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الخالصة

 عنػد اسػتخداـ محمػوؿ%42.7 استيدفت الدراسة الحالية استخالص أوراؽ الزيتوف إذ كانت نسبة االستخالص
 كحػػوؿ أليمػ وعنػػد تحميػػؿ اللماليػػة المةػػادد ل كسػػدد بت ػػدير%.8  عنػػد اسػػتخداـ محمػػوؿ%6 كحػػوؿ أليمػ و%08
 غػػـح كحػػامك كاليػػؾ عنػػد اسػػتمماؿ محمػػوؿ االسػػتخالص/ (ممغ ػػـ47 كميػػة اللين ػوالت الكميػػة بالمسػػتخمص وكانػػت
620 و626  كحػوؿ أليمػ ىػ%08 و%.8  لمحمػوؿ مسػػتخمصPV  وكانػت ييمػػة البيروكسػيد2  كحػوؿ أليمػ%08

 وكان ػػت2(ppm)  ج ػػزا ب ػػالمميوف088 و68 ح عمػػل التػ ػوال عن ػػد اس ػػتمماليا ب ػػالتراكيزmmoles/Kg( 626 و72.و
%08  وج ػػود المركب ػػات اللينولي ػػة لمس ػػتخمص أوراؽ الزيت ػػوفHPLC نت ػػاال التحمي ػػؿ الكروموت ػػوكراف ع ػػال الكل ػػااد
Apigenin-7-O- ,Verbascoside ,Luteolin-7-glucoside ,Oleuropein كح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ أليمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 وعنػػد ييػػاس اللماليػػة2 ( عمػػل الت ػوالmg/g.d.wol( 120 ,0821 ,0626 ,682.  وبالكميػػات التاليػػةglocoside

Staphlococcus

aureus.  كحػػوؿ أليمػ ػ ةػػد بكتري ػػا%08 المةػػادد لمميكروب ػػات لمسػػتخمص أوراؽ الزيت ػػوف

Candida-  الس ػػالبة لة ػػبغة كػ ػراـ وعم ػػل خميػ ػردPseudomonas

sp.  وE-Coli الموجب ػػة لة ػػبغة كػ ػراـ و

 أظير فماليػة مةػادد%08  أي فمالية بينما مستخمص ذو التركيز%.8  لـ يظير المستخمص الكحولalbicans
 (ممػػـح بينمػػا كانػػت04 Staphlococcus aureus.  إذ كػػاف ممػػدؿ يةػػر اليالػػة التلبيةيػػة لمبكتريػػا2لمميكروبػػات

candida albicans.  (ممـح ولخميرد07 Pseudomonas aeuroginsa.  (ممـح ولبكتريا07 E-Coli لبكتريا

2 عند نلس التراكيزGentamycin  (ممـح بالم ارنة مع المةاد الحيوي04

 فعاليااة مسااتخمص روراق الزيتااون، فعاليااة مسااتخمص روراق الزيتااون المضااادة لألكساادة، مسااتخمص روراق الزيتااون:الكممااات الماتاحيااة
.المضادة لمميكروبات

Alcoholic extraction of olive leaf and determination of antioxidant and
antimicrobial activities
R. N. A. Al-Saidi and H. A. L. Alasadi
College of Agriculture/ University of Baghdad

Abstract
The aim of this study was to extract olive leaf Where the extraction percentage was
7.24% in the use of solution 80% ethanol, 6% in 20% ethanol. Analyses of antioxidant
activity was determine The quantity of the whole phenols in the extraction and it was
34 (mg/kg) as Gallic acid in the use of extraction solution 80% ethanol. The peroxide
value (PV) for the extraction solution 20%, 80% ethanol was 5.6, 5.8, 4.2, 5.5
respectively when used in the concentration 50 and 100 (ppm). The result of High
pressure liquid chromatography (HPLC) analyses, the phenolic compound for olive leaf
extract 80% ethanol were Oleuropein, Apigenin-7-O-glucoside, Verbascoside, Luteolin7-glucoside, in this study Quantities 60.2, 16.5, 10.9, 9.8 (mg/g.d.wol), respectively.
The determinetion of antimicrobial activity to olive leaf extract against gram positive
bacteria (staphylococcus aureus.) and gram negative bacteria (Pseudomonas sp. and Ecoli) and on Yeast Candida-albicans it shown no activity for the 20% ethanol extract
while 80% ethanol extract shown antimicrobial activity compare to Gentamycin
antibiotic in the same concentration.
Key words: Olive leaf extract, Antioxidant activity of olive leaf extract, Antimicrobial activity of
olive leaf extract.

