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تشخيص بعض مركبات االيض الثانوي في نبات الريحان )  ( Ocimum basilicum L.ودراسة
الفعالية التثبيطية لزيته الطيار تجاه بعض أنواع البكتريا المرضية
شيماء حاتم عبد * الصالحي
قسم علوم الحياة واألحياء المجھرية  -كلية العلوم  -جامعة ديالى

الخالصة
أجري البحث على نبات الريحان)  ( Ocimum basilicum L.من العائلة Labiate
) (Lamiaceaeوذلك بھدف الكشف عن مركبات االيض الثانوي مثل قلويدات ,كاليكوسيدات ,تانينات ,
راتنجات ,صابونينات ,فالفونات ,فينوالت  ,كومارينات  ,زيوت الطيارة في أجزاء النبات المختلفة
)سوق ,أوراق  ,أزھار ( ويتضح من النتائج أن النبات غني بمركبات االيض الثانوي وتم استخالص
الزيت الطيار بثالث طرائق لبيان في أي منھا يمكننا الحصول على أعلى كمية من الزيت ,وأن طرائق
استخالص الزيت فھي االستخالص البخاري وكانت نسبة الزيت الناتجة ھي , 1.20%واالستخالص
المائي فكانت 1.35%أما باستخدام طريقة االستخالص الكحولي فتم الحصول على 1.75%وتعد أعلى
نسبة زيت تم الحصول عليھا وبعدھا تم قياس بعض الصفات الفيزيائية له مثل الدوران الضوئي والكثافة
ومعامل االنكسار وثم اختبرت الفعالية التثبيطية للزيت تجاه بعض أنواع البكترية الممرضة فكان أعلى
تأثير له تجاه بكتريا الـ  E.coliوأقل تثبيط له تجاه بكتريا  .K. penumoniaeوأما نسبة الرماد ف كانت
أعلى نسبة في األوراق 22%وأقل نسبة في السوق  15%وتقدير نسبة الدھون الكلية فكانت في
األوراق , 10 %واألزھار  , 7%والسوق . 3%
المقدمة
يعود نبات الريحان  Ocimum basilicum L.إلى العائلة الشفوية )Labiate (Lamiaceae
وھو نبات حولي شجيري صغير يزرع في الحدائق كنبات زينة وله رائحة عطرية ومذاق الذع والنبات
مغطى بزغب ناعم وله أوراق بسيطة معنقة بيضاوية الشكل واألزھار كبيرة إلى حد ما جانبية التناظر
وتكون متجمعة في نورات مكتظة وھي بيضاء أو محمرة قليال ,ويصل ارتفاع النبات بين )( ٤٠ – ٢٥
سم أو أكثر )الحسيني والمھدي .(1990 ،أما فيما يخص انتشار النبات فأن موطنه األصلي الھند
والشرق األوسط وقد عرفت زراعته في المناطق الحارة بأفريقيا وأسيا منذ قرون كثيرة وينتشر في
أميركا والدول األوربية  Tohti ) .وآخرون .(2006 ،
يتميز النبات باحتوائه على مركبات فعالة طبيا ومنھا الكاليكوسيدات والقلويدات والتربينات والتانينات
والزيوت الطيارة ,ومن أھم استعماالت النبات فھو يشرب بعد الوالدة مباشرة للحيلولة دون أحتجاز
المشيمة في الرحم ويصنع منه كمادات للمساعدة على التئام الجروح ويستعمل لحاالت السعال واألرق
وطارد للغازات وضد التشنج والخفقان والرجفة وضد البرص والبھاق والبواسير وحب الشباب.
ولرائحته العطرية تضاف أوراقه الطازجة إلى األطعمة وتستخدم في تعطير أرجاء المنزل و تطيب
رائحة الفم عندما تالك أوراقه) لبنية  Duck ; 1994 ،و ( 1985 ، Ayensuوقد أثبت العلماء
الھولنديين أن عبق نبات الريحان قادر على طرد البعوض وخاصة بعوض االنوفلس عن بيوت سكان
المناطق االستوائية لذلك ينصح بزراعة الريحان في مزھريات وتوزيعھا بمسافات معينة حول المنزل
والنوافذ )سعد والقاضي  (1988,ويفيد منقوع األوراق في تقوية الشعر ومنع تساقطه ويستعمل منقوع
ـــــــــــــــ
تاريخ استالم البحث . ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٠
تاريخ قبول النشر . ٢٠١٠ / ١ / ١٧
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األزھار واألوراق كطارد للغازات ومزيل للمغص المعوي كما انه مدر للبول أما مغلي البذور في الماء
فيستعمل لعالج الديزنتري وفي الھند يستعمل لعالج اإلسھال المزمن) Lachowiczوآخرون 1996 ،
;  Duck ; ١٩٨١ ، Heathو ; 1985 ، Ayensuسعد والقاضي .(1988 ،
أما عن استعماالت النبات في تثبيط الميكروبات فقد وجد أن المستخلص الكحولي االيثانولي والميثانولي
والھكساني له القابلية على تثبيط العديد من األنواع البكتيرية السالبة والموجبة لصبغة كرام والفطريات
والخمائر المختلفة  ,ومن أھم المواد الفعالة المستخلصة من نبات الريحان  O.basilicum L.ھو
