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 ة في نبات المّليسةعقاقيرّيدراسة 
 جامعة البعث –أستاذ مساعد في كمية الصيدلة -الدكتور عماد الحداد       

 ممخص البحث:

مف عاـ  تشريف األوؿفي شير  Melissa Officinalisالمميسة لنبات األوراؽ تـ جني 
مف األوراؽ الطازجة بطريقتيف, استخمص الزيت العطري  .محافظة حمصفي  2014

الجرؼ ببخار الماء , وتبيف بطريقة بالنقع باليكساف النظامي وعينة أخرى العينة األولى 
% مف وزف العينة 2,4% مف وزف العينة االولى , و2,7اف نسبة الزيت العطري يساوي 

 GC/MSتـ اختيار شروط مناسبة لفصؿ مكونات الزيت العطري عمى جياز اؿ , الثانية
مركب,  25حوي عمى يباليكساف النظامي بالنقع ف الزيت العطري المستخمص أ :وتبيف 

% وىما مركبيف 52,03المركبيف الرئيسيف ىما ألفا سيتراؿ وبيتا سيتراؿ ويشكالف نسبة 
%, وىذه المركبات إما 44,88ألدىيديف , كما تشكؿ المركبات التربينية نسبة عالية وىي 

تربينات , كما وجد مركبيف  نائية التربيف أو مف زمرة السيسكيية ثغولية حمقية أو غول
 %.0,97% ومركب حمضي بنسبة 2,12مف طبيعة استرية بنسبة 

 21يحوي عمى  كما تبيف أف الزيت العطري المستخمص بطريقة الجرؼ ببخار الماء
نسبة  مركب, يشكؿ المركباف ألفا ستراؿ وبيتا سيتراؿ والمذاف ىما مركبيف ألدىيديف

 18% المركبيف الرئيسيف في العينة, بينما تشكؿ المركبات التربينية وعددىا 25,85
حمقية أو حمقية أحادية التربيف % وىي مركبات إما غولية أحادية 70,95مركب نسبة 

التربيف أو مف زمرة السيسكي تربينات, كما وتحوي الخالصة عمى مركب خموني بنسبة 
2,9.% 

اسة تأثير الزيت العطري المستخمص بكمتا الطريقتيف أّف لو تأثير وأيضَا تبيف لدى در 
 مثبط لجراثيـ العنقوديات المذىبة والعصيات القولونية.

 نبات المميسة, زيت عطري, الجرؼ ببخار الماء. كممات مفتاحية:
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Pharmacognostic study of Melissa 

officinalis 
Abstract: 

In October 2014 the collected air-green samples of melissa 

officinalis were gathered. Then the volatile oil from fresh samples 

was extracted with N-hexane and other samples with steam 

distillation. 

Suitable conditions were chosen to separate the components of the 

volatile oil by GC-MAS and we noticed : 

 (25) compounds were found in the extracted volatile oil of the first 

sample ( extraction by N-hexane ). 

3 compounds of them are alcohol noncyclic MonoTerpine class and 

they form 3,46% of the volatile oil weight, 1 alcohol cyclic 

Monoterpine compound forms 1,83% of the volatile oil total 

weight, 1 compound from cyclic DeTerpine class and it forms 

2.31%, 2 compounds from cyclic MonoTerpine class and they form 

3,14%, 2 compounds from Aldyhol group which form 52.03% from 

the volatile oil's weight. 

13 compounds from SesquieTerpine class with a 35,14% of the 

total weight, 2 Ester compounds and they form 2,12%, and 1 acetic 

compound which is Lenolenic acid with a 0,97% form the volatile 

oil total weight.    

Also volatile oil of the second sample ( extraction by steam 

distillation) contain (21) compounds. 

5 compounds are from alcohol noncyclic Monoterpine class and 

they form 23,34% from the volatile oil weight. 

4 compounds are alcohol cyclic Monoterpine and they are 10,13%, 

1 cylcic MonoTerpine compound and is 2,17% from the total 

weight, 2 compounds from Aldyhol group and they form 25,85%, 8 

compounds from SesquieTerpine and they forms 35,31%. 

And 1 compound from Keton group which forms 2,9% from the 

volatile oil weight. 

Key words: Melissa officinalis, volatile oil, extraction, extraction 

by steam distilleation. 
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  المقدمة : -1

ما زالت المركبات الدوائية ذات المنشأ الطبيعي تحّتؿ الصدارة بيف المستحضرات الدوائية 
المستخدمة في الوقاية والعالج والقسـ االعظـ منيا مأخوذ مف النباتات الطبّية, وكما ىو 

الدوائية لمعالجة  المركباتمعروؼ أّف العالـ النباتي ىو مصدر ألنواع جديدة مف 
ية مثؿ السرطاف وغيره, ومف بيف الشائع استخدامو ىو استخداـ األمراض المستعص

الزيوت العطرية والتي وجد ليا تأثيرات متنوعة وتطبيقات كثيرة في المستحضرات 
 الدوائية.

نتطرؽ في ىذه البحث لدراسة مكونات الزيت العطري المستخمص مف نبات المّميسة 
Melissa Officinalis  مف الفصيمة الشفويةLaminaceae ولو أسماء عديدة مثؿ ,

Lemon Balm وبمسـ النحؿ ,Bee Balm البمسـ الحمو ,Sweet Balm .
[1,2,3,4,5,8,9.] 

المميسة نبات معمر مف الفصيمة الشفوية, أصميا مف جنوب أوروبا ولكنيا تنتشر حوؿ 
ىو نبات منتصب, ,  [6,7]العالـ وتنمو في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط . 

وعمييا غدد اذا ما ىرست باألصابع و متقابمة بيضاوية الشكؿ, مسّننة الحواؼ, أوراق
 تنطمؽ منيا رائحة الميموف الحامض المنعش مما يسيؿ التعّرؼ عمييا.

عاـ, حيث استخدميا اليونانيوف  2000إلى أكثر مف إف االستخداـ النباتي لممميسة يعود 
حياة حيث تمنح القدرة عمى الحياة بسبب والروماف القدامى طبيًا واعتبروىا اكسير ال

 خواصيا المنعشة لمقمب والمقوية لمجسد.

