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 الجمسة العممية السابعة                     هبة حسن د.                1عقاقير وكيمياء عقاقير 

 العقاقير المستخدمة براعمها وأزهارها
 األزهار:

ىي العضو األساسي الذي يحمل أعضاء التكاثر )الذكرية و األنثوية( في 
 النباتات الزىرية.

 تتألف الزهرة من :
)الشمراخ الزىري( ينتفخ بنيايتو ليعطي كرسي الزىرة، ويكون عنق الزهرة   -1

 محدبًا أو قرصًا أو مقعرًا أو مسطحًا.
 )السبالت(.الكأس األخضر   -2
ويتميز بألوان زاىية ورائحة مميزة حسب النبات، ويمثل التويج )البتالت(:   -3

 الكأس والتويج ما يسمى بالكم.
لسداة عبارة عن خيط رفيع ينتيي بالمئبر وىو اأعضاء التذكير )األسدية(:   -4

 الجزء المنتفخ الذي تكون بداخمو حبات الطمع.
تتضمن عددًا من األخبية أو كرابل تتألف كل  أعضاء التأنيث )المدقة(:  -5

 منيا من مبيض، وقمم وميسم.
 :أهم العناصر التشخيصية المميزة لمساحيق األزهار 
حظ فييا بعد السحق: مسامات، أوبار يال القنابات والبتالت والسبالت: -1

المسة أو مفرزة، نسيج بارنشيمي، خاليا زيتية، بمورات حماضات الكالسيوم، 
 مع إمكانية تمييز قطع التويج الممونة.

حيث تختمف بالحجم والشكل والجدار من نبات ألخر )عنصر حبات الطمع  -2
 تشخيصي ىام(.

 ئبر.المغمفة لجدار الم الطبقة الميفية الشبكية -3
بنيتو تشبو بنية الساق ويالحظ في مسحوقو: ألياف، خشب عنق الزهرة:  -4

 وبارنشيم مع بشرة، خاليا متصمبة، بمورات حماضات الكالسيوم، نشا.
 وفروعو وشكل البشرة فيو وأيضا احتوائو عمى حميمات. الميسم -5
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 الورد الدمشقي
  F: Rose de damas 

E: Rose of Damascus 

L: Rosa damascene 
 Rosaceaec الفصيمة الوردية

 

   
 صفات النبات:

عشبية أو شجرية، ذات أشواك، أوراقيا بيضوية مسننة، أزىارىا حمراء )وردة 
 حمراء( أو وردية، ذات رائحة قوية عطرية، منشؤه األصمي دمشق.

 الجزء المستعمل: الوردة  )بتالت الزىرة(.
 صفات المسحوق:

جدًا، طعمو الذع عطري )لعابي قابض(، لونو وردي رائحتو عطرية قوية 
 بنفسجي فاتح، مممسو ناعم.

 أهم العناصر التشخيصية التالية:
 وبرة المسة وحيدة الخمية طويمة ذات لمعة واسعة في كأس الزىرة.  -1
 وبرة المسة متموجة ذات لمعة ضيقة في كأس الزىرة.  -2
 بمورات حماضات الكالسيوم المرصعة.  -3
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جزء من بشرة السبمة الحاوية عمى حماضات الكالسيوم المرصعة ومسامات   -4
 غير منتظمة.

 ميسم الزىرة مع الحميمات الطويمة المتموجة السميكة بنية المون.  -5
 حبيبات طمع صغيرة مثمثية مع ثالث ثقوب إنتاشية في الزوايا.  -6
ي ثم بشرة جزء من بشرة عموية تعموىا حميمات، ويمييا نسيج بارنشيمي فراغ  -7

 سفمية.
 الطبقة الميفية الشبكية المبطنة لممئبر.  -8
 أوعية خشبية حمزونية.  -9

 قطعة من البتمة لونيا وردي )خاليا حرشفية(. -11

 المواد الفعالة:
 .A,Cفيتامين ، (جيرانيولبية، مواد عفصية، زيت عطري )مواد لعا

 التأثير الفيزيولوجي:
خواص قابضة خفيفة وخاصة في حاالت وقف الرعاف بشكل قطورات أو 
غراغر، ولو تأثير مضاد لمسعال وتأثير مضاد لإلسيال، يستخدم في صناعة 
المستحضرات التجميمية وصناعة العطور، وفي تحضير ماء الورد الذي يفيد في 

