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ممخص البحث:
أثر بذور عشبة اليانسون عمى خفض نسبة السكر في دم االنسان
ىذا البحث يتناول العالقة بين مستوى سكر الدم في جسم االنسان وتناول منقوع حبوب
اليانسون حيث قامت الباحثة بإثبات أنو كمما زادت نسبة شرب منقوع بذور اليانسون
(4مالعق لكل 022مممتر) كمما قل معدل السكر في الدم وذلك بالتجربة عمى شخص الباحثة
فقد تمت متابعة مستوى السكر في الجسم خالل شير كامل قبل استخدام منقوع بذور اليانسون
ثم قياس مستوى السكر أيضاً لمدة شير كامل مع استخدام منقوع بذور اليانسون كل يوم
بنسب مختمفة
واستنتجت الباحثة أنو كمما زادت نسبة شرب منقوع بذور اليانسون كمما قل مستوى السكر في
الدم حيث انخفض مستوى السكر لدييا في الشير الذي تم شرب المنقوع عن الشير السابق
الذي لم تتناول فيو مشروب بذور اليانسون بنسبة %12
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:Research Summary

The effect of the herb anise seeds to reduce the sugar in the blood

of human

This research deals with the relationship between the level of blood

sugar in the human body and eating soaked beans

Anise where the researcher to prove that the greater the proportion
of drinking drenched anise seeds

tablespoons per 200 ml), the lower the rate of sugar in the blood 4(
and so experience a person researcher

It was followed up the level of sugar in the body during the whole
month before using drenched anise seeds

Then measure the sugar level also for a whole month with the use
drenched anise seeds every day
Variably
The researcher concluded that the greater the proportion of drinking
drenched anise seeds, the lower the level of sugar in

Where the blood sugar level has dropped in the month of drinking
soaked from the previous month
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Which drink anise seeds did not address the 60%
المقدمة :

ىناك الكثير من المصابين بالسكري يعتمدون عمى األعشاب لعالجو فمنيم من يعتمد عميو بشكل

مطمق من دون االعتماد عمى األدوية ومنيم من يعتمد عميو الى جانب أدوية السكري فما مدى

صحة استخدام ىذه األعشاب لعالج السكري؟

ىناك العديد من الدراسات التي أجرتيا جمعية السكري األمريكية التي أوجدت فييا أن  %00من

المصابين بالسكري يعتمدون عمى األعشاب لعالج السكري ولكن أكدت ىذه الدراسات انو ال يجب
االعتماد عمى االعشاب لوحدىا في عالج السكري بل ىي تستخدم كعوامل مساعدة عمى خفض

سكر الدم ويجب استشارة الطبيب لدى استخداميا الى جانب األدوية حتى ال تؤدي الى نقص حاد

في سكر الدم وحتى ال تؤثر عمى أمراض أخرى بشكل سمبي

ىناك بعض الدراسات التي قامت باجرائيا منظمة السكري البريطانية وذكرت أىم األعشاب التي
قد تساعد عمى انخفاض سكر الدم ولكن ال يجب تناوليا اال بعد استشارة الطبيب ومن بينيا:

-الصبار:

اوجدت البحوث األولية أن تناول عصير الصبار يمكن أن يساعد عمى تحسين مستويات السكر

في الدم لذا قد يفيد في عالج مرض السكري كما انو يساعد عمى خفض الدىون خصوصا

لمصابي السكري النوع الثاني كما انيا تساعد عمى تسريع شفاء الجروح والتقرحات التي ترافق

مرض السكري

النتائج من دراسة سريرية نشرت في دورية رعاية مرضى السكري في عام  0224تشير إلى أن

القرفة تحسن مستوى السكر في الدم ومستويات الكوليسترول في الدم في الناس مع مرض

السكري من النوع  ،0ويمكن أن تقمل عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري وأمراض القمب
واألوعية الدموية .عند استخدام مستخمص التوت

وباإلضافة إلى ذلك ،أظير تحميل أكثر حداثة نشر في عام  0222في المجمة األمريكية لمتغذية

السريرية أن  1غرام من القرفة يؤدي إلى إبطاء إفراغ المعدة ويخفف كثي ار من ارتفاع السكر في
الدم بعد الوجبات دون التأثير عمى الشبع.

