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املقدمة
      ثبت يف الصحيحني من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة ريض اهلل عنه – أنه سمع 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول : إن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام . 
لفظ  ( وهذا   221٥ : ) صحيح مسلم، حديث   . الشونيز  السوداء  واحلبة  املوت  والسام 

مسلم، وانظر البخاري حديث رقم ٥٦88 . 

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر 
هبذه  عليكم   : لنا  فقال  عتيق  أيب  ابن  فعاده  وهومريض  املدينة  فقدمنا  الطريق  يف  فمرض 
احلبيبة السوداء فخذوا منها مخسًا أوسبعًا فاسحقوها ثم اقطروها يف انفه بقطرات زيت يف 
هذا اجلانب ويف هذا اجلانب فإن عائشة ريض اهلل عنها حدثتني أهنا سمعت رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم يقول : إن هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام . قلت : وما السام 

؟ قال : املوت . ) صحيح البخاري، حديث : ٥٦٥٧ ( .

وجاء يف لفظ آخر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : عليكم هبذه احلبة السوداء فإن 
فيها شفاء من كل داء إال السام، والسام املوت . )سنن الرتمذي، حديث :20٤1( . 

ويف رشح بعض علامء احلديث الحاديث احلبة السوداء . قال املناوي ) عليكم هبذه احلبة 
السوداء ( أي الزموا استعامهلا بأكل أوغريه فإن فيها شفاء من كل داء  ) عبد العزيز، 1989(. 

وقال احلافظ ابن حجر : ) ويؤخذ من ذلك أن معنى كون احلبة شفاء من كل داء أهنا ال 
تستعمل يف كل داء رصفًا، بل ربام استعملت مفردة، وربام استعملت مركبة، وربام استعملت 

مسحوقة وغري مسحوقة، وربام استعملت أكاًل ورشبًا وسعوطًا وضامدًا وغري ذلك . 

وقد تبني من رشح األحاديث ولفظها أن االستعامل املسبق واملداومة عليها قبل حدوث 
املرض، باإلضافة إىل االستعانة هبا بعد حدوثه لكل ذلك من أفضل طرق التداوي باحلبة 
السوداء، وأهنا بذلك وال ريب تدفع عن اجلسم كل مرض بال استثناء وذلك بمشيئة اهلل إن 

شاء رصفه وإن شاء أوجب حصوله . 
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استخدام علماء المسلمين للحبة السوداء في عالج األمراض 

التأثريات  من  العديد  هلا  بأن  العريب  الشعبي  الطب  القدم يف  منذ  السوداء  احلبة  عرفت 
الطبية، واستخدمت لعالج احلمى، نزالت الربد، الصداع، آالم املفاصل، وكطاردة لديدان 
املعدة ولعالج  عدوى األمراض امليكروبية ... الخ  )El-Kadi and Kandil 1986( . وقد 
الكتب،  السوداء وذكر منافعها يف أمهات  العديد من علامء املسلمني يف وصف احلبة  برع 
وذلك أمثال ابن سينا يف كتابه) القانون يف الطب(، ابن قيم اجلوزية )الطب النبوي(، أبوبكر 
الرازي        )احلاوي الكبري( ابن النفيس  )املوجز يف الطب(، ابن البيطار )اجلامع ملفردات 
العجاب( وكذلك  ) تذكرة أويل االلباب واجلامع للعجب  األدوية واالغذية(، االنطاكي 
اإلمام الذهبي يف كتابه )الطب النبوي(، ووصفت بأهنا مسكن جيد ونافع لضيق التنفس 
لإلسهال  واملثانة،  الكىل  حصوات  ولعالج  البلغم،  لتحليل  والسعال،  الصدر  وألوجاع 
والقولون، وطارده للريح، الدرار البول، للحيض وإلدرار اللبن، للغثيان، للزكام واحلمى، 
البثور  واجلرب املتقرح، للبهاق   لالستسقاء، للبواسري، آلالم األسنان، للصمم، لتضميد 
والربص ولقلع الثآليل واخليالن، للفالج ) الشلل النصفي(، لألورام املزمنة والصلبة، لقتل 
ديدان البطن، لقرص العناكب وكرتياق للسموم )عبد العزيز، 1989 وصوان، 1992( .  

