العدد 3/ 2102 / 2 :مجلة المثنى للعلوم الزراعية  /المجلة ……………………………………………………. :

استخالص وكشف المركبات الفعالة في نبات الزعتر ) (Thymus vulgarisودراسة فعاليتها المضادة لمجراثيم
المعزولة من الجهاز البولي
حيدر حسين عبد
فرع الفسمجة والكيمياء واالدوية  -كمية الطب البيطري  -جامعة المثنى
Hayderhussein86@yahoo.com
الخالصة
الزعتر من النباتات العطرية المستخدمة منذ قديم الزمان وفي مناطق متعددة بالعالم كمادة غذائية ودوائية  .أجريت
دراسة تجريبية عمى نبات الزعتر لتحديد فعالية مستخمصاتو ضد بعض انواع البكتريا المسببة اللتيابات المجاري البولية
المعزولة سريريا من بول مرضى مصابين راقدين في مست شفى الحسين التعميمي في السماوة ,تم تحضير مستخمصات
الزعتر المائية والكحولية بنوعييا الحارة والباردة وأجريت عممية الكشف النوعي عن أىم األصناف الكيميائية الفعالة
الموجودة في المستخمصات المحضرة والتي ليا تأثير تثبيطي ضد األحياء الدقيقة .تيدف ىذه الدراسة الى استخالص
وكشف المركبات الفعالة في نبات الزعتر مع دراسة فعاليتيا المضادة لمجراثيم المعزولة من الجياز البولي

وامكانية

استخدام نبات الزعتر كعالج عشبي لممرضي  .تبين من خالل ىذه الدراسة ان مستخمصات الزعتر تحتوي عمى الفينوالت
و الفالفونيدات و التانينات و البروتينات  .أجريت عممية دراسة أولية لفعاليتيا ضد بعض انواع البكتريا المسببة لاللتيابات
المجاري البولية

وتبين من خالل اختبارات الفعالية البيولوجية

التيابات المجاري البولية coli

أن المستخمصات المحضرة ليا تأثير تثبيطي ضد بكتريا

 Escherichiaو  Staphylococcus aureusوبأقطار تثبيط متفاوتة وتبين من

خالل ىذه الدراسة أن المستخمصات المائية الحارة أعطت أعمى تأثير تثبيطي ضد نوعي البكترياEscherichia coli
و  Staphylococcus aureusوبقطر  23ممم و  18ممم عمى التوالي وبتركيز 150ممغم\ مل.
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المقدمة :
الزعتر من النباتات العطرية المستخدمة منذ قديم الزمان وفي مناطق متعددة بالعالم كمادة غذائية ودوائية
) .(Morales 2002ينتمي الزعتر الى العائمة الشفوية  labiataeوىو نبات عشبي ينتشر في منطقة البحر المتوسط
ويتركز الجزء الطبي لمزعتر في االوراق والنبات بأكممو ) . (Mossa 1987يعتبر الزعتر واحدا من اىم االغذية
الصباحية التي تؤخذ في بالدنا  ,فيو محبب الى الناس برائحتو الزكية (القباني. ) 2006 ,
الص ْعتَر يتركب بشكل رئيسي من فينوالت  %40اىميا الثيمول
الس ْعتَر كما يرد اسمو في المعاجم الفصيحة أو َّ
الزعتر أو َّ
 Thymolوالكارافاكرول  Carvacrolكذلك يحتوي عمى زيت طيار بنسبة ( , %)2- 1يحوي عمى نسبة من الفحوم
الييدروجينية اىميا السيمول  ,كما يحتوي الزعتر عمى بعض السابونينات  ,حيث ان الفينوالت تعتبر من مضادات الجراثيم
 ,والكارافاكرول طارد لمديدان  .والزيت يستعمل خارجاً في عالج الروماتيزم  ,وفي الحمامات مغمي الزعتر يستخدم
لألمراض الجمدية  ,كما يستعمل مغمي العشبة غرغره في حالة التياب الفم والمثة  ,كذلك في التياب قرحة المعدة واالثني
عشري وحاالت السعال والتياب الرئة ( القباني  . ) 2006 ,كما تستعمل نبتة الزعتر لعالج كثير من األمراض ،كالكحة
والسعال الديكي ويمكن استعماليا كبخار ألن بو مادة الثيمول  ,والذي يحسن اليضم ويرخي العضالت الناعمة (المينة أو
الباسطة) ويقمل البروستاجالندين الذي يسبب تقمصات في العضالت ليذا يفيد الرياضيين ويقضي عمى الطفيميات المعوية
( محسن  .) 2009 ,تيدف ىذه الدراسة الى استخالص وكشف المركبات الفعالة مع دراسة فعاليتيا المضادة لمجراثيم
المعزولة من الجياز البولي.

