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تأثير المستخلص الكحولي لنبات الزعتر في نمو بعض الجراثيم في الزجاج
وهاب امٌن جنان محمود طه ٌاسٌن غنً زٌد صالح حسٌن
كلٌة الطب البٌطري /جامعة بغداد

الخالصة
هدفت الدراسة الحالٌة معرفة تأثٌر نبات الزعتر على بعض الجراثٌم المرضٌة و التً تسبب العدٌد من االمراض
لألنسان و الحٌوان .تم تحضٌر المستخلص الكحولً لنبات الزعتر بالتراكٌز  22و  62و  5ملغم /مل .كما حضر معلق
الجراثٌم المرضٌة للمكورات العنقودٌة الذهبٌة والمسبحٌة القٌحٌة واالشرٌشٌا القولونٌة و السالمونٌال و السٌدوموناس
ارجٌنوسا .ثم تم تقٌٌم كفاءة التراكٌز المختلفة من المستخلص باستخدام طرٌقة انتشار الحفر على سطح الوسط الزرعً .
اظهرت النتائج أن المستخلص الكحولً ذو تركٌز  20ملغم /مل اعطى تثبٌط كبٌر للمكورات العنقودٌة و االشرٌشٌا القولونٌة و
السالمونٌال و السٌدوموناس ) (+++بٌنما المكورات المسبحٌة اظهرت تثبٌط ضعٌف ( .)+أما التركٌز  10ملغم /مل فقد اظهر
تثبٌط متوسط على كل من المكورات العنقودٌة و االشرٌشٌا القولونٌة و السالمونٌال و السٌدوموناس ) (++و لكن تأثٌرة على
المكورات المسبحٌة كان ضعٌف ) (±اما تركٌز  5ملغم\ مل فظهر بأن لة تثبٌط ضعٌف على السٌدوموناس ) (+اما بألنسبة
للمكورات العنقودٌة و االشرٌشٌا و السالمونٌال فكان التأثٌر ضعٌف جدا ) (±اما بألنسبة للمكورات المسبحٌة فكان سالبا.

المقدمة
احماض دهنٌة هٌدروكسٌة (.)6كما ٌحتوي الزعتر على
نوعٌن من السكرٌات  Stachyose , Raffinoseو كذلك
على الكومارٌن ،اضافة الى احتوائه على الراتنجات و
االصماغ والعفصٌات ( .)7وللزعتر تأثٌرات طبٌة ذات
استخدامات خارجٌة و داخلٌة وهذا ٌعود الى احتوائة على
الزٌوت الطٌارة| ،فقد استعمل زٌت الزعتر فً صناعة
العطور و صناعة معاجٌن االسنان و مستحضرات
غرغرة الفم و لعالج حاالت التهاب اللثة االسنان و
اللوزتٌن ( .)6وكذلك ٌستخدم فً عالج النفاخ و التهاب
المعدة و االمعاء المزمن و سوء الهضم و معالجة
االمراض الجلدٌة و لعالج االسهال و التبول اللٌلً عند
االطفال ( )7واشارت دراسات كذلك بأن لنبات الزعتر
تأثٌر مثبط لنمو الجراثٌم الموجبة و السالبة لصبغة الكرام
( 8و  .)9وأشار ( )62الى أن المستخلص الكحولً مثبط
للجراثٌم مثل Salmonella typhmurium ,
Barahaemolyticae vibrio , Stphylococcus
 aureus , E.coliكذلك اشارت الدراسات العدٌدة بأن
لنبات الزعتر تأثٌر على نمو بعض الفطرٌات منها
االسبرجٌالس المنتجة لسموم االفالتوكسٌن ( .)66كما ٌعد
الزعتر مانع الكسدة االغذٌة ومانع لنمو الجراثٌم ()62
وذكر ( )63أن لنبات الزعتر فعل مثبط لبعض الحمٌات
مثلHerpes simplex

