ث 

 world  لمنظمة الصحة العالمية   ا  وفق  .و االضطراب ثنائي القطب طراب االكتئابي الكبير  االض

health organization  (WHO،)   الرئيسية االكتئابية  االضطرابات   major  فإن 

depression disorders  (MDD ) 2020عام   فيثاني مرض رئيسي في العالم  شكلت  . 

على الرغم من أن العديد ، و الضطرابات المزاج العالج األكثر شيوعا   يعد العالج الدوائي حاليا  

  هنالك العديد   الشديدة، إال أن   النفسيةفي حاالت األمراض    مهما    ا  من األدوية يبدو أنها تلعب دور 

سلبية    جانبية  آثارجميع المرضى وتتسبب في  دى  من الشكاوى من أن األدوية ليست فعالة ل

)إذا تم استخدامها لفترة طويلة(.   لمريض اإلدمان لدى ا  لحدوث كونها قابلة  متنوعة، فضال  عن  

يمكن تحملها بشكل أفضل،   المفعول،من المستحسن البحث عن مضادات اكتئاب سريعة    لذلك،

وأكثر فاعلية وأقل آثار جانبية. أثبتت العديد من الدراسات أن استخدام الطب التكميلي والبديل 

تم توثيق وصف   ، وقد اهرة شائعةوخاصة االكتئاب والقلق هو ظ  النفسية،بين االضطرابات  

 . شامل لألعشاب المستخدمة في عالج االكتئاب أو القلق أو األرق في السنوات األخيرة
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آليات   الدراسات أظهرت   من  متنوعة  عالج    األدوية  عمل  مجموعة  في  المستخدمة  العشبية 

مما يؤثر على ارتباط    األمين،امتصاص أحادي  التأثير  بما في ذلك    واألرق،االكتئاب والقلق  

ونشاط   األعصاب  العصبيةمستقبالت  الغدة النواقل  محور  أو  العصبي  االتصال  وتعديل   ،

ولكن يحتاج  وما إلى ذلك.     adrenal - pituitary - Hypothalamic(HPAالنخامية )

 .1تقييم فعالية النباتات واألغذية في عالج هذه االضطرابات إلى مزيد من البحث والتدقيق

 هدف البحث  -2

توفير مرجع  دراسة النباتات الطبية التي تمتلك تأثيرات معدلة للمزاج و يهدف البحث الحالي إلى  

الكيميائي المزاج  اضطراب  معالجة  أساليب  مقارنة  يتضمن  العربية  باللغة  العشبي علمي   ،  

 ، والغذائي. الطبيعي

 المزاج  اضطراب -3

 تعريف الحالة المزاجية  -3-1

على أنها العواطف التي تؤثر على حالة الفرد النفسية بشكل مستمر، الحالة المزاجية  ُتعرف  

وتتراوح بين الشعور بالسعادة إلى النقيض الكامل وهو الشعور بالحزن وفقا  للظروف المحيطة 

للشعور   الشخص   ميليوأن    ا  يمكن أن قد تتغير الحالة المزاجية كثير   ،في بعض األحيانبالفرد.  

عن مجموعة من    ناتجا  ذلك  وقد يكون    مما يؤثر على حياة الفرد   ط أو الحزن المستمر باإلحبا
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حيث إن الحالة المزاجية هي حالة عقلية    ،تسمى اضطرابات المزاجضطرابات النفسية التي  اال

بشرية معقدة تتقلب اعتمادا  على عدة عوامل بيولوجية مركزية ومحيطية وعوامل خارجية أخرى  

ال ذلك  في  المواد  بما  لبعض  نتيجة  هو  السيئ  المزاج  أو  الجيد  المزاج  األساس،  في  غذاء. 

 .2الكيميائية التي تؤثر على االستجابة العصبية

 تعريف علم االجتماع ودوره في عالج اضطرابات المزاج  -3-2

التصورات   ميلز  رايت  األمريكي  المؤلف  عليه  أطلق  ما  على  االجتماعي  العمل  يعتمد 

االجتماعية. يسمح لنا الخيال االجتماعي برؤية أن العديد من اإلجراءات التي يبدو أنها تؤثر  

الطالق. "قد يكون الطالق عملية    المثال،على الفرد فقط تشير إلى قضايا أكبر. على سبيل  

 ا  وهو ما يسميه ميلز مشكلة شخصية. لكن الطالق وفق  بها،النسبة لشخص يمر  صعبة للغاية ب

قضية عامة في مجتمع مثل بريطانيا الحالية، حيث تم تفكك أكثر من ثلث    ا  ضلميلز، هو أي 

جميع الزيجات في غضون عشر سنوات. قد تكون البطالة كمثال آخر مأساة شخصية لشخص 

فإن األمر يتجاوز إلى حد بعيد   ذلك،ور على آخر. ومع طرد من وظيفة وغير قادر على العث

عندما يكون ماليين األشخاص في المجتمع في نفس الوضع. ثم تصبح    الشخصيمسألة اليأس  

 .3قضية عامة تعبر عن اتجاهات اجتماعية كبيرة

في عالج االضطرابات النفسية    "  Mental Healthم الصحة النفسية  "عل   يعتمد علم االجتماع 

على   المعرفيوالمزاجية  السلوكية  المعرفي  العالجات  السلوكي  العالج  إن   Congenitalة. 
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behavioral therapy   (CBT  ليس شكال  منفردا  من العالج ولكنه باألحرى مجموعة من )

التدخالت القائمة على مجموعة من المبادئ والبحوث السلوكية والمعرفية األساسية، وتشترك 

جميع طرق العالج السلوكي المعرفي في فرضية وجود عالقات مهمة بين المواقف واألفكار 

أساليب العالج المعرفي السلوكي المتنوعة، إال    والعواطف. على الرغم من وجود اختالفات بين

محددة  تمارين  أو  تقنيات  واستخدام  والسلوكيات،  األفكار  تغيير  على  عاما   تركيزا   هناك  أن 

لمساعدة المرضى على إجراء مثل هذه التغييرات. تشترك جميع مناهج العالج المعرفي السلوكي 

داخل عمليات  حدوث  يفترض  والذي  واحد،  منظور  وأن في  "اإلدراك"،  أو  "التفكير"  تسمى  ية 

األحداث المعرفية تؤثر على السلوك وبالتالي فإن التغيير المعرفي قد يتوسط في تغيير السلوك  

 . أي تصحيح التشوهات المعرفية وتغيير السلوك المرغوب 

وبالرغم من االختالفات في المبادئ واإلجراءات، توفر جميع أساليب العالج المعرفي السلوكي 

المشكال على  يركز  تعاونيا   عالجا   بها  للمرضى  يفسر  التي  الطريقة  االعتبار  في  ويأخذ  ت 

المريض المواقف واألحداث، وموقفه تجاه نفسه والعالم، والمهارات واألنشطة التي يتم من خاللها  

التفاعل مع العالم. تعتبر مناهج العالج السلوكي المعرفي بطبيعتها تثقيفية بشكل صريح أو  

ا تركز أكثر على الحاضر أكثر من الماضي. في  ضمني، وبالمقارنة مع المناهج األخرى، فإنه 

حين أن بروتوكوالت العالج القائمة على األبحاث عادة  ما تكون محدودة زمنيا  وتستمر من 

يمكن تكييف العالج وفقا  الحتياجات المرضى عن  و  أسبوعي،جلسة على أساس  16إلى   12

الكالسيكي للعالج المعرفي السلوكي طريق زيادة أو تقليل تواتر وعدد الجلسات. وفقا  للنموذج  
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لرؤية    لالكتئاب، ميال   يطورون  االكتئابية  االضطرابات  من  للمعاناة  المعرضين  األفراد  فإن 

بشكل   ومتحيزة  سلبية  بطرق  والظروف  المشاعر    معتاد،المواقف  تجربة  إلى  بهم  يؤدي  مما 

لذلك.   نتيجة  السلبية  التفكير    قد يحدث االكتئاب بسبب مجموعةلذا  والعواطف  من عمليات 

هذه العمليات.   تحفزهاالخلل الوظيفي والسلوكيات غير القادرة على التكيف التي  الناتجة عن  

يؤكد النموذج أن األفراد المكتئبين يميلون إلى أن تكون لديهم أفكار سلبية ليس فقط عن أنفسهم  

رك مناهج العالج المعرفي  من مشاعر االكتئاب. تشتمما يزيد    ولكن أيضا  حول المستقبل والعالم

السلوكي في االفتراض الشائع بأن مثل هذه األفكار والسلوكيات يمكن تغييرها، وتوفر تركيزا  

وظيفيا  ومساعدة المرضى على تعلم مهارات   المضطرب لدى المريض ثابتا  على تغيير اإلدراك  

ر التلقائية السلبية، والتأثير  تأقلم جديدة وأكثر تكيفا ، بهدف القضاء على الحلقة المفرغة لألفكا

النشاط الذي يميز االكتئاب. في الممارسة السريرية، يتم استخدام  و ونقص الحافز   الناتج عنها،

المثال، سبيل  )على  توجيهية  غير  الوجدانية،    تقنيات  التعاطفي،   تفهم،الالمشاركة  االستماع 

المستهدفة،  األسئلة  المثال،  سبيل  )على  التوجيه  تقنيات  الغالب،  وفي  الداعم(،  واالعتراف 

فك شبكة الروابط التي    التقنيات إلىوالتوضيح(. تهدف هذه    والمواجهة،والمقابالت، واألفالم،  

 تربط الدوافع واألفكار والعواطف واألفعال واألحداث.  

)أي أنماط التفكير والميول السلوكية(. يقوم    وأسبابهتحديد طبيعة االكتئاب  ب يبدأ العالج عادة   

يساعد التثقيف النفسي أيضا   حيث  تفاعل بين اإلدراك والعاطفة  المعالج بتعليم المرضى حول ال

يعمل المعالج على    البداية،في إعداد المرضى للدور النشط المتوقع أن يلعبوه في العالج. منذ 
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مع المريض، الذي يتم تشجيعه ليكون شريكا  فاعال  في العملية    عالقة تقوم على الثقةتكوين  

األ  المرحلة  تركز  تخفيف  العالجية.  على  العالج  من  التغيير    األعراض،ولى  على  والتأكيد 

السلوكي، وتهدف إلى إشراك المرضى مرة أخرى في أنشطتهم اليومية واستعادة األداء النفسي  

السلوك    رصد يتضمن الجانب السلوكي من العالج السلوكي المعرفي    األساس،واالجتماعي. في  

observe  حفيز المرضى على إجراء تغييرات سلوكية  واستخدام هذه البيانات للمساعدة في ت

بهدف   صحية،إيجابية عن طريق استبدال السلوكيات التي قد تساهم في االكتئاب بسلوكيات  

تعيين وجدولة   من خاللالتنشيط السلوكي    كما يتضمنتحسين الحالة المزاجية بشكل مباشر.  

التي توقفوا عنها واالنخراط  يساعد المرضى على العودة إلى األنشطة   مما  األنشطة األسبوعية

في أنشطة جديدة. يتم تعليم المرضى مراقبة أنشطتهم اليومية وتقييم مستوى استمتاعهم من كل 

التعرف على الرابط    المرضى  يتعلم  الطريقة،تجربة من خالل االحتفاظ بسجل للنشاط. بهذه  

زاجهم بدال  من تلك ويقومون بجمع معلومات عن األنشطة التي تعزز م ومزاجهم،بين سلوكهم 

التي تضعفها. سيضع المعالج بعد ذلك استراتيجيات لمساعدة المرضى على زيادة عدد األنشطة  

كما سيبحث بعناية عن أي نقص في المهارات قد يلعب دورا  في الحفاظ على الحالة  الممتعة،

م المعالج بتثقيف  يقو   التأقلم،المزاجية. إذا بدا أن المريض يعاني من نقص في المهارات أو في  

االسترخاء   تقنيات  المرضى  تعليم  أيضا   يمكن  المفقودة.  المهارات  مجموعات  في  المريض 

 ذلك، األساسية، بما في ذلك تمارين التخيل، لتقليل المشاعر الشديدة واالسترخاء. باإلضافة إلى  

. يتم تشجيع  يعمل المعالج والمريض معا  على تحديد أهداف سلوكية في مجاالت الحياة المهمة
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ووصف الخطوات الالزمة لتحقيق    المدى،المريض على تحديد أهداف واقعية قصيرة وطويلة  

النتائج العاطفية. بعد   األهداف،هذه   النتائج السلوكية بدال  من  يتم تحديدها من حيث  والتي 

يتحول التركيز   العالج،يتعامل المريض مع كل هدف تدريجيا . في المرحلة الوسطى من    ذلك،

 الخاص بالمريض،اإلدراك    ومناقشة وتعديلوالتي تتضمن تحديد    ،البناء المعرفيإلى إعادة  

الطريقة   هذه  من تستخدم  مجموعة  المعتقدات   مناقشة  تحديد  في  المريض  لمساعدة  األسئلة 

الحفاظ على    الخاطئة وتقييمها وإعادة هيكلتها إلى إدراك أكثر تكيفا . تركز المرحلة األخيرة على

آثار العالج وعلى منع االنتكاس. يتم تشجيع المريض على إجراء األنشطة التجريبية المخطط 

ويفكران في    المحتملة،أخيرا ، يضع المعالج والمريض أهدافا  مستقبلية، ويتوقعان العقبات  ،  لها

 .4طرق للتغلب عليها

 تعريف اضطرابات المزاج وتصنيفها  -3-3

االضطراب المزاجي هو مجموعة من التشخيصات 

في نظام تصنيف الدليل التشخيصي واإلحصائي  

حيث أن اضطراب مزاج    ،5 العقليةلالضطرابات  

 الشخص هو ميزته األساسية. 