االستخدامات الطبية والنشاطات الحيوية للحبة السوداء 

التنفيس  اجلهاز  أمراض  لعالج  الشعبي  الطب  يف  بكثرة  السوداء  احلبة  استخدمت 
والدوري، ولالضطرابات املعوية يف مجيع البلدان اإلسالمية من املغرب إىل باكستان

 ) Sayed  1980 ; Riaz et al.  1996 (

وقد بدأت االستخدامات الطبية للحبة السوداء يف الظهور وبشكل واسع، واملبنية عىل نتائج 
بحثية تؤكد مفعول احلبة واملكونات اهلامة ملستخلصاهتا وذلك منذ عام 19٦0م، وازدهرت 

 Boskabady et al.   2004 يف الثامنيات والتسعينات وحتى األلفية الثالثة هلذا القرن

وقد أوضحت الدراسات املختلفة اآلثار الطبية العالجية الواضحة ملفعول احلبة السوداء 
التي عرفت بتعدد أنشطتها احليوية، فقد وجد أنه هلا نشاط مضاد لألورام والرسطانات، 

101 الطب وعلوم احلياة   اجلزء الثاين

www.almoslih.net



مضاد  للطفيليات،  مضاد  للميكروبات،  مضاد  لاللتهابات،  مضاد  للحساسية،  مضاد 
مضاد  الدم،  يف  والسكر  الضغط  إلرتفاع  ومضاد  التناسيل،   البويل  اجلهاز  ألمراض 
مضاد  التناسيل،  البويل  اجلهاز  ألمراض  مضاد  اهلوائية،  للقصبات  وموسع  لالنقباضات 
لالجهاض، مضاد للسموم، مضاد للروماتيزم وهلا نشاط فعال مضاد لألكسدة وحمفز قوي 
آمنة  ومستخلصاهتا  السوداء  احلبة  أن  الدراسات  من  العديد  أكدت  وقد  املناعي.  للجهاز 

وعديمة السمية عىل األعضاء املختلفة جلسم اإلنسان أواحليوان 

( El-Kadi et al  1989 ; Bamosa et al 1997; Zaoui et al  2002a; Ali and Blunden   2003 )     

 مكونات الحبة السوداء : 

تم التعرف عىل مكونات احلبة السوداء ومنها العديد من املكونات النشطة والفعالة 
جيدًا  مصدرًا  السوداء  احلبة  اعتبار  املمكن  من  أنه  واتضح  حديثة،  طرق  بعدة  املعزولة 
الكربوهيدرات ) ٣٤%(  الربوتني )%20(،  العايل من  املتوازن، وذلك ملحتواها  للغذاء 
للمعادن  مصدرًا  كوهنا  إىل  باالضافة   ،)%٤0 إىل   ٣2( من  نسبتها  ترتاوح  والدهون 
واألمالح مثل الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، احلديد والفسفور . وعىل الرغم من 
أهنا تعمل كمساعدات  تتواجد بكميات ضئيلة )1.8– ٣.٧%( إال  املعادن  أن غالبية 
التي  للحبة  األخرى  املحتويات  أما  اإلنزيمية،  الوظائف  ملختلف  هامة  إنزيمية 
الزيت   ،)Fixed oil( الثابت  الزيت  فهي  احليوية  ألمهيتها  بدقة  دراستها  ومتت  عرفت 
)Alkaloids(،صابونيات    )Volatile or Essential oil(،قلويدات  أوالعطري  الطيار 

)Saponins( وغريها.)جدول 1(. 
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جدول )1( : املحتوى الكيميائي والعنا�صر الفعالة يف احلبة ال�صوداء
Chemical composition   including active componets of Nigella sativa seed

Group Sub-group Components

Fixed oil
(32 – 40% )

Unsaturated
fatty acids

Arachidonic eicosadienoic . Linoleic   
linolenic . oleic and almitoleic acid .

Saturated fatty acids Palmitic   stearic and myristic acid .

Beta – sitosterol  
Cycloeucalenol  
Cycloartenol sterol esters and
sterol glucosides .

Volatile oil
(0.4 – 0.45%)

Nigellone(Dithymoquinone)  
thymoquinone thymohydroquinone   
thymol   Carvacrol    & β-pinene   d- 
limonene d –citronellol   p-cymene 
and 2-(2-methoxypropyl ) -5-
Methyl-1 4-benzenediol .

Proteins
(16-19.9%)

Amino acids
Arginine glutamic acid leucine   
lysine methionine tyrosine   
praline and threonine   etc .

Alkaloids
Nigellicine nigellidine   
nigellimine –N-oxide .

Coumarins
6-methoxy – coumarin
7- hydroxyl – coumarin
7-oxy –coumarin .

Saponins : Triterpenes Alpha – hedrin

Steroidal
Stery1-glucosides  
Acety1 – stery1-glucoside .

Minerals
(1.79-3.74%)

Calcium phosphorous  
Potassium sodium and iron .

