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  وفعالیتهThymus vulgarisالمحتوى الكیمیائي  لبذور الزعتر

  المضادة لألحیاء المجهریة

  

  2عقیل جابر عباس        1مكارم علي موسى        1العباديخلیلإیناس مظفر
جامعة بغداد/كلیة الزراعة 1
  وزارة الزراعة/ رالهیئة العامة لفحص وتصدیق البذو 2                                    

  

  الخالصة

Thymus vulgarisر ـذور الزعتــبـيـفـركبات الكیمیائیـة الفعالـة ـوالمن التركیب الكیمیائيـم التحري عـت

باستخدام الطرائق القیاسیة ألجل تقییم فوائد بذور النبات وأظهرت التحلیالت الكیمیائیـة ان النسـبة المئویـة لمحتـوى 

و % 7.00بـــروتین الخـــام والـــدهن واأللیـــاف فـــي البـــذور علـــى أســـاس الـــوزن الجـــاف الرطوبـــة ومحتـــوى الرمـــاد وال

وأظهــرت نتــائج التشــخیص الكیمیــائي النــوعي احتــواء . علــى التــوالي%9.87و% 35.00و% 7.55و% 10.00

ســـیدات ات والفینـــوالت والصـــابونیات وخلـــوه مـــن الكالیكو ویــدالبــذور علـــى التانینـــات والقلویـــدات والراتنجـــات والفالفون

حضـرت مستخلصـات مائیـة .6.2وكان المستخلص المائي للنبات ذو سـلوك حامضـي إذ بلـغ األس الهیـدروجیني 

خضــعت هــذه المستخلصــات لعــدد مــن % 100ومســتخلص كحــولي بتركیــز ) % 100و75و50و25(بتراكیــز 

ـــجهریــة ثــالث منهــا بكتیریــة هأنــواع مــن اإلحیــاء المســبعةاالختبــارات الحیویــة الختبــار فعالیتهــا التثبیطیــة تجــاه ي  ـ

coli   Escherichia   وPseudomonas aeruginosa  وStaphylococcus aureus   وأربعـة أنـواع

و Penecillium italicumو Aspergillus niger     و Alternaria alternataمن االعفان تضمنت

Trichoderma  harzianumلیــة التثبیطیــة للمستخلصــات بــاختالف نــوع ولقــد تنوعــت نتــائج دراســة الفعا

  .لمجهري المختبراالمستخلص واختالف التركیز المستعمل والكائن 

كانـت  Pseudomonas aeruginosaأتضح ان الفعالیة التثبیطیة للمستخلصـات المائیـة تجـاه بكتریـا 

ضــد بكتریــا % 75و50و25ز األعلــى مقارنــة بــأنواع البكتریــا األخــرى ولــم تــؤثر المستخلصــات المائیــة بــالتراكی

Staphylococcus aureus امتلـك . إلى تثبیط نمـو تلـك البكتریـا % 100فیما أدى المستخلص المائي بالتركیر

 Staphylococcusثم بكتریا  Pseudomonas aeruginosaالمستخلص الكحولي فعالیة تثبیطیة عالیة تجاه 

aureus یلیهـــاEscherichia coli. ك المستخلصـــات المائیــة والكحولیـــة فعالیــة تثبیطیـــة لنمـــو تبـــین امــتالو

االعفـــان إذ لـــوحظ انخفـــاض أقطـــار نموهـــا بزیـــادة تركیـــز المستخلصـــات المائیـــة وكـــان للمســـتخلص المـــائي بتركیـــز 

  .تأثیر مثبط أعلى من المستخلصات المائیة األخرى% 100

دة مـــن مستخلصـــاته فـــي مجـــال حفـــظ تؤكـــد هـــذه الدراســـة ان الزعتـــر احـــد النباتـــات الـــذي یمكـــن االســـتفا

  .إذ یدل وجود المركبات الكیمیائیة الفعالة إلى أهمیته كمصدر لعقاقیر مفیدةوفي الطب األغذیة 
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Chemical composition of thyme seeds Thymus vulgaris and its 
antimicrobial activity  
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Abstract  

  The chemical composition of thyme seeds Thymus vulgaris and 
phytochemicals  were investigated using standard analytical methods in order to 
assess the numerous potential of the plant seeds. The proximate analysis showed the 
percentages of moisture, ash, crude protein, lipids and crude fibers content of the 
seeds on dry weight basis as 7.00%, 10.00%, 7.55%, 35.00%, 9.87 % respectively. 
The qualitative determination of seeds showed the presence of phytochemicals 
tannins, alkaloids, resins, flavonoides, phenols, saponins and free of  glycosides. The 
aqueous extract of the plant had acidic pH 6.2. Aqueous extracts were prepared in 
concentrations (25,50,75,100%) and alcoholic extracts 100% Each aqueous and 
alcohol extracts were tested for antimicrobial activity towards seven different strains 
of microorganisms included three bacterial which were Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus as well as four Fungal strains 
which were Alternaria alternata ,Aspergillus niger, Penecillium italicum and
Trichoderma  harzianum. The inhibitory activity of extracts were varying based  on 
kind of extract, concentration and microorganism.