, حيث تستخدـ [11لصيدليات بأشكاؿ صيدالنية مختمفة ]حاليًا يباع الزيت العطري في ا
المميسة في تنعيـ البشرة وتخميصيا مف األوساخ والبثور كما تدخؿ في العديد مف 

 [.15المرطبة لمبشرة ]عر والكريمات مستحضرات الش

وقد تـ استخداـ المميسة الطبية في إنقاص االنفعاؿ عند األشخاص حيث تستخدـ كميدئ 
, حيث ليا تأثير قوي في الجسـ لتثبيط [10,12,14,16متوتر ]ومخفضة لمقمؽ ومزيؿ ل
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كما تعمؿ الخالصة عمى , [17يؿ لمقمؽ ]التي توضح التأثير المز إنزيـ ترانس أميناز و 
مزيت العطري تأثير وقد وجد أف ل, [13التيروكسيف المفرز مف الدرؽ ]امتصاص  تثبيط

لكولينية مرض الزىايمر حيث أف لو القدرة عمى ربط المستقبالت ا في منع ومعالجة
ومضار مضاد لمتشنج , كما أف لو تأثير مضاد لمييستاميف و [18,19,20الموسكارينية ]

طري أنو يرخي العضالت الممساء ولو تأثير ومف تأثيرات الزيت الع ,[22لألكسدة ]
الحأل , كما وأف لو فعالية مضادة لفيروس [21اد لمجراثيـ والفطريات والخمائر ]مض

 HIV [21.]وااليدز  ,واالنفمونزا ,Herpes البسيط

 هدف البحث:-2

بعد استخالصيا المميسة الطازجة وراؽ نبات الزيت العطري المستخمص مف أدراسة 
ثير دراسة تأ معبالجرؼ ببخار الماء , االستخالص مقارنتيا باليكساف النظامي و بطريقة 
 ولونية.لعصيات القالذىبية وجراثيـ ا اتديالعنقو عمى جراثيـ العطري الزيت 

 مواد وطرق البحث :-3

 جهزة:األ

 جهاز مقياس الدوران النوعي -2جهاز مطياف الكتلة مربوط بكروماتوغرافيا غازية  -1

 طرق االستشراب على الطبقة الرقيقة  -3

 دوات:األ

 واجل مصنفرة للعملح-3      -بياشر  -2     جهاز تقطير موصول على مبرد صاعد -1

 خالت االيتيل. –كلوروفورم  –ماء مقطر  -ايتر –ايتانول  المواد:

 

مف محافظة حمص في  لنبات المميسةأوال: تـ جمع المجموع الخضري  ستخالص :اال
 .2014لعاـ  تشريف األوؿشير 
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غ مف االوراؽ ونقعت باليكساف النظامي لثالثة اياـ بدرجة حرارة المخبر , 450تـ أخذ 
  .ر وأعيدت العممية عدة مراتننقمت الخالصة ثـ رشحت عمى قمع بوخو 

تـ تبخير المذيب مف الرشاحة بواسطة المبخر الدوراني وتحت الضغط المنخفض ,وتـ 
 النباتية الجافة حيث وضعت في فياؿ مناسب ضمف البراد. الحصوؿ عمى الخالصة

عمى  ناخمصت بالجرؼ ببخار الماء حيث حصمغ مف االوراؽ واست450ثانيا: تـ أخذ 
ضيؼ اليكساف النظامي واستخمصت بقمع االستخالص حيث تشكؿ وأ,الخالصة المائية 

ا يمع لنظامي ساحبةً الطبقة العضوية تحوي اليكساف ا,  عضوية(–لدينا طبقتيف: )مائية 
مرات, وأضيؼ سمفات الصوديـو لسحب الرطوبة  3الزيت العطري, ثـ كررت العممية 

 .المتبقية , ثـ وضعت الخالصة ببيشر ورشحت لمتخمص مف سمفات الصوديـو

أما الطبقة المائية فقد وضعت في قمع االستخالص وأضيؼ ليا الكموروفوـر واستخمصت 
أكثر مف مرة حيث حصمنا عمى طبقتيف )طبقة عضوية كررت العممية و  مف جديد ,

حيث ,تـ جمع الطبقة العضوية ووضعت في المبخر الدوراني  كموروفورمية وطبقة مائية(
 (8تـ تبخير كامؿ المذيب واخذ ناتج التبخير ووضع في فياؿ في البراد بدرجة حرارة )+

 ةأصفر غامؽ ورائح بموفالزيت العطري مف العينة االولى المستخمص باليكساف  تميز -
ينحؿ في االيتانوؿ  وىو ( , 24,1+نوعي )دوراف و ( , 0.9091نوعي)وزف و عطرية, 

 .ويعطي محموؿ أصفر مائؿ لالخضرار غير شفاؼ 

)بالجرؼ ببخار الماء ( ال يمتزج مع  الثانيةالزيت العطري المستخمص مف العينة  -
ينحؿ في االيتانوؿ ويعطي و ( , 24+) دورانو النوعيو ( , 0,9074الماء ووزنو النوعي )
 محموؿ غير شفاؼ.

 

 للخالصة:  TLCالكروماتوغرافيا 
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حيث تـ وباستخداـ كاشؼ حمض  ,تـ إجراء كروماتوغرافيا لمعينتيف لحمؿ جرؼ مختمفة
 الكبريت بعد حميا بخالت االيتيؿ:

 .( -1-: )الشكؿ رقـ الميتانوؿالخالصة المائية باستخداـ  -1

 .(-1-: )الشكؿ رقـ الكموروفوـراليكساف باستخداـ خالصة  -2

 .( -1-( : )الشكؿ رقـ اسيتوفبعد حميا بالكموروفوـر بمذيب جرؼ ) مائيةخالصة  -3

 (.-1-يتيؿ: )شكؿ رقـ خالصة ىكساف بمذيب خالت اال -4

 دراسة تأثيرات الخالصة على الجراثيم :

 تـ دراسة تأثيرات الخالصات عمى نوعيف مف السالسؿ الجرثومية وىي: 

1- Staphylococus Aurues ة يذهبديات الوقنالع. 

2- Escerehia Coli  ولونيةالعصيات الق . 