الخامس  اإلصدار  العقلية،  لالضطرابات  واإلحصائي  التشخيصي  للدليل   The وفقا  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition 
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(DSM-5. T.R) االكتئاب رئيسيتين:  فئتين  إلى  المزاج  اضطرابات  تنقسم   ، MDD   

من بين االضطرابات االكتئابية، كان االضطراب االكتئابي   .B.Pواالضطراب ثنائي القطب 

واالضطراب االكتئابي المستمر أكثر األبحاث شموال . من بين االضطرابات   (MDD) الرئيسي

كان ُيعرف في السابق باسم االكتئاب الهوسي، عبارة عن حالة صحية  ذي  وال  ب ثنائية القط

الخفيف(   الهوس  أو  )الهوس  االرتفاعات  تتضمن  مفرطة  مزاجية  تقلبات  في  تتسبب  عقلية 

، حظي االضطراب ثنائي القطب من النوع األول بأكبر قدر واالنخفاضات )االكتئاب( العاطفية

من االهتمام التجريبي، مع االضطراب ثنائي القطب الثاني في المرتبة الثانية. وفقا  لهذا الدليل،  

ي  االكتئاب االضطراب  تتطلب المعايير الحالية ما ال يقل عن خمسة من تسعة أعراض لتشخيص  

 وتشمل األعراض كال  من:، الرئيسي

 المزاج االكتئابي  -1

الحزن والخدر واالنفعالية، ويبدو المستقبل  ينطوي المزاج االكتئابي على العديد من المشاعر مثل  

 .في عين المكتئب قاتما  وتافها ، باإلضافة إلى أن البكاء يزيد كثيرا  

 والمتعة  فقدان السرور -2

 .تصبح األمور الباعثة للمرح غير مفرحة أو مثيرة لالهتمام، وذلك بسب ُفقدان بهجة الحياة
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 اإلرهاق  -3

تطغى عدم المبادرة على الشخص المكتئب وكذلك الجمود واإلرهاق وكأنه لم يعد لديه الطاقة  

 .الالزمة للقيام بأصغر األشياء

 ور بالذنبوالشع فقدان الثقة بالنفس وفقدان تقدير الذات -4

 . أفكار مثل الدونية والتفاهة من الشخص يعاني حيث 

 النتحار اأفكار متكررة عن الموت أو  -6

بل ويتمناه، كما يكون لديه أفكار    قد يؤوي عقل الشخص المصاب باالكتئاب أفكارا  عن الموت 

 .انتحارية

 دد وعدم القدرة على التركيز مشاعر التر   -7

 .تجاه بعض األمور اجزا  عن التصرفويصبح عقادرا  على التركيز  يصبح المريض غير

 التخلف النفسي واالهتياج -8

 .وإما شديد النشاط بشكل مقلق  وخامال  منزويا  قد يصبح الشخص المكتئب إما 

 اضطراب النوم  -9

بة النوم أو النوم المتقطع واالستيقاظ خالل قد يتمثل اضطراب النوم لدى المكتئب في صعو 

 .الساعات المبكرة من النهار أو قد يتمثل في اإلفراط في النوم
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، لمدة ا  بكل يوم تقري  اليوم،يجب أن تكون هذه األعراض موجودة معظم    ذلك،باإلضافة إلى  

ائقة كبيرة  األداء الوظيفي أو تسبب ض هذه األعراض  ويجب أن تضعف األقل،أسبوعين على 

يتطلب تشخيص االضطراب االكتئابي المستمر أن تكون هذه األعراض موجودة ، بينما  سريريا  

  .5لمدة عامين على األقل

 نظام الغلوتامات واضطرابات المزاج  -3-4

خلوية    مناطقيعمل على ثالث    ، حيث أنهفي الدماغ  وفرة  العصبية    النواقلالغلوتامات أكثر  يعد  

(  ، والخاليا الدبقية ةما بعد المشبكي  الخاليا العصبيةالخاليا العصبية قبل المشبكية،  )مختلفة  

الثالثي.   الجلوتاماتيرجي  المشبك  تميز  معقد إن  التي  المتكامل  الدبقي  العصبي  المشبك  هذا 

ت ويتضمن بشكل مباشر إطالق الغلوتامات وامتصاصه وتعطيله بواسطة مستقبالت الغلوتاما

ذات   أخرى  وأهداف  الغلوتامات   سريرية  وظائفالمختلفة  على  األولي  التعرف  منذ  محتملة. 

عصبي في عام   الدراسات    ،1959كناقل  من  العديد  نظام    نظريات قدمت  دور  حول  مهمة 

اقتراح    الغلوتامات  تم  النفسية.  االضطرابات  وعالج  المرضية  الفيزيولوجيا  نظام    ارتباطفي 

السريرية مع مضادات في اضطرا   الغلوتامات  البيانات قبل  بناء  على  المزاج ألول مرة   بات 

Nmethyl-D-aspartate   (NMDA) أظهرت الدراسات المبكرة مستويات الغلوتامات  ،حيث

 .المرضى الذين يعانون من اضطرابات المزاج لدىالمتغيرة في المصل والسائل النخاعي 
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نظام   أن  إلى  متنوعة  دراسات  من  المتراكمة  األدلة  دورا    الغلوتامات تشير   في   مهما    يلعب 

حيث   األساسي،  االكتئابي  الجاالضطراب  تشريح  دراسات  الوفاة،تصف  بعد  مستويات    سم 

الغلوتامات المتغيرة في مناطق الدماغ المتنوعة لدى األفراد الذين يعانون من اضطرابات المزاج. 

إلى ذلك، مستويات الغلوتامات المرتفعة في القشرة القذالية وانخفاض المستويات في باإلضافة 

في دراسات التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي    القشرة الحزامية األمامية هي أكثر النتائج اتساقا  

اضطرابات   من  يعانون  الذين  لألفراد  لذا  النووي  االختالالت  المزاج.  أن  مالحظة  المهم  من 

تعقيدا  الوظ أكثر  الغلوتامات  مستويات  في  انخفاض    يفية  أو  لزيادة  التبسيطية  النظرة  من 

 تلعب دورا    الغلوتامات وتجدر اإلشارة إلى أن دورة    .المستويات المرتبطة باضطرابات المزاج

 .والذاكرة مما يؤثر على وظائف التعلمة شبكيفي تنظيم اللدونة الم هاما  

شبكية إلى العملية الخلوية التي تؤدي إلى تغييرات دائمة في فعالية  تشير اللدونة الم  عام،بشكل  

إلى تباين قوة اإلشارة المرسلة عبر المشبك.   فهي تشير  تحديدا ،النقل العصبي. بشكل أكثر  

توليد خاليا  و بعض مناطق الجهاز العصبي المركزي،    العصبية،   وبالتالي التأثير على المشابك

ربطت األبحاث االضطرابات المزاجية بالضعف البنيوي    األخيرة،عصبية جديدة. في السنوات  

  وهكذا،  المركزي.والوظيفي المتعلق بالمرونة العصبية في مناطق مختلفة من الجهاز العصبي 

والمترابط المعقدة  الديناميكيات  ضمن  الخلوية  المرونة  زيادة  على  القادرة  العوامل  بين  فإن  ة 

في   واالمتصاص  الغلوتامات  الجلوتاماتيرجي  إطالق  األطراف  النظام  ستهدف ت  بحيث ثالثي 
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من الممكن أن تستخدم  بشكل متزامن مسارات إشارات المصب المتضمنة في المرونة العصبية،  

 .6اضطرابات المزاجفي عالجات جديدة واعدة ك

 نظرية السيروتونين -4 

 السيروتونين  تعريف -4-1

هيدروكسي تريبتامين" أمين حيوي المنشأ يلعب دورا  هاما  كناقل عصبي،  -5يعد السيروتونين " 

حيث تمت دراسة السيروتونين في النماذج الحيوانية لمعرفة دوره في البشر، من خالل هذه 

حركية الجهاز الهضمي، األوعية  و   التركيب النفسي لإلنسان  األبحاث، ثبت أن السيروتونين يعدل

، األوعية الدموية الدماغية، ووظيفة الصفائح الدموية، وقد ارتبط في الفيزيولوجيا  الدموية الطرفية

ضغط   وارتفاع  العصبي،  القولون  ومتالزمة  النصفي،  الصداع  المزاج،  الضطرابات  المرضية 

 . 7الدم الرئوي والجهازي 

بالته تستمر  ، إال أن دراسة السيروتونين ومستق1935عام  على الرغم من اكتشاف السيروتونين  و 

في إنتاج رؤى بيولوجية جديدة ذات صلة طبية في جميع أنظمة األعضاء الرئيسية تقريبا ، بما  

وكذلك   التناسلي  البولي  والجهاز  الهضمي،  والجهاز  والرئة  الدموية  واألوعية  القلب  ذلك  في 

لدماغ الجهاز العصبي المركزي. تعتبر مستقبالت السيروتونين مهمة في تنظيم جميع وظائف ا

تقريبا ، وقد ارتبط عدم انتظام نظام هرمون السيروتونين في التسبب في العديد من االضطرابات  

النفسية والعصبية. ظهر فهم أكبر لوظيفة السيروتونين خالل العقدين الماضيين مع استنساخ  
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  من مستقبالت السيروتونين، والتي تم تجميعها في سبع عائالت   مستقبال    15ما ال يقل عن  

بناء  على آليات اإلشارة. تضمنت التطورات المهمة األخرى تطوير عقاقير انتقائية من النوع  

الفرعي للمستقبالت. أظهرت لنا هذه التطورات أيضا  أن السيروتونين له وظائف مهمة للغاية  

في العديد من أنظمة األعضاء البشرية خارج الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك تنظيم  

الطاقة وتناول الطعام، والجهاز الهضمي ووظيفة الغدد الصماء، وعلم وظائف القلب  توازن  

فعالية   ذات  عالجات  إلى  التطورات  هذه  تؤدي  قد  الوقت،  بمرور  والرئة.  الدموية  واألوعية 

 .  8محسنة، وستعزز فهمنا لمجموعة متنوعة من االضطرابات العصبية والنفسية والطبية 

 السيروتونين نظرية  -4-2

تعد نظرية السيروتونين أحد الطرق األساسية لتفسير آلية تأثير الطعام على المزاج، تعد الناقالت 

العصبي،   الجهاز  مع  للتواصل  أساسية  كيميائية  وحدات  العصبية  والمعدالت  العصبية 

ألطعمة  والسيروتونين عبارة عن ناقل عصبي مهم ينتج في الدماغ من التربتوفان، والموجود في ا

البحرية مثل المحار، والمحار، واألخطبوط، والحبار، والفواكه مثل والموز، واألناناس، والخوخ، 

 والجوز، والحليب. 

يمتلك السيروتونين وظائف عديدة في الجسم منها تنظيم النوم والشهية والتحكم في نبضات   

المزاج وتحسين  لذا  القلب  بك،  اآلخرين  األشخاص  وحتى  العلماء  على  يهتم  الحصول  يفية 
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السيروتونين من الكربوهيدرات واألغذية البروتينية، وهذا هو أساس بعض األبحاث القائمة على  

 فهم كيفية تأثير الطعام على الحالة المزاجية. 

