100% NATURAL
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ǽȞȜȠȖȎșȓȞȑȳȥțȖȗȒșȭ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
˲̸̳͟͠
˶̹ʹ̴̳ʹ̷̴̳̺̹ͮ͠Ͱ̸̶̶̷̸̶̵̸̳̳̻̳̺̺̺̳̺ͩͤ̈́ͮͨͮ͠
o˯̵̸̵̴̹̹̳̳ͤͮͮͦͪ̈́͂͟ .OMORDICACHARANTIA p ͤͥ
o˭̷̷̶̶̴̶̸̻̻̹̹ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯͨͥ͟͟ )EMIDESMUSINDICUS p ͤͥ
o˸̸̵̵̸̵̵̹̻̹̳̈́ͮ̽ͮ 1ICRORHIZAKURROA p ͤͥ
oˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟ "ZADIRACHTAINDICA p ͤͥ
o˲̶̵̸̶̸̳̳̳̺̳̹ͩ̈́̈́ͮͯͨ͂͠ 4MILAXCHINA p ͤͥ
o˯̵̷̴̶̷̵̷̶̳̺̹ͮͪͮ͂͠ 3UBIACORDIFOLIA p ͤͥ
o˹̴̶̵̶̷̵̷̶̹̹̺̹ͮͩͮͪͮ͂͠ 5INOSPORACORDIFOLIA p ͤͥ
oˮ̵̴̻̹̹̺̹̹͂ͥ͝͠ "CORUSCALAMUS p ͤͥ
o̵̵̶̶̶̳̳̻̹̺̺̹̹͆ͮͮͥ͝ #ERBERISARISTATA p ͤͥ
o˱̸̸̵̶̸̻̺̳̹ͮ̈́ͨ͂͠ 'UMARIAOFCINALIS p ͤͥ
o˶̵̸̻̻̹ͤͮ͟Ͱ̹ͥ͂ $URCUMALONGA p ͤͥ
ǒ̴̶̷̸̳̺̻̻̈́ͤ̈́ͮ͠͠͝͠ 1HYLLANTHUSEMBLICA p ͤͥ
o˹̷̵̴̷̳̻ͤ̈́̈́͂ͮ͠͞͝͠ 5ERMINALIACHEBULA p ͤͥ
o˹̷̵̴̷̷̵̸̳ͤ̈́̈́͂ͮͮ͠͝͠ 5ERMINALIABELERICA p ͤͥ
˰̷̶̷̴̷̴̸̺̺̺̹̹̹ͤ̈́ͮͨͥͮͤͮͣ̈́͟͞Ͱ̴̵̴̳̹̳ͮͦͥ̈́̽ͤ̈́Ͱ̴̈́ͦ̈́ͤ̈́ͮͦ͞
̸̴̶̷̵̹Ͱ̴̳̺̈́Ͱ
̵̹̳̌ͤͰ̶̸̻̻ͮͩ
˸lͱ̴̺̳ͪ͟ͱ̺ͨ ʹ̷̴̳̺̹ͮ͠Ͱͮͦ ̸̶̳̻ͩ͠ Ǿ  ̻ ̷̵̴̹̹̻ͩ̈́ͤͤ͠
̸̴̳̹ͣ̈́͠˶̹ʹ̴̸̶̶̳̳̻̳̺̺ͩͤ̈́ͮͨ͠ ̶̷̸̶̵̸̻̺̳̺ͤͥͦͮͦ̈́Ͱ̸̵̶̸̵̳̺̳̈́ͨͮͦ͠Ͱ
˺̺ͮ͟Ͱ̵̴̳ͮ
˲̸̶̷̵̷̴̹̳̺̳ͮ̈́ͦ͟͝Ͱ̷̸̵̹ͮͮͦͩ̈́͟͠
̵̸̴̳̳̹̹̌ͤͥ̈́̈́͠͞ ̴̹̹̈́ͥ̈́̈́͝͠͞ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́
̸̷̸̶̺̹̹̌̈́ͤͩ͠ ˸͐˱̓˲ˮ˰ ˺˵˹   Ͱ̴̶̶̹̺̈́ͮͨ͟ͱ ̹͟ ̸̷̸̶̴̹ͤͩͮͦ͠
̵̷̵̳̳̺ͩͩ̈́Ͱ ̵̶̴̴̹̹̹ͮͥ͠ ̹̹ͩͦ͟ʹ̷̴̴ͱ ͟͠ͱ ̷̴̷̴̴̽ͤͬͱ ̴̳̳̹̽ͥͨ͂͠
̻̺ͮ͞͠Ͱ̶̵̴̹̺̹̳̻̹̻̈́ͥ̈́̽ͤͨ͟͟͝ͱ̸̷̵̷̴̳ͮͦͥ̈́͠Ͱ ̸̈́͠Ͱ̷̵̴̳̳̈́ͪ̈́͂ͥ̈́ͯͮͦ͟͠
̵̷̶̹ͩͪ̈́Ͱ ̷̴̷̴̴̽ͤͬͱ̶Ͱ̷̵̴̴̈́͝ͱ ̴̵̳͝ͱ̸̈́Ͱ ̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͱ ̷̵̹ͩ͞Ͱ̴̴̴̹̈́ͱ ̴̵̹̳̳̻̺ͤ̈́̽ͪ̈́͂͠Ͱ̵̷̴̴̹ͱ̺̳ͰͮͰ̴̷̴̴̈́ͨ͠ͱ̶̴̺̳̻ͥ̈́ͤ̈́ ̷̸̵̴̹̺ͯͮ̈́͢͠Ͱ
̴̸̵̺̳̳̺̹̈́ͬͮͦͣ̈́Ͱ̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͱ ̸̳̺̳̹ʹ̸̵̹̻ͮͥͰ̴̴̳ͱ̴̴̻̹̈́ͤ͂Ͱ̹̈́ͩ͟Ͱ̈́̈́͟
̵̴̶̶̹̳̻͍̳̺̹̻ͥ̈́̽ͤͰ̴̴̳ͱ̸̷̸̶̺̹̹̻ͣ̈́ͤͩ͠˸͐˱̓˲ˮ˰˺˵˹ ̷̷̴̴̸̴̵̴̷̵̴̴̴̳̻̳̹̺̹̳̹̹̳̳̻̺̹̻̳̽̽ͩ̈́ͯͮͯͨͦͤͥ̈́ͮͦ̈́̈́ͤͮͦ̽ͦ͢͟͟͟͝͞͠͠͞Ͱ̵̹ͳͰ̴̳̳ͨ̽Ͱ͟ͱ̸̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺ͮͮͮͮͤ͟ ̵̴̹̺̳̳ͩͮ̽ͩͨͮͤ͠ ̶̷̴̶̹̻ͥ̈́ͩͮ̈́̈́̽͝͠ͳͮͤ͞ ̴̻̹̹̻̈́ͤͤ͟͠ͳͳͮͤ͞ ̴̸̵̴̳̺̹ͮͤ̈́ͮͤ͝ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹ͥͩͩͮͤ 
ʹ̹Ͱ̴̴̶̷̴̴̹̹ͥ̈́ͮͤ̈́ͥ̈́ͮͤ͞͞Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤ
˯̷̴̳ͦ̈́̽ͤ ̈́͂͟ ̸̷̸̶̺̹̹̻ͣ̈́ͤͩ͠ ̹̻̹ͤ͝Ͱ̷̴ͮͯ͠ ̴̳ͱͰ̴̶̺̈́ͳ Ͱ ̹̹ͯͥ
̶̸̴̸̳̹̹̹̳̺̈́̈́ͥ̈́ͮ͟͠͝͠͞Ͱ̴̵̷̹ͮͦ͞Ͱ̴̵̶̴̴̶̵̹̹̹ͮ̽ͮ͂ͮ͠Ͱ̴ͮͮ
̷̴̴̹̌ͨ̈́͠ ̶̸̹̻ͩͮ͠  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹̈́ͮ͟ ̈́ ̷̵̷̴̺̹ͩ̈́ͮ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̵̸̻̺ͣ̈́Ͱ ˯̹

̵̸̵̴̹̳̳ͤͮͮͦͪ̈́͂͟ ̵̴̴̳̳̺ͦ̈́ ̵̴̹̹ͤͤ̈́ͪͮ͟ ̸̵̷̴̹̈́ͱ˭̷̷̶̶̴̻̳ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯ͟͟
̶̸̹̹ͨͥ ̷̷̶̹ͥͤ̈́ͤ͟͠ ̷̷̶̷̵̴̺ͥͤ̈́ͮ͟ ̷̻̹ͩ͠͠ ̵̴̳ͤ̈́ͮ ̷̷̳̻̽̽ͩ͝͞ͳ̴̵̺̹ͨ
̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͠ͳ̴̶̸̸̵̹̹̹̳̻̹̈́ͦ̈́ͤ̈́ͥ͟͝͞͠Ͱ̳̈́̽Ͱ͟ͱ̸̹̺̻ͮͩʹ̴̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺ͮͤͮͮͮͤ͟Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͬ͠ͱ̵̴̷̴̴̹ͦͤͩͮͥ̈́͞ͱ̵̷̶̷̵̷̸̶̴̸̶̹̻̹̹̹ͩͪͩͮͥͮ
̷̴̴͠ͱ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ̷̴̷̴̴̈́̽ͤͬͱ̵̸̵̸̶̴̶̷̵̸̶̴̵̹̻̹̻̹̳ͩͪ̈́͂ͥ̈́ͮͨͮͦ̈́ͩͮͮͦ͟͟͟͠
̸̳ͮ̈́͟͠Ͱ ̸̳̺̳̹ʹ̸̷̴̹̹̻ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͤ͠͞ ̷̶̷̵̴̷̴̹̹̺̹̻ͥ̈́ͩͦͮͤ̈́ͤ͠͞ ʹ̹Ͱ̴̴̹̹̻ͥ̈́ͤ͞ ̶̷̴̴̴̴̷̷̸̸̹̹̻̹̺̹̹̻̺̳̳̺ͥ̈́ͤ̈́ͩͥ̈́ͤͣͤͮ͞Ͱ̻ͳ̶̶̷̸̴̺̺̻̺ͨͮͤ̈́ͮ͠
̴̴̷̹̹̻̺̺̻ͥ̈́ͤ̈́ ̴̵̹̳̻ͤ̈́̽͠ͳ̵̸̺̹̻ͨͩͪ̈́͟ͳ̴̷̵̷̵̴̵̵̴̸̺̹̻̹̈́ͣ̈́ͩͮ̈́ͦ̈́͟͠
̴̸̷̵̺ͮ̈́̈́͠Ͱ ̶̵ͮͤͩͮ͞ͱͳ̴̴̷̴̷̴̴̺̳̹̻ͨ̽ͤ̽ͤͬ͞ͳ̷̵̴̵̳̹ͥ̈́ͮͦͩ͠͞ͱͰ̈́Ͱ
̴̹̹̹͆̈́ͥ̈́͠͞ ̸̳̺ͮͰ̴̈́ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̸̵̷̴̹ͱ ˸̸̵̵̹̈́ͮ̽ͮ ̸̵̵̻̹̳
̸̵̹ͩ̈́̽ͮͮ̓̈́̓̓͟ ̸̸̻̺̹̽ͮ͟ ̴̴̳̹ͩͪͮ̈́ ̶̺ͮ͠ͱˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟ ̴̴̈́ͤ̈́ͮ͟͝  ̷̴̴̻ͥ̈́͟  ̴̹̹̈́ͤ̈́ͮ͟͠  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹̈́ͮ͟  ̸̵̴̻̳ͤͮͮ  ̸̳̳̹̈́ͮ͟͠͠  ̶̺ͮ͠ͱ
˲̶̵̳̳̳ͩ̈́̈́͠ ̸̶̸̺̳̹ͮͯͨ͂ ̵̵̴̳ͩ̈́̈́͠  ̶̶̵̵̳̳̳̹ͩ̈́̽̈́͟͠  ̸Ͱ̷̵̷̴̺ͪͮ  ̸̵̷̴̹ͱ
˯̵̷̴̶̷̵̷̶̳̺̹ͮͪͮ͂͠ ̵̵̴̻̻ͩͩͮ ̵̴̻̳̈́̈́͟͝ ̵̴̳̳̈́̽ͮ͠ ͰͮͱͰ͠ͱͳ̺ͨͰ̵̳ͮʹ̷̴̻ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̻ͮͮ͟ ̈́ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̻ͥͩͩ ̈́͟ͳ Ͱ̸̸̳ͮͮ͠ͳ̺ͨ ̷̸̶̵̷̶ͩ̈́ͳ
̶̴̴̷̸̴̶̴̸̶̷̴̴̳̹̻̻̻̹ͮͥͨͮͦͤ̈́̈́̈́ͮ͠͠͠͠͠ͱͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̴̴̺̳̳ͮͦ ̶̹ͩͮ͠ͳͳ̺ͨ ̵̷̶̹ͩͪ ̷̵̷̴̴̺̹̹ͣͤͥ ̸̶̷̴̴̹ͮ͠ͱ ʹ̵ͮ̈́Ͱ Ͱ ̷̴ͩ̈́ͪ̈́͞ ̈́ ̸̶̷̴̴̹̏ͮ͠ͱ
ʹ̵̴ͮͮͦ ̸̶̹̺ͮ͠  ̶̵ͩͮͱͳͮ͞ ̴̵̹̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͂͠ ̵̈́Ͱ̴ͱ ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ ̈́ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͳ
̸̴̷̴̵̹̺̳ͪͪ̈́͂ ʹ̵ͮ̈́Ͱ Ͱ ̸̴̴̺̳̳ͮͦ ̈́ ̷̴ͩ̈́ͪ̈́͞ ̶̵ͩͮͱͳ̺ͨ Ͱ̴̹̈́͟Ͱ̷̴̴͠ͳ
Ͱ̴̶̹̹̹̹ͨ͟͠Ͱ̴̶̹̹̳̳̻ͥ͝͠ ̸̳̺ͮͰ̻ͳ̵̷̶̺̹ͨͩͪͮ̽Ͱͱ̻̽Ͱ̴̴̳ͱ̈́ͰͮͰ̷̷̴̴͟ͱ
̸̶̴̺̹ͮ̈́Ͱ ̽ ̵̴̹̳̻ͥ̈́̽ͤ ̷̵̷̽͞ ̸̷̴̸ͮͬͮ͞ Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ ̵̴̹̺̳̳ͩͮ̽ͩͨͮͤͮ͠ 
̴̶̷̴̳̺̺ͮͩͮͮͤͮ͞ ʹ̹Ͱ̴̴̵̷̴̹̻̺ͥ̈́ͮͤͮ̈́̈́ͮͮͤͮ͟͞͞Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ
˲̴̷̵̴̳ͮͥ̈́̈́͟͞ͱ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ̸̵̷̴̹̈́Ͱ˹̴̶̵̶̷̵̷̶̹̹̺̹ͮͩͮͪͮ͂͠ ̷̵̷̵̴ͮ͝͝ 
̴̵̴̳̹̹ͤͥͣͮ͠  ͱ̵̵̴̺̹̈́̽̈́  ̴̳̳̺ͩͨͤ̈́͠ ̈́ ̷̵̵̴̺̺̳̹̳̳̺ͥ̈́ͩͨͤ̈́͟͠  ̴̸̵̴̺̹̹̹ͮͮͣ̈́͟͠ ̸̴̹̻ͤ̈́͠͝ ̸̴̹̹̻̈́̽ͤ̈́͠͝ ̶̵̹̳̳ͩ̈́ͦͮͮ͟͠ ̴̹ͦ̈́͠ Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́˲ ˮ̵̻͂
̴̹̹̺̹̹ͥ͝͠ ̷̵̷̴̺̹ͩͰ̶̸̴̷̴̹̻̈́ͩͮͩ̈́͠ ̵̷̴̹̳̻ͩ̽͠ ̸̳̳̳ͤ͠ ̸̸̳̳̈́ͣͤ͠
̵̹̳ͣ  ̴̺̹ͣ̈́ͪͮͮ͟  ̵̵̶̳̳̻͆ͮ͝ ̶̶̹̺̺̹̹ͮͥ ̷̵̴̳ͤ̈́͝͝  ̷̵̷̵̴ͮ͝͝  ̸̶̹ͮ
̸̴̴̳̺ͮ ̷̷̵̷̵̴ͩ̈́̈́͝͝ ̵̶̴̹̈́ͮͮ͠˱̸̸̵̶̸̻̺̳̹ͮ̈́ͨ͂͠ ̵̻̳̹ͣͤͰ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ 
̸̳̳̹͂ͮ͟͠͠ ̷̴̹ͣͮ͠ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ ̷̷̴̳̻̻̹̹̻̽̽ͩ̈́ͤͤ͢͟͝͞͠ͳͳ̻̹̈́ͥ̈́ͩ͞
̶̷̴̶̻ͮ̈́̈́̽͝͠ͳ̸̻̳̺ͮ͞Ͱ̴̶̸̷̸̶̺̺̹̹̻̈́ͨͣ̈́ͩ͠ ̶̵ͩͮͱ̴̵̴̸̹̳̳̻ͤ̈́̽ͪ̈́͂ͣͪ̈́͂͢͠
̶̴̴̷̴̷̻̹̹̹̺ͮͥ̈́͟͟͠ͳ ̹̻̹ͤ͝Ͱ͠ͳ̶̶̷̴̴̵̷̸̵̴̺̳̹̹̺̺̹ͮͤ̈́ͥ̈́ͩ̈́͢ ̵̴̹̺̳̳ͩͮ̽ͩͨ̈́͠ ̴̸̶̴̳̹̺̈́̈́ͮ̈́̈́͠͞Ͱ̴̶̴̹̹̳̺̹̻̈́̽͟͞ͳ̷̷̸̸̺̹̳̺̈́ͣͮ͆̈́ͮ͞Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴ͮͮ˹̴̶̵̶̷̵̷̶̹̹̺̹ͮͩͮͪͮ͂͠Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̴̸̶̴̺̳̺̹̳̺ͨͮͮͮͤͮ͟Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ  ̴̳̺̽̈́͟ ̴̽ͮʹ̻Ͱ̳̺ͮ ̸̸̶̺̈́ͨ̈́ͨ͠ ̸̹̹ͩͬ͟ʹ̷̴ͮͦ ̵̳̹̺ͪͮ̈́͠͝Ͱ ̈́ ̵̹ͩͱͰͮ
̷̵̴̵̷̸̳̳ͥ̈́ͮͦͪ̈́ͯ͠͞˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱˮ̵̴̻̹̹̺̹̹͂ͥ͝͠Ͱ̸̸̵̴̳̹ͮͮͩͤ̈́ͮͯ͢͠ ̷̴̹̺ͥ̈́ͩ̽ͮͰ̴ͮͯ ̷̷̸̺ͣ ̵̹ͩͱ͟ ̽̈́ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱͤ ̵̈́Ͱ̴ͱ ̵̷̴̴̻̈́ ̳ͩ̽ͤͮ͠
̸̵̹Ͱ̈́  ̸̳̺ͮͰ̻͢ ̴̴̴̹̳ͩͥͮ͠ͱ ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ ̴̳ ̸̴̴̺̹̻̈́ͮͤ͠ ̵̈́Ͱ̴̈́ ̈́ ̶̺̻ͮͤ͠ͳ͢
ͰͮͰ̴̷̴̴̈́ͨ͠ͱ̴̶̴̷̸̴̴̸̻̻̺̳̺̻̹̈́̈́̽̈́ͮͩ̈́ͬ͟͠͝͠͠Ͱ̹̳̹͂̽̽ͮ͠ Ͱͩͮ͠Ͱ̴̳̳͢
̵̷̶̹̹̻ͩͪͮ̈́ͩ̈́̽ͬ͠͠͠ͱ̵̷̹̻ͦͤͥ͠ͱ̵̷̴̴̸̹̹ͪ̈́͂ͩ̈́ͩͥͮͦ̈́̈́͠͝͠Ͱ̶̺̻̈́ͮͤ͠ͱͪ̈́͂
̵̴̹̹̻̺ͥͤͮ͞͠Ͱ̸̹̳̹̳̺͂̈́ͩ̽ͮ͆̈́ͮ͠Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̸̵̷̴̹ͮͮͱ̵̵̶̶̳̳̻̹͆ͮ͝
̶̴̺̺̹̹̻ͮͥ̈́ͥ̈́͝ͳ̵̷̶̺̹ͨͩͪͥ͠ͳ̸̴̷̷̴̷̹̹̻ͥ̽ ̸̹̻͝͠ͳ̺ͨͰ̸̶̷̵̴̴̹̺̹̻ͮͮ̈́͟ 
̵̸̴̴̳̻ͮ̈́̈́͟͝ ̈́ ̶̴̺̳̻ͥ̈́ͤ̈́ ̺̳ ̴̽ͮʹ̻ͳ̺ͨ ̵̈́Ͱ̷̴ͨ ̵̷̳̳ͥͥͪ̈́͂ ̵̺̹̹̺ͤͪͮ̈́͝Ͱ
ˮ̸̺ͮͰ̴̸̴̷̴̹̹̺̈́ͤͩͮ˱̸̸̵̶̸̻̺̳̹ͮ̈́ͨ͂͠Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̵̴̵̷̸̶̺̹̹̳̻ͨͩͤ̈́ͮͤͮͤ̈́͠ͳͮͤͮ͞  ̶̷̳̺ͮ͟Ͱ̴ͮͤͮ ̈́ ̴̷̹̽͝͠ͳͳͮͤͮ͞ ̷̷̸̺̳ͣͤͮ ̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ ̴̽ͮ
ʹ̷̴̴ͱ̸̳̺ͮͰ̴̶̷̵̷̴̷̴̷̶̷̵̹̺̺̻̳̺̹̺̳̈́ͣͤͪͮͦ̈́̽ͮ͠͠

˸̵̸̴̴̹̺̹̳̳ͮͩ̽ͱ
̴̓ͮ͟Ͱ̴̻̳̳̈́ͨͩ̈́͟͟͠Ͱ̷̴̳̻̺ͮͭͮ͞͠Ͱ̶̺̹̻̈́ͨͨ͟͟͝ͱ̸̸̴̷̴̹̹̺ͮͦͤͩ̈́Ͱ̸̷̸̶̺̹̹̻ͣ̈́ͤͩ͠
̶̷̵̷͍̳̺ʹ̷̴̴ͱ

̴̸̹̹̹̳̺͆̈́ͥ̈́ͮ͠͞Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̸̵̷̴̹ͮͮͱ˶̵̸̻̻̹ͤͮ͟Ͱ̹ͥ͂ ̸̵̸̴̻̻ͤ̈́ 
̸̵̸̴̻̻̏ͤ̈́ ̷̴̵̷̴̳̔ͣ͟͠͠ ̴̷̵̷̴ͪ̈́ͥ̈́͝ ̵̴̷̹̹͝͠ ̶̴̷̴̳̈́͝ ̵̸̻̺ͣ̈́Ͱ ̴̶̳̺̻̻̌̈́͠͠ ̷̸ͤ̈́ͮ͝͠ ̶̸̵̴̳̹̹̈́͝Ͱ̳ ̈́ ̴̸̴̹̺̹̈́ͮͰ̳ ̸̶̹̺ͮͮ͠  ̺̳
̴̴̈́ͮ ̸̵̴̳̹̺ͮ ̵̹̳ͮͣ͝͠Ͱ̴̈́ ̸̳ͨͪ̈́ͯ͠ ̳̹̽̈́̽͠ ̴̵̷̴̷̵̷̴̺̹̺̹̺̹̺̺̈́̈́ͮ̈́̈́ͩ̈́ͮ̈́ͣͤͮ͠͠͞͠͞ ̷̵̴̳̹ͣ̈́̈́͠ͱ ̵̸̻̺ͣ̈́Ͱ˹̷̵̴̷̳̻ͤ̈́̈́͂ͮ͠͞͝͠ ̷͞
̻̹͝͠Ͱ̳ ̳̹ͥ͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ ̶̷̵̺̹̺̹ͣ̈́͂ͮ͟ ̷̴̹̹ͩ̈́ͣͮ͠͠ ̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩ͂ͮ͟  ̈́ ˹̷̵̴̳ͤ̈́̈́͂͠ ̷̷̵̸ͮͮ͝͠ ̷̳̹ͥ͠Ͱ̳  ̵̳͟ʹ̴̻̹̹͠Ͱ̳  ̷̴̻̹̈́͞͝͠Ͱ̳ ̈́
̴̴̳̹̺̳̹ͥ̈́͠͠Ͱ̳ ̸̶̹̺ͮͮ͠  ̸̵̴̹̳̈́ͥ̈́͠  ̷̺̳̳̺ͮͥ͠͠  ̳̹ͥ̈́ͥ͠͠͠͠ͳ̸̹̳̽ 
̴̴̳̈́ͥͮ͠  ̷̷̵̴̴̳̈́͝͠͠  ̷̶̶̷̵̺̳̺̹̺̹ͮ͝͠  ̷̷̳̻̽̽ͩ͝͞ͳ̺ͨ ̴̵̹̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͠ͳ ̴̸̻ͣͪ̈́ͯ ̵̴̹̳ͥ̈́Ͱ ̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̹̹ͥ ̵̸̺̳̺̻ ̈́ ̴̹̻ͤ̈́͝
̵̷̹͞Ͱ̴ͮ ̴̳̳͟ͳ̷̴̷̵̶̵̵̷̸̵̴̷̷̸̺̺̹̳̺̹̹̺̺̹̺ͨ̈́ͥͩ̈́ͣͮ ̸̳̺ͮͰ̻̈́̽ͳ̺ͨ ̵̷̶̹ͩͪͮ ̵̺̳Ͱ̷̴̴͠ͱ ̈́ ̵̵̴̹̹ͩͮ͂͟ ̷̸̶̸̺̹̳ͮͪ̈́͂͟  Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ
̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺ͮͮͮͤͮ͟  ̵̴̹̺̳̳ͩͮ̽ͩͨͮͤͮ͠  ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹ͥͩͩͮͤͮ 
̸̷̴̹ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͮͤͮ͠͞ ̷̴̹ͥ̈́ͩ̈́ͩ̈́ͤ̈́ͮͤͮ͟͠͞ ̴̻̹̹̻̈́ͤͤ͟͠ͳͳͮͤͮ͞Ͱ̶̳͠
̺ͮͰ̶̹̺ͱͤͮ
̸̷̸̶̺̹̹̌̈́ͤͩ͠˸͐˱̓˲ˮ˰˺˵˹ ̶̷̴̷̳̺̻̽ͩͤͰͩͮ͠Ͱ̴̵̴̻̳̹̳ͥ̈́̽ͤ
Ͱ̴̶̶̹̺̈́ͮͨ͟ͱ̴̷̷̷̴̵̷̹̳̹̹ͤ̽ͩͮͦ͟͠͝͞͞Ͱ̴ͮ ̸̶̴̷̷̷̸̳̹̽ͩͮͩ͠͝
˭˷˲˹ ̴̷Ͱ̸̹̹̻̻̈́ͤ͟͢͠͠ͱ̺ͮͰ̴ͮͤͮ ̷̵̸̶̴̹̺̹ͤ̈́ͮͮͤͮ͝͞
̷̵̷̴̴̺̳̺̹̈́ͥͮͤͮͰ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ

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

˸̸̴̴̹̳̳̽ͱ̶̶̹̳̺̹̻̽͟Ͱ̴̴̳ͱ
˸͐˱̓˲ˮ˰ ˺˵˹   ̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̻ͳ̺ͨ ̶̸̹̳̳ͤ͝ ̶̷̵̷̴̈́ͦ͟ ̺̳ Ͱ̷̸ͮͮͦ͠
̵̹ͩ̈́͟ ͟͠ͱ ̵̸̸̹̳̺ͩͣ̈́ͮͮ͠ ̺̳ Ͱ ̶̸̳̈́͟͠ ̸̷̸̶̴̹̹ͤͩ͂͠ ̷̵̺̳ͩ̈́͂ ̵ͩͮ
̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳̈́ ̷̵̴̳ͥ̈́ͮͦ͠͞ ̶̴̺̳̈́Ͱ p ̴̹̹ͩ̈́̽̈́͠Ͱ  ̷̵̴̳̹̹ͥ̈́ͯͥ͠ ̵̴̺̻ͮ̈́ 
̸̴̹lͳ̴̸̺ͮͰ̺̻̈́ ̷̵̳̺̺̻ͤͮ͟ ̵̳̹ͦ͞Ͱ̷̸̷̴̴̷̵̹̺̳̳̺̹̹̳͂ͤͮͤ̽͂ͥ̈́͂͟͠

˺̴̷̶̷̴̹ ̹͟ ̳̽ͮ͝ ̴̳ͮͦ͟  ̷̴̴̺ͦ̈́̈́͞ ̻̹ͤͰͮ ̸̵̴̳͐͂ͮ 
Ͱ̈́͟˯̴̷̸̴̵̹̹̹̈́ͤ̽Ͱ̸̸̵̴̺̻̳ͮ͐͂ͮ

̶̶͈̹̺̳̹̹̽ͮͩͮ͝ͰͰ̷̷̴̴͟ͱ

˺̶̴̹ͮͰ̸̷̵̹͈ʹ̳Ͱ̴̶̳̻͠ʹ̸̵̴̴̷̷̴̶̳̳̺̳̹̺͐͂ͮ̽ͩͮͨ̽ͩ̈́͝͝͞
̵̳̹ͦ͞Ͱ̵̸̹̻̺ͮͦͩ̈́͟Ͱ̶̶̺̳̳̺̻̹̽ͦͮͩʹͮͰ̳̈́͞Ͱ
͈˲˵˵ǾͰ̈́͟

͍̳̳͟ͳ̺̺ͨͰ̵̴̳̳̳ͮͤ̽ͦͰ̹̹ͥ̈́͟͟Ͱ̴̸̵̴̳̹̈́̈́ͨ͠ͱ̸̳̳̹̻̽ͮ̽ͤ̈́ͬ͝ͳ̺ͨͰ̶̸̶̺̳̻ͤ̈́ͩͮ̽͠Ͱ̸̵̸̹̹̹̹̻̺̳̹̳ͥͮͤͤͤͮͦ̽ͦ͟͠
˺̺ͮ͟Ͱ̵̴̳ͮͮ



˲̸̹̳ͮ͝ 

Ͱ̸̹̈́ͥ͟͟

̸̶̵̴̳̻̳̳̳̹ͩ̽ͥ͟͠



̸̷ͥ̈́̈́ͨͬ͝͠

̸̶̵̴̳̻̳̳̳̹ͩ̽ͥ͟͠





͈̹̳̽

˯̴̴̵̳̳̺̈́̈́ͤͨͮ͠Ͱ̶̶̶̳̺̳̺̹̻̈́ͨ̽͠Ͱ̴̴̳ͱp̴̈́͟Ͱ˱̷̸̷̴̹̹ͤ͟Ͱ̴̳ͮͯ
̸̵̶̶̶̻̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱpͰ̶̹̈́ͤ̈́͟͟ͱͪ̈́Ͱ

˹͐͐

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

Пурісан Вет
ǽȞȜȠȖȎșȓȞȑȳȥțȖȗȒșȭ
ȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
˲̸̳͟͠
˶̹ʹ̴̳ʹ̷̴̳̺̹ͮ͠Ͱ̸̶̶̷̸̶̵̸̳̳̻̳̺̺̺̳̺ͩͤ̈́ͮͨͮ͠
o˯̵̸̵̴̹̹̳̳ͤͮͮͦͪ̈́͂͟ .OMORDICACHARANTIA p ͤͥ
o˭̷̷̶̶̴̶̸̻̻̹̹ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯͨͥ͟͟ )EMIDESMUSINDICUS p ͤͥ
o˸̸̵̵̸̵̵̹̻̹̳̈́ͮ̽ͮ 1ICRORHIZAKURROA p ͤͥ
oˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟ "ZADIRACHTAINDICA p ͤͥ
o˲̶̵̸̶̸̳̳̳̺̳̹ͩ̈́̈́ͮͯͨ͂͠ 4MILAXCHINA p ͤͥ
o˯̵̷̴̶̷̵̷̶̳̺̹ͮͪͮ͂͠ 3UBIACORDIFOLIA p ͤͥ
o˹̴̶̵̶̷̵̷̶̹̹̺̹ͮͩͮͪͮ͂͠ 5INOSPORACORDIFOLIA p ͤͥ
oˮ̵̴̻̹̹̺̹̹͂ͥ͝͠ "CORUSCALAMUS p ͤͥ
o̵̵̶̶̶̳̳̻̹̺̺̹̹͆ͮͮͥ͝ #ERBERISARISTATA p ͤͥ
o˱̸̸̵̶̸̻̺̳̹ͮ̈́ͨ͂͠ 'UMARIAOFCINALIS p ͤͥ
o˶̵̸̻̻̹ͤͮ͟Ͱ̹ͥ͂ $URCUMALONGA p ͤͥ
ǒ̴̶̷̸̳̺̻̻̈́ͤ̈́ͮ͠͠͝͠ 1HYLLANTHUSEMBLICA p ͤͥ
o˹̷̵̴̷̳̻ͤ̈́̈́͂ͮ͠͞͝͠ 5ERMINALIACHEBULA p ͤͥ
o˹̷̵̴̷̷̵̸̳ͤ̈́̈́͂ͮͮ͠͝͠ 5ERMINALIABELERICA p ͤͥ
o̹̹ͩͤ̈́͟ʹ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̵̸̻̺̹̳ͮͮͣ̽pQS
˰̷̶̷̴̷̴̸̺̺̺̹̹̹ͤ̈́ͮͨͥͮͤͮͣ̈́͟͞Ͱ̴̵̴̳̹̳ͮͦͥ̈́̽ͤ̈́Ͱ̴̈́ͦ̈́ͤ̈́ͮͦ͞
̸̴̶̷̵̹Ͱ̴̳̺̈́Ͱ
̵̹̳̌ͤͰ̶̸̻̻ͮͩ
˸lͱ̴̺̳ͪ͟ͱ̺ͨ ʹ̷̴̳̺̹ͮ͠Ͱͮͦ ̸̶̳̻ͩ͠ Ǿ  ̻ ̷̵̴̹̹̻ͩ̈́ͤͤ͠
̸̴̳̹ͣ̈́͠˶̹ʹ̴̸̶̶̳̳̻̳̺̺ͩͤ̈́ͮͨ͠ ̶̷̸̶̵̸̻̺̳̺ͤͥͦͮͦ̈́Ͱ̸̵̶̸̵̳̺̳̈́ͨͮͦ͠Ͱ
˺̺ͮ͟Ͱ̵̴̳ͮ
˶̶̸̵̹̺̺̳̹̳̳̹ͮͮͤͮͦͩ̈́͟͝͠
̵̸̴̳̳̹̹̌ͤͥ̈́̈́͠͞ ̴̹̹̈́ͥ̈́̈́͝͠͞ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́
̸̷̸̶̺̹̹̌̈́ͤͩ͠˸͐˱̓˲ˮ˰˺˵˹Ͱ̴̶̶̹̺̈́ͮͨ͟ͱ̸̷̸̶̴̵̷̵̹̹̳̳̺ͤͩͮͦͩͩ̈́͟͠Ͱ
̵̶̴̴̹̹̹̹̹ͮͥͩͦ͟͠ʹ̷̴̴ͱ͟͠ͱ̷̴̷̴̴̽ͤͬͱ̴̳̳̹̻̺̽ͥͨ͂ͮ͠͞͠Ͱ̶̵̴̹̺̹̳̈́ͥ̈́̽
̻̹̻ͤͨ͟͟͝ͱ̸̷̵̷̴̳ͮͦͥ̈́͠Ͱ ̸̈́͠Ͱ̷̵̴̵̷̶̳̳̹̈́ͪ̈́͂ͥ̈́ͯͮͦͩͪ̈́͟͠Ͱ ̷̴̷̴̴̽ͤͬͱ
̶Ͱ̷̵̴̴̈́͝ͱ ̴̵̳͝ͱ̸̈́Ͱ ̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͱ ̷̵̹ͩ͞Ͱ̴̴̴̹̈́ͱ ̴̵̹̳̳̻̺ͤ̈́̽ͪ̈́͂͠Ͱ̵̷̴̴̹ͱ̺̳ͰͮͰ̴̷̴̴̈́ͨ͠ͱ̶̴̺̳̻ͥ̈́ͤ̈́ ̷̸̵̴̹̺ͯͮ̈́͢͠Ͱ̴̸̵̺̳̳̺̹̈́ͬͮͦͣ̈́Ͱ̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͱ ̸̳̺̳̹ʹ̸̵̹̻ͮͥͰ̴̴̳ͱ̴̴̻̹̈́ͤ͂Ͱ̹̈́ͩ͟Ͱ̵̴̶̶̹̳̻͍̳̺̹̻̈́̈́ͥ̈́̽ͤ͟Ͱ̴̴̳ͱͣ̈́
̸̷̸̶̺̹̹̻ͤͩ͠˸͐˱̓˲ˮ˰˺˵˹̷̷̴̴̸̴̵̴̳̻̳̹̺̹̳̹̹̽̽ͩ̈́ͯͮͯͨͦͤ͢͟͟͟͝͞͠
̷̵̴̴̴̳̳̻̺̹̻̳ͥ̈́ͮͦ̈́̈́ͤͮͦ̽ͦ͠͞Ͱ̵̹ͳͰ̴̳̳ͨ̽Ͱ͟ͱ̸̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺ͮͮͮͮͤ͟ ̵̹ͩ
̴̺̳̳ͮ̽ͩͨͮͤ͠  ̶̷̴̶̹̻ͥ̈́ͩͮ̈́̈́̽͝͠ͳͮͤ͞  ̴̻̹̹̻̈́ͤͤ͟͠ͳͳͮͤ͞  ̴̸̵̴̳̺̹ͮͤ̈́ͮͤ͝ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹ͥͩͩͮͤ ʹ̹Ͱ̴̴̶̷̴̴̹̹ͥ̈́ͮͤ̈́ͥ̈́ͮͤ͞͞Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤ
˯̷̴̳ͦ̈́̽ͤ ̈́͂͟ ̸̷̸̶̺̹̹̻ͣ̈́ͤͩ͠ ̹̻̹ͤ͝Ͱ̷̴ͮͯ͠ ̴̳ͱͰ̴̶̺̈́ͳ Ͱ ̹̹ͯͥ
̶̸̴̸̳̹̹̹̳̺̈́̈́ͥ̈́ͮ͟͠͝͠͞Ͱ̴̵̷̹ͮͦ͞Ͱ̴̵̶̴̴̶̵̹̹̹ͮ̽ͮ͂ͮ͠Ͱ̴ͮͮ
̷̴̴̹̌ͨ̈́͠ ̶̸̹̻ͩͮ͠  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹̈́ͮ͟ ̈́ ̷̵̷̴̺̹ͩ̈́ͮ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̵̸̻̺ͣ̈́Ͱ ˯̹

̵̸̵̴̹̳̳ͤͮͮͦͪ̈́͂͟ ̵̴̴̳̳̺ͦ̈́ ̵̴̹̹ͤͤ̈́ͪͮ͟ ̸̵̷̴̹̈́ͱ˭̷̷̶̶̴̻̳ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯ͟͟
̶̸̹̹ͨͥ ̷̷̶̹ͥͤ̈́ͤ͟͠ ̷̷̶̷̵̴̺ͥͤ̈́ͮ͟ ̷̻̹ͩ͠͠ ̵̴̳ͤ̈́ͮ ̷̷̳̻̽̽ͩ͝͞ͳ̴̵̺̹ͨ
̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͠ͳ̴̶̸̸̵̹̹̹̳̻̹̈́ͦ̈́ͤ̈́ͥ͟͝͞͠Ͱ̳̈́̽Ͱ͟ͱ̸̹̺̻ͮͩʹ̴̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺ͮͤͮͮͮͤ͟Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͬ͠ͱ̵̴̷̴̴̹ͦͤͩͮͥ̈́͞ͱ̵̷̶̷̵̷̸̶̴̸̶̹̻̹̹̹ͩͪͩͮͥͮ
̷̴̴͠ͱ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ̷̴̷̴̴̈́̽ͤͬͱ̵̸̵̸̶̴̶̷̵̸̶̴̵̹̻̹̻̹̳ͩͪ̈́͂ͥ̈́ͮͨͮͦ̈́ͩͮͮͦ͟͟͟͠
̸̳ͮ̈́͟͠Ͱ ̸̳̺̳̹ʹ̸̷̴̹̹̻ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͤ͠͞ ̷̶̷̵̴̷̴̹̹̺̹̻ͥ̈́ͩͦͮͤ̈́ͤ͠͞ ʹ̹Ͱ̴̴̹̹̻ͥ̈́ͤ͞ ̶̷̴̴̴̴̷̷̸̸̹̹̻̹̺̹̹̻̺̳̳̺ͥ̈́ͤ̈́ͩͥ̈́ͤͣͤͮ͞Ͱ̻ͳ̶̶̷̸̴̺̺̻̺ͨͮͤ̈́ͮ͠
̴̴̷̹̹̻̺̺̻ͥ̈́ͤ̈́ ̴̵̹̳̻ͤ̈́̽͠ͳ̵̸̺̹̻ͨͩͪ̈́͟ͳ̴̷̵̷̵̴̵̵̴̸̺̹̻̹̈́ͣ̈́ͩͮ̈́ͦ̈́͟͠
̴̸̷̵̺ͮ̈́̈́͠Ͱ ̶̵ͮͤͩͮ͞ͱͳ̴̴̷̴̷̴̴̺̳̹̻ͨ̽ͤ̽ͤͬ͞ͳ̷̵̴̵̳̹ͥ̈́ͮͦͩ͠͞ͱͰ̈́Ͱ
̴̹̹̹͆̈́ͥ̈́͠͞ ̸̳̺ͮͰ̴̈́ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ ̸̵̷̴̹ͱ ˸̸̵̵̹̈́ͮ̽ͮ ̸̵̵̻̹̳
̸̵̹ͩ̈́̽ͮͮ̓̈́̓̓͟ ̸̸̻̺̹̽ͮ͟ ̴̴̳̹ͩͪͮ̈́ ̶̺ͮ͠ͱˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟ ̴̴̈́ͤ̈́ͮ͟͝  ̷̴̴̻ͥ̈́͟  ̴̹̹̈́ͤ̈́ͮ͟͠  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹̈́ͮ͟  ̸̵̴̻̳ͤͮͮ  ̸̳̳̹̈́ͮ͟͠͠  ̶̺ͮ͠ͱ
˲̶̵̳̳̳ͩ̈́̈́͠ ̸̶̸̺̳̹ͮͯͨ͂ ̵̵̴̳ͩ̈́̈́͠  ̶̶̵̵̳̳̳̹ͩ̈́̽̈́͟͠  ̸Ͱ̷̵̷̴̺ͪͮ  ̸̵̷̴̹ͱ
˯̵̷̴̶̷̵̷̶̳̺̹ͮͪͮ͂͠ ̵̵̴̻̻ͩͩͮ ̵̴̻̳̈́̈́͟͝ ̵̴̳̳̈́̽ͮ͠ ͰͮͱͰ͠ͱͳ̺ͨͰ̵̳ͮʹ̷̴̻ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̻ͮͮ͟ ̈́ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̻ͥͩͩ ̈́͟ͳ Ͱ̸̸̳ͮͮ͠ͳ̺ͨ ̷̸̶̵̷̶ͩ̈́ͳ
̶̴̴̷̸̴̶̴̸̶̷̴̴̳̹̻̻̻̹ͮͥͨͮͦͤ̈́̈́̈́ͮ͠͠͠͠͠ͱͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̴̴̺̳̳ͮͦ ̶̹ͩͮ͠ͳͳ̺ͨ ̵̷̶̹ͩͪ ̷̵̷̴̴̺̹̹ͣͤͥ ̸̶̷̴̴̹ͮ͠ͱ ʹ̵ͮ̈́Ͱ Ͱ ̷̴ͩ̈́ͪ̈́͞ ̈́ ̸̶̷̴̴̹̏ͮ͠ͱ
ʹ̵̴ͮͮͦ ̸̶̹̺ͮ͠  ̶̵ͩͮͱͳͮ͞ ̴̵̹̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͂͠ ̵̈́Ͱ̴ͱ ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ ̈́ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͳ
̸̴̷̴̵̹̺̳ͪͪ̈́͂ ʹ̵ͮ̈́Ͱ Ͱ ̸̴̴̺̳̳ͮͦ ̈́ ̷̴ͩ̈́ͪ̈́͞ ̶̵ͩͮͱͳ̺ͨ Ͱ̴̹̈́͟Ͱ̷̴̴͠ͳ
Ͱ̴̶̹̹̹̹ͨ͟͠Ͱ̴̶̹̹̳̳̻ͥ͝͠ ̸̳̺ͮͰ̻ͳ̵̷̶̺̹ͨͩͪͮ̽Ͱͱ̻̽Ͱ̴̴̳ͱ̈́ͰͮͰ̷̷̴̴͟ͱ
̸̶̴̺̹ͮ̈́Ͱ ̽ ̵̴̹̳̻ͥ̈́̽ͤ ̷̵̷̽͞ ̸̷̴̸ͮͬͮ͞ Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ ̵̴̹̺̳̳ͩͮ̽ͩͨͮͤͮ͠ 
̴̶̷̴̳̺̺ͮͩͮͮͤͮ͞ ʹ̹Ͱ̴̴̵̷̴̹̻̺ͥ̈́ͮͤͮ̈́̈́ͮͮͤͮ͟͞͞Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ
˲̴̷̵̴̳ͮͥ̈́̈́͟͞ͱ̷̸̶̵̸̺̳̺̈́Ͱ̸̵̷̴̹̈́Ͱ˹̴̶̵̶̷̵̷̶̹̹̺̹ͮͩͮͪͮ͂͠ ̷̵̷̵̴ͮ͝͝ 
̴̵̴̳̹̹ͤͥͣͮ͠  ͱ̵̵̴̺̹̈́̽̈́  ̴̳̳̺ͩͨͤ̈́͠ ̈́ ̷̵̵̴̺̺̳̹̳̳̺ͥ̈́ͩͨͤ̈́͟͠  ̴̸̵̴̺̹̹̹ͮͮͣ̈́͟͠ ̸̴̹̻ͤ̈́͠͝ ̸̴̹̹̻̈́̽ͤ̈́͠͝ ̶̵̹̳̳ͩ̈́ͦͮͮ͟͠ ̴̹ͦ̈́͠ Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́˲ ˮ̵̻͂
̴̹̹̺̹̹ͥ͝͠ ̷̵̷̴̺̹ͩͰ̶̸̴̷̴̹̻̈́ͩͮͩ̈́͠ ̵̷̴̹̳̻ͩ̽͠ ̸̳̳̳ͤ͠ ̸̸̳̳̈́ͣͤ͠
̵̹̳ͣ  ̴̺̹ͣ̈́ͪͮͮ͟  ̵̵̶̳̳̻͆ͮ͝ ̶̶̹̺̺̹̹ͮͥ ̷̵̴̳ͤ̈́͝͝  ̷̵̷̵̴ͮ͝͝  ̸̶̹ͮ
̸̴̴̳̺ͮ ̷̷̵̷̵̴ͩ̈́̈́͝͝ ̵̶̴̹̈́ͮͮ͠˱̸̸̵̶̸̻̺̳̹ͮ̈́ͨ͂͠ ̵̻̳̹ͣͤͰ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ 
̸̳̳̹͂ͮ͟͠͠ ̷̴̹ͣͮ͠ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ ̷̷̴̳̻̻̹̹̻̽̽ͩ̈́ͤͤ͢͟͝͞͠ͳͳ̻̹̈́ͥ̈́ͩ͞
̶̷̴̶̻ͮ̈́̈́̽͝͠ͳ̸̻̳̺ͮ͞Ͱ̴̶̸̷̸̶̺̺̹̹̻̈́ͨͣ̈́ͩ͠ ̶̵ͩͮͱ̴̵̴̸̹̳̳̻ͤ̈́̽ͪ̈́͂ͣͪ̈́͂͢͠
̶̴̴̷̴̷̻̹̹̹̺ͮͥ̈́͟͟͠ͳ ̹̻̹ͤ͝Ͱ͠ͳ̶̶̷̴̴̵̷̸̵̴̺̳̹̹̺̺̹ͮͤ̈́ͥ̈́ͩ̈́͢ ̵̴̹̺̳̳ͩͮ̽ͩͨ̈́͠ ̴̸̶̴̳̹̺̈́̈́ͮ̈́̈́͠͞Ͱ̴̶̴̹̹̳̺̹̻̈́̽͟͞ͳ̷̷̸̸̺̹̳̺̈́ͣͮ͆̈́ͮ͞Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴ͮͮ˹̴̶̵̶̷̵̷̶̹̹̺̹ͮͩͮͪͮ͂͠Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̴̸̶̴̺̳̺̹̳̺ͨͮͮͮͤͮ͟Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ  ̴̳̺̽̈́͟ ̴̽ͮʹ̻Ͱ̳̺ͮ ̸̸̶̺̈́ͨ̈́ͨ͠ ̸̹̹ͩͬ͟ʹ̷̴ͮͦ ̵̳̹̺ͪͮ̈́͠͝Ͱ ̈́ ̵̹ͩͱͰͮ
̷̵̴̵̷̸̳̳ͥ̈́ͮͦͪ̈́ͯ͠͞˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱˮ̵̴̻̹̹̺̹̹͂ͥ͝͠Ͱ̸̸̵̴̳̹ͮͮͩͤ̈́ͮͯ͢͠ ̷̴̹̺ͥ̈́ͩ̽ͮͰ̴ͮͯ ̷̷̸̺ͣ ̵̹ͩͱ͟ ̽̈́ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱͤ ̵̈́Ͱ̴ͱ ̵̷̴̴̻̈́ ̳ͩ̽ͤͮ͠
̸̵̹Ͱ̈́  ̸̳̺ͮͰ̻͢ ̴̴̴̹̳ͩͥͮ͠ͱ ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ ̴̳ ̸̴̴̺̹̻̈́ͮͤ͠ ̵̈́Ͱ̴̈́ ̈́ ̶̺̻ͮͤ͠ͳ͢
ͰͮͰ̴̷̴̴̈́ͨ͠ͱ̴̶̴̷̸̴̴̸̻̻̺̳̺̻̹̈́̈́̽̈́ͮͩ̈́ͬ͟͠͝͠͠Ͱ̹̳̹͂̽̽ͮ͠ Ͱͩͮ͠Ͱ̴̳̳͢
̵̷̶̹̹̻ͩͪͮ̈́ͩ̈́̽ͬ͠͠͠ͱ̵̷̹̻ͦͤͥ͠ͱ̵̷̴̴̸̹̹ͪ̈́͂ͩ̈́ͩͥͮͦ̈́̈́͠͝͠Ͱ̶̺̻̈́ͮͤ͠ͱͪ̈́͂
̵̴̹̹̻̺ͥͤͮ͞͠Ͱ̸̹̳̹̳̺͂̈́ͩ̽ͮ͆̈́ͮ͠Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̸̵̷̴̹ͮͮͱ̵̵̶̶̳̳̻̹͆ͮ͝
̶̴̺̺̹̹̻ͮͥ̈́ͥ̈́͝ͳ̵̷̶̺̹ͨͩͪͥ͠ͳ̸̴̷̷̴̷̹̹̻ͥ̽ ̸̹̻͝͠ͳ̺ͨͰ̸̶̷̵̴̴̹̺̹̻ͮͮ̈́͟ 
̵̸̴̴̳̻ͮ̈́̈́͟͝ ̈́ ̶̴̺̳̻ͥ̈́ͤ̈́ ̺̳ ̴̽ͮʹ̻ͳ̺ͨ ̵̈́Ͱ̷̴ͨ ̵̷̳̳ͥͥͪ̈́͂ ̵̺̹̹̺ͤͪͮ̈́͝Ͱ
ˮ̸̺ͮͰ̴̸̴̷̴̹̹̺̈́ͤͩͮ˱̸̸̵̶̸̻̺̳̹ͮ̈́ͨ͂͠Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̵̴̵̷̸̶̺̹̹̳̻ͨͩͤ̈́ͮͤͮͤ̈́͠ͳͮͤͮ͞  ̶̷̳̺ͮ͟Ͱ̴ͮͤͮ ̈́ ̴̷̹̽͝͠ͳͳͮͤͮ͞ ̷̷̸̺̳ͣͤͮ ̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ ̴̽ͮ
ʹ̷̴̴ͱ̸̳̺ͮͰ̴̶̷̵̷̴̷̴̷̶̷̵̹̺̺̻̳̺̹̺̳̈́ͣͤͪͮͦ̈́̽ͮ͠͠