 تمت الدراسة كما يمي:

 :  E.Coli: طريقة الزرع على جراثيم العصيات الكولونية  اوالا 

وتمزج مؿ مصؿ فيزيولوجي 3في  توضعبإبرة الزرع عينة مف الزرعة الجرثومية  يؤخذ
العينة عمى  فرش ويتـبماسحة  قطنية عينة مف المعمؽ الجرثومي  يؤخذ, العينة جيدا

حفرة صغيرة في منتصؼ طبؽ  يتـ حفر, )نتريت آغار ( حاوي عمىكامؿ طبؽ بتري 
 العينة المراد منيا كشؼ الفعالية المؤثرة لمقضاء عمى الجراثيـ . وتوضعبتري, 

قرأ النتائج حيث ت  ( ساعة , وبعدىا 48-24ـ لمدة )377توضع بالمخبر في درجة حرارة 
( حيث -2-الشكؿ رقـ )ىالة مف عدـ النمو واضحة في أكثر مف طبؽ تـ زرعو  يالحظ

ض منطقة تثبيط النمو الجرثومي حوؿ تـ تسجيؿ الفعالية المضادة لمجراثيـ بقياس عر 
 مكاف إضافة الزيت العطري.
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 :ة يذهبال اتالعنقودي : طريقة الزرع على جراثيم  ثانياا 

مؿ ماء مقطر , ثـ 1 وتمدد فيبرة الزرع عينة مف الزرعة الجرثومية إباستخداـ  يؤخذ
نبوب أفي  ويوضعمؿ مف االنبوب 1 يؤخذ, مؿ ماء مقطر9لعينة بأنبوب يحوي توضع ا

ماسحة قطنية مف االنبوب  تؤخذ, ماء مقطر, وىكذا حتى ثامف تمديدمؿ 9خر يحوي آ
 نتريت آغار محضر سابقا بطريقة عقيمة. حاويالثامف )االخير( وتفرش عمى طبؽ بتري 

ضع العينة المراد دراستيا تو و , حفرة صغيرة في وسط الطبؽ يتـ تجييز )حفر(  ايضاَ 
قطر الياللة مف عدـ النمو  يتـ قياسساعة , ثـ  24ـ لمدة 377وتوضع بالحاضنة بدرجة 

( حيث تـ تسجيؿ الفعالية المضادة -3-لشكؿ ا)التي كانت واضحة في اكثر مف طبؽ. 
 لمجراثيـ بقياس عرض منطقة تثبيط النمو الجرثومي حوؿ مكاف إضافة الزيت العطري.

ألوراق  لمستخمص الزيت العطري MBCوالتركيز القاتل  MIC َا: تحديد الحد األدنىثالث
 نبات المميسة:

(% 10-5-2-1-0,6-0,3حضرت سمسمة مف التراكيز لمزيت الطّيار بمغت قيمتيا)
 .T.S.B (Tryptom Soy Broth)حجـ/حجـ وقد استخدـ وسط 

خمية/مؿ  108×1,5الحاوية عمى مؿ مف معمؽ الجراثيـ المجيرية قيد الدراسة 10أضيؼ 
 24لمدة  377إلى األنابيب جميعيا, رّجت األنابيب  جيدَا وحضنت عند درجة حرارة 

( 1نتيا بالشاىد )العكر بعد مقار ساعة في حاضنة, قرأت النتائج عمى أساس مالحظة 
يت ( عبارة عف الوسط مع الز 2وىو عبارة عف الوسط الممقح بالبكتريا فقط, والشاىد رقـ )

 الطّيار فقط.

مف األنابيب التي لـ تظير أي عكورة ونشره عمى  0,1وذلؾ بأخذ  MICحددت قيمة اؿ
سطح وسط اآلغار المغذي بواسطة ناشر زجاجي معقـ, ثـ حضنت األطباؽ بدرجة 

ساعة وسجمت النتائج عمى أساس وجود نمو إيجابي ألقؿ عدد مف  24لمدة  377حرارة 
 المستعمرات .
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مف األنابيب المحضرة ونشرت عمى وسط اآلغار  0,1بأخذ  MBCؿحددت قيمة ا
ساعة, سجمت النتائج  24لمدة  377بواسطة ناشر زجاجي معقـ وتحضف بدرجة حرارة 

 و.عمى أساس عدـ وجود نم

 اختيار شروط الفصل المناسبة :

في كمية العمـو بجامعة   GC/MSتـ اختيار شروط الفصؿ المناسبة عمى جياز اؿ  
سموب االستفادة مف الخطأ لمتصويب وذلؾ بتغيير تدفؽ الغاز الخامؿ , وتدرج أدمشؽ ب

 الحرارة والبارامترات االخرى.

اختيار شروط الفصؿ المناسبة لكؿ مف عينتي الزيت العطري  بعد محاوالت كثيرة وتـ
عينة الثانية بعد المستخمص مف المجموع الخضري الغض باليكساف النظامي وال

 االستخالص بالجرؼ ببخار الماء.

وشروط    GCكروماتوغرافيا  شروط الفصؿ عمى    GC/MS -4-مف الشكؿ  يشاىد
لمكونات الزيت العطري المستخمص مف العينة الغضة   MSتسجيؿ اطياؼ الكتؿ عمى
 بواسطة اليكساف النظامي.

وشروط تسجيؿ اطياؼ  GCشروط الفصؿ عمى  كروماتوغرافيا -5-مف الشكؿ  ويشاىد
لمكونات الزيت العطري المستخمص مف العينة الغضة بعد   MSالكتؿ عمى اؿ 

 استخالصيا بالجرؼ ببخار الماء

 التحليل وإثبات الهوية:

كتمة لممركبات العضوية  مزود بمكتبة أطياؼ   GC/MSإف حاسوب جياز اؿ 
 النسبة المئوية لوزف المكونات ., ومزود ايضا ببرنامج لحساب الطبيعية

تقابؿ مكونا موافقا مف الزيت العطري , سجمت أطياؼ  GC/MSاف كؿ قمة مف قمـ 
                                  المخزنة في المكتبة. باألطياؼالكتمة لكؿ القمـ )المكونات( وتمت مقارنتيا حاسوبيا 
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( وىو احد مكونات 1طيؼ المكوف رقـ )  (-4-الشكؿ رقـ )لتوضيح إثبات اليوية عمى 
 الزيت العطري لمعينة الغضة المستخمصة باليكساف النظامي .