It was shown that inhibition activity of aqueous extracts against Pseudomonas 
aeruginosa higher compared with other bacteria. The water extracts at (25,50,75) % 
concentration were not showed any inhibition effect against Staphylococcus aureus. 
The alcoholic extract was more effect on Pseudomonas aeruginosa than another 
bacteria Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Each aqueous and alcohol 
extracts displayed antifungal activity it was observed decline in diameter growth with 
increased of aqueous extracts concentrations. The aqueous extract 100% had high 
inhibition activity compared with other aqueous extracts

This study confirms that thyme is one of plants that can used of its extracts in 
field of  food preservation and the medicine. The presence of phytochemicals 
indicates its importance as a source of useful drugs. 

  
. 

  
  
  
  
  

  
  



ISSN: 1992-7479                                               2011، )2(العدد 9: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

296

  لمقدمةا

منهـا أجنـاسیشـمل عـدة و )1(نوعـا تنتشـر فـي كافـة أنحـاء العـالم350مـن أكثـریضم مصطلح الزعتر

Thymus وOreganoوSummer Savory (Satureja)   وینتمــي للجــنسThymusالزعتــر العـــادي

common thyme أوgarden thyme  T. vulgarisوالزعتـر الضـخمT. capitellatusوالزعتـر اللیمـوني

T. citriodorusتر البــريــــوالزعT. scrpyllum وزعتــر كرویــاT. herbabarona والزعتــر الصــوفيT. 

pseudolanuginosusان الخصــــائص )2(الصــــعتر أواســــم الزعتــــر او الســــعتر اتالنباتــــهذیطلــــق علــــى هــــ

وینتشــر فــي الجــزء الشــمالي والشــمالي .جعلتــه مــن اشــهر النباتــات فــي العــالم Thymusالعطریــة والطبیــة للجــنس 

وصـالح الـدین ودهـوك العمادیة وراوندوز والسلیمانیة وفـي جبـل سـنجار، فقد وجد في الغربي من العراق الشرقي و 

  .)3(الغربیة وفي مدینتي الموصل وكربالءالصحراءما یوجد فيك

، احــد أهــم عوائــل Lamiaceaeالشــفویةعائلــةالیتبــع الحجم صــغیر معمــرعشــب هــو الزعتــر العــادي 

وتشــمل المكونــات ).2(تنتشــر فــي البلــدان شــبه االســتوائیةعدیــدة أنــواعضــم وهــي نباتــات عطریــة قویــة تالنباتــات، 

%15بنســــبة Carvacrolوكارفــــاكرول % 40بنســــبةThymolالفینــــوالت والثــــایمولالعــــادي األساســــیة للزعتــــر

Cineolســنیول و  Linaloolلینــالولو % 2والمركبــات الموجــودة فــي الزیــت العطــري هــي الثــایمول مثیــل اســتر 

التانینــــاتفضــــال عــــن واســــترات المــــركبین األخیــــرین Borneolبورنیــــلو Pineneبنــــین و Cymenســــیمین و 

Tanninsنیاتصـابو والSaponinsوالفالفونویــداتFlavonoids وتشــملPigenin)و(Luteolin والحــوامض

والزیــت العطــري ســائل احمــر یمیــل إلــى االصــفرار قلــیال ولــه رائحــة )triterpenic acids)4التربینیــة الثالثیــة 

  .)2(عطریة وطعم حار 

ألــدیكيوالســعال الحــاد وٕالتهــاب الحنجــرةطبیــا لعــالج الربــو وٕالتهــاب القصــبات الهوائیــةالزعتــر یســتخدم 

یمتلــك فعالیــة مضــادة للفطریــات وفعالیــة مضــادة لخمیــرة و )5(شــهیةالوفقــدان مــزمنالمعــوي الوااللتهــابواإلســهال 

Candida albicans)6 ( وكمضاد للطفیلیاتantiparasitic تـأثیر علـى أنـواع مختلفـة و مضـادا للفایروسـات و

  ).7(من الفطریات المنتجة للسموم الفطریة

واألمعـاءوتقلصات واضطرابات المعـدة )8(ي ألوراق الزعتر لتخفیف الم الرأسیستخدم المستخلص المائ

كمــا یســتخدم )2(عنــد اســتعماله خارجیــا الجلدیــةلألمــراضوقاتــل للفطریــات المســببة الــرأس، وطــارد لقمــل شــعر 

النیة الزیت العطري ومستخلصات أوراق وأزهار النبات كشـاي عشـبي وكمضـافات عطریـة لألطعمـة والمـواد الصـید

مـدرر وطـارد للغـازات و مخفـف للسـعال مسـكن ومطهـر ومقشـع و بكونـه الزعتـر یمتازومواد التجمیل وكنبات طبي 

ت فــــي العضــــالت لهــــذا یفیــــد ویقلــــل البروســــتاجالندین الــــذي یســــبب تقلصــــاوالطفیلیــــات المعویــــة ومضــــاد للدیــــدان

تــدخل مــادة كمــا )8(لخضــراوات وللحســاءاســتعمل الزعتــر لعــدة قــرون كتابــل لألســماك والــدواجن وا) 5(نالریاضــیی