Cabohydrates
(33.9%)
Fiber (5.5%)
Water (6%)
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دراسة النشاط ضد بكتيري للحبة السوداء

Antibacterial activity of Nigella sativa

التعرف عىل تأثري احلبة السوداء  )Black seed( املضاد ملسببات اإلسهال البكتريية ُيعد 
هدفًا قياًم بعدما جاء ذكرها يف الطب النبوي لالستشفاء من كل داء، فقد تم يف هذه الدراسة 
التعرف عىل  تأثريات احلبة السوداء املثبطة والقاتلة لبكترييا الساملونيال املسببة لالضطرابات 
املعوية . وشملت الدراسة النوع السريولوجي تيفيميوريم والنوع السريولوجي إنرتيتيديس، 
الشيجال   كوالي،  اإليرشيشيا  مثل  البكتريية  األنواع  ببعض  حساسيتهام  مقارنة  ومتت 
املخربية  التجارب  يف  استعلمت  وقد   . إرجينوزا  وسيدوموناس  أورياس  ستفيلوكوكاس 
التجاري اخلام، باإلضافة إىل  بذور احلبة السوداء املسحوقة كامدة خام )Crude( والزيت 

مستخلصاهتا )Extracts(، التي استخلصت مبارشة من احلبة السوداء بعدة طرق. 

م�صتخل�صات احلبة ال�صوداء :

 1- الزيوت التجارية : 

اختربت أنواع خمتلفة من زيوت احلبة السوداء التجارية املستخلصة بالعرص للتعرف عىل 
وموجبة  سالبة  خمتلفة  بكتريية  ألنواع  طبية  عزالت  زراعة  وعند  ميكروبية  الضد  فعاليتها 
وبرتكيزات  املستحلبة  الزيوت  إليها  واملضاف  الصلبة  مولرهنتون  أجار  بيئة  عىل  اجلرام 
 ،])Minimum inhibitory concentration( MIC[ املثبطة    الرتاكيز  أقل  ملعرفة  خمتلفة 
للزيت  امللحوظة   S. aureus أورياس  ستفيلوكوكاس  بكترييا  حساسية  النتائج  أظهرت 
التجاري   الذي ثبط نموها عند تركيز 1.٥٦ ملجم/مل، وهوأقل تركيز مثبط بني الرتاكيز 
نموبكترييا  الزيت  ثبط  فقد  وبفارق معنوي كبري،  اجلرام  السالبة  البكتريية  املثبطة لألنواع 

ايرشيشيا كوالي E. coli عند تركيز 100ملجم/مل ) 2000ملجم / 20 مل ( .
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 2  - م�صتخل�صات احلبة ال�صوداء 

   تاأثري الإ�صتخل�س بالكحول الإيثيلي : 

احلبة  مسحوق  ومستخلص  السوداء  احلبة  لزيت  الرتكيزات  من  العديد  مقارنة  متت 
واستخدمت  السائل،  اآلجار  مع  ومزجت   ،)Solvent extraction( باإليثانول  السوداء  
طريقة التخفيف عىل بيئات وبرتكيزات خمتلفة ملعرفة أقل الرتاكيز املثبطة )MIC( للزيوت 
عىل أنواع خمتلفة من البكترييا السالبة واملوجبة اجلرام واملسببة الضطرابات معوية، وهي 
ساملونيال تيفيميوريم S. typhimurium، شيجال  فلكسنري S. flexneri، ايرشيشيا كوالي 
E. coli وبكترييا ستفيلوكوكاس أورياس S. aureus والتي نرشت عىل سطح اآلجار كل 

عىل حدة بلقاح قدره حوايل ٤10 وحدة بكتريية / ملليلرت  . 

كانت  اجلرام  املوجبة  أورياس  ستفيلوكا  بكترييا  بأن  عليها  املتحصل  النتائج  وأظهرت 
أكثر األنواع حساسية لألنواع املختلفة من الزيت، وظهر أفضلها تثبيطًا مستخلص بذور 
احلبة السوداء باإليثانول )كحويل ايثييل(، الذي أعطى تثبيطًا كاماًل للنموعند تركيز ٧8.0 
يليها  ملجم/مل،   1.٥٦ بلغت   )MIC( التجارية  الزيوت  أعطت  حني  يف  ملجم/مل. 
حساسية بكترييا ايشرييشيا كوالي السالبة اجلرام، التي أظهرت حساسية أعىل ملستخلص 
بذور احلبة السوداء باإليثانول، وثبط نموها عند تركيز تثبيطي )MIC( بلغ ٥0 ملجم/مل، 
يليها نوعي الزيت التجاري اخلام  الذي أعطى تثبيطًا واضحًا عند الرتكيز 100 ملجم/مل 

)جدول 2(.

