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لمحتويات
إل – أرجينين
ليبيديوم (جذر الليبيديوم)
الحسك (تريبولوس تيريستريس) (فاكهة)
إبيميديوم (جذر)
التين الشوكي (صبير التين الهندي)
جينسينغ (باناكس جينسينغ) (جذر)
فيتامين ج (إل -حمض األسكوربيك)
زنك (جلومات الزنك)
حمض الفوليك (حمض بيرويلمونوجلوتاميك)
بور

 1200ملغم
 100ملغم
 250ملغم
 100ملغم
 100ملغم
 40ملغم
 750ملغم
 5ملغم
 400ميكرو غم
 3ملغم

أرجينين
• يتسبب األرجينين بزيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء أيضا.
• أظهرت الدراسات أن مكمالت األرجنين تعدل الفعاليات الجنسية لدى الرجال الذين يعانون من
ضعف اإلنتصاب.
• السائل المنوي غني باألرجينين حيث يعمل إل -أرجينين على زيادة تكون الحيوانات و زيادة
قدرتها على الحركة)1( .

ليبيديوم
• يزيد من قدرة الوظائف الجنسية لدى الرجل
• له تأثير في زيادة الرغبة الجنسية
• يدعم إنتاج الحيوانات المنوية
• أظهرت الدراسات التي تم القيام بها عدم وجود أي تأثير على هرومون التستوستيرون)3( .
• تمهيدي لـ ( NOأوكسيد النيتريك)
• من خالل عالقته مع إل -أرجينين – أوكسيد النيتريك المفرز أثناء اإلنتقال الى اإلنتصاب من
الغشاء البطاني يؤمن توسع االوعية الدموية.
• أظهرت الدراسات أن إستعماله مع بيسنوجينول (يحتوي على خالصة قشرة الصنوبر-
أوليجوميريك بروأنتوسيادين) تزيد من إنتاج ( NOأوكسيد النيتريك) ()4

تريبولوس

• تم القيام بدراسة بغرض فحص نتائج عالج بروتوديوسين (تريبولوس تيريستريس) على الرجال الذين يعانون من العقم و العجز الجنسي.
بتطبيق عالج ليبيلوف ( )Libilovعلى مدى  14الى  60يوم من خالل تناول المرضى جرعات ما بين  1×3الى  2×3قرص /يوم تبين
زيادة تركيز و جودة تكون الحيونات المنوية لدى مرضى نقص الحيوانات المنوية .باإلضافة الى ذلك تم التبليغ عن وجود تطور في
الرغبة الجنسية و اإلنتصاب و القذف و الشهوة الجنسية لدى الرجال الذين خضعوا للعالج .كما عمل العالج بليبيلوف ( )Libilovعلى
تطوير تكون الحيوانات المنوية و زيادة تحول التيستوسترون الى ديهيدروتستيسترون ( .)DHTيلعب  DHTدورا هاما في نمو كريات الدم
الحمراء و نمو العضالت وهذا اسهم في الصحة الجسدية و دورة األوكسجين المتطورة في الجسم .من ناحية تفصيلية فإنه زاد من
الوضائف الجنسية بما فيها زيادة الرغبة الجنسية و اإلنتصاب و الشهوة الجنسية (فيكتوروف و أصدقاؤه .)1994 ،تم القيام بعمل دراسة
بغرض فهم تأثير خالصة بروتوديوسين (تريبولوس تيريستريس) في عالج قلة عدد الحيونات المنوية و ضعف حركتها غير معروف
السبب و عقم الرجال .تم تجربة خالصة تريبولوس تيريستريس سريريا في عالج قلة عدد الحيونات المنوية و ضعف حركتها غير
معروف السبب بنجاح .هنا تم القيام بعملية بحث ثنائي غير معروف على  45مريض قلة عدد الحيونات المنوية و ضعف حركتها غير
معروف السبب من الرجال المتزوجين .تم عالج  36رجال على مدى  3أشهر  3مرات يوميا بـ خالصة تريبولوس تيريستريس بليبيلوف
( )Libilovصاف بمقدر  500ملغم .في مجموعة السيطرة المكونة من  9رجال تم إعطاءهم دواءا وهميا (حبوب سكاكر) طيلة نفس
المدة .حملت أزواج  8رجال من المجموعة التي تم عالجها بنجاح بعد العالج و لم يتم تثبيت أي حالة حمل لدى زوجات الرجال الذين تم
إعطاءهم الدواء الوهمي .في المرحلة التقليدية و حتى فيما تم مالحظته في الميكروسكوب التبايني فقد تبين وجود تطور في مورفولوجيا
الحيوانات المنوية و مورفولوجيا األكروزوم في نفس الوقت أيضا و يعتقد بأن هذا هو السبب في ارتفاع القدرة على االخصاب بعد العالج
و التطورات في التفاعالت .كما تبين إرتفاع مستوى ديهيدرو إيبياندروستيرون ( )DHEAبسبب تريبولوس تيريستريس و يعقد بأنه قد
أسهم في تفعيل مستقبالت غشاء الحليبة وانتاج األندروجينات الضعيفة .في مقابل هذا يعتقد بأنه قد تمت زيادة مستوى إنتاج الحيوانات
المنوية و زادت عملية االخصاب (إديمويلجا و أصادقؤه .)1995 ،تعمل مادة بروتوديوسين المستخصلة من نبتة تريبولوس تيريستريس
على زيادة الوظائف الجنسية لدى الرجال عبر  .DHEAفي الدراسات التي تم القيام بها على مرضى السكري تم الكشف عن عالقة الفتة
لإلنتباه ما بين ديهيدرو إيبياندروسيترون – سولفات ( )DHEA-Sو ضعف الرغبة الجنسية و العجز الجنسي .باالضافة الى هذا و من أجل
فحص العالقة ما بين  DHEA-Sو فشل اإلنتصاب ( )EDتم القيام بدراسة سريرية على  30رجل سليم يعاني من ضعف االنتصاب ()ED
و  30شخص سليم ال يعاني من ضعف االنتصاب و  15مريض سكر يعاني من ضعف االنتصاب .تم إعطاء هؤالء االشخاص 250
ملغم من خالصة تريبولوس تيريستريس  3مرات يوميا على مدى  3أسابيع و تم قياس مستويات  DHEA-Sو قيم الدم و الكبد .نتيجة
الدراسة كانت مالحظة ارتفاع ملحوظ في مستوى  DHEA-Sلدى االشخاص الذين يعانون من مرض السكري والذين ال يعانون منه
(اديمويلال و اصدقاؤه.)6( .)1997 ،

