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الخالصة:
تعدددد شدددجر الزيتدددو  ،مددد النباتدددا المهمدددة فددد الوقددد الحاضدددر اذ اسدددتعمل بعددد مددد اجزائهدددا
وبشددددك واسدددد فدددد معالجددددة أضددددتربا الجهددددا اله ددددم  ،وتنشدددديد الدددددوي الدمويددددة  ،ومعالجددددة بعدددد
امدددددراه الجهدددددا التن سددددد  ،وداء السدددددكر  ،وح دددددذ ا و يدددددة والم دددددادا البكتيريدددددة ومعالجدددددة شاشدددددة
العظدددام أجريددد ددد ا الدياسدددة لددد اوياق نبدددا الزيتدددو التددد تدددم قت هدددا ووسدددلها يدددم تج ي هدددا و حنهدددا
والمدددذةوذ مددد مندددا ف مبتل دددة فددد بغدددداد  /العدددراق أذ ددددف الدياسدددة للتعدددرك لددد المكوندددا ال عالددددة
والعناصدددددر الكيميائيدددددة فددددد اوياق الزيتدددددو  ،وتذيير دددددا فددددد اندددددزيم  GOTوبعددددد ا حيددددداء المجهريدددددة
الدقيقدددددة وقدددددد اسهدددددر الدياسدددددة المحلدددددول المدددددائ المستبلـــــــدددددـل رالبدددددايد والسددددداة لمسدددددحوق
أوياق الزيتدددددو يكدددددو ذا بيعدددددة حام دددددية وا قيمدددددة الدالدددددة الحام دددددية للمسدددددتبلل المدددددائ البدددددايد
والسدددداة كاندددد ) 5.94,5.40لدددد التددددوال وبيندددد الدياسددددة احتددددواء المسددددتبلل لدددد مجمو ددددة مدددد
المركبددددددا الكاليكوسدددددديدية  ،وال ينوليددددددة  ،والع صدددددديا  ،والراتنجددددددا  ،وال الفونيدددددددا  ،والقلويدددددددا ،
والتربينددددا  ،ومركددددو ا ولددددويوبي كمددددا اوضددددح الدياسددددة قدددددي المسددددتبلل المددددائ لدددد تنشدددديد
اندددددزيم  GOTوبنسدددددبة ر %8.36للمسدددددتبلل المدددددائ البدددددايد ونسدددددبة ر %27.35للمسدددددتبلل المدددددائ
السددداة والتددد يمكددد تحليلهدددا الددد وجدددود تراكيدددز ا لددد مددد المركبدددا ال عالدددة فددد المسدددتبلل المدددائ
السددداة مقايندددة ب المسدددتبلل المدددائ البدددايد وةاصدددة الع صددديا التددد تعمددد لددد تنشددديد ا نزيمدددا الناقلدددة
الموجددود ف د وشدداء البليددة ف د الجسددم وأسهددر الدياسددة ا تحلي د كروماتوورافيددا التبقددة الرقيقددة
وياق
والكروماتوورافيددددددددا السددددددددائلة اليددددددددة األداءر )HPLC ,TLCلمسددددددددتبلل مركبددددددددا ال ينددددددددو
الزيتددددو باسددددتعمال مددددزيك ر كلويفددددوم  ،حددددام البليدددد وبنسددددبة  2:5كددددا أكثددددر تددددذييرا فدددد ايجابيددددة
Salmonellaty
الغددددرام  ، Staphylococcus aureusبينمددددا كددددا أقدددد تددددذييرا فدددد سددددالبة الغددددرام
 ،phimuriumكمدددددا ايبددددد التحليددددد الددددددقيف للعناصدددددر المعدنيدددددة لمسدددددحوق اوياق نبدددددا شدددددجر الزيتدددددو
أحتددددواءا لدددد مجمو ددددة مدددد العناصددددرالكيميائية وبتراكيددددز مبتل ددددة الرئيسددددة مقدددددي ) g/kgوالنددددزي
مقددددي ) mg/kgأذ ا وجدددود ددد ا العناصدددر ادد الددد يددداد ال عاليدددة ا نزيميدددة مددد ةدددالل يددداد مليدددة
تنشدددديد ا نددددزيم ) GOTالدددد يدددد د دويا مهمددددا فدددد اجسددددامنا كوندددد يعتدددد م شددددرا لدددد بيعددددة مدددد
وفعالية ونشا بع ا اء الجسم رالكبد ،الكل  ،البنكرياس ووير ا
الكلمات المفتاحية :مستبلصدا أوياق الزيتدو  ،المركبدا ال عالدة والعناصدر الكيميائيدة ،كرموتوورافيدا السدائ
الية ا داء ،GOT ،ال عالية البايولوجية

المقدمة:
شجر الزيتو
معمر  ،ولها القدي
قاسية رالج اك وا
والبصوبة ] [1و

معها اإلنسا من أقدم العصوي ومو نها حوه
م ال صيلة
المتوسد ] [2و
البحر األبي
الزيتونية  Oleaceaeينظم نبا الزيتو ال جنس
الزيتو  ،مملكة النباتا  ،شعبة مستويا الب وي،

شجر دائمة الب ر ،
ل الصمود ف سروك بيئية
ياض المتحجر وقليلة العمف
م أقدم األشجاي الت تعام
48