  المستخلص المائي للحبة السوداء 

  حتديد التاأثري التثبيطي بطريقة احلفر )الآبار( والنت�صار يف الآجار :

 Well اآلجار  يف  احلفر  بطريقة  املائي  للمستخلص  بكتريي  ضد  النشاط  قياس  عند 
diffusion method وقياس أقطار مناطق التثبيط )Inhibition zone(، فقد أظهرت النتائج 

اخلاصة  القياسات  من  أعىل  اجلرام   املوجبة  للبكترييا  التثبيط  مناطق  قياسات  متوسط  أن 
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بالبكترييا سالبة اجلرام  عىل وجه العموم، إضافة إىل أن بكترييا الساملونيال أظهرت كام سبق 
يف النتائج حساسية أعىل للمستخلص املائي الغري معامل حراريًا وبمناطق تثبيط متوسطها 
1٣ ± 1 ملليمرت، يف حني أظهرت مناطق تثبيط أقل مع املستخلصات املائية املعاملة حراريًا 
ملدة ٥ دقائق فقط وبلغ متوسط أقطارها  10.٥ ± 0.٥، أما املستخلص املائي الذي سخن 

ملدة تزيد عن ٥ دقائق فلم يسجل هلا منطقة تثبيط واضحة ) جدول  ٣ ( . 

أما بالنسبة لبكترييا ستفيلوكوكس أورياس  S. aureus فإن املستخلصات املائية متيزت 
بتفاوهتا النسبي يف قياسات متوسط أقطار التثبيط، وكان أعالها يف حالة املستخلص املائي 
املعامل حراريًا ملدة ٥ دقائق، يليها املستخلص املائي الغري معامل حراريًا وأخريًا املستخلص 
املائي املعامل حراريًا ملدة 10 دقائق )  2٤ ± 1 ملليمرت، 20.٥ ± 0.٥ ملليمرت و18 ± 1 

ملليمرت ( عىل ا لتوايل ) جدول ٣ ( . 

 الشكل) 1 ( يوضح االختالفات يف قياسات أقطار مناطق التثبيط للمستخلص املائي 
للحبة السوداء الطبيعي واملعالج حراريًا عىل بكترييا الساملونيال  والبكترييا العنقودية.   

بكترييا  عليه  النامي  الطبق  يف  معنوية  تثبيط  ملنطقة  مكربة  صورة  يظهر   )   2  ( الشكل 
استفيلوكوكاس أورياس S. aureus وهي ناجتة عن املستخلص املائي لبذور احلبة السوداء 
املسحوقة واملعامل حراريًا بالتسخني عىل محام مائي ملدة ٥ دقائق، وبلغ متوسط أقطارها 
2٤ ± 1 ملليمرت، وهي املعاملة األقوى تأثريًا عىل البكترييا املوجبة اجلرام ويوضح)شكل 

٣(و)جدول٤( أقل الرتاكيز املثبطة هلذا املستخلص.

الماء  في  للذوبان  القابلة  السوداء  الحبة  مواد  بعض  استخالص    
واختبار تأثيرها الضد بكتيري  

 1- ا�صتخل�س القلويدات :

بكترييا              عىل  تأثريها  واختبار  السوداء  احلبة  يف  املتواجدة  القلويدات  استخالص  تم 
S. aureus موجبة اجلرام وبكترييا  S. typhimurium سالبة اجلرام وذلك بطريقة احلفر يف 
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اآلجار. وقد استجابت البكترييا املختربة بنوعيها السالبة واملوجبة اجلرام لتأثري القلويدات.

بكترييا ستفيلوكوكاس أورياساملوجبة اجلرام أكثر حساسية لتأثري القلويدات من بكترييا 
ساملونيال تيفيميوريم سالبة اجلرام، فقد بلغت أقطار مناطق التثبيط 2٤ ± 2 ملليميرت و٥.9 

التوايل )شكل٤(.  ± 0.٥ ملليمرت عىل 

  2- ا�صتخل�س املواد غري  القلويدية  :  

للتعرف عىل تأثري املواد الغري قلويدية والذائبة يف املستخلص املائي للحبة عىل البكترييا، 
فقد تم فصل هذه املواد من املستخلص املائي باستخدام مذيب الكلورفورم الذي ال خيتلط 

باملاء، وتم اختبار نشاط املواد الناجتة بطريقة احلفر يف اآلجار   . 

عنها   S. aureus اجلرام  موجبة  البكترييا  عىل  قويًا  تأثريًا  املواد  هلذه  أن  لوحظ  ولقد 
تاثريها عىل  أن  لوحظ  كام  اجلرام،  السالبة   S. typhimurium تيفيميوريم  الساملونيال  عىل 
البكترييا موجبة اجلرام كان أقوى من تأثري القلويدات عليها بدرجة معنوية كبرية، حيث 
بكترييا ستفيلوكوكاس  قلويدية عىل  الغري  واملواد  للقلويدات  التثبيط  مناطق  أقطار  كانت 
أورياسS. aureus  ]2٤ ± 2 مم [ و]٤1 ± 1 مم [ عىل التوايل    حيث تظهر منطقة التثبيط 
األكرب ]٤2 ملليمرت[ نتيجة لتأثري املواد الغري قلويدية املفصولة من املستخلص املائي لبذور 
احلبة السوداء، ويظهر لونًا بنيًا منترشًا حول احلفرة مما يرجح وجود الثيموكينون الذي يتميز 