64

مجمة األنبار لمعموم البيطرية ،المجمد ( ،)8العدد (0215 ،)1

ISSN:1999-6527

المقدمة
يمػود نبػات الزيتػوف  Olea europeaإلػل الماامػة الزيتونيػة . ,0( Oleaceaeح تسػتخدـ خالةػة أوراؽ ىػذا
النبات ف عالج المديػد مػف ارمػراك ملػؿ ارنلمػونزا ,وةػغة الػدـ وداا السػكري (4ح وارمػراك السػرةانية ومةػاد

لمبكتريػػا والليروسػػات والةليميػػات واللةريػػات وذلػػؾ يمػػود الحتػواا أوراؽ الزيتػػوف عمػػل المديػػد مػػف المركبػػات الكيمياايػػة
6 ,7( Phytochemicalsح ,إذ تش ػػير الد ارس ػػات إل ػػل وج ػػود مرك ػػى فين ػػول يس ػػمل ( (Oleuropeinوى ػػو مرك ػػى
مةاد ل كسدد  Antioxidantوملػبة لمجػذور الحػرد ومدكسػد جيػد لمبروتينػات الدىنيػة المنخلةػة الكلافػة فةػال عػف
احتػ ػ ػ ػواا أوراؽ الزيت ػ ػ ػػوف فالفون ػ ػ ػػات أخ ػ ػ ػػر مل ػ ػ ػػؿ Apigenin-7-O-glucoside

Lutolin-7-glucoside,

4 ,6( Verbascosideح وى مركبات أيةية لانوية تبنل ف النبات كاستجابة إلةابة ميكروبية أو نتيجة الجروح
وى تتكوف مف حم ة أروماتيػة واحػدد أو أكلػر ومجموعػة واحػدد مػف 0( -OHح 2فػ السػنيف ارخيػرد لوحظػت اللااػدد
مػػف المنتجػػات الةبيميػػة وبػػارخص الحاويػػة عمػػل اللينػوالت واللينػوالت المتمػػددد حي ػ
وتخليؼ احتماؿ اإلةابة بارمراك المزمنة حي

يمت ػد أف ليػػا دور ف ػ الةػػحة

يوجد أكلر مف  6888مركى فينول مكتشؼ لحد اآلف (08 ,1ح

بمد إف كػاف  088مركػى فػ فتػرد السػبمينات مػف اللػرف الماةػ ولػذلؾ ف ػد اسػتيدفت الد ارسػة الحاليػة احػد النباتػات
الحاويػة عمػػل اللينػوالت المسػتمممة عمػػل نةػػاؽ واسػع فػ بمػػدنا وتػػالير ىػذا النبػػات كمةػػاد أكسػدد ةبيمػ فةػػال عػػف

تاليره عمل بمك أنواع البكتريا الشاامة2

المواد وطرائق العمل

 -االسااتخالص :تػػـ اسػػتخالص أوراؽ الزيتػػوف إذ جمػػع مػػف منة ػػة بغػػداد واتبمػػت الةري ػػة المػػذكورد مػػف يبػػؿ (00ح

الزاػػد بػػورؽ النشػػاؼ لػػـ
وسػػم ت أورؽ الزيتػػوف بخاريػػا لمػػدد  08ديي ػػة بمػػدىا بػػرد بمػػاا الحنليػػة ْ 04ـ أزيػػؿ المػػاا ا
جللػػت لمػػدد  7سػػاعة عنػػد ْ 68ـ بمػػدىا ةحن ػت ونخمػػت لتب ػػل ارج ػزاا بحجػػـ  820ممػػـ بمػػدىا أجريػػت عمميػػة
االسػػتخالص تحػػت الظػػروؼ التاليػػة (تحةػػير محمػػوؿ مػػاا مػػف الكحػػوؿ ارليمػ  ,%.8تحةػػير محمػػوؿ مػػاا