  .)2(الثایمول في صناعة معاجین األسنان كمادة مطهرة ومسكنة آلالم األسنان 

غیــر معروفــة حتــى الوقــت الفعالیــة العالجیــة للزعتــرالمســؤولة عــن الحیویــةالكیمیائیــةاآللیــاتوال تــزال 

وعلیـه هـدف البحـث إلـى دراسـة .فـي الجسـمةحیث یؤثر هـذا النبـات علـى العدیـد مـن الوظـائف الفسـلجیالحاضر

وذلـك بالكشـف النـوعي والكمـي عـن في العـراق التركیب الكیمیائي لبذور نبات الزعتر المتوفر في األسواق المحلیة 

مستخلصــات بــذور النبــات المائیــة والكحولیــة تجــاه أنــواع عــدة مــن البكتریــا والفطریــات ةالمركبــات الفعالــة و فعالیــ

  .المرضیة
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  واد وطرائق العملالم

وشخصــت مــن قبــل المعشــب تــم الحصــول علــى بــذور نبــات الزعتــر مــن األســواق المحلیــة لمدینــة بغــداد 

نــــوع طحنــــت البــــذور بمطحنــــة كهربائیــــة ثــــم وزارة الزراعـــة–الهیئــــة العامــــة لفحــــص وتصــــدیق البــــذور –الـــوطني 

Sebiance-21260 وضعت في أكیاس من البولي اثیلین لحین االستخدامو.  

  

  تقدیر المكونات الكیمیائیة

وقـد أجریـت )9(القیاسـیة المـذكورة فـيوفقـا للطرائـق بـذور الزعتـر تـم تقـدیر التركیـب الكیمیـاوي لمسـحوق 

بدرجـة حـرارة فـي فـرن حـراري تـم تقـدیر الرطوبـة إذ . التحالیل الكیمیاویة بثالث مكررات وعبرت عنها كنسـبة مئویـة

زیت بطریقة االستخالص المتقطع في جهاز السوكسـلیت باسـتخدام االیثـر ساعة وقدرت نسبة ال24م لمدة 105°

تقـدیر نسـبة الرمــاد وتــم . سـاعات 8م فــي عملیـة االسـتخالص التــي اسـتغرقت40-60ذي درجـة غلیـانالنفطـي

فــي واســتخرجت نســبة البــروتین. ســاعات 6م مــدة 550غــم مــن العینــة فــي فــرن الترمیــد بدرجــة حــرارة 5بحــرق 

وتـم تقـدیر نسـبة األلیـاف فـي 6.25معامل البروتین البالغببضرب النسبة المئویة للنتروجین النموذج منغم0.2

  .مزال الدهنالنموذج غم من 2

  

  الكشف النوعي عن المركبات الفعالة في بذور الزعتر

تانینـات الزعتـر وتضـمنت الكشـف عـن التم الكشف عن المجامیع والمركبات الفعالة الموجودة في بـذور

ـــــواردة فـــــي وفقـــــا للطرائـــــق والفینـــــوالتوالكالیكوســـــیداتalkaloidsوالفالفونویـــــدات  والصـــــابونیات والقلویـــــدات  ال

النبــات بــذور غــرام مــن مســحوق 5بــوزن تقــدیر األس الهیــدروجین وتــم)12(وفقــا لمــا ذكــرهلراتنجــاتوا) 10،11(

دقــائق ، رشــح الخلــیط وتــم قیــاس األس 10مــل مــاء مقطــر ومــزج  فــي خــالط مغناطیســي لمــدة 25ووضــع فــي 

  .pH-meterالهیدروجیني باستخدام جهاز  

  :مزارع األحیاء المجهریة

Pseudomonas aeruginosaو   Escherichia coliالث أنواع من البكتریا تضـمنت استعملت ث

 Alternariaو Aspergillus nigerوأربعــة أنــواع مــن االعفــان وهــي Staphylococcus aureusو 

alternate وPencillum italicum وTrichoderma horzianum كعـــزالت اختباریــة لدراســة الفعالیـــة

  .جامعة بغداد–التثبیطیة تم الحصول علیها من مختبرات كلیة العلوم 

Nutrientاالكـار المغـذي اسـتعمل وسـط  agar (NA) لتنشـیط وتنمیـة عـزالت البكتریـا االختباریـة ووسـط

Potato dextrose agar (PDA)  حضـر الوسـطین تبعـا لتعلیمـات . لتنشیط وتنمیة عزالت  االعفان االختباریـة

مـدة 2انـج/ باوند 15م وضغط °121الشركة المجهزة وعقمت األوساط الغذائیة في جهاز المؤصدة بدرجة حرارة 

  .دقیقة 15

  

  تحضیر المستخلصات 

غــم مــن  20عبنقــ)13(ائي وفقــا للطریقــة التــي ذكرهــاحضــر المســتخلص المــ: تحضــیر المســتخلص المــائي -1

سـاعة بحـرارة الغرفـة ، رشـح المسـتخلص باسـتخدام أوراق 24مـل مـن المـاء المقطـر مـدة 100فـيبذورالمسحوق
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بعــدها اخــذ الرائــق وركــز باســتخدام جهــاز المبخــر الــدوار تحــت الضــغط المخلخــل . Whatman No.1ترشــیح 

