أسرار الحبة السوداء تتجلى في الطب الحديث
د .حسان شمسي باشا
سمع أبك هريرة ػ رضً هللا عنى ػ رسكؿ هللا ػ صلٍ هللا عليى كسلـ ػ يقكؿً ( :ؽً ا ٍل ىخبْ ًٌ السْكٍ دىا ًء ًش ىؾا هء مًفٍ

ا :كى السْا يـ ا ٍلمىكٍ ي َ كى ا ٍل ىخبٌْي السْكٍ دىا يء الشٓكنًييي ) .ركاق البذارم
يك ً ٌؿ دىا وء ًإِ السْاـ) ىا ىؿ ابٍفي ًش ىوا و
لـ تنؿ الخبٌ السكداء مف اِهتماـ مثلما نال ذّؿ العاميف الماضييفَ ؽقد كان هناؾ دراسا

.

ليلٌ تنشر مف

خيف إلٍ آذر .إِ أنىَ كذّؿ العاميف المنصرميفَ نشر عشرا الدراسا العلميٌ ؽً المجّ العالميٌ
المكثقٌ .كرغـ أف معظموا أجرم علٍ الخيكانا ػ إِ أف هذا الكـ مف الدراسا المنشكرة مف الشرؽ كالػرا
كالتنكع العجيا ؽً ؽكاُد الخبٌ السكداء أمر يثير اِهتماـ خقٌّاَ كيؼ ِ كالرسكؿ ػ عليى الصّة كالسّـ ػ يقكؿ:
(عليكـ بالخبٌ السكداءَ ؽإف ؽيوا دكاء مف كؿ داء إِ الساـ)َ كهك المك .

ك د أظور الدراسا المذبريٌ أف الخبٌ السكداء تقكم جواز المناعٌَ كبالتالً تييد مف درة الجسـ علٍ
مقاكمٌ الجراثيـ كالؾيركسا التً تؾتؾ بىَ كما تييد مف درة الجسـ علٍ مقاكمٌ السرطافَ كتستعمؿ اآلف
الخبٌ السكداء مميكجٌ مع العسؿ ؽً معود أكبر ؽً الكِيا المتخدة األمريكيٌ مف بؿ الدكتكر أخمد القاضً
كالدكتكر أسامٌ نديؿ ؽً عّج خاِ السرطاف كاَيدز المتقدمٌ .

ككان دراسٌ أجري ؽً جامعٌ  Kings Collegeؽً لندفَ كنشر عاـ  1997ػ د بين أف زي الخبٌ
السكداء يختكم علٍ نكعيف مف الييك :

اليي الطيار بنسبٌ ( %0.45كيختكم علٍ المادة الؾعالٌ كتدعٍ الثيمككينكف ).اليي الثاب  :بنسبٌ %. 33

كأكد الباخثكف أف زي الخبٌ السكداء الطيار ؽعاؿ ؽً تذؾيؼ اِلتوابا ؽً داء المؾاصؿ نظير الرثكانً.

كأكد الدراسٌ التً أجري ؽً جامعٌ  Kings Collegeؽً لندف درة الخبٌ السكداء ؽً تثبيط نمك بعض
الجراثيـَ إضاؽٌ إلٍ تأثيرها المضاد لّلتوابا .

كهناؾ دراسا تشير إلٍ ؽاُدة الخبٌ السكداء ؽً عّج الربك القصبً كالتواا القصبا  .كدراسا أذرل
أظور أف ذّصٌ الخبٌ السكداء استطاع تثبيط نمك ذّيا بعض أنكاع السرطاف كسرطاف الثدم كسرطاف
البركستا َ كسرطاف الذّيا القتامينيٌ الجلدم .

كدراسا تبيف أف الخبٌ السكداء تييد كة الذّيا البالعٌ علٍ التواـ نكع مف الؾطكر يدعٍ (ؽطر المبيضا
البيض ).
كسنستعرض ؽً هذا البخث عددنا مف الدراسا الخديثٌ التً نشر ؽً هذا المجاؿ .