الزيت الطيار  Essential oilوالمتكون من عدد من المركبات منھا :
Methyl euogenol , 1,8-cineole , β-ocimene , Linalool , L-camphor , Methyl
chavicol , Eugenol, β-elemene , β-caryophyllene , α-humulene , Germacrene-D
, Bicyclogermacrene , α - amorphene, Terpinen-4-ol, α-terpineol, Nerol,
Limonene, Linalool, myrcene, α-pinene, Geraniol,
β-cubebene, 3,7-dimethylocta-1,7-dien-3,6-diol ,
)  Rashedوآخرون  Ozan ; 2009 ،و. ( 2002 ، Chalchat
أما عن أھم استعماالته فھو يستخدم مسكن للصداع الشديد والسعال وتخفيف الرشح ومطھر ومسكن
للمغص وضد الشيخوخة ) Bozinوآخرون  Almkeida ; 2006 ،وآخرونMansroi ; 2006 ،
وآخرون  ( 2006 ،ويدخل في تحضير العطور ومعاجين األسنان ويستعمل لتخفيف اآلالم المفاصل
والروماتيزم وعالج األمراض الجلدية )لبنية; 1994,الجبوري (1993,ويستخدم في تطھير األمعاء
وضد التشنجات البطنية والغثيان والزحار والسيالن والكآبة واألرق) Martinو ( 2004, Ernstأما
فيما يخص تأثيره تجاه األحياء المجھرية فقد وجد أنه قاتل ومثبط للعديد من أنواع البكتريا والفطريات
والفيروسات والخمائر.
) Mansroiوآخرون  Bozin ; 2006 ،وآخرون  Almeida ; 2006 ،وآخرون . ( 2006 ،
المواد وطرائق البحث
تم اخذ ) (10شتالت في مرحلة التزھير وبعد تنظيفھا وغسلھا بالماء المقطر فصلت السوق
واألوراق واألزھار عن بعضھا وجففت في درجة حرارة الغرفة مع االستمرار قي تقليب النماذج لمنع
تلفھا .بعدھا تم طحن األجزاء النباتية بواسطة طاحونة كھربائية للحصول على مسحوق ثم وضعه في
علب بالستيكية لحين االستعمال.
طرائق االستخالص
– ١المستخلص المائي البارد :تم أتباع طريقة Anesinو. (1993 ) Perez
 - ٢المستخلص المائي الحار :تم حسب طريقة الجنابي ). (1996
- ٣المستخلص الكحولي البارد:تم أتباع الخطوات كما ذكر في  Anesinو. ( 1993) Perez
 - ٤المستخلص الكحولي الحار  :كما ورد في  Deshmukhو. (1975) Brole
الكشف الكيمائي العام
- ١الكشف عن التانينات : Tanninsتم اعتماد الطريقة الواردة في داللي والحكيم ).(1987
- ٢الكشف عن الراتنجات  : Resinsكما في شامي. (1982 ) ،
 - ٣الكشف عن الصابونينات : Saponinesتم الكشف بطريقة شامي ). ( 1982
- ٤الكشف عن الفالفونات : flavonesاستخدمت طريقة  Jafferوآخرون ). ( 1983
- ٥الكشف عن القلويدات  : Alkaloidsاستخدمت طريقة . ( 1973 ) Harborne
 - ٦الكشف عن الكاليكوسيدات : Glycosidesتم أتباع طريقة الشيخلي وآخرون ).(1993
- ٧الكشف عن الفينوالت : Phenolsكما في . ( 1973 ) Harborne
- ٨الكشف عن التربين والستيرويد  : Terpens and steroidsأتبعت طريقة
. (1999) Al- Maisry
- ٩الكشف عن الكومارينات  : Coumarinesكما في  Jafferوآخرون ). ( 1983
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- ١٠الكشف عن الزيوت الطيارة : Volatiles oilsكما في Indian Herbal pharmacopoeia
). ( 1998
استخالص الزيت الطيار Volatile oils
 - ١االستخالص البخاري  : Steam extractionأتبعت الطريقة الواردة في السامرائي )  ( 2000و
الخفاجي ) . ( 2002
 - ٢االستخالص المائي  : water extractionكما في . ( 1996 ) Evans
 - ٣االستخالص بالم<ذيبات العض<وية  :Extraction by organic solventكما ورد في الصالحي
).( 2005
تقدير بعض الصفات الفيزيائية لزيت الريحان
 - ١الدوران الضوئي  :كما جاء في السامرائي ). ( 2000
 - ٢الكثافة  :أتبعت طريقة الخفاجي ). ( ٢٠٠٢
 - ٣معامل االنكسار :حسب الطريقة الواردة في السامرائي ) (2000و الخفاجي ) . (2002
دراسة تأثير التراكيز المختلفة في نمو بعض الجراثيم المرضية:
عزالت بكتريا االختبار  :تم الحصول على عزالت البكتريا E.coli , K. penumoniae,
 S. epidermia , P. putidمن مختبر الصحة المركزي في بغداد.
حفظ وتنمية سالالت البكتريا
تم حفظ السالالت البكتيرية المستخدمة على وسط  Nutrient agarوبطريقة التخطيط للحصول
على مستعمرة مفردة  single colonyويعاد زرع األطباق المعقمة كل  ٤- ٣أسابيع للحفاظ عليھا من
