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 الجمسة العممية الثالثة     د.هبة حسن  د.هيا قعقع           1عقاقير وكيمياء عقاقير 

 جذمور الورص
F:Curcuma ou safran des indes 

E: curcuma or Turmeric 

L:Curcuma longa 

  Zingiberaceae الفصيمة الزنجبيمية
 صفات النبات:

آسيا, طوله متر ونصف تقريبًا, نبات عشبي, يزرع في المناطق المدارية وجنوب 
معمر بالجذمور الذي يؤخذ بعد ذبول األوراق وينظف ثم يقشر ويغمى مع الماء 

 وأخيرًا يجفف ويوجد في التجارة بشكمين:

إسطواني له نهايتان مؤنفتان لونه رمادي مصفر,  (:C. longa)الورص الطويل  -
 توجد حمقات غير منتظمة عمى سطحه الخارجي.

شكمه بيضوي, صغير الحجم, لونه رمادي, ذو  :(C. rotunda)مدورالورص ال -
 خطوط دائرية غير منتظمة.

 الجذامير. الجزء المستعمل:

 
 الصفات والعناصر التشخيصية لمجذمور:

لونه أصفر برتقالي أو مائل لمبني المحمر, رائحته عطرية )تشبه رائحة فطور 
 األخشاب(, طعمه الذع )حار ومر(.
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 :أهم العناصر التشخيصية في مسحوق جذمور الورص 

 قطع من نسيج فميني )بمنظر جبهي وجانبي( نادرة. -1

خاليا صفراء برتقالية )تبدي شكل الخاليا البارنشيمية( عبارة عن تهممات خفيفة  -2
من النشا )نتيجة تحضير العقار الذي يتم غميه مع الماء ثم يجفف, يتحول النشا إلى 

  . ))عنصر تشخيصي(((نشوية تهممات

 حبيبات نشا متطاولة موشورية سداسية لها نهاية مؤنفة )بشكل القارورة(. -3

 قطع من نسيج بارنشيمي: خاليا جدرانها رقيقة, وعاء سممي شبكي )نادر(. -4

 خاليا مفرزة بمون أصفر برتقالي. ))عنصر تشخيصي(( -5

 صالبة, األوبار, وبمورات حماضات يالحظ غياب األلياف المتخشبة, الخاليا المت
 الكالسيوم.

 المادة الفعالة:

 %(: فيالندرين, بورنيول.5.5-1.3زيوت عطرية ) -

 مواد ممونة صفراء: كركمين.  -

 مواد نشوية. -

 التأثير الفيزيولوجي:

يستعمل في أمراض الكبد كمادة مفرغة لمصفراء ومضادة لمسمية الكبدية, ويستخدم 
 ة وتوابل.أيضًا كمواد ممون

 

 



3 
 

 العناصر التشخيصية لنبات الورص

                
 خاليا مفرزة صفراء برتقالية مميزة جدًا                          وعاء سممي

 
 

        
 نسيج فميني بمنظر جبهي                     نسيج فميني بمنظر جانبي   
 

          
 خاليا بارانشيمية ذات جدار رقي                  حبات النشاء بيضوية، موشورية
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 عرق السوس
F:Reglisse officinale 

E:Glycyrrhiza 

L:Glycyrrhiza glabra 

 Papilionaceae من الفراشيات   Leguminosaceaeالفصيمة القطانية

 صفات النبات:

 يوجد عمى شكل شجيرة صغيرة أوراقها مركبة ريشية, أزهارها ذات لون بنفسجي
غامق, انتشارها طبيعي أو مزروع في أوروبا وآسيا, يطمق عمى هذا النبات الجذر 

 الحمو.

 
 الجزء المستعمل: 

الجذور والجذامير, توجد في األسواق بشكل رزم صفراء اسطوانية بخطوط طوالنية 
بنية مائمة لمرمادي, المكسر ليفي, طعمها سكري واضح لوجود الغميسيريزين 

Glycyrrhizin   . 
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 :البنية النسيجية لمقطع جذمور عرق السوس 

 يالحظ بالمقطع العرضي لمجذمور العناصر التالية:

 نسيج فميني بني المون.-1

نسيج قشري يوجد داخمه نسيج بارنشيمي يحوي أليافا متصمبة مترافقة مع بمورات -2
 حماضات الكالسيوم موشورية الشكل وحبيبات نشا.

 ( صفوف خاليا.8-1لشكل, وكل شعاع مكون من )إسطوانة مركزية شعاعية ا-3

 طبقة مولدة لألوعية -4

 ألياف لحائية مغزلية الشكل قمعية.-5

 أوعية خشبية عريضة, ألياف خشبية, بارنشيم خشبي يحتوي نشا.-6

 صفات المسحوق والعناصر التشخيصية:

)لوجود  لونه أصفر فاتح مائل لمبني, طعمه حمو )لوجود الغميسيريزين(, مممسه خشن
 نسبة كبيرة من األلياف(, رائحته خفيفة.
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 :أهم العناصر التشخيصية 

نسيج فميني بني المون بمنظرين جبهي مميز يشبه خمية النحل, وجانبي مؤلف من -
 عدة ظبقات.

 نسيج قشري غني بحبيبات النشا.-

 حبيبات نشا بيضوية أو كروية.-

كبيرة صفراء )مميزة(.))عنصر  بممورات أوكساالت الكالسيوم الموشورية بأحجام-
 تشخيصي((

 ألياف عريضة حاممة ألوكساالت الكالسيوم الموشورية. ))عنصر تشخيصي((-

أوعية خشبية عريضة منقطة, ويمكن أن نالحظ أوعية مخططة وشبكية. ))عنصر -
 تشخيصي((

 :المادة الفعالة 
 مركبات سابونينية: أهمها الغميسيريزين ذات تأثير مقشع. -
الغميسيريزيك: له تأثير مشابه لمكورتيزون حيث يختزن سوائل الجسم حمض  -

وبالتالي يرفع الضغط  Kمع طرح كمية كبيرة من شوارد الـ Na,cl وشوارد الـ 
 ويقمل البول, ويمتمك أيضًا تأثير فعال في عالج االلتهابات الجمدية. 

 مركبات فالفونوئيدية: ذات تأثير مدر. -
 ينية.مركبات هرمونية إيستروج -
 :التأثير الفيزيولوجي 

مقشع ومضاد لاللتهابات المعوية والقرحات الهضمية, مضاد لمتشنج, يستخدم 
 كمادة محمية في الصناعات الصيدالنية.
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 العناصر التشخيصية لنبات عرق السوس
 

      
 حماضات الكالسيوم             نسيج قشري                    حبيبات النشا        

 

                        
 نسيج فميني )منظر جبهي(                            نسيج فميني )منظر جانبي(

 

       
 ألياف حاممة احماضات الكالسيوم              أوعية خشبية عريضة القطر منقطة

 الموشورية، صفراء المون، مميزة
 

 
 