الخبٌ السكداء ك ايٌ مف تذرا الكبد:
مف المعلكـ أف زي الخبٌ السكداء يملؾ تأثيرا ك اُيٌ للكبد تخميى مف بعض أنكاع التسمما الكبديٌ .كمف
المعركؼ أيضن ا أف الخبٌ السكداء نؾسوا تستذدـ ؽً الطا الشعبً ؽً عّج أمراض الكبد .

كلوذا اـ الدكتكر (الػامدم) مف جامعٌ الملؾ ؽيصؿ ؽً الدماـ بإجراء دراسٌ علٍ الؾُراف لمعرؽٌ تأثير مخلكؿ
ماًُ مف الخبٌ السكداء ؽً ك ايٌ الكبد مف مادة سامٌ تدعٍ رابع كلكر الكربكف (Carbon tetrachloride).
ك د نشر هذق الدراسٌ ؽً مجلٌ ) (Am J Clin Medؽً شور مايك 2003ـ .
كتبيف أف إعطاء مخلكؿ الخبٌ السكداء د أدل إلٍ اَ ّؿ مف التأثيرا السميٌ لرابع كلكر الكربكف علٍ الكبد .
ؽقد كاف مسػػػػتكل إنييمػػػا الكبد أ ؿ عند الؾُراف التً أعطي الخبٌ السكداءَ كما كاف تأثير المادة السامٌ
كضكخا().1
علٍ أنسجٌ الكبد أ ؿ
ن

كؽً دراسٌ أذرل نشر ؽً مجلٌ ) (Phytother Resؽً شور سبتمبر  2003أكد الباخثكف أف الؾُراف التً
أعطي زي الخبٌ السكداء كان أ ؿ عرضٌ لُصابٌ بتذريا الكبد عند إعطاُى المكاد السامٌ مثؿ رابع كلكر
الكربكف().2

الخبٌ السكداء ...ؽً الك ايٌ مف سرطاف الكبد:
كؽً دراسٌ نشر ؽً عدد أكتكبر  2003ؽً مجلٌ ) (J Carcinogاـ الباخثكف مف جامعٌ ) (Kelaniyaؽً
سريّنكا بإجراء دراسٌ علٍ  60ؽأرن ا أخدث عندهـ سرطاف الكبد بكاسطٌ مادة تدعٍ
(diethylnitrosamine).
مييجا مف الخبٌ السكداء كأعشاا أذرلَ كتابع الباخثكف هذق الؾُراف لمدة
كأعطً مجمكعٌ مف هذق الؾُراف
ن
عشرة أسابيع .
كبعدها امكا بؾخص النسيح الكبدم عند الؾُرافَ ؽكجدكا أف شدة التأثيرا السرطانيٌ كان أ ؿ بكثير عند
الؾُراف التً عكلج بوذا المييح المذككرَ كالذم يشتمؿ علٍ الخبٌ السكداء .كاستنتح الباخثكف أف هذق المكاد
يمكف أف تسوـ ؽً ك ايٌ الكبد مف التأثيرا المسرطنٌ(). 3

الخبٌ السكداء ..ك ايٌ مف سرطاف القكلكف :
هؿ يمكف للخبٌ السكداء أف تقً مف سرطاف القكلكف؟ سؤاؿ طرخى باخثكف مف جامعٌ طنطا بمصرَ كنشر
بخثوـ ؽً مجلٌ  Nutr Cancerؽً شور ؽبراير 2003ـ .
ؽقد أجرل الباخثكف دراسٌ علٍ  45ؽأرن اَ كأعطكا مادة كيمياُيٌ تسبا سرطاف القكلكف .كأعطً ثّثكف ؽأرن ا
زي الخبٌ السكداء عف طريؽ الؾـ .
كبعد  14أسبكعن ا مف بدايٌ التجربٌَ ِخظ الباخثكف عدـ كجكد أيٌ تػيرا سرطانيٌ ؽً القكلكف أك الكبد أك
الكلٍ عند الؾُراف التً أعطي زي الخبٌ السكداءَ مما يكخً بأف زي الخبٌ السكداء الطيار لى القدرة علٍ
منع خدكث سرطاف القكلكف().4

