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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي كاليسير  وفيتامير  ]
عىل نمو شتالت نخيل التمر   1Bتأثير الرش بالحامض االمين 

 [البذرية ودراسة خصائصها المورفولوجية والكيميائية

 : تير  اعداد الباحث

ي عبد الزهرة عا منتىه [
 
  ] أبحاث النخيل ز ركم - ن

 كلية الزراعة[  –فوزي فاضل  نوس [

 

 الملخص: 

ي مركز ابحاث النخي           
لدراسة تأثي   2016جامعة اللرصة يالل موسم النمو  -اجريت الدراسة الحالية فز

ي  الرش
ي  الورف 

ز   Glycineبالحامض االميتز عىل شتالت نخي  التمر الناتجة من اللذور  1B (Thiamine )وفيتامي 
ين  ز كي 

ها عىل بعض الصفات المورفولوجية والكيميائية اذ تم الرش بي  لك  من  1-ملغم.لي   100و 50لمعرفة تأثي 
ز  ز وفيتامي  ي الكاليسي 

ة فقط   تم   Bالحامض االميتز اما معاملة المقارنة فقد رشت بالماء المقطر والمادة النارسر
ز   حيث اظهرت النتائج ان سائر رش الشتالت  ز اسبوعي  ز الرشتي  ة بي 

ي شهر اذار وكانت الفي 
ز االوىل فز مرتي 

ز ادت اىل تشجيع النمو بزيادة طول الورتة وعرضها والكاربوهيدرات  ي الكاليسي 
معامالت الرش بالحامض االميتز

ز  الذائلة الكلية والوزن الطري والجاف مقارنة بالنلاتات غي  المعاملة  وتفوق كي 
ز بي   1-ملغم.لي  100معاملة الثيامي 

ي 
ي فز

ز فز ي كمية الكاربوهيدرات   االوراقوالكلوروفي  الكىلي والكاروتي 
كما اظهرت النتائج ان االنخفاض الحاص  فز

ي عرض الورتة والوزن الجاف للنلات للشتالت غي  المعاملة  . 
ي االوراق ادى اىل انخفاض فز

 الذائلة الكلية فز

  احماض امينية   شتالت  رش  نخي  التمر : الكلمات المفتاحية

: SUMMARY 

           The current study was conducted at the Palm Research Center - University of Basra during the 

2016 growing season to study the effect of foliar spray with the amino acid Glycine and vitamin B 

(Thiamine) on date palm seedlings from seeds to see its effect on some morphological and chemical 

For both the amino acid Glycine  1 -characteristics as spraying in concentrations of 50 and 100 mg.L

and vitamin B, As for the comparison treatment, it was sprayed with distilled water and the spreading 

substance only, the seedlings were sprayed twice for the first time in the month of March and the 

period between the two dates was two weeks, where the results showed that the other treatments of 

spraying with the amino acid Glycine resulted in encouraging growth by increasing the length of the 

leaf and its width and total dissolved carbohydrates and fresh and dry weight compared to untreated 

gave significant increases in total chlorophyll   1-plants, and the treatment of thiamine at 100 mg. Liters 

and carotene in the leaves , as the results showed that the decrease in the amount of total dissolved 

carbohydrates in the leaves led to a decrease in the width of the leaf and the dry weight of the plant for 

the seedlings untreated seedlings.  

Key words: Amino Acids, Seedlings, Spray, Date Palm                                                                        
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة 

ي عرفها اإلنسان منذ اكير من  .Phoenix dactylifera Lنخلة التمر    
سنة تل   3000من اتدم اخأشجار الت 

ي اكتسبت أهميتها لما تقدمم من فوائد متعددة منذ ان عرف االنسان كيفية االستفادة من أجزائها 
الميالد والت 

ي بيئة مثالية وغاللا ما يتعرض  نادرا ما يكون ( . 1991المختلفة باإلضافة اىل ثمارها ) مطر   
ز
النلات موجود ف

ي درجات الحرارة ونقص او 
ز
يالل دورة حياتم اىل العديد من الضغوط الالحيوية مث  الجفاف وانخفاض وارتفاع ف

ي جميع العمليات الفسيولوجي
ز
 ةزيادة شدة االضاءة وتعرض النلات اىل مث  هذه المروف يسىم اجهادا يؤثر ف

ي يمكن ان تعم  عىل  وبعض هذه العوام 
تد تكون محددة لنمو النلات فهذا يتطلب دراسة كافة الوسائ  الت 

ي نمو 
ز
ي لما لم من اثر كبي  ف ي عىل المجموع الخرصز

 
ز نمو الشتالت تحت هذه المروف وال سيما الرش الورف تحسي 

ن تأثي  تلفة لما لها محيوي تمتص وتنتق  برسعة داي  اجزاء النلات المخ النلات .اخأحماض االمينية هي منشط
ي 
 عىل النشاط اإلنزيىمي بالنلات وان الدور اخأساسي الذي يلعلم الحامض االميتز