مف الكحوؿ ارليم %08ح وذلؾ بمزج الورؽ مع المحموؿ الماا مف الكحوؿ ارليم بنسبة  08/0بمدىا عػدؿ
الػ ػ  pHإلػػل  3باسػػتمماؿ ىيدروكسػػيد الةػػوديوـ أو حػػامك الييػػدروكموريؾ لػػـ ن مػػت إلػػل المحػػرؾ المغناةيس ػ
عم ػػل سػ ػػرعة  (rpm( 4000وعم ػػل درجػ ػػة ح ػ ػ اررد ْ 40ـ لم ػػدد  2سػ ػػاعة وتػ ػػـ إج ػ ػراا الةػ ػػرد المركػػػزي لػ ػػو عمػ ػػل
)rpmح  6000لمػدد  5ديي ػة بمػدىا أخػذ ال ارشػ و تػـ ترشػيحو باسػتمماؿ ورؽ  Whatman No: 1ون ػؿ إلػل
اللرف اليواا عمل درجة ح اررد ْ 60ـ لمتخمص مف الكحوؿ ولمحةػوؿ عمػل مسػحوؽ ورؽ الزيتػوف (تمػت جميػع
الخةوات تحت ظروؼ مظممةح 2ويد تـ وزف مسػحوؽ مسػتخمص أوراؽ الزيتػوف ويػدرت نسػبة االسػتخالص تبمػا
لمةري ػػة الم ػػذكورد م ػػف يب ػػؿ (0ح وذل ػػؾ ب ػػوزف المس ػػتخمص الج ػػاؼ إل ػػل وزف المس ػػحوؽ ال ػػوري المس ػػتممؿ فػ ػ
االستخالص كنسبة ماوية كما ف الممادلة التالية2
نسبة االستخالص = وزف المستخمص الجاؼ /وزف مسحوؽ أوراؽ الزيتوف × 088
 قياس الاعالية المضادة لألكسدة :تـ يياس اللمالية المةادد ل كسدد مف خالؿ2روال :تقاادير كميااة الايناوالت فااي مسااتخمص روراق الزيتااون :أتبمػػت ةري ػػة (0.ح فػ ت ػػدير كميػػة اللينػوالت والنتػػاال
ووةحت كحامك كممغـ مف حامك الكاليؾ يمادؿ غـ مف مستخمص أوراؽ الزيتوف (mg GAE/gmح2

ثانيا :تقدير قيمة البيروكسيد :أتبمت ةري ة (04ح ف ت دير ييمة البيروكسيد إذ يدرت باتباع الممادلة اآلتية2
PV (m moles/ Kg) =[( V-V0) × T × 1000]/ m
ثالثااااا :تحمياااال كروموتااااوسرافي السااااائل عااااالي األدا  :HPLCأتبمػ ػػت ةري ػ ػػة (07ح ف ػ ػ تحميػ ػػؿ  HPLCوحسػ ػػبت النتػ ػػاال

(mg/g.d.wolح2
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 قياااس الاعاليااة المضااادة لمميكروبااات :اسػػتخدمت ةري ػػة االنتشػػار بػػالحلر حسػػى مػػا ذك ػره (06ح ل يػػاس تػػاليرمس ػ ػ ػ ػ ػػتخمص أوراؽ الزيت ػ ػ ػ ػ ػػوف ( 20%كح ػ ػ ػ ػ ػػوؿ أليمػ ػ ػ ػ ػ ػ  80% ,كح ػ ػ ػ ػ ػػوؿ أليمػ ػ ػ ػ ػ ػ ح عم ػ ػ ػ ػ ػػل نم ػ ػ ػ ػ ػػو الميكروب ػ ػ ػ ػ ػػات

) (Staphylococcus-aureus, Pseudomonas-aeuroginosa, E-coli, Candida-albicansإذ

ل ػ وسػػة مػػولر ىنتػػوف الةػػمى المةػػاؼ أليػػو الػػدـ حسػػى الحاجػػة (بوسػػاةة يةنػػة مم مػػة مػػف المػػالؽ البكتيػػري

الحػػاوي عمػػل ( 1.5×108خميػػة /مػػؿح بمػػدىا عممػػت حلػػر عمػػل سػػة الوسػػة الزرع ػ بوسػػاةة اللايػػى اللمين ػ

ووةمت التراكيز المحةرد مف المستخمص بم ػدار  820مػؿ لكػؿ حلػرد 2اسػتخدـ المةػاد الحيػوي الجنتامايسػيف
كنموذج لمم ارنة ,وكذلؾ الكحوؿ ارليم لمتاكد باف ليس لو تالير تلبية عمل نمو البكتريا 2تركت ارةبػاؽ فػ
درجػػة ح ػ اررد الغرفػػة لمػػدد  20ديي ػػة ,لػػـ حةػػنت ارةبػػاؽ بدرجػػة ح ػ اررد ْ 37ـ لمػػدد  24سػػاعة وبممػػدؿ لػػال
مكررات لكؿ عزلة ,حددت فمالية المسػتخمص ب يػاس يةػر منة ػة التلبػية (اليالػةح حػوؿ كػؿ حلػرد 2وتػـ حسػاى
ممدؿ المكررات اللاللة2

