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منع ولجم 
و الجراثيم والفطور
تحتــوي مســتخلصات املشــيمة عــىل مــواد غذائيــه كثــ�ه, ¤ــا يف ذلــك األحــ¡ض األمينيــة، والربوتينــات، وهرمونــات 

شــاكرابور®  قــام   .(polydeoxyribonucleotides (PDRNS و  النوويــة،  واألحــ¡ض  الغليكوســامينوجليكان، 

وباتاشــاريا (2005) بدراســة دور مســتخلصات املشــيمة يف ¹ــو عــدة أنــواع مــن الجراثيــم. فوجــدوا أن هــذه 

ــات  ــل E. coli، S. aureus والفطري ــة مث ــة الرسيري ــا املعزول ــو البكت�ي ــع ¹ ــن أن ¾ن ــيمية ¿ك ــتخلصات املش املس

.C. albicans و S. cerevisae  K. fragilis مثل
 Chakraborty, P. D. & Bhattacharyya, D. (2005). In vitro growth inhibition of microbes by human placental extract

(تثبيط ¹و جراثيم (املخترب بواسطة مستخلص املشيمه البرشيه . Current Science. 88: 1745-1749 (العلوم الحاليه الحديثه). 

تحّسن وينشط الحالة الصحية عند كبار السن
لقــد قــد قــام كونــغ انــد بــارك (2012) بتجــارب للتحقــق مــن تأثــ� مســتخلصات املشــيمة عــىل تطــور الحالــة الصحيــة 

ــيمهم اىل  ــم تقس ــواÆ وت ــكل عش ــنة وبش ــن 65 س ــرب م ــ¡ر أك ــن اع ــ� م ــار املتربع ــم اختي ــن. ت ــار الس ــد كب عن

مجموعتــ�, احداهــا  طبــق عليهــا عــالج وهمــي غــ� فعــال (عــىل ســبيل املثــال ســ�وم ملحــي) ومجموعــة أخــرى 

طبــق عليهــا  العــالج ¤ســتخلصات املشــيمه.تم الحقــن تحــت الجلــد وملــدة Ìانيــة اســابيع للمجموعتــ�. كل 

ــة  ــ� يف الوظيفي ــن الكب ــوح التحس ــج بوض ــرت النتائ ــاله.  أظه ــور اع ــا واملذك ــاص به ــب الخ ــن باملرك ــه تحق مجموع

الفيزيائيــة والوظيفــه الجنســية والتحســن الصحــي ونشــاط الجســم العــام, مقارنــة باملجموعــه الثانيــه التــي Ò تحقــن 

اال بالســ�وم او الســائل املحــيل. أظهــرت هــذه الدراســة أن هــذه العنــارص املوجــوده ¤ســتخلصات املشــيمة ¿كــن أن 

يكون لها دور كب� يف تحس� الحالة الصحية عند كبار السن.
Kong, M. & Park, S. B. (2012). EÖect of human placental extract on health status in elderly Koreans (تأثــ� مســتخلص 
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تقلّل من التعب
التعــب املزمــن هــو شــعور ذا® شــخيص بالفــراغ والوهــن العــام وعــدم القــدرة عــىل التكيــف مــع املحيــط لفــرته تزيــد 

عــن الســتة اشــهر. حيــث تتأثــر حيــاة الشــخص املصــاب  بالتعــب بشــكل كبــ� عــىل صعيــد العمــل والحيــاة اليوميــه 

واالجت¡عيــه. تشــمل األعــراض, صعوبــات وضعــف يف الذاكــرة والرتكيــز، والشــعور بالضيــق والنــزق والتهــاب وحرقــه 

ــق  ــوم بالتحق ــة تق ــذه الدراس ــداع. ه ــع ص ــوم, م ــات الن ــل واضطراب ــالت وآالم يف املفاص ــوم وآالم يف العض يف البلع

مــن  عينــة مؤلفــه  املزمــن يف  التعــب  البرشيــه يف عــالج  املشــيمة  فعاليــة مســتخلصات  مــدى  والبحــث يف 

78 شــخصا" تــم أختيارهــم عشــوائيا", وتــم تقســيم هــذه العينــه اىل قســم�, قســم يطبــق عليــه العــالج ¤ســتخلصات 

املشــيمه, والقســم االخــر يعطــى محلــول وهمــي كاملصــل او الســ�وم امللحــي الطبيعــي وملــدة ســتة اســابيع. وقــد 

أظهــرت النتائــج النهائيــه أن املجموعــة التــي أعطيــت مســتخلصات املشــيمه البرشيــه بالحقــن تحــت الجلــد, تحســنت 

جــدا" عندهــا أعــراض التعــب املزمــن مقارنــة باملجموعــه االخــرى التــي Ò تعطــى ســوى املحلــول امللحــي. أي أن هــذه 

التعــب  متالزمــة  أعــراض  تحســ�  يف  فعالــة  البرشيــه  املشــيميه  املســتخلصات 

املزمن.
 Park, S. B., Kim, K., Sung, E., Lee, Y. & Shin, H. C. (2016). Human placental extract as a subcutaneous injection is

 A : مســتخلص املشــيمة اإلنســانيه (كحقــن تحــت الجلــد (فعــال يف متالزمــة التعــب املزمــن) eÖective in chronic fatigue syndrome

 multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 39:

