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الكشف الكيمائي عن بعض المكونات الفعالة وبعض العناصر المعدنية
في أوراق نبات السذب (Ruta graveoens L.) Rueوتأثير
المستخلص المائي والكحولي على نمو بعض اإلحياء الدقيقة
إبراهيم صالح عباس  -فرع العقاقير والنباتات الطبية – كليه الصيدلة – جامعة كربالء

Abstract
In this study, included the chemical components of the Rue plant (Ruta
graveolens L. ) which was planted at medicinal plants garden which belongs to
pharmacognosy and medicinal plants branch of pharmacy college of Kerbula'a
University. The results showed that leaves water and alcoholic extracts contained
glycosides , alkaloids , flavonoids , tannis , resins , phenols and proteins . The
medium of two extracts was acidic; the effect of these extracts on different
microorganisms was studied . It has also been found that (1) mg/ml concentration
was effective on the inhibition of the growth of intended microganisms. The
results have also shown that the following trace elements in the leaves of this plant
( K,Ca.Fe,7M) (228.3 , 34.5, 27.6 and 18.4) ppm were obtained respectively

الخالصة
تشمل الدراسة معرفة المركبات الفعالة فً أوراق نبات السذب  )Ruta graveolens L. (Rueالذي
ٌعود للعائلة السذبٌه Rutaceaوالمزروع فً حدٌقة النباتات الطبٌة التابعة لفرع العقاقٌر والنباتات الطبٌة
فً كلٌه الصٌدلة  /جامعة كربالء اذ أشارت نتائج الدراسة إلى أن وسط محلولً المستخلصٌن المائً
والكحولً حامضٌا وٌحتوي على مجموعة من المركبات الكالٌكوسٌدٌه والفٌنولٌه والقلوٌدات والفالفونٌدات
والبروتٌنات والراتنجات والعفصٌات وتمت دراسة تأثٌر المستخلصات المائٌة والكحولٌة على أنواع مختلفة
من اإلحٌاء الدقٌقة ولوحظ أن للتركٌز ()1ملغم /مل تأثٌرا جٌدا تجاه تثبٌط اإلحٌاء الدقٌقة المستخدمة.
واثبتت التحلٌل الدقٌق للعناصر المعدنٌة ألوراق النبات احتوائها على تراكٌز عالٌه من ( Zn,Fe , Ca , K
) وهً ( ppm )18.4, 27.6, 34.5, 228.3على التوالً .
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المقدمة
ٌعد نبات السذب  )Ruta graveolens L. (Rueالذي ٌعود الى العائله السذبٌة  Rutaceaeمن نباتات
حوض البحر المتوسط وهو عشب معمر ٌحمل اوراقا متبادلة ومركبه وإزهارا صفراء محمولة على
نورات راسمٌة (محددة) ذات شعبٌتن ( .)1وٌعد هذا النبات من النباتات الطبٌة المهمة كونه ٌستعمل فً
عالج الكثٌر من اإلمراض إذ ٌستعمل فً عالج الدٌدان المعوٌه وتقوٌه جدران االوعٌه الدموٌه وكذلك
ٌستعمل الزٌت المستخلص من األوراق كمدرر للطمث وعالج اإلمراض الجلدٌة ( .)2تنحصر زراعة هذا
النبات فً العراق ضمن بعض المشاتل إذ ٌعتبر من نباتات الزٌنه التى قد تزرع فً المنازل ونتٌجة لالهمٌه
الطبٌه لهذا النبات واستعماله فً الطب الشعبً تم وضع هذه الدراسه للكشف عن محتوى أوراق هذا النبات
من عدد من المركبات الفعالة باالضافة الى تحدٌد الفعالٌة الماٌكروبولجٌه للمستخلص المائً والكحولً
الوراق هذا النبات .

