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ﻣﺠـــــــﻤﻊ زاﻳـــــــﺪ ﻟﺒﺤــــــﻮث
اﻋﺸـــــــﺎب واﻟﻄـــــــﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴــــــــﺪي

هن ــاك الكثي ــر م ــن النبات ــات الس ــامة أو الت ــي ق ــد حتت ــوي عل ــى
أجـــزاء ســـامة ،تنتـــج هـــذه النباتـــات مجموعـــة متنوعـــة مـــن
الس ــموم الت ــي ق ــد تس ــبب أع ــراض مرضي ــة مختلف ــة وأحيانـ ـاً
ت ــؤدي إل ــى امل ــوت.
إن املعلوم ــات احلالي ــة واملتوف ــرة يف ه ــذه النش ــرة التعليمي ــة ه ــي
لنباتـــات الفئـــة األولـــى املوجـــودة يف دولـــة االمـــارات العربيـــة
املتحـــدة والتـــي لهـــا خطـــورة شـــديدة لتســـببها يف مـــرض أو
إصابـــة أو وفـــاة إلنســـان أو حيـــوان.
هنـــاك العديـــد مـــن النباتـــات األخـــرى غيـــر مدرجـــة يف هـــذه
ً
تفاعـــا
النشـــرة ولكنهـــا ميكـــن أن جتعلـــك مريضـــاً أو تســـبب

ســيئاً ،فلمجــرد أنهــا غيــر مدرجــة أو مســجلة هــذا ال يعنــي أنهــا
آمن ــة االس ــتخدام.

األشخـر (Calotropis Procera ( L.

السكـران (Hyoscyamus muticus ( L .

األشــخر نبــات شــجري بــري معمــر ينمــو بجــوار الطــرق وحــول املــدن والقــرى .جميــع أجــزاء النبــات ســامة
وخاصــة املــادة اللبنيــة نظــراً الحتوائهــا علــى مــادة الكالوتروبــن ذات التأثيــر املثبــط علــى عضلــة القلــب
الســهام الســامة يف أجــزاء مختلفــة مــن العالــم.
ولذلــك كانــت تســتخدم يف إعــداد ّ
أعــراض التســمم تشــمل :إضطرابــات باجلهــاز الهضمــي ،آالم بالبطــن وقــيء وكذلــك إضطرابــات باجلهــاز
الــدوري مثـ ً
ا انخفــاض معــدل ضربــات القلــب ورجفــان البطــن واضطرابــات يف أمــاح الــدم .كمــا أن املــادة
ً
اللبنيــة حتــدث ضــررا بقرنيــة العــن قــد يــؤدي إلــى فقــدان البصــر .ولذلــك فأنــه ينصــح بتجنــب مالمســة
العــن وغســل اليديــن بعــد مالمســة نبــات األشــخر.

البنـج (Datura stramonium (L .

الســكران نبــات عشــبي معمــر ينمــو يف الوديــان واجلبــال .جميــع أجــزاء النبــات ســامة وهــو مشــابه إلــى حــد
كبيــر نبــات البنــج يف مكوناتــه وخصائصــه الســامة.

حوا الغزال )Iphiona aucheri (L.

البنــج نبــات عشــبي بــري حولــي يزهــر يف فصــل الصيــف وينمــو يف الوديــان واجلبــال التــي يصلهــا قــدر جيــد
مــن املــاء .جميــع أجــزاء النبــات ســامة جــداً ولذلــك إلحتوائهــا علــى قلويــد األتروبــن ومشــتقاته.

حــوا الغــزال نبــات شــجيري بــري معمــر ينمــو بجــوار جبــل حفيــت ومنطقــة حتــا .جميــع اجــزاء النبــات ســامة
وبخاصــة األوراق وهنــاك حــاالت مســجله لنفــوق اجلمــال بســبب هــذا النبــات.

أعــراض التســمم تشــمل :جفــاف الفــم واألغشــية املخاطيــة ،زيــادة يف معــدل ضربــات القلــب ،اتســاع حدقــة
العــن وهلوســة .ويف اجلرعــات العاليــة يــؤدي إلــى الوفــاة وذلــك بســبب قصــور يف التنفــس وهبــوط يف الــدورة
الدمويــة.