679-674.(النرشة أو املجله البيولوجية والصيدالنية)

تقلل من األ�
بحثــت هــذه الدراســة يف فعاليــة الحقــن بطريقــة نقــاط الوخــز باإلبــر باســتخدام مســتخلصات املشــيمة يف املــرىض 

الذيــن يعانــون مــن متالزمــة األÒ املوضعــي الشــديد واملعقــد (CRPS). CRPS أن هــذا النــوع مــن االÒ هــو عبــاره عن 

اضطــراب متعلــق بااللتهابــات خاصــة املفصليــه, يتميــز بــاألÒ العفــوي، والتــورم أو الوذمــه واالحتقــان، وتغيــ� لــون 

الجلــد وتحــدد يف الحركــه. وأظهــرت دراســتان لحالتــ� مــن املــرىض الذيــن يعانــون مــن متالزمــة االÒ املوصوفــه اعــاله, 

بعــد  ملحــوظ  بشــكل  تحســنت   CRPS مــن  يعانــون  الذيــن  املــرىض  لهــؤالء  الصحيــه  الحالــه  أن 

تلقــي حقــن مســتخلصات املشــيمة يف نقــاط الوخــز باإلبــر BL23 ، BL24 ، BL25 و LR4. حيــث أظهرت الدراســه عند 

كال املريض� تخفيف األÒ بشكل كامل، وتراجع التورم، وزوال االحمرار وعودة الحركة املفصلية.
 Cho, T. H. & Park, K. M. (2014). Complex regional pain syndrome type 1 relieved by acupuncture point injections

 Journal . املوضعــي املعقــد مــن النوع 1 تشــفى بواســطة حقن الوخز باإلبر (¤ســتخلصات املشــيمة Òمتالزمــة األ) with placental extract

 Òوالراحه أو تخفيف اال) Òمجلة اال).of Pain and Relief.  5: 1-4

عالج تقرحات الدوايل
تــم اســتخدام عوامــل النمــو املســتخرجة مــن املشــيمة البرشيــة لعــالج تقرحــات الــدوايل املزمــن يف عيّنــة مؤلفــه مــن 

Ìانيــة عــرش مريضــا". تــم اختيــار جميــع املــرىض بشــكل عشــواÆ, وتــم تضميــد بعضهــم بالضــ¡دات التــي تحتــوي 

عــىل عوامــل النمــو املوجــوده يف مســتخلصات املشــيمه, والقســم االخــر مــن املــرىض تــم تضميدهــم بضــ¡دات عاديــه 

عولجــوا  الذيــن  املــرىض  أن  النتائــج  وأظهــرت  ســاعة.   48 وملــدة  املســتخلصات  هــذه  تحتــوي  ال 

ــي والظهــاري وعجلــت مــن  ــن وتجــدد النســيج الحبيب ــز تكوي بعوامــل ¹ــو املشــيمة, قامــت هــذه العوامــل بتحفي

عملية التئام الجروح.
 Burgos, H., Herd, A. & Bennett, J. (1989). Placental angiogenic and growth factors in the treatment of chronic varicose

 preliminary.  عوامل عوامل توليد األوعية الدمويه وعوامل النمو يف مستخلصات املشيمه البرشيه يف عالج (تقرحات الدوايل املزمن) ulcers

communication. Journal of the Royal Society of Medicine. 82: 598-599.(مجلة الجمعية امللكية للطب) 
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ــموم  ــة الس ــازات, وإزال ــه والغ ــواد الغذائي ــل امل ــهيل نق ــيمة يف تس ــية للمش ــه الرئيس ــل الوظيف  تتمث

ــق  ــم تطبي ــي. ت ــكل طبيع ــوره بش ــ� وتط ــو الجن ــل ¹ ــن أج ــك م ــا, وذل ــ� االم وجنينه ــالت ب والفض

ــا باســم املشــيمه  ــة أيًض ــوالده، واملعروف ــد األمهــات بعــد ال مســتخلصات أجــزاء املشــيمة االنســانيه عن

الوالديــه, يف أوائــل الســبعينيات مــن القــرن العرشيــن عنــد عــدد قليــل مــن النســاء يف الواليــات املتحــدة 

واملكســيك، وقــد تبــ� بعــد نتيجــة الفحــص والبحــث وبعــد أعطــاء هــذه املــواد, أن هــذه املســتخلصات 

تحسن استقرار املزاج وتزيد من الحيوية وتحسن وظيفة اإلرضاع وتقلل النزيف التايل للوالدة.

تعمــل املشــيمة كمركــز تخزيــن طبيعــي للكثــ� مــن املــواد الغذائيــه واملكونــات الحيويــة ذات الخصائــص 

 ((HP Placenta)) العالجيــة والوقائيــه والتجديديــه الرائعــة. أشــارت نتائــج األبحــاث إىل أن منتــج

يحتــوي عــىل polydeoxyribonucleotide (PDRN) (النيوكليــدات املتعــدده)، واإلنز¿ــات، واألحــ¡ض 

النوويــة (RNA، DNA)، واألحــ¡ض األمينيــة، والببتيــدات، والفيتامينــات والعنــارص النــادره التــي توفــر  

 GCSF ، ــل ــو مث ــل النم ــة بعوام ــا غني ــ¡ أنه ــم. ك ــجة الجس ــه وانس ــل للخلي ــد كام ــؤدي اىل تجدي وت

التأثــ�ات  مــن  مجموعــة  تبــدي  التــي   ,EGF ، FGF ، HGF ، IGF ، PDGF ، TGF ، VEGF

الفيزيولوجيــة االيجابيــه التــي تــرتاوح بــ� التحصــ� املناعــي، وكمضــادات لاللتهابــات، والتئــام الجــروح، 

واالنتشار والتبادل الخلوي وتجديد الخاليا.

