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 :  الملخص

هـ لدراسة تأثير نباا   9331 -9341أجريت الدراسة على عينة من المصابين بكسور العظام بمحافظة الخرج خالل عام      

 -دير العناصار الذنايياة لالباربتينتا  اساالخالش ااراذ بانبر نباا  الحلباة بتحليلاا معملياا لال احيث الحلبة على كسور العظام 

الزنك ( بت  جما  بياناا  مان المرااى اللانين تعرااوا للكساور مان خاالل اساالبانة بت ساي  المرااى  -الفوسفور  -الكالسيوم 

بتحات شاارا  لجبار كسار العظاام م مشربذ بنبر نبا  الحلبة الصافرا  اسالخديال  عالجه  بالمجموعالين : المجموعة األبلى 

مسالشافى الملاك خالااد بتحت شاارا  طباا  بلجبار الكسار ر الكالسايوم كعااالجتساالخدم ع اابالمجموعاة الاانيااة طبا  بالمسالشافى 

كربوهياادرا  بالماان البااربتين فاا  كااال  بمحافظااة الخاارج ببيناات نالااايل الالحليااإ المعملاا  شة باانبر الحلبااة  نيااة فاا  محالواهااا

أبااحت نالاايل ملجا  علاى الالاوال  ب 9313,11 –ملجا   914,91 –ج  31,93  -ج  33,14بنسبة بالكالسيوم بالفوسفور 

ماانه  كاااة مالوساا   ٪ 13ساانبانة اة المجموعااة االبلااى بالالاا  كاناات تسااالخدم مشااربذ الحلبااة كعااالج لجباار الكسااراالبيانااا  

مانه  يساالهلك حلياا طاازج  لياإ الدسا    ٪11كجا  ب 89أكار من   كاة مالوس  أبزانه   ٪ 88سنا ب 11 - 39بين  أعماره 

 ٪ 81ماان أفاارار المجموعااة تاا  اسااالخدام الجااب  لجباار الكساار ب ٪41بماان األفاارار تعراااوا لكساار ساااب ا  ٪3ببيناات النالااايل 

 ٪83لجبار الكسار  الكالسابوم كعاالج ع ار المجموعاة االاانياة بالالا  كانات تساالخدم بينما راجية لجبر الكسر جاحالاجوا لعملية 

يسالهلكوا حليا طازج  ليإ الدسا   ٪ 14ب كج  89من  مالوس  أبزانه  أكار  ٪13سنا بكاة 11 – 39مالوس  أعماره  بين 

 احالاجوا عملية جراجية بأكد  نالاايل الدراساة ٪ 11ت  اسالخدام الجب  لعالج الكسر ب  ٪3منه  تعراوا لكسور ساب ا  ٪ 8ب

بعاد ااهرين شلاى ثاالو ااهور باساالخدام  المجموعاة األبلاى تا  جبار كسار العظاام باأة بعد مالابعة المراى لماد  أربعاة أااهر

ير الكسر بعد أربعاة أااهر شلاى ساالة أااهر باساالخدام العضاو بشاكإ طبيعا  جالعضو بشكإ طبيع   بينما المجموعة الاانية ت  

الدراسة للحاجة إلجرا  المزيد من الدراسا  لالوعية األفرار بفوايد اسالخدام نبا  الحلبة كعالج لكاير من األمارا   خلصت ب

 همية تنابلها على الصحة العامة  . بأ

 

 . طبيةنباتا  الال –الكسور  – كسور العظام -نبا  الحلبة   كلمات االفتتاحية :ال 

Study of the effect of the Fenugreek plant on bone fractures 

Abstract: 

    The study was conducted on a sample of bone fractures in Al-Kharj Governorate during 

1439-1440 AH to study the effect of the ring plant on bone fractures. Seed syrup was extracted 

and analyzed in vitro to estimate nutrients (protein-calcium phosphorus-zinc). Data were 

collected from patients who had fractures The first group of the society uses the yellow seed 

plant as a treatment and the second group is treated at King Khaled Hospital in Al-Kharj 

governorate. Calcium is used as a treatment. 
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 The results of the laboratory analysis show that the seeds of the ring are rich in content. In the 

form of protein, carbohydrates, calcium and phosphorus by 24.93 g - 49.72 g - 163.15 mg - 

