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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 :

  
  المقدمة: 
رغم التطور الھائل في علم األدوية الكيميائية ورواجھا وظھور أعداد كبيرة منھا للعالج إال أن      

السنوات العشر  الماضية شھدت عودة إلى استخدام اإلعشاب الطبية في عالج اإلمراض كبدائل طبيعية 
لفعاليتھا الحيوية الدوائية (Philip,etal.,2009)  ألنھا تمتلك العديد من الخصائص العالجية المعروفة

، ومنھا ، وتأثيرھا الحيوي السريع وقلة اآلثار الجانبية لھا واحتوائھا على الكثير من المواد الفعالة
 ,diamond )كمضادات حيوية  كنباتي الزعتر واكليل الجبل استعمال مستخلصات النباتات الطبية 

) والتي Labiateaمشھور يعود إلى العائلة الشفوية ( عشبT. vulgaris) يعد الزعتر ( . (1993
يزھر الزعتر من حزيران  mint family ((Spiewak,etal. 2001)يطلق عليھا العائلة النعناعية (

الى تشرين األول و تكون أزھاره صغيرة الحجم ذات لون وردي على شكل سنبلة ذات رائحة نفاذة 
   ماني كاسبر نيومان في سنةوقد استطاع العالم األل , 2003) عقيل(

وألول مرة من فصل المادة الفعالة في زيت الزعتر واسماھا كافور الزعتر وفي سنة        1719
وتوصلت الدراسات  اسماھا العالم الفرنسي م.الليماند باسم الثايمول وھو االسم المستعمل حاليا . 1855

وقد شخصت مركبات   ,2003) عقيل(% 1-2الحديثة الى احتواء ھذا العشب على زيت طيار بنسبة 
 Linalool وSabinen وCarvacrol و Thymolكثيرة في زيت الزعتر تضمنت مواد مثل 

والتي تميزت بخصائص عديدة تجعلھا مواد مطھرة وقاتلة للبكتريا والفطريات  BLinaly-acetateو
و  Thymolختبرية أن مادتي أثبتت العديد من الدراسات الموالديدان وعوامل مضادة لألكسدة. قد 

Carvacrol  مثلفي الزعتر تكون مضادة للعديد من أنواع البكتريا    Salmonella.spp, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli وغيرھا. 

 (Katayama and Nagai, 1993)        (2005)كما توصل , Penalver  في دراسة أجريت
الختبار الفعالية المضادة لعدد من النباتات منھا نبات الزعتر اتجاه عدة أنواع من سالالت البكتريا 

ملغم/مل) وذلك لمحتواه الفينولي  20المعوية ، الى انه يتميز بكفاءة تثبيطية عالية وعند أدنى تركيز (
ايضا الى كفاءته  (2011)، وھابار العالي وخصوصا من مادتي  الثايمول والكارفاكرول. وأش

 .Sالتثبيطية في دراسة تاثير المستخلص الكحولي للزعتر والزيت األساس له على نوعيين من البكتريا 
typhoid    و S. typhimurium) اما نبات إكليل الجبل .R. officinalis  فھو نبات ينتمي الى (

يصل  وھو نبات عشبي معمر دائم الخضرة Labiatea(,  (willis ljc,1973)العائلة الشفوية ايضا (
ارتفاعه إلى حوالي مترين ويعرف أيضا باسم حصا ألبان و روزماري و ندى البحر، حيث يزھر منذ 

  بداية شھر نيسان حتى نھاية شھر تشرين االول 
أن جميع األجزاء الھوائية للنبات  Brickell)  (1990 ,واإلزھار خنثى ذات لون ازرق فاتح    

تستخدم في عملية االستخالص أما من الناحية الكيميائية فان نبات أكليل الجبل غني بالفالفونات والمواد 
آذ يحوي  .Basaga,etal)  (1997,الفينولية والتي تعطيه خواص المواد المضادة لاللتھاب والمعقمة

 Duke)المضادة لألكسدة  Rosmarolتسمم ومادة المفيد في حاالت ال Rosmarinicعلى حمض 
and A.Yensu,1985)  خاصية طاردة للحشرات وتعد الخالصة المائية والكحولية للنبات  وللنبات

 ,ANESSINY) وأشارت( Tsai, etal., 2006           مضادة لألكسدة وللبكتريا والفطريات
كما  Bacillus cereusيل الجبل اتجاه بكتريا إلى فعالية المستخلص االيثانولي لنبات أكل  (1993)

أن للزيت العطري لنبات  (Rezzoug ,SA.etal. 2005) و (Santoyo. S.etal., 2005) وجد



 اكليل ودراسة الفعالية  الحيوية لمستخلصات نباتي الزعتر        8،2015.العدد  B)،الجزء ( 33مجلة الھندسة والتكنولوجيا، المجلد    
  عض انواع بكتريا العائلة المعويةنمو ب اتجاه  الجبل                                                                                                     