˸̵̸̴̴̹̺̹̳̳ͮͩ̽ͱ
̴̓ͮ͟Ͱ̴̻̳̳̈́ͨͩ̈́͟͟͠Ͱ̷̴̳̻̺ͮͭͮ͞͠Ͱ̶̺̹̻̈́ͨͨ͟͟͝ͱ̸̸̴̷̴̹̹̺ͮͦͤͩ̈́Ͱ̸̷̸̶̺̹̹̻ͣ̈́ͤͩ͠
̶̷̵̷͍̳̺ʹ̷̴̴ͱ

̴̸̹̹̹̳̺͆̈́ͥ̈́ͮ͠͞Ͱ̴̵̷̹̈́͞Ͱ̴̸̵̷̴̹ͮͮͱ˶̵̸̻̻̹ͤͮ͟Ͱ̹ͥ͂ ̸̵̸̴̻̻ͤ̈́ 
̸̵̸̴̻̻̏ͤ̈́ ̷̴̵̷̴̳̔ͣ͟͠͠ ̴̷̵̷̴ͪ̈́ͥ̈́͝ ̵̴̷̹̹͝͠ ̶̴̷̴̳̈́͝ ̵̸̻̺ͣ̈́Ͱ ̴̶̳̺̻̻̌̈́͠͠ ̷̸ͤ̈́ͮ͝͠ ̶̸̵̴̳̹̹̈́͝Ͱ̳ ̈́ ̴̸̴̹̺̹̈́ͮͰ̳ ̸̶̹̺ͮͮ͠  ̺̳
̴̴̈́ͮ ̸̵̴̳̹̺ͮ ̵̹̳ͮͣ͝͠Ͱ̴̈́ ̸̳ͨͪ̈́ͯ͠ ̳̹̽̈́̽͠ ̴̵̷̴̷̵̷̴̺̹̺̹̺̹̺̺̈́̈́ͮ̈́̈́ͩ̈́ͮ̈́ͣͤͮ͠͠͞͠͞ ̷̵̴̳̹ͣ̈́̈́͠ͱ ̵̸̻̺ͣ̈́Ͱ˹̷̵̴̷̳̻ͤ̈́̈́͂ͮ͠͞͝͠ ̷͞
̻̹͝͠Ͱ̳ ̳̹ͥ͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ ̶̷̵̺̹̺̹ͣ̈́͂ͮ͟ ̷̴̹̹ͩ̈́ͣͮ͠͠ ̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩ͂ͮ͟  ̈́ ˹̷̵̴̳ͤ̈́̈́͂͠ ̷̷̵̸ͮͮ͝͠ ̷̳̹ͥ͠Ͱ̳  ̵̳͟ʹ̴̻̹̹͠Ͱ̳  ̷̴̻̹̈́͞͝͠Ͱ̳ ̈́
̴̴̳̹̺̳̹ͥ̈́͠͠Ͱ̳ ̸̶̹̺ͮͮ͠  ̸̵̴̹̳̈́ͥ̈́͠  ̷̺̳̳̺ͮͥ͠͠  ̳̹ͥ̈́ͥ͠͠͠͠ͳ̸̹̳̽ 
̴̴̳̈́ͥͮ͠  ̷̷̵̴̴̳̈́͝͠͠  ̷̶̶̷̵̺̳̺̹̺̹ͮ͝͠  ̷̷̳̻̽̽ͩ͝͞ͳ̺ͨ ̴̵̹̳̳ͤ̈́̽ͪ̈́͠ͳ ̴̸̻ͣͪ̈́ͯ ̵̴̹̳ͥ̈́Ͱ ̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̹̹ͥ ̵̸̺̳̺̻ ̈́ ̴̹̻ͤ̈́͝
̵̷̹͞Ͱ̴ͮ ̴̳̳͟ͳ̷̴̷̵̶̵̵̷̸̵̴̷̷̸̺̺̹̳̺̹̹̺̺̹̺ͨ̈́ͥͩ̈́ͣͮ ̸̳̺ͮͰ̻̈́̽ͳ̺ͨ ̵̷̶̹ͩͪͮ ̵̺̳Ͱ̷̴̴͠ͱ ̈́ ̵̵̴̹̹ͩͮ͂͟ ̷̸̶̸̺̹̳ͮͪ̈́͂͟  Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ
̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺ͮͮͮͤͮ͟  ̵̴̹̺̳̳ͩͮ̽ͩͨͮͤͮ͠  ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹ͥͩͩͮͤͮ 
̸̷̴̹ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͮͤͮ͠͞ ̷̴̹ͥ̈́ͩ̈́ͩ̈́ͤ̈́ͮͤͮ͟͠͞ ̴̻̹̹̻̈́ͤͤ͟͠ͳͳͮͤͮ͞Ͱ̶̳͠
̺ͮͰ̶̹̺ͱͤͮ
̸̷̸̶̺̹̹̌̈́ͤͩ͠ ˸͐˱̓˲ˮ˰ ˺˵˹ ̳̽ ̶̷̴̷̺̻ͩͤ Ͱͩͮ͠Ͱ̻ ̴̳ ̵̴̹̳ͥ̈́̽ͤ
Ͱ̴̶̶̹̺̈́ͮͨ͟ͱ̴̷̷̷̴̵̷̹̳̹̹ͤ̽ͩͮͦ͟͠͝͞͞Ͱ̴ͮ ̸̶̴̷̷̷̸̳̹̽ͩͮͩ͠͝
˭˷˲˹ ̴̷Ͱ̸̹̹̻̻̈́ͤ͟͢͠͠ͱ̺ͮͰ̴ͮͤͮ ̷̵̸̶̴̹̺̹ͤ̈́ͮͮͤͮ͝͞
̷̵̷̴̴̺̳̺̹̈́ͥͮͤͮͰ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ

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

˸̸̴̴̹̳̳̽ͱ̶̶̹̳̺̹̻̽͟Ͱ̴̴̳ͱ
˸͐˱̓˲ˮ˰ ˺˵˹ ̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̻ͳ̺ͨ ̸̹̺̳ͤ ̺̳ ̶̸̹̳̳ͤ͝ ̳ͤͮͦ͠ ̵̹ͩ̈́͟ ͟͠ͱ
̵̸̸̹̳̺ͩͣ̈́ͮͮ͠ ̺̳ Ͱ ̶̸̳̈́͟͠ ̸̷̸̶̴̹̹ͤͩ͂͠ ̷̵̺̳ͩ̈́͂ ̵ͩͮ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳̈́
̷̵̴̶̴̳̺̳ͥ̈́ͮͦ̈́͠͞Ͱp̴̹̹ͩ̈́̽̈́͠Ͱ ̷̵̴̵̴̳̹̹̺̻ͥ̈́ͯͥͮ̈́͠ ̸̴̹lͳ̴̸̺ͮͰ̺̻̈́ 
̷̵̳̺̺̻ͤͮ͟ ̵̳̹ͦ͞Ͱ̷̸̷̴̴̷̵̹̺̳̳̺̹̹̳͂ͤͮͤ̽͂ͥ̈́͂͟͠

˺̴̷̶̷̴̹ ̹͟ ̳̽ͮ͝ ̴̳ͮͦ͟  ̷̴̴̺ͦ̈́̈́͞ ̻̹ͤͰͮ ̸̵̴̳͐͂ͮ 
Ͱ̈́͟˯̴̷̸̴̵̹̹̹̈́ͤ̽Ͱ̸̸̵̴̺̻̳ͮ͐͂ͮ

̶̶͈̹̺̳̹̹̽ͮͩͮ͝ͰͰ̷̷̴̴͟ͱ

˺̶̴̹ͮͰ̸̷̵̹͈ʹ̳Ͱ̴̶̳̻͠ʹ̸̵̴̴̷̷̴̶̳̳̺̳̹̺͐͂ͮ̽ͩͮͨ̽ͩ̈́͝͝͞
̵̳̹ͦ͞Ͱ̵̸̹̻̺ͮͦͩ̈́͟Ͱ̶̶̺̳̳̺̻̹̽ͦͮͩʹͮͰ̳̈́͞Ͱ
͈˲˵˵ǾͰ̈́͟

͍̳̳͟ͳ̺̺ͨͰ̵̴̳̳̳ͮͤ̽ͦͰ̹̹ͥ̈́͟͟Ͱ̴̸̵̴̳̹̈́̈́ͨ͠ͱ̸̳̳̹̻̽ͮ̽ͤ̈́ͬ͝ͳ̺ͨͰ̶̸̶̺̳̻ͤ̈́ͩͮ̽͠Ͱ̸̵̸̹̹̹̹̻̺̳̹̳ͥͮͤͤͤͮͦ̽ͦ͟͠

˹͐͐

˺̺ͮ͟Ͱ̵̴̳ͮͮ



˶̹̺ͮ ̶̸̹̳ͮ͝

̸̹ͥ͟ 

̸̶̵̴̳̻̳̳̳̹ͩ̽ͥ͟͠

˶̹̺ͮ ̶̸̹̳ͮ͝

̸̹ͥ͟ 

̸̶̵̴̳̻̳̳̳̹ͩ̽ͥ͟͠

͍Ͱ̺̈́ ̵̹ͩ ̵̹ͩͰ̷̷̴̴͟ͱ ̸̴̴̈́̈́ͮͦ͠͞ Ͱ̵̹̻ͮͩ͝Ͱ̴̳ͨ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴̶̹̺̈́ ̸̷̸̶̺̹̹ͣ̈́ͤͩ̈́͠Ͱ ͟͠ͱ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ ̈́ ̵̸̸̹̳̺ͩͣ̈́ͮͮ͠
ͦͰ̵̹̹͝ ̺Ͱ̵̴̳ͮ ̺̳ ̶̺̻ͮͤ͠ͱͪ̈́͂ ̴̹͂ͦͨ͂ ̵̸̹̻̺ͩͮ͟Ͱ̴̶̹̺̈́
˰͐͆̈́˸̸̵̴̳͐͂ͮ ̳̺̽Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̹Ͱ̈́͟

˲̸̹̳ͮ͝ 

Ͱ̸̸̹̈́ͥͥ͟͟

̸̶̵̴̳̻̳̳̹ͩͮ̽ͥ͟͠

˺̵̴̸̹ͮͮ͝ ̳̹̽ͤͰ̴̸ͮ̈́Ͱ̶̴̸̵̳̺̹̹ͮͥ͠Ͱ̵̸̹̳͂ͤͮ



͈̹̳̽

˯̴̴̵̳̳̺̈́̈́ͤͨͮ͠Ͱ̶̶̶̳̺̳̺̹̻̈́ͨ̽͠Ͱ̴̴̳ͱp̴̈́͟Ͱ˱̷̸̷̴̹̹ͤ͟Ͱ̴̳ͮͯ
̸̵̶̶̶̻̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱpͰ̶̹̈́ͤ̈́͟͟ͱͪ̈́Ͱ

ˮ̳̳ͤͤ͊ͯͣ˲̴̶̳̈́̽͢˹˷˺ Ͱ̻͠ˮ̳ͤ͠ˮ̴̶̸̺̳ͮͨ  ͤ˶ͮ͂Ͱ 
 ̸̵̴̳̳͐͂˹̷͠  WWWAMMAUA
˯̶̷̴̳̹̈́ͪ̽ͦ͟ʹ̷̴̴ͱͰ̵̴̹̹̺̻ͮͮͮͦͩ͝͞ʹ̴̶̷̹̺ͯ
̵̶̹ͩͩ˸̵̳Ͱͮ͟ ˺ ͤ˶ͮ͂Ͱ ̸̵̴̳̳͐͂
ȂǥȀǼǸǼǺǽǹǳǸǿǻǮǼǿǻǼǰǥǳǸǿȀǾǮǸȀǥǰǹǥǸǮǾǿȊǸǶȃǾǼǿǹǶǻ

˶˷˰͔˵˸͔̓˻̌˷˱˯͐͊˴̓͆̓˷͊˷˭͇̓˰ˮ͈̓˻˵˶˲˹˱ˮ˶˹̓˺
͒˷˺˳˷͈˻˹͈͋˷˲˶͊ˮ͈͐˸͐˱̓˲ˮ˰˺˵˹
̶̸͈̹̳̻͟͠˸̵̶̴̻̳̈́˺̷̺Ͱ̹ͦ͟ͱ̸̸̵̵̺̳̻̺̳ͨ̈́ͨͥͩ͠Ͱͱ̴̷̸̶̵̸̺̳̺ͮͦ̈́Ͱ  ̸̹ʹ̴̳ ̽ ͱ̸ͮͦ ̳ͤ͢ Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̻ ̶̵ͩͱ̹ͤͰ̴̳̻ ̈́͟ͳ ͈̈́ͳͮ͞
̶̴̹ͩ̈́ͨ͠ ̵̶̶̷̴̻̺̹ͥͩͮͮͤͰͩͮ͠Ͱ̳ͳ̴̵̴̵̷̶̺̳̹ͨ̈́̽̈́ͩͪͮͰ̵̴̹̳ͥ̈́̽ͤ̈́ ̹̹ͩ͟Ͱ̴ͳͳ̶̹ͮ̈́ͩͮ͞͠ͳͳ̸̴̴̷̷̸̴̴̺̹̹̹̹ͮ̈́̈́̈́ͣͮͮͥ͟͟͞͠͞

̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̈́ ̽ ̸̴̵̴̹̺̹̹ͨ͠ͳ ̵̻̹ͥͩͳ  ̷͟ ̻͝Ͱ ̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̴̳ͮͯ
̹ͩͰ̴̹̹̻̈́ͯ͟͟Ͱͮͥ͠ͱ̳̈́ͤ̽̈́͟ 4ANKARANARAYANAN +OLLY  

˸̷̵̵̳̻̳ͬͥͩ 2UALITYOFBLOOD CHOLESTEROLLEVEL 

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ

o̷̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ˯̵̸̵̴̹̹̳̳ͤͮͮͦͪ̈́͂͟ .OMORDICACHARANTIA

˭̷̷̶̶̴̶̸̻̳̹̹ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯͨͥ͟͟

o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ˭̷̷̶̶̴̶̸̻̳̹̹ͤ̈́ͤ̈́̈́ͯͨͥ͟͟ )EMIDESMUSINDICUS 

˵̸̶̵̸̺̳̺
˯̵̸̵̴̹̹̳̳ͤͮͮͦͪ̈́͂͟
.OMORDICACHARANTIA
˯̶̺̺̈́ͮͨ Ͱ ̹̳ͩͦ͟͠  ̸̈́ͮ͝͠  ʹ̵ͮͮ  Ͱ̷̻ͥ͠Ͱ̹ͮ͟  ̴̷̵̴̳ͤ̈́ͨ̈́͠
̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ ̸̳ͨͪ̈́ͯ͠ ̶̵̹̹ͣͣ ̳̹̽̈́̽͠ ̸̵̴̳̹̺ͮ ̴̺̳̈́ͤ̈́ ̴̸̴̹̺̹̈́ͮͰ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ ̵̹̳ͮͣ͝͠Ͱ̴̈́ ̶̸̵̴̳̹̹̈́͝Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ ̸̳ͤ̈́ͨ̈́̈́ͯ͟͠
˵̸̶̵̸̺̳̺ͮ.CHARANTIA ͱ̸̵̴̺̳̹̈́ͮͪ̈́ͯ͟Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻ͳ̶̺ͨͱͰ
ͱ̸̶̹̺̈́ ̵̶̴̴̹̹̹ͮͥ͠ ̴̶̴̻̻̈́̈́͠  Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ ̸̷̴̹̹ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́͠͞ͳ 
̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̹ͮͮ͟ͳ ̈́ ̵̷̴̹̺̳̺̹ͩͮ̈́ͮ͟͝͞ͳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ #IRDEE
AND:EH ̵̸̹̻'ANGAND/G  ̺̳Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻ͳ̶̺ͨͱ
̵̸̻ͩͮ̈́͠Ͱ̴̴̷̳̳̺̻̈́̈́͟͝ #AYNES  ˺̴̷̸̶̵̸̹̺̳̺̹ͮͯͩ̈́͟͟͠Ͱ
.CHARANTIA̷̷̸̺ͣͮͰ̴̷̴̷̵̸̷̹̻̽ͤͬͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́͢͠ͳ ̷̵̷ͥ̈́ͩ̈́ͩ̈́ͤ̈́͟͠ͳ  ̷̵̴̶̴̷̻ͥ̈́ͩ̈́̈́ͤ̈́͠ͳ ̈́ ̷̵̵̷̵̷̺ͥ̈́ͩͮͥ̈́ͪͮͤ̈́͟͠ͳ  Ͱ̸̸̴̳̻ͮͮ͠
̵̸̴̻̺̹̹ͣ̽ͳ̺̹̈́͟͢ͳ ̸̳̺̳̹ʹ̴̽ͮʹ̵̻̈́͢Ͱ̷̴ͨͰ̴̈́ͨͮͦ͠ʹ̵̴ͮͮͦ
̸̶̹̺ͮ͠ ''"  4HIH ET AL    ̷̴̴̹̌ͨ̈́͠ ̶̸̹̻ͩͮ͠ ̵̶̴̹ͮͮ͠
̷̴̴̹̺̹ͩͪ̈́ͯ͢Ͱ̴̴̵̵̴̹̈́ͤ̈́ͮͤͮͩͮͮͤͮ͟͟͟ʹ̷̵̷̵̳̳̹ͤͮͦ͠͞Ͱͮͦ
̴̸̶̴̳̺̹̳̺ͮͮ̈́͟Ͱ Ͱ̵̳̹ͦͰ̻ͳ̴̶̴̳̺̺ͮ͂ͦ̽̈́ͨ̽ͮ͟͞ʹ̻Ͱ̴̵̳̺̳̳ͮ̽ͥͨͮͯ̈́͠Ͱ̷̴̷̶̷̵̴̵̷̵̹̺̻̺ͨͦͮ̈́ͮͥ̈́ͪͮ̈́͟͠͠Ͱ "HMEDETAL 
+AYASOORIYAETAL  ̸̵̹Ͱͱ̴̶̸̶̵̺̳̺̹̺̻̹ͮͯͮ̈́̽͞Ͱ̸̺̻ͮ
̶̷̵̷ͪͰ̶̴̴̹̻ͮͮͦ͟ ̳̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̳ͨ (ORINSTEIN ET AL ̴̈́  
)ANNUM  .CHARANTIA̳ͤ͢ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻Ͱ̴̳̻ͨ͠ 1ATELET
AL  ̴̷̹̽͝͠ͳͳ̵̴̻̹̺̳̳̻̈́ͩͮ̽ͩͨ̈́͟͞͠ͳ 6LLAHETAL  
̶̴̻̓ͳ̺ͨ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ 5SAI ET AL    ͱ̸̈́ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̻ͳ̺ͨ  ̹ͭ
̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ . CHARANTIA ̸̵̹̳̻ͩͭͳ̺ͨ ̷̵̷ͩ̈́ͥ͝ ̷̴̺̳̹̹̹ͤ̈́ͥ͝͠͞
̶̴̵̵̶̹̻̻̹̹ͮͤͮͦ͟͟͠͠ͳ̷ͯ͟ ̵̶̹̹̺̳ͮͦͯ͟͠Ͱ̴̳ͪ̈́Ͱ ˭̷̶̷̵̴̷̴̸̹̹̺̳̳̺̈́ͩͦͮͤ̈́ͮ͠͞Ͱ̴̶̺̻̳̹̈́ͨ͟͝͠Ͱ̷̷̴̳͟Ͱ̷̸̶̷̵̷̴̴̵̺̳̹̹ͩͮͤ̈́̽͟Ͱ̺ͮͦͰ̵̴̴̳̳̺ͮ̈́Ͱ̵̴̷̳̳̺̹ͮ̽̈́ͤ͟͝ ̷̺ͩ̈́͟͟Ͱ̷̵̶̳ͮ͟͠ͱ̴̶̳̺̺̽̈́ͨ͟
̷̸̶̵̸̺̳̺̻Ͱ̸̸̷̶̷̵̴̷̴̷̷̸̳̺̹̹̺̺ͮͮͮͥ̈́ͩͦͮͤ̈́̈́ͣͮ͠͠͞ ̻̹͝͠Ͱ̴̷̴̳̹̈́̽͟͞ ̵̴̷̴̴ͩͮͥ̈́͞ͱ ̵̷̶̹ͩͪ̈́Ͱ ̷̵̷̸̶̴̹̹ͩͮͥ ̸̶̷̴̴̹ͮ͠ͱ ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ ̴̳
̷̵̴̳̳ͤͤͦ͝ ̷̵̵̺̹̺ͮͪͮ̈́Ͱ ̈́ ̴̷̷̵̷̴̺̳̺ͣͤͮͰ̴̹̹ͥ ̷̵̷̸̶̴̹̹ͩͮͥ
̸̶̷̴̴̹ͮ͠ͱ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ̸̴̴̷̴̸̺̳ͮͮͩ̈́ͮ͞ %HARETAL  ̴̻̹̹̻̓ͤͤ͟͠ͳͳ̳͞ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ . $HARANTIA ̹ͩͱ̶̴ͳ̶̺ͨ͢ͱ ̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱͤ
̵̸̴̷̵̷̵̴̸̹̻̺̹̻̺̳̳̺ͩͪ̈́͂̈́ͣͮ͟Ͱ̴̶̵̵̴̸̴̸̷̵̹̺̹̺̈́ͩͮͮͦ̈́ͮ̈́̈́͟͠͠Ͱ
$UNNICKETAL  ˺̴̶̹̻̹̈́ͬͤ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴̻̹̈́͝͠ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̹ͭ
̵̸̹̹̹̹ͩͬͩ̈́͟͠Ͱ.CHARANTIAͰ̵̹̳ͣͤ̈́ͤ̽̈́ ̶̵̸̻̹̹̹̹̻ͦͥͩͬ
̴̳ ̵̶̹̺ͩ̈́ͯ ̷̳ͤ̽Ͱ̈́ͯ ̶̴̹̹Ͱ̈́  ̻͝Ͱ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴ͮͯ ͟͠ͱ ̷̴̷̴̴̽ͤͬͱ
̹̹ͩͭ̈́ͩ͠Ͱ̷̵̴̵̴̳ͦ̈́ͮ ̶̸̵̳̻̳̺̺̽ͮ͞ͱ̵̴̳ͮ ̷̵̷̷̹̻̺̳ͩ̈́ͩ̈́̈́̽ͪ̈́͂͟͠ ̳
̸̺̳̹ʹ̴̶̵̴̴̵̵̹̺̳̳̹ͤ̈́ͪ̈́ͮ̽ͮͰ̈́ͬͰ̸̶̵̷̷̴̷̵̹̺̳ͮ̈́ͥͪ̈́͟ͱ̸̴̴̺̳ͮͰ