ان المملكة النباتٌة منذ قرون عدٌدة هً الذخر
الرئٌسً لغذاء االنسان و الحٌوان و من ثم اتخذ االنسان
النباتات كوسٌلة لمعالجة امراضة و ذلك عن طرٌق
التجارب و الممارسة .وقد برع الهنود و الصٌنٌون فً
مجال استخدام العقاقٌر النباتٌة قبل خمسة اآلف سنة حٌث و
صف آنذاك  250نوعا من النباتات فً كتاب صٌنً
لالعشاب كتب قبل حوالً  2700ق.م ( .)6وقد ازدهر
طب االعشاب فً وادي الرافدٌن و سجلت المعلومات
بأستخدام النباتات الطبٌة على رقائق الطٌن و االسطوانات
الحجرٌة فً بالد بابل ( .)2اهتم العلماء فً الوقت الحاضر
بالعالجات القدٌمة و اخذت الكٌمٌاء الحدٌثة تلقً الضوء
على هذه العقاقٌر النباتٌة و اخذت تستعمل بأسلوب علمً
بعٌدا عن الحدس و التخمٌن و بموجب قواعد و مقاٌٌس
واضحة حددت بالتفاصٌل فً الدستور الدوائً (ٌ.)6عد
الزعتر من النباتات العطرٌة و ٌزرع و ٌتكاثر فً منطقة
البحر االبٌض المتوسط و كذلك تنتشر زراعتة فً العراق
و ٌعتبر احد انواع التوابلٌ .حتوي الزعتر على مركبات
كٌمٌائٌة عدٌدة و قد ذكر ( )3بأنة ٌحتوي على صابونٌات
و ذكر ( (1952) )4بأن زٌت الزعتر ٌحتوي على
 urosolic asidكما ذكر ( )5بأن زٌت الزعتر ٌحتوي
على Caffeic acid , oleanic cidو كذلك فقد عزل
نفس الباحث ثالثة انواع من الفالفونات ,وفً دراسة
كٌمٌائٌة عن مكونات الزعتر و جد انه ٌحتوي على

المواد و طرق العمل
فً  25درجة مئوٌة اذ ان للتجفٌف اهمٌة كبٌرة كما اشار
الٌها ( )64لضمان حفظها الجٌد و ثبات مكوناتها  .سحق
النبات بمطحنة قهوة و حفظ المسحوق فً عبوات
بالستٌكٌة نظٌفة و جافة لحٌن استخدامها.
تحضٌر المستخلص الكحولً لنبات الزعتر-:
تم وزن  100غرام من مسحوق نبات الزعتر و
وضع فً دورق زجاجً سعة  1000سم 3اضٌف 500