  .م 45وعلى درجة حرارة 

500فــيبــذورغــم مــن مســحوق ال100حضــر المســتخلص الكحــولي بنقــع :تحضــیر المســتخلص الكحــولي -2

باسـتخدام جهـاز كحـوليالمسـتخلص الركـزسـاعة ، وبعـد الترشـیح 24مـع التحریـك لمـدة ثیلـيمل مـن الكحـول اال

  .م45المبخر الدوار تحت الضغط المخلخل وعلى درجة حرارة 

والمســــتخلص الكحــــولي %) 100و% 75و% 30و%25( شــــملت لمـــائي حضـــرت تراكیــــز مــــن المســــتخلص ا

ملـــي 0.45بامرارهــا مـــن خــالل  مرشـــحات بكتیریــة بقطـــر المحضـــرةالمائیــة ثـــم عقمــت المحالیـــل% 100بتركیــز 

ـــــارواســـــتعملت فـــــي االختبـــــارات مـــــایكرون فعالیتهـــــا التثبیطیـــــة تجـــــاه األحیـــــاء المجهریـــــة المایكروبایولوجیـــــة الختب

  .االختباریة

  

  یةاالختبار األحیاء المجهریة الفعالیة التثبیطیة لمستخلصات بذور الزعتر تجاه 

وذلــك الختبــار الفعالیــة الثبیطیــة Well diffusion methodاســتعملت طریقــة االنتشــار فــي الحفــر

كتریــا لمستخلصـات بــذور الزعتـر تجــاه البكتریـا االختباریــة إذ لقـح ســطح االكـار المغــذي المحضـر ســابقا بنمـوات الب

ثم عملت حفـر علـى سـطح الوسـط المـزروع بواسـطة ثاقـب L-Loopباستخدام ناشر زجاجي معقم  على حدة لك

ملم في الوسط الغذائي ووضعت التراكیز المحضرة كل علـى انفـراد فـي الحفـر وبمقـدار 5فلیني لعمل ثقوب بقطر 

للمقارنـــة مـــع كمعاملـــة ســـیطرة المعقـــم فـــي كـــل حفـــرة مـــع بقـــاء حفـــرة واحـــدة تحـــوي المـــاء المقطـــر مـــایكرولتر 100

للمقارنــة مــع المستخلصــات الكحولیــة % 25المستخلصــات المائیــة وحفــرة تحــوي علــى كحــول اثیلــي معقــم بتركیــز 

24م لمـدة °37تركت مدة سـاعة واحـدة بحـرارة الغرفـة للسـماح بانتشـار المركبـات الفعالـة ثـم حضـنت بدرجـة حـرارة 

  . الة المحیطة بالحفر والخالیة من  النمو وذلك بعد طرحها من قطر الحفرة الهأوقیست منطقة التثبیط و ساعة 

تــــم اختبــــار فعالیــــة المستخلصــــات المائیــــة والكحولیــــة علــــى النمــــو ألشــــعاعي للفطریــــات بطریقــــة التســــمم 

مـن تراكیـز مـل )20و15و10(فقـد تـم سـحب )14(بناء على ما ذكره Poisoned food techniqueالغذائي

وتـرك المعقـم علـى التـوالي PDAمـل مـن الوسـط الغـذائي)80و85و90(إلـى ات المحضرة وأضیفالمستخلص

لقــح كــل طبــق ســم9.5بتــري معقمــة قطرهــا أطبــاقفــي األوســاطمقارنــة وصــبت للإضــافةوســط غــذائي مــن دون 

وعنـــد م °25علـــى درجـــة حـــرارة األطبـــاقوحضـــنت أیـــام 5ســـم بعمـــر0.5بقطعـــة مـــن المســـتعمرة الفطریـــة بقطـــر 

  . نمو المستعمرات أقطارحافة الطبق تم قیاس إلىمشاهدة وصول قطر المزرعة الفطریة لمعاملة المقارنة 

  

  النتائج والمناقشة
  

  لبذور الزعترتحلیل التركیب الكیمیائي

. الـوزن الجـافعلـى أسـاس لبـذور الزعتـر لمكونـات الكیمیائیـة األساسـیة لالنسـب المئویـة ) 1(یبین الجـدول 

إن هذه النسبة هي أعلى من نسبة البـروتین فـي بـذور % 7.55في بذور الزعتر قید الدراسةنسبة البروتینبلغت

التـــي كانـــت و ) الزعتــرإلیهـــاالـــذي ینتمــي للعائلـــة الشــفویة نفســـها التـــي ینتمــي (Ocimum basilicumالریحــان

Oryzaرزـــوال% 8.7ألسـمرعد النبات مصـدرا جیـدا للبـروتین قـد ینـافس الخبـز ایوعلیه ) 15(% 5.91 sativa

تمتلـك األلیـاف 9.87%كانـت نسـبة األلیـاف فـي بـذور الزعتـر قیـد الدراسـة  ) . 16) (من الناحیـة الكمیـة% (6.7