أعراض التسمم تشمل :فشل حاد يف وظائف الكبد والكلى التي ميكن أن تؤدي إلى الوفاة.

الالنتانـا (Lantana camara (L .

الالنتانــا شــجيرة معمــرة يتــم زراعتهــا يف احلدائــق اخلاصــة والعامــة بغــرض الزينــة .جميــع أجــزاء النبــات
ســامة وخاصــة الثمــار الغيــر ناضجــة ومــن الشــائع حــدوث تســمم مــن هــذا النبــات عنــد األطفــال وذلــك
جلاذبيــة شــكل الثمــار ولونهــا.

اخلروع (Ricinus communis (L.

اخلــروع شــجيرة معمــرة تــزرع أحيانـاً يف احلدائــق كنبــات زينــة .البــذور واألوراق ســامة جــداً وبخاصــة إذا مت
مضــغ البــذور أو كســرها قبــل بلعهــا وذلــك الحتوائهــا علــى البروتــن الســام املعــروف باســم "الريســن" حيــث
أن البــذرة الســليمة ميكــن أن متــر خــال اجلهــاز الهضمــي بــدون أي أضــرار.

أعــراض التســمم وتشــمل :أعــراض حــاده أو مزمنــة عنــد تكــرار تناولهــا .األعــراض احلــادة هــي حتســس
ضوئــي ،زيــادة الصفــراء بالــدم ،إمســاك ،ترنــح ،ضعــف عــام وإســهال مــع دم .األعــراض املزمنــة هــي نقــص
بالــوزن ،وجــود تقرحــات بالفــم وفتحتــي األنــف واللثــة وانتفاخــات باألغشــية املخاطيــة.

أعــراض التســمم تشــمل :التهابــات باجلهــاز الهضمــي ،حمــى وتشــنجات واضطرابــات باجلهــاز الــدوري .و قــد
ورد أن  6بــذرات فقــط مــن اخلــروع كافيــة لقتــل طفــل و أن  10بــذرات ميكــن أن تتســبب بقتــل إنســان بالــغ.

الدفلـة )Nerium oleander (L.

شرجنبان (Solanum nigrum (L.

الدفلــة شــجيرة معمــرة بريــة تنمــو بالوديــان الصخريــة العميقــة وكذلــك يتــم زراعتهــا بجانــب الطــرق بغــرض
الزينــة .جميــع أجــزاء النبــات ســامة وخاصــة األوراق نظــرا ًإلحتوائهــا علــى مــواد مؤثــرة علــى عضلــة القلــب.
أعــراض التســمم تشــمل :أعــراض باجلهــاز الهضمــي مثــل الغثيــان ،القــيء ،زيــادة إفــراز اللعــاب واإلســهال
وكذلــك أعــراض باجلهــاز الــدوري مثــل عــدم انتظــام ضربــات القلــب وأعــراض باجلهــاز العصبــي تشــمل
نعــاس ،تشــنجات باإلضافــة إلــى حتســس باجللــد والعــن.

الشرجنبان نبات عشبي حولي بري ينمو صيفاً بجوار املياه وأماكن معيشة اإلنسان واحليوان.
جميع أجزاء النبات سامة ولكن الثمار الغير ناضجة هي أكثر أجزاء النبات سمية.
أعراض التسمم تشمل :غثيان ،قيء ،آالم يف البطن ،اإلسهال ،الصداع والنعاس.

البطاطا (Solanum tuberosum (L.

حب العروس )Abrus precatorius (L.

البطاطــا نبــات عشــبي حولــي ذو قيمــة اقتصاديــة وغذائيــة عاليــة يــزرع للحصــول علــى الدرنــات التــي
تســتخدم كغــذاء .األجــزاء الســامة تشــمل األوراق ،والدرنــات غيــر الناضجــة وبراعــم الدرنــات والدرنــات التــي
حتولــت إلــى اللــون األخضــر بســبب تعرضهــا للضــوء ،ولذلــك ينصــح بتخزيــن البطاطــا بعيــداً عــن الضــوء
وعــدم تنــاول الدرنــات التــي تغيــر لونهــا إلــى األخضــرار.