 يتم تحض� (330ملغ) من (10) (HP Placenta قوارير يف كل قاروره 2مل) و تحض� 500 ملغ (10 قوارير 

وكل قــاروره فيهــا 4 مــل), وتتبــع هنــا بعمليــة التحضــ� طريقــة التجميــد أو التربيــد, وذلــك بتعريــض 

ــراءة  ــة عــىل ب ــدة وخاصــة حاصل ــم الحــراري، وهــي طريقــة فري ــد والتعقي ــارص املســتخلصه للتربي العن

اخــرتاع, حيــث يتــم يف هــذه العمليــه, االحتفــاظ بجميــع املكونــات النشــطة والفعالــه بيولوجيًــا  والتــي 

ــه املوجــوده يف املشــيمة يف شــكلها الطــازج النشــط. هــذه  ــوي بنفــس الوقــت عــىل املــواد الغذائي تحت

الطريقــة تبــ� بوضــوح الفــرق الكبــ� بينهــا وبــ� نقيضهــا مــن طــرق االســتخراج أو االســتخالص التقليديــة 

 120 حــرارة  درجــة  عنــد  الحــراري  التعقيــم  طريقــة  تطبــق  والتــي  األخــرى، 

درجــة مئويــة عــىل األقــل, والتــي ¿كــن أن تدمــر أو تقلــل املركبــات النشــطة حيويــا", واملــواد الغذائيــه 

ــا، تقــوم  املوجــودة يف املشــيمة. مــن اآلن فصاعــدا"، ومــع أســلوب االســتخالص الفريــد مــن نوعــه لدين

HP Placenta بإصالحــات واعــادات بنــاء غنيــة مــع إعــادة تجديــد وترميــم للخاليــا واألنســجة, وبالتــايل 

استعادة الصحة والج¡ل والحيوية والشباب.
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مــن املشــيمة البرشيــة كعامــل عالجــي). Recent Advances in Research on the human placenta (التطــورات الحديثة يف أبحاث املشــيمة 

 .InTech, Rijeka, Crotia. 77-92 .(البرشية

 Problems :(أبحــاث خاليــا املشــيمه عنــد البــرش) Marracini, M. E. & Gorman, K. S. (2015). Exploring placentophagy in humans

and recommendations (مشاكل وتوصيات). Journal of Midwifery and Women’s Health (مجلة القباله وصحة النساء). 60: 371-379. 

Selander, J., Cantor, A., Young, S. M. & Benyshek, D. C. (2013). Human maternal placentophagy (علــم خاليــا و انســجة 

 A survey of self-reported motivations and experiences associated with placenta consumption. Ecology of :(املشيمه البرشيه

Food and Nutrition (علم الطعام والتغذيه). 52: 93-115.

ــة  ــيمة البرشي ــوي املش Young, S. M., Gryder, L. K., David, W. B., Teng, Y., Gerstenberger, S. & Benyshek, D. C. (2016).(تحت

التــي تــم اســتخالصها  وتحض�هــا للعــالج والتغليــف ككبســوالت, عــىل تركيــز قليــل مــن 14 عنــرص مــن العنــارص املعدنيــة النــادرة املفيــده. 

Nutrition Research (أبحاث التغذيه). 36: 872 878.

خلطــة أو وصفــة (HP Placenta) إلعــادة التجديــد واعــادة الشــباب 
والتنشيط الكامل واعادة الحيويه.

مدة الصالحيه والتخزين
مــدة الصالحيــه تتضمــن 6 ســنوات مــن تاريــخ الصنــع, عندمــا يكــون املنتــج مغلف بشــكله االصــيل. يجب 

أن يتــم تخزيــن املنتــج يف الثالجــة يف درجــة حــرارة مثاليــة مــن 4+ درجــة مئويــة إىل 12+ درجــة مئويــة 

وال يجب أن تتعرض للحرارة أو أشعة الشمس.

الجرعة املوىص بها
قــارورة واحــدة يف كل مــرة ملــدة 2 إىل 3 مــرات كل أســبوع, ملــدة ثالثــة إىل أربعــة أشــهر. وإذا لــزم األمــر 

¿كن تناوله يوميًا ملدة أسبوع� إىل ثالثة أسابيع اعت¡ًدا عىل صحة املريض الخاصه.

