
  

العملي : د. سندس ناصر القسم مشرف ديما محمد . النظري : د القسم مشرف    

 األوراق النباتية

 :  مقدمة في علم العقاقير 

 هو كل دواء يستخلص من مصدر نباتي أو أحد أجزاء النباتتعريف العقار:  •

 دائما صحيح ليس العكس لكن دواء هو عقار فكل الدواء عن العقار يختلفو 

 علم العقاقير :  دراسةالهدف من 

دراسة شاملة لبعض أعضاء النباتات مثل الورقة، الزهرة، البذرة والتعرف على هذه األجزاء بصورتها إجراء 

الكاملة أو في صورة مسحوق والتعرف على أهميتها الطبية والعناصر التشخيصية والتأثيرات الفيزيولوجية 

 واستعماالتها.

 

 الصفات العامة لألوراق :

  تعتبر
 
  امتدادا

 
 :يلي بما عنه وتتميز للساق جانبيا

 محوري التناظر والجذر الساق عكس على ( النمو محدودة جانبي تناظر ذات. ) 

 الضوئي للتركيب مركز. 

  الساق بأوعية تتصل األوعية من واسعة شبكة تحتوي. 

  :أقسام ثالثة من الورقة تتألف

 أو الصفيحة  النصل :Lamina  

 العنق Petiole :  

 الورقة قاعدة : Leaf base  

 النصل الصفيحة (Lamina)  

 الخضرة دائم أو رق  ا األو متساقط إما النبات يكون  قد

 .قلبي رمحي، كروي، مستطيل، إهليجي، إبري، : متعددة أشكل وللنصل
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 العنق Petiole : 

 ذات أوعديمة العنق(  ) Sessileعبارة عن جزء يصل الورقة بالساق وبالتالي قد تكون الورقة الطئة 

 يرات.والشع اللون  ، الحجم الشكل، حيث من يوصف Petiolate سويقة أو عنق

 ة الورق قاعدةLeaf base: 

 ورقتين إما ( بارزين صغيرين نجزأي ( قاعدتها عند صغيرة ) Stipulate زنيمتين ( أذينين لها يكون  أن يمكن

  ناميتين أو ) البربريس ( شوكتين أو كالورد صغيرتين
 
 بدون  تكون  وقد ، ) الجلبان ( الورقة دور  تلعب جدا

  Exstipulate .القاعدة عند صغيرة أذينات

 

 : Powdered Leaves األوراق  مسحوق 

  نيب إلى يتحول  أخضر :اللون 
 
 أقل وبدرجة  )نعنع ( أخضر يستمر أو )بولدو ( اليخضور  تخرب مع أحيانا

 نا(.الس( مصفر أخضر

  عمنا  :امللمس •
 
  ويصبح غالبا

 
 .األوبارغزارة  حال في خشنا
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 :األوراق  في التشخيصية العناصر

 :التالية العناصر رق  ا األو مسحوق  في يوجد أن يمكن

 ،)الكلوروفيل( الحجم، صغيرة وعائية عناصر يخضوري، رنشيمي ا ب نسيج السمية، الفوهات البشرة، خاليا

 .الدائر املحيط وألياف،  كولنشيما الكالسيوم، حماضات من بلورات ،إفرازية  غدد ،)أوبار( شعيرات 

 

  Stomata: املسام

 القرنفل(األزهار،  Senna) السنا ، Digitalis الديجيتال( وراقاأل  بشرة في عادة تتواجد صغيرة فتحات

(Clove ، الثمرة   )الشمرة (Fennel  

 و األجزاء الداخلية للنبات.  الخارجي الوسط بين الغازي  التبادل بعملية تقوم :دورها

 السم فوهة تدعى فوهة بينها تحصر Guard Cells كلوي  شكل ذات حارستين خليتين من السم يتكون 

Ostiole ، املساعدة أو امللحقة الخاليا تسمى بخاليا بدورها الحارسة الخاليا تحاط neiboring cells قد التي 

 .آلخر نبات من عددها ويختلف األخرى  البشرة خاليا تغاير أو تشبه

 الهامة التشخيصية العناصر من امللحقة الخاليا عدد و املسام شكل يعتبر. 

 

 املسام أنواع  
 
 :السم حول  تكون  أن ممكن التي الخاليا لشكل وفقا

 : Paracytic املوازي  املسام  -1

  .السم فتحة ملحور  موازي  بشك ملحقتين خليتين باملسام يحيط

 .الطبي السنا :ومثالها
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 : Diacytic املتعامد املسام  -2

  السم فتحة محور  مع متعامد بشكل ملحقتين خليتين باملسام يحيط

 .الجبل إكليل :ومثالها

 

  : Anisocytic املتساوي  غير املسام -3

 .الباقية الثالثة من أصغر إحداها ملحقة خاليا 3 - 4 بالسم يحيط

 

 Anomocytic:  املنتظم غير املسام -4

  خاليا ملحقة بشكل غير منتظم. 5 – 4 بالسم يحيط 

 األوبار Trichomes : 

 على بقاءها فترة و وظيفتها ا وبشكله تتباين البشرة، خاليا من أكثر أو واحدة خلية من تنشأ استطاالت

 (  تينالكي( القشيرين من بطبقة مغطى سيللوزية طبيعة من رقيق جدارها النبات،

 األوبار أهمية: 