الخبٌ السكداء ..كسرطاف الثدم :
كؽً دراسٌ ذرج مف جامعٌ (جاكسكف ميسيسيبً) ؽً الكِيا المتخدة كنشر ؽً مجلٌ Bio Med Sci
Instrumعاـ  َ 2003كجد الباخثكف أف استعماؿ ذّصٌ الخبٌ السكداء كان ؽعالٌ ؽً تثبيط ذّيا سرطاف
الثدمَ مما يؾتد األبكاا إلٍ المييد مف الدراسا ؽً هذا المجاؿ().5

الخبٌ السكداء ..كمرض السكر:
كؽً دراسٌ خديثٌ نشر ؽً مجلٌ ) (tohoku J Exp Medؽً شور ديسمبر 2003ـ اـ الباخثكف مف
جامعٌ (يكزنككيؿ) ؽً تركيا بإجراء دراسٌ علٍ ذمسيف ؽأرن ا أخدث عندهـ مرض السكر كذلؾ بإعطاُوـ مادة
تدعٍ ) (streptozotocinداذؿ البريتكاف ؽً البطف .
ك سم الؾُراف بعدها إلٍ مجمكعتيف :األكلٍ أعطي زي الخبٌ السكداء الطيار داذؿ بريتكاف البطف يكميٌّا
كلمدة ثّثيف يكمناَ ؽً خيف أعطي المجمكعٌ الثانيٌ مخلكِن ملخيٌّا ذالينا مف زي الخبٌ السكداء .
ككجد الباخثكف أف إعطاء زي الخبٌ السكداء للؾُراف المصابٌ بمرض السكر د أدل إلٍ ذؾض ؽً سكر الدـ
عندهاَ كزيادة مستكل األنسكليف ؽً الدـَ كما أدل إلٍ تكاثر كتنشط ؽً ذّيا بيتا (ؽً البنكرياس) كالمسؤكلٌ
عف إؽراز األنسكليفَ مما يكخً بأف الخبٌ السكداء يمكف أف تساعد ؽً عّج مرض السكر().6
كؽً دراسٌ أذرل مف الياباف نشر ؽً شور ديسمبر  2002ؽً مجلٌ  Res Vet Sciكجد الباخثكف أف ليي
الخبٌ السكداء تأثيرن ا منشطنا َؽراز األنسكليف عند الؾُراف التً أخدث عندها مرض السكرَ ك د أدل استعماؿ
زي الخبٌ السكداء عند هذق الؾُراف إلٍ ذؾض سكر الدـ عندها().7
أما الدكتكر مخمد الدذاذنً ؽقد نشر بخثنا ؽً مجلٌ  Planta Medؽً عاـ  2002كا ترح ؽيى أف تأثير زي
الخبٌ السكداء الذاؽض لسكر الدـ ربما ِ يككف عف طريؽ زيادة أنسكليف الدـَ بؿ ربما يككف عف طريؽ تأثير
ذارج عف البنكرياسَ كلكف األمر بخاجٌ إلٍ مييد مف الدراسا العلميٌ().8
كمف جامعٌ (يكزنكك) ؽً تركيا ظور دراسٌ نشر ؽً عاـ  2001كأجري هذق المرة علٍ األرانا
النيكزيلنديٌَ ؽقد سم األرانا إلٍ مجمكعتيفَ أخدث عندها مرض السكرَ عكلج األكلٍ بإعطاء ذّصٌ
الخبٌ السكداء عف طريؽ الؾـ يكميٌّا كلمدة شوريف بعد إخداث مرض السكر .