مجلد 2017 )1(14

مجلة بغداد للعلوم

موجددودا ف د اوياق الزيتددو يسددتتي ا يقت د العديددد
م انواع ال يروسا والبكتريا ف المصد وا وليدا
الت يلية واصبح مستبلل اوياق الزيتدو ا مد
المستبلصا المهمة فد المجدال التبد لقديتد لد
تقليددددد ضدددددغد الددددددم وتعزيدددددز مسدددددتويا التاقدددددة
وجها المنا ددددة وتقليدددد الكوليسددددترول ف ددددال دددد
ةصائل م ادا ا كسد ويعود ذل حتوائ ل
مجمو دة مد المركبددا ال عالدة اذ كدا ا سددتعمال
الرئيس للزيتو ولمد ويلة مقتصرا ل اإلفاد م
ي يمرتها ف الغد اء ] [9أند فد المدد األةيدر
تنب العلماء ف العالم ال أ أوياق ا الشجر الت
التبيدة
تحو مركبدا شدديد األ ميدة فد المجدا
وا قتصادية حيث يمك اإلفاد منها بيا ،كمتعددا
ال ينددول  ،والتربينددا  .وتشددير الدياسددا الد أ
لمستبلصدا أوياق الزيتدو فعاليدا حيويدة بيدة
متعدد  ،ف معالجة المالييدا ] ،[11][10فد ايت داع
ضدغد الددم ،وايت داع الكولسدترول والدداء السدكر
استعمال ا المركبدا فد التدو الوقدائ
ف ال
بوصد ها ضدافا و ائيدة مانعد لألكسدد وم دادا
بكتيرية ][13][12و شاشة العظام ،ولمعالجة ك م
البدرد وم دادا ا لتهابدا ] [14كمدا يمكد
نز
أستعمالها ف ح ذ األو ية وتغلي هدا بوصد ها وامد
م داد للبكتيريدا وال تريددا ] [15وةصوصدا التد
تسدددبو ا لتهدددا وأوياق الزيتدددو ونيدددة بمتعدددددا
ال يندول كدال  [16] Tyrosol, Oleuropeinو د
المس د ولة د البصددائل الغنيددة بالم ددادا
الميكروبية ][18][17
تهددك الدياسدة الحاليددة الد معرفددة ال عاليدة ا نزيميددة
والبايولوجيددة وتددايير العناصددر الكيميائيددة للمسددتبلل
المددائ وياق شددجر الزيتددو وكدد ل دياسددة أيددر
المركبددا ال ينوليددة الموجددود فد المسددتبلل المددائ
فدددد بعدددد ا حيدددداء ألمجهريددددة الدقيقددددة ودياسددددة
تاييرالمستبلل المائ و ناصرا الكيميائية ف نشا
انزيم ر (GOTلما ا ا نزيم م أ ميدة كوند يعتد
م شدددرا لددد التلدددف وال دددري الددد يصددديو بعددد
ا اء الجسم ر الكبد ،الكل  ،البنكرياس ،ووير ا

م
ائ ة ينائيا ال لقة ،ال صيلة الزيتونية الت
ويتبة
الزيتية
النباتا
فصيلة
الش ويا  Lamiaceaceaeor Labiatacوا سم
العلم ل  Olea equropeaيكو ايت اع الشجر
والبا مابي ر 6-3mاو قد تكو ا ول م ذل ف
يتكو يأس الشجر م
بع ا صناك والحا
شبكة قوية م ا فرع را وصا وا وياق الجلدية
السميكة مر ا ر  3-2سنوا وتتساقد والبا ف
نقودية مركبة
الربي تحم ا اي ف نوايا
تنشذ ف ابد ا وياق لالوصا الت تكون ف موسم
النمو السابف تشير المعتيا أنها تغت نحو يمانية
ماليي كتاي م بلدا العالم] [3وقد كا تعام
اإلنسا م ا الشجر من بدء العصوي معتمدا ل
ي يماي ا لما ل م أ مية اقتصادية وو ائية كبير
جدا.
وقدددد تدددم اسدددتبال المركبدددا ال عالدددة فددد اوياق
شددجر الزيتددو م د قب د الكثيددر م د البدداحثي أّذ وجددد
انها تحتو ل مجمو ة م المركبا ال عالة المهدة
ومد ةدالل اسدتعمال قيداس تقنيدة ر GC/ MASS
GC-MS:
Gaz
رchromatography-
 Masspectrometryاذ وجدددد ا النسدددبة العاليدددة
منهدددا ددد مركبدددا التربيندددا  ،والزيدددو العتريدددة
ا ساسية  ،والقلويدا  ،ومركبا ال ينولية  ،ومركو
ا ولدددويوبي  ،ومركبدددا اةدددرد أذ اِستُبلصددد
المركبا ال ينولية م أصناك أوياق الزيتدو والتد
تتكدو مد حدام الغاليد  Gallic acidوحدام
ال انيليدددد
الكافئيدددد  Caffeic acidوحددددام
بايا يديوكسد بنزويد
 Vanillic acidوحدام
 P- hydroxy benzoic acidوحدددام
السيرنجي [4] Syringic acid
ال ي
استعمال تقنية يف ا متصا
ف ال
اللهب و ريقة ال لوي با شعة السينية أذ وجد ا
ل مجمو ة م
ويقة شجر الزيتو تحتو
العناصر الرئيسة والنزي ][6][5
وبددأ ا نتبداا فد الوقد الحاضدر ألوياق شدجر
الزيتو أل ميتد التبيدة العاليدة .وشدجر الزيتدو لهدا
فوائد اقتصادية وبيئية ويمرتها ذا فوائد كبير كد ل
بية كثير ] [7ف د بدايدة القدر
اوياقها لها تذييرا
العشددري تددم فصد احددد المركبددا المهمددة مد اوياق
الزيتددو و ددو المسددم بمركددو ا لددويوبي أذ قددري
العلمدداء بعددد ذل د ددد ا وياق م د احددد اكثددر اجددزاء
الشجر ا مية ف الج بع ا مراه وقد أشاي
البحوث التبيدة التد تعدود لد دام  1843م لد أ
أوياق الزيتدو كاند تسدتعم فد العدالج التبد
الشعب  ،وف ام  1962اكتشف الباحثو ا مركدو
ا ولدويوبي ] [8قدد ادد اسدتعمال الد تقليد ضدغد
الدم و يداد تددفف الددم فد الشدرايي التاجيدة وتب يدف
اضدددتربا دقدددا القلدددو و الوقايدددة مددد التقلصدددا
الع لية ف ا معاء وف نهاية الستينيا مد القدر
توص الباحثو ال ا حم ا لينولي الد يكدو