تــأثیرات كیمیائیــة حیویــة فــي امتصــاص وٕاعــادة امتصــاص أحمــاض الصــفراء ومــن ثــم امتصــاص الــدهون الغذائیــة 
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الكولیســترول فــي اســبة مــن األلیــاف الغذائیــة یمكــن أن یخفــض مســتوى اســتهالك كمیــات منإن)13(والكولیســترول

ضـــغط الـــدم واإلمســـاك ومـــرض الســـكري وســـرطان القولـــون مصـــل الـــدم ومخـــاطر أمـــراض القلـــب التاجیـــة وارتفـــاع

  .)17(والثدي

  
  لبذور الزعترالتركیب الكیمیائي .1جدول 

(%)النسبة المئویة   األساسیةالمكونات 

7.00  الرطوبة

35.00  ت الكليالزی

10.00  الرماد الكلي

7.55  البروتین الخام

9.87  الخاماأللیاف

  

مـن نسـبة أعلـىهـذه النسـبةانـتك% 35النبات علـى نسـبة مـن الزیـت الكلـي بلغـتبذورتبین احتواء 

الـدهون توجـد )15% (20كانـت إذالتي ینتمي إلیهـا الزعتـر العائد للعائلة الشفویة الزیت الكلي في بذور الریحان 

یعـد زیـت بـذور الزعتـر مـن .تشـكل غـذاء للجنـین فـي البـذرةألنهااألخرىالنبات أجزاءمن بنسبة أعلى في البذور 

ویمكن استخدام زیـت بـذور الزعتـر كـدواء قـابض وكعـالج 195إلىالزیوت ذات الرقم الیودي المرتفع حیث یصل 

الرتفـاع نتیجـةالمستخدمة في حفظ الطعام رنیشات والصفائح والو األلوانفي للمغص ویمكن استخدام زیت الزعتر 

فضـــال عـــن حـــامض % 13بنســـبة حـــوامض دهنیـــة هیدروكســـیلیة بـــذور الزعتـــر علـــىتحتـــوي و .)2(رقمـــه الیـــودي

  .)18(%55اللینولینیك بنسبة 

دلـــیًال واضـــحًا علـــى محتـــوى النبـــات مـــن العناصـــر المعدنیـــة فكلمـــا ارتفعـــت نســـبة العناصـــرالرمـــاد یعـــد 

مـن أعلـىوهـي % 10وقـد بلغـت النسـبة المئویـة للرمـاد المعدنیة ارتفعـت النسـبة المئویـة للرمـاد والعكـس صـحیح ،

یـدل علـى ارتفـاع محتـوى بـذور النبـات مـن العناصـر وهـذا ) 15(%8.3التي بلغـتنسبة الرماد في بذور الریحان

مواعیــد أواخــتالف نــوع النبــات وصــنفهإلــىت الكیمیائیــة فــي النباتــاقــد یعــزى اخــتالف نســب المكونــات .المعدنیــة

  .)10،15(والموقع الجغرافيالبیئیةالحصاد والظروف 

  

  الكشف النوعي للمكونات الفعالة لبذور الزعتر

تبـین احتواءهـا علـى لبذور نبات الزعتـر حیـثةالفعالللمكونات النوعي نتائج الكشف ) 2(یبین الجدول 

وتوجــد تلــك . الكالیكوســیداتخلوهــا مــن و والفینــوالتوالفالفونویــداتنیات والقلویــدات التانینــات والراتنجــات والصــابو 

جـذورعدة مـن النبـات مثـل الأجزاءوفي أخرىأحیانبعضها في أوأحیانامعها جالمركبات الفعالة في النباتات با

ة فـي النباتـات التـي تحتویهـا ولهـا تعد هذه المركبـات نـواتج ایـض ثانویـ.والبذورواألزهاروالثمارواألوراقوالسیقان 

نتــائج توقــد جــاء)19(دور فعــال كوســیلة دفاعیــة فــي النباتــات إذ تعمــل كمضــادات لألحیــاء المجهریــة والحشــرات

التانینات والصابونیاتتشمل المركبات األساسیة في الزعتر ان إلىأشارإذ) 4(ة لما ذكرهمطابقالكشف النوعي 

وامض ومركبــات فینولیــة  ة والح ة الثالثی فضــال عــن المركبــات الكیمیائیــة الفعالــة    triterpenic acidsالتربینی

  .األخرى
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  الكشف النوعي للمكونات الفعالة في بذور الزعتر.2جدول 

نتیجة   دلیل الكشف  الكاشف المستخدم  المكون الفعال

  الكشف

%15كلورید الحدیدیك   -أ  التانینات

  

  

  

  %1خالت الرصاص  - ب

علـى وجـود ظهور لـون ازرق یـدل

ــــــــون  ــــة  وظهــــــــور ل تانینــــــــات ذائبــــ

اخضـــر یـــدل علـــى وجـــود تانینـــات 

  قابلة للتحلل  

  ظهور راسب ابیض هالمي

+  

  

  

  

+  

ماء محمض بحامض % + 95كحول اثیلي   الراتنجات

%4الهیدروكلوریك بتركیز 

تكون عكارة

  

+  

  