 

121 
 

 والبكتريا السالبة لصبغة كرام   S.aureusأكليل الجبل تأثير مثبط لنمو البكتريا الموجبة لصبغة كرام 
E.coli و  B.subtilis وأشار (Ellof JN, 1998)  في دراستة فعالية المستخلص الكحولي لنبات

ان المستخلص االيثانولي له تأثير  إكليل الجبل في تثبيط نمو البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام الى
يھدف البحث  P.mirabilis,  S. typhi واسع النطاق ضد البكتريا السالبة والموجبة  لصبغة كرام

تازري لمستخلصات أوراق نباتي الزعتر وإكليل الجبل على تثبيط أنواع من لحالي  للكشف عن الفعل ال
البكتريا المعوية في الوسط ألزرعي وأجراء الكشوفات الكيميائية للمستخلصات النباتية المنتجة وفعالية 

   المواد وطرائق العمل المركبات الفعالة المكونة للنباتين .
  جمع العينات النباتية:

 Rosmarinus officinalisواكليل الجبل Thymus vulgaris على نباتي الزعتر تم الحصول     
كغم ) من أوراق نباتي الزعتر واكليل الجبل ثم نظفت  1من األسواق المحلية وأخذت كمية كافية (

لتجف في الظل وبعدھا سحقت إلزالة الشوائب واألتربة واألجزاء التالفة منھا تحت ماء الحنفية وتركت 
  بالمطحنة للحصول على مسحوق ناعم وحفظت بالثالجة لحين االستعمال .

  
  العزالت البكتيرية:

  -تم الحصول على العزالت البكتيرية من مختبرات الصحة المركزية العامة / وزارة الصحة وھي :     
Salmonella typhi , Proteus  mirabilis  NAG) , ( Vibrio cholera  وجميع ھذه العزالت

  Entrobacteriaceaeنتمي الى عائلة ت
  

   تحضير المستخلصات النباتية:
 (2000حضر المستخلص المائي البارد ألوراق نباتي الزعتر وإكليل الجبل كال على حده حسب طريقة 

 (Gruenewald,etal.,  التي تتضمن مزج كمية من المسحوق الجاف لكال أجزاء النباتين مع كمية من
متدرجة, نسبة وزن جاف بالغرامات إلى حجم بالمليلترات  بنسبد الماء المقطر البار

لمدة ° م  37وحضن المزيج في حاضنة ھزازة بدرجة  ) ,175/5 ,150/5  125/5,100/5,75/5(
وتم تجفيفه في الفرن الكھربائي  Whatman (No.1)ساعة ورشح المزيج باستخدام ورق ترشيح  24

وحفظ في الثالجة لحين االستعمال. كررت العملية السابقة نفسھا ° م 35-40بدرجة حرارة تتراوح بين 
في تحضير المستخلص المائي المغلي لالوراق نباتي الزعتر واكليل الجبل وذلك باستبدال الماء المقطر 
البارد بماء مقطر مغلي . وقد حضر المستخلص الكحولي لألوراق النباتين باستخدام  طريقة 

)(Ladd,etal., 1978 ) في عملية االستخالص باستخدام  جھاز 80حيث استخدم الكحول االثيلي (%
غم) كال على حده  10اذ وضعت كمية من المسحوق الجاف لكال النباتين ( Soxholetاالستخالص 

بنسب متدرجة (وزن/حجم)  وكمية من الكحول االثيلي
) واستخلصت Thimblesفي أوعية االستخالص () 350/10,300/10,250/10,200/10,150/10(

م ، وكررت العملية نفسھا مرات عديدة للحصول على كمية ° 40-45ساعة بدرجة حرارة  24لمدة 
ثم  Whatman (No.1)كافية من المادة الفعالة ألجراء التجارب عليھا ورشح باستخدام ورق ترشيح 

  مال.وحفظ في الثالجة لحين االستع مo40جفف المستخلص في الفرن الكھربائي بدرجة 
أجريت  الكشف عن المجاميع الفعالة  لنباتي الزعتر واكليل الجبل في المستخلصات المائية والكحولية 

      - وھي:ات كال النباتين مجموعة من الكشوفات النوعية للتعرف على المكونات الفعالة في مستخلص
 %  1بطريقتين ھما كاشف الرغوة وكاشف كلوريد الزئبقيك  saponines)الكشف عن الصابونيات (

(Harborne, 1984) الكشف عن الفينوالت )Phenol's( 1%كاشف خالت الرصاص بطريقة    
   FeCl3% 1كاشف كلوريد الحديديك وطريقة  , (Jawad, 1997) )1994(المختار،

 (Harborne, 1984, Haddad 1965)           ت (الكشف عن القلويداAlkaloidreagent (
الكشف عن السكريات و  Mayer reagent  (Harborne ,1984)باستعمال كاشف ماير 

 Harborne) وتم ذلك باستعمال كاشف فھلنك )Saccharides or Glycosidesوالكاليكوسيدات (
,1984) .  

