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 الجمسة العممية الخامسة              هبة حسن.د            1العقاقير العقاقير وكيمياء

 العقاقير المستخدمة أوراقها 
تعد األوراق امتدادًا لمساق، وتتميز بأنيا محدودة النمو ذات تناظر جانبي، وىي 

 مركز لمتركيب الضوئي.
 :أقسام الورقة 
 المون، متعدد األشكال.أخضر القرص )راحة الورقة(  -
 جزء يصل الورقة بالساق. العنق: -
 اتساع في نياية عنق الورقة. الغمد: -
 :البنية النسيجية 
 صف واحد من خاليا البشرة.  -1
 يالحظ تحت البشرة مباشرة نسيج متصمغ تحت البشرتين العموية والسفمية.  -2
 نالحظ في منطقة العصب المركزي الحزم الوعائية.  -3
  الورقة:بنية قرص 

تتألف الورقة من بشرتين عموية وسفمية وتحتوي عمى مسامات  البشرتان:-1
 وأوبار.

 ويتكون من:النسيج المتوسط لمورقة: -2
خاليا موشورية متطاولة متراصة مع بعضيا،  النسيج الحباكي أو الدعامي: -

 لو وظيفة ادخارية حيث يقوم بالتركيب الضوئي نتيجة غناه باليخضور.
خالياه كروية صغيرة تحوي فراغات كبيرة مما يسيل عممية  الفراغي:النسيج  -

 التبادل الغازي عن طريق المسامات إلى داخل الورقة.
 الحزم الوعائية واأللياف المتخشبة. -
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 :صفات المساحيق وأهم العناصر التشخيصية 
 لونيا أخضر أو أخضر مصفر، ومع تخرب اليخضور يتحول إلى بني.-
 عم تختمفان حسب العقار.الرائحة والط-
 المممس ناعم.-
 :أهم العناصر التشخيصية في مساحيق األوراق 
 عناصر البشرة:-1
 :المسامات 
 خاليا فما فوق(. 5مسامات غير منتظمة )يحيط بفتحة السم  -
 خاليا(. 4-3مسامات غير متساوية )يحيط بفتحة السم  -
 متعامدتان مع المسام(.مسامات متعامدة )يحيط بفتحة السم خميتان  -
 مسامات متوازية )يحيط بفتحة السم خميتان متوازيتان مع المسام(. -

 :األوبار 
 عبارة عن استطاالت أنبوبية الشكل ويوجد نوعان:

تقوم بدور الحماية إذ تقاوم فعل الحرارة وليا أشكال مختمفة حسب  المسة: -
 العقار.

ألف من رأس وقاعدة، وىي تفرز الزيوت العطرية والراتنجية وتت مفرزة: -
تتكون من رأس أو عدة رؤوس، ومن قاعدة أو عدة قواعد حسب النوع 

 النباتي الطبي المدروس.
 عناصر النسيج الحباكي أو اليخضور: -2

 خالياه دائرية خضراء. جبهياً خالياه موشورية متراصة يخضورية،  جانبياً 
 ممة لمحماضات(.يحوي حزم وعائية وألياف وعناصر متخشبة )ألياف حا -
 يحوي حماضات الكالسيوم وجيوب مفرزة. -
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 أوراق الشاي
E:tea 

L:camellia sinensis 
 Camelliaceae (Theacees) الفصيمة الشاهية

 صفات النبات:
شجرة دائمة الخضرة، منشؤىا جنوب شرق آسيا، أوراقيا كاممة بيضوية متطاولة، 

 مؤنفة الطرفين، مسننة، أزىاره بيضاء.

    
 أوراق الشاي

 األوراق. الجزء المستعمل:

 البنية النسيجية لممقطع العرضي في الورقة:  

 عصب رئيسي بارز عمى الوجو السفمي.  -1
 قرص الورقة ويتضمن:  -2
  بشرة عموية: خاليا مضمعة صغيرة، غير منتظمة، تحوي مسامات وأوبار

 المسة.
 .بارنشيم حباكي مكون من طبقتين 
 ن:بارنشيم فراغي يتضم 

 بمورات حماضات الكالسيوم القنفذية أو المرصعة.  -
 خاليا متصمبة متشعبة كبيرة )عنصر مميز لمشاي(.  -

  بشرة سفمية: غير منتظمة الخاليا، تحوي أوبار المسة عكازية وحيدة
 الخمية، سميكة الجدران مخروطية متطاولة مستدقة النياية.
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 :صفات المسحوق والعناصر التشخيصية 
 بني مسود أو أخضر، رائحتو وطعمو مميزان )طعم قابض(، مممسو خشن.لونو 
 :أهم العناصر التشخيصية التالية 
 بشرة تتضمن مسامات غير منتظمة.  -
 نسيج حباكي بمنظرين جانبي وجبيي.  -
 خمية متصمبة متشعبة كبيرة الحجم )مميزة(.))عنصر تشخيصي(( -
وحيدة الخمية متطاولة مخروطية وجدرانيا غميظة  أوبار المسة عكازية -

