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 الملخص: 

تستعرض هذه المقالة األدلة العلمية على فعاليتها في عالج مرض الشمام المر له تاريخ طويل من االستخدام كغذاء وكعامل سكر الدم.  
السكري وتراجع الدراسات حول آثار هذا النبات على الحمل والخصوبة، واستخدامها كمسبب لإلجهاض ، وهو فهم مهم لالستخدام اآلمن 

 للبطيخ المر. 

  المقدمة:

للوفاة في العالم. ُيعد مرض السكري أحد الشواغل الصحية العالمية الرئيسية مع ارتفاع يعتبر داء السكري أحد األسباب الخمسة الرئيسية  
. وهو عبارة عن متالزمة التمثيل الغذائي 2030مليوًنا في عام    366إلى    2000مليوًنا في عام    171متوقع في معدل انتشاره من  

ما يؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في نسبة السكر في الدم المستويات  المضطرب ، عادًة بسبب مجموعة من األسباب الوراثية والبيئية ، م
ا )ارتفاع السكر في الدم(. نظًرا لكونه مرًضا تنكسًيا رئيسًيا ، يوجد مرض السكري في جميع أنحاء العالم وأصبح ثالث أكثر األمراض فتكً 

مليون فرد في الواليات المتحدة وما يصل إلى    16يصيب  بالبشرية ويتزايد بسرعة. إنه اضطراب الغدد الصماء األكثر شيوًعا ، حيث  
مليون فرد في جميع أنحاء العالم. كان مرض السكري نموذًجا سريرًيا للطب العام. يشمل الطب التكميلي والبديل استخدام األعشاب   200

ما   أن  حديثة  دراسة  قدرت  السائد.  الغربي  الطبي  للعالج  كبدائل  األخرى  الغذائية  إلى  والمكمالت  السكري  30يصل  مرضى  من   ٪
 يستخدمون الطب البديل والتكميلي.

 الشمام المر هو دواء نباتي معقد له تاريخ طويل من االستخدام ، كغذاء وكدواء. تستخدم العديد من النباتات كأطعمة وأدوية. عادة، تميل 
عال ولكن نادًرا ما يكون لها خصائص قوية لخفض نسبة هذه النباتات إلى أن تكون داعمة ومنشطة ومغذية بطبيعتها. إنها تعمل بشكل ف

السكر في الدم أو تأثيرات قوية على الجهاز التناسلي. يعتبر الحنظل غير معتاد ألنه يستهلك على نطاق واسع كغذاء ولكن له أيًضا  
ة الشهرية ، ومعالجة العقم، والحث تاريخ طويل من االستخدام لحاالت مثل مرض السكري والصدفية وااللتهابات ، وكذلك لتنظيم الدور 

 .على اإلجهاض. بدأ العلم الحديث للتو في التحقيق في االستخدامات العديدة للنبات ، وال يزال هناك الكثير لنتعلمه عنها

إفريقيا    الموطن األصلي للشمام المر غير معروف. ُيزرع النبات في جميع أنحاء المناطق االستوائية ، خاصة في الصين والهند وشرق 
وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. يحتوي الشمام المر على العديد من األسماء الشائعة المختلفة ، مما يعكس استخدامه على نطاق واسع 
في العديد من الثقافات. للفاكهة طعم مرير )كما يوحي اسمها بوضوح( ، وفي الغالب يقال إن استساغها هو "طعم مكتسب". في جنوب  

 ، يؤكل الشمام عادة لتبريد الجسم. الصين 

هناك العديد من الوصفات الستخدام الشمام المر ولكن من الصعب العثور على البيانات التي توضح عدد المرات التي يتم فيها أكل  
، يبدو أنه يتم النبات بشكل نموذجي. على الرغم من أنه شائع، إال أن الشمام ال يبدو أنه عنصر أساسي في الحياة اليومية. ومع ذلك

تناوله عدة مرات في األسبوع عندما يكون موسمه. هذا مهم ألن النباتات التي يتم استهالكها على نطاق واسع كأطعمة لها اختبارات 
الناس. يبدو أن الحنظل منتشر بشكل كاٍف في النظام الغذائي لتقديم بعض األدلة على   سالمة مضمنة بواسطة مئات األجيال من 