  رج المستخلص المائي-أ  الصابونیات

  كلورید الزئبق- ب

تكون رغوة كثیفة

  ظهور راسب ابیض

+  

+  

كاشف واكنر-أ  القلویدات

  كاشف دراجندورف-ب        

كاشف مایر-ج

  ظهور راسب بني

  ظهور راسب برتقالي

  ظهور راسب ابیض

+  

+  

+  

  كاشف فهلنك-أ   الكالیكوسیدات

  كاشف بندكت- ب

  ظهور راسب احمر

  ظهور لون احمر

-  

-

امض ح+ هیدروكسید الصودیوم المخفف  الفالفونویدات

الهیدروكلوریك المخفف

ظهور لون اصفر باضافة القاعدة 

المخففة یتحول إلى عدیم اللون 

  باضافة الحامض المخفف 

+  

  +  ظهور لون اخضر مزرق  %1كلورید الحدیدیك   الفینوالت

  

قــــابض نتیجــــة قــــدرتها علــــى االرتبــــاط تــــأثیرلهــــا التــــي أتضــــح وجودهــــا فــــي بــــذور الزعتــــر التانینــــاتان

مسببة تخثرها وقد یكون لذلك عالقة بالتأثیر القابض للزعتر الذي یسـتعمل عـادة لعـالج اإلسـهال لـدى ت بالبروتینا

الزعتـــر لعـــالج إضـــافة لقـــدرة التانینـــات علـــى تثبـــیط نمـــو األحیـــاء المجهریـــة وهـــذا یفســـر ســـبب اســـتعمال.األطفـــال

قـد یعـزى اثبـت البحـث احتـواء بـذور الزعتـر علـى الراتنجـات التـي كمـا .البكتیـريواألمعـاءوالتهاب المعـدة اإلسهال

یـا تسـتخدم طبوالصابونیات )20(إلیها تأثیر الزعتر الطارد لدیدان االنكلستوما ودیدان المعدة واألمعاء في األغنام 

ومســاعدة لخفــض الــوزن anti-inflammatoryب ومضــادة لاللتهــاطان كمــواد مضــادة لألكســدة ومضــادة للســر 

الصــابونیات الموجــودة فــي نبــات الزعتــر ان )18(ذكــروقــد )hyperglycaemia)21معالجــة فــرط ســكر الــدم ول

كغـــم مـــن وزن /مغـــ0.51حامضـــیة تبلـــغ نســـبتها كغـــم وصـــابونیات /غـــم2.05متعادلـــة تبلـــغ نســـبتها علـــى نـــوعین 

فعل الزعتـر المثـبط للتقلصـات وهـذا بینت التحلیالت الكیمیائیة وجود الفالفونویدات وقد یعزى إلیها . النبات الجاف

  ).22(یفسر فعل نبات الزعتر في عالج اإلسهال واالنتفاخ وألم المعدة والربو والسعال الدیكي 

وقـد یعـزى انخفـاض األس الهیـدروجیني إلـى احتـواء الزعتـر 6.25كان األس الهیدروجیني لبذور الزعتـر 

إلى ) 18(كما أشار .فضال عن المركبات الكیمیائیة الفعالة triterpenic acidsعلى الحوامض التربینة الثالثیة 

  .الحامضي لمستخلص النبات المائيمما یعطي الطعم5.7انخفاض األس الهیدروجیني ألوراق الزعتر إذ بلغ 
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احتواء بذور الریحان ، الذي ینتمي للعائلـة الشـفویة ذاتهـا تبین فقد ) 15(تتوافق هذه النتائج مع ما وجده 

. القلویــــدات والتانینـــات والراتنجــــات والصـــابونیات والكومارینــــات والفالفونویــــدات علـــىنتمــــي إلیهـــا الزعتــــر،التـــي ی

خلـو بـذور الكمــون )10(ویتبـاین محتـوى النبـات مـن المركبـات الفعالـة بـاختالف عائلـة النبـات وجنسـه فقـد الحظـت

Cumin cyminumود ـیات فیمـا خلـت بـذورالفلفل األسـ، العائـد للعائلـة الخیمیـة ، مـن التانینـات والصـابونPiper 

nigrumالذي ینتمي للعائلة الفلیفلیة، من التانینات فقط ،.  

  

  الفعالیة المضادة لألحیاء المجهریة

مــــن البكتریــــا أنــــواعثــــالث المســــتخلص المــــائي والكحــــولي لبــــذور الزعتــــر تجــــاه تــــأثیر) 3(یبـــین الجــــدول 

وPseudomonas aeruginosaوEscherichia coliشـملت السـالبة والموجبـة لصـبغة كـرام المرضـیة 

Staphylococcus aureus ازدادت و وقد تبین اختالف درجة تثبیط المسـتخلص بـاختالف نـوع الكـائن المجهـري

  .هزیادة تركیز المواد المثبطة فیإلىشدة التثبیط بزیادة تركیز المستخلص وهذا یعود 

  

  كحولي  لبذور الزعتر تجاه أنواع من البكتریاتأثیر المستخلص المائي وال.3جدول 

  

  

  البكتریا

  

  (%)تركیز المستخلص المائي 

  

