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ABSTRACT 
     The aim of current research is statement efficiency of different solvents (ethyl 
alcohol 80%, cold and hot water) to the extract the highest contain  of active 
compounds for Thymus vulgaris and Rosmarinus  officinalis. The results showed that 
the alcoholic extract has the largest number of active groups in the vegetarian 
Thymus vulgaris and Rosmarinus  officinalis compared with other extracts. The 
results biological activity of plant extracts the against  pathogenic bacteria (P 
mirabilis., V. cholera (NAG) and     S. typhi) showed the phenolic groups and  weak 
acids  of alcoholic extract for both plants ,where the greatest impact on the bacteria at 
a concentration of 100 mg / ml for all species bacteria studied . S.typhi was more 
sensitive towards phenolic groups with 16 mm diameter of the  inhibition for both 
plants, while the V. cholera was most sensitive for the weak acids  8mm diameter and 
14 mm inhibition of for both plants respectively. The results of the synergistic 
reaction of the part extract bicarbonate (phenolic groups) to extract alcohol for both 
plants when blended equal showed increase diameter of  inhibition  of bacteria to 25 
mg / ml concentration, were the   S. typhi was more sensitive toward the mix and the 
diameter of the inhibition was20 mm. Both cold and hot water extract Separately did 
not show any effect inhibitory  toward studied bacteria. 
Keywords:- Thymol , Rosmary, Bioactivity of Rosmarinus officinalis and  Thymus 
vulgaris. 

 

عض نمو ب اتجاه  اكليل الجبلودراسة الفعالية  الحيوية لمستخلصات نباتي الزعتر 
  انواع بكتريا العائلة المعوية

 الخالصة
 ،الماء البارد والحار في%   80تضمن البحث الحالي بيان كفاءة مذيبات مختلفة ھي الكحول االثيلي     

استخالص أعلى نسبة من المركبات الفعالة لنباتي الزعتر وإكليل الجبل حيث وجد بان المستخلص 
الكحولي قد اظھر اكبر عدد من المجاميع الفعالة في نباتي أكليل الجبل والزعتر  مقارنة بالمستخلصات 

 .P,( المرضية  اظھرت نتائج دراسة الفعالية الحيوية للمستخلصات النباتية اتجاه البكتريااألخرى 
mirabilis, V. cholera (NAG) and S. typhi كان أفضل كفاءة في تثبيط البكتريا )  بأن
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حيث كانت  اكبر واألحماض الضعيفة  من المستخلص الكحولي للنباتين  المجاميع الفينوليةباستعمال 
 s.typhi وكانت بكتريا  ملغ/مل لجميع أنواع البكتريا المدروسة 100 تأثيرا على البكتريا عند تركيز 

ملم للمجاميع الفينولية لكال النباتين أما بالنسبة  16أكثر حساسية تجاه ھذه المجاميع  و بقطر تثبيط بلغ 
 أالكثر حساسية و بقطر تثبيط بلغ  V.choleraإلى مجموعة األحماض الضعيفة فقد كانت بكتريا 

ملم لكال النباتين على التوالي. وأظھرت نتائج الفعل التازري  لمستخلص جزء البيكربونات  14و8
المجاميع الفينولية) للمستخلص الكحولي  لنباتي  الزعتر واكليل الجبل عند مزجھما بنسب متساوية ، (

أكثر حساسية   s. typhiملغ/مل حيث كانت بكتريا   25وبدا  بتركيز زيادة في اقطار التثبيط لبكتريا ، 
ملم . و أظھرت النتائج بان مستخلصي الماء البارد والحار كال  20تجاه ھذا المزيج وبقطر تثبيط بلغ 

 . على حده ومزيجھما لم يظھرا أي تأثير تثبيطي اتجاه البكتريا المدروسة

 ثايمول ، اكليل الجبل، الفعل التازري بين الزعتر واكليل الجبل -الكلمات الدالة :

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