فصل بعض المجاميع الفعالة من المستخلص الكحولي لنباتي الزعتر واكليل الجبل فصلت بعض 
المركبات الفعالة من المستخلص الكحولي الجاف لنباتي الزعتر واكليل الجبل حسب طريقة جاكسون 

  - وكما يلي :  (Connors , 1981)المذكورة في  
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مل من الماء المقطر  100ين كل على حده في غم من المستخلص الكحولي لكال النبات10_ أذيب  1
  للحصول على محلول مائي .

% إلى المحلول المائي للمستخلص ألزاله البروتينات بشكل 10_ تم إضافة  تنكستنات الصوديوم  2
  دورة/ دقيقة لمدة ربع ساعة . 3000راسب والتي فصلت بجھاز الطرد المركزي بسرعة 

%) للحصول 0.5( (HCL)مستخلص بحامض كلوريد الھيدروجينتم تحميض المحاول المائي لل – 3
  على محلول مائي محمض خالي من البروتينات .

   -: تم استعمال العديد من المذيبات العضوية لفصل بعض المجاميع  الفعالة من  المستخلص وھي – 4
لخالي من تم إضافة  كمية من االيثر إلى المحلول المائي للمستخلص المحمض وا -االيثر: –أ 

البروتينات ، ثم وضع في قمع الفصل ورج المزيج جيدا و ترك لحين انفصال الجزء االيثري العلوي  
عن الجزء المائي السفلي وكررت العملية مرة أخرى مع كمية جديدة من االيثر للحصول على كمية 

توي الجزء االيثري اكبر من المواد الذائبة في االيثر حيث جمعت الكميات في دورق زجاجي واحد ويح
على المركبات الحامضية المتعادلة وقد أعيد ھذا الجزء إلى قمع الفصل وأضيف إليه بعض المحاليل 
لفصل المركبات الفعالة  الثانوية األخرى حيث تم إضافة له كمية مساوية من بيكربونات 

ي المتبقي مرة ورج المزيج لفصل  جزء البيكربونات اعيد الجزء االيثر PH=8)%، (5الصوديوم
عياري  0.1أخرى إلى قمع الفصل ورج مع كميات مساوية من محلول ھيدروكسيد الصوديوم(

PH=13 لفصل جزء الھيدروكسيد الذي يحتوي على األحماض الضعيفة أما المركبات المتعادلة فقد (
  بقيت في الجزء االيثري 

ى الجزء المائي المفصول سابقا ووضع تم إضافة  كمية مساوية من الكلوروفورم الالكلوروفورم:  –ب 
في  قمع الفصل ، إذ فصل جزء الكلوروفروم الذي يشمل المركبات القاعدية غير المتأينة اما الجزء 

وبعد أن تم الحصول على المحاليل (الجزء  المائي المتبقي ويشمل على المركبات القاعدية المتأينة .
د وجزء الكلوروفروم والجزء المائي) رشحت باستخدام االيثري وجزء البيكربونات وجزء الھيدروكسي

وتم توزيع الراشح في أطباق زجاجية ووضعت  في الفرن الكھربائي  1ورق ترشيح واتمان رقم 
لحين الحصول على المسحوق الجاف ثم جمعت المساحيق  o م 35-40بدرجة حرارة تتراوح بين 

  المجففة ووزنت وحفظت في الثالجة لحين االستعمال.
  

  تحضير تراكيز المستخلصات النباتية :
غم 2) للمستخلص المائي (البارد، والحار) بأخذ Stock solutionتم تحضير المحلول األساس(      

% وما يعادل 10اي تركيز ( مل من الماء المقطر ، 20من المادة المستخلصة  وتم أذابتھا  في 
ملغم/مل) ، أما معاملة السيطرة  100,50,25ملغم/مل) حيث حظرت منه التراكيز أألخرى(100

غم من المسحوق الجاف وتم أذابتھا  في 2فتضمنت الماء المقطر فقط .أما المستخلص الكحولي فقد اخذ 
مل ماء مقطر وبذلك يكون تركيز المحلول األساس  20مل من الكحول االثيلي وأكمل الحجم إلى  3

ملغم/مل) ، أما معاملة  100,50,25ز األخرى (ملغم/مل اذ حضرت منه التراكي100ما يعادل و% 10
  مل ماء مقطر . 20مل من الكحول االثيلي وأكمل الحجم إلى  3السيطرة فتضمنت 