مصدر النباتات-:
تم الحصول على اوراق نبات الزعتر من االسواق
المحلٌة و من ثم تم تجفٌفها بدرجة حرارة الغرفة 25
درجة مئوٌة ثم ارسلت نماذج من النبات الى المعشب
الوطنً العراقً لغرض تحدٌد نوعة بعدها تم تنظٌف
النبات من الشوائب وغسلت بالماء االعتٌادي عدة مرات و
بعدها غسلت بأماء المعقم و المقطر و ترك النبات لٌجف
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سم 3الواحد على .)65( 1×10 6
سم3من الكحول االثٌلً تركٌز  70%ثم مزج بواسطة
قضٌب زجاجً لعدة مرات و ترك النقٌع لمدة  24ساعة
تحضٌر اطباق الزرع الجرثومً -:
حضرت عدد من اطباق باتري و التً تحتوي على
بعدها رسب المزٌج بأستخداك جهاز الطرد المركزي
وسط زرعً صلب Tryptocase soya agarواستخدم
3000 R. P . Mلمدة  15دقٌقة  ,جمع الراشح بعد
4اطباق لكل نوع منالجراثٌم المستخدمة فً التجربة تم
ترشٌح المستخلص بأستخدام ورقة ترشٌح Wattman no
عمل حفر دائرٌة فً كل طبق و عددها  4على سطح
 .1بعدها ترك لٌجف فً درجة حرارة  25درجة مئوٌة
الوسط الزرعً بواسطة ثاقب فلٌنً متساوٌة الحجم و
لحٌن الحصول على عجٌنة مجففة ثم جمعت العجٌنة
رقمت الحفر  ,فألطبق االول استخدم لجرثومة المكورات
المجففة و حفظت فً الثالجة لحٌن االستخدام.
العنقودٌة و وضع فً الحفرةاالولى من هذا الطبق0.1 ml
تحضٌر المحالٌل المختلفة التركٌز من العجٌنة -:
من المستخلص الكحولً لنبات الزعتر تركٌزة 20
وزن  2ملغم من عجٌنة النبات فً قنٌنة معقمة و
ملغم\سم  3و اضٌف الٌة  0,1 mlمن المعلق الجرثومً
ذات فوهة محكمة ثم اضٌف  10سم 3من الماء المعقم و
لجرثومة المكورات العنقودٌة الذي ٌحتوي على 1×10 6
المقطر و تم مزجها بصورة جٌدة بواسطة قضٌب زجاجً
معقم  ,و بذلك اصبح تركٌز النبات  0.2ملغم\ سم  3و
اما الحفرة الثانٌة من الطبق االول فقد وضع  0,1 mlمن
اعتبر هذا المحلول خزٌن ) (Stock solutionو
محلول النبات ذو تركٌز  10ملغم\سم 3و نفس المقدار من
6
المعلق الجرثومً الذي ٌحتوي على  1×10اما الحفرة
حضرت تراكٌز مختلفة من هذا المحلول و ذلك بأستخدام
3
الماء المعقم والمقطر للحصول على تراكٌز  10ملغم\ سم
الثالثة فقد وضع  0.1 mlمن محلول النبات ذو تركٌز 5
3
3
و  5ملغم /سم
مل\سم و نفس المقدار من المعلق الجرثومً السابق اما
الحفرة الرابعة  controlفقد وضع  0.1 mlمن المحلول
تحضٌر معلق الجراثٌم المستخدمة-:
المختبر
من
الجراثٌم
تم الحصول على مزارع
الفٌزٌولوجً المعقم و نفس الكمٌة من المعلق الجرثزمً
المركزي لوزارة الصحة و من فرع االحٌاء المجهرٌة \
لنفس الجرثومة السابقة الذكر ( 66و .)67و قد تم
كلٌة الطب البٌطري و من فرع الطب الباطنً و الوقائً \
استخدام 4اطباق لكل نوع من الجراثٌم المستخدمة فً
كلٌة الطب البٌطري\جامعة بغداد  ,وشملت على االنواع
البحث اما االنواع االخرى من الجراثٌم فقد حضرت الحفر
لتالٌة Staphylococcus aurous ,Streptococcus
و التراكٌز للمستخلص الكحولً للزعتر و المعلق
pyogens ,Salmonella typhmurium E.coli,
الجرثومً بنفس الطرٌقة السابقة الذكر التً استخدمت فً
Pseudomonas auregenosaتم زرق كل نوع من هذة
نوع المكورات العنقودٌة .بعد ذلك حضنت االطباق جمٌعا
فً درجة حرارة  37درجة مئوٌة فً الحاضنة و تم
الجراثٌم فً وسط المرق المغذي فً قنانً معقمة و
حضنت فً درجة حرارة  37درجة مئوٌة لمدة  24ساعة
مالحظةالنتائج ٌومٌا لمدة ثالثة اٌام.
ثم تم تحضٌر معلق من كل نوع من هذة الجراثٌم ٌحتوي

النتائج
علىالمكورات المسبحٌة فكان ضعٌف جدا و رمز لة
بعالمة ).(±اما تأثٌر المستخلص الكحولً لنبات الزعتر ذو
تركٌز  5ملغم \ سم 3على الجرثومة المستخدمة فً هذة
التجربة فكان ضعٌف على جرثومة السٌدوموناس و رمزلة
)(+اما بالنسبة للمكورات العنقودٌة و االشٌرٌشٌا القولونٌة
و السالمونٌال فكان تأثٌرة ضعٌف جدا و رمز لة بعالمة
)(±اما تأثٌر على المكورات المسبحٌة فلم ٌظهر اي
تثبٌط و رمز لة بعالمة ( ،)-اماالحفر التً تحتوي على
محلول الملح الفٌزٌولوجً و المعلق الجرثومً لكل االنواع
من الراثٌم المستخدمة فً هذة التجربة فلم ٌظهر اي تثبٌط .
(الجدول .) 1