المواد وطرائق العمل:
 -1تهيئة اوياق الزيتو .
تم تقتي اوايق الزيتو ف فص البريف الشهر
التاس م مدينة بغداد سنة 2013-2014بوسا ة
مقل يم تجم وتغس للتبلل م ا تربة والعوالف
وتج ف بتركها ف الظ بديجة حراي ر 30 – 25
oم م تمرير تياي م الهواء الجاك ف الغرفة
بصوي بيعية لمد اسبوع م مرا ا المراقبة
المستمر يوميا لمن حدوث التع وبعد ا ت ة
اوياق الزيتو ويتم سحقها و حنها بواستة متحنة
كهربائية لك يتم بعد ا ملية تح ير المستبلل
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الج اك التام وبحسو التريقة الم كوي ف البحث
التعديال أذ ولك  3وم م
] [26م بع
مسحوق اوياق الزيتو الجاك بالميثانول %70
ولمد  24سا ة م التحري المتواص يم فصلها
بجها الترد المركز لمد  10دقائف وبعد ا أ ي
السائ التاف أ يد العملية السابقة مر يانية
ويجم بعد ا السائال التافيا ف قنينة حجمية
سعة 25م وبعد ا يببر الميثانول تح ضغد
وباستعمال جها المببر الدواي يم يج ف ويو
بالمركبا ال ينولية
ريقة استبال
الناتك و
وياق الزيتو
الت يحتويها المستبلل المائ
][27
أ -حلمهة ال ينو
ولك مسحوق ويق الزيتو المعالك باإليثر
الهيديوكلويي بنسبة  1:2مللتر
ا يثيل م حام
وذل بهدك ت كي الروابد ا سترية بي جزيئا
ف
ا حماه الع صية ف حال وجود ا  ،وح
حمام مائ ساة بديجة حراي o 80م ولمد سا ة
ويشح المستبلل بعد التبريد وبعد ا ببر الميثانول
ف قم ال ص
م الراشح  ،يم استبلص ال ينو
ملية
ببال ا يثي م التوي المائ  ) .أ يد
وتقتر ةال ا يثي
ا ستبالىل يالث مرا
تح ضغد مب ف باستعمال جها المببر الدواي
بديجة حراي o 40م وتم معالجة ياسو ال ينو
للدياسا الالحقة ر حيث يتم وس الراسو بالماء
المقتر المغل وم يم يصاي ل تج يف الراسو
ل ال لتر البزف بوضع ف فر التج يف ل
ديجة حراي  110مئوية ليوم كام وبعد ذل يوض
الراسو ل ال لتر البزف ليبرد وم يم يتم و ن
ليترح من و ال لترالبزف الجاك للحصول ل
و الراسو ،ويح ذ بعلبة جاجية لالست اد من ف
الدياسا الالحقة وكما ويد ف ][28
ف العينا المديوسة
المعاير الكمية لل ينوحددد نو يدة مكوندا المسددتبلل ال يندول
بوسا ة كروموتوورافيدا التبقدة الرقيقدة  ،TLCكمدا
تم التذكد بشك نهدائ مد المكوندا باسدتعمال جهدا
كروموتوورافيا الية ا داء  HPLCف المبتبر
استعم كاشدف فدول ) (Folin-ciocalteauلتحديدد
الكليدة فد المسدتبلل المدديوس،
محتود ال يندو
وبمسا د جها ا متصا ال وئ  ،ح ر منحن
المعداير لحمد الغاليد  .وحددد المحلدول ألسدابف
باسددتعمال الميثددانول بتركيددز  %70للحصددول لدد
التراكيدددددز المتديجدددددة ا تيدددددة % 20 ، 15 ،10 ،5 :
الكليدددة باسدددتبدام
 [29] ،وتمددد معددداير ال يندددو
كاشف فول و ل فف البتوا ا تية :
 -1اضدددافة  5مددد مددد محلدددول كربوندددا الصدددوديوم
بتركيز% 20
 -2اضدافة  2.5مد مد كاشدف فدول الد 50مد مد
العيندددة المحددددد السدددابق وتقددداس ا متصاصدددية بعدددد
ند ديجدة حدراي 20
مروي  60دقيقة تمام الت ا

 -2تح ير المستبلل المائ .
ح ر المستبلل المائ وذل ببلد  25وم م
مسحوق اويق نبا شجر الزيتو ف 500مللتر م
الماء المقتر ال يمث المحلول المائ البايد وتم
ةلد  25وم اةرد م المسحوق ن س ف 500
مللتر م المقتر ك ل يمث المسبلل المائ الحاي
حيث يذة ويوض ف جها الحاضنة الهزا
o
 Shaking incubaterوبديجة حراي  40م
و لمد  48سا ة بعد ا يرشح كال المستبلصي
بوسا ة ويقة الترشيح ر Wattman n 0.1يم
وض الراشح ف جها الترد المركز لمد  6دقائف
وبسر ة ر 4000دوي \ دقيقة
 -3تقدير ا س الهيديوجين .
تم اة المستبلل المائ المح ر ف البتو 2
أذ استعم
السابقة ال كر لقياس ا س الهيديوجين
جها قياس الحام ية ر  PH- Meterلمعرفة
قيمة ا س الهيديوجين للمستبلل المائ
بع