 االستخدام العام. عندما يتم تحضيرها كغذاء، تؤكل الفاكهة فقط ويتم التخلص من البذور. سالمته في
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 الوصف النباتي 

تحتوي اوراق وثمار النبات علي مركب الموموردسي الذي يكسبها طعما مرا. ويتم التخلص منه بالنقع في محلول ملحي، او السلق االولي  
ي الثمار الصغيرة فانها تزيد بشدة في الثمار الناضجة نباتيا والتي ذكر عنها انها سامة لالنسان،  قبل الطهي. وبينما تقل المرارة كثيرا ف

 والحيوان. 

سم، وتحمل   3فصوص غائرة. النبات وحيد الجنس وحيد المسكن، ويصل قطر الزهرة الي    9-5سم، ولها    17- 5يتراوح طول اورقة من  
)مذكرة : مؤنثة(. تتفتح االزهار عند شروق   1-25كرة اوال، وتكون النسبة الجنسية عادة  مفردة في اباط االوراق. وتظهر االزهار المذ

 الشمس وتظل متفتحة طول اليوم. التلقيح خلطي بالحشرات. 

 
 زهرة مؤنثة 
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 زهرة مذكرة

الزهري، وذات لون اخضر باهت الثمار ذات سطح شديد التجعد والتضليع، ولكن التجعدات ملساء، وهي مستطيلة ومدببة عند الطرف  
عند مرحلة النضج االستهالكي، وذات لون اصفر، او برتقالي عند مرحلة النضج النباتي. تتفتح الثمار عند النضج، ويظهر بداخلها لب 

  1،5-1لغ قطرها  الثمرة البرتقالي والمشيمة الحمراء التي تتصل بها البذور، وهي اي البذور بيضاوية مبططة رمادية الي بنية اللون، يب
 % دهونا. وتوجد عدة اصناف من المحصول. تنتشر زراعتها في المناطق االستوائية من العالم. 32سم، وتحتوي علي 

 االحتياجات البيئية

 ينمو الشمام المر جيدا في الجو الحار، وتضره البرودة بينما يقتله الصقيع. وتناسبه االراضي الطميية الخصبة الجيدة الصرف. 

سم، وتكون الجور علي مسافة    140- 120سم، ويتراوح عرض خط الزراعة من    180تربي النباتات راسيا حيث يصل ارتفاعها الي نحو  
 سم من بعضها البعض في الخط ، وتجري الزراعة بالبذور مباشرة في الحقل الدائم.  60  -45

 النضج والحصاد 

جم حسب  115-80سم، ووزنها من   6-4سم ، وقطرها من  15-10ولها من ايام من العقد، حينما يبلغ ط 10-8تحصد الثمار بعد 
الصنف. واذا تاخر حصاد الثمار عن هذه المرحلة من النضج فانها تصبح اسفنجية القوام، واكثر مرارة، وتفتقد قيمتها التسويقية. كما ان  

 اطنان للفدان.  7-5يد من ترك الثمار دون حصاد يمنع عقد ثمار جديدة علي النبات. يتراوح المحصول الج
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 الفوائد الطبية للشمام المر

للشمام المر استخدامات طبية عديدة اهمها عالج مرض السكر والسرطان والكبد والدورة الشهرية ويستخدم في صورة منتجات مختلفة  
 طازجة او مصنعة.