 ))عنصر تشخيصي((.
 بمورات حماضات الكالسيوم قنفذية أو مرصعة. -
 أوعية حمزونية ذات ألياف. -
 :يوجد نوعان من الشاي تبعًا لطرق تحضير األوراق 
 الشاي األخضر: -1
يقاف العمل األنزيمي )الخمائري( وت-  خريب بنيتيا.يعتمد تحضيره عمى التثبيت وا 
 الشاي األسود: -2
يعتمد تحضيره عمى عممية األكسدة األنزيمية )الشاياز: مزيج من الخمائر -

 المؤكسدة لممركبات متعددة الفينول عند التخمر(.
 المكون الفعال:

 زيت طيار عطري.-
 مشتقات متعددة الفينول: مواد فالفونية )كيريسيتول، ميرسيتول(.-
 .(كاتشية) مواد عفصية-
 القمويدات: كافيئين، تيوفيممين، تيوبرومين.-
 فيتامينات، خمائر الشاياز.-
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 :التأثير الفيزيولوجي 
منبو ومنشط دماغي، ينبو الجياز العصبي المركزي، يسرع التنفس وينظم 
ضربات القمب، مدر لمبول، مقو لألوعية الشعرية )بسبب احتوائو عمى مركبات 

 فالفونية(.
الشاي األسود أشد تأثيرًا من الشاي األخضر كمنبو ومنشط  دماغي، ولو خواص 

 قابضة )عفصية( يستخدم كمضاد لإلسيال ويدخل في صناعة القطورات.
  

 العناصر التشخيصية ألوراق الشاي

 
 بشرة مع وبرة المسة وحيدة الخمية ومسام غير منتظم

 
 حماضات كالسيوم مرصعة

 
 ومتطاولة متشعبة خاليا متصمبة كبيرة
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 أوراق إكميل الجبل
L:Rosmarinus officinalis 

 Labiaceaeالفصيمة الشفوية 
 صفات النبات:

ينمو ىذا النبات بصورة طبيعية في معظم مناطق حوض المتوسط عمى شكل 
أخضر  شجيرة دائمة الخضرة، أوراقيا الطئة إبرية طويمة، السطح العموي مثألل

غامق، والسفمي مغطى باألوبار الالمسة، أزىارىا بمون أزرق شاحب أو ليمكي 
 عميو تبقعات بنفسجية.

 األوراق، القمم المزىرة. الجزء المستعمل:
 

   
 نبات إكميل الجبل

 المسحوق:
 أخضر رمادي إلى أخضر مصفر، طعمو مر، رائحتو عطرية.لونه 
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 :أهم العناصر التشخيصية التالية 
 أوبار المسة وحيدة الخمية مخروطية.  -1
أوبار المسة متعددة الخاليا متشعبة أو متفرعة، شمعدانية )تشبو قرن الغزال   -2

 مميزة(. ))عنصر تشخيصي((
 بشرة عموية مغطاة بقشيرة سميكة مع تحت بشرة ونسيج حباكي.  -3
 بشرة سفمية، مع جزء من نسيج فراغي، مع مسامات متعامدة.  -4
وحيدة القاعدة مع رأس وحيد أو متعددة الخاليا )منظر جبيي أو  وبرة مفروة  -5

 جانبي(.
 المادة الفعالة:

 زيت عطري )بينين، كامفين(-
 حمض إكميل الجبل.-
 مواد فينولية.-

 التأثير الفيزيولوجي:
مضاد لمتشنج وطارد لمريح، مطير، مفرغ ومفرز لمصفراء، ويستخدم في معالجة 

 طارد لمديدان، مضاد لاللتياب.األمراض الكبدية، مدر، 
 خارجيا: مطير والئم لمجروح، منشط لفروة الرأس. 
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 العناصر التشخيصية إلكميل الجبل
 

          
 بشرة سفمية مع نسيج فراغي )م. جبهي(                    بشرة عموية مع تحت بشرة 

 يميها نسيج حباكي )م. جانبي(
 

 
 أوبار المسة وحيدة خمية وأخرى شمعدانية )قرن الغزال(

 

                    
 وبرة مفرزة وحيدة القاعدة  وبرة مفرزة وحيدة القاعدة  

 وحيدة الرأس     متعددة الرأس      
 