كجد الباخثكف خدكث انذؾاض ؽً سكر الدـ عند التً عكلج بذّصٌ الخبٌ السكداءَ كما ازداد لديوا العكامؿ
المضادة لألكسدةَ كالتً يمكف أف تقلؿ مف خدكث تصلا الشراييف().9

الخبٌ السكداء ...كاألمراض التخسسيٌ:
كؽً دراسٌ أذرل مف جامعٌ ) (chariteؽً برليف (ألمانيا) اـ الباخثكف بإجراء دراسٌ علٍ  152مريضن ا
مصابنا بأمراض تخسسيٌ (التواا األنؼ التخسسًَ الربك القصبًَ األكييما التخسسيٌ) ك د نشر الدراسٌ ؽً
مجلٌ ) (tohoku J Exp Medؽً عدد ديسمبر  2003كعكلح هؤِء المرضٍ بكبسكِ تختكم علٍ زي
الخبٌ السكداء بجرعٌ تراكخ بيف 40ػ 80ملؼ /كؼ باليكـ .
ك د طلا مف المرضٍ أف يسجلكا كؽؽ معايير ياسيٌ ذاصٌ شدة األعراض عندهـ ذّؿ التجربٌ .
كأجري معايرة عدة ؽخكص مذبريٌ مثؿ ) (IgEتعداد الكريا البيض الخمضيٌَ مستكل الككرتييكؿَ
الككلستركؿ المؾيد كالككلستركؿ الضار .
ك د أكد نتاُح الدراسٌ تخسف األعراض عند كؿ المرضٍ المصابيف بالربك القصبً أك التواا األنؼ
التخسسً أك األكييما التخسسيٌَ ك د انذؾض مستكل الدهكف الثّثيٌ (ترغليسريد) بشكؿ طؾيؼَ ؽً خيف زاد
مستكل الككلستركؿ المؾيد بشكؿ كاضدَ كلـ يخدث أم تأثير يذكر علٍ مستكل الككرتييكؿ أك كريا البيض
اللمؾاكيٌ .
كاستنتح الباخثكف األلماف أف زي الخبٌ السكداء ؽعاؿ ػ كعّج إضاؽً ػ ؽً عّج األمراض التخسسيٌ(). 10

الخبٌ السكداء ..كالربك القصبً:
منذ سنيف كمستخضرا الخبٌ السكداء تستذدـ ؽً عّج السعاؿ كالربك القصبًَ ؽوؿ مف دليؿ علمً خديث؟
لقد اـ باخثكف مف جامعٌ الملؾ سعكد بالرياض بدراسٌ تأثير الثيمككينكف (كهك المركا األساسً المكجكد ؽً
زي الخبٌ السكداء) علٍ طع مف رغامٍ ) (Tracheaالذنيير الكخشً  Guinea Pig.كأظور نتاُح
الدراسٌ أف الثيمككينكف يرذً مف عضّ الرغامٍَ أم أنى يكسع الرغامٍ كالقصبا َ كهذا ما يساعد ؽً
عّج الربك القصبً().11

الخبٌ السكداء ؽً عّج اَسواؿ كالربك:
مف المعركؼ أف الخبٌ السكداء تستذدـ ؽً عّج اَسواؿ كالربك القصبً منذ مدة طكيلٌ .ك د اـ الدكتكر
(جيّنً) بدراسٌ تأثير ذّصٌ الخبٌ السكداء ؽً المذتبر لمعرؽٌ ؽعلوا المكسع للقصبا كالمرذً للعضّ
Spasmolytic.
كأكد الدراسٌ أف ليي الخبٌ السكداء تأثيرن ا مرذينا للعضّ كمكسعنا للقصبا َ بآليٌ خصر الكالسيكـَ مما
يعطً اعدة تؾسر التأثير المعركؼ للخبٌ السكداء ؽً الطا الشعبً().12

