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الملخص
صبــار  Aloe veraوهمــا المســتخلص المائــي
شــملت ّ
الد ارســة تحضيــر نوعيــن مــن مســتخلصات أوراق ّ
والمســتخلص الكحولي .أُجري البحث في قســم علوم األغذية ،كلية الزراعة ،جامعة البصرة ،العراق ،في شــهر
الفعالــة فــي هــذه المســتخلصات المتمثلــة بالتاينيــن ،الغليكوســيدات،
نيســان/أبريل .تـ ّـم الكشــف عــن المرّكبــات ّ
الفعاليــة
الســكريات المختزلــة ،الســابونين والفالفونيــدات والتــي أعطــت جميعهــا نتيج ـةً موجبــة ،ثـ ّـم قُـ ّـدرت
ّ
وتمــت مقارنتهــا
المائيــة و
ـادة لألكســدة للمســتخلصات
المضـ ّ
ّ
ّ
الكحوليــة بتراكيــز تراوحــت بيــن ( )5-1ملغ/مــل ّ
فعاليــة مضــادة لألكســدة بلغــت  %88عنــد التركيــز  5ملغ/مــل ،يليــه
مــع مركــب  BHTالــذي أعطــى أعلــى ّ
المســتخلص الكحولــي بفعاليــة بلغــت  %78وأقلّهــا المســتخلص المائــي  %65عنــد التركيــز نفســه .قُّيمــت
الميكروبيــة باســتعمال تراكيــز مختلفــة مــن المســتخلصات علــى عـزالت مختلفــة مــن البكتريــا الممرضــة
االختبــارات
ّ
Klebsiellapneumonia, Micrococcus roseus, Staphylococcus aereus, Escherichia coli
تثبيطية لبكتريا  E.Coliثم بكتريا Staphylococcus aereus
فعالية
ّ
حيث أعطى المستخلص الكحولي أعلى ّ
تثبيطيــة للمســتخلص المائــي كانــت فــي بكتريــا  E.Coliثــم بكتريــا Micrococcus roseus
فعاليــة
ّ
أمــا أعلــى ّ
وقُّيــم أداء المســتخلصات كمضــادات أكســدة فــي منتــج أقـراص اللحــم البقــري ،مــن خــال تقديــر قيمــة البيروكســيد
للمنتــج المخــزن علــى درجــة حـ اررة ˚4م ،وعومــل بتراكيــز مختلفــة مــن المســتخلص الكحولــي الــذي بلغــت قيمتــه
 2.91ميللــي مكافىء/كــغ زيــت عنــد أعلــى تركيــز وبعــد مــرور  10أيــام مــن الخــزن المبــرد.
صبار األوليفيرا.
المضادة لألكسدة ،االختبارات
الفعالية
الكلمات المفتاحية:
ّ
الميكروبيةّ ،
ّ
ّ

المقدمة:
الصباريــة بالالتينيــة  .Cactusيوجــد  400نــوع مــن نبــات
نبقيــة وينتمــي الــى الفصيلــة
الصبــار نبـ ٌ
ّ
معمــر ،وهــو مــن العائلــة الز ّ
ّ
ـات عشــبي ّ
يتميــز بأو ارقــه الخضـراء الســميكة ،وبداخلــه عصــارة بيضــاء لزجــة ،يتأقلــم مــع الظــروف والبيئــات
صبــار  Aloe veraالــذي ّ
الصبــار منهــا ّ
ّ
الصبــار كخـ ّـزان للميــاه ،فتتضخــم
الصبــار فــى تحمــل العطــش والجفــاف .تعمــل جــذوع نبــات
الصحراويــة ولهــذا ُيضــرب المثــل ب ــنبات
ّ
ّ
وتنكمــش تلــك الجــذوع فــى حالــة نقــص الميــاه ( .)Pankaj et al., 2013تعنــي كلمــة
فــي حالــة وفـرة الميــاه لتســتطيع تخزيــن الميــاه،
ّ
المفضــل الموجــود فــي األوراق ،ومعظــم أنواعــه ينمــو فــي جنــوب إفريقيــا،
‘ ’alloehاألفضــل أو األحســن ‘ ’betterبســبب الســائل
ّ
يتحمــل النبــات درجــة ح ـ اررة ˚4.4م
النــوع
ومدغشــقر ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،بينمــا ّ
ّ
المفضــل منهــا ينمــو فــي جنــوب كاليفورنيــاّ .