مل من  20غم من المسحوق الجاف في 2وحضر المحلول االساس للمجاميع الفعالة لكال النباتين بإذابة 
ملغم/مل ومنه حضرت 100% وما يعادل 10الماء المقطر وبذلك ليصبح تركيز المحلول األساس 

أما معاملة السيطرة فتمثلت بالماء المقطر فقط. اما مزيج ،  ملغم/مل ) 100,50,25التراكيز األخرى  (
المجاميع من مستخلص جزء البيكربونات  ( 500mg)مل (  5المستخلصات لكال النباتين فحضر بمزج

من مستخلص جزء البيكربونات   500mg)(مل 5لنبات الزعتر مع الفينولية) للمستخلص الكحولي  
وبذلك يكون تركيز المحلول االساس لنبات أكليل الجبل المجاميع الفينولية) للمستخلص الكحولي  (

ملغم/مل) وعوملت كافة  100,50,25ملغم/مل حضرت منه التراكيز األخرى (100% وما يعادل 10
  المزيجات األخرى بھذه الطريقة .

  
  تأثير المستخلصات على  نمو البكتريا:

استعملت طريقة االنتشار في االكار بواسطة الحفر لدراسة تأثير مستخلصات أوراق نباتي الزعتر      
واكليل الجبل في تثبيط نمو البكتريا التي تم اختيارھا في الدراسة حيث تضمنت ھذه الطريقة عمل 

مل من العالق البكتيري  0.1ليني وبأبعاد متساوية ثم نشر ملم بواسطة الثاقب الف 6خمسة حفر بقطر 
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لكل نوع كال على حده بواسطة الناشر  بصورة متجانسة على الوسط االكار المغذي( بعد مقارنتھا مع 
مل لكل  0.1) ثم أضيفت التراكيز المحضرة لكل مستخلص بمقدار 0.5أنبوب ماكفرالند القياسي رقم 

ساعة اذ  24م لمدة o37كمعامل سيطرة ، حيث حضنت اإلطباق بدرجة حفرة مع بقاء حفرة واحدة 
 ,Egorove) (يمكن معرفة فعالية المستخلص بقياس منطقة التثبيط حول الحفر بواسطة المسطرة . 

1985 .  
  

   النتائج والمناقشة
   -: النسب المئوية للمستخلصات النباتية

) العالقة بين حجم المذيب والنسبة المئوية لناتج االستخالص باستعمال وزن ثابت 1يبين الجدول (    
 10من نبات الزعتر حيث لوحظ أن أفضل نسبة وزن لنبات الزعتر إلى حجم الكحول االثيلي  ھي نسبة 

%  وكان وزن  8.45، اذ أمكن الحصول على أعلى نسبة مئوية لالستخالص بلغت  /150  
م ، وكلما زاد حجم المذيب قلة النسبة المئوية لالستخالص ، أما عند استخدام غ 0.845المستخلص 

الماء الحار والماء البارد كمذيب بنسب متدرجة لوحظ انه كلما زاد حجم الماء، زادت النسبة المئوية 
 /300  10% عند النسبة7.04لناتج االستخالص وصوال إلى أعلى نسبة من ناتج االستخالص وھي 

غم لكال المذيبين(الماء الحار ، الماء البارد) مع بقاء ھذه النسبة ثابتة  0.704المستخلص  وكان وزن
العالقة بين حجم المذيب والنسبة  (2)مل ، بينما يوضح الجدول 150عند استخدام حجوم أكثر من 

نبات المئوية لناتج االستخالص باستعمال وزن ثابت من نبات الزعتر حيث لوحظ أن أفضل نسبة وزن ل
أكليل الجبل حيث لوحظ أن أفضل نسبة وزن لنبات اكليل الجبل إلى حجم الكحول االثيلي عند استخدامه 

، حيث أمكن الحصول /150  10بنسب متدرجة  مع بقاء وزن النبات ثابت في االستخالص  ھي نسبة 
زاد  غم وكلما2.2578% وكان وزن المستخلص 22.57على أعلى نسبة مئوية لالستخالص بلغت 

حجم المذيب قلة نسبة ناتج االستخالص أيضا أما عند استخدام الماء الحار والماء البارد كمذيب بنسب 
متدرجة لوحظ انه كلما زاد حجم الماء زادت النسبة المئوية لناتج االستخالص وصوال إلى أعلى نسبة 

غم للماء 0.711ص وكان وزن المستخل/250   1% عند النسبة 7.11مئوية  لناتج االستخالص وھي
ووزن 350  /  1% عند النسبة7.7البارد أما الماء الحار كان أعلى نسبة مئويةلناتج االستخالص ھي 

