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ABSTRACT  

This study aimed to investigate the antimicrobial activity of ethanol  extract of 
Saliva officinalis leaves.The active chemical components of leaves extracts were 
estimated and found,  it‘s contain 
alkaloids,glycosides,flavonoids,terpenes,steroids,saponins,  ,phenols ,cumarins and 
tannies. This study showed that ethanol extracts Saliva officinallis leaves have 
inhibitory  effect on Gram posative and negative bacteria . 

From this result we concluded that this plant have a promising medicinal plant as 
antibacterial ,through out the inhibition effects on bacteria growth.  
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  میةروراق نبات المأل للمستخلص الكحولي دراسة بایوكیمیائیة

Saliva officinalis  
 

  الخالصة 
،   Saliva officinalisرميـة وراق نبات المأل للمستخلص الكحوليمضادة للبكتريا ال تم تقييم الفعالية

القلويـدات ،   علـى  تحتـوي رميـة  وراق نبات المأ لقد اظهرت نتائج التحليل الكشوفات الكيميائية ان
، الصـابونيات ،الراتنجيـات ، الفينـوالت     التربينـات والسـترويدات  فونات ، الفالالكاليكوسيدات ، 

 ك رامبكتريا السالبة والموجبـة لصـبغة   العلى  سلبياً تاثيراً المستخلص ظهرأ و ،الكومارين والتآنين
Klebsiella pneumonia , E.coli , Proteus vulgaris , Diplococcus pneumonia , Bacillus 

subtillis .  أوراق أن المس تخلص الكح ولي لب ین ھذه الدراس ة ت .مل /ملي غرام 0.1قل تثبیط عند التركیز أوكان
  .  رام غنبات المرمیة لھ تأثیر تثبیطي على نمو البكتریا الموجبة والسالبة لصبغة 

یمك ن االس تفادة منھ ا و ،ری ا لذا یمكن اعتبار ھذه المستخلص ات ومركباتھ ا ذات فعالی ة تثبیطی ة للبكت  
مض ادات  كونھا مصدر طبیع ي لمن ع العدی د م ن االص ابات الجرثومی ةریا على االمراض البكت ةللسیطر
   .  البكتریا
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  المقدمة   

عتم دوھا كوص فات عالجی ة للكثی ر م ن أھمیتھ ا ونتب اه العلم اء والدارس ین ألأثارت النباتات الطبیة أ
لس رعة تأثیرھ ا العالج ي ائی ة وذل ك وبعد تحدید فعالیتھا البایولوجیة والكیمیائی ة والد ،الحاالت المرضیة 

وال تقتصر على ھذا فحسب بل  ،دویة المصنعة كیمیائیاً السلبیة التي تحدثھا األ ةوفقدانھا التاثیرات الجانبی
بانواعھ ا  تختل فھمیتھا في وقایة الجسم من االمراض كونھا تمتل ك مركب ات كیمیائی ة عدی ده أتتعداه الى 

لھا تاثیرات مؤثرة عل ى نم و ة بعض النباتات الطبیلو ،]1[خدمختالف النبات المستأوتراكیزھا وتاثیرھا ب
 (WHO)تش یر تق اریر منظم ة الص حة العالمی ة  ،بكتریا والفیروسات ومقاومتھا وتخلیص الجس م منھ ا ال

ً من األ عتماد النباتات المحلیة بدالً أالى    . ]2[دویة المصنفة كیمیائیا
ً لالمراض المختلفة فعل ى س بیل المث ال ال الحص ر ع رق الس وس أ  ،عتمدت العدید من النباتات طبیا

م ن اب رز ھ ذه  رمی ة الحلبة في حین یعد نبات الم ،المعدنوس  ،الخردل  ،المدید ،الصفصاف  ،الكرفس 
واھمھ  ا التربین  ات ،    (Terpenes)عل  ى مركب  ات التربین  ات رمی  ة وراق نب  ات المأ تحت  ويأذ  النبات  ات
،  Carnosate methyl lacton  ،Carnosic acid ،Epirosmanolمث ل  Diterpenesالثنائی ة 

Oleanane, Carnosol والتربین  ات الثالثی ة مث ل ، Ursolic acid]3[ ،  كم ا تحت  وي اوراق ھ عل  ى
اض افة ال ى احت واء  ،]4[وعلى الزیوت الطی ارة   Rosemaric acid مثل  phenolsاحماض الفینول 