تركیز المستخلص 

  (%)الكحولي 

25  50  75  100  100  

  )ملم ( معدل قطـر مناطق تثبیط  الـنمو 

Escherichia coli4  4  8  12  12  
Pseudomonas aeruginosa6  6  12  12  18  

Staphylococcus aureus0  0  0  12  16  

  

بینــت النتــائج ان البكتریــا الســالبة لصــبغة كــرام كانــت أكثــر حساســیة للتثبــیط مقارنــة مــع البكتریــا الموجبــة 

إذ تبــــــین ان الفعالیــــــة التثبیطیـــــــة %75و50و25لصــــــبغة كــــــرام باســــــتخدام المستخلصــــــات المائیــــــة بــــــالتراكیز 

Escherichia coliكانـت األعلـى تلتهـا  Pseudomonas aeruginosaللمستخلصـات المائیـة تجـاه بكتریـا 

ـــــة بـــــالتراكیزإذStaphylococcus aureusثـــــم  ضـــــد بكتریـــــا المـــــذكورة لـــــم تـــــؤثر المستخلصـــــات المائی

Staphylococcus aureus امتلــك . إلــى تثبــیط نمــو البكتریــا % 100فیمــا أدى المســتخلص المــائي بــالتركیر

 Staphylococcusثم بكتریا Pseudomonas aeruginosaه المستخلص الكحولي فعالیة تثبیطیة عالیة تجا

aureus یلیهاEscherichia coli.  

مثبطـا تـأثیرایمتلـك ر ـالزعتـألوراقان المستخلص الكحولي ب) 18(تأتي هذه النتائج متوافقة مع ما وجده 

ان ) 16(ت وجــدا كمــ.Bacillus subtilisوEscherichia coliو  Staphylococcus aureusلنمــو 

خالفا Escherichia coliتمتلك فعالیة تثبیطیة تجاه بكتریا المستخلصات المائیة والزیت الطیار ألوراق الزعتر  

ثایمول یمتلــك ـلــان ادراســاتالدت أكــ.بالمســتخلص المــائيتتــأثرالتــي لــم  Staphylococcus aureusلبكتریــا 

 Escherichiaو   Staphlococcus aureusو  Salmonella typhimurumخصـائص مضـادة لبكتریـا 

coliلزعتـــــر لان التـــــأثیر التثبیطـــــي للمســـــتخلص المـــــائي والكحـــــولي ) 24(أســـــتنتج و )23(وأنـــــواع بكتیریـــــة أخـــــرى
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Thymus capitatus ضد عدة أنواع من البكتریا والفطریات یعود لوجود الصابونیات والفالفونویـدات والراتنجـات

  . والزیوت العطریة

ــــایمول إلــــىتعــــود التــــي یتمتــــع بهــــا الزعتــــر ان الفعالیــــة المضــــادة للبكتریــــا البــــاحثینأشــــار مركبــــات الث

المركبــات أهــمیعــد الثــایمول والكارفــاكرول مــن و ) 25(بورنیــلولینــالول وبنــین و Eugenolوكارفــاكرول ویوجینــول 

) ایزومـرات(ین همـا نظـائر والمـركب.الغـذائيالمرضـیة المسـببة للتسـمملألحیـاءالفعالـة التـي تمتلـك فعالیـة مضـادة 

إذ یعمـالن علـى )26(ویبدو ان كال المركبین یؤدیان إلى تمزیـق الغشـاء الخلـوي البكتیـريلمركب واحد هو الفینول 

lipopolysaccharidesتحلیــل الغشــاء الخــارجي للبكتریــا الســالبة لصــبغة كــرام ممــا یــؤدي إلــى تحــرر  (LPS)

ا وجد ان إضافة كلورید المغنسیوم ال یسبب أي تـأثیر ممـا یشـیر إلـى وجـود وزیادة نفاذیة الغشاء السایتوبالزمي كم

كمـــا قـــد تعـــزى ) 27(االیونـــات الثنائیـــة موجبـــة الشـــحنة فـــي الغشـــاء الخـــارجيchelationآلیـــة أخـــرى غیـــر خلـــب 

دات یـلفالفونو الفعالیة المضادة للبكتریا إلى احتواء الزعتر على التانینـات والمركبـات الفینولیـة األخـرى إضـافة إلـى ا

إلى قـدرتها علـى تكـوین معقـد مـع البروتینـات الذائبـة والخـارج خلویـة وكـذلك مـع جـدار الخلیـة األخیرةوتعود فعالیة 

ة التانینـــات عـــزى فعالیـــتو )28(البكتیریـــة وتقـــوم الفالفونویـــدات الكارهـــة للمـــاء بتمزیـــق األغشـــیة الخلویـــة البكتیریـــة

  ).29(ترسیب البروتینات المیكروبیةالمضادة للمیكروبات إلى قدرتها على 

التـي لهـا قابلیـة محتـواه العـالي مـن القلویـداتبیمكن تفسیر كفاءة المستخلص الكحولي في تثبیط البكتریا 

وان هذه القلویدات خصوصا العطریـة منهـا لذوبان في الكحول االثیلي تفوق بكثیر قابلیة ذوبانها في الماء،لعالیة 