المركبا ال عالة ف

 - 4الكشف الكيميائ
اوياق الزيتو
استعم ف الكشف الكيميائ التمهيد لبع
المكونا الكيميائية ال عالة لمستبلل اوياق الزيتو
المائ الكشوفا ا تية  :كواشف مولش ،بندك ،
وجود الكاليكوسيدا
اةتباي اليود للكشف
ا مينة
المتعدد وكشف الننهيديي للحوام
البروتينا
للكشف
وكشف بايويي
ال ينو
وكلوييدالحديدي المائ للكشف
الراتنجا
وكشف العكوي رTurbidity
باستعمال الكحول ا ييل بتركيز %95وكحول
ا يثانول م يديوكسيد البوتاسيوم بتركيز %50
وكشف
ال الفونويدا
وحجوم متساوية للكشف
مايكيز ر ح ر م اضافة  %40فويمالديهايد ال
 10مللتر م حام الكبريتي المركز وبحجم 3
البكري  2مللتر للكشف
مللتر وحام
ريقة الرج الشديد ف
القلويدا وك ل استعمل
واةيرا يغل المستبلل
الصابونيا
الكشف
ويترك ليبرد وي اك ل ةال الرصا بتركيز 1
حيث تم
الع صيا ر التانينا
 %للكشف
تح ير الكواشف والمحالي بحسو التريقة المشاي
للكشف
اليها ف ] .[25-19وتعد ا التريقة
المركبا ال عالة ف المستبلل المائ وياق
الزيتو
الكلية م مسحوق اوياق
ال ينو
 -5استبال
الزيتو
تم اة  10وم م مسحوق اوياق نبا شجر
الزيتو وتم نقعها باإليثرالبترول  30مللتر
المركبا الالقتبية
نحو شري سا ة ستبال
دو انحالل ،يم يشح
م الح اس ل ال ينو
محلول المسحوق باوياق الترشيح ويترك حت
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 -7قياس فعالية  GOTف المستبلل
تمدددد اضددددافة 1مدددد مدددد المسددددتبلل المددددائ
لمسحوق اوياق الزيتو البايد والساة الد المصد
ريقدددة ر
المدددذةوذ مددد اشدددبا أصدددحاء واتبعددد
 Britmin S . Frankleالم كوي ف  Kitالمجهدز
مددد الشدددركة ا لمانيدددة  Humanوالمسدددتعم لقيددداس
فعاليدددة اندددزيم  GOTاذ تدددم قيددداس النسدددبة المئويدددة
لل عاليدددة ا نزيميدددة لكددد يندددة قبددد وبعدددد ا ضدددافة
للمستبلل المائ  ،وتم قياس المعقد الناتك ندد دول
مدوج  440 nmاذ تدم ايجداد النسدبة المئويدة لل عاليدة
ا نزيمية ]. [32
 -8دياسدددة تدددذيير المركبدددا ال ينوليدددة فددد ا حيددداء
المجهرية الدقيقة
البكتيرية
السال

ند ديجدة حدراي 20
مروي  60دقيقة تمام الت ا
oم وبتددول مددوج  725نددانومتر م د اسددتعمال المدداء
المقتر كبالن ][30
تم قياس شد ا متصا للعينا ال ينولية المديوسة
فيها م المعادلة التالية :
ويحسو تركيز ال ينو

حيث أ :
 : Yشد ا متصا للعينا ال ينولية
 : Cتمث تركيز المستبلصا م اإلسقا
المنحن المعيايد
 : Vتمث حجم المستبلل مقديا رم .
 : Wتمث و العينة الماةوذ ر غ

ل

الجريوميدة مد العيندا
حيث تم الحصول ل السدال
المح وسة والمتدوافر فد مبتبدرا قسدم لدوم الحيدا فد
كلية العلوم و :

مدددد مسددددتبلل اوياق نبددددا

ج -كشددددف ال ينددددو
الزيتو
اسدتعمل كروماتوورافيدا التبقدة الرقيقددة TLC
المستبلصدة باسدتعمال مدزيك
للكشدف د ال يندو
ركلويفوم  ،حام البلي وبنسبة  2:5ذ سهر
ل التبقدة
بق المركبا ال ينولية ف المستبلصا
كمدا تدم
الرقيقة مقايندة بالمحاليد القياسدية لل يندو
اسددددتعمال تقنيددددة  HPLCلتحديددددد بعدددد المكونددددا
وباستعمال المواد القياسية ا تية رحام السنرجي ،
الغالي د  ،وحددام
ال انيلي د  ،وحددام
وحددام
الكافئي  ،وحام بايا يديوكس البنزوي ]. [31

 -1سال

بكتيرية سالبة الغرام و :
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium

 -2كمدا اسدتعمل سدال
و :

بكتيريدة يجابيدة الغدرام

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidydems
Bacillus subtilis
Micrococcus luteus
 -3األوسا الزي ية المستعملة ف البحث
اِستُعمل أوسا ي ية مبتل دة كوسدد اإليدو ي
ميثلي بلو آواي ، EMB Agarوسد ا واي المغد
 ، Nutrient Agarوسدد مدولر ينتدو Mueller
 Hinton Agarبهددددك أسدددتنبا ا حيددداء الدقيقدددة
ودياسة فعاليتها الحيوية

