100% NATURAL

ФЕМІ ВЕТ
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ǲșȭȞȓȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖ
ȟȡȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
˲̸̳͟͠
˶̹ʹ̴̳ʹ̷̴̳̺̹ͮ͠Ͱ̸̶̶̷̸̶̵̸̳̳̻̳̺̺̺̳̺ͩͤ̈́ͮͨͮ͠
oˮ̷̹͠Ͱ̷̵̳ "LOEVERA p ͤͥ
o˲̵̳ͩʹ̵̴̴̹̹̹̹̈́ͥͩ̈́͂͟͝ "SPARAGUSRACEMOSUS p ͤͥ
o˲̵̸̴̶̸̳̳̹ͮ̈́̈́ͯͨ͂͟ 4ARACAINDICA p ͤͥ
o˺̴̶̴̴̺̳̹̹̈́̈́͂̈́ͯ͂͟ 8ITHANIASOMNIFERA p ͤͥ
ǒ̸̶̷̴̶̸̻̳̳̹̹̈́ͥͨͨͥ͝͠ 'ICUSBENGHALENSIS p ͤͥ
o˯̻̹ͤ̈́ͯ "SPHALTUMPUNJABIANUM p ͤͥ
o˭̷̷̶̶̴̶̸̻̻̹̹ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯͨͥ͟͟ )EMIDESMUSINDICUS p ͤͥ
o˻̸̵̈́ͪ̈́Ͱ̶̴̸̳ͮͦ͠ 5RIBULISTERRESTRIS p ͤͥ
oˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟ "ZADIRACHTAINDICA p ͤͥ
o̵̸̵̶̸̻̳̹̹̓ͤͮ̈́ͨͥ͝͠ ;INGIBEROFCINALE p ͤͥ
o˶̵̸̻̻̹ͤͮ͟Ͱ̹ͥ͂ $URCUMALONGA p ͤͥ
o˲̸̹̹̹̹ͮͥ͂͟͠͠ (LYCYRRHIZAGLABRA p ͤͥ
o̸̷̳ͤ̈́͟˭̵̸̵̵̹̈́͂ͤͮͮ $OMMIPHORAMUKUL p ͤͥ
ǒ̴̶̷̸̳̺̻̻̈́ͤ̈́ͮ͠͠͝͠ 1HYLLANTHUSEMBLICA p ͤͥ
o˹̷̵̴̷̳̻ͤ̈́̈́͂ͮ͠͞͝͠ 5ERMINALIACHEBULA p ͤͥ
o˹̷̵̴̷̷̵̸̳ͤ̈́̈́͂ͮͮ͠͝͠ 5ERMINALIABELERICA p ͤͥ
˰̷̶̷̴̷̴̸̺̺̺̹̹̹ͤ̈́ͮͨͥͮͤͮͣ̈́͟͞Ͱ̴̵̴̳̹̳ͮͦͥ̈́̽ͤ̈́Ͱ̴̈́ͦ̈́ͤ̈́ͮͦ͞
̸̴̶̷̵̹Ͱ̴̳̺̈́Ͱ
̵̹̳̌ͤͰ̶̸̻̻ͮͩ
˸lͱ̴̺̳ͪ͟ͱ̺ͨ ʹ̷̴̳̺̹ͮ͠Ͱͮͦ ̸̶̳̻ͩ͠ Ǿ  ̻ ̷̵̴̹̹̻ͩ̈́ͤͤ͠
̸̴̳̹ͣ̈́͠˶̹ʹ̴̸̶̶̳̳̻̳̺̺ͩͤ̈́ͮͨ͠ ̶̷̸̶̵̸̻̺̳̺ͤͥͦͮͦ̈́Ͱ̸̵̶̸̵̳̺̳̈́ͨͮͦ͠Ͱ
˺̺ͮ͟Ͱ̵̴̳ͮ
˲̸̶̷̵̷̴̻̺̳ͮ̈́ͦ͟Ͱ̷̸̵̹ͮͮͦͩ̈́͟͠
̵̸̴̳̳̹̹̌ͤͥ̈́̈́͠͞ ̴̹̹̈́ͥ̈́̈́͝͠͞ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́
̸̷̸̶̺̹̹̌̈́ͤͩ͠ ̌˵˯̓ ˺˵˹   Ͱ̴̶̶̹̺̈́ͮͨ͟ͱ ̹͟ ̸̷̸̶̴̹ͤͩͮͦ͠
̵̷̵̳̳̺ͩͩ̈́Ͱ ̵̶̴̴̹̹̹ͮͥ͠ ̹̹ͩͦ͟ʹ̷̴̴ͱ ͟͠ͱ ̷̴̴̹ͩ̈́ͩͬ͠ͱ ̴̸̻ͣͪ̈́͂
̵̷̵̸̹̻̺ͩͮ͟Ͱ̴̹͂ ̶̶̷̺ͮͤͮ  ̶̵ͩͮͱ͢ ̴̵̹̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͂͠ ̵̴̴̹̹̳̹̹ͥͤͨͥ͠
̴̹̻ͣ  ̴̳̳͟͢ ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠  ̴̸̷̵̴̳̺̳̺̳̻ͮ̈́ͨ͝͠ ̈́ ̵̷̷̴̷̵̳̺ͥͮͰ̴̻
̈́͟ͳ ̷̵̷̹ͩͩ͟ʹ̶̳ͩ̈́͢͠ͱ̹̹̹ͩͥ͠Ͱ̶̸̴̷̴̴̻̳̈́͟͠ͱ̸̵̸̹̳̻̳̺̳̈́ͩͭͪ̈́͢͠ͳ
̶̸̻̳̹̹̻ͤͥ͟Ͱ̴̳ͨͮͪͨ͠
˯̷̴̳ͦ̈́̽ͤ ̈́͂͟ ̸̷̸̶̺̹̹̻ͣ̈́ͤͩ͠ ̹̻̹ͤ͝Ͱ̷̴ͮͯ͠ ̴̳ͱͰ̴̶̺̈́ͳ Ͱ ̹̹ͯͥ
̶̸̸̳̹̳̺̈́̈́ͮ͟͠͝Ͱ̴̵̷̹ͮͦ͞Ͱ̴̵̶̴̴̶̵̹̹̹ͮ̽ͮ͂ͮ͠Ͱ̴ͮͮ
̸̹̳̺͆̈́ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̸̵̷̴̹ͱ ˲̵̳ͩʹ̈́ ̵̴̴̹̹̹̹ͥͩ̈́͂͟͝ ̶̷̵̴̺̹͂̈́͟
̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̶̵̴̳̳̳̳ͩͥͤ̈́ͮ  ̵̷̵̴̳̹̻̳ͪͤͣ  ̈́ ̸̵̹ͮ ˲̵̸̳̳ͮ ̴̶̸̹̈́̈́ͯͨ͂͟
̸̷̴̳̺ͦ̈́ͮ  ̷̸̷̵̴̴̹̳̹ͯͩͥ̈́̈́͟͠͠  ̷̸̷̴̳̺ͩ̈́ͦ̈́ ̈́ ̷̸̶̵̴̴̹̹̳̽̈́ͩͪ̈́̈́̈́͟͟ 

̶̷̵̴̺̳̹ͮͰ̸̶̹̺̈́ͮͮ͠ ̶̶̷̵̴̺̹̺ͮͮ ̸Ͱ̷̵̷̴̺ͪͮ ̸̷̷̵̹ͤͩͣ͠ ̷̴̹̹͂͠Ͱ̳ 
̴̷̹̈́͠͠Ͱ̳ ̈́ ̴̳̺̹ͩͨͤ̈́ͮ͠Ͱ̳ ̸̶̹̺ͮͮ͠  ̳̽Ͱ͟ͱ̸ͮ Ͱ̶̸̹̹̻ͮͤ Ͱ̶̺̻ͤ̈́ ̺̹ͣ̈́
̷̶̵̷̴̺̹ͥ̈́Ͱ̶̵ͩͮͱ̴̵̵̴̴̴̶̸̹̳̳̹̹̳̹̹̹̻̳̹ͤ̈́̽ͪ̈́͂ͥͤͨͥͣͤ͢͠͠ ̵̹̽̈́͟Ͱ̴̴̳ͳ̸̹̻ͣ̈́̈́͠͠Ͱ̵̷̶̹̻̹̈́ͩͪͰ̻͠ͱͪ̈́͂ ̸̵̸̹̳̻̳̺̳ͩͭͪ̈́͢͠ͳ̴̵̹̳̻̈́ͤ̈́̽͢͠
̵̴̴̴̹̹̳̹ͥͤͨͮͯͣ͠Ͱ̶ͩ̈́͠ͱ̹̹̹ͩͥ͠Ͱ̷̵̹̻̹ͤͩ̈́̈́͟ ̴̽ͮʹ̵̸̸̵̻̹ͮ̽ͮ͢Ͱ̷̹̺͞  ͰͮͱͰ͠ͱ͢ ̴̷̹̽͝͠ͳͳͮͯ͞ ̈́ ̵̴̹ͩͤ̈́ͮͯ ̶̴̳̹̺ͩ̽ͤ̈́ͮͮͯ͠͞ ̷̷̸̺ͣͮ 
̴̴̳̳̻̹̹̻̈́ͤͤ͟͢͟͠ͳͳ̻͞ ̵̷̷̴̷̵̳̺ͥͮͰ̴̵̴̻̹̺̳̳̻̈́ͩͮ̽ͩͨ̈́͟͠ͳ
̸̹̳̺͆̈́ͮͰ̴̶̶̵̺̹̳̳̈́ͨͩ̈́ͦͮ̈́͟͠Ͱ ͥ͠ͳ̸̴̴̴̹̳̳̳ͤ ̵̴̵̶̹̹̻̹̺̻ͥͤ ̷̵̷̴̻ͥ̈́̈́͝͠ ̴̸̶̴̳̺̹̳̺ͮͮ̈́͟Ͱ Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́̈́Ͱˮ ˲ ˵ ̵̸̴̳̳̈́̈́̽ͮ͟͝ ̹ͭͰ̹ͦ͟ͱ̺̹ͨ͟
̶̸̳̻͟͠ˮ̷̹͠Ͱ̷̵̷̷̳̳̻̽̽ͩ͝͞ͳ̵̴̴̷̺̹̺̳̳̻̺̳̹ͨͩͮ̽ͩͨ̽͠͝͠ͳͰ̴̳̻ͨ͠
̈́͟ͳͬ͠ͱ̸̹̳̺ͦͤͮͰ̶̶̷̸̵̳̺̳̹̳ͪ̈́͂ͮͤͮͤͣͥ̈́Ͱ ̵̴̷̴̴ͩͮͥ̈́͞ͱ̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́
̸̸̶̷̴̴̹̹̳ͪͮͮͥ̽ͮ̈́̽ͮ͠ʹ̷̴̴ͱ̵̈́Ͱ̴ͱ̵̶̴̴̹̺̳̳̻ͩͥͮ͟͠&
̴̸̹̹̹̳̺͆̈́ͥ̈́ͮ͠͞Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̸̵̷̴̹ͮͮͱ˺̴̶̴̴̺̳̹̹̈́̈́͂̈́ͯ͂͟ ̸̳̳̹͂ͮ͟͠͠ 
̶̷̵̴̶̸̺̹̹̻͂̈́ͩͮ͟͠ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̸̹ͥ̈́̽ͮͮ͟͠ ̵̴̴̸̶̳̹̹̺̈́̽̈́ͤ̈́ͮͮ̈́͠Ͱ̷̸̳ͮ͠
̸̸̶̺̳̳̈́ͨ̈́ͨ̽̈́̽͠͠ ̸̵̸̶̷̴̶̸̹̻̳̳̹̹̈́ͮ̌̈́ͥͨͨͥ͝͠ ̸̵̷̵̷̴̹̺̺ͥ̈́̽ͮͮ̈́ͮͩͮ͟͠ ̷̸̷̵̴̴̹̳̹ͯͩͥ̈́̈́͟͠͠  ̷̸̴̴̹̳ͯͪ̈́̈́ͮ͟͠  ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ͟  ̷̺̳ͥ͝͠ͳ̸̹̽ͮ͟ 
̷̶̶̷̵̷̴̺̳̺̹̺̹̹̹̺̹ͮ̈́ͤ̽̈́̽̈́͝͠͠ ̳ͤͳ̵̴̺̹̺̳̳̻ͨͩͮ̽ͩͨ͠ ̴̸̷̵̴̳̺̳̺̳̻ͮ̈́ͨ͝͠ ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻Ͱ̴̳̻ͨ͠ ̶̴̴̴̳̹̺̻̳̳̻̺̹̻ͩ̽ͤ̈́ͮ̈́̽ͥͨ̈́̽͠͞͠ͳ̻̈́͟͞ͳ
̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ Ͱͩͮ͠Ͱ̻ ̴̳ ̵̷̶̹ͩͪͮ ̷̵̷̸̶̴̹̹ͩͮͥ ̸̶̷̴̴̹ͮ͠ͱ ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ ̈́
̶̴̷̸̺ͮ̽̈́̈́͝͠Ͱ̶̵̷̴̴̹̺̹̳̳̳ͥ͂ͣ̽ͮ̽ͩ͠ͱ ̸̺̳̹ʹ̶̵ͩͮͱͳ̷̴̴̺̹ͨͩ̈́ͩͬ͠ͳ
̴̸̴̷̵̻ͣͪ̈́͂Ͱ̹Ͱ̶̶̷̹̺͂ͮͤͮ
̷̴̴̹̌ͨ̈́͠ ̶̸̹̻ͩͮ͠  ̴̻ͮͨ̈́͟͝͠ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ ̈́ ̻ͣͨ͠Ͱ̸̶̹̹̺ͮͮ͠  ̹ͭ
Ͱ̹ͦ͟ͱ̶̸̺̹̳̻ͨ͟͟͠˯̻̹ͤ̈́ͯ ̷̷̳̻̽̽ͩ͝͞ͳ̴̺̳̹ͨͩͰ̴̷̴̴ͱ̵̴̹̳̻ͥ̈́̽ͤ
Ͱ̳ʹͮ͠Ͱ̵̴̴̴̷̵̴̴̵̷̹̳̹̳̹ͮͤͮͥ̈́ͮͤͮ̈́ͥ̈́ͮͤͮ͞͞͞Ͱ̴̳ͮͤͮ ̷̴̵̴̵̷̵̷̴̶̵̳̹̹̺̺̈́̽ͩ̈́ͮ̈́ͮͩͮͩͮ͟͝ͱͳ̶̷̴̴̺̹ͨͩͮ͠ͳ̴̷̵̷̶̻̺̺̻̹̻̈́ͤ̈́̈́ͩͪ
̵̷̷̴̷̵̸̴̴̳̺̳ͥͪ̈́͂ͮ
̴̸̹̹̹̳̺͆̈́ͥ̈́ͮ͠͞Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴ͮͮ˭̷̷̶̶̴̶̸̻̳̹̹ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯͨͥ͟͟ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ ̷̵̴̹ͣ̈́̈́̈́͂͠ ̶̷̵̴̺̹̺ͣ̈́ͮͮp̷̷̶̹ͥͤ̈́ͤ͟͠ ̷̷̶̷̵̴̵̷̵̷̴̺̺̺̹ͥͤ̈́̈́ͮͩ͟Ͱ̶̴̴̳̹̈́ͩ̈́ͮ ̴̵̷̻̹ͮͨ̈́͟͝͠͞Ͱ̴ͮͮ ̈́˻̸̵̈́ͪ̈́Ͱ̶̴̸̳ͮͦ͠ ̶̷̵̴̺̹͂̈́͟
̸̹ͥ̈́̽ͮͮ͟͠ p ̶̷̴̴̹̈́ͥ̈́͟  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ p ̶̵̴̳̺̳̳ͥ̈́͠  ̸Ͱ̷̵̷̴̺ͪͮ ̈́
̸̷̷̵̹ͤͩͣ͠  ̴̳̺̽̈́͟ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ ̶̴̷̺ͮ̽ ̸̶̹̳̳̺̈́͠Ͱ  ̶̻̻Ͱ̳̺ͮ
̴̵̷̶̳̳̹̹̺̽ͩͨ̈́ͩͪͮ̈́ͩ̽ͮͮ͠Ͱ̴̹Ͱͩͮ͠Ͱ̴̶̷̳̺̳̹ͮ͞Ͱ̴̶̶̷̻̺̻ͮ̈́ͨͮͤ͟͠  ̶̵ͩͮͱͳͮ͞ ̵̶̸̵̷̴̴̹ͩͮͳ ̵̷̶̹̻ͩͪ ͰͮͰ̷̷̴̴͟ͱ ̸̶̴̺̹ͮ̈́Ͱ ̺̳
̴̵̴̶̸̸̵̹̳̳̹̹̹̳̻̹ͤ̈́̽ͪ̈́͂̈́ͦ̈́ͤ̈́ͥ͟͠͝͞͠Ͱ̈́
̸̹̳̺͆̈́ͮͰ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̶̺ͮͮͮ͠ͱˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟ ̶̷̵̺̹ͮ͠ ̴̹̹̈́ͤ͂ͮ͟͠  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟  ̸̵̴̻̳ͤͮͮ  ̴̴̈́ͤ̈́ͮ͟͝  ̸̵̷̴̹ͱ ˶̵̸̻̻ͤͮ ̹͟Ͱ̹ͥ͂
̸̵̸̴̻̻ͤ̈́  ̷̴̵̷̴̳̔ͣ͟͠͠  ̴̷̵̷̴ͪ̈́ͥ̈́͝  ̵̴̷̹̹͝͠  ̶̴̷̴̳̈́͝  ̸̵̷̴̹ͱ
˲̸̹̹ͮ͟͠ ̹̹ͥ͂͠ ̹̳̈́̽ͣ͠Ͱ̴̹ͮ p ̵̴̳ͥ̈́̈́͟͠͝ ̈́ ̶̵̴̺̳̳ͥ̈́ͥ̈́̈́ͮ͟͠͝ " ̈́ #
̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩͰ̈́ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ p ̵̴̹ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠Ͱ̳ ̸̶̹̺̳ͮ͠ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ 
̷̷̳̻̽̽ͩ͝͞ͳ̺ͨͰ̵̴̴̸̵̴̳̻̳̺̹̻ͮ̽ͮͤ̈́͝ ̵̹̺ͩͮͰ̵̵̴̹̳̳̺̳̻ͩ̽ͮ ̵̵̸̹̺̹ͩͮͥͮ͝Ͱ̻ ̵̹̺ͩͮͰ̵̶̴̻̻̈́̈́͟ͳͰͮͱͰ͠ͱͳ̵̴̺̹̺̳̳̻ͨͩͮ̽ͩͨ͠ ̴̸̶̴̴̴̳̺̹̳̺̻̺̳̻̹̹̻ͮͮ̈́ͤͤ͟͟͠ͳͳ̸̻̳̺ͮ͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ ̸̳̺̳̹ʹ̶̵ͩͮͱͳ̴̵̴̸̴̴̵̸̺̹̳̳̻̳̹ͨͤ̈́̽ͪ̈́͂ͣͪ̈́͂ͮ͟͠Ͱ̳̹ͮͦ̽̽͠

˸̵̸̴̴̹̺̹̳̳ͮͩ̽ͱ
̴̓ͮ͟Ͱ̴̻̳̳̈́ͨͩ̈́͟͟͠Ͱ̷̴̳̻̺ͮͭͮ͞͠Ͱ̶̺̹̻̈́ͨͨ͟͟͝ͱ̸̸̴̷̴̹̹̺ͮͦͤͩ̈́Ͱ̸̷̸̶̺̹̹̻ͣ̈́ͤͩ͠
̶̷̵̷͍̳̺ʹ̷̴̴ͱ
̸̹̳̺͆̈́ͮͰ̴̈́ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ ̸̷̳ͤ̈́͟ ˭̵̸̹̈́͂ ̵̵ͤ̈́ͮ ; ̈́ ˵̶̷̵̴̻̻̺̹ͥͥͥͮ͠
̷̵̷̴̺ͮͩͮ͟ ̶̷̵̺̹ͮ͠ ̷̵ͣ̈́ͮ̈́ʹ̵̴̸̳̳̹ͮ̈́͂ͮ͟͠͠ Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̵̴̺̹̺̳̳ͨͩͮ̽ͩͨͮͤ͠ ̷̷̸̺̹ͣͤ ̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ ̴̶̳̺̹̺̽̈́͟ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ Ͱ̸ͮͮ͟
̶̴̺̳̻ͥ̈́ͤ̈́  ̸̳̺ͮͰ̳ͪ̈́ͳ ̵̴̹̳̳̹̹ͩ̽ͩͨͥ͠ ̸̵̳̺̹̻ͣ /'B  ̶̴̷̺ͮ̽
̸̶̹̻̳̹̺̻ͮ̽͟ ..1 1(& ̸̴̺̹̈́ͪͮ̈́̈́Ͱ *- 5/'̍ *-̏ ̸̳̺̳̹ʹ
̸̳̺ͮͰ̻ͳ̵̷̶̷̸̶̸̺̹̺̹̳ͨͩͪͮͮͪ̈́͂͟ ̵̷̷̴̷̵̸̴̴̴̷̳̺̹̹̻̺̺̻ͥͪ̈́͂̈́̈́ͮͥ̈́ͤ̈́͠ ̸̵̹̳̻ͩͭͳ̸̵̵̸̺̹̻ͨͤ̈́ͪͮ͠ͱͪ̈́ͳ̸̵̹Ͱ̹̹̈́̈́̈́ͤͣ̈́ͥ͠͝
̴̸̹̹̹̳̺͆̈́ͥ̈́ͮ͠͞Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̵̸̻̺ͮͮͣ̈́Ͱ̴̶̷̸̳̺̻̌̈́ͤ̈́ͮ͠͠͝͠ ̴̴̺̳̈́ͮp
̷̸̴̳ͤ̈́͝͠ˮ̈́˺ ̷̴̴̺̹ͤ̈́̈́ ̷̸̴̺ͩͮ ̵̴̺̺̹̳ͮͩͣ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̸̹ͥ̈́̽ͮͮ͟͠ 
̸̵̴̳̹̺̹ͮ͂ͮ͟ ̸̷̳ͤ̈́͟ ̶̵̷̴̹̳ͩ͠ ̸̴̴̺̹ͪͮ̈́̈́ͮp̷̴̳̺̽ͮ ̷̴̴̸̷̴̳̺̻̹̽̈́̈́͟͠  ̷̴̵̳̺̹̽̈́̈́̽̈́͟͝  ̵̸̻̺ͣ̈́Ͱ ˹̷̵̴̳ͤ̈́̈́͂͠ ̷̻ͮ͞͝͠ ̷̴̻̹̈́͞͝͠Ͱ̳ ̈́
̳̹ͥ͠Ͱ̸̶̳̹̺ͮͮ͠ ̶̹ͤͮ͠ ̴̵̴̴̳̺̳̹ͦ̈́ ̶̷̴̴̹̽̈́͟ ˹̷̵̴̷̷̵̸̳ͤ̈́̈́͂̈́ͮ͠͝͠ ̷̷̵̈́͢͝͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ ̶̶̷̵̺̹̺̹̈́͠ ̶̴̴̷̷̵̸̶̷̷̵̸̴̴̳̹̹̳ͩ̈́ͮ̈́̈́̈́̈́̈́͟͝͠͠͝͠͠ ̷̴̹̹ͩ̈́ͣͮ͠͠ ̸̵̷̴̹̈́ͱ̵̻̓ͤͮ͝ ̷̵̴̶̳̳ͣ̈́̈́ͤ͠ ̶̹̺ͭͤ̈́ͱ̺ͨ̍
̈́ ̴̷̵̷̴̏ͪ̈́ͥ̈́͝  ̸̷̴̳ͤͣ  ̴̷̹ͪͮ͠  ̶̷̴̳̹̈́͝͝͠  ̵̴̷̹̹͝͠  ̶̵ͩͮͱͳ̺ͨ
̷̴̴̹ͩ̈́ͩͬ͠ͳ̵̷̶̹ͩͪ̈́Ͱ̵̺̳Ͱ̷̴̴͠ͱ ̸̳̺ͮͰ̻ͳ̶̷̸̵̷̵̴̴̸̺̹̻̻ͮͣͪ̈́͞ͳ
̴̸̴̸̻̻̻̹ͬ̈́ͩ̈́ͬ͟͠͠Ͱ̶̹̳̹͂̽̽ͮͩ̈́ͮ͟͠͠ͳͳ̷̵̶̸̸̷̴̸̴̺̺̳̺̻̳̳̳ͨͩͮͨͮͮͬͮ͟͠͞ͳ̷̵̷̸̵̴̷̷̸̺̳̺̹̹̺̺̹̺ͨͥͩͩͮͯͣ ̶̵ͩͮͱͳ̵̶̸̵̷̴̴̺̹ͨͩͮͳ ̵̷̶̹ͩͪ̈́Ͱ ̷̸̶̸̺̹̳ͮͪ̈́͂͟ ̵̴̹̳̻ͥ̈́̽ͤ ̈́ ̴̵̹̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͂͠ ̴̹̻ͤ̈́͝
̵̷̹͞Ͱ̴ͮ ̶̷̵̷̸̹̹̹ͩ͟Ͱ̴̳̹ ̸̵̹̳̻ͩͭͳ̺ͨ ̴̸̻ͣͪ̈́ͳ ̴̷̵Ͱ̹Ͱ̹͂ ̺̳
̵̷̵̸̹̻̺ͩͮ͟Ͱ̴̶̶̷̹̺͂ͮͤ
̸̷̸̶̺̹̹̌̈́ͤͩ͠ ̌˵˯̓ ˺˵˹   ̳̽ ̶̷̴̷̺̻ͩͤ Ͱͩͮ͠Ͱ̻ ̴̳ ̵̴̹̳ͥ̈́̽ͤ
Ͱ̴̶̶̹̺̈́ͮͨ͟ͱ̴̷̷̷̴̵̷̹̳̹̹ͤ̽ͩͮͦ͟͠͝͞͞Ͱ̴ͮ ̸̶̴̷̷̷̸̳̹̽ͩͮͩ͠͝
˭˷˲˹ ̴̷Ͱ̸̹̹̻̻̈́ͤ͟͢͠͠ͱ̺ͮͰ̴ͮͤͮ ̷̵̸̶̴̹̺̹ͤ̈́ͮͮͤͮ͝͞
̷̵̷̴̴̺̳̺̹̈́ͥͮͤͮͰ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ
˸̸̴̴̹̳̳̽ͱ̶̶̹̳̺̹̻̽͟Ͱ̴̴̳ͱ
̌˵˯̓ ˺˵˹   ̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̻ͳ̺ͨ ̶̸̻̳ͤ ̶̷̵̷̴̈́ͦ͟ ̺̳ Ͱ̷̸ͮͮͦ͠ ̵̹ͩ̈́͟ ͟͠ͱ
̵̸̸̹̳̺̺̳ͩͣ̈́ͮͮ͠Ͱ̶̸̸̷̸̶̴̷̵̵̸̳̹̹̺̳̻̈́ͤͩ͂ͩ̈́͂ͩͮ̈́͟͠͠͠Ͱ̴̴̳̳̈́̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̳ͨ ̵̷̵̸̹̻̺ͩͮ͟Ͱ̴̹͂ ̶̶̷̺ͮͤͮ  ̴̽ͤ̈́ ̵̴̴̹̹̳̹̹ͥͤͨͥ͠ ̴̹̻ͣ  ̴̵̷̴̳̺̹̹̹̻ͩͥ̈́ͮͦͩͬͨ͠͞Ͱ̴̶̸̳̹̹̹̈́ͩͥ̈́͟͠͠Ͱ ̸̳̳̳̺ͥ̈́͂͠
̶̶͈̹̺̳̹̹̽ͮͩͮ͝ͰͰ̷̷̴̴͟ͱ
͍̳̳͟ͳ̺̺ͨͰ̵̴̳̳̳ͮͤ̽ͦͰ̹̹ͥ̈́͟͟Ͱ̴̸̵̴̳̹̈́̈́ͨ͠ͱ̸̳̳̹̻̽ͮ̽ͤ̈́ͬ͝ͳ̺ͨͰ̶̸̶̺̳̻ͤ̈́ͩͮ̽͠Ͱ̸̵̸̹̹̹̹̻̺̳̹̳ͥͮͤͤͤͮͦ̽ͦ͟͠
˺̺ͮ͟Ͱ̵̴̳ͮͮ



˲̸̹̳ͮ͝ 

Ͱ̸̹̈́ͥ͟͟

̸̶̵̴̳̻̳̳̳̹ͩ̽ͥ͟͠



̸̷ͥ̈́̈́ͨͬ͝͠

̸̶̵̴̳̻̳̳̳̹ͩ̽ͥ͟͠





͈̹̳̽

˯̴̴̵̳̳̺̈́̈́ͤͨͮ͠Ͱ̶̶̶̳̺̳̺̹̻̈́ͨ̽͠Ͱ̴̴̳ͱp̴̈́͟Ͱ˱̷̸̷̴̹̹ͤ͟Ͱ̴̳ͮͯ
̸̵̶̶̶̻̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱpͰ̶̹̈́ͤ̈́͟͟ͱͪ̈́Ͱ

˸̴̹̈́ͮͦ͝͞ ͱͰͮͭ ̺̳ ̶̸̴̷̴̻̳ͨ͟͠ ̶ͩ̈́͠ͱ ̶̶̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱ ̴̷
̶̶̷̵̶̹̺̳̹ͩ̈́ͥͨ͠ ˺ ̸̵̷̹ͤͮͦ Ͱ̸̳̳ͮͩͦ͟ Ͱ̴̶̳̳̺̈́̽ͨ͟͢͞ͱ ̷̸̳ͥ͠
̶̹̳ͩ͠͝͠ͳͳ̳̈́͟͞ͱ
̷̵̴̴͍̳̈́ͥ͝ͱ
̶̻̹̻͐ͦͤ ̷̴̳̹̻̽ͦͮͭͤͰ̶̈́͟Ͱ̴̷̶̴̺̳̹̺̻̹̻̈́ͯͩͤ͟͟͠͠ͱ̷̺̈́ͯ͟
̶ͤ̈́ͪ̈́ ̵̷̷̵̵̺̳̺̻ͩͮͤͩ̈́Ͱ̈́͟$̹͟$̺̳Ͱ̴̶̴̹̈́̈́ͯ͟Ͱ̶̴̷̷̴̹̹̹̺ͥ̈́̈́ͨͬ̈́͠͝͠ʹ
˹̷̵̴̵̴̶̳̺̹̺ͤ̈́ͩͮ̈́͟p̵̸̹ͮ
˰̷̵̵̹̳̺̺̳̳̺̳ͤͩ̈́͂͟Ͱ̵̴̹̺ͮͮͪ͝Ͱ̳Ͱ̸̴̴̸̳̳̳̻̳̹̽̈́ͩͰͪ̈́
˺̵̴̸̶̵̹̹ͮͮͮ͝Ͱ̴̵̷̶̵̳̺̹ͮͮ̽͢Ͱ̴̳̻ͮͯ
˭̷̴̷̵̴̳ͨ̈́ͯ͠ ̵̷̸ͮͪ̈́͂͟ ̷̴̹̹ͤͮͥ͟͞ ̵̹̹̽͟Ͱlͱ ̺̳ ̶̷̴̹̹̈́ͤͯͥ
̳̹̹̻ͥͩ͝͠͠͞͞ͱ ̴̓̈́͟ͱ
˺̹̈́ͩ͟Ͱ̳̈́ͤ̈́͟͢ʹ̴̵̴̶̴̵̳̹̺̳̳̺̳ͮͤͤ͟͟
˶̵̴̳̳̹̹͂ͩͦ͟ʹ̷̴̴ͱ̶̵̹ͮͰ̴̴ͮͮ̓̈́͟ͱ *NDIA 

˺̴̷̶̷̴̹ ̹͟ ̳̽ͮ͝ ̴̳ͮͦ͟  ̷̴̴̺ͦ̈́̈́͞ ̻̹ͤͰͮ ̸̵̴̳͐͂ͮ 
Ͱ̈́͟˯̴̷̸̴̵̹̹̹̈́ͤ̽Ͱ̸̸̵̴̺̻̳ͮ͐͂ͮ
˹͐͐
˺̶̴̹ͮͰ̸̷̵̹͈ʹ̳Ͱ̴̶̳̻͠ʹ̸̵̴̴̷̷̴̶̳̳̺̳̹̺͐͂ͮ̽ͩͮͨ̽ͩ̈́͝͝͞
̵̳̹ͦ͞Ͱ̵̸̹̻̺ͮͦͩ̈́͟Ͱ̶̶̺̳̳̺̻̹̽ͦͮͩʹͮͰ̳̈́͞Ͱ
͈˲˵˵ǾͰ̈́͟
͍Ͱ̺̈́ ̵̹ͩ ̵̹ͩͰ̷̷̴̴͟ͱ ̸̴̴̈́̈́ͮͦ͠͞ Ͱ̵̹̻ͮͩ͝Ͱ̴̳ͨ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴̶̹̺̈́ ̸̷̸̶̺̹̹ͣ̈́ͤͩ̈́͠Ͱ ͟͠ͱ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ ̈́ ̵̸̸̹̳̺ͩͣ̈́ͮͮ͠
ͦͰ̵̹̹͝ ̺Ͱ̵̴̳ͮ ̺̳ ̶̺̻ͮͤ͠ͱͪ̈́͂ ̴̹͂ͦͨ͂ ̵̸̹̻̺ͩͮ͟Ͱ̴̶̹̺̈́
˰͐͆̈́˸̸̵̴̳͐͂ͮ ̳̺̽Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̹Ͱ̈́͟
˺̵̴̸̹ͮͮ͝ ̳̹̽ͤͰ̴̸ͮ̈́Ͱ̶̴̸̵̳̺̹̹ͮͥ͠Ͱ̵̸̹̳͂ͤͮ
ˮ̳̳ͤͤ͊ͯͣ˲̴̶̳̈́̽͢˹˷˺ Ͱ̻͠ˮ̳ͤ͠ˮ̴̶̸̺̳ͮͨ  ͤ˶ͮ͂Ͱ 
 ̸̵̴̳̳͐͂˹̷͠  WWWAMMAUA
˯̶̷̴̳̹̈́ͪ̽ͦ͟ʹ̷̴̴ͱͰ̵̴̹̹̺̻ͮͮͮͦͩ͝͞ʹ̴̶̷̹̺ͯ
̵̶̹ͩͩ˸̵̳Ͱͮ͟ ˺ ͤ˶ͮ͂Ͱ ̸̵̴̳̳͐͂
ȂǥȀǼǸǼǺǽǹǳǸǿǻǮǼǿǻǼǰǥǳǸǿȀǾǮǸȀǥǰǹǥǸǮǾǿȊǸǶȃǾǼǿǹǶǻ

Фемі Вет

ǲșȭȞȓȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖ

ȘȳȦȜȘȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
˲̸̳͟͠
˶̹ʹ̴̳ʹ̷̴̳̺̹ͮ͠Ͱ̸̶̶̷̸̶̵̸̳̳̻̳̺̺̺̳̺ͩͤ̈́ͮͨͮ͠
oˮ̷̹͠Ͱ̷̵̳ "LOEVERA p ͤͥ
o˲̵̳ͩʹ̵̴̴̹̹̹̹̈́ͥͩ̈́͂͟͝ "SPARAGUSRACEMOSUS p ͤͥ
o˲̵̸̴̶̸̳̳̹ͮ̈́̈́ͯͨ͂͟ 4ARACAINDICA p ͤͥ
o˺̴̶̴̴̺̳̹̹̈́̈́͂̈́ͯ͂͟ 8ITHANIASOMNIFERA p ͤͥ
ǒ̸̶̷̴̶̸̻̳̳̹̹̈́ͥͨͨͥ͝͠ 'ICUSBENGHALENSIS p ͤͥ
o˯̻̹ͤ̈́ͯ "SPHALTUMPUNJABIANUM p ͤͥ
o˭̷̷̶̶̴̶̸̻̻̹̹ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯͨͥ͟͟ )EMIDESMUSINDICUS p ͤͥ
o˻̸̵̈́ͪ̈́Ͱ̶̴̸̳ͮͦ͠ 5RIBULISTERRESTRIS p ͤͥ
oˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟ "ZADIRACHTAINDICA p ͤͥ
o̵̸̵̶̸̻̳̹̹̓ͤͮ̈́ͨͥ͝͠ ;INGIBEROFCINALE p ͤͥ
o˶̵̸̻̻̹ͤͮ͟Ͱ̹ͥ͂ $URCUMALONGA p ͤͥ
o˲̸̹̹̹̹ͮͥ͂͟͠͠ (LYCYRRHIZAGLABRA p ͤͥ
o̸̷̳ͤ̈́͟˭̵̸̵̵̹̈́͂ͤͮͮ $OMMIPHORAMUKUL p ͤͥ
ǒ̴̶̷̸̳̺̻̻̈́ͤ̈́ͮ͠͠͝͠ 1HYLLANTHUSEMBLICA p ͤͥ
o˹̷̵̴̷̳̻ͤ̈́̈́͂ͮ͠͞͝͠ 5ERMINALIACHEBULA p ͤͥ
o˹̷̵̴̷̷̵̸̳ͤ̈́̈́͂ͮͮ͠͝͠ 5ERMINALIABELERICA p ͤͥ
o̹̹ͩͤ̈́͟ʹ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̵̸̻̺̹̳ͮͮͣ̽pQS
˰̷̶̷̴̷̴̸̺̺̺̹̹̹ͤ̈́ͮͨͥͮͤͮͣ̈́͟͞Ͱ̴̵̴̳̹̳ͮͦͥ̈́̽ͤ̈́Ͱ̴̈́ͦ̈́ͤ̈́ͮͦ͞
̸̴̶̷̵̹Ͱ̴̳̺̈́Ͱ
̵̹̳̌ͤͰ̶̸̻̻ͮͩ
˸lͱ̴̺̳ͪ͟ͱ̺ͨ ʹ̷̴̳̺̹ͮ͠Ͱͮͦ ̸̶̳̻ͩ͠ Ǿ  ̻ ̷̵̴̹̹̻ͩ̈́ͤͤ͠
̸̴̳̹ͣ̈́͠˶̹ʹ̴̸̶̶̳̳̻̳̺̺ͩͤ̈́ͮͨ͠ ̶̷̸̶̵̸̻̺̳̺ͤͥͦͮͦ̈́Ͱ̸̵̶̸̵̳̺̳̈́ͨͮͦ͠Ͱ
˺̺ͮ͟Ͱ̵̴̳ͮ
˶̸̶̸̵̺̳̻̳̹̈́ͬͮͮͤͮͦͩ̈́͟͠
̵̸̴̳̳̹̹̌ͤͥ̈́̈́͠͞ ̴̹̹̈́ͥ̈́̈́͝͠͞ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́
̸̷̸̶̺̹̹̌̈́ͤͩ̌͠˵˯̓˺˵˹Ͱ̴̶̶̹̺̈́ͮͨ͟ͱ̸̷̸̶̴̵̷̵̹̹̳̳̺ͤͩͮͦͩͩ̈́͟͠Ͱ ̵̶̴̴̹̹̹ͮͥ͠ ̹̹ͩͦ͟ʹ̷̴̴ͱ ͟͠ͱ ̷̴̴̹ͩ̈́ͩͬ͠ͱ ̴̸̻ͣͪ̈́͂ ̵̷̵̸̹̻̺ͩͮ͟Ͱ̴̹͂ ̶̶̷̺ͮͤͮ  ̶̵ͩͮͱ͢ ̴̵̹̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͂͠ ̵̴̴̹̹̳̹̹ͥͤͨͥ͠ ̴̹̻ͣ 
̴̳̳͟͢ ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠  ̴̸̷̵̴̳̺̳̺̳̻ͮ̈́ͨ͝͠ ̈́ ̵̷̷̴̷̵̳̺ͥͮͰ̴̻ ̈́͟ͳ 
̷̵̷̹ͩͩ͟ʹ̳͢ ̶ͩ̈́͠ͱ̹̹̹ͩͥ͠Ͱ̈́ ̶̸̴̷̴̴̻̳͟͠ͱ ̈́ ̸̵̹̳̻ͩͭ͢ ̸̳̺̳ͪ̈́͠ͳ ̻
̶̸̳̹̹̻ͤͥ͟Ͱ̴̳ͨͮͪͨ͠
˯̷̴̳ͦ̈́̽ͤ ̈́͂͟ ̸̷̸̶̺̹̹̻ͣ̈́ͤͩ͠ ̹̻̹ͤ͝Ͱ̷̴ͮͯ͠ ̴̳ͱͰ̴̶̺̈́ͳ Ͱ ̹̹ͯͥ
̶̸̸̳̹̳̺̈́̈́ͮ͟͠͝Ͱ̴̵̷̹ͮͦ͞Ͱ̴̵̶̴̴̶̵̹̹̹ͮ̽ͮ͂ͮ͠Ͱ̴ͮͮ

̸̹̳̺͆̈́ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̸̵̷̴̹ͱ ˲̵̳ͩʹ̈́ ̵̴̴̹̹̹̹ͥͩ̈́͂͟͝ ̶̷̵̴̺̹͂̈́͟
̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̶̵̴̳̳̳̳ͩͥͤ̈́ͮ  ̵̷̵̴̳̹̻̳ͪͤͣ  ̈́ ̸̵̹ͮ ˲̵̸̳̳ͮ ̴̶̸̹̈́̈́ͯͨ͂͟