إن اصطناع السيروتونين في الدماغ محدود بكميات التربتوفان المتاحة فالنظام الغذائي الغني  

اصطناع من  يقلل  مقارنة    بالبروتين  التربتوفان  كمية  قلة  بسبب  الدماغ  في  السيروتونين 

من   العديد  مستوى  رفع  إلى  يؤدي  بالبروتين  غنية  وجبة  تناول  فإن  لذا  األخرى  بالبروتينات 

 والدخول إلى الدماغ.  األحماض األمينية في الدم ويكون لها فرصة أكبر بالمنافسة

لفقير البروتين يزيد من تخليق السيروتونين في  أما النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات أي ا

الدماغ بسبب أن استهالك األطعمة الغنية بالكربوهيدرات يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز 

في الدم، مما يحفز إطالق األنسولين وتمكين األنسجة العضلية من امتصاص معظم األحماض  

باأل يرتبط  الذي  فورتريبتوفان،  باستثناء  الثيراتيو  األمينية  مستوى  ويزداد  الدم  في  لبومين 

التربتوفان من االرتباط   الدم، مما يمّكن  بالنسبة لألحماض األمينية األخرى في  أوفتريبتوفان 

 .بالناقالت ودخوله إلى الدماغ بكميات كبيرة وتحفيز تخليق السيروتونين

بالكربوهيدرات   الغنية  يحسن حالة األفراد    لقد لوحظ أن استهالك كميات كبيرة من األطعمة 

المزاجية مثل المصابين بأمراض نفسية كاالكتئاب، واالضطراب العاطفي الموسمي، أو متالزمة  

 اإلجهاد السابق للحيض، أو انسحاب النيكوتين وذلك بسبب رفع مستويات السيروتونين.
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باع نظام  ي دراسة عن استهالك الكربوهيدرات لدى الشباب في نيوزيلندا، وجد الباحثون أن ات ف

حياتهم   في  وحيوية  وسعادة  هدوء   أكثر  المشاركين  يجعل  والخضروات  بالفواكه  غني  غذائي 

 .يوما  متتاليا    21عاما ( لمدة    20شابا  )بمتوسط عمر    281اليومية، حيث أجريت دراسة على  

، كان المشاركون يسجلون دخولهم إلى يومياتهم ويتحدثون عن  21في كل يوم من األيام الـ  

ورهم، مستخدمين أهدافا  إيجابية وسلبية، كما ُطلب منهم اإلبالغ عن عدد الحصص التي شع

تم تناولها من الفاكهة والخضروات التي يعتبرها الباحثون كربوهيدرات صحية، وأنواع أخرى من  

 .األطعمة عالية الكربوهيدرات "غير الصحية" مثل البسكويت والبطاطس والكعك

وجود عالقة قوية يومية بين تناول المزيد من الفواكه والخضروات ورفع معدالت أظهرت النتائج  

بإجراء  الباحثون  قام  أكثر  بينهما  العالقة  لفهم  األخرى.  األطعمة  عكس  على  السيروتونين 

تحليالت إضافية ووجدوا أن تناول الفواكه والخضروات قد يؤدي إلى رفع المزاج اإليجابي في  

ها، ولكن تحتوي الدراسة على العديد من االختالفات الناجمة عن اختالف اليوم التالي لتناول

االستجابة لدى األشخاص لذا فأن هناك حاجة إلجراء المزيد من الدراسات لضبط العشوائية  

 لتقييم تأثير تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات على الحالة المزاجية والرفاهية.

 3الطعام والمزاج يأتي من دراسة عالقة أحماض أوميغا بين    وبإجراء بحث آخر عن العالقة

omega 3   بـ "التأثير المضاد لاللتهاب ". وقد وجد أن أحماض الدهنية وما يمكن تسميته 

وحمض  eicosapentaenoic acid (EPA) (PUFAs) المتعددة غير المشبعة  3األوميغا  
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docosahexaenoic acid (DHA)  قلبية الوعائية الوقاية  لها تأثير هام مضاد لألمراض ال

 بسبب التأثيرات المضادة لاللتهابات التي تتمتع بها.

عالج أشكال من أن تستخدم في  األحماض    كما وجدت دراسات أخرى أنه من الممكن لهذه

معظم مرضى االكتئاب يعانون أيضا من وجود أمراض   وأن األمراض العقلية منها االكتئاب 

أن كل من األمراض النفسية والقلبية مشتركة في بعض اآلليات  ار  اعتبقلبية لديهم، مما أدى إلى  

الغشائية،  البطانة  في  والخلل  الداخلية،  السيتوكينات  إنتاج  زيادة  وهي  المرضية  الفيزيولوجية 

وارتفاع مستوى الهوموسيستين في بالزما الدم. قد يعتمد التأثير االيجابي لألحماض األوميغا  

كتئاب على تواجدها بوفرة في الجهاز العديد من الدراسات دعمت غير المشبعة المضاد لال   3

غير المشبعة وتأثيرها المضاد لالكتئاب. كما أظهرت    3هذا الترابط بين تناول احماض األوميغا  

في البالزما أو أغشية خاليا   3PUFAدراسات سريرية أخرى وجود تراكيز منخفضة من أوميغا  

 تئاب. كل هذه العوامل مجتمعة تشير إلى االرتباط بينالدم لدى ألشخاص المصابين باالك

OMega-3PUFA  وأمراض االكتئاب مما يشجع على إجراء المزيد من التجارب الخاضعة

 للرقابة للتأكد من مدى صحة هذا االرتباط.

أحماض  تم إجراء العديد من التجارب السريرية لدى كل من  البالغين واألطفال لدراسة تأثير 

الرئيسي  PUFAs 3أوميغا   االكتئابي  االضطراب  الوالدة  ،(MDD) في  بعد  ما   ،واكتئاب 

القطب  ثنائي  االنتبا  ، واالضطراب   ، attention-deficit disorder  (ADD)ه  واضطراب 

 Obsessive compulsive (OCD) واضطراب الوسواس القهري   الذهانية  واالضطرابات  
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disorder  أقرت بوجود األثر اإليجابي لألحماض على مرضى الدراسات  قد  ومعظم هذه 

االكتئاب ولكن تجدر اإلشارة إلى أن نتائج هذه الدراسات قد تختلف أو تتعارض فيما بينها لعدة 

لل االستخدام  اختالف  المدروسة،  السكنية  المجموعات  اختالف  منها  الغذائية    متممات أسباب 

لى العناصر الغذائية من األطعمة، اختالف الجرعات، اختالف نسبة  بالمقارنة مع الحصول ع

عدم القدرة على التحكم باألمراض المترافقة، وفي النهاية االختالف في طريقة  ،EPA:DHAال  

 تقييم النتائج . 

الدهنية األساسية غير    3قام العلماء بأجراء أبحاث لتحديد اآلثار الجانبية ألحماض األوميغا  

كانت مرتبطة    ،DHAال  الية النشاط على الجهاز العصبي وال سيما أن مستويات  المشبعة ع

النشطة العسكرية  القوات  من  كبيرة  عشوائية  عينة  بين  االنتحاري  الموت  خطر  ومع   .بزيادة 

  وأنتكثيف األبحاث تم التوصل إلى ضرورة توفر العناصر الغذائية األساسية لوظيفة الدماغ  

األعراض  وخاصة  النفسية،  لألمراض  الخطر  عوامل  تحفيز  في  أهمية  ذو  يكون  قد  نقصها 

 DHA النفسية المرتبطة بالضغوطات والصعوبات، افترض هؤالء الباحثون أن انخفاض مستوى 

خطر الموت االنتحاري بين األفراد العسكريين وذلك باالعتماد على بيانات تم    قد يرتبط بزيادة

 جمعها لعدد كبير من وفيات االنتحار أثناء خدمتهم الفعلية.  

غضون   في  المختارة  الحاالت  لجميع  مصل  عينة  جمع  وقياس    12تم  االنتحار،  قبل  شهرا  

اض الدهنية لجميع الحاالت. وقد  األحماض الدهنية في الدم كنسبة مئوية من إجمالي األحم

في الدم. لم   DHA ٪ مع انخفاض مستوى 62تضمنت النتائج أن خطر االنتحار أعلى بنسبة 
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يكن هناك فرق كبير بالنتائج بين الحاالت عند النساء، لذا تبين أن المحميون من خطر االنتحار  

 .  DHA أعلى من ال هم الذين لديهم مستويات 

المنخفضة من اثنين من األحماض الدهنية األخرى على عالقة بازدياد كما وجد أن المستويات  

خطر االنتحار وهما حمض السيتريك وحمض اللينوليك ثنائي الوظيفة، بينما ارتبطت المستويات  

 المرتفعة من حمض البالميتوليك وحمض الفاكسين المتفارق بانخفاض مخاطر االنتحار. 

 متممات مشاركا ( ل   916خاضعة للتحكم الوهمي )تشمل  تجربة    15كما أجري تحليال  شامالـ  

PUFAs بأن القائلة  الفرضية  الفعال في دور EPA الختبار  المكون  بعالج   PUFAs هو 

الرئيسية االكتئاب  المعايير   .نوبات  استوفت  حال  في  الشامل  التحليل  في  التجارب  قبول  تم 

 التالية:  

 ية   تصميم دراسة مستقبلية، عشوائية، مزدوجة التعم (1)

 شكوى أولية من االكتئاب مع أو بدون شروط طبية مرضية    (2)

للمعالجة، بمفردها أو بالتزامن مع عالجات   3PUFAأوميغا    متممات إعطاء    (3)

 أخرى  

 اختيار طريقة قياس مناسبة لتقييم نتائج الحالة المزاجية للمرضى (4)

 مجموعة مقارنة الدواء الوهمي  (5)
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جرعة    ضمن EPA المن  ٪60حتوي على نسبة زيادة  التي ت  متممات كانت استنتاجاتهم أن ال 

 كانت فعالة ضد االكتئاب األولي. EPA ملغ من 200-2200

 EPA الوقائي بينما ال  في العالج  فعالة  DHAتقول إحدى الدراسات أن الحمية الحاوية على  

للتخفيف   DHA المعطى كمكمل هو أكثر فعالية من EPA غير فعال وقائيا ، ومع ذلك، فإن

االكتئاب  كبيرة  ،من  الدراستين  هاتين  بين  االختالفات  فإن  المباشرة    ،لذا  المقارنة  يجعل  مما 

 .بينهما صعبة

قد اختاروا نتيجة محددة وهي الموت االنتحاري    مجموعة الدراسة األولىعند المقارنة نجد أن  

وفحصوا شريحة معينة معظمهم من العسكريين الذكور. أما الثانية فقد قاموا بالبحث عن التحسن  

االكتئابي، وهي نتيجة أكثر عرضة لتحيز المريض وتضمنت الدراسات مع األفراد المصابين  

نتهم أكثر شموال  من عينة لويس، أي عينتهم  باالكتئاب من كال الجنسين وبالتالي فإن توزيع عي 

أكثر تمثيال لعامة السكان المصابين باالكتئاب. كما ركزت المجموعة األولى على مستويات  

ألوميغا   الغذائي  الثانية  3المصل  قامت  بينما  تأثير،  من    بفحص  واسعة   متممات مجموعة 

ية بما في ذلك العالج المفرد،  وطريقة استخدامها على العديد من األمراض النفس  3األوميغا  

وفترات العالج   ،EPA: DHA ونسب   المختلفة،والعالج بزيادة الجرعة، واستخدام الجرعات  

الرئيسي االكتئابي  االضطراب  المشخصة  األمراض  وتضمنت  بدرجات  (MDD) المختلفة. 

، وأمراض  مختلفة، واالضطراب ثنائي القطب، واالكتئاب، والنوبة االكتئابية، ومرض باركنسون 

القلب التاجية. لقد أفادت كلتا الدراستين عن صعوبة السيطرة على األمراض المصاحبة الطبية  
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والنفسية، بما في ذلك تعاطي المخدرات واضطراب ما بعد الصدمة، والتي قد تكون ذات صلة 

بشكل خاص باألفراد العسكريين. بالنظر إلى ما سبق، يصعب مقارنة هذه الدراسات قد يكون  

 ومن ناحية أخرى، قد يؤثر DHA التي تتعدى MDD فوائد لألعراض المعروفة باسم EPA لـ

DHA   حالة عن  النظر  بغض  الدماغ،  في  االنتحاري  السلوك  تنظم  التي  في  اآلليات  على 

  النفسية.