اظهرت نتٌجة هذا البحث بأن المستخلص الكحولً
لنبات الزعتر بتركٌز  20ملغم\سم 3كان مثبطا لجراثٌم
المكورات العنقودٌة و االشٌرٌشٌا القولونٌة و السلمونٌال و
السٌدوموناس.اذ ظهرت منطقة شفافة كبٌرة تحٌط بألحفرة
و قد رمز لة بعالمة ) (+++اما بألنسبة للمكورات
المسبحٌة فقد اظهرت تأثٌر المستخلص اعالة ضعٌف و
رمز لة).(+اما تأثٌر المستخلص الكحولً لنبات الزعتر
بتركٌز  10ملغم\ سم 3فقد ظهر تثبٌطا متوسطا و لكن اقل
من السابق) بتركٌز  20ملغم \ سم 3على كل من المكورات
العنقودٌة و االشٌرٌشٌا القولونٌة و السٌلمونٌال و
السٌدوموناس و قد رمز لة بعالمة ) (++ولكن تأثٌرة
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جدول ( : )6نتائج تاثٌر التراكٌز المختلفة من المستخلص الكحولً للزعتر فً الجراثٌم
المحلول
تركٌز%22
تركٌز%62
تركٌز%5
نوع الجرثومة
الفسٌولوجً
Staphylococcus aureus
+++
++
±
_
Streptococcus pyogens
+
±
_
_
Salmonella spp
+++
++
±
_
Escherichia coli
+++
++
±
_
Pseudomonas auregensa
+++
++
+
_
 +++منطقة تثبٌط كبٌرة
 ++منطقة تثبٌط متوسطة
+منطقة تثبٌط صغٌرة
±منطقة تثبٌط صغٌرة جدا
_عدم حدوث تثبٌط

المناقشة
الجراثٌم ( )69وقد اشارت الدراسات العدٌدة بأن نبات
120
الزعتر عند استعمالة على شكل شرائط بحجم
_130ملم بطرٌقة االستشراب لة تأثٌر على الجراثٌم
السالبة و الموجبة لصبغة كرام و منها االشٌرٌشٌا القولونٌة
,المكورات العنقودٌة الذهبٌة و العدٌد من الجراثٌم االخرى
( 8و 22و  ))22حٌث الحظوا ان هذا المستخلص كان
تأثٌرة اقوى من تأثٌر المستخلص المائً و هذا ما أٌده
( )66حٌث الحظ ان للمستخلص الكحولً البارد الوراق
الزعتر تأثٌر اقوي من تأثٌر المستخلص الكحولً الحار
على نمو الفطرٌات و هذا ٌعود الى كثرة وجود المواد
الفعالة فً هذا النبات اهمها الزٌوت الطٌارة فقد اشار ()26
الى ان نبات الزعتر ٌحتوي على  40%حجما من
الفٌنوالت و من ضمنها الثاٌمول و الكارفٌكول فضال عن
المكونات االخرى مثل بارا سمٌن  B_ cymene.لٌنالوول
Linaloolبٌتابٌنٌن  B_pineneان القدرة التثبٌطٌة
للمستخلص تعزى الى الخواص السمٌة للمركبات الفعالة
فً تأثٌرها على نمو االحٌاء المجهرٌة حٌث تعمل
المركبات الفٌنولٌة على تغٌّر طبٌعة البروتٌنات و االضرار
بأالغشٌة الخلوٌة ( )22من خالل ارتباطها بألمواقع الفعالة
لألنزٌمات الخلوٌة بواسطة مجامٌع الهٌدروكسٌل فٌها و
التً لها القدرة على تشكٌل اواصر هٌدروجٌنٌة مع تلك
المواقع ( )62وبذلك فأن التثبٌط واحد او اكثر من
التفاعالت االٌضٌة التً تسٌطر علٌها تلك االنزٌمات التً
قد تكون ضرورٌة لنمو الكائن الحً و تكاثرة او المسؤولة
عن بناء البروتٌنات المختلفة.