التلوث وتم تنميتھا بدرجة حرارة )ْ (37م لمدة ) (24ساعة حيث حفظت في الثالجة لحين االستعمال ،
وتمت تنمية سالالت البكتريا في  Nutrient brothتم حفظھا لمدة  24ساعة في الحاضنة وبدرجة
ْ 37م وبعدھا تم حفظھا في الثالجة لحين االستعمال وأعيدت الزراعة في  Nutrient Brothكل
أسبوعين .
اختبار فعالية الزيوت ضد البكتريا
استخدمت طريقة  Agar – Well diffusionولمعرفة النتائج يتم قياس قطر منطقة التثبيط
)  Perezوآخرون . ( 1990 ،
التحليل اإلحصائي
تم تحليل النتائج بطريقة تحليل التباين  ANOVAوباستعمال ثالثة مكررات
)الراوي وخلف ^ . (1980 ،
النتائج والمناقشة
الكشف الكيميائي العام
تشير النتائج في الجدول رقم )(١إلى أن نبات الريحان  O.basilicum L.يحتوي على القلويدات في
الساق واألوراق واألزھار أما بالنسبة لتواجد الكاليكوسيدات فقد ظھرت في المستخلص الكحولي
والمستخلص المائي الحار ولم تظھر الصابونينات إال في المستخلص الكحولي الحار لألوراق واألزھار
 ,وبالنسبة للستيرويدات فتواجدت فقط في المستخلص الكحولي الحار في األوراق واألزھار
أما الفالفونات فتتواجد بصورة واسعة وبالنسبة للزيوت الطيارة فتواجدت في المستخلص الكحولي لكل
من األزھار واألوراق وھذه النتائج متفقة مع ما جاء به  Rashedوآخرون ). (2009
جدول  .١نتائج الكشف عن منتجات االيض الثانوي
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أن عدم ظھور القلويدات في المستخلص المائي البارد وظھورھا في المستخلص المائي الحار والكحولي
يعود لكونھا مواد تحتاج إلى كمية من الحرارة أثناء االستخالص أو بعضھا التذوب في الماء وتذوب في
الكحول فقط)أبوضاحي .(1989 ،
وقد يكون ھذا ما يؤھل النبات الن يستخدم ضد األحياء المجھرية  ,ووجود الكاليكوسيدات ھو مايؤھل
النبات الن يستعمل كمادة مدررة ) الدرويش  (1983 ،أما التانينات فيعود إليھا السبب في استخدام
النبات ضد اآلالم األمعاء )الباالني  (2003 ،أما الفينوالت فأليھا تعزى قابلية النبات على قتل وھالك
العديد من الكائنات الدقيقة )Kempو( 1986 ، Burden
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ويعود وجود مادة  Linaloolالحتواء األوراق على التربينات التي تتواجد بنسبة عالية مع تواجد الزيت
الطيار به  Rashedوآخرون ) (2009وخاصة في النباتات الراقية وفي األنسجة الفتية )العنزي ،
 ( 2005وفيما يخص الكومارينات فظھورھا يستخدم كمؤشر على احتواء النبات على الزيوت الطيارة
)أبو زيد .(1983 ،
من خالل ما تقدم نستطيع أن نالحظ أن األوراق غنية بجميع مركبات االيض الثانوي مما يؤھلھا الن
تستخدم طبيا في مجاالت مختلفة .
مواصفات الزيت المستخلص بالطرق المختلفة
في االستخالص البخاري تم الحصول على نسبة ) . (1.20 %ويتواجد الزيت الطيار في شعيرات غدية
تتميز برأس قمي كبير الحجم مستدير أو بيضاوي الشكل ذو خليتين متساوية الحجم تماما بيضيه الشكل
محمولة على عنق )حامل( قصير أو طويل سميك القطر أحادي الخلية أو غير معنقة جالسة منتشرة على
كل من السطح السفلي والعلوي لألوراق ). (1990 ، Abdel Baky
أما في االستخالص المائي تم الحصول على نسبة )  ( 1.35 %وھي أعلى من النسبة التي تم الحصول
عليھا في االستخالص البخاري وقد يعود ذلك لكون أغلب المواد التي يحتويھا زيت الريحان من
المركبات التربينية والمواد االوكسوجينية القابلة للذوبان في الماء ) Karimو(1976 ، Bhatty
وعند االستخالص بالمذيبات العضوية تم االستخالص باستخدام االيثانول وقد تم الحصول على نسبة
)
) (1.75%وتعد ھذه النسبة عالية أذ ماقورنت بالنسبة التي حصل عليھا  Ozanو Chalchat
 (2002وكانت ) (1.59%وقد يعود االختالف في النسب الختالف الظروف البيئية )أبوضاحي،
. (1989
وفيما يخص صفات الزيت فأن الكثافة النوعية للزيت الطيار تتوقف على النوع والمصدر النباتي تبعا
لمكوناته التربينية وإذا كانت كثافة الزيت أقل من الواحد الصحيح فما معناه أن كثافة الزيت أقل من كثافة
الماء الطبيعي فأن الزيت سوف يطفو فوق سطح الماء نظرا لوجود كميات مرتفعة من المركبات
التربينية )أبو زيد . ( 2000 ،
جدول  . 2خصائص الزيت المستخلص .