في الدراسة األولى، أظهر أن أربعة أحماض دهنية أخرى ال عالقة لها بتحسين بالمزاج لها  

على خطر االنتحار. لذا، من الصعب تفسير التأثير السريري العام لألحماض الدهنية  تأثير  

ذات   للتجارب  محدثا   تحليال   أجري  االلتباسات،  هذه  بعض  لتوضيح  محاولة  في  المختلفة، 

في عالج االضطرابات االكتئابية. الحظوا أن التحليالت التي  PUFAs 3ألوميغا   الشواهد 

على ركزت  سابقا   االكتئاب  PUFAs 3أوميغا    متممات آثار    أجريت  أعراض  ولكن   ،على 

الدهنية غير المشبعة قد تكون فعالة في    3استنتجوا أن التأثيرات البيولوجية ألحماض أوميغا  

تم إجراء    وأكثر من األنواع األخرى من االكتئاب  ،أنواع فرعية معينة من اضطرابات االكتئاب 

تجربة أجريت على مرضى لديهم تشخيص محدد لالضطرابات النفسية    11عدة أبحاث في ذلك  

الشديد  االكتئاب  اضطراب  النفسية  مرضى  (MDD) واالضطرابات  على  تجارب  سبع  و 

و ثمانية تجارب على مرضى يعانون من أعراض اكتئابية ولكن لم    ،االضطراب ثنائي القطب 

تجربة لمرضى بتشخيصات أخرى. أظهرت    13تئاب الرئيسي، و  يتم تشخيص اضطراب االك
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لدى المرضى الذين يعانون    كعوامل عالجية كان فعاال   PUFAs 3النتائج أن استخدام أوميغا  

 . MDD تشخيص ومرضى االكتئاب دون  MDD من تشخيص 

الذين يعانون من حاالت مرضية أخرى )مثل    للمرضى  نتائج غير حاسمة  العثور على  تم 

فصام، واألمراض القلبية الوعائية، واضطراب نقص االنتباه(، ولم يتم العثور على أي تأثير  ال

مفيد في األشخاص األصحاء الذين يعانون من أعراض االكتئاب، واألطفال والمراهقين الذين  

يعانون من اضطراب ثنائي القطب، والنساء المصابات باالكتئاب قبل الوالدة. وأثر أحماض 

كان ضعيفا ، ألن أربع دراسات أجريت على مرضى ثنائي القطب أبلغوا  PUFAs 3األوميغا 

التي تتكون    3أوميغا   متممات إن مستحضرات     PUFAs   3عن آثار ضعيفة لتدخل أوميغا  

، كان لها األثر السريري الفعال الرئيسي. األهم من ذلك، تم العثور  DHA ، بدال  منEPA من

عن كبيرة  سريرية  فعالية  أوميغا  على  استخدام  تم  من   PUFAs 3دما  بدال   مساعد  كعالج 

استخدامه كعالج رئيسي. كان العامل المحدد الرئيسي هو عدم قدرة الباحثين على التحكم في  

 جميع أسباب عدم التجانس في الدراسات المشمولة في التحليل.

والتي تم الترويج لها كطريقة لحماية    ، DHA و   EPAال  متممات قد يكون الكثير منا يتناول  

وإطالة العمر. فالدراسات   ،وتقوية الصحة العقلية  ،تحسين االستجابة المضادة لاللتهاب   ،القلب 

ألنها    متممات المذكورة أعاله ستدعم هذا القرار. ولكن هناك دراستان  تحذيران من تناول هذه ال

الدهنية لم تفعل    3أحماض األوميغا    ات متممتزيد خطر اإلصابة بسرطان البروستات كما أن  

شيئا  لتقليل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفيات الناجمة عن أمراض القلب لدى 
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وأيضا  جاءت تحذيرات مماثلة    ،األشخاص الذين لديهم عوامل خطر لإلصابة بأمراض القلب 

تناول   و   متممات حول  ال  متممات الفيتامينات  من  وغيرها  كاروتين  وفي    متممات بيتا  الغذائية 

النهاية فأجسامنا بحاجة إلى المصادر الكاملة للدهون والفيتامينات والمعادن والعناصر الداعمة 

والبد أيضا  من االهتمام بتناول العناصر  DHA و EPA األخرى، بدال  من االستخدام الوحيد لـ 

الغذائية ليس بديال  عن العناصر الغذائية المهمة التي    ت متمماالغذائية الطبيعية  ألن تناول ال

 .9نحصل عليها من تناول الفواكه والخضروات وحبوب القمح

 المعالجة الدوائية لالكتئاب -5

تعمل مضادات االكتئاب على إعادة المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ والتي تسمى النواقل 

 سيما السيروتونين والنورأدرينالين، ومضادات االكتئاب األخرى  العصبية إلى شكلها الطبيعي، وال

تعمل على الدوبامين، وقد وجد العلماء الذين يدرسون االكتئاب أن هذه المواد الكيميائية لها  

 دور في تنظيم الحالة المزاجية، لكنهم غير متأكدين من الطرق الدقيقة التي تعمل بها.

لالكتئاب   المضادة  األدوية  أنواع  وأشهر  أحدث  السيروتونين  ُتسمى  التقاط  عودة  مثبطات 

 وتشمل:  Selective serotonin reuptake inhibitors( SSRIsاالنتقائية )

 ( Prozacفلوكستين ) -

 ( Celexaسيتالوبرام ) -

 (Zoloftسيرترالين ) -
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 (Paxilباروكستين ) -

 (Lexaproاسيتالوبرام )  -

 ( Luvoxفلوفوكسامين ) -

مع مثبطات عودة التقاط    (SNRIsمثبطات عودة التقاط السيروتونين والنورابينفرين )تتشابه  

 (، وتشمل:SSRIsالسيروتونين االنتقائية )

 ( Eff exorفينالفاكسين ) -

 ( Cymbaltaدولوكستين ) -

 مثبطات المونو أوكسيداز 

اإلنزيمات  التي تثبط مجموعة من   الكآبة كانت تستعمل قديما في عالج األدوية مجموعة من

 .بأكسيداز أحادي األمين التي تدعى

األمريكية والدواء  الغذاء  إدارة    Monoamine oxidase inhibitors اعتمدت 

(MAOI) :لمعالجة االكتئاب 

 إيزوكربوكسازيد )ماربالن(  -

 فينيلزين )نارديل(  -

 سيليجلين )إمسام( -

 ترانيلسيبرومين )بارنيت( -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A2%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
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 مضادات االكتئاب ثالثية الحلقة

 :االكتئاب  االكتئاب التالية لعالج مضادات  اعتمدت إدارة الغذاء والدواء األمريكية

 األميتريبتيلين  -

 أموكسابين  -

 ديسيبرامين )نوربرامين(  -

 دوكسيبين  -

 إميبرامين )تفرانيل(  -

 نورتريبتيلين )باميلور(  -

 بروتريبتيلين  -

 تريميبرامين  -

 معدالت مستقبالت السيروتونين 

 فورتيوكسيتين  -

 ترازدون  -

 نافازودون  -
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 النورادرينالينمثبطات عودة التقاط 

 اتوموكسيتين  -

 ريبوكسيتين  -

 فيلوكسازين  -

 تينيلوكسازين  -

( أن تكون ذات آثار جانبية أقل والتي تكون أكثر شيوعا  في الفئات  SNRIs(و)SSRIsتميل )

الحلقات   ثالثية  االكتئاب  مضادات  مثل  االكتئاب،  مضادات  من  حسب   -القديمة  المسماة 

(، ومع ذلك، فإن هذه األدوية  MAOIsومثبطات المونوأمين أوكسيداز )  -تركيبتها الكيميائية  

تؤثر على كل شخص بشكل مختلف وال يوجد نهج واحد يناسب جميع األدوية، لذلك، بالنسبة  

لبعض الناس، قد تكون مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات أو مثبطات المونوأمين أوكسيداز 

 خيارا  أفضل. 

الذين  األشخاص  على  الغذائية   يجب  بالقيود  االلتزام  أوكسيداز  المونوأمين  مثبطات  يتناولون 

والدوائية الهامة لتجنب التفاعالت الخطيرة المحتملة، ويجب عليهم تجنب بعض األطعمة التي  

والنبيذ   الجبن  في  توجد  والتي  الكيميائية،  التيرامين  مادة  من  عالية  مستويات  على  تحتوي 

في ذلك مزيالت االحتقان، إذ تتفاعل معظم مثبطات المونوأمين    والمخلالت، وبعض األدوية بما

أوكسيداز مع التيرامين بطريقة قد تسبب ارتفاعا  حادا  في ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى اإلصابة  
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المونوأمين   مثبطات  يتناول  الذي  الشخص  إعطاء  الطبيب  على  يجب  لذلك  دماغية،  بسكتة 

 دوية والمواد المحظورة.أوكسيداز قائمة كاملة باألطعمة واأل

فيما يتعلق بتناول مضادات االكتئاب المختلفة، يجب على األشخاص تناول جرعات منتظمة  

أسابيع على األقل، وأحيانا  لمدة أطول من ذلك، حتى يبدأ التأثير الكامل للدواء   4إلى  3لمدة 

حددها الطبيب، حتى في  عليهم، لذلك يجب عليهم االستمرار في تناول الدواء لفترة من الوقت ي

حال شعورهم بتحسن، لمنع حدوث انتكاس، ويجب أن يتخذ قرار التوقف عن تناول الدواء كل  

 من المريض والطبيب معا ، ويجب أن يتم فقط تحت إشراف الطبيب.

يجب إيقاف بعض األدوية تدريجيا  لمنح الجسم وقتا  للتكيف، على الرغم من أنها ال تسبب 

انا ، إال أن إيقاف مضادات االكتئاب فجأة يمكن أن يسبب أعراض االنسحاب أو  اعتيادا  أو إدم

يؤدي إلى االنتكاس، وقد يحتاج بعض األفراد مثل المصابين باالكتئاب المزمن أو المتكرر، 

 إلى االستمرار في تناول الدواء إلى أجل غير مسمى. 

ن يكون المرضى منفتحين على  باإلضافة إلى ذلك، في حال عدم فعالية أحد األدوية، يجب أ

من الممولة  األبحاث  أظهرت  إذ  آخر،  دواء  العقلية    تجربة  للصحة  الوطني   Theالمعهد 

National Institute of Mental Health    (NIMH)    أن أولئك الذين لم تتحسن صحتهم

ضيفوا دواء   بعد تناول الدواء األول غالبا  ما تتحسن حالتهم بعد أن ينتقلوا إلى دواء مختلف أو ي

 آخر إلى دوائهم الحالي.



27 
 

مع   جنب  إلى  جنبا   للقلق،  المضادة  األدوية  أو  المنبهات  مثل  أخرى،  أدوية  أحيانا   ُتستخدم 

مضادات االكتئاب، خاصة  إذا كان الشخص مصابا  بمرض مصاحب، ومع ذلك، ال تكون  

بمفردها، ويجب تناولهما  األدوية المضادة للقلق أو المنبهات فعالة ضد االكتئاب عند تناولها  

 .10فقط تحت اإلشراف الدقيق للطبيب 
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 أدوية عالج االكتئاب  -1-الجدول 

 الزمرة الدوائّية  مضادات االكتئاب  العيار  الجرعة  التأثيرات الجانبّية

 غثيان  -

 جفاف فم  -

 اضطرابات في النوم  -

 نعاس -

 تعّرق  -

 عجز جنسي  -

ة:   ــّ ــيـــــ األولـــ ــة   20- 10الـــــجـــــرعـــــ

 ملغ/يوم عبر الفم

ة:    ــاديــــّ  40- 20الجرعــــة االعتيــ

 ملغ /يوم عبر الفم

ملغ /يوم 40الجرعـة القصــــــــــــــوى:

 عبر الفم.

ملغ يوميا  20يزيد عند الحاجة ب 

 بفاصل أسبوع أو أكثر

ملغ،  20ملغ، 10

ملغ  40  

 )أقراص( 

 سيتالوبرام

(Citalopram) 

 

مثبطات التقاط 

السيروتونين  

 االنتقائية 

 غثيان  -

 جفاف فم  -

 اضطرابات في النوم   -

 نعاس -

 تعّرق  -

 عجز الجنسي  -

ة:   األوليــــــّ ملغ/يوم    10الجرعــــــة 

 عبر الفم

ة:   ــّ ــاديـــــ ــيـــــ االعــت ــة  - 10الــجــرعـــــ

 ملغ/يوم عبر الفم20

ــوى:    ملغ/يوم  20الجرعة القصــــــــ

 عبر الفم

ملغ  20ملغ و 10

 )أقراص( 

 إسيتالوبرام 

)Escitalopram ( 
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ملغ  10-5يزيـد عنـد الحـاجـة ب 

 يوميا بفاصل أسبوع أو أكثر

 غثيان -

 عصبية  -

 فقدان الشهية  -

 أرق  -

 عجز جنسي  -

 

ة:   ــّ ــيــــــ األولــــــ ــة  ــرعــــــ ــجــــــ - 10الــــــ

 ملغ/يوم عبر الفم20

ة:  ــّ ــاديـــــ االعــــــتــــــيـــــ ــة     20الــــــجــــــرعـــــ

ــفـــــــم 40 الـــــ ــبـــــــر  عـــــ ــلـــــــغ/يـــــــوم   مـــــ

ــقصــــــــــــــــــوى:   الــ ــة  ــرعـــــ ــجــ - 60الــ

 ملغ/يوم عبر الفم.80

ملغ  20ملغ و 10

 )كبسوالت( 

 فلوكسيتين 

(Fluoxetine) 

 غثيان -

 نعاس -

 تعّرق  -

 فقدان الشهية عجز  -

 جنسي  -

 

ة:   ــّ ــيــــــ األولــــــ ــة  ــرعــــــ ــجــــــ - 50الــــــ

ــم. 100 ــفـــ الـــ ــر  ــبـــ عـــ ــوم  ــغ/يـــ ــلـــ  مـــ

ة:  ــّ ــاديــــــ ــيــــــ ــتــــــ االعــــــ ــة  ــرعــــــ ــجــــــ  الــــــ