واسـ المركب ونسبتو  RTلممركب األوؿ زمف االحتباس  اعطتنا (-1-)الجدوؿ وفي 
اوؿ الذي أعطى زمف احتباس -3-اوكتف-1( ىو: 1ف المكوف رقـ )المئوية, حيث نجد أ

 %0,65ونسبتو المئوية   5,917اوي يس (-1-)الجدوؿ عمى 

والذي لو أكبر قيمة واضحة وزمف  (-4-)( مف الشكؿ 8رقـ ) أيضًا اذا أخذنا الطيؼ
( -1-)الجدوؿ رقـ المكتبة أي وبالعودة إلى , نجد 14,835يساوي  RTاالحتباس لو 

% حيث يعتبر المركب 31,46ونسبتو المئوية بالعينة  ألفا سيتراؿىو مركب أف ىذا ال
 األساسي في ىذه العينة.

 بالنسبة لمكونات العينة لثانية الغضة المستخمصة بالجرؼ ببخار الماء: 

وبالعودة  5,931الذي لو زمف احتباس ( 1أف الطيؼ رقـ ) (-5-الشكؿ رقـ )نجد مف 
 %.1,37اوؿ ونسبتو المئوية -3-اوكتف-1فإف ىذا المركب ىو  ( 1الجدوؿ )إلى 

 14,806نا المركب الذي لو زمف احتباس يساوي اذا أخذ (-5-الشكؿ )وأيضًا في 
% 14,4نجد أف ىذا المركب ىو ألفا سيتراؿ ونسبتو ( 1الجدوؿ)وعدنا إلى المكتبة في 

 وىو أيضًا مف المركبات الرئيسية في ىذه العينة.

 المناقشة:النتائج و -4

 المميسػػػػةنبػػػػات وراؽ الزيػػػػت العطػػػػري مػػػػف عينػػػػة المجمػػػػوع الخضػػػػري ألتبػػػػيف اف نسػػػػبة  -1
, بينمػػا  وزف العينػػة% مػػف 2,7المسػػتخمص بواسػػطة النقػػع باليكسػػاف النظػػامي تسػػاوي 

اسػتخداـ الجػرؼ ببخػار نسبة الزيت العطري مف عينة المجموع الخضػري المسػتخمص ب
 % مف وزنو.2,4 الماء تساوي
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 13 ,مركػػب25عمػػى باليكسػػاف النظػػامي يحػػوي الزيػػت العطػػري المسػػتخمص  أفتبػػيف  -2
مركػػب منيػػا مػػف زمػػرة السيسػػكي تربينػػات, وثالثػػة مركبػػات غوليػػة أحاديػػة التػػربيف غيػػر 
حمقيػػة, ومركػػب غػػولي أحػػادي التػػربيف حمقػػي, وأيضػػًا مركػػب غػػولي ثنػػائي التػػربيف غيػػر 

ثنػيف مػف حمقي, ومركبيف مف زمرة أحاديات التربيف الحمقية, وأيضًا مركبيف ألدىيػديف وا
 طبيعة استرية باإلضافة إلى حمض ىو حمض المينولينيؾ.

بينمػػػا فػػػي العينػػػة الثانيػػػة المستخمصػػػة بػػػالجرؼ ببخػػػار المػػػاء اف الزيػػػت العطػػػري يحػػػوي 
مركػػػب كيميػػػائي ,اربػػػع مركبػػػات وحيػػػدة التػػػربيف حمقيػػػة وثالثػػػة مركبػػػات مػػػف  14عمػػػى 

ضػػػافة لوجػػػود ثالثػػػة االيتػػػرات الفينوليػػػة ومركػػػب مػػػف مجموعػػػة السيسػػػكي تربينػػػات باال
مركبػػػات مػػػف طبيعػػػة اسػػػترية ومركػػػب غػػػولي ثنػػػائي التػػػربيف ومركػػػب حمضػػػي ومركػػػب 

 غولي.

تبػػػيف أف المػػػركبيف األلدىيػػػديف ألفػػػا سػػػيتراؿ وبيتػػػا سػػػيتراؿ ىمػػػا المػػػركبيف الرئيسػػػيف فػػػي  -3
العينػة المستخمصػػة باليكسػاف النظػػامي, وأيضػَا فػػي العينػة المستخمصػػة بػالجرؼ ببخػػار 

 الماء.

نسػػبة المركبػػات الغوليػػة أحاديػػة التػػربيف الحمقيػػة فػػي العينػػة األولػػى ىػػي ثالثػػة  تبػػيف أف -4
 مركبات, بينما في العينة الثانية ىي خمس مركبات.

تػػػـ إثبػػػات وجػػػود مركػػػب غػػػولي أحػػػادي التػػػربيف حمقػػػي فػػػي العينػػػة األولػػػى المستخمصػػػة  -5
الحمقيػػة فػػي يػػة قػػة التربينمباليكسػػاف بالنظػػامي, بينمػػا عػػدد المربكػػات الغوليػػة أحاديػػة الح

 العينة الثانية ىي أربع مركبات.

يوجػػػد مػػػركبيف أحػػػادي التػػػربيف حمقػػػي فػػػي العينػػػة األولػػػى ىمػػػا األوكػػػاليبتوؿ والميمػػػونيف,  -6
 بينما يوجد مركب أحادي التربيف حمقي وحيد في العينة الثانية ىو األوكاليبتوؿ.
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فػػي العينػػة  مركػػب 13ىنػػاؾ عػػدد مػػف المركبػػات مػػف زمػػرة السيسػػكي تربينػػات وعػػددىا  -7
األولى, يوجػد منيػا ثالثػة مركبػات غوليػة مػف مػف زمػرة السيسػكي تربينػات وتشػكؿ ىػذه 

   المركبات نسبة كبيرة مف المركبات.

بينما نجد في العينة الثانية المستخمصة بالجرؼ ببخار الماء أف عدد المركبػات ىػو ثمػاني 
 وأيضَا تشكؿ نسبة عالية مف المركبات مركبات يوجد منيا خمس مركبات غولية

تبيف وجػود مػركبيف مػف طبيعػة اسػترية أحاديػة التػربيف فػي العينػة األولػى بينمػا ال توجػد  -8
 مثؿ ىذه المركبات في العينة الثانية.

يوجػػد مركػػب حمضػػي فػػي العينػػة األولػػى وغيػػر موجػػود فػػي العينػػة الثانيػػة ىػػو حمػػض  -9
 المينولينيؾ.

