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 الجمسة العممية الثامنة             هبة حسن        د.                    1ياء عقاقير عقاقير وكيم

 العقاقير المستخدمة بذورها وثمارها
, وتتميز بيا مغمفات البذور لمبذوروالحافظ تعرف الثمرة بأنيا العضو المحيط 

التنوع النباتي  البذور دور ىام بانتشاروظيفتيا حماية البذور, وتمعب أحيانا مع 
 بيئيًا.

يعد عضو التأنيث الجزء األساسي في الثمرة, وتمقب الثمرة المتشكمة من  
المبيض فقط بالثمرة الحقيقية في حين تمقب الثمرة التي تتألف من المبيض وأجزاء 

 أخرى من الزىرة بالثمرة الكاذبة.
 األنواع الرئيسية لمثمار: 

 مكونة من مبيض واحد وحيد الخباء )الكربمة(. الثمرة البسيطة: -
 مكونة من أكثر من خباء )كربمة(. الثمرة المكدسة )المجتمعة(: -
نما مكونة  الثمرة المركبة: -  من ازىرار كامل.ليس من زىرة واحدة وا 
 :العناصر التشخيصية المميزة لمساحيق الثمار 
ة لمورقة, يحوي لو بنية تشبو بنية البشرة العموي الغالف الخارجي لمثمرة: -1

 مسامات وأوبار.
يشبو النسيج المتوسط لمورقة, بارانشيم ادخاري في  الغالف المتوسط لمثمرة: -2

الثمار الغضة, بينما في الثمار الجافة يتضمن ألياف وخاليا متصمبة مع 
 أنسجة مفرزة )جيوب, قنوات, خاليا( وحماضات الكالسيوم.

 ال متباينة.خاليا ذات أشك الغالف الداخمي لمثمرة: -3
 :العناصر التشخيصية المميزة لمساحيق البذور 
تتألف من عدة طبقات تختمف من نبات آلخر من المحافة الخارجية لمبذرة:  -1

 حيث العدد, التركيب, المون والمحتويات.
خاليا تحوي حبيبات أولورون وحماضات  السويداء المحيطية والداخمية: -2

 كالسيوم وقطيرات زيتية.
 )قميل األىمية كعنصر تشخيصي(. البارانشيمقطع من  -3
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 أن مساحيق البذور معظميا  الفرق األساسي بين مساحيق البذور والثمار
يتضمن حبيبات أولورون وسكريات وزيوت, بينما يالحظ في مساحيق الثمار 
باإلضافة لعناصر البذرة المذكورة وجود أغمفة الثمرة أي يوجد أوعية ناقمة 

 ر.وعناصر متخشبة أكث
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 ثمار اليانسون
F: Anis Vert 

E: Anise or Anised 

L:Pimpinella anisum 

 Apiaceae الفصيلة الخيمية

 صفات النبات:
عشبي ينمو بصورة عفوية في مصر وفي الشرق األوسط, أوراقو مركبة ريشية, 
أزىاره بيضاء بشكل مظمة, ثماره بيضوية الشكل ذات لون بني مائل لمرمادي 
خشنة المممس بسبب وجود نسبة كبيرة من األوبار اليرمية عمييا, تعمو الثمرة 

 زائدة متفرعة من بقايا القمم.

       
 

 الثمار. الجزء المستعمل:
 صفات المسحوق:

 أصفر مخضر, خشن قميال, طعمو حمو عطري, مر نسبيًا, رائحتو عطرية مميزة.
 أهم العناصر التشخيصية:

غالف الثمرة الخارجي: خاليا سميكة الجدران مع مسام غير منتظم وأوبار -1
 المسة متصمبة مخروطية وحيدة الخمية متألمة.

