
1 
 

 الجمسة العممية الثانية        د.هبة حسن د.هيا قعقع                  1مقرر العقاقير وكيمياء العقاقير 

 العقاقير المستخدمة جذورها وجذاميرها

  مقدمةIntroduction: 

 وتشمل:  organs subtereتتمثل باألعضاء المنطمرة أو تحت الترابية )األرضية(

 , مثاليا:stemبالجذع  الخاصةالبنى  -1

 . StemTubers, الدرنات الجذعية  Rhisomes, الجذامير Bulbsاألبصال 

 مثاليا: ,البنى الخاصة بالجذر -2

, والدرنات الجذرية  Adventitious, الجذور الميفيةTruerootsالجذور الحقيقية 
Roots –tubers . 

 :أهم الخصائص التي تتميز بها مساحيق الجذور والجذامير 

خشن الحتوائيا  مممستتميز بتتمون مساحيق الجذور والجذامير بمون بني محمر, 
 الرائحة والطعم يختمفان حسب النوع النباتي المدروس., عمى نسبة كبيرة من األلياف

 :يالحظ عموما في مساحيق الجذور والجذامير قطع من العناصر التالية 
 )نسيج فميني )جبيي وجانبي. 
 نشا , مواد عطرية , بمورات حماضات الكالسيوم(. نسيج قشري )قد يحتوي 
 .خاليا متصمبة وألياف متصمبة 
 ( منظرين خاليا لحائية مع األشعة النخاعية.)مماسي وشعاعي 
 .بارانشيم وعائي متخشب 
 .ألياف استنادية, أشعة نخاعية, بارانشيم نخاعي 
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  :ة الشكلمخطط ةخشبي أوعيةعناصر خشبية  RayeةأوشبكيReticale  
 . Ponctue ةأومنقط

 الموجودة في مساحيق الجذور والجذامير ىي ذاتيا في  العناصر التشخيصية
كذلك عناصر الخشب "أوعية خشبية, ألياف استنادية, بارانشيم متخشب,  ,القشور

 ية, بارانشيم نخاعي".عأشعة نخا
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 جذمور الزنجبيل
F: Gingembre 
E: Ginger or Zingiber 
L: Zingiber officinalis 

 Zingiberaceaeالفصيمة الزنجبيمية 
 صفات النبات:

 , يوجد نوعان من الزنجبيل:م, معمر بالجذمور 1نبات عشبي, كبير طولو 

 
 .يجفف باليواء بعد الجني مباشرةيغسل و : G.Grisالزنجبيل العادي أوالرمادي -1

  ,يقشر بعد الجني ويغسل بالماء, ويعرض لمشمس :G.Blancالزنجبيل األبيض -2
 لونو أبيض مصفر.

  يشبو الزنجبيل األبيض الزنجبيل الرمادي لكنو يمتاز عنو بأنو ال يحتوي نسيج
 فميني.

 :الجزء المستعمل

     وسماكتو سم( 11-7)طولو  ومتشعبة, بشكل أصابع مسطحة يوجد :الجذمور 
حار  وبني, رائحتو عطرية قوية مميزة, وطعم, سطحو الخارجي رمادي سم( 1-1.5)

 الذع.
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 لبنية النسيجية لمقطع في جذمور الزنجبيل:ا 

 يالحظ بالمقطع العرضي الطبقات التالية:  

 )مميز فقط لمنوع الرمادي(. عدة طبقات من الخاليا نسيج فميني: -1

يا خالياه متعددة الوجوه مضمعة, يتضمن بعض الخال نسيج بارنشيمي قشري: -2
الصفراء البرتقالية الغنية بالمواد الزيتية العطرية, وبعضيا غني بالحبيبات النشوية 

 الكبيرة, قد تظير بمورات حماضات الكالسيوم صغيرة الحجم.

 , عديمة النشا.رقيقة الجدران طبقة خاليا واحدة :ةيأدمة باطن -3

غنية بالخاليا الزيتية والعطرية  خاليا بارانشيمية, منطقة اإلسطوانية المركزية: -4
, غنية الصفراء البرتقالية, تتضمن عددا كبيرا من الحزم الوعائية المحائية الخشبية

 بالحبيبات النشوية.

 
 المقطع العرضي في جذمور الزنجبيل
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 :الصفات والعناصر التشخيصية لمسحوق جذمور الزنجبيل 

, مقطعو والذع رمميزة, طعمو حالونو بني محمر الى أصفر فاتح, رائحتو عطرية 
 .ليفي متخشب

 :أهم العناصر التشخيصية 

 نسيج فميني بمنظرين الجبيي والجانبي المميز لمنوع الرمادي. -1

نسيج قشري نشوي مع عدد كبير من الخاليا الزيتية العطرية الصفراء البرتقالية  -2
 حرة في المسحوق. وأداخل النسيج 

 ))عنصر تشخيصي(( عريض, مخططة أو شبكية.أوعية خشبية قطرىا  -3

أحدىا متموج واآلخر مستوي ذات  ألياف طويمة رقيقة الجدران غير متخشبة -4
 ))عنصر تشخيصي(( .ثقوب مائمة قد تترافق مع أوعية خشبية

حبيبات النشاء: تكون بشكل دائري أو بيضوي ذات نتوء جانبي. ))عنصر  -5
 تشخيصي((

 ,الخاليا المتصمبة والعناصر المتخشبة. وعديم المسحوق عديم األوبار 

 المادة الفعالة:

 .سائل أصفر, رائحتو كافورية, طعمو عطري الذع عطر الزنجبيل: -1

 وظائف فينولية.عدة في بنيتو يوجد  جينجيرول: قوامو زيتي غير طيار, -2

 ي ينتج عن انشطار الجينجيرول.نزنجيرون: مركب خمو  -3

 %(.61-21)مواد نشوية:  -4
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 التأثير الفيزيولوجي واالستعمال:

, طارد معدية منشطة ومشيية لو خواص دة منكية,اكم ويستخدم توابلال عد مني
 .لمغازات, مضاد لإلقياء, مضاد لاللتياب

 العناصر التشخيصية عند الزنجبيل

                     

 نسيج قشري )يحوي نشا، خاليا زيتية عطرية(                           نسيج فميني                 

 

 أوعية خشبية )شبكية وحمزونية(

                                                                                     
              

ألياف طويلة غير متحشبة ذات                                                                                  حبات النشا      
 جدران رقيقة قد تظهر مترافقة بأوعية خشبية

 ة ذات ثقوب مائلة()أحدها متموج ، مستوي                                                                                       
 