الصبــار سلســلة طويلــة مــن مركــب المانــوز المؤســتل
ودرجــة
التجمــد بحيــث ال تتحطّــم جذورهــا ،ويكــون المرّكــب الوظيفــي الرئيــس ألوراق ّ
ّ
فعالــة ضــد مــرض
 ) Lee et al., 2001( acetylated mannoseإضاف ـةً الــى الســكرّيات المتعـ ّـددة ،ومرّكبــات مضـ ّ
ـادة لألكســدة ّ
الســرطان واإللتهابــات (.)Choi et al., 2001
صبــار  Aloe veraمــن ثــاث طبقــات :طبقــة الحما يــة الخارجيــة تترّكــب مــن الكربوهيــد رات والبروتينــات
تتكـ ّـون أوراق ّ
( ،)Arunkumar and Muthuselvam, 2009ويكــون الجــزء الخارجــي شــديد الم ـ اررة ،خاليــاه أســطوانية ودائريــة وتحتــوي علــى
أمــا الطبقــة الوســطى مــن األوراق
فعاليــة كم ـواد مس ـ ّكنة ومضـ ّ
مرّكبــات لهــا ّ
ـادة للجراثيــم وكم ـواد مطه ـرة (ّ .)Saccu et al., 2001
فهــي أيض ـاً ذو طعــم مــر ،ولونهــا يميــل إلــى اإلصف ـرار وتتكـ ّـون مــن مرّكبــات االنثروكوينــون والغليكوســيدات Arunkumar and
أن نســيج اللــب يحتــوي علــى البروتينــات ،حيــث تحتــوي علــى  20حمــض أمينــي،
 ،))Muthuselvam, 2009كمــا ً
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ســبعةً منهــا أساسـ ّـية إضافــة إلــى الفيتامينــات واألمــاح المعدنيــة وكذلــك االنزيمــات ،والدهــون ،إضاف ـةً إلــى مختلــف الكربوهيــدرات،
الســكريات المتعــددة و 12نــوع مــن الببتيــدات المتعــددة ،ومختلــف الكاليكوبروتيــن ،ومعظــم هــذه المرّكبــات
ويحتــوي علــى  16نــوع مــن ّ
مثبطــة للميكروبــات ومضــادات األكســدة ذات الفعاليــة العاليــة ( .)Ni and Tizard, 2004وتحتــوي الطبقــة الداخليــة علــى جــل
الفعالــة ّ
ّ
األوراق  leaf gelوتتكــون مــن المــاء بنســبة  %99مــع الجلوكومانــان  glucomannansواألحمــاض األمينيــة والدهــون والســتيروالت
والفيتامينــات ،فهــو غنــي بالفيتامينـ ـ ـ ــات (( A.B.C.Eوهــو أحــد النباتــات القليلــة التــي تحتــوي علــى فيتاميــن  B12إضافــة إلــى المركبــات
الفعالــة األخــرى كالمعــادن واللجنيــن والســابونين (.)Pankaj et al., 2013
ّ
يطلــق علــى نبــات  Aloe veraتســمية «الم ِ
ـادة للميكروبــات ،فهــو
ـادة لألكســدة والمضـ ّ
عالــج الطبيعــي» الحتوائــه علــى المرّكبــات المضـ ّ
ُ
ُ
ويفيــد فــي
وينقّــي ّ
الدمــاغُ ،
فعــال جــداً ،كمــا ُيســاعد فــي تخفيــف مشــكلة القولــون العصبــيُ ،
ُيســتخدم فــي تثبيــط الميكروبــات ومضــاد أكســدة ّ
عــاج أوجــاع الصــدر ،أم ـراض المعــدة وقرحــة المعــدة ،أم ـراض الكبــد وســوء الهضــم ،كمــا أنــه مفيــد فــي عــاج الروماتيــزم والمفاصــل
الصبــار المائيــة الطازجــة لعــاج الّلثــة الملتهبــة ،وقــروح الفــم،
ويعمــل ّ
كمليــن لألمعــاء الغليظــة .يعالــج األورام والبثــور ،وتُســتخدم عصــارة ّ
الصبــار بســبب