حــب العــروس نبــات شــجيري معمــر ينتــج بــذوراً ملونــة جميلــة تعــرف باســم حــب العــروس .األجــزاء الســامة
مــن النبــات هــي البــذور نظــراً إلحتوائهــا علــى مــادة "األبريــن" التــي ميكــن أن تتســبب يف وفــاة شــخص بالــغ
بجرعــة ال تتعــدى  3ملغــم.

أعراض التسمم تشمل :إضطرابات هضمية حادة ،قيء ،زيادة يف إفراز اللعاب ،صداع وغيبوبة.

أعــراض التســمم تشــمل :تقرحــات بالفــم والبلعــوم ،إضطرابــات بالقنــاة الهضميــة مــع قــيء وإســهال .ويف
مراحــل متأخــرة يحــدث نعــاس وعــدم اتــزان وتشــنجات .التالمــس املباشــر مــع العــن ميكــن أن يــؤدي إلــى
حــدوث العمــى الكامــل.

لبنيـة )Euphorbia peplus (L.
احلنظـل )Citrulus colocynthis (L.

اللبنيــة نبــات عشــبي حولــي بــري ينمــو بجــوار مصــادر املــاء .جميــع أجــزاء النبــات ســامة ولكــن أكثرهــا ســمية
هــو املــادة اللبنيــة.
أعــراض التســمم تشــمل :حــروق والتهابــات باجللــد والعــن .وعنــد بلعهــا يحــدث قــيء شــديد وإســهال
وإلتهابــات بالقنــاة الهضميــة ويحــدث تشــنجات عنــد اجلرعــات الكبيــرة.

احلنظــل نبــات بــري عشــبي زاحــف ينمــو بالوديــان والســهول الرمليــة ذات املصــادر اجليــدة مــن امليــاه .أكثــر
ـب الثمــار وخاصــة الغيــر ناضجــة لكــن باقــي أجــزاء النبــات ســامة أيضـاً.
أجــزاء النبــات ُســم ّية هــو لـ ّ
أعراض التسمم تشمل :قيء ،إسهال شديد مصحوب بدم ،إلتهابات بالقناة الهضمية وهذيان.

Crotolaria retusa (L.)

Crotolaria or Rattle pods is a wild perennial herb that grows in sandy depressions
between hills and known locally as “QalQal ”قلقـــل. The whole plant especially the
seeds are highly toxic, signs, of toxicity include experienced in coordination and
include anorexia, severe depression, mild jaundice, in coordination, and may end
with death.

Seven Ways to Avoid Plant Poisoning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Become familiar with the dangerous plants in your garden and home – known
them by sight.
Do not eat wild plants, unless you are sure about their safety.
Keep plants, seeds and fruits away from children; make children aware of the
potential danger of poisonous, plants; teach them not to put plants, plant parts
berries or mushrooms in their mouth.
Choose safe plants for decoration of your home.
Avoid smoke from burning plants.
Do not make homemade medicines from collected wild plant or cultivated
plants.
As leaves of houseplants die and fall off, pick them up and dispose them.

Emergency Management for Plant Related Poisoning
•
•
•
•

Exposure to the mouth: Remove any plant parts from the victim’s mouth. Give
a small amount of water.
Exposure to the skin: Wash skin exposed to the plant with cold water
immediately. Remove any clothing that had been in contact with the plant.
Exposure to the eyes: Rinse eyes with warm water for 15 minute.
Go to your Doctor or a healthcare facility right away; don’t wait for symptoms
to develop.