الخبٌ السكداء ..كالمعدة :
كللخبٌ السكداء دكر ك اًُ لػشاء المعدةَ ؽقد اـ باخثكف مف جامعٌ القاهرة بإخداث أذيا ؽً غشاء المعدة عند
الؾُرافَ ثـ عكلج هذق الؾُراف بيي الخبٌ السكداء أك بالثيمككينكف (المادة الؾعالٌ ؽً الخبٌ السكداء)َ ككاف
كاضخا ؽً ك ايٌ غشاء المعدة مف التأثيرا المذرشٌ كاألذيا الضارة للمعدة().13
تأثيرهما
ن
كمف جامعٌ اَسكندريٌ ظور بخث اـ بى الذبير العالمً الكبير ؽً مجاؿ الخبٌ السكداء الدكتكر مخمد
الدذاذنً .خيث اـ ببخث تأثير الخبٌ السكداء الكا ً لػشاء المعدة مف التذريشا التً يسببوا الكخكؿ عند
الؾُراف .ؽتبيف أف زي الخبٌ السكداء د مارس تأثيرن ا كا ينا ؽعاِن ضد التأثير المذرش للمعدة الذم يخدثى
الكخكؿ().14

الخبٌ السكداء ..كاعتّؿ الكليٌ :
أجرل باخثكف مف جامعٌ األزهر دراسٌ خكؿ تأثير الثيمككينكف علٍ اعتّؿ الكليٌَ كالذم أخدث عند الؾُراف
بكاسطٌ مادة تدعٍ  Doxorubicin.ؽتبيف أف الثيمككينكف (المادة الؾعالٌ ؽً الخبٌ السكداء) د أدل إلٍ تثبيط
طرح البركتيف كاأللبكميف ؽً البكؿَ كأف لى ؽعّن مضادٌّا لألكسدة يثبط التأثيرا السلبيٌ التً خدث ؽً الكليٌ.
كهذا ما يكخً بأف الثيمككينكف يمكف أف يككف لى دكر ؽً الك ايٌ مف اِعتّؿ الكلكم().15

الخبٌ السكداء ..ك ايٌ للقلا كالشراييف :
مف المعركؼ أف ارتؾاع مادة تدعٍ (هكمكسيستيف) ؽً الدـ تييد مف ؽرص خدكث مرض شراييف القلا
كشراييف الدماغ كاألطراؼ .ك د كجد العلماء أف إعطاء الؾيتامينا (خمض الؾكليؾَ ؽيتاميف ا َ6ؽيتاميف
ا )12د أدل إلٍ ذؾض مستكل الوكمكسيستيف ؽً الدـ .
كمف هناَ اـ باخثكف ؽً جامعٌ الملؾ سعكد بالمملكٌ العربيٌ السعكديٌ بإجراء دراسٌ لمعرؽٌ تأثير الخبٌ
السكداء علٍ مستكل هكمكسيستيف الدـ .ك د نشر الدراسٌ ؽً مجلٌ  Int J Cardiolؽً شور يناير
2004ـ().16
ك د أعطٍ الباخثكف مجمكعٌ مف الؾُراف مادة (ثيمككينكف) ( 100ملؼ /كؼ)َ كهً المادة الؾعالٌ األساسيٌ ؽً
الخبٌ السكداء لمدة ثّثيف د يقٌَ كلمدة أسبكع .ككجد الباخثكف أف إعطاء مادة ثيمككينكف د أدل إلٍ خمايٌ
كبيرة ضد خدكث ارتؾاع الوكمكسيستيف (عندما تعطٍ للؾُراف مادة ترؽع مستكل الوكمكسيستيف ).
كمع ارتؾاع الوكمكسيستيف يخدث ارتؾاع كاضد ؽً مستكل الدهكف الثّثيٌ كالككلستركؿ كخالٌ مف األكسدة
الضارة للجسـ .ك د تبيف للباخثيف أف إعطاء ذّصٌ الخبٌ السكداء د أدل إلٍ إخباط تلؾ التأثيرا الضارة التً
تراؽؽ ارتؾاع الوكمكسيستيف .مما يعنً أف زي الخبػػٌ السػػػػكداء يمكف أف يقً القلا كالشراييف مف التأثيرا
الضارة ِرتؾاع الوكمكسػػػيستيف كما يراؽقى مف ارتؾاع ؽً دهػكف الدـ .كِ شؾ أف األمر بخاجٌ إلٍ المييد مف
الدراسا ؽً هذا المجاؿ .