طريقة العمل :
تحضير مستخمصات نبات الزعتر :
المستخمص المائي البارد بدرجة حرارة الغرفة
تم تحضير ىذا المستخمص بإضافة  20غرام من الزعتر إلى 300مل من الماء المقطر في دورق مخروطي وترك
عمى جياز التحريك المغناطيسي  Magnetic stirrerعند درجة ح اررة الغرفة ولمدة  24ساعة  ,بعدىا رشح المستخمص
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باستخدام أوراق الترشيح  Whatman No.1وباستعمال جياز الترشيح تحت الضغط المخمخل  Funnel Buchnerثم
ركز الراشح باستعمال جياز المبخر الدوار تحت الضغط المخمخل  . Rotary vacuum evaporatorتم الحصول عمى
المستخمص المائي الصمب والذي حفظ في قنينة بالستيكية معقمة ومعتمة ومحكمة الغمق في الثالجة بدرجة ح اررة 5 c°
لحين االستعمال (.)Alarcon-Aguilar et al ,1997

المستخمص المائي الحار
حضر المستخمص المائي الحار بإضافة  20غرام من الزعتر إلى  300مل من الماء المقطر .ثم أجريت عممية
االستخالص الترجيعي

 Reflexلمدة 24ساعة وبعد ان برد المزيج ثم رشح باستخدام أوراق الترشيح Whatman

 No.1باستعمال جياز الترشيح تحت الضغط المخمخل  Buchner funnelثم ركز الراشح باستعمال المبخر الدوار
تحت الضغط المخمخل Rotary vacuum evaporator

 ,تم الحصول عمى المستخمص الصمب وحفظ في قنينة

بالستيكية معقمة ومعتمة ومحكمة الغمق في الثالجة بدرجة  5 c°وكتب عمييا اسم المستخمص ( & Anesini
.)perez,1993

مستخمص محمول الكحول األثيمي ()70%بدرجة حرارة الغرفة
حضر مستخمص الكحول األثيمي وفق الطريقة الموضحة في الفقرة اعاله ( تحضير المستخمص المائي لمزعتر بدرجة
ح اررة الغرفة ) مع استبدال الماء المقطر بمذيب الكحول األثيمي  . % 70تم الحصول عمى المستخمص الصمب وحفظ
في قنينة بالستيكية معقمة ومعتمة ومحكمة الغمق في الثالجة بدرجة ح اررة

 5 c°وكتب عمييا اسم المستخمص

(.)Alarcon-Aguilar et al ,1997

مستخمص محمول الكحول االثيمي الحار70%
حضر مستخمص الكحول األثيمي الحار وفق الطريقة الموضحة في الفقرة اعال ه ( تحضير المستخمص المائي الحار
لمزعتر) مع استبدال الماء المقطر بالكحول األثيمي .% 70