داي  النلات هو  Glycineملارسر
ي تخليب 

ز
ي كما  لم دور هام ف ي ورفع كفائتة من يالل تنشيط الكلوروفي  والنمو الخرصز

تنشيط التمثي  الضوئ 
عند رش اخأحماض االمينية ) Sakamoto and Murata,2002ات)وحماية النلات من االجهاد بعض العناض 

ة  ي الخاليا فتمد النلات بطاتة حيوية كبي 
عىل أوراق النلات تنتق  برسعة اىل جميع ياليا الورتة وتنشط اللالزما فز

  ستكم  النشاط الحيوي بم مما يعم  عىل تعويض الطاتة المفقودة بواسطة النلات أثناء عمليات الهدم والتنف
ي تكوين النيوكليوتيدات والفيتامينات وهرمونات النمو وبالتاىلي ف ي مكون أساسي للمادة الحية 

كما وتدي  فز
ي بناء اخأغشية الخلوية

وتوبالزم وتدي  ايضا فز ز  )علد الحافظ   والير وجي 
 للني 
ً
؛ 2006فضال عن كونها مصدرا

Amin etal.,2011(ز المعروف ب ي فهو أحد م(  VB1(.اما الثيامي 
ضادات اخأكسدة القوية ويلعب دوًرا مهًما فز
ي ذلك نمو النلات وتطوره يمنع اخأكسدة الدهنية ويحىمي أغشية 

العمليات الفسيولوجية المختلفة بما فز
ي وتوفي  بيئة 

ي الثائز
ي النمام الضوئ 

ونات فز اء من اخأكسدة الضوئية ويساعد عىل نق  اإللكي  اللالستيدات الخرصز
ي ومقاومة النلات لمروف الشد مثالية آلليات التمثي

كيب الضوئ  ي وتأيي  الشيخوية وزيادة نواتج الي 
  الضوئ 

; Dong et al.,2016)2011Farouk et al.,  Collin et al.,2008;( 

ي اخأصيص او االكياس اللالستيكية 
ي معمم الشتالت الناتجة ومن زراعة اللذور فز

نمرا النخفاض معدالت النمو فز
ز عمليات يدمة  ي يمكن ان تؤدي اىل زيادة النمو عن طريق تحسي 

المخصصة للزراعة فقد تم دراسة الوسائ  الت 
ي الذي يضمن النمو الفعال للنلا

ت فمن الممكن ان تقوم اخأحماض االمينية الشتالت من يالل التسميد الورف 
ي 
ي العمليات الحيوي فز

ي تعتير مهمة فز
وتينات ومنها االنزيمات الت  بهذا الدور طالما انها تقوم بتصنيع كت  من الير

ز المعروف  ز والثيامي  ي الكاليسي 
ز للحامض االميتز اكي 

النلات  لذ تهدف الدراسة الحالية اىل ايجاد افض  الي 
ز  ي تحفز ياليا النلات عىل النمو من يالل دراسة الصفات الممهرية للنلات باإلضافة اىل دراسة ال Bبفيتامي 

ت 
ي . 
 تركيلم الكيميائ 

 المواد وطرائق العمل 

ي مركز ابحاث النخي  يالل الموسم      
ز  2012اجريت التجربة فز ي الكاليسي 

لدراسة تأثي  الرش بالحامض االميتز
ز  ز  Bوفيتامي  ي ملطنة المعروف ب الثيامي  ي اطلاق بي 

ي نمو شتالت نخي  التمر اللذرية   زرعت اللذور فز
 فز

ي اكياس الزراعة المخصصة 
ي داي  الطبق  تل  زراعتها فز بالقطن لغرض انلاتها مع الحفاظ عىل المحتوى الرطوئر

ي اكياس الزراعة حيث تم وضع 
ي ك  كيس وبعد تكام  االنلات و  3وعند انلاتها تم زراعتها فز

يروج الورتة بذور فز
ز  ز والفيتامي  ي الكاليسي 

ين  Bالحقيقية رشت بالحامض االميتز ز كي 
وكررت عملية الرش  1-ملغم .لي   100و 50بالي 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://link.springer.com/article/10.1186/s42269-019-0142-6&usg=ALkJrhjV-3E6swmrgU3J8gqTa75DbxJ7Uw#ref-CR28
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الصلا  اللاكر حت  اللل  الكام  للنلات واضيفت مادة 
ز
ز من الرشة االوىل وكان الرش ف    Tween-20بعد اسبوعي 

ة بمعدل   تطرة / لي  .  3-2كمادة نارسر

ي   أوال : قياسات النمو الخض 

ي بعد خمسة اشهر من الرش وذلك بأخذ عينة عشوائية مكونة من ثالثة  اخذت قياسات النمو الخض 
  -مكررات لكل معاملة واخذ المعدل للصفات االتية: 

 طول الورقة عرضها )سم ( -1
ي تياس طول الورتة وعرضها اذ تم تياس عرض الورتة  Vernierاستعملت القدمة

ز
ي  ف

من منتصف الورتة والت 
 تشك  اكير تطر للورتة . 