الخبٌ السكداء ..مضاد لألكسدة :
كؽً دراسٌ نشر ؽً مجلٌ  J Vet Med Clin Medؽً شور يكنيك  َ2003اـ الباخثكف بإجراء دراسٌ
لمعرؽٌ تأثيرا الخبٌ السكداء كمضاد لألكسدة عند الؾُراف التً أعطي رابع كلكريد الكربكف Carbon
Tetrachloride.
كأجري الدراسٌ علٍ  60ؽأرن اَ كأعطً عدد مف الؾُراف زي الخبٌ السكداء عبر البريتكاف ؽً البطف.
كاستمر الدراسٌ لمدة  45يكمناَ ككجد الباخثكف أف زي الخبٌ السكداء ينقص مف معدؿ تأكسد الدهكف Lipid
 َPeroxidationكما ازداد النشاط المضاد لألكسدة .كمف المعلكـ أف مضادا األكسدة تساعد ؽً ك ايٌ الجسـ
مف تأثير الجذكر الخرة التً تساهـ ؽً إخداث تذرا ؽً العديد مف األنسجٌَ كؽً عدد مف األمراض مثؿ

تصلا الشراييف كالسرطاف كالذرؼ كغيرها(). 17
كما أكد دراسٌ أذرل نشر ؽً مجلٌ  Drug Chem Toxicolؽً شور مايك  2003كجكد التأثير المضاد
لألكسدة ؽً زي الخبٌ السكداء().18

الخبٌ السكداء ..كالككلستركؿ :
اـ باخثكف مف جامعٌ الملؾ الخسف الثانً ؽً الدار البيضاء بالمػرا ػ بإجراء دراسٌ تأثير زي الخبٌ السكداء
علٍ مستكل الككلستركؿ كسكر الدـ عند الؾُراف .
خيث أعطي الؾُراف  1ملؼ /كؼ مف زي الخبٌ السكداء الثاب لمدة  12أسبكعن ا .كؽً نوايٌ الدراسٌ انذؾض
الككلستركؿ بنسبٌ  َ%15كالدهكف الثّثيٌ (تريػليسريد) بنسبٌ  َ%22كسكر الدـ بمقدار  َ%16.5كارتؾع
ذضاا الدـ بمقدار %. 17.5
كهذا ما يكخً بأف زي الخبٌ السكداء يمكف أف يككف ؽعاِن ؽً ذؾض ككلستركؿ الدـ كسكر الدـ عند اَنسافَ
لكف األمر بخاجٌ إلٍ المييد مف الدراسا عند اَنساف بؿ ثبكتى(). 19
كؽً بخث اـ الدكتكر (مخمد الدذاذنً) بنشرق ؽً مجلٌ ألمانيٌ ؽً شور سبتمبر عاـ  2000أظور البخث أف
ليي الخبٌ السكداء تأثيرن ا ذاؽضن ا لككلستركؿ الدـ كالككلستركؿ الضار كالدهكف الثّثيٌ عند الؾُراف().20

الخبٌ السكداء ..كارتؾاع ضػط الدـ:
كمف الدار البيضاء ؽً المػرا ذرج بخث نشر ؽً مجلٌ  Therapiعاـ  2000اـ ؽيى الباخثكف بدراسٌ تأثير
ذّصٌ الخبٌ السكداء ( 0.6مؿ /كؼ يكميٌّا) المدر للبكؿ كالذاؽض لضػط الدـ .ؽقد انذؾض معدؿ ضػط الدـ
الكسطً بمقدار  %22عند الؾُراف التً عكلج بذّصٌ الخبٌ السكداءَ ؽً خيف انذؾض بنسبٌ  %18عند
الؾُراف التً عكلج باألدِ (كهك دكاء معركؼ بتأثيرق الذاؽض لضػط الدـ) .كازداد إؽراز البكؿ عند الؾُراف
المعالجٌ بالخبٌ السكداء().21