التطبيقات البيولوجية الحيويه والرسيرية ملستخلصات املشيمة
تخفيف االلتهاب

ــالج  ــات يف ع ــذه املنتج ــة ه ــاط وفعالي ــث يف نش ــق والبح ــام (2003) بالتحقي ــالؤه يف ع ــور وزم ــام س ق

ــدوث  ــيط ح ــز وتنش ــق تحفي ــن طري ــك ع ــة, وذل ــيمة البرشي ــتخلصات املش ــطة مس ــات بواس االلتهاب

ــة  ــه لجــردان ويســتار. وأظهــرت النتائــج اشــارات واضحــه ومؤكــده لفعالي ــات يف األقــدام الخلفي االلتهاب

ــد لوحــظ أيضــا"  ــات, وق ــة املشــيمية) املضــادة لاللتهاب ونشــاط هــذه املنتجــات (املســتخلصات البرشي
 Sur, T. K., Biswas, T. K., Ali, L. & Mukherjee, B. (2003). Anti-inòammatory and anti-platelet aggregation

activity of human placental extract (النشــاط املضــادة لاللتهابــات واملضــاد لتجمــع الصفيحــات مــن ملســتخلصات 

 .Acta Pharmacologica Sinica. (2): 187-192 .(املشيمة اإلنسانيه

تعزيز وتحفيز 
و الشعر
كــوون وآخــرون قامــوا يف عــام (2015) بالتحقيــق يف صحــة تعزيــز وتحفيــز ¹ــو الشــعر يف املختــرب وذلــك 

اعتــ¡دا" عــىل مســتخلصات املشــيمة البرشيــه عىل الفــرئان C57BL6 / J. أظهــرت نتائج هــذه االبحاث, أن 

مســتخلصات املشــيمة البرشية ¿كن أن تزيد بشكل كب� من مقدار مركب املينوكسيديل (MXD) - املحفز 

والداعــم لنمــو الشــعر. حيــث لوحــظ زيــادة يف بصيــالت الشــعر مــن حيــث العــدد والحجــم, وخلصــت 

ــن  ــي وممك ــالج نوع ــا كع ــتع¡لها وتطبيقه ــن اس ــة  ¿ك ــيمة البرشي ــتخلصات املش ــه إىل أن مس الدراس

للصلع عند البرش.
 Kwon, T., Oh, C., Choi, E., Park, H., Han, H., Ji, H. & Kim, B. (2015). Human placental extract exerts hair

growth-promoting eÖects through the GSK-3β signalling pathway in human dermal papilla cells (¿لــك 

مســتخلص املشــيمة لــدى اإلنســان تأثــ�ات عــىل ¹ــو الشــعر وذلــك مــن      )خــالل ارســال اشــارات تنبيــه يف الخاليــا الحليميــة 

 .International Journal of Molecular Medicine. 1088-1096  للجلد البرشي

يعالج الجروح والحروق
ــات  ــات واصاب ــة لعالج ــيمة البرشي ــتخلصات املش ــتخدام مس ــل اس ــم بالفع ــدان، ت ــن البل ــد م يف العدي

الحــروق والجــروح املزمنــة, وكذلــك تســتعمل يف الضــ¡دات مــا بعــد الجراحــة كطــب تقليــدي قد¿ــا". 

ــل  ــه. بحــث ســابق مــن قب ــة وااللتهابي ــة يف شــفاء الجــروح العادي ــت أن مســتخلصات املشــيمة فعال ثب

يف  البرشيــة  املشــيمة  مســتخلصات  فعاليــة  مــن  للتحقــق   (2010) عــام  يف  وآخــرون  هونــغ 

التئــام الجــروح باســتخدام ¹ــاذج معينــه مــن الفــرئان. تــم إجــراء جــرح مــع ضيــاع مــادي بطــول 8 مــم 

¤نطقــة جلــد ســميك لظهــر عــدة فــرئان وتــم حقــن مســتخلصات املشــيمة البرشيــة يف محيــط الجــرح 

ــص ملحــوظ يف حجــم  ــه نق ــات التجرب ــج يف  حيوان ــرت النتائ ــرئان. أظه ــد بعــض هــذه الف املحــدث عن

ــو    ــل النم ــج أن عوام ــرت النتائ ــتخلصات. أظه ــه باملس ــ� املحقون ــة غ ــة الثاني ــة باملجموع ــرح مقارن الج

TGF-β و VEGF  التــي تعمــل يف تكاثــر الخاليــا الظهاريــة وإعــادة تشــكيل األنســجة وتنظيــم تجــدد 
األوعية ازدادت زيادة كب�ة يف الفرئان املعالجة ¤ستخلصات املشيمة البرشية.

 Hong, J. W., Lee, W. J., Hahn, S. B., Kim, B. J. & Lew, D. H. (2010). ôe eÖect of human placenta extract

  (HP Placenta) مكونات  املشيمه االنسانيه
املصادر أو املراجعالوظائف واملهاماملكونات (العنارص املكونه)

الحموض نووية

الحموض األمينية
والببتيدات

الفيتامينات

املعادن والعنارص
النادره املفيده

السيتوكينات وعوامل
النمو

(RNA) وال ,(DNA) تقوم هذه املكونات املشيميه بوظيفه هامه يف ترسيع التئام الجروح, وهي النيوكليدات املتعدده أو االح¬ض النوويه, ال

µلك فعاليه خاصة يف عالج التقرحات والجروح والندب.

األح¬ض األمينية تحفز إنتاج الخاليا الليفية، وإنتاج الياف الكوالج·، 

وتؤدي اىل تخفيف التصبغات الجلديه، ومكافحة الشيخوخة.

أن هذه املكونات املشيميه تساهم بشكل كب¾ يف االستقالب الخلوي، وتوف¾ 

الطاقة، وتشجيع وتحفيز انقسام الخاليا والنمو.

لذلك فهذه العنارص واملكونات رضورية جدا" بكميات صغ¾ه لنمو وتطور 

جسم اإلنسان والقيام بوظائفه.