العناصر المعدنيدة فد مسدحوق اوياق

 -6الكشف
نبا الزيتو
تم اةد  5ودم مد مسدحوق اوياق نبدا شدجر
الزيتو و وض ف فر بديجة حراي يابتة مد 36
oم يجة مئويدة لمدد  10أيدام حتد يجدف كليدا وتدزال
ك الر وبة ن وبعد ا تتم تغتيت ويترك لك يبرد
ف المج ف يوض ف دويق جاج وي اك 8مد
مدددددد حددددددام النتريدددددد و  2مدددددد مدددددد حددددددام
الهيددديوكلويي بتركيددز  %60ويتددرك حتدد اليددوم
التال بعد تغتيت بزجاجة سا ة يم يوض المزيك ف
حمدام يملد ديجدة حرايتد  110ديجدة مئويدة لمدد
 6سا ا تقريبا ال حي تحول الماد المه ومة ال
بعد ا يكم الحجدم الد 50مد بالمداء
اللو ا بي
المقتددر البددال مد ا يونددا حيددث بهد ا التريددف يددتم
تقددير العناصددر الرئيسدة والندزي الثقيلددة فد مسددحوق
اوياق نبدددددا شدددددجر الزيتدددددو )بوسدددددا ة جهدددددا
ا متصا ال ي اللهب وكد ل مد دو لهدو مد
نوع ر Philips Magix . Proذو القتدو الروديدوم
الموجو فد أنبدو األشدعة السدينية  4KWبتريقدة
فلوي األشعة السدينية وبحسدو التريقدة المشداي اليهدا
ف د ] [6][5ال د ل د القدددي ل د العم د نددد التاقددة
القصود

 -4كما استعمل ف العم ا حماه ال ينولية ا تية:
حام الغالي  ،وحام السينايجي  ،وحام
بددايا يديوكس د بنزوئي د ،
ال انيلي د  ،وحددام
وحام الكافئي واستعمل جميعهدا بشدك نقد مد
وددراه
نتدداج شددركة ميددرك . Merckاسددتعمل
معرفددددة تددددذيير المركبددددا ال ينوليددددة الموجددددود فدددد
مستبلل اوياق الزيتو ل ا حياء المجهرية
 -5الكواشف والمواد المستعملة :
ددوية :الميث دانول،
كاشددف فددول  ،وم د يبا
وا يث دانول ،واألسدديتو  ،و يث در البتددرول ،و يثي د
أسيتي .
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النتائج والمناقشة:

الحددوام والت د د رالغالي د  ،الكافئي د  ،ال انيلي د ،
بايا يديوكس بنزوي والت تدم فصدلها باسدتعمال
تقنيددة كروموتوورافيددا اليددة ا داء والتبقددة الرقيقددة
وبشك واضح ند استعمال أببدر اليدود وقدد تلوند
بلددو بند كمددا فد الشددك ) 1وكاند المحالي د
) 1,2,3,4,5,ل التوال :ر- 1
العيايية ال ينو
ال انيليد -(3) ،
السدنرجي  -(2) ،حدام
حدام
الكافئيدد -(5) ،
الغاليدد  ،ر - 4حددام
حددام
حام بايا يديوكس البنزوي .وسهدر بقد فد
العيندددا ر  (6,7,8,9,أذ يمكددد ا تقابددد حدددام
الكافئيد  ، Rf =0.58وحدام بدايا يديوكسد
Rf
الغالي د
البنزوي د  ، Rf = 0.64وحددام
Rf
 ،=0.63اضددددافة الدددد حددددام السددددينرجين
 ،=0.72وحام ال انيلي Rf=0.82

أيبت د الدياسددا المبتبريددة للكشددوفا الكيميائيددة
للمركبدا ال عالدة التد تحتويهدا المستبلصدا المائيددة
رالبايد والسداةنة لمسدتبلل اوياق نبدا الزيتدو
ل ان يحتو ل المركبا ال عالة الكاليكوسيدا
ر اذ اسهددر كشددف مددولش سهددوي حلقددة بن سددجية فدد
المحلددول د لددة ل د وجددود سددكريا وك د ل سهددوي
اللددو ا يق الغددامف فدد كشددف اليددود د لددة لدد
وجود نسبة قليلة م النشا ،اما كشف بندك فقد اسهر
كش ا موجبا د لة ل وجود سكريا مبتزلدة بكميدة
كبير للمستبلل المائ الساة ن فد المسدتبلل
ريف الراسو البرتقال المتكو
المائ البايد
وقددد تددم اسددتعمال كشددف البايوييدد لالسددتد ل لدد
وجددود البروتينددا فدد المستبلصددا ا اندد ا تدد
كش ا سالبا لعدم سهوي المحلول البن سج و د ا يددل
لدددد ا المسددددتبلل المددددائ وياق نبددددا شددددجر
الزيتددو يحتددو ل د المركبددا البروتينيددة لددم يددتم
ددو كشددف ددام د
اسددتبدام كشددف الننهددديي ال د
جميددددد ا حمددددداه ا مينيدددددة والبروتيندددددا وشدددددديد
الحساسددية أذ تعتد ا مينددا وا مونيددا كشددف موجبددا
معدددد ولدددد ل اسددددتعم كشددددف البايوييدددد البددددا
بالبروتينا بد ن
وقددد اجرينددا كش د ا د المركبددا ال ينوليددة ر بمحلددول
 FeCl3المددائ اسهددر وجددودا ف د المحلددول المددائ
نتيجددة لظهددوي الراسدددو ا ة ددر الغددامف ر السددداة
كمية اكبر م البايد
ا ت فحل الع صديا كشد ا موجبدا نتيجدة لظهدوي
الراسدددو ا صددد ر ال ددداتح رحيدددث كميدددة الراسدددو فددد
المسددددتبلل السدددداة ضددددعف كميددددة الراسددددو فدددد
المستبلل البايد
وكدددد ل احتددددواؤءا المستبلصددددا لدددد الراتنجددددا
رسهددوي كددوي فدد المحلددول وقلويدددا رالراسدددو
ا ص ر وال الفونيدا محلول احمر وبكميدة كبيدر
للمستبلل الساة ن ف المستبلل البايد
وك ل احتوائ ل التربينا ر محلول بن وكد ل
لد الصددابونيا ر سهددوي يوددو كثي ددة وكمددا ف د
الجدول المشاي الي يقم ر 2ر(3
وكدد ل احتددواء المركبددا ال ينوليددة والتدد دد احددد
مكونا المستبلل النبات ل مجمو ة م