غم . إن اغلب الدراسات السابقة استخدمت ھذه النسب مع عدم اإلشارة إلى النسبة  0.7728المستخلص 
وبھذا تعتبر ھذه النسب من النتائج الجيدة  (Takeshi,etal.,2005) المئوية لناتج االستخالص

   .والجديدة
  

العالقة بين حجم المذيب والنسبة المئوية لناتج االستخالص باستعمال وزن ثابت من نبات  (1) جدول
  الزعتر

 

                           
  

  المستخلص الكحولي
  المستخلص المائي

  الماء الحار  الماء البارد

  وزن النبات
  (غم) 

حجم 
  المذيب
  ( مل)

وزن 
المستخلص 

  (غم)

النسبة 
المئوية 

  للمستخلص

وزن 
  النبات
  (غم)

حجم 
  المذيب

  (مل)

وزن 
المستخلص 

  غم

النسبة 
المئوية 

  للمستخلص

وزن 
المستخلص 

  (غم)

النسبة 
المئوية 

  للمستخلص

10 150  0.845 8.45%  5 75 0.485 4.8 %  0.445 4.4%  

10  200 0.809  8.09% 5 100 0.499  4.9 % 0.474 4.7% 

10  250 0.798  7.98% 5  125  0.599 5.9 % 0.579 5.7% 

10  300 0.763 7.63% 5  150  0.704 7.04 % 0.704 7.04% 

10  350 0.767 7.67% 5  175  0.680 6.8 % 0.680 6.8% 
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العالقة بين حجم المذيب والنسبة المئوية لناتج االستخالص باستعمال وزن ثابت من نبات  (2)جدول 
  أكليل الجبل

  المستخلص الكحولي
  المستخلص المائي

  الماء الحار  الماء البارد
وزن 
  النبات
  (غم) 

  

حجم 
  المذيب
  ( مل)

وزن 
المستخلص 

  (غم)

النسبة 
المئوية 

  للمستخلص

وزن 
  النبات
  (غم)

  المذيبحجم 
  (مل)

وزن 
المستخلص 

  (غم)

النسبة 
المئوية 

  للمستخلص

وزن 
المستخل

  ص (غم)

النسبة 
المئوية 

  للمستخلص

10 150  2.2578 22.57%  5 75 0.5213 5.21 %  0.555 5.5%  

10  200 2.1574 21.57% 5  100 0.5969 5.96 % 0.6404 6.4% 

10  250 2.0875 20.87% 5  125  0.711 7.11 % 0.6869 6.8% 

10  300 2.0783 20.78% 5  150  0.7094 7.09 %  0.724 7.2% 

10  350 1.982 19.82% 5  175  0.7095 7.09 % 0.7728 7.7% 

  
  الكشف الكيميائي التمھيدي الترسيبي للمركبات الفعالة ألوراق نباتي الزعتر واكليل الجبل

أظھرت نتائج الكشف الكيميائي عن وجود بعض المواد الفعالة في مستخلصات  النباتات المستخدمة      
) احتواء الزعتر على الفينوالت والقلويدات والكاليكوسيدات 3في الدراسة الحالية إذ يوضح الجدول (

لص الكحولي والصابونيات واعطى دليل ظھور الرغوة للكشف عن الصابونيات نتيجة سالبة في المستخ
احتواء نبات أكليل الجبل على الفينوالت والقلويدات والكاليكوسيدات (4) للنبات ، كما يوضح الجدول 

والصابونيات ايظا واعطى دليل ظھور الرغوة للكشف عن الصابونيات نتيجة سالبة في المستخلص 
حول   Calabrese, (2000)و .Spiewak,etal  (2001)الماء البارد  للنبات وھذا يتفق مع ما ذكره

                .احتواء نباتي الزعتر واكليل الجبل على ھذه المركبات اعاله فضال عن مركبات أخرى
 

  الكشف الكيميائي النوعي لبعض المركبات الفعالة في مذيبات (3) الجدول
  (الماء البارد، الماء الحار،الكحول االثيلي)  لنبات الزعتر 