بلون البني يف املستخلص ) شكل ٥ (  

ويظهر يف شكل ) ٦ ( : التأثري التثبيطي الواضح لكل من القلويدات واملواد غري قلويدية 
  .S. typhimurium و S. aureus خاصة عىل بكترييا

مستخلصات مسحوق الحبة السوداء بمذيبات عضوية : 

 ،)Acetone( األستون  العضوية،  املذيبات  بواسطة  معمليًا  احلبة  مسحوق  استخلص 
واستخدمت   .)Diethyl ether( واإليثر   )Hexane( اهلكسان   ،)Ethanol( اإليثانول 

لدراسة تأثريها املثبط والقاتل باإلضافة إىل الزيت التجاري املنتج بالعرص.

107 الطب وعلوم احلياة   اجلزء الثاين

www.almoslih.net



قيا�س التاأثري التثبيطي والقاتل بطريقة التخفيف يف الأنابيب : 

بدراسة التأثريين املثبط والقاتل بطريقة كمية لكل من الزيت التجاري واملستخلصات 
باملذيبات العضوية، واملستخدمة برتكيزات خمتلفة عىل عزالت حساسة ومقاومة ملضادات 
السريولوجي  والنوع  تيفيميوريم  السريولوجي  النوع  الساملونيال  بكترييا  من   حيوية 
املثبطة  الرتاكيز  قيم  أن  النتائج  أوضحت  أورياس،  ستفيلوكوكاس  وبكترييا  انرتيتيديس  
البكترييني  النوعني  باختالف  ختتلف  واضحة  فروقًا  بينها  تظهر   )MBC( والقاتلة   )MIC(
لالنواع  ملجم/مل   ٦٤ من  أكرب  إىل  القيم  هذه  ارتفعت  فقد  اجلرام،  والسالبة  املوجبة 
واملقاومة  احلساسة  السريولوجني  النوعيني  عزالت  من  كل  يف  النتائج  وتساوت  السالبة. 

ملضادات احليوية ) جدول ٥ ( . 

يف املقابل فإن بكترييا S. aureus  املوجبة اجلرام، ظهرت أكثر حساسية للزيوت التجارية 
املستخلصة  للزيوت  املنخفضة  التثبيط  قيم  وتراوحت  عضوية،  بمذيبات  واملستخلصات 
بني 0.٤ – 0.8 ملجم/مل، وبقيمة تثبيط أعىل يف حال استخدام الزيت التجاري بلغت 
الرتاكيز  أقل  قيم  تراوحت  حني  يف   ،) ملليلرت   / ميكروجرام   1٦00  ( ملجم/مل   1.٦
القاتلة ملستخلصات املذيبات العضوية بني 0.8 – 1.٦ ملجم/مل، وبقيمة أعىل للزيت 

التجاري بلغت ٣.2 ملجرام / مل )٣200 ميكروجرام/ مل(. 

 0.٤ بقيم   واإليثر  اهلكسان  مستخلص  حال  يف  أقلها  والقتل  التثبيط  قيم  ظهرت  وقد  هذا 
 – اآلستون  مستخلص  اختبار  حال  يف  وتساوت  التوايل،  عىل  ملجم/مل   و0.8  ملجم/مل 
ملستخلص  القاتل  الرتكيز  قيمة  وكانت  0.8ملجم/مل،  التثبيط   قيمة  وبلغت  واإليثانول 

األستون هي األعىل من بني مجيع املستخلصات الزيتية وبلغت 1.٦ ملجم/مل )جدول ٥(. 

النشاط ضد بكتيري للهيدروثيموكينون المستخلص من  الحبة السوداء: 

عند تربيد مستخلصات احلبة السوداء باملذيبات العضوية السابق ذكرها، ترتسب بلورات 
الثيموهيدروكينون ) El-Fatatry  1975(  التي تم فصلها واختبار تأثريها عىل البكترييا.  
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:MBC و  MIC قيا�س الن�صاط �صد بكتريي بتحديد

التخفيف  بطريقة   )MBC( والقاتلة   )MIC( املثبطة  البلورات  تراكيز  أقل  حتديد  تم 
مادة  أن  التجارب  من  واتضح  صلبة،  انتخابية  بيئات  عىل  الزراعة  ثم  األنابيب،  يف 
نشاطًا  متتلك  املستخلصات  مجيع  يف  املتواجدة  البيضاء  الكريستالية  الثيموهيدروكينون 
فعااًل ضد بكترييا الساملونيال بنوعيها املختلفني سريولوجيًا وللعزالت احلساسة واملقاومة 
ملضادات احليوية وتراوحت قيمة الرتاكيز املثبطة بني 1.2-0.8 ملجم/مل ومتتلك نشاطًا 
أكثر كفاءة عىل بكترييا ستفيلوكوكاس اورياس التي ثبط نموها عند تركيز 0.٤ ملجم/
مل، وظهرت تلك الرتاكيز متامثلة يف العزالت احلساسة واملقاومة ملضادات احليوية أيضًا . 