المواد وطرق العمل
أ -تحضير المستخلصات .
تم تحضٌر نوعٌن من المستخلصات ألوراق النبات بعد جمعها وتجفٌفها فً الظل بدرجة حرارة الغرفة
( 30 – 25م ) بصورة طبٌعٌة لمدة اسبوع مع مراعات التقلٌب المستمر ٌومٌا لمنع حدوث التعفن .
 -1المستخلص المائي  :حضر المستخلص المائً بأذابه (  )50غرام من مسحوق أوراق النبات فً ()1
لتر من الماء المقطر ثم ترك الخلٌط فً جهاز الحاضنة الهزازة (  )Shaking incubatorوبدرجة (35م
) لمدة ( )24ساعة بعد أن رشح المستخلص بواسطة ورقة الترشٌح ثم وضع الراشح فً جهاز الطرد
المركزي مدة ( )15دقٌقة عند(  )2500دورة  /دقٌقة ثم عرض الراشح للتبخٌر فً جهاز الحاضنة () 3-4
.
.2المستخلص الكحولي :اتبعت خطوات تحضٌر المستخلص المائً نفسها فٌما عدى استعمال الكحول
االثٌلً بتركٌز ( ) %70بدال من الماء المقطر (. )5
ب-


تقدير نسبه الرماد

قدرت نسبة الرماد بأخذ (2غرام ) من مسحوق النبات وتم حرقها فً فرن الحرق ( )Muffle Furnace
على درجة حرارة ( 200م ) لمدة ( )20دقٌقة الى ان اصبحت المادة ذات لون مائل إلى البٌاض ومن ثم
تبرٌده وقدرت نسبه الرماد (. ) 6 -7

ج -تقدٌر األسس الهٌدروجٌنً :
تم اخذ المستخلص المائً والكحولً والمحضرٌن فً الخطوة (أ) المذكورة آنفا لقٌاس األسس الهٌدروجٌنً
(  )pHلهما ()8

د -تقدير نوعيه ونسبة العناصر الموجودة في النبات :
تم اخذ ( )3غرام من المسحوق االوراق الجافة ووضعت فً دورق زجاجً اضٌف الٌه ( )8مل من
حامض النترٌك المركز و( )2مل من حامض البٌروكلورٌك ٌتركز (  )%60وترك حتى الٌوم التالً بعد
تغطٌته بزجاجة ساعة  ,ثم وضع المزٌج على حمام رملً درجه حرارة (80م ) لمدة ( )6ساعات تقرٌبا
لحٌن تحول لون المادة المهضومة إلى اللون االبٌض  ,بعد ذلك اكمل بالماء المقطر الخالً من االٌونات (
 )Deionized waterالى حجم ( )50مل وقد قدرت العناصر ( )Zn , Fe , Ca , kبواسطة جهاز
االمتصاص الذري ( .)10 -9( Flame atomic absorption

هـ -الكشف الكيميائي عن بعض المكونات الفعالة في النبات :
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استعمل فً الكشف الكٌمائً التمهٌدي لبعض المكونات الفعالة لنبات السذب الكشوفات اآلتٌة  :كواشف
مولش وبندكت واختبار الٌود الكشف عن وجود الكالٌكوسٌدات وباٌورٌت للكشف عن وجود البروتٌنات
وكلورٌد ألحدٌدٌك المائً لكشف عن المركبات الفٌنولٌة وخالت الرصاص مع كلورٌد ألحدٌدٌك المائً
للكشف عن التانٌنات والعكوره (  )Turbidityللكشف عن الراتنجات وهٌدروكسٌد االٌثانول الكحولً
للكشف عن الفالفونٌدات وكواشف ماٌر ووكند وحامض البكرٌك للكشف عن القلوٌدات وتم تحضٌر
الكواشف والمحالٌل حسب الطرٌقة المشار إلٌها فً (. )11-12

و -دراسه الفعالية المايكروبولجية :
تم اجراء دراسه الفعاليه المايكروبولجية للمستخلص المائي والكحولي على النماذج البكتبريه اآلتية:
( gram positive bacteria (Staphylococcus aureusو ( E.Coli , Proteus mirabilils
)gram nageitive bacteriaوحضرت تراكيز مختلفة (  ) 0.1 , 0.5 , 1ملغم  /مل لكال المستخلصين
( .)12 -13