1252,50 mg respectively. The results of the soap data showed that the first group, which used 

the ring drink as a treatment for fracture, 92% 50% and 88% had an average weight of more 

than 81 kg and 95% consumed fresh, low-fat milk. Results showed that 4% of the individuals 

were previously broken and 30% of the group was using gypsum for fracture and 80% The 

drug was used as a treatment for fracture  (84%) 21% and 50% were 92% average weight more 

than 81 kg and 93% consumed low-fat fresh milk and 8% of them were exposed to fractures 

previously 4% was used gypsum for the treatment of fracture and 95% required a garage 

operation and confirmed the results of the study after the follow-up patients for four months 

that the first group The bone fracture was resolved after two to three months and the normal use 

of the organ. The second group was broken after four months to six months and the normal use 

of the organ. The study concluded the need for further studies to educate individuals on the 

benefits of using the ring plant as a treatment for many diseases the public 

Keywords: the Fenugreek plant- bone fractures -  The fractures –Medicinnal plants 

 

  مة :المقد

حيث بدأ بعض الناس يدركن الالأثيرا  الجانبية لألربية ف  معظ  ربل العال   الطبيةزار االهالمام باسالخدام النباتا      

يما فالكيميايية المسالخدما مما رفعه  للعور  شلى الطا البديإ بتعالبر شحدى الوسايإ العالجية ال ديمة بالحدياة ف  نف  الو ت 

 نبالا تسالخدم ف  111بال تزال ذا  أصول نباتية ا مأثورا معظمه ربا  3911يسرر رسالور األربية الصين  ما يزيد عن 

    . (3114لاوفالييا, ( Gronick, 1996ل  ن ندر  اسالخدام النباتا  بأكملهامالر    علىالطا الال ليدي 

كانوا بنصحوة بطبخ الحلبة بالما  لالليين بالنبا  بعر  العرذ نبا  الحلبة منن ال دم ف د جا  ف   اموس الذنا  بالالدابي    

الحلق بالصدر بالبطن بلالسكين السعال باألمعا  بالبواسير ب ال الرسول صلى هللا عليا بآلا بسـل  " اسـالشفوا بالحلية 

 . ( 3191ل كارلوس ,  (  Olomon,  et al ,2004ل  (9181لايوذ , ",

بتعالبر الحلبة أحد أجناس هنه الفصيلة باسمها العلم    leguminousبفصيلة   fablalesيصنف نبا  الحلبة من رتبة ب   

 ( .3193بوالر ب ري , ل     ال بهو باس  االنالشار ف  معظ  ربل الع Trigonella foenum graicumهو 
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ه  منط ة البحر األبيض المالوس  بامال شفري يا,  لكنها زرعت على نطاق باس  منن  بالموطن االصل  لنبا  الحلبة 

ببنمو ف  ( 3193بوالر بري  , بالوطن العرب  ماإ مصر بالعراق ل ال العصور ال ديمة كعشبة طبية ف  أ لا مناطق الع

  .    (bown, 1995)  ) Olomon,  et al ,2004فصإ الصيف بالربي  

بالسكريا   ٪ 81,33نبر نبا  الحلبة مخزنا لكاير من العناصر الذنايية اذ تحالوي على موار بربتينية بنسبة بتعالبر      

بالني يعزى لها األثر الطب  لمعالجة كاير من األمرا  الال  تصيا اإلنساة  ٪ 1,31سبة نب الدهوةب ٪1791بنسبة

ل  ٪ 31,31بموار هالمية بنسبة  ٪ 1,31يا  بنسبة فيالامينا  بأمالح معدنية بألب ٪9,13بالزيو  الطيار  بنسبة 

Haouala ,et al , 2008 )  بأه  المركبا  الفعالة الموجور  ف  مسالخلص ينبر الحلبة ال لويا   ( 3191,  بوالرر بري ل

 Hanل  ولية( بالكاليكوسيدا  الفالفون3118ماإ الالريجلونيلين بالكولين بالني يدخإ ف  عمليا  الالمايإ الذناي  لطالس , 

, et al .2001  ب د تماإ هنه المركبا  مصدرا مهما للكاربوة اذا رات على النبا  ألنها تشبا منظما  النمو ف  عملها ) 

بالال  تعر   بأنها نواتل ايضية ثانوية تحالوي على نالربجين ,  Alkaloidsال لويا  بتالركز  (Basu, et al , 2001ل