ومع ذلك ،نضع في اعتبارنا أن العديد من المركبات الطبيعية مثل القرفة تستخدم بعد أن تتم

الموافقة عمييا طبيا لموقاية أو العالج من أي مرض
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-الحمبة :تحتوي بذور الحمبة عمى نسبة عالية من األلياف القابمة لمذوبان ،التي تساعد عمى

خفض نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء عممية اليضم وامتصاص الكربوىيدرات .وىذا يشير

إلى أنيا قد تكون فعالة في عالج مرض السكري.

وىتاك دراسة سريرية بينت أن  15غرام من مسحوق بذور الحمبة في وجبة تؤكل من قبل

الناس المصابين بالسكري من النوع الثاني ساعد عمى خفض االرتفاع في سكر الدم بعد تناول

الطعام ،في حين وجدت دراسة منفصمة أن تناول  0.5غرام من الحمبة مرتين في اليوم لمدة

ثالثة أشير خفضت مستويات السكر في الدم في مرضى السكري النوع الثاني الذين يعانون من

ارتفاع طفيف في سكر الدم
الزنجبيل:

وجد باحثون من جامعة سيدني ،أستراليا ،أن الزنجبيل الذي يحتوي عمى الجنجيرلوز

( - )gingerolsالمادة الفعالة في الزنجبيل يمكن أن تزيد من امتصاص الجموكوز إلى خاليا
العضالت دون استخدام األنسولين ،وبالتالي قد تساعد في تنظيم ارتفاع مستويات السكر في

الدم.

-منقوع أوراق الزيتون:

ال تعد بديل عن األدوية لعالج السكري ولكن أوجدت الدراسات انيا قد تساعد في تقميل سكر الدم

وقد يؤدي الى خفض ضغط الدم فيو غير مناسب الصحاب الضغط المنخفض

من ىذا المنظور أحببت تجريب منقوع بذور اليانسون الذي كان أجدادنا يفضمون استخدامو عند

الشعور باأللم والمغص ووجدت تأثي ار واضحا لو عمى السكر
واهلل الموفق
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اليدف من البحث:

ىدف الباحثة من القيام بيذا البحث ىو إثبات أثر استخدام األعشاب (بذور اليانسون )المنقوعة

عمى خفض نسبة السكر في الدم

وكان الدافع لمقيام بيذا المشروع ىو إصابة الباحثة بداء سكري الدم ومحاولة إيجاد حل ليذه

المشكمة بعيدا عن األدوية الكيمائية
الخمفية العممية :

ذلك عن طريق االستزادة من المعمومات بقراءات سابقة في مجالت عممية وجرائد ومواقع مختمفة
في االنترنت عن سكر الدم وكيفية عالجو باألعشاب المختمفة

مالحظات شخصية عمى تأثير شرب منقوع بذور اليانسون عمى خفض مستوى السكر في الدم

لمدة شير كامل
الفرضية :

كمما زادت نسبة شرب منقوع بذور اليانسون في اليوم قل معدل ارتفاع السكر في الدم

المتغير المستقل  :كمية منقوع بذور اليانسون المتناولة
الفرضية الصفرية :

اليوجد عالق بين نسبة شرب منقوع بذور اليانسون وبين معدل السكر في الدم

المتغير التابع :معدل السكر في الدم

المتغير الثابت :نوع الطعام المتناول – االستقرار النفسي خالل فترة إجراء التجربة

االجراءات :

قامت الباحثة بتناول مشروب منقوع بذور اليانسون بنسب مختمفة خالل  42يوم ومراقبة

مستوى السكر في الدم بعد ساعتين من تناول المشروب وتسجيل البيانات باستمرار

مراحل التجربة :

في المرحمة األولى ستقوم بشرب 52مممتر من منقوع بذور اليانسون قبل كل وجبة خالل 12

أيام متتابعة

في المرحمة الثانية ستزيد نسبة المشروب إلى 122مممتر من المنقوع قبل كل وجبة خالل 12

األيام التالية من الشير
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في المرحمة الثالثة ستزيد النسبة إلى 152مممتر من المنقوع خالل  12األيام االخيرة من الشير
مع قياس مستوى السكر في الدم بعد ساعتين من تناول المشروب في كل مرحمة وتسجل

البيانات

النتائج :عند استخدام مشروب منقوع بذور اليانسون بنسبة 52مممتر في بداية الشير انخفض
مستوى السكر في الدم من 422وحدة إلى 032وحدة وكمما زادت نسبة شرب المنقوع زادت

نسبة انخفاض معدل السكر في الدم حيث اتضح ذلك عند استخدام منقوع بذور اليانسون

بنسبة 152مممتر فقد انخفض مستوى السكر في الدم إلى  102وحدة
وتم تسجيل البيانات وكانت كما يمي :

