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 صيدلية متكاملة من املواد احليوية  صيدلية متكاملة من املواد احليوية  صيدلية متكاملة من املواد احليوية  صيدلية متكاملة من املواد احليوية الربوبوليسالربوبوليسالربوبوليسالربوبوليسيعترب يعترب يعترب يعترب 
Antibiotic         جتعل من اخللية مكانا صحيا يتسع ألكثر جتعل من اخللية مكانا صحيا يتسع ألكثر جتعل من اخللية مكانا صحيا يتسع ألكثر جتعل من اخللية مكانا صحيا يتسع ألكثر

 ألف حنلة دون اإلصابة باألوبئة واألمراض الفتاكة  ألف حنلة دون اإلصابة باألوبئة واألمراض الفتاكة  ألف حنلة دون اإلصابة باألوبئة واألمراض الفتاكة  ألف حنلة دون اإلصابة باألوبئة واألمراض الفتاكة 70707070من من من من 
    . . . . رغم الزحام الشديد يف اخللية ورغم ضيق املكان رغم الزحام الشديد يف اخللية ورغم ضيق املكان رغم الزحام الشديد يف اخللية ورغم ضيق املكان رغم الزحام الشديد يف اخللية ورغم ضيق املكان 

 من أهم األدوية الطبيعية من  الربوبوليسويعد 
 على  الربوبوليسيف جتارب عن تأثري,  خلية النحل 

بعض األمراض مثل اجليوب األنفية على جمموعة من 
الناس ممن يعانون من احتقان باجليوب األنفية 

 .وصداع مستمر والرشح 



و ملدة طويلة أثبتت استعمال هذه املادة جناحا وصل 
من احلاالت عرب فرتة زمنية وصلت إىل ثالثة % 75إىل 

   .أشهر 
 البودرة مع زيت اللوز  الربوبوليسكما مت استعمال

املر وزيت الصبار وزيت حبة الربكة لعالج تساقط الشعر 
   .فتم احلصول على نتائج مبشرة 

ويف عالج حاالت فطريات بني أصابع القدم كانت نتائج 
وباملثل مت % 100 ما يقارب بالربوبوليس العالج

 على بعض األورام  الربوبوليساستعمال حملول
اخلارجية على بعض الناس وثم الشفاء التام منها بإذن 

    . اهللا 
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 ):العكرب (الربوبوليس ):العكرب (الربوبوليس
هو أحد منتجات خلية النحل العجيب الذي جيمعه النحل 

 .    وأوراق األشجار متساقطة األوراق  وقلفمن براعم
وقد يقوم النحل جبمع هذه املادة الغروية العجيبة من 
مصادر أخرى مثل القطران ومواد الطالء وهو خليط من 
جمموعة كبرية من املواد املختلفة يصنعها النحل والنحل 

 . وحدة يصنعها ويعرف تركيبها 



ميزج النحل هذا اخلليط بالرحيق وخبز النحل واللعاب 
والشمع وحبوب اللقاح وغريها ويقوم بتصنيعها من 
مجيع هذه املواد األولية لينتج لنا خليطا عجيبا شافيا 

 .  الربوبوليس يسمى
 منذ وجود النحل على الكرة األرضية الربوبوليس  وجد

 مليون سنة وقد استعمل منذ قرون 45منذ أكثر من 
ولكن مير بإعادة اكتشاف منذ بداية النصف األخري من 

 منذ أكثر  منذ أكثر  منذ أكثر  منذ أكثر الربوبوليسالربوبوليسالربوبوليسالربوبوليس     قراط قراط قراط قراطلقد وصف أبولقد وصف أبولقد وصف أبولقد وصف أبو. القرن املاضي
من ألفي سنة لعالج األوجاع املختلفة والقرحة الداخلية من ألفي سنة لعالج األوجاع املختلفة والقرحة الداخلية من ألفي سنة لعالج األوجاع املختلفة والقرحة الداخلية من ألفي سنة لعالج األوجاع املختلفة والقرحة الداخلية 

            ....واخلارجية ومداواة اجلروحواخلارجية ومداواة اجلروحواخلارجية ومداواة اجلروحواخلارجية ومداواة اجلروح
   



وأصبحت أهمية الرب وبوليس يف العالج تزداد يوما بعد 
  الربوبوليسيوم وصارت االكتشافات العلمية عن أهمية

تتواىل حىت يومنا هذا وقد عرفت عنه أنه مضاد حيوي 
طبيعي ممتاز وحيفز ويقوي جهاز املناعة مما يعني 

    .مقاومة أكثر األمراض 
  الربوبوليسويف بداية القرن العشرين مت استعمال 
ملداواة جروح اجلنود يف احلربني العاملية األوىل والثانية 

 شهرة خاصة يف أوروبا  الربوبوليسويلقى استعمال
  .الشرقية واالحتاد السوفيتي السابق



 الكثري من األحباث العلمية الرب وبوليسأجريت على 
 :التي أكدت قيمته الدوائية وفعاليته

  كمضاد حيوي�  
 . مضاد بكتريي�  

 . مضاد فريوسي �    
 . مضاد لألكسدة�  
 . مضاد فطري �  
 . مضاد لاللتهابات �  
 . ومانع للعفونة�  
   . ورافع جلهاز املناعة يف اجلسم وحمفز �  