شكل ) (1يظهر نتائج ترحيل العينات ( (6,7,8,9
مع المركبات القياسية (  ) 1,2,3,4,5من المركبات
الفينولية على صفيحة TLC
فد مستبلصدا اوياق
وتبدي  HPLCأ ال يندو
نبدددا شدددجر الزيتدددو مقايندددة بالمحاليددد العياييددددة
لل ينددو وبحسددو مد الحجددز  Rtأذ يوجددد فيهددا
بددايا يديوكس د البنزوي د  ،وحددام
حددام
الغاليد
الكافئيد  ،وحددام
السددنرجي وحددام
وحم ال انيلي وكما ف الشك يقم ر2
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شكل ( )2كرموتوغرافيا السائل عالية االداء  HPLCلبعض المركبات الفينولية في مستخلص اوراق
الزيتون
فدددد اوياق الزيتددددو يدددد ير فدددد
ال ينددددو
Pseudomonas
، Escherichia
coli
، Staphylococcus
aureus ، aeruginosa
وال  Bacillus subtilisواكددددد ذلدددد ] [34فدددد
ال ينوليدددة
دياسدددتهم لل عاليدددة الحيويدددة للمركبدددا
المستبلصدة مد أوياق الزيتدو فد بعد األحيداء
الدقيقددددة فالحظددددوا تددددذيير المسددددتبلل فدددد ال
 Staphylococcusوفددددددددددددد ال
aureus
 Salmonella typhimuriumوقدد أكدد ذلد ][35
ف دياستهم م أ مستبلل أوياق الزيتدو يمتلد
تدذييرا أكبدر فد الجدراييم يجابيدة الغدرام وةصوصدا
ال Staphylococcus aureusوقد يعود التدذيير فد
المركبدددا ال ينوليدددة المستبلصدددة وياق الزيتدددو و
بحسو البيئة المحلية والظروك المناةية للنبا

أذ اسهر الدياسة أي ذ تذييرا كبيرا للمسدتبلل
ال يندول فد ال  Staphylococcus aureusواقد
تذييرا ف الجراييم سلبية الغرام وكما فد الشدك يقدم
ر3
حيث ت ير المركبا ال ينولية الت يحتويها مستبلل
اوياق الزيتدو فد األحيداء الدقيقدة المديوسدة سدالبة
و يجابيدة الغدرام كمدا فد الشدك ر ، 3اذ نالحدذ فد
فد اوياق
الجدددول يقددم ر 1أ تددذيير ال ينددو
الزيتدددو فددد  Staphylococcus aureusبقيددداس
قتددر الددة التثبدديد يكددو  36±0.58مددم امددا تددذيير
المسددتبلل فدد Staphylococcus epidydems
يكدددو  40±0.15مدددم أمدددا قتدددر الدددة التثبددديد ندددد
 Escherichia coliفيكدو  14±0.05مدم و د ا
يتوافدف مد ] [33أذ وجدد فد دياسدت أ مسدتبلل
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جدول ( )1يوضح فعالية تأثير مستخلص اوراق الزيتون بقياس قطر التثبيط  /مم في البكتريا
مقدار قطر التثبيط ب  /مم
14±0.05مم
3±0.15مم
R
 36±0.58مم
40±0.15مم
19±1.25مم
18±015مم

البكتريا
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidydems
Bacillus subtilis
Micrococcus luteus