هي بروتينات طبيعية تعمل كرسل من أجل تنظيم النمو ومن أجل 

التحفيز, وتساهم يف هجرة أو انتقال الخاليا وµايز ها.

األالن·، حمض األسبارتيك، السيست·، الهيستدين، اللويس·، الليس·، 

الفينيل أالن·، الربول·، الس¾ين، الÇيون·، الرتيبتوفان، الفال·، الت¾وزين

الكالسيوم، النحاس، الحديد، املغنيسيوم، املنغنيز، الفوسفور، سليكون 

البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك.

 IL-1, IL-2, IL-4, GCSF, EGF, FGF, HGF, IGF, PDGF, TGF,

VEGF

( B1, B2 , B5, B6,  B7, B9 ,B12) الفيتامينات

املصادر أو املراجع
.Placenta. 31(10): 873-879 الفعاليات (املضادة لألكسدة واملضادة لاللتهابات من مستخلصات املشيمة لجرذان بينزو) .(Park, S. Y., Phark, S., Lee., M., Lim, J. Y. & Sul, D. (2010

"Noh, T. K., Chung, B. Y., Kim, S. Y., Lee, M. H., Kim, M. J., Youn, C. S., Lee, M. W. & Chang, S. E. (2016). (الخصائص الحديثه املضادة للميالن�    (للبويل ديوكيس نوكليوتيد، وهو معالج الجروح الشائع. International Journal of Molecular Sciences. 1-11 (املجلة 

الدولية للعلوم الجزيئية).

ــدات .  ــو  والببتي ــل النم ــا وعوام ــ¡ء ومجاوراته ــدد (الص ــدور الغ ــابه ل ــيميه املش ــيتوكينات املش Nikolaos, V., Charalampos, G., Dimitrios, Z. & Nikolaos, V. (2015).ôe endocrine and paracrine role of placental cytokines, growth factors and peptides (دور الس

An Obstetrics and Gynecolgy International Journal. 14:  33-38.(املجله الدوليه لعلم التوليد واالمراض النسائيه) 

 .Acta Pharmacologica Sinica. 12: 1113-1116 .(دور املشيمه البرشيه يف شفاء الجروح) Biswas, T. K., Auddy, B., Bhatacharya, N. P., Bhattacharya, S. & Mukherjee, B. (2001). Wound healing activity of human placenta

Young, S. M., Gryder, L. K., David, W. B., Teng, Y., Gerstenberger, S. & Benyshek, D. C (2016). Human placenta processed for encapsulation contains modest concentrations of 14 trace minerals and elements (تحتــوي املشــيمة البرشيــة التــي تــم 

استخالصها ومعالجتها وتغليفها للعالج, عىل تراكيز قليله من 14 عنرص من العنارص املعدنية (النادرة واملفيده. Nutrition Research. 36: 872-878 (أبحاث التغذيه).

Pathak, P. & Kapil, U. (2004). Role of trace elements zinc, copper and magnesium during pregnancy and its outcome (دور العنــارص (النــادره املفيــده, الزنــك والنحــاس واملغنيســيوم, أثنــاء الحمــل والنتائــج . Indian Journal of Paediatrics. 71: 1003-1005.(املجلــه 

الهنديه لطب االطفال) 



HP Placenta
in a wound healing model. Annals of Plastic Surgery. 65: 96-100. (تأثــ� مســتخلص املشــيمة البرشيــة يف حــاالت التئــام الجــروح. 

سجالت جراحة التجميل)

ــيمة يف  ــة املش ــويس وخلط ــائل األمني ــويس والس ــاء االمني ــ� أي الغش ــط بالجن ــذي يحي ــاء ال ــتخدام الغش Bhattacharya, N. (2011).(اس

 In Bhattacharya, N. & Stubble�eld, P. (eds.) Regenerative medicine using pregnancy-speci�c .(معالجة مرىض الحروق املتقدمة

biological substances pp. 383-393. London: Springer.(الطب التجديدي باستخدام املواد البيولوجية الخاصة بالحمل)

منع ولجم 
و الجراثيم والفطور
تحتــوي مســتخلصات املشــيمة عــىل مــواد غذائيــه كثــ�ه, ¤ــا يف ذلــك األحــ¡ض األمينيــة، والربوتينــات، وهرمونــات 

شــاكرابور®  قــام   .(polydeoxyribonucleotides (PDRNS و  النوويــة،  واألحــ¡ض  الغليكوســامينوجليكان، 

وباتاشــاريا (2005) بدراســة دور مســتخلصات املشــيمة يف ¹ــو عــدة أنــواع مــن الجراثيــم. فوجــدوا أن هــذه 

ــات  ــل E. coli، S. aureus والفطري ــة مث ــة الرسيري ــا املعزول ــو البكت�ي ــع ¹ ــن أن ¾ن ــيمية ¿ك ــتخلصات املش املس

.C. albicans و S. cerevisae  K. fragilis مثل
 Chakraborty, P. D. & Bhattacharyya, D. (2005). In vitro growth inhibition of microbes by human placental extract

(تثبيط ¹و جراثيم (املخترب بواسطة مستخلص املشيمه البرشيه . Current Science. 88: 1745-1749 (العلوم الحاليه الحديثه). 