تم الحصول عمى المستخمص الصمب وحفظ في قنينة

بالستيكية معقمة ومعتمة ومحكمة الغمق في الثالجة بدرجة ح اررة  5 c°وكتب عمييا اسم المستخمص ( & Anesini
.)perez,1993
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الكشوفات النوعية Qualitative tests
أخضع المستخمصان الكحولي والمائي بنوعييما الحار والبارد إلى مجموعة من الكشوفات الكيمائية النوعية لمتعرف
عمى نوعية المركبات الكيمائية التي تحوييا ىذه المستخمصات :
 .1كشف مولش  : Molish's testيستخدم لمكشف عن وجود السكريات ,يتم الكشف عن السكريات بإضافة ()5- 4
قطرات من الفا نفثول  %1الى ( ) 4مل من المحمول ثم نضيف حامض الكبريتيك المركز فاذا تكونت حمقة بنفسجية داللو
عمى وجود السكريات ).(Harborne, 1984
 .2كشف ننهايدرين  : Ninhydrine's testيستخدم لمكشف عن االحماض االمينية  ,حيث يتم بإضافة ( )4قطرات
من الكاشف الى ( )4من المحمول ثم يسخن بحمام مائي لمدة ( )5دقائق بدرجة  70 c°فاذا تكون لون ازرق داللة عمى
وجود االحماض االمينية

).(Harborne, 1984

 .3كشف الفالفونويدات  :Flavonoid's testيستخدم لمكشف عن الفالفونويدات  ,حيث يتم بإضافة  1مل من الكاشف
( ىيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي (] ) Ethanolic KOH [5Nالى  1مل من المستخمص  ،فاذا تكون الراسب االصفر
كان داللة عمى وجود الفالفونويدات (. ( Al- Kazraji , 1991
 .4كشف التانينات  : Tannin's testيستخدم لمكشف عن التانينات ,حيث يتم بإضافة  1مل من خالت الرصاص
المائية ) Lead acetate (1%الى  1مل من المستخمص  ,عند تكون راسب ابيض تعتبر النتيجة موجبة مما يدل
عمى وجود التانينات ) . ) Jawad , 1997
 .5كشف الفينوالت  : Phenol's testاذيب  0.1غم من المستخمص في  1مل من الماء المقطر وأضيفت لو 2- 1
قطرة من محمول كموريد الحديد  ، )%1( FeCl3عند ظيور المون االزرق او االخضر تعتبر النتيجة موجبة مما يدل عمى
وجود الفينوالت (. ) Gayon , 1972

العزالت البكتيرية المستعممة

The bacteria isolates
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تم الحصول عمى العزالت البكتيرية االتية:
1-Escherichia.coli
2-Staphylococcus aureus
وىذه األنواع السريرية معزولة من بول أشخاص مصابين بالتيابات المجاري البولية راقدين بمستشفى الحسين العام في
محافظة السماوة ,وتم التأكد من تشخيص العزالت السريرية في مختبر االحياء المجيرية في كمية الطب البيطري -
جامعة المثنى.

اختبار فعالية المستخمصات النباتية
استخدمت طريقة االقراص المصنوعة من اوراق الترشيح المشبعة بالمستخمصات النباتية االربعة بتركيز )(150 mg/ml
لمدة  24ساعة والتي تم وضعيا في وسط غذائي من نوع  Mueller Hinton Agarحيث تم نشر العالق الجرثومي
باستخدام رؤوس قطنية معقمة (  ) Swabsوتركت االطباق لمدة  15دقيقة بعد ذلك تم وضع االقراص الورقية وتم
حضن االطباق بدرجة ح اررة  37 c°لمدة  15ساعة.

النتائج :
حساب النسب المئوية لممستخمصات المائية والكحولية في نبات الزعتر
تم الحصول عمى المستخمصات الجافة بأنواعيا المائية والكحولية ) )70%الحارة والباردة لنبات الزعتر وبنسب
استخالص ( (30.5 %لممستخمص المائي البارد و( )21%لممستخمص الكحولي البارد و ( )33.5%لممستخمص المائي
الحار و ) ) 21.5%لممستخمص الكحولي الحار كما مبين في الجدول رقم( )1
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جدول ( ) 1يبين النسب المئوية لممستخمصات الكحولية والمائية الحارة والباردة في نبات الزعتر

وزن مسحوق نبات

وزن مستخمص نبات

النسبة المئوية

ت

نوع المستخمص

الزعتر (بالغرام)

الزعتر (بالغرام)