الرقم يمث المتوسد الحساب  ±يمث ا نحراك المعياي  Rمقاومة )لم تتذير بالمستبلل(

شكل ) (3يوضح تأثير مستخلص الفينوالت من نبات ورق الزيتون في  Escherichia coliوفي
 aureus Staphylococcusمقارنة بمادة ال  DMSOالمذابة بها.
ا نددزيم فدد مصدد الدددم لدد مجمو ددة معينددة مدد
ا صحاء ال ي تم اة ينا الدم منهم أذ
ا شبا
اسهددددر الدياسددددة ا المسددددتبلل المدددددائ وياق
الزيتو ل قدي تنشيتية ل فعالية ا نزيم
أذ اسهر النتائك ا نسبة التنشيد للمستبلل المائ
البايد كان ر  %8.36اما بالنسبة للمستبلل المدائ
السدددداة فكاندددد ر %27.35مدددد دددداتي النسددددبتي
نسددتنتك ا المسددتبلل المددائ السدداة يحتددو ل د
تراكيز أ ل م المركبا ال عالة كان ل نسبة اكبدر
مدد التنشدديد  ،يعددود سددبو ذلدد الدد ا المسددتبلل
المدائ السداة لد القدددي لد ا تداء مركبدا اكثددر
وةصوصددا ذا المجددامي القتبيددة منهددا والت د تمث د
الجددزء ا كبددر مدد النباتددا والمسدد ولة دد ا تدداء
القيمة الحام ية وقديتها ل ا يتبدا مد المجدامي
ال عالدددة ا ةدددرد ] [36و يددداد التنشددديد ف دددال ددد
وجود مجمو دة كبيدر مد العناصدر وكمدا فد جددول
يقددم ر 4ر 5وبتركي دز نسددبة مئويددة و نيددة  /و نيددة
ر (g/kgالرئيس دة والنددزي ر  (mg/kgوبحسددو
التريقددة المشدداي اليهددا ف د ] [6][5التد تقددوم بعمليددة
تح يز تنشيد م ا ندزيم الناقد ] ،[37وكد ل فدا
وجود مركو ال الفونيددا التد تلدتقد الجد وي الحدر
] [39][38والع صددددددديا تعمدددددددال لددددددد تنشددددددديد
ا نزيمددا والبروتينددا الناقلددة الموجددود ف د وشدداء
البليدددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددد الجسدددددددددددددددددددم ][41][40

وك ل احتواؤا ل مجمو ة كبير م العناصر
الكيميائية المعدنية الرئيسة منها والنزي أّذ استعمل
ريقة ال لوي
تقنية يف ا متصا ال ي اللهب
با شعة السينية حيث وجد ا مسحوق اوياق
الزيتو يحتو ل مجمو ة م العناصر الرئيسية
والنزي وبتراكيز وتقديرا مبتل ة وكما موضح
ف الجدول يقم ر(4ر 5وقد تم قياس الدالة الحام ية
لمستبلل اوياق الزيتو المائ البايد والساة
حيث كان قيمة ا س الهيديوجين للمستبلل
البايد
وللمستبلل
رPH=5.4
الساة
) PH=5.74أذ نالحذ ا كال المستبلصي ل
ةوا حام ية ،ا ا المستبلل المائ الساة
ا ت قيمة اق وذل بسبو امكانية الماء الساة
المركبا ال عالة وياق الزيتو
ل استبال
وم القانو ا ت يتم احتسا قيمة التنشيد ل عالية
ا نزيم :GOT
قيمة التنشيد بعد اضافة المنشد
نسبة التنشيد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100
قيمة التنشيد قب اضافة المنشد

د لمعرفددة مدددد تددذيير
ا الدياسددة التدد اجري د
المسددددتبلل المددددائ وياق الزيتددددو فدددد ال عاليددددة
ا نزيميددددة و دددد لدددد دوي رتنشدددديد ام تثبدددديد فعاليددددة
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جدول ()2الكشف الكيميائي عن المركبات الفعالة واالس الهيدروجيني (  )pHللمستخلص المائي البارد
الوراق الزيتون
المركبا الكيميائية ال عالة

1

الكاليكوسيدا
GLYCOSIDES

الكشف المستعم

دلي الكشف

IODINE TEST
MOLISH TEST
BENEDICT TEST

سهوي لو ا يق وامف
سهوي حلقة بن سجية
سهوي ياسو بن

البروتينا PROTEINS
2

3
4
5
6
7
8
9

10

BIWRET REAGENT
المركبا ال ينولية
PHENOLIC COMPOUND
الع صيا TANNIS
الراتنجا RESINS

لم يتغير لو

+VE
+VE
+VE
-VE

AQUEOUS
FERRIC CHLORIDE
FeCl3 1%

سهوي ياسو أة ر

+VE

LEAD ACETATE 1%

سهوي ياسو اص ر فاتح

+VE

ETHANOL+BOILING D W

سهوي كوي بكمية قليلة

+VE

ETOH + KOH
50%
50%
PICRIC ACID
REAGENT
5.13

سهوي ياسو اص ر مباشر كمية قليلة

+VE

ال الفونيدا FLAVONIDS
القلويدا ALKALOIDS
ا س الهيديوجين PH
الصابونيا Sponius
التربينا Terpenes

دم سهوي لو بن سج
محلول الكاشف

النتيجة

ملية يج سري
 2م كلويوفويم
 2م حام البلي الثلج
 2م  H2SO4مركز
ويترك لمد  10دقائف

سهوي ياسو اص ر رقلي

+VE

محلول ذو بيعة حام ية
سهوي يوو ة ي ة
ر 1.2 cm
محلول بن وامف

+VE

+VE

ر  +يدل ل ايجابية الكشف ر وجود المركو ال عال
ر  -يدل ل سلبية الكشف ر دم وجود المركو ال عال

جدول ()3الكشف الكيميائي عن المركبات الفعالة واالس الهيدروجيني (  )pHللمستخلص المائي الساخن
الوراق الزيتون
1

المركبا الكيميائية ال عالة
الكاليكوسيدا
GLYCOSIDES

الكشف المستعم

دلي الكشف

النتيجة

IODINE TEST
MOLISH TEST
BENEDICT TEST

سهوي لو ا يق وامف
سهوي حلقة بن سجية
سهوي ياسو بن

+VE
+VE
+VE

البروتينا PROTEINS
2

3
4
5
6
7
8
9

10

BIWRET REAGENT
المركبا ال ينولية
PHENOLIC COMPOUND
الع صيا TANNIS
الراتنجا RESINS
ال الفونيدا FLAVONIDS
القلويدا ALKALOIDS
ا س الهيديوجين PH
الصابونيا Sponius
التربينا Terpenes