النتائج والمناقشة

 نساابة االسااتخالص :بينػػت عمميػػة االسػػتخالص الكحػػول روراؽ الزيتػػوف بوسػػاةة كحػػوؿ ارليمػ شػػكؿ (0ح ,إفالنسػػبة الماويػػة لكميػػة المسػػتخمص  %08كحػػوؿ ارليم ػ إلػػل الػػوزف الجػػاؼ بمغػػت  ,%42.7أمػػا المسػػتخمص

 %.8كحػ ػػوؿ ارليم ػ ػ  %6وىػ ػػذه النتػ ػػاال تتلػ ػػؽ مػ ػػع مػ ػػا ذك ػ ػره (06ح بػ ػػاف اسػ ػػتخالص أوراؽ الزيتػ ػػوف الم اري ػ ػ
باالستخالص الكحول البارد كاف 2%4

 -الاعالية المضادة لألكسدة:

شكل ( )1نسبة االستخالص ()%

روال :كمية الاينوالت الكمية في مستخمص روراق الزيتون :كانت كمية اللينوالت ف المستخمص  %08ميلػانوؿ 47

(mg.GAE/gح وىػػذه النتيجػػة مةاب ػػة لمػػا ذكػره (0.ح إذ أشػػار إلػػل أف الحةػػيمة مػػف اللينػوالت تتػراوح بػػيف ..246
إلل mg.GAE/g( 402.6ح وىذه ال يمة تمتمد عمل ظروؼ االستخالص2
ثانيااا :قيمااة البيروكسااايد  :PVتشػػير النتػػاال الموةػػحة ف ػ الجػػدوؿ (0ح إلػػل إف اسػػتخالص أوراؽ الزيتػػوف بنسػػبة
 %08ميلانوؿ تكوف ييمة البيروكسيد mmoles/kg( 626ح عنػد اسػتمماؿ تركيػز المسػتخمص  68بػالمميوف وىػ ال

تختمػػؼ ممنويػػا عػػف المسػػتخمص  %.8ميلػػانوؿ 2أمػػا عنػػد اسػػتمماؿ تركيػػز  088بػػالمميوف مػػف المسػػتخمص الكحػػول
كانت ييمة البيروكسيد أيؿ مف تركيز  68بالمميوف إذ كانت ال يمػة mmoles/kg( 626ح لممسػتخمص  %08كحػوؿ
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أما المستخمص  %.8أيلانوؿ فكانت mmoles/kg) 72.ح وىذا يتلؽ مع ما وجده (04ح ,يمز االنخلاك ف ييـ
البيروكسيد إلل أف مستخمص أوراؽ الزيتوف يمنع تكويف البيروكسيدات (4ح2
جدول ( )1قيمة البيروكسيد لمستخمص روراق الزيتون ()mmoles/Kg
تركيز المستخمص بالمميوف

نوع المستخمص

68

088

.8

626

72.

08

620

626

ثالثا :تحميل الكروموتوسرافي السائل عالي األدا  :HPLCكروموتوغراف السااؿ عال ارداا ى تكنولوجيا للةؿ
المركبات الت تتوزع بيف الةور المتحرؾ واللابت HPLC 2يستخدـ ةور متحرؾ سااؿ للةؿ المركبات ف الخمية,

الةػػور اللابػػت يمكػػف أف يكػػوف سػػااؿ أو ةػػمى 2المركبػػات أوال تػػذوى فػػ الم ػػذيى وبمػػدىا تػػدفع مػػف خػػالؿ عمػػود
الكروموتوغراف تحت الةغة 2كمية االنحالؿ ميمة تمتمد عمل ةوؿ التلاعؿ بيف المركبات المذابة والةور اللابػت2

الجػػدوؿ (.ح يوة ػ المركبػػات اللينوليػػة الموجػػودد ف ػ مسػػتخمص أوراؽ الزيتػػوف  %08ميلػػانوؿ Oleuropein 2ىػػو
المركػػى اللينػػول ارساس ػ الػػذي يسػػيـ ف ػ ال ابميػػة المةػػادد ل كسػػدد ف ػ مسػػتخمص أوراؽ الزيتػػوف ,فماليػػة عمميػػة
االسػػتخالص تمتمػػد عمػػل كميتػػو الموجػػودد ف ػ المسػػتخمص 2إذ يالحػػظ مػػف الجػػدوؿ (2ح كميػػة  Oleuropeinعاليػػة