لقد اوضحت النتائج بان المستخلص الكحولً
لنبات الزعتر كان لة فعالٌة فً تاثٌرة على البكترٌا
المستعملة فً الدراسة و ٌعود السبب الى طبٌعة المركبات
الفعالة فٌة و ال سٌما الزٌوت العطرٌة و عالقتها فً طبٌعة
المذٌب .ان الزٌوت مركبات غٌر قطبٌة ال تذوب فً الماء
عند استخدامة بعملٌة االستخالص على انها تذوب بشكل
جٌد فً المذٌبات العضوٌة غٌر القطبٌة كألكحول االثٌلً
(.)68و قد اشار ( )69الى ان دور الزٌوت الطٌارة فً
تثبٌط نمو البكترٌا ٌعود الى اضعاف الفعالٌة االٌضٌة
Succinate
االبتدائٌة و منها فعالٌة انزٌم
 dehydrogenaseوارتباطة مع الـ  NADHفضال عن
اٌقاف الفسفرة التأكسدٌة و سلسلة انتقال االلٌكترونات التً
تجري فً عملٌة التنفس للخلٌة بسبب المجامٌع الفعالة التً
تدخل مع التركٌب البروتٌنً لألنزٌم الذي ٌؤدي الى اٌقاف
عملة .ظهر ذلك جلٌا فً تأتثٌرة على درجة التثبٌط حٌث
كان تركٌز  22ملغم \ سم 3من هذا المستخلص هو االكثر
فعالٌة من بقٌة التراكٌز المستخدمة خصوصا على بكترٌا
المكورات العنقودٌة و االشٌرٌشٌا القولونٌة و السلمونٌال و
السٌدوموناس  ,حٌث كانت درجة التثبٌط ( )+++وٌلٌه
تركٌز  62ملغم \سم 3و  5ملغم \سم 3على التوالً و هذة
النتائج تقترب مع ما توصل الٌه ( )69الذٌن استخدموا
المستخلص الكحولً االٌثانولً لنبات الزعتر من نوع T.
 capitatusلدراسة تأثٌرة على االحٌاء المجهرٌة و
بتركٌز  62ملغم \ سم 3و التً شملت Streptossus
pyogens, Salmonella typhimuroium, E.coli,
 Staphylococcus aureus, Klebsiella sppان
هذا االختالف فً النتائج قد ٌعود الى االختالف فً تركٌب
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The effect of alcoholic extract of Thymbra spicata on some
pathogenic bacteria
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Abstract
The present study aimed to determine the effect of alcoholic extract of Thymbra spicata on
some pathogenic bacteria. The alcoholic extract has been prepared in the concentrations 20, 10,
and 5 mg/ ml. Suspension of E. coli, Staphylococcus aurous, Streptococcus pyogens, Salmonella
spp. and Pseudomonas auregenosa were prepared, by hole diffusion technique used on tryptocase
soya agar. It has been found that the concentration of 20mg/ ml gives highly inhibition to
Staphylococcus aurous, Salmonella spp. E.coli, Pseudomonas auregenosa (+++), while
Streptococcus pyogens gave less zone of inhibition (+). The concentration 10 mg/ ml gave
moderate inhibition to Staph, Salmonella, E.coli, Pseudomonas auregenosa (++), while
Streptococcus pyogens show less inhibition (±). The concentration 5 mg/ ml show medium
inhibition to Pseudomonas auregenosa (+), while less inhibition to staphylococcus aureus ,
Salmonella spp , E.coli (±), while, there is no inhibition zone was shown to Streptococcus
pyogens (-).
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