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 1عقاقير وكيمياء عقاقير                           هبة حسن.د                الجلسة العملية التاسعة          

 

 هابذور و  ثمارها المستخدمالعقاقير 
 (يتضمن مواد ادخرريةالبذرة من الرايم )تتكون ، تنتارر التنبرتالالبذور وسيمة تعد 

ضرفة الى لحرفة البذرة التي يختمف قوامهر حسب تاقق برإل غمفة حرفظةأتحيط به 
 الثمرة .

في الثمرر غير المتاققة تكون ة تكون المحرفة متغمظة، بيتنمر الثمرر المتاققفي 
 رفة رقيقة.حالم

وتتصل هذه األغمفة  من : لحرفة خررجية ولحرفة داخميةالبذور تتكون غرلبية 
 الخررجية برلمايمة عن طريق الحبل السري.

 البذور كثيرًا برلحجم والاكل والمون وبعض الميزات الخررجية. تختمف

 النباتات تبعًا الختالف هذه البذور، من أهم هذه االختالفات:تصنف 

 ة تنتوء.ئعمى هي فتحة في غالف الثمرة  تظهر غرلبرً هي  كوة:ال

تندبة طويمة سوداء تحصل في أعمى البذرة بعد اتنفصرلهر عن الحبل  :(النقير)السرة 
 السري.

  رلصفرت الترليةدراسة البذرة لمتنبرت تنهتم بعتند: 
 الاكل، المون. ،الحجم 
  (التنقير)السرة  
  (المحرفرتالبذرة )أغمفة 
 (تواجدهر، طبيعة المواد المدخرة فيهر) ميةخالمحيطية والدا السويداء 
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  حجمه، توضعه.(الجتنين)الرايم : 

 التشخيصية في مساحيق البذور:العناصر  أهم

الخررجية لمبذرة: تختمف حسب المون والطبيعة واالتنتظرم والمحتويرت، المحرفة  -1
 .وتختمف من تنبرت آلخر

والمحتويرت  (الجدرانالمحيطية والداخمية: تختمف حسب الاكل )السويداء  -2
 بداخمهر.

 من البررتنايم ع طق  -3

أن مسرحيق البذور معظمهر يتضمن  لفرق األساسي بين مساحيق البذور والثمارا
حبيبرت أولورون وسكريرت وزيوت، بيتنمر يالحظ في مسرحيق الثمرر برإلضرفة 

لعتنرصر البذرة المذكورة وجود أغمفة الثمرة أي يوجد أوعية تنرقمة وعتنرصر متخابة 
 ر.أكث
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 بذور الكتان

L:Linum usitatissimum 

 Linaceae الكتانية  الفصيلة

، أوراقه بسٌطة، ساقه كثٌرة التفرعٌزرع فً أمرٌكا وأوروبا وكندا، نبات عشبً، 

أزهاره زرقاء ، الثمرة محفظة كروٌة، بذوره بٌضوٌة صغٌرة مسطحة مؤنفة 

 بإحذى نهاٌتٌها.

 

 البذورالجزء المستعمل: 

 بنً فاتح، طعمه لعابً مر، رائحته زٌتٌة.صفات المسحوق: 

 أهم العناصر التشخيصية :

 (البشرة الداخلٌة للحافة الخارجٌة) ألٌاف متصلبة -1
 طبقة خالٌا ملونة مسننة األطراف -2
 قطٌرات زٌتٌة -3
 خالٌا اللحافة -4

 خالٌا الرشٌم -5

 المادة الفعالة:

 .غلٌسٌرٌدات غٌرمشبعة: حمض الكتان )لٌنولٌنٌك(، مواد لعابٌة

 التأثير الفيزيولوجي:

 ملٌنة ومطرٌة داخلٌاً:

 خارجٌاً: لصقات مضادة لاللتهاب.
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 العناصر التشخيصية لمسحوق بذور الكتان
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 ةالشمر
L:foeniculum vulgare 

 Apiaceaeالفصٌلة المظلٌة 

 نبات عشبً أزهاره بسٌطة أو مركبة، خماسٌة القطع صفراء اللون، الثمرة بٌضاوٌة
 تعلوها زائدة ذات فرعٌن، خضراء فاتحة إلى فاتحة مصفرة.

 

 

 الثمار. القسم المستعمل:

 لونه أخضر مصفر خشن قلٌالً طعم عطري حار رائحة عطرٌة. المسحوق

 :العناصر التشخيصية

 الخارجً مع مسام غٌر منتظم.بشرة الغالف   -1
 الغالف المتوسط عبارة عن خالٌا بارانشٌمٌة. -2
الغالف الداخلً عبارة عن خالٌا بارانشٌمٌة متراصة فوق بعضها البعض  -3

 لونها أصفر مع تقاطع الجٌوب المفرزة.
 خالٌا متصلبة شبكٌة مثقبة. -4
 جٌوب مفرزة متطاولة صفراء محمرة وبداخلها قطٌرات زٌتٌة. -5
 لبذرة خالٌا مضلعة بلون بنً محمر.لحافة ا -6
 ألٌاف متصلبة. -7
 السوٌداء: غنٌة بحبٌبات األولورون حماضات الكالسٌوم مرصعة. -8

% وألدهٌد 66سكرٌات، زٌوت عطرٌة أهم مكوناته األنٌتول  المادة الفعالة:

 الٌانسون.

 طاردة للغازات، مشهٌة ومقوٌة ومنشطة عطرٌة. لتأثير الفيزيولوجي:ا
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 التشخيصيةالعناصر 

 

 

 