 األدوية النباتية المضادة لمرض السكر

من حيث التكلفة في جميع أنحاء العالم لعالج مرض السكري. في الواقع ، في أجزاء كثيرة من تم استخدام الطب النباتي بطريقة فعالة  
العالم ، وخاصة البلدان الفقيرة ، قد يكون هذا هو الشكل الوحيد من العالج المتاح لعالج مرضى السكري. هناك العديد من المراجعات 

لمرض السكري. تصف األيورفيدا واألنظمة الطبية التقليدية األخرى لعالج مرض   من قبل مؤلفين مختلفين حول النباتات العشبية المضادة
لتكلفة السكري عدًدا من النباتات المستخدمة كأدوية عشبية. ومن ثم ، فإنهم يلعبون دوًرا مهًما كدواء بديل نظًرا لتقليل اآلثار الجانبية وا 

في النباتات الطبية تمتلك تجديد خاليا البنكرياس وإفراز األنسولين ومحاربة المنخفضة. تم اإلبالغ عن أن المكونات النشطة الموجودة  
مشكلة مقاومة األنسولين. يشارك ارتفاع السكر في الدم في مسببات تطور مضاعفات مرض السكري. تعمل األعشاب الخافضة لسكر 

األنسجة العضلية وتمنع امتصاص الجلوكوز من  الدم على زيادة إفراز األنسولين وتعزيز امتصاص الجلوكوز عن طريق الدهون أو  
ن األمعاء وإنتاج الجلوكوز من الكبد. ال يزال األنسولين وعوامل سكر الدم عن طريق الفم مثل السلفونيل يوريا والبيجوانيدات من الالعبي

 الرئيسيين في اإلدارة ، ولكن هناك بحًثا عن تطوير عوامل أكثر فاعلية لمكافحة مرض السكري.

 خصائص الطبيةال

ُيعرف الشمام المر تقليدًيا بخصائصه الطبية مثل مضادات السكر، ومضادات السرطان، ومضادة لاللتهابات، ومضادات الفيروسات، 
وتأثيرات خفض الكوليسترول. يحتوي على العديد من المركبات الفينولية التي قد تحتوي على مضادات األكسدة ومضادات الجين. تم 

ة وسيقان وأوراق وجذور الشمام المر في الطب التقليدي للمساعدة في عالج األمراض مثل فرط شحميات الدم واضطرابات استخدام فاكه
الجهاز الهضمي وااللتهابات الجرثومية ومشاكل الدورة الشهرية. ثبت أن الشمام المر يمتلك خصائص قوية مضادة للفيروسات يمكن أن  

القاتلة الطبيعية في الجسم للمساعدة في محاربة الفيروسات مثل فيروس متالزمة البقعة البيضاء   تحفز جهاز المناعة وتنشط الخاليا
وفيروس نقص المناعة البشرية. أظهرت الدراسات أيًضا أن الشمام المر له خصائص مضادة للسرطان ويمكن استخدامه كعامل سام 

ن مستخلص الشمام المر ينظم مسارات نقل اإلشارات لتثبيط نمو خاليا للخاليا ضد العديد من أنواع السرطان. راي وآخرون. أظهرت أ
 سرطان الثدي ويمكن استخدامه كمكمل غذائي للوقاية من سرطان الثدي. 

يمكن أيًضا استخدام مستخلص الشمام المر كعامل مضاد للجراثيم واسع الطيف لمحاربة االلتهابات التي تسببها اإلشريكية القولونية، 
النبات خصائص مضادة  السالموني يمتلك  ذلك،  إلى  الزائفة، والعقدية. باإلضافة  العنقودية،  المكورات  الذهبية،  العنقودية  المكورات  ال، 

على  للحث  يستخدم  لإلجهاض  مسبب  كعامل  أيضا  الحنظل  استخدام  تم  تقليديا،  المالريا.  عالج  في  فعالة  وهي  الطفيلية،  للديدان 
 حوامل بتجنب استهالك النبات. كما أن مستخلص البذرة له تأثير مضاد للمائدة.اإلجهاض. لذلك، ينصح النساء ال
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 التأثير المضاد لمرض السكر من الشمام المر 

هناك العديد من العالجات العشبية التقليدية التي تم استخدامها لعالج مرض السكري في آسيا والدول النامية األخرى. الشمام المر هو 
تم فحصها بدقة لعالج مرض السكري. مع االستخدام التقليدي الذي تدعمه األدلة العلمية الحديثة على الوظيفة المفيدة أحد النباتات التي  

نه  لـ الشمام المر، فهو أحد أكثر النباتات الواعدة لمرض السكري اليوم. كشف تحقيق في االستخدامات التقليدية لـ الشمام المر في الهند أ
 ض مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري.أحد أهم النباتات لخف