̸̷̴̳̺ͦ̈́ͮ  ̷̸̷̵̴̴̹̳̹ͯͩͥ̈́̈́͟͠͠  ̷̸̷̴̳̺ͩ̈́ͦ̈́ ̈́ ̷̸̶̵̴̴̹̹̳̽̈́ͩͪ̈́̈́̈́͟͟ 
̶̷̵̴̺̳̹ͮͰ̸̶̹̺̈́ͮͮ͠ ̶̶̷̵̴̺̹̺ͮͮ ̸Ͱ̷̵̷̴̺ͪͮ ̸̷̷̵̹ͤͩͣ͠ ̷̴̹̹͂͠Ͱ̳ 
̴̷̹̈́͠͠Ͱ̳ ̈́ ̴̳̺̹ͩͨͤ̈́ͮ͠Ͱ̳ ̸̶̹̺ͮͮ͠  ̳̽Ͱ͟ͱ̸ͮ Ͱ̶̸̹̹̻ͮͤ Ͱ̶̺̻ͤ̈́ ̺̹ͣ̈́
̷̶̵̷̴̺̹ͥ̈́Ͱ̶̵ͩͮͱ̴̵̵̴̴̴̶̸̹̳̳̹̹̳̹̹̹̻̳̹ͤ̈́̽ͪ̈́͂ͥͤͨͥͣͤ͢͠͠ ̵̹̽̈́͟Ͱ̴̴̳ͳ̸̹̻ͣ̈́̈́͠͠Ͱ̵̷̶̹̻̹̈́ͩͪͰ̻͠ͱͪ̈́͂ ̸̵̸̹̳̻̳̺̳ͩͭͪ̈́͢͠ͳ̴̵̹̳̻̈́ͤ̈́̽͢͠
̵̴̴̴̹̹̳̹ͥͤͨͮͯͣ͠Ͱ̶ͩ̈́͠ͱ̹̹̹ͩͥ͠Ͱ̷̵̹̻̹ͤͩ̈́̈́͟ ̴̽ͮʹ̵̸̸̵̻̹ͮ̽ͮ͢Ͱ̷̹̺͞  ͰͮͱͰ͠ͱ͢ ̴̷̹̽͝͠ͳͳͮͯ͞ ̈́ ̵̴̹ͩͤ̈́ͮͯ ̶̴̳̹̺ͩ̽ͤ̈́ͮͮͯ͠͞ ̷̷̸̺ͣͮ 
̴̴̳̳̻̹̹̻̈́ͤͤ͟͢͟͠ͳͳ̻͞ ̵̷̷̴̷̵̳̺ͥͮͰ̴̵̴̻̹̺̳̳̻̈́ͩͮ̽ͩͨ̈́͟͠ͳ
̸̹̳̺͆̈́ͮͰ̴̶̶̵̺̹̳̳̈́ͨͩ̈́ͦͮ̈́͟͠Ͱ ͥ͠ͳ̸̴̴̴̹̳̳̳ͤ ̵̴̵̶̹̹̻̹̺̻ͥͤ ̷̵̷̴̻ͥ̈́̈́͝͠ ̴̸̶̴̳̺̹̳̺ͮͮ̈́͟Ͱ Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́̈́Ͱˮ ˲ ˵ ̵̸̴̳̳̈́̈́̽ͮ͟͝ ̹ͭͰ̹ͦ͟ͱ̺̹ͨ͟
̶̸̳̻͟͠ˮ̷̹͠Ͱ̷̵̷̷̳̳̻̽̽ͩ͝͞ͳ̵̴̴̷̺̹̺̳̳̻̺̳̹ͨͩͮ̽ͩͨ̽͠͝͠ͳͰ̴̳̻ͨ͠
̈́͟ͳͬ͠ͱ̸̹̳̺ͦͤͮͰ̶̶̷̸̵̳̺̳̹̳ͪ̈́͂ͮͤͮͤͣͥ̈́Ͱ ̵̴̷̴̴ͩͮͥ̈́͞ͱ̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́
̸̸̶̷̴̴̹̹̳ͪͮͮͥ̽ͮ̈́̽ͮ͠ʹ̷̴̴ͱ̵̈́Ͱ̴ͱ̵̶̴̴̹̺̳̳̻ͩͥͮ͟͠&
̴̸̹̹̹̳̺͆̈́ͥ̈́ͮ͠͞Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̸̵̷̴̹ͮͮͱ˺̴̶̴̴̺̳̹̹̈́̈́͂̈́ͯ͂͟ ̸̳̳̹͂ͮ͟͠͠ 
̶̷̵̴̶̸̺̹̹̻͂̈́ͩͮ͟͠ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̸̹ͥ̈́̽ͮͮ͟͠ ̵̴̴̸̶̳̹̹̺̈́̽̈́ͤ̈́ͮͮ̈́͠Ͱ̷̸̳ͮ͠
̸̸̶̺̳̳̈́ͨ̈́ͨ̽̈́̽͠͠ ̸̵̸̶̷̴̶̸̹̻̳̳̹̹̈́ͮ̌̈́ͥͨͨͥ͝͠ ̸̵̷̵̷̴̹̺̺ͥ̈́̽ͮͮ̈́ͮͩͮ͟͠ ̷̸̷̵̴̴̹̳̹ͯͩͥ̈́̈́͟͠͠  ̷̸̴̴̹̳ͯͪ̈́̈́ͮ͟͠  ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ͟  ̷̺̳ͥ͝͠ͳ̸̹̽ͮ͟ 
̷̶̶̷̵̷̴̺̳̺̹̺̹̹̹̺̹ͮ̈́ͤ̽̈́̽̈́͝͠͠ ̳ͤͳ̵̴̺̹̺̳̳̻ͨͩͮ̽ͩͨ͠ ̴̸̷̵̴̳̺̳̺̳̻ͮ̈́ͨ͝͠ ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻Ͱ̴̳̻ͨ͠ ̶̴̴̴̳̹̺̻̳̳̻̺̹̻ͩ̽ͤ̈́ͮ̈́̽ͥͨ̈́̽͠͞͠ͳ̻̈́͟͞ͳ
̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ Ͱͩͮ͠Ͱ̻ ̴̳ ̵̷̶̹ͩͪͮ ̷̵̷̸̶̴̹̹ͩͮͥ ̸̶̷̴̴̹ͮ͠ͱ ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ ̈́
̶̴̷̸̺ͮ̽̈́̈́͝͠Ͱ̶̵̷̴̴̹̺̹̳̳̳ͥ͂ͣ̽ͮ̽ͩ͠ͱ ̸̺̳̹ʹ̶̵ͩͮͱͳ̷̴̴̺̹ͨͩ̈́ͩͬ͠ͳ
̴̸̴̷̵̻ͣͪ̈́͂Ͱ̹Ͱ̶̶̷̹̺͂ͮͤͮ
̷̴̴̶̸̹̹̻̌ͨ̈́ͩͮ͠͠ ̴̵̷̻̹ͮͨ̈́͟͝͠͞Ͱ̴̻ͮͮ̈́ͣͨ͠Ͱ̸̶̹̹̺ͮͮ͠ ̹ͭͰ̹ͦ͟ͱ̺ͨ
̶̸̹̳̻͟͟͠˯̻̹ͤ̈́ͯ ̷̷̳̻̽̽ͩ͝͞ͳ̴̺̳̹ͨͩͰ̴̷̴̴ͱ̵̴̹̳̻ͥ̈́̽ͤͰ̳ʹͮ͠Ͱͮͤͮ
̵̴̴̴̷̵̴̴̵̷̹̳̹̳̹ͥ̈́ͮͤͮ̈́ͥ̈́ͮͤͮ͞͞͞Ͱ̴̳ͮͤͮ ̷̴̵̴̵̷̵̷̴̶̵̳̹̹̺̺̈́̽ͩ̈́ͮ̈́ͮͩͮͩͮ͟͝ͱͳ̶̷̴̴̺̹ͨͩͮ͠ͳ̴̷̵̷̶̵̷̷̴̷̵̸̴̴̻̺̺̻̹̻̳̺̳̈́ͤ̈́̈́ͩͪͥͪ̈́͂ͮ
̴̸̹̹̹̳̺͆̈́ͥ̈́ͮ͠͞Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴ͮͮ˭̷̷̶̶̴̶̸̻̳̹̹ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯͨͥ͟͟ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ ̷̵̴̹ͣ̈́̈́̈́͂͠ ̶̷̵̴̺̹̺ͣ̈́ͮͮp̷̷̶̹ͥͤ̈́ͤ͟͠ ̷̷̶̷̵̴̵̷̵̷̴̺̺̺̹ͥͤ̈́̈́ͮͩ͟Ͱ̶̴̴̳̹̈́ͩ̈́ͮ ̴̵̷̻̹ͮͨ̈́͟͝͠͞Ͱ̴ͮͮ ̈́˻̸̵̈́ͪ̈́Ͱ̶̴̸̳ͮͦ͠ ̶̷̵̴̺̹͂̈́͟
̸̹ͥ̈́̽ͮͮ͟͠ p ̶̷̴̴̹̈́ͥ̈́͟  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ p ̶̵̴̳̺̳̳ͥ̈́͠  ̸Ͱ̷̵̷̴̺ͪͮ ̈́
̸̷̷̵̹ͤͩͣ͠  ̴̳̺̽̈́͟ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ ̶̴̷̺ͮ̽ ̸̶̹̳̳̺̈́͠Ͱ  ̶̻̻Ͱ̳̺ͮ
̴̵̷̶̳̳̹̹̺̽ͩͨ̈́ͩͪͮ̈́ͩ̽ͮͮ͠Ͱ̴̹Ͱͩͮ͠Ͱ̴̶̷̳̺̳̹ͮ͞Ͱ̴̶̶̷̻̺̻ͮ̈́ͨͮͤ͟͠  ̶̵ͩͮͱͳͮ͞ ̵̶̸̵̷̴̴̹ͩͮͳ ̵̷̶̹̻ͩͪ ͰͮͰ̷̷̴̴͟ͱ ̸̶̴̺̹ͮ̈́Ͱ ̺̳
̴̵̴̶̸̸̵̹̳̳̹̹̹̳̻̹ͤ̈́̽ͪ̈́͂̈́ͦ̈́ͤ̈́ͥ͟͠͝͞͠Ͱ̈́
̸̹̳̺͆̈́ͮͰ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̶̺ͮͮͮ͠ͱˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟ ̶̷̵̺̹ͮ͠ ̴̹̹̈́ͤ͂ͮ͟͠  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟  ̸̵̴̻̳ͤͮͮ  ̴̴̈́ͤ̈́ͮ͟͝  ̸̵̷̴̹ͱ ˶̵̸̻̻ͤͮ ̹͟Ͱ̹ͥ͂
̸̵̸̴̻̻ͤ̈́  ̷̴̵̷̴̳̔ͣ͟͠͠  ̴̷̵̷̴ͪ̈́ͥ̈́͝  ̵̴̷̹̹͝͠  ̶̴̷̴̳̈́͝  ̸̵̷̴̹ͱ
˲̸̹̹ͮ͟͠ ̹̹ͥ͂͠ ̹̳̈́̽ͣ͠Ͱ̴̹ͮ p ̵̴̳ͥ̈́̈́͟͠͝ ̈́ ̶̵̴̺̳̳ͥ̈́ͥ̈́̈́ͮ͟͠͝ " ̈́ #
̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩͰ̈́ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ p ̵̴̹ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠Ͱ̳ ̸̶̹̺̳ͮ͠ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ 
̷̷̳̻̽̽ͩ͝͞ͳ̺ͨͰ̵̴̴̸̵̴̳̻̳̺̹̻ͮ̽ͮͤ̈́͝ ̵̹̺ͩͮͰ̵̵̴̹̳̳̺̳̻ͩ̽ͮ ̵̵̸̹̺̹ͩͮͥͮ͝Ͱ̻ ̵̹̺ͩͮͰ̵̶̴̻̻̈́̈́͟ͳͰͮͱͰ͠ͱͳ̵̴̺̹̺̳̳̻ͨͩͮ̽ͩͨ͠ ̴̸̶̴̴̴̳̺̹̳̺̻̺̳̻̹̹̻ͮͮ̈́ͤͤ͟͟͠ͳͳ̸̻̳̺ͮ͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ ̸̳̺̳̹ʹ̶̵ͩͮͱͳ̴̵̴̸̴̴̵̸̺̹̳̳̻̳̹ͨͤ̈́̽ͪ̈́͂ͣͪ̈́͂ͮ͟͠Ͱ̳̹ͮͦ̽̽͠

˸̵̸̴̴̹̺̹̳̳ͮͩ̽ͱ
̴̓ͮ͟Ͱ̴̻̳̳̈́ͨͩ̈́͟͟͠Ͱ̷̴̳̻̺ͮͭͮ͞͠Ͱ̶̺̹̻̈́ͨͨ͟͟͝ͱ̸̸̴̷̴̹̹̺ͮͦͤͩ̈́Ͱ̸̷̸̶̺̹̹̻ͣ̈́ͤͩ͠
̶̷̵̷͍̳̺ʹ̷̴̴ͱ
̸̹̳̺͆̈́ͮͰ̴̈́ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ ̸̷̳ͤ̈́͟ ˭̵̸̹̈́͂ ̵̵ͤ̈́ͮ ; ̈́ ˵̶̷̵̴̻̻̺̹ͥͥͥͮ͠
̷̵̷̴̺ͮͩͮ͟ ̶̷̵̺̹ͮ͠ ̷̵ͣ̈́ͮ̈́ʹ̵̴̸̳̳̹ͮ̈́͂ͮ͟͠͠ Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̵̴̺̹̺̳̳ͨͩͮ̽ͩͨͮͤ͠ ̷̷̸̺̹ͣͤ ̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ ̴̶̳̺̹̺̽̈́͟ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ Ͱ̸ͮͮ͟
̶̴̺̳̻ͥ̈́ͤ̈́  ̸̳̺ͮͰ̳ͪ̈́ͳ ̵̴̹̳̳̹̹ͩ̽ͩͨͥ͠ ̸̵̳̺̹̻ͣ /'B  ̶̴̷̺ͮ̽
̸̶̹̻̳̹̺̻ͮ̽͟ ..1 1(& ̸̴̺̹̈́ͪͮ̈́̈́Ͱ *- 5/'̍ *-̏ ̸̳̺̳̹ʹ
̸̳̺ͮͰ̻ͳ̵̷̶̷̸̶̸̺̹̺̹̳ͨͩͪͮͮͪ̈́͂͟ ̵̷̷̴̷̵̸̴̴̴̷̳̺̹̹̻̺̺̻ͥͪ̈́͂̈́̈́ͮͥ̈́ͤ̈́͠ ̸̵̹̳̻ͩͭͳ̸̵̵̸̺̹̻ͨͤ̈́ͪͮ͠ͱͪ̈́ͳ̸̵̹Ͱ̹̹̈́̈́̈́ͤͣ̈́ͥ͠͝
̴̸̹̹̹̳̺͆̈́ͥ̈́ͮ͠͞Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̵̸̻̺ͮͮͣ̈́Ͱ̴̶̷̸̳̺̻̌̈́ͤ̈́ͮ͠͠͝͠ ̴̴̺̳̈́ͮp
̷̸̴̳ͤ̈́͝͠ˮ̈́˺ ̷̴̴̺̹ͤ̈́̈́ ̷̸̴̺ͩͮ ̵̴̺̺̹̳ͮͩͣ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̸̹ͥ̈́̽ͮͮ͟͠ 
̸̵̴̳̹̺̹ͮ͂ͮ͟ ̸̷̳ͤ̈́͟ ̶̵̷̴̹̳ͩ͠ ̸̴̴̺̹ͪͮ̈́̈́ͮp̷̴̳̺̽ͮ ̷̴̴̸̷̴̳̺̻̹̽̈́̈́͟͠  ̷̴̵̳̺̹̽̈́̈́̽̈́͟͝  ̵̸̻̺ͣ̈́Ͱ ˹̷̵̴̳ͤ̈́̈́͂͠ ̷̻ͮ͞͝͠ ̷̴̻̹̈́͞͝͠Ͱ̳ ̈́
̳̹ͥ͠Ͱ̸̶̳̹̺ͮͮ͠ ̶̹ͤͮ͠ ̴̵̴̴̳̺̳̹ͦ̈́ ̶̷̴̴̹̽̈́͟ ˹̷̵̴̷̷̵̸̳ͤ̈́̈́͂̈́ͮ͠͝͠ ̷̷̵̈́͢͝͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ ̶̶̷̵̺̹̺̹̈́͠ ̶̴̴̷̷̵̸̶̷̷̵̸̴̴̳̹̹̳ͩ̈́ͮ̈́̈́̈́̈́̈́͟͝͠͠͝͠͠ ̷̴̹̹ͩ̈́ͣͮ͠͠ ̸̵̷̴̹̈́ͱ̵̻̓ͤͮ͝ ̷̵̴̶̳̳ͣ̈́̈́ͤ͠ ̶̹̺ͭͤ̈́ͱ̺ͨ̍
̈́ ̴̷̵̷̴̏ͪ̈́ͥ̈́͝  ̸̷̴̳ͤͣ  ̴̷̹ͪͮ͠  ̶̷̴̳̹̈́͝͝͠  ̵̴̷̹̹͝͠  ̶̵ͩͮͱͳ̺ͨ
̷̴̴̹ͩ̈́ͩͬ͠ͳ̵̷̶̹ͩͪ̈́Ͱ̵̺̳Ͱ̷̴̴͠ͱ ̸̳̺ͮͰ̻ͳ̶̷̸̵̷̵̴̴̸̺̹̻̻ͮͣͪ̈́͞ͳ
̴̸̴̸̻̻̻̹ͬ̈́ͩ̈́ͬ͟͠͠Ͱ̶̹̳̹͂̽̽ͮͩ̈́ͮ͟͠͠ͳͳ̷̵̶̸̸̷̴̸̴̺̺̳̺̻̳̳̳ͨͩͮͨͮͮͬͮ͟͠͞ͳ̷̵̷̸̵̴̷̷̸̺̳̺̹̹̺̺̹̺ͨͥͩͩͮͯͣ ̶̵ͩͮͱͳ̵̶̸̵̷̴̴̺̹ͨͩͮͳ ̵̷̶̹ͩͪ̈́Ͱ ̷̸̶̸̺̹̳ͮͪ̈́͂͟ ̵̴̹̳̻ͥ̈́̽ͤ ̈́ ̴̵̹̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͂͠ ̴̹̻ͤ̈́͝
̵̷̹͞Ͱ̴ͮ ̶̷̵̷̸̹̹̹ͩ͟Ͱ̴̳̹ ̸̵̹̳̻ͩͭͳ̺ͨ ̴̸̻ͣͪ̈́ͳ ̴̷̵Ͱ̹Ͱ̹͂ ̺̳
̵̷̵̸̹̻̺ͩͮ͟Ͱ̴̶̶̷̹̺͂ͮͤ
̸̷̸̶̺̹̹̌̈́ͤͩ̌͠˵˯̓˺˵˹̶̷̴̷̳̺̻̽ͩͤͰͩͮ͠Ͱ̴̵̴̻̳̹̳ͥ̈́̽ͤͰ̴̶̶̹̺̈́ͮͨ͟ͱ ̹͟ ̴̷̷̷̴̳̹ͤ̽ͩͮͦ͠͝͞ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮ  ̸̶̳͠ ̴̷̷̷̸̽ͩͮ͝ ̹ͩ
˭˷˲˹ ̴̷Ͱ̸̹̹̻̻̈́ͤ͟͢͠͠ͱ̺ͮͰ̴ͮͤͮ ̷̵̸̶̴̷̵̷̴̴̹̺̹̺̳̺̹ͤ̈́ͮͮͤͮ̈́ͥͮͤͮ͝͞Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ

˸̴̹̈́ͮͦ͝͞ ͱͰͮͭ ̺̳ ̶̸̴̷̴̻̳ͨ͟͠ ̶ͩ̈́͠ͱ ̶̶̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱ ̴̷
̶̶̷̵̶̹̺̳̹ͩ̈́ͥͨ͠ ˺ ̸̵̷̹ͤͮͦ Ͱ̸̳̳ͮͩͦ͟ Ͱ̴̶̳̳̺̈́̽ͨ͟͢͞ͱ ̷̸̳ͥ͠
̶̹̳ͩ͠͝͠ͳͳ̳̈́͟͞ͱ
̷̵̴̴͍̳̈́ͥ͝ͱ
̶̻̹̻͐ͦͤ ̷̴̳̹̻̽ͦͮͭͤͰ̶̈́͟Ͱ̴̷̶̴̺̳̹̺̻̹̻̈́ͯͩͤ͟͟͠͠ͱ̷̺̈́ͯ͟
̶ͤ̈́ͪ̈́ ̵̷̷̵̵̺̳̺̻ͩͮͤͩ̈́Ͱ̈́͟$̹͟$̺̳Ͱ̴̶̴̹̈́̈́ͯ͟Ͱ̶̴̷̷̴̹̹̹̺ͥ̈́̈́ͨͬ̈́͠͝͠ʹ
˹̷̵̴̵̴̶̳̺̹̺ͤ̈́ͩͮ̈́͟p̵̸̹ͮ
˰̷̵̵̹̳̺̺̳̳̺̳ͤͩ̈́͂͟Ͱ̵̴̹̺ͮͮͪ͝Ͱ̳Ͱ̸̴̴̸̳̳̳̻̳̹̽̈́ͩͰͪ̈́
˺̵̴̸̶̵̹̹ͮͮͮ͝Ͱ̴̵̷̶̵̳̺̹ͮͮ̽͢Ͱ̴̳̻ͮͯ
˭̷̴̷̵̴̳ͨ̈́ͯ͠ ̵̷̸ͮͪ̈́͂͟ ̷̴̹̹ͤͮͥ͟͞ ̵̹̹̽͟Ͱlͱ ̺̳ ̶̷̴̹̹̈́ͤͯͥ
̳̹̹̻ͥͩ͝͠͠͞͞ͱ ̴̓̈́͟ͱ
˺̹̈́ͩ͟Ͱ̳̈́ͤ̈́͟͢ʹ̴̵̴̶̴̵̳̹̺̳̳̺̳ͮͤͤ͟͟
˶̵̴̳̳̹̹͂ͩͦ͟ʹ̷̴̴ͱ̶̵̹ͮͰ̴̴ͮͮ̓̈́͟ͱ *NDIA 

˺̴̷̶̷̴̹ ̹͟ ̳̽ͮ͝ ̴̳ͮͦ͟  ̷̴̴̺ͦ̈́̈́͞ ̻̹ͤͰͮ ̸̵̴̳͐͂ͮ 
Ͱ̈́͟˯̴̷̸̴̵̹̹̹̈́ͤ̽Ͱ̸̸̵̴̺̻̳ͮ͐͂ͮ
˹͐͐

˸̸̴̴̹̳̳̽ͱ̶̶̹̳̺̹̻̽͟Ͱ̴̴̳ͱ
̌˵˯̓̓˺˵˹̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̻ͳ̸̸̶̸̵̺̳̺̳̻̳̳̹ͨ̈́ͬͤͤͤͮͦͩ̈́͟͟͠͠ͱ̵̸̸̹̳̺ͩͣ̈́ͮͮ͠ ̺̳ Ͱ ̶̸̳̈́͟͠ ̸̷̸̶̴̹̹ͤͩ͂͠ ̷̵̺̳ͩ̈́͂ ̵ͩͮ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳̈́ ̳̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̵̷̵̸̳̹̻̺ͨͩͮ͟Ͱ̴̶̶̷̹̺͂ͮͤͮ ̴̵̴̴̴̹̹̳̹̹̹̻̽ͤ̈́ͥͤͨͥͣ͠ ̴̵̷̴̳̺̹̹̹̻ͩͥ̈́ͮͦͩͬͨ͠͞Ͱ̴̶̸̳̹̹̹̈́ͩͥ̈́͟͠͠Ͱ ̸̳̳̳̺ͥ̈́͂͠
̶̶͈̹̺̳̹̹̽ͮͩͮ͝ͰͰ̷̷̴̴͟ͱ
͍̳̳͟ͳ̺̺ͨͰ̵̴̳̳̳ͮͤ̽ͦͰ̹̹ͥ̈́͟͟Ͱ̴̸̵̴̳̹̈́̈́ͨ͠ͱ̸̳̳̹̻̽ͮ̽ͤ̈́ͬ͝ͳ̺ͨͰ̶̸̶̺̳̻ͤ̈́ͩͮ̽͠Ͱ̸̵̸̹̹̹̹̻̺̳̹̳ͥͮͤͤͤͮͦ̽ͦ͟͠
˺̺ͮ͟Ͱ̵̴̳ͮͮ





͈̹̳̽

˶̹̺ͮ ̶̸̹̳ͮ͝

̸̹ͥ͟ 

̸̶̵̴̳̻̳̳̳̹ͩ̽ͥ͟͠

˶̹̺ͮ ̶̸̹̳ͮ͝

̸̹ͥ͟ 

̸̶̵̴̳̻̳̳̳̹ͩ̽ͥ͟͠

˲̸̹̳ͮ͝ 

Ͱ̸̸̹̈́ͥͥ͟͟ ̸̶̵̴̳̻̳̳̹ͩͮ̽ͥ͟͠

˯̴̴̵̳̳̺̈́̈́ͤͨͮ͠Ͱ̶̶̶̳̺̳̺̹̻̈́ͨ̽͠Ͱ̴̴̳ͱp̴̈́͟Ͱ˱̷̸̷̴̹̹ͤ͟Ͱ̴̳ͮͯ
̸̵̶̶̶̻̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱpͰ̶̹̈́ͤ̈́͟͟ͱͪ̈́Ͱ

˺̶̴̹ͮͰ̸̷̵̹͈ʹ̳Ͱ̴̶̳̻͠ʹ̸̵̴̴̷̷̴̶̳̳̺̳̹̺͐͂ͮ̽ͩͮͨ̽ͩ̈́͝͝͞
̵̳̹ͦ͞Ͱ̵̸̹̻̺ͮͦͩ̈́͟Ͱ̶̶̺̳̳̺̻̹̽ͦͮͩʹͮͰ̳̈́͞Ͱ
͈˲˵˵ǾͰ̈́͟
͍Ͱ̺̈́ ̵̹ͩ ̵̹ͩͰ̷̷̴̴͟ͱ ̸̴̴̈́̈́ͮͦ͠͞ Ͱ̵̹̻ͮͩ͝Ͱ̴̳ͨ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴̶̹̺̈́ ̸̷̸̶̺̹̹ͣ̈́ͤͩ̈́͠Ͱ ͟͠ͱ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ ̈́ ̵̸̸̹̳̺ͩͣ̈́ͮͮ͠
ͦͰ̵̹̹͝ ̺Ͱ̵̴̳ͮ ̺̳ ̶̺̻ͮͤ͠ͱͪ̈́͂ ̴̹͂ͦͨ͂ ̵̸̹̻̺ͩͮ͟Ͱ̴̶̹̺̈́
˰͐͆̈́˸̸̵̴̳͐͂ͮ ̳̺̽Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̹Ͱ̈́͟
˺̵̴̸̹ͮͮ͝ ̳̹̽ͤͰ̴̸ͮ̈́Ͱ̶̴̸̵̳̺̹̹ͮͥ͠Ͱ̵̸̹̳͂ͤͮ
ˮ̳̳ͤͤ͊ͯͣ˲̴̶̳̈́̽͢˹˷˺ Ͱ̻͠ˮ̳ͤ͠ˮ̴̶̸̺̳ͮͨ  ͤ˶ͮ͂Ͱ 
 ̸̵̴̳̳͐͂˹̷͠  WWWAMMAUA
˯̶̷̴̳̹̈́ͪ̽ͦ͟ʹ̷̴̴ͱͰ̵̴̹̹̺̻ͮͮͮͦͩ͝͞ʹ̴̶̷̹̺ͯ
̵̶̹ͩͩ˸̵̳Ͱͮ͟ ˺ ͤ˶ͮ͂Ͱ ̸̵̴̳̳͐͂
ȂǥȀǼǸǼǺǽǹǳǸǿǻǮǼǿǻǼǰǥǳǸǿȀǾǮǸȀǥǰǹǥǸǮǾǿȊǸǶȃǾǼǿǹǶǻ

˶˷˰͔˵˸͔̓˻̌˷˱˯͐͊˴̓͆̓˷͊˷˭͇̓˰ˮ͈̓˻˵˶˲˹˱ˮ˶˹̓˺
͒˷˺˳˷͈˻˹͈͋˷˲˶͊ˮ͈͐̌˵˯̓˺˵˹
͈̹ ̶̸̳̻͟͠ ̷̌ͤ̈́ ˺̷̺ Ͱ̹ͦ͟ͱ̺ͨ ̸̸̳̈́ͨ͠ ̵̻ͥͩ ̵̺̳Ͱͱ̴ͮͦ ̷̸̶
̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̸̹ʹ̴̳̽ͱ̸̳ͮͦͤ͢Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̶̵̻ͩͱ̹ͤͰ̴̳̻̈́͟ͳ͈̈́ͳͮ͞
̶̴̹ͩ̈́ͨ͠ ̵̶̶̷̴̻̺̹ͥͩͮͮͤͰͩͮ͠Ͱ̳ͳ̴̵̴̵̷̶̺̳̹ͨ̈́̽̈́ͩͪͮͰ̵̴̹̳ͥ̈́̽ͤ̈́ ̹̹ͩ͟Ͱ̴ͳͳ̶̹ͮ̈́ͩͮ͞͠ͳͳ̸̴̴̷̷̸̴̴̺̹̹̹̹ͮ̈́̈́̈́ͣͮͮͥ͟͟͞͠͞
˸̷̵̵̳̻̳ͬͥͩ 3EPRODUCTIVESYSTEM 
o̷̸̶̵̸̶̺̳̺̺ͮ͠ͱˮ̷̹͠Ͱ̷̵̳ "LOEVERA
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ˲̵̳ͩʹ̵̴̹̹̈́ͥͰ̴̹ͮ͂͟ "SPARAGUSRACEMOSUS
o̷̸̶̵̸̸̵̺̳̺̹ͮ˲̵̸̴̶̸̳̳̹ͮ̈́̈́ͯͨ͂͟ 4ARACAINDICA 

˵̸̶̵̸̶̺̳̺̺ͮ͠ͱ
ˮ̷̹͠Ͱ̷̵̳
"LOEVERA
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̷̈́ͨͬ͝͠  ̸̳̺ͮͰ̴ͮͦ ̴̵̷̴̺̈́ͥ̈́̈́͟͢Ͱ  Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳͮ͞
Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́ͮ  ̴̷̵̳ͤ̈́ͮ͠  ̷̵̷̴̺ͣͤͮ  ̸̵̻̹ͪ  ̴̵̴̴̳̺̳̹ͦ̈́ͮ ̳̹͝
̷̴̴̶̸̹̹̻ͣͨ̈́ͩͮ͠͠ ̴̴̈́ͥ̈́͠ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̶̷̵̴̺ͮͮ ̴̸̶̶̳̹̹̺̳̹ͤ̈́ͮͮ̈́̈́ͪͮ͠͠͠Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠
˱̴̳̹̳̹̽ͥͳͳ̷̷̸̺̈́ͣͮ͞"LOEVERAͰ̹̳̈́ͤ̈́͟͟Ͱ̴̹ ̹͂ͦͩͰͱ̻̽ͳ̺ͨ
̈́̽ ̴̶̳̺̺̽̈́͟ͳ ̵̺̻ͩ̈́ͮͤ͟Ͱ̳̺ͮ Ͱ̶̹̹̺ͥ̈́ͨ͠ ̵̴̳ͮ  ̻̽̈́ͨͬ͝͠Ͱ̳̺ͮ
̵̳ͤ̈́ͥͪ̈́ͳ ̷̷̴̺̳ͩ̈́̈́ͨͮͦ͠͠ ̸̴̺̈́ͮ͠  ̶̵ͩͮͱ̺ͮ ̈́ͨͬ͝͠ ͬͰ̸̹̻ͮͤ͟
̵̹̽̈́͟Ͱ̴̴̳ͳ̸̷̴̷̴̹̳̻̻ͥ̈́̽ͤͬ͠Ͱ̷̴̴̳̺̳̳ͮ̽ͩ͠ͱ 3EYNOLDS5 
%WECK"$  ̷͒Ͱ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̵̸̹̻̹ͦͩͰ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̹͠ͱ ̹ͭͰ̶̸̷̸̹̹̹̻ͮͤ͠͠ͱ̵̴̷̹̺ͮͯͩ̈́ͩͩͮ͟͠ ̹ͭͰ̹̺̹ͦͮͨ͟͟
̶̸̳̻͟͠ ̷ͥ͠ͳ "LOE VERA  ̵̷̴̶̵̹̹̺̻ͩͤ͟Ͱ̳Ͱ ̵̴̳̹̳̹̽ͥͳͳͮͯ͞
̷̷̸̺ͣ ̴̳ ̷̹ͤ̈́͟͠ ̴̴̈́̈́ͯͮͦ͠ ̵̴̳ ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ %AVIS 3)  ET AL 
 ̴̶̹̓ͬ̈́̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠ ̹ͭͥ͠ͳ̸̴̴̹̳̳ͤ ̶̵̹̳̳ͩ̈́ͦͮ͟͠ ̴̴̳̳̺̳̳̹̻ͥͮͯͤ̽͝ ͱ̸ͮͯͰ̶̸̵̶̴̹̺̹̳̻̹ͦͮͨͮͮ͟͟͟͠͠
̷̵̷̴̈́ͥ̈́ͮ͝͠ ̵̴̵̶̹̹̹̺̻ͥͤ Ͱ̳̹̽ͤ̈́͢͟ͳ̸̵̵̶̳̺̹̹̹̺̻ͮ̽ͣͤ͞
̵̷̷̵̺̹̳ͪͩ ̴̳ ̹ͩͰ̷̵̴ͦ̈́ ̵̶̹̳̺ͣ̈́̈́͝͝͠Ͱ  ̴̳̺̽̈́͟ ̶̺̻ͮͤ͠ͳͰ̳̺ͮ
̸̹̹̳̺ͯͥͮͰ̴̶̵̷̵̺̹̳̈́ͨ̈́ͩ̈́ͣͪ̈́͠ͳ ͱ̸̳ Ͱ̶Ͱ̹ͳ̷̵̻ͥ͞ ̻̽̈́ͨͬ͢͝͠
̶̴̷̸̷̴̺̹̳̻ͮ̽ͥ͠ͱ̸̶ͩ̈́͠ͱ̶̷ͤ̈́ͪͰ̹̹ͥ ̸̶̺̳̈́ͩ̈́͠ͱ̷̵̵̴̶̶̹̳̹̹̳̺̹̻ͩͨͥ̽͠Ͱ̴̴̳ͱ̷̸̶̵̸̵̶̴̺̳̺̻̹ͮͮ͠ )EGGERS+1 ETAL  
˱ͱ͟ ̳Ͱ̵̺̹̈́Ͱ ̹ͩͰ̹̈́ͤͮͮ͟͠  ̹ͭ ̷ͥͨ͠ "LOE VERA ̶̺̺ͤ̈́ͮͨ
̸̵̷̴̸̹̹̺̳̺ͥ̈́ͩ͂̽ͮ͠Ͱ̴̶̺̈́ͳ ̶̵̹ͭͩͮͱ̵̷̵̸̴̹̳̺ͩ̈́ͣͪ̈́͂̈́ͮ͢͠͠ 
̺̹̈́͟ͱ̸%AVISETALͰ̴̳̈́̽ͮͮ͟͞͠ ̷̹ͭͥͨ͠"LOEVERA̸̵̹̳̻ͩͭ͢
̴̴̳̹̽ͥ͢ͱ ̵̴̳ ̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ ̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱ ̸̵̹Ͱ̶̴̴̹̹̺̳̳ͩ͞ͱ
̴̷̴̷̳̹̻ͥ̈́ͥ̽  ̹ͭ Ͱ ̵̷̻̺̳̺̽ͨ̈́͠ ̻̽̈́ͨͬ͢͝͠ ̸̶̷̴̹̳ͮͥͪ̈́ͳ
̸̴̴̺̳ͮ :AGI" ETAL %AVIS3) ETAL  
˹̸̳̹ʹ̻̹̹͟͝͠Ͱ̷̷̴̹͟ ̶̵̹̹̳̳ͭͩ̈́ͦͮ͟͠ ̹ͭͰ̶̸̹̺̹̳̻ͦͮͨ͟͟͟͠
̷ͥ͠ͳ"LOEVERAp̷̴̴̳̳̳ͪͤ ̸̳̺ͮͰ̸̵̻̳̹̳ͤͣͥͮ͢ ̸̵̹̹̳̻ͭͩͭ͢
̴̴̳̹̽ͥ͢ͱ ̵̴̳ Ͱ ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̴̳ ̵̻̳ͭͦ  ̳ ̸̺̳̹ʹ ̶̺̻ͮͤ͠ͳ͢
̴̹Ͱ̹̻̺Ͱ̵̷̴̴̹ͱ̶̴̻ͮ͟Ͱ̵̴̳̈́ )EGGERS+1 ETAL .AXWELL
# ETAL 5IZARD* ETAL %AVIS3) ETAL  
˺̴̶̹̈́ͬͮͦ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̹ͦ͟Ͱ̷̷̴̵̴̹̺̳̳̈́ͩͮ̽ͩͨ̈́͟͠ ̴̸̷̵̴̴̷̳̺̳̺̳̹ͮ̈́ͨ̈́̈́̽͝͠͝͠ͳͳ̷̷̸̺̈́ͣͮ͞"LOEVERAˮͰ̵̸̺̹̹̳̳ͮͩ̽ͮ͠ ̹ͭ

̵̶̴̹̳ͮ͠ ̴̳̺̳̽͟ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ ͬ͠ͱͦ ̸̸̶̷̴̹̹̳ͪͮͮͥ̽ͮ͠ ̈́
̴̽ͮʹ̻Ͱ̳̺ͮͰ̵̷̴̴̹ͮ͝͠ͱ̵̶̴̴̹̺̳̳̻ͩͥͮ͟͠& )UTTER+" ETAL 
  ͐ ̶̸̳̈́͟͠ ̵̶̴̹ͮͮ͠ ̶̶̺̺ͤ̈́ͮͨͱ ̵̴̹̺̳̳̳ͩͮ̽ͩͨ͠ ̶̸̹̻̳ͩ͠
˲ͥ͠ͳ̸̵̴̹̹̹̹̽̈́ͦͤͤ͠  ̈́ ̷̺̳̳ͩͩ̈́̽͟ p ̵̸̴̳̳̳̈́̈́̽͟͝  ̴̳̺̳̽͟
̵̷̹̽ͭͩ͠ͳͰ̳̺ͮ ̵̸̴̴̳ͮ̈́̈́͟͝ ̈́ ̶̵ͩͮͱ̺ͮ ̵̴̹̺̳̳ͩͮ̽ͩͨͮͤ͠ ̺̳
̴̷̹̽͝͠ͳͰ̴̷̷̸̳̺̳ͨͮͤͣͤ͠ *TO4  ˹̸̳̹ʹ̻ͮ͝͠ͰͮͰ̷̴̈́͞
̴̸̷̵̴̳̺̳̺̳ͮ̈́ͨ̈́͝͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̵̶̴̵̵̹̺̹̹̺̳̹̺̈́ͮͮͩͮͥͤͩ̽ͮͮ͠Ͱ̴ͮͦ ̺̳ ̵̴̷̳̳̺ͥͤͥͮͰ̴ͮͦ ̸̷̵̳̺̈́ͯ͝ 4TREPTOCOCCUS PYOGENES ̈́
4TREPTOCOCCUSFAECALIS  )ABEEB' ETAL  ̵̶̴̴̴̹̺̹̹ͩͮͮͨͥ̈́ͯ͂ ̸̳ͩͮͮ͠͞ ̈́ ̷͟ͱ̸ͮͦ Ͱͮ̈́͟Ͱ ̵ͥͮ̈́͝Ͱ $ANDIDA ALBICANS 
)EGGERS+1 ETAL  
̴̻̹̹̻̓ͤͤ͟͠ͳͳ̷̷̸̵̶̴̺̹̹ͮͯͣͮͮͩ͞͠Ͱͱ̴̴̶̳̳̺̺̽ͮͯ̈́̽̽̈́͟ͳ
̸̳̺ͮͰ̻Ͱ̶̶̷̸̵̳̺̺̻̳̹̳ͮͮͤͤͣͥ̈́Ͱ̵̷̻̈́ͥ͠ͳͰ̳̺ͮͰ̵̷̴̴̹ͮ͝͠ͱ
̸̶̹̻ͮ͟ ̳̹̺̻̽  ̶̷̸̵̷ͪ̈́ͳ ̸̴̺̹ͪͮ̈́̈́Ͱ ̴̵̸̳̳ͩͮ͟͠  ̸̵̳̺̹̳ͣ
̴̷̸̵̴̹̻̻̽ͩͦͮͮ͠ ̴̷̵̷̸̴̺̈́ͯ̈́͠ ̴̷̵̷̸̴̴̷̵̷̵̴̺̺̳̺̹̈́ͯ̈́̈́ͣͮ͠ ̸̳̺̈́ͮͰ̻Ͱ̴̸̳̺̻ͮͣͪ̈́ͳ̶̶̶̷̸̴̴̺̻̳̳̹̺̻̺̹̹ͮͤͮͤ̈́ͮͥ͝͠
̴̷̻̺̺̻̈́ͤ̈́ 5AI/IN$HOW+ ETAL *M4" ETAL  
"LOE VERA ̻͟ʹ̷ ̶̴ͮͨͮͯ͠ ̴̸̶̴̳̺̹̳̺ͮͮ͟  ̹ͭ ̸̴̹̳̳̹ͩ̽ Ͱ ̵̴̈́̽ͮͦ
̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͦ ̷̻̹͟͝͠ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̹ͭͰ̷ͥ̈́͠"LOEVERA̵̶̴̻̺ͩͮ̈́
̸̳̺ͮͰ̴̴̸̶̴̳̺̹̳̺̈́ͮͮͮ̈́͟Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́ͮ" $̈́& ,HAN." ETAL  
˸̶̹̳͠͝͠ͳͳ̷̷̸̺ͮͯͣ͞"LOEVERA̹ͩͰͱ̴̳̽ͮͯ̈́̽Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ ̴̵̴̴̳̺̳̹ͦ̈́̈́Ͱ  ̹ͭ Ͱ̹ͦ͟ͱ̺ͨ ̹͟ ̹̹ͯͥ ̶̸̳̻͟͠  ̻̽̈́ͨͬ͝͠Ͱ̳̺ͮ
Ͱ̶̺ͤ̈́ Ͱ̹ͮ͟ Ͱ ̸̷̴̸̻ͮͬͮ͞  ̶̺̻ͮͤ͠ͳͰ̳̺ͮ ̶̷̸̵̷ͪ̈́ͳ Ͱ̹ͮ͟ ̈́
̶̹ͩͮ͠ͳͰ̷̵̶̸̸̷̴̸̳̺̺̳̺̻̳ͮͩͮͨͮͮͬͮ͠͞ *SHII: ETAL  
̴̳̓ͬ̈́Ͱ̵̺̹ͮͰ̴̳̈́̽ͮͮ͟͞͠ ̵̴̶̴̷̷̸̹̹̹̺̹ͭͩͮͤͣͤͰ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ
̶̹̹ͮ͝͠Ͱ̈́ ̶̷̳̹ͩͪ̈́̈́̽͠Ͱ̴̳̈́ ̸̴̺̈́ͮͮ͠ ̷̵̸̴ͩͮͪͮ̈́̈́͠͞ ̸̴̳̳ͨͪ̈́͠ 
ͱ̸̵̹̺̳̹̈́̽ͬͰ̴̵̳̈́ͩͱ̹̹ͤͩ̈́̽͟Ͱ̴̴̷̷̴̵̶̳̹̺̳̈́ͬ̈́ͤ̽ͮͤͬͤͮ͠͠
̺̳ Ͱͮ̈́͟͠ͱͳ̺ͨ ̷̸̶̻̳̺͟  ͱ̸ͮͯ ̶̸̶̳̳̺ͨ͟͢͠ͱ ̽ ̵̸̹̹ͥ̈́ͥ ʹ̹Ͱ̺̹̹ͥ
̷̸̶̳̺̻̹̺̻̽ͩ͠ʹ̴̹ͳ̵̴̶̴̹̹̹ͩͳ̈́͟͢ͳ 5YLER7&  

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
˲̵̳ͩʹ̵̴̹̹̈́ͥͰ̴̹ͮ͂͟
"SPARAGUSRACEMOSUS
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̸̳̳̹͂ͮ͟͠͠  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟  ̴̹ͩͦ̈́̈́͟ ̵̷̴̴̵̷̴̹̳̺̳ͮͥ̈́ͣ͟͟ ̴̵̴̹̻̳̻ͩͦ̈́̈́ͣ͟ ̷̺͠ͳ̸̴̷̴̶̷̵̴̹̹̺̺̳̺̹̈́ͤͩͮ͂ͮͦ͟͞
̶̴̴̳̹ͩ̈́̈́Ͱ
˷̶̵̶̴̹̹̺̳̹̈́ͥͩ̈́̽̈́͟͠ Ͱ̷̴ͮ̈́ͮͯ̽͟͠"RACEMOSUS ̵̷̵̵̴̹̳̹̻ͩͮͩͨͤ͠ͰͰ̷̷̴̴̶̹̈́ͩͮ͟͠ͳͰ̳Ͱ̶̴̷̴̸̴̴̶̷̵̷̸̺̳̺̺̺̳̺̹̹̹̹ͮ̽ͮ̈́̈́ͮͩ͟͠͠Ͱ̴̴̴̳̻̻̻̈́ͤͰ̹̈́ͩ͟Ͱ̻̺̈́ͨ͟Ͱ̵̴̶̷̴̴̷̳̹̳̻̺̺̹ͮ̽ͮͤ̈́ͤ̈́ͤ͠͝͠
˸̹Ͱ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̹͠ͱ ̹ͭ ̶̵̴̳̳̳̳ͩͥͤ̈́ ˮ  ̸̴̹ͩ̈́ͪͮ̈́ͮͯ͠͠͞ ̸̳̳̹͂͟͠͠ ̈́
̵̷̵̴̳̹̻̳ͪͤͣͰ̹̹̈́͟͠ͳ̴̷̺̻̹̹ͨ̈́ͤͤ͟͠ͳͳͮͤͮ͞ ̴̸̶̴̴̵̴̴̳̺̹̳̺̹̺̻ͮͮͮͤͮ̈́ͩͮͩͦͮͮͤͮ͟͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ˲̸̷̵̴̳̹̹ͣ̈́͂̈́͂͟͠͠"
RACEMOSUS̸̶̹̺ͮͮ͠ ̶̵̺ͩͮͮ ̷̳ͨͥ̈́ͮ͟͟͠ ̶̸̴̷̵̳̈́ͣ̈́ͮ͟͠ Ͱ̷̻ͥ͠Ͱ̴̹̈́͟  ̸̷̴̺̹ͮ  /̶̺ͤ̈́ͱ̺ͨ ̶̸̹̻ͩͮ͠ ˷̶̴̹Ͱ̴̈́ ̽ ̴ͮͦ ̵̴̷̹̹͝͠ 
̵̴̺̳̹ͤ̈́͠  ̴̸̵̹̳ͩ̈́Ͱ̷̹͠  ̷̷̸̶̴̺̳̹̈́ͥ͠͠ ̷̵̷̳ͩ̈́ͨͥ̈́͟͟͠͠͠  
<̵̸̶̷̹̺ͥ̈́̈́ͮ͟͠>̷̴̷̳̽ͨͥ̈́͟͟͝͠ ̷̸̶̴̳̳ͥͨ͠ ̵̵̻̻̹ͣͣ͠ ̷̸̴̳̹͟Ͱ̳

̸̶̹̺̳ͮ͠ ̴̷̸̴̻̳̹͟Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ ̸̵̳̹̳ͤͣ ̵̷̷̴̷̸̴̴̺̺̺̳̳̹ͤ̈́ͩ͟͠ ̷̸̶̷̷̴̳ͥͪ͟˱̷̴̸̶̺̳̳ͬͦ̈́ͤ̈́ͮͦ̈́͞͠Ͱ ̶̸̹̳̳ͭ͟͠ͳ̶̺ͨͱ̽̈́
̶̸̴̷̵̴̳̹ͣ̈́ͮͦ͟͠ 4 ̈́ /Ͱ̶̴ͤ̈́ͮͦ ̶̸̹̻ͩ͠ ̴̳̹̽ͦ͟ͱ̶̺ͨͱ ̻ ̈́ͨͬ͝͠
̴̸̸̴̷̴̵̹̺̳ͮ̽ͨ̈́ͯͪͪ̈́͂˺̶̵̶̸̵̴̷̹̹̺̹̻̹̹ͨͥͮͩͮ͠͝͠ ̵̷̴̺̹ͤ̈́̈́͠
̵̷̳̳̳̳ͩͨͥ̈́̽ͯͤ͟͟͠ͳ̺ͨ Ͱ̶̶̸̹̹̳̻ͨͥ͟͠˸̹Ͱ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̹͠ͱ
̸̺̳̹ʹ ̸̵̴̴̹̹ͭ̈́ͱ̶̺ͤ̈́ͱ̺ͨ ̵̸̶̹̈́ͥ̈́̈́̈́͟͟0̵̸̶̷̴̷̴̷̸̴̷̴̹̹̻̺̳̻̳̺̳̹̳̺ͥ̈́̈́̈́̽̈́̽ͨͥ̈́̈́̈́ͪ͟͟͟͟͝͠͝͠͠

Ͱ̸̸̴̸̶̶̵̸̳̹̹̹̹ͮͮͥ̈́ͮͤ̈́ͮ͟͟͠ 40 ̴̷̳̳̹ͤͮͬͮͦͤ͟͞͠ͱͦ
.ANDAL4$ ETAL  

̻̹͆͠ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̷̴̹̹̳ͭͮͭ͞Ͱ̴̵̸̹̳̳ͣͪ̈́͟ͱ ̶̸̶̹̳̳̺ͭͨ͟͢͠ͱ̶̵̹̳̳̽ͩ̈́ͦͮ̈́͟͠Ͱ ̶̴̴̸̶̴̳̺̹̳̺̹ͮͨͮͤͮͮͤ͢͟͠Ͱ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̈́ ̽ ̴̷̷̴̹ͮͭͮͤ͞ ̷̸̶̵̸̺̳̺̹ͤ ˰̷̷̴̹ͮͭ̈́͞ ̈́ ̷̴̹ͮͭ̈́͞
̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠ ̵̶̴̳̹̳̈́̽ͦͮ̈́͟ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́ ,AMAT +1 
#OLOOR,, %EVASAGAYAM5 7ENKATACHALAM4  

˲̸̹̻̳ͩ͠  Ͱ̷̴̳ͮ̈́͟͠ ̽ ̷̴̴̺̳̹̹̹ͨͥ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻  ̵̹ͩͱͰ͠ͱ̳͠
̴̳ͯͰ̻ͮͭ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̵̹̺ͩͮ ˺̓͊ Ͱ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̈́ ̽ ̴̈́ͬͮͤͮ
̸̹̳ͥ̈́̽ͮͤͮ͟͠ ̶̴̴̳̹̳ͩ̈́ 4ABDE 4  #ODIWALA )4  ,ARMASE " 
%ESHPANDE1+ ,AUR" "HMED/ $HAUTHE4, #RAHMBHATT
,(  1HADKE 36  .ITRA %  #HUTANI ,,  4INGH *1    ˹̸̳̹ʹ
̹ͩͰ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̹͠ͱ  ̹ͭ ̶̵̸̵̴̺̻̺̻̹ ̴̹ͩ̈́̈́͟͝ ̶̸̹̻ͩͮ͠ ̳ͤͳ̺ͨ
̸̳̺ͮͰ̴̶̵̺̹̺̈́ͨͩͮ˺̵̷̹̺̳̓͊ͩ̽ͮ :ANG98 ;HAO+ $UI:9 
-IU9) .A$. )ATTORI. ;HANG-)  