لالستخالص ( )%لنبات

6.1

30.5

1

المستخمص المائي البارد

20

21

2

المستخمص الكحولي البارد

20

4.2

3

المستخمص المائي الحار

20

6.7

33.5

4

المستخمص الكحولي الحار

20

4.3

21.5

الزعتر

الكشوفات الكيميائية النوعية
يوضح الجدول ( ) 2الكشوفات الكيمائية النوعية التي اظيرت إن المستخمصين المائيين الحار والبارد يحتويان عمى
العديد من المركبات الفعالة وىي الفينوالت  ,التانينات  ,الفالفونيدات ,اما مستخمصي الكحول االثيمي  70%الحار والبارد

فيحتويان عمى الفينوالت  ,التانينات  ,الفالفونيدات با الضافة الى الببتيدات والمركبات البروتينية .
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جدول رقم ( )2الكشوفات الكيميائية النوعية ألصناف المركبات الفعالة المهمة لمستخمصات نبات الزعتر
/نتيجة سالبة لمكشف /+ ,كشف موجب بنسبة قميمة /++ ,كشف موجب بنسبة متوسطة ,/+++كشف موجب بنسبة عالية

صنف

المستخمص
الكاشف

المركبات

السكريات

الفينوالت

مولش

كموريد الحديد
%1

المستخمص

المائي البارد

المائي الحار

لنبات الزعتر

لنبات الزعتر

++

++

++

+++

المستخمص

المستخمص

الكحولي البارد

الكحولي الحار

 %00لنبات

 %00لنبات

الزعتر

الزعتر

++

++

++

+++

نتيجة الكشف

ظيور حمقة
بنفسجية
ظيور لون اخضر
مزرق غامق

ىيدروكسيد
الفالفونيدات

البوتاسيوم

+

++

++

++

راسب اصفر

الكحولي 5N

التانينات

خالت
الرصاص1%

++

++

++

++

راسب بني فاتح
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الببتيدات

الننييدرين1%

-

+

-

ظيور لون بنفسجي

+

فعالية المستخمصات المائية والكحولية الحارة والباردة لنبات الزعتر ضد بعض انواع البكتريا
المرضية المسببة اللتهابات المجاري البولية
أظيرت نتائج دراسة الفعالية ضد البكتيرية ان ىنالك تفاوت في فعالية المستخمصات المائية والكحولية لنبات الزعتر
بنوعييا الحارة والباردة ضد البكتريا المرضية المعزولة من المجا ري البولية كما موضح في الجدول(.)3

جدول ( ) 3فعالية المستخمصات المائية والكحولية الحارة والباردة لنبات الزعتر ضد بعض انواع البكتريا المرضية
المسببة اللتهابات المجاري البولية بتركيز  150ممغم\مل

قطر منطقة التثبيط بالممي متر لمبكتريا
مستخمص نبات الزعتر
Staphylococcus aureus

Escherichia coli

المائي البارد

8

12

الكحولي البارد 70%

6

10

18

23

7

10

المائي الحار
الكحولي الحار 70%
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فعالية المستخمص المائي البارد ضد البكتريا المرضية لممجاري البولية
يوضح الجدول ( )3إن لممستخمص المائي البارد فعالية تثبيطيو متوسطة ضد  Escherichia coliو
 Staphylococcus aureusوبقطر تثبيطي  12ممم و  8ممم عمى التوالي.

فعالية المستخمص الكحولي البارد  %00ضد البكتريا المرضية لممجاري البولية
يوضح الجدول ( )3إن لممستخمص الكحولي البارد فعالية تثبيطيو متوسطة ضد  Escherichia coliو
 Staphylococcus aureusوبقطر تثبيطي  10ممم و  6ممم عمى التوالي.

فعالية المستخمص المائي الحار ضد البكتريا المرضية لممجاري البولية
يوضح الجدول ( )3إن لممستخمص المائي الحار فعالية تثبيطيو عالية ضد  Escherichia coliو
 Staphylococcus aureusوبقطر تثبيطي  23ممم و  18ممم عمى التوالي.