 قطر الساق  -2

بة .   Vernierاستعملت القدمة ي القياس من اكير منطقة عند اتصالها بالي 
 فز

 الوزن الطري للنبات  -3

ان حساس وذلك بأيذ ثالثة مكررات لك  معاملة.  ز  تم حساب الوزن الطري للنلات الكام  باستخدام مي 

 للنبات )غم/نبات( الجاف الوزن -4

ي لمدة     
ساعة وعىل درجة حرارة  72تم تياس الوزن الجاف للنلات وجففت لعينات باستخدام الفرن الكهربائ 

ان الحساس   70 ز  Sattoriusم حت  ثبوت الوزن باستخدام المي 

 : القياسات الكيميائية 
ً
 ثانيا

 تقدير الصبغات النباتية -1 

ي االوراق حسب طريقة )    
( فز ز حيث تم    Goodwin(1976تدرت الصلغات النلاتية) الكلوروفي  والكاروتي 

ز  0.5ايذ    Spectrophotometerوتدرت بجهاز  %80غم من االوراق الجافة واستخلصت باخأسيتون تركي 
ي   aوتيست صلغة الكلوروفي   ي   bوكلوروفي   663الطول الموجر نانوميي  اما صلغة  645عىل الطول الموجر

ي   فتم تياسها عىل الطول الموجر
ز  نانوميي  وحسبت النتائج حسب المعادالت االتية :  480الكاروتي 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                                      (   -  50 39 ) ص:  لثالثالبحث ا –الثان

 

42 
ي و فاضل        

ي كاليسير  وفيتامير  عان 
 عىل نمو شتالت نخيل التمر البذرية ودراسة خصائصها المورفولوجية والكيميائية  1Bتأثير الرش بالحامض االمين 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

ي االوراق  -2
 
 تقدير النسبة المئوية للمواد الكاربوهيدراتية ف

ي    
من  0.2حيث تم وزن  %80باستخدام مذيب االستخالص االسيتون  Joslyn (1970)تدرت كما جاء فز

ي لمدة  %80م  من الكحول االثيىلي  8االوراق الجافة واضيف لها 
ي حمام مائ 

دتيقة ع   30ووضعت العينات فز
دتيقة كررت هذه  15دورة/ ثانية لمدة  3000م ثم اجريت عملية الطرد المركزي للرائق برسعة  60درجة 

و  %5م  فينول 1ثم ايذ  %80م  بالكحول االثيىلي   25ة مرات وجمع الراش  واكم  الحجم اىل العملية ثالث
ي 5 د ثم تم تياسها عىل طول موجر  تير

يتيك المركز وتركت العينات حت  نانوميي  بجهاز  560م  حامض الكير
Spectrophotometer   .تياسي استخدم فيم الكلوكوز 

 وسقطت القراءة عىل منحتز

ي التحليل 
 االحصان 

ز وبثالثة  RCBDونفذت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة) كي 
( كتجربة عاملية بعام  واحد هو الي 

ت المعنوية باستخدام ايتلار أت  فرق  Gen Stat 2007وأستخدم برنامج   مكررات ي تحلي  النتائج ثم ايتير
فز

 (. 2003)بشي   %5وعىل مستوى احتمال  .L.S.Dمعنوي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 
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وعىل حسب ما ورد فز
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ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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 ولم تكن هن اك فروق معنوي ة 1-غم100ملغم.  0.03و 5.47( والت 

ين للرش ب  ال ز كي 
ز ب  الي  ي الكاليس              ي 

ز  1-ملغم.لي  100و50ح  امض االميتز كي 
ز ب  الي  ي محتوى  1-ملغم.لي   100والثي  امي 

فز
ي الش              ك      )

ي 5االوراق من الكلوروفي      الكىلي كم    ا اظهرت النت    ائج فز
(ع    دم وجود ايتالف    ات معنوي    ة للرش الورف 
ز .   ي محتوى االوراق من ص              لغة الكاروتي 

ين ومعاملة المقارنة فز ز كي 
ز بكال الي  ي الكاليس              ي 

ما هو كبالحامض االميتز
ز اللالس      تيدات هي عض      يات معرض      ة بش      دة ل جهاد ا معروف ان ي ل كس      جي 