ــفــم. 15-200 ال عــبــر   مــلــغ/يــوم 

ــوى:  الــــــــــقصـــــــــــــــــــــ  الــــــــــجــــــــــرعــــــــــة 

ــم. 300 ــفـــ الـــ ــر  ــبـــ عـــ ــوم  ــغ/يـــ ــلـــ  مـــ

ملغ   50يزاد عند الحاجة بمقدار  

 أيام 4-3يومي ا بفاصل 

ملغ  100- 50

 )أقراص( 

 فلوفوكسامين 
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 غثيان  -

 نعاس -

 وهن  -

 تعرق  -

 إمساك -

 جفاف فم  -

 دوخة -

 جنسي عجز  -

ة:   ــّ األولــــــيـــــ ــة  - 12.5الــــــجــــــرعـــــ

ــفــــــم. 25 الــــ ــر  غــــــبــــ ــوم  ــلــــــغ/يــــ  مــــ

ة:   ــّ ــاديـــــ ــيـــــ االعــت ــة  - 25الــجــرعـــــ

ــفــــــم. 50 الــــ ــر  عــــــبــــ ــوم  ــلــــــغ/يــــ  مــــ

ــوى:  الــــــــــقصـــــــــــــــــــــ  الــــــــــجــــــــــرعــــــــــة 

ــفــــــم. 75 الــــ ــر  عــــــبــــ ــوم  ــلــــــغ/يــــ  مــــ

ــدار  بـمـقـــــ ــة  ــاجـــــ الـحـــــ ــد  عـنـــــ يـزاد 

 ملغ/يوم بفاصل أسبوع.12.5

ملغ  25- 12.5

)أقراص ذات  

 تحرير مضبوط(

باروكسيتين ذو  

 تحرير مضبوط 

 غثيان  -

 نعاس -

 وهن  -

 تعرق  -

 إمساك -

 جفاف فم  -

 دوخة -

جنسي  -  عجز 

 

ة:   ــّ ــيــــــ األولــــــ ــة  ــرعــــــ ــجــــــ - 10الــــــ

ــفـــــــم 20 الـــــ ــبـــــــر  عـــــ ــلـــــــغ/يـــــــوم   مـــــ

ة:   ــّ ــاديـــــ ــيـــــ االعــت ــة  - 20الــجــرعـــــ

الــــــــفــــــــم. 40 عــــــــر   مــــــــلــــــــغ/يــــــــوم 

ــوى:    ملغ/يوم. 60الجرعة القصــــــــ

الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــم.   عـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــر 

ــاجــــــــــة  ــحــــــــ الــــــــ ــد  عــــــــــنــــــــ ــزاد  يــــــــ

- 1ملغ/يوم بفاصـــــــــــل  10بمقدار

 أسبوع.2

10 -20-30 -

ملغ )أقراص 04

 ذات تحرير اني( 

باروكسيتين ذو  

 تحرير آني 
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 غثيان -

 رعشة -

 إسهال -

 جفاف فم   -

 عجز جنسي  -

ة:   ــّ ــيــــــ األولــــــ ــة  ــرعــــــ ــجــــــ - 25الــــــ

ــفــــــم. 50 الــــ ــر  عــــــبــــ ــوم  ــلــــــغ/يــــ  مــــ

ة:   ــّ ــاديـــــ ــيـــــ االعــت ــة  - 50الــجــرعـــــ

ــم. 100 ــفـــ الـــ ــر  ــبـــ عـــ ــوم  ــغ/يـــ ــلـــ  مـــ

الــقصــــــــــــــــوى:   ــة  - 150الــجــرعـــــ

ــم. 200 ــفـــ الـــ ــر  ــبـــ عـــ ــوم  ــغ/يـــ ــلـــ  مـــ

ــاجــــــــــة  ــحــــــــ الــــــــ ــد  عــــــــــنــــــــ ــزاد  يــــــــ

ــل  ملغ/يوم بف25بمقدار - 1اصـــــــــ

 أسبوع.3

ملغ،  50ملغ، 25

ملغ  100

 )كبسوالت( 

 سيرترالين 

)Sertraline ( 

 زيادة وزن  -

عام -  خدر 

 

ة:   ــّ ــيــــــ األولــــــ ــة  ــرعــــــ ــجــــــ - 15الــــــ

ــفــــــم. 30 الــــ ــر  عــــــبــــ ــوم  ــلــــــغ/يــــ  مــــ

ة:   ــّ ــاديـــــ ــيـــــ االعــت ــة  - 30الــجــرعـــــ

ــفــــــم. 45 الــــ ــر  عــــــبــــ ــوم  ــلــــــغ/يــــ  مــــ

ملغ/يوم  60الجرعـة القصــــــــــــــوى:  

 عبر الفم.

ملغ،  30ملغ، 15

ملغ )أقراص(45  

 ميرتازابين 

(Mirtazapine) 

مضادات االكتئاب  

 رباعّية الحلقات
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 المعالجة النباتية لالكتئاب -6

 العالج بالنباتات  -6-1

بدأت "الموجة   ، حيث ازداد استخدام المنتجات الطبية النباتية في اآلونة األخيرة بشكل سريع

الخضراء" في السبعينيات وتزايدت بشكل مطرد خالل السنوات العشر الماضية. وبالتوازي مع  

 الطلب المتزايد، يخضع تسويق هذه المنتجات للتنويع. 

على الرغم من أن عدد األدوية العشبية التي يتم تطبيقها في الطب المسند باألدلة آخذ في 

الغذائية. نظرا  ألن اللوائح    متممات ظة زيادة أكبر بكثير في فئة الاالزدياد، إال أنه يمكن مالح 

القانونية المتعلقة بهذه الفئات مختلفة بشكل أساسي، فقد تختلف المنتجات المصنعة اختالفا   

 كبيرا  في الجودة والفعالية.

ة وعلم  يتطلب تطبيق النباتات الطبية في العالج الحديث الكفاءة في كل من الكيمياء النباتي

 .  11األدوية النباتية، وتتطلب المجموعة الواسعة والمتنوعة من المنتجات النباتية خبرة خاصة

 من النباتات إلى األدوية -6-2

الطريقة األكثر تقليدية التي يتم بها تطبيق النباتات الطبية في العالج هي في شكل عصارات 

أو خالصات مغلية، هذه الخالصات المائية توفر طريقة أكثر أمانا  للتطبيق من تناول النباتات  
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الخام )المطحونة(، حيث يساعد التسخين على قتل مسببات األمراض من جراثيم وغيرها )جزئيا   

 .  الطبية النباتات  من بالملوثات  اإلصابة خطرعلى األقل(، وبالتالي ينخفض 

لقد فقد الشاي الطبي أهميته في الوقت الحاضر، باألخذ في االعتبار بعض العيوب )التحضير  

يستغرق وقتا  طويال  والماء المستخدم لحل الشاي ليس أفضل مذيب الستخالص العديد من 

 ات الطبية(. المكونات النشطة للنبات

عكس   وعلى  النباتية،  المستخلصات  من  الحديثة  النباتي  العالج  أدوية  يتم تحضير  ما  عادة  

المواد التركيبية القديمة من المعتاد أن يحتوي المنتج على مزيج من عدة نباتات، ويرجع سبب 

حاالت  تحضير المنتجات المركبة إلى تقليد طويل يعود إلى العصور القديمة، وفي كثير من ال

يوجد سبب منطقي وراء التكوينات المركبة. على سبيل المثال، في حالة مشاكل الجهاز الهضمي 

من   الراحة  توفير  أجل  من  مختلفة  عمل  آليات  ذات  نباتات  تطبيق  الحكمة  من  الوظيفية، 

 األعراض المختلفة للمتالزمة الهضمية.  

المنتجات   بأن  الشائع  للقول  عام  أساس  يوجد  ال  ذلك،  من  ومع  أكثر  من  )المكونة  المركبة 

مركب( أكثر فائدة وذلك ألن كل عنصر من المكونات يقوي تأثير المكونات األخرى، حيث قد  

يكون العكس تماما  هو الصحيح ففي بعض الحاالت قد تحدث تأثيرات تآزرية سلبية )قد يتم  

 .تثبيط امتصاص بعض المكونات بفعل مكونات أخرى(
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استخدام المستخلصات العشبية في العالج بالنباتات له مزايا عديدة. أوال ، يضمن االستخراج  

األنزيمية   العمليات  لالستخالص  أن  االستقرار  التالية  أن  كما  المنتج،  تركيبة  تغير  لن 

 الميكروبيولوجي للمستخلصات أكبر من استقرار المواد النباتية الجافة.  

تحضير المستخلصات المركزة، فمن الممكن إعطاء جرعات كبيرة جدا  من المواد  ثانيا ، إذا تم  

من   بدال   واحدة  كبسولة  المثال،  سبيل  )على  مناسبة  بطريقة  األوراق    50النباتية  من  جرام 

 .  11الجافة(

 العالج بالنباتات حول العالم   -6-3

بالنباتات الطبية في بثبات على اهتمامها  البلدان األوربية التي لها   حافظت صناعة األدوية 

تاريخ طويل في تطبيق النباتات الطبية في العالج )خاصة ألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا(، 

من   المئات  تسويق  يتم  الحديث.  الطب  من  يتجزأ  ال  جزء   بالنبات  العالج  يعتبر  وبالتالي 

دان، حيث يتم تحضير  المستحضرات المعتمدة على النباتات الطبية كأدوية مسجلة في هذه البل

نباتية، ويتم توضيح المكونات  معظم هذه المنتجات من مستخلصات نباتية أو مستخلصات 

النشطة وآليات العمل في العديد من الحاالت ويتم إجراء العديد من التجارب السريرية لتأكيد  

 الفعالية.  

ت ذات األصل الطبيعي  في النصف الثاني من القرن العشرين، ازداد االهتمام العام بالمنتجا

في البلدان المتقدمة، يفسر هذا االهتمام سبب استمرار اكتساب المنتجات العشبية قوة في الوقت 
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٪( من السكان  80- 30الحاضر، في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، تستخدم نسبة كبيرة ) 

تبر منتجات العالج  البالغين مستحضرات بديلة )غير كيميائية( كجزء من العالج الذاتي. تع

بالنباتات من بين أكثر المنتجات استخداما . ومع ذلك، حتى في عصر صناعة األدوية الحديثة،  

  4فإن عدد كبير من سكان العالم ال يمكنهم الحصول على األدوية، حيث أن ما يقرب من  

الرعاية  مليارات شخص يعيشون في البلدان النامية لديهم في أفضل األحوال وصول محدود إلى  

يعتبر   لهم،  فبالنسبة  تكاليفها،  الحديثة أو تحمل  إلى األدوية  الطبية، أو ال يمكنهم الوصول 

على   التقليدية  األدوية  تعتمد  ما  عادة   للشفاء،  الرئيسي  المصدر  هو  المحلي  التقليدي  الطب 

 .نباتات طبية )أو نادرا  ما تكون من أصل حيواني أو فطري(

(، يعتبر الطب التقليدي جزءا  من الطب الرسمي ويتم تدريسه  في آسيا )وخاصة في الصين

الخام( هو   النباتية )والمواد  للمنتجات  الرئيسي  المصدر  الواقع،  الجامعي. في  المستوى  على 

آسيا: فالصناعة الزراعية للنباتات الطبية تتزايد بسرعة، ويتم تحديث طرق المعالجة، ويزداد  

هائية للتصدير. من حيث حجم المبيعات التجارية، فإن خمسة  حجم المواد الخام والمنتجات الن

والجنكو  والجينسنغ  والثوم  الصويا  )فول  األولى  المرتبة  تحتل  طبية  نباتات  عشرة  من 

٪ من صادرات النباتات 80والسيميسيفوغا( ُتزرع إلى حد كبير في آسيا، ويأتي ما يقرب من  

ن أو من الهند، وقد يكون الوضع مماثال  في الطبية الموجهة إلى الواليات المتحدة من الصي

 .أوروبا



36 
 

أن البلدان النامية قد يتم إمدادها بالمنتجات الطبية   (WHO) أدركت منظمة الصحة العالمية

المناسبة فقط من خالل تطوير الموارد المتاحة محليا . من أجل تحقيق هذا الهدف، أطلقت 

الت للطب  استراتيجيتها  العالمية  الصحة  المبادرة منظمة  هذه  عن  نتج  الثمانينيات.  في  قليدي 

نباتات طبية جديدة في السوق األوروبية وحظي عدد متزايد منها بالقبول في دستور   ظهور 

للغاية ويتزايد حجم   الطبية اآلسيوية مكثفا   للنباتات  العلمي  التحليل  يعتبر  األدوية األوروبي. 