تحّسن وينشط الحالة الصحية عند كبار السن
لقــد قــد قــام كونــغ انــد بــارك (2012) بتجــارب للتحقــق مــن تأثــ� مســتخلصات املشــيمة عــىل تطــور الحالــة الصحيــة 

ــيمهم اىل  ــم تقس ــواÆ وت ــكل عش ــنة وبش ــن 65 س ــرب م ــ¡ر أك ــن اع ــ� م ــار املتربع ــم اختي ــن. ت ــار الس ــد كب عن

مجموعتــ�, احداهــا  طبــق عليهــا عــالج وهمــي غــ� فعــال (عــىل ســبيل املثــال ســ�وم ملحــي) ومجموعــة أخــرى 

طبــق عليهــا  العــالج ¤ســتخلصات املشــيمه.تم الحقــن تحــت الجلــد وملــدة Ìانيــة اســابيع للمجموعتــ�. كل 

ــة  ــ� يف الوظيفي ــن الكب ــوح التحس ــج بوض ــرت النتائ ــاله.  أظه ــور اع ــا واملذك ــاص به ــب الخ ــن باملرك ــه تحق مجموع

الفيزيائيــة والوظيفــه الجنســية والتحســن الصحــي ونشــاط الجســم العــام, مقارنــة باملجموعــه الثانيــه التــي Ò تحقــن 

اال بالســ�وم او الســائل املحــيل. أظهــرت هــذه الدراســة أن هــذه العنــارص املوجــوده ¤ســتخلصات املشــيمة ¿كــن أن 

يكون لها دور كب� يف تحس� الحالة الصحية عند كبار السن.
Kong, M. & Park, S. B. (2012). EÖect of human placental extract on health status in elderly Koreans (تأثــ� مســتخلص 

 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. .(املشــيمة اإلنســانيه عىل تحســن الحالة الصحية عند الكوري� املسن�

5-1.(دالئل وقواعد الطب (املكمل والطب البديل 

تقلّل من التعب
التعــب املزمــن هــو شــعور ذا® شــخيص بالفــراغ والوهــن العــام وعــدم القــدرة عــىل التكيــف مــع املحيــط لفــرته تزيــد 

عــن الســتة اشــهر. حيــث تتأثــر حيــاة الشــخص املصــاب  بالتعــب بشــكل كبــ� عــىل صعيــد العمــل والحيــاة اليوميــه 

واالجت¡عيــه. تشــمل األعــراض, صعوبــات وضعــف يف الذاكــرة والرتكيــز، والشــعور بالضيــق والنــزق والتهــاب وحرقــه 

ــق  ــوم بالتحق ــة تق ــذه الدراس ــداع. ه ــع ص ــوم, م ــات الن ــل واضطراب ــالت وآالم يف املفاص ــوم وآالم يف العض يف البلع

مــن  عينــة مؤلفــه  املزمــن يف  التعــب  البرشيــه يف عــالج  املشــيمة  فعاليــة مســتخلصات  مــدى  والبحــث يف 

78 شــخصا" تــم أختيارهــم عشــوائيا", وتــم تقســيم هــذه العينــه اىل قســم�, قســم يطبــق عليــه العــالج ¤ســتخلصات 

املشــيمه, والقســم االخــر يعطــى محلــول وهمــي كاملصــل او الســ�وم امللحــي الطبيعــي وملــدة ســتة اســابيع. وقــد 

أظهــرت النتائــج النهائيــه أن املجموعــة التــي أعطيــت مســتخلصات املشــيمه البرشيــه بالحقــن تحــت الجلــد, تحســنت 

جــدا" عندهــا أعــراض التعــب املزمــن مقارنــة باملجموعــه االخــرى التــي Ò تعطــى ســوى املحلــول امللحــي. أي أن هــذه 

التعــب  متالزمــة  أعــراض  تحســ�  يف  فعالــة  البرشيــه  املشــيميه  املســتخلصات 

املزمن.
 Park, S. B., Kim, K., Sung, E., Lee, Y. & Shin, H. C. (2016). Human placental extract as a subcutaneous injection is

 A : مســتخلص املشــيمة اإلنســانيه (كحقــن تحــت الجلــد (فعــال يف متالزمــة التعــب املزمــن) eÖective in chronic fatigue syndrome

 multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 39:

679-674.(النرشة أو املجله البيولوجية والصيدالنية)

تقلل من األ�
بحثــت هــذه الدراســة يف فعاليــة الحقــن بطريقــة نقــاط الوخــز باإلبــر باســتخدام مســتخلصات املشــيمة يف املــرىض 

الذيــن يعانــون مــن متالزمــة األÒ املوضعــي الشــديد واملعقــد (CRPS). CRPS أن هــذا النــوع مــن االÒ هــو عبــاره عن 

اضطــراب متعلــق بااللتهابــات خاصــة املفصليــه, يتميــز بــاألÒ العفــوي، والتــورم أو الوذمــه واالحتقــان، وتغيــ� لــون 

الجلــد وتحــدد يف الحركــه. وأظهــرت دراســتان لحالتــ� مــن املــرىض الذيــن يعانــون مــن متالزمــة االÒ املوصوفــه اعــاله, 

بعــد  ملحــوظ  بشــكل  تحســنت   CRPS مــن  يعانــون  الذيــن  املــرىض  لهــؤالء  الصحيــه  الحالــه  أن 