الخبٌ السكداء ..كالركماتييـ :
طرح باخثكف مف جامعٌ آغا ذاف ؽً باكستاف ؽً بخث نشر ؽً شور سبتمبر  2003ؽً مجلٌ  Phytotherػ
طرخكا سؤاِن :
كيؼ يمكف للخبٌ السكداء أف تلعا دكرن ا ؽً تذؾيؼ اِلتواا ؽً المؾاصؿ عند المصابيف بالركماتييـ .كالمعركؼ
لألطباء أف هناؾ مادة تنتجوا الذّيا البالعٌ ؽً الجسـ َ Macrophagesكتدعٍ أكسيد النتريؾ Nitric
Oxideكتلعا دكرن ا كسيطنا ؽً العمليٌ اِلتوابيٌ .كلقد كجد الباخثكف أف ذّصٌ الخبٌ السكداء تقكـ بتثبيط
إنتاج أكسيد النتريؾ .كربما يؾسر ذلؾ تأثير الخبٌ السكداء ؽً تذؾيؼ التوابا المؾاصؿ().22
كمف جامعٌ الملؾ ؽيصؿ بالدماـَ أظور الدكتكر (الػامدم) ؽً بخث نشر ؽً مجلٌ J. Ethno Pharmacol
عاـ  2001أف للخبٌ السكداء تأثيرن ا مسكننا كمضادٌّا لّلتوابا المؾصليٌَ مما يؾسد المجاؿ أماـ المييد مف
الدراسا للتعرؼ علٍ اآلليٌ التً تقكـ بوا الخبٌ السكداء بوذا التأثير().23
الخبٌ السكداء ..كسيكلٌ الدـ :
اـ باخثكف ؽً جامعٌ الملؾ ؽيصؿ بالدماـ ؽً المملكٌ العربيٌ السعكديٌ بدراسٌ تأثير زي الخبٌ السكداء علٍ
عكامؿ التذثر عند الؾُراف التً غذي مف د يؽ يختكم علٍ زي الخبٌ السكداءَ ك ارنكا ذلؾ بؾُراف غذي
بد يؽ صرؼ .ككان النتيجٌ أف ظور بعض التػيرا العابرة ؽً عكامؿ التذثرَ ؽقد خدث ارتؾاع ؽً
الؾيبرينكجيفَ كتطاكؿ عابر ؽً زمف البركثركمبيفَ مما يكخً بأف استعماؿ زي الخبٌ السكداء يمكف أف يؤدم
إلٍ خدكث تػيرا عابرة ؽً عكامؿ التذثر عند الؾُرافَ كيختاج األمر إلٍ دراسٌ هذق التأثيرا عند
اَنساف()24
الخبٌ السكداء ..كالجراثيـ:
اـ الدكتكر (مرسً) مف جامعٌ القاهرة بإجراء دراسٌ نشر ؽً مجلٌ  Acta Microbiol Polعاـ 2000
للتعرؼ علٍ تأثيرا الخبٌ السكداء علٍ الجراثيـ .
ؽقاـ بدراسٌ  16نكعن ا مف الجراثيـ سلبيٌ لصبػٌ غراـَ ك 6أنكاع مف الجراثيـ اَيجابيٌ لصبػٌ غراـ .ؽقد أظور
استجابٌ بعض أنكاع الجراثيـ لذّصٌ الخبٌ السكداء().25
الخبٌ السكداء ..كالؾطكر :
كمف باكستافَ مف جامعٌ آغاذافَ ظور دراسٌ نشر ؽً شور ؽبراير  2003ؽً مجلٌ Phytother Res
ؽقد عكلج الؾُراف التً أخدث عندها إصابٌ بؾطكر المبيضا البيض  Candida Albicansبذّصٌ الخبٌ
السكداء .
كتبيف للباخثيف خدكث تثبيط شديد لنمك ؽطكر المبيضا البيض .كيقكؿ الدكتكر ذاف ؽً ذتاـ بخثى :إف نتاُح هذق
الدراسٌ تقكؿ بؾعاليٌ زي الخبٌ السكداء ؽً عّج الؾطكر().26
كبعد ..ؽوذا غيض مف ؽيض الدراسا الخديثٌ التً تثب أف ما جاء بى النبً ػ عليى الصّة كالسّـ.
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