)EMIDESMUSINDICUS
˲̸̶̳̳̺ͨ͟͢͠ͱ̷̵̴̶̷̶̷̵̴̳̺̹̺̽ͣ̈́ͮͦͤ̈́ͣ̈́ͮ̈́͠Ͱ ̸̺̳ͮͦͱ̸̷̷̶̹ͥͤ̈́ͤ͟͠ 
̷̷̶̷̵̴̶̴̴̺̳̹ͥͤ̈́̈́̈́ͩ̈́ͮ͟ ̷̻̹ͩ͠͠ ̵̴̳ͤ̈́ͮ ̷̷̻̹̳̳̺̳̺ͩͪ͠͠ ̵̴̷̸̸̴̷̳̳̺̳̺̹̺̳̹̳̹̳̺̻̹̳ͤ̈́ͮͪ̈́̽ͩ͠͠ ̵̷̵̷̴̴̶̴̴̺̺̹̳̹ͮͩ͂̈́ͩ̈́ͮ͟ ̶̺̺ͤ̈́ͮͨ
̸̵̴̻̳ͤͮͮ ̶̳̳ͤ͠ ̸̵̹̳ͦͤͨ͠ ̴̸̶̻̹̺ͮͨ̈́ͮͮ͟͝͠͠ ̴̴̸̸̶̳̻̺̽̈́ͨ̈́ͨ͞͠
̵̴̻̺̳ͮ Ͱ ̶̺ͮ͠ͱͦ ̈́ ̶̷̵̺̹͂̈́͟Ͱ Ͱ ̸̻̺ͨͮ͠Ͱ̹Ͱ̴̳ͮͦ ̸̴̴̺̳̳ͮͦ ̈́ ̵̽̈́̈́ͯ͠
̵̶̴̹ͮ̈́͠ ˲̶̴̻̳̈́͞ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵ͮͮ͟͠ ̴̸̷̵̴̳̺̳̺̳̻ͮ̈́ͨ͝͠
̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̸̵̷̴̹ͱ ̈́ ̷̵̴̹̹ͣ̈́ͥ ̶̳̳ͤ͠ )EMIDESMUS
INDICUS /4.ALATHY 44INI'"QIL *"HMAD *"HMAD ";
#EG .(AYATHRI ,,ANNABIRAN ͟͠ͱ̶̶̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱ̵ͩͮ
̶̵̺̻̹̻̳ͮͥͤͮͬ͂͞͠ ̴̸̵̴̹̹̳ͤͮͪ̈́̈́ͬ̈́ͮͦ̽ͦ͠͞Ͱ̵̹ͳͰ̴̴̳ͱͦ ̹ͩͰͱ̴̳̽ͮͦ ̽ ̸̷̵̳̺̈́͝ͱͤͮ ˵̴̴̺̳̹ͨ̈́͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ ̶̷̺̳͝͠ )EMIDESMUS
INDICUS ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̵̹̺ͩͮ ̷̴̵̷̶̷̴̴̺̺̺̹̹ͤͮͪͮ̈́̽ͮͥ͠
̶̶̸̸̹̹̺̺̹̹̺̳̹̹̳̽ͮͥͣ̈́͠͠ '"QIL *"HMAD .0WAIS  
˵̸̶̵̸̺̳̺ͮ)EMIDESMUSINDICUSͰ̹̹̈́͟͠ͳ̴̷̵̷̴̷̷̸̺̳̺̺̳ͨͮͥ̈́ͩ̈́ͩ̈́ͤ̈́ͮͤͮͣͤͮ͟͠͞ ̴̴̴̳̹̽̽ͮ͞ʹ̻ͳ̸̴̷̴̵̺̹̺̳ͨͪͪ̈́ͳ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ
̵̷̴̹̹̺̈́̈́ͩͩ͂̈́͠ͰͰ̷̸̶̷̵̷̴̴̷̷̵̷̺̳̹ͩͮͤͨ̈́ͯͤ̈́ͥ̈́ͩ̈́ͩ̈́ͤ̈́͂͟͟͠͠͠ 
̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̷̴̳̹̺̳̹̹͂ͤ͠ /4ARAVANAN //ALINI  
˺̴̷̸̶̵̸̹̺̳̺ͮͯ͟)EMIDESMUSINDICUS̸̹̳̳ͩ̽Ͱ̴̴̵̴̸̳̻̹̺̳̳̻̳̺̽ͩͮ̽ͩͨͮ͞͠Ͱ̴̶̺̈́ͨͰ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̷̷̸̷̴̸̴̵̹̳̻̳̺̈́̽ͥͤͮͣ̈́͟͠͠ͳ
,7IJAYALAKSHMI 34HYAMALA 75HIRUMURUGAN .4ETHURAMAN 
4 3AJAN  4 #ADAMI  1, .UKHERJEE    ̴̹̹̹͆̈́ͥ̈́͠͞ ̸̳̺ͮͰ̴̈́
̵̷̹͞Ͱ̴̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̻̹ͮͮͱ Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳ̵̷̵̷̴̺̺ͮͮͩͮ͞ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂ͮ͟ ̈́ ̶̷̵̴̺ͮͮ  Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ ̴̴̷̴̳̺̹̺̹ͮͪͮͪͩͮͰ̹ͳ ̈́͟͢ͳ 13
7ERMA  "" +OHARAPURKAR  7" $HATPALLIWAR  "+ "SNANI   
ˮ̴̸̶̴̴̺̹̳̺ͮͮ̈́͟ ̷̷̸̺ͣͮ )EMIDESMUS INDICUS ̹ͤʹ̻̺ͨ ̻̺ͮ͝
̹ͩͰͱ̴̴̳̳̽̈́̽ͱͰ̴̶̺̈́ͳͰ̶̸̷̴̴̶̸̳̹̹̻͂ͦ̈́ͣͨͮͦͩ͟͠͠͠ 4+AYARAM 
4.%HARMESH  ˸̺̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̷̵̷̸̵̴̸̹̳̺̹̹̺̺̹̻̳̺ͥͩͩͮͰ̴̶̺̈́ͨ Ͱ ̷̸̶̷̵̷̴̴̺̳ͩͮͤͨͮͦ͠ ̷̹ͤ͟͠ͱͦ ̵̻̳ʹ̷̴̴ͱ ̷̴̸ͩ̈́ͮ͞ ̻
̵̴̻ͥͮ̽̈́Ͱ +3#AHETI 3,(OYAL (#4HAH /4ARAVANAN 
/ /ALINI   . 1RABAKAN  3 "NANDAN  5 %EVAKI   
˭̷̵̷̸̵̴̷̷̸̳̺̹̹̺̺̹̺̻ͩͩͮͯͣ͝Ͱ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴ͮͯͰ̷̸̶̷̵̷̴̺̳ͩͮͤͦ ̴̳ ̷̹ͤ̈́͟͠ ̸̴̳̹̹̹̹ͥͨͥ͠͠ ̷̳̺̺̻ͥͩͮ ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ
̸̳̺ͮͰ̴̶̹̺̈́ Ͱ̴̈́ͨͮͦ͠ ̵̸̳̳ͮ̈́͟͠Ͱ ̈́ ̴̈́ͬͮͦ ̸̴̸̹̳ͩ̽ͮ̈́Ͱ ̸̶̴̹̹̹ͮͥ
̶̵̷̶̺̻Ͱ̳ͩ̽ͤ̈́͠ ̷̵̵̷̴̺̹̺̳ͮͪͮͦ̈́ͩ̈́ͪ̈́͞ /4ARAVANAN //ALINI 
  ˮ̴̴̳̹ͥ̈́̈́͠͞ ̷̷̸̺ͣͮ ̻ͮ͝͠ Ͱ̴̷̴̳̈́̽̈́͟͞ ̈́ Ͱ ̴̵̺̹̹ͤ̈́ͦ̈́͟ͱͦ
̷̴̸̵̻ͩ̈́ͮͭ̈́͞Ͱ̴̷̷̳̹̳̺̺̻ͤ̈́ͥͩͮ͟͠ Ͱ̸̸̴̵̷̴̳̹̹̹̹̹ͮͮͥͤ̽ͤ͠͝͝͠
4(OPI 0)4ETTY  ˵̸̶̵̸̸̵̸̵̷̴̺̳̺̹̹ͮͮͱ)EMIDESMUS
INDICUS ̵̷̴̶̵̹̹̺̻ͩͤ͟Ͱ̳ͮ͠ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́ ̻̹͠Ͱ͠ͳͰ̴̴̳ͱ Ͱ̴̈́ͨͮͦ͠
̵̸̳̳ͮ̈́͟͠Ͱ̴̸̸̷̳̹̹̈́ͨͦͤ͟͠͠ͱͦINVITRO̺̳EXVIVO ̷̴̶̳̳̳̹̽̽͟͞͠ͱ
̴̻̈́ͥ̈́͝Ͱ̴̴̳ͱ ̷̵̷̸̶̴̹̹ͩͮͥ ̸̶̷̴̴̹ͮ͠ͱ ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ  ̷̴̷̴̴̽ͤͬͱ
̵̸̶̴̶̷̵̸̶̴̵̸̹̻̹̳̳ͥ̈́ͮͨͮͦ̈́ͩͮͮͦͮ̈́͟͟͟͠͠Ͱ ./3AVISHANKARA /

4HRIVASTAVA )1ADH .3AJANI /,.ARY $3"CHUTHAN #)
#ABU +1ADIKKALA  ˮͰ̵̷̴̵̴̸̺̹̺̺̻ͮ̈́ͩ̈́ͮͮ͟͞ ̵̷̻̺̳̺̽ͨͮ͠
̶̷̴̴ͮͮͦ͞͠ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴ͨ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̻ͳ̺ͨ ̹ͤʹͮ͠Ͱ̶̺̈́ͨ Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱ )EMIDESMUS INDICUS ̵ͩͮ ̳̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̴̳ͱͦ ̵̴̹̳ͥ̈́Ͱ
̶̷̶̷̹̺̳̺͞Ͱ̹͂ ̶̶̷̺ͮͤͮ )EMIDESMUS INDICUS ̹̹̹ͦ͟͠ʹ̻͢
̶̷̹͞ͰͮͰ̴̈́̈́ͬ͟͠ͱͦͮ ̷̴̻̽ͤͬͳ̷ͮͩ̈́͞͞ͳ̶̶̷̳̹ͩ̈́͟͞͞Ͱ̶̸̴̴̻̳ͮͩͱ 
̶̴̶̶̻̹̳̺̹̹̈́ͩ̈́ͬ̽Ͱ̶̻̺ͨ͢ͱ͟͠ͱ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ̴̷̸̶̷̹̈́ͣͪ̈́ͯ͞ͰͮͰ̴̈́ͮͦ͟
ͬ͠ͱͦ̈́Ͱ  ͱ̸̈́ ̶̵̻̹ͩͰ̹͟ʹ̶̻̺ͨ͢ͱ ̷̵̳̺̻ͥͤ̈́͢ͳ  ͦͰ̵̹̹ͮ͝͠Ͱͮͤ
̶̷̹͞Ͱ̶̸̴̴̻̳ͮͩͱͤ  ̳ ̸̺̳̹ʹ ̵ͩͮ ͱͰ̳ͮͭͦ ̶̺̺̻ͪͮͮ  ̵̷̵̻̺̺̻ͮ 
̴̷̸̴̵̸̵̶̹̹̺̳̺̺̻̈́ͣͪ̈́ͯͮ̈́ͩͮ 41OLE  ˱ͱ̳͟Ͱ̵̺̹̈́ͰͰ̴̳̳̈́̽͟͢͞ ̹̻̺ͭͰ̵̴̳ͮ)EMIDESMUSINDICUS̹ͤʹ̷Ͱ̵̴̹̹̺̳̹̳̹̈́ͮ̽ͥ͟͠ͳͰ̴̳ͨͮͤͮ͠ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ 4 (ANESAN  4 1ARASURAMAN  46
.AHESWARAN  / (NANASEKAR    ˵̸̶̵̸̺̳̺ ͰͰ̳ʹ̶̳̺ͨ͢ͱ
̷̵̶̷̸̺ͩͩͮͰ̴ͮͤ͟͠ͱ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ̷̵ͩͮ͠ 1/(UPTA  
̵̵͈̻̳̻̳ͥͥͩ -IVERFUNCTIONDETOX 
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ˸̸̵̵̸̵̵̹̻̹̳̈́ͮ̽ͮ 1ICRORHIZAKURROA
o̷̸̶̵̸̶̺̳̺̺ͮ͠ͱˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟ "ZADIRACHTAINDICA
o̷̸̶̵̸̶̺̳̺̺ͮ͠ͱ˲̶̵̸̶̸̳̳̳̺̳̹ͩ̈́̈́ͮͯͨ͂͠ 4MILAXCHINA
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ˯̵̷̴̶̷̵̷̶̳̺̹ͮͪͮ͂͠ 3UBIACORDIFOLIA 

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
˸̸̵̵̸̵̵̹̻̹̳̈́̈́̽ͮ
1ICRORHIZAKURROA
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̸̵̴̴̹̈́ͱ  ͥ͠ͳ̸̹̽ͮͮ͟  Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳͮ͞ ̸̸̴̻̺̈́ ̈́ ̸̸̵̴̹̈́ͦ̈́̽ͮ 
̴͈̳̺̹ͤ̈́͠ ̸̸̶̷̵̻̺̺̹̈́͠ ̶̷̵̴̴̺̹̳̹͂ͮ̈́ͩͪͮ̈́͟1ICRORHIZAKURROA̳ͤ͢
Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̻ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̻ͥͩͩ ̈́͟ͳ ̵ͩͮ ̷̸̶̷̵̷̴̴̺̳̹̻ͩͮͤͨͤ͠
̷̳̺̺ͥͩͮ̈́ Ͱ̸̸̴̸̶̴̳̹̻̳̳̺̹̹ͮͮͤͣͮͤ͠͠ ̷̴̶̵̹̺̻ͤ͟ͳ̷̷̸̺ͮͣͮ͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ ͱ̸̻̹ͤʹ̴̵̳̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̶̵̴̺̳̹ͮ̽ͮ̈́ͤͮͤ͠ 4ʙLYBUMMARIʕNUM Ͱ
̸̹̽̈́ͤͥͥ͟˵̷̸̺ͣͮͰ̴̶̺̈́ͨ1ICRORHIZAKURROÄ̻̳́ͨͬ͝͠͝͠Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̴̳̹̹ͭ̽ͮ͟ʹ̷̴̴ͱ̵̈́Ͱ̴ͱ̵̴̶̷̴̷̵̷̴̹̳̹̺ͥͩͪͮͣ̈́ͮͦͣͤ̈́͞Ͱ̷̴̸ͩ̈́ͮ͞
ˮ͊˹(15  3ASTOGI3 4RIVASTAVA", 3ASTOGI",  ͈̹Ͱ̷̷̴̹͟
̹̺̻ͩʹ̴̻ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̻ͥͩͩ ̈́͟ͳ 1ICRORHIZA KURROA ̴̳ ̷̹ͤ̈́͟͠ ̽
̸̶̷̵̸̴̹̺̺̳̹̈́ͪͮ̈́ͤ͠ Ͱ ̹̽̈́͟    ̸ͤͥͥ  ̵̵̶̹̺̹̹̺ͮͨͦͦͮͮͤ͞͠
Ͱ̷̷̻ͥͪͤ͠ Ͱ ̹̽̈́͟   ̸ͤͥͥ  ̷̺̹̳̺̳̹̈́ͪͤ̈́ͤ͟  ̵̷̳̳̺̳̹̹ͩͪͤͤ͠ 
̸̳ͤ̈́ͤ͟͢ ̴̷̶̸̳̺̳̺̹̈́̈́ͬͤ̈́͂̈́͠͞Ͱ̷̷̸̹̳̺̺̹͂ͥͩͤ̈́͂ ̴̸̵̴̹̹̹̺̳̹ͤ̈́ͤ͠ 
̵̴̳̹ͥ̈́̽ͮͤ͟  ̸̴̳̳̺̹̳̹ͥ̽ͤ̈́ͤ͠ ̈́ ̷̺̹ͮ͠Ͱͮͤ ̶̵̺̹ͩͮͤ Ͱ ̹̽̈́͟  
̸ͤͥͥ  ̴̷̴͍̳̳̹̽͞  ̹ͭ 1ICRORHIZA KURROA ̷̷̳̻̽̽ͩ͢͝͞ ̶̴̳̻̽ͦͮ ̈́͟ͳ
̵ͩͮ ̵̴̴̹̺̻̈́͢ ̹̈́͟͝͠ͳ ̴̸̹̳̹ͩͥͳ  ̵ͩͮ ̹̻ͪͨͤ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴̶̺̈́ͨ ͂͂ ̈́͂͟
̹ͤʹ̴̵̳̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̶̴̴̺̹ͮ̽ͮ̈́̈́̈́ͤ͠͝ ̷̳͠1ICRORHIZAKURROA̴̶̴̵̷̷̴̷̵̵̴̵̷̴̷̷̸̳̳̳̺̹̳̺̳̺ͮͨ̈́ͬͮͯͥͮͯ̈́̈́̈́ͪ̈́ͯͮͯͣͮ͟͢͠͝͠ 'LOERSHEIM(- ET
AL  ˸̵̹̈́Ͱ̴ͱ̴̴̴̵̵̴̷̵̷̸̵̸̳̳̹̳̺̹̹̺̺̹̳̹̳̳ͨͮͯ̈́̽̽̈́ͬͮͤͮͩͮͮͤͮͥͩͩͤͮͩ̽͟͠͠Ͱ ̹̻ͭͰ̶̸̹̹̳ͮͮͦ̽ͦ͟1ICRORHIZAKURROAͰ̹̹̈́͟͢͠
̸̺̳ͮͤ ʹ̷ ̹̺̻ͩʹ̴ͮͤ Ͱͩͮ͠Ͱ̹ͤ  ͱ̸ ̈́ ̶̵̴̳ͮ̈́ͤͮ͠  ̷̳͠ ̳ͤ͢ ̻̈́ͨͬ͝͠
̹̺̻ͩʹ̴̶̺̈́ͨͰ̴̸̹̳ͮ̽ͨͮͦ̽ͦ͟1ICRORHIZAKURROAͰ̷̵̷̴̹̹̹̺̈́ͦͮͮͤͮ͟͢͠͠͞ ̈́ ̴̷̶̴̳̺̹̺̳̺ͮͦͮͮͤͮ͠͞ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ ̴̓ͬͮͤͮ ̳Ͱ̵̺̹̳ͤͮ
Ͱ̸̴̳̳̹̽  ̹ͭ 1ICRORHIZA KURROA ̵̹ͩͱͰ͠ͱ͢ Ͱ̵̳ͮʹ̷̴ͮͯ ̷̵̷̸̵̴̷̷̸̳̺̹̹̺̺̹̺ͥͩͩͮͯͣ ͱ̸̹ͮͯͤʹ̴̵̳̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̶̴̴̺̹ͮ̽ͮ̈́̈́̈́ͤ͠͝Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̴̷̶̴̷̷̸̴̴̴̳̺̹̺̳̺̺̳̹ͮͯͮͦͮͮͯͣ̽̽ͮ͠͞͞ʹ̻͢Ͱ̶̸̹̺̹̈́͟ʹ̵̻ͮͰ
̷̴̹ͩ̈́ͪ̈́ͩ͞Ͱ̴̶̺̈́ͳ̵̴ͩͮͩͮͱ̶̺ͨ͢ͱ̵̶̵̺̈́̈́Ͱ̴ͱʹ̵̻ͮͰ̷̴̺ͩ̈́ͪ̈́͞Ͱ̵̴̳ͮ
̴̵̴̳̺̳̹̻̈́ͪ̈́̽͠Ͱ̶̸̹ͮͮͤͰ̶̺̹ͤ̈́ͤʹ̵ͮ̈́Ͱ 4HETTY4/ ETAL  