 الشمام المر و الحفاظ على خاليا البنكرياس وإفراز األنسولين 

عن طريق الفم يمكن أن يؤدي إلى إفراز األنسولين من خاليا البنكرياس الصماء. تم  الشمام المر تم الذمر في دراسات سابقة أن تناول
و و في   α الشمام المر عن طريق الفم وتوزيع خاليا أحمد وآخرون. الذي درس تأثير تناول عصير فاكهةتأكيد هذه المالحظة من قبل  

تحسًنا  الشمام المر  باستخدام طرق كيميائية مناعية. أظهرت التغذية بالمستخلص الكحولي من  STZ البنكرياس لفئران مصابة بمرض
 .واضًحا

م المر يمكن أن يحفز إفراز األنسولين من البنكرياس الصماء ويحفز امتصاص الجلوكوز أظهرت التجارب الفسيولوجية أيًضا أن الشما
ولين قد  في الكبد. تشير األدلة الحالية، بالتالي، إلى أن التعافي والزيادة الالحقة في عدد الخاليا المنتجة لألنسولين متبوًعا بإفراز األنس

الشمام المر آثارها الخافضة لسكر الدم. باإلضافة إلى الخصائص المذكورة أعاله ، قد    تكون جزًءا من المسارات العديدة التي تمارس بها
تمتلك الشمام المر ومستخلصاتها تكاثر يشبه الخاليا وخصائص تشبه النمو مماثلة لتلك الموجودة في األنسولين. ومع ذلك، هناك حاجة  

إما إصالح الخاليا  يد اآلليات الدقيقة التي يمكن من خاللها الشمام المرلمزيد من التجارب ، على األقل على المستوى الجزيئي ، لتحد
 التالفة أو منع موتها.

 أهم فوائد الشمام المر

 في ما يأتي أهم فوائد القرع المر المحتملة واستخداماته: 

 مرض السكري  .1

، يحتوي القرع المر على ثالثة مواد كيميائية من أهم فوائد نبات القرع المر هو استخدامه من أجل مرض السكري خصوًصا النوع الثاني
التشارانتي السكري وهي  الفيسين(Charanti) مهمة من أجل محاربة مرض   ، (Vicine)والليستين ، (Lectin)   المواد إذ تعمل هذه 
 .مجتمعة على تقليل مستوى السكر في الدم بشكل كبير

بات القرع المر يساعد على تقليل مستوى السكر في الدم لألشخاص المصابين ملليغرام يومًيا من ن   2000أثبتت الدراسات بأن استهالك  
 بمرض السكري، ولوحظ بأن تأثير هذه النبتة يفوق دواء الميتفورمين. 

 حصى الكلى  .2

 يساعد هذا النبات في تفتيت حصى الكلى داخل الجسم من خالل تقليل كمية األحماض التي تؤدي إلى تكون الحصى. 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ربعون السادس وال   العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  آب  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

410 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ول تقليل الكوليستر  .3

 تساعد هذه النبتة في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم والذي يؤدي إلى السكتات القلبية والدماغية بشكل كبير. 

 سرطان البنكرياس  .4

يساعد هذا النبات في حماية اإلنسان من اإلصابة بسرطان البنكرياس، إذ يعمل على تثبيط إفراز الغلوكوز في الجسم وبالتالي الحفاظ 
 البنكرياس. على صحة  

 البشرة .5

يساعد استهالك هذا النوع من النبات منح البشرة النضارة والحيوية، ويساعد أيًضا في عالج مشكالت البشرة مثل حب الشباب، الصدفية،  
 واألكزيما. 

 خسارة الوزن  .6

وفترات طويلة جًدا لذلك فإنه يساعد  إن خضار القرع المر يعّد قليل بالسعرات الحرارية كما أنه يمنح اإلنسان الشعور بالشبع لوقت  
 األشخاص الراغبين في خسارة أوزانهم.