فعالية المستخمص الكحولي الحار  %00ضد البكتريا المرضية لممجاري البولية
يوضح الجدول ( )3إن لممستخمص الكحولي الحار فعالية تثبيطيو متوسطة ضد  Escherichia coliو
 Staphylococcus aureusوبقطر تثبيطي  10ممم و  7ممم عمى التوالي.
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Staphylococcus aureus
الشكل ( )1فعالية المستخمصات :

Escherichia coli
( )1المائي البارد ()2الكحول البارد ()3المائي الحار

()4الكحولي الحار

لنبات الزعتر ضد بعض انواع البكتريا المسببة اللتهابات المجاري البولية وبتركيز  150ممغم\مل.

المناقشة :
المستخمصات المائية والكحولية الحارة والباردة لنبات الزعتر
اظيرت النتائج الموضحة في جدول ( ) 1ان النسبة المئوية لالستخالص بالمذيب المائي أعمى من النسبة المئوية
لالستخالص بالمذيب الكحولي  ,ويعود السبب في ذلك إلى أن الماء المقطر يعتبر المذيب المناسب الستخالص المكونات
الفعالة من النباتات اذ يقوم الماء المقطر بإذابة المواد المشابية لو في القطبية كما في مجاميع الييدروكسيل المرتبطة
بالحمقات االروماتية المكونة لممركبات الفينولية وكذلك مذيب مناسب لممركبات الفعالة االخرى ذات القطبية القريبة من
قطبيتو (  )kelmanson, et al,2000كما استعمل الركابي ( ) 2003الماء المقطر كمذيب مناسب الستخالص
الفينوالت من الشوك اليندي.
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الكشوفات النوعية
ان الغرض من اجراء الكشوفات الكيميائية النوعية ىو لمعرفة العوائل الكيميائية الفعالة والتي تحتوييا مستخمصات نبات
الزعتر  ,اذ لوحظ من خالل نتائج الكشوفات النوعية جدول ( )2ان المستخمص المائي والكحولي(  )% 70الحار والبارد
يحتويان عمى الفينوالت والفالفونيدات والتانينات والكاليكوسيدات والسكريات باإل ضافة الى وجود المركبات الببتيدية في
المستخمصات الكحولية .

فعالية مستخمصات نبات الزعتر المائية والكحولية الحارة والباردة ضد بعض بكتريا التهابات المجاري
البولية
كما ىو مبين من النتائج في جدول رقم ( ) 3فان المستخمصات المائية اظيرت فعالية تثبيطيو اعمى من المستخمصات
الكحولية ويمكن ان يعزى السبب الى كون الماء يعتبر مذيب قطبي مناسب لمعديد من المركبات الكيميائية

والتي

تساىم في ترسيب المركبات الكيميائية بنسبة اعمى وال تي تمعب دو ار في تثبيط البكتيريا (. )kalmanson, et al,2000
اظير المستخمص المائي الحار فعاليو اكبر حيث تعتبر الح اررة عامل يزيد من ذوبانية المركبات الكيميائية وبالتالي يزيد
من ترسيبيا مع المستخمص ,اظير المستخمص المائي الحار فعالية تثبيط اعمى ضد  Escherichia coliوىي من
انواع البكتيريا السالبة لصبغة الكرام ) (gram negativeوبقطر تثبيطي ( 23ممم) وىي نسبة اعمى من تأثره التثبيطي
ضد بكتيريا  Staphylococcus aureusوىي من انواع البكتيريا الموجبة لصبغة الكرام

) (gram positiveوبقطر

تثبيطي ( 18ممم) وىذا خالف لما ىو مألوف حيث ان البكتيريا السالبة لصبغة الكرام تحتوي عمى جدار سميك مقارنة
بالبكتريا الموجبة لصبغة الكرام حيث يتكون جدارىا من عدة طبقات والذي يكون حاجز يمنع دخول المواد الكيميائية لمخمية
 ,حيث ان ىذا الجدار عبارة عن طبق ات شحمية بروتينيو وسكرية