تلقــي حقــن مســتخلصات املشــيمة يف نقــاط الوخــز باإلبــر BL23 ، BL24 ، BL25 و LR4. حيــث أظهرت الدراســه عند 

كال املريض� تخفيف األÒ بشكل كامل، وتراجع التورم، وزوال االحمرار وعودة الحركة املفصلية.
 Cho, T. H. & Park, K. M. (2014). Complex regional pain syndrome type 1 relieved by acupuncture point injections

 Journal . املوضعــي املعقــد مــن النوع 1 تشــفى بواســطة حقن الوخز باإلبر (¤ســتخلصات املشــيمة Òمتالزمــة األ) with placental extract

 Òوالراحه أو تخفيف اال) Òمجلة اال).of Pain and Relief.  5: 1-4

عالج تقرحات الدوايل
تــم اســتخدام عوامــل النمــو املســتخرجة مــن املشــيمة البرشيــة لعــالج تقرحــات الــدوايل املزمــن يف عيّنــة مؤلفــه مــن 

Ìانيــة عــرش مريضــا". تــم اختيــار جميــع املــرىض بشــكل عشــواÆ, وتــم تضميــد بعضهــم بالضــ¡دات التــي تحتــوي 

عــىل عوامــل النمــو املوجــوده يف مســتخلصات املشــيمه, والقســم االخــر مــن املــرىض تــم تضميدهــم بضــ¡دات عاديــه 

عولجــوا  الذيــن  املــرىض  أن  النتائــج  وأظهــرت  ســاعة.   48 وملــدة  املســتخلصات  هــذه  تحتــوي  ال 

ــي والظهــاري وعجلــت مــن  ــن وتجــدد النســيج الحبيب ــز تكوي بعوامــل ¹ــو املشــيمة, قامــت هــذه العوامــل بتحفي

عملية التئام الجروح.
 Burgos, H., Herd, A. & Bennett, J. (1989). Placental angiogenic and growth factors in the treatment of chronic varicose

 preliminary.  عوامل عوامل توليد األوعية الدمويه وعوامل النمو يف مستخلصات املشيمه البرشيه يف عالج (تقرحات الدوايل املزمن) ulcers

communication. Journal of the Royal Society of Medicine. 82: 598-599.(مجلة الجمعية امللكية للطب) 

(HP Placenta) فوائد منتج مستخلصات املشيمه االنسانيه
• يجدد الخاليا واألنسجة واألعضاء

• يزيد من مرونة املفاصل واألقراص ب� الفقرات
• يحسن ويدعم الجهاز املناعي ضد األمراض

• يحسن شعور اليقظه والوعي العقيل
• يحسن مرونة الجلد ويقويها, ك¡ انه يدعم نسيج الجلد ويحميه

• يحسن أ¹اط النوم ويعالج اضطرابه
• يحسن الدورة الدموية

• يزيد القدرة عىل التحمل ويرفع من مستوى الطاقة
• يجدد ويحفز النشاط الجنيس  

• يعالج اإلمساك
• يقلل من التوتر ما قبل الدورة الشهرية واالضطرابات األنثوية التناسليه

• يقلل من متالزمة ما قبل سن اليأس والتأخر يف سن اليأس
• ينظم الوزن ويعيده إىل مستواه الطبيعي

• يقلل من مستويات تركيز الكوليسرتول والشحوم الثالثية يف مصل الدم
• يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب

• يخفف من األعراض املتعلقة بأي مرض مزمن
• يزيد النشاط والطاقة

(HP Placenta) فعالية وسالمة مستخلصات املشيمه االنسانيه
ــالج  ــة الع ــالمة وفعالي ــات س ــة إلثب ــاث الرسيري ــارب واألبح ــات والتج ــن الدراس ــد م ــري العدي ــد أج لق

¤ســتخلصات املشــيمه البرشيــه (HP Placenta). ولقــد تبــ� ان هــذه املســتخلصات هــي عوامــل 

وعنــارص ومركبــات عالجيــه آمنــه,  وتبــ� أيضــا" أن لديهــا القــدرة عــىل تجديــد واعــادة تنشــيط الخاليــا 

واألنسجة وحتى األعضاء داخل جسم اإلنسان.

باســتخدام مســتخلصات  املزمــن  الجلــد  التهــاب  تحســ· وعــالج 
(HP Placenta) املشيمه االنسانيه

أظهــرت النســاء اللــوا® بلغــن من العمر 60 ســنة واللوا® تم تشــخيص إصابتهــن بالتهاب الجلــد املزمن وااللتهاب الثانوي, تحســنا" 

(HP Placenta ) من مستخلصات املشيمه االنسانيه (mg 330) ملحوظا" يف الجلد بعد تلقي جرعة واحدة من

بعدقبل

أظهــر الرجــال الذيــن تــم تشــخيص إصابتهــم بالتهــاب الجلــد املزمــن, تحســنا" ملحوظــا" يف الجلــد بعــد اعطائهــم (mg 330) مــن 

(HP Placenta ) مستخلصات املشيمه االنسانيه

بعدقبل

مدة الصالحيه والتخزين
مــدة الصالحيــه تتضمــن 6 ســنوات مــن تاريــخ الصنــع, عندمــا يكــون املنتــج مغلف بشــكله االصــيل. يجب 

أن يتــم تخزيــن املنتــج يف الثالجــة يف درجــة حــرارة مثاليــة مــن 4+ درجــة مئويــة إىل 12+ درجــة مئويــة 

وال يجب أن تتعرض للحرارة أو أشعة الشمس.