ملجم/مل                 1.٦ –  0.8 بني  تركيزاهتا    تراوحت  فقد   )MBC( القاتلة  التأثريات  أما 
و0.8 ملجم/مل لكل من بكترييا الساملونيال وسنكثيلوكوكاس آدرياس عل التوايل. 

موجبة  البكترييا  واإليثرعىل  اهلكسان  ملستخلصات  املثبطة  الرتكيزات  انخفاض  ويفرس 
 )TQ( الثيموكنيون  مركب  العطرية،خاصة  الطيارة  اهلامة  املركبات  الحتوائهامعىل  اجلرام 
وبنسب أعىل من تلك املوجودة يف املستخلصات األخرى  بينام تؤثر مستخلصات املذيبات 
 )THQ(العضوية  املربدة بفاعلية عىل البكترييا سالبة اجلرام لوجود مركب الثيموهيدروكنيون

.)THQ.(وحلساسية االنواع سالبة اجلرام هلذا املركب

التاأثري التعاوين لكل من الثيموكينون والثيموهيدروكينون مع م�صادات احليوية 

متت دراسة التأثري التعاوين  لكال من TQ و THQ مع مضادات احليوية  الشائعة االستخدام 
لعالج العدوى البكتريية مثل:

 )ampicillin cephalexin chloramphenicol tetracycline getamicin and ciprofloxacin( 
بنسبة تصل إىل٣0 % وظهرت مناطق  تأثري تعاوين للمركبني مع غالبة املضادات  وسجل 

تثبيط واسعة حول األقراص يف أطباق األجار امللقحة بالبكترييا )شكل 8( 
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Table -2  Minimum inhibitory concentration of commercial oil and ethanol 
extract on Salmonella typimurium Shigella flexneri   Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus . 

Bacteria

Ethanolic 

extract
Commercial oil

(mg/ml)

Salmonella typhimurium > 100 > 100

Shigella flexneri > 100 > 100

Escherichia coli. 50 100

Staphylococcus aureus 0.78 1.56

* Oil and extracts were emulsified in casein before addition to Muller – 
Hinton agar.

Table -3   Inhibition zones of aqueous extracts of N. sativa on Salmonella 
typhimurium Salmonella entritidis and Staphylococcus aureus . 

Heat treatment 
of extract

Treatment 
time

Inhibition zone ( mm )

Salmonella 
typhimurium

Salmonella 
entritidis

Staphylococcus 
Aureus

Not heated - 13 ± 1 13 ± 1.5 20.5 ± 0.5

Heated 5 min 10.5 ± 0.5 10 ± 0.5 24 ± 1

Heated 10 min - - 18±1
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Table  -4   Antibacterial activity of aqueous extracts of Nigella sativa  seeds 
treated and not treated with heat . 

Treatment
Salmonella 

typhimurium

Salmonella 

enteritidis

Staphylococcus 

aureus

mg /ml ( black seed equivalent ) 

Not heated

MIC 100 100 12.50

MBC 200 200 12.50

Heated for 5 min
MIC 200 200 3.12

MBC 200 200 6.25

Heated for 10 min

MIC > 200 > 200 6.25

MBC > 200 > 200 12.50

111 الطب وعلوم احلياة   اجلزء الثاين

www.almoslih.net



Figure-1 Diameter of inhibition zones of heat treatment of Nigella Sativa 
aqueous extracts on the inhibition of Salmonella  typhimurium  Salmonella 
enteritidis  and staphylococcus aureus . 
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Figure-2 Inhibibiton zone of aqueous extract of Nigella sativa seed on 
Stophylococcus aureus . The extract was heated on water bath for 5 min in 
tightly closed tubes .  

Figure-3 Determination of the minimum bactericidal concentration of 
aqueous extracts of Nigella sativa seed on Staphylococuus aureus . The 
plate on the left hand side shows the results of aqueous extract which were 
not heated   while the aqueous extract of the plate on right hand side were 
heated for 5 min.
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Table -5   Bacteriostatic ( MIC ) and bactericidal ( MBC ) activity of  commercial 
Nigella Sativa oil and extracts by organic solvents on Salmonella serovars  
and Staphylococcus aureus .