أما الدوران الضوئي فأن جميع الزيوت الطيارة تتصف بالدوران الضوئي تبعا لدرجة نقاوته وقيمته
النوعية وخلوه من الزيوت الثابتة األخرى والمواد الغريبة المستخدمة كوسيلة للغش التجاري  .لذلك
تعتبر ھذه القيمة الطبيعية من الدوران الضوئي أحدى الطرق الرئيسية للكشف على العينات المغشوشة
للزيت العطري بتحديد مركبات الزيت الطيار أما طبيعية التخليق أو صناعية التكوين.أما معامل
االنكسار للماء النقي تساوي
 110
االنكسار فأن قيمة معامل الدوران الضوئي
 20م في حين أن الزيوت
 1.333عند درجة حرارة
0.98
–
0.90
النوعية
الكثافة
انكسارھا.
الطيارة تمتاز بزيادة معامل
1.52 – 1.48
معامل االنكسار
بعض أنواع البكتريا
فعالي<ة الزي <ت الطي<<ار ض<<د
أن البحث عن البدائل العالجية المضادة للميكروبات قد شھد زيادة ملحوظة في ظل تنامي مشكلة
المقاومة المتعددة للبكتريا ضد أغلب العقاقير المستخدمة فضال عن التأثيرات الجانبية لھذه العقاقير.
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)  Ahmedو Murray ; 2001 ، Begوآخرون  .( 1999 ،أظھرت النتائج إن ھناك اختالفا في
فعالية الزيت الطيار ضد البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام فقد تبين أن أعلى تأثير للزيت وكما
موضح في جدول رقم ) ( 3كان تجاه بكتريا الـ  E.Coliحيث بلغت نسبة التثبيط ) . ( 14 mm
وتعد بكتريا ألـ  E.Coliمن البكتريا التي تسبب اإلسھال بسبب أنتاجھا للسموم )Murrayوآخرون
)
 Afest ; 1999 ،وآخرون  (2003 ،وھذا يفسر استخدام النبات لعالج اإلسھال والديزنتري
 Lachowiczوآخرون  Duck ;1996 ،و ; 1985، Ayensuسعد والقاضيHeath; 1988 ،
(1981،
وللزيت فاعلية تجاه بكتريا  Staph. Epidermisوھي بكتريا مسببة أللتھاب الفم والحروق والعظام
)العاني  ( 1989 ،وقد بلغ قطر التثبيط )  ( 12mmومن مكونات الزيت ھو الـ  Camphorوالذي
يعد من العالجات الحيوية الطبية لمعالجة اآلالم المفاصل واآلالم البرد والزكام واآلالم الرأس وأيضا
يحتوي الزيت على مادة الـ  Eugenolالتي تستخدم في عالج أمراض ألفم واللثة المتقيحة
)ابوزيد ( 2000,وإما بالنسبة لتأثير الزيت تجاه بكتريا  Ps.Putidaفقد بلغ قطر التثبيط ) . ( 9 mm
وتعد ھذه البكتريا من البكتريا المسببة اللتھابات األمعاء والجروح والحروق)  Myrvickو، Weiser
 ( 1988وكما ورد في  Martinو ( 2004) Ernstأن الزيت النباتي يستخدم ضد التشنجات المعوية,
وان احتواء الزيت على نسبة عالية من المركبات التربينية فھذه الصفة تؤھله أن يستخدم ضد االنواع
البكتيرية المختلفة )  ( 1999 ، Cowanحيث أن التربينات لھا القدرة على تحليل جدار الخلية
البكتيرية وأضعاف فعاليتھا الحيوية ) (1992 ، Limaأما فيما يخص بكتريا  K.penumoniaeفقد
لوحظ أن للزيت تأثير ضعيف تجاھھا مقارنة باألنواع البكتيرية األخرى  .وقد يعود ذلك لكون خاليا ھذه
البكتريا حاوية على محفظة مكونة من سكريات متعددة والتي تكسب البكتريا صفة مقاومة العوامل الضد
ميكروبية )الزبيدي . ( 2003 ،وقد أثبت أن الزيوت الطيارة تؤثر في البكتريا لكونھا تمنع الخاليا
البكتيرية من تجميع مكونات الـ  DNAو  ( 1991 ، Murray ) RNAويتضح مما تقدم أن للزيت
الريحاني الطيار تأثير تجاه البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام

جدول  . 3تأثير زيت نبات الريحان في بعض أنواع البكتريا الممرضة .

التراكيز
المستخدمة

معدالت أقطار التثبيط ) ملم (
Escherichia
coli

Staphylococcus
epidermis

٢٠

Pseudomonas
putida

Klebsiella
penumoniae

الصالحي

مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠١٠ ، ٢٤ - ١٥ : ( ١ ) ٢ ،

%100

14 . 59 ± 0.33

12.53 ±0.28

9.63 ± 0.84

7.95 ± 0.11

% 75
%50

12.34 ± 0.73
10.83 ± 0.33

11.26 ± 0.11
9.81 ± 0.62

7.32 ± 0. 26
5.52 ± 0.12

5.10 ± 0.31
4.31 ± 0.17

%25

6.3 ± 0.75

8.32 ± 0.51

4.22 ± 0.72

2.41 ± 0.74

%12.5

3.98 ± 0.23

5.10 ± 0.13

2.89 ± 0.10

0.00 ± 0.00

% 6.25

2.56 ± 0.58

3.98 ± 0.03

1.52 ± 0.21

0.00 ± 0.00

%3.13

1.42± 0.61

2.12 ± 0.41

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

%1.56

0.00± 0.00

00.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00
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IDENTIFICATION OF SOME SECONDARY METABOLIC
COMPOUNDS IN OCIMUM (Ocimum basilicum L.) AND STUDY THE
EFFECT OF ITS VOLATILE OIL ON SOME PATHOGENIC
BACTERIA .
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ABSTRACT
This search is carried out on Ocimum basilicum L. from Labiate
(Lamiaceae) Family ,The purpose is uncovering secondary metabolism
components (Alkaloids, Glycosides , Tannins , Resons , Saponines , Flavones,
Phenols , Terpens , Steroids , Comarins and Volatile Oil) in various parts
(stems , leaves, flowers).the result is found the plant is rich with secondary
metabolism components As to Extraction volatile oil in Steam extraction the
rate of it’s extraction (1.20%), water extraction is (1.35 %) and Extraction by
organic solvent is (1.75%) . Its rate higher found it.
Then oil extraction quantification some physical quality like light rotation,
density and fracture coefficient after that to test inhibition effect for oil against
some types pathogenic bacterial is higher effect anti E.Coli and minimum for its
inhibition was anti K. penumoniae bacteria .
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