Crotoloria retusa (L.) قلقـل

 جميــع أجــزاء النبــات ســامه.القلقــل نبــات عشــبي بــري معمــر ينمــو باملنخفضــات الرمليــة وبــن الكثبــان
.وخاصــه البــذور
 إكتئــاب شــديد وارتفــاع مبعــدل الصفــراء بالــدم وعــدم تــوازن وقــد، فقــدان الشــهية:أعــراض التســمم تشــمل
.حتــدث الوفــاة بعــد ذلــك

سبع طرق للوقاية من التسمم بالنباتات
.تعرف جيداً على النباتات اخلطرة يف املنزل واحلديقة اخلاصة بك1.1
. إال إذا كنت متأكداً من سالمتها،ال تأكل النباتات البرية2.2
 قــم بتوعيــة األطفــال عــن اخلطــر،احتفــظ بالنباتــات والبــذور والثمــار بعيــداً عــن متنــاول األطفــال3.3
احملتمــل مــن تنــاول النباتــات الســامة وعلمهــم عــدم وضــع أي شــيء يف أفواههــم مثــل النباتــات وأجــزاء
. والثمــار أو الفطــر،النباتــات
.حاول دائماً اختيار النباتات الغير سامة لتزيني منزلك4.4
.جتنب التعرض أو استنشاق الدخان الناجت عن احتراق النباتات5.5
.ال تعالج نفسك باستخدام النباتات البرية أو النباتات املزروعة6.6
.ًعند تساقط األوراق امليتة من النباتات املنزلية التقطها وتخلص منها فورا7.7

كيفية التعامل مع حاالت التسمم بالنباتات
 اعطــي الشــخص، قــم بإزالــة أيــة أجــزاء مــن النبــات مــن فــم الشــخص فــورا:•التعــرض عــن طريــق الفــم
.كميــة صغيــرة مــن املــاء
 قــم بخلــع املالبــس التــي، اغســل اجللــد باملــاء البــارد والصابــون فــورا:•التعــرض عــن طريــق اجللــد
.المســت النبــات الســام
. دقيقة على األقل15  قم بغسل العني مباء فاتر ملدة:•التعرض للعيون
. ال تنتظر حتى تتطور األعراض- ً•اذهب إلى الطبيب أو املستشفى فورا

Solanum tuberosum (L.)

Solanum tuberosum or potato is an annual herb cultivated for its tubers that has a
high economical value as food and locally known as “Al-batatus ”البطاطــا. The toxic
parts include the leaves, unripe tubers, sprouts of tubers and tubers that become
green due to exposure to light. Therefore, it is advisable to keep potato in a dark
place and never eat potato that turned to green. Signs of toxicity include intensive
digestive disturbances, vomiting, salivation, headache, confusion, coma, increased
heart rate, fever and dehydration. Skin contact may cause contact urticarial and
dermatitis.

Abrus precatorius (L.)

Abrus or the wild liquorice is a perennial shrub that produces a colorful beautiful
seeds and locally known as “Hab ul-Aroos ”حــب العــروس. The toxic part is the seeds
that contain a toxic compound known as “abrin” which is fatal in a dose as low as
3 mg. Signs of toxicity include dryness of mouth and mucosa and gastroenteritis
with vomiting and diarrhea. Al later stages, drowsiness, disorientation, weakness
and convulsion can occur; contact with eyes can cause blindness.

Euphorbia peplus (L.) & other Euphorbia species
Citrulus colocynthis (L.)

Euphorbia or petty spurge is an annual wild herb that grows near water sources and
locally known as “Labaneah ”لبنيـــة. The most toxic part is the latex although other
parts are also toxic. Signs of toxicity include burning and inflammation of the skin
and eyes. Ingestion results burning sensation to lips and mouth severe vomiting
and diarrhea inflammation or the gastrointestinal tract and in higher doses might
induce seizures.

Colocynth or wild gourd is a wild trailing perennial herb that grows in valleys
and sandy plains that receive good watering and is known locally as “Al-Handhal
”احلنظـــل. The most toxic part is the fruits especially the unripe ones, but other plant
parts are also toxic. Signs of toxicity include vomiting drastic bloody diarrhea,
gastrointestinal tract inflammations, increased urine output, delirium and weak
pulse.

Lantana camara (L.)