 Bacteria**

Oil of Nigella sativa
( mg/ml )

Crude 
oil*

Acetone 
extract

Ethanol 
extract

Diethy 
lether  

extract
Hexane
extract

S. typhimurium (s) MIC MBC >64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

S. typhimurium (R)MIC MBC >64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

S. enteritidis ( s ) MIC MBC >64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

S. enteritidis ( r ) MIC MBC >64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

>64.0
>64.0

S. aureus  ( s )    MIC MBC 1.6
3.2

0.8
0.8

0.8
1.6

0.4
0.8

0.4
0.8

S . aureus ( r )   MIC MBC 1.6
3.2

0.8
0.8

0.8
1.6

0.4
0.8

0.4
0.8

* All crude oils exhibited the same results  .
** (s)  sensitive to antibiotics; (r)  resistant to antibiotics
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Figure-5 Inhibition zone produced by 
non–alkaloid substances in water extract 
of Nigella sativa on Staphylococcus aureus. 

Figure-4 Inhibition zone produced by 
alkaloids extracted from Nigella sativa 
seed on Staphylococcus aureus . 

Figure-6  Inhibiton zones of water soluble substances extracted from 
Nigella sativa  seed . 
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Figure -7  Zones of inhibition of staphylococcus aureus produced by disks 
of commercial (crude) Nigella sativa oil and ethanol extract .
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يتضح من النتائج السابقة ما يلي :

 يمكن إرجاع كفاءة مستخلص احلبة السوداء املائي ضد البكترييا املمرضة والتي تشمل 
األنواع موجبة وسالبة اجلرام يف هذه الدراسة إىل عدة أسباب منها : - 

1- احتواء امل�صتخل�س املائي على ن�صبة من مركبات الزيوت العطرية الطيارة التي 
متتاز بنشاط ضد ميكرويب بام فيها الثيموكنيون Thymoquinone وهواملركب األكثر تواجدًا 
 Kahsai  2002 ; AL-Jabre (  وذونشاط ضد ميكرويب عايل )Volatil oil( يف الزيوت الطيارة
 Thymohydroquinone والثيموهيدروكنيون   )et al.  2003 ; Ali and Blunden  2003
 Thymol  1990 ( ;  والثيمول )Mouhajir et al.   1999 ;(  ويتواجد بكميات عالية أيضًا
 Carvacrol(  ) كارفاكرول ، Rasooli and Mirmostafa   2003 ( )Deans and Svoboda

 Carvone (والكارفون ) limonene ليمونني ، Pol and Smid   1999( ;) Ultee et al.2002
 P-cymene & terpininene  )Gulluce ; السيمني والرتبينات   ،)Oumzil et al. 2002

 ) ;Halwani et al.  1999 ( DAntuono et al 2002  et al.  2003

الزيوت  استحالب  عىل  تساعد  التي  الصابونيات  عىل  املائي  املستخلص  احتواء   -2
واألمحاض الدهنية يف املاء، مما يسهل ذوباهنا وبالتايل إعطاء املستخلص كفاءة ضد بكتريية 

 .  ) Kumara and Huat   2001( واضحة

الذائبة يف املستخلص املائي وتضيف إليه  القلويدات كأحد املكونات اهلامة  ٣- وجود 
 .  ) Morsi   2000 ( - أيضًا نشاطًا -ضد بكتريي

الزيوت  مكونات  كأحد  الدهنية  األمحاض  من  متفاوتة  مستحلبة  كميات  وجود   -٤
 Linolenic املشبع  الدهني غري  اللينولينك  أن حلمض  أثبت معمليًا وحيويًا  الثابتة، حيث 
                                                             Halwani et al.1999( للبكترييا  مضادًا  نشاطًا  السوداء،  احلبة  يف  املوجود   acid

أكثر  من  اللنيولنيك  محض  ويعد    .)Morel et al.  2003 ; Bourboulis et al.  2000
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 free falty acids  ) السوداء وبشكل حر  احلبة  تواجدًا يف  املشبعة  الدهنية غري  األمحاض 
دهني  شكل  يف  وليس  حرًا  وجوده  ويفرس   ،)Babayan et al. 1978; AL-Jassir 1992
 Lipase Ustun et al.1990 ; Riaz et al.  1996 بسبب حمتوى البذور العايل من انزيم الليبيز
Conconi et al.1996 ; DAntuono et al .2002 ;(. ويبدوأن مجيع تلك العوامل املوجودة 
والصابونيات،  القلويدات  مثل  كليًا  ذائبة  كانت  سواء  له  واملكونة  املائي  املستخلص  يف 
أومستحلبة مثل الزيوت الطيارة واألمحاض الدهنية الثابتة، فإهنا تتداخل مع بعضها البعض 
بشكل تعاوين وتؤدي إىل إعطاء املستخلص تأثرياته الدوائية ونشاطه املضاد للميكروبات . 