 B Vitamin Bومعق  د فیت  امین  E,C,Aعل  ى العدی  د م  ن الفیتامین  ات مث  ل فیت  امین رمی  ة اوراق الم
complex ]5[.  لذا تعد النباتات الطبیة من اھم المواد لحمایة جسم الكائن الح ي م ن ت اثیرات المطف رات

  .]6[البیئیة لقابلیة مكوناتھ على الحمایة من تاثیر الطفرات 
م ن اش ھر والمرمی ة  ویة التي تضم الریحان والنعناع والزعتریلة الشفینتمي الى الفصرمیة ات المنب

ً لم  ا تق  دم و  .]7[ق  دم النبات  ات الت  ي تس  تخدم ف  ي الط  ب الق  دیم والح  دیث أو  رمی  ة ختی  ر نب  ات المأنظ  را
Saliva officiniallis في بلدان حوض البحر   نتشاراألواوسع  ةوھو نبات عشبي یوجد على مدار السن

  .االبیض المتوسط لھذه الدراسة 
  

  المواد وطرائق العمل 
تم تجفیفھا في  ،2012في كانون الثاني من السوق العراقي رمیة تم الحصول على اوراق نبات الم

وبع د ذل ك طحن ت  باس تعمال مطحن ة كھربائی ة ، الظل وبدرجة حرارة الغرفة ضمن محیط جید التھویة 
غ م م ن  100خ ذ أ س تعمل لتحض یر المس تخلص الكح وليألغرض الحصول على مسحوق النبات ال ذي 
   Thumbleغم ووض عت ك ل دفع ة ف ي داخ ل كش تبان 50مسحوق اوراق النبات على دفعتین كل دفعة 

 ،%80ثیل ي  من الكحول اال مل 250حاویة على  Soxhlet سكسولیت ووضعت في جھاز استخالص
 وتم تجفیفھا بدرجة ح رارة الغرف ة  النباتخذ المستخلص الكحولي الوراق أبعد ذلك  ،ساعات  5-4لمدة 

ت م وف ق م اذكره لكشف ع ن اھ م المركب ات الفعال ة أما في ا .حتى اكتمال الجفاف والتخلص من الكحول 
من مسحوق االوراق نبات المیرمیة بع د  غم 50ملغم من  20تم الحصول على وزن . ]8[ عبد الوھاب
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وك ان المس تخلص ذا  ،) 0.0004(والتي تقدر بنسبة استخالص % 80ثیلي استخالصھا في الكحول اال
  . لون اخضر داكن مائل الى السواد وذي لزوجة 

  
 

  :ریا عینات البكت 
بع د ، الجامعة التكنولوجی ة  /فرع التقنیات االحیائیة/حیاء المجھریة تم الحصول علیھا من مختبر األ

ت م تحض  یر  .]9[ھ  ري وف ق الختب ارات كیموحیوی ة ظخض عت لتحلی ل مأتش خیص الع زالت الجرثومی ة 
داي مثی ل فورمامای د وتحض یر  DMFم ل م ن  10المستخلص باخذ واحد غ رام م ن الم ادة الفعال ة م ع 

 gramة وس البة لص بغة ك رام المادة الفعالة ومنھا تم تحض یر ع دة تخ افیف وقیس ت اتج اه بكتری ا موجب 
stain   حیث زرعت على وسطNutrient broth  وذلك بتحضیره كما مبین ف ي طریق ة التحض یر وت م

 Spectrophotometerستخدام جھاز أابقاء نموذجین بدون زرع حیث تم  قراءة الطول الموجي لھما ب
   .   nm 600بطول موجي قدره  

 Complet Randomized (CRD)حللت النتائج احص ائیا باس تخدام التص میم العش وائي الكام ل  
Desing ، ختب ار دنك ن متع دد الح دود أعتم د أولمعرفة فیما كانت الفروقات بین المعامالت معنویة ام ال

Duncun Multiple Test  وباستخدام البرنامج االحصائي SPSS]10[.  
   