تكوة سايلة ف  ررجة حرار    Conine , Smarten , Nicotioneبمعظ  ال لويا  عديمة اللوة ببلورية ما عدا  لويا  

 . ( 3199,  هاللل الذرفة لعدم بجور األبكسجين ف  تركيبها 

 شنها تسالخدم بالراكيز صذير  تجعلها  ير سامة بيوجد  لويد الالريجونيلين ل تعالبر ال لويدا  النباتية سامة  شال     

Trigonellin  السكري كما يسالخدم ف  تابي  األبرام الخبياة أب ( بالني يسالخدم ف  خفض نسبة السكر عند المصابين بدا

( Carpalineل  ( بالكاربينCholineالو اية منها ماإ سرطاة  د  الماانة بسرطاة الادي بسرطاة المعد  , أما الكولين ل 

 ( Barnes ,et al, 2002 )( بكنلك  حامض النيكوتين بكميا  أكبر من البنبر المحمصة Gentianineبالجناليانين ل 

Srinivasan,2005 )بيسالخدم ف  عالج الالهاذ المفاصإ بتخلص الجس  من السموم ,  (3111منظمة الصحة العالمية ,( ل

بتسالخدم ال لويا  عامة ف  نبا  الحلبة    (  3191ل عبد الباس  ب عبد الالواذ ,  الحالواه العال  من مضارا  االكسد  

بذا  تأثير خافض لمسالوى سكر الدم بالكولسالربل ل (  3113تسكين بعالج الحمى بتخفيض االآلم المعوية ل الهدبان  , 

بشكإ جدي شذ اسالمر   م(  9198بل د اهالمت منظمة الصحة العالمية بطا األعشاذ منن عام ل  ( , 3111عبد الرؤب  , 

منظمة بوا  تشريعا  ب وانين إليجار سياسة ربايية بعالمية تعالمد على بجور ارطيين اساسيين ف  األعشاذ الطبية هنه ال

منظمة (يص لم دم  العالج بالالدريا عليا بالمعالجة با موثو ة باربر  ترخ (9111هما الفعالية بالسالما ل جوار , 

م الكسوربهشااة العظام عن طريق تنابل ملع ة صذير  يوميا لكونها كما يساعد على سرعة الالئا .( 3111الصحة العالمية ,

بهنا يعالمد على عمر اسبوعا  93 – 1بتسالذرق الالئام الكسور من  ( 3191ل كالذ ,       نية بالحديد بالفسفور بالكالسيوم 

الال  تكوة   د بصلت شلى منط ة بعد حدبو الكسر تبدأ الخاليا بالنظيف فالا  العظام ب الإ الجراثي  بالمصاذ بمكاة الكسر 

ث  يالكوة النسيل العظم   (  أسابي  4 –أيام  3ل لين معظما من الكوالجين حول الكسر بتسالمر من ل يالكسر ث  يبدأ نس

 الصلا المكوة لخاليا العظام البنايية لالشكيإ عظام جديد  باإلاافة شلى بعض المعارة لالجعلها أاد صالبة بأهمها الكالسيوم 

أ من االسبوع السارس حالى السارس عشر بيال  شعار  الالشكيإ عن طريق الخاليا اآلكلة حيث ت وم بإزالة الخاليا العظمية بتبد

(  Ceglia etal ,2010 .Bischoff etal , 2009 الزايد  حول الكسر لاللالئ  تماما بيعور العظ  لشكلا االصل  . ل

  .   ( Browns,2019ل
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 مشكلة وأهمية البحث :   

رفة ما يحالويا من ـالصار اسالخداما كعالج ربة مع نظرا ألة نبا  الحلبة ل  يأخن الدراسا  الكافية بلفوايده العديد  با   

يد  الصحية ف  مجال كسور بفوايد صحية  تطرق البحث لمعرفة بعض المكونا  الذنايية  للحلبة بالالعر   لى فوامركبا  

بألهمية هنا باسالخداما الشاي  ف  كاير من المناطق العربية الحلبة ف   هنا المجال بنظرا ل لة الدراسا  على نبا  العظام 

 النبا  أجريت هنه الدراسة لمعرفة تأثير نبا  الحلبة ف  عالج كسور العظام .