˱̷̵̴̳̹̻̳ͪͤͣ "HMAD4 "HMAD4 +AIN1  ̶̵̴̳̳̳̳̈́ͩͥͤ̈́ˮ ,UMETA: .ARUYAMA5 8AKANA% ,AMAKURA) (ODA
:    Ͱ̷̴ͮ̈́̈́͟͠ ̽ ̵̵̴̹̹̹̹̹ͦͣͤͥ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠
̴̸̶̴̴̸̳̺̹̳̺̻̳̺ͮͮͮ͟Ͱ̴̶̺̈́ͨ 8IBOONPUN/ 1HUWAPRAISIRISAN
1  5IPPYANG 4    ˮ̴̴̷̳̹ͥ̈́͠͞ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ ̸̹̳̳̹ͩ̽͠ 
̴̸̶̴̴̶̶̴̹̳̺̹̳̺̳̺ͭͮͮͮͯ̽ͦͮ̽̈́ͯ͟͟ͳ̶̺ͨ͢ͱ̳̽Ͱ͟ͱ̸̴̴̷̴̴̳̹̻ͮ̽ͤ̽̈́ͨͬ͞͝͠ͳ̷̵̷̴̺ͣͤ̈́Ͱ̶̷̵̸̶̶̻̹̻̺̳ͩͮͮͤ̽ͮ͟͟ ̸̳̺̳̳̽ͮ͠
̶̸̵̴̳̹̹̈́̈́͝Ͱ̸̶̹̹̺͂ͮͮ͠ ̴̴̴̳̹̹̈́̽ͥ̽ͮ͞ʹ̷̴̴ͱ̵̷̶̹ͩͪ̈́Ͱ̷̵̷̸̶̴̸̶̷̴̴̹̹̹ͩͮͥͮ͠ͱ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ̵̵̷̸̶̵̸̸̵̷̴̹̹̺̳̺̹̹ͩͮͪ̈́ͤ͝͝ͱ
"RACEMOSUS #HATNAGAR. 4ISODIA44 #HATNAGAR3  
̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̹ͮͮ͂͟ ̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́ ̵̶̴̹ͮͮ͠ ̵̹ͩͰ̷̷̴̹͟ ̴̳ ̶̴̹̹Ͱ̈́ ͰͮͰ̷̴̴͞ͱ ̴̹̳ͩͥͮ͠ͳ̹͂͞ ̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́ %11)
 ̷̴̸̵̵̳ͮͣ̈́ͩ̈́̈́ͥ̈́̽̈́͟͟͠͠͠ ̶̴̺̳̹̹̈́ͨͥ͝͠Ͱ̴̵̸̹̹̳̳̳̈́ͨͥͮ͟͠͠ ˮ̴̸̶̴̴̺̹̳̺ͮͮ̈́͟ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̹̻̹ͤ͝Ͱ̷̴̈́͠
̸̶̹ͮ͠ͳͰ̴̳̹ͨ͠Ͱ̴̹̈́͟Ͱ͠ͳͰ̴̳ͮͤͮ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ ̷̴̴̹ͣͨͮͦ͠ ̶̸̹̻ͩ͠  ̵̶̴̻̺ͩͮ̈́ͦ Ͱ ̷̴̴̺̳̹̹̻ͨͤ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́ ̸̵̷̴̹ͱ
,ARMAKAR6 #ISWAS4 $HOWDHURY" 3AIHAN4 "KBAR. 
.UHIT. .OWLA3  
˸̵ͮ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴̈́ ̶̷̴̴̹̹ͥ̈́͂͞ ̈́͂͟ Ͱ̴̹̹̹ͥ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̸̵̷̴̹̈́Ͱ ̻
̵̻ͭ̈́Ͱ ̽ Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱͤ ̵̴̈́̽ͮͦ ̹̽͟  ̸ͤͥͥ   ̸ͤͥͥ ̈́
̸ͤͥͥ ̵̻̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̶̴̵̴̸̵̶̸̶̺̳̳̺̳̳̹̹̈́̽̈́ͮͤ̈́ͨͮͤ̽ͤ͟͠͝
̵̶̷̻̹ͣͤ̈́͟ ̸̴̵̴̹̺̹̈́ͨͮͤͮ͠ ̴̵̴̹̹̹ͣ̈́̽̈́ͥ̈́ͮͯ̽ͮ͠͞͞ ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̵̷̴̻̺̻̈́ͮ͟͞ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ Ͱ ̹̽̈́͟  ̸ͤͥͥ ̷̽͝ ̻ͨ͟͝ͱ̸̹͂
̶̵̸̶̴̶̹̺̹̺̹̹̺ͥ͂ͮ̈́͞ ,UMAR.$4 6DUPA" 4AMMODAVARDHANA
, 3ATHNAKAR6 4HVETHA6 ,ODANCHA(  
˺̴̷̴̳̹ͮ̽͞  ̹ͭ ̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ Ͱ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴̈́ ̴̳
̳ͤͮͬͦ ͰͮͱͰ͠ͱͰ ̴̴̳̻̽͞ ̴̷̵̷̶̴̴̳̺̳̺̻ͮͩ͟ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ  ͱ̸̳
̵̻̳̹ͩ̈́͝͠Ͱ̴ͱ̴̴̸̶̷̴̵̴̳̻̹̺̹̳̹̽ͣͮͤ̈́̈́ͤ̈́ͩͤ̈́ͤ͠ Ͱ̸̵̶̴̹̺̳ͮͮͮͤͮͰͱ̸̶̷̴̴̵̷̵̹̺̺̳̹̳̳̺̈́ͮͦͩͩ̈́͠Ͱ˵̷̸̺̹̻̹ͣͤ͝Ͱ̷̴ͮͯ͠
̺ͮͤ  ̹ͭ ̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺  ̹ͭ ͰͰ̹ͮ͟Ͱ̶ͱ ̳ͤͮͬͤ 
̴̴̳̹̽͞ ̴̽ͮʹ̻Ͱ̳Ͱ ̵̈́Ͱ̴̈́ ̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́ ˯ˮ˷ˮ ̴̴̸̶̹̹̳̹̳ͤͤ̈́ͮ̽ͮ͟ˮ ̈́˯ˮ˷˺ ̴̴̸̶̹̹̳̹̳ͤͤ̈́ͮ̽ͮ͟˺ Ͱ̸̹̻̻̹ͤ̽͝͠ͰͮͱͰ̷̴̹͠  ̹ͭ ̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ Ͱ̹̹̈́͟͢͠ ̴̷̵̷̶̴̴̳̺̳̺̹ͮͩ͟ͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ ̹ͯͤͰ̵̴̹̈́ ̵̴̸̵̴̷̴̴̳̳̻̹̽ͦͩͮͥ̈́͞ͱ˯ˮ˷ˮ
̈́˯ˮ˷˺̷̵̷̈́̽͞Ͱ̳̹̽ͤ̈́͢͟ͳ̵̷̴̷̵̴̳̹̽ͥ̈́͟͞ͳ ̴̷̵̴̹̳̹ͣͤ̈́ͥ̈́͟͞ͳ ̶̷̵̴̴̷̵̴̹̺̹̹̈́ͥ̈́͞ͳ̈́˭ˮ˯˶̷̵̴̹ͥ̈́͞ͳ̶̶̷̺̳ͮͤͤͮ ̴̶̳̳̳̹̳ͥͤͤͤ̈́ͤ͠ͱ̴̸̶̳̹̺̳ͮ͠  %HINGRA% ,UMAR7  
˺ ̴̈́ͬͮͦ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͦ ̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̵̷̴̶̵̹̹̺̻ͩͤ͟Ͱ̳Ͱ̴̴̵̶̴̷̷̸̳̹̺̻̹̺̽ͮͯͩͮͤͮͯͣ͟͞ ̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̷̴̷̴̷̵̳̺̺̺̳̹̹ͮͯͩͮ̽ͤ͠͠ +ALALPURE4 #AGEWADI7 4HAIKH*  
˸̹Ͱ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̹͠ͱ  ̹ͭ ̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̸̵̷̴̹̈́Ͱ ̳ͤ͢
̵̸̹̺̳̹ͩͮͬͨ͠Ͱ̻ ̈́͟ͳ ˮ̸̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̷̶̺̺̻Ͱ̳ͮ͠ ̵̹̺ͩͮ ̸̳ͬ͠ͳ 

˵̷̴̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̳̺̺̳̺̹̈́ͪͮͯ̈́͠Ͱ"RACEMOSUS̻͝Ͱ̵̷̶̹̺̺̹ͩͰ̴̳ͮͯ
̴̸̳̳̺ͮͰ̴̶̵̺̹̺̳̹̈́ͨͩͮͩ̽ͤ̈́͟͠ͳ̵̷̴̶̵̹̹̺̻̈́ͩͤ͟Ͱ̳Ͱ̷̹̹̳̽̽͟͠ʹ̴̷
̴̻̈́ͥ̈́͝Ͱ̴̴̳ͱ̶̸̵̴̺̹̹̹̹̹̻̺̳̻̈́ͯͥͦͦ̈́ͬͤ͟͠1LASMODIUMFALCIPARUM
,AUSHIK /,  #AGAVAN "  3AHUMAN ""  .OHANAKRISHNAN % 
,AMARAJ$ &LANGO( ;AHIR"" 4AHAL%  

̹̹̓̽ͨ͠Ͱ̴̵̸̶̵̳̹̹̹̈́ͩ̈́ͥ̈́ͮ̈́͟͠͠Ͱ̴̶̷̵̴̶̷̴̴̳̺̹̳̹̹̈́͂̈́ͩͥ̈́͟Ͱ̸̶̹̺̈́ͮͮ͠ 1OTDUANG #  .EEPLOY .  (IWANON 3  #ENMART :  
1HARMACOPOEIA *   7ISAVADIYA /1  /ARASIMHACHARYA " 
  ̻ͮ͝͠ ͰͮͰ̷̴̈́͞ ̴̳ ̴̴̻̈́ͤ̈́ͯ ̶̶̷̺ͮͤ̈́ ̵̹̹̽͟Ͱͮͦ ̺Ͱ̵̴̳ͮ ̈́
̺Ͱ̵̴̴̶̵̷̶̳̻̹̻ͮ̽̈́ͤͩ̈́͢ͳ ̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̸̶̵̴̳̹̹̹̹͂ͪͮͩͮͤ͠" ̻̹͝͠
ͰͮͱͰ̷̴̹͠  ̹ͭ ̶̸̹̻̳ͩ͠ ͢ ̹̺̻ͩʹ̴ͮͤ ̶̺̻ͮͤ͠ͱ̵̺̹̹ͤ ̴̴̻̹̈́ͤ͂
̶̶̷̺ͮͤͮ 4HARMA 1  $HAUHAN 14  %UTT 1  "MINA .  4URI ," 
(UPTA#% 4URI01 %HAR,- 4HARMA% (UPTA7  
̴̳̓ͬ̈́Ͱ̵̸̺̹̹̳̳ͮͩ̽ͮ͠ ̹ͭͰ̷̴̶̷̵̴̶̴̴̺̹̳̹ͮ̈́̈́͂̈́ͩ̈́ͮ͟͟͠ͰͮͱͰ̶ͮͮ͠ͱ ̸̳̺ͮͰ̴ͮͤͮ ̴̳Ͱ̺̈́ͨ ̵ͩͮ ̴̴̸̴̷̴̵̳̹̹̺̳ͪͪ̈́ͱͦ  ̴ͥͤ͠  ̈́
̹ͤʹ̻̺ͨ ̈́͟ͱ̺ͮ ͱ̸ ̹̺̻ͩʹ̴ͮͯ ̴̶̻̹̺̻̈́ͤͮͤ͠ͱ̵̺̹ 4HARMA 6 
,UMAR/ 4INGH# .UNSHI3, #HALERAO4  
˭̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̻ͩͩ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ " RACEMOSUS ̴̹ͪ̈́ͳͰ̳ͮ͠ Ͱ
̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̽ ̴̹̳̹̈́̽̈́̽ͮͤ͟  ̻ ̶̳ͤͪ̈́Ͱ ̵̻ͭ̈́Ͱ̴̶̳̹ͨ̈́̈́͠͝Ͱ
˲̶̷̵̶̹̺̳̹ͩ̈́ͥ͠ͱ Ͱ̴̹̈́͟Ͱ̷̴̴͠ͱ ̵̈́Ͱ̴̈́Ͱ ̴̻̺̳̺̹̻ͥ̈́͠ ̻ Ͱ̸̳̳ͮͩͦ͟
̸̶̴̶̺̹̹̺ͮ̈́͞ ̴̹̳̻̈́̽̈́̽ͮ͟ ̵ͩͮ ͰͰ̷̷̴̴̈́͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ &RGUL : 
&RKAN5 6ZUN) (ENC) "LTUG5 &RGINOZ&  ˭̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̳ͩͩ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̻̳͝͠ ̵̷̻̺̳̺̹̽ͨͤ͠ ̵̴̷̴̴ͩͮͥ̈́͞ͱ
̻̺Ͱ̵̷̴̴̹ͱͰ̴̵̸̳̳̈́ͨͮͦͮ̈́͟͠͠Ͱ ̹ͭ̈́͟ͳ̺ͨͱ̸̴̷̴̷̴̴̹̳ͩͥͮ̈́̽ͤͬ͠͞ͱ̻̺Ͱ̵̷̴̴̹ͱͰ̴̵̸̳̳̈́ͨͮͦͮ̈́͟͠͠Ͱ̳̹̹̹̹̽ͩͤͥ͟ͳ̴̻̈́ͥ̈́͝Ͱ̴̴̳ͱ̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́$:1&Ͱ̷̴ͩ̈́ͪ̈́͞ 1ALANISAMY/ .ANIAN
4 ̵̸̹̻4INGLA3 ,AUR3 "RORA4 +AITAK7  ˸̵ͮ
̵̻̳ʹ̷̴̴̈́ ̷̴̸ͩ̈́ͮ͞  Ͱ̸̸̴̳̹̻ͮͮͤ͠ ̵̷̳̳̺̳̹̹ͩͪͤͤ͠  ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ
̶̶̷̵̶̹̺̳̺ͩ̈́ͥͨ͢ͱ ͩ̈́͟Ͱ̷̴ͮͭͮͯ ̵̈́Ͱ̷̴ͨ 4(05  4(15  ̶̵̹ͮͰ̸̳̺̹Ͱ̹̹ͥ ̵̴̻̻̈́̈́̈́͝͠͝ ̈́ ̶̵̹ͮͰ̸̳̺̹Ͱ̹͂ ̻͠ʹ̴̹͂ ̶̹̳̺̳ͣͣ̽ͮ ̶ͩ̈́͠ͱ
̵̸̷̴̴̷̸̶̵̸̸̵̷̴̹̹̺̳̹̺̳̺̹̹ͮͨͮͤͤ̈́͝͝͠Ͱ̴̵̳̈́̽ͤ̈́͂ͦ̈́Ͱ̴̈́Ͱ 
̹ͭ Ͱ̸̳̻̽͢ ̴̳ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̻ͥͩͩ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̻͆Ͱ ̴̸ͮ̽ͨ̈́ͯ
̵̈́Ͱ̷̴̸̶̷̵̸̶̶̳̺̳̳̻̹̻̺̳ͨ̽ͮ̈́ͩͮͮͤ̽ͮ͟͟͠ ͱ̸̈́̈́͟ͳ̺ͨͱ̸̴̸̶̴̳̺̹̳̺ͮͮͮ͟  ̈́ ̶ͩ̈́͠ͱ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ ̷̸̶̵̸̺̳̺̹ͤ ̶̶̷̵̶̹̺̳̹ͩ̈́ͥ͠ͱ
ͩ̈́͟Ͱ̷̴̴ͮͭͱ ͂ͦ ̵̈́Ͱ̴̈́Ͱ 3AHIMAN 0  ,UMAR .3  .ANI 55 
/IYAS,. ,UMAR#4 1HANEENDRA1 4URENDRA#  
˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͮ̈́Ͱ"RACEMOSUS̶̻̹ͮ̈́͟͟͝͠͠ʹ̷̴̴̴̸̷̵̴̳̳̺̳̺̳̻̈́ͮ̈́ͨ͝͠ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̵̹̺ͩͮ #ACILLUS SUBTILIS  4TAPHYLOCOCCUS
AUREUS  4TAPHYLOCOCCUS WERNERI  1SEUDOMONAS AERUGINOSA ̈́
&SCHERICHIA COLI  1ROTEUS MIRABILIS  ,LEIBSELLA PNEUMONIA 
1SEUDOMONASPUTIDA˵̴̴̷̸̶̵̸̺̳̹̺̳̺ͨͮͯ͠Ͱ̸̴̷̴̵̹̺̳ͪͪ̈́͂
ͤͥͤ͠   ͤͥͤ͠   ͤͥ ͤ͠  ̵̹ͩͱͰͮͰ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ  ̶̹ͦʹ̻ ̽
̷̴̴̺̳̹ͥͤ̈́ͪͮͤ ̸ͤͥ  3AVISHANKAR, ,IRANMAYI( -ALITHA5. 
1RIYANKA5 3ANJITH5 4OMESWARAO4 3AJU73, %IVYA"  

˸̵̷̵̳̳̺ͩͮ  ̹ͭ ̶̺ͤ̈́ͱ̺ͨ ̸̵̷̴̹̈́ " RACEMOSUS  ̵̴̺̳̹ͮͪ̈́ͯ͟
̵̴̶̳̳ͩͮ̽ͮ͞͠ͱ̻Ͱ̸̵̷̵̷̵̳̳̳̹ͮͩͦ̽ͥ̽ͮͩͮ͟Ͱ̴̴̳ͱͰ̴̶̳̺̹̺ͥ̈́̈́
(ARG% "GARWAL+ (ARG%4HATAWAR  ˺̸̳̳̺ͮͮͤͮ͟Ͱ̴̶̺̈́ͨ ̻̳͝͠ ̹ͩͰͱ̴̳̳̽ ̽ ̶̴̴̳̹̹ͩ̈́ͤ "  ̶̵̸̵̺̻̺̻̳ ͱ̸̹̹ͥ
̴̷̶̵̷̴̹̳̺̹̻ͩ̈́ͥ͟͝ (AITONDE# +ETMALANI.  
̴̳̓ͬͮͤͮͰ̵̺̹̳̹ͤͮͩͰ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̹͠ͱ ̸̴̸̹̹̳̳̹ͭͩ̈́ͪͮ̈́ͮͯ͂͟͠͠͞͠͠ ̶̵̴̳̳̳̳ͩͥͤ̈́ " ,UMETA :  .ARUYAMA 5  8AKANA % 
,AMAKURA )  (ODA :    ̳ͤ͢ ̴̸̶̴̳̺̹̺̹̻ͮͮͪͮ͟ ̈́͟ͳ
4EKINE 5  *KEGAMI '  'UKASAWA /  ,ASHIWAGI :  "IZAWA 5 
'UJII: 3UANGRUNGSI/ .URAKOSHI*  ̵̹̈́ͩͱͰ͠ͱ̴̳̺ͮ͢
̵̳̹̺̳̺ͮ͝Ͱ̴̷̷̸̺ͮͯͣ
"RACEMOSUSͰ̵̷̵̷̴̴̹̹̹̺̻̹̹̈́ͩͮͨͪͥ͟͢͠͠ͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ ͱ̸̳
̵̷̴̻̺̳̺̹̻̽ͨͤ̈́ͥ̈́͢͠͝ͳ̴̹̳͂̈́͂͟͞ͰͮͰ̴̷̴̴̈́ͨ͠ͱ̶̹͠ͱ̴̸̶̹̹̺͂ͮͮ͠  ͱ̸̳ Ͱ̹̺ͦͮͨ͟ ̹͟ ̶̸̳̻͟͠ ̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̹̹ͥ ̶̸̹̻ ̈́ ̷̵̷̹ͩͩ͟ʹ̳͢
̸̹̹ͩͬ͟ʹ̷̴̴ͱ ̶̹ͮ̽͠Ͱ̹͂ ̴̸̹̹̹ͮ͝͠ ̴̸̻̳ͬ͠ #HATNAGAR . 
4ISODIA 4    ͐ ͠ͳ̷ͯ͟ ̵̸̹̹̹ͩͬ ̸̵̷̴̹ͱ " RACEMOSUS
̷̷̸̺ͣͮͰ̴̵̵̴̴̷̴̹̺ͮͯͩͮͦ̈́ͮͦͩͩͮͮͦ͞͞Ͱ̵̸̳̳ͮ̽ͦ˺̴̷̴̳̹̈́̽͟͞ ̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱ ̵̺ͮͰ̶̳̹̺̈́͠ ʹ̺̺ͮͱ ̷̷̴̺̳ͩ̈́̈́ͨͮͦ͠͠ ̸̴̺̈́ͮ͠
̶̹ͮ̽͠Ͱ̴̸̴̸̹̹̹̹̻̳͂ͮͬ͝͠͠ ̶̷̸̵̷ͪ̈́͂̈́Ͱͱ̸̶̴̸̹̺̻̹̽̈́ͬ͠Ͱ̹̹ͥ
̶̻ͮ̽͠ ̴̳ ̺̈́͠ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ " RACEMOSUS .ANGAL "  1ANDA % 
4HARMA.  ̸̴̻̹̹̳̳̹͆ͩ̽͠ ̷̴̴̹̺̳̹ͭͨͮͯ̈́͠Ͱ̴̹ͮͯ͟
̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ"RACEMOSUS̳ͤͳ̴̺̻ͨ̈́ͥ̈́͝ͳ̻̈́͟͞ͳ̵̸̹̹̹̺̹ͭͤͮͮ͟
̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̵̸̶̹̹̺̳̺̻ͥͩ̈́͠ͱ̵̹̻ͩͮͯͤ͂ʹ̈́ ̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̵̶̴̴̳̹̹̹̺̳̳̹ͥͩͥͮͤ͟͠p1(& ̵ͩͮͰ̸̵̶̴̴̷̵̹̺̳̹̳̳ͮͮ̈́ͩͤ̈́͟͠
ͱ̸ ̵̷̵̳̳̺̻ͩͩ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴ͱ 7ENKATESAN /  5HIYAGARAJAN 7 
/ARAYANAN4 "RUL" 3AJA4 (URUSAMY4  
˵̸̶̷̵̷̴̴̴̸̺̳̳̹̳̳ͩͮͤͨ̈́̈́ͩ̽ͮ͟͠͠ ̷̴̴̷̸̶̵̸̹̺̳̹̺̳̺̳ͭͤͨ̈́ͮͤ͠ͳ̺ͨͰ̶̸̵̸̴̴̸̹̻̹̺̳̹̻̳̺ͮͩͮ̈́̽ͮ͟͟Ͱ̴̶̺̹̈́ͨͩͰ̴̷̴̴̹̈́ͬ͟ͳ̵̴̹̈́̽ͮͦ͟Ͱͮ̈́͟Ͱ̵ͥͮ̈́͝Ͱ̵̹̻͟$ANDIDA 6MA# 1RABHAKAR
, 3AJENDRAN4  ˲̷̵̷̸̴̷̴̹̹̺ͤͩ̈́͟Ͱ̷̺̹ͮͤ̈́͠Ͱ̷̴̹ͥ͠ ̵̹ͩͱͰͮͮ͠ ̶̴̻ͮͨ͠ ̴̴̻̻ͣͥ̈́ͪͮ͟ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ  ̶̸̸̹̈́ͨͮ͠
̹ͮ͟͝Ͱ̳ Ͱ̸̸̳ͮͮͮ͠͠ ̸̹̻͝͠Ͱ̴̴̳ͱ ̵̶̴̴̹̺̳̽ͱ ̶̵̹ͩ  ̳ ̴̈́ͬ̈́
̸̴̷̴̷̵̴̸̵̴̵̵̸̹̹̺̹̹̹̳̳̹̻̹̺̹ͤͩͮͣ̈́͂̈́͂ͩ̽ͮͩͤ̈́ͩͮͥͮ͠͠͝Ͱ̻
̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ .ISHRA1, 4INGH1 1RAKASH# ,EDIA" %UBEY
/, $HANOTIYA$4  
˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ̵̶̴̴̹ͮͮ̽ͮ͠ʹ̵̻̈́͢Ͱ̷̴̴̷̶̷̵̴̳̳̹̹̹̺̻ͨ̽ͥͨͥͦͮ͠͠ ̺̳ ̵̷̵̺ͮͥ̈́ͪͮ̈́͟͠Ͱ 5IWARI "  "GARWAL "  4HUKLA 4 
%UBEY(  ̴̳̓ͬ̈́Ͱ̵̸̺̹̹̳̳ͮͩ̽ͮ͠ ̴̴̷̹̳ͭ̽ͩ̈́͟͞Ͱ̷̴̴ͮͭͱ ̵̈́Ͱ̴̈́Ͱ ͊˸˺˸ Ͱ ̳ͩ̽ͤ̈́͠ ̽ ̴̶̴̹̹̳ͮͤ͟͞ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱͤ ̵̈́Ͱ̴ͱ
̷̶̷̵̴̹̺̻ͦͮ͠Ͱ̷̴̴̳̹ͩ̽ͤ̈́̈́ͩ̈́ͩͬ͠͠ͱ̴̷̸̶̷̵̷̴̴̶̻̳̺̹̹̺̻ͤ̈́ͥ̈́͟
̶̴̹ͩ̈́̈́ͮͦ͟͟͟͠ ̺Ͱ̵̴̳ͮ ̽ ̷̵̷̶̷̵̴̷̹̺ͥ̈́ͩͦͮͤ̈́͢͠ͳ  ͱ̶̴̹ Ͱ̸̳̻̽͢
̴̸̵̶̴̵̷̸̶̵̸̸̵̷̴̳̹̻̹̺̳̺̻̹ͮͨ͠ͱ̵̶̴̹̻̺ͮͮ͠Ͱ̵̴̷̸̶̷̵̷̴̴̳̺̳̹ͮ̽ͩͮͤͨ͠ͳ ̷̵̷̶̷̵̴̷̹̺ͥ̈́ͩͦͮͤ̈́͢͠ͳ ̴͍ͮʹ̷̴̴ͱ ̵̈́Ͱ̴ͱ
͊˸˺˸̶Ͱ̵̺̹̈́ͮͨͩ͟͞Ͱ̶̸̵̸̶̷̵̷̹ͮͮͯͮ̽ͮͪͰ̶̴̴̹̻̳ͮͮͦ̽ͦ͟Ͱ̵̹ͳͰ̴̳ͨ ̺̹̻ͤͩ̈́͟Ͱ̷̴̴ͮͭͱ̵͂ͦ̈́Ͱ̴ͱ̵̹̽ͥ͠ͱ̶̳̺ͨ͟͢ͱͱ̸̸̵̶̴̷̷̸̳̹̳̺̈́̽ͦͮͮͯͣ͟ 7ISAVADIYA/1 /ARASIMHACHARYA"  
̻̹͆͠ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̹ͭ"RACEMOSUS̷̷̸̺ͣͮͰ̴̵̴̷̵̷̷̴̷̵̹̳̺ͮͯͩͮͯͥͮ͟Ͱ̴ͮͦ ̵̹̳̳̽ͦ͟͠  ̸̺̳ͮͦ ͱ̸ ͦͰ̵̹̹̳͝ ˮ̷̷̵̳ͨͪͥͯͤ͠ ̈́
˸̵̸̴̶̴̳̹̳̈́ #HATTACHARYA "  .URUGANANDAM "  ,UMAR 7 
#HATTACHARYA4  
˸̷̴̹̺̳ͪ̈́͠ ̷̴̴̺̳̹̹̹ͤͨͥ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̸̵̷̴̹ͱ " RACEMOSUS
̹̹ͭ͟ Ͱ̸̸̴̳̹̹ͮͮͥ͠ ̸̸̴̹̳̹͂Ͱ̹͂ ̸̶̹̺̹ͮ͠ͳ ̸̹̹ͩͬ͟ʹ̷̴̴ͱ
̴̷̵̴̹ͯ̈́Ͱ̸̶̶̷̹̳̻̻̳̺̹̹̺̳̻̻ͥ̈́ͩͤͩ̈́ͤͥͥ̈́ͤͮͬͯ͠͝Ͱ̴̷̴̹ͪ̈́ͮͯ
ͱ̸ ̴̷̵̵̷̸̵̴̹̹̺̺̹ͯͩͮͯ 1ARIHAR .  )EMNANI 5   

˸̸̴̹̳̳̹̽ ̷̸̶̵̸̵̶̴̵̵̴̸̶̴̹̺̳̺̹̳̹̳̺̹̳̺̻ͭͮͮͥͨͮͮ͢͟͠͠ 
̶̹̳ͩ͠͝͠ͳͳͮ͞ ̶̴̺̻ͩ̈́ͨ ̸̶̹ͮ͠ͳͰ̴̳̹̹ͨͥ͠ ̸̹̹ͩͬ͟ʹ̷̴̴ͱ 
Ͱ̸̸̴̳̹̹ͮͮͥ͠ Ͱ̴̈́ͨͮͤͮ͠ ̵̸̳̳̳ͮͤͮ͟͠ ̶͍̳̺ͦͮ Ͱ̈́͟ ̸̶̹ͮ͠ͳͰ̴̳̹̹ͨͥ͠ ̸̻̹ͬ͟ʹ̷̴̴ͱ ̸̹̳̻ͥ̈́ͩͤͩ ̈́ ̶̶̻̳̺̹̹ͤͥͥ ̺̳̈́͠ ̸̹̻ͤ̽
̵̴̹ͩͮͪͮͩͰ̹Ͱ̳ʹͮ͠Ͱ̵̸̻ͮͯͩͮ̈́͠Ͱ̴̴̵̸̵̴̳̹̳̺̈́̈́ͩͣ̈́ͮͪ̈́̈́̽ͮͦ͠
̴̷̵̷̷̴̷̵̹̳̺ͯͥͮ͟Ͱ̴̵̷̶̹ͮͦͩͪ̈́Ͱ 3AO"3  
̻̹͆͠ ̸̴̹̳̳̹ͩ̽  ̹ͭ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̸̵̷̴̹ͱ " RACEMOSUS Ͱ̹̹̈́͟͢͠
̶̴̳̽ͦͮͮͤ ̷̷̸̺̹ͣͤ ̵ͩͮ ̸̵̴̳̹ͪͮͤ̈́ ̴̹̹̹ͤ͂͠͞ ̳̹̽̽ͮ͠
˲̷̵̴̺̹͂̈́͟ ̸̴̷̴̹̹̺ͤͩͮ " RACEMOSUS ̻ͮ͝͠ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̈́ ̴̳
̴̳̹̺̹̺̻ͩͩͮ͞ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̈́  ͱ̸ ̻̹͝͠ Ͱ̶̴̺̳̹Ͱ̷̴̹͠  ̳ͤͳ̺ͨ
̴̶̳̺̺̽̈́ͨ͟Ͱ̸̸̳̺̳̹̺̹ͮͮͮͩͩ̽͠ ̷̳̽ͥͮͨ͝͠ ̴̴̸̴̻̺ͩͦͮͮͦ̈́ͮ͠͠
#HUTANI,, 1AUL"5 'AYAD8 -INDER4  
̴̶̹̓ͬ̈́̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠ ̷̸̶̵̸̶̹̺̳̺̺̺̳̺̳ͭͤ̈́ͮͨ͌Ͱ̵̴̳̈́ *7  ͱ̸ͮͯ Ͱ̹̹̈́͟͢͠ ̶̴̹ͮͨ͠ͳ ̵̵̸̹̺̳̹ͩͮͰ̹ͳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ
.ITRA4, 1RAKASH/4 4UNDARAM3  

˵̸̶̵̸̸̵̺̳̺̹ͮ
˲̵̸̴̶̸̳̳̹ͮ̈́̈́ͯͨ͂͟
4ARACAINDICA
˯̶̸̷̴̺̺̳̺̈́ͮͨͦ̈́ͮ ̸̷̳̺̹ͦ͠ ̷̸̷̷̸̷̵̴̴̳̺̹̹̳̹ͩ̈́ͦͯͩͥ̈́ͮ͟͠͠͠ 
̷̸̷̴̳̺ͩ̈́ͦ̈́  ̷̸̶̵̴̴̹̹̳̽̈́ͩͪ̈́̈́̈́͟͟  ̶̷̵̴̺̳̹ͮͰ̈́ ̷̴̹̹͂͠Ͱ̳ 
̴̷̹̈́͠͠Ͱ̳  ̳̹ͥ͠Ͱ̳ ̈́ ̴̳̺̹ͩͨͤ̈́ͮ͠Ͱ̳ ̸̶̹̺ͮͮ͠  ̶̶̷̵̴̺̹̺ͮͮ 
̸Ͱ̷̵̷̴̺ͪͮ ̸̷̷̵̹ͤͩͣ͠ ̷̴̴̳ͩ̈́ͥ̈́P%ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ͟ ̷̵̴̴̳̹ͩͥ̈́̈́͟͠  ͮͥ͟͠ͳ̸̹̽ͮ͟  ̴̴̳ͪ̈́̈́ͮ͟  ̷̸̴̴̹̳ͯͪ̈́̈́ͮ͟͠  ̴̴̸̳̹̹̈́ͥͥ̈́̽ͮͮ͟͠͠ ̴̹̈́̈́̽ͮ͟͠ ̴̻̹̈́ͩ̽ͮ͟͟ ̷̸̶̸̶̵̴̺̹̹̳̹ͤͮ̏ͮͩ̈́̽ͮ͠͠ ̵̵̷̴̹̳̹̈́̽̈́ͪͮ̽ͮ͠͠ ̶̴̵̶̵̴̴̳̹̳ͦ̈́̽̈́ͮ̈́ͩͪ̈́̈́ͮͮ͟͟͟˺
̶̷̵̴̺̹̺̈́̏ͪͮͮͥ͠ͳ̸̹̽ͮ͟
˱̴̈́̽̈́ ̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ ̵̵̴̹̹̹ͦͣͤͮͯ͠  ̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠  Ͱ̴̹ͮͯ͟ ̈́
̷̴̴̺̳̹ͨͮͯ͠ ̸̵̹ͮ4ARACAINDICA̴̷̴̴̴̸̷̵̴̻̹̳̳̺̳̺̳̻ͮͪ̈́̈́ͮ̈́ͨ͝͠͝͠ ̺̳ ̵̵̸̹̺̹ͩͮͥͮ͝Ͱ̻ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̹ͩ Ͱ̴̷̴̴̹̈́ͬ͟ͳ ̹͟
̵̴̺̳̈́̽ͮͦͬͤ̈́Ͱ ̸̺̳ͮͦͱ̸4TAPHYLOCOCCUSAUREUS &SCHERICHIA
COLI  1SEUDOMONAS AERUGINOSA  #ACILLUS CEREUS  ,LEBSIELLA
PNEUMONIAE  1ROTEUS MIRABILIS  4ALMONELLA TYPHIMURIUM ̺̳
4TREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ̈́ ̵ͥͮͮ͝ $ANDIDA ALBICANS ̈́
$RYPTOCOCCUS ALBIDUS ˲̷̵̷͟ Ͱ̶̈́ͦ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠
̷̸̶̵̸̺̳̺ Ͱ̹̹̈́͟͢͠ ̴̶̴̳̹ͯͮͨ̈́ͬ͠ͳ ̴̸̷̵̴̳̺̳̺̳̹ͮ̈́ͨ͝͠ͳ ̈́
̵̵̸̹̺̹ͩͮͥͮ͝Ͱ̹ͳ̈́͟͢ͳ 1RATHIBA+ .ALATHI3"  
̶͈̹̈́͟͠ʹ̻Ͱ̳ͮ͠ ̸Ͱ̸̺̈́ͮ 4ARACA INDICA ̴̳ ̵̵̸̹̺̳̹ͩͮͰ̻ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ˱̷̸̵̷̴̴̸̶̴̶̻̺̳̺̹̳̳̹̺̻̺̹̺̹̺̽ͨͮͩ̽ͮͩͪͪͮͮ̈́ͨ͠͠͞
INVITRO ̴̴̴̸̴̶̵̸̹̹̹͈̳̺̹̳̻̺̳̹ͭ̈́ͤͣͤͮͨ̈́ͩͦͮͮͦ̈́ͮͤͮ͟͠͠͠͠Ͱ̵̴̸̴̷̴̵̹̺̳̈́̽ͮͦͪͪ̈́ͱͦ ,AUR+% .ISRA,+*  
ˮ̴̸̶̴̺̹̺̹̹ͮͮͪͮͰ̳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ 4ARACA INDICA ̶̶̷̵̶̹̺̳̳ͩ̈́ͥ͠ͱ ̻
̵̻ͭ̈́Ͱ̴̳̹̹̈́̽ͨ͠Ͱ̴̴̷̳̳̺̹̹ͮͦͤͮͦͤ͟͞͠ͱͦ˺ͮͱͰ̷̴̹͠ ̹ͭͰ̴̳̺̳ͥ̈́
̸̳̺̳̻̳̻̺ͤ̈́ͨͬͮ͝͠͝͠͞͠Ͱ̶̵̳̹̺̹ͩͮ͟Ͱ̷̸̶̵̸̹̹̺̳̺̻ͥ #HANDARY
.+ $HANDRASEKHAR.+,3 "VERIAPPA,.,  
˭̸̷̴̷̷̸̹̺̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͮͯͣ͠͞ ˮ̴̷̴̸̺̳̺̳̳̺ͮ̈́ͮͮ͟͝͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ ̷̴̴̷̸̶̵̸̺̳̹̺̳̺ͤͨͮͦ̈́͠Ͱ̸̵̹ͮ4ARACAINDICA̴̵̴̵̻̹̳̻ͤͨͮͦͭ̈́͠Ͱ̵̻̈́ͭ̈́Ͱ̽
̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̶̵̷̴̷̴̷̴̳̺̺̹̹̺̹̹̳̺̹̻̳̹̳ͮͤͩ̽ͪͮͤ̈́ͤͪ̈́͟͝͝͠Ͱ̹̽̈́͟
̸̷̵̵̴̹̳̹ͤͥͥͩͨ͠ ̷̸̶̵̸̵̺̳̺̹ͩͱͰͮͰ̴̴̸̷̴̸̳̻̹̻̳̺̽ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͮ͞͠͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ 1REETHI' 'ERNANDES+ 1RICILLA,  

̴̶͍̳̺̺̈́ͨ͟ ̶̺ͮ͠ͱ 4ARACA INDICA ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ ̴̸̻ͣͪ̈́ͳ ͔˰˲
̻̳͝͠ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̳ ̽ ̶̶̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱͤ ̵̴̈́̽ͮͦ ̵̴̴̸̹̽ͮͮ̈́͞Ͱ 
̸̺̳ͮͦ ͱ̸ ̷̵̷̴̺̹ͩͯͮͯ͠ ̷̵ͣ̈́  ̵̵̹̹̹ͦͣͤ͠  ̷̴̺̳̹ͤ͠ ̈́ Ͱ̹̳͟
̶͈̹̈́͟͠ʹ̻Ͱ̶̳̳͠ͱ ̵̺ͮͰ̶̳̺̈́ͨ͠ ̶̴̻  ̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̳̹̹ͥ ̷̴̵̴̹̳̺̹̹ͣ̈́ͤ͝͝ ̳̽ ̹̹̹̹ͩͤͥ͟ͳ ̸̷̵̳̺̹̹̺̹̺̳ͣͤ ˵̸̶̵̸̺̳̺ ̶̺ͮ͠ͱ
4ARACAINDICA̴̴̷̴̳̹̽̽ͤͬͮ͞Ͱ   ̸̹̹̹̺ͤͮ͠Ͱ̴̸̻̳̺ͮͰ̴̶̷̺̻̈́ͨͤͮͬͯ "NGAD7 )OUTEM,3 +ANA3AJA 4AIKET4 
4ANDEEP4 "SHUTOSH.  
˸̵̹̺ͮͰ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̻ ̈́͟ͳ Ͱ̴̹̹͂͟ ̶̶̷̴̻ͩ̽̈́͂ ̸Ͱ̸̺̹̈́ 4ARACA INDICA
̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̹ ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ̴̶̳̹ͨ̈́̈́͠͝Ͱ ˱̷̻̺̳̺̽ͨ͠ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ
̸̹̳̳ͩ̽Ͱ ̶̶̷̴̹̻ͭͩ̽̈́ͱ̸Ͱ̸̺̹̈́4ARACAINDICA̵̹ͩͱͰ͠ͱ̵̹̺ͩͮ͢Ͱ̵̸̳̹ͮ̽Ͱͮͯ ̷̴̹̺̳ͩͪ̈́͠  ̹ͭ ̹ͩͰͱ̴̳̹̽ ̽ ̵̴̷̴̴ͩͮͥ̈́͞ͱͤ
̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̶̷̸̵̷̹͂ͪ̈́͂ ̶̺̻ͮͤ͠ͱͪ̈́͢ͳ̶̷̸̵̷̶̷̴̷̴̴̶̴̷̵̶̴̴̻̹̺̹̹̺̳̳ͪ̈́͂ͮ̽̈́ͥͮͦͮ̽ͤͩͥͮ̈́͟͟͠͠Ͱ̶̹ͮ̽͠Ͱ̴̸̴̸̹̹̹̹̻̻͂ͮͬ͝͠͠
.ARUTHAPPAN7 4AKTHI4HREE,  
˸̵̴̹̺̳̳̳ͮ̽ͩͨ͠ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̷̴̴̺̳̹̹̹ͨͥ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̶̺ͮ͠ͱ
4ARACA INDICA ̴̹ͪ̈́ͳͰ̶̳̳͠ͱ ̴̳ ̺Ͱ̵̴̴̳ͮͮͦ ̷̹ͤ͟͠ͱͦ ̽ Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱ̷̴̵̺̹̻̳ͤͤ͟͝ͱ̸̻̳ͩ͠ Ͱ̸̸̴̸̵̴̴̳̹̹̳̳̳̹ͮͮͥͥ̈́ͤ͠
˵̴̴̷̸̶̵̸̺̳̹̺̳̺ͨͮͯ͠4ARACAINDICAͰ̸̴̴̹̳̹̽̈́ͤͥͥ̽͟͞
̴̽ͮʹ̻Ͱ̳Ͱ̴̵̳͝ͱ̸̳ͩ͠ ̷̷̸̴̶̺̳̺̻̳ͣͩͰͬͰ̸̹̻ͮ̈́͟͝Ͱ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̸̷̴̸̹̳̹ͮͯ̽ͮͣͤ͟͠Ͱ̸̹̽̈́ͤͥͥ͟ .UJUMDAR". 
/AIK%( %ANDGE$/ 1UNTAMBEKAR).  
˵̶̵̷̴̴̷̷̸̺̹̺ͥͮͯͣ ͩ̈́͟Ͱ̷̴̴ͮͭͱ̴̶̸̺̹̻̻̳̺ͤͮ Ͱ̴̶̶̷̴̹̹̻͂ͩ̽̈́͂͟4ARACAINDICAp6 ̸̷̵̵̴̹̳̹ͤͥͥͩͨ͠ ̻͝Ͱ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴ͮͯ
̴̳ ̵̻̳ͭͦ ˺̴̹̻͟ ̶̶̷̴̻ͩ̽̈́ͳ ̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̻Ͱ̳ͮ͠ ̵̹̺ͩͱ̹ͥͤ  ̴͟ͱ
̷̵̶͍̳̳̈́ͥ͝͠ͱͰ̵̳ͮʹ̷̴̷̶̵̷̴̴̸̳̺̹̳̳̺ͥͮͰ̴̶̸̵̴̺̺̳̈́ͨ̈́ͨͮͩͮ͠ͱͰ̴̶̴̸̴̴̹̺̻̹̳̈́ͣͪ̈́ͨͮͦ͠ͱ̴̸ͮ̈́͢͞Ͱ ̷̻̽ͨ͟͝͝ͱ̸̵̷̶̷̴̴̹̹̺̳̹͂ͩͥͥ͂
̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́ .ITRA4, (OPUMADHAVAN4 7ENKATARANGANA.7 
4HARMA%/, "NTURLIKAR4%  
ˮ̴̷̴̳̺̻ͨͥͮ͠͞ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ Ͱ̴̹ͮͦ͟ ̺̳ ̶̵̺̹ͩͮͰͮͦ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ
̸̵̹ͮ4ARACAINDICA̴̹ͪ̈́ͳͰ̳̻ͮͬ͠Ͱ̷̵̶̸̵̳̻ͯͪͨͮͦͭ̈́Ͱ̴̶̳̹ͨ̈́̈́͠͝Ͱ˷ͮ͟͝Ͱ̷̸̶̵̸̸̶̴̴̷̳̺̳̺̹̳̳̻̹ͮͩ̽ͮͮͨ̽͠͠͝͠ͳͳ̻̈́͟͞ͳ
̵̸̶̳̺̳ͩͮͤͥͥͤͮ̈́͠Ͱ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̸̴̵̷̴̷̹̺̹͍̹̈́̽ͤ͠͝͠ͳͰ̴̸̳̳̳̺ͨͮ͠Ͱ̴̶̺̹̈́ͨͤʹ̷̻̺̹ͮͩ͝Ͱͱ̴̴̳̳̳̽̽ͱͰ̴̶̺̈́ͳ̶̷̵̴̺̹͂ͮͦ͟ ̸̳̳̹͂̈́͟͠͠Ͱ 1OONAM 4.  +ANGDE $3  /ARNAWARE 4% 
4UBHASH3 ̵̸̹̻ 
˵̵̴ͣ̈́ͮͯ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̶̺ͮ͠ͱ 4ARACA INDICA ̈́ ̵̵̴̹̹̹ͦͣͤͮͯ͠
̷̸̶̵̸̺̳̺ ̸̵̹ͮ ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠ ̴̴̳̻̽͞ ̵̳͠Ͱ̴̻̈́ͪͮ͟ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ
/ISHA .  "NITHA .(  #ALA 54-  4IVAKUMAR 4. 
/ARMADHA3 ,ALYANASUNDARAM.  
̴̻̹̹̻̓ͤͤ͟͠ͳͳ̸̳̳̺ͮ͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ˷̴̸̴̶̴̴̹̹̳ͮ̈́͝͠ͱ4ARACAINDICA
Ͱ̸̸̳ͮͮ͠ͳ̺ͨ ̳̹̺̹ͩͩ̽ ˹̹̺̈́ͤͣͪͮ̈́͠Ͱ ͠ͳ̴ͮͮ͟ ˲̵̴̳̳ͪͮ p ̷ͪ
̷̸̴̺ͮ͠ ̶̶̹̺̺ͭͤ̈́ͮͨͱͰ̴̸̴̶̴̴̹̹̹̳̳ͦ̈́͝͠ͱ Ͱ̷̴̴̹̹̺̹̹̈́ͤ̈́ͥ͟͢͠ͳ̈́͟͢ͳ̴̳̹̺̈́ͤͣͪͮͮ͠͠ͳ̴̳ͮͮ̈́ͤ̈́ͨͬ͟͢͝͠Ͱ̶̸̶̵̴̷̴̶̹̻̹̺ͮͩ̈́̈́ͨ͟ ̹͟ $%
 ̴̈́ʹ $%  ˹̹̺̈́ͤͣͪͮ̈́͠Ͱ (HOSH 4 
.AJUMDER. .AJUMDER4 (ANGULY/, $HATTERJEE#1  
˱̴̷̸̶̵̸̸̵̺̳̺̹̈́̽̈́ͮͮ4ARACA*NDICA ̸̺̳̈́ͱ̸̷̴̺̳̹͠ Ͱ̴̶̵̹̹̺̹ͩͮ͟Ͱͮͯ ̺̳ ̷̴̳̺̹ͪ ̻ͮ͝͠ ͰͮͰ̷̴̈́͞ ̴̳ ̵̷̷̺ͩͤ͟ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̹ͮͮ͂͟
̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́ ̴̳ ̷̹ͤ̈́͟͠ IN VITRO ̽ %11)    ̷̴ͮͣ̈́͟͠ ̸̵̵̳ͩ̈́̈́ͥ̈́̽̈́͟͠͠  ˺̴̶̵̹̹̺̹ͩͮ͟Ͱͮͯ ̷̴̺̳̹͠   ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̸̹̳̻ͩ̽͢
̸̶̴̷̴̷̴̴̳̳̳ͤͮͤͨ̽͠͞ͱ*$Ͱ̹̽̈́͟ ̸ͤͥͤ͠˷̵̴̺̳ͮͤͮͯ
̷̴̳̺̹̹ͪͰͮͯ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̷̺̹̹ͤͤ͟ ̵̻̺̳ͨ̽͠Ͱ̸̻̹Ͱ̹͂ ̷̸̶̵̸̺̳ͪ̈́͂
̸̹̳̳ͩ̽Ͱ ̴̴̳ͯͮʹͮͯ͞ *$ Ͱ ̹̽̈́͟  ̸ͤͥͤ͠ 1ANCHAWAT 4 
4ISODIA44  