الجرعة املوىص بها
قــارورة واحــدة يف كل مــرة ملــدة 2 إىل 3 مــرات كل أســبوع, ملــدة ثالثــة إىل أربعــة أشــهر. وإذا لــزم األمــر 

¿كن تناوله يوميًا ملدة أسبوع� إىل ثالثة أسابيع اعت¡ًدا عىل صحة املريض الخاصه.

التطبيقات البيولوجية الحيويه والرسيرية ملستخلصات املشيمة
تخفيف االلتهاب

ــالج  ــات يف ع ــذه املنتج ــة ه ــاط وفعالي ــث يف نش ــق والبح ــام (2003) بالتحقي ــالؤه يف ع ــور وزم ــام س ق

ــدوث  ــيط ح ــز وتنش ــق تحفي ــن طري ــك ع ــة, وذل ــيمة البرشي ــتخلصات املش ــطة مس ــات بواس االلتهاب

ــة  ــه لجــردان ويســتار. وأظهــرت النتائــج اشــارات واضحــه ومؤكــده لفعالي ــات يف األقــدام الخلفي االلتهاب

ــد لوحــظ أيضــا"  ــات, وق ــة املشــيمية) املضــادة لاللتهاب ونشــاط هــذه املنتجــات (املســتخلصات البرشي
 Sur, T. K., Biswas, T. K., Ali, L. & Mukherjee, B. (2003). Anti-inòammatory and anti-platelet aggregation

activity of human placental extract (النشــاط املضــادة لاللتهابــات واملضــاد لتجمــع الصفيحــات مــن ملســتخلصات 

 .Acta Pharmacologica Sinica. (2): 187-192 .(املشيمة اإلنسانيه

تعزيز وتحفيز 
و الشعر
كــوون وآخــرون قامــوا يف عــام (2015) بالتحقيــق يف صحــة تعزيــز وتحفيــز ¹ــو الشــعر يف املختــرب وذلــك 

اعتــ¡دا" عــىل مســتخلصات املشــيمة البرشيــه عىل الفــرئان C57BL6 / J. أظهــرت نتائج هــذه االبحاث, أن 

مســتخلصات املشــيمة البرشية ¿كن أن تزيد بشكل كب� من مقدار مركب املينوكسيديل (MXD) - املحفز 

والداعــم لنمــو الشــعر. حيــث لوحــظ زيــادة يف بصيــالت الشــعر مــن حيــث العــدد والحجــم, وخلصــت 

ــن  ــي وممك ــالج نوع ــا كع ــتع¡لها وتطبيقه ــن اس ــة  ¿ك ــيمة البرشي ــتخلصات املش ــه إىل أن مس الدراس

للصلع عند البرش.
 Kwon, T., Oh, C., Choi, E., Park, H., Han, H., Ji, H. & Kim, B. (2015). Human placental extract exerts hair

growth-promoting eÖects through the GSK-3β signalling pathway in human dermal papilla cells (¿لــك 

مســتخلص املشــيمة لــدى اإلنســان تأثــ�ات عــىل ¹ــو الشــعر وذلــك مــن      )خــالل ارســال اشــارات تنبيــه يف الخاليــا الحليميــة 
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يعالج الجروح والحروق
ــات  ــات واصاب ــة لعالج ــيمة البرشي ــتخلصات املش ــتخدام مس ــل اس ــم بالفع ــدان، ت ــن البل ــد م يف العدي

الحــروق والجــروح املزمنــة, وكذلــك تســتعمل يف الضــ¡دات مــا بعــد الجراحــة كطــب تقليــدي قد¿ــا". 

ــل  ــه. بحــث ســابق مــن قب ــة وااللتهابي ــة يف شــفاء الجــروح العادي ــت أن مســتخلصات املشــيمة فعال ثب

يف  البرشيــة  املشــيمة  مســتخلصات  فعاليــة  مــن  للتحقــق   (2010) عــام  يف  وآخــرون  هونــغ 

التئــام الجــروح باســتخدام ¹ــاذج معينــه مــن الفــرئان. تــم إجــراء جــرح مــع ضيــاع مــادي بطــول 8 مــم 

¤نطقــة جلــد ســميك لظهــر عــدة فــرئان وتــم حقــن مســتخلصات املشــيمة البرشيــة يف محيــط الجــرح 

ــص ملحــوظ يف حجــم  ــه نق ــات التجرب ــج يف  حيوان ــرت النتائ ــرئان. أظه ــد بعــض هــذه الف املحــدث عن

ــو    ــل النم ــج أن عوام ــرت النتائ ــتخلصات. أظه ــه باملس ــ� املحقون ــة غ ــة الثاني ــة باملجموع ــرح مقارن الج

TGF-β و VEGF  التــي تعمــل يف تكاثــر الخاليــا الظهاريــة وإعــادة تشــكيل األنســجة وتنظيــم تجــدد 
األوعية ازدادت زيادة كب�ة يف الفرئان املعالجة ¤ستخلصات املشيمة البرشية.

 Hong, J. W., Lee, W. J., Hahn, S. B., Kim, B. J. & Lew, D. H. (2010). ôe eÖect of human placenta extract