 ما محالوى بنبر نبا  الحلبة من العناصر الذنايية ؟ -9

 ما مدى االسالفار  من نبا  الحلبة كعالج لكسور العظام ؟  -3

 فرق بين مشربذ نبا  الحلبة بع ار الكالسيوم عند اسالخداما كعالج لكسور العظام ؟ ماال -4

 ف  كسور العظام ؟ ار الكالسيوم  بعأمشربذ بنبر الحلبة  عند اساخدام ما ه  الفالر  الزمنية الالزمة للعالج  -3

 أهداف البحث : 

 الالعر  على بعض مكونا  نبا  الحلبة .  -9

 الالعر  على كمية المالنابل من اراذ الحلبة لمراى كسور العظام .  -3

 مجموعالين : م ارنة بين  -4

 سالخدم نبا  الحلبة كعالج األبلى : ت المجموعة

 الكالسيوم كعالج رباي  .  الاانية : تسالخدمالمجموعة 

  الالعر  على الفالر  الزمنية لجبر الكسر بين المجموعالين . -3

                                          طرق وأدوات البحث :المواد وطرق البحث :  

 منهجية البحث:

أعالـــمد البحــث ف  تح ــيــق أهدافـا على المنهـل الوصــف  الالــحــــليــــل  لمــال مــالــا لـــــطبيعة الدراسـة بأهـدافـها    

إ يـــــهال  بـدراســــة الظواهر بتحليلها لمعرفة اإلرتباطا  الداخلية حـيـث ال يـكالـفـ  بـعـمـلـيـة الوصـــــف بالالفســـير ب

( ف د ت  الالركيزعلى النسا 3114( لالعســــــا , 3113ببــين الـــــظواهر االخرى لعــدس بآخـربة,  بالخارجية بينها

( لمالوســـ  (tبا  ف را  اإلسالبانا, شخالبار المئوية بالالكرارا , معامإ شرتبـــاط بيــرسوة, اخـــالبار ألفا كربنبـاخ لمعرفة ث

كماشعالـــــمد البحث بشكإ أساس  على شسلوذ البحث الميدان  لدراسة بتحليإ   One sample T test , عيـــنة باحـــد 

كسور البيانا  بت  الحصول عليها ميدانيا من خالل عينة عشوايية منالظمة لالجمي  البيانا  األبلية مــــن مراى مصابين ب

 .العظام 
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                                        مجاالت البحث : تضمن مجاالت البحث كل مما يلي :   

بموظفا  شرارية بمنسوبا  الجامعة بمسالشفى الملك خالد الجامع   مراى مصابين بكسور ف  العظام المجال البشري : –9

( مريضا ب د ربع  أة 11حيث ت  شخاليار عينة بلغ  وامها لاألمير سطام بن عبد العزيز بمحافظة الخرج  جامعةببطالبا  

, بفيما يالعلق بطبيعة العينة الال  ت  شخاليارها ف د شعالمد  على الطري ة العشوايية  تكوة العينة ممالة لكإ منسوب  المحافظة

 د ت  توزي  اإلسالبانة عليه  بإسالخدام اإلسلوذ المباار بالجم  بالمنابلة المنالظمة ف  شخاليار أفرار العينة لهنه الدراسة ب

                                           .  باإلاافة شلى األساليا اإلحصايية المسالخدمة ف  تحليإ البيانا 

منسوبا  جامعة خالد الجامع  بمراى مصابين بكسور العظام بمسالشفى الملك ت  تطبيق الدراسة على المجال المكاني :  -2

                                            .                                                                                                                             الخرجاألمير سطام بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعورية بمحافظة 

 .  هـ 9331/ 9341للعام الجامع  اعباة  شلى اهر محرمت  شجرا  الدراسة بجم  البيانا  من اهر  المجال الزماني : –  4

                                                                      أدوات جمع البيانات : 

 ر ي ة .   91ج  من بنبر الحلبة الصفرا  بشاافة لالر من الما  شليها بت   ليها لمد   31ت  تجهيز اراذ الحلبة بأخن  -9

بتحليلها ف  المخالبر ف  معامإ كلية الالربية النوعية بجامعة بعد تخفيفها  الحلبة  محلول اراذرمار ت  أخن عينة من  - 3

( بهد  الالعر  Spectronic 21  D Modelالضوي  باالمالصاش النري ل االنبعاو عين ام  بمصرباسالخدام جهاز 