النتائج والمناقشة
اثبتت الدراسة العملٌه للكشوفات الكٌمائٌة النوعٌة للمستخلصٌن المائً والكحولً لنبات السذب جدول ()1
و ( ) 2على التوالً ان أوراق نبات السذب الذي تمت زراعته فً حدٌقة النباتات الطبٌة التابعة لفرع
العقاقٌر والنباتات الطبٌة تحت ظروف الشبه الجافة فً جامعة كربالء تحتوي على مركبات فعاله تشمل
الكالٌكوسٌدات  ,والمركبات الفٌنولٌنه  ,الراتنجات  ,الفالفونٌدات  ,القلوٌدات باإلضافة الى التانٌنات .
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إبراهيم صالح عباس

جدول ( )1الكشف الكٌمٌائً عن المركبات الفعالة فً المستخلص المائً لنبات السذب
ت
2

المركب
الكاليكوسيدات
Glycosides

3

البروتينات
Proteins
المركبات الفينوليه
Phenolic
Compounds
العفصيات
Tannins

6

الراتنجيات
Resins
الفالفونيدات
Flavonoids
القلويدات
Alkaloids

4
5

7
8

نتيجة الكشف

الكاشف المستعمل
Iodin test
Molisch test
Bendict test
Biuret reagent

دليل الكشف
عدم ظهور لون ازرق
ظهور حلقة بنفسجية
ظهور راسب اصفر
ظهور لون بنفسجي

-Ve
+Ve
+Ve
+Ve

1%Aqueous Ferric Chloide

ظهور راسب اخضر

+Ve

ظهور راسب اخضر
ظهور راسب اصفر فاتح

+Ve
+Ve

Ethanol + Boiling +the D.w

ظهور عكورة

+Ve

Ethanol hydroxide alcohol

ظهور راسب اصفر

+Ve

Mayer reagent
Wagner reagent
Picric acid

ظهور راسب ابيض
ظهور راسب بني
ظهور راسب اصفر

+Ve
+Ve
+Ve

Aqueous Ferric Chloride 1%
lead acetate %

جدول ) (2الكشف الكٌمائً عن المركبات الفعالة فً المستخلص الكحولً لنبات السذب
ت
1

المركب
الكالٌكوسٌدات
Glycosides

2

البروتٌنات
Proteins
المركبات
الفٌنولٌه
Phenolic
Compounds
العفصٌات
Tannins
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الراتنجٌات
Resins
الفالفونٌدات
Flavonoids
القلوٌدات
Alkaloids

3

4

6
7

الكاشف المستخدم
Iodin test
Molisch test
Bendict test
Biuret reagent

دليل الكشف
عدم ظهور لون ازرق
ظهور حلقة بنفسجٌة
ظهور راسب بنً
ظهور لون بنفسجً

نتيجة الكشف
-Ve
+Ve
+Ve
+Ve

Fast stirring
Mercuric chloride

ظهور راسب اخضر

+Ve

Aqueous Ferric
Chloride 1% lead
acetate 1%
Ethanol + Boiling +the
D.w
Ethanol hydroxide
alcohol
Mayer reagent
Wagner reagent
Picric acid