̵̴͎̳̹̽ͮʹ̻Ͱ̴̳̳ͨ͠ ̈́͟ͱ ˰̶̴̴̳̈́ͱ 4ARACA ASOCA ̶̹̈́͟͟͠ʹ̻Ͱ̳ͮ͠
̴̳ ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻Ͱ̴̳̻ͨ͠ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ  Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻ͳͮ͞ ͩͮͰ̴̈́
̵̈́͟ʹ͟ʹ̈́͟͠ͱ̷̹ͤ͟͠ͳͰ̴̴̳ͱ̷̵̷̵̵̺̻̻ͥ̈́ͩͤ̈́͂ͭ̈́Ͱ̵̹̹ͩͮ͟˺̶̵̺̳̈́ 
Ͱ̷̵̵̴̸̸̹̳̹̳ͩͨͮͦ̽ͦͤͥͥ̈́ͤͥͥ͟͠˺ͱ̸̶̸̴̵̹̺̹̺̹̈́͠ͳͰ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻Ͱ̶̵̴̳̳ͮͩ̈́ͮ͠ ̸ͤͥͥ ˷ͮ͟͝Ͱ̵̳̈́Ͱ̴ͱ̹̽͟
̸̴̴̹̳̳̳̻ͩ̽ͮ̽͠͞ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻Ͱ̴̸̳̻̳̺ͨͮ͠Ͱ̴̶̺̈́ͨͰ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̈́
̽ ̸̴̵̷̹̺̹ͤ͠ ͈̹̳̽  ̸ͤͥͥ ̸̹̳̳̳ͩ̽͠ ̴̳ͯ̈́ͨͬ͝͠ ̴̴̳̻̽͞
ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻Ͱ̴̳̻ͨ͠ ̈́͟ͳ 4ASMAL 4  .AJUMDAR 4  (UPTA . 
.UKHERJEE" .UKHERJEE1,  
˶̵̵̷̸̵̴̸̳̹̹̺̺̹̳̳̺̈́ͩͮ͟Ͱ̴̶̶̵̺̺̹̈́ͨͩͮͰ̷̸̶̵̸̸̵̹̹̺̳̺̻̹ͥͮ
4ARACAASOCÄ̶̻̳̹́͟͟͝͠͠ʹ̷̴̴̷̸̶̳̳̹̹̹̳ͤ̈́̽ͪͮͣͣͤ̈́͟͟͠͠
̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̳̹ͳ ̸̵̸̶̴̶̳̹̺̹̺̈́ͮ̈́͟͞ͳ ̸̻͊̈́Ͱ̴̴̳ͱ ̷̸̶̵̸̺̳̺̹ͤ
̸̵̹ͮ4ARACAASOCA̴̴̸̵̳̹̹̳̻̽ͩͭ͞Ͱ̳̹͠˵˶˭ ̴̵̹̳̻ͤ̈́̽͠Ͱ̶̳ͮ͠ͱ̵̈́Ͱ̴̵̸̷̵̹̳̈́̈́ͤ̈́͝Ͱ ̸̶̹ͮ͠ͳͰ̴̷̵̷̴̳̺ͨͮͦͣͤ̈́͠Ͱ̴̵̹̈́̈́ͩ̈́ͮͯͩͣ̈́ͨ͟͠͠˶̵̵̷̸̵̴̴̸̶̴̴̷̷̸̳̹̹̺̺̹̳̺̹̳̺̺̈́ͩ̈́̈́ͮͮ̈́ͣͮ͟͟
̸̻̺̳̹ͮ͝͠ʹ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̶̴̶̺̹̳̺̹̹̹̈́ͥ̈́ͩͥ̈́ͮͤͮ̈́͟͟͠͞͠ʹ̷̴̴ͱͤͮ 7ISWANATHA 4  1ATEL 6.  ,OTI #$  (ADAD 1$  1ATEL
/- 5HIPPESWAMY"  
˲̷̴̸̵̴̻̹ͬͮͯ̈́ͨ4ARACAINDICA̵̴̵̴̺̳̹̳̳ͮͪ̈́ͯͩͮ̽͟͞Ͱ̶ͱ̵ͩͮ
̵̳̳ͩ̈́̈́͠͞ ̈́ ̷̷ͥͤ̈́ͩͥ̈́͂͠ ̵ͩͮ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳̈́ ̵̺̳Ͱͤ  ̷̵̷̹ͩͤ̈́͠Ͱ
̸̶̸̺̹̈́ ̵̴̷̴̸̵̸̹̳̺̳̹ͩͨͬ̈́ͮʹ̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̶̻̺ͨ͢ͱ̵̷̸̷ͩͮ̽ͤ̈́ 
̶̵̹̳ͩ̈́̽̈́ ̷̵̷̵̷̶̳̺̺̳ͤͮͦ̈́ͥͩ̈́͟ ̷̶̹̹̳̳̹̺ͩͤͥͩͥͬͮͮ͟͢͠Ͱ̷̵̈́͝ʹ  Ͱ ̺̹̻ͤ ̶ͮ̈́͞͠ ̵ͩͮ ̷̸̻̹ͩ̈́ͨ̽̈́͟͠ ̶̵ͩͮͱ͢ ̵̴̷̴̴̹̽ͮ͞ͳ
̸̷̴̳ͤ̈́Ͱ̴̵̸̵̶̷̴̵̷̷̴̷̵̻̳̹̹̳̳̹̹̺̹ͮͦͩͤͥͩͮͮͤ͂̈́ͤ̈́̽̈́͟͢͟͟  ̵̳̺ͦ̈́̈́ ̈́ ̷̺ͣ̈́ͪͮ̈́͟ ̸̳ͨͪ̈́͠ͳ ˲̻ͦ̈́ ̸Ͱ̺̈́ͮ 4ARACA INDICA Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻ͳ̶̺ͨͱ͟͠ͱ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ̷̳̺̻̈́͟͝Ͱ̈́͟Ͱ̵̶̶̳̳̺̹̹̽Ͱ̻ͳ̺ͨ
͟͠ͱ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ ̷̴̷̵̺ͮ̽̈́͂͟  ̳ ̵̸̈́ͮͯ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̸Ͱ̸̺̹̈́ 4ARACA
INDICA Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̶̻̺ͨ͢ͱ ͟͠ͱ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ ̷̵̴̹̳̹ͥͤͥ̈́͂͞
̷̴̷̵̺ͮ̽̈́͂͟ ˶̵̹̳ ̷̵̷͟Ͱ̳ Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̶̻̺ͨ͢ͱ ̵ͩͮ ̸̶̻̻̳ͦ
̶̸̵̴̹̹̳ͩ̈́ ̶̺͊ͮͱ ̈́ ̸̵̹̳ 4ARACA INDICA Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻ͳ̶̺ͨͱ
͟͠ͱ̹̳ͩ̽͝Ͱ̷̴̴͠ͱͰ̶̺̈́ͥͮ̈́͟͠Ͱ 7ERMA"# 4AROJ" (AUTAM
# %UBEY$ 5RIPATHI4 ̵̸̹̻ 
̵̵͈̻̳̻̳ͥͥͩ $OOLINGEFFECT TONICFORNERVOUSSYSTEM 
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ˺̴̶̴̴̺̳̹̹̈́̈́͂̈́ͯ͂͟ 8ITHANIASOMNIFERA
o̷̸̶̵̸̸̵̸̶̷̴̶̸̺̳̺̹̻̳̳̹̹ͮ̌̈́ͥͨͨͥ͝͠ 'ICUSBENGHALENSIS 

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
˺̴̶̴̴̺̳̹̹̈́̈́͂̈́ͯ͂͟
8ITHANIASOMNIFERA
˯̶̸̺̺̳̳̹̈́ͮͨ͂ͮ͟͠͠ ̶̷̵̴̶̸̺̹̹̻͂̈́ͩͮ͟͠ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̸̹ͥ̈́̽ͮͮ͟͠ ̴̸̶̳̹̹̺ͤ̈́ͮͮ͠ ̶̵̴̳̳̳̹ͩͥ̈́Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ ̵̴̹ͩ̈́͠ ̵̴̺̹ͮ̽ͮ 
̴̴̳̳̈́͠ ̴ͥ̈́ͪͮ͠ ̴̻̺̳̹ͥͤ̈́͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ ̵̴̺̺̹̳ͮͩͣ ̈́Ͱ̷̸̳ͮ͠
̸̸̶̺̳̳̈́ͨ̈́ͨ̽̈́̽͠͠
˸̵̴̹̺̳̳ͮ̽ͩͨ̈́͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̵̶̴̹̺̹̈́ͮͮ͠Ͱ̹̳̈́ͤ̈́͟͟Ͱ̴̹˵̷̸̺ͣͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̵̶̴̹ͮͮ͠ 8ITHANIA SOMNIFERA ̶̸̵̹ 8 SOMNIFERA  Ͱ
̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳̈́ ̵̴̈́̽ͮͦ ̵̷Ͱ̴̳̺̹̹ͤͥ̈́ͮͦ͠͞ ̳̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̳ͨ ̹ͩͰͱ̴̳̳̽ ̽
̵̴̹̹̹̺̳̳ͯͥͩͮ̽ͩͨͮͤͮ͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ ͱ̸̻̺̈́ͮͩ̈́͟͝͠Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̳̈́Ͱ̵̺̹̳ͤͮ "NBALAGANETAL "NBALAGAN, 4ADIQUE+ ͱ̸̈́
Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻Ͱ̳ͮ͠ ̵̸̹̹̹ͩͬ ̸̵̷̴̹ͱ 8 4OMNIFERA Ͱ ̷̸̶̷̵̷̴̴̵̺̳̻̳ͩͮͤ̈́ͭͦ ̵̹̺̳ͮͤͰ̴̵̷̳̹̺ͬͮ̈́ͩ͟ ̴̵̹̳̺̹̻ͭ̈́ͩͮͯͤ͠

̵̷̵̳̳̺̻ͩͩ ̶̹̺̹͟Ͱ̵̴̹̈́ ̴̽ͮʹ̻Ͱ̶̳̳͠ͱ ̸̴̷̴̵̹̺̳ͪͪ̈́ͱ ̸̈́̈́͝͠Ͱ
̶̵̹̺̹ͥ͂ ̳ͣ̽ͮ ̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͱ ̸̵̷̴̹̹̺̻̍ͥ̈́ͩ͂͠  ̶̴̹̹Ͱ̴̹̹ͥ ̍
̸̶̵̵̷̴̳̹̺̹̳̳̻̻̈́ͥ͂ͣ̽ͮ̈́ͩͨͤ̈́͝͠͠͝ ˮͰ̵̵̶̺̹̻̺ͮͩͮͩͮͮ͠ ̹ͭ
84OMNIFERAͰͩͮ͠Ͱ̴̸̸̸̳̳̳̈́ͨ̈́̈́͢͠͝͠Ͱ̹̻ͤ͟͠ͱ̵̺̹̈́Ͱ̵̻̹̹̽͟Ͱ̵̻ͮͦͭ̈́Ͱ ̵̶̸̻̳ͩͮͩͳͮ͞ ̷̹ͭ͟ͱ̸̴̵̷̹̈́ͦ̈́ͤ̈́̈́͞͞Ͱ̴̵̶̴̹ͮͮͮͮ͠ 
̹ͤʹͮ͠Ͱ̹  Ͱ̳̹̽ͤ̈́͢͟ͳ̺ͨ ̽ ̵̷̶̹̹ͩͪͤ ̶̴̷̺̻ͮ̽ ̸̳̈́͝͠ Ͱ ̷̴ͩ̈́ͪ̈́͞
̴̷̓ͬ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ "NBALAGAN ,  4ADIQUE +    ̸̹̳̳̹ͩ̽͠ 
̹ͭ84OMNIFERAͰ̸̸̷̳̹̹̳ͮͮ̽̽͢͟͠͠ʹ̴̷̵̴̷̴̴ͩͮͥ̈́͞ͱ̸̳̺ͮͰ̴̶̸̵̴̹̺̳̹̹̻̻̈́̍ͤͥ̈́͠͝͠ ̴̸̵̵̴̵̷̵̳̺̹̳̹̺̳̳̳̳̺̈́ͮͩͮ̽ͩͨͮͦͩͩ̈́͟͠Ͱ ̶̵̻̹ͮͰ̵̳̺̻ͪ̈́ͭ̈́ͰͰ̷̸̶̷̵̷̴̸̵̵̴̴̺̳̹̳̹ͩͮͤ̈́̽ͥ̈́ͤ
̴̓ͬͮͤͮ ̳Ͱ̵̺̹̳ͤͮ #EGUM 7)  4ADIQUE +    ͰͮͰ̳͞Ͱ̶ͱ
Ͱͩͮ͠Ͱ 8 4OMNIFERA ̵̸̹̹̹ͩͬ ̸̵̷̴̹ͱ   ̸ͤͥͥ  ̹ͭ
ͰͰ̶̹̺ͮͨ͟ͱ̷̵̵̴̴̹̳̹̹ͩͨͭ͟͠ͱ̵̹̺ͩͱ̴̹ͥͤ̈́͟Ͱ ̴̴̵̳̳͝ͱ̸
̷̷̴̷̵̳̳̺ͩ̈́ͥͮ͟͠Ͱ̴̴̸̶̸̵̵̵̵̺̹̳̺̺̻̻̈́̽ͤ̈́ͮ̈́ͩͮͮ̈́ͭ̈́Ͱ Ͱ̸̸̴̳̹̻ͮͮͤ͠ ̳͟ͳͰ̴̳̺̹ͤ ̵̷̴̳̌ͯ͟ ˸̵̸̹̹̹ͬ 8 4OMNIFERA
Ͱ̸̸̳ͮͮ͠Ͱ̴̴̷̷̴̷̴̴̳̽̽ͤͬ͞ͱͱ̸̵̶̻̹̺̳ͩͮͩͦ̈́ͩ͠͠ ̸̷̷̴̷̵̺̳̳̺̈́ͥͮ͟Ͱ̴̴ͮͦ̽ͤ̈́ ͱ̸̻̈́ͮ͝͠ͰͮͱͰ̷̴̵̵̷̴̷̴̴̺̹̹̹̻̈́ͩͮͥͥ̈́ͤ͠͠͞
̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴̈́ ̵̹̻ͩͮͤ͞ ̹̺ͩ̽ͮͮͰ̴̷̷̸̺̻ͮͯͣ͝Ͱ̸̵̳ͭͮͤ ̴̈́ʹ̻
̵̷̵̵̳̳̺̳̹ͩͩͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴ͱ ̵̸̵̴̹̹̺̹̻ͥ̈́ͮ̽͟ ̸ͤͥͥ ˮ̴̴̵̴̷̷̸̳̹̹̺̳̳̺̻ͥ̈́ͮͯͩͮ̽ͩͨͮͯͣ͠͞͠͝Ͱ̵̴̹̺̳ͮͤͮͯ̈́Ͱ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́
̽ ̵̴̷̳̻̹ͥͤ͠ͳ ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ ̵ͩͮ ̴̳̺̳̈́ͤͩͪ̈́͂͠ Ͱ̴̳̺ͮͦ ̸̸̻̹ͨ͠  ̷͟
̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̻Ͱ̳Ͱ̶ͱ ̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ 8 4OMNIFERA  ̳
̵̷̵̸̴̵̳̳̺̹̹̺̹ͩͩͤ͠ͳ̸̶̺̳̳̹̻ͤ͝Ͱ̵̴̵̸̵̴̹̳̹̹̺̹ͮͯͥ̈́ͮ̽͟͝
̶̸̴̻̳̺ͪͮ ̴̵̳̺̈́ͳ  ̸ͤͥͥ  AL )INDAWI .,  AL ,HAFAJI 4) 
"BDUL/ABI.)  
˸̹̺̽ͮͮͰ̴̈́ ̸̴̴̈́̈́̈́͠͞ ̷̷̸̺ͣͮ Ͱ̈́͟ ̶̶̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱ 8 4OMNIFERA
̵ͩͮ ̵̵̳̺̺ͮ̈́ ̻ͮ͝͠ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̈́ Ͱ ̹ͩ͟Ͱ̴̹̻̈́ͯͤ ̶̹̻̈́ͩͤ͠
̷̸̴̵̳̹̹̺̹̹ͩͪͨ͠͝͠Ͱ̴̳̹̻ͤ ̷̵̷̵̷̶̴̹̻ͩͦͤ ̵̴̳̹̹ͤ̈́̽͟Ͱ̴̶̳̹̻̹ͤ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴̈́ ̷̴̶̷̵̵̵̳̺̳̹̺̹̳̺̺̹̹̺̻ͩͪ̈́̽ͮͤͮͤ͟͢Ͱ̳̺ͮ ̶̻ͤ̈́ͬ  ͱ̸̳ ̶̺̺ͤ̈́ͮͨ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̵̶̴̹ͮͮ͠ ̳̹͝ ̷̳̹ͩͪ͠͝ 
̵̹̺ͩͱ̹ͥͤ ̵̺̹ͨͦ ̶ͤ̈́ͱͪ̈́Ͱ ͈̹Ͱ̷̷̴̹͟  ̹ͭ ̵̺̳Ͱͱ̴̳ ̵̹̻̳ͣͤ͠
̴̴̴̳̹̳̽̽ͮ̽ͮ͞͠Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̶̺̹̈́ͨ͝͠ͳ̴̈́̈́Ͱ̴̶̳̺̈́̈́ͨ͟͠ ̴̷̴̹̻ͪ̈́Ͱ
̳̳ͦ͝͠  ̴̷ Ͱ̸̸̳ͮͮ͠ͳͮ͞ ̴̴̳̽ͮͦ͞ ̴̽ͤ̈́ ̴̳ ̵̷̴̷̴̵̺̹̳̳ͥͥͤͦ
,ULKARNI33 1ATKI14 +OG71 ETAL  
ˮ̴̶̵̷̶̺̺̹ͮͰ̷̷̸̶̵̺̺̹ͮͯͣͩͮͰ̷̸̶̵̸̹̹̺̳̺̻ͥ84OMNIFERA
̶̹̈́͟͟͠ʹ̻Ͱ̷̳̻ͮͤͮͬͯ͠Ͱ̷̶̺̺̳̈́ͩ͠Ͱ̴̴̳ͱ̻Ͱ̵̹̈́ͩͮ͟
$ ˶̴̵̴̹̺̹ͨ̈́ͯ͠ ̵̻ͥͩ̈́ ̺Ͱ̵̴̳ͮ ͰͰ̹ͮͮ͟͠ ̴̹̹ͣ̈́̽̈́ͥ̈́ͮͯ͠͞
̵̴̹̽ͮ͞ ˵̸̶̵̸̺̳̺ͮ ̵̴̹ͩͮͮ̽͝͠ Ͱ͟Ͱ̈́̈́͞ ̽̈́ͨͬͮͮ͝͠͠ ̶̳͞
̳ͩ͠Ͱ̴̴̳ͱ Ͱ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̈́ ̽ ̸̴̵̷̹̺̹ͤ͠ ̳̳̽ͮͬ͠ͳͮ͞ Ͱ ̴̵̹ͤ̈́
Ͱ̳̻ͥ ̴̴̵̴̸̳ͮͮ̈́͟Ͱ ̈́ Ͱ̶̺ͤ̈́ ̻ ̴ͮͦ ̶̸̵̴̳̹̹̈́͝Ͱ̹͂ ̸̶̹̺ͮͮ͠
ˮͰ̵̵̶̺̹̻̺ͮͩͮͩͮͮ͠ ̹ͭ84OMNIFERAͰ̸̸̶̴̴̷̶̷̴̳̺̳̹ͮͮͩͪͮͣ̈́͂ͩ̈́͢͟͠͞Ͱ̷̴̶̸̶̶̶̵̷̶̹̺̹̺̳̺̻ͮͭ͂̈́ͯ̈́ͩ̈́͟͞ #HATTACHARYA
4, (OEL3, ,AUR3 (HOSAL4  
˺̴̶̹̈́ͬͮͦ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̷̶̵̷̶̹̺̻ͦͤ̈́͟͠ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̶̵̹̺̹ͭͩͮͰ̷̸̶̵̸̺̳̺ͮͯ84OMNIFERA ̸ͤͥͥ ͟Ͱ̴̷̴̷̵̵̴̳̹̳̹̈́̈́ͨͩͨ͟͞͠ Ͱ    ̳̹͝  ̷̴ͨ͟  ̷̴̻̽ͤͬͰ̳Ͱ Ͱ̸̸̴̷̳ͮͮ͠ ̶̵̷̶̺̹ͤ
ͩ̈́͟Ͱ̷̴̴ͮͭͱ ̵̈́Ͱ̴ͱ ̳̹̺̻̽ ̶̷̹͞Ͱ̴ͮͮ ̈́ ̴̹̹̹ͤ͂͠͞ ̸̶̹̺ͮͮ͠ Ͱ
̸̵̹Ͱ̷̵̵̺̹̈́̈́ͥ̈́ͩͣ̈́ͳ̴̴̵̸̳̹ͮ͟Ͱ̳̹ͮͦ̽̽͠ ̷̴̷̳͠Ͱͩͮ͠Ͱ̳Ͱ̴̳
̴̻̽ͤ̈́ Ͱ̳ͥͮ ̶̺̻̳ͮͤ ̈́ ̴̷ Ͱͩͮ͠Ͱ̳Ͱ ̴̳ ̷̵̸̷ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́͠ͳ ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ
%ADKAR7/ 3ANADIVE/6 %HAR)-  
ˮ̴̸̶̴̴̸̺̹̳̺̳̳̺ͮͮͮ͟Ͱ̴̶̺̈́ͨ84OMNIFERÄ̶̻̳̹́͟͟͝͠͠ʹ̷̴̳
̹̹ͭ͟ ̵̈́Ͱ̴̈́Ͱ Ͱ̴̈́ͨͮͦ͠ ̵̸̳̳ͮ̈́͟͠Ͱ ̈́ ̷̵̷̴̺ͣͤ̈́Ͱ ̶̷̵̸̶̶̻̹̻̺̳ͩͮͮͤ̽ͮ͟͟  ̸̳̺̳̳̽ͮ͠ ̈́ ̴̷̵̸̶̻̺̳̺̹̹̳ͥ̈́ͩͮ̽ͮ͟͠ ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ  ̷͟
̶̶̷̵̹̺̳ͩ̈́ͥͮ͠ ̷̹̹̳̽̽͟͠ʹ̴̷ ̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱ ̵̈́Ͱ̴̈́Ͱ Ͱ̶̈́ͦ ̴̸̶̴̴̷̵̷̴̳̺̹̳̺̺ͮͮͮͦͣͤ̈́͟Ͱ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̷̽̈́͟͢ͳ̷̵̷̴̳ͩ̈́͟͠ Ͱ̹̈́͟-

̴̸̶̴̳̺̹̳̺ͤͮͯͮͮ͟  #HATTACHARYA4, 4ATYAN,4 $HAKRABARTI
"    ˮ̴̴̳̹ͥ̈́̈́͠͞ ̵̷̻̺̳̺̽ͨͮ͠ ̻ͮ͝͠ ̵̴̹̺̳ͮͤ̈́ ̴̷ͩ̈́̽̈́ͬ Ͱ
̷̸̶̷̵̷̴̴̸̵̸̺̳̳̳̹̳ͩͮͤͦͤͮͬͦ̈́ͮͦ͠ %HULEY+/  
̴̶̵̶̴̵͍̳̺̺̹̹̈́ͨͮͮͩ͟͠ͱͰ͠ͱ̺̹̹̹ͮͤ͟͠ʹ̻ͳ̷̷̸̺ͮͯͣ͞Ͱ̹̳̈́ͤ͟
̳͟Ͱ̴̹̻̳̹͆͟͠Ͱ̷̷̴̴̶̳̳̺̺̽̈́ͨ͟͟84OMNIFERA̶̺̻ͮͤ͠ͳͰ̳̺ͮ
̵̶̴̴̹̺̳̽ͱ ̵̹̹̽͟Ͱͮͦ ̷̺̈́ͯ͟ ̻ Ͱ̈́ͪ̈́  ̵̸̹̈́Ͱ ̈́ ̴̶̴̹̹̳̹͟͞
ͩ̈́͟Ͱ̻ͮͭͰ̵̳̺ͮ̈́Ͱ̷̴̷̴̹̹̻ͨͥͤͥ̈́͠͝ ̸̴̹̹̳̳̹ͭͩ̽Ͱ̹ͩ͟Ͱ̴̶̶̹̻̹̻̹̈́ͯͤ̈́ͩͤ̈́͟͟͠͠ʹ̷̴̴̈́ Ͱͱ̸̹̻ͤͰ̽ͱ̶̷̻̳̺̺ͮͨ̈́ͯ͟͠͞˺
̴̶̹̻̹̈́ͬͤ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴̵̶̴̵̴̵̳̻̳̺̹̳̹̹̈́ͮͨͤͨ̈́̽͟͝͠͞͠Ͱ̹̹̈́͞͠Ͱ̸̵̹̹̈́ͮ͟͝Ͱ̹̻ͨͪ̈́͠Ͱ̵̸̹̈́ͪ̈́̈́Ͱ ̻ͱ̸̴̴̶̶̳̹̳̺̹̻ͮͦͣ̈́̽Ͱ̴̴̳ͱ ̵̸̹̹̻ͩͬ 8 4OMNIFERA ̻͝Ͱ ͰͮͱͰ̷̴ͮͯ͠ ̶̹̺̹͟Ͱ̵̴̹̈́
ͩ̈́͟Ͱ̷̴̵ͮͭͮͯ̈́Ͱ̷̴̷̴̷̵̵̹̹̻̺̳̺̹̺ͨͥͤͥ̈́ͮͪͮ̈́͠͝Ͱ ̷̴̴̹ͩ̈́ͩͬ͠ͱ ̶̺̻̽ͤ̈́ ̷̴̴̳̻ͤ̈́͠ Ͱ̶̶̹̹͠ͱ ̻̹͝͠ Ͱ̴̷̴̳̹̈́̽͟͞ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ
̸̴̸̹̳̳ͩ̽ͮͬͰ̸̶̶̴̴̹̺̹̳ͮ̈́̈́͟͟ͱ̷̵̵̺̹̺ͮͪͮ̈́Ͱ Ͱ̵̹̹ͮͩ͝Ͱ̻Ͱ̴̳̹ͮͦͩͰ̵̹̹̈́ͤͮͮͩͩ̈́͟͟͠Ͱ̷̴̴ͮͭͱ̶̷̸̶̴̸̻̳̹̳̺ͨ͂ͮ͠Ͱ̴̶̹̺̈́˹̸̴̳̹ͮͤͮͤ͞ ̶̹ͪ̈́̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̸̹̳̻ͩ̽ͳ̺ͨ ̹ͭ84OMNIFERA
̹ͤʹ̷ͰͮͱͰ̶̺ͮͮͱ̸̵̶̴̹̹ͮͳͰ̹̹̹̻ͤͤ̈́͟͠Ͱ̴̺̹̻̈́ͨͤ͠Ͱ̈́ͪ̈́ͱ̸
̴̴̳̳̹̽ͥͨ̽ͤ̈́ͪ͠ͳͳ̶̳ͮͯ̽̈́͞͝ ,UPPURAJAN, ETAL 
˺ͩͮ͠Ͱ̴̴̷̵̳Ͱ̹Ͱ̶̶̷̻̺̻̻ͮͤ͝ͰͰ̸̴̳̳̽ͮͯͰ̷̸̶̷̵̷̴̺̳ͩͮͤͦ 
ͱ̸̵̷̴̶̵̹̹̺̻̈́ͩͤ͟Ͱ̷̷̸̵̵̷̴̴̳̺̻ͮͣͩͮ͠͞ͱ̈́ͤͱ̸̷̵̷̶ͮͯͩͮ͟Ͱ̴ͮͯ ̵̴̸̺̳Ͱ̻ͮ̈́̽͠ͳͮͯ͞  ̷̷̸̺ͣ ̴̳ ͔˰˲ ̻ ̳ͤͰͩ  ̸̸̹̈́ͬ 
̶̸̹̳͝ ̵̻ͭ̈́Ͱ̴̶̳̹ͨ̈́̈́͠͝Ͱ̷̈́ͤͮͬͯ 4CHLIEBS3 -IEBMANN" 
#HATTACHARYA4, ETAL  
̴̶̹̓ͬ̈́̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵ͮͮ͟͠ ̴̸̸̶̸̹̳̳̳̺̳̳̹ͭ̽ͥͨ̈́ͨ̈́ͨ͂̈́͟͠͠͠͠Ͱ  Ͱ̺ͮͱ̴̻̺ͥͮͦ ̽ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̸̵̷̴̹̈́Ͱ 8 4OMNIFERA 
Ͱ̸̸̳ͮͮ͢͠ ̵̷̸̶̳̻͠ͳ̻͞ ̈́ ̶̴̳̹̺̻ͩ̽ͤ̈́ͮ͠͞ ̈́͟ͳ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̹ ̽
̳̳ͩͩͰ̷̵̴̹ͮͤ  ̷̳͠ ̶̷̳ͬ͠͝  ̴̳ ̺̈́͠ ̶̶̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱ ̵̴̈́̽ͮͦ
̷̴̳̺ͥ̈́Ͱ  ͱ̸̈́ Ͱ̸̸̳ͮͮ͠ͳ̺ͨ ̶̸̵̷̴̴̹̹͞ͱ ̸̳ͥͮͦ͟͠ ͤͱ̽̈́Ͱ Ͱ
̸̷̴̸̻ͮͬͮ͞  ̳̺ͤͪ̈́  ̵̷̺̳ͦ͂ ̈́ ̶̴̻ͮ͟ ̶̸̷̷̴̺̹͂͠ ̶̸̵̻̻̳̺̻ͤͮ͠
.ALHOTRA$- .EHTA7- 1RASAD, %AS1,  
˺ͩͮ͠Ͱ̴̷̴̸̵̴̴̶̶̷̴̳̹̻̺̻̹ͮͮͤͪ̈́͟ͳͰ̳Ͱ̶ͱͰ̶̷̸̳̺ͩ̈́Ͱͩͮ͠Ͱ̻
̴̳ ̺̹ͭͮͰ̴̻ͮ͟ ̳̹̻̽̽͠ ˱̷̻̺̳̺̽ͨͮ͠ ̸̹̳̻ͩ̽ͳ̺ͨ  ̹ͭ ̵̶̴̹̳ͮ͠
̶̺̻ͮͤ͠ͳ͢ ̈́͟ͱ̴̶̺ͨ̈́ͨ͠ ̺̹ͭͮͰ̴̹ͮ͂͟ ̳̹̽̽ͮ͠  ̳ ̸̺̳̹ʹ ̶̵ͩͮͱ͢
̴̸̶̴̴̸̳̺̹̳̺̳̺ͮͮ̈́ͯͮ͟Ͱ̴̶̷̴̸̹̺̈́ͩ̈́ͮ͞ 1ANDA4 ,AR"  

˵̸̶̵̸̸̵̺̳̺̹ͮ
̸̶̷̴̶̸̻̳̳̹̹̌̈́ͥͨͨͥ͝͠
'ICUSBENGHALENSIS
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̵̸̶̶̷̵̺̳̳̳̺̹͠ ̺̳̺̈́ͥ͠ ̶̷̵̷ͪͰ̴̳ͮ ̷̵̷͟Ͱ̴ͮͮ 
̸̷̵̴̵̴̺̳̳̺̹̻̺ͪ̈́ͥ̽̈́̈́ͮ͟͠ Ͱ̶̺ͮ͠ͱͦ ̷̷̵̷̸̴̴̴̺̹̳̺̹̳ͤͮͣ̈́ͯͪ̈́̈́̈́ͮ͟͠͠  ̷̴̴̳ͨͣ̈́̈́̈́͟͟͠ ̵̴̳̹ͤ̽ͮ͟  ̷̵̴̴̳̹̹ͩͥͮ͟͠ 
̷̸̴̴̹̳ͯͪ̈́̈́ͮ͟͠ ̈́ ̷̷̵̷̸̴̴̴̺̹̳̺̹̳ͤͮͣ̈́ͯͪ̈́̈́ͮͮ͟͠͠ ̸̵̹̳ 
̷̵̵̸̴̷̴̺̺̳̺̳̹̺̈́  ̷̴̵̸̴̴̺̳̺̳̹̺̳ͩ̈́  ̷̵̸̴̷̴̺̳̺̳̹̺ͥͩ̈́ 
̶̶̷̵̴̺̹̺̏ͮͮ  ̍%ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ͟ ̈́ ̷̴̴̹̹̺̹̳ͤ̽̈́̽̈́͟͠ ̸̵̹̳ 
̸̻͊̈́Ͱ̴̳ͨ̈́͠ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́ 'ICUS BENGHALENSIS Ͱ̴̳̳ͮ̽͞ͳ̶̺ͨͱ
̵̷̹͞Ͱ̴̳ͮͤͮ ̹ͭͰ̹ͦ͟ͱ̶̸̺̹̳̻̹ͨͩ̈́͟͟͟͠͠Ͱ ͱ̸̶̺̈́ͤ̈́ͱ̺̹ͨ͟
̸̵̻ͪ̈́Ͱ ͥ͠ͳ̸̹̳̽ ̵̸̻̺̹̳ͣ̽ ̸̳̺̳̹ʹ̸̵̸̵̷̴̹̹ͮ̈́̈́Ͱ ̹ͭ
̶̺ͤ̈́ͱ̸̵̷̵̷̴̺̹̺̺ͨͥ̈́̽ͮͮ̈́ͮͩͮ͟͠
˱̶̴̹̳ͮ͠ Ͱ̹̹̈́͟͢͠ ̴̶̷̴̳̺̺ͮͩͮͮͤͮ͞  ̴̸̷̵̴̳̺̳̺̳ͮ̈́ͨͮͤͮ͝͠ 
Ͱͱʹ̻ͮͤͮ͞ ̵̴̳̹̳̹̽ͥͳͰ̴̳ͨͮͤͮ͠ ̵̴̹̺̳̳ͩͮ̽ͩͨͮͤͮ͠ ̴̷̹̽͝-

͠ͳͳͮͤͮ͞ ̺̳ ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻ͳͮͤͮ͞ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ ˶̵̹̳ 'ICUS
BENGALENSIS ̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̶̻̺ͨ͢ͱ ͱ̸ ̴̺̹̻̈́̽ͳͮͯ͞  ̻̽͟͝ʹ̻ͳͮͯ͞ ̺̳
̶̷̴̴̶̹̳ͥ̈́ͮͯ̽̈́͞͝˶̵̴̴̹̈́ͱͰ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̶̻̺ͨ͢ͱ̵̵̷̳ͩͮ̈́͂̈́͟ͱ̸
̸̷̴̶̹̳ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͮͯ̽̈́͠͞͝
ˮ̴̸̶̴̴̸̺̹̳̺̻̳̺ͮͮͮ͟Ͱ̴̶̷̴̴̷̸̶̵̸̸̵̺̺̳̹̹̹̺̳̺̻̹̈́ͨͤͨͥͮ͠
'ICUS BENGALENSIS ͰͮͰ̳ͮ͞͠ Ͱ ̹̳̽ͦ͟    ̈́  ͤͥ  ̸ͥ
Ͱ̴̵̴̷̵̷̻̺̹̈́ͬͨ͞Ͱ̴̹  ̽ Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱͤ ̵̴̈́̽ͮͦ ̷̷̹ͤͯ͟͠
̵̵̳̺̺̻ͮ ˵̸̶̵̸̺̳̺ ̴̳̳͟Ͱ̳Ͱ ̴̹̺̹ͩͤ̈́ ̴̻̈́ͥ̈́͝ͳ̻͞ ̈́͟ͳ ̴̳
̴̵̳͝ͱ̸ ̶̹̹ͮ͝͠Ͱ̵̹ͩͮͰ̵̴̴̴̴̵̵̺̹̹̻̻̹̹̹̻̳̺̺ͮͤ̈́ͤͥ̈́ͤͮ̈́͠͞  ̈́ Ͱ̸̸̳ͮͮ͠Ͱ ̶̹̺̻̹ͩͩͰ̷ ̵̷̴̴̻ͩͮͬ͟ͱ ̹̹ͦ͝ ̳ͣ̽ ̹͝͠ͳ 
Ͱ̸̸̴̳̹ͮͮ͂͠ ̵̴̹̳̹ͣͤ̈́ͤ͠ ̷͔ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̻͢
̵̴̷̺̳ͮͪ̈́ͯ͟ Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱ ̵̶̴̹ͮͮ͠  ̷̴̶̵̹̺̻ͤ͟ͳͮ͞  ̹ͭ
̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̸̵̹ͮ 'ICUS BENGALENSIS Ͱ̹̹̈́͟͢͠
̷̹̹̳̽̽͟͠ʹ̴̹ͳ̵̴̹̺̳̳̹ͩͮ̽ͩͨ͠ͳ̴̵̷̳̺̈́ͮͰ̴̳̺̹ͤͮ͞ͳ̈́͟͢ͳ̻
Ͱ̶̷̹̈́ͦͤ͟͠ͱ̹ͦ̽ͤʹͮ͠Ͱ̶̺̈́ͳ̈́͟ͱ̷̵̷̷̴̵̴̷̵̷̵̴̺̺̳ͮ̽ͪͨ̈́̈́ͩͮͣͮ̈́͞͠͞ ̶̷̵̷̸̹̹̹ͩ͟Ͱ̴̳̈́ ̷̴̳ͤͦ̈́̽ͤͮ ̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͱ .ANOCHA
/ 4AMANTA$, 4HARMA7 ̵̸̹̻-ANSKY1& 1AAVILAINEN
.) 1AWLUS%" /EWMAN"3  
̷͈̹̹̳̽̽͠ʹ̴̴̸̶̴̴̸̳̳̺̹̳̺̳̳̺ͮͮͮ͟Ͱ̴̶̷̸̶̵̸̺̺̳̺̈́ͨ̈́Ͱ'ICUS
BENGHALENSIS̶̻̳̹̈́͟͟͝͠͠ʹ̷̴̴̷̳̳̹ͤ̈́̽͟͠%11)̷̵̷̸̶̹̈́ͩͮͤ Ͱ̴̹͟ͳ ̺̳ ̻̳͝͠ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̳ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̳ͮͮ͟ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨͰ̸̹̽̈́ͤͥͤ͟͠ .ANOCHA/ $HANDRA,4 4HARMA
7 4ANGAMESWARAN# 4ALUJA.  
˸̵̴̹̺̳̳̳ͮ̽ͩͨ͠ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ 'ICUS BENGHALENSIS Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̶̻̺ͨ͢ͱ ̳̳̺̹ͥ͝ ̶̺̹̺̈́ͨ͠ ̈́ ̴̳̹̺̽ͦͮͨ͟ ̶Ͱ̹͢ ̴̸̳̻̹Ͱ̷ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̴ͱ Ͱ ̶̶̴̻̳ͮͦ͞ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͦ -ANSKY 1HILIP &PHRAIM
1H-ETAL 4IRISHA/ ETAL ̵̸̹̻1ATIL77IKAS ET
AL   ̵̸̹̻ .ANOCHA /  ET AL    ˸̵̴̹̺̳̳̳ͮ̽ͩͨ͠
̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ 'ICUS BENGHALENSIS ̹ͩͰͱ̴̳̳̽  Ͱ ̺̹̻ͤ ̶ͮ̈́͞͠  ̽
̴̻̹̹̻̈́ͤͤ͟͠ͳͳ̹͞ͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ̵̶̴̹ͮͮ͠ ͱ̸̴̳̹ͪ̈́ͳͰ̶̳̳͠ͱͰ
̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̽ Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱͤ ̴̷̴̳̽ͤͮͦ͟ ̸̵̷̴̹̈́Ͱ 'ICUS
BENGALENSIS ̶̶͍̳̺̹̻Ͱ̴̴̳ͱ ̵̴̈́̽ͮͦ ̹̽͟ ̶̵̺̹ͩͮͰͮͦ ̈́ Ͱ̴̹ͮͦ͟
̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ'ICUSBENGALENSIS̸̴̴̷̷̹̳̳̹̳̹̹̳ͩ̽̽̽̽͟͠͞͠ʹ̴̷
̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱ ̵̷̵̳̳̺ͩͤ̈́Ͱ ̵̴̳̹̺̳̹ͣͥͪͮ͂ ̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́  ̵̷̸̳ͪ̈́͂
̷̵̻̺ͥ̈́ͩͮ͞͠Ͱ̶̹̺̈́ ̈́ ̵̺̺̻ͮ ̴̳̺̺ͮ̈́͠ Ͱ ̹̳̽ͦ͟  ̈́  ̸ͤͥͥ
̶̳̺̳̺ͤͮ̈́͠Ͱ̵̴̳ͮͮ  (ABHE4:ETAL  ˱̴̳̹̳̹̽ͥͳͰ̴̳ͨ̈́͠ ̷̷̸̺ͣͮ 'ICUS BENGALENSIS ̴̷̴̵̹̹̳̹̽͟Ͱ̹ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̈́ Ͱ
̷̸̶̷̵̷̴̴̷̺̳̹ͩͮͤͨͮͦͤ͟͠͠ͱͦ #ISWAS5, ETAL  
ˮ̴̸̷̵̴̸̺̳̺̳̳̳̺ͮ̈́ͨͮ͝͠Ͱ̴̶̺̈́ͨ'ICUSBENGHALENSIS̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̳
̴̳ ̳͝Ͱ̹Ͱ̴ͱ̴̹̻ͤ Ͱ̸̴̹̹̈́͠ ̵̹̺ͩͮ ̵̴̷̳̳̺ͥͤͥͮͰ̴̹͂ ̸̸̹ͮͬͰ̹͂
̸̳ͩͮͮ͠͞ &SCHERICHIACOLI ˱̷̸̻̺̳̺̹̳̳̽ͨͮͩ̽ͮ͠͠Ͱ̶̸̴̸̷̵̴̹̳̺̳̺̳ͮ̈́ͮ̈́ͨ̈́͝͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̷̸̶̵̸̵̶̴̹̺̹̺̳̺̻̹̈́ͥͮͮ͠˸̵̹̻ͮͤ͞ Ͱ̸̴̷̵̹̹̳̳̽̈́ͥͮ͠͝͠Ͱ̶̸̴̸̷̵̴̸̹̻̳̺̳̺̳̻̳̺ͮͮ̈́ͨͮ͝͠Ͱ̴̶̺̈́ͨ
̴̳Ͱ̶̺̈́ͨͩ̈́͠ͱ̷̸̸̵̴̹̳̈́ͨͦͩͨ͟͠ ̹̹ͭ̽͟Ͱ̹̹̳ͮ͠͠Ͱ̵̵̷̸̷̴̺̹̳̹̻ͤͤ͟Ͱ̳̺ͮ 'ICUS BENGHALENSIS Ͱ ̵̸̹̳̺ͩͣ̈́ͮͪ̈́͠ ̴̷̸̈́ͣͪ̈́ͯ
3AVINDRA4 ETAL  ˮ̴̷̴̴̸̺̺̳̳̺ͮͥͨͤ̈́ͮ͠Ͱ̴̶̺̈́ͨͰͮͱͰ̷̴̳͠Ͱ̴̶̷̸̶̵̸̳̺̹̺̺̳̺̻̽̈́͟'ICUSBENGALENSIS̴̷̸̵̺̳̳̻̈́ͨͮͩ̈́̽͠͠Ͱ̳̺ͮ ̳ͯͰͮ͝Ͱ̳̺̹̹ͮͭ͟Ͱ̷̵ͮͦ͞Ͱͱ̸̈́Ͱ̻̹͆͠ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̹ͭ
Ͱ̴̹ͮͯ͟ ̈́ ̶̵̺̹ͩͮͰͮͯ ̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠  ̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ ̈́ͨͬ͝͠ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴̈́͟͠ͱ̴̷̴̴̽ͮͭͱ̹̹ͭ͟Ͱ̷̵̹̹ͥ͞Ͱͱ̸̳Ͱ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̷̈́̽͟ͱ̸̵̶̴̵̷̵̹̺̳̳̺̳ͮͤͮͩͮͥͮͮͤͮͩͩͤͮ͠ "SWAR.ETAL  
˹̵̷̺ͱ̵̻̳ͥͩ 4OURCEOF7ITAMINANDMINERAL 
o̷̸̶̵̸̺̳̺˯̻ͤ̈́͢ "SPHALTUMPUNJABIANUM