  .  الكالسيوم بالبوتاسيوم بالزنك بالفسفوركبعض مكوناتها ماإ البربتين بالعناصر المعدنية  على

 بتكونت من أرب  محابر :  جهيز اسالباناتت   – 4

 .الطول (  -الوزة   –الجن   –المحور االبل يشمإ : ل  العمر 

 .كمية الحليا باليوم (  –نوع الحليا  –المحور الاان  يشمإ: لهإ تشربين الحليا 

ف  أي عمر شصيبت بكسور ساب ة  –عدر مرا  الكسور الال  تعرات لها  –المحور الاالث يشمإ : ل اإلصابة بالكسور 

 نوع العالج المسالخدم ( .  –نوع الكسر الال  تعرات لا  –

هإ كاة يؤخن  بإ الكسر أب  –عدر مرا  أخن مشربذ الحلبة ف  اليوم كعالج  –ابل الحلبة تنالمحور الراب  يشمإ : ل 

    .بعد الكسر ( 

+ مراى تعراوا للكسور  الملك خالد بمحافظة الخرجت  جم  بيانا  من مراى تعراوا للكسور من مسالشفى  - 3

 الخرج . بمحافظة من فئا  مجالم 

 ت سي  المراى لمجموعالين :  - 1

 تعراوا للكسور يسالخدبا اراذ نبا  بنبر الحلبة كعالج .شناو مراى المجموعة األبلى :  –أ 

 تعراوا للكسور يسالخدبا ع ار الكالسيوم كعالج . شناو مراى  المجموعة الاانية :  -ذ 
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 . لمعرفة الفرب ا  ف  العالج بالالعر  على الفالر  الزمنية لجبر الكسر م ارنة بيانا  المجموعالين  –1

  .بحساذ المالوسطا  الحسابية باالنحرا  المعياري بمعامإ االرتباط  SPSS تحليإ البيانا  احصاييا باسالخدام برنامل  –9

 النتائج والمناقشة : 

 صدق وثبات االستبانه :

بذلك بنا  على طبيعة البيانا  , بعلى المنهل المالب    validityت  شجرا   صدق اإلسالبانا عن طريق الصدق الظاهري      

لإلسالراار بآرايه  ف  عمار  البحث العلم  بأعضا  هيئة الالدري  الالربويين  ف  الدراسة , بهد  عراها على المحكمين

د من صدق حول مواوع الدراسة بت  الالعديإ للصيا ة على بعض الف را  حالى خربج االسالبانا ف  صورتها النهايية بللالأك

االتساق الداخل  ت  حساذ معامإ اإلرتباط لبيرسوة( بين ررجة كإ عبار  من عبارا  اإلسالبانة بالدرجة الكلية للمحور الني 

 تنالم  شليا العبار   .  

 التحاليل المعملية :أوال : 

ناصر الذنايية كما ه  مواحة أباحت رراسة الالحليإ المعمل   لبنبر نبا  الحلبة بأنها تحالوي على نسية عالية من الع   

 بالجدبل : 

 (  بعض العناصر الذنايية لمكونا  بنبر نبا  الحلبة 9جدبل ل           

 الوحد  المسالخدمة نالبحة الالحليإ العنصر

 ج  911  /  9,1 الرطوبة

 ج  911ج  /  33,14 البربتين

 ج 911ج /  31,93 كربوهيدرا 

 ج  911ج  /  9,11 رهوة

 ج 911ملج /  914,91 الكالسيوم

 ج 911ملج /  9313,11 البوتاسيوم

 ج 911ملج /  3,13 الزنك

 ج 911ملج /  319,81 الفوسفور

   

محلول ج  من 911ح  / 33,14 بحوال بت در بنبر نبا  الحلبة  شرتفاع نسبة البربتين ف   شلىأعاله  يشير نالايل الجدبل   

 ج  من المار  الكربوهيدراتية كما تحالوي على نسبة من الدهوة  در 911ج  /  31,93 على بنبر نبا  الحلبة , بتحالوي

بتحالوي على  ج  من عنصر الكالسيوم 911ملج  /  914,91 بتحالوي على   ج    911ج  /  9,11  حوال ب