 Results and Discution                                                النتائج والمناقشة
وج  ود  Active compoundsالكش  ف ع  ن اھ  م المركب  ات الفعال  ة  )1( ج  دولاظھ  رت نت  ائج 

الراتنجی    ات ،الص    ابونیات  ، الس    ترویدات، التربین    ات،الفالفونوی    دات ،الكالیكوس    یدات ،  القلوی    دات
وھ ذه النت ائج تتف ق  ، رمی ة في المستخلص الكح ولي الوراق نب ات الموالتاینین  الكومارین ،  ،الفینوالت

عل ى ع دة م واد كیمیائی ة مث ل رمی ة اذ اش ار ال ى احت واء اوراق نب ات الم]Chada ]2،11مع توصل الیھ 
والكالیكوس  یدات والش  مع وبع  ض الزی  وت الطی  ارة   Saponinsوالص  ابونیات   Taninsالعض  ویات 
وجماعتة فقد الحظوا وجود كمیات كبیرة من التربینات  Ulabelenما أ .الثنائیة   Terpenesوالتربینات 

  .]   12[رمیة نبات المحد اجناس أوھو   Saliva heldrechianaالثنائیة في نبات 
  spectrophotometer نت ائج ق راءة الط ول الم وجي باس تخدام جھ از المطی اف الض وئي وبین ت 
 salivaالوراق نبات المرمیة  الكحولي  وجود فعالیة تثبیطیة واضحة للمستخلص 600nmبطول موجي 

offrcinallis    ض  د ان واع البكتری ا الموجب  ة والس البة لص بغة ك  رام مقارن ة بالعین ة القیاس  یةControl  
ط زی ادة التثب ی وم ن خ الل النت ائج ھنال ك م ل/م ایكروغم   (100,10,1,0.1) ولجمیع التراكیز المستخدمة

 , Klebsiella pneumonia , E.coli , Proteus vulgaris بزی ادة التراكی ز المعتم دة لك ل م ن 
Diplococcus pneumonia , Bacillus subtillis .      

 Proteusو  E.coliو Klebsiella pneumoniaرام وھ ي   غ لق د أظھ رت البكتری ا الس البة لص بغة 
valgaris للمستخلص الكحولي ألوراق نبات المرمیة ً ً واضحا ً تثبیطیا م ایكروغم  100عند التركی ز  تأثرا

) 0.03±  0.122،  0.06±  0.193،  0.05±   0.169(كثافة الض وئیة ، أذ كانت ق راءة ال ـ مل/
وك ان أفض ل )  0.06±0.34 5،  0.05±  0.367،  0.06± 0.41(على التوالي مقارنة بالسیطرة  
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ً لنمو البكتریا عند  رام وھي غاما  البكتریا الموجبة لصبغة  .مل /مایكروغم) 10و 100(التراكیز تثبیطا
Diplococcus pneumonia    وBacillus subtillis  مل /غممایكرو 100قد تأثرت عند التركیز

ً یتض ح مل قد /مایكروغم  100أكثر من تأثر بكتریا السالبة لصبغة كرام ، أذ كان التركیز أعط ى تثبیط ا
  لى التوالي مقارنة ع) 0.02±0.114،  0.05±11.2(من خالل قراءة الـ  

  
كم  ا یالح  ظ أن البكتری  ا . عل  ى الت  والي )  0.05± 0.382، 0.04±0.337( ة والت  ي كان  ت بالس  یطر

 م ل أذ أعط ى ت  أثیراً /م ایكروغم  0.1التثب  یط عن د التركی ز  رام ق د أظھ رتغ الس البة والموجب ة لص بغة 
ً في قراءة الـ ً لجمیع ضروب مل /مایكروغم  100، وكان التركیز    O.Dواضحا أفضل التراكیز تثبیطا
أع داد البكتری ا الس البة لص بغة  حص ل تثب یط ف ي) 3و  2و 1(، ویالح ظ م ن الش كل البكتریا المستخدمة 

، كم ا یالح ظ ف ي الش كل  Proteus vulgaris و E.coliو  Klebsiella pneumoniaممثل ة بـ  رام غ
  Diplococcus pneumoniaرامغ   أنخف   اض أع   داد البكتری   ا الحی   ة الموجب   ة لص   بغة  ) 5و 4(
 .   Bacillus subtillisو

عل ى أن المستخلص الكحولي ألوراق نبات المرمیة یؤثر  من خالل النتائج التي تم الحصول علیھا
رام وھذه النتائج تتفق م ع تأثیرالمس تخلص غبكتریا الموجبة لصبغة كرام أكثر من بكتریا السالبة لصبغة 

 ] .14[العراقي ) Bees gum(وتأثیر العكبر ] Eruea sativa ]13یرالكحولي ألوراق نبات الجر
 , Tanins , Fumaric ان احتواء اوراق نبات المرمیة على العدید من المركبات الكیمیائیة مثل 