  
  الكشف الكيميائي النوعي لبعض المركبات الفعالة في مذيبات (4) الجدول 

  (الماء البارد ، الماء الحار ،الكحول االثيلي) لنبات اكليل الجبل

  ماء الحار  ماء بارد  نوع الكاشف  المركبات الفعالة
المستخلص 

  الكحولي
  الدليل

  الصابونينات
  الرغوة

  كلوريد الزئبقيك
 -  
+  

+  
+  

+  
+  

  ظھور رغوة
  راسب ابيض

  الفينوالت
  خالت الرصاص
  كلوريد الحديديك

+  
+  

+  
+  

+  
+  

  راسب ابيض ھالمي
  لون اخضر مزرق

  راسب ابيض اسمر  +  +  -   ماير  القلويدات

  راسب احمر  +  +  +  فھلنك  السكريات والكاليكوسيدات

المركبات 
  الفعالة

  ماء الحار  ماء بارد  نوع الكاشف
المستخلص 
  الكحولي

  الدليل

 الصابونينات
  الرغوة

  كلوريد الزئبقيك
+  
+  

+  
+  

 -  
+  

  ظھور رغوة
  راسب ابيض

  الفينوالت
  خالت الرصاص
  كلوريد الحديديك

+  
+  

+  
+  

+  
+  

راسب ابيض 
  ھالمي

  لون اخضر مزرق
  راسب ابيض اسمر  -   +  -   ماير  القلويدات

السكريات 
  والكاليكوسيدات

  راسب احمر  +  +  +  فھلنك
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 نباتي الزعتر وإكليل الجبل على نمو بكتيريا  االختبار اختبار الكفاءة التثبيطية لمستخلصات

تأثير المستخلصات لنبات الزعتر والمجاميع الفعالة المفصولة من المستخلص   (5)يوضح الجدول       
الكحولي على نمو البكتريا  لقد بينت االختبارات تأثير متباين لھذه المستخلصات على نمو البكتريا حيث 

التثبيط كان مستخلص جزء البيكربونات ( المجاميع الفينولية )  ھو األشد تأثيرا على النمو إذ كان  قطر 
ملم عند V.cholera 12ملم وبكتريا P. mirabilis  12  ملم    ولبكتريا S. typhi  16  لبكتريا 
ملغم/مل تاله مستخلص جزء الھيدروكسيد ( االحماض الضعيفة ) فكان اقطار التثبيط 100التركيز
 ملم عند التركيز V. cholera  14ملم ولبكتريا P. mirabilis  8  ملم ولبكترياS. typhi  10لبكتريا 

) يوضح تأثير  مستخلصات نبات اكليل الجبل على نمو البكتريا قيد 6ملغم/مل . اما الجدول (100
الدراسة حيث وجد ھناك تباين في تأثير ھذه المستخلصات وكان جزء البيكربونات     ( المجاميع 

       .ملم  وبكتريا S. typhi  16ا الفينولية ) ھو األشد تأثيرا على  النمو اذ كان قطر التثبيط لبكتري
mirabilis,14 P  ملم وبكترياV. cholera  10ملغم/مل تاله مستخلص جزء 100ملم عند التركيز

ملم لبكتريا 8 و  P. mirabilisملم لبكتريا  7وS. typhi ملم لبكتريا  7الھيدروكسيد بقطر تثبيط 
V.cholera  ء المائي (القاعدية المتأينة) من المستخلص ملغم/مل اما مستخلص الجز100عند التركيز

الكحولي ومستخلص الماء البارد ومستخلص الماء الحار لم يعطيا أي تأثير على نمو البكتريا حيث 
كانت مقاومة له لكال النباتين. وھذه النتائج كانت مقاربة لما توصل أليه العديد من الباحثين الذين أكدوا 

 (1993)في تثبيط العديد من الكائنات المجھرية فقد ذكر كل من فعالية الزعتر واكليل الجبل 
Katayama and Nagai, في المستخلص الكحولي للزعتر  يعود  لھما   أن الثايمول والكارفكرول

 Perez-Fons,Aranda (2006) التأثير المضاد ألنواع عديدة من البكتريا  وذكر  كل  من              
على المائي في تثبيط البكتريا ان التأثير الفعال لجزء البيكربونات ( المجاميع  تفوق المستخلص الكحولي

الفينولية ) وجزء الھيدروكسيد ( االحماض الضعيفة ) من المستخلص الكحولي في نمو ھذه البكتريا 
ول لكال النباتين قد يعود الحتواء ھذه المستخلصات على كمية اكبر من الفينوالت والحوامض مثل الثايم

أما   (Penalve,etal.,2005)والكارفكرول والسينيول والبورنيول والكامفين وحامض الروزمارينيك
التباين في فعالية المستخلصات وانعدام التأثير لبعض المستخلصات  لكال النباتين فقد تعود الى طبيعة 
المواد المستخلصة لكل طريقة استخالص ونوعية المذيب المستعمل في عملية االستخالص وكذلك نوع 

  (1993)اشار الباحث ، كما ,.Mahasnesh,etal) (1996البكتريا المنتقاة وھذا يتفق مع ما ذكره  
Panizzi,etal.,  الى ان المركبات الفعالة قد تكون ذائبة في الكحول لكال النباتين وھذا يتفق مع ما ذكره

الذي أوضح عدم امتالك المستخلص المائي لنباتي الزعتر واكليل الجبل  2002)ھميم، واخرون، (
لحالية  حساسية البكتريا لجميع تراكيز فعالية ضد بعض االنواع من البكتريا. لقد بينت الدراسة ا