˵̸̶̵̸̺̳̺
˯̻̹ͤ̈́ͯ
"SPHALTUMPUNJABIANUM
˯̶̺̺̈́ͮͨͰ̴̷̵̸̹̹̻̳ͥͤ̈́ͮ̈́ͮ͠͠͝͠ ̽Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̹ͳ ̴̳̳̹ͤ̈́̽͠ͳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ    ̈́ͩ̈́ͮ͟͠    ̶̷̵̺̹͂ͮ͟
̷̶̶̸̳̹̺̺̹̻̽̽ͮ̈́ͩͮ͝͠ Ͱ̷̻ͥ͠Ͱ̸̹̳̺̳̹ͮ͟ʹ  
̸̳̳̹͂ͮ͟͠͠  ̴̸̶̳̹̹̺ͤ̈́ͮͮ͠ ̈́ ̴̈́ͬ̈́ ̶̸̹̻ͩͮ͠ (AREDEW ET AL   
˲̸̶̳̳̺ͨ͟͢͠ͱ̵̶̴̺̹̹̹̽ͨͦͰ̴̴̵̻ͮͦͦ̈́ͤ̈́ͮͦͥͩ͞ ̶̷̴̷̴̳̳̻̹ͤͥͤ̈́Ͱ̈́
̵̴̴̶̸̴̸̹̳̹̻̹ͥ̈́̈́ͩͮ̽ͮ̽ͨ͞͠ͳ̶̷̵̷̴̹̈́ͨ͟ͳ̷̸̹̻ͤ͠͠ͱ̵̴̹ͳ̶̳̹ͤͳ
̴̵̸̳̳ͩͮ͟͠  ̳̺̺̳ͣ̈́ͪ̈́͠  ̴̳̹̳ͤ̈́ͪͮ͠  ̹̈́ͩ͂ͮ͟͠  ̷̴̵̴̹̹̈́̽ͩ̈́ͮ͟͝ ̈́̽
̶̷̵̷̴̹ͨ͟ͳ ̈́ Ͱ̶̸̹̹ͮͳ ̷̸̹̻ͤ͠͠ͱ̵̴̹ͳ ̶̳̹ͤͳ ̷̴̵̴̵̵̷̴̹̹̹̹̹̺̈́̽ͩ̈́ͮͦͤͩ͂ͮ͟͝ ̶̹̺ͭͤ̈́ͱ̴̷̺̹̺̳ͨ̈́ͮͤ̈́͠Ͱ̴̷̻Ͱ̷̸̸̸̶̵̷̹̺̹ͮ̈́ͯ̈́ͨ̈́̈́͠͠͞Ͱ̴ͮͮ ̸̺̳̈́ͱ̸̸̵̴̳̹̺̹ͮ͂ͮ͟ ̴̷̹̺̳̹̻̳̺̈́̈́ͥ̈́ͮ̈́ͤͥͤͮ͟͟͠͠ 
̸̺̳̈́ ͱ̸ ̻ͣͨ͠Ͱ̸̶̹̹̺ͮͮ͠ ̈́ ̻ͣ̽̈́ͤͮ ̽ ̷̴̵̴̹̹̳̈́̽ͩ̈́ͤͮ͟͝ Ͱ ͂ͦ ͱ̵̳ͦ͟
˶̵̺̹̹̈́ͤͥ ̵̴̴̸̶̵̴̴̶̸̳̹̹̺̹̳̹̻̈́̽̈́ͤ̈́ͮͮ̈́ͥ̈́ͮͦͩ͠͞͠ ̶̷̵̷͟ͱ̸ͮͦ
̴̳̻ͨͤ̈́ͮ͠͝ ̸̵̴̻̳ͤͮͮ Ͱ̴̈́ͨ̈́͠ʹ̵̴̸̶̹̺ͮ̈́ͮͮ͠ ̵̴̴̸̶̹̳̹̺ͥ̈́̈́ͮͮ͞͠ 
Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳ̴̳̹ͮͮͩ̈́͟͞Ͱ̻ ̵̴̻̺̹ͬͮ͝Ͱ̻ ̴̴̹̻ͮͤ͠ ̳ͭͰ̷͠Ͱ̻̈́Ͱ̴̴̻ͮ 
Ͱ̶̸̈́ ̶̹ͤͮ͠ ̷̴̹̹ͩ̈́ͣͮ͠͠ ̷̵̴̶̳̳ͣ̈́̈́ͤ̈́͠Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́ͮ#̈́# ̵̹̹̌͠Ͱ̳̈́˶̶̷̹ͮͨ͠Ͱ̳ ˮͨ͠˳̳̈́ͤͯ̈́̈́͟˯̷̹̳ͦͤͤ͟ ̵ ͌Ͱ̷ͮͬ͟
̳̽Ͱ̶̷ ̸̳̺ͮͰ̴̶̸̳̳̹͟͠Ͱ̶̸̶̳̻̹̳̳̺ͤͤ̈́ͯͨ͟͢͠ͱ̷̴̵̴̹̹̽̈́̽ͩ̈́̈́͟͝Ͱ̈́
̵̴̴̹ͮͮͦ͟ ̷̺̳̹̺ͤ̈́̈́͝͠Ͱ  ̵̸̴̺̻̳̳̳̈́͠͠ ̵̷̵̷̴̺̺ͮͩ̈́Ͱ  ̷̺ͩͩͮ̈́͟Ͱ  ̹ͭ
̶̸̳̳͟͠ͳ̶̺ͨͱ ̽ ̴̷̸̹̈́͝͠Ͱͮͦ ̴̸̶̳̹̹̺ͤ̈́ͮ͠  ̷̴̴̹ͣͨͮͦ͠ ̶̸̹̻ͩ͠ 
̴̵̷̻̹ͮͨͮͦ͟͝͠͞Ͱ̴̻ͮ̈́ͣͨ͠Ͱ̸̶̹̹̺ͮͮ͠ ̷̷̸̴̴̺͒ͩ̈́̈́̈́  
̴̵̴̴̶̸̴̴̴͍̹̺̳̳ͥ̈́̽ͮͪ̈́ͯͮͤͮ̈́̈́ͯͨͮͤͮ̽͟͟͟ͱͤͮ ̻̹ͤͤ̈́ͯ̈́͟͢ͱ̸
̴̺̹̻̈́̽ͳͮͯ͞ ̵̴̶̴̹̹ͩͮͯ Ͱ̵̸̳̻̈́ͦ͟Ͱ̴̳ͨͮͯ͠ ̶̷̴̴̹ͥ̈́ͮͯ͞ ̴̻̹̹̻̈́ͤͤ͟͠ͳͳͮͯ͞  ̵̴̺̹̺̺̈́ͮͩͮͮͯ͠͞ ̈́ ̷̴̹̺ͥ̈́ͩ̽ͮͰ̴ͮͯ ̶̳̽̈́͝ ̵ͩͮ
Ͱ̴̵̴̶̶̻̺̹̻̳̺̹̻̈́ͬͨͤ̽Ͱ̴̴̳̈́ ̵̳̹ͩͮ̽Ͱ̴̴̶̶̹̻̳̺̹̻̈́ͬͨͤ̽Ͱ̴̴̳̈́
̈́͟͢ͱ̸̴̶̷̴̳̺̺ͮͩͮͮͯ͞ ̴̷̹̽͝͠ͳͳ̸̷̵̴̶̳̺̳ͮͯ̈́ͮͪͮͮͯ̽̈́͟͞͝͝
˯̴̴̵̷̴̻̹̹̺ͤ̈́ͯͮͤ̽̈́ͥ̈́̈́͢͟͟͢Ͱ̴̷̵̴̵̳̳̺̹̳̹̺̳ͥͨͦͤ̈́ͨ͝͠Ͱͱ̴̶̷̻ͮͦͤ̈́ͬͯ
˯̻̹ͤ̈́ͯ 4HILAJIT ̳͟ͳ̵̸̺̳̹̹̹̹ͨ̽ͤ̽ͤͤ͠ ̸̴̵̹̹̺̹ͭ͝͠ͳͰ̳̺ͮ ̷̵̷ͩ̈́ͥ͝ ̸̵̻̹ͪͰ̹̹ͥ ̷̳̺̻̈́͟͝  ̳ ͟͠ͱ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ ̷̵̷̹ͩͤ̈́͠Ͱ
̻̹ͤͤ̈́ͯ ̵̴̳̳ͩͮ̽͞ͳ̺ͨ ̵̳̹̽ͤ ̽ $OMMIPHORA WIGHTII "RN
#HAND ˺Ͱ̳ʹ̶̳̺ͨ͢ͱ ̶̵̹̻̹ͭͤͤ̈́ͯͩͮͱ̻̺͢Ͱ̵̷̴̴̹ͳ̸̶̸̺̹̈́Ͱ̹͂
̹̹ͤ̽̈́͠ 5HIYAGARAJAN 4UNDERRAJAN "GARWALETAL  
ˮ̴̸̶̴̴̺̹̳̺ͮͮ̈́͟ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̻̹ͤͤ̈́ͯ ̹ͤʹ̴̳
̹ͩͱ̶̴̺ͮͮ ̵̶̴̶̻̺̺ͩͮ̈́ͳ ̷̴̵̴̹̹̈́̽ͩ̈́̈́͟͝Ͱ ̈́ ̻ͣͨ͠Ͱ̸̶̹̹̺ͮͮ͠
4CHEPETKINETAL 4AXENAETAL  ̵̶̴̶̻̺̺̄ͦͩͮ̈́ͨ
̸̺̳̹ʹ̹ͩͰͱ̻̽ͳ̴̺̻̹̹̻ͨ̽̈́ͤͤ͟͠ͳͳ̹͞ͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ̻̹ͤͤ̈́ͯ
(HOSAL "GARWALETAL  
˯̻̹ͤ̈́ͯ ̴̷̴̳̈́ͮͯ͟͠ ̴̶̻̹̺̻̈́ͤͮͤ͠ͳͳ̹͞ͳ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̺̈́ͳ  ͱ̸̳
̶ͩ̈́ͮ͟͠ͳ̴̴̶̶̷̻̻̺̻̺̳̹̈́ͤͮͤͤ͢ʹ̷̹̹ͩ͟Ͱ̴ͳͰ̶̴̵̴̳̺̺̳̳̺̻ͮ͟
̷̵̺̳ͩ̈́ͳ̵ͩͮ˺̴̷̸̓͊̈́ͣͪ̈́͂ (HOSAL "GARWALETAL 
(UPTAETAL̴̓  
˷̶̴̹Ͱ̴̈́̈́͟ͳ̵̷̹̈́͞͞Ͱ̴̻̹ͮͮͤͤ̈́ͯ ̹ͭͰ̹̈́ͩ͟Ͱ̳̈́͟ͳ̴̺̳̻̹̹̻ͨ̽̈́ͤͤ͟͠ͳͳ̸̻̳̺ͮ͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ ̶̵̸̵̸̷̸̶̶̷̴̵̴̷̵̵̺̻̺̻̹̻̹̹̳̳̺̳̺̹ͮͤͩ̈́ͮ̽ͩ̈́ͣ͐ͯ͢͟͠͝͝ʹ̷̶̴̷̴̵̷̷̴̳̹̹̺̹ͦ̈́ͨ͟͞͝͠Ͱ̴̵̳̳̺̹̻̺ͮ̽ͮ̽̈́ͮ͟͞Ͱ̶̵̵̴̶̸̳̺̹̻̳̈́ͨͩͮͯͤ̈́̽ͮͦ̈́͟͠͠Ͱ̻̹ͤͤ̈́ͯ ̹ͭ͝
̴̸̴̻̻̺ͮͮ ̵̸̻ͮ̽ͮ ̵̷̴̴̹̻ͩͬͱ ̴̸̻ͣͪ̈́͂ ̴̴̻̹̈́ͤ͂ ̶̶̷̺ͮͤͮ
(HOSALETAL (HOSAL  

̷͇̺Ͱ̷̵̵̺̳̻̳ͥͩ 6RINARYTRACTPROBLEMS 
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ˭̷̷̶̶̴̶̸̻̳̹̹ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯͨͥ͟͟ )EMIDESMUSINDICUS
o̷̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ˻̸̵̈́ͪ̈́Ͱ̶̴̸̳ͮͦ͠ 5RIBULUSTERRESTRIS 

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
˭̷̷̶̶̴̶̸̻̳̹̹ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯͨͥ͟͟
)EMIDESMUSINDICUS 
˯̶̺̺̈́ͮͨͰ̶̴̹̹Ͱ̴̶̸̶̹̻̳̳̺ͤͨ͟͢͠ͱ̷̵̴̶̷̶̷̵̴̳̺̹̺̽ͣ̈́ͮͦͤ̈́ͣͮͮ̈́͠Ͱ  ̸̺̳ͮͦ ͱ̸ ̷̷̶̹ͥͤ̈́ͤ͟͠  ̷̷̶̷̵̴̺ͥͤ̈́ͮ͟ ̈́ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ
̴̹Ͱ̷̵ͮͯͣ̈́ ̷̴̸̺̹̈́ͮͣ̈́͟Ͱ̴̳ͮͯͱ̸̸̸̴̷̹̺̳̹̳̹̳̺̻̹̳̽ͩ͠͠ ̴̳
̸̹̳̺̹̹͟͟͟Ͱ̶̸̹̹̻̈́ͤͮͦͩ͟͠ ̶̷̷̵̴̳̳̻̹̳̳̻ͤͩͤ̈́ͮ͠͠ ̷̻̹̳ͩ͠͠ ̷̳̺̳̺̻ͪ  ̵̴̷̳̳̺̳̺̻ͤ̈́ͮͪ ̈́ ̷̸̶̵̸̴̴̳̺̳̹̺̳̻ͥͮ PIONEER
GRASS Ͱ̷̶̳̺ͯ͝ ˹̸̳̹ʹ̶̸̹̳̻͟͟͠Ͱ̹ͦ͟ͱ̸̵̴̺̻̳ͨͤͮͮ 
̵̷̵̷̴̴̺̺̹ͮͩ̈́̈́͟ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ  ̸̵̹̳ͦͤͨ͠  ̴̻ͮͨ̈́͟͝͠ ̸̶̹̺ͮͮ͠ 
̴̴̸̸̶̵̴̶̷̵̳̳̺̻̺̻̺̹̽̈́ͨ̈́ͨͮ̈́͂̈́͟͞͠Ͱ Ͱ̶̺ͮ͠ͱͦ 
˺̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̶̻̺ͨ͢ͱͰ̵̴̷̴̵̴̸̺̳̻̹ͮͪ̈́ͯ̈́ͯͤͮͪͮ̈́ͩͮͬ͟͟͠Ͱͮͦ
̳̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̴̳ͱͦ
˲̶̴̶̻̳̹̈́̈́͟͟͞͠ʹ̷̴̴ͱ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵̴̸̷̵̴̸̳̺̳̺̳̻̳̺ͮͮͮ̈́ͨͮ͟͠͝͠Ͱ̴̶̺̈́ͨ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̸̵̷̴̹ͱ ̈́ ̷̵̴̹̹ͣ̈́ͥ ̶̳̳ͤ͠ )EMIDESMUS
INDICUS /4 .ALATHY  4 4INI '"QIL  * "HMAD   *
"HMAD ";#EG .(AYATHRI ,,ANNABIRAN ͟͠ͱ
̶̶̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱ̵̶̵̺̻̹̻̳ͩͮͮͥͤͮͬ͂͞͠ ̴̸̵̴̹̹ͤͮͪ̈́̈́ͬ̈́ͮͦ͠͞
̳̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̴̳ͱͦ  ̹ͩͰͱ̴̳̽ͮͦ ̽ ̸̷̵̳̺̈́͝ͱͤͮ ˵̴̴̺̳̹ͨ̈́͠
̷̸̶̵̸̶̷̺̳̺̺̳ͮ͝͠)EMIDESMUSINDICUS̸̸̹̳̳̳̺ͩ̽ͮͮ͠Ͱ̴̶̺̈́ͨ
̵̷̴̵̷̶̷̴̴̶̶̸̸̹̺̺̺̺̹̹̹̹̺̺̹̹̺̳̹̹̳ͩͮͤͮͪͮ̈́̽ͮͥ̽ͮͥͣ̈́͠͠͠
'"QIL *"HMAD .0WAIS  
˵̸̶̵̸̺̳̺ͮ)EMIDESMUSINDICUSͰ̹̹̈́͟͠ͳ̴̷̵̷̴̷̷̸̺̳̺̺̳ͨͮͥ̈́ͩ̈́ͩ̈́ͤ̈́ͮͤͮͣͤͮ͟͠͞ ̴̴̴̳̹̽̽ͮ͞ʹ̻ͳ̸̴̷̴̵̺̹̺̳ͨͪͪ̈́ͳ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ
̵̷̴̹̹̺̈́̈́ͩͩ͂̈́͠ͰͰ̷̸̶̷̵̷̴̴̷̷̵̷̺̳̹ͩͮͤͨ̈́ͯͤ̈́ͥ̈́ͩ̈́ͩ̈́ͤ̈́͂͟͟͠͠͠ 
̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̷̴̳̹̺̳̹̹͂ͤ͠ /4ARAVANAN //ALINI  
˺̴̹ͮͯ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̸̵̷̴̹̈́Ͱ )EMIDESMUS INDICUS ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠
̴̴̳̻̽͞ ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ Ͱ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̈́ ̽ ̷̷ͥͤ͠
̸̷̴̸̹̳̻ͮͣ͟͠ ̴̵̳̺̈́ͳ , 7IJAYALAKSHMI  3 4HYAMALA  7
5HIRUMURUGAN  . 4ETHURAMAN  4 3AJAN  4 #ADAMI  1,
.UKHERJEE    ̴̹̹̹͆̈́ͥ̈́͠͞ ̸̳̺ͮͰ̴̈́ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻
̸̵̷̴̹ͱ  Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳͮ͞ ̵̷̵̷̴̺̺ͮͩͮ  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ ̈́ ̶̷̵̴̺ͮͮ 
̳ͤͳ̺ͨ ̴̴̷̳̺̹̺ͮͪͮͪͩͮͰ̴̻ ̈́͟ͳ ̻ ̷ͤͮͬͯ 13 7ERMA  ""
+OHARAPURKAR  7" $HATPALLIWAR  "+ "SNANI    ˮ̴̸̶̴̴̺̹̳̺ͮͮ̈́͟ ̷̷̸̺ͣͮ )EMIDESMUS INDICUS ̻ͮ͝͠ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̈́ Ͱ
̵ͱ̈́͟ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴ͨ ̴̳ ̺Ͱ̵̴̳̳ͮͦ ̈́ Ͱ ̵̵̴̳̹̳̺̹ͮͦ͠͝ ̻̹ͤͰ̳ͦ
̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ̳͟ͳ̶̺̺̳ͨͩ̈́͟ͰͮͰͰ̳ʹ̳̺ͮ ̷̴̹̹̹ͭͣͮͤ͠ʹ̻̺ͨ
̻̺ͮ͝ ̴̹ͮͤ͟ ̈́̽ ̸̳̺ͮͰ̴ͮͦ ̸̴̷̴̹̹̺ͤͩ̈́Ͱ 4 +AYARAM  4.
%HARMESH  ̺͐Ͱ̵̴̸̳̹̹ͮ̽ͩͬ͟ʹ̷̴̴ͱ̷̴̸ͤͩ̈́ͮ͞ Ͱ̸̸̴̳ͮͮͮͤ͠ ̷̴̺̳̹̹ͤ͠  ̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ ̳̳̽ͦͮͭͳ̺ͨ Ͱ̈́͟ ̈́͂͟ Ͱ̴̈́ͨͮͦ͠
̵̸̳̳ͮ̈́͟͠Ͱ ̸̶̹ͮ͠ͳͰ̴̶̵̷̶̳̹̹̺̻ͨͥ͠Ͱ̳ͩ̽ͤ̈́͠ ̷̵̵̺̹̺̳ͮͪͮͦ̈́
̷̴ͩ̈́ͪ̈́͞ /4ARAVANAN //ALINI  ˶̵̺̹̹̈́ͤͥ Ͱ̴̵̺̹̹ͤ̈́ͦ̈́͟ͱͦ ̷̴̸ͩ̈́ͮ͞ ̵̻ͭ̈́Ͱ ̶̶̷̵̹̺̳ͩ̈́ͥͰ̶ͱ ̶̴̳̽ͦͮͮͯ ̷̷̸̺ͣ ̵̹̺ͩͮ
̸̶̹̳̺ͮͮ͟Ͱ̴̹̹ͥ ̶̵̷̶̺̻  Ͱ̸̸̴̳̹̹ͮͮͥ͠ ̵̷̴̹̹̹ͤ̽ͤ͝͝͠ 4
(OPI 0)4ETTY  ˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͮͱ̵̷̴̶̵̹̹̺̻ͩͤ͟Ͱ̳ͮ͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̴̷̵̹̺̺̳̳̈́ͯ̈́̽ͪ̈́͂͠Ͱ̴̵̸̳̳̈́ͨͮͦͮ̈́͟͠͠Ͱ̴̸̸̳̹̈́ͨͦ͠

̷̹ͤ͟͠ͱͦINVITRO̺̳EXVIVO ./3AVISHANKARA /4HRIVASTAVA 
)1ADH .3AJANI /,.ARY $3"CHUTHAN #)#ABU +
1ADIKKALA  ̸̳̺̳̹ʹ̴̻̈́ͥ̈́͝Ͱ̴̴̳ͱ̷̵̷̸̶̴̸̶̷̴̴̹̹̹ͩͮͥͮ͠ͱ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ̻̹̈́͠Ͱ͠ͳͰ̴̴̳ͱ̵̸̶̶̷̵̸̶̵̸̹̻̻̹̻̳̳ͥ̈́ͮ̈́ͩͮͮ̈́͟͟͟͠͠ͰINVITROˮͰ̵̷̴̵̴̸̺̹̺̺̻ͮ̈́ͩ̈́ͮͮ͟͞ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̴̳̺Ͱ̵̴̵̵̴̶̳̳̳̹̳̺̹̹ͮͦ̈́̈́̈́͟͟͠͝͠ʹ̷̴̴ͱ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̻ͳ̺̹ͨͤʹͮ͠Ͱ̶̺̈́ͨ
Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱ )EMIDESMUS INDICUS ̵ͩͮ ̳̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̴̳ͱͦ
̵̴̹̳ͥ̈́Ͱ ̶̷̶̷̹̺̳̺͞Ͱ̹͂ ̶̶̷̺ͮͤͮ )EMIDESMUS INDICUS ̹̹̹ͦ͟͠ʹ̻͢ ̶̷̹͞ͰͮͰ̴̈́̈́͟ ͬ͠ͱͦͮ  ̷̴̻̽ͤͬͳͮ͞ ̷ͩ̈́͞ͳ ͩ̈́͟ ̶̳͞
̶̷̹͞Ͱ̶̸̴̴̻̳ͮͩͱ ̈́Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻Ͱ̳Ͱ̶ͱ͟͠ͱ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ̴̷̸̶̷̹̈́ͣͪ̈́ͯ͞ͰͮͰ̴̈́ͮͦͬ͟͠ͱͦ̈́Ͱ ̶̵̹̻̹ͭͩͰ̹͟ʹ̻ͳ̶̺ͨͱ̷̵̳̺̻ͥͤ̈́͢ͳ 
̹̹ͨ͝͠Ͱ̶̷̹ͮͤ͞Ͱ̶̸̴̴̻̳ͮͩͱͤ ̸̳̺̳̹ʹ̵ͩͮͱͰ̶̳̺̺̻ͮͭͦͪͮͮ 
̵̷̵̻̺̺̻ͮ ̴̷̸̴̵̸̵̶̹̹̺̳̺̺̻̈́ͣͪ̈́ͯͮ̈́ͩͮ 41OLE  
˺̷̸̶̷̵̷̴̴̷̺̳̹ͩͮͤͨͮͦͤ͟͠͠ͱ̵̻̳ͦʹ̷̴̴ͱ̷̴̸̵̴̻̻ͩ̈́ͮͥͮ̽̈́͞Ͱ)EMIDESMUSINDICUSͰͮͱͰ͠ͱͰ̷̵̷̸̵̴̸̳̺̹̹̺̺̹̻̳̺ͥͩͩͮͰ̴̶̺̈́ͨ +3#AHETI 3,(OYAL (#4HAH /4ARAVANAN 
//ALINI .1RABAKAN 3"NANDAN 5%EVAKI  
˰̳ ̶̺̳ͩ̈́͟Ͱ̈́ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴ͨ ̴̳ ̺Ͱ̵̴̳̳ͮͦ  )EMIDESMUS INDICUS
Ͱ̹̹̈́͟͢͠ ̵̴̳̹̳̹̽ͥͳͰ̴̳ͨͮͤͮ͠ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ 4 (ANESAN 
41ARASURAMAN 46.AHESWARAN /(NANASEKAR  

˵̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ
˻̸̵̈́ͪ̈́Ͱ̶̴̸̳ͮͦ͠
5RIBULUSTERRESTRIS
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟  ̸̹ͥ̈́̽ͮͮ͟͠  ̸̳̳̹͂ͮ͟͠͠ 
̴̻ͮͨ̈́͟͝͠ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ  ̶̷̵̴̺ͮͮ  ̶̵̹̳̳ͩ̈́ͦͮͮ͟͠ ˲̷̵̴̺̹͂̈́͟
̸̹ͥ̈́̽ͮͮ͟͠ ̸̹ͮ̽ͨ͝͠    ̷̳͠ ̴̷ ̷̴̷ͤͬ    Ͱ̈́͟ Ͱ̳ͥͮ 
̸̴̳̹̹ͥͮͤ͠ͱ̸̶̷̴̴̹̻̹ͮͦ̈́ͥ̈́͆͢͟͠Ͱ̷̴̵̶̴̹̹̺̹̹ͮ̈́ͩ̈́ͪͮ͟͟͠ 
̹ͭͰͰ̳ʹ̶̳̺ͨ͢ͱͰ̹̈́ͩ͟Ͱ̴̳̳̈́ͨͮͤ̽ͩ̈́͟͟͠Ͱ̷̴̴ͮͭͱ̵̈́Ͱ̴ͱ̷̶̶̷̵̴̺̺̹̺̹̻ ˺ͮͱͰ̷̴̹͠ ̴̴̳̽̈́͞ ̵̹̽̈́͝ʹ̴̶̹̺̈́ Ͱ ̶̸̳̈́͟͠ ͱ̸̵̈́ͪ̈́Ͱ
̶̴̸̳ͮͦ͠  ̽ ̷̵̷ͩͰ̳ʹ̴̴̳ͱͤ ̵̶̴̹̺̹̹̳ͩ̈́ͪͮ͟  Ͱ ˻̸̵̈́ͪ̈́Ͱ  ͱ̸̈́
̵̶̹̺̻̺ͨͰ˲̴ͦ̈́̈́ͯ͟͜Ͱ̵̹ͩ̈́̈́˸̈́Ͱ̷̴̴̴̹͍̳ͦ̈́̈́ͯ͟͟ˮ̽̈́͂ ̴̳Ͱ̴̻̈́ͤ̈́͟Ͱ̈́͟˻̸̵̈́ͪ̈́Ͱͱ̸̵̶̹̺̻̺̈́ͨͰ̴̓̈́͂͟ ˺̴̺̳̺̳ͤ̈́͢˶̺̳ͮ͂ ̷̵̶̷̹̺͟
̴̈́ͬͮͯ ̵̴̹̈́̽Ͱͮ͟ ̵̺̳Ͱͮ ˹̸̳̹ʹ ̻ͮ͝͠ ͰͮͱͰ̷̴̈́͠ ̵̵̷̶̴̹̺̹̺̺ͩ̈́ͮ͝ ̶̷ͩͰ̵̶̴̹̹̺̹̹ͩ̈́ͪͮ͟͟ ̶̴̹̈́ͪͮ͟ ̵̷̶̴̺̺̈́ͮ͝ ̵̴̺̻̹̈́̽ͮ͝͠  ̵̴̻̺ͮ ˹̸̳̹ʹ ̻̹͝͠ Ͱ̷̴̹ͮ̈́͟͠ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂͟ ̶̵̴̳̺̳̳ͥ̈́͠ 
ͱ̸ͮͯ ̹ͤʹ̷ ̶̸̳̺̹͞Ͱ̹ ̹ͩͱ̶̴̺ͮͮ ̸̵̵̷̸̵̴̳̹̹̺̺̹̈́ͩ̈́͟ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́ ͱ̸̵̈́ͪ̈́Ͱ ̶̴̸̳ͮͦ͠ ̴̷̴͍̳̹ͯ͟ ̸̺̳̹ʹ  ̳ͣ͠Ͱ̴̴̹̹͂ͮͦ͟
̸̹ͥ̈́̽ͮ̈́͟͠Ͱ ̴̳̽ͯ̈́ͨͬͮͤ͝͠Ͱ̶̸̷̷̵̺̹̹̳ͤ̈́ͤͤͩͣ͠ ̸Ͱ̷̵̷̴̺̻ͪͮ ̵̴̷̴̹̳̺̈́̽ͤͮ̈́GENTIOBIOSIDES˲̶̷̵̴̸̻̳̺̹̹ͤ͂ͮͦͥ̈́̽ͮ̈́͟͟͠Ͱ ͩ̈́͟ ̴̳̽Ͱ̹ͳ ̵̶̴̴̺̻̹̈́ͩͮ͝ ̳ͤ͢ Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̻ ̴̶̸̷̵̴̳̺̹̺̻ͮͮ̈́͟͠͞ͳ̶̶͓̹̹̳̺̹̹ͥ̽Ͱ̻ͳ̺ͨͰ̷̴̵̷̵̶̸̷̵̳̺̹̹ͤͮͪͮ̈́ͩͮ̽̈́͟͠ ̶̵̹̻̹ͭͩͰ̹͟ʹ̶̻̺ͨ͢ͱ̷̵̴̺̹ͥ̈́ͩ̈́͢ͳ̶̷̴̸̵̺̹̳̈́̈́͟͢ͳ
˵̸̶̵̸̺̳̺̹ͩ̈́͟͠Ͱ˻̸̵̈́ͪ̈́Ͱ̶̴̸̳ͮͦ͠ 5RIBULUSTERRESTRIS ̵̹ͩͱͰ͠ͱ̶̷̴̴̹̻ͥ̈́͢͞ ̴̵̴̳̺̻̹̺̳̻ͮ̈́̈́̽̈́͟͠ͳ ̵̴̵̷̶̻̹̻̺ͩͮͥ̈́ͩͪ͢͞Ͱ̵̷̴̴̹ͱ ̸̷̴̳ͤ̈́Ͱ ̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ ̴̵̹̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͂͠ ̵̴̴̹̹̳̹̹ͥͤͨͥ͠
̴̹̻ͣ ̶̸͇̳̺̹Ͱ̹ ̹̺ͩ̽ͮͮͰ̴ͮͯ ̷̷̸̺ͣ 5RIBULUS TERRESTRIS
̹̻̹ͤ͝Ͱ̷̴ͮͯ͠ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹̳͂ͤͮ͟ ̸Ͱ̷̵̷̴̺ͪͮ ̈́ ̸̷̷̵̹ͤͩͣ͠ 
̴̵̴̳̺̻̽ͮͤͮͩͮͥ̈́͟͞Ͱ̶̴̷̸̶̳̺̺̹̳̳̺ͮͮ̽̈́͠Ͱˮ̵̶̶̳̺̹̻ͩͮ̽Ͱ̴̴̳̈́ ̵̷̵̳̳̺̻ͩͩ ̴̳ ̶̴̹̹Ͱ̈́ 5RIBULUS TERRESTRIS ̺̳ ˸̴̵̴̻̳̳Ͱ̴̈́
#OERHAVIADIFFUSA Ͱ̻̹ͤͰ̷̸̶̷̵̷̴̴̵̳̺̳̹̹̻̹̺̳ͦͩͮͤͨͥ̈́̈́͠͠-

̻̽ ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ  Ͱ̸̸̴̳̹̹ͮͮͥ͠ ̷̷̴̸̷̺̹ͮͥ̈́ͤ͠͠͠  ̷̵̵̴̹̳ͩͨͮͯ͠
̵̹ͩͮͯͤ Ͱ̶̷̵̷̴̻ͮ͟ Ͱ ̹̽̈́͟  ̸ͤͥͥ ̴̽ͮʹ̻Ͱ̳Ͱ Ͱ̵̴̶̹̺̈́ͥ̈́̈́ͨ͟
̻̺Ͱ̵̷̴̴̹ͱ̸̷̴̳ͤ̈́Ͱ̷̷̸̺̽ͣͮͰ̴̶̺̈́ͳ ͱ̸̳Ͱ̹̈́ͩ͟Ͱ̶̴̳͔̺̹̻̈́ͮ͟͢
$YSTONE  Ͱ ̹̻̽͟Ͱ̴̴̳̈́  ̸ͤͥͥ 4HIRFULE "- ET AL   
̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ̴̳͠ͳ͟ͱ̸̹̳̳ͦͩ̽ͮ͠ ̹ͭͰʹͮͰ̴̴̳ͱ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ͥ
̹ͩ̈́͟͠Ͱ 5RIBULUS TERRESTRIS ̳̹͝ Ͱ̴̹̹̹ͥ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̵̹̺ͩͱ̹ͥͤ
̶ͤ̈́ͱͪͱ̷̴̴̸̸̶̶̷̻̹̻̺̽̈́ͨͬͭ̈́ͨ̈́ͨ̈́͢͟͝͠͠͞ ͱ̸̳Ͱͮ̈́͟͠ͱ̶̺ͨ͢ͱ Ͱ
̶̷̵̷̴̴̹̻̳ͨͤͤ͟͠˹̸̴̳̹ͮͤͮͤ͞ Ͱͮͱ̶̴ͮͮ͠ ̵̴̴̹̹̻ͭ̽ͮ̈́͞Ͱ̸̴̷̴̹̹̹̺̈́ͤͩͮ͟5RIBULUSTERRESTRISͰ̸̸̳ͮͮ͠ͳ̺̻ͨ͠ͳ̷ͯ͟
̵̷̴̻̺̻̈́ͮ̈́͟͟͞ͳ̶̴̻̓ͳ̶̺̹ͨ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ Ͱͱ̸̶̴̷̷̸̹̳̹̺ͮͦͩͮͣ
̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱ ̶̹͝ͱ̻ͥ ̶̷̵ͩͤͮ ̻ ̸̴̳̳̈́͝Ͱ ̵ͩͮ ̵̹ͩͮͯͤ̈́ 5RIBULUS
TERRESTRISͰ̸̹̽̈́ͤͥͥ͟ ̹ͭͰ̹̈́ͩ͟Ͱ̳̈́ͤͥ͟͢͟͠ͱ͠ͳ̴ͮͮ̽͟
̶̳̹ͤͳ̸̺̳̈́ͥ͠ ˺̴̷̸̶̷̵̷̴̵̴̷̴̴̹̻̺̹̺̳̹̈́ͬͤͩͮͤ̈́ͮͤ̽̈́ͨͬ͝͠ͱ̶̶̷̵̳̳̺̹̹ͮͩͤ̽͂̈́͟͞͠Ͱ̵̻̻ͭ̈́Ͱ̴̳  ̷̵̷̽͞
̴̈́͟Ͱ̶ͩ̈́͠ͱ̸̹̳̺̻ͩ͞ͰʹͮͰ̴̴̳ͱ5RIBULUSTERRESTRISͰ̹̽̈́͟
̸ͤͥͥ 3AJENDAR # ET AL    ˸̵ͮ ͰʹͮͰ̴̴̳̈́ 5RIBULUS
TERRESTRIS ̹ͤʹ̷ ̶̺̽̈́ͨͬͮͮ͝͠ͱ ̶̳̳ͤ ͱ̸̹͢͞ ̷̽͝ ̴̴̳̹̳ͤͨͮͦ͠
̴̽ͤ̈́ Ͱ ̶̺̹̹ͥ̈́ͥ̈́͂͠ ͐ ͠ͳ̷ͯ͟ ̽ ̶̷̵̹̹̹̈́ͥ̽ͩͤ̈́͢͠ͳ ̴̸ͮ̽ͨͮͤ
Ͱ̶̺̹ͤ̈́ͤ ̶̷̵̳̺̹̹ͩͤ̽͂̈́͟Ͱ  ̷̴̴̷̹ͭ͟ ͰʹͮͰ̴̴̳ͱ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻
̸̵̷̴̹ͱ5RIBULUSTERRESTRISͰ̹̻̽͟Ͱ̴̴̵̳̹̺̈́ͥͩͱ̶̹ͥͤͤ̈́ͱͪ̈́Ͱ
̶̵ͩͮͱ͢ ̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͳ ̶̳ͮ͞͠ ̶̷̵̳̺̹̹ͩͤ̽͂̈́͟Ͱ ̈́ ͂ͦ ̵̻ͦͮ͠Ͱ̶̹̺̈́
4INGH4ETAL  ˹̵ͮͰ̳ͳ̶̺̹ͨ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̷̷̸̺ͣͮͰ̴̶̹̺̈́
5RIBULUS TERRESTRIS ̵ͩͮ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳̈́ ̷̴̳̹ͤͮ͟ ̵̶̹̺̳̺ͩͮ 4HIHU
8EIETAL ̵̸̹̻ ˯̹ʹͮ͠Ͱ̹ ̵̷̵̳̳̺̹ͩͩͤʹ̷̷̵̷̸̹ͩͬ͟ʹ̳̺ͮ ̵̹̽Ͱ̸̺̻ͮ ̵̹̹͟͝ͱ̸̶̴̹̈́͂ ̷̵̳ͥ̈́ͩͩ̽̈́͂͠ ̷̵̷̵̻̹ͩͤ̈́ͦ͟Ͱ̹͂
̳̹̽̽ͮ͠ ̷̸̳̹̳̹̽͟͠Ͱ̴̴̴̳̹̹̺̳ͮͦͮͦ̽ͪͨͥͩͮ͟ͱ̳̹ͤ͠ ̷̴̳̳ͤͦ̈́̽ͤ̈́͂͟5RIBULUSTERRESTRIS̷̶̴̴̷̹̺̳̺̹̹ͭ͞ͰͮͰ̷̴ͮͯ͞
˸ͱ̵̺̳̻̳ͥͩ "NTIBIOTIC 
o̷̸̶̵̸̶̺̳̺̺ͮ͠ͱˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟ "ZADIRACHTAINDICA
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ˶̵̸̻̻̹ͤͮ͟Ͱ̹ͥ͂ $URCUMALONGA
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ˲̸̹̹̹̹ͮͥ͂͟͠͠ (LYCYRRHIZAGLABRA 

˵̸̶̵̸̶̺̳̺̺ͮ͠ͱ
ˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟
"ZADIRACHTAINDICA
˯̶̺̺̈́ͮͨ Ͱ̴̶̴̴̳̈́̈́ ʹ̵̴̹̹ͮ͂̈́͂͠ ̸̳̺̳̹ʹ̶̈́ͮ͟͠Ͱ̷̵̴̳̳̹̈́͠Ͱ̹͂ ̸̶̹̺ͮͮ͠ ̈́   ̵̶̶̸̵̴̳̹̳ͤͥͩ̈́ͮ ˲˰˷  Ͱ
̶̺ͮ͠ͱ̵̶̴̴̷̴̶̷̵̹̳̺̹ͦͮͮ̽ͯ̈́ͮ͟͠͠ ̴̹̹̈́ͤ͂ͮ͟͠ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ 
̸̵̴̻̳ͤͮͮ ̸̳̳̹͂ͮ͟͠͠Ͱ̹̳ͩͦ͟͠p̵̴̸̸̵̹̺̻̳̳̹̹̳ͯ̈́͂ͮ͟͠͠
̶̸̵̴̺̺̳̳̹̳̹ͤ̈́ͮͨ͂ͤͥ̽ͮ͟͠͠
˸̵̴̹̺̳̳ͮ̽ͩͨ̈́͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̵̶̴̹̺̹̺̈́ͮͮͩ̈́͟͠Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̈́Ͱ̷̸̶̷̵̷̴̴̵̺̳̳̻̳ͩͮͤͦͭͦ ̴̷̵̴̳̹̳̻̹ͤ̈́ͥͨͤͮ̽͟͠͠Ͱ̴̳̺̹ͳ̸̸̻̹ͨ͠ͳ 
$HATTOPADHYAY33  ̴̳̓ͬ̈́Ͱ̵̸̺̹̹̳̳ͮͩ̽ͮ͠ ̷̸̶̵̸̹̺̳̺ͭ
̶̺ͮ͠ͱ "ZADIRACHTA INDICA ̸̹̳̳ͩ̽Ͱ ̴̴̳̽ͮͯ͞ ̵̴̹̺̳̳ͩͮ̽ͩͨͮͯ͠
̷̷̸̺ͣ ͱ̸̹ͮͯͤʹ̴̵̳̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̺ͮ ̵̷̴̷̺̹ͦͮͤͬ ̷̸̶̷̴̳̺̳̹̹̽ͤ̽ͤ͟ .OSADDEK"4. 3ASHID..6  ̸̺̳̹ʹ̸̴̹̳̳̹ͩ̽ 
̹ͭ ̴̴̈́ͤ̈́ͮ͟͝ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͢͞ ̴̸̻ͣͪ̈́͂ ̸̵̳̹̳ͤͣͥ̈́Ͱ ̈́ ̴̷̵̺̹ͯͣ̈́̈́͠Ͱ 
̹ͩͰͱ̴̷̴̴̳̳̳̽ͮͦ̈́̽̽ͩ͠ͱͤ ,AUR( "LAM.4 "THAR.  
˱̴̷̵̳̹̈́ͬͩͰ̷̷̴̶̹̈́̈́͟͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̸̴̹̳̳̻̹̹̻ͩ̽ͮ̈́ͤͤ͟͠͠ͳͳ̻͞
̵̴̹̺̳̳̻̈́ͩͮ̽ͩͨ̈́͟͠ͳ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ̸̵̶̹̺̳̺ͮͮ͠ͱ"ZADIRACHTA