˵̸̶̵̸̶̺̳̺̺ͮ͠ͱ
ˮ̵̴̶̸̳̳̺̹̽̈́ͦͮ̈́̈́ͯͨ͂͟͟
"ZADIRACHTAINDICA
˯̶̺̺̈́ͮͨ͟Ͱ̶̴̳̹̹Ͱ̴̸̶̶̸̵̷̴̳̹̻̹̹ͮͦͮͩ̈́̽ͩ͂ͮ͟͠͠ ̷̵̷̴̺̹ͮͩ͂ͮ͟͟ ̈́ ̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩ͂ͮ͟ ̵̷̴̹̺̹̳ͩͤ̈́ͪͮͮ͠  ̴̹̹̈́ͤ͂ͮ͟͠  ̵̴̴̳̳̹̹̹̹̽ͮ̈́ͯͥͩͦ̈́̈́͟͟ ̷̴̴̴̻̹̹̹ͥ̈́̈́ͯͥͩͦ̈́̈́͟͟ ̶̸̹̻̺̻ͩͮͮͩ͠Ͱ̴̴̳̳̈́̽̈́̈́̈́͠$̶̷̸̷̴̹̳ͤ̈́ͪ̈́ͮ͠ ̸̺̳̈́ͱ̸̴̴̈́ͤ̈́͝ ̶̴̴̵̴̳̳̳̳̳̺̈́̈́̽̈́ͦͮ͟͠ ̈́
̴̷ ̵̷̴̹̹̈́̽ͩ͂ͮ͟  ͱ̸̈́ ͢ ̸̳̈́ͤͮ͝͠ ̴̸̶̳̹̹̺ͤ̈́ͮͮ͠  Ͱ̷̻ͥ͠Ͱ̹ͮ͟
̶̵̹̳̳ͩ̈́ͦͮͮ͟͠ ̶̵̶̶̸̺̹̻̈́ͮ̈́ͩͮ͞͠ ̷̴̹̹ͩ̈́ͣͮ͠͠ ̸̺̳̈́ͱ̸̳ͣ͠Ͱ̴̸̹̹̹͂ͮ̈́͂ͦͥ̈́̽ͮͮ͟͟͠ ̵̸̴̹̳̹ͮͥ̈́ͦ͟͟͠ ̸̵̴̴̵̷̻̳̻̹ͤͮ̈́ͮͨ̈́͟͝͠͞Ͱ̴ͮͮ  ̴̳̳̺̈́ͣͮ̈́͠͞ ̶̸̹̻ͩͮ͠ ̺̳ ̴̈́ ˲̷̵̷̴̈́ͯ͟ ̶̸̳͟͠ ʹ̵̴ͮͮͦ
̸̶̶̹̺̳̳ͮͤ͠͠"INDICÄ̴̷̹́͠͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ ̷̴̹̹͂͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ 
̷̸̶̷̸̴̳̳̹ͥ͟Ͱ̳ ̸̶̹̺̳ͮ͠  ̸̷̸̴̹̺̳̳̹͟Ͱ̳ ̸̶̹̺̳ͮ͠ ̵̳̹̽ͤ ̽
̷̴̳̳̹̹ͨͣ̈́͠͠͠Ͱ̹ͳ̸̶̹̺̹ͮ͠ͳ̷̸̶̷̷̴̳̹̈́ͥͪ͟Ͱ̹ͳ̸̶̹̺̹ͮ͠ͳ
#OPANAETAL  ̹ͩͰ̵̹̹̈́ͤͮͮͩ͟͠Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̵̷̴̹̺̳̺̈́ͩͮ̈́ͮ̈́̈́͟͝͞
̴̷̵̷̴̷̷̸̵̸̴̶̴̴̳̺̺̹̹̻̳ͮͥ̈́ͩ̈́ͩͤ̈́̈́ͣ̈́ͩͬ̈́͠͞ͱ"INDICAͰ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̴̳ ̸̵̸̹̳ͮͦ͠ ̽ ̸̶̴̳̹̳̹͠Ͱͮͤ ̷̳̺̹̈́ͤ͟͝ ˰̳ ̺̈́͠ ̵̹̻ͩͮͯͤ
"INDICA̻̺Ͱ̵̴̳ͮ ̸̵̸̻̹ͮ̈́͠Ͱ̷̳̺̹̽̈́ͤ͟͝ ̶̶̷̵̶̹̺̳̹ͩ̈́ͥ͠ͱ̴̴̷̳̽͞
̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱ ̶̳ͤͮ ̺̳̈́͠ ̈́ ̵̈́Ͱ̴ͱ ̷̴̹̹̻ͥͤͥ̈́͠͝  ̳ ̸̺̳̹ʹ ̴̴̷̳̽͞
̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ̵̈́Ͱ̴ͱͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̵̹Ͱ̴̷̸̵̳̺̻̻̈́ͭ̈́ͪͰ̶̷̈́͞ ͱ̸̵̹̺̻̈́ͮͤͰ̷̸̶̵̸̳̺̳̺ͮ͠ ̷̴̸̳ͥ̈́ͤ̈́͟͠͝͠ ̴̶̴̻̈́̈́̈́͠Ͱ̸̴̷̸̶̵̸̹̳̺̳̺̹ͤ̈́ͪ̈́͂̽ͤ̈́͝
̷̴̸̳̹ͥ̈́ͤ̈́ͤ͟͠͝͠ ˰̳ͯ̈́ͨͬ͝͠ ̴̳̽ͮͤ̈́͞ ̴̽ͤ̈́ͮ ̶̶̷̵̶̹̺̳ͩ̈́ͥͮ͠ͱ ̵ͩͮ
̸̴̹̳ͤ̈́ͪ̈́͂͝ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻  ̸ͤͥͥ  ̈́ ̷̴̸̳̻ͥ̈́ͤ̈́͟͠͝͠   ̸ͤͥͥ 
#OPANNA,/ ,ANNAN+ (ADGIL4 #ALARAMAN3AND3ATHOD41 
 ˱̴̷̳̻̹̈́ͬ͝͠ͰͮͰ̷̴̹͞Ͱͩͮ͠ͰͰ̴̷̸̶̵̸̶̹̹̹̺̳̺̻̺ͥͮ͟͠ͱ"
INDICA ̴̳ ̷̸̶̵̷̶ͩ̈́ͳ ̶̴̴̳ͮͥͨͮͦ͠ ̷̸̹̻ͤ͠͠ ̴̶̴̻̻̈́̈́͠ ̈́ ̸̶̷̴̴̹ͮ͠ͱ
ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ Ͱ ̸̴̴̷̴̺̳̳ͮͦͤ̈́ͬͱͦ ̶̳ͤͪ̈́Ͱ ̵̻ͭ̈́Ͱ ̽ ̷̳̺̹̈́ͤ͟͝  ̺̻ͮͩ ̈́
Ͱ̶̸̹ͮͮͤͰ̶̺̹ͤ̈́ͤʹ̵ͮ̈́Ͱ̶̶͍̳̺̹̻Ͱ̴̴̳ͱ̷̸̶̵̸̶̺̳̺̻̺ͮ͠ͱ"INDICA
̴̵̹̳̻ͤ̈́̽͠Ͱ̴̷̴̵̳̹̽ͤ̈́̈́̈́͠Ͱ̴̈́ͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̵̹Ͱ̈́ ̵̈́Ͱ̷̴̶̵̹ͨͮͰ̸̳̺̹Ͱ̴̶̴̹̹̻̻ͥ̈́̈́͠ ̴̵̹̹̹̈́ͩ̈́ͥͩͣ̈́͟͠͠ͳ̶̴̴̷̸̴̶̴̳̹̻̻̻̈́ͮͥͨͮͦͤ̈́̈́͠͠͠͠
Ͱ̸̶̹̳̺̳̽̈́ͤͥͥͤͮ̈́͟͠ ˰̶̳̺̳ͩ̈́͟Ͱ̶̹̈́̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̵̷̴̹̹̽͝͠
Ͱ̶̴̹ͮͰ̸̹ ̹ͭ"INDICA̹ͤʹ̷Ͱ̵̳̈́̈́ͥ͟Ͱ̴̴̵̳̺̳̻̹ͮ̽ͨ͞͠Ͱ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳̈́
̸̵̻̹ͪͰ̹̹ͥ ̷̳̺̻̈́͟͝  ̺̻ͮͩ  ͩ̈́͟Ͱ̻ͮͭͳͮ͞ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̶̴̴̳ͮͥͨͮͦ͠
̷̸̴̶̴̵̷̶̹̻̻̻̹̻̺̳ͤ̈́̈́̈́ͩͪͮͮ̈́̽ͪ̈́͂ͥ͠͠͠͠͠ͳ̸̹̽ͮͰ̶̸̷̷̴̺ͮͦͤ͠ͱ̳̽ͦ
4ATYANARAYANA, 4RAVANTHI, 4HAKER*"AND1ONNULAKSHMI3 
 "INDICA̶̻͠ʹ̺ͮͨͰ̳ʹͮ͠Ͱ̷̵̴̳̺̳̺ͮͤͨͮ͠Ͱ̴ͮͤ͟ʹ̷̵̷̹̻ͤ͠
̸̻̈́͠Ͱ̴̴̸̵̳̻̹̈́ͪͰ̷̹̹̳̺̻ͥ̈́͟͝ ͱ̸̷̷̵̷̶̴̻̳̺̻ͨ̽ͮ͝͞ʹ̷̴̈́ͩ̈́͟Ͱ̷̴̵̹̹ͮͭͥ̈́Ͱ̴ͱͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̵̹Ͱ̶̷̳̳̺̻̈́ͩ̈́̈́͟͟͞͝ ͱ̸ͮͯͰ̵̸̳̺̹̹̳̺̹͟͟Ͱ̹
̶̹̈́͟͟͠ʹ̻Ͱ̳̳̹̹̹̹ͮ̽ͩͤͥ͟͠ͳ̷̵̵̴̸̷̴̷̵̹̳̹̹̹̺̳ͩͨ͂ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́͂ͩ̈́͂͠͠͞
%HOLI4, 3APARLA3 .ANKALA4,AND/AGAPPAN,  
"INDICA ̴̴̈́ͤ̈́ͮ͟͝ ͰͮͱͰͮͰ̵̹̺ͩͮͰ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̷̷̸̺ͮͯͣͰ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̽ ̷̶̳̺̳̹ͪͮ̈́ͪͮ͠͠͠Ͱ̹ͳ ̸̶̹̺̹ͮ͠ͳ  ̴̷̴̹̺̳̹̈́ͤͪͮͤ͟ 
̶̷̵̴̴̴̸̹̺̹̻̹̈́̈́͟Ͱ̴̵̳̻̳ͮͤͮʹ̷̴̴ͱ̴̸̻̻ͤͮͬ͠ ̸̳̺̳̹ʹͰ̵̸̳̹ͮ̽͟Ͱ̴̳̳ͪ͟ͱ̸̸̺̳̹ͮͩ͂ͮͬͮ͠ Ͱ̸̸̴̶̷̴̳̺̳̹ͮͮͮͦͪͮͤ̈́ͤ͠ ̳̹͝
̶̴̺̳̹ͥ̈́ͤ̈́ͤ 1ILLAI/3 4ESHADRI%4AND4ANTHAKUMARI( 
1ILLAI/3AND4ANTHAKUMARI(  
˺̴̷̸̶̵̸̸̵̶̷̹̺̳̺̹̺̳ͮͯͮ͟͝͠"INDICAͰ̴̴̵̴̹̹̳̳̹̳̹̈́̽ͮͤͮ̽ͥ͟͢͠͞ͳͰ̴̳ͨͮͤͮ͠ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ  ̹ͭ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̻͢ ̹̹ͯͥ ̵̴̷̺̳ͮͪ̈́ͯ͟ Ͱ̸̵̶̴̴̹̺̳ͮͮͱ ͟͠ͱ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ ̵̴̳ #HAJONI 14  .ESHRAM
((AND-AHKAR.  ̶̷̴̴̵̸̸͇̳̺̳ͮͮͤͮͩͮͤͮ͠Ͱ̶̴̺̳̹Ͱ̷̴̹͠ ̷̸̶̵̸̷̷̸̹̺̳̺̺ͭͣͮͰ̴̵̸̵̴̴̷̸ͮͯͩͮͬ̈́ͮͦ̈́ͣͪ̈́ͱͦ Ͱ̶̴̴̳ͮͮͩͱͦ

̵̳̈́ͩͮͭͦ ̴̽ͤ̈́ͪͳ̴̷̻̺̺̈́ͤ̈́͢ ̵̷̶̹̺ͨ͝ͱ̹̽ʹ̵̴̴ͮ̈́ͱͤ ̵̸̵̹̺̻ͮͨͬ̈́͝
̸̵̶̳ͮͰ̹ͳ̵̹̹̈́̽͟Ͱ̹ͳ ̴̽ͤ̈́ͪͳ̶̴̺̳͢Ͱ̈́ͯ̈́Ͱ̶̶̹̹͠ͱ Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̶̻̺ͨ͢ͱ ͟͠ͱ ̵̸̸̹̳̺ͩͣ̈́ͮͮ͠ ̳̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̳ͨ ̵̹̹ͩʹ̴̴ͮͮ ̵̹̺̳ "RIKA
8. /YAMAI%8 "GYIRIFO%4 /GUGI.1AND/JAGI&/.  

˵̸̶̵̸̶̺̳̺̺ͮ͠ͱ
˲̶̵̸̶̸̳̳̳̺̳̹ͩ̈́̈́ͮͯͨ͂͠
4MILAXCHINA
˲̸̶̳̳̺ͨ͟͢͠ͱ ̽ ʹ̵̻ͮ  ̶̴̴̳̹ͩ̈́̈́Ͱ  ̸̹ͥ̈́̽ͮ̈́͟͠Ͱ  ̸̷̳ͤ̈́͟  ̸̵̹̳ͦͤ͠ͳ 
̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂̈́͟Ͱ ̴̵̷̻̹ͮͨͮͦ͟͝͠͞Ͱ̴̸̳̳̹ͮ̈́͂̈́͟͠͠Ͱ͈̹Ͱ̷̷̴̹͟ ̹ͭ4
CHINA ̳ͤ͢ Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̻ ̴̸̵̴̳̺̹̻ͮͤ̈́͝  ̴̷̴̴̳̺̻̺̳̻ͮͤͥ  ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̻ͮͮ͟  ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠  ̵̵̸̹̺̳̹ͩͮͰ̻ ̈́ ̴̷̵̵̷̸̵̴̹̹̺̺̹̻ͯͩ ̈́͟ͳ
+EONGETAL  ̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠ ̹ͭ4CHINA̵̹̹ͦͬͮͤ͢͟ʹ̷̵̷̵̵̴̴̸̶̴̹̹̳̺̹̳̺ͤͩͮͮͦͮͮ̈́͟͟͠Ͱ 4HIM  ̴̷̴̳̺̳̺̹̈́ͮ̈́ͮ͟͝͞ͳ̵̶̴̹̹ͮ͠ͳ 3AJUETAL  ͱ̸̶̵̴̳ͩͮͮ͞ͱ̸̷̴̹ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͮͯ͢͠͞ ̷̷̸̺ͣ ˺̶̴̺̳̹Ͱ̷̴̹͠ #HATI ET AL    ̹ͭ
Ͱ̴̶̵̹̹̺̹ͩͮ͟Ͱ̳ ̈́ Ͱ̴̹̳͟ ̵̸̳ͣͪ̈́͂ ̵̹ͩͱͰ͠ͱͳ̺ͨ ̴̷̴̳̺̳̺̻ͮ̈́ͮ͟͝͞
̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ ̽ ̷̳̺̹̈́ͤ͟͝  ̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̳ͮͤ ̸̶̴̳̹̳̹ͤ͠ ̴̓ͬ̈́
̳Ͱ̵̺̹ͮ 4EOETAL  Ͱ̸̳̳̽ͮ͠ ̹ͭ4CHINA̴̸̶̴̴̳̳̺̹̳̺ͤͮͮ̈́͢͟
̴̸̵̴̳̺̹̈́ͮͤ̈́̈́͝Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́ ̷̵̶̷̸̹̳̺ͭͤͩͩͮ͢Ͱͮ͟͠ͱ̶̶̳̺̹̻̽Ͱ̴̴̳ͱ Ͱ ̵̳̹ͦ͞Ͱ̈́ͯ ̈́ ̸̶̷̴̹̺ͤͮ̈́ͯ͞ ̵̶̹̹ͩͤͮ͠Ͱ̶̹̺̈́ ̶̴̸͈̹̈́ͮͮ͟͠
1AN ET AL   ̵̸̹̻  ̈́ͯͬͮ͟͠ Ͱ̶̴̹ͮͰ̸̻  ̹ͭ ̷̸̶̵̸̺̳̺ 4 CHINA
̵̴̴̸̷̴̴̻̳̹ͩͮͥ̈́ͩͮ͢͞͞ͱʹ̵̴̻ͮ̈́̽ͮʹ̵̵̶̻̺ͩͮ̈́͢Ͱ̷̳̻ͥͮͤͮͬͯ Ͱ
̶̴̹̹Ͱ̴̹̻ͤ ̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ ̶̷̴̴̹ͩͮ͠ͱ ̵̷̶̹̻ͩͪ ̷̵̷̴̴̺̹̹ͣͤͥ
̸̶̷̴̴̹ͮ͠ͱ ʹ̵ͮ̈́Ͱ Ͱ ̷̴ͩ̈́ͪ̈́͞  ̶̺̻ͮͤ͠ͱͪ̈́͂ ̵̷̶̹̻ͩͪ ̸̶̷̴̴̹̏ͮ͠ͱ
ʹ̵̴̸̶̹̺ͮͮͦͮ͠˷̸̵̷̶̹ͤ̈́̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ 7IJAYALAKSHMIETAL  
̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵ͮͮ͟͠  ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂͟ ̸Ͱ̷̵̷̴̺ͪͮ  ͱ̸ͮͯ Ͱ̹̺ͦͮͨ͟ ̹͟ ̶̸̳̻͟͠
̵̶̴̹ͮͮ͠ ̹ͤʹ̷̻̺̹ͮͩ͝ͱ̶̴̷̴̴ͱ̴̳ͤͱͰ̴̶̵̶̴̴̶̵̴̸̹̺̻̹̳̺̹̳̺̹̳̺̈́ͮͮͮͩͮͮ͂ͮ͠͞Ͱ̴̶̹̺̈́˺̷̴̈́͞ $ONGETAL  Ͱ̴̳̈́̽ͮͮ͟͞͠ ̹ͭ
̴̳̺ͩͪ̈́ͮ͢ ͱ̸̵̷̵̹̺̳̺̳̈́ͮͤͮͩ̈́͠ͳ̵̴̸̶̳̺̹̹̳̻̳̽ͮͤ̈́ͪͮͤ̽ͩͤͮ͠4
˲HINA ̴̶̴̹̹̳̹͟͞  ̳ͤͮ͠ ̸̵̳ͭ̈́ ̸̴̸̹̳ͩ̽ͮͮ ̵̈́Ͱ̴ͱ ̹̺̈́ͤͣͪͮ̈́͠Ͱ 
̸̴̺̹ͪͮ̈́̈́Ͱ ̈́ ̵̷̴̹̹ͥ̈́̈́͠͞ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́ ̸̵̹Ͱ̈́ ˮͰ̵̺̹ͮ :ANG ET AL 
 ͰͮͱͰͮͮ͠ ̷̴̴̷̸̶̵̸̹̺̳̹̺̳̺ͭͨͮͯ͠4˲HINA-̹ͤʹ̷̵ͩͮͰ̷̶̺ͮ ̹͟ ̻̹ͩͰ̴̷̴̴̈́ͨ͠ͱ ̷̴̴̽̈́ͨͬ͝͠ͱ ̶̳ͤͮ ̺̳̈́͠ ̈́ ʹ̵̹ͮͰ̹͂ ̶̳ͤͮ 
̵̴̻ͩͮͥ̈́͞ͳ̶̴̷̺ͮͮ̽̈́ͩ̈́̈́͟͞͠Ͱ̶̵̈́ͩͮͱͳ̸̶̷̴̴̹̻̹ͮ̈́ͩ̈́̽̈́̏ͮ͞͠͠͠ͱ̻
̷ͤͮͬͯ ͱ̸̵̹̺̻̈́ͮͤͰ̳̺̻ͮ̈́̽͟͢͠Ͱ̶̸̹ͮͮͤͰ̶̺̹ͤ̈́ͤʹ̵ͮ̈́Ͱ̵̸̴̶̳̳̹̹̹̌ͤͥ̈́̈́̈́͟͟͠͞͠ʹ̷̴̴ͱ̸̺̳̹ʹ̸̹̳̳ͩ̽ͮ͠ ̹ͭ4˲HINA-Ͱ̹̹̈́͟͢͠
̴̷̵̵̷̸̵̴̹̹̺̺̹̹ͯͩͳ̈́͟͢ͳ #ANETAL  ˮͰ̵̺̹ͮ -EEETAL 
 ̵̷̴̶̵̹̹̺̻ͩͤ͟Ͱ̳ͮ͠Ͱ̶̸̷̵̷̹̻̺̳ͮͩͰ̴̷̷̸̺̻̺ͮͣͮ͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ4
CHINA-̷̴̵̷̶̸̴̷̴̹̹̹̺̳̹̺̳̺̻̺̻̺̳̹̹̻̳̈́ͯͥͩͪ̈́ͩͮ̈́ͮͩͯͥͨ͟͟͠͝͠˸̺̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̹ /HOETAL  ̷̸̶̵̸̹̺̳̺ͭ4˲HINA̳ͤ͢
̴̷̶̴̳̺̺̳̺̳̺̻ͮͤͮ̈́͟͞ͳ̴̸̴̵̸̵̷̳̺̳̻̻̻̈́ͮͮͥͯ͟͠͠ͳ̴ͮͮ͟

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
˯̵̷̴̶̷̵̷̶̳̺̹ͮͪͮ͂͠
3UBIACORDIFOLIA
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̸̵̷̴̷̹Ͱ̵̶̴̳̹ͮͭͮͮ͠ ̴̵̴̴̳̺̳̹ͦ̈́ͮ ̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩ͂ͮ͟ 
̸̴̳̹ͥ̈́ͮ͠ ̵̵̴̻̻ͩͩͮ ̵̴̻̳̈́ͮ͟͝ ̵̴̳̳̈́̽ͮ͠ ̵̴̴̸̶̹̳̹̺ͥ̈́̈́ͮͮ͞͠

ˮ̴̷̴̺̳̺̻ͮ̈́ͮ̈́͟͟͝͞ͳͰ̴̷̸̶̵̸̸̵̷̴̹̹̹̺̳̺̻̹ͥ͟ͱ3CORDIFOLIA̻̹͝͠
̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴̷̵̹̳̹̻ͤ̈́ͭ̈́͟͠Ͱ̷̳̺̹̽̈́ͤ͟͝ ̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̶̵̷̴̳̺̺̹̹̺̹̹ͮͤͩ̽ͪͮͤ  ̷͟ ͰͮͱͰ̷̴̹͠  ̹ͭ ̷̵̷̴̹ͩͩ͟͢ ̷̵̵̴̷̹̳ͩͨ͠ ͰͰ̷̷̴̴͟ͱ
̷̸̶̵̸̺̳̺̻Ͱ̸̸̴̴̷̴̳̹̳ͮͮ̽̽ͮ͠͠͞ʹ̷̴̴ͱ̵̈́Ͱ̴̈́Ͱͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̵̹Ͱ̈́Ͱ
̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̸̴̵̷̹̺̹̈́̽ͤ͠ ̳Ͱ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴̈́INVITRO̻̹̹͟͝͠Ͱ̷̷̴̹͟
̹̽Ͱ̴̴̴̸̵̷̴̹̳̳̺̈́ͬͨͩͮͮͯ͞ ̸̷̴̹ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͮͯ͠͞ ̷̷̸̺ͣ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ 3
CORDIFOLIA 4OMANI ET AL    ˺ ̴̹̻̈́ͬͤ ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̻͝Ͱ
̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴ͮͯ ̸̷̴̹ͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͮͯ͠͞ ̷̷̸̺ͣ ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ ̽ ̸̶̴̳̹̳̹͠Ͱͮͤ
̷̳̺̹̈́ͤ͟͝ 1ATIL ET AL    ˮ̴̸̶̴̴̺̹̳̺̳ͮͮ͟ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ 3
CORDIFOLIA ̶̹̈́͟͟͠ʹ̻Ͱ̶̳̳͠ͱ Ͱ ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̽ ̷̴̺̳̹̹ͤ͠  ̸̴̴̈́̈́̈́͠͞
̵̹ͩͱͰ̹ͮͤʹ̴̵̳̻̹̹ͩ̈́͝͠Ͱ̴ͱ̸̺̻ͮ̽̈́͠Ͱ̴̷̷̸̳̺̳ͨͮͤͮͣͤͮ͠ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴ͮͤͮ ̽ ̈́͟͢ͳ Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́̈́Ͱ & ̈́ $ +OHARANPURKAR ET AL    ͍̳
̴̴̳̳ͮͤͮ̈́ͬͮͦ͟Ͱ̵̺̹̈́Ͱ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺ͮͮ̈́͟Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̷̸̶̵̸̹̺̺̳̺̻̈́3
CORDIFOLIA̸̵̻̳ͮͭ̈́͝͠ ̴̈́ʹ̻Ͱ̴̺̳̻̈́ͤ̈́˵ ̷̴̴̴̷̹̹̳̽ͦ̈́̈́͟͝ͱ̸̴ͮͦ̈́ͬͮͦ
̴̸̶̴̳̺̹̳̺ͮͮ̈́͟Ͱ 5RIPATHI ET AL    ͈̹Ͱ̷̷̴̹͟ ̷̵̷̸̵̴̸̳̺̹̹̺̺̹̻̳̺ͥͩͩͮͰ̴̶̺̈́ͨͰ̴̷̴̴̷̸̶̵̸̹̹̺̳̹̹̹̺̳̺̻ͤͨͥ͟͠3̶ORDIFOLIAͰ
̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̽ ̷̳̺̺̹ͥͩͮͤ  ̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̳ͮͤ ̷̴̷̴̳̺̳̹̹ͪͤ̈́ͣͤ ̈́
̵̵̶̹̺̹̹̺ͮͨͦͦͮͮͤ͞͠ Ͱ̷̷̻ͥͪͤ͠ $$L  ˸̷̵̷̴̹ͩ͟ͱ ̹ͩ̈́ͥ̈́͟͟Ͱ͠ͱ
̵̻ͭ̈́Ͱ ̷̸̶̵̸̺̳̺̹ͤ 3 CORDIFOLIA ̴̽ͮʹ̻Ͱ̳̳͠ Ͱ̶̸̹ͮ̈́ ̵̈́Ͱ̴̈́ ̵̴̶̷̴̷̵̷̴̹̳̹̺ͥͩͪͮͣ̈́ͮͦͣͤ̈́͞Ͱ̷̴̸ͩ̈́ͮ͞ 4(05̈́4(15 ˺̴̶̹̻̹̈́ͬͤ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴̈́ ̻̹͝͠ ̸̴̹̳̳̹ͩ̽  ̹ͭ ̷̵̷̴̹ͩͩ͟͢ ͰͰ̷̷̴̴͟ͱ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻
̳̹̳̹̽ͩ̈́ͥ͝͠ ̵̹̽Ͱ̸̺̹ͮ ̶̴̻  Ͱ̸̸̴̳̹̹ͮͮͥ͠ ̷̴̵̺̹̳̺̳̹ͩ̈́ͤ͝͝͠  ̹ͭ
̶̴̹̺̳̺̹̹̺ͩ̈́͟͞Ͱ̷̵̷̵̷̸̵̴̹̳̺̹̹̺̺̹̻ͮͥͩͩ̈́͟͟͠ͳ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ (ILANI
ETAL  ̴̳̓ͬͮͤͮͰ̵̵̺̹̳̻̳̹ͤͮͩ͝͠Ͱ̷̷̴̴̸̴̴̳̻̹̳̳ͣͪ̈́ͨ͟͠ 
̴̹̳̈́ͦ̈́ͤ̈́͝͞ ̺̳ ̶̴̺̹̹̳ͥ̈́ͥ̈́͠͞ ̴̸̹̳ͪ̈́ ̷̵̳̺̳ͤ̈́̈́͠Ͱ ̵ͩͮ ̷̸̶̷̵̷̴̴̺̳̹̻ͩͮͤͨͤ͠ ̷̳̺̺ͥͩͮ̈́  ̵̷̻̺̳̺̽ͨͮ͠ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ ̷̵̷̸̴̹ͩͮ͠Ͱ̹
Ͱ̸̳̻̽ͳ̴̷̺̳̺ͨ ̹ͭ3CORDIFOLIAͰ̹̹̹̺̻̈́ͩ͟͢͠ʹ̴̹ͳ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̹ͥͩͩͳ̈́͟͢ͳ̵̷̴̸̹̺̹ͩͮͩ̈́͞Ͱ̸̹̹̹̹ͥͩͬ͟ʹ̷̴̴ͱ̵̻̻ͭ̈́Ͱ ̴̸̻̹̈́͟Ͱ̴̵̵̶̳̹̹̹̺̹̹̺ͥͮͨͦͦͮͮͤ͞͠Ͱ̷̷̻ͥͪͤ͠ .OHANAETAL  
˹̵̷̺ͱ̵̷̸̶̵̸̻̳̺̳̺ͥͩ̈́Ͱ $LEANINGTHEBLOODVESSELANDPATH 
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ˹̴̶̵̶̷̵̷̶̹̹̺̹ͮͩͮͪͮ͂͠ 5INOSPORACORDIFOLIA
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̷̺̳̺̹Ͱ̳ͮͭˮ̵̴̻̹̹̺̹̹͂ͥ͝͠ "CORUSCALAMUS
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ̵̵̶̶̶̳̳̻̹̺̺̹̹͆ͮͮͥ͝ #ERBERISARISTATA
o̷̸̶̵̸̵̶̴̺̳̺̹ͮͮ͠˱̸̸̵̶̸̻̺̳̹ͮ̈́ͨ͂͠ 'UMARIAOFCINALIS