إبيميديوم
تستعمل هذه النبتة خاصة إزاء مشاكل اإلنتصاب و الضعف الجنسي لدى الرجال .يعمل إبيميديوم
على بعث الحيوية في األعصاب الحسية و رفع الرغبة الجنسي ويزيد من النشاط الجنسي .تحتوي
إبيميديوم على مواد كيميائية تزيد من تدفق الدم و الوظائف الجنسية و إنتاج الحيوانات المنوية .في
) بتاريخ  3ديسمبر  ،2007فقد تبين journal of Ethnopharmacologyمقالة منشورة في (
بأن إبيميديوم له أهمية كبيرة في عالج وظائف التصلب القضيبي عند إستعماله عن طريق الفم.
و طريقة عمله PDE-5اإليكارين يعمل في نفس الوقت ايضا على تثبيط نشاط (فوسفوديستيراز)
تتسبب في إستمرارية اإلنتصاب .في الدراسة التي تم نشرها PDE-5مطابقة للفياجرا .تثبيط نشاط
) في عام  2004تبين بأن العالج بـاإليكارين المادة الفعالة 'Aslan Journal of Andrologyفي (
لإلبيميديوم لمدة  4أسابيع يحسن من وظائف االنتصاب .في الدراسة المخبرية التي تم القيام بها في
) في أكتوبر  2008تبين بأن جزيئا ينتج journal of Natural Productsميالنو و نشرت في (
من اإلكراين يعيق فوسفودياستيراز  .5في الدراسة التي تم القيام بها على الحيوانات ،تبين بأن
إبيميديوم يعمل على رفع مستويات االيبينفرين ،نورإيبيفرين ،سيروتونين و الدوبامين الصحية و بأنه
يعمل على تخفيض مستوى الكورتيزول المرتفع

جينسينغ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

يجب إستعمال الجينسينغ األحمر من أجل الضعف في التصلب و دعم جودة الحيوانات المنوية.
يظهر فعالية من خالل الجينجسينويدات التي تحتوي على سابونينات.
تبين الدراسات التي تم القيام بها بأن مدة تصلب القضيب لدى االشخاص الذين يستعملون الجينسينغ أطول
و بأن الرغبة الجنسية لديهم زادت.
تبين الدراسات زيادته لعدد الحيوانات المنوية.
يساهم في افراز  NOمن أغشية االوعية الدمويةز
يرخي عضالت الجسم الكهفي من خالل ارفاز .NO
يقلل من هرمون بروالكتين و يزيد من مستوى تيستوستيرون المصل .في حين بينت بعض الدراسات ان
ليس له تأثير على التيستوستيرون بينت بعض الدراسات االخرى دعمه إلنتاج التيستوستيرون.
له تأثير مباشرة على ألية الفص األمامي النخامي و الدوباميني المهاد.
أكثر تأثيراته الجانبية ظهورا هي إرتفاع ضغط الدم ،األرق ،أالم الثدي ،اإلحمرار ،النزيف المهبلي،
الطفوح الجلدية ،اإلسهال.
قد يتسبب لدى من أرضية في الكآبة و عند إستعماله لمدة طويلة بالكآبة و اإلختالالت الشخصية و
اإلرتباك.