التقليدية التي نشأت  المعرفة الداعمة للتطبيق العقالني. أصبحت العد  النباتات الطبية  يد من 

خارج أوروبا جزءا  من العالج بالنباتات األوروبية، وازداد تأثير األنظمة الطبية التقليدية اآلسيوية  

في أوروبا. ومع ذلك، بالتوازي مع هذا، فإن نطاق التطبيقات التقليدية أصبح يضيق بشكل  

 .تدريجي

في   األغذية  صناعة  المنتجات  استهدفت  تجاه  اإليجابي  المستهلك  موقف  المتقدمة  البلدان 

أو   المدعمة"  "األطعمة  أو  الوظيفية"  "األغذية  باسم  إليها  المشار  المنتجات  ظهرت  النباتية. 

الغذائية.   متممات "األطعمة الصحية" لتلبية هذه المطالب. وفئة المنتجات األكثر شيوعا  هي ال

الخلفية   البالمقارنة مع األدوية،  ناقصة. في  الفئات  لهذه  الغذائية منذ عدة   متممات القانونية 

عقود، كانت المكونات الرئيسية هي الفيتامينات والمعادن. في الوقت الحاضر، نتيجة الثغرات  

في الخلفية القانونية، تنبع المكونات األكثر شعبية من النباتات الطبية، والعديد من المنتجات  

 عشبية المسجلة. مطابقة عملي ا لألدوية ال
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التناقضات بين   بالفيتامينات والمعادن وتطبيق    متممات من أجل حل  النظام الغذائي المعتاد 

الغذائية، قامت أميركا، وبعد ذلك قدم مشرعو    متممات المكونات األخرى غير الغذائية في ال

غذا تأثيرات  ذات  أخرى  "مواد  عليه  أطلقوا  ما  استخدام  إمكانية  األوروبي  أو  االتحاد  ئية 

فسيولوجية". ونتيجة لهذا التحرير، زاد عدد المكونات والمنتجات المحتملة بشكل مفاجئ وتم  

 طرح عدة آالف من المنتجات الجديدة في السوق الحقا . 

تم اختيار الغالبية العظمى من المكونات العشبية من مواد الطب التقليدي أو الطب القائم على  

ديد من هذه المكونات قد أكدت فعاليتها في بعض األمراض، إال األدلة. على الرغم من أن الع

الغذائية، ألن "الملصقات والعرض واإلعالن    متممات أنه ال يمكن ذكر ذلك عند تطبيقها في ال

يجب أال تنسب إلى مالحق طعام هي خاصية للوقاية من مرض بشري أو عالجه أو عالجه،  

الغذائية في أن    متممات لة الرئيسية في حالة الأو الرجوع إلى هذه الخصائص ". تكمن المشك

االتحاد   في  األقل  )على  النهائية  المنتجات  وجودة  النباتات  من  المشتقة  المكونات  جرعات 

بشكل  المنتجات  من  الفئة  هذه  تنوع  إلى  يؤدي  مما  عمليا ،  للرقابة  خاضعة  غير  األوروبي( 

 .11كبير
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 لمزاج النباتات المستخدمة في عالج اضطرابات ا -6-4

 الكركم -1

 Curcuma longa االسم الالتيني:

 Zingiberaceae الفصيلة:

 الجذور  القسم المستخدم:

 الكركمين :العناصر الفعالة

 التركيب الكيميائي وآلية التأثير: 

منذ  معروف  عشبي  دواء  الكركم  يعد 

مغ    560إلى    140القدم، كانت المستخلصات المائية عند إعطائها عن طريق الفم للفئران من  

يوما ، قادرة على زيادة نشاط الفئران التي أُعطي لها المستخلص. كانت تأثيرات    14كغ لمدة    /

بجرعة   ال  560المستخلصات  الفلوكستين  تأثير  من  أقوى  كغ   / ووفقا  مغ  لالكتئاب،  مضاد 

في دماغ الفأر، أظهرت الدراسات مونو أمين أوكسيداز  للدراسات يعود ذلك التأثير بسبب تثبيط  

الحديثة أيضا  أن الكركمين يمكن أن يرفع من إفراز النورإبينفرين والسيروتونين والدوبامين في  

 .12القشرة األمامية والحصين في الفئران

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
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 :ستطباباالستطبابات ومضادات اال

 التقليل من التهاب المفاصل  •

 عالج حرقة المعدة •

 عالج الصداع  •

 الت البرد ونز  عالج التهاب الشعب الهوائية •

 تقليل أعراض االكتئاب  •

 المساعدة في فقدان الوزن الزائد  •

بعض   يوجد  أنه  إال  المتعددة  للكركم  الصحية  الفوائد  من  خاللها  بالرغم  يمنع  التي  الحاالت 

 :استخدام الكركم، والتي تتضمن كل من

إن االستهالك المطول للجرعات العالية من مستخلص الكركم قد يسبب   :االستهالك المفرط

 .اإلمساكالجفاف و تلبك في المعدة أو في الكبد، وكذلك 

الكركم قد يكون ممنوع من قبل األشخاص الذين يعانون من حصى   استخدام ة:المرار مشكالت 

 .في المرارة، أو أي مشكالت فيها

النساء الحوامل باستشارة الطبيب قبل استخدامه فقد يكون له تأثير    تنصح  ل:الحوامالنساء  

 .حفز النقباضات الرحمم

ذلك األسبرين عليهم استشارة    المصابين  م:الدمميعات   بما في  الدم  يتناولون مميعات  الذين 

 .الطبيب قبل تناول الكركم؛ ألنه يعمل كمضاد لتجلط الدم

https://www.webteb.com/gastrointestinal-tract/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83
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تناول الكركم بحذر من قبل األشخاص الذين يعانون من نقص الحديد؛    يجب   :الحديدامتصاص  

 .ألنه يحد من امتصاص الحديد في األمعاء

الكركم من مستويات التستوستيرون وبالتالي يقلل حركة الحيوانات المنوية، لذا  يقلل :الخصوبة

 .ن يخططون لإلنجاب يجب تناول الكركم بحذر من قبل الذكور الذي

 

 

 ميائية للكركمين الصيغة الكي -1-الشكل 
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  عشبة العنزة -2

 Epimedium brevicornum االسم الالتيني:

 Berberidaceae الفصيلة:

 األوراق  القسم المستخدم:

 الفالفونوئيدات، اإليكارين  :العناصر الفعالة

 التركيب الكيميائي وآلية التأثير: 

يستخدم كان  التقليدي،  الصيني  الطب  األداء   E. brevicornum في  وزيادة  الكلى  لتقوية 

الذهني والجسدي، حيث يمتلك هذا النبات مجموعة واسعة من التأثيرات البيولوجية والدوائية 

ويساهم في تحسين نظم القلب وعمل األوعية الدموية والدورة الدموية والجهاز التناسلي، يشير  

النبات، حيث أنه يحفز   لالكتئاب لمستخلص عدد كبير من الدراسات إلى التأثيرات المضادة  

 التأثير المضاد لالكتئاب من خالل تثبيط المونو أمين أوكسيداز.

من   المستخلصة  الفالفونوئيد  مركبات  النواقل   E. brevicornumتزيد  بعض  فعالية  من 

ئيسي  العصبية، والتعبير الجيني لمستقبالت النواقل العصبية في الغدة النخامية. إن المركب الر 

لهذا النبات وهو اإليكارين فالفونوئيد وقادر على عبور الحاجز الدموي في الدماغ ويقلل من  

 .  13التهاب الدماغ واألضرار التأكسدية
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باستخدام   العالج  اإلجهاد   40- 20أدى  انخفاض في عالمات  اإليكارين في  من  كغ  مغ / 

تجارب، كما بحثت دراسة في التأكسدي وانخفاض أعراض االكتئاب بشكل ملحوظ في فئران ال

اآلثار العالجية لمستخلص اإليكارين على االكتئاب المزمن الناجم عن اإلجهاد فوجد أن اإلجهاد  

  ، (T3ويقلل من ثالثي يود الثيرونين في الدم )  الهرمون المنشط لقشرة الكظرالمزمن يزيد من  

(. أدى العالج الالحق T4وهرمون الغدة الدرقية )  ACTHلكنه لم يسبب اختالفات كبيرة في  

باستخدام اإليكارين إلى تحسين أعراض االكتئاب من خالل خفض المستويات المرتفعة من  

الهرمون المنشط لقشرة الكظر في دماغ ومصل فئران التجارب، لذا يمكن أن تكون تأثيرات  

 .13كظري -نخامي -محور وطائي  ة لالكتئاب ناتجة عن تعديل اإليكارين المضاد 

 :بات ومضادات االستطباباالستطبا

العديد  في الطب الشعبي لتعزيز صحة الجهاز الهضمي ولعالج  عشبة العنزةلطالما استخدمت  

 :من فوائد الميرمية للبطن ما يلي .من أعراض أمراض الجهاز الهضمي والقولون 

 .فقدان الشهية •

 .انتفاخ البطن •

 .عدةألم أو التهاب الم •

 .اإلسهال •

 .المغص  •

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDsNuy-cvvAhXtz4UKHQnZCWgQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25B1_%25D9%2588%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A-%25D9%2586%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2583%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%258A&usg=AOvVaw0bUanj824eElWuZOJXZJYz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDsNuy-cvvAhXtz4UKHQnZCWgQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25B1_%25D9%2588%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A-%25D9%2586%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2583%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%258A&usg=AOvVaw0bUanj824eElWuZOJXZJYz
https://altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A/%D9%86%D9%81%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86-936
https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
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 .قرحة المعدة •

 .فم، وعسر الهضمجفاف ال •

آمنا  بشكل عام، في حال استخدامه بكميات معقولة بشرب المغلي    عشبة العنزةيعد استخدام  

وي على مستخلصاتها على الجلد لفترة  أو المنقوع عن طريق الفم أو بوضع الكريم الذي يحت 

 أشهر.   4قليلة نسبيا  تعادل 

أنها قد تؤدي إلى خفض ضغط الدم لدى األشخاص الذين لديهم ضغط    الميرميةمن أضرار  

 .لك يجب مراقبة ضغط الدم بشكل مستمر عند تناولهدم منخفض مسبقا ، لذ 

 

 

 الصيغة الكيميائية لإليكارين  -2-لشكل ا
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 " العرن المثقب" St. John يوحناالقديس عشبة  -3

 Hypericum perforatum االسم الالتيني:

 Hypericaceae الفصيلة:

األجزاء الموجودة يتم تجفيف    القسم المستخدم:

فوق سطح األرض )األوراق والزهور والساق( قبل  

٪ من اإليثانول )حجم / حجم(. نسبة األعشاب إلى المستخلص هي  80االستخالص باستخدام  

 ٪. 100أصلي  لمستخلص  1:  12

 هايبرسين، هايبرفورين  الهيبريسين، :العناصر الفعالة

 التركيب الكيميائي وآلية التأثير: 

يعد الموطن األساسي للنبات في أوروبا ولكنه ُيظهر توزعا  تلقائيا  في جميع أنحاء العالم خاصة  

في المناطق المعتدلة وشبه االستوائية بما في ذلك الصين وتركيا وأوكرانيا وروسيا والهند وكندا 

يرات الرافعة  والواليات المتحدة األمريكية. حتى اآلن، تم إجراء العديد من الدراسات حول التأث

لهذا  المحتملة  العالجية  التأثيرات  أكدت  والتي  والبشر  الفئران  لالكتئاب في  والمضادة  للمزاج 

 .14النبات 

ليس فقط في عالج االكتئاب ولكن أيضا  في منع تكراره،    H. perforatumيساهم مستخلص  

هذا التأثير وآليات   تم إجراء العديد من الدراسات للكشف عن المركبات الكيميائية المسؤولة عن
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عملها. أثبتت الدراسات البيوكيميائية أن النبات مثبط ضعيف لمونو أمين أوكسيداز ولكنه يمنع  

تلقيم    H. perforatumعودة التقاط السيروتونين والدوبامين والنورأدرينالين، يمارس مستخلص  

السيروتونين، ويغير    راجع سلبي على مستقبالت بيتا األدرينالية وتأثير تنظيمي ل مستقبالت 

 . 14من تركيز النواقل العصبية في مناطق معينة من الدماغ

يحسن أعراض    H. perforatumمغ/ كغ من مستخلص    75-150أظهرت الدراسات أن  

الهرمون الموجه لقشر االكتئاب الناجم عن اإلجهاد المزمن ويقلل من المستويات المتزايدة من  

 . 14في الدمالكظرية 

 االستطبابات ومضادات االستطباب

 . عالج االكتئاب 1

 . تخفيف األعراض االنسحابية لدى المدمنين 2

 . إعادة توازن الهرمونات 3

 . التخفيف من ألم البواسير خالل الحمل4

 . تحسين المزاج وعالج األرق 5

 . الوقاية من السرطان 6
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إاّل أّن هناك بعض الحاالت   القديس يوحناعلى الّرغم من الفوائد العديدة التي ُتقّدمها عشبة  

 التي ينبغي فيها أْخذ الحيطة والحذر، وهي بحسب ما يأتي:

القديسين   :الزهايمرمرضى   أّن استهالك عشبة  ُيعتَقد  ُيساهم في زيادة خطر اإلصابة    إذ  قد 

 . لزهايمرابالخَرف عند األشخاص الُمصابين بمرض 

قبل   القديسين  عشبة  استعمال  تجّنب  ُيوصى  عملية جراحية:  إجراء  عند  للتخدير  المعرضون 

أسبوعين على األقل من موعد الجراحة؛ حيث تبّين أّن استخدام التخدير للذين استهَلكوا هذه  

 شهٍر قد ُيسّبب مضاعفاٍت خطيرة  في القلب لديهم أثناء إجراء العملّية الجراحّية.  أ  6العشبة مّدة  

المصابون باضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط: إذ إّن استهالك عشبة القديسين قد ُيسبّ ب  

لذلك   خاّصة عند المرضى الذين يستخدمون دواء ميثيل فينيدات   ،تفاقم أعراض هذا االضطراب 

 فإّنه ُينَصح بعدم استهالكهم لعشبة القديسين مع هذا الدواء حّتى معرفة المزيد من المعلومات.  