ملغم/مل الذي لم  25المستخلصات والمجاميع الفعالة للمستخلص الكحولي لكال النباتين ماعدا التركيز 
التي بدت  P. mirabilis   عدا  بكتريا        V.cholera و   S. typhiيؤثر على نمو بكتريا 

 ( المجاميع الفينولية )ملم لمستخلص جزء البيكربونات 6حساسية تجاه ھذا التركيز بقطر تثبيط بلغ 
، ويالحظ إن التأثير المثبط لنمو البكتريا يزداد بزيادة التراكيز وھذا يتفق مع كثير من لنبات اكليل الجبل

الدراسات التي تؤكد أن فعالية معظم المركبات المثبطة للنمو الميكروبي تزداد بزيادة الجرعة المستعملة 
 )  1989حسين ،مصلح ،  (و (Suhad A,etal.,2013) و  2010)  ،عبدهللا مجاھد رنا (تبارفي االخ
في دراسته على فعالية المستخلص الكحولي  Ellof JN, (1998) و Genena,etal.,(2008)  وذكر

 V. choleraلنبات اكليل الجبل في تثبيط نمو البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام اظھرت بكتريا 
لمستخلص المجاميع الفينولية للمستخلص الكحولي  لنبات اكليل الجبل عند ملم 10 اقل قطر تثبيط بلغ 

و كذلك تفوق مستخلصات نبات الزعتر على مستخلصات نبات اكليل الجبل عند ملغم/مل  100التركيز 
 Settiner and (2003) وھذا يتفق مع ما أشار إليه الباحث (6,5) ملغم/ مل جدول 50  تركيز 

Krassner,   إن المجاميع المفصولة من النباتات وذات المحتوى الفينولي العالي والزيتي له تأثير من
تثبيطي عالي  ضد البكتريا المرضية السالبة والموجبة لصبغة كرام . إن اقل نسبة تثبيط حصلت بعد 

لية) للمستخلص الكحولي  المجاميع الفينوملغم/مل من مستخلص جزء البيكربونات ( 50إضافة تركيز 
ملم اما  4حيث بلغ قطر التثبيط لكال البكتريا  S. typhiو   P. mirabilisلنبات اكليل الجبل لبكتريا  

ملغم 50 عند إضافة مستخلص جزء الھيدروكسيد ( مجاميع الحوامض الضعيفة ) لنبات الزعتر بتركيز 
 S. typhiملم وأظھرت بكتريا  4والذي بلغ   P. mirabilis/مل فكانت اقل نسبة تثبيط ھي لبكتريا 
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ملم لمستخلص المجاميع الفينولية لكال النباتين ھذه النتائج تتفق مع ما ذكره  16اعلى قطر تثبيط بلغ 
Thorria, 2013)(   و (Erturk 2010) و (El-Meleigy,etal. 2010)  الذين الحظوا ان العديد

اكليل الجبل لھا تأثير مثبط لنمو العديد من اإلحياء من مستخلصات بعض التوابل ومنھا الزعتر و
وتعود فعالية ھذه المستخلصات اتجاه االحياء  mirabili P.و  s. typhiالمجھرية ومنھا بكتريا 

 وRosmanol وCarnosol و Carnosic acid المجھرية الحتوائھا على المركبات الفينولية مثل 
Rosmariquinoneو Rosmaridiphenol  (Basaga,1997)   ،فضال عن  زيت الكافور

 كما يحتوي على فالفونيات مثل ديوسمينو االبيجنين  والكامفين، والسينيول والبورنيول،
(Daferera,etal.,2000) 

 : الفعالية التثبيطية لمستخلصات نبات الزعتر اتجاه انواع البكتريا المدروسة .5)جدول رقم (

*R= Resistant 
 

  لمستخلصات نبات اكليل الجبل اتجاه أنواع البكتريا المدروسة: الفعالية التثبيطية (6)جدول 

  
*R= Resistant 

 
  تاثير مزج تراكيز مختلفة من مستخلصات نباتي الزعتر واكليل الجبل على نمو البكتريا

المجاميع الفينولية) للمستخلص الفعل التازري لمستخلص جزء البيكربونات( (7)يوضح الجدول       
الكحولي  لنباتي  الزعتر واكليل الجبل عند مزجھما مع بعضھما بنسب متساوية  وكذلك عند مزج 
مستخلص الماء البارد للزعتر مع مستخلص الماء البارد الكليل الجبل ومزج مستخلص الماء الحار 

  
نوع 

المستخل
  ص
  

  المستخلص المائي  ص الكحولياجزاء المستخل

جزء البيكاربونات 
(المجاميع 
  الفينولية)