لجس   الضربرية يةمن العناصر الذنايهاما  ج  من عنصر الفوسفور بلنلك تعالبر الحلبة مخزبنا 911/  ملج 319,81

  .  االنساة 
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 ثانيا : نتائج تحليل االستبانة  

ف د ت  الالركيز على المالوس  لمال مالا لطبيعة الدراسة بالوصف  ف  تح يق أهدافة على الوصف الالحليل  اعالمد البحث    

الحساب  باالنحرا  المعياري بت دير معامإ شرتباط بيرسوة , كما اعالمد البحث بشكإ أساس  على شسلوذ البحث الميدان  

لمراى شناو تعراوا للكسور خالل لدراسة بتحليإ البيانا  بت  الحصول عليها ميدانيا من خالل عينة عشوايية منالظمة 

جبر بمالابعة الشفى سبالمراى خارج الم عالج بمسالشفى الملك خالد بالخرجال ةالابعمبهـ   9331 – 9341فالر  

 .    باسالخدام العضو بشكإ طبيع  الكسر تعراه  لمراى لمد  أربعة أاهر بعدالكسرل

 أوال : البيانات الشخصية: 

  الفئات العمرية :

 ( يواح توزي  العمر3جدبل ل 

الالكرار للمجموعة  العمر

 األبلى

الالكرارالمجموعة  النسبة

 الاانية

 الالسية

 ٪8 3 ٪3 9 31أ إ من 

39 – 11 34 13٪ 39 83٪ 

 ٪8 3 ٪3 9 11أكار من 

 ٪911 31 ٪911 31 المجموع

  

 ( يبين توزي  أعمار المجموعالين 9اكإ ل                                
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كانت  ٪13ب سنة 31كانت أعماره   أ إ من   ٪3توزي  العمر ف  المجموعة األبلى  بالشكإ أعاله جدبل اليالضح من     

كانت  ٪8سنة ( أما  توزي  العمر ف  المجموعة الالنية   11كانت أعماره  فوق  ٪ 3سنة بينما  11شلى  39أعماره  بين 

داللة معنوية ل  بسنة  11كانت أعماره  فوق  ٪8سنة بينما  11شلى  39كانت أعماره  بين  ٪ 83سنة ب 31أعماره  أ إ من 

1,11) . 

     الوزن :

 لوزة( يواح توزي  ا4جدبل ل 

الالكرارللمجموعة  الوزة

 األبلى

الالكرارللمجموعة  النسبة

 الاانية

 النسبة

11 – 91 9 3٪ 1 1٪ 

99 – 81 3 8٪ 3 8٪ 

 ٪13 34 ٪88 33 89أكار من 

 ٪911 31 ٪911 31 المجموع

                                 

                                

 (  يبين أبزاة المجموعالين  3اكإ ل                                     
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 8كج   ب 91شلى  11كانت أبزانه   ترابحت بين   ٪3توزي  الوزة ف  المجموعة األبلى  بالشكإ أعاله يالضح من جدبل   

كج   أما  توزي  الوزة ف  المجموعة الالنية   89كانت أبزانه  أكار من  ٪88كج  بينما  81شلى 99نه  بين كانت أبزا ٪

 (1,11كج  .يداللة معنوية  ل  89كانت أبزانه   أك ر من  ٪ 13كج  بينما  81 – 99كانت أبزانه   بين   8٪

  ثانيا : الحالة الغذائية : 

 الذنايية( يواح بصف الحالة 3جدبل ل 

الالكرارللمجموعة  الحالة الذنايية

 األبلى

الالكرارللمجموعة  النسبة

 الاانية

 النسبة

حليا طازج 

 كامإ الدس 

3 1٪ 3 9٪ 

حليا طازج  ليإ 

 الدس 

33 11٪ 34 14٪ 

 ٪911 31 ٪911 31 المجموع

 

 ( يبين توزي  الموار الذنايية المسالهلكة 4اكإ ل 

      

      

      

      

 

    

 

 

الدس    ليإمن المجموعة األبلى كانوا يشربوا الحليا الطازج  ٪ 11شلى شة  للحالة الذنايية تشير نالايل الالحليإ االحصاي ب 

من المجموعة الاانية كانوا يشربوا الحليا  ٪ 14 تواح النالايل أة الدس  ب كامإكانوا يشربوا الحليا الطازج   ٪1بينما 