تختلــف الفعالیــة التثبیطیــة ) 30(لخالیــا البكتریــا مؤدیــة إلــى قتلهــا DNAلتــداخل مــع ألــدنایكــون لهــا القــدرة علــى ا

ـــــة للمستخلصـــــات النباتیـــــة بـــــاختالف نـــــوع الكـــــائن المجهـــــري  وطریقـــــة ومـــــدة اســـــتخالص  واألس المركبـــــات الفعال

المنطقــــة والتوابــــل بــــاختالف ألعشــــابفــــي اه تركیبــــكمیــــة الزیــــت العطــــري و ختلــــف وت.الهیــــدروجیني لالســــتخالص

  .وعمره وطریقة التجفیف واستخالص الزیتونوعه لنبات لوالظروف البیئیة والتركیب الوراثيالجغرافیة

االعفـان ـــنامتالك المستخلصات المائیـة والكحولیـة فعالیـة تثبیطیـة لنمـو أربعـة م)4(یظهر من الجدول 

 TrichodermaوPencillum italicumوAlternaria alternateوAspergillus nigerشـملت

horzianum نمــو االعفــان بزیــادة تركیــز المستخلصــات المائیــة وكــان للمســتخلص المــائي أقطــارلــوحظ انخفــاض

المسـتخلص الكحـولي فقـد كـان أمـا.لمستخلصـات المائیـة األخـرىللالتراكیـزتأثیر مثبط أعلـى مـن% 100بتركیز 

  % .100المستخلص المائي بتركیز تأثیره اقل من

  

  

  

  

  

  

  تأثیر المستخلص المائي والكحولي  لبذور الزعتر تجاه أنواع من االعفان) 4(جدول 

  

  

  االعفان

  

  (%)تركیز المستخلص المائي 

  

تركیز المستخلص 

  (%)الكحولي 

25  50  75  100  100  
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  )ملم ( معدل قطر مناطق تثبیط  النمو 

Aspergillus niger4  32.51.52  
Alternaria alternate  4.54  3.52.92  
Pencillum italicum3  2.81.91.51.5  

Trichoderma horzianum3  2.21.81.21.5
  

نــتج مـــن التـــأثیر تتعــزى الفعالیـــة المضــادة للفطریـــات التـــي یتمتــع بهـــا الزعتــر إلـــى الثـــایمول نفســه أو قـــد 

مثـل للعفـن فینولیة مـع انزیمـات الجـدار الخلـويتتداخل المركبات ال.التعاوني للمركبات الرئیسیة األخرى في الزیت

chitin synthatase/chitinaseانزیمي  ىـإلإضافةα- glucanasesوglucanases–β)31( ولـذلك فـان

إذ تعمــل المركبــات ) 32(الفعالیــة المضــادة للفطریــات ال عــن ؤو المحتــوى العــالي مــن المركبــات الفینولیــة یكــون مســ

ء مثــل الثــایمول علــى تغییــر نفاذیــة الخلیــة المیكروبیــة ممــا یســمح بفقــدان الجزیئــات الكبیــرة وال الفینولیــة المحبــة للمــا

یزال التأثیر الدقیق لعمل الفینوالت غیر معروف لحد اآلن إال انها قد تثبط  االنزیمات األساسیة أو انها تؤدي إلى 

مركبـــات الفینولیـــة ومنهـــا الثـــایمول تحتـــوي علـــى ان الحلقـــة االروماتیـــة فـــي الإذ.اإلخـــالل بوظـــائف المـــادة الوراثیـــة

target enzymesهیدروجینیة مع الجانـب الفعـال مـن االنزیمـات أصرةتكوین إلىوالتي تمیل (OH-)مجموعة 

توقــف مســارات إلــىتتغیــر حجــوم هــذه االنزیمــات وخواصــها وبالتــالي تكــون غیــر فعالــة فــي الخلیــة فتــؤدي وبــذلك 

الزعتـــر والكارفــــاكرول ألنـــواعان الزیــــوت العطریـــة ) 33(وقـــد بـــین. موهــــا أو موتهـــاة فـــي الخلیـــة وٕایقـــاف ننـــمعی

بینـت الدراسـات . Bifonazoleوالثایمول تمتلك فعالیـة مضـادة للفطریـات حتـى أعلـى مـن المبیـد الفطـري التجـاري 

و Cryptococcus neoformansالســابقة ان الثــایمول یمتلــك فعالیــة مضــادة ألنــواع مــن للفطریــات شــملت 

Aspergillus saprolegnia وZygorhynchus species)23.(  

ویعـــد مصـــدرا طبیعیـــا قـــاتال للبكتریــــا للمستحضـــرات الطبیـــة العشـــبیة علیـــه یعـــد النبـــات مصـــدرا طبیعیـــا 

ي تـتؤكـد هـذه الدراسـة ان الزعتـر احـد النباتـات الو یستخدم عامال مساعدا مع المضادات الحیویة أنأووالفطریات 

مـع ضـرورة إجـراء المزیـد أو في صناعة المـواد الصـیدالنیة / وةفي حفظ األغذیاالستفادة من مستخلصاتهیمكن ا

  .وتأثیرها داخل جسم الكائن الحيمن الدراسات حول تلك المستخلصات
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