Mlic acid, Vrsoloc acid   وك ذلك الص ابونیاتsponins  والش موعwaxes   وpentoses  
وجود التربینات الثنائی ة الت ي تمت از بكونھ ا مض ادة لنم و البكتری ا وھ ذه و  [11]وبعض الزیوت الطیارة 

ض د  رمی ة بوج ود فعالی ة تثبیطی ة لمستخلص ات نب ات الم وجماعت ھ [15] النتائج تتفق مع ما توص ل الی ة
على نسبة م ا ب ین رمیة والتي تعود الى احتواء نبات الم) 0.3(%رام وبتركیز غبغة صبكتریا الموجبة ل

عل ى  المس تخلص اكما ان احتواء ھ ذ [16]ذات التاثیر المضاد لنمو البكتیریا   Taninsمن )   3-8%(
وك  ذلك لوج  ود بع  ض أن  واع التربین  ات الثنائی  ة الت  ي تمت  از بكونھ  ا مض  ادات ،  ین  ات والقلوی  داتالفالفو

  ] .18و 17[لنموالبكتریا 
 رمی  ة الوراق نب  ات م ك  ذلك ل  وحظ ف  ي ھ  ذه الدراس  ة تف  وق الت  اثیر التثبیط  ي للمس  تخلص الكح  ولي

على ان الكحول االثیلي لھ القدرة على اذابة عدد م ن الم واد  والذي یتوافق مع ما اكدة عدد من الباحثین 
الفعالة مثل التربینات والقلوی دات والفالفنوی دات وتجمیعھ ا ف ي المس تخلص الخ ام بكمی ات كافی ة الح داث 

خلصات المماثل ة لنب ات المع دنوس توالتي وجدت في المسلوي الخ یقاف نمو الخالیا ومنعھا من االنقسامأ
وتثب یط جمی ع   mRNAواالستنس اخ  DNAاالنزیم ات التض اعف لت اثیرات عل ى فعالی ات وربما ا ]19[

ری ة یكمض ادات بكت المختلفة لھذا تعتب ر ھ ذه المستخلص ات ]21و 20[الفعالیات الحیویة االساسیة للخالیا
ق رح ف ي  الدراس ة الحالی ة أس تخدام ھ ذه نلفعالیتھ ا ل ذا   Antimicrobial, Antibacterial  ومایكروبی ة

    . األمراض البكتیریة بعض  المستخلصات في عالج 
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  میة روراق نبات المأل يھم المركبات الفعالة في مستخلص الكحولأ) 1(جدول          

نتیج                ة   دلیل الكشف  الكاشف  اسم المادة
  الكشف

  +  راسب ابیض  كاشف مایر  القلویدات
  +  راسب احمر  كاشف بندیكت  الكالیكوسیدات

  +  راسب اصفر  كحول اثیلي+KOH  الفالفونات
  التربینات

  
  قطرة+حامض الخلیك+كلوروفورم 

  +  لون بني فاتح حامض الكبریتیك المركز

  قطرة+حامض الخلیك+كلوروفورم   الستیرویدات
  لون ازرق داكن حامض الكبریتیك المركز

+  

  
  الصابونیات

  
  +  راسب ابیض  الزئبقیككلورید 

  +  عكورة واضحة  HCL4%ماء محمض +كحول اثیلي  الراتینجات
  +  االخضر المزرق  %1 كلورید الحدید  الفینوالت

  الكومارین
  

ورق ترش      یح مبل      ل بھایدروكس       ید 
  +  اصفر مخضر  الصودیوم

  خالت الرصاص او  التانین
  %1 كلورید الحدید

راس        ب اب        یض 
  ھالمي

  اخضر مزرق

+  

   كشف سلبي) -(موجب ، كشف (+) 
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تأثیر مستخلص أوراق نبات المرمیة على أعداد البكتریا السالبة لصبغة كرام) 1(شكل   
.Klebsiella pneumonia 

 

 
 E.coli  كرامتأثیر مستخلص أوراق نبات المرمیة على أعداد البكتریا السالبة لصبغة )  2(شكل 

    

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.1 µg\ml 1µg\ml 10µg\ml 100µg\ml

O
.D

مل/ تركیز المستخلص مایكرو غرام 
Klebsiella pneumonia 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.1 µg\ml 1µg\ml 10µg\ml 100µg\ml

O
.D
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 Proteusمستخلص أوراق نب ات المرمی ة عل ى أع داد البكتری ا الس البة  لص بغة ك رامتأثیر ) 3(شكل 
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