 العينة الثانية وغير موجود في العينة األولى.ويوجد مركب خموني في  -10

تبػػػػػيف بعػػػػػد إجػػػػػراء كروماتوغرافيػػػػػا الطبقػػػػػة الرقيقػػػػػة لكػػػػػال عينتػػػػػي الزيػػػػػت العطػػػػػري  -11
وباسػػػػتخداـ أطػػػػوار جػػػػرؼ مختمفػػػػة: أف الخالصػػػػة المائيػػػػة باسػػػػتخداـ طػػػػور جػػػػرؼ ىػػػػو 
الميتػػانوؿ كػػػاف الفصػػػؿ بػػيف المكونػػػات غيػػػر واضػػح, بينمػػػا باسػػػتخداـ طػػور جػػػرؼ ىػػػو 

 نجد أف الفصؿ كاف أوضح ويمكف استخدامو لفصؿ المكونات. االسيتوف

باسػػػتخداـ طػػػور جػػػرؼ ىػػػو الكموروفػػػوـر أف فصػػػؿ و خالصػػػة الييكسػػػاف  مػػػفأيضػػػَا نالحػػػظ 
 المكونات جيد, واذا استبدلنا طور الجرؼ بخالت االيتيؿ أيضَا نجد أف الفصؿ جيد

المجيريػػة )العنقوديػػات  أظيػػرت النتػػائج أف لمزيػػت الطّيػػار تػػأثير مضػػاد لنمػػو األحيػػاء -12
المذىبػػة والعصػػيات القولونيػػػة( حيػػث وجػػد أف البكتريػػػا موجبػػة الغػػراـ ىػػػي األكثػػر تػػػأثرَا 

ممػػـ وقػػد  20بالزيػػت الطيار,حيػػث بمػػ  معػػدؿ قطػػر التثبػػيط لبكتريػػا العنقوديػػات المذىبػػة 
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يعزى ىػذا إلػى كػوف طبقػة الببتوغميكػاف الموجػودة فػي إيجابيػة الغػراـ معرضػة لالتصػاؿ 
 ر بالزيت الطيار وال تمتمؾ البكتريا حماية مف قبؿ أي مادة خارج ىذه الطبقة.أكث

أما بالنسبة لمجراثيـ سمبية الغراـ )العصيات القولونية( كاف التاثير أقػؿ فعاليػة بتػاثير الزيػت 
  ممـ. 11-7الطيار إذ بم  معدؿ قطر التثبيط مف العطري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمزيت العطري لنبات المميسة الرقيقة الطبقة كروماتوغرافيا( 1الشكؿ رقـ )
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  القولونية العصيات جراثيـ عمى لممميسة العطري الزيت تأثير( 2الشكؿ رقـ )

 

 

  الذىبية العنقوديات عمى ممميسةل العطري الزيت تاثير( 3الشكؿ رقـ )
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 : الطيؼ الخاص بالعينة المستخمصة باليكساف النظامي (-4-)الشكؿ رقـ 

 

            

 

 : الطيف الخاص بالعينة المستخلصة بالجرف ببخار الماء(-5-)الشكل 
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 ( : مكتبة أطياف كروماتوغرافيا الغازية1الجدول )

R.T. 
Pct% 
Total sampl1 Name components 

5.917 0.65 1-Octen-3-ol 

7.241 1.51 D-Limonene 

7.323 1.63 Eucalyptol 

12.148 1.83 α-Terpineol 

13.342 1.03 cis-Geraniol 

13.833 20.57 Beta-Citral 

14.189 0.78 trans-Geraniol 

14.835 31.46 Alpha-Citral 

18.09 0.82 Alpha-Copaene 

18.306 1.12 Acetic acid, geraniol ester 

19.231 0.66 Alpha-Cedrene 

19.467 3.18 beta-Caryophyllene 

21.388 10.07 Alpha-Curcumene 

21.745 1.03 .(-)-Zingiberene 

21.822 1.97 Elixene 

22.241 1.88 β-Himachalene 

22.371 0.86 Germacrene D-4-ol 

23.757 1.23 .±-trans-Nerolidol 

24.215 6.70 Spathulenol 

24.369 3.25 Caryophyllene oxide 

25.968 0.89 tau.-Cadinol 

28.096 2.60 (-)-Spathulenol 

37.168 1.00 Linolenic acid, methyl ester 

37.38 2.31 Phytol 

37.857 0.97 Linolenic acid 
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 الغازية (: مكتبة أطياف كروماتوغرافيا1تتمة الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

R.T. 
Pct 
Total sampl2 

5.931 1.37 1-Octen-3-ol 

6.133 2.90 5-Hepten-2-one, 6-methyl- 

7.332 2.17 Eucalyptol 

8.339 1.13 Terpineol, cis-β- 

9.273 1.82 Linalol 

9.928 0.94 trans-p-Mentha-2,8-dienol 

12.186 6.55 α-Terpineol 

13.067 1.51 trans-Carveol 

13.395 8.59 cis-Geraniol 

13.539 1.18 .Isogeraniol 

13.833 11.45 Beta-Citral 

14.262 10.38 Guaniol 

14.806 14.40 Alpha-Citral 

21.379 2.81 Alpha-Curcumene 

22.375 1.74 Germacrene D-4-ol 

23.786 1.09 .±-trans-Nerolidol 

24.263 17.28 Spathulenol 

24.403 6.51 Caryophyllene oxide 

25.992 2.13 tau.-Cadinol 

26.362 1.43 α-Cadinol 

28.785 2.32 Dihydrocurcumene 
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ثبات اليوية لكؿ مف مكونات الزيت العطري لمعينتيف المستخمصتيف مف  بعد التحميؿ وا 
ما  النبات الغض بواسطة النقع باليكساف النظامي وبواسطة الجرؼ ببخار الماء تبيف

 :يمي

بالنقع باليكساف النظامي يحوي  أوراؽ المميسةالمستخمص مف طري إف الزيت الع :أوال
 وىي : ة ىذه المركباتمركب, وقد تـ إثبات ىوي 25

% وصػػيغتو المجممػػة ىػػي 0,65نسػػبتو    Octen-3-ol-1اوؿ -3-أوكػػتف-1   -1
C8H16O.وىو مركب غولي أحادي التربيف سمسمة مفتوحة , 

 -4-ميتيػػػػؿ  -1وىػػػػو:  Carvene, ويسػػػػمى أيضػػػػَا  D-Limoneneدي ليمػػػػونيف  -2
% وىػػػػو مركػػػػب أحػػػػادي 1,51ونسػػػػبتو  C10H16ميتينيػػػػؿ سػػػػيكمو ىيكسػػػػاف وصػػػػيغتو 

 التربيف حمقي.