INDICA  ̳ ̸̺̳̹ʹ ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻Ͱ̴̳̻ͨ͠ ̈́ ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠ ̈́͟ͳ
̴̴̶̴̴̹̹̹̳̈́ͯͥ̈́͠ͱ̵̶̴̹ͮͮ͠ "RORA/ ,OUL" #ANSAL.1 
̵̸̹̻#ISWAS, $HATTOPADHYAY* #ANERJEE3,ETAL  
̻͆ͮ͠ ̵̹ͩͰ̷̷̴̈́͟ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ  ͱ̸̈́ ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠ ̴̷̴̳̳̺̻ͥͮ͠͞
̸̳̺ͮͰ̴̶̴̶̴̴̺̹̳̈́ͨ̈́͂̈́͠ͱ"ZADIRACHTAINDICA̴̵̴̶̳̻̳̳̹̳ͭͦͨ̈́ͦ͠͝ ̵̷̶̻̺̳̺̹̽ͨͮ̈́͟͟͠͠ʹ̷̴̴ͱ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠ ̶̴̶̴̴̹̳̹̳ͭͤ̈́͠ͱ̵̹ͩͱͰ̴̴̷̹̳̹̹̳ͮ̽ͮͯ̽̽͟͠͞͠ʹ̴̴̷̹ͮͯ̽͝͠ͳͳ̷̷̸̺ͮͯͣ͞
Ͱ̸̹̳̽ͦ̈́ͤͥ͟͠ *LANGO, .AHARAJAN( /ARASIMHAN4 
  1ENDSE ET AL   ˸̹Ͱ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̺ͨ͢ͱ ̵̹ͩ ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠ ̴̷̵̷̶̻̹̈́ͤͩͮ͟Ͱ̴̷̻̺̳͟ͱ̸̹̈́ͩͰͱ̴̵̸̴̳̳̳̹̹̽̈́ͣͤͥ̈́̈́͠͞Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́Ͱ̴̷̸̶̵̸̴̵̹̹̹̺̳̺̻̳̻̻ͥ̈́ͤͭ̈́͟Ͱ̴̶̳̹ͨ̈́̈́͠͝Ͱ̈́
̴̷̵̷̶̻̹̈́ͤͩͮ͟Ͱ̴ͮͯ ̷̷̸̺ͣ ̻ ̸̵̸̹ͮ̈́͠Ͱ̴̶̳̹ͨ̈́̈́͠͝Ͱ ˵̸̶̵̸̺̳̺
̳ͤͰͤͱ̸̴̷̻̹̽͝͠ͳͳ̻̈́͟͞ͳ ̸̳̺̳̹ʹ̷̴̹̺ͩͪ̈́ͳͰ̳Ͱ̵̴̹̹ͤͣ̈́Ͱ̻ ̴̷̳̳ͥ̽̈́͠ͳ  ̷̳͠ ̴̷ Ͱ̹̹̈́͟͠Ͱ ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻Ͱ̴̳̹ͨ͠ͳ ̈́͟͢ͳ
1ENDSE7, %ADHICH"1 .ATHUR1/ETAL  
ˮ̴̷̴̴̷̵̸̷̴̺̳̺̻̳̺̻ͮ̈́ͮ̈́ͮͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́̈́͟͟͝͞͠͞ͳ̶̻̹̹̈́͟͟͝͠͠ʹ̷̴̹
#OPANAETAL  ̳Ͱ̵̺̹̹ͮͩͰ̵̵̷̴̹̹̹̺̳̺̈́ͤͮͮͩͩͮ̈́ͮ̈́͟͟͠͝͞
̈́ ̴̷̵̸̷̴̳̺ͮͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́̈́͠͞ ̷̷̸̺ͣͮ ̵̸̹̹̻ͩͬ ̴̶̴̴̳̈́ͱ "ZADIRACHTA
INDICAͰ̷̸̶̷̵̷̴̴̸̵̸̸̶̴̺̳̹̳̳̹̳̹ͩͮͤ̈́ͮͦ̽͠͠Ͱ̷̳̺̹ͮͤ̈́ͤ͟͝
˰̴̴̴̶̶̷̵̶̳̳̹̺̳ͯ̈́ͨͬ̽̈́̽ͤ̈́ͮͩ̈́ͥͮ͝͠͞͠ͱͰ̸̴̷̸̶̵̸̹̳̺̳̺̻ͤ̈́ͪ̈́͂͝  ̸ͤͥͥ  ̈́ ̷̴̸̳̻ͥ̈́ͤ̈́͟͠͝͠   ̸ͤͥͥ  #OPANNA ,/ 
,ANNAN+ (ADGIL4 ETAL  ˺̴̶̹̈́ͬͮͦ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̻̹ͦ͝͠
ͰͮͰ̷̴̹͞ Ͱͩͮ͠Ͱ Ͱ̴̹̹̹ͥ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̶̺ͮ͠ͱ "ZADIRACHTA INDICA
̴̳ ̷̸̶̵̷̶ͩ̈́ͳ ̶̴̴̳ͮͥͨͮͦ͠ ̷̸̹̻ͤ͠͠ ̴̶̴̻̻̈́̈́͠ ̈́ ̸̶̷̴̴̹ͮ͠ͱ
ͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̴̴̷̴̺̳̳ͮͦͤ̈́ͬͱ̶̳ͦͤͪ̈́Ͱ̵̻ͭ̈́Ͱ̷̳̺̹̺̻̽̈́ͤͮͩ͟͝
̈́Ͱ̶̸̹ͮͮͤͰ̶̺̹ͤ̈́ͤʹ̵ͮ̈́Ͱ˰̶̳̺̳ͩ̈́͟Ͱ̶̹̈́̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̵̷̴̹̹̽͝͠
Ͱ̶̴̹ͮͰ̸̹  ̹ͭ "ZADIRACHTA INDICA ̹ͤʹ̷ Ͱ̵̳̈́̈́ͥ͟Ͱ̳̺ͮ ̴̴̳̻̽͞
̵̹ͨ͠ Ͱ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳̈́ ̸̵̻̹ͪͰ̹̹ͥ ̷̳̺̻̈́͟͝  ̺̻ͮͩ  ͩ̈́͟Ͱ̻ͮͭͳͮ͞
̸̳̺ͮͰ̴̶̶̴̴̷̸̴̶̴̵̷̶̺̳̹̻̻̻̹̈́ͨͮͥͨͮͦͤ̈́̈́̈́ͩͪ̈́͠͠͠͠Ͱ̻̺̳ͮ̈́̽ͪ̈́͂͠
ͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̶̸̷̷̴̺ͮͦͤ͠ͱ̳̽ͦ 4ATYANARAYANA, 4RAVANTHI, 
4HAKER*"ETAL  
"ZADIRACHTA INDICA ̶̻͠ʹ̺ͮͨ Ͱ̳ʹͮ͠Ͱͮͤ ̷̵̴̳̺̳̺ͨͮ͠Ͱ̴ͮͤ
͟ʹ̷̵̷̹ͤ͠Ͱ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̸̵̳̻̹̈́ͪͰ̷̹̹̳̺̻ͥ̈́͟͝ ͱ̸̷̷̵̷̶̻̳̺ͨ͝͞Ͱ
̴̽ͮʹ̷̴̴̈́ͩ̈́͟Ͱ̷̴̵̹̹ͮͭͥ̈́Ͱ̴ͱͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̵̹Ͱ̶̷̳̳̺̻̈́ͩ̈́̈́͟͟͞͝ ͱ̸̶̸̹̳̺̹ͮͯ̈́͟͟͟͠Ͱ̶̹̹̈́͟͟͠ʹ̻Ͱ̳̺̳̹̹̹̹ͮ̽ͩͤͥ͟ͳ̷̵̵̴̹̳̹ͩͨ͂͠ ̸̷̴̹̹ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́͂͠͞ ̷̵̺̳ͩ̈́͂ %HOLI 4,  3APARLA 3 
.ANKALA4,ETAL  
˯̷̴̴̷̸̶̵̸̶̺̳̹̺̳̺̺ͨͮͯͮ͠͠ͱ"ZADIRACHTAINDICA̻͝Ͱ̵̷̶̹̺̺̹ͩͰ̴̳ͮͯ ̴̳ ̴̳ͱͰ̴̶̺̈́ͨ ̴̸̷̵̴̳̺̳̺̳̹ͮ̈́ͨ͂͝͠  ̴̶̷̸̵̷̵̴̳̺̺̹̹ͮ͂ ̈́
̵̷̵̴̹̺̹̳̹ͩͮͥͤͥ̈́͂͞ ̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́ ̵̹̺ͩͮ ̷̵̴̹̹̹ͦͥ͠ Ͱ̵̴̹̳̈́̈́͝
5HAKURTA1 #HOWMIK1 .UKHARJEE4ETAL  ˵̸̶̵̸̺̳̺ͮ
̷̸̶̴̳̹ͥͰ̵̵̷̴̹̹̹̹̹̻̺̳̹̻ͥͦͣͤ̈́ͤ͠͠"ZADIRACHTAINDICA̻ͮ͝͠
̷̵̷ͩͰ̵̷̴̴̴̸̷̵̴̸̳̳̺̳̺̳̻̳̺̈́̈́ͮ̈́ͨͮ͝͠Ͱ̴̶̵̺̹̺̈́ͨͩͮ&SCHERICHIA
COLI  ,LEBSIELLA PNEUMONIAE  1ROTEUS VULGARIS  .ICROCOCCUS
LUTEUS  #ACILLUS SUBTILIS  &NTEROCOCCUS FAECALIS ̈́ 4TREPTOCOCCUS
FAECALIS ˸̹Ͱ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̹͠ͱ  ̹ͭ ̷̴̴̺̳̹ͤͨͮͯ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̻͝Ͱ
̴̷̷̸̳̺ͯ̈́ͨͬͣͮ͝͠Ͱ̴ͮͤ ̵̵̴̹̹̹ͦͣͤͮͯ͠p̵̴̷̷̸̹̹̺ͩͤ̈́ͣͮͰ̴ͮͤ ̷̸̶̴̳̳̹ͥͰ̷̸̶̵̸̸̺̳̺̹̳̳ͮͯͩ̽Ͱ̴̸̴̸̷̵̴̸̻̳̺̳̺̳̻̳̺ͮ̽ͨͮ̈́ͨͮ͝͠Ͱ̴̶̺̈́ͨ ,OONA4AND#UDIDA4  
˯̶̶̳̹̺ͮ͠͠ͱ ̴̶̴̴̳̈́ͱ̸̵̹̈́ͮ ̵̸̶̷̸̵̴̸̷̵̴̳̹̺̳̺̳̺̳̹ͤͬͮͮͯͩͮ̈́ͨ͂͢͝͠ ̈́͂͟ ̵̹̺ͩͮ ̵̳̹̺ͥͤͩ̽ͮͮͰ̴ͮͦ ̈́ ̵̴̷̳̳̺ͥͤͥͮͰ̴ͮͦ
̸̵̵̴̹̹̳ͤ̈́ͥ̈́̽ͤ̈́Ͱ Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳ̺̳ͮͬͤͮ͞.TUBERCULOSIS̶̵̷̴̵̷̶̷̴̴̴̺̺̹̺̺̺̳͍̳̳̈́ͩͤ̈́ͪͮ̽ͮ̈́ͬͤͮͮͤͮ͟)YMETEETAL  
̶̷̶̸̳̹̻̳ͤͩͮͣ͠͠Ͱ̴̹̹͂̈́͟Ͱ̳ͤͳ̴̸̵̴̸̺̳̺̹̻̳̺ͨͮͤ̈́ͮ͝Ͱ̴̶̺̈́ͨ

̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ̵̵̸̹̺̹ͩͮͥͮ͝Ͱ̸̹̳̺͂ͮͰ̴̶̹̺̈́Ͱ̴̷̴̴̹̹̹̺̳̹̹̹ͥ̈́ͨͥ͟͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̶̺ͮ͠ͱ "ZADIRACHTA INDICA ̸̹̳̳̹ͩ̽͠  ̹ͭ
̷̴̴̺̳̹ͨͮͯ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̸̹̳̳ͩ̽Ͱ ̈́ͨͬ͝͠ ̴̹̺̻ͩͤ̈́ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̻
̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̈́ ̽ Ͱ̴̹ͮͤ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺̹ͤ 7ENUGOPAL 17 AND
7ENUGOPAL 57    ˸̵̵̸̹̺̹ͮͥͮ͝Ͱ̳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ Ͱ̴̹ͮͦ͟
̷̴̴̺̳̹ͨͮͦ͠ ̈́ ̷̷̴̺̳̺̹̹ͮͪ͠Ͱͮͦ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̶̺ͮ͠ͱ "ZADIRACHTA
INDICA ̻̳͝͠ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̳ ̹̹ͭ͟ ̷̴̳̺̹ͩͥ̈́Ͱ ͠ͳ̴ͮͮ͟ "SPERGILLUS
ΈAVUS  $ANDIDA ALBICANS  "SPERGILLUS TERREUS  "SPERGILLUS
FUMIGATES "SPERGILLUSNIGER̈́.ICROSPORUMGYPSEUMINVITRO̽
Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱͤ ̵̴̹̈́̽͂ ̸̴̷̴̵̹̺̳ͪͪ̈́͂  ̈́ ̹ͩͰ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̹͠ͱ  ̹ͭ ͪ̈́
̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ ̳̹̳̽ͩ̈́ͥͮ͝͠ ̵̶̴̴̹̺̳̽ͳ ̷̶̺̺̹Ͱ̴̳̹̹ͥ ̷̴̴̳̺̹̹̹ͩͥͥ
̵̴̹̳̻ͥ̈́̽ͤ  ̈́ ̷̷̸̺ͣ ̶̹̺̻̹ͩͩͰ̹ ̶̹ͩͮ͠ͳͰ̳Ͱ̶ͱ ̽̈́ ̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱͤ
̸̴̷̴̵̹̺̳ͪͪ̈́͂ .AHMOOD%" )ASSANEIN/. :OUSSEF,"ETAL 
 ˸̹Ͱ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̹͠ͱ ̷̴̴̹̻ͭͥ̈́͟ Ͱ̷̴̶̴̶̴̴̳̳̳ͮ̈́ͮͯ̽ͤ̈́͟͠͠ͱ
"ZADIRACHTA INDICA  ̳ͤ͢ ̵̵̸̹̺̹ͩͮͥͮ͝Ͱ̻ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ 3AO #4 
/AZMA  3AO .+    ˲̸̹̻ͩͮ͠ ̶̵̸̈́ͮ  ̸̺̳̈́ ͱ̸ ̸̴ͪͮ̈́ͮͯ͠͞
̷̵̶̺̺̳̻ͨͣ̈́͟͠ ̈́ ̵̶̺̻ͮͨͣ̈́͟͠  Ͱ̷̴ͮ̈́̈́͟͠ ̽ ̶̺ͮͮ͟͠ͱ̺̻ ̶̷̺̳͝͠
̶Ͱ̈́ʹ̵̶̹̹̹̹̹̺ͥ̽̈́ͥͮ͟͠͠ͱ"ZADIRACHTAINDICA ͰͮͱͰ͠ͱͳ̵̵̸̺̹̺̹ͨͩͮͥͮ͝Ͱ̻ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̵̹̺ͩͮ 5RICHOPHYTON MENTAGROPHYTES
1ANT/ (ARG)4 .ADHUSUDANAN,1ETAL  
˸̵̹̺ͮͰ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̴̴̳̈́ͤ̈́ͮ͟͝ ̹͟Ͱ̷̷̴̳͟ Ͱ ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̽ ̷̶̳̺̳̹ͪͮ̈́ͪͮ͠͠͠Ͱ̹ͳ ̸̶̹̺̹ͮ͠ͳ  ̴̷̴̹̺̳̹̈́ͤͪͮͤ͟ 
̶̷̵̴̴̴̸̹̺̹̻̹̈́̈́͟Ͱ̴̳ͮͤͮ ̵̻̳ʹ̷̴̴ͱͤͮ ̴̸̻̻ͬ͠  ̳ ̸̺̳̹ʹ
Ͱ̵̸̳̹ͮ̽ͳ͟Ͱ̴̳̳ͪ͟ͱ̸̸̺̳̹ͮͩ͂ͮͬͮ͠ Ͱ̸̸̴̳̹ͮͮ͠ͳ̶̷̴̺̳̹ͪͮͤ̈́ͤ ̈́ ̶̴̺̳̹ͥ̈́ͤ̈́ͤ 1ILLAI /3  4ESHADRI %4  4ANTHAKUMARI ( 
1ILLAI/3 4ANTHAKUMARI(  
˱̴̳̹̳̽ʹͮͰ͠ͱͳ̸̳̳̺ͮ͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ"ZADIRACHTAINDICA̻̳͝͠ͰͮͰ̷̴̴̷̵̴̳̳̹̺ͤ̈́̽̈́ͮͤͮ͟͟͞͠͝Ͱ̵̴̳̳ͮͤͮ˹̸̳̻̺Ͱ̵̴̳ͮ ͱ̸̵̹̺̻̈́ͮͤͰ̳ͮ͠Ͱ̴̷̸̶̵̸̹̺̳̺ͮͯ͟"ZADIRACHTAINDICA ̶̶̷̵̶̹̺̳̹ͩ̈́ͥ͠ͱ
̴̴̷̳̽͞ ̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱ ͬͰ̸̶̹̺ͮ̈́͟ ̴̴̳̹̽ͥ͢ͱ ̵̴̳ͮ  Ͱ̶̺̻ͤ̈́
̵̸̶̵̴̹̹̻ͥ̈́ͮͩ̈́͟͠  Ͱ̶̺̻ͤ̈́ ͈˰˶  Ͱ̶̺̻ͤ̈́ ̸̳̈́͝͠ ̈́ ̵̈́Ͱ̴ͳ ̸̶̹̻ͮ͟
̳̹̺̻̽  ̳ ̸̺̳̹ʹ ̶̹ͩͮ͠ͳͰ̶̳̳͠ͱ ̴̶̺ͤ̈́ͪ̈́ͨ ̵̴̳ͮ ̴̳ ̵̵̹̽ͮͰ ̻
̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̈́ ̽ ̸̴̵̴̹̺̹̹ͨ͠ͳ ̵̻̹ͥͩͳ ˱̷̻̺̳̺̽ͨͮ͠ ̻ͮ͝͠
̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̈́ ̶̴̺̹̳̺̹̹ͥ̈́ͩͥ̈́ͮͤͮ͠͞ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͤͮ ˹̸̳ͮͤ
̴̹ͮͤ͞  ̻̹͝͠ ̹͟Ͱ̷̷̴̹͟  ̹ͭ Ͱ̴̹ͮͯ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̸̵̹ͮ ̶̷̺̳͝͠
"ZADIRACHTA INDICA Ͱ̹̹̈́͟͢͠ ̴̴̳̽ͮͤͮ͞ ̵̴̳̹̳̹̽ͥͳͰ̴̳ͨͮͤͮ͠
Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ  ̹ͭ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̶̻̺ͨ͢ͱ ̹̹ͯͥ ̵̴̺̳ͮͪ̈́ͯͮͤ͟
Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱͤ #HAJONI14 .ESHRAM(( -AHKAR.  
̶̷̴̴̵̸̸͇̳̺̳ͮͮͤͮͩͮͤͮ͠Ͱ̶̴̺̳̹Ͱ̷̴̹͠ ̷̸̶̵̸̵̶̴̹̺̳̺̹ͭͮͮ͠ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴ͮͯ ̵ͩͮ ̸̵̴ͬ̈́ͮͦ ̴̷̸̈́ͣͪ̈́ͱͦ  Ͱ̶̴̴̳ͮͮͩͱͦ ̈́
̵̳ͩͮͭͦ  ̴̽ͤ̈́ͪͳ͢ ̴̷̻̺̺̈́ͤ̈́  ̵̷̶̹̺ͨ͝ͱ ̽ ̹ʹ̵̴̴ͮ̈́ͱͤ  ̹̳ͮͭ͢͞
̸̵̹Ͱ ̶̵ͩͮͱ̵̴̶̴̸̵̳̹̻̺̳̻̹ͥͤͬ̈́ͮͮ͢͝͠͞͞ͱ Ͱ̈́ͯ Ͱ̶̶̹̹͠ͱ̈́
̷̵̷̹ͩͩ͟ʹ̳͢ ̳̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̴̳ͱ ̵̹̹ͩʹ̴̴ͮͮ ̵̹̺̳ "RIKA 8. 
/YAMAI%8 "GYIRIFO%4ETAL  

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
˶̵̸̻̻̹ͤͮ͟Ͱ̹ͥ͂
$URCUMALONGA
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̸̵̹̳ͦͤͨ͠  ̵̴̳̹̳̺ͤͮ̈́͞ ̷̵̴ͣ̈́̈́ ̶̳̳ͤ͠   
̵̳͝Ͱ̴̸̸̵̸̴̻̻ͮͤ̈́   ̸̳̺̳̹ʹ̷̴̵̷̴̳̔ͣ͟͠͠ ̴̷̵̷̴ͪͮͥ̈́͝   ̵̴̷̹̹͝͠ ̶̴̷̴̳̈́͝ ̸̵̸̴̻̻̏ͤ̈́

˺̴̹̈́͟ ̈́ ʹ̵̵̴̴̹̹ͮ̽ͮ̈́͞ ̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ ˶̵̸̻̻ͤͮ ̈́ ͂͂ ̸̴̷̴̹̹̺ͤͩ
̸̵̸̴̻̻̳ͤ̈́ͤͳ̶̴̴̸̶̴̴̸̺̻̳̺̹̳̺̻̳̺ͨͮͨͮͮͮ͟͠Ͱ̴̶̺̈́ͨ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̻̽Ͱ̴̺̳̹̈́ͤ̈́ͤ$̈́&
͈̹Ͱ̷̷̴̷̷̸̹̺ͣͮ͟Ͱ̴̶̺̈́ͨ$URCUMALONGAͰͩ̈́͟Ͱ̷̴̴̶̸̶̺̹̺ͮͭ̈́̈́ͯ̈́ ̸̴̺̈́ͮ͠ ̹͟ ̸̶̴̹̹̹ͮͥ ̸̹̹ͩͬ͟ʹ̷̴̴ͱ 5ILAK ET AL  
,HARE  
˱̴̷̳̻̹̈́ͬ͝͠ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̹ͭ˶̵̸̷̵̷̸̵̴̻̻̳̳̳̺̹̹̺̺̹ͤͤͥͩͩ̈́͢
̵̸̷̵̶̸̳̳̺̺ͦͮͮͮ ̴̴̳̳̹ͥ̈́̈́͠͞ ̶̵̴̳̻ͮ̈́ͤͮ͠ ̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ ̴̳
̺Ͱ̵̴̳̳ͮͦ ̵̷̴̶̵̹̹̺̻ͩͤ͟Ͱ̳ͮ͠ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹ͥͩͩͮͯ ̷̷̸̺ͣ
̸̵̸̵̵̴̷̸̶̴̻̻̳̺̹̺̹ͤͮͩͮ̈́̽ͮͦͥͩͮͮͦ͞Ͱͩͮ͠Ͱ̳ͦ Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳͮ͞
̵̵̶̹̺̹̺ͮͮͦͮͮͯ͞͠ Ͱ̷̻ͥͪͨ͠  ̸̴̳̳̺̹̳ͥ̽ͤ̈́͠  ̷̴̷̴̳̺̳̹ͪͤ̈́ͣ
̵̷̳̳̺̳̹ͩͪͤ͠ ̸̶̴̳̳̺̹̈́ͣͮ͠"SPERGILLUS˭̷̵̷̸̵̴̷̷̸̳̺̹̹̺̺̹̺ͩͩͮͯͣ˶̵̸̻̻ͤͮͰ̶̴̹̹Ͱ̴̵̷̴̸̶̴̴̹̻̻̺̳̺̹̳̺̹̳̺ͤ̽ͨͤ͂͂ͮͮͮͦ͢͟͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̷̹̺ͯ ̸̳̺̳̹ʹ̴̶̴̳̺̹̺͂͂̽̈́̽ͮ͟ʹ̻Ͱ̳̺̻̺ͮͰ̵̷̴̴̹ͱ̵̴̸̴̹̺̳̳̺̹ͩͮ̽ͩͨͮͦͪͮ̈́̈́͠Ͱ˶̵̸̸̵̸̴̸̻̻̳̻̻̺̳̹ͤ̈́ͤ̈́ʹ
̷̵̷̸̹ͩͬ͟ʹ̳ͳ̺ͨ ̵̹̽Ͱ̸̺̻ͮ ̷̵̳ͥ̈́ͩͩ̽̈́͂͠ ʹ̹Ͱ̴ͮͦ͞ ͬ͠ͱͦ̈́Ͱ 
̷̴̻̽ͤͬͳ̶̴̺̺̻ͨͩ̈́ͨʹ̵̹ͮͰ̴̵̴̷̸̵̹̺̳̺̳̹̻͂̈́ͣ̈́ͨͪ̈́͂̽͠ Ͱ̸̸̴̳ͮͮͮͯ͠Ͱ̵̷̴̴̹ͮ͝͠ͱ̸̶̴̳̳̺̹̳ͤͣͮ͠ 1ARK&+ETAL  
˶̵̸̴̻̻̳̺ͤ̈́ ̴̵̳̺̈́ͳ  ̶̈́ͨ͠ ̸̵̸̴̻̻̳ͤ̈́ ̸̺̳̹ʹ ̳ͤ͢ ʹ̹Ͱ̴̴̹̻ͥ̈́͞
̈́͟ͳ ̻̽̈́ͨͬ͝͠ͳͮ͞ͰͮͰ̷̷̴̴͟ͱʹ̹Ͱ̴̶̷̹ͮͦͯ͞͠ ̷̶̷̵̴̹̺̻ͦͮ̈́͠
̵̴̻̻̈́̈́̈́̽͝͠͝ʹ̹Ͱ͞ͳ ̸̳̺̳̹ʹ̻̽̈́ͨͬ͝͠ͳ̵̴̴̶̹̺ͮ̽ͮ̈́ͨ͞͞ʹ̹Ͱ̈́͞ 
̹ͭ ̹ͤʹͮ͠Ͱ̹ ̸̷̳̹̳̻̹̺̳̽ͩ̈́ͥ̈́̈́ͦ̈́̈́̽͢͢͝͠͠͠ 'ANETAL 
,AMALAKKANNANETAL  
˵̵̴ͣ̈́̈́ ̶̳̳ͤ͠ ̈́ ̸̵̸̴̻̻ͤ̈́ $URCUMA LONGA ̳ͤͳ̺ͨ ̶̴̻ͮͨ͠
̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠ ̈́͟ͳ ̻̹͆͠ ͰͮͱͰ̷̴̹͠  ̹ͭ ̷̵̵̴̹̳ͩͨͮͯ͠
̵̸̵̸̴̹̻̻̳̻ͩͮͯͤͤ̈́Ͱ̸̶̵̷̴̴̳̳̹̺̹̹̳̳ͮͩͦͥͥ̽ͩ͟͠ͱ̸̶̺̳̳̹ͤ
̷̷̸̺ͣͮͰ̴ͮͯ  ͱ̸ ̸̵̴̹̺̹ͮ̽ ̳̹͝ ̷̴̴̻̺̳̹ͣ̈́̽͠͝ ͐ ̵̻ͭ̈́Ͱ ̽
̵̵̳̺̺̹ͮͤ  Ͱ̸̸̴̳ͮͮͮͤ͠ ̳͟ͳͰ̴̳̺̹ͤ ̵̷̴̳̌ͯ͟  ̷̵̵̴̷̹̳ͩͨ͠
ͰͰ̷̷̴̴͟ͱ $URCUMA LONGA ̴̴̳̹̽͞ ̷̴̻̽ͤͬͰ̳̹͠ ̴̳̳̽ͩͨͮͯ͠
̴̵̳͝ͱ̸̵̻̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̸̴̵̷̹̺̹̳̈́̽ͤ͐ͤ͠Ͱ̸̵̸̴̵̻̻̻̻ͩͤ̈́ͩͮͬ͟Ͱ̳Ͱ ̵̷̳̳ͥͥͪ̈́ͳ ̴̷̵̺̹ͯͣ̈́̈́͠Ͱ  ̹ͩͰͱ̴̳̻̽ ̈́̽ ̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͱͤ
˸̵̴̹̺̳̳ͮ̽ͩͨ̈́͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́$URCUMALONGA̹ͤʹ̴̳̹ͩͱ̶̴̺ͮͮ
̴̶̳̺̺̽̈́͟ͳ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ ͱ̸ ̶̴̷̹̺̈́ͮ̽͝ ̴̳̳̽ͩͨͮͦ͠ ̵̶̴̴̹̺̳̳ͩͥͮ̈́͟͠Ͱ̵̴̳̳̹̹̽ͦ̈́͟Ͱ̸̶̹̹̺͂ͮͮ͠ ̸̴̸̺̳̻̈́ͣͪ̈́ͳ̴̷̵̺̹ͯͣ̈́̈́͠Ͱ̶̴̶̴̳̳̳̺̳ͩ̈́̽ͩͨͮͦ̈́͟͞͠Ͱ˶̵̸̴̸̻̻̺̳̹ͤ̈́ʹ̹ͤʹ̴̶̶̳̳̺̹̹̽Ͱ̻Ͱ̳̺ͮ ̶̷ͤ̈́ͪͰ̹ ͟͠ͱ ̵̹̺ͩͮ̈́͂͟ ̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͳ ̈́ ̵̴̷̴̴̹̳ͩ̽͟ͳ 
̹ͩͰͱ̴̳̽ͮͦ ̈́̽ ̴̳̳̽ͩͨͮͤͮ͠ ̶̴̺̳̳ͤͮ ̸̵ͬ̈́ͮ ̈́ ̷̵̳ͥ̈́͢͠ͳ
,AWAMORI5 -UBET3 4TEELE7& .UKHOPADHYAY" 
#ASU/ (HATAK/  
̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ̴̳̺Ͱ̵̴̶̳̳̳̻̳̺ͮͦ̽͞ͳ̵̻ͭ̈́Ͱ̷̈́ͤͮͬͯ ̸̳̺̳̹ʹ
̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱINVITRO̽Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱ̴̸̴̺ͤ̈́̈́ͯ̈́ͮ͠͠͠ͳ̴ͮͮ͟ 
̵̷̴̶̵̹̹̺̻ͩͤ͟Ͱ̳ͮ͠ ̴̶̳̺̺̽̈́ͨ͟ ̸̵̸̴̻̻̳ͤ̈́ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ
̸̴̷̵̷̴̷̳̹ͪͥ̽ ̴̳ ̵̺̹ͨͦ ̶̺̳̈́͟ͱͦ ̶̺̻ͮͤ͠ͳͰ̴̴̳ͱ ̴̻ͩͦͮͮ͠ 
̴̷̴̷̵̶̴̴̳̹̹̺̳ͥ̈́ͥ̽̈́̽ͱ̴̻ͩͦͮͮ͐͟͠Ͱ̶̹̹ͦ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̵̸̳̻ͦ
̺̹Ͱ̶̸̸̵̶̸̵̸̴̵̺̹̹̺̳̺̻̻̻̻͂ͮͬͮ̈́ͩͮͤ̈́ͩͮͬ͟Ͱ̳Ͱ̵̷̵̹̳ͩ̈́ͣͪ̈́͠ͳ̸̴̵̶̴̺̺̻̈́ͮ̈́̈́ͩͦͮͮ͠͠ #USH+" $HEUNG,+ +R-I( 
$HENG"- )SU$) -IN+, )ANIF3 2IAO- 4HIFF4+ET
AL )OUR5$ $HEN+ )UANG$:  
˶̵̸̻̻̳ͤ ̈́ ̸̵̸̴̻̻ͤ̈́ ̸̺̳̹ʹ ̴̳̺̽̈́͟ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ
̷̸̸̹̈́ͨͦ͟͠ ̵̷̴̹ͩͬͮͮͦ ̷̴̻̺̳ͤͥ̈́Ͱ ̈́ ̸̴̷̵̷̴̳̹ͪͥ̈́Ͱ ̻ ̵̴̈́̽ͮͦ
̺ͮͩ̈́Ͱ̸̴̺̈́ͮ͠Ͱ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͦͱ̸INVITRO ̸̺̳̈́INVIVOˮ̴̸̴̷̵̷̴̴̺̳̹̻ͮͪͥ̈́͟ͳ̸̵̸̸̵̸̴̻̻̻̻̳̹̻̹ͤͮ̈́ͤ̈́ͤ͝Ͱ̷̴̵̹ͩ͠ͱ̹ͤͳ
̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̹ͮͮ͟ͳ̈́͟͢ͳ̴̷̵̺̳̳̈́ͯ̈́̽ͪ̈́͢͠ͳͰ̴̵̸̳̳̈́ͨͮͦͮ̈́͟͠͠Ͱ 
̸̳̺̳̹ʹ̴̶̴̳̺̺̹̹̻͂ͦ̽̈́ͨͩ̈́̽̈́ͨͬ͟͝͞͝͠Ͱ̵̳̺ͮ̈́Ͱ̴̴̻̺̳̺̹̻̈́ͥ̈́͠ 

̺ͮͤ ̶̳ͤͮͤ ̶̵ͩͮͱͳͮ͞ ̷̸̶̸̺̹̳ͮͪ̈́͂͟ ̷̴̸ͩ̈́ͮ͞ ̈́ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞ͳͮ͞
̻̺Ͱ̵̷̴̴̹ͱ ̴̵̴̺̹̳̈́̽ͤ̈́̈́Ͱ -IMTRAKUL 1  -IPIGORNGOSON 4 
/AMWONG0  
˵̸̶̵̸̺̳̺˶̵̸̷̵̴̷̶̻̻̳̹ͤͮ̈́ͣ̈́ͤ͠$URCUMALONGA̵̴̻ͩͮͥ̈́͞ͳ̺ͨ ̵̶̺̈́ ̵̴̈́̽ͮͦ ̸̷̵̳̺̈́ͯ͝  ̵̳̳̺ͩ̽ͮ̈́Ͱ ̈́ ̷̴̴̳̺̹ͩͥͮͦ ̵ͥͮ̈́͝Ͱ 
ͰͮͱͰ͠ͱͳͮ͞Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̵̸̵̴̷̷̸̹̺̹̺̈́ͩͮͤ̈́̈́ͣͮ͝˹̸̳̹ʹ̸̵̸̴̻̻ͤ̈́ ̳ͤ͢ ̵̴̹̻ͩͤ̈́ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̹̹ͭ͟ ̶̴̹̹Ͱ̴ͮͦ ̵̴̹̳ͥ̈́̽ͤ̈́Ͱ
1LASMODIUMFALCIPARUM̈́-EISHMANIA 4HARMA" ETAL  
̶̴͍̳̳ͦͮ̈́͟ͱ̸̵̸̴̶̷̵̷̻̻̳ͤͮͪͰ̶̴̴̶̶̷̹̻̻̺̻ͮͮͤ͟Ͱ̸͠ͳ̳͢͞
̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ ̵̈́Ͱ̴ͱ ̷̶̷̵̴̹̺̻ͦͮ͠ ̈́ ̵̷̵̺ͮͥ̈́ͪͮ̈́͟͠Ͱ  ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ
̻̺ͮ͞͠Ͱ̶̵̷̴̹̺̹̹̺̈́̈́ͩͩ͂̈́͠Ͱ̴̸̴̶̷̵̷̸̶̴̸̶̷̴̴̹̹̺̹̹̹̹ͮ̽ͨ͂ͭ̈́ͨ̈́ͩͮͥͮ͟͠͠ͱ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ̵̴̷̴̴̈́ͩͮͥ̈́͞ͱ̵̷̵̳̳̺̹̹̺ͥͥͪ̈́͂ͤͪͮ̈́͝Ͱ
̷̷̸͔̺̻̈́ͣͮͮ͝͠Ͱ̴̷̴̴̳̳̈́̽̈́͟͞Ͱ̵̴̸̸̵̸̺̹̳̻̻̈́ͨͩͮͮ̽ͨͮͦ̽ͦͤͮ͟ 5HALOOR% 4INGH", 4IDHU(4 ETAL 4RIVASTAVA
3 1URI7 4RIMAL3$ETAL  ˺Ͱ̳ʹ̶̳̺ͨ͢ͱ ̹̳̻ͭͥͨͤ͠Ͱ̴̴̳ͱ̵̷̵̳̳̺̹̹̺ͥͥͪ̈́͂ͤͪͮ̈́͝Ͱ̸̴̷̴̹̹̺̳ͤͩͤͮ$LONGAͰ̻̈́͟͝Ͱ̶̳̺ͨ͢ͱ ̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ ̶̷̴̴̹ͩͮ͠ͱ ̶̴̷̺̻ͮ̽ ̵̶̸̴̹̺̳̻ͩͪͮ̈́͠ ̈́
̵̴̷̴̴ͩͮͥ̈́͞ͱ ̶̴̷̺̻ͮ̽ ̵̸̶̴̺̹̹̳̻ͤ͝ 4REEJAYAN  /  3AO 
./ 4REEJAYAN / 3AO ./ 
˺ͩͮ͠Ͱ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ˶̵̸̻̻ͤͮ ̴̳ ̵̈́Ͱ̷̴ͨ ̷̶̷̵̴̹̺̻ͦͮ͠ ̳Ͱ̵̺̹ͮ
̹ͩͰͱ̻̽ͳ̺ͨ ̽̈́ ̷̴̷̴̴̽ͤͬͱͤ ̴̴̴̹̳ͩͥͮ͠ͱ ̷̶̷̵̴̹̺̻ͦͮ͠ Ͱ
̸̷̴̸̻ͮͬͮ͞ ̈́ ͩ̈́͟Ͱ̷̴ͮͭͮͤ ̷̵̷̺ͩͰ̵̷̴̴̹ͱͤ ̷̶̷̵̴̹̺̻ͦͮ͠ Ͱ
ʹ̹Ͱ̴̸̶̹̺̈́ͮͮ͞͠Ͱ̷̴ͩ̈́ͪ̈́͞˲̸̳̹͟͠Ͱ̈́$URCUMALONGA̵̹ͩͱͰ͠ͱͳ̶̴̺̳̻ͨ̽ͦͮ̈́͟ͳ̴̶̳̹ͮ̽͠Ͱ̴̸̴̸̻̹̹̹̻̻̹ͬ͝͠͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̵̸̹̹̺̳̺̻ͥ˶̵̸̴̴̵̻̻̳̺̳̺ͤ̈́̈́ͳ̵̻̻ͩͮͬ͟Ͱ̳Ͱ̶̸̷̴̸̳̳ͩ̽ͤͮͬͮ͞ ̷̸̵̴̳̹̺̳̹ͩ̈́ͤͮ̈́͠͠͝͠ ̸̴̷̴̹̹̺ͤͩ˶̵̸̻̻ͤͮ ̻̽̈́ͨͬ͝͠Ͱ̳Ͱ
̶̷̸̵̷ͪ̈́ͳ ̶̵̴̳̺̻ͥͮ  ̶̷̸̵̷̴̺̻ͮ  ̸̵̴̳̹̳̺̻̈́͝͝ ̈́ ̴̸̵̷̴̳̳̺ͩͮͮͦ͞ ̷̵̷̴̺ͣͤ̈́Ͱ ˹̸̳̹ʹ ̻̹͝͠ ̸̴̹̳̳̹ͩ̽  ̹ͭ ˶̵̸̻̻̳ͤ ̴̻̈́ͥ̈́͢͝
̻̺Ͱ̵̷̴̴̹ͱ Ͱ̵̸̳̹ͮ̽  Ͱ̸̸̴̳ͮͮͮͦ͠ ̶̵̷̶̺̹ͤ  ̸̷̳̹̹ͥͤ͠͠ 
̴̷̴̹̺̳̹̈́ͤͪͮͤ͟  ̵̻̈́ͥ̈́͠Ͱ̴̴̳ͱͤ ̵ͩͮͰ̵̴̸̳̺̳ͮ ̈́ ̵̷̷̵̴̹̽ͩ̈́ͤ 
̴̴̳̹̽͞ ̻̽̈́ͨͬ͝͠ͳͮ͞ ̶ͮ̽͠ ̴̳ ̶̴̸̺̳̈́ͦ ̴̸̻̳ͬ͠ ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ  ͱ̸̈́
̴̳̳̽̽ͮ͠ ͪ̈́ ̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̈́ ̵̻̳ʹ̷̴̴ͱ .AHATTANADUL ET
AL ,IMETAL  

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
˲̸̹̹̹̹ͮͥ͂͟͠͠
(LYCYRRHIZAGLABRA
˯̶̵̷̵̷̴̺̺̺̺̹̈́ͮͨͮͩͰ̶̴̴̳̹̈́ͩ̈́ͮ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ ̶̵̹̳̳ͩ̈́ͦͮͮ͟͠ 
̷̸̴̺ͩͮͮ ̵̶̸̵̹̺̻ͩ̈́ͪͮ ̴̸̶̳̹̹̺ͤ̈́ͮͮ͠ ̴̷̵̴̶̴̳̹̺̳ͤ̈́ͨ̈́̈́̈́͠͠
0BOLENTSEVA(7 -ITVINENKO7* "MMOSOV"4 ETAL  
˭̵̴̈́ͪͮͮ̽ͮ͠  ̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩͰ̈́ ̶̸̹̻ͩͮ͠ Ͱ̹̈́ͩ͟Ͱ̳̈́͟ͳ̺ͨ ̳̽ ̶̸̹̹ͮͯ͟͠ ̶̸̳ͤ ̸̵̷̴̹ͱ (LYCYRRHIZA GLABRA ͔̈́ ̶̸̹̻ͩͮ͠ ͢ ̶̻ͤ̈́ͬͬͳ
̸̸̳̳̈́ͯͨͪ̈́͢͠͠Ͱ̴̹̳ͤͥ̈́͢Ͱͮͦ ̶̷̹ͯ͠ ̵̴̹ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠Ͱ̹͂ ̸̶̹̺ͮͮ͠ 
Ͱ̶̺ͤ̈́ ͱ̸̹͂ ̸̹ͮ͠Ͱ̶̳̺ͨ͢ͱ Ͱ ̷ͤʹ̳ͦ  ˲̷̵̷͟ ̵̵̴̹ͩͮͮͦ͟
̶̴̴̳̹ͩ̈́̈́Ͱ̵̴̹ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ͱͰ͠ͱ̶̹̹͢͝ͳ̷̸̹̻̻ͤ͠͠ ̹ͭ
̶̸̶̳̳̺ͨ͟͢͠ͱ̵̴̶̴̹̹̳̺̽ͥ̈́ͣ̈́ͨ͂ͮͮ͟͠͞ ͟Ͱ̷̸̹̹̻ͦͤͥ͠͠͠ͳ̸̵̴̻̹̹Ͱ̹͂ ̸̶̹̺ͮͮ͠ ̈́ ̵̴̹̹̹̹ͥ̈́ͣͥ͟͝ ̵̷̴̳̺̳ͣͥͤ  ̵̷̴̺̹ͥ̈́ͪͮͮ͠Ͱ̹͂
̸̶̹̺ͮͮ͠ ͎̹Ͱ̺ͮͯ ̸̵̹̈́͠ (LYCYRRHIZA GLABRA ̹̻̹ͤ͝Ͱ̷̴ͮͯ͠
Ͱ̶̺̹ͤ̈́ͤ Ͱ ̵̶̴̹ͮ̈́͠ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂̈́͟Ͱ  Ͱ ̺̹̻ͤ ̶ͮ̈́͞͠ ̸̈́͠Ͱ̵̴̺̈́̈́̈́ 
̸̹̈́̽̈́͠Ͱ̵̴̺̳̈́ͮͮ ̸̴̳̹ͦͮ͠  ̺̳ ̴̈́ͬͮͦ ̶̸̹̻ͩ͠ :AMAMURA : 
,AWAKAMI +  4ANTA 5  ET AL    ̹̳̓̽ͣ͠Ͱ̴̹ͮ ̵̴̳ͥͮͮ͟͠͝ ̈́

̶̵̴̺̳̳ͥ̈́ͥ̈́̈́ͮ͟͠͝"̈́#̳ͤͳ̴̴̴̸̶̴̴̸̺̳̻̳̺̹̳̺̻̳̺ͨ̽ͮͮͮ͟͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ 7AYA +  #ELINKY 1"  "VIRAM .    ̳ ̵̴̳ͥͮͮ͟͠͝ ̈́
̵̳̳ͥ͠͝Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̷̶̵̷̴̴̺̺̹̹̹̹ͨͥͩ̈́͟͝ͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ 5AMIR4 
&IZENBERG .  4OMJEN %  ET AL    ˷̶̴̹Ͱ̴ͮͤ ̴ͦ̈́ͤ̈́ͮͤ͞
̸̴̷̴̹̹̺̹ͤͩͤ (LYCYRRHIZA GLABRA ͢ ̵̴ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠ ̸̹ͮ̽ͨ͝͠
  ̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩͰ̈́ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̽ ̴̸ͮ̽ͨͮͤ ̷̴̹̺ͥͤ̈́ͮͮͤ͠͞
̴̷̸̶̹̈́ͤ͟˭̵̷̴̺̹̈́ͪͮͮ͠Ͱ̳ ̵̷̴̺̹ͥ̈́ͪͮ͠Ͱ̳ ̸̶̹̺̳ͮ͠    
̸̴̵̴̸̳̹̻̺̳̹ͥ̈́ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠͠ʹͰ̹ͦ͟ͱ̶̸̸̵̺̹̳̻̳ͨͮͪ̈́͟͟͠͠ Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳͮ͞ ̹̳̈́̽ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ ̈́ ̶̷̵̴̺ͮͮ  ̴̴̳̈́ͥͮ͠  ̴̸̶̳̹̹̺ͤ̈́ͮͮ͠ 
̴̳ͤ̈́ͮ ̸̷̷̳̺ͤ̈́̈́͟͠ͳ̶̳̳̈́ͤ͞͠ ,HARE$1 ED  
̶̴̻̓͢ ̶̶̴̷̻̳͞ ̴̸̳̻̹Ͱ̷ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̴ͱ ̵̸̴̳̳̹̹ͣͤͥ̈́ͮͦ͠͞
̷̷̸̺ͣ̈́Ͱ (LYCYRRHIZA GLABRA  Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳͮ͞ ̶̸̳̹̽ͩ̈́ͯͮ͠Ͱ̻  Ͱ̵̸̳̻̈́ͦ͟Ͱ̴̳̻ͨ͠  ̵̷̵̴̹̺̳̻ͩͮͥ̈́͠͞  ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠  ̶̴̳̹̺̻ͩ̽ͤ̈́ͮ͠͞ 
̷̸̷̵̴̶̴̷̹̹ͥͩ͠ ̴̶̵̷̶̳̺̺̹ͮͰ̻ ̴̷̵̷̶̳̺ͮͩͮ͟Ͱ̴̻ ̵̹̺ͩͮͰ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̻ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̻ͥͩͩ ̷̶̵̷̴̴̴̷̴̺̹̻̳̺̳̺̻ͥ̈́ͮ̈́ͮ̈́͟͟͝͞ͳ
̴̷̴͍̳̳̽̈́͞ ̷̷̸̺ͣͮ (LYCYRRHIZA GLABRA Ͱ̴̳ͮ̽ͮͮ͞͠ ̵̸̷̹ͬͮ
̶̶̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̵̶̴̹ͮͮ͠ ̵ͩͮ ̵̴̹̺ͦ̈́̈́͝  ̶̻̹̻ͦͤ
̸̳ͬ̈́͠  ̵̷̶̵̵̴̳̺̹ͩ̈́ͮͦ ̴̷̸̈́ͣͪ̈́ͱͦ  ̸̵̳̺̳̳ͦ  ̷̵̸̺̻̻̹ͨ̽̈́͝͠
̶̷̶̷̹̺̳̺͞Ͱͮͦ ̳̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̴̳ͱͦ  ̴̷̸̈́ͣͪ̈́ͱͦ ̶̷̹͞ͰͮͰ̴̈́ͮͦ͟
ͬ͠ͱͦ̈́Ͱ ̹͝͠ͱͦ Ͱ ʹͮͰ̹̺̈́  Ͱ̵̳ͮ̽ͪ̈́ ̴̸̻̻ͬ͠ ̈́ ͟Ͱ̴̳̳ͪ͟ͱ̺̳̹ͮͩ͂͠
̸̸ͮͬͮ  ̶̵̳̺̺ͥͮ̈́  Ͱ̵̸̳̳ͮ̽ͦ ̻ ̵̹̺̈́ ̈́ ̵ͩͮ ̵̷̴̸̵̸̴̳̹̹̺̹̈́͂̈́ͯ͟͟
̴̷̶̴̶̹̺̳̺̹̺̈́͟ ̵̴̶̸̺̳̳͆ͮͨ ̵̸̷̳̳̹̌ͤͩͱ ̵̺̳Ͱ p 5HE #RITISH
)ERBAL $OMPENDIUM  #RITISH )ERBAL .EDICINE "SSOCIATION
̴̶̸̳̓̈́ͯͨ͟ ̵̸̷̳̳̹̌ͤͩͱ ̵̺̳Ͱ p *NDIAN )ERBAL 1HARMACOPOEIA 
7OL*  **   ͜Ͱ̵̷̶̸̹̳ͩͯͨ ̸̶̹ͤ̈́̈́ͱ p &4$01 &UROPEAN
4CIENTIC $OOPERATIVE ON 1HYTOTHERAPY  ˰̷̸̳̈́ͤͪͨ ̸̶̹ͤ̈́̈́ͱ p
5HESCIENTIC'OUNDATIONFOR)ERBAL.EDICINAL1RODUCTS ̈́
˺˷˷͍p8)0MONOGRAPHSONSELECTEDMEDICINALPLANTS  
̸̴̻̹̹̳̳̹͆ͩ̽͠ ̹ͭͱ̸̵̴ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠ ̸̺̳̳̈́ͣ͠Ͱ̴̳̹͂ͮ͟ ̴̷̹ͭ
̶̺ͤ̈́ͱ̺ͨ ̵̴̻ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠  ̵̹ͩͱͰ͠ͱͳ̺ͨ ̵̹̺ͩͮͰ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̻ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ̈́ͤ̈́ʹ̴̻ͮͤͮ͝ͰͰͮͱͰ̷̴̶̴̷̵ͮͯͮͥ̈́̽ͤ͠ $HANG). #UT
11) #ISSET/(  
˺ͮͱͰ̷̴̹͠ ̵̴̹̳ͭͥͮͮ͟͠͝ ̳ͣ͠Ͱ̴̴̸̴̷̴̵̳̹̹̹̺̺̳͂ͮͯͤͩ͟Ͱͮ 
Ͱ̴̹̹̻̈́̈́ͥ̈́͟͢͠͝ͳ̹͞ͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ INVITRO ̹̹ͭ͟)ELICOBACTER
PYLORI  ͱ̸ͮͯ  ͱ̸ ̵̳̳̽̽ Ͱ̹̹̈́ͤ͟  ̷̵̷͝ ̶̻̳̺ͨ͞ Ͱ ̷̴̷̳̺̹ͩͥ̽̈́
̷͟ͱ̸ͮͦͰ̸̳ͮͩ̈́͟Ͱ̶̵̳̺̺̻ͥͮ̈́Ͱ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̹͂ͦͰ̵̹̹ͮ͝ 'UKAI5ET
AL -IFE4CI  ˹̸̳̹ʹ̈́͟ͱ̴̵̸̳̳̹̳̳̽ͥͨ͂ͣͪ̈́͂ͣ͠͠Ͱ̴̳̹͂̈́͟Ͱ Ͱ̴̈́ͨͮͦ͠Ͱ̵̴̻̈́ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͟͠ ̶̹̹ͮ͝͠Ͱ̸̹̹̈́̽̈́͠Ͱ̵̷̴̴̺̳̈́ͮͮͥ̈́ 
̵̹ͩͱͰ͠ͱ̶̺ͨ͢ͱ̻Ͱͮͥ͠ͱ̶̴̵̴̷̷̸̳̳̺̹̹̹̺̳̳̹̹̺̈́ͩ̽ͤ̈́ͮͥ̈́ͩͮ̽ͩͨͥͣ̈́͟͠͞͠Ͱ 4ATYAVATI(7  
˭̸̸̵̷̴̹̹̈́̽ͮͮ͟͠ͱ(LYCYRRHIZAGLABRAͰ̹̹̈́͟͠ͳ̷̷̴̺ͨ̽ͩͮͤͮ͝͞
̈́ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴ͮͤͮ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ ̵ͩͮ ̴̳̹̽ͥ̈́͢ Ͱ̵̸̳̹ͮ̽ 
̵̹̻̹ͩͮͤ͟͞Ͱ̷̷̴̴̴̳̺̳̈́ͪͮ̈́͟͟Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̸̵̷̴̸̶̴̹̺̳̹̹̹̳̈́͝͠
̴̸̵̷̴̹̹̹̹ͩͦ̈́ͥ͟ͱ(LYCYRRHIZAGLABRA ̸̴̹ͮ̈́ͬ̈́͠Ͱ̴̴̷̶̵̴̹̳̺̳̈́ͤ̈́ͪͮͮͩͮͮ͟͟͞ͱͳ̷̷̴̴̺̹ͨͩͥͬ͠ͱ̴̻̳̺ͩͪ̈́̈́͢Ͱ̽Ͱ̵̸̳̹ͮ̽ͳ
-AURENCE%3 #ENNETT1/$  
˸̵̷̵̳̳̺ͩͮ (LYCYRRHIZA GLABRA Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻ͳ̶̺ͨͱ ̶̷ͤ̈́ͪͰ̹
͟͠ͱ ̶̸̴̴̳̹̹̽ͩ͢ͱ ̈́ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ ̸̵̴ͬ̈́ͮͦ Ͱ̶̴̳ͮͮͩͨ  ̸̺̳ͮͦ ͱ̸
̶̵̷̵̷̴̵̹̳̺̻̳ͩ̈́̽̈́ͥͩͮ̈́͞ʹ̷̴̴ͱ̸̺̳̹ʹ̹͟Ͱ̷̷̴̵̴̴̹̹̳̈́ͥͤͨ̈́͟͠ ̷̷̸̺ͣͮ ̵ͩͮ ̷̵̵̴̹̳̹̻ͩͨͤ͠ ̵̹ͩͮͯͤ̈́ Ͱ̴̹̹̹ͥ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻
̸̵̷̴̷̹Ͱ̳ͮͭ ̈́ ̸̵̷̴̹̈́Ͱ (LYCYRRHIZA GLABRA  ͱ̸̈́ ̸̵̹̳̻ͩͭͳ̺ͨ
̹̹͞͠Ͱ̶̷̻̺̳̺̈́͞Ͱ̴̸̻̻ͣͪ̈́ͳ /ISTESWAR, .URTHY7,  
˶̴̷̴̹̹̺ͤͩͮ ̸̵̷̴̹ͱ ̶̸̹̹ͮ͟͠ Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ ͱ̸ ̷̶̵̷̴̴̺̹̹ͥͳ 
̸̴̷̶̵̷̴̴̺̳̳̺̺̹̹̈́ͮͥͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ˹̸̴̳̹ͮͤͮͤ͞ ̷ͪͰ̳ʹͮ͠-