األمر   الذين يعانون من العقم: ُيعتَقد أّن تناول عشبة القديسين قد ُيؤّثر في فرصة حدوث الحمل

 من ق َبل األشخاص الذين ُيعانون  الذي يتطّلب تجّنب استهالكها في حالة الرغبة بالحمل، خاّصة  

 من مشاكل في الخصوبة. 
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 في عشبة القديس لوقا  العناصر الفعالة -3-الشكل 
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 " الالفندر"  زهرة الخزامى -4

 Lavandula officinalis االسم الالتيني:

 Lamiaceae الفصيلة:

 األزهار والساق المستخدم:القسم 

 L. officinalisتم استخالص سيقان وأزهار  حيث ي 

تباعا مع الميثانول عن طريق النقع في درجة حرارة  

 ساعة.  48درجة مئوية( على مدى  25الغرفة )

 لينالول :العناصر الفعالة

 التركيب الكيميائي وآلية التأثير: 

ئص عالجية مثل إدرار البول، مضاد للتعرق، مضاد لالختالج،  يحتوي الخزامى على خصا

تمت  الزهايمر.  ولمرض  للقلق  ومضاد  األرق،  كعالج  مهدئ،  للصداع،  مضاد  للريح،  طارد 

أنواع   من  لعدد  لالكتئاب  المضادة  التأثيرات  المستخلصات  Lavandulaدراسة  أن  ووجد   ،

كغ(، كما هو الحال مع فلوكستين،   /مغ   100 -400)  L. officinalisالكحولية والمائية من  

 .Lكان لها تأثير مماثل لمضادات االكتئاب لدى فئران التجارب. تسبب استنشاق مستخلص  

officinalis    في زيادة مستويات السيروتونين في البالزما ومستقلباته عند النساء الحوامل عند

اال تسبب  التعمية،  أحادية  عشوائية  سريرية  تجربة  في  بزيت  الوالدة.  اليومي   .Lستحمام 
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angustifolia    العطري في تحسن الحالة المزاجية وانخفاض ملحوظ في أعراض االكتئاب. تم

 .Lإثبات الخصائص المضادة لالكتئاب لمركب لينالول، وهو المركب الرئيسي لزيت وخالصة  

angustifolia15  .  تعود تأثيراتLinalool  ى مستقبالت  المضادة لالكتئاب من خالل التأثير عل

 .15أنظمة هرمون السيروتونين والنورأدرينالين

 االستطبابات ومضادات االستطباب

الصداع   من  يخفف  كما  والقلق،  بالتوتر  الشعور  النبات  هذا  زيوت  عن  الناتج  العطر  يقلل 

ُتستخدم لتحسين    .Aromatherapy والعصبية واألرق، ما يدعوا الستخدامه في العالج العطري 

المزاج خاصة للبالغين الذين يعانون من الخرف، حيث ترسل مستقبالت الرائحة رسائل إلى  

 الدماغ عند اشتمام رائحتها. 

، خاصة لمن يعانون من اضطرابات   ُتحشى الوسائد بأزهارها، للحصول على قسط من الراحة ليال 

 النوم كاألرق. 

الجلد، كما تساعد على التخفيف من األكزيما  يعمل زيتها كمهدئ ومساعد للنوم عند تدليكه على  

 وحب الشباب وحروق الشمس والطفح الجلدي.

 ُيستخدم شاي الخزامى كمكمل لعالج اضطرابات النوم واألرق وتهيج المعدة.  

ُتفرك الزيوت األساسية، كالخزامى والزعتر وإكليل الجبل وخشب األرز في مناطق تساقط الشعر  

 للتخفيف منه 
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ُتعّد عشبة الخزامى غالبا  آمنة عند تناولها عن طريق الفم بالكميات الموجودة في الطعام، كما  

الُمحتمل أمان تناولها بكمياٍت كبيرة، إاّل أّنها قد ُتسّبب اإلصابة باإلمساك، والصداع، أّن من  

 . موزيادة  في الشهية عند تناولها عن طريق الف

 

 

 الصيغة الكيميائية للينالول  -4-الشكل 
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 " الميرمية"  قصعين الكهان -5

 Salvia sclarea االسم الالتيني:

 Lamiaceae الفصيلة:

 األزهار والساق القسم المستخدم:

 لينالول وأبيجينين  :العناصر الفعالة

 التأثير: التركيب الكيميائي وآلية 

تم تأكيد التأثيرات المضادة لالكتئاب لنباتات الفصيلة الشفوية، أظهرت دراسة تجريبية أن تأثير  

S. sclarea    المضاد لالكتئاب كان أكثر فعالية من تأثيرRosmarinus officinalis    و

L. angustifolia  وAnthemis nobilis من لالكتئاب لعدد  المضادة  التأثيرات  تأكيد  تم   .

المركبات الكيميائية الموجودة في النباتات، مثل لينالول وأبيجينين من خالل دورها في زيادة  

 .16مستويات السيروتونين

 :االستطبابات ومضادات االستطباب

من عائلة النعناع وهي تعرف أيضا  بحديقة المروج، والنبات لونه فضي    الميرمية عشبةتعد  

مخضر وموطنه األصلي مناطق البحر األبيض المتوسط واستخدمت منذ آالف السنين من  

الخصوبة. وكان الطبيب اليوناني الشهير ديسكوريديس  قبل القدماء المصريين وكان هو عشب  

 .قد استخدم عصير الميرمية من أجل عالج الجروح وتنظيفها
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كما أوصى أيضا  باستخدام شراب الميرمية الدافئ لعالج السعال. واستخدمت الميرمية أيضا   

 .كغرغرة للحلق، بجانب استخدامها للروماتيزم ونزيف الطمث 

ة من أقدم األعشاب التي استخدمها البشر سواء للطهي أو لألغراض الطبية  تعد الميرمية واحد 

ولها نكهة الفلفل وذات رائحة عطرة، كما أنها تستخدم كُمَنكَّه  في الطعام، كما أنها أيضا تسهل  

كانت  فقد  ذلك  إلى  وباإلضافة  والبروتينات،  بالدهون  الغنية  األغذية  في  الهضم  عملية  من 

 .دة االلتواء والتورم والقرح والنزفتستخدم في تخفيف ح

استروجينية لها نفس تأثير هرمون على مركبات    الحتوائها   الحساسية لهرمون األستروجين:

والتليفات   األستروجين األنثوي، وقد تسبب سرطان الثدي، سرطان الرحم، سرطان المبيض

 .الرحمية

مرضى ضغط الدم المنخفض أو المرتفع: بعض أنواع الميرمية قد ترفع من ضغط الدم  

 .أخرى قد تخفض ضغط الدم وأنواع

 .ية الى خفض سكر الدمالمرم استهالكمرضى السكري: قد يؤدي  

الحامل والمرضعة: ال ينصح بتناول الميرمية لهما لكونها تحتوي على مركبات كيميائية،  

االجهاض بينما   قد يكون ذات تأثيرات سلبية على الحامل قد تصل الى خطورة حدوث

 .للمرضع قد تقلل من ادرار حليب الثدي
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 الثوم  -6

 Allium sativum االسم الالتيني:

 Liliaceae الفصيلة:

 قطع الثوم القسم المستخدم:

األليسين، األليين، أليل ميثيل    :العناصر الفعالة

 ثيوسلفينات 

 التركيب الكيميائي وآلية التأثير: 

  14مغ / كغ( عن طريق الفم لمدة    100و   50و  25تم إعطاء المستخلص اإليثانولي للثوم )

يوما  متتاليا  لفئران ألبينو سويسرية شابة من كال الجنسين وتم تقييم النشاط الشبيه بمضادات 

 . 17(FST( واختبار السباحة القسري )TSTدام اختبار تعليق الذيل )االكتئاب باستخ

أظهر مستخلص الثوم نشاطا  شبيها  بمضادات االكتئاب، من المحتمل أن يكون ذلك عن طريق  

ومن خالل التفاعل مع األنظمة األدرينالية، والدوبامين،    MAO-Bو   MAO-Aتثبيط مستويات  

 .17والسيروتونين

 :تطباباالس تومضادااالستطبابات 
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الثوم فيه مركبات قادر على حماية الجسم ضد البكتيريا الضارة وإزالتها فضال عن أنه  يحتوي  

القادرة على طرد الجذور الحرة وتقوي الجهاز المناعي. وتعد    غني بمضادات األكسدة الطبيعية

 .مادة األليسين هي األكثر أهمية في الثوم لمكافحة البكتيريا الضارة

على إنتاج عصارات الجهاز الهضمي. كما  الثوم فضل الزيوت التي تحتويها النبتة، يحفزب

أن تناوله يساعد الجسم على امتصاص المعادن كالحديد والمغنيزيوم بشكل أعلى، لذلك فهو 

على التوازن الحمضي ـ القاعدي  مفيد جدا ألمراض فقر الدم ونقص الحديد. كما أنه يساعد 

 داخل الجسم

من المتعارف عليه أن الثوم يزيد من ميوعة الدم، أي يتعارض مع األدوية المميعة للدم، فإذا  

لية  كان الشخص يتناول أيا من مميعات الدم فال يجب عليه تناول الثوم في الطعام بكميات عا

خاصة الثوم النيئ، كما وال يجوز تناول المكمالت الغذائية المحتوية على ثوم لوجود تعارض 

 .فيما بينهما يزيد من احتمالية النزف لدى المريض 

 

 الصيغة الكيميائية لألليسين  -6-الشكل الصيغة الكيميائية لأللين           -5-الشكل 

https://www.dw.com/ar/%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%80-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9/a-57131065
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 عرق السوس  -6

 Glycyrrhiza glabra L االسم الالتيني:

 Fabaceae الفصيلة:

 الجذور  القسم المستخدم:

 ف ينكُلونين، الريزيربين  :العناصر الفعالة

 التركيب الكيميائي وآلية التأثير 

يبدو أنه يتم توسطه عن طريق   تأثير مضاد لالكتئاب الذي  يمتلك مستخلص عرق السوس 

زيادة إفراز الدماغ للدوبامين، ولكن ليس عن طريق زيادة السيروتونين. قد يساهم تأثير تثبيط  

أوكسيديز للعرق السوس بشكل إيجابي في النشاط الشبيه بمضادات االكتئاب. وهكذا،  مونوامين  

 .18استنتج أن مستخلص عرق السوس قد يكون له تأثير شبيه بمضادات االكتئاب 

أيام   7مغ / كغ( عن طريق الفم لمدة   300و   ،75،  150)  G.glabraتم إعطاء مستخلص 

السويسرية الشابة من الفئران البيضاء. قللت جرعة  متتالية في مجموعات منفصلة من الفئران  

 FSTمغ / كغ من المستخلص بشكل كبير من أوقات عدم الحركة للفئران في كل من    150

دون أي تأثير كبير على النشاط الحركي للفئران. تم العثور على فعالية المستخلص   ،TSTو

مغ / كغ    20دة الفعالة( وفلوكستين )مغ/ كغ من الما  15لتكون قابلة للمقارنة مع إيميبرامين ) 

 .  18من المادة الفعالة(
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 تطبابات ومضادات االستطباب:االس

 التخفيف من أعراض عسر الهضم 

 خفض مستويات الكوليسترول في الدم

 التخفيف من التهاب المفاصل الروماتويدي

 تقليل خطر اإلصابة بمتالزمة تكيس المبايض 

 التخفيف من تشنج العضالت 

 التخفيف من أعراض االكتئاب 

ُيعّد عرق السوس غالبا  آمنا  لُمعظم األشخاص عند تناوله بكمياٍت ُمعتدلة، بينما ُيحتمل أمان  