" للزيوت التجارية أواملستخلصات باملذيبات العضوية  "ضد ميكرويب  الـ  ٥- النشاط 
الطيارة  الزيوت  من  نسبة  عىل  البارد   عىل  املعصورة  التجارية  الزيوت  احتواء  إىل  يعزى 
واألمحاض الدهنية أما املستخلصات باملذيبات العضوية فإهنا بالإلضافة للزيوت الطيارة 

فإهنا حتتوي عىل قلويدات تذوب يف املذيبات املستعملة بنسب خمتلفة .

وتزداد  فعال  بكتريي  ضد  نشاط  هلام  والثيموهيدروكينون  الثيموكينون  من  كال   -٦
فعاليتهام بتناول احلبة السوداء كمحفز تعاوين لزيادة فعل املضادات احليوية يف القضاء عىل 

البكترييا املمرضة.

اآليات عمل بع�س عنا�صر احلبة ال�صوداء كمادة م�صادة للن�صاط البكتريي

   هناك حماوالت للتعرف عىل آلية تأثري بعض مكونات احلبة السوداء التي هلا تأثري ضد 
بكتريي، فقد  أوضحت بعض األبحاث التأثري الضد ميكرويب للمونوتربينات  وهي أحد 
مكونات الزيت الطيار للحبة السوداء، إىل ارتباطها بدهون الغشاء السيتوبالزمي للبكترييا         
  )  Free lionolenic acid  ( احلر  اللينولينك  (. كام أن محض   Southwell et al.  1993  (
لرتكيبه  وذلك  البكترييا  بأغشية  لالرتباط  أيضًا  مؤهل  الثابت  الزيت  مكونات  وهوأحد 
الكيميائي غري القطبي مثل األغشية اخللوية، وارتباط هذه املركبات باألغشية قد يؤدي إىل 

واحد أوأكثر من االحتامالت التالية : 

اخلاليا  يف  النفاذية  حواجز  يف  خلل  بإحداث  السيتوبالزمي،  الغشاء  نفاذية  زيادة   -1
امليكروبية . 
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2- حتطيم الغشاء السيتوبالزمي يف البكترييا . 

األوكسجني  نقل  سلسلة  يف  الداخلة  اإلنزيامت  ومرافقات  اإلنزيامت  عىل  التأثري   -٣
التنفسية، واملوجودة يف الغشاء السيتوبالزمي يف البكترييا وتثبيط عملها.

 ) Andrews et al1980  ; Sikkema et al.  1995 ; Hili et al.1997 ; Cox et al.1998 ; Cox et al.2001 (

ووجد  البكترييا  عىل   )TQ( الثيموكنيون  تأثري  آلية  دراسة  تم  فقد  أخرى  ناحية  ومن 
بكترييا  يف   RNA الريبوزي  النووي  احلمض  بناء  وكذلك  الربوتني  بناء  وبفاعلية  يثبط  أنه 
 ) Kahsai2002  ( . األمر الذي يفرس شدة حساسيتها له ،S. aureus ستفيلوكوكس أورياس

للحبة  البكتريي(  )�صد  الن�صاط  اأن  معمليًا  توؤكد  �صابقًا  الواردة  النتائج  جميع 
ال�صوداء يتواجد يف: 

أ- املستخلصات املائية : وهي تؤثر عىل البكترييا سالبة اجلرام وموجبة اجلرام . 
ب- املستخلصات باملذيبات العضوية : وهي تؤثر أكثر عىل البكترييا موجبة اجلرام   

جـ - الثيموكينون والثيموهيدروكينون   : وهي تؤثر عىل البكترييا املوجبة والسالبة اجلرام. 

حقيقة  بإثبات  السوداء  احلبة  فوائد  من  جلية  فائدة  الدراسة  هذه  تثبت  أن  ونأمل  هذا 
احليوية  والذي  املقاومة ملضادات  للسالالت  املدى  حتى  الواسع  بكتريي  الضد  نشاطها 
البكتريية وهذا يعطي األمل يف االستغناء  العدوى  القضاء عىل  يمكننا من استخدامها يف 
مستقباًل عن االستعامل املفرط يف العالج بمضادات احليوية من جهة، وتفعيل عمل اجلهاز 
املناعي من جهة أخرى والذي يعمل بدوره عىل مكافحة األمراض وحتى املتسببة عن نقص 

املناعة مثل الرسطان واإليدز والتي عجز الطب يف القضاء عليها حتى اليوم . 

  هذه احلقيقة التي أثبتها العلم حديثا سبق هبا قول  املصطفى صىل اهلل عليه وسلم  "إن 
هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام«  ) صحيح البخاري :٥٦8٧   ( . 
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