 أوبار المسة منفردة مخروطية أو ىرمية متصمبة متألمة.-2
غالف الثمرة المتوسط: خاليا بارنشيمية مع أوعية حمزونية وألياف متصمبة -3

 متراصة.
 مثقبة رقيقة الجدران. خاليا متصمبة -4
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خاليا رقيقة الجدران شفافة متطاولة  :)خاليا باركنزي( غالف الثمرة الداخمي-5
عرضانيًا منضدة فوق بعضيا مع جيوب مفرزة طوالنية ذات خاليا طويمة 

 متمفصمة بنية محمرة. 
لحافة البذرة: صفراء المون مضمعة الخاليا جدرانيا رقيقة تكون بشكل شريطي -6

 ممون.
السويداء: خاليا سميكة الجدران رمادية المون, تحتوي عمى قطيرات زيتية -7

 عطرية, وحبيبات ألورون, وحماضات الكالسيوم المرصعة الصغيرة.
 المكونات الفعالة:

 %(.98-88)أىم مكوناتو: األنتيول  %(3-2) مواد معدنية, سكريات, زيت عطري
 التأثير الفيزيولوجي:

 طارد لمتشنج وطارد لمغازات, مدر لمحميب. 
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 العناصر التشخيصية لمسحوق ثمار اليانسون

       
 خاليا الغالف الداخمي لمثمرة )ذات جدران رقيقة(                     غالف الثمرة الخارجي يحمل أوبار المسة متصمبة     
 مخروطية وحيدة الخمية مثألمة      محمر(مع جيوب مفرزة )خاليا متطاولة لونها بني  

 

                  
 قطعة من السويداء تحوي حماضات الكالسيوم   خاليا الغالف المتوسط والغالف الداخمي لمثمرة   

 وحبيبات األلورون وقطيرات زيتية 

              
 خاليا متصمبة صغيرة  قطيرات زيتية 

 

 
 ألياف متصمبة
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 ثمار الشطة
E: Capscicum 

L: Capscicum mininmum 

 Solanaceae الفصيمة الباذنجانية

 

 
 ثمار الشطة

 صفات النبات:
موطنو أمريكا المدارية, نبات شجيري صغير, أوراقو لسينية, أزىاره بيضاء 

 مخضرة, ثماره طويمة مخروطية, حمراء برتقالية لماعة.
 الثمار. الجزء المستعمل:

 العرضي في الثمرة: البنية النسيجية لممقطع 
 أواًل: مكونات الثمرة:

الغالف الخارجي: خاليا متطاولة, جدرانيا ثخينة, غالبا ماتكون بمون أحمر -1
 برتقالي.

 الغالف المتوسط: بارنشيم ادخاري, مع حزم لحائية خشبية وأصمخة.-2
 الغالف الداخمي: خاليا جدرانيا كبيرة, متغمظة, مسبحية, صفراء فاتحة.-3
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 ًا: مكونات البذرة:ثاني
 قشيرة.-1
المحافة الخارجية لمبذرة: خاليا كبيرة وضخمة جدًا, جدرانيا متغمظة, متموجة, -2

 لونيا أصفر غامق.
 بارنشيم.-3
 طبقة مغذية.-4
 لحافة داخمية )صف واحد من الخاليا(.-5
 سويداء: خاليا مضمعة, جدرانيا سميكة, تتضمن مواد زيتية, حبيبات أولورون-6

 برتقالية المون.
 صفات المسحوق والعناصر التشخيصية:

لونو أحمر برتقالي لماع, طعمو حاد ومحرق أو الذع جدًا, معطس ومخرش 
 برائحتو, مممسو دىني.

 المكونات الفعالة:
مواد معدنية, وبروتينية وزيتية, كابسانتين )مادة ممونة(, كابسكائين )مادة فعالة 

 زيتية محمرة ومخرشة ومنفطة(. بطعم حارق(, كابسيسين )مادة
 التأثير الفيزيولوجي:

مخرشة, محمرة, منفطة لمجمد, وتستخدم في معالجة آالم الرثية          خارجيًا:
 والمفاصل.

: مشيية, مضادة لاللتياب المعوي بخواصو القاتمة لمجراثيم, ومضادة داخمياً 
 لمزحار, قاتمة لمحشرات, ومنبية لمجياز العصبي.
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 العناصر التشخيصية لمسحوق ثمار الشطة
 

            
 خاليا الغالف المتوسط للثمرة                                            خاليا الغالف الخارجي للثمرة           

 

        

 السويداء                               خاليا الغالف الداخلي للثمرة   

 

                  

 خاليا اللحافة الخارجية                                     خاليا متصلبة من حامل الثمرة 

 ()متموجة، متصلبة، بلون أصفر غامق                                                 

 

 

 