 الدس  .  كامإكانوا يشربوا الحليا الطازج   ٪9الدس  بينما   ليإالطازج 
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أفرار المجموعة  ٪3النالايل بأة بعند طرح سؤال على المصابين من أفرار العينة عن عدر مرا  الالعر  للكسور أباحت  

 43ما ف  عمر هالكسور ساب ا فأحد تمن المجموعة الاانية تعرا ٪8سنة بينما  31للكسور ساب ا ف  عمر  تاألبلى تعرا

 المالنابل ف  بجباته  الذنايية  بن ص مسالوى الكالسيومأ  عند أفرار العينا بهنا  د يرج  لهشااة العظام 31بالاان  ف  عمر 

 ٪ 81بينما  الكسرب  لجبر جمن المجموعة األبلى اسالخدم ال ٪31كما أكد  الدراسة  ,ف  أجسامه  مما يؤري شلى شنخفااا 

من األفرار  ٪11من المجموعة الاانية اسالخدم الجب  لجبر الكسر بينما  ٪3بمن األفرار احالاجوا لعملية جراحية لجبر الكسر 

  .(  1احالاجوا لعملية جراحية لجبر الكسر كما يشير جدبل ل

 ( يواح نوع الكسو للمجموعا   1جدبل ل                                      

 ( 9المجموعة ل  (  9جموعة ل الم نوع الكسر 

 النسبة  العدر النسبة  العدر 

 ٪3 9 ٪31 1 اسالخدام الجب  

 ٪11 33 ٪81 31 عملية جراحية 

 ٪911 31 ٪911 31 المجموعة 

 

 ( يبين نوع الكسر اللتي أصبن به المرضى  4شكل )                              

 

 

 

 

 

 

 

 كعالج للكسر :  استخدام عقار الكالسيومالحلبة أو مشروب بذور مقارنة المجموعتين عند استخدام 

 311كأس ل ف  كإ جرعة ف  اليوم  جرعا  4 بمعدل الحلبة ف  عالج الكسر بنبر المجموعة األبلى كانت تسالخدم اراذ

يحصإ على من هنه المجموعة  ملج  ببالالال  فاة كإ فرر  31971كانت بمعدل نسبة الكالسيوم ف  الكأس  بت  ت ديرمإ ( 

ملج  يوميا من الكالسيوم , بعند سؤال أفرار المجموعة لماذا كانت تسالخدم اراذ بنبر نبا  الحلبة لعالج الكسر  9334,1

 (.  1,11ة ل كانت رربره   بأنا يعالل الكسور بآالم الصدر بالبواسير بملين للحلق  بداللة معنوي
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ملج  بتالنابلا بمعدل  911تالنابل الكالسيوم بمعدل بينما المجموعة الاانية كانت تسالخدم ع ار الكالسيوم كعالج للكسر 

 .  من الكالسيوم  ملج  يوميا 411ببالالال  كإ فرر يحصإ على  ف  اليوم  جرعا 4

 ر العظام بعد العالج (  يواح الفالر  الزمنية لجبر كس 1اكإ ل                        

 

 

 

 

 

 

 

اسرع من المجموعة  كاة اة الالئام الكسر عند المجموعة األبلىلمد  أربعة أاهر بينت الدراسة بعند مالابعة المجموعالين     

باسالطاعت اسالخدام العضو المكسوربصور  شلى ثالو أاهر  الاانية حيث ت  جبر الكسر عند المجموعة األبلى بعد اهرين

باسالطاعت اسالخدام العضو المكسور بصور  شلى سالة أاهراهور أربعةأما المجموعة الاانية ت  جبر الكسر بعد طبيعية 

. بهنا يدل على أهمية (  م ارنة بالمسالوى الطبيع  بالني يحالاج شلى حوال  خمسة أاهر 1كما هو مبين ف  اكإل طبيعية 

هامة للصحة ل البربتين بالكالسيوم بالفوسفور ( ى عناصر  نايية اسالخدام نبا  الحلبة ف  عالج كسور العظام الحالوايا عل

بخلصت الدراسة للحاجة إلجرا  المزيد من الدراسا  من هنا النوع لالوعية األفرار بفوايد اسالخدام نبا  لالنساة  العامة

, لكالذ, ( 3191ليث ,  بهنه النالايل تالمااى م  لالحلبة كعالج لكاير من األمرا  بأهمية تنابلها على الصحة العامة 