 تواجدها أما للتعرق، املعرض السطح من تقلل حيث ، الجافة املناطق في وخاصة للنبات حماية -1

 الحشرات. أذية من فيحمي بكثافة

 .التلقيح عملية إلتمام للحشرات جاذبة متطايرة زيوت فراز إ -2

 

 :إلى األوبار تقسم الوظيفة حيث من 

 :حادة بنهاية تتميز :المسة أوبار -1

 الخلية وحيدة المسة وبرة واحدة تسمى قطعة كانت إذا 

 متعددة الخاليا. المسة وبرة تسمى أكثر من قطعة كانت إذا 
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 : مدورة بنهاية تتميز : مفرزة أوبار -2

 ة الرأس.وحيد القاعدة وحيدة 

 الرأس . وحيدة القاعدة متعددة 

 لرأس.ا متعددة القاعدة وحيدة 
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 املساحيق املدروسة في هذه الجلسة

 

 

 

 :  Rosemary االنكليزية باللغة االسم

  Rosemarinus officinalis :الالتينية باللغة االسم

 Labiatae :  الشفوية الفصيلة

 األوراق :املستعمل القسم

 :للمسحوق  الحسية الخواص

 .متميزة كافورية عطرية رئحة ا وله األصفر، إلى ضارب أخضر أو الرمادي إلى ضارب أخضر لون  ذو

 م 2-1 ارتفاعها يبلغ كثيفة شجيرة شكل على املتوسط حوض مناطق معظم في طبيعية بصورة النبات هذا ينمو

 .التفرع وكثيرة الخضرة دائمة

 مثألل العلوي  سطحها األسفل، إلى مثنية حواف وذات القوام جلدية،  وخيطية الطئة متقابلة هياألوراق : و 

 .الالمسة باألوبار مغطى وشاحب مزغب السفلي والسطح غامق أخضر بلون 

     :التشخيصية العناصر

    )مخروطية الخلية وحيدة( المسة أوبار -1

 

 )البان حصا ( الجبل إكليل
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               رعةمتف أو متشعبة الخاليا متعددة المسة أوبار -2

(.  مميزة ،الغزال قرن  تشبه             (
 
  جدا

 

 

 

  سميكة بقشيرة مغطاة العلوية البشرة من قطعة -3

 )جانبي منظر( حباكي نسيج ثم بشرة تحت طبقة تليها

 

 

 

 

 راغي  ف نسيج من جزء مع السفلية البشرة من قطعة -4

 (.  جبهي منظر( متعامدة مسامات مع 

 

 

 

 املواد الفعالة :

 سينيول  كامفين، بينين،    (عطرية  وتزي( 

 فينولية مواد و الجبل اكليل حمض 

 :واالستعمال الفيزيولوجي التأثير

  
 
 حاالت وفي للبول، ومدر اإلصابات الكبدية في للصفراء كمفرغ الجبل إكليلأوراق  تستعمل : داخليا

 .للتشنج ومضاد األمعاء، كسل عن الناتج الهضم عسر

  
 
 و يستعمل: خارجيا

 
  مطهرا

 
  )للجروح الئم( مندبا

 
 .الرأس لفروة ومنشطا
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 : Senna االنكليزية باللغة االسم

   :Cassia angustifolia , Cassia acutifolia الالتينية باللغة االسم

 Leguminosa :  القطانية  الفصيلة

 األوراق  :املستعمل القسم

 .حار عطري  وطعمه عطرية رائحة  وله رمادي أخضر لونه  :للمسحوق  الحسية الخواص

ملم ، تستدق  8-7سم ، وعرض  5-3 عن طولها يزيد ال الوريقة أما،  سم 08 بحدود طولها مركبة  :الورقة

، الكسر سهلة ،رقيقة أخضر لون  ذات وهي قصير ذنب لها العلوية، نهايتها فيببطء 
 
 خاصةرائحة  ذات جدا

 .مقبول  غير لعابي طعمها

 :نوعان السنا من يوجد

 بشكل ينمو حيث واليمن السعودية العربية اململكة منشؤه )السنامكي( Cassia angustifolia الهند سنا .1

 .عفوي 

 .مزروع أو عفوي  بشكل ينمو حيث افريقيا منشؤه )الخرطوم سنا( Cassia acutifolia االسكندرية سنا .2

     :التشخيصية العناصر

 ثأللةم وحيدة الخلية مسةال   وبارأ -1

 

 

 

 املوازي  النوع من مسام مع البشرة خاليا من قطعة -2

 

 

 لسنا الطبيا
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  املوشورية الكالسيوم لحماضات حاملة ألياف -3

 

 

 

 : في نبات السنا املواد الفعالة

 وفالفونية لعابية مواد و ) السينوزيد( ة إنتراكينوني مركبات

 :واالستعمال الفيزيولوجي التأثير

 .نتراكينونيةاإل  املركبات لوجود مسهل أو لينم  :عالجية فوائد

 لألمعاء الحوية الحركة وبزيادة الغليظة األمعاء مستوى  في املاء امتصاص تقليل :اآللية

 

 :طبية تحذيرات 

، 12 تحت األشخاص للحوامل، يعطى ال
 
 .الضغط مرض ى القلب، مرض ى التقرحي، الكولون  مرض ى عاما

 )الشوارد في ونقص باألمعاء كسل( جانبية تأثيرات له ألن متواصلة يوم 15 من أكثر يستخدم ال
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