(  .)Ian & Ian ,1976اثبت ىميم()2002من

خالل دراسة تأثير المستخمص المائي لنبات البموط ضد الجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرام ان المستخمص لم يظير
اختالف في تأثيره ضد نوعي البكتريا ,بينما اثبت الركابي ( )2003أن تحسس البكتريا السالبة لصبغة كرام اقل مماىو
عمية في البكتريا الموجبة لصبغة كرام تجاه المستخمص المائي لنبات الشوك اليندي ,ويمكن أن يعزى السبب في التباين
الواضح بين تأثير المستخمصات المائية لكل من الدراسة الحالية والدراستين انفتي الذكر في تثبيط نمو البكتيريا السالبة
والموجبة ال ى طبيعة التراكيب الكيميائية لتمك المركبات التي تحتوييا المستخمصات المائية لكل نبات  .نستنتج من ىذه
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الدراسة بان نبات الزعتر يحتوي عمى مركبات مضادة لمجراثيم من النوعين موجبة الصبغة وسالبة الصبغة لمكرام
) .(gram negative & gram positive

االستنتاجات :
- 1من خالل الدراسة الحالية تبين ان مستخمصات نبات الزعتر ليا تأثير تثبيطي ضد البكتريا من النوعين موجبة الصبغة
وسالبة الصبغة

لمكرام

)  (gram negative & gram positiveوىذه النوعبن ىي  Escherichia coliو

. Staphylococcus aureus
 - 2ان المستخمصات المائية الحارة ليا اعمى تأثير تثبيطي لكون الماء مذيب مناسب لمعديد من المركبات الكيميائية
المسؤولة عن تثبيط الجراثيم مثل الفينوالت .
 - 3امكانية استخدام نبات الزعتر كعالج لممرضي الذين يعانون من امراض التيابات المجاري البولية .

التوصيات :
- 1قياس الفعالية البيولوجية ضد انواع اخرى من البكتريا والمسببة لمعديد من االمراض وخصوصا في قنوات المجاري
البولية
 - 2عزل المركبات الكيميائية لنبات الزعتر وخصوصا الفينوالت لكونيا المسؤولة عن تثبيط العديد من البكتريا في الكثير
من النبات المستخدمة كمثبطات لمبكتريا
 -- 3ان اهلل تعالى أخ فى كنوزه الثمينة غاية منو في ان يجعل االنسان الذي كرمو بالعقل يسعى ويكدح ليعمر األرض
ويخدم اإلنسانية ,فتوصي الدراسة الحالية بإجراء البحوث والدراسات عمى النباتات وخاصة البرية منيا ألننا نفقدىا يوم بعد
يوم بسبب التغيرات المناخية التي طرأت عمى ارضنا .
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EXTRACTION AND DETECTION OF ACTIVE SUBSTANCES IN
THYME PLANT (THYMUS VULGARIS) AND STUDY ITS
ANTIBACTERIAL EFFECTIVENESS AGAINST URINARY TRACT
BACTERIAL ISOLATES.
Hayder H.Abed
Physiology And Chemistry Department –Veterinary Medicine Collage
Muthanna University
Hayderhussein86@yahoo.com

Abstract
Thymus vulgaris L. (Thyme) is an aromatic plant which has been used since ancient
times for its culinary and medicinal effects almost in different places in the world. In
Medicine, it is used as antispasmolytic, antibacterial, antifungal, expectorant, and antiseptic.
The aim of study to evaluate the antibacterial effectiveness of various extracts of thymus
vulgaris on two species of bacteria (Escherichia coli and Staphylococcus aureus ) , which
has been isolated from patients with urinary tract infection . Qualitative detection was carried
to detect some effective chemical compounds in all extracts. It was found that it contains
phenols , flavonoids , tannins , proteins and carbohydrate .
All extracts in concentration 150 mg/ml showed inhibitory effect against urinary tract
bacterial isolates and inhibition with variation diameters .The results of this study
revealed that the hot water extraxt (150mg/ml) showed the highest inhibitory effect on both
bacterial isolates(Escherichia coli and Staphylococcus aureus ) in 23 mm and 18 mm a
diameter respectively. In conclusion this study approved the antibacterial effectiveness of
thymus vulgaris against urinary tract bacterial isolates .
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