فيتامين ج
• يتمتع فيتامين ج (حمض االسكوربيك) بوظائف مضاد االكسدة األهم ذو القدرة على الذوبان في
الماء .مستوى فيتامين ج في السائل المنوي يتناسب مع كمية فيتامين ج المستهلكة في الوجبات
بشكل طردي .هناك عالقة ما بين مستويات فيتامين ج المنخفضة و ضعف القدرة على االنجاب
كما هذه الحالة تزيد من نسبة الحيوانات المنوية المختلفة جينيا .تبين العديد من الدراسات بأن تناول
 200ملغم من فيتامين ج يوميا يتسبب في زيادة كبيرة في عدد الحيوانات المنوية)7( .

زنك
• الزنك عنصر أساسي يؤثر في إنتاج أكثر من  200انزيم .له أهمية حياتيه في قدرة الرجال على
اإلنجاب ويلعب دورا هاما في إنتاج الهرمون الذكري التستوسيرون.
• هناك العديد من الدراسات التي تظهر أن له تأثيرات إيجابية واضحة في تكون الحيوانات المنوية.
تم إعطاء الرجال الذين كان لديهم عدد الحيوانات المنوية أقل من  8مليون /مل (العدد الطبيعي
للحيوانات المنوية  20مليون /مل) و كان مستوى التستوستيرون لديهم منخفضا جرعة قدرها 24
ملغم يوميا.
• بعد ثالثة أشهر من العالج بالزنك إرتفع مستوى عدد الحيوانات المنوية لديهم الى  20مليون /مل.
بهذا يكون قد تم الوصول الى المستوى المعياري لعدد الحيوانات المنوية المحدد من قبل منظمة
الصحة العالمية.
• كما لوحظ ارتفاع كبير في مستويات التستوستيرون ،بهذا تكون الشهوة الجنسية قد ارتفعت أيضا.
النتيجة كانت حدوث تسعة حاالت حمل)10( .

حمض الفوليك
• يعاني  %80من المجتمع من نقص حمض الفوليك ،أي فيتامين ب .9لحمض الفوليك أهمية إنقسام
الخاليا و هو مصدر هام للطاقة في الخلية .من المعروف أيضا بأن نقص حمض الفوليك لدى
الحوامل في االسابيع االولى من الحمل يتسبب في العديد من حاالت العيوب الخلقية ،وعلى رأسها
العمود الفقري المفتوح بنسبة تزيد اربعة أضعاف عن المعدل الطبيعي.
• أما إنخفاض مستويات حمض الفوليك لدى الرجال فيتسبب جينيا في ارتفاع عدد الحيوانات المنوية
المختلة .بينت العديد من الدراسات أيضا بأن حمض الفوليك يحسن من قدر الحيوانات المنوية على
الحركة)8( .
• أثبتت أهميته من أجل صحة الحيوانات المنوية .عند نقص الفوالت تتطور كرموزومات الحيوانات
المنوية بشكل أقل .تعاني االجنة المتطورة عن بويضات ملحقة من حيوانات منوية ينقصها حمض
الفوليك من تشوهات غير طبيعية مثل متالزمة داون او إسقاط االجنة .إنه نوع من فيتامين ب
الضروري من أجل عمل الـ دي إن إي .عند إنخفاض كميته في الجسم ينخفض عدد و حركة
الحيوانات المنوية .عند تناول الرجال غير المنجبين لألطفال لخليط من الزنك وحمض الفوليك
إرتفع عدد الحيوانات المنوية بنسبة .%74

أوبنتيا
• يمكن التعامل مع التين الشوكي (صبير التين الهندي) على أنها مادة غذائية تحتوي على مستويات
عالية من المركبات الكيميائية التي تعمل تحسن صحة االنسان( .بيجا  .)2004تم علميا إثبات
إحتواءه على المواد الكيميائية مضادة االكسدة و تأثيراتها االيجابية على الهضم لدى االنسان
(التقليل من اإلجهاد التأكسدي في جسم االنسان و تأثيراته الواقية للجهاز الدوري وة تأثيراته الواقية
للكبد).
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• 4-)http://eczacininsesi.com/?yon=haber&id=9044
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