تناوله بكمّيات كبيرٍة كما في الجرعات العالجية، ولكن ُيحتمل عدم أمان تناوله بكمياٍت كبيرة 

ة للمرأة الحامل فُيعّد تناول  ُمدة تزيد عن أربعة أسابيع، أو بكميات أقل لُمدة طويلة، أّما بالنسب 

غراما  منه في األسبوع الواحد خالل   250عرق السوس غير آمٍن؛ إذ قد ُيسبب تناول أكثر من  

فترة الحمل زيادة خطر الوالدة الُمبكرة، أو حدوث اإلجهاض، كما ال تتوفر معلوماٌت كافية حول  

جنُّب تناوله خالل مرحلة الرضاعة درجة أمان تناول عرق السوس للمرأة الُمرضع؛ لذلك ُينصح بت

 الطبيعّية 
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 الصيغة الكيميائية للريزبيربين  -8-الشكل الصيغة الكيميائية للف ينكُلونين        -7-الشكل 

 

 نبات الشاتافاري "الهليون"  -7

 Asparagus Racemosus االسم الالتيني:

 Asparagaceae الفصيلة:

 الجذور  المستخدم:القسم 

 الصابونينات الستيروئيدية  :العناصر الفعالة

 التركيب الكيميائي وآلية التأثير 

الفئران   أعطيت  الهليون،  لجذور  الميثانولي  للمستخلص  لالكتئاب  المضاد  التأثير  تقييم  تم 

لمدة    400و   200و  100بجرعات    المستخلص  يوميا   كغ  الختبار    7مغ/  ثم خضعت  أيام 

يقلل   المستخلص  (. أظهرت النتائج أن  LH( واختبار العجز المكتسب )FSTالسباحة القسري )
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مما يشير إلى نشاط مضاد لالكتئاب   LHويزيد من االستجابة في    FSTمن عدم الحركة في  

يتم أن  المحتمل  ومن  الهليون،  السيروتونين    لجذور  هرمون  أنظمة  خالل  من  التأثير  هذا 

 . 19لألكسدةالمضادة والنورادرينجيك وزيادة الدفاعات 

 ب:مضادات االستطبااالستطبابات و 

 له خصائص مضادة لألكسدة

 خصائص مضادة لاللتهابات  له

 قد يساعد في تعزيز جهاز المناعة 

 قد يساعد في تخفيف السعال

 قد يساعد في عالج اإلسهال 

  يعتبر طب األيورفيدا أن شاتافاري "آمن تمام ا لالستخدام طويل   ،2003عام  أجري  وفق ا لبحث  

ال يوجد الكثير من البحث العلمي حول اآلثار    ذلك،حتى أثناء الحمل والرضاعة". ومع    األمد،

الجانبية لمكمالت شاتافاري. يجب على النساء الحوامل أو المرضعات عدم استخدامه حتى يتم  

 .إجراء المزيد من الدراسات ويثبت أنه آمن
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 الصيغة الكيميائية للصابونينات الستيروئيدية -9-الشكل 

 

 الكوهوش األسود  -8

 Cimicifuga racemosa االسم الالتيني:

 Ranunculaceae  الحوذانية الفصيلة:

 الجذور  القسم المستخدم:

 نات االليغ :العناصر الفعالة

 التركيب الكيميائي وآلية التأثير 

لعالج شكاوى سن اإلياس.   Cimicifuga racemosaتستخدم المستخلصات اإليثانولية من  

في اختبار    C. racemosaباإلضافة إلى ذلك، تمت دراسة المستخلص المائي اإليثانولي من  

لى النشاط المضاد لالكتئاب. لوحظ انخفاض  (، وهو اختبار سلوكي يدل عTSTتعليق الذيل )
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مغ / كغ من وزن الجسم بالمقارنة مع اإليميبرامين    30كبير في فترة عدم الحركة بعد العالج بـ  

مغ / كغ من وزن الجسم من مستخلص الكوهوش. تختبر هذه النتائج في    100أو    50أو  

اب لمستخلصات النبتة حيث تعود األنشطة الدوائية انخفاضا  في تواتر النشاط المضاد لالكتئ

هذه التأثيرات للغينات. تشير الدراسات الحديثة إلى أن آلية عمل الكوهوش السوداء بالتأثير  

المركزي  العصبي  الجهاز  أو    ،على  السيروتونين  التأثير على مستوى مستقبالت  إمكانية  مع 

 . 20الدوبامين

 :الستطباباالستطبابات ومضادات ا

األصليون منذ أكثر من قرنين. ينحدر الكوهوش   اكتشفه واستخدمه األمريكيون  الكوهوش األسود 

ين ومزهر  طويل  نبات  وهو  الحوذانية،  الفصيلة  من  والمظللة.  األسود  الغنية  الغابات  في  مو 

تاريخي ا، كان أخصائيو األعشاب على علم بأن جليكوسيدات تريتربين وهي المكون الفعال في 

الطمث  انقطاع  وأعراض  المؤلمة  الحيض  تشنجات  تخفيف  في  يساعد  األسود  الكوهوش 

 .باإلضافة إلى أمراض أخرى 

اتها في الواليات المتحدة، كما يستخدمه  واليوم ما يزال الكوهوش األسود يستخدم لألسباب ذ 

األشخاص الذين يريدون طريقة طبيعية أكثر لعالج المشاكل الصحية النسوية في أوروبا بشكل  

واسع. يحتوي جذر الكوهوش األسود على العديد من المواد الكيميائية التي يمكنها أن تؤثر  

جهاز المناعة على محاربة العدوى   إيجاب ا على أجزاء مختلفة من الجسم، فقد يساعد في قدرة

 وتخفيف االلتهابات، وقد يحسن صحة الجهاز العصبي. 

https://www.iherb.com/c/black-cohosh
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 :قد يكون لهذه العشبة العديد من األضرار المحتملة، مثل

أدوية م • مثل:  األدوية،  أنواع  بعض  مع  السوداء  الكوهوش  تناول  عند  محتملة  ضاعفات 

 .سرطان الثدي، واألدوية المنومة

تأثير سلبي محتمل على الكبد، مما قد يحفز ظهور مضاعفات مثل: اليرقان، وخروج بول  •

 .داكن اللون 

مصا • نساء  قبل  من  السوداء  الكوهوش  استخدام  عند  محتملة  صحية  بات  مضاعفات 

 .بمشكالت صحية معينة تتأثر بالهرمونات 

مضاعفات متعلقة بتناول كميات كبيرة من الكوهوش السوداء، مثل: تشنجات واالم البطن،   •

 .والصداع، والغثيان، والتقيؤ، وطفح جلدي، ونزيف مهبلي، وزيادة الوزن، وانقطاع النفس

 

 لليغانات الصيغة الكيميائية  -10-الشكل 
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 الزعفران  -9

 Crocus sativus االسم الالتيني:

 Iridaceae الفصيلة:

 االزهار المجففة  القسم المستخدم:

 السافرانال :العناصر الفعالة

 التركيب الكيميائي وآلية التأثير 

، من  الزعفرانتشير الدراسات إلى أن الخصائص الشبيهة بمضادات االكتئاب لمستخلصات  

على هرمون    السافرانال   المحتمل أن تكون تأثيرات الزعفران المضادة لالكتئاب ناتجة عن تأثيرات 

 . 21وااللتهاب وتأثيراتها المضادة لألكسدة  ،السيروتونين

 ت ومضادات االستطباب:االستطبابا

الزعفران والقيم الغذائية العالية تجعل له العديد من الفوائد    ا يحتويهإن المكونات النشطة التي  

 :والتطبيقات العالجية، وصناعات األدوية، تعرف فيما يلي على أهم فوائد الزعفران

 .متنوعةغذائية  لمواد مصدر  -1

 .الربوعالج  -2

 .االكتئاب مكافحة  -3
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 .اضطرابات النوم -4

 .مكافحة السرطان -5

 .مرض الزهايمر -6

 . تعزيز الصحة الجنسية  -7

 يعتبر استخدام الزعفران غير آمن في بعض الحاالت ونذكر منها: 

بتناول كميات عالية من الزعفران عن طريق   المرضعة ال ينصح للحامل أو:  الحمل والرضاعة

الفم فهي غير آمنة وغير معروف تأثيراتها السلبية على الجنين أو الرضيع، حيث أن تناول  

 .الحامل لكميات عالية منها قد تكون مرتبطة بحدوث اإلجهاض 

لنباتات القريبة من الزعفران مثل  قد تجد بعض األشخاص لديهم حساسية لبعض ا:  الحساسية

ا(Lolium) نبتة الزوان   .، هؤالء يجب عليهم تجنب تناول الزعفران أيض 

القلب  لذا  :  مرضى  والتأثير على قوتها،  القلب  دقات  إلى زيادة في  الزعفران  تناول  قد يؤدي 

 .فيجب بمريض القلب الحذر من الكميات التي يتناولها من الزعفران

الدم، لذا فمن يعانون من   :  مرضى ضغط الدم تناول الزعفران إلى خفض ضغط  قد يؤدي 

  .يجب عليهم توخي الحذر انخفاض ضغط الدم  شاكلم

https://baby.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7_1653
https://baby.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7_1653
https://baby.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7_1653
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87_17379
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 الصيغة الكيميائية للسافرانال  -11-الشكل 
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 الدراسة العملية -7

زيارة   المتبعة، تمت  معالجتها  وطرق  المزاجية في سوريا  االضطرابات  انتشار  تقصي  بهدف 

، ومن خالل مقابلة الدكتور عامر زينب عضو اللجنة  التابعة للشرطة  الطبيةمركز الخدمات  

 النفسية تم مناقشة مجموعة من النقاط وفقا  للتالي: 

 ؟ نسبة انتشار االضطرابات النفسيةما هي  -

االكتئاب من  أعراض ٪  من السكان يعانون من ١٠ وبسوريا عالميا    حالة ليون م 300

 .الباكر حتى عمر الشيخوخة الطفولةعمر 

 االعراض؟فئات تظهر  أيعند  -

 طفال والكبار الفئات العمرية عند األ أغلب يظهر االكتئاب في 

 ؟ عرضة لإلصابةكثر الفئات من هم أ -

 والمسنين  فئة سن الشباب 

 االكتئاب شيوعًا؟ ماهي أكثر أعراض  -

، اإلحساس بالعصبية والكآبة، فقدان الرغبة في ممارسة الفعاليات اليومية االعتيادية

 صعوبات في التركيز. ضطرابات في النوما
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 ؟ في عالج االكتئاب   ةاألدوية المستخدم أكثرما هي  -

تخداما  هناك مجموعة واسعات من الفئات الددوائية المستخدمة في عالج االكتئاب، أكثرها اس

 . الحلقة ثالثيةاكتئاب  ةأدوي

 االكتئاب؟  ةالتي تظهر عند استخدام أدوي الجانبية التأثيراتما هي  -

 جفاف فم.  جنسي،عجز  وزن، زيادةوهن،  ،خمول، تعب 

 دواء؟ التغيير  تستلزمالتي   الجانبيةما هي االثار  -

 على طلب الزوجين   قد تودي الى تغيير الدواء بناء   ةالضعف الجنسي مشكل

 األعشاب؟هل يتم عالج االكتئاب عن طريق استخدام  -

أن هنالك العديد من النباتات في عالج االكتئاب حتى اآلن، حيث  دور أيال ليس له 

التي أثبتت فعاليتها في عالج االكتئاب لكن لم يظهر المرضى توجها  نحو هكذا نوع من  

 باإلضافة إلى عدم توفر هذه النباتات بشكل دائم. العالج،

 هل يتم استخدام العالج السلوكي المعرفي في عالج االكتئاب؟  -

يعتبر العالج السلوكي المعرفي ذو دور فعال في عالج االكتئاب خاصة  في مراحله  

 األولى.
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 الخالصة  -8

تقلبات  عصرنا   المزاج إن  مخيف في  بشكل  انتشرت  التي  المهمة  النفسية  األمراض  من  تعد 

العمرية، المراحل  جميع  في  هذه   الحالي  عن  التحدث  على  يطغى  والخوف  الخجل  ومازال 

االضطرابات ومواجهتها، فكان البد من تسليط الضوء عليها وعلى طرق العالج الحديثة البديلة  

مع التأكيد على دور األدوية في عالج  وأهمية البدء في استخدامها في سوريا،    النباتية والغذائية

هذه االضطرابات، باإلضافة إلى التأكيد على دور تغيير السلوكيات الحياتية في التخفيف من  

هذه االضطرابات، وال يزال أمام البحث عن تأثير الطعام على المزاج طريق طويل قبل تقديم  

 .الغذائية متممات حول االستخدام الوقائي لألطعمة أو الأي نصيحة إرشادية  
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