% وىػػو 1,63سػػينيئوؿ ونسػػبتو  -8,1, وىػػو  Eucaliptol  ,C10H18Oأوكػاليبتوؿ  -3
 مركب أحادي التربيف حمقي.

-يػػؿ بروبػػافاإف -3-ميتيػػؿ سػػيكمو ىيكسػػف -4وىػػو    α-Terpineolألفػػا تربينػػوؿ  -4
 ربيف حمقي.وىو غوؿ أحادي الت C10H18O%, وصيغتو 1,83أوؿ ونسبتو -2

دي ميتيػػػؿ -7,3, وىػػػو Cis-Geraniol ,C10H18O)المقػػػروف( سػػػيس جيرانيػػػوؿ  -5
% وىػػػو مركػػػب غػػػولي أحػػػادي التػػػربيف سمسػػػمة 1,03اوؿ, ونسػػػبتو  -أوكتػػػاديف -6,2

 مفتوحة.

 -6,2دي ميتيػػػػػػػؿ -7,3وىػػػػػػػو  ,Trans-Geraniol )المفػػػػػػػروؽ( تػػػػػػػرانس جيرانيػػػػػػػوؿ -6
 أحادي التربيف سمسمة مفتوحة.% وىو مركب غولي 0,78اوؿ, ونسبتو   -أوكتاديف
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أوكتادنيػػػػاؿ أو يسػػػمى نيرولػػػػي  -6,2دي ميتيػػػؿ -7,3وىػػػػو   β-Citralبيتػػػا سػػػيتراؿ  -7
 % وىو مركب ألدىيدي.20,57ونسبتو  C10H16Oالدىيد, صيغتو المجممة 

أوكتادنيػػػاؿ أو يسػػػمى ليمونػػػاؿ  -6,2دي ميتيػػػؿ -7,3وىػػػو   α-Citralألفػػػا سػػػيتراؿ  -8
Lemonal صيغتو المجممة ,C10H16O  وىو مركب ألدىيدي.31,46ونسبتو % 

دي  -3,1ايزوبروبيػػؿ -8وىػػو  Trivial, أو مػػا يسػػمى  α-Copaeneألفػػا كوبػػايف  -9
وىػػو مركػػب مػػف زمػػرة السيسػػكي  C15H24يػػف , صػػيغتو -3-ميتيػػؿ تػػري سػػيكمو ديػػؾ 

 %.0,82ونسبتو  تربينات

 -6,2ىػػػو:   Aceticacid Geraniol esterاسػػػتر خػػػالت الجيرانيػػػوؿ  -10
% وىػػو مركػػب اسػػتر مركػػب 1,12تػػري ميتيػػؿ اسػػيتات ونسػػبتو  -7,3-اوؿ-اوكتػػادف

 أحادي التربيف.

تترا ميتيؿ تري سػيكمو ميتػا زولػيف,  -8,6,6,2, ىو: α-Cedreneألفا سيدريف  -11
 % وىو مف مركبات السيسكي تربينات.0,66ونسبتو 

 -8-ميتيػػػػؿ تػػػػري  -11,11,4وىػػػػو:  β-Caryophyelleneبيتػػػػا كػػػػاريوفيمميف  -12
% زىز مػف مركبػات السيسػكي 3,18, ونسبتو C15H24يف, -4-ميتيميف بيسكمونديؾ 

 تربينات.

وىػػو  C15H22% وصػػيغتو 10,07ونسػػبتو ,  α-Curcumeneألفػػا كوركػػوميف  -13
 مف السيسكي تربينات.
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 6-)5-ميتيػػؿ-2% وىػػو: 1,03ونسػػبتو  (Zingiberene(–زينجيبػػريف الميسػػر  -14
وىػػػو  C15H25دي إف, صػػػيغتو  -3,1سػػػيكمو ىيكسػػػا ايػػػؿ -2-إف-5-ميتيػػػؿ ىيبػػػت 

 مف السيسكي تربينات.

ميتيػؿ ايتيػؿ  -1) 4-ميتيػؿ  -1-ايػزو بروبينيػؿ  -2وىػو   Elixeneإليكسػيف  -15
 % وىو مف السيسكي تربينات.1,97, نسبتو  C15H24ديف( , 

 -تتػػػػػػػػػػرا ميتيػػػػػػػػػػؿ -9,5,5,3وىػػػػػػػػػػو  β-Himachaleneبيتػػػػػػػػػػا ىيمػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػاليف  -16
وىػػػو مػػػف السيسػػػكي %, 1,88, نسػػػبتو ىيػػػدرو بيػػػزو أمنػػػوليف ىػػػيكس  -7,6,5,4,2

 تربينات.

 -5,1% وىػو 0,86ونسػبتو  Germacrene D-4-olأوؿ -D-4جيرمػاكريف  -17
دي إف, وىػو غػوؿ سيسػػكي -5,1-ايػؿ( سػيكمو ديكػا  -2-) بػروبميف  8-دي ميتيػؿ 

 تربيني.

 -11,7,3% وىػػػو: 1,23ونسػػبتو  Trans Nerolidol±تػػرانس نيروليػػدوؿ  ± -18
, وىػػػػػػو غػػػػػػوؿ سيسػػػػػػكي C15H26Oاوؿ, -3دو ديكػػػػػػاتريف  -10,6,1-ميتيػػػػػػؿ  تػػػػػػري

 تربيني.

, وىػػو غػػوؿ سيسػػكي C15H24O% , 6,70ونسػػبتو  Spathulenolسػػباثولينوؿ  -19
 تربيني.