AQUEOUS
FERRIC CHLORIDE
FeCl3 1%
LEAD ACETATE 1%
ETHANOL+BOILING D W
ETOH + KOH
50%
50%
PICRIC ACID
REAGENT
5.75
ملية يج سري
 2م كلويوفويم
 2م حام البلي الثلج
 2م  H2SO4مركز
ويترك لمد  10دقائف

ر  +يدل ل ايجابية الكشف ر وجود المركو ال عال
ر  -يدل ل سلبية الكشف ر دم وجود المركو ال عال
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دم سهوي لو بن سج
محلول الكاشف

لم يتغير لو

سهوي ياسو أة ر وامف
ياسو اص ر فاتح بكمية كبير
ر ضعف كمية البايد
سهوي كوي
بكمية كبير
اكثر م البايد
سهوي ياسو اص ر بكيمة كبير
سهوي ياسو اص ر قلويدا بكمية اكبر

-VE

+VE
+VE
+VE
+VE
-VE

محلول ذو بيعة حام ية
سهوي يوو ة ي ة
ر 1.5 cm
محلول بن وامف

+VE

+VE
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جدول ( )4كشف تركيز العناصرالرئيسة في
المستخلص المائي الوراق الزيتون
نوع العناصر الرئيسة
Major Element
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

صوديوم Na،
مغنسيوم Mg،
المنيوم Al،
سيلكو Si،
فس وي P،
كبري S،
بوتاسيوم K،
كالسيوم Ca ،
منغنيز Mn ،
حديد Fe ،
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0.08
4.07
0.55
8.20
1.75
2.23
0.55
27.51
0.11
7.4

جدول ( )5كشف تركيز العناصر النزرة في
المستخلص المائي الوراق الزيتون
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نوع العناصر النزرة
Trace Element
فناديوم V ,
كروم Cr ,
كوبلت Co ,
نيكل Ni ,
خارصين Zn ,
روبيديوم Rb ,
سترنشيوم Sr ,
نيوبيوم Nb ,
سيزيوم Cs ,
باريوم Ba ,

6.85
5.15
2.75
2.05
15.61
3.96
13.35
4.22
5.41
39.43

11

سيريوم Ce ,

10.72

12
13

رصاص Pb ,
نيوديوم Nd ,

3.54
4.21

ت

كمية التركيزبmg/kg

يعددد وجددود د ا المجمو ددة م د العناصددر الرئيس دة
والنزي وبتراكيزوا ئدة مبتل دة يمكد ا يكدو لقسدم
منهدددا ذا فائدددد ايجابيدددة لددد الجسدددم أذ يعتمدددد نسدددبة
وجود ددا ف د ا وياق ل د البيئددة المناةيددة والمكانيددة
والتربدددة التددد تدددزيع فيهدددا حيدددث يتدددذير امتصدددا
العناصدر الندزي بعوامد التربدة  ،وأ مهددا د ديجددة
الحموضدددددة ،و مكاندددددا األكسدددددد  ،ونظدددددام الميددددداا،
والمحتود التين  ،ومحتود المداد الع دوية والقددي
لددد تبدددادل األيوندددا الموجبدددة  ،تدددوا المغددد يا
وتركيددددددز العناصددددددر الرئيسددددددة والنددددددزي األةددددددرد
والمغدد يا أ الظددروك المناةيددة تدد ير أي ددا فدد
معدل امتصا العناصر الندزي فد حدي أ الزيداد
ف ديجة حراي الغرفة موما تد د لد امتصدا
ا العناصر وك ل التوافر البيولوج مد
أ ل م
العناصددددر الكيميائيددددة فدددد الغددددالك الجددددو أذ يددددتم
ريف األوياق اذ يمك أ يكدو لهدا
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Abstract:
The olive tree, has been used it is important plant for the time being some of their
parts on a large scale in the treatment of gastrointestinal disorders and stimulate
circulation . Moreover, it is used as antibacterial material and also to address some of
the respiratory system, diabetes, food preservation osteoporosis. This study involved
the collection of olive leaves from different areas in Baghdad / Iraq. These leaves
have been harvested, wash it, then dried and crushed, where the study aimed to
identify the active ingredients and chemical elements in the olive leaf as well as its
effect on the action of GOT enzyme .The study showed that the aqueous extracts (cold
and hot) of the olive leaves powder are acidic in nature pH values are of (5.74 and
5.40) for the aqueous extracts hot and cold respectively. Study revealed the extract
contain the a collection of Glycosides, tannins, phenolic compounds, resins,
flavonoids, alkaloids, terpenes and compound Alaolurobin. The study also showed
ability to activate the enzyme GOT in cold aqueous extract (8.36%). and the
percentage (27.35%) of hot aqueous extract That can be analyzed to the presence of
higher concentrations of the active compounds in hot aqueous extract compared with
cold aqueous extract especially tannins working to activate enzymes carrier in the cell
membrane in the body. The study showed that the analysis of thin layer
chromatography, liquid high-performance, ( TLC, HPLC) in extract compounds of
phenols olive leaf using a mixture (chloroform, acetic acid) and a 2:5 was more
impact in the Gram-positive Staphylococcus aureus, while less impact in a negative
Gram Salmonella typhimurium. As proved accurate analysis of the chemical
elements in powder of plant leaf olive tree and at different concentrations contain of
chemical elements Major estimated by (g /kg) and trace estimated by (mg/kg). Since
the existence of these elements led to increasing of enzymatic effectiveness through
an increase process of activity the enzyme (GOT), which plays role of important in
our bodies being gives indication of the nature of the work and effectiveness of the
activity of some members of the body (liver, kidney, pancreas, etc.).
Key words: olive leaves extract, Effective compounds and chemical elements, HPLC,
GOT, Biological Activities.
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