 مدية.معالجة آالم األسنان والمعدة، وفي معالجة الحروق الجمدية كمراىم ج
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 الدمشقي العناصر التشخيصية في مسحوق الورد
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 أزهار البابونج الروماني
F: Cammomile romaine 

E: Roman chamomile 

L: Anthemis nobilis 
 Astraceae الفصيمة النجمية

 

   
 

 صفات النبات:
 عشبي، أوراقو متناوبة ريشية ومتشققة، الرؤيس يتضمن أزىار بيضاء في المحيط

 وصفراء في المركز.
 الرؤيسات الزىرية المخروطية. الجزء المستعمل:

 رائحتو عطرية جميمة، طعمو مر قمياًل، لونو أبيض مصفر. صفات المسحوق:
 أهم العناصر التشخيصية التالية:

سداة كاممة )خيط واصل محاط بكيسين طمعيين(، مع حماضات الكالسيوم   -1
 القنفذية.

 ذات جدار شائك مع ثالث ثقوب إنتاشية. حبيبات طمع كروية صغيرة  -2
زىرة إنبوبية كاممة )مكونة من خمس بتالت ممتحمة + خمس أسدية( صفراء   -3

 المون.
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قاعدة الزىرة األنبوبية )صفان من الخاليا المتصمة لتشكل دائرة أو شكل  -4
 خاتم(.

جزء من بتالت الزىرة األنبوبية )رأس البتمة األنبوبية( تتضمن بمورات   -4
اضات الكالسيوم القنفذية الوردية الصغيرة، وأحيانًا تحمل أوبار مفرزة حم

 سداسية الرأس.
 طبقة من الخاليا الشبكية الرقيقة الجدران المثقبة المبطنة لمكيس الطمعي.  -5
 ميسم الزىرة متفرع ومنتيي بحميمات رأسية إصبعية تشبو اصابع اليد،   -6

 وجانبية ناعمة.   
المسينية )تتميز بخاليا متراكبة بشكل حراشف جزء من بتالت الزىرة   -7

 السمك(.
وبرة مفرزة متميزة لمفصيمة المركبة وحيدة القاعدة متعددة الرأس )م. جانبي   -8

 وجبيي، سداسية الرأس(.
جزء من القنابة: خاليا جدرانيا متموجة ومتطاولة وأوبار مفرزة )م. جانبي   -9

 وجبيي(.
 المكونات الفعالة:
الزمن،  ت عطرية )زرقاء فاتحة في بداية التحضر ثم تخضر معمواد لعابية، زيو 

لين(، مواد متعددة الفينول، مواد فالفونية، مواد وذلك لوجود مادة الكامازو 
 كومارينيو. 

 التاثير الفيزيولوجي:
مضاد تشنج، مضاد التياب، واق من القرحة اليضمية، مفرغ لمصفراء، فاتح 

 الصناعات التجميمية )كريمات، شامبو، صوابين(.لمشيية، ويستعمل أيضًا في 
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 العناصر التشخيصية ألزهار البابونج
 

      
 زهرة أنبوبية كاممة قطعة من البتمة حاوية  قمم وميسم الزهرة ينتهي
 حماضات كالسيوم مرصعة بحميمات رأسية إصبعية
 وحميمات جانبية ناعمة

 
 

     
 سداة كاممة طمع كرويةحبات  الطبقة الميفية المبطنة 

 لها ثالث ثقوب إنتاشية لمكيس الطمعي  
 
 

      
 جزء من بتالت الزهرة المسينية  أوبار مفرزة وحيدة القاعدة قطعة من القنابة الخارجية    

 مع أوبار مفرزة          متعددة الرأس )م. جبهي وجانبي(       )لها شكل حراشف السمك(
 
 