Ͱ̵̶̴̳̹̳ͮ͟͠͠ͱ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱʹ̴̵̷̹̹̈́ͮͦͩͤ͞͝͠ ̹ͩͰͱ̴̳̽ͮͦ̽
̵̴̹̹̳ͥͤͤͮ 1AUL#  
˰̳ͯ̈́ͨͬ͝͠Ͱ̳ʹͮ͠ͰͮͤͰ̸̵̺̺̈́ͮ͟ͱ̶̴̴̷̶̹̺̳ͤ̈́ͦ͟ͱ̶̺̺̺̳̹ͮ̈́ͨ͠͠
̷̺ ̵̴̵̷̹̺̹ͭͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ̈́ͥ̈́ͪͮ͠͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̸̵̸̶̷̵̴̺̹̺̹̺̹̹ͨͮ͂͟ͳ ͱ̸ͥ͠ͳ̸̸̵̸̴̹̹̺̹̹ͮ͂͟ͳ ̸̴̷̵̸̵̸̴̺̳̳̹̹̺̹̹̈́ͤ̈́ͮ͂͟͠ͳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ̴̷̴̳̺̹ͮ̈́ͩ̈́ͤ̈́͟͠͞ͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ˹̸̳ͮͤ
̴̹ͮͤ͞ ̶̸̹̻ͪ̈́ͩͮ̈́͟͠ͳ̶̴̷̵̴̷̴̷̴̴̵̴̺̹̹̹̹̳ͨͮͥ̈́̽ͥͮͤͮͥͤͤͮ͟͞ ͔ͱ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̵̴̻ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠ ̈́ ̶̵̴̷̴̹ͩ̈́ͮͦ͟ ̶̸̹̻ͩ͠
Ͱͩͮ͠Ͱ̴̷̵̷̳̳̺̳͂ͦͩ͢Ͱ̴̺̻ͮ̈́͟͞ͳ̵̸̻ͩͮ̈́͠Ͱ̴̴̵̷̳̈́Ͱ̴̵̵̳̺̹̹̹̳̺̺̻ͤ͂ͥͮ͟ ̷̴̳̳̽ͩͨ͠ ̴̵̳͝ͱ̸̈́Ͱ Ͱ̵̸̳̹ͮ̽ ̷̵̳̺ͥ̈́͂̈́͟͠
˵̸̶̵̸̸̵̶̸̶̺̳̺̳̹̹̳̹̻̈́ͨͥ̽͠͝(LYCYRRHIZAGLABRA ̵̴ͩͮͯͱ̺̹̹ͥ
Ͱ̶̷̵̷̴̻ͮ͟  ̴̺ͮͮͨ͞ ̵̸̹̺̳̹ͩͮͬͨ͠Ͱ̻ ̈́͟ͳ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ ̴̳
̺Ͱ̵̴̳̳ͮͦ ˹̵̳Ͱ̸̳̺̳̹ʹ̶̵ͩͮͱ͢Ͱ̷̴̴ͮ̈́͟͠ͳ̸̵̵̴̹̹̺̹ͤͮ̽ͦ̈́͝Ͱ ̵̹ͭͩͮ̽Ͱ̵̹̺̹̹̹̹ͮͨͦͬ͂͟͟Ͱ̵̸̳̻̈́ͦ͟Ͱ̴̳̹ͨ͂̈́͂͟͠ $HANG
). #UT11)  
̸͊̈́Ͱ̵̷̴̴̺̈́ͮͮͥ̈́  ̳ͣ͠Ͱ̴̴̹̹͂ͮͯ͟ ̸̴̷̴̹̹̺ͤͩ ̸̵̷̴̹̈́Ͱ ( GLABRA 
̵̷̴̶̵̹̹̺̻ͩͤ͟Ͱ̳Ͱ̴̶̴̸̳̺̳̳̺̻̳̺ͮͤͮͮ͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ )OOMA. ETAL 
  ˭̵̷̺̹̈́ͪͮ͠Ͱ̳ ̸̶̹̺̳ͮ͠ ̳̳̳̽ͦͮͭ͠ ̵̶̸̹ͤͨͮͦ ̶Ͱ̴̸̹ͮ Ͱ̈́͟
̵̴̶̹̹̳ͦͩ̽ͤ̈́͝Ͱ  Ͱ̸̸̴̳ͮͮͮͦ͠ ̶̴̺̳̹ͥ̈́ͤ̈́ͤ 4ATYAVATI (7   
˶̵̈́ͤ ̺̹̹ͥ  ͥ͠ͳ̸̸̵̸̴̹̹̺̹̳ͮ͂͟ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̵̷̵̷̴̴̺̺̹ͮͩ͂ͮͦ͟
̶̸̳̹͟͠Ͱ̵̺̳ͮͦͰ̵̳̹̺ͮͥͩ̽ͮͮ͢Ͱ̴̵̷̷̴̶̴̶̴̻̹̻̹̳̺̳̺̹̹̺̳̻ͨͩͥͬ̈́ͤͮͥ͠͠͞
ˮ̸̺ͮͰ̴̈́ ̶̸̹̻ͩͮ͠  ͱ̸̈́ ̵̷̶̺̳ͩ͟Ͱ͠ͱͳ̺ͨ ̶̹̹͝ͳ ̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩͰ̈́
̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ  ̶̹̹ͮ͝͠Ͱ̹ ̵̴̹ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠Ͱ̳ ̸̶̹̺̳ͮ͠  ̸̺̳̹ʹ ̳ͤͳ̺ͨ
̵̹̺ͩͮͰ̵̶̴̻̻̈́ ̺̳ ̸̷̵̶̴̳̺̹̺̳̺̻̈́ͮ͝͞ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̸̵̈́ͤ ̺̹̹ͥ 
̷͟ͱ̸̈́ ̳ͣ͠Ͱ̴̳̹͂ͮ͟  ̵̶̴̻̺ͩͮ̈́ Ͱ ̵̷̵̳̳̺ͩͩ̈́  ̳ͤͳ̺ͨ ̴̸̵̴̳̺̹̻ͮͤ̈́͝ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ˲̵̺̹ͩͮͰͮͯ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̵̺̳Ͱͮ  ̳ ̸̺̳̹ʹ
̴̵̳̺̈́͢Ͱ̳ ̶̈́ͨ͠ ̵̴̹ͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠Ͱ̹͂ ̸̶̹̺ͮͮ͠ IN VITRO ͰͮͱͰ͠ͱͳ̺ͨ
̴̸̵̴̳̺̹̻ͮͤ̈́͝ ̈́͟ͳ ̹̹ͭ͟ ̵ͱ̻͟ ̵̴̹̳ͥ̈́̽ͤ̈́Ͱ 4TAPHYLOCOCCUS
AUREUS  .YCOBACTERIUM TUBERCULOSIS  &SCHERICHIA COLI 
&NTAMOEBA HISTOLYTICA PROTOZOA ̈́ 5RICHOMONAS  ̷͈ͱ̸̈́ ̽
̳ͣ͠Ͱ̴̴̹̹͂ͮͦ͟ ̶̸̳̹͟͠Ͱͮͦ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̶̵̴̺̳̳ͥ̈́ͥ̈́̈́͟͠͝" 
̶̵̴̺̳̳ͥ̈́ͥ̈́̈́͟͠͝#  ̵̴̳ͥͮͮ͟͠͝  ̷̵̴̺̳ͤͮͥ̈́ͮ͟͠͠͝  ̵̳̹ͥ͠͝͠ ̈́
̵̸̶̵̹̳̹ͥ̈́ͮͥ͟͠͝͠  ̻ͮ͝͠ ̷̴̸̺̹̈́ͮͣ̈́͟Ͱ̴̳̈́ ͱ̸ ̸̳̺ͮͰ̴̈́ ̴̶̷̴̳̺̺ͮͩͮ̈́͞ ̷̴̳̺ͥͮ .ITSCHER -"  1ARK :)  $LERK %  #EAL +- 
'UKAI5 ETAL  ̸̴̻̹̹̳̳̹͆ͩ̽͠ ̵̴̹ͭͥ̈́ͪͮͮ̽ͮ͠
̷̳̳̽ͦͮͭͤͮͬͯ͢Ͱ̶̶̷̴̸̴̺̹̹̳̹̻̈́ͮͤͥͮ̽͟͟͟ ̻̈́͝Ͱ̵̷̴̹̽ͮͯ͝͠
Ͱ̶̴̹ͮͰ̸̹ ̵̴̹̹ͭͥ̈́ͪͮͮ̽ͮͤ͠ʹ̷ͰͮͱͰ̶̺ͮͮͱ̸̵̶̴̹̳ͮͮͤ͟ͳͰ̴̴̳̺ͮͤ ̸̵̶̸̳̈́ͨͮͤ͠ ̶̳̹̹̽ͤ͝ ̵ͩͮ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳̈́ Ͱ̳ʹ̸ͮͦ ̵̸̹ͥͮ͝Ͱ̴̷̸ͮͦ̈́ͣͪ̈́ͯ (UO/3 8U49 4HEN:/ -U(9  
̶̵̹̺̳̻̳͌ͥͩ "NTIINΈAMMATORY 
o̷̸̶̵̸̸̷̺̳̺̳ͤ̈́͟˭̵̸̹̈́͂ͤͮр̵ͮ $OMMIPHORAMUKUL 

˵̸̶̵̸̸̷̺̳̺̳ͤ̈́͟
˭̵̸̵̹̈́͂ͤͮрͮ
$OMMIPHORAMUKUL
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̻ ̶̸̳̈́͟͠ ̸̷̳ͤ̈́͟  Ͱ ͱ̸̶̹̺̈́ ̶̴̹̹Ͱ̴ͮͦ ̸̴̷̴̹̹̺ͤͩ̈́Ͱ
;̶̷̵̴̻̻̺̹ͥͥͮ̈́͠˵̶̷̵̴̻̻̺̹ͥͥͮ͠   ̷̵̷̴̺ͮͩͮ͟ ̶̷̵̺̹ͮ͠ ̷̵ͣ̈́ͮ̈́ʹ̵̴̸̳̳̹ͮ̈́͂ͮ͟͠͠

˺̵̳ͮʹ̷̴̳ ̵̴̹̺̳̳̳ͩͮ̽ͩͨ͠ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ $OMMIPHORA MUKUL 
̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̳ ̳̽ ̶̹ͮ͠ͳ ̈́͂͟ ̽ ̵̸̵̴̹̹̺̹̹ͥ̈́ͮ̽ͤ͟ ̈́ ̴̷̶̷̵̴̺̹͂ͮͤͮ͟
̵̴̶̹̺̳̳̳̹̳ͩͮ̽ͩͨͮͤͮ̽ͤͮ͠͝ ̻̳̺ͩ̈́͟͝͠Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̶̷̴̴̳ͮͮͤͮ͞͠
̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͤͮ  Ͱ ͱ̸ͮͦ ̻̳͝͠ ͰͮͱͰ̷̴̳͠ ̴̶̳̺̺̽̈́ͨ͟ ̵̶̴̹ͮͮ͠
̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ ̶̴̺̳ͥ̈́ͤ̈́  ̶̴̷̺ͮ̽ ̸̶̹̻ͮ͟ ̳̹̺̻̽ ..1  1(& 
̸̴̺̹ͪͮ̈́̈́Ͱ *-  5/' ̍  *-̏  ̳ ̸̺̳̹ʹ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ ̸̳̺ͮͰ̳ͪ̈́ͳ
̵̴̸̵̹̳̳̹̹̳̺̹̳ͩ̽ͩͨͥͣ͠/'B˱̷̶̻̺̳̺̹̽ͨͮ̈́͟͟͠͠ʹ̷̴̺ͨͩ̈́͟Ͱ̷̵̹ͮͮͤ͟͠ʹͮ͠Ͱ̶̶̶̺̳̺̹̻̈́ͨ̽Ͱ̴̴̳ͱ$OMMIPHORAMUKUL̵̵̴̴̴̵̷̶̹̳̳̹̳ͩͮͦ̈́ͮͦ̽ͩͨͮͦͩͪͦ͞͠ ̸̺̳ͮͦͱ̸̵̵̵̳̺̺̹̳̳ͮ̈́ͩͥ͟ 4INGH" 
.ALHOTRA4 4UBBAN3 ˶IMURA* :OSHIKAWA. ,OBAYASHI
4 4NEHAL4 4OSA4  
˸̹̺̽ͮͮͰ̴̸̴̴̷̷̸̺̻ͮͯ̈́̈́ͮͯͣ͠͞͝Ͱ̵̴̵̸̹̺̳̻ͮͤͮͯͩͮ̈́͠Ͱ̴̴̳̈́
̶̷̵̵̹̺̹̳̺̹̻̽ ̶̹̹ͮ͝͠Ͱ̹̻Ͱ̸̳̳ͮͩͦ͟Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̷̷̴̷̵̹̳͂ͥͪ̈́͂͟
̶̻̹̹ͥ͠͝Ͱ̵̹̹ͥͦͱ̶̴̵̴̴̸̶̸̳̻̹̳̺̹ͭ̈́ͦ̈́ͨͮͦ̽ͤ̈́̈́͟͝͠Ͱ̵̴̶̹̹̻̹̳ͩͮͦͥͦ͠͝ ̸̴̴̶̷̴̹̹̻̺̹̈́ͤ̈́ͥ͠Ͱ̹̻ͤ $OMMIPHORAMUKUL
̈́͟͢ͱ̸̴̵̵̷̸̵̹̹̹̺̺̹ͦͩ͟ ̷̴̶̸̶̻̻̺̺̽ͤͬ̈́ͨ̈́̈́ͨ͢͝͠Ͱ̶̹̳̺̈́͝͠
̶̻̹̳ͥ͠͝  ̴̳̽̈́ͤ͢ ̶̺̹ͮͤͩͤͮ ̶̷̵̵̹̺̹̳̺̺̻ͮ  ̷̴̻̽ͤͬ͢ ͱͰ̳ͮͭ
̵̴̸̳̹Ͱ̹͂ ̶̸̶̻̺̹̺̈́ ̶̻̹ͥ̈́͠͝Ͱ  ̻̽̈́ͨͬ͢͝͠ ̴̳̳̹̈́ͩ̽͟ ̵̻ͦ̈́Ͱ Ͱ
̶̷̴̷̷̸̻̹̹̺ͥ̈́̽ͩ̈́ͮͦͣ̈́͠͝͝͝͞Ͱ ̶̴̸̵̴̺̹̺̹̹̳̻̳̳̈́ͩͭ̽ͥͨͮͯ͢͠
̹͟Ͱ̶̵̸̹̺̹̹ͥͰ̵̴̵̵̹̹̳̺̺̻ͮͯͩͥ̽ͮ
˺̳ʹͮ͠Ͱ̹ͳ ̶̹̹ͮ͝͠Ͱ̶̺̈́ͳ ̸̷̳ͤ̈́͟ $OMMIPHORA MUKUL ͢
̹ͤʹͮ͠Ͱ̶̺̈́ͨ ͂͂ ̵̺ͮͰ̳̹̹ͥ͠ ̶̶̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱ ͈̹Ͱ̷̷̴̹͟  ̹ͭ
$OMMIPHORA MUKUL ͰͮͱͰͮͰ̶ͱ ̻͟ʹ̷ ̹̺̻ͩʹ̴ͮͤ ̴̵̺̹̹̈́ͥ̈́̈́ͤ͝
̵̴̵̴̴̵̳̻̹̳̹̺̹̹ͥ̈́̈́̽ͮ̈́ͩͤ̈́ͮͤ̈́ͥ̈́̈́ͤ͟͠͝ʹ̷̴̳̺̳ͮ̽ͮ͠ 4NEHAL
4 3OOHI"ZAM ETAL #ADMAEV7 ETAL  
̳̳̺̳͆ͥͨͤ ̳Ͱ̵̺̹̳ͤͮ ̴̳ ̵̴̈́̽ͮͦ ̷̹ͤ͟͠ͱͦ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̹
Ͱ̶̸̹̻ͮ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ Ͱ̶̈́ ̳ͣ̽ͮ
̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͱ ̵ͩͮ ̵̷Ͱ̴̳̺̹̹̻ͤ͂ͤ͟ ̵̵̳̺̺ͮ̈́  ͱ̸ͮͯ ̵̸̹̺̳ͩ̈́͢ ̽
̴̹ͤʹ̴̴̵̻̳ͮͮͤʹ̷̴̴ͱ̷̵̷̵̴̶̻̹ͤͩͮͣ̈́ͯͮͦͥ̈́͠͝Ͱ̶̵̻̹̈́ͩͰ̹͟ʹ̶̻̺ͨ͢ͱ̶̸̶̴̺̹̈́ͯͮͤͮͰ̺̹̈́͂ͤ˹̸̵̷̶̶̵̳̹̳̺̹̹̈́ͩͪͮ̽͞ͰͮͰ̳ͳ̶̺ͨͱ̴̷̵̳̺̻̺̈́ͥ̈́ͩͮ͠͞͠Ͱ̶̴̴̶̶̷̹̺̻̹̺̈́̈́ͤ͂ͮͤͮ̈́Ͱ̶̹̺̈́ͨͬ̈́͝͠
Ͱ̸̵̸̷̵̳̳̳̳̺̻ͮͩͦͦͮ̽͟ͳ̶̺ͨͱ̵̹̻ͣͤͰ̴̴̳ͱ̴̳̻̺̹̳̺̺̹ͤͮ̈́͟͠
̴̴̻̹̹̻̈́ͤͥ̈́̈́͠͝͠Ͱ ̵̷Ͱ̴̸̵̳̺̹̳̺̹ͤ͂ͮͯͣ͟ ̴̳̺̽ͮͦ͟Ͱ̸̸̳̺ͮͮͮ͠ ̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͱ ̶̴̹ͮͰ̴̳̈́ͨͮͦ͠ ̴̸̹̹̹̹͝͠ ̶̻̹ͥ̈́͠͝Ͱ ̽ ̸̹̳̹̹ͩͨͬͮͤͩͬ͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̶̻̹̹ͤͥ͠͝Ͱ̵̹̹ͥͦͱ̴̳̹ͭ̈́̽ͤ̈́ͳ̶̴̶̹̺ͪ̈́̈́̈́͠
̶̻̹ͥ̈́͠͝Ͱ˰̶̶̳̺̳̺̹̻̈́̽͠Ͱ̴̴̳ͱ$OMMIPHORAMUKUL̴̽ͮʹ̶̻̺ͨ͢ͱ ͩ̈́͟Ͱ̷̴ͮͭͮͯ ̵̈́Ͱ̷̴ͨ ̷̸̹̺ͯͪͮ̈́͠Ͱ  ̸̶̹̻̺ͨ͢͝͠ͱ ̵̷Ͱ̴̸̵̳̺̹̳̺̹ͤ͂ͮͯͣ͟ ̴̵̶̹̳̻̺ͤ̈́̽ͨ͢͠ͱͬͰ̸̶̶̴̴̺̹̳ͮ̈́ͨ̈́͟͟ͱ̷̵̵̺̹̺ͮͪͮ̈́Ͱ ̸̳̺̳̹ʹ̴̵̶̹̳̻̺ͤ̈́̽ͨ͢͠ͱ̵̈́Ͱ̷̴̷̶̷̵̴̹̺̻ͨͦͮ͠ ̵̷̵̺ͮͥ̈́ͪͮ̈́͟͠Ͱ̵̹̳̈́̈́ͩ̈́ͥͤͮ͟͠Ͱ̵̹̻̹̻ͪ̈́ͤͩͮͪͨͤ͠$OMMIPHORAMUKUL
̶̵ͩͮͱͩ̈́͢͟Ͱ̷̴̴ͮͭͳ̵̈́Ͱ̴ͱ̷̴̸̸̶̷̵̵̹̹̻̹̺̺̹̺ͥͤͥ̈́̈́̈́ͨ̈́ͮͪͮ̈́͠͝͠Ͱ  ̵̹̻ͩͮͤ͞ ͪ̈́ ̷̷̸̺ͣͮ ̴̶̹ͱ̺ͨ ̷̹̹̳̽̽͟͠ʹ̴ͮͯ ̵̸̷̵̳̳̺ͦ
6RIZER/- .OORE%% 3AUT01 .ISHRA4,  
˸̺̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̷̷̸̹̺ͣͮͰ̴̶̺̈́ͨ$OMMIPHORAMUKUL̵̸̻ͩͮ̈́͠Ͱ̴̴̳̈́ ̹ʹ̵̴̴ͮ̈́ͱ  ̹ͭ ̵̸̹̺̳ͩ̈́͢ ̴̳ ̺̈́͠ ̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱ ̶̹ͩʹͮͰ̴̴̳ͱ
̷̴̷̵̴ͥ̈́͂̈́̽ͮʹ̷̴̴ͱͰ̵̷̴̷̵̺̳̺ͮͮͥ̈́͂ ̸̵̴̴̴̺̳̹̳̈́ͩͮͩ̈́ͪͮͦ͢͟
̸̵̳̺̹ͣ̈́Ͱ˹̸̳̹ʹͰ̴̷̴̷̷̸̳̳̺̈́̽ͣͮ͟͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ$OMMIPHORAMUKUL
̵̸̵̷̸̹̹ͩͮͪ̈́͂ʹ̵̴̴ͮ̈́ͱ ̵̸̴̴̴̶̴̹̹̺̳̳̺̳̺̹̹̺̳ͭͩ̈́̈́̈́ͬͮͦͩͥ̈́ͮͦ̈́͢͠͠͞Ͱ̳̈́̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̳ͨ ̷̴̶̴̵̺̳̹̹̹̹̻ͤ̈́ͥͮͤ͟͝͠͞ ̷̳̺̻̈́͟͝ 
̷̵̴̴̺̹̹ͥ̈́ͩ̈́͂ͦ͞Ͱ̵̹̹ͮ͝ ̷̴̹̈́ͬͤ̈́͂ͦ͞Ͱ̵̶̷̵̹̹ͮͪ͝ͱ ̴̸̴̷̴̸̵̴̴̹̹̹̺̳̹̳ͥ̈́ͮͦͮͮͦ̽ͦ͟͠͞Ͱ̵̹ͳͰ̴̳ͨ $OMMIPHORAMUKUL̴̳̳͟͢
̶̴̷̵̷̴̺ͮͥͮͮͯ͞ ̷̷̸̺ͣ ̽ -AGENARIA SICERARIA  Ͱ̸̸̳ͮͮ͠ͳͮ͞
̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ̶̳̺̳ͤͮ̈́̈́ͥ͠͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̵̹Ͱ̈́ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ̵̈́Ͱ̴ͱ̷̶̷̵̴̹̺̻ͦͮ͠  ̵̷̵̺ͮͥ̈́ͪͮ̈́͟͠Ͱ  ̵̷̹̹̺̈́ͩͩ͂̈́͟͠Ͱ ̴̸̹ͮ̽ͨ͂ ̴̶̹̺ͭ̈́ͨ̈́͠ ̈́
ͩ̈́͟Ͱ̷̴̴ͮͭͱ̵̈́Ͱ̴ͱ̵̷̹̹̺̈́ͩͩ͂̈́͟͠ͰͰ̶̸̴̶̹̹̹̺ͮ͂ͭ̈́ͨ̈́͠ "CHUTHAN

$ ̵̸̹̻ ˹̸̳̹ʹ̹͟Ͱ̷̷̴̹͟Ͱͩͮ͠Ͱ$OMMIPHORAMUKUL̴̳
̺̹ͭͮͰ̴̻ͮ͟ ̳̹̻̽̽͠  ̳ ̶̷̳ͤ p ̴̳ ̴̵̹̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͠ͳ ͂͂ ̴̸̻ͣͪ̈́͂
˺̷̴ͮ̈́ͮͯ͟͠ ̽̈́ ̶̸̳̻͟͠ $OMMIPHORA MUKUL ̸̷̶̷̵̺̹̺̹͂͟ 
̴̶̳̺̽ͮͯͩ̈́ͮ͟͟͠ͳͰ̴̴̴̳̺̹̳ͮͩͥͮ͠ͱ̷̵̷̴̴̸̹̻̺̻̳̺ͯ̈́ͣͤͮ͟Ͱ̴̶̸̴̴̺̺̳̺̹̈́ͨͮͭͮͰ̴̹̳̹ͮ͂̽̽ͮ͟͠ ̸̳̺̳̹ʹ̵̷̶̶̹̹ͩͪͩʹͮͰ̴̴̳ͱ ̸̴̴̺̳̳ͮͤͮ ̳̹̽̽ͮ͠ ̸̶̴ͮͳ ,HANNA  %4  "GARWAL  01 
(UPTA 4, "RORA 3#  
˲̵̹̳̻̳ͨͤͥͩ %IGESTIVESYSTEM 
o̷̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ̴̶̷̸̳̺̻̳̌̈́ͤ̈́ͮ͠͠͝͠ 1HYLLANTHUSEMBLICA
o̷̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ˹̷̵̴̷̳̻̳ͤ̈́̈́͂͠͞͝͠ 5ERMINALIACHEBULA
o̷̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ˹̷̵̴̷̵̸̳ͤ̈́̈́͂̈́̈́ͮ͠͝͠ 5ERMINALIABELLIRICA
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ̵̸̵̶̸̻̳̹̹̓ͤͮ̈́ͨͥ͝͠ ;INGIBEROFCINALE 

˵̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ
̌̈́͠л ̴̶̷̸̳̺̻ͤ̈́ͮ͝͠
1HYLLANTHUSEMBLICA
˯̶̺̺̈́ͮͨ Ͱ̹̳ͩͦ͟͠ Ͱ̷̸̸̸̶̶̸̵̴̻̺̳̹̹ͮ̈́ͨ̈́ͨ̈́͠͠͝Ͱ̸̶̹̹̺͂ͮͮ͠ 
̳̹ͥ͠Ͱ̻ ̴̴̸̶̹̻̹̺̻ͮͤͮ͠͠ ̴̴̺̳̈́ͮ ̷̸̴̳ͤ̈́͝͠ˮ̷̸̴̳̈́ͤ̈́͝͠˺ 
̴̸̴̹̺̹̈́ͮͰ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̵̹̳ͮͣ͝͠Ͱ̴̈́ ̴̺̳̈́ͤ̈́ Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́˺ ̴̸̶̳̹̹̺ͤ̈́ͮͮ͠ ̷̴̴̺̹ͤ̈́̈́ ̷̸̴̺ͩͮ ̵̴̺̺̹̳ͮͩͣ ̸̸̺̹̈́͠Ͱ̴̻ͮ ͥ͠ͳ̸̹̻̽  ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ  ̸̹ͥ̈́̽ͮͮ͟͠  ̸̵̴̳̹̺̹ͮ͂ͮ͟  ̸̷̳ͤ̈́͟  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ 
̴̻ͮͨ̈́͟͝͠ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ  ̶̵̷̴̹̳ͩ͠  ̸̴̴̺̹ͪͮ̈́̈́ͮ ̷̴̳̺̽ͮ  ̷̴̴̸̷̴̳̺̻̹̽̈́̈́͟͠  ̷̴̵̳̺̹̽̈́ͮ̽̈́͟͝  ̶̷̵̸̶̶̻̹̻̺̳̻ͩͮͮͤ̽͟͟  ̸̵̷̷̷̴̹̺ͤ̈́ͤͮ͠pͤ̈́ͨ͟ ̸̳ͨͪ̈́ͯ͠ ̶̵̹̹ͣͣ ̳̹̽̈́̽͠˰̶̴̴̳̈́ͱ̵̶̴̹ͮͮ͠
̶̺ͤ̈́ͱ̷̵̴̺̻̹ͨͣ̈́̈́͠ͳ ̴̵̷̴̷̵̷̴̺̹̺̹̺̹̺̺̈́̈́ͮ̈́̈́ͩ̈́ͮ̈́ͣͤͮ͠͠͞͠͞
˵̸̶̵̸̺̳̺ ̵̸̻̺ͣ̈́Ͱ 1HYLLANTHUS EMBLICA ̷̷̳̻̽̽ͩ͢͝͞ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̻ͮͮ͟  ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠  ̴̶̷̴̳̺̺̻ͮͩͮ͞  ̴̸̷̵̴̴̳̺̳̺̳̻̺̹̻ͮ̈́ͨ̈́̈́̽͝͠ͳ̻̈́͟͞ͳ
˰̷ͮ͟Ͱ͠ͱ̶̴̴̷̶̴̳̹̺̳̺ͮͨ͟͞ͳ̸̸̶̷̸̶̷̵̷̴̴̺̺̳̈́ͨ̈́ͨͩͮͤͨͮͦ͠͠
̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̵̸̹̻ͨͩ̈́͠Ͱ̴̳ͨ̈́͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́1HYLLANTHUSEMBLICA
̻͠ͳ̴ͮͮ͟ ̵̴̵̸̸̳̳̺̹̳̳̺̳̹ͥ̈́ͩͮ͟͝͞Ͱ̷̳͠ ̹ͭͰ̴̹̳ͰͰ̳ʹ̶̳̺ͨ͢ͱ ̶̹̺ͮͨ͟ ̷̵̶̷̸̺ͩͩͮͰ̴̹ͳ ̵̳̹ͦ͞Ͱ̹ͳ ̹̳͟͝Ͱ̸̹ͳ  ̶̸̸̹̈́ͨͮ͠
̹ͤʹ̷̴̽ͮʹ̻Ͱ̵̳̺ͮ̈́Ͱ̷̴ͨͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̵̹Ͱ̵̻̹̹̈́̽͟Ͱͮͦ͠ͳ̷ͯ̈́͟
ͦͰ̵̹ͮͦ ̴̳ ̷̳̺̈́͟͝ ̽ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴̶̺̈́ͳ  ̴̴̳̳̹̹ͥ̈́͂͠͞ ̹͟ ̵̷̷̵̷̴̴̵̷̵̷̴̸̺̹̹̳̳̺̻̳̻ͣͥͩͩͥ̈́ͤ̈́͟͠͝͠ "KHTAR.4 ETAL  
˸̵ͮ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͦ ̴̳ ̺Ͱ̵̴̳̳ͮͦ  1HYLLANTHUS EMBLICA ̸̴̶̴̹̳̳̳̳̺̺ͩ̽̽̈́ͨ̽ͮ͟͠ʹ̻Ͱ̵̳̺ͮ̈́Ͱ̷̴̵̷̵̺ͨͮͥ̈́ͪͮ̈́͟͠Ͱ̸̵̹̳̻̈́ͩͭͰ̷̶̷̵̴̳̺̹̺̹ͮͦͮ͠Ͱ̵̹ͮͯͩͣ̈́ͨ͠ ̸̳̺̳̹ʹ̸̵̹̳̻ͩͭͰ̶̴̳̺̺̳ͮ
̶̷̵̷ͪͰ̶̴̴̹̻̹ͮ͂͟ ̶̶̷̺ͮͤͮ ̶̷̵ͪͱ ̈́ ̶̴̻ͮ͟  Ͱ ̺̹̻ͤ ̶ͮ̈́͞͠ ̈́
̶̴̶̸̻̺ͮ̈́̈́͟Ͱ̸̷̹ͮͯ͞ 4URYANARAYANA1 ETAL  
̶̺͆̈́ͨͬ̈́ͨ͠ ̸̻̈́͠Ͱ̴̳ͨͮͦ͠ ̷̷̸̺ͣ̈́Ͱ ̹ͩͱ̶̴ͳ̶̺ͨ͢ͱ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺ͮͮͮͤͮ͟Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ1HYLLANTHUSEMBLICA ͱ̸̶̸̳̺̹̈́͞Ͱ̹
̵̷̻̺̳̺̹̽ͨͤ͢͠Ͱ̶̸̹̹̹ͮͥͰ̶̺̻ͤ̈́Ͱ̴̺̳̻̈́ͤ̈́$̈́Ͱ̷̸̸̸̶̸̴̷̴̹̹̺̹̹̺ͮ͂̈́ͨ̈́ͤͩ̈́͠͠Ͱ̴̴̺̳̻̈́ :ANG# ETAL  ˺Ͱ̳ʹ̶̳̺ͨ͢ͱ ̹ͭ
̷̸̶̵̸̺̳̺ ̹ͩ̈́͟͠Ͱ 1HYLLANTHUS EMBLICA Ͱ ̹̽̈́͟  ̸ͤͥͤ͠
̳ͤ͢ ̶̴̳̽ͦͮͮͯ ̷̷̸̺ͣ ͟͠ͱ ̸̴̺̈́ͮ͠ ̶̴̴̻̹̹ͮͥ͟ ̷̴̷̹̺̈́͟͠ͳ 
̵̷̷̸̵̷̵̷̸̶̹̺̺̻̹ͩͮ̈́͂ͣͥ̈́ͩͮ̈́͟͟Ͱ̵̷̴̸̴̹̺̳̈́ͩ͂̈́̽ͮ˺̷̸̶̷̵̷̴̺̺ͩͮͤ̈́ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̷̷̸̵̷̷̴̷̵̹̺̳ͣͥͪ̈́͂Ͱ̹̹̈́̽ͨ͠Ͱ̴̷̴̷̴̳̹̺̳ͮͦ̈́ͨͮͦ͟͠͠ ̸̴̺̳̈́ͮͦ͠ ̸̻̹ͩͩͰ̹͂ Ͱ̷̴ͮ ͠ͳ̴ͮͮ͟ ̵ͩͮ Ͱͩͮ͠Ͱ̈́

1HYLLANTHUS EMBLICA Ͱ ̹̽̈́͟   ̸ͤͥͤ͠ ̵̹̺ͩͱ̹ͥͤ  ̴̹ͥͮ͟
̷͔ͯ ̷̷̸̺ͣ ̻͝Ͱ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴ͮͯ ̽ ̈́͟͢ͳ Ͱ̴̺̳̻̈́ͤ̈́ $ Ͱ ̹̽̈́͟  
̸ͤͥͤ͠ $HATTERJEE63ETAL  
˺ ̸̵̷̹ͤͮͦ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͦ ͰͮͱͰ̷̴̳͠ ̴̻̹̹̻̈́ͤͤ͟͠ͳͳ̳͞ ̈́
̵̴̹̺̳̳̳ͩͮ̽ͩͨ͠ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ 1HYLLANTHUS EMBLICA ̸̺̳ ̵ͩͮ
ͰͰ̷̷̴̴̸̷̸̶̵̸̺̳̺̻̹̈́ͤͥͥͩ̈́͟͟͠Ͱ̴̹ͭ͟ͱ̵̹̺ͩͱ̹ͥͤ
̴̈́͟Ͱ ̵̻̳ͭͤ ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ ̸̴̷̴̵̹̺̳ͪͪ̈́͂ ̴̹ͩ̈́ͮͦ͝͞
̵̸̹̻̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵̷̸̶̴̸̶̷̴̴̹̹̹ͩͮͥͮ͠ͱ̈́ͩ̈́̈́͟͠ͰͰ̶̵̹ͮͰ̸̵̳̺̹ͪ̈́Ͱ̈́
̴̳ :OKOZAWA5 ETAL  ˮͰ̵̺̹̳̻̳ͤͮ͝͠Ͱ̴̷̴̴̶̳̳̳̺̺̈́̽̽̈́ͨ͟͟͞1HYLLANTHUSEMBLICAͰͩͮ͠Ͱ̴̳̺̳ͮ̏ͥ͠ͳ̸̴̹̳ͥ̈́͠ ͱ̸ͮͯͱͰ͠ͱ̶̹̹͢͝ͳ̴̵̵̷̸̺̹̳̹̹̻̺̳̈́ͥ̈́̈́ͨ̽̽ͮ͟͟͝͠ ͱ̸̸̳̳̺ͮͰ̶̻̺ͨ͢ͱ̵̷̷̵̷̴̳̺̹ͩͮ̈́̈́̈́ͩͬͮͤ̽ͮͤͤ͟͢͝ ̷̹̹ͭͤ͝ʹ̻ͬ͢Ͱ̸̶̺ͮ̈́ͨ͟ ̶̴̷̺̻ͮ̽ ̹̹ͩ̈́̈́͠͠Ͱ  ͱ̸ͮͯ ̈́ ̶̵ͩͮͱ͢ ̵̹̽Ͱ̸̺̻ͮ ̳̺̹̹ͩͥ̈́͂͠
˹̸̴̳̹ͮͤͮͤ͞ ̴̻̈́ͥ̈́͝Ͱ̴̴̳ͱ̵̷̸̵̴̳̹̹̻̺̳̹̺̹ͨ̽̽ͮͩ̈́͟͟͟͠͝͠ͱ
̶̷̵̷̸̵̺̳̳̻̻̹̈́̈́̽ͪ̈́͂ͩ̈́ͥͪ͝͠͝Ͱ̷̹̹̳̺̻ͥ̈́͟͝ ̶̷̶̳̳̺̳̳ͤ̈́̈́̽ͪ̈́͂͝͠
̴̵̴̵̹̳̹̹ͤͨͥ̈́͠Ͱ̴ͱͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̵̹Ͱ̵̸̸̵̹̳̺̹̈́̈́ͩͣ̈́ͮͮ̽͠Ͱ̸̺̻ͮ ̷̴̳̺̹̈́ͮ͂͟͝͞ ̵̷̴̺̹̳̺ͮͩ̈́͂ ̈́ ̴̷̵̹̳̺ͣͩ̈́͂ (HAHARY "  ET AL 
4URYANARAYANA1 ETAL 3AMANA,7ETAL  

˵̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ
˹̷̵̴̷̳̻ͤ̈́̈́͂ͮ͠͞͝͠
5ERMINALIACHEBULA
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̴̴̺̳̈́ͮ  ̷̴̻̹ͦ̈́͝͠Ͱ̻ ̸̶̹̺̻ͮ͠  ̳̹ͥ͠Ͱ̻ ̸̶̹̺̻ͮ͠ 
̶̹ͤͮ͠ ̴̵̴̴̳̺̳̹ͦ̈́ ̶̷̴̹̽̈́͟ ̷̴̻ͦ̈́͝͠ ̴̳̺̹ͩͨͤ̈́ͮ͠Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̶̷̵̴̺̳̹ͮͰ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̷̴̹̹͂͠Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̴̷̹̈́͠͠Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̵̴̳̳̹̹ͦ̈́͟Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̷̷̴̹ͥ͝Ͱ̳ͱ̸̶̹̺̻ͮ͠
5 CHEBULA ̸̵̹̳̻ͩͭ͢ ̷̵̶̸̺̳̺̻ͩͮͨͮ͠ ̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̹̹ͥ
̵̸̵̺̳̺̻̳̹̺̈́ͤͩͮ͢Ͱ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̻̈́͟ͳ 5AMHANE.% ETAL  
˺ͮͱͰ̷̴̶̴̹̳̻̽ͦͮ̈́͟͠ͳ̴̶̳̹ͮ̽͠Ͱ̴̸̴̸̻̹̹̹̻̻̹ͬ͝͠͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̹̹ͥ ̵̸̺̳̺̻ ̈́ ̷̴̴̹ͩ̈́ͩͬ͠ͱ ̴̷̵̷̴̴̳̺̻̹̹̹ͮͨͪͥͥ͠ ̶̷̸̵̷̵̴̶̶̵̴̴̷̵̺̹̹̹̺̳̺̻̻̳̹̻̳ͥ̽̽ͮ͆͠ 4HARMA1 ETAL  
˲̴̸̳̹̺̳̳̺ͩ̽ͤ̈́ͮͮ͠͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ5CHEBULA̹͟Ͱ̷̷̴̶̷̴̴̳ͮͮͤͮ͟͞͠ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͤͮ  ͱ̸̈́ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̻ͳ̺ͨ ̹̹ͯͥ ̵̴̺̳̻ͮͪ̈́ͯ͟
̸̵̶̵̶̶̴̹̺̳̺ͮͨͩͮͩͮͮͦ͞ͱͰ̳ͮͭͦͰ̺̹Ͱ̶̸̴̺̺̳̈́ͯͮͬͪ̈́̈́ͬͮͦ
̸̸̹ͮͬͰ̵̹̳̳ͮͦ̽ͦ͟͠ 4EYYED". ETAL  
˸̵̴̶̴̷̷̸̶̹̹̺̳̈́ͣͮͤ͠ͱ̴̷̸̶̵̸̹̹̺̳̺̻ͥ5CHEBULA̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̷̸̶̷̵̷̴̴̸̴̴̺̳̹̹̈́ͩͮͤͨ̈́̈́̈́͠͠͞ 7ANI5 ETAL  
˭̷̵̷̸̵̴̸̳̺̹̹̺̺̹̳̳̺ͩͩͮͰ̴̶̺̈́ͨ5CHEBULA ̷̻̹͞͝͠Ͱ̸̶̷̵̹̹̺̹͂ͮͮ̈́͂͂̈́̽ͤ̈́͠Ͱ ̶̴̹̳̳ͩͮͰ̳̳̺̹ͥͨͦ͟͝ʹ̷̵̷̳ͦ͠ .AHESH3 5
CHEBULA8ILLIUMSON&/  ˺̹̹̈́ͤ͟ ̷̴̴̷̸̶̵̸̹̺̳̹̺̳̺ͭͨͮͯ͠5CHEBULA̴̽ͮʹ̷̸̶̴̶̻̳̺̹̺̹̺ͥͩͮ̈́ͨ͢͞ Ͱ̸̸̴̳̻ͮͮ͠ ͰͰ̷̷̴̴͟ͱͤ ̵̴̳̻ͮͣͤͩ̈́ͪͮ  ̴̹̳̻̈́̽̈́̽ͮ͟ ̈́ ̵̴̳̳̻ͩ̈́̽ͮͤ̈́͟
̸̴̹̳ͤ̈́ͪ̈́͝ͱ Ͱ̶̵̴̴̷̸̶̷̵̷̴̻̹̹̻̺ͦ̈́ͤͩͮͤ̈́͝͞ 5ASDUQ44 ET
AL  ˮ̴̴̷̷̸̳̹̺̻ͥ̈́ͮͯͣ͠͞͝Ͱ̵̴̸̶̴̶̹̺̳̹̹̺̹̹̺ͮͤͮͯͭͮ̈́͟͞  Ͱ̸̸̴̳̹ͮͮ͂͠ ̷̵̵̷̴̺̺̳̹̺̳̹ͦͤͤ͠ ̵ͩͮ Ͱͩͮ͠Ͱ̈́ ̴̳ ̷̵̳̺̹̺̻̳ͥͩͪͮͮͭ 5ASADUQ4" ETAL  
̷̴̴̹̌ͨ̈́͠ ̶̸̹̻ͩͮ͠  ̹ͭ Ͱ̹ͦ͟ͱ̺ͨ ̹͟ ̶̸̳̻͟͠ ̶̺ͮ͠ͱ  ̸̵̹ͮ 
̹ͩ̈́͟͠Ͱ5CHEBULA̳ͤͳ̺ͨͰ̶̸̴̸̶̴̴̸̹̻̳̺̹̳̺̻̳̺ͮͮͮͮ͟Ͱ̴̶̺̈́ͨ
$HANG$- ETAL  
˸̹ͮ͟͠5CHEBULA̴̻̹ͮ̈́͟͢͝͠ͳ̷̶̺̳̽ͬͮͳ̵Ͱ̷̷̶̸̵̺̳ͮͮͦ͟͞Ͱ 