Lantana is a perennial ornamental shrub that is cultivated in public and private
gardens and locally known as “Lantana ”الالنتانـا. The whole plant especially the unripe
berries are toxic. Toxicity of children with Lantana berries is common because of its
attractive color and shape. Signs of toxicity include acute cases photosensitization,
jaundice, constipation, sluggishness, weakening and bloody diarrhea. In chronic
cases, weight loss, infected lesions in mouth and nostrils, ulceration in cheeks and
gums and swelling in mucous membranes have been observed.

Nerium oleander (L.)

Nerium is a perennial wild shrub that grows in rocky deep valleys or cultivated along
roadsides as ornamental plant locally known as “Al-dafla ”الدفلـــة. The whole plant
is toxic specially leaves as it contains cardioactive compounds. Signs of toxicity
include gastrointestinal effects like nausea, vomiting, salivation and diarrhea,
cardiac effects include irregular heartbeat; central nervous systems effects include
drowsiness, tremors and coma, and allergic reaction in skin and eyes.

Rincinus communis (L.)

Ricinus or castor oil tree is a perennial herb that is occasionally seen in garden
as ornamental plant and locally known as “Al-kharwoa ”اخلــروع. Leaves and seeds
especially the broken or crushed ones are extremely toxic due to the presence of
the known toxic protein “ricin”. If the intact seed is ingested it may pass through
gastrointestinal tract without harm. Signs of toxicity include gastroenteritis,
depression, fever, seizures and cardiac symptoms. It is reported that as less as 6
seeds are enough to kill a child and 10 seeds to kill an adult.

Solanum nigrum (L.)

Solanum nigrum or black deadly nightshade is an annual herb that grows in
summer near water around human and livestock habitations and locally known as
“Shirengeban ”شــرجنبان. The most toxic part is the unripe green berries, although,
the whole plant is toxic. Signs of toxicity include nausea, vomiting, diarrhea and
severe irritation of the mucous membranes of the mouth and throat. In severe
cases there may be headache, rapid heart rate, feeling thirsty, lack of coordination,
drowsiness, dizziness, weakness, cold clammy skin, fever and difficulty breathing.

Calotropis procera (Aiton)

Calotropis is a wild perennial shrub or small tree that grows along roadsides
around towns and villages and locally known as “Al-Askhar ”األشخـر. The whole plant
is toxic especially the latex as it contains the cardioactive compound “calotropin”
that is used in other parts of the world to make arrow poison. The signs of toxicity
include gastrointestinal tract disturbances (such as abdominal pain and vomiting)
and cardiovascular symptoms (including bradycardia, ventricular fibrillation and
disturbance in blood electrolytes). Also, the latex might cause corneal damage
including sudden loss of vision. Therefore, it is advisable to avoid contact with the
eye and to wash hands after handling the plant.

Datura straminium (L.)

Datura or the Devil’s thorn apple is an annual wild herb that flowers in summer and
grows in better-watered valleys and in the mountains and locally known as “Al-benj
”البنـــج. The whole plant is highly toxic as it contains the known alkaloid, atropine
and its analogs. The signs of toxicity include dryness of mouth and other mucosal
membranes, tachycardia, dilated eye pupil, hallucination and, in high doses, it
might lead to death due to respiratory failure and cardiovascular collapse.

Hyoscyamus muticus (L.)

Hyoscyamus or Henbane is a perennial wild herb that grows in mountains and
valleys and locally known as “Al-sakaran ”السكـــران. The whole plant is highly toxic,
and it is similar to Datura stramonium in its chemical and toxicological properties.

Iphiona aucheri (L.)

Iphiona is a wild shrub that grows in Al-Ain near Jebel Hafeet and Hatta and locally
known as “Hawa Al-Ghazal ”حــوا الغــزال. The whole plant, especially the leaves are
toxic. There are recorded cases of camel deaths due to Iphiona. Symptoms of
toxicity include acute hepatic and renal impairment that may lead to death have
been reported.

Many plants are toxic or possess toxic parts. They
contain a variety of poisons that might cause different
pathological symptoms or even death.
The current information includes the first category
of poisonous plants in the United Arab Emirates that
produce a serious risk of illness, injury, or death to
humans and / or animals.
There are many other plants that can make you sick
or cause a bad reaction. Just because a plant is NOT
listed here does not mean it is safe.