لتأكس      دي بس      بب التمثي  الض      وئ 
ا أن ,.Asensi-Fabado et al) 2010 (دةوبالتاىلي ف ي محمية بالفيتامينات المض            ادة ل كس            

ً
وتد ثبت أيض            

ز يعم  ادوارا مهمة داي  النلات  حيث يعم  كمض   اد ل كس   دة ويكاف  الجذور الحرة  ويمن  الخلية  ROSالثيامي 
.  نس   تدل (Rosado et al.,2019; Subki et al.,2018)أتلم مع المروف الجديدة المرونة االيض   ية الالزمة للت

ز  ي االوراق وزي  ادة Bمن ه  ذه النتيج  ة ان رش فيت  امي 
ز فز عىل االوراق ت  د حفز بن  اء ص              لغ  ات الكلوروفي    والك  اروتي 

ي المحافمة عىل النشاط االنزيىمي لللالستيدات 
 الحبيلات اللالستيدية نتيجة لدوره فز

( 2020Laise et al., ي محتوى االوراق من الص              لغ  ات النل  اتي  ة تح  ت ت  أثي  الرش
( ام  ا االنخف  اض الح  اص                 فز

ز  كي 
ز بي  ين الم    ذكورين والثي    امي  ز كي 

ز ب    الي  ي الكاليس              ي 
ز  1-ملغم.لي  100ب    الح    امض االميتز اكي 

لربم    ا يعود اىل ان الي 
ا واضحا عىل الصلغات النلاتية .   المستخدمة لم يكن لها تثي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

 الكاربوهيدرات الذائبة الكلية -5

ي الشك )       
ز 6أظهرت النتائج فز كي 

ز بي  ي الكاليسي 
ي  1-ملغم .لي   100( تفوق معاملة الرش بالحامض االميتز

فز
ي بلغت 

ي لم تختلف معنويا عن معاملة الرش  1-ملغم. غم 31.1زيادة محتوى االوراق من الكاربوهيدرات والت 
والت 

ز  ي  1-ملغم .لي   50بالكاليسي 
اال انها تفوتت معنويا عىل بقية معامالت التجربة ومن ضمنها معاملة المقارنة الت 

ي بلغت 
ي االوراق والت 

ز لم   1-ملغم . غم 17.26سجلت ات  محتوى من الكاربوهيدرات  الذائلة الكلية فز ي حي 
 فز

ز تكن هناك أي  ف كي 
ز بالي  ي الكاليسي 

ي الحامض االميتز ز ز تركي  ز  1-ملغم .لي   50روق معنوية تذكر بي  والثيامي 
ين المذكورين   وتد يعزى سبب ذلك اىل ان الرش باخأحماض االمينية تد شجع الفعاليات الحيوية وال  ز كي 

بالي 
ي زي
 عن انها لها دور فز

ً
ي االنقسام وتوسع الخاليا النلاتية فضال

ي تعسيما عمليت 
م  عىل ادة نشاط االنزيمات الت 

ي بدورها تزيد من معدالت 
تحل  المركلات العضوية وتعم  عىل تحرير العناض منها مما يزيد من جاهزيتها والت 

ي ايض الخاليا الحية وكلادئ  (Noor, 2006; Clussen, 2004النمو للنلات 
ز المهم فز ( فضال عن دور الثيامي 
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في Bن تاثير الرش الورقي بالحامض االميني الكاليسين وفيتامي( 5) الشكل

(1-غم100.ملغم)الكاروتين 

RLSD=0.005 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ايض الكاربوهيدرات واالحماض االمينية   Thiamine pyrophosphateلمركب 
ز
الذي يحتاجم النلات ف

(and Talaat,2003  Youssef ) ي محتوى
ز
ي االنسجة النلاتية .ان هذه الزيادة ف

ز
رغم وجودها بكميات ضئيلة ف

ز  ي الكاليسي 
ي تلعلم ذتد يعود اىل الدور الاالوراق من الكاربوهيدرات الذائلة الكلية نتيجة للرش بالحامض االميتز

ي وتخليص الخاليا منها مما يؤدي اىل 
ي اتتناص الجذور الحرة الناتجة من عملية البناء الضوئ 

ز
االحماض االمينية ف

ي االوراق او لربما يعود اىل
ز
ات الوتائية ل حماض االمينية عىل انممة التمثي  الض تراكم الكاربوهيدرات ف ي التأثي 

وئ 
ز الصفات المورفولوجية و  ار الناجمة من االجهادات غي  من يال تحسي  ة االضز الكيميائية وتخفف بدرجة كبي 

 . )  Kowalczyk and Zielony, 2008; Mervat etal.,2014)الحيوية 
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ن الكاليسيبالحامض االميني تاثير الرش الورقي (6) الشكل 
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RLSD=9.84
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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