   :للربوبوليسالرتكيب الكيميائي    :للربوبوليسالرتكيب الكيميائي 

 معقد جدا  للربوبوليسيعترب الرتكيب الكيميائي
ومل تتم معرفته بالكامل حىت اآلن كما هو احلال يف 

اهللا اختص    العسل والغذاء امللكي وهذه آية من آيات
اهللا بها النحلة تلك احلشرة املباركة التي تأكل طيبا 

 .وتصنع طيبا فتبارك اهللا أحسن اخلالقني 



 300من أكثر من   بصفة عامةالربوبوليسيرتكب 
 خمتلفة اخلواص الطبيعية والكيميائيةمادة 

) الراتنجية(منها جمموعة من املواد الصمغية 
والعسل والشمع وحبوب اللقاح وبعض 
الفيتامينات واملعادن واألمحاض األمينية 

 املتعددة  الفينوليةوالزيوت الثابتة واملركبات
 املعقدة  الفالفونية واملواد الفينوليةواألمحاض
حيث يقوم النحل مبزج هذه املواد .  وغريها 

وتصنيعها وجعل منها مادة دوائية معقدة 
الرتكيب وذات مدى واسع ملقاومة األمراض 

    .املختلفة 
 



 لعالجها  الربوبوليسأهم األمراض التي مت تطبيق
:    

 

 لعالجها  الربوبوليسأهم األمراض التي مت تطبيق
:    

حساسية اجلسم بصورة عامة والصدفية :احلساسية -1 
    )Allergies and psoriasis  (     بصورة خاصة

 
 Sinusitis and Nasal(اجليوب األنفية واحتقانات األنف −2

Congestion(  
     Flu and coughs     األنفلونزا والكحة-3

 
  Wounds, bruises and burns اجلروح والقروح واحلروق−4



 Acne حب الشباب−5

 Tumorsاألورام −6

 Ulcers   عشر والقولون االثىنقرحة املعدة وقرحة−7

 Respiratory والربونكايتسعدوى اجلهاز التنفسي −8
infections 

 لعالجها  الربوبوليسأهم األمراض التي مت تطبيق
:    

 

 لعالجها  الربوبوليسأهم األمراض التي مت تطبيق
:    

 



Sorethroat التهابات احلنجرة واللوزتني−9 and
tonsolitis 

 التهابات اللثة و رائحة الفم الكريهة−10

Dental inflamation and bad odor 

 Bladder and prostate والربوستاتا التهابات املثانة−11
Inflamation 

 Shringles  القوباءداء املنطقة−12

 لعالجها  الربوبوليسأهم األمراض التي مت تطبيق
:    

 

 لعالجها  الربوبوليسأهم األمراض التي مت تطبيق
:    

 



  لبعض حاالت  الربوبوليسعالج−1
)tumors Skin( األورام اجللدية

 يف جتارب وتطبيقات عالجية على بعض أمراض األورام
  الربوبوليس اخلارجية ثم إعداد حملول منوالسرطانات

الطبيعي البودرة مذابة يف كحول ثم عالج املريض كدهان 
بهذا احمللول ثالث مرات يف اليوم واستمر العالج ملدة 
ثالثة أشهر مع الغسيل اليومي بصابون خاص حيتوي 

وقد لوحظ خالل )   الربوبوليوصابون (  الربوبوليسمادة
فرتة العالج تناقص حجم هذه األورام التي كانت حتتل 

 مساحة من وجه املريض بني األنف وأحد الوجنتني 

تطبيقات عالجية





لتساقط الشعرالربوبوليس عالج −2
أما حاالت تساقط الشعر فهي حاالت
 كثرية ومتنوعة منها صلع كامـــل

 لشعر الرأس وفيها تساقط على شكل دوائر بالرأس 
 .ومنها سقوط الشعر مبحاذاة األذن ويف مقدمة الرأس 

وقد مت التعامل مع هذه احلاالت كال على حدة 
وجبرعات خمتلفة من األدوية والدهانات والزيوت وكلها 

 املذاب يف الكحول  بالربوبوليساشرتكت يف العالج
كتدليك موضعي ملنطقة الثعلبة وذلك مرة واحدة 
يوميا ملدة ثالث أسابيع مع استعمال الصمغ العربي 

    . مذابا يف خل التفاح النقي وزيت الثوم 









  لفطرياتالربوبوليسعالج −3
      بني أصابع القدمني 

حيث عوجل جمموعة من املواطنني ترددوا على العيادة 
يشكون من منو فطريات بني أصابع القدمني وحتت 

يعد عالج % 100األظافر وقد مت عالج هذه احلاالت بنسبة 
يوم مبعدل مرتني يف اليوم مع   60  -    30استمر من 

 ووضع  الربوبوليسالغسيل اليومي بصابون حيتوي
    . العسل مساء بني األصابع واألظافر طيلة فرتة العالج 

 



  للجيوب األنفيةالربوبوليسعالج −4

 املركز يف الكحول  الربوبوليسمت عالجها بواسطة حملول
  وجعله استنشاق الدايفوختفيفه ببعض املاء% 95

    .  وكغسيل لألنف وكذلك شاي البابونج غسيل واستنثار
 املركز  الربوبوليسإضافة إىل مضمضة وغرغرة حملول

    . الدايفواملخفف باملاء% 95بالكحول 