يعالل هشااة كما بهنا يعزز صحة العظام بالبربتين بالحديد بالفسفورأنها  نية بالكالسيوم بفوايد الحلبة  واحيث بين (3191

نبر نبا  الحلبة بالال  تساه  ف  عالج الكسور بالعظام بيساعد على من  تكسرها كما شة كاير من األطبا  ينصحوة بالنابل 

 .  بتسرع من الشفا   

 : ملخص النتائج

هـ لدراسة تأثير نبا   9331 -9341أجريت الدراسة على عينة من المصابين بكسور العظام بمحافظة الخرج خالل عام     

 :الحلبة على كسور العظام 

 –الكالسيوم  الفوسفور  –ت  اسالخالش اراذ بنبر نبا  الحلبة بتحليلا معمليا لال دير العناصر الذنايية ل البربتين   - 9 
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من خالل اسالبانة بت سي  المراى لمجموعالين : المجموعة األبلى من المراى اللنين تعراوا للكسور ت  جم  بيانا  - 3  

بالمجموعة الاانية يال  عالجه  ف  مسالشفى الملك خالد    بنبر نبا  الحلبة الصفرا  كعالجمن المجالم  بتسالخدم مشربذ 

 .بمحافظة الخرج بتسالخدم ع ار الكالسيوم كعالج 

ف  كال من البربتين بالكربوهيدرا  بالكالسيوم  بينت نالايل الالحليإ المعمل  شة بنبر الحلبة  نية ف  محالواها - 4 

 .ملج  على الالوال   9313,11 –ملج   914,91 –ج  31,93  -ج  33,14بالفوسفور بنسبة 

منه   ٪13أباحت نالايل بيانا  اسنبانة اة المجموعة االبلى بالال  كانت تسالخدم مشربذ الحلبة كعالج لجبر الكسر -3

ا طازج منه  يسالهلك حلي ٪11كج  ب 89كاة مالوس  أبزانه   أكار من  ٪ 88سنا ب 11 – 39كاة مالوس  أعماره  بين 

من أفرار المجموعة ت  اسالخدام الجب  لجبر الكسر  ٪41من األفرار تعراوا لكسر ساب ا ب ٪3 ليإ الدس  ببينت النالايل 

 احالاجوا لعملية حراجية لجبر الكسر  ٪ 81ب

سنا  11 – 39مالوس  أعماره  بين  ٪83لاانية بالال  كانت تسالخدم الكالسبوم كعالج لجبر الكسر المجموعة ا  - 1

منه  تعراوا لكسور ساب ا  ٪ 8يسالهلكوا حليا طازج  ليإ الدس  ب  ٪ 14كج  ب 89مالوس  أبزانه  أكار من  ٪13بكاة

 .احالاجوا عملية جراجية  ٪ 11ت  اسالخدام الجب  لعالج الكسر ب  3٪

عد اهرين شلى ثالو بأة المجموعة األبلى ت  جبر كسر العظام ببعد مالابعاله  لمد  أربعة أاهر أكد  نالايل الدراسة   -1

اهور باسالخدام العضو بشكإ طبيع   بينما المجموعة الاانية ت  جير الكسر بعد أربعة أاهر شلى سالة أاهر باسالخدام العضو 

بشكإ طبيع  بخلصت الدراسة للحاجة إلجرا  المزيد من الدراسا  لالوعية األفرار بفوايد اسالخدام نبا  الحلبة كعالج لكاير 

 ية تنابلها على الصحة العامة  . من األمرا  بأهم

 

 التوصيات: 

 حة .الهامة للصباالسالفار  من عناصرها الذنايية على فوايد الحلبة شجرا  المزيد من الدراسا  للالعر   – 9

 بالمملكة العربية السعورية.ف  مناطق مخاللفة  بفيما تسالخدم كعالج اسالخدامهاالالعر  على مدى انالشار -3

 بمدى أهمية اسالهالكها على الصحة العامة.اسالخدام ينبر نبا  الحلبة تكايف البرامل الالوعوية عن  –4

لالساراع فا  بالحلبة بعد الالعر  لكسور العظام النها  نية بالبربتين بالكالسايوم بالحدياد  مشربذ ينبر تنابلالحث على  –3

 .    عملية الشفا  
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