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
˹̴̶̵̶̷̵̷̶̹̹̺̹ͮͩͮͪͮ͂͠
5INOSPORACORDIFOLIA
˯̶̸̷̵̷̵̴̺̺̳̳̹̈́ͮͨ͂ͮͮ͟͠͠͝͝ ̴̵̴̳̹̹ͤͥͣͮ͠ ͱ̵̵̴̺̹̈́̽̈́ ̴̷̵̵̴̳̳̺̺̺̳̹̳̳̺ͩͨͤͮ̈́ͥ̈́ͩͨͤͮ͟͠͠ ̷̷̵̴̺̺̳ͤͮ͝ ̴̶̸̵̺̹̹ͮ̽̈́ͮ͟ˮ̈́˺ 
̴̸̵̴̺̹̹ͮͮ͟ ̸̵̹̳ͦͤͨ͠ ̶̷̶̸Ͱ̷̵̷̴̴̸̵̴̺̺̹̹̹̈́ͩͮͮͮͣ̈́͟͠ ̷̷̵̷̴̸̺̹ͩͮ̈́͂ͦͥ̈́̽ͮͮ͟͟͠ ̶̷̵̷͟ͱ̸̸̴̸̴̹̻̹̹̻ͮͦͤ̈́̈́̈́̽ͤ̈́͠͝͠͝ ̶̷̵̴̺̹͂ͮͯ͟ ̶̴̴̳̹ͩ̈́ ̴̹̹ͩ̈́ͩ̈́͟͠ #  ̳ ̸̺̳̹ʹ Ͱ̴̴̺̳̹̹̈́ͤ̈́ͩ̈́̈́͟͝ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ
̴̹ͦ̈́͠ ̈́ Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́ ˲ 4INGH 44  ET AL   4INHA ,  ET AL  
4HARMA ˮ  ET AL   ̵̸̹̻ /ASREEN 4  ET AL   ̵̸̹̻
4PANDANA 6  ET AL    5INOSPORA CORDIFOLIA ̵̷̸̷̴̹̻ͤ͟ͳ̺ͨ
̵̳̺ͩͮͯͤͮ ͟͠ͱ ̵̸̺ͩ̈́ͮͤͮ͟ ̴̷̻̺̺̻̈́ͤ̈́  ̵ͩͮ ͦͰ̵̹̹̳ͦ͝ ̷̴̸ͩ̈́ͮ͞ ̈́
̴̵̸̹ͮ ##ISHAYI ETAL  ̵̸̵̴̳̺̳̳ͩͮͬ̈́̈́̽ͮͦ̽ͦ͠Ͱ̵̹ͳͰ̴̴̳ͱ̷̷̴ͦͥ̈́͠Ͱ Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳ̵̴̹̺ͮͦ̈́ͮ͞͝ ̶̴̳̺̻̳ͤ̈́Ͱ̷̵̸̺̺̻̻̹̈́ͨͨ̽͝͠
̷̷̴ͥ̈́͠Ͱ 4INGLA " ETAL  ̵̹̹̳ͯͥͩͮͯͤͳ̵̴̺̹̳ͨͩͮͮͦͤͪ̈́͠ 

̵̷Ͱ̴̳̺̹̹̻ͤ͂ͤ͟ ̵̵̳̺̺ͮ̈́ ̺̳ ̵̹̳ͩͥ̈́͟ 1ATEL 44  ET AL   
̵̳ͩͮͯͤͳ̵̵̴̸̺̹̳̻̻ͨͩͮ̽̈́ͬ͟͠͠5INOSPORACORDIFOLIAͰͰ̳ʹ̳ͳ̺ͨ
̷̷̸̺ͣͮͰ̴̹ͳ ͟͠ͱ ̵̸̸̹̳̺ͩͣ̈́ͮͮ͠ ̶̵̷̶̺̹Ͱͮͦ ̶̴̺̳̈́Ͱ  ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ
̷̵̷̶ͩ̈́ͯ͟  ̵̹̻̹̽ͤͰ̹̹ͥ ̈́ ̴̹̹ͣ̈́̽ͮͥ͞ Ͱ̶̴̳ͮʹ̷̴̴ͱ  Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳͮ͞
̶̴̵̵̴̴̹̹̹ͮͤͦ̈́͂͟͞Ͱ̺̹ͤͮ 1ANDEY.. ETAL 5IRTHA44 
ET AL    ˭̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̳ͩͩ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̶̷̺̳͝͠ 5INOSPORA
CORDIFOLIÄ̷̸̶̵̸̶̺̳̺̻̺́ͮ͠ͱ̹͟Ͱ̷̷̴̳͟Ͱ̷̸̶̷̵̷̴̵̺̳̻̻ͩͮͤͦͭ̈́Ͱ
̴̷̵̵̶̳̹̹̺̹̹̺ͤ̈́̽ͮͨͦͦͮͮͤ͟͠͞͠Ͱ̷̷̻ͥͪͤ͠ 3EDDY#1 .URTHY
7/ 7ENKATESHWARLU7 ,OKATE$, 3AMBHAU%  ˱̶̴̴̹ͮͮͯ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ 5INOSPORA CORDIFOLIA Ͱ̸̸̳ͮͮ͢͠ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ ̵̈́Ͱ̴ͱ
̷̴̸̹ͩ̈́͞Ͱ̷̵̷̴̺ͮͦͣͤ̈́Ͱ ˮ͠ˮ˹  ˮ̶ˮ˹  ̻͠ʹ̴̹͂ ̶̹̳̺̳ͣͣ̽ͮ ̸̶̹ͮ͂͠
̶̹̳̺̳ͣͣ̽ͮ ̷̵̷̴̺ͣͤ̈́Ͱ̷̵̷̸̶̴̸̶̷̴̴̹̹̹ͩͮͥͮ͠ͱ̈́ͩ̈́̈́͟͠Ͱ ̶̷̵̸̶̶̻̹̻̺̳ͩͮͮͤ̽ͮ͟͟ ̈́ ̸̳̺̳̳̽ͮ͠  ̵ͩͮ ̵̻̳ʹ̷̴̴̈́ ̷̴̸ͩ̈́ͮ͞ ̻ ̵̻ͭ̈́Ͱ 
Ͱ̸̸̴̶̳̹̻ͮͮͤ͠Ͱ̴̷ͮͪͤ 4HARMA7 1ANDEY%  ˸̹Ͱ̹̈́ͤ͟͠ͱ̶̹͠ͱ ̹ͭ5INOSPORACORDIFOLIAͰ̵̷̴̹̹̹̺̳̺̹̈́ͩͮ̈́ͮ͟͢͟͠͝͞ͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ ̵̹̻ͩͮͤ͞Ͱ̵̳ͮʹ̷̴̶̷̷̸̺̺̻̳̈́ͨͣͰ̵̵̺̹̳̹ͤͮͩ̈́Ͱ̴ͳ̶̺ͨ͢ͱ̽̈́
̶̴̵̴̺̳̳̺ͮͤ͟ ̸̵̶̸̳̈́ͨͮͤ͠ ̵̷̵̳̳̺̹ͩͩͤ ̴̶̴̻̹̈́̈́ͤ͠ 1URANIK / 
,AMMAR,' %EVI4 ̵̸̹̻3AJALAKSHMI. &LIZA+ 1RIYA$& 
/IRMALA "  %AISY 1    ˹̸̳̹ʹ ̷̸̶̵̸̺̳̺ͮ ̵̶̴̹ͮͮ͠ ̶̴̻̹ͩ̈́ͬ
̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̻ͳ̺ͨ Ͱ̈́͟ ̵̷̴ͤ̈́ͥ̈́  ̹̹ͥ͠Ͱ̴ͮͦ ̹͝͠ͱͦ  ͟͠ͱ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ
̵̷̵̴̳̺̳̹̹̈́ͨͥ͠ ̶̸̺̻ͮ ͐ ̷͟ͱ̸ͮͦ Ͱ̸̳̳ͮͩͦ͟ 5INOSPORA CORDIFOLIA
̵̳ͩͮͯͤͳ̵̷̺̳̺ͨͩͮ̈́̈́͟͟͝͠ͱ̸̴̵̹̺̹͠ͳ̵̈́Ͱ̴ͱ̸̵̻̻ͪͰ̸̵̹Ͱ̈́ 1ATEL
.# .ISHRA4  ˺̴̹̳͟Ͱ̺ͮͱʹ̸̵̶̴̳̹ͮͮ͠ͰͰ̳ʹ̶̳̺ͨ͢ͱ̵̹̹ͦͬͮͤ ̵̷̴̻̺̈́ͮͮͤ͟͞ ̶̳̹̹̽ͤ͝  ͱ̸ͮͯ ̹ͤʹ̴̳ ̶̶̳̺̹̹̽Ͱ̻Ͱ̳̺ͮ ̵ͩͮ
̶̷̸̹̳ͤ͞ͱ̴̈́ͯͦͰ̵̹̹̈́͝ 4INGLA" ETAL  ˷̶̸̸̵̈́ͨͮ͠ͱ̈́͟͟ͳͮͦ͞
̵̷̹͞Ͱ̴ͮ Ͱ 5INOSPORA CORDIFOLIA ͢ ʹ̵̵̴̴̹̹ͮ̽ͮͮͤͮ͞  ̵̶̴̹̻ͮ͠
̶̵̷̸̷̴̳̺̹̹̻ͤ͟͞ͳ̵̵̺̳̺̳̹̺ͨͩͮͯͤͮ̽ͤ̽Ͱ̵̴̴̳ͮͮͤͮʹ̵̳ͮͤͮ

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̷̺̳̺̹Ͱ̳ͮͭ
ˮ̵̴̻̹̹̺̹̹͂ͥ͝͠
"CORUSCALAMUS
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̸̵̷̴̷̹Ͱ̵̶̴̳̹ͮͭͮͮ͠ ̶̸̴̷̵̴̶̳̳̳̈́ͣ̈́̈́ͤ͟͠͠ ̸̻ͮ͟
Ͱ̹̺ͦͮͨ͟ ̵ͱ͟ ̷̵̷̴̺ͩ̈́Ͱ ̴̷̴ͩ̈́  ̵̷̴̹̳̻ͩ̽͠  ̸̳̳̳ͤ͠  ̸̳̈́ͣ͠ 
̸̵̳̹̳ͤͣ ̺̳ ̴̈́ ̶̺̺ͤ̈́ͮͨ ̵̴̳̹̹̽ͮͰͮͯ ̷̳ͨͥ̈́͟͟͠  ̸̹ͥ̈́̽ͮ͟͠
̸̵̳̹̈́  ̴̺̹ͣ̈́ͪͮͮ͟  ̶̸̵̴̳̹̹̈́͝Ͱ̻ ̸̶̹̺̻ͮ͠  ̴̻ͮͨ̈́͟͝͠ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮͮ ̶̹ͤͮ͠ ̸̵̹̳ͦͤͨ͠ ̸̷̴̳ͤͨ̈́̈́͟
˺̴̷̴̴̷̸̶̵̸̹̹̺̳̹̺̳̺ͤͨͮͯ͟͠"CORUSCALAMUS̴̳̺̽ͮͯ͟Ͱͩͮ͠Ͱ̳̺ͮ
̴̶̷̵̷̳ͪͰͮͯͤͱ̽ ͱ̸̵̹ͮͯͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̵̷̵̷̴̴̹̹̺̹̹̳̹̳̹̹ͮͯ̽̈́̽ͩͤͤͮͩ̈́ͤ͟͠͝͠ 4INGH#, ETAL  ˸̵̸̵̸̶̴̷̶̶̹̻̹̹̺̹̳̳̺̹̻ͮͤ̽͞͞Ͱ̴̴̳ͱ ̴̳̳͟͢ Ͱ ̷͟ͱ̸̈́ͯ ̵ͤ̈́̈́ ̸̵̵̷̸̵̴̳̹̹̺̺̹̻̈́ͩ͟ ̈́͟ͳ ˺̴̷̴̴̹̹̺̳̹ͤͨͮͯ͟͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺ "CORUS CALAMUS Ͱ̸̸̳ͮͮ͢͠ ̷̷̸̺ͣ ̴̹ͩ̈́ͮͯ͟͝
̷̴̺̳̹̻ͤͦ̈́͠ ̈́ ̴̳̺̽ͮͯ͟ ̷̴̻̽ͤͬͰ̳̺ͮ ̶̳̺̹̺̻͞ ̷̸̶̵̶̶̺̳̺̹ͮ͠  ̵ͩͮ
Ͱ̶̸̹ͮ̈́ͯ ̸̴̷̴̵̹̺̳ͪͪ̈́͂ ̸̳̈́͠ͳ Ͱ ̳ͩ̽ͤ̈́͠ ̸̵̹Ͱ̈́ ˵̸̶̵̸̺̳̺ "CORUS
CALAMUS̸̺̳̹ʹͰ̸̸̷̴̳̹̺ͮͮͥ̈́ͩ̽ͮ͢͠Ͱ̴̷̷̸̺ͮͯͣ Ͱ̷̸̶̷̵̷̴̴̺̳ͩͮͤ̈́
̵̻̳ͭͦ  Ͱ̸̸̳ͮͮ͢͠ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ ̵̈́Ͱ̴̈́Ͱ ̶̶̴̺̹̹̹ͮ̈́ͥ͠͞ ̈́ ̶̴̳̺̹̹̹̈́̈́ͥ͟͠͞
̶̸̵̺̻̹ͮͩͱ̴̽̈́̽ͮ͟ʹ̷̴̴ͱ̵ͤ̈́Ͱ̴ͱ̵̷̴̴̸̵̻̳̹̈́ͩ̽ͤͮ͠Ͱ̷̵̷̈́̈́̽͝ʹ̷̴̴ͱ̸̶̹ͤͮ͠ͳͰ̴̵̸̷̵̳̹̳ͨͮͦ̈́ͤ̈́͠͝Ͱ ̴̳̹̹ͤ͠Ͱ̷̴̹̹̳̻̻̺̳̺̹̻ͥ̈́ͨͥ̈́̈́ͥ̈́͟͟͟͠͠ Ͱ ̴̵̸̳ͮͦ  ˵̸̶̵̸̺̳̺ Ͱ̹̹̈́͟͢͠ ̷̷̸̺̳ͣͤͮ  ͱ̸̈́ ̵̹ͩͱͰ͠ͱͳ̶̺ͨͱ
̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ̵ͤ̈́Ͱ̴ͱͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̵̹Ͱ̈́ Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳ̸̴̴̷̴̺̳ͮ̈́ͮ̈́ͤͦ̈́̽ͤͮ͞͠
ͩ̈́͟Ͱ̷̴̴ͮͭͱ̴̴̴̹̳ͩͥͮ͠ͱͥ͠ͳ̸̴̸̴̴̵̹̳̺̹̻̽ͮ̈́ͮͤ̈́͠Ͱ̴̈́ ̶̺̻̈́ͮͤ͠ͳ͢
ͰͮͰ̴̷̴̴̈́ͨ͠ͱ̴̶̴̴̸̻̻̻̹̈́̈́̽ͩ̈́ͬ͟͠͠Ͱ̹̳̹͂̽̽ͮ͠ 8U)4 ETAL  
˲̵ͩͮͱ̴̽ͮ͢ʹ̷̴̴ͳʹ̵̹ͮͰ̶̹̳͂ͤͮͰ̵̴̵̴̸̹̳̳̳̻̹ͥ̈́̽ͤ̈́̽ͦͰͩͮ͠Ͱ̴̻̳

̵̷̶̹ͩͪͮ ̹̻̈́ͩ̈́̽͠͠ ͬ͠ͱ̹ͦͤ ̵̷̻ͥ͠ͱͪ̈́͂ ̵̷̴̴̹̹ͩ̈́ͩͥͮͦ͠ ̸̈́̈́͝͠Ͱ ̈́
̶̺̻ͮͤ͠ͳͰ̴̴̳ͱ̵̴̹̹̻̺ͥͤͮ͞͠Ͱ̹̳͂̈́ͩ̽ͮ͠ -EE4) ETAL  

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
̵̵̶̶̶̳̳̻̹̺̺̹̹͆ͮͮͥ͝
#ERBERISARISTATA
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̵̷̵̷̵̴̹̺̹ͩͮ͝͝ ̈́ ̶̴̴̹̹̹̈́̈́̽ͦ̈́̈́͝͠Ͱ̈́ ̺ͮͩͮ ̸̳̳̹͂̈́͟͠͠Ͱ
̸̵̴̹̈́ͨ ̶̺̺ͤ̈́ͮͨ ̸̳̳̹͂ͮ͟͠͠ ̷̵̴̳ͤ̈́͝͝  ̷̵̷̵̴ͮ͝͝  ̸̶̸̴̴̹̳̺̈́ͮ 
̷̷̵̷̵̴ͩ̈́ͮ͝͝ ̴̳̳̺ͩͨͤͮ͠ ̷̵̸̵̴̹̳̹ͥ̈́̈́͟͟͠ ͱ̵̵̴̸̴̺̹̹̻̳̈́̽̈́̈́ͤͤ̈́͠͝ 
̸̵̴̳̳ͦ̈́ ̵̸̵̴̹̳̳ͮͥ̈́ͦ̈́͟͟ ̸̶̴̺̳̳̈́ͤ̈́͠ ̸̶̷̵̷̵̴̹̈́̈́͝͝ ̵̴̳̹̳̺̹ͤ̈́͠
˱̷̹͞Ͱ̴ͮͮ ̶̹̺ͭͤ̈́ͱ̶̺ͨͱͰ̸̵̷̴̹ͱͦ#"RISTATAͰ̹̹̈́͟͠ͳ̷̺̳̺̹ͨͥͩ
̵̷̸̵̴̷̷̸̵̴̹̺̺̹̺̹̺̳̹ͩͮͤͣͤ̈́ͮͪ̈́ͯ͟Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻ͳ̶̺ͨͱͰˮͳ̵
Ͱ̷̈́͟ ͟͠ͱ ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ ʹ̹Ͱ̺ͱ̴ͮͪ̈́ ˭̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̳ͩͩ ̈́ ̴̸̶̴̴̸̳̺̹̳̺̳̳̺ͮͮͮ͟Ͱ̴̶̺̈́ͨͰ̶̷̴̴̷̴̶̴̻̹̳̹̳̺ͮͬ͂̽ͤ͂ͮͮ͟͞#ARISTATA̻̳͝͠
̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̳̻Ͱ̴̷̴̴̷̸̶̵̸̹̹̻̺̳̹̹̻̺̳̺̳ͤ̈́ͤͨͤͦ͟͠ ̷̷̵̷̵̴ͮ͟͝͝
̽ͤ̈́ͥ ̳̹̽ͩ̈́͟ͱ̺ͮ ̵̻̳ʹ̷̴̴ͳ ̷̴̸ͩ̈́ͮ͞  Ͱ̸̸̴̳̹̹ͮͮͥ͠ ̵̵̶̹̺̹̹̺ͮͨͦͦͮͮͤ͞͠ Ͱ̷̷̻ͥͪͤ͠ $$L  ˷̵̴̺̳ͮͤ̈́ ̵̷̻̺̳̺̽ͨͮ͠ ̹ͤʹ̴̳ ̻̹͝͠
̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̺ͮ ̽̈́ ̶̴̵̴̺̳̳̺ͮͤ͟ ̵̷̵̳̳̺̹ͩͩͤ ̶̵̴̳ͮ̈́ͤͮ͠ #RIJESH ,
5IWARI  ,HOSHA 3-    ˷̸̵̷ͤ̈́ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ ̸̹̳̻ͩ̽ͳ̺ͨ  ̹ͭ
̸̵̴̴̹̈́ͱ # ARISTATA ̶̺ͤ̈́ͱ̺ͨ ̹̺̻ͩʹ̴ͮͯ ̈́ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴ͮͯ ̵ͩͮ ̷̵̵̴̹̳̹̻ͩͨͤ͠ ̵̹ͩͮͯͤ̈́ ̵̷̴̹̺̳̺ͩͮ̈́ͮͮͯ͟͝͞ ̸̴̷̴̹̹̺ͤͩ  ͱ̸ͮͯ ̳̹͝
̶̸̳̻̳̽ͩ͢ ̻̺Ͱ̵̷̴̴̹ͱ ̴̶̴̻̻̈́̈́͠  ̳̹͝ ̵̹ͩͱͰ͠ͱ͢ ̴̶̴̴̻̹̹̈́̈́ͩ̈́ͮͯ͟͠͝
̷̷̸̺ͣ "KHTAR.4 4AJID.4 "HMAD.  ˺ͮͱͰ̷̴̴̷̵̸̷̴̹̳̺ͮͥ̈́ͩͥ̈́ͤ̈́ͮͯ͠͠͞ ̈́ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺ͮͮͮͯ͟ ̷̴̹̺̳ͩͪ̈́͠  Ͱ̴̹̹̹ͥ͟
̶̵̺̹ͩͮͰ̷̸̶̵̸̸̵̷̴̹̹̺̳̺̻̹ͥͱ#ERBERISARISTATA̵̻̻ͭ̈́Ͱ̸̶̴̳̹̳̹̽͠Ͱͮͤ ̷̳̺̹̈́ͤ͟͝ ˵̸̶̵̸̺̳̺ ̷̷̴̽ͩͮͯ͝͞ ̈́ ̴̴̳̹̽͞ ̴̽ͮʹ̻͢ ̵̈́Ͱ̷̴ͨ
ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ Ͱ ̸̵̹Ͱ̈́ Ͱ ̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̈́ ̽ ̸̴̵̴̹̺̹ͨͮͤͮ͠ ̴̳̳̹̳ͥͤͮ͠
˵̸̶̵̸̺̳̺#ERBERISARISTATA ̸̵̴̹̈́ͨ Ͱ̶̴̷̴̹̹̹̺̳̹̈́ͮͨͮͤͩͪ̈́ͤ͟͢͠͠͠
͟͠ͱ ̵̷̻ͥ͠ͳͰ̴̴̳ͱ ̷̶̹̹̺̳̻ͥͤ̽ ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ ̳̽ ̵̴̸̳̻̹ͦ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ
̸̳̺ͮͰ̴̶̵̷̶̹̺̹̻̈́ͩͪͥ͠ͳ̸̴̷̷̴̷̹̹̻ͥ̽ 4INGH+ ,AKKAR1  
˺̴̹ͮͯ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺ # "RISTATA ̻͝Ͱ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴ͮͯ Ͱ ̵̴̴̳̈́ͯ ̳ͣ̽̈́
̶̵̷̴̴̹̺̹̹̳̳ͥͥ̽ͩ͠ͱ ̶̵̳̺̹ͩͮͰ̷̸̶̵̸̺̳̺ͮͯͰ̴̳̈́ͨͬͩ̈́̽̈́ͯͣ̽̈́͝͠
̷̷̵̷͔̳̳ͩ͟͢͝͞ ̶̵̹̺̹ͭͩͮͰ̷̸̶̵̸̺̳̺̹ͮͯͤʹ̷̈́͟ͱ̺ͮ ̸̹̻͝͠ͳͮ͞
̷̵̳̺̹ͤ̈́ͮ͟ ̹ͭͰͮͰ̴̈́ͨ͠ͱͳ̶̺ͨͱ̴̴̶̳̺̳̈́ͨͬͩ̈́̽̈́ͯ̈́͂͟͝͠ ̴̵̸̳̳ͩͮ͟͠ 
̵̶̴̴̹̺̳̳ͩͥͮͮ͟͠  Ͱ ̺̹ͯ ̶̳͞ ͱ̸ Ͱ̴̹ͮͯ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺ ̹ͤʹ̷ ̈́͟ͱ̺ͮ 
̸̹̻͝͠ͳ̷̵̳̺̹ͮͤ̈́ͮ͟͞ ̹ͭͰͮͰ̴̈́ͨ͠ͱͳ̶̺ͨͱ̴̵̴̴̶̳̳̺̳̈́ͯ̈́͂͟ ̵̸̴̴̳ͮ̈́̈́͟͝ ̶̴̶̷̵̴̴̺̳̹̺̹ͥ̈́ͤ̈́̈́̈́ ̸̳̺̳̹ʹͬ͠ͱ̸̹̹̻ͦͤ͝͠Ͱ̴̴̳ͱ̷̵̳̺̹ͤ̈́̈́͟Ͱ ̹ͭͰͮͰ̴̈́ͨ͠ͱͳ̶̺ͨͱ̴̴̶̳̺̳̈́ͨͬͩ̈́̽̈́ͯ̈́͂͟͝͠ ̵̶̴̴̹̺̳̳ͩͥͮ̈́͟͠Ͱ 
4HAHID. 3AHIM5 4HAHZAD" 5AJUDDIN -ATIF" 'ATMA5 3ASHID
. 3AZA"DILAND.USTAFA4  ˺ͮͰ̷̴̴̸̶̴̴̹̳̺̹̳̺ͮͮͮͯ͟͞
̷̴̹̺̳ͩͪ̈́͠Ͱ̴̶̵̹̹̹̺̹ͥͩͮ͟Ͱ̷̸̶̵̸̸̵̷̴̹̹̺̳̺̻̹ͥͱ#"RISTATA 
ͰͮͱͰ̷̴̹͠ ̷̸̶̵̸̵̶̴̹̺̳̺̹ͭͮͮ͠#ERBERISARISTATA ̸̵̴̹̈́ͨ Ͱ̶̴̷̴̴̹̹̹̺̳̹̈́ͮͨͮͤͩͪ̈́ͤ̽ͮ͟͢͠͠͠ʹ̷̴̴ͱ̸̶̴̶̵̷̶̹̹̹̺̻ͮͥ 4INGH+ 
,AKKAR1  ˹̵̴̳̹ͮͪ̈́ͯ͟#ERBERISARISTATAͰ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̶̻̺ͨ͢ͱ
ͱ̸ ̵̴̳̹̳̹̽ͥͳͰ̴̳ͨͮͯ͠ ̶̳̽̈́͝ ˺̴̹ͮͯ͟ ̈́ ̶̵̺̹ͩͮͰͮͯ ̷̸̶̵̸̺̳̺
̵̶̴̶̴̹̻̹ͮͮͩ̈́ͬ͠Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻Ͱ̳Ͱ̶ͱͰ̵̹̳ͣͤ̈́ͤ̽̈́͟͠ͱ̴̴̷̶̷̴̴̳ͱ̴̳Ͱ̸̵̵̴̺̳̈́ͮ̈́ͮ͟ ̶̹ͩͮ͠ͳͳ̵̷̶̴̴̹̳̹ͮͩͪͮ̽ͥ͢͞ͱ #ISWAS5UHIN
,ANT .UKHERJEE#ISWAPATI  ͈̹Ͱ̷̷̴̴̶̷̸̶̵̸̹̳̺̺̺̳̺̻̽̈́ͨ͟͟
#"RISTATA̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̵̷̳̺̳̳ͮͥͥͪ̈́ͳ̵̺̹̹̺ͤͪͮ̈́͝Ͱ̷̹̹̳̽̽͟͠ʹ̴ͮͤ
̴̹ͮͤ͞ Ͱ ̴̳̳̹̈́ͩ̽̈́͟ ̸̵̵̹̳ͤ̈́ͥͤ̈́Ͱ ͈̹̽Ͱ̷̴̹̹͠ Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻Ͱ̳̺ͮ
#ERBERISARISTATA̵̸̻ͩͮ̈́͠Ͱ̴̴̷̵̴̳̳̳̈́ͥ̈́ͮͦ̽ͦ͠͞Ͱ̵̹ͳͰ̴̳ͨ 5RIPATHI
:AMINI# 4HUKLA4HIVENDRA%  

