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ألذ عالج للكحة

مي��ك��ن أن ي��ع��م��ل ال��زع��ت��ر على
حتسني الشهية.
حتسني وظائف الكبد.
يعتبر الزعتر مفيدا ً في حاالت
عدوى اجلهاز الهضمي.
يعتبر الزعتر «أوراق���ه وزيته
األساسي» مصدرا ً جيدا ً ملضادات
األك��س��دة التي حت��ارب اجل��ذور
احل���رة ،وتخفض م��ن اإلج��ه��اد
التأكسدي في اجلسم.
وجِ د ملستخلصات الزعتر املائية
تأثيرات مضادة للفيروسات،
يحتوي الزعتر على مركبات
كيميائية تساهم ف��ي محاربة
البكتيريا والفطريات.
حتمل الزيوت الطيارة املوجودة
في الزعتر تأثيرات مضادة وجِ د
للزيوت الطيارة املستخلصة من
الزعتر تأيرات مضادة للبكتيريا
وباإلضافة إلى الفوائد التي مت
ذكرها أع�لاه ف��إن ه��ذه العشبة
حتتاج إل��ى املزيد من األبحاث
العلمية الك��ت��ش��اف امل��زي��د من
األدوار والفوائد التي ميكن أن
متنحها ،والتي لم يتم اكتشافها
بعد.
األع����راض اجل��ان��ب��ي��ة وم��وان��ع
االستعمال يعتبر تناول الزعتر
بالكميات املوجودة في الطعام
بشكل اعتيادي آمنا ً في البالغني
واألط���ف���ال ،كما أن استخدامه
لألغراض العالجية يعتبر آمنا ً
أي��ض��ا ً ع��ن��دم��ا ي��ت��م استخدامه
بفترات قصيرة ،ولكنه ميكن
أن يسبب أملا ً في البطن ،كما أن

تناوله بالكميات املوجودة عادة
في الطعام يعتبر آمنا ً في فترات
احلمل وال��رض��اع��ة ،ولكن مدى
أمانه باجلرعات العالجية في
هذه الفترات ليس معروفاً ،ولذلك
يجب جتنبها.
وي��ج��ب أخ���ذ احل��ي��ط��ة واحل���ذر
م���ن ِق��� َب���ل األش���خ���اص ال��ذي��ن
يعانون من حساسية من عشبة
األوريجانو «الزعتر البري» أو
أي م��ن أع��ش��اب عائلة النعنع،
حيث ميكن أن يسبب الزعتر لهم
حساسية أيضاً ،كما يجب جتنبه
ف��ي األش��خ��اص ال��ذي��ن يعانون
من احلاالت الصحية احلساسة
للهرمونات ،مثل سرطان الثدي
والرحم واملِبيض ،وداء بطانة
ال���رح���م امل��ه��اج��رة  ،ح��ي��ث إن
الزعتر ميكن أن يعمل كهرمون
األستروجني ،مما ميكن أن يزيد
من سوء هذه احلاالت.
ويجب أن يتم التوقف عن تناول
عشبة ال��زع��ت��ر ق��ب��ل أسبوعني
على األقل من مواعيد العمليات
اجلراحية ،ذلك أنه ميكن أن يعمل
على إبطاء تخثر الدم ،مما ميكن
أن يرفع من خطر النزيف خالل
العمليات اجلراحية.
التفاعالت الدوائية نظرا ً لتأثير
الزعتر في إبطاء تخثر الدم ،فهو
يتفاعل مع األدوي��ة التي تعمل
أيضا ً على إبطائه ،أي مع األدوية
امل��ض��ادة لتخثر ال���دم ،ويرفع
ه��ذا التفاعل من خطر اإلصابة
بال َكدَمات والنزيف.