ظهور راسب اخضر
ظهور راسب اصفر فاتح

+Ve
+Ve

ظهور عكورة

+Ve

ظهور راسب اصفر

+Ve

ظهور راسب ابٌض
ظهور راسب بنً
ظهور راسب اصفر

+Ve
+Ve
+Ve
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وتم تقدٌر نسبة بعض العناصر المعدنٌة الموجودة فً اوراق النبات فأظهرت النتائج المبنٌة فً الجدول ()3
والتى تشٌر الى ارتفاع قٌم البوتاسٌوم بشكل كبٌر وكذلك الكالسٌوم والحدٌد فٌها .كما ان احتوائها على
كمٌات محددة جدا من العناصر الثقٌله كالكادمٌوم والكروم وعدم احتوائها على الرصاص ٌجعل منها امٌنة
فً االستعمال العالجً والطبً .
وعند قٌاس االسس الهاٌدروجٌنً (  )pHالمستخلص المائً والكحولً كانت النتٌجة ( ( ) 4.53 = PH
 )4.57=pHعلى التوالً ومن تحلٌل المكونات االساسٌة لنبات السذب وجد ان نسبة الرماد هً 10.48 %
)
جدول ( )3العناصر المعدنية في اوراق السذب Rue
التركٌز ppm
228.3
34.5
27.6
18.4
13.3
0.4
0.1
0.1
غٌر موجود

العنصر المعدنً
البوتاسٌوم K
الكالسٌوم Ca
الحدٌد Fe
الزنك Zn
الصودٌوم Na
النحاس Cu
الكادمٌوم Cd
الكروم Cr
الرصاص Pb

جدول ))4الفعالية التثبيطية للمستخلصين المائي والكحولي الوراق السذب  Rueعلى بعض البكتريا
االنواع البكتريا

Staphylococcus aureus
)gram(+ve
)Escherich coli gram (-ve
)Proteus mirabilis gram (-ve

المستخلص المائي
(ملغم  /مل )
0.1
0.5
1

المستخلص الكحولي
(ملغم  /مل )
0.1
0.5
1

+

+

-

+

-

-

++
+

+
+

-

+
+

+
+

-

( )-ال توجد منطقه تثبيط
()+منطقة تثبيط النمو اقل من  5ملم
(  ) + +منطقة تثبيط النمو بين  21-5ملم

أما الفعالٌة المضادة للبكترٌاا للمستخلصاٌن الماائً والكحاولً فقاد اظهارت النتاائج المبنٌاة فاً الجادول
( )4والتااى تشااٌر الاى ان التركٌااز ( )0.5ملغاام  /ماال للمسااتخلص الكحااولً كاناات ذات فعالٌاة تثبٌطاا بالنساابة
لبكترٌا (  )E. coli , P. mirabilisالسالبتٌن لصبغة كرام (  )Gram –ve.بٌنما كاان للتركٌاز ( )1ملغام /
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مل تأثٌرا تثبٌطا لكال النوعٌن السالب والموجب لصبغة كرام  .اما تأثٌر المستخلص المائً فاأظهرت النتاائج
للتركٌزٌن )(1, 0.5ملغم  /مل تأثٌرا تثبٌطٌاأ لكال مان البكترٌاا الساالبة والموجباة لصابغة كارام فاً حاٌن لام
ٌكن تاثٌر تثبٌطً للتركٌز ()0.1ملغم /مل للمستخلصاٌن الماائً والكحاولً للناوعٌن مان البكترٌاا – (Gram
) ve , Gram + veوٌعود السابب فاً هاذه الفعالٌاة المضاادة للبكترٌاا الاى احتوائاه مساتخلص اوراق نباات
الساااذب علاااى عااادد مااان الماااواد الفعالاااة كالمركباااات الفٌنولٌنٌاااة والقلوٌااادات والتانٌناااات والكالكٌوساااٌدات
والراتنجبات و التى تعد الكثٌر منها مضادات للبكترٌاا فالقوٌادات تمتااز بقادرتها علاى اقتحاام الخلٌاة البكترٌاة
والتداخل ماع الحاامض الناووي  DNAوكاذلك تعمال الادباغٌات علاى تثباٌط االنزٌماات والبروتٌناات الناقلاة
الموجودة فً عشاء الخلٌة وتكمن فعالٌة الماواد الفٌنولٌاة فاً قابٌلٌتهاا علاى تكاوٌن البروتٌناات الذائباة خاارج
الخلٌة و معقد مع جدار الخلٌة والعمل على تمزٌق بعد الغشاء الخلوي(. )15-14
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