˵̸̶̵̸̵̶̴̺̳̺̹ͮͮ͠
˱̸̸̵̶̸̻̺̳̹ͮ̈́ͨ͂͠
'UMARIAOFCINALIS
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̵̻̳̹ͣͤͰ̻ ̸̶̹̺̻ͮ͠ ̴̷̴̳̳̽ͤ͟ ̶̴̳̺̳ͮ͞ ̶̺̺ͤ̈́ͮͨ ̸̺̳̹ʹ
̸̳̳̹͂ͮ͟͠͠ ̴̵̷̻̹ͮͨ̈́͟͝͠͞Ͱ̴ͮͮ ̶̹ͤͮ͠ Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́ͮ$̈́,˵̸̶̷̵̷̴̴̶̺̳̹ͩͮͤͨ̈́̈́͟͟͠͠ʹ̷̴̴ͱͰͮͱͰ̴̴̷̳̹̹̳ͮͮ̽̈́̽̽͟͠͞͠ʹ̴̵̷̸̶̴̴̶̷̹̳̳̺̳̺̈́ͤ̈́̈́̈́ͮ͟͠Ͱ̴̷̷̸̺̈́ͣͮ'UMARIAOFCINALIS 4HARMA63 (OLI% 
4URENDRA7AND#OSE"  ͈̹Ͱ̷̷̴̹͟ ̹ͭ'OFCINALISͰͮͱͰͮͰ̶ͱ
̴̳ͯ̈́ͨͬ͝͠ ̶̴ͮͨͮͤ͠ ̴̵̺̹̹̈́ͥ̈́̈́ͤ͝ ̷̴̷̶̷̵̳̺̹̺̳ͪͮͦ̈́̽ͮ͠͠ ̶̷̵̷͟
̳̳̺̹ͥͨͦ͝Ͱͮ̈́͟Ͱ'UMARIA 7RANCHEVA3; *VANOV*( "NEVA*: %INCHEVA
*/ #ADJAKOV*,AND1AVLOV"*  ̴̶̹̓ͬ̈́̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵ͮͮ͟͠
̷̹̹̳̽̽͟͠ʹ̴̈́ ̵̷̸̶̴̴̹̳̳̺ͤ̈́̈́͠ ̈́ ̶̷̳̺ͮ͟Ͱ̴̈́ ̷̷̸̺ͣͮ ̷̴̴̺̳̹̹̹ͨͥ͠
̷̸̶̵̸̺̳̺̻'UMARIAOFCINALIS ̵̷̴̶̵̹̹̺̻ͩͤ͟Ͱ̳̹̹̳ͮͯͥͥͨͤ̈́͠͠Ͱ̴̻
̈́͟ͳ̴̷̴̵̴̴̷̵̳̺̳̻ͪͨ͠Ͱ̹Ͱ̶̶̷̻̺̻ͮͤ 4HARMA63 (OLI% 4URENDRA7
AND#OSE"  ˺̷̸̶̷̵̷̴̺̳̹ͩͮͤͦͩͰͮͰ̷̴̴͞ͳ̴̷̹̽͝͠ͳͳ̹̹ͥ͞
̷̷̸̺̻ͣ # "RISTATA ̻͝Ͱ Ͱ̶̴̺̳̹Ͱ̷̴ͮͯ͠ Ͱ̵̳ͮʹ̷̴ͮͯ ̴̷̴̳̳̺ͥͮͮͯ͠͞
̷̷̸̵̶̴̺̹ͣͮͮ͠ ͱ̸̹ͮͯͤʹ̴̵̳̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̸̷̴̸̺̹̳̹ͮ̽ͮͣͤ͟͠ 4HARMA
63 4URENDRA7AND(OLI% ̵̸̹̻ ˮ̴̸̶̴̴̸̺̹̳̺̻̳̺ͮͮͮ͟Ͱ̴̶̺̈́ͨ
̷̴̴̺̳̹̹̹ͤͨͥ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̴̷̴̳̽ͤͮͦ͟ ̶̴̳̺ͮ͞ 'UMARIA OFCINALIS
Ͱ̴̳̳ͮ̽ͮ͞͠Ͱ̵̴̷̸̶̷̵̷̴̴̷̺̳̹̈́̽ͮͦͩͮͤͨͮͦͤ͟͠͠ͱͦ ̹̺ͭͩ̈́͟Ͱ̷̵̹ͮ͟͠ Ͱ̶̸̹̻ͮ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̻ͮͮ͟ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ  ̹ͩͰͱ̴̳̻̽ ̽ Ͱ̶̸̹ͮͮͤ
Ͱ̶̷̴̺̹̹̻̳ͤ̈́ͤͣ̈́ͣ͠͠Ͱ̴̹̹͂̈́͟Ͱ *VANOV*( 7RANCHEVA3; .ARCHEV
"4 1ETKOVA/5 "NEVA*: %ENEV11 (EORGIEV7(AND1AVLOV"* 
̵̸̹̻ ˹̸̳̹ʹ̵̶̴̵̴̹̳̺̳̹ͮͮͪ̈́ͯ͟͠Ͱ̸̵̶̹̺̹ͮͮͰ̻Ͱ̶̳̳͠ͱͰ"USTERALIA
̵̶̸̴̷ͩͮͮ̈́̽̈́͂͟ʹ̹Ͱ̹͞ͰͮͰ̴̈́ͮͦͬ͟͠ͱͦ̈́Ͱ ̹͝͠ͱ̵̷̹̺̳ͦͩͮͦ̈́̈́̽̈́͠͠ ̸̹ͮ͠
̷̵̹̳ͩͪ̈́ͱ̴̷̹ͤʹͮ͠Ͱ̳ ̵̷̶̴̹̹̺̺̹̳̺̈́ͩͮͦͪͮͮ̈́̈́ͦͥ̈́̈́͝͠͠͠ ̶̷̶̷̸̴̶̴̵̶̷̴̸̹̺̹̺̺̹̺̹̻̹̹̺̹ͩͦͪͮͤ̈́ͤͮͤ̈́̈́ͩͩ̈́͟͠͞Ͱ̶̴̵̷̹̻̹̹ͤͮͤ̈́̽ͦ͟͠
̶̺̳̹̽ͤ &UROPEAN .EDICINES "GENCY  $OMMITTEE ON )ERBAL
.EDICINAL 1RODUCTS ).1$    ˺ ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̳
Ͱ̶̸̹̳ͮ ̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹̳ͥͩͩ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̷̴̴̺̳̹̹̹ͨͥ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻
'UMARIAOFCINALIS ̷̵̵̴̵̹̳̹ͩͨͮͯͩͮͯͤ͠ͱ̸̹̹ͥͰ̸̸̳ͮͮ͠Ͱ̴̴̳̽ͮͯ͞
̷̵̷̸̵̴̳̺̹̹̺̺̹ͥͩͩͮͯ ̷̷̸̺ͣ  ̹ͭ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵̹ͮ͟͠ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ ̵̈́Ͱ̴̈́Ͱ
̵̸̷̵̴̷̴̸̳̹ͤͮͦͩ̈́͞Ͱ̷̵̷̴̺ͮͦͣͤ̈́ͰͰ̶̵̹ͮͰ̸̵̳̺̹ͪ̈́Ͱ̈́ 4(15 4(05 
"-1 ˵̸̶̵̸̸̺̳̺̺̳̹ʹ̴̽ͮʹ̻ͩ̈́͢͟Ͱ̷̴̵ͮͭͮͯ̈́Ͱ̷̴̴̳̳̹̹̺̳ͨ̽ͥͨͥ͠
̵ͩͱ̹̹ͤͥ ̵̴̻̻̈́̈́̈́͝͠͝  ̷̶̷̵̴̹̺̻ͦͮ͠  ̵̷̵̺ͮͥ̈́ͪͮ̈́͟͠Ͱ 4HARMA 63 
1RAKASH5 4URENDRA7 3OOPAKARKI/AND(OLI%  
̷͇̺Ͱ̷̵̵̷̸̶̵̸̺̳̻̳̺̳̺ͥͩ̈́Ͱ %IGESTIVESYSTEM CREATIONSOF
TOXICELEMENTS 
o̷̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ˶̵̸̻̻̹ͤͮ͟Ͱ̹ͥ͂ $URCUMALONGA
o̷̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ̴̶̷̸̳̺̻̻̌̈́ͤ̈́ͮ͠͠͝͠ 1HYLLANTHUSEMBLICA
o̷̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ˹̷̵̴̷̳̻ͤ̈́̈́͂ͮ͠͞͝͠ 5ERMINALIACHEBULA
o̷̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ˹̷̵̴̷̷̵̸̳ͤ̈́̈́͂̈́ͮ͠͝͠ 5ERMINALIABELLIRICA 

˵̸̶̵̸̸̵̷̴̺̳̺̹ͱ
˶̵̸̻̻̹ͤͮ͟Ͱ̹ͥ͂
$URCUMALONGA

˯̶̸̵̺̺̹̳̈́ͮͨͦͤͨ͠ ̵̴̷̵̴̶̵̳̹̳̺̳̳̳ͤ̈́ͣ̈́̈́ͤ̈́͠͝Ͱ̴̸̸̵̸̴̻̻ͮͤ̈́ 
̸̳̺̳̹ʹ̷̴̵̷̴̳̔ͣ͟͠͠ ̴̷̵̷̴ͪͮͥ̈́͝ ̵̴̷̹̹͝͠ ̶̴̷̴̳̈́͝ ̸̵̸̴̻̻̏ͤ̈́ ͈̹Ͱ̷̷̴̹͟ Ͱ̶̸̹̻ͮ ̵̹̺ͩͮͰ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̻ ̺̳ ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠
̷̷̸̺ͣͮͰ̴̶̸̵̸̺̻̻̈́ͨͤͮͰ̶̷̴̴̶̹ͮͮͦ̈́͟͟͞͠͠ʹ̷̴̴ͱͦ 4PINDLER4
ETAL  ˹̸̳̹ʹ̶̴̹̳̹ͩͮ ̸̵̸̴̴̴̹̻̻̳̺ͭͤ̈́̽ͮͯ̽ͮ͟ʹ̻Ͱ̳̺ͮ
̶̴̺̻̹ͩ̈́ͨʹ̵̴̴ͮ̈́ͱ̷̴̸ͩ̈́ͮ͞ ̹ͩͰͱ̴̳̹̹̺̹̽ͥ̽̈́͟͢ͳ ̶̷̷̺̳̺̹̳̺̺ͥͩͮ ˸̵̹̻̳͞Ͱ̵̺̹̈́Ͱ̴̷̴̳̳̹̽̽͞ ̸̵̸̴̵̵̹̻̻̹̺̹ͭͤ̈́ͩͮ̈́̽͟͢Ͱ̸̺̻ͮ
̷̴̴̷̵̳̺̹̹̳̺̈́ͮ͂ͣͩ̈́͂͟͝͞˸̵̹̻ͮͤ͞ ̸̵̸̴̻̻ͤ̈́Ͱ̶̴̹̹̳̹̈́̽ͦͮ͟͢͠ͳ
̈́͟͢ͳ̴̴̵̸̳̳̹̹̹̹ͮͮ̽ͩͤͥ͟ͳ̵̷̴̴̻ͩͮͬ͟ͱ̷̴̴̳̳̽ͩ͠ͱ̸̳̺̈́ͮͰ̴̶̸̴̹̺̺̹̈́ͪͮ̈́̈́Ͱ (AEDEKE+ /OBLE/" #ORDER8"  
͈̹Ͱ̷̷̴̹͟  ̹ͭ ̸̵̸̴̻̻ͤ̈́ ̹̺ͩ̽ͮͮͰ̴̹ Ͱͩͮ͠Ͱ̳͢ ̴̳ ̵̈́Ͱ̷̴ͨ
̵̷̵̺ͮͥ̈́ͪͮ̈́͟͠Ͱ̷̶̷̵̴̸̵̹̺̻̹̈́ͦͮ͠Ͱ̈́˸̵̵̸̵̸̴̹̻̻̳ͮͩͮͯͤ̈́ͤ̈́
̴̹ͭ͟ͱ ̶̶̷̵̶̹̺̳̹ͩ̈́ͥ͠ͱ ̴̽ͮʹ̷̴̴ͱ ̵̈́Ͱ̴ͱ ̴̳̳̹̹̽ͥͨͥ͠ ̷̶̷̵̴̹̺̻ͦͮ͠ ,HAJEHDEHI1ETAL  
˹̸̳̹ʹ ̸̵̸̴̻̻ͤ̈́ Ͱͩͮ͠Ͱ̳͢ ̴̳ ̷̺̳̹ͤ̈́̽ͤ͝͠ ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ  ̴̹ͮ͟ ̽
̷̴̳ͤͦ̈́̽ͤ̈́Ͱ̸̷̷̸̺̳̹̹̺̻̹ͥͣͩ͠ͱ̳ͥ͢Ͱ̶̺̻ͮͤ͠ͱ̷̴̴̴̶̸̴̳̹̹̹̹̳̺̳ͪ̈́͂̽ͮͤͣͣ̈́̽ͮ͟ Ͱ ̶̸̷̷̴̺ͮͦ͠ ͤͱ̳̽ͦ  Ͱ ͱ̸ͮͦ Ͱ̻̈́͟͝Ͱ̶̳̺ͨ͢ͱ
Ͱ̶̸̹̺̻ͤͰ̴̴̳ͱ ͥ͠ͳ̸̹̽ͮ ̷͔ͯ ̷̷̸̺ͣ ̶̻̺̽̈́ͨͬͨ͢͝͠ͱ Ͱ ̵̶̴̶̴̶̴̻̺̹̺̻̻ͩͮ̈́̈́̈́͠ ̸̵̸̴̻̻̳̹ͤ̈́ͤͯͤ͢Ͱ̵̴̷̶̴̷̵̴̻̈́ͮͥ̈́̈́͟͞ͳ̴̶̴̴̻̹̹̹̽̈́̈́ͤͭ̽ͮ͟͠ʹ̷̴̴ͱ̵̈́Ͱ̴ͱ̸̵̻̻ͪͰ̸̵̹Ͱ̈́ 1AN8ETAL  
˶̵̸̴̻̻ͤ̈́ ̴̳̺̽ͮͯ͟ ̷̴̻̽ͤͬͰ̳̺ͮ ̴̳̳̽ͩͨ̈́͠ ̵̷̸̳ͪ̈́͂  ͱ̸̈́ Ͱ̴̸̳ͮͮͳ̶̷̷̴̶̴̵̵̺̳̳̺̻̺̳̹̹̹̹̻̻̻ͨͩ̈́̈́̈́ͤ̈́ͥͮͤͭ̈́͟͟͟͞͝͝͠͞Ͱ̈́
̴̽ͮʹ̵̷̶̷̴̴̶̵̴̻̺̺̺̹̳̻̹̽ͮ̈́ͨͥ̈́̽ͤͥ͢͟͠ͳ̸̹̽ͮ ͩ̈́͟Ͱ̻ͮͭͳͮ͞
̷̷̸̺ͣͮͰ̴̶̴̶̴̺̻̻̈́ͨ̈́̈́͠ :EKOLLU4, ETAL  
˶̵̸̴̻̻ͤ̈́ ̸̳̺ͮͰ̴̹ Ͱͩͮ͠Ͱ̳͢ ̴̳ ̵̷̶̹ͩͪͮ ̴̹̻ͤ̈́͝ ̵̷̹͞Ͱ̴ͮ 
̶̹̹ͮ͝͠Ͱ̹ Ͱ ʹ̵̹ͮͰ̈́ͯ ̸̴̴̺̳ͮ̈́  Ͱ̴̈́ ̴̳̺̽ͮͯ͟ ̵̴̻ͩͮͥ̈́͞Ͱ̳̺ͮ
̶̷̸̵̷ͪ̈́ͳ̷̴̺̻̳̹̺ͩͮ̽ͮͩͪͮ̈́͟͠ͰͰ̷̹̹̳̽̽͟͠ʹ̴̵̷̹̻ͤʹͮͤ̈́ 
̹ͭ Ͱ̳ʹͮ͠Ͱ̹ ̵ͩͮ ̸̵̷̹͠ͱͪ̈́͂ ̹ʹ̵̴̴ͮ̈́ͱ ̈́ ̷̴̺̳̹̹̻ͤ̈́ͤ͝͠͞
̶̴̵̹ͮͤ̈́͟ 4UBAUSTE"3 #URANT$'  
͈̹Ͱ̷̷̴̹͟  ̹ͭ ̸̵̸̴̻̻ͤ̈́ ̶̵ͩͮͱ͢ Ͱ̴̹̈́͟Ͱ̷̴̴͠ͳ ̴̶̺̹̻̻ ̶̸̷̷̴̺̹͂͠
̶̸̵̻̻̳̺̻ͤͮ͠ ̶̹̹ͮ͝͠Ͱ̹Ͱ̻̹ͤͰ̴̳̳ͦͰ̴̳̺̳ʹ̷̴ͨ /A-9ETAL  

˵̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ
̴̶̷̸̳̺̻̌̈́ͤ̈́ͮ͠͠͝͠
1HYLLANTHUSEMBLICA
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̹ͩͮ͟͠ Ͱ̷̸̸̸̶̻̺ͮ̈́ͨ̈́ͨ͠͠Ͱ̴̺̳̈́ͤ̈́̈́Ͱ̴̸̵̶̴̵̷̺̳̹̹̈́ͬͮͦͮͮͦ͞Ͱ̴ͮ Ͱ̶̶̸̵̴̺̹̻̳̹̹ͤͮ̈́̈́͞͠͝Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̴̸̴̹̺̹̈́ͮͰ̻
̸̶̹̺̻ͮ͠ ̸̵̴̳̹̺ͮ ̵̹̳ͮͣ͝͠Ͱ̴̈́ ̸̳ͨͪ̈́ͯ͠ ̴̳̹̺̳̽̈́̽̈́͠˰̶̴̴̳̈́ͱ1HYLLANTHUSEMBLICA̶̴̵̷̴̺̺̺̹̺̹̺̹̺ͤ̈́ͮͨ̈́̈́ͮ̈́̈́ͩ̈́ͮ̈́͠͠͞͠͞
̷̵̷̴̺ͣͤͮ ̸̳̺̳̹ʹ̷̵̴̷̶̳̹ͣ̈́ͤ͠
̷̷͍̳̻̽ͩ͢͝͞ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺̻ͮͮ͟  ̵̴̹̺̳̳̻ͩͮ̽ͩͨ͠  ̴̶̷̴̳̺̺̻ͮͩͮ͞ ̴̸̷̵̴̴̳̺̳̺̳̻̺̹̻ͮ̈́ͨ̈́̈́̽͝͠ͳ̻̈́͟͞ͳ
˰̷ͮ͟Ͱ͠ͱ̶̴̴̷̶̴̳̹̺̳̺ͮͨ͟͞ͳ̸̸̶̷̸̶̷̵̷̴̴̺̺̳̈́ͨ̈́ͨͩͮͤͨͮͦ͠͠
̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̵̸̹̻ͨͩ̈́͠Ͱ̴̳ͨ̈́͠Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺̈́1HYLLANTHUSEMBLICA
̻͠ͳ̴ͮͮ͟ ̵̴̵̸̸̳̳̺̹̳̳̺̳̹ͥ̈́ͩͮ͟͝͞Ͱ̷̳͠ ̹ͭͰ̴̹̳ͰͰ̳ʹ̶̳̺ͨ͢ͱ ̶̹̺ͮͨ͟ ̷̵̶̷̸̺ͩͩͮͰ̴̹ͳ ̵̳̹ͦ͞Ͱ̹ͳ ̹̳͟͝Ͱ̸̹ͳ  ̶̸̸̹̈́ͨͮ͠
̹ͤʹ̷̴̽ͮʹ̻Ͱ̵̳̺ͮ̈́Ͱ̷̴ͨͥ͠ͳ̸̹̽ͮͰ̸̵̹Ͱ̵̻̹̹̈́̽͟Ͱͮͦ͠ͳ̷ͯ̈́͟
ͦͰ̵̹ͮͦ ̴̳ ̷̳̺̈́͟͝ ̽ ̷̷̸̺ͣͮͰ̴̶̺̈́ͳ  ̴̴̳̳̹ͥ̈́̈́ͯ͠͞ ̹͟ ̵̷̷̵̷̴̴̵̷̵̷̴̸̺̹̹̳̳̺̻̳̻ͣͥͩͩͥ̈́ͤ̈́͟͠͝͠ "KHTAR.4ETAL  

˸̵ͮ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͦ ̴̳ ̺Ͱ̵̴̳̳ͮͦ 1HYLLANTHUS EMBLICA ̸̹̳̳ͩ̽Ͱ
̴̶̴̳̺̺̽̈́ͨ̽ͮ͟ʹ̻Ͱ̵̳̺ͮ̈́Ͱ̷̴̵̷̵̺ͨͮͥ̈́ͪͮ̈́͟͠Ͱ̸̵̹̳̻̈́ͩͭͰ̷̶̷̵̴̳̺̹̺̹ͮͦͮ͠Ͱ̵̹ͮͯͩͣ̈́ͨ͠ ̸̳̺̳̹ʹ̸̵̹̳̻ͩͭͰ̶̴̶̷̵̷̳̺̺̳ͮͪͰ̶̴̴̶̶̷̹̻̹̺ͮ͂ͮͤͮ͟ ̶̷̵ͪͱ̶̴̻̈́ͮ͟ Ͱ̶̶̴̶̸̺̹̻̻̺ͤͮ̈́̈́ͮ̈́̈́͟͞͠Ͱ̸̷̹ͮͯ͞
4URYANARAYANA 1 ET AL    ̶̺͆̈́ͨͬ̈́ͨ͠ ͪ̈́͠ͳͭͮͦ ̷̷̸̺ͣ̈́Ͱ
̹ͩͱ̶̴ͳ̶̺ͨ͢ͱ ̴̸̶̴̴̳̺̹̳̺ͮͮͮͤͮ͟ Ͱ̶̳̺ͮ͠Ͱ̶̹̺ͱͤͮ 1HYLLANTHUS
EMBLICA ͱ̸̶̸̳̺̹̈́͞Ͱ̵̷̹̻̺̳̺̹̽ͨͤ͢͠Ͱ̶̸̹̹̹ͮͥͰ̶̺̻ͤ̈́Ͱ̴̺̳̻̈́ͤ̈́$̈́
̸̺̳̹ʹͰ̷̸̸̸̶̸̴̷̴̹̹̺̹̹̺ͮ͂̈́ͨ̈́ͤͩ̈́͠͠Ͱ̴̴̺̳̻̈́ :ANG#ETAL  
˺Ͱ̳ʹ̶̳̺ͨ͢ͱ ̷̸̶̵̸̹̺̳̺̹ͭͩ̈́͟͠Ͱ1HYLLANTHUSEMBLICAͰ̹̽̈́͟
̸̶̴̷̷̸̳̳̺ͤͥͤͤ̽ͦͮͮͯͣ͢͟͠͠ͱ̸̴̶̴̴̺̻̹̹̈́ͮͮͥ͟͠
̷̴̷̹̺̈́͟͠ͳ  ̵̹̺ͩͮ̈́͂͟ ̷̷̸̺̻ͣ ̵̷̵̷̸̶̴̹ͥ̈́ͩͮͮͦ͟ ̵̷̶̹ͩͪ̈́Ͱ ̈́
̵̷̴̸̴̹̺̳ͩ͂̈́̽ͮ $HATTERJEE63 ETAL  
̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ̸̴̴̹̳̳̳̻̹̹̻ͤͮ̽̈́ͤͤ͟͟͠ͳͳ̵̴̸̳̹̺̳̳̳̳̺̈́ͩͮ̽ͩͨͮ͞͠Ͱ̴̶̺̈́ͨ1HYLLANTHUSEMBLICA :OKOZAWA5 ETAL  
̻̳͆͠Ͱ̴̷̴̴̶̳̳̳̺̺̈́̽̽̈́ͨ͟͟͞1HYLLANTHUSEMBLICAͰͩͮ͠Ͱ̴̳̺̳ͮ
̏ͥ͠ͳ̸̴̹̳ͥ̈́͠ ͱ̸ͮͯͱͰ͠ͱ̶̹̹͢͝ͳ̴̵̵̷̸̺̹̳̹̹̻̺̳̈́ͥ̈́̈́ͨ̽̽ͮ͟͟͝͠  ͱ̸̳ ̸̳̺ͮͰ̶̻̺ͨ͢ͱ ̵ͩͮ ̷̳̺̈́̈́͟͝ ̈́ ͢ ̷̵ͩͬͮͤ ̷̴̹̽ͮͤͤ  ̹ͭ
̷̹ͤ͝ʹ̻ͬ͢Ͱ̸̶̶̴̷̺̺̻̹̹ͮ̈́ͨͮ̽ͩ̈́̈́͟͠͠Ͱ ̶̵̹ͭ̈́ͩͮͱ̵̹̽͢Ͱ̸̺̻ͮ
̳̺̹̹ͩͥ̈́͂͠p̷̴̵̷̴̴̷̵̳̺̹̺̹̳̺̹̳̺̈́ͮ͂ͮͩ̈́͂̈́ͣͩ̈́͂͟͝͞˱̷̻̺̳̺̽ͨͮ͠ ̷̸̶̷̵̷̴̺̻ͩͮͤ Ͱ̸̳̳̽ͮ͠ ̴̳ ̷̴̹̺̳ͩͪ̈́͠ ̵̶̴̹ͮͮ͠ Ͱ ̵̸̵̹̳̺̹ͩͣ̈́ͮͪ̈́̽͠Ͱ̸̶̸̴̷̴̵̷̺̻̻̳̳̺ͮͨͩͮ̈́̈́͟͟͠͝ (HAHARY" ETAL 
4URYANARAYANA1 ETAL 3AMANA,7 ETAL  