جزء 
يع الھيدروكسيد(مجام
  ة)االحماض الضعيف

  الماء البارد  الماء الحار  الجزء المائي

انواع 
  البكتريا

 mg/mlالتركيز  mg/mlالتركيز  mg/mlالتركيز  mg/mlالتركيز  mg/mlالتركيز 

S. typhi 
 

25 50 100 25 50 100 25 50  100 25 50 100 25 50 100 

R* 
9 
  ملم

 ملم
16 

R 
 ملم
6 

 R R R R R R R R R 10 ملم

P.  
mirabilis  

  
R 

12 
  ملم

 ملم
12 

R 
 ملم
4 

 R R R R R R R R R  ملم 8

V. 
cholera  

R 
6 
  ملم

 ملم
12 

R 
 ملم
8 

 R R R R R R R R R 14 ملم

  
  
  

نوع 
  المستخلص

  

  المستخلص المائي  اجزاء المستخلص الكحولي

 جزء البيكربونات
(المجاميع 
  الفينولية)

  جزء الھيدروكسيد
(مجاميع االحماض 

  الضعيفة)
  الماء البارد  الماء الحار  الجزء المائي

انواع 
  البكتريا

 mg/mlالتركيز  mg/mlالتركيز  mg/mlالتركيز  mg/mlالتركيز  mg/mlالتركيز 

S. typhi 
 

25 50 100 25 50 100 25 50  100 25 50 100 25 50 100 

R*  
 ملم
4 

 ملم
16 

R 
 ملم
5 

 R R R R R R R R R 7 ملم

P. 
mirabilis  

  

 ملم
6 

 ملم
10 

 ملم
14 

R  
 ملم
5 

 R R R R R R R R R 7 ملم

V. 
cholera  

R  
 ملم
4 

 ملم
10 

R 
 ملم
7 

 R R R R R R R R R 8 ملم
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ع البكتريا استجابات مختلفة  فقد لوحظ ان لكال النباتين مع بعضھا وبتراكيز متسلسلة  حيث اظھرت جمي
مزيج المستخلص الماء الحار ومزيج المستخلص الماء البارد لكال النباتين لم يؤثرا في نمو البكتريا 

المجاميع الفينولية) مستخلص جزء البيكاربونات (لمقاومة البكتريا لھما منذ البداية. اما مزيج 
فكان اكثر كفاءة في تثبيط نمو البكتيريا بتراكيز  اكليل الجبلللمستخلص الكحولي  لنباتي  الزعتر و

ملغ/مل ولكن بصورة ضعيفة حيث كانت بكتريا        25متسلسلة حيث بدء تأثير ھذا المزيج بتركيز 
P. mirabilis  وS. typhi  7حساسة تجاه ھذا التركيز  بعد ان كانت مقاومة له قبل المزج (جدول (

ملغم/مل نالحظ زيادة 100,50فمازالت مقاومة لھذا التركيز وفي تركيز  V. cholera   اما بكتريا   
االكثر حساسية لھذا المزيج   P.  mirabilisفي اقطار التثبيط لكافة األنواع البكتيرية حيث كانت بكتريا 

ملم في حين  8  بقطر تثبيط S.typhiملغم/مل تلتھا بكتريا 50 ملم  عند التركيز  14اذ بلغ قطر التثبيط  
ملم) اما عند  = 6ملغم/مل (قطر التثبيط  50اقل تحسسا للمزيج بتركيز   V. choleraكانت بكتريا  

ملم ويعزى سبب  20اكثر تحسسا بقطر تثبيط  S .typhi  ملغم/مل فكانت بكتريا         100التركيز 
على العديد من المركبات الفعالة ومنھا الكفاءة العالية لھذه المزيجات في تثبيط البكتريا الى احتوائھا 

المركبات الفينولية التي تمتاز بقابليتھا العالية للذوبان بالماء والتي ظھرت في مستخلص جزء 
وكذلك   Inouye, 2001).  - (El Kady,etal., 1993 البيكربونات للمستخلص الكحولي لكال النبات
التركيز لھذه المزيجات نتيجة لتوفر المواد الفعالة فيھا  نجد ان التأثير المثبط للبكتريا  يزداد بزيادة

بكميات وتراكيز اكبر مع وجود حالة من التآزر بين ھذه المواد اذ يصبح كال منھا مكمال لألخر ولذلك 
تبدي فعالية عالية في تثبيط البكتريا اكثر مما كانت عليه عند استعمال كل مستخلص بشكل منفرد وھذا 

. وبذلك تصبح البكتريا اكثر تحسسا وال تستطيع مقاومة الفعل القاتل Babayi,etal(2004)يتفق مع 
                                     ابادتھا. لھذه المواد ومن ثم

  
  ) حساسية البكتريا للفعل التازري لمستخلصات نباتي الزعتر و اكليل الجبل. 7جدول (     

 
    *R= Resistant  

 
  -: المصادر
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