mg/g.d.wol)682.ح ,تالىا المركى اللينول  Luteolin-7-glucosideكميتو mg/g.d.wol) 0626ح ,بمػدىا
المركػػى  Verbascosideكميتػػو mg/g.d.wol) 0821ح ,وأخيػ ار المركػػى  Apigenin-7-O-glucosideكميتػػو
mg/g.d.wol) 120ح 2ى ػ ػ ػػذه الكمي ػ ػ ػػات م ارب ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػع م ػ ػ ػػا وج ػ ػ ػػده (00ح إذ وج ػ ػ ػػد أف كمي ػ ػ ػػة 6424 Oleuropein
)mg/g.d.wolح ,أمػػا المركػػى اللينػػول  Luteolin-7-glucosideكميتػػو  , (mg/g.d.wol) 0426المركػػى
اللينػول  Verbascosideفػاف كميتػػو mg/g.d.wol) 0826ح والمركػى اللينػػول Apigenin-7-O-glucoside

كميتو mg/g.d.wol) 0826ح2

جدول ( )2المركبات الاينولية الموجودة في مستخمص روراق الزيتون وكميتها ))mg/g.d.wol
المركى اللينول

الكمية (mg/g.d.wolح
682.

Oleuropein

0626

Luteolin-7-glucoside

0821

Verbascoside

120

Apigenin-7-O-glucoside

 -الاعالية المضادة لمميكروبات :بينت النتػاال أف مسػتخمص أوراؽ الزيتػوف  %08كحػوؿ أليمػ يلػبة نمػو البكتريػا

الموجبػة لةػبغة كػراـ شػكؿ (.ح 2إذ بمػ ممػدؿ يةػر ىالػة التلبػية لنمػو بكتريػا Staphylococcus aureus

 04ممػػـ جػػدوؿ (4ح وىػػذا يةػػابؽ مػػع مػػا وجػػده (00 ,0ح ,كمػػا أنػػو تػػالير المسػػتخمص  %08كحػػوؿ أليمػ عمػػل
البكتريا السالبة لةبغة كراـ  E. coliو , Pseudomonas sp.أكلر مف تاليره عمػل البكتريػا الموجبػة لةػبغة

ك ػراـ إذ إف يةػػر اليالػػة  07ممػػـ ,كانػػت ىػػاالت التلبػػية أكلػػر مػػف مػػا وجػػده (06ح إذ أف ىالػػة التلبػػية لبكتريػػا

 07Staphylococcus aureus.ممػـ ولبكتريػا  08 Pseudomonas sp.ممػـ أمػا بكتريػا 08 E. coli

ممـ 2أما مستخمص أوراؽ الزيتوف  %.8كحوؿ لـ يظير أي تالير تلبية سػواا عمػل البكتريػا السػالبة والموجبػة
لةػػبغة كػػراـ وى ػػذا يتلػػؽ مػػع مػػا ذكػػره (01ح ,أعػػزي ذلػػؾ إلػػل ارتلػػاع نسػػبة  Rutinو Oleuropeinالمةػػادد
لمميكروبات ف مستخمص أوراؽ الزيتوف وىذا يتةابؽ مع ما ذكػره (6ح أما تأثير المستخلص  %08كحول على
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خميررر  Candida albicans.فكػػاف يةػػر ىالػػة التلبػػية  06ممػػـ وىػػذا يتلػػؽ مػػع مػػا ذكػره (.8ح إذ كانػػت يةػػر
اليال ػػة التلب ػػية  0726مم ػػـ 2أس ػػتممؿ المة ػػاد الحي ػػوي  Gentamycinكنم ػػوذج م ارن ػػة إيج ػػاب إذ ك ػػاف ت ػػالير

المسػتخمص  %08كحػوؿ م ػػارى إلػل المةػاد الحيػػوي ,أمػا الكحػوؿ فاسػػتممؿ كنمػوذج م ارنػة سػػمب ولػـ يظيػػر
أي تالير عمل الميكروبات2

Staphylococcus-aureu

E-coli

Pseudomonas-aeuroginasa

Candida- albicans

شكل ( )2قطر هالة التثبيط لمستخمص روراق الزيتون
جدول ( )3تحديد تركيز الحد األدنى لمتثبيط لمستخمص روراق الزيتون (ممم)
أورؽ الزيتوف

نموذج سيةرد إيجاب

نوع البكتيريا

أوراؽ الزيتوف  %.8أيلانوؿ

E-Coli

N.Z

07

N.Z

04

07

N.Z

07

06

N.Z

04

06

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeuroginosa
Candida-albicans

No Zone : N.Z
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