˵̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ
˹̷̵̴̷̳̻ͤ̈́̈́͂ͮ͠͞͝͠
5ERMINALIACHEBULA
˯̶̴̴̺̺̺̳̈́ͮͨ̈́ͮ ̷̻̹͞͝͠Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̳̹ͥ͠Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̶̹ͤͮ͠ 
̴̵̴̴̳̺̳̹ͦ̈́ ̶̷̴̹̽ͮ͟ ̷̴̻̈́͞͝͠ ̴̳̺̹ͩͨͤ̈́ͮ͠Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̶̷̵̴̺̳̹ͮͰ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̷̴̹̹͂͠Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̴̷̹̈́͠͠Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̵̴̳̳̹̹ͦ̈́͟Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠ ̷̷̴̹ͥ͝Ͱ̸̶̻̹̺̻ͮ͠
5 CHEBULA ̸̵̹̳̻ͩͭ͢ ̷̵̶̸̺̳̺̻ͩͮͨͮ͠ ̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̹̹ͥ
̵̸̺̳̺̻ ̈́ ̳ͤ͢ ̵̹̺ͩͮͰ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̻ ̈́͟ͳ 5AMHANE .%  ET AL 
  ˺ͮͱͰ̷̴̹͠ ̶̴̳̽ͦͮͮͯ Ͱͩͮ͠Ͱ ̴̳ ̶̹ͮ̽͠Ͱ̻ ̴̸̹̹̹̻͝͠
̴̸̻̹ͬ͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̹̹ͥ ̵̸̺̳̺̻ ̈́ ̷̴̴̹ͩ̈́ͩͬ͠ͱ ̴̷̵̷̴̴̶̷̸̵̷̵̴̶̶̵̴̴̷̵̳̺̻̹̹̹̺̹̹̹̺̳̺̻̻̳̹̻̳ͮͨͪͥͥͥ̽̽ͮ͆͠͠ 4HARMA1 
ETAL  ˲̴̸̳̹̺̳̳̺ͩ̽ͤ̈́ͮͮ͠͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ5CHEBULA̹͟Ͱ̷̷̴̳͟
̶̷̴̴ͮͮͤͮ͞͠ ̶̹̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͤͮ  ͱ̸̈́ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̻ͳ̺ͨ ̹̹ͯͥ
̵̴̺̳̻ͮͪ̈́ͯ͟ ̸̵̶̴̶̹̺ͮ̈́ͨ ̵ͩͮ ̶̶̴̳̺ͩͮͮͦ͞ ͱͰ̳ͮͭͦ Ͱ ̺̹Ͱ̶̺̈́ͯ
̸̴̸̸̺̳̹ͮͬͪ̈́̈́ͬͮͦͮͬͰ̵̹̳̳ͮͦ̽ͦ͟͠ 4EYYED". ETAL  
˸̵̴̶̴̷̷̸̶̹̹̺̳̈́ͣͮͤ͠ͱ̴̷̸̶̵̸̹̹̺̳̺̻ͥ5CHEBULA̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̷̸̶̷̵̷̴̴̸̴̴̺̳̹̹̈́ͩͮͤͨ̈́̈́̈́͠͠͞ 7ANI5 ETAL  

̺Ͱ̵̴̳ͮ .ARUTHAPPAN7 ETAL ̵̸̹̻*SRANI%" ETAL  
̷̴̴̹̌ͨ̈́͠ ̶̸̹̻ͩͮ͠  ̹ͭ Ͱ̹ͦ͟ͱ̺ͨ ̹͟ ̶̸̳̻͟͠ ̶̺ͮ͠ͱ  ̸̵̹ͮ 
̹ͩ̈́͟͠Ͱ5CHEBULA̳ͤͳ̺ͨͰ̶̸̴̸̶̴̴̸̹̻̳̺̹̳̺̻̳̺ͮͮͮͮ͟Ͱ̴̶̺̈́ͨ
$HANG$- ETAL  ˸̹ͮ͟͠5CHEBULÄ̴̹́͢͟͢ͳ̷̶̺̽ͬͮ
̳ͳ̵Ͱ̷̷̶̸̵̺̳ͮͮͦ͟͞Ͱ ͱ̸̈́ͰͰ̹͟ͱ̺̺ͨͰ̵̴̳̳ͮͤ͟͠ͱ̷̵̷ͩͰ̵̸̈́ͮ
̷̴̴̷̴̳̳̺̹̹̹̹̺̳̻͂ͦͩͥͥͩͪ̈́͟͠ 3EGE// ETAL  
̶͈̹̈́͟͠ʹ̷̴̴ͱ ̴̳ ̺Ͱ̵̴̳̳ͮͦ ͰͮͱͰͮͮ͠ ̶̴̻ͮͨ͠ ̴̴̸̴̳̺̳̳̳̺̻ͮͣ̈́ͮ̈́͟͠͞ͳ 4HIN5: ETAL  

˵̸̶̵̸̵̸̺̳̺̻̺ͣ̈́Ͱ
˹̷̵̴̷̷̵̸̳ͤ̈́̈́͂̈́ͮ͠͝͠
5ERMINALIABELLIRICA
˯̶̺̺̈́ͮͨ ̵̷̵̷̴̺̺̹ͮͩ͂ͮ͟  Ͱ̸͠ͳ̳͞ͳͮ͞ ̷̷̵̈́͢͝͠Ͱ̻ ̸̶̹̺̻ͮ͠ 
̶̶̷̵̺̹̺̹ͮ͠  ̶̴̴̳̹ͩ̈́ͮ ̷̷̵̸̶̹̈́ͮ͟͝͠ ̈́ ̷̷̵̸̴̴̳̈́̈́͝͠  ̳ ̸̺̳̹ʹ
̷̴̹̹ͩ̈́ͣͮ͠͠ ̳ͥ̈́͢͠Ͱ̈́ ̷̷̳ͥ̈́͠Ͱ̸̶̻̹̺ͮͮ͠ ̷̴̴ͣ̈́ͤ̈́̈́̈́͠͝ ̴̴̳̈́ͥͮ͠
̷̵̴̴̺̳ͤ̈́̈́ͥ͠ ̴̴̴̴̺̳̳̈́̈́ͥ͠ ̳ͣ͠Ͱ̴̳ͮ ̴̴̴̳̹̳̈́ͥ͠˺ ̈́ʹ̹Ͱ̷̶̺̳̹ͤ͠
˸̹̻ͮ͟͟͠ʹ̷̴̴̳̳̺̳̹̺̳̹ͥ̈́ͥ̈́͝͠Ͱ̹ͳ̸̶̹̺̹ͮ͠ͳ̶̷̵̺̹̺̹̳̈́ͣ̈́͂ͤͮ͟
˵̸̶̷̵̷̴̴̺̳̹̹ͩͮͤͨ͟͠Ͱ̷̷̴̹͟ ̹ͭ5#ELLERICA̳ͤͳ̴̸̵̴̸̺̳̺̹̻̳̺ͨͮͤ̈́ͮ͝Ͱ̴̶̵̷̶̵̵̴̷̴̺̹̹̳̺̹̳̺̹̈́ͨͭͩ̈́ͮͦͩͥ̈́͟Ͱ 4ABNIS4 
̵̸̹̻ ˰̳ͱͰ̴̶̷̴̺̹̹̈́ͨͩ̈́ͣ̈́͠͠Ͱ̹ͩͱ̶̴ͳ͢Ͱ̶̸̴̸̶̴̴̴̶̹̻̳̺̹̳̺̻̳̺̺ͮͮͮ̽̈́ͨ͟͟5#ELLERICA (ULERIA4 5IKU", 3ANA4  
˸̵̹̺ͮͰ̵̸̳̹ͮ̽Ͱ̳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͨ ̹͟Ͱ̷̷̴̳͟ Ͱ ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̴̳
̳ͤͮͬͦ˺̶̵̺̳̈́ $HOUDHARY(1  
̴̻̹̹̻̓ͤͤ͟͠ͳͳ̷̷̸̶̴̵̶̺̹̳̹ͮͯͣͩͮͮͯͩͮ̈́͟͟͞͠ʹ̷̴̴̸̵̳̹̳̈́ͤͣͥ̈́Ͱ̵̷̵̹̳̹̺̈́ͩ̈́ͣͪ̈́͂̈́ͤͣͪͮ̈́͠͠Ͱ ̹̹ͭ̽͟Ͱ̵̶̹̹̻̺̺ͮͩͮͩͮͮ͠͠ 
̹ͭ Ͱͩͮ͠Ͱ ̷̴̴̺̳̹̹̹ͤͨͥ͠ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ 5ERMINALIA BELLERICA ̴̳
̴̴̶̶̷̷̻̻̺̻̈́ͤͮͤͤͮͬͯ ̸̵̷̸̴̴̵̴̴̴̹̳̺̻̻̹̳̻̻̻̽ͤ̈́ͮ̈́ͥͤͨ̈́ͤ͠͠
Ͱ̹̈́ͩ͟Ͱ̈́ͨ͟INVITRO ̹ͤʹ̴̳ͰͰ̳ʹ̷̵̶̷̸̳̺̺ͮͩͩͮͰ̴ͮͤ͟͠ͱ̸̻̈́͠Ͱ̴̴̳ͱ̴̸̷̷̴̴̻̹̹̺̺̳̈́ͤͤͩͮͦ̽ͦͰ̵̹ͳͰ̴̳̻ͨ͠ͳ̴ͮͮ͟ %AS13 ETAL 
 ̴̻̹̹̻̓ͤͤ͟͠ͳͳ̷̷̸̺̹̺̈́ͣͮ̈́ͩ̽ͮͮ͞Ͱ̴ͮͯͰͩͮ͠Ͱ̴̵̷̶̴̴̳̹̳̹ͩͪͮ̽ͥ͢ͱ̵̴̸̳̺̳̹ʹ̶̴̻̹̳ͮͩͮ̈́͝͠Ͱ̸̵̷̶̹̹ͤͮͦ̈́͟͟͠ʹ̷̴̴ͱͦ
$HOUDHARY (1    ̻͆Ͱ ̺ͩ̈́͟Ͱ̷̵͟ʹ̷̴ͮͯ ̵̵̷̴̹̺̳ͩͮ̈́ͯͮͯ͟
̷̷̸̺ͣ Ͱ̴̹̹̹ͥ͟ ̈́ ̷̴̺̳̹̹͠Ͱ̹̹ͥ ̷̸̶̵̸̺̳̺̻ ̹ͩ̈́͟͠Ͱ 5ERMINALIA
BELLERICA ͱ̸̵̹̈́ͩͱͰ͠ͱͳ̴̴̶̷̸̵̷̵̴̷̷̸̺̹̺̳̺̺̹̺ͨͩͤ̈́ͮͯͮͮͯͣͰ
̵̹ͩ̈́Ͱ̴ͱ̴̴̴̈́̽̈́̽ͮʹ̷̴̴ͱ̷̵̶̸̴̸̺̳̺̻̹ͤͩͮͨͮͮͬ͠͠Ͱ̸̸̹̹ͮͬͰ̵̸̹̹̺̳̺̻ͥ˸̵̶̴̶̴̴̻̺̺̺̳ͮ̈́ͨ̈́̈́Ͱ ̳ͣ͠Ͱ̴̹̹͂̈́͟Ͱ̸̳̳̹̈́͂̈́͟͠͠Ͱ̹ͤʹ̷
̻̺ͮ͝ Ͱ̹̈́ͩ͟Ͱ̴̳̹̈́ͨ͟͠ͳ ̳̽ ̴̵̷̴̳̺̳ͮ̈́ͯͮͯ͟ ̷̷̸̺ͣ  ̶̺̻ͮͤ͠ͳͳͮ͞
̵̷̶̵̳̹ͪ̈́͝͝ͳ̴̳̹̽ͮ͝ʹ̻ͳ̶̷̸̵̷ͮͪ̈́͞ͳͰ̵̶̹ͩͰ̸̷̴̸̺̳̈́̈́ͮͬͮ͞ ̳
̸̺̳̹ʹ̴̴̳̹̻̽̽̈́ͨͬ͞͝͠ͳ̶̵̳̹̹ͮͩͦ͟͞͞ʹ̷̴̴ͱ̷̵̷̸̷̴̸̽ͮͬͮ̈́͞͞
̷̴̻̽ͤͬͳ̷̵̶̸̸̷̴̸̺̳̺̻̳ͮͩͮͨͮͮͬͮ͞͠͞ ,UMAR# %IVAKAR, 
5IWARI 1  4ALHAN .  (OLI %    ˹̸̳̹ʹ Ͱ ̷̸̶̷̵̷̴̺ͩͮͤ̈́ ̴̳
̺Ͱ̵̴̳̳̹ͮͦ͟Ͱ̷̷̴̹͟ ̹̳̹ͭͥ͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ͠ Ͱ̷̴̳ͮ̈́̽͟͠5ERMINALIA
BELLERICA  ̹ͤʹ̷ ̻̺ͮ͝ Ͱ̸̵̶̴̹̺̳̳ͮͮ Ͱ ͱ̸̶̹̺̈́ ̴̷̴̳̺̳̺̹̹ͮ̈́ͮͥ͟͝͞
̵̷̵̳̳̺̻ͩͩ -ATHA3$ %AISY1  

˭̷̵̷̸̵̴̸̳̺̹̹̺̺̹̳̳̺ͩͩͮͰ̴̶̺̈́ͨ5CHEBULA ̷̻̹͞͝͠Ͱ̸̶̳̹̺̳ͮ̈́͂͂͠
̷̵̹̈́̽ͤͮ ̶̴̹̳̳ͩͮͰ̳̳̺̹ͥͨͦ͟͝ʹ̷̵̷̳ͦ͠ .AHESH3 5CHEBULA
8ILLIUMSON&/  ˺̹̹̈́ͤ͟ ̷̴̴̷̸̶̵̸̹̺̳̹̺̳̺ͭͨͮͯ͠5
CHEBULA ̴̽ͮʹ̻͢ ̷̸̶̴̶̳̺̹̺̹̺ͥͩͮ̈́ͨ͞  Ͱ̸̸̴̳̻ͮͮ͠ ͰͰ̷̷̴̴͟ͱͤ
̵̴̳̻ͮͣͤͩ̈́ͪͮ ̴̵̴̹̳̻̳̳̻̈́̽̈́̽ͮ̈́ͩ̈́̽ͮͤ̈́͟͟ ̸̴̹̳ͤ̈́ͪ̈́͝ͱ Ͱ̶̵̻̹ͦ͝- ̻̹̺͆ͩ̈́͟͠Ͱ̷̵͟ʹ̷̴̹ ̹̹ͭͩͮ͟͠5ERMINALIABELLERICAͰ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ
̴̴̷̸̶̷̵̷̴̹̻̺̈́ͤͩͮͤ̈́͞ 5ASDUQ44 ETAL  ˮ̴̴̳̹ͥ̈́ͮͯ͠͞ ̴̷̴̴̳̺̺̹ͮͥͨͤ̈́͠ͳ ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ ,UMAR #  ,ALYANI %  )AWAL
̷̷̸̺ͣ ̻͝Ͱ ̵̴̹̺̳ͮͤͮͯ ̹̹ͭ͟ ̸̶̴̶̺̹̹̺ͮ̈́͞  Ͱ̸̸̴̳̹ͮͮ͂͠ ̷̵̺̺̳ -. 4INGH4  
̵̷̴̹̺̳̹ͦͤͤ͠ ̵ͩͮ Ͱͩͮ͠Ͱ̈́ ̴̳ ̷̳̺̹̺ͥͩͪͮͮ ̵̻ͭ̈́Ͱ 5ASADUQ 4" ˲̵̺̹ͩͮͰͮͯ ̈́ Ͱ̴̹ͮͯ͟ ̷̸̶̵̸̺̳̺ Ͱ̹̹̈́͟͠ͳ̺ͨ ̴̴̳̹̽͞ͳ ̴̷̳̳ͥ͠ETAL  ˭̷̴̷̶̷̵̴̷̴̸̹̳̹̹̺̳̳̺̈́ͩ̈́ͩ̈́ͤ̈́̈́ͥ̈́ͩͦͮͤ̈́ͮ͟͠͞͠͞Ͱ̴̶̺̈́ͨ ̴̺̹ͮ͞ͳ̈́ʹ̵̴̳̹̽ͮʹ̻ͳ̹͞ͳ̸̳̺ͮͰ̴̶̺̈́ͳ 4HARMA64 4HARMA
5 CHEBULA ̻̳͝͠ ̹͟Ͱ̷̷̴̳͟ Ͱ ̷̸̶̷̵̷̴̺̳ͩͮͤͦ ̴̳ ̵̴̈́̽ͮͦ Ͱ̳ͮͦ͟ 6, 4INGH"  

ɁȼȱɌ ɉɊɈ ȾɈɄɅȱɇȱɑɇȱ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə ɎȱɌɈɄɈɆɉɅȿɄɋȱȼ ȾɅə ȾɊȱȻɇɂɏ ȾɈɆȺɒɇȱɏ ɌȼȺɊɂɇ009

РЕФЕРАТ
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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 «ПУРІСАН ВЕТ»
Методика визначення гострої токсичності «ПУРІСАН 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-

«Пурісан 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 «Пурісан 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 «Пурісан 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
Пурісан Вет, 5000, мг/кг

10

0

0

0

–

0

0

–

10

0

0

0

–

0

0

–

Висновки
1. Фітокомплекс «Пурісан 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 «Пурісан 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 «ПУРІСАН 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 «Пурісан 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 «Пурісан Вет» на білих щурів
При дослідженні можливого прояву негативної дії фітокомплексу «Пурісан 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 «Пурісан 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
1,92±0,12
0,35±0,03
0,36±0,01
0,14±0,02
0,13±0,01
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Аналізуючи наведені вище дані можна стверджувати про
відсутність тропного токсичного впливу фітокомплексу
«Пурісан Вет» на основні внутрішні органи. Привертає
увагу тенденція до незначного підвищення вагового коефіцієнту печінки, який у тварин дослідної групи порівняно
з тваринами контрольної групи збільшувався на 13,1%.

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.

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.

Результати дослідження морфологічних показників крові
білих нелінійних щурів через 30 діб після уведення їм фітокомплексу «Пурісан Вет» наведено в табл. 4.

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-

Дослідження показали, що тривале пероральне надходження з водою фітокомплексу «Пурісан Вет» призводить до змін
морфологічного складу крові у тварин дослідної групи порівняно з тваринами контрольної групи. Установлена тенденція
до збільшення концентрації гемоглобіну крові (на 13%) на
фоні практично незмінного показника кількості еритроцитів
і, як наслідок, збільшення показників вмісту гемоглобіну в
еритроциті та еритроцитарній масі на 56 та 17 % відповідно.

Таблиця 4. Кількісні і якісні показники еритроцитів у крові щурів за хронічної дії фітокомплексу «Пурісан Вет» (M±m, n=6)
Група тварин
Показник
контроль
дослід
Еритроцити, Т/л
8,23±0,28
8,01±0,09
Гемоглобін, г/л
119,4±12,48
136,8±1,79
Гематокрит, %
40,44±1,45
40,18±0,44
Середній об’єм еритроцитів, фл
49,16±0,60
50,22±0,13
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, пг
13,98±1,30
31,90±10,63
Середній вміст гемоглобіну в еритроцитарній масі, г/л
283,6±25,57
340,0±1,67
Розподіл еритроцитів, %
14,9±0,08
14,8±0,17
Кількість лейкоцитів у тварин дослідної групи залишалася практично незмінною порівняно з тваринами
контрольної групи, однак відмічали зміни лейкограми крові у щурів, яким випоювали воду, що містила

фітокомплекс «Пурісан Вет» (табл. 5). При цьому
відзначали збільшення вмісту гранулоцитів, які відіграють важливу роль у нейтралізації токсинів у крові
тварин.

Таблиця 5. Кількісні і якісні показники лейкоцитів та тромбоцтів у крові щурів за хронічної дії фітокомплексу «Пурісан Вет»
(M±m, n=6)
Група тварин
Показник
контроль
дослідна
Лейкоцити, Г/л
13,6±2,04
14,16±0,75
Лімфоцити, Г/л
8,62±1,20
7,94±0,54
Моноцити, Г/л
0,48±0,07
0,50±0,03
Гранулоцити, Г/л
4,50±0,82
5,72±0,37
Лімфоцити, %
63,80±1,39
56,08±2,16
Моноцити, %
3,50±0,07
3,52±0,11
Гранулоцити, %
32,70±1,37
40,40±2,15
Тромбоцити, Г/л
354,6±73,38
941,2*±36,57
Середній об’єм тромбоцитів, фл
5,64±0,05
6,14±0,10
Розподіл тромбоцитів, %
16,60±0,08
16,46±0,04
Тромбокрит, %
0,23±0,04
0,58*±0,02
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 «Пурісан 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
54,28±0,83
25,90±1,33
26,66±1,50
41,46±6,77
27,62±1,87
3,60±0,20
4,70±0,12
42,52±0,65
43,11±0,83
4,62±0,33
5,24±0,20
9,90±0,50
8,68±1,21
59,72±3,31
72,74*±2,18
89,42±5,95
98,18±2,88
239,36±16,34
258,35±19,89
5,34±0,11
5,74±0,10
1,40±0,03
1,76±0,20

Наведені в табл. 6 дані свідчать про наявність певних змін
метаболічних процесів в організмі мишей під впливом
досліджуваного фітокомплексу за тривалого його надходження. Проте ці зміни вказують на спрямований вплив
на посилення обмінних процесів у печінці як основного
органу детоксикації в організмі дослідних тварин. Зниження вмісту протеїну загального відбувалося на фоні
стабільного вмісту альбумінів, які зв’язують токсини екзота ендогенного походження. Певні зміни спостерігали в
активності трансаміназ. При цьому зростала активність
печінкових ферментів, а також кінцевих продуктів обміну,
синтез яких відбувається у печінці, що свідчить про посилення її синтезувальної функції.
Висновки
1. За тривалого уведення (впродовж 30 діб) білим нелінійним щурам фітокомплексу «Пурісан 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 «Пурісан 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 «Пурісан Вет» упродовж 30 діб характеризувалися збільшенням абсолютної кількості гранулоцитів на
21% порівняно з тваринами контрольної групи, що свідчить
про стимуляцію під впливом фітокомплексу «Пурісан Вет»
процесів детоксикації.
4. Біохімічні показники крові лабораторних щурів за дослідження тривалої дії фітокомплексу «Пурісан Вет» вказують на відсутність негативного впливу на функціональний
стан печінки та нирок. Тенденція до підвищення активності печінкових ферментів та забезпечення стабільного
вмісту альбумінів у сироватці крові вказує на підвищення
функціонального стану печінки як основного органу детоксикації.
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