 مقوي للكبد  .7

يعّد هذا النبات مقوي للكبد بشكل كبير ويساعد على عملية الهضم، تعزيز صحة المرارة، وتقليل احتباس السوائل في الجسم، كما يساعد  
 لكبد.في الحفاظ على صحة الكبد وحمايته من اإلصابة بمرض تشمع ا

 مصدر لفيتامين ك .8

يعد هذا النبات مصدر غني بفيتامين ك المهم لصحة العظام، تخثر الدم، ومحاربة االلتهابات، حيث يساعد استهالك القرع المر في منح 
 اإلنسان جزء من احتياجة اليومي من فيتامين ك.

 معزز للمناعة .9

 مناعي لإلنسان بشكل كبير.يساعد استهالك هذا النبات في تعزيز صحة المناعة والجهاز ال

 األعراض الجانبية للشمام المر 

 في ما يأتي أهم األعراض الجانبية لنبات الشمام المر: 

 .هبوط مستوى السكر في الدم •
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يؤدي استهالك بذور هذا النبات إلى إصابة خاليا الدم الحمراء في الجسم بالتسمم وظهور أعراض مثل الصداع، الحمى، ألم في  •
 .غماءالمعدة، واإل

 .يؤدي االستهالك المفرط لهذا النبات باإلصابة بتسارع نبضات القلب والذي قد يكون خطير في بعض األحيان •
 .يؤدي االستهالك المفرط لهذا النبات إلى اإلصابة بالقرحة المعدية والتي قد تتطور ليصبح األمر خطيًرا •
 متكررر ولفترات طويلة.مشكالت حادة في الكلى خصوًصا عند استهالك هذا النبات بشكل  •

 تحذيرات ونصائح الستخدام الشمام المر

 في ما يأتي بعض المحاذير المتعلقة بنبات الشمام المر: 

: إن هذا النبات ال يعد آمن عند استهالكه من قبل المرأة الحامل إذ يحفز استهالكه على اإلجهاض، كما ال  المرأة الحامل والمرضع •
 .يخص استهالكه للمرأة المرضعيوجد دراسات كافية في ما 

: يجب الحذر عند استخدام هذا النبات من قبل مرضى السكري، إذ يعمل استهالكه باإلضافة إلى أدوية السكري مرضى السكري  •
 .األخرى إلى انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل حاد

وبعد العملية الجراحية، لذلك ُينصح بالتوقف عن استخدامه  : يؤثر هذا النبات على مستوى السكر في الدم أثناء  العمليات الجراحية •
 قبل مدة أسبوعين من إجراء العملية الجراحية. 

 الخاتمة

 .أظهرت هذه الفاكهة أيًضا القدرة على تعزيز امتصاص الخاليا للجلوكوز، وتعزيز إفراز األنسولين، وتقوية تأثير األنسولين

دهون في الدم في كل من الحيوانات الطبيعية ومرضى السكري، وخاليا بيتا المحمية، وحساسية يقلل الشمام المر من نسبة الجلوكوز وال
 األنسولين، وتقليل اإلجهاد التأكسدي.

يعمل عصير الفاكهة للشمام مثل األنسولين لممارسة تأثيره الخافض لسكر الدم، عالوة على ذلك، يمكن أن يحفز امتصاص األحماض 
ضالت الهيكلية مثل األنسولين. اقترحت بعض الدراسات أن عصير الشمام ومستخلصه يمكن أن يحفز امتصاص األمينية في خاليا الع

 الجلوكوز المحيطي، عالوة على ذلك، ينظم كمية الجلوكوز التي تمتصها األمعاء. 

ستهالك الحنظل كفاكهة كاملة  يستخدم الشمام طبًيا بشكل أساسي لعالج مرض السكري من نوعين. تشير بعض األدلة األولية إلى أن ا
أو مستخلص أو مسحوق مجفف قد يقلل من مستويات السكر في الدم. يشار إلى خصائص عن طريق التأخير في ظهور إعتام عدسة  
العين، والمضاعفات الثانوية لمرض السكري، وتخفيف األعراض العصبية واألعراض الشائعة األخرى حتى قبل حدوث نقص السكر في  

 الدم. 
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