% 3,25, نسػػبتو Caryophyllene Oxide ,C15H24Oكػػاريوفيمميف أوكسػػيد  -20
 مف السيسكي تربينات.وىو 

 وىو غوؿ سيسكي تربيني.%, 0,89نسبتو  Tau Cadinolتاو كادينوؿ  -21
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% 2,60, ونسػػػػبتو Spathulenol  ,C15H24O(-)( سػػػػباثولينوؿ )الميسػػػػر( -) -22
 وىو غوؿ سيسكي تربيني ميسر.

, ونسػػبتو Linolenic Acid methyl esterحمػض المينولينييػػؾ ميتيػؿ اسػػتر  -23
 % وىو مركب استري.1

اوؿ ,  -1-سػػاديكف ىيك -2-% وىػػو تتػػرا ميتيػػؿ 2,31ونسػػبتو  Phytolفيتػػوؿ  -24
C19H32O2 .وىو غوؿ ثنائي التربيف سمسة مفتوحة 

 % وىو مركب حمضي.0,97نسبتو  Linolenic Acidحمض المينولينيؾ  -25

 فػػػي ىػػػذه العينػػػة المستخمصػػػة بػػػالنقع باليكسػػػاف النظػػػامي نجػػػد أف ىنػػػاؾ مػػػركبيف الدىيػػػديف
% مػػػف وزف الزيػػػت العطػػػري وىمػػػا مركػػػب ألفػػػا سػػػيتراؿ 52,03يشػػػكالف نسػػػبة عاليػػػة تبمػػػ  

ومركػػػب بيتػػػا سػػػيتراؿ وىمػػػا المركبػػػاف الرئيسػػػياف فػػػي ىػػػذه العينػػػة, بينمػػػا نالحػػػظ أف زمػػػرة 
وىػػي مجموعػػة مكونػػة % مػػف وزف الزيػػت العطػػري 35,14السيسػػكي تربينػػات تشػػكؿ نسػػبة 

 تربينية.مركبات غولية سيسكي  3مركب منيا 13مف 

%, بينمػػػا 1,83بينمػػػا نالحػػػظ أف المركبػػػات أحاديػػػة التػػػربيف الغوليػػػة الحمقيػػػة تشػػػكؿ نسػػػبة 
%, والمركبػػات الغوليػػة ثنائيػػة التػػربيف المفتوحػػة 3,14أحاديػػة التػػربيف الحمقيػػة تشػػكؿ نسػػبة 

% ومركػػب 2,12% , كمػػا وىنالػػؾ مػػركبيف مػػف طبيعػػة اسػػترية بنسػػبة 2,31تشػػكؿ نسػػبة 
 %.0,97حمضي وحيد بنسبة 

, يحػوي بطريقػة الجػرؼ ببخػار المػاءاألوراؽ الغّضػة الزيت العطري المستخمص مػف  :نيا  ثا
 مركب ىي: 21عمى 
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% وصػػيغتو المجممػػػة ىػػػي 1,37نسػػػبتو    Octen-3-ol-1اوؿ -3-أوكػػتف-1 -1
C8H16O.وىو غوؿ أحادي التربيف غير حمقي , 

, نسػػػػػػػػػػػػػػػبتو Hepten-2-one,6-methyl-5ميتيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  6أوف, -2-ىيبػػػػػػػػػػػػػػتف-5   -2
 وىو مف الخمونات. C8H14O%, صيغتو 2,90

% وصػػػػػيغتو 2,17سػػػػػينيئوؿ, نسػػػػػبتو -8,1, ىػػػػػو:  Eucalyptolاألوكػػػػػاليبتوؿ  -3
C10H18O.وىو مرب أحادي التربيف حمقي , 

إف -3-ميتيػؿ سػيكمو ىيكسػف -4وىػو:    β-Terpineol Cisبيتػا تربينػوؿ المقػروف -4
وىػػػػو مركػػػػب غػػػػولي  C10H18O%, وصػػػػيغتو 1,13أوؿ( ونسػػػػبتو -2-ايػػػػؿ )بروبػػػػاف
 تربيني حمقي.

دي ميتػػيف  -6,1-دي ميتيػػؿ اوكتػػا  -7,3% وىػػو: 1,82بنسػػبة  Linalolالمينػػالوؿ  -5
 أوؿ, غوؿ تربيني ذات سمسمة مفتوحة. -3-

, نسػػػػػػبتو  Trans-p-Menta-2,8-dienolدينػػػػػػوؿ المفػػػػػػروؽ  -8,2-بػػػػػػارا مينتػػػػػػا -6
 % وىو غوؿ أحادي التربيف حمقي.0,94

-إف ايػؿ بروبػػاف-3-ميتيػػؿ سػيكمو ىيكسػف -4وىػو    α-Terpineolألفػا تربينػوؿ  -7
وىػػػػو مركػػػػب غػػػػوؿ أحػػػػادي التػػػػربيف  C10H18O%, وصػػػػيغتو 6,55أوؿ ونسػػػػبتو -2

 حمقي.

 -6,2دي ميتيػػػػػػػؿ -7,3, وىػػػػػػػو Cis-Geraniol ,C10H18Oجيرانيػػػػػػػوؿ المقػػػػػػػروف  -8
 % وىو مركب غولي أحادي التربيف غير حمقي.8,59اوؿ, ونسبتو  -أوكتاديف
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, وىػػو: C10H16O% , صػػيغتو 1,5نسػػبتو  Trans Carverolالمفػػروؽ  كػػارفيروؿ -9
أوؿ, مركػػب غػػولي أحػػادي التػػربيف -1-سػػيكمو ىيكسػػف -2-ميتيػػؿ -2-ايزوبروبينيػػؿ

 حمقي.
-6,2-دي ميتيػػػػػؿ-7,3-انس(, ىػػػػػو: )تػػػػػر Iso Geraniolايػػػػػزو جيرانيػػػػػوؿ  -10

 وىو مركب غولي أحادي التربيف غير حمقي.%, 1,18اوكتادييف, نسبتو 

أوكتادنيػػػػػػاؿ , صػػػػػػيغتو  -6,2دي ميتيػػػػػػؿ -7,3وىػػػػػػو   β-Citralيتراؿ بيتػػػػػػا سػػػػػػ -11
 % وىو مركب ألدىيدي.11,45ونسبتو  C10H16Oالمجممة 

أوكتادنيػػػػػػاؿ أو يسػػػػػػمى  -6,2دي ميتيػػػػػػؿ -7,3وىػػػػػػو   α-Citralألفػػػػػػا سػػػػػػيتراؿ  -12
% وىػػػػو مركػػػػب 14,40ونسػػػػبتو  C10H16O, صػػػػيغتو المجممػػػػة Lemonalليمونػػػػاؿ 
 ألدىيدي.