البيانات:

نسبة (منقوع بذور اليانسون) معدل السكر في الدم

الزمن

%2

 422وحدة

33ساعة

%12

 032وحدة

33ساعة

%02

 012وحدة

33ساعة

%42

 052وحدة

33ساعة

%52

 032وحدة

33ساعة

%43

 102وحدة

33ساعة
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ألخطاء التي حدثت اثناء اجرء التجربة :

عند عمل التجربة السابقة تم إعادة التجربة مرة أخرى لحدوث خطأ في قراءة جياز قياس السكر

بسبب انتياء البطارية

االستنتاج:

كمما زادت نسبة شرب منقوع بذور اليانسون قل معدل السكر في الدم حيث كان الفرق

باستخدامو وبدون استخدامو يساوي 132=102-422وحدة

المواد :

جياز قياس مستوى السكر في الدم-ماء مغمي –بذور يانسون نظيفة –شرائح لقياس مستوى

السكر-إبر الستخراج الدم – مسحات كحولية
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المراجع :

موسوعة ويكيبيديا

كتاب مرض السكر  -أسبابو ومضاعفاتو وعالجو

بحوث متنوعة عن مرض سكر الدم وكيفية عالجو باألعشاب عبر االنترنت

المراجع األجنبية:

Kumar P, Clark M, editors. (2005) Kumar & Clark Clinical medicine

6th ed

http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes

http://www.medicinenet.com/diabetes_mellitus/article.htm

المراجع العربية:

المرجع الوطني لتثقيف مرضى السكري ،وزراة الصحة ،المممكة العربية السعودية.

السكري من األلف إلى الياء .تأليف الدكتور خالد بن عمي الربيعان ،مدير المركز الجامعي

لمسكري بجامعة الممك سعودhttp://faculty.ksu.edu.sa/2902/default.aspx .

مرض السكر ،أسبابو ومضاعفاتو وعالجو .تأليف الدكتور محمد بن سعد الحميد ،أستاذ عمم

األدوية بجامعة الممك سعود http://faculty.ksu.edu.sa/6303/default.asp
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أثر بذور عشبة اليانسون عمى خفض نسبة السكر
في دم االنسان

االجراءات
المشكمة واليدف:
ايجاد طريقة آمنة

لعالج سكر الدم
باألعشاب

الفرضية :

يفترض أنو كممازاد ت

تمت التجربة

األدوات:جياز قياس مستوى

السكر في الدم-ماء مغمي
–بذور يانسون نظيفة –
شرائح لقياس مستوى

السكر-إبر الستخراج الدم –
مسحات كحولية

نسبة شرب منقوع

بذور اليانسون كمما
قل معدل السكر في

الدم

الفرضية الصفرية :
اليوجد عالقة بين

نسبة شرب منقوع

بذور اليانسون وبين
معدل السكر في الدم

عمى 4مراحل
كل مرحمة

استغرقت 12
أيام من

الشير تغيرت
فييا نسب

شرب المنقوع

النتائج :عند

استخدام مشروب
منقوع بذور

اليانسون بنسبة

52مممتر في بداية
الشير انخفض

مستوى السكر في

الدم من 422وحدة

إلى 032وحدة

وكمما زادت نسبة

الباينات
كما في الجدول السابق

شرب المنقوع زادت

نسبة انخفاض

معدل السكر في

الدم حيث اتضح
التطبقات المستقبمية
إجراء الدراسة عمى

أشخاص آخرين مصابين
بالسكر

ذلك عند استخدام
منقوع بذور

اليانسون بنسبة

152مممتر فقد

انخفض مستوى

السكر في الدم إلى
المراجع األجنبيةKumar P, Clark M, editors. (2005) Kumar & Clark :

Clinical medicine 6th ed

http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes

http://www.medicinenet.com/diabetes_mellitus/article.htm

المراجع العربية:

المرجع الوطني لتثقيف مرضى السكري ،وزراة الصحة ،المممكة العربية السعودية.
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السكري من األلف إلى الياء .تأليف الدكتور خالد بن عمي الربيعان ،مدير المركز
الجامعي لمسكري بجامعة الممك سعود.

http://faculty.ksu.edu.sa/2902/default.aspx

مرض السكر ،أسبابو ومضاعفاتو وعالجو .تأليف الدكتور محمد بن سعد الحميد،

 102وحدة

االستنتاج :منقوع
بذور اليانسون

يخفض مستوى
السكر في الدم