ͱ̸̈́ ͰͰ̹͟ͱ̺ͨ ̺Ͱ̵̴̳̳ͮͤ ͟͠ͱ ̷̵̷ͩͰ̵̸̈́ͮ ͂ͦ ̷̴̴̳̳̺̹̹̹ͩͥͥ͟
̷̴̹̺̳̻ͩͪ̈́͠ 3EGE// ETAL  ̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ̴̳̺Ͱ̵̴̳̳ͮͦ ͰͮͱͰͮͮ͠ ̹̺̻ͩʹ̴̻ ̴̴̸̴̳̺̳̳̳̺̻ͮͣ̈́ͮ͠͞ ̈́͟ͳ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ
̵̶̴̹ͮͮ͠ 4HIN5: ETAL  
˭̷̴̷̶̷̵̴̷̴̸̹̳̹̹̺̳̳̺̈́ͩ̈́ͩ̈́ͤ̈́̈́ͥ̈́ͩͦͮͤ̈́ͮ͟͠͞͠͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ5CHEBULA
̻̳͝͠ ̹͟Ͱ̷̷̴̳͟ Ͱ ̷̸̶̷̵̷̴̺̳ͩͮͤͦ ̴̳ ̵̴̈́̽ͮͦ Ͱ̳ͮͦ͟ ̺Ͱ̵̴̳ͮ
.ARUTHAPPAN7 ETAL ̵̸̹̻*SRANI%" ETAL  

˵̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ
˹̷̵̴̷̷̵̸̳ͤ̈́̈́͂̈́ͮ͠͝͠
5ERMINALIABELLIRICA
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩ͂ͮ͟  Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳͮ͞ ̷̷̵̈́͢͝͠Ͱ̻ ̸̶̹̺̻ͮ͠ 
̶̶̷̵̺̹̺̹ͮ͠  ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̷̷̵̸̶̹̈́ͮ͟͝͠ ̈́ ̷̷̵̸̴̴̳̈́̈́͝͠  ̳ ̸̺̳̹ʹ
̷̴̹̹ͩ̈́ͣͮ͠͠ ̳ͥ̈́͢͠Ͱ̈́  ̷̳ͥ̈́͢͠Ͱ̈́ ̸̶̹̺ͮͮ͠  ̷̴ͣ̈́ͤ̈́͠͝ ̈́ ̴̈́  ̴̴̳̹̈́ͥ͠
̷̵̴̴̺̳ͤ̈́̈́ͥ͠ ̴̴̴̴̺̳̳̈́̈́ͥ͠ ̳ͣ͠Ͱ̴̹ͮ ̴̴̴̳̹̳̈́ͥ͠˺ ̈́ʹ̹Ͱ̷̶̺̳̹ͤ͠
˸̹̻ͮ͟͟͠ʹ̷̴̴̳̳̺̳̹̺̳̹ͥ̈́ͥ̈́͝͠Ͱ̹ͳ̸̶̹̺̹ͮ͠ͳ̶̷̵̺̹̺̹̳̈́ͣ̈́͂ͤͮ͟
˵̸̶̷̵̷̴̴̺̳̹̹ͩͮͤͨ͟͠Ͱ̷̷̴̹͟ ̹ͭ5#ELLERICA̴̸̵̴̳̳̺̹̻ͤͮͤ̈́͢͝
̸̳̺ͮͰ̴̶̵̷̶̵̵̴̷̴̺̹̹̳̺̹̳̺̹̈́ͨͭͩ̈́ͮͦͩͥ̈́͟Ͱ 4ABNIS4 ̵̸̹̻ 
˰̳ͱͰ̴̶̺̈́ͨ ̷̴̹̹ͩ̈́ͣ̈́͠͠Ͱ ̹ͩͱ̶̴ͳ͢ Ͱ̶̸̹̻ͮ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̻ͮͮ͟
̴̶̳̺̺̽̈́ͨ͟5#ELLERICA (ULERIA4 5IKU", 3ANA4  
˸̵̹̺ͮͰ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̹͟Ͱ̷̷̴̳͟ Ͱ ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̴̳
̳ͤͮͬͦ ˺̶̵̺̳̈́ $HOUDHARY (1    ̴̻̹̹̻̓ͤͤ͟͠ͳͳͮͯ͞
̷̷̸̶̴̵̶̺̹̳̹ͣͩͮͮͯͩͮ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴̸̵̳̹̳̈́ͤͣͥ̈́Ͱ̵̷̵̹̳̹̺̈́ͩ̈́ͣͪ̈́͂̈́ͤͣͪͮ̈́͠͠Ͱ ̹̹ͭ̽͟Ͱ̵̶̹̹̻̺̺ͮͩͮͩͮͮ͠͠ ̹ͭͰͩͮ͠Ͱ̷̴̴̷̸̶̵̸̺̳̹̹̹̺̳̺̻ͤͨͥ͠5ERMINALIABELLERICÄ̴̴̴̶̶̷̳̻̻̺̻́ͤͮͤ
̷ͤͮͬͯ ̸̵̷̸̴̴̵̴̴̴̹̳̺̳̻̹̳̳̻̳̽ͤ̈́ͮ̈́ͥͤͨ̈́ͤ͠͠Ͱ̹̈́ͩ͟Ͱ̈́ͨ͟IN
VITRO ̹ͤʹ̴̳ͰͰ̳ʹ̷̵̶̷̸̳̺̺ͮͩͩͮͰ̴ͮͤ͟͠ͱ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ̴̸̷̷̴̴̻̹̹̺̺̳̈́ͤͤͩͮͦ̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̳̻ͨ͠ͳ̴ͮͮ͟ %AS13 ETAL  
̴̻̹̹̻̓ͤͤ͟͠ͳͳ̈́͞ ̷̷̸̺ͣͮ ̈́ ̹̺ͩ̽ͮͮͰ̴ͮͯ Ͱͩͮ͠Ͱ ̴̳ ̵̷̶̹ͩͪͮ
̴̴̳̹̽ͥ͢ͱ ̵̴̳ ̸̺̳̹ʹ ̻ͮ͝͠ ̶̴̹̳ͩͮ̈́ Ͱ ̸̵̷̹ͤͮͦ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͦ
$HOUDHARY (1    ̻͆Ͱ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴ͮͯ ̴̵̷̴̳̺̳ͮ̈́ͯͮͯ͟
̷̷̸̺ͣ Ͱ̴̹̹̹ͥ͟ ̈́ ̷̴̺̳̹̹͠Ͱ̹̹ͥ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̹ͩ̈́͟͠Ͱ 5ERMINALIA
BELLERICA  ̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ ̵̹ͩͱͰ͠ͱͳ̺ͨ ̴̹̺ͩͤ̈́ͮͯ ̴̶̷̸̵̷̵̴̳̺̺̹ͮͮͯ
̷̷̸̺ͣ Ͱ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̈́ ̽̈́ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱͤ ̷̵̶̸̺̳̺ͩͮͨͮͮ͠ ̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̹̹ͥ ̵̸̺̳̺̻ ˸̵̶̴̶̻̺̺ͮ̈́ͨ ̴̴̺̳̈́̈́Ͱ  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂̈́͟Ͱ ̈́
̸̳̳̹͂̈́͟͠͠Ͱ ̹ͤʹ̷ ̻̺ͮ͝ Ͱ̹̈́ͩ͟Ͱ̴̳̹̈́ͨ͟͠ͳ ̳̽ ̴̵̷̴̳̺̳ͮ̈́ͯͮͯ͟
̷̷̸̺ͣ ̶̺̻ͮͤ͠ͳͳ̵̷̶̵̳̹ͮͪ̈́͞͝͝ͳ̴̶̷̸̵̷̵̴̷̷̸̳̹̳̺̺̹̺ͮͮͯͣ͝
Ͱ̵̶̹ͩͰ̸̷̴̸̺̳̈́̈́ͮͬͮ͞ ̸̳̺̳̹ʹ̴̴̳̹̻̽̽̈́ͨͬ͞͝͠ͳ̶̵̳̹̹ͮͩͦ͟͞͞ʹ̷̴̴ͱ̷̵̷̸̷̴̸̷̴̻̽ͮͬͮ̈́̽ͤͬ͞͞ͳ̷̵̶̸̸̷̴̸̺̳̺̻̳ͮͩͮͨͮͮͬͮ͞͠͞ ,UMAR# %IVAKAR, 5IWARI1 4ALHAN. (OLI%  
˹̸̳̹ʹͰ̷̸̶̷̵̷̴̴̺̳̺ͩͮͤ̈́Ͱ̵̴̳̳̹ͮͦ͟Ͱ̷̷̴̹͟ ̹̳̹ͭͥ͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠  Ͱ̷̴̳ͮ̈́͟͠ ̽ 5ERMINALIA BELLERICA  ̹ͤʹ̷ ̻̺ͮ͝ Ͱ̸̵̶̴̹̺̳̳ͮͮ Ͱ
ͱ̸̶̴̷̴̵̷̵̹̺̳̺̳̺̹̹̳̳̺̻̈́ͮ̈́ͮͥͩͩ͟͝͞ -ATHA3$ %AISY1  
̻̹̺͆ͩ̈́͟͠Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̹ ̹̹ͭͩͮ͟͠5ERMINALIABELLERICAͰ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ
̴̷̴̴̳̺̺̹ͮͥͨͤ̈́͠ͳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ ,UMAR #  ,ALYANI %  )AWAL
-. 4INGH4  
˲̵̺̹ͩͮͰͮͯ ̈́ Ͱ̴̹ͮͯ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺ Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ ̴̴̳̹̽͞ͳ ̴̷̴̳̳̺̹ͥͮ͠͞ͳ̈́ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻ͳ̹͞ͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ 4HARMA64 4HARMA
6, 4INGH"  

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
̵̸̵̶̸̻̳̹̹̓ͤͮ̈́ͨͥ͝͠
;INGIBEROFCINALE
˯̶̺̺̈́ͮͨ Ͱ̶̸̵̷̴̷̻̹ͦͮͦͰ̳ͮͭͦ ̷̵̴̶̳̳ͣ̈́̈́ͤ͠ ̸̴̷̴̹̹̺̳ͤͩͤͮ
ͱ̸ͮͦ ͢ ̍ ̈́ ̴̷̵̷̴̏ͪͮͥ̈́͝ ̴̷̵̽ͮͥ̈́͝ ̈́ ̶̷̶̸Ͱ̷̵̷̴̺ͮͩͮ p ̵̻̳ͥͩ
̵̴̴̶̸̸̶̷̵̷̴̹̳̹̻̳̻̺ͥ̈́ͮͦͩͩ̈́͞͠͠Ͱ ̸̷̴̳ͤͣ ̴̷̹ͪͮ͠ ̶̷̴̳̹̈́͝͝͠ 
̵̴̷̹̹͝͠ ̵̺̳ͪͮͨ͠ ̴̳̹̈́͠͠͠Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́ͮ$ # #̴̷̴̴̴̸̶̷̸̶̸̳̳̹̹̺̻̳̹̻̹̈́̽ͤ̈́̈́ͤ̈́ͮͮͩͮͯͤͤ͠͞͝Ͱ̷̴̵̷̹ͮͯ͠͞Ͱ̴̹ͮͳ̴̷̵̹ͥ̈́ͥ͠
˷̶̴̹Ͱ̴̈́Ͱ̴̸̴̷̴̹̹̹̹̹̺ͮͮ̈́ͥ̈́͂̈́͂ͤͩ̈́͟͟͝͠͞Ͱ̵̶̴̹ͮͮ͠Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳ̺ͨ ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠  ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̻ͮͮ͟  ̴̷̹̽͝͠ͳͳ̻͞  ̴̵̷̵̳̺̹̳̺ͮͩ̈́ͣͮ͠Ͱ̴̻ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̻ͥͩͩ .OHER% ETAL  
˸̺̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̴̶̵̷̸̶̵̸̹̳̺̺̹̺̹̺̳̺̽̈́ͨͮͨͦ̈́͟͞Ͱ̵̻̈́ͤͮ͝ ̵̴̹̺̳ͮͤͮͦ̽Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱ̵̴̵̴̴̸̹ͤ̈́̽ͮͦ̽ͮͮ̈́͞Ͱ Ͱ̴̹ͮͯ͟ ̴̷̸̶̴̳ͥ 
̵̵̷̷̹̹̹̺̳̺̳̺ͦͣͤ̈́ͮͪ͠͠ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̵̷̳̺̳̳ͮͥͥͪ̈́ͳ̵̺̹̹̺ͤͪͮ̈́͝Ͱ #ORDIA" ETAL ̵̸̹̻ 
͈̈́ͳͮ͞ͱ̸̵̷̹͞Ͱ̴̴̴̶̵̷̷̵̶̷̵̴̴̳̳̺̳̹̺̺̹̳̹̺̹̻ͮͥ̈́ͪͩ̈́ ̵̈́ͤͮ͝
̹ͤʹ̷ ͩ̈́͟Ͱ̺ͮͭͮͮ ̵̈́Ͱ̷̴ͨ Ͱ̸̻ͮͮ͟ ̴̶̴̻̻̈́̈́͠ ̽ ̷̸̴̺̳̺̈́ͮ͝͠
̴̸̻̹ͩ̈́ͬ͟͠Ͱ̹̳̹͂̽̽ͮ͠ )EIMES, ETAL  
˵̸̶̵̸̵̶̺̳̺̻̈́ͤͮͩ̈́ͮ͟͝͠ͳ̵̸̴̸̹̺̹̻̻̹ͤͮͬ͢͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̹̹ͥ
̵̸̺̳̺̻ Ͱ̵̹̹̹̺̈́ͩͮ͟͢͠͝͠ͳͰ̴̷̷̸̹̺̺̹ͮͤͣͤ 5HOMPSON)+ 
1OTTER1+ (ONLACHANVIT4 ETAL  
˵̸̶̷̵̷̴̴̺̳̹ͩͮͤͨ͠ ̹͟Ͱ̷̷̴̈́͟ ̹̺ͩ̽ͮͮͰ̴̈́ ̷̷̸̺ͣͮ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻
̵̵̸̻̻̈́ͤͮͩͮ̈́͝͠Ͱ̴̴̳̹̈́ʹ̵̴̴ͮ̈́ͱ ̶̷̳̳ͤͰ̴̶̴̳̺̹̺̹̹̹̽̈́̈́ͥ̈́͟͝͠͞ ̸̳̺ͮͰ̴ͮͦ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮ  ̹ͭ Ͱ̹ͦ͟ͱ̺ͨ ̹͟ ̶̸̳̻͟͠ ̵̶̴̹ͮͮ͠ 
ͩ̈́͟Ͱ̻ͮͭͰ̳̺ͮͰ̵̸̵̶̺̳̺̳̹̹ͮͮ̈́ͯ̈́ͩͮ͠͠ͳͰ̵̳̺ͮ̈́Ͱ̷̴̷̺̳̹̻ͨͤ̈́̽ͤ͝͠Ͱ̹̻ͪ̈́ͤ͠˺̶̴̺̳̹Ͱ̷̴̹͠ ̹ͭͰ̴̷̸̶̵̸̵̹̺̳̺̻ͮͯ̈́ͤͮ͟͝
̸̶̳̺̳ͤͥͥͤͮ̈́͠ ͩ̈́͟Ͱ̵̻ͮͭ̈́͢Ͱ̷̴̷̶̶̷̵̴̺̺̹̺̹̻̻ͨ̈́̽̈́ͨͬ͢͝͠Ͱ̶̳̻ͥ̈́ͤͱ̴̸ͮ̈́Ͱ̵̻̻ͭ̈́Ͱ .ORAKINYO"0 ETAL  
̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ ̶̵ͩͱ̹ͤͰ̴̷̴̳̳ͰͮͰ̷̴̴͞ͱͰͩͮ͠Ͱ̵̴̸̵̶̸̻̳̈́̽ͮͦ̈́ͨͮͦ͠
̵̶̴̴̵̸̷̵̶̸̷̶̵̷̴̹̳̳̳̺̺̺̹ͮͦͮͮͮͥ̈́͠Ͱ ͰͮͱͰ̹ͮ͠ ̶̵̹̺̹ͭͩͮͰ̷̸̶ͮͯ
̵̸̵̸̺̳̺̻̳̺̈́ͤͮͮ͝Ͱ̵̷̷̵̷̶̵̷̴̻̺̹̺̹̻ͪͩͮͥ͢ ,IM*( ETAL  
˶̴̴̈́̈́ͮͤͮ͠͞ ̵̷̻̺̳̺̳̽ͨͤͮ͠ Ͱͩͮ͠Ͱ̻ ̸̹̹ͤͩ̽ͮͪ̈́͂ ̵̺̳Ͱͱ̴ͮͦ
̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ  ̹ͭ Ͱ̹ͦ͟ͱ̺ͨ ̹͟ ̶̸̳̻͟͠ ̌˵˯̓ ˺˵˹  ͢ ̴̳̽ͤ̈́
̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́ ͱ̸̸̵̷̵̴̹̹̳ͤͮͦͥ̈́Ͱ ̸̶̶̷̵̴̺̳̺̹̳̻̈́ͮͤͥ̈́̽ͤ
̵̷̵̸̹̻̺ͩͮ͟Ͱ̴̶̶̷̸̳̺̳̳̺ͮͤͮͰ̳ͪ̈́ͱ̸̷̴̷̹̻̹̳̹ͣ̈́ͥ̽̈́͠͠Ͱ̻͠ͱͪ̈́͂ ̹ͩ
̶̷̴̴ͮ͠ͱ̸̳̺̳ͪ̈́͂͠ ̵̶̸̵̷̴̴̹ͩͮͱ̵̷̶̴̵̵̴̴̴̹̻̹̳̳̹̹̳̹̹̹̻ͩͪͤ̈́̽ͪ̈́͂ͥͤͨͥͣ͠͠Ͱ̶ͩ̈́͠ͱ̹̹̹ͩͥ͠Ͱ̷̵̵̸̸̶̸̴̷̴̹̹̳̺̳̻̳ͮͯͩ̈́̈́ͩͣ̈́ͮͨ͟͟͠͠
 ̶̷̹͞Ͱ̴̳ͮ̈́ͨ͟͠ ̶̶̷̺̳ͮͤ ̷̴̴̹ͩ̈́ͩͬ͠ͱ ̸̵̹Ͱ̹̹̻̈́ͥ͝ Ͱ ̵̴̹̳̳ͥͦ
̳̹̹̺̳̻ͤͥ̽͠ ̶̴̷̴̴̻̻ͱ̵̸̸̵̷̴̴̴̷̸̺̳̹̳̺̳̻̹̺̳ͩͣ̈́ͮͥ̈́ͨͮͦ̈́ͣͪ̈́ͯ͠͠
-̴̷̴̵̷̻̺̺̺̳̹̹̈́ͤ̈́ͤ̈́͝͞Ͱ̴̸̳̺ͮͮͰ̳̈́̽ͪ̈́ͱ̶̶̷̸̴̴̴̺̺̹̹̻ͮͤ̈́ͮͥ̈́ͤ̈́͠
̷̺̺̻ ̵̴̳̹̳ͥͤ̈́̽ͪ̈́ͱ̸̶̴̹̹ͮͰ̴̹̈́͟Ͱ̴̵̷̶̹ͮͦͩͪ̈́Ͱ̴̈́̽ͮʹ̷̴̴ͱ̸̳̺ͮͰ̴̶̴̵̷̶̹̺̳̳̹̈́̽ͩͨͮͦͩͪ̈́͠Ͱ ̶̷̴̴̹ͩͮ͠ͱ̵̷̷̴̷̵̳̺ͥͮͰ̴̵̷̶̹ͮͦͩͪ̈́Ͱ
 ̴̷̵Ͱ̹Ͱ̳ ̶̶̷̺̳ͮͤ ̶̴̳̹̺ͩ̽ͤ̈́ͮͮͯ͠͞  ̵̴̹̹ͩͤ̈́ ̴̷̹̽͝͠ͳͳ̴̷̵̵̷̸̵̴̷̷̸̹̹̺̺̹̺ͮͯ̈́ͯͩͮͯͣ͞
 ̶̷̵̷ͪͰ̶̴̴̹̻̳ͮ͟ ̈́ ̴̳̺̳̈́ͤͣͮ͠͞ ̶̶̷̺ͮͤͮ ̷̴̴̹ͩ̈́ͩͬ͠ͱ
̸̵̵̸̹̻ͤ̈́ͪͮ͠ͱ̵̷̴̴̹̳̹̹̹̹̻ͪ̈́͂̈́ͥ̈́ͨͥ̈́ͤͣ̈́ͥ͠͠͝
̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̵̸̶̵̷̵̷̸̵̴̺̳̺̳̺̹̺̳̳̺̹̹̺̺̹ͮͯͥͥͩͩͮͯ
̷̷̸̺ͣͮ ̸̳̺ͮͰ̳ͪ̈́ͱ̶̵̳̹ͪ̈́͂̈́͟͝ͰͮͰ̷̷̴̴͟ͱ̸̶̴̺̹ͮ̈́Ͱ̷̺̳̹̺̈́ͤ̈́̈́͝͠Ͱ
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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 114 с., 42 табл., 8 джерел.
АЮРВЕДА, ФІТОКОМПЛЕКС, ДОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ,
ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ХРОНІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ, ЩУРИ
Об’єкт дослідження – фітокомплекси виробництва вітчизняної компанії «АММА ЛАЙФ САЄНСІЗ», формулу
яких складено відповідно до основних принципів індійської системи медицини Аюрведа: «Пурісан Вет», «Імуно
Вет», «Крумі Вет», «Мансі Вет», «Карді Вет», «Ревма Вет»,
«Фемі Вет», «Глюко Вет».

спожитих кормів та води. Загибелі тварин не відзначали. Вагові коефіцієнти внутрішніх органів нирок, печінки
й серця у тварин дослідних груп не зазнавали виражених
змін порівняно з показниками тварин контрольної групи,
що свідчить про відсутність вираженого токсичного органотропного впливу.

Мета роботи – проведення доклінічних досліджень вітчизняних аюрведичних фітокомплексів з визначенням показників
їх гострої і хронічної токсичності для лабораторних тварин.

Морфологічні показники крові щурів за уведення фітокомплексів упродовж 30 діб характеризувалися тенденцією до
збільшення концентрації гемоглобіну крові та вмісту його
у еритроцитах та еритроцитарній масі на 9-16%. Виражених
змін лейкограми не відмічали. Біохімічні показники крові
лабораторних щурів за дослідження тривалої дії фітокомплексів не виходили за межі фізіологічних параметрів, що
вказує на відсутність негативного впливу на функціональний стан печінки та нирок.

Висвітлено результати досліджень в ході яких показано, що
досліджувані фітокомплекси не спричиняють загибелі після
їхнього внутрішньошлункового уведення білим лабораторним мишам у кількості, що відповідає дозі 5000 мг/кг маси
тіла. Отже, відповідно до класифікації речовин за токсичністю
фітокомплекси за ступенем токсичності належать до V класу
токсичності (Практично нетоксичні, DL505001-15000 мг/кг
маси тіла).
За тривалого уведення (впродовж 30 діб) білим нелінійним щурам досліджуваних фітокомплексів разом з питною водою в дозі 30 мг/кг не встановлено виражених змін
поведінкових реакцій, стану нервової системи, кількості

Відсутність вираженої гострої і хронічної токсичності досліджуваних фітокомплексів вказує на можливість безпечного їх застосування тваринам за відповідних показань
для кожного із препаратів, а також на можливість дозволу
на їх практичне застосування після клінічних досліджень
і реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.
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ВСТУП
Рослини використовуються в оздоровчих і медичних цілях
протягом декількох тисяч років і до сьогоднішнього дня. Кількість вищих видів рослин на Землі становить близько 250 тис.
За оцінками, від 35 до 70 тис. видів у той чи інший час використовувались у деяких культурах для лікарських цілей. Рослинні лікарські засоби часто використовуються для надання
першої допомоги та основної медичної допомоги, як людям,
що живуть у віддалених районах, де це єдина доступна медична послуга. Навіть у тих областях, де доступна сучасна медицина, інтерес до лікарських засобів рослинного походження
та їх використання в останні роки стрімко зростає. Лікарські
рослини є важливими джерелами фармацевтичного виробництва. Значні відсотки фармацевтичного ринку становлять
лікарські рослини та лікарські засоби рослинного походження. Зважаючи на значний досвід у лікування рослинними засобами захворювань людини, не дивно, що у ветеринарній
медицині також використовують препарати з лікарських рослин. У ветеринарній медицині використовуються ті ж самі діючі речовини (атропін, дігітоксин), відмінні лише доза, спосіб
застосування та протокол лікування.
Традиційна індійська медицина (або Аюрведа) набуває все більшої популярності на Заході. Хоча традиційна медицина домінує
у багатьох сферах на цьому ринку, вона не завжди перевершує
традиційні аюрведичні підходи. Зазвичай пацієнти добре реагують на аюрведичні методи лікування, відчуваючи зменшення, а іноді навіть припинення симптомів. Препарати на основі
рослин відіграють головну роль у процесі аюрведичного лікування. Головна особливість рослинних препаратів – регуляторний вплив, а не пригнічуючий, замісний чи симптоматичний принцип, який полягає в підтримці і мобілізації різних
систем аутозахисту: імунної, ендокринної, детоксикаційної,
нейрорегуляторної, в реалізації лікувальної дії ендогенних метаболітів. Виготовлені з лікарських рослин препарати мають
свої характерні особливості: поступовий, повільний розвиток
терапевтичного ефекту, м’яка, помірна дія, як правило, тільки
пероральне введення або зовнішнє застосування.
Сьогодні захворювання тварин зазнали значних змін як за
структурою, так і за тяжкістю. На перше місце виходять хронічні захворювання шкіри, органів травлення, видільної системи,
найбільш часто зустрічаються хронічні порушення роботи
нирок, печінки. Велике значення в лікуванні має багатобічна
дія лікарських рослин. Вона обумовлюється діючими речовинами рослин: алкалоїдами, глікозидами, дубильними речовинами, сапоніни, гіркотами, пігментами, флавоноїдами,
ефірними маслами, слизу, смолами, бальзамами, ферментами, полісахариди, органічними кислотами, фітонцидами,
вітамінами, антибіотиками, мінеральними речовинами.

мулятивних властивостей, побічної негативної дії й наслідків після тривалого застосування, а також наявності ембріотоксичності, терато-, мута- й алергогенної дії.
Дослідження токсичності нових ветеринарних лікарських засобів заведено починати з гострого досліду, тобто одержання
інформації щодо небезпечності досліджуваної речовини для
здоров’я в умовах короткотривалої дії, у результаті проведення якого передбачається отримання даних про смертельні
дози та концентрації (отримані ефекти). При одноразовому
уведенні визначають параметри токсичності та симптоми гострого отруєння. Отже, метою вивчення гострої токсичності
є встановлення токсичної дії препарату при одноразовому
введенні в організм тварин і встановлення максимально толерантних, токсичних і смертельних доз. У діапазоні смертельних доз основним показником токсичності речовини є
найбільш статистично точна величина, яка викликає загибель, або ефект у 50% піддослідних тварин (DL50, CL50).
Ці дані можуть уважатися основою для визначення класу
токсичності та є першим кроком до встановлення режимів
дозування при проведенні досліджень підгострої, хронічної, специфічної токсичності й інших випробувань, а також
можуть надавати первинну інформацію про токсичну дію
препарату або фармакологічної речовини.
ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ «ФЕМІ ВЕТ»
Методика визначення гострої токсичності «ФЕМІ ВЕТ»
при введенні в шлунок лабораторним мишам
При проведенні досліджень із визначення токсичності препарату застосовували методику, викладену у виданні «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» за
редакцією доктора ветеринарних наук, академіка І. Я. Коцюмбаса, схваленого на засіданні вченої ради Державного
науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних
препаратів та кормових добавок (25.08.2004 р., протокол
№ 8) та науково-технічної ради Державного департаменту
ветеринарної медицини (19.12.2004 р., протокол № 2).
Слід зазначити, що єдиної класифікації хімічних речовин
за їх токсичністю немає. Принаймні основних із них є дві:
1) класифікація хімічних речовин за ступенем небезпечності
(згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Шкідливі речовини. Класифікація
та загальні вимоги нешкідливості») із поділом на 4 класи
токсичності;
2) класифікація речовин за токсичністю з поділом на 6 класів (табл. 1).

ТОВ «АММА ЛАЙФ САЄНСІЗ» розроблено ряд препаратів,
які використовують як добавки комплексу біологічно-активних речовин рослинного походження до раціону домашніх тварин із метою створення оптимальних дієтологічних умов для підтримки нормального функціонування
різних систем та органів організму.

Класифікація, що існує для пестицидів, також може бути прийнята й для хімічних сполук або елементів, які мають виражену
біологічну активність. За певних експериментальних умов
будь-яка речовина, уведена в досить великій кількості, здатна
спричинити токсичну дію. Тому лімітуючим показником за визначення гострої токсичності є максимальна доза четвертого
класу токсичності (малотоксичні речовини). Якщо через низьку токсичність лікарського засобу не можна визначити DL50,
варто вказати максимальну дозу, яка була уведена тваринам.

Впровадження в практику нових препаратів і кормових добавок потребує суворого токсикологічного контролю, який
передбачає вивчення гострої та хронічної токсичності, ку-

«Фемі Вет» випускається у формі капсул, що містять 160
мг (для котів та собак дрібних порід) або 800 мг (для
собак середніх і великих порід) фітокомплексу.
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Клас
токсичності

Ступінь токсичності

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ

Надзвичайно токсичні
Високотоксичні
Помірно токсичні
Малотоксичні
Практично нетоксичні
Відносно нешкідливі

Таблиця 1. Класифікація речовин за токсичністю [1, стор. 141]
DL50, мг/кг маси тіла
внутрішньовнутрішньонанесення на
підшкірне
шлункове
черевне
шкіру
введення
введення
введення
<1
<5
< 0,3
< 0,2
1–50
5–43
0,4–15
0,3–10
51–500
44–350
16–150
11–100
501–5000
351–2820
151–1500
101–1000
5001–15000
2821–22600
1501–4500
1001–3000
>15000
>22600
>4500
>3000

Передбачаючи невисоку токсичність досліджуваного препарату, для визначення гострої токсичності з метою перевірки нами обраний лімітуючий показник: 5000 мг/кг маси
тіла, який відповідає четвертому класу токсичності згідно з
класифікацією хімічних речовин за ступенем небезпечності
(згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Шкідливі речовини. Класифікація
та загальні вимоги нешкідливості»), а згідно з класифікацією речовин за токсичністю з поділом на 6 класів – V класу
токсичності (Практично нетоксичні, DL50 5001-15000 мг/кг
маси тіла).
Для досліджень використовували самців лабораторних
мишей з середньою масою тіла 20 г (відхилення ± 1,0 г).
Тварин перед проведенням досліджень утримували на карантині упродовж 14 діб. Утримання мишей у клітках у приміщенні за температури 18–22°C, годівля – стандартний
гранульований корм. Водопій не обмежували. За 4 години
до уведення досліджуваного препарату було припинено
годівлю й напування тварин, які до цього мали постійний
вільний доступ до корму й води. Безпосередньо перед
уведенням препарату кожну тварину зважували. У досліді
було використано 20 тварин, яких розподілили на 2 групи
по 10 тварин у кожній (контрольна та дослідна), сформованих методом аналогів. За тваринами здійснювали цілодобове спостереження впродовж перших 24 годин із початку
уведення препарату з наступним наглядом до 15 доби.
Тварини першої групи слугували контролем. Їм уводили в
шлунок за допомогою металевого зонду (ін’єкційна голка з
наплавленим оловом) дистильовану воду в кількості 0,1 мл.

Тваринам дослідної групи вводили препарат «Фемі Вет» у
кількості 0,1 г. Для уведення внутрішньошлунково порошок
із суміші фітоекстрактів після розкриття капсули препарату змішували з дистильованою водою у співвідношенні 1:3 і
вводили отриману суспензію мишам у кількості 0,4 мл, що
відповідає дозі препарату 5000 мг/кг маси тіла.
Результати дослідження гострої токсичності
Реакція тварин дослідних груп на уведення препарату була
такою ж, як і тварин контрольної групи на уведення води:
реакція на стрес від проведених із тваринами маніпуляцій.
Спостерігалося незначне збудження в дослідних тварин
упродовж перших хвилин із наступним їх заспокоєнням.
Спраги не відзначали.
Зміни загального стану тварин, спричинені уведенням досліджуваних препаратів, спостерігали через 1 год у тварин
дослідної групи. У більшості дослідних тварин відзначали
зменшення рухової активності, але із збереженою реакцією
на зовнішні подразники (світло, звук). Корм і воду за вказаний період спостереження тварини не вживали. Упродовж
години стан тварин залишився практично незмінним. Через 1 год після уведення препарату миші активізувалися,
їх стан покращав. Тварини дослідної групи за станом та
поведінкою майже не відрізнялися від тварин контрольної
групи. За подальшого спостереження через 24, 48 і 72 год
та впродовж наступних 12 діб до завершення експерименту
стан тварин залишався незмінним, вони були активними й
добре вживали корм і воду. Загибелі не відзначали (табл. 2).

Таблиця 2. Протокол результатів гострого досліду за введення лабораторним мишам внутрішньошлунково «Фемі Вет»
Кількість загиблих тварин
Кількість
Група
Препарат, доза
тварин у
За добами
У
Середній термін
Всього
групі
процентах загибелі, год
1
2
3
15
І
ІІ

Контроль,
дистильована вода
Фемі Вет, 5000, мг/кг

10

0

0

0

–

0

0

–

10

0

0

0

–

0

0

–

Висновки
1. Фітокомплекс «Фемі Вет» не спричиняє загибелі після
його внутрішньошлункового уведення білим лабораторним
мишам у кількості, що відповідає дозі 5000 мг/кг маси тіла.

2. Відповідно до класифікації речовин за токсичністю з поділом
на 6 класів «Фемі Вет» за результатами визначення гострої
токсичності після його внутрішньошлункового уведення білим
лабораторним мишам належить до V класу токсичності (Практично нетоксичні, DL50 5001-15000 мг/кг маси тіла).
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ВИЗНАЧЕННЯ ХРОНІЧНОЇ ТОКСИЧНОСТІ
ФІТОКОМПЛЕКСУ «ФЕМІ ВЕТ»
Методика проведення досліджень
Основою хронічних токсикологічних досліджень є виявлення ступеня шкідливої дії препарату за умов довготривалого уведення в організм піддослідних тварин, установлення найбільш чутливих органів і систем організму. За
проведення хронічного досліду виникає багато суперечок
щодо тривалості уведення, термін наступного спостереження, частота обстежень тварин, вид тварин. При цьому
можна брати за основу термін життя лабораторних тварин
і визначати тривалість експерименту як 10% від тривалості
життя. Для мишей це становить 2–2,5 місяці. Хоча у фармакології більшість учених вважають хронічним отруєнням 30-добовий експеримент. Слід при цьому мати на увазі, що на початку досліду відзначається стадія первинної
декомпенсації, яка зазвичай настає в перші доби дії й зникає через 7–14 діб, проте часто стадія компенсації настає
раніше ніж через тиждень.
У хронічному досліді було використано 12 лабораторних
нелінійних білих щурів з середньою масою тіла 260 г, яких
розділили на 2 групи по 6 тварин у кожній:
1 група – контрольна;
2 група – випоювання води з досліджуваним фітокомплексом.
Кількість фітокомплексу «Фемі Вет» розраховували орієнтуючись на рекомендовану виробником лікувально-профілактичну дозу: 30 мг/кг маси тіла та споживання тваринами питної води, яке було визначене за період 2-тижневого
карантину перед початком дослідження. Для цього 160 мг
досліджуваного фітокомплексу (вміст однієї капсули) змішували з 1040 мл води. Щоденно для випоювання готували
свіжі розчини.
За тваринами вели щоденне спостереження. Кожні 10 діб
тварин зважували. Після завершення експерименту визначали гематологічні й біохімічні показники крові тварин
та вагові коефіцієнти внутрішніх органів (печінки, серця, нирок та селезінки). Уважають, що зміни з боку маси
тіла, вагових коефіцієнтів печінки та нирок, встановлення патології печінки та нирок у 96% випадків дозволяють
установити межі рівня впливу досліджуваних речовин на
відповідні органи.
Гематологічні дослідження проводили за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора згідно з інструкцією до приладу. У цільній стабілізованій ЕДТА крові одразу після її відбору визначали наступні показники: кількість

Орган
Печінка
Серце
Нирки

лейкоцитів, кількість та процентний вміст лімфоцитів, моноцитів та гранулоцитів, кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну крові, гематокритний показник, середній об’єм
еритроцитів, середній вміст гемоглобіну в еритроцитах,
концентрацію гемоглобіну в еритроцитарній масі, розподіл еритроцитів, кількість тромбоцитів, середній об’єм та
розподіл тромбоцитів, тромбокрит.
Біохімічні показники визначали у плазмі крові за допомогою напівавтоматичного аналізатора фотометричного біохімічного Lab Line 010, № К 05-9033 (LabLine Diagnostics,
Австрія; EN ISO 9001:2000, Cert No: 2010083000258) згідно
з інструкціями до наборів реагентів для клінічної біохімії
виробництва High Thechnology, Inc., USA. Досліджували
наступні показники: вміст глюкози, загального білка, альбумінів, глобулінів, білірубіну загального, сечовини, креатиніну, кальцію та фосфору, а також активність АлАТ, АсАТ
та лужної фосфатази.
Результати дослідження тривалого впливу
фітокомплексу «Фемі Вет» на білих щурів
При дослідженні можливого прояву негативної дії фітокомплексу «Фемі Вет» за тривалого його застосування
упродовж усього періоду спостереження загибелі тварин
не відзначали. Загальний стан і поведінка тварин, яким
випоювали воду з досліджуваною кормовою добавкою,
не відрізнялися від контролю впродовж усього періоду
експерименту. Тварини були активними, реагували на
зовнішні подразники, кількість споживаного корму була
такою ж, як у тварин контрольної групи. Споживання
води, що містила фітокомплекс «Фемі Вет», було майже
таким, як і у тварин контрольної групи упродовж
усього періоду спостереження. У всіх тварин дослідної
групи не виявляли ознак негативного впливу
досліджуваного фітокомплексу.
Для встановлення можливого органотропного впливу
рекомендується оцінювати коефіцієнти маси внутрішніх
органів. Зазначений показник досить простий й уважається дуже чутливим. Для визначення абсолютної
та відносної маси внутрішніх органів піддослідних тварин піддавали цервікальній дислокації в стані легкого
хлороформно-ефірного наркозу. Після зважування тушок у щурів шляхом пункції серця відбирали кров для
морфологічних і біохімічних досліджень. Після цього
відбирали печінку, нирки, серце та селезінку, які зважували окремо від кожної тварини. Для зважування використовували ваги CAS MWP-300H (Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501:2007 – високий (II) із дискретністю
d=0,005 г). Вагові коефіцієнти внутрішніх органів щурів
піддослідних груп наведені в табл. 3.

Таблиця 3. Вагові коефіцієнти внутрішніх органів щурів, % (М±m, n=6)
Група тварин
І (контроль)
ІІ (дослід)
1,70±0,18
1,80±0,11
0,35±0,03
0,37±0,03
0,14±0,02
0,16±0,01
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Аналізуючи наведені вище дані можна стверджувати про
відсутність вираженого тропного токсичного впливу фітокомплексу «Фемі Вет» на основні внутрішні органи. Відхилення показників тварин контрольної і дослідної груп були
в межах 4,1-15,0% без вірогідної різниці.
Відсутність загибелі тварин, їх задовільний загальний клінічний стан, що не відрізнявся у дослідних тварин від контрольних, результати дослідження вагових коефіцієнтів
з урахуванням результатів гематологічних та біохімічних
досліджень указують на відсутність токсичного впливу досліджуваної кормової добавки на мишей після уведення їм
препарату упродовж 30 діб.
Система крові – одна з наймобільніших систем, яка швидко
реагує на зміни гомеостазу організму внаслідок токсичного ушкодження. Зміни крові умовно поділяють на специфічні порушення та загальні гематологічні реакції. Останні
в умовах хронічного експерименту спостерігаються знач-

но частіше. Неспецифічні зміни периферійної крові за дії
лікарських засобів загалом полягають у змінах загальної
кількості лейкоцитів і лейкограми. За даними лейкограми
можна зробити висновок про перебіг токсичності. Зміни
відносної кількості з боку одного або більше елементів
лейкограми можуть указувати на значні порушення.
Результати дослідження морфологічних показників крові
білих нелінійних щурів через 30 діб після уведення їм фітокомплексу «Фемі Вет» наведено в табл. 4.
Дослідження показали, що тривале пероральне надходження з водою фітокомплексу «Фемі Вет» призводить
до змін морфологічного складу крові у тварин дослідної
групи порівняно з тваринами контрольної групи. Установлена тенденція до збільшення концентрації гемоглобіну
крові (на 11%) на фоні незначного зменшення показника
кількості еритроцитів і, як наслідок, збільшення показнику
вмісту гемоглобіну в еритроцитах на 20%.

Таблиця 4. Кількісні і якісні показники еритроцитів у крові щурів за хронічної дії фітокомплексу «Фемі Вет» (M±m, n=6)
Група тварин
Показник
контроль
дослід
Еритроцити, Т/л
8,23±0,28
7,60±0,10
Гемоглобін, г/л
119,4±12,48
133,6±1,11
Гематокрит, %
40,44±1,45
39,72±0,25
Середній об’єм еритроцитів, фл
49,16±0,60
52,42±0,46
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, пг
13,98±1,30
17,56±0,19*
Середній вміст гемоглобіну в еритроцитарній масі, г/л
283,6±25,57
335,80±1,44
Розподіл еритроцитів, %
14,90±0,08
12,70±0,54
Кількість лейкоцитів у тварин дослідної групи порівняно
з тваринами контрольної групи мала тенденцію до зниження на 35 % за майже рівномірного зниження кількості
усіх форм лейкоцитів. Відповідно не відмічали вираже-

них змін лейкограми крові у щурів, яким випоювали воду,
що містила фітокомплекс «Фемі Вет» (табл. 5). Встановлене збільшення більш ніж у 2,5 рази кількості тромбоцитів у крові тварин дослідної групи.

Таблиця 5. Кількісні і якісні показники лейкоцитів та тромбоцитів у крові щурів за хронічної дії фітокомплексу «Фемі Вет»
(M±m, n=6)
Група тварин
Показник
контроль
дослідна
Лейкоцити, Г/л
13,60±2,04
10,06±1,02
Лімфоцити, Г/л
8,62±1,20
6,66±0,69
Моноцити, Г/л
0,48±0,07
0,30±0,04
Гранулоцити, Г/л
4,50±0,82
3,02±0,30
Лімфоцити, %
63,80±1,39
65,90±1,79
Моноцити, %
3,50±0,07
3,18±0,16
Гранулоцити, %
32,70±1,37
30,92±1,71
Тромбоцити, Г/л
354,6±73,38
967,80±23,54
Середній об’єм тромбоцитів, фл
5,64±0,05
5,56±0,06
Розподіл тромбоцитів, %
16,60±0,08
16,66±0,05
Тромбокрит, %
0,23±0,04
0,54±0,01
В основі біологічної дії хімічних факторів лежить порушення ряду біохімічних процесів. Головне значення при цьому
мають структурно-метаболічні комплекси, які пов’язані з
синтезом білка, біоенергетикою, метаболізмом хімічних

сполук і процесами катаболізму. Біохімічні дослідження
включають аналіз показників, які відображають функціональний стан окремих органів, що дуже важливо для визначення органу-мішені токсичної дії. У комплексі біохі-
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мічних тестів, які широко використовуються при вивченні
хронічної дії речовин на організм піддослідних тварин в
експерименті, рекомендується визначати показники, які
відображають механізм дії досліджуваної сполуки. Коли
йдеться про нові сполуки, що належать до відомого класу речовин, вибір біохімічних показників відбувається за
аналогією або з урахуванням особливостей структури, що
як відомо, значною мірою визначає характер біологічної

Показник
Протеїн загальний, г/л
Альбуміни, г/л
Глобуліни, г/л
Сечовина, мкмоль/л
Креатинін, мкмоль/л
Білірубін загальний, мкмоль/л
Глюкоза, г/л
АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л
Лужна фосфатаза, Од/л
Кальцій, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

дії. У тих випадках, коли йдеться про речовини політропної дії, доцільно використовувати «інтегральні» біохімічні
показники, що відображають основні процеси життєдіяльності організму.
Біохімічні показники крові та сироватки крові за дослідження можливості прояву хронічної токсичності фітокомплексу «Фемі Вет» наведено в табл. 6.

Таблиця 6. Біохімічні показники сироватки крові щурів (М±m, n=6)
Група тварин
І контроль
ІІ дослід
67,36±6,13
77,69±0,95
25,90±1,33
34,96±0,58*
41,46±6,77
42,73±1,31
3,60±0,20
2,63±0,57
42,52±0,65
39,41±0,93
4,62±0,33
2,14±0,70
9,90±0,50
15,06±0,82*
59,72±3,31
48,98±1,98*
89,42±5,95
92,78±3,88
239,36±16,34
206,18±8,31
5,34±0,11
5,40±0,13
1,40±0,03
2,48±0,02*

Наведені в табл. 6 дані свідчать про наявність певних
змін метаболічних процесів в організмі мишей під впливом досліджуваного фітокомплексу за тривалого його
надходження. Найбільш виражені зміни відмічали у концентрації альбумінів, яка збільшувалася на 26%, а також
глюкози – на 34% порівняно з тваринами контрольної
групи. Однак показники не виходили за межі фізіологічних параметрів для тварин даного виду.
Висновки
1. За тривалого уведення (впродовж 30 діб) білим нелінійним щурам фітокомплексу «Фемі Вет» разом з питною
водою в дозі 30 мг/кг не встановлено виражених змін поведінкових реакцій, стану нервової системи, кількості спожитих кормів та води. Загибелі тварин не відзначали.
2. Вагові коефіцієнти внутрішніх органів нирок, печінки
й серця за тривалого впливу фітокомплексу «Фемі Вет»

у тварин дослідної групи не зазнавали виражених змін
порівняно з показниками тварин контрольної групи, що
свідчить про відсутність вираженого органотропного
впливу.
3. Морфологічні показники крові щурів за уведення
фітокомплексу «Фемі Вет» упродовж 30 діб характеризувалися тенденцією до збільшення концентрації
гемоглобіну крові (на 11%) та вмісту гемоглобіну в еритроцитах на 20%. Кількість тромбоцитів збільшувалася
більш ніж у 2,5 рази.
4. Біохімічні показники крові лабораторних щурів за дослідження тривалої дії фітокомплексу «Фемі Вет» вказують на відсутність негативного впливу на функціональний
стан печінки та нирок. Показники вмісту альбумінів та
глюкози у сироватці крові зростали на 26 і 34% відповідно,
але не виходили за межі фізіологічних параметрів.
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