% 10,38, نسػبتو Lemonol, أو Germiolأو مػا يسػمى   Guaniolغوانيوؿ  -13
دي ميتيؿ وىو مركػب غػولي أحػادي التػربيف غيػر  -7,3 -اوؿ-اوكتاديف-6,2وىو: 
 حمقي.

وىػػػو:  C15H22% وصػػػيغتو 2,81, ونسػػػبتو  α-Curcumeneألفػػػا كوركػػػوميف  -14
 ميتيؿ بيزيف, مف السيسكي تربينات.-4-ىيكسينيؿ( -4-دي ميتؿ-5,1)-1

% 1,74ونسػػبتو  Germacrene D-4-olأوؿ )المػػيمف(  -D-4جيرمػػاكريف  -15
دي إف, وىػػػو -5,1-ايػػػؿ( سػػػيكمو ديكػػػا  -2-) بػػػروبميف  8-دي ميتيػػػؿ  -5,1وىػػػو 

 مف السيسكي تربينات.
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تػري  -11,7,3% وىػو: 1,9ونسػبتو  Trans Nerolidol±ترانس نيروليػدوؿ  ± -16
السيسػػػػػػكي , وىػػػػػػو مػػػػػف زمػػػػػػرة C15H26Oاوؿ, -3دو ديكػػػػػػاتريف  -10,6,1-ميتيػػػػػؿ 
 تربينات.

-, وىػػو: تػػري ميتيػػؿC15H24O%, 17,28ونسػػبتو  Spathulenolسػػباثولينوؿ  -17
اوؿ(, مركػػب -7-اوكتػػا ىيدروسػػيكمو بروبػػا) أدزولػػيف-7,7,4,3,2,1-ميتيػػؿ ديػػف-4

 غولي مف زمرة السيسكي تربينات.

% 6,51, نسػػبتو Caryophyllene Oxide ,C15H24Oكػػاريوفيمميف أوكسػػيد  -18
 بينات.وىو مف السيسكي تر 

 -4-دي ميتيػػػؿ -6,1%, وىػػػو: 2,13نسػػػبتو  Tau Cadinolتػػػاو كػػػادينوؿ  -19
مركػػب غػػولي  نافتػػاليف أوؿ,-4,4-ىيكسػػا ىيػػدرو-آ8,8,7,4,4,3-ايػػؿ -2-بروبػػاف

 مف السيسكي تربينات.

دي ميتيػػؿ -6,1, ىػػو: C15H26O% , 1,43نسػػبتو  α-Cadinolألفػػا كػػادينوؿ  -20
نافتػاليف, مركػب غػولي -H-2-وىيكسػا ىيػدر  -آ8,8,7,4,3 -ايؿ-2-بروباف -4-

 مف السيسكي تربينات.
%, ىػػػػو: 2,32نسػػػػبتو  Dihydro Curcumene  دي ىيػػػػدرو كركػػػػوميف -21

 ميتيؿ(, مف السيسكي تربينات.-4دي ميتيؿ ىيكسيؿ  -5,1)1

فػػي ىػػذه العينػػة المستخمصػػة بواسػػطة الجػػرؼ بخػػار المػػاء تبػػّيف أف المركبػػات الرئيسػػية ىمػػا 
% مػف وزف الزيػت 25,85سػيتراؿ وبيتػا سػيتراؿ ويشػكالف نسػبة مركبيف ألدىيديف ىما ألفػا 

العطػػػري, بينمػػػا نالحػػػظ أف المركبػػػات مػػػف زمػػػرة السيسػػػكي تربينػػػات وىػػػي ثمانيػػػة مركبػػػات 
% مػػف وزف الزيػػت العطػػري, وىنػػاؾ مركبػػات تربينيػػة مختمفػػة خمسػػة 35,30تشػػكؿ نسػػبة 
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ع مركبػػػات غوليػػػة %, وأربػػػ23,34منيػػػا احاديػػػة التػػػربيف غوليػػػة غيػػػر حمقيػػػة تشػػػكؿ نسػػػبة 
%, ومركػػػب حمقػػػي أحػػػادي التػػػربيف ومركػػػب خمػػػوني 10,13أحاديػػػة التػػػربيف حمقيػػػة بنسػػػبة 

 مف وزف الزيت العطري 2,9بنسبة  وحيد أيضاَ 

 والتوصيات: االستنتاجات-5

المػػأخوذ مػػف البيئػػة السػػورية  أوراؽ نبػػات المميسػػةاف الزيػػت العطػػري المسػػتخمص مػػف  -1
 . سب مغايرة حسب طريقة االستخالصيمكف اف يعطي مركبات مختمفة وبن

أفضؿ مف طريقة الجػرؼ ببخػار المػاء السػتخالص ىي مف  النقع باليكسافاف طريقة  -2
الوصػػػػػوؿ إلػػػػػى كماليػػػػػة  حيػػػػػث نسػػػػػتطيع المميسػػػػػةنبػػػػػات  أوراؽ الزيػػػػػت العطػػػػػري مػػػػػف
 ممكف مف المركبات. اف نحصؿ عمى أكبر عدد االستخالص, بمعنى

تـ الحصوؿ عمى المركبات الفعالة وىي المركبات االلدىيدية ألفا سػيتراؿ وبيتػا سػيتراؿ  -3
 ر منيا بطريقة الجرؼ ببخار الماء.بكميات أكببطريقة النقع باليكساف النظامي 

يوجد فوائد وتأثيرات عديػدة لممركبػات المستخمصػة مػف أوراؽ نبػات المميسػة, ومػف ىػذه  -4
عطػػػػري عمػػػػى جػػػػراثيـ العنقوديػػػػات الذىبيػػػػة والعصػػػػيات التػػػػأثيرات ىػػػػي تػػػػأثير الزيػػػػت ال

 القولونية القاتمة ليا.

يوجد العديد مف المركبات التي ليا تأثيرات ميمة جدًا غير الزيػت العطػري ضػمف ىػذا  -5
 النبات والغير مدروسة والتي يجب دراستيا.
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