مكم ـاً فــي خفــض نســبة الســكر بالــدم (ُ .)Rajasekaran et al., 2006يعـ ّـد
ّ
وفــي عــاج األورامُ ،
ويعتبــر عالج ـاً ّ
ومكوناتــه مــن أهـ ّـم النباتــات المســتخدمة فــي صناعــة مســتحضرات التجميــل ،وكريمــات البش ـرة حيــث يمكــن وضعــه علــى
خصائصــه
ّ
الصبــار علــى
الصدفيــة ،كمــا يعمــل
ّ
الحــروق ،ويخفّــف آالم الجــروح ومرطّــب للجلــد (ُ )kedarnath et al., 2012
ويعالــج األكزيمــا و ّ
أهمية د ارســة
حماية الشــعر من التســاقط والصلع والجفاف والتهابات فروة الرأس ( .)Vogler and Enst, 1999مما ّ
جلياً ّ
تقدم يبدو ّ
الفعاليــة المضــادة لألكســدة ألوراق الصبــار ،ومــدى تثبيطهــا لنمــو البكتريــا الممرضــة الســالبة والموجبــة لصبغــة غ ـرام ،الحت ـواء نبــات
ّ
ـادة للميكروبــات.
ـادة لألكســدة والمضـ ّ
الصبــار علــى العديــد مــن المرّكبــات المضـ ّ
ّ
مواد البحث وطرائقه:
 -1تحضير العينات:
تم الحصول على عينات صبار األوليفي ار بعمر  3ســنوات من مشــاتل مدينة البصرة ،حيث تم تنظيف األوراق وغســلها بالماء المقطر
عــدة مـرات لتنظيفهــا مــن األتربــة والغبــار ،ثــم تركــت لتجــف بالهـواء ،وبعــد ذلــك قطّعــت إلــى قطــع صغيـرة ،وجفّفــت فــي الفــرن علــى درجــة
حـ اررة ˚45م لمــدة  24ســاعة ثــم طحنــت فــي المطحنــة الكهربائيــة.
 -2تحضير المستخلصات:
 1--2المستخلص المائي
أُجريــت عمليــة االســتخالص وفقــا للطريقــة المذكــورة مــن قبــل ( Thiruppathi et al., (2010حيــث أُضيــف  100مــل مــن المــاء
المقطــر إلــى 20غ مــن مســحوق األوراق فــي دورق زجاجــي مــع التحريــك الجيــد وتُــرك لمــدة 7أيــام ،ثــم أُجريــت عمليــة الترشــيح بــأوراق
المبخــر الـ ّـدوار  Rotary evaporatorلحيــن الحصــول علــى مســتخلص كثيــف
الترشــيح  Whatman No1ورّكــز ال ارشــح بواســطة
ّ
ضــر المســتخلص النهائــي بإذابــة  0.4غ فــي  1مــل مــن المــاء المقطــر المعقــم ووضــع
وح ّ
جــداً بتبخيــر أكبــر ّ
كميــة ممكنــة مــن المذيــبُ ،
فــي زجاجــات (قواريــر) معتمــة وتــرك فــي الثالجــة لحيــن االســتعمال.
 2--2المستخلص الكحولي
حضــر المســتخلص الكحولــي بإضافــة  100مــل مــن الكحــول اإلثيلــي بتركيــز  %95إلــى 20غ مســحوق األوراق ،وتــرك لمــدة  7أيــام ثــم
ّ
ر ّشح بورق ترشيح  ، Whatma No1ورّكز الراشح بواسطة المبخر الدوار  Rotary evaporatorلحين الحصول على مستخلص
ضــر المســتخلص النهائــي بإذابــة  0.4غ فــي  1مــل مــن المــاء المقطّــر المعقّــم ووضــع فــي زجاجــات (قواريــر)
كثيــف جــداً ،ومــن ثــم ُح ّ
معتمــة ،وحفــظ فــي الثالجــة لحيــن االســتعمال.

Al-Saad and Abdulkarim-Syrian Journal of Agricultural Research-4(4):39- 48. December 2017

السعد وعبد الكريم-المجلة السورية للبحوث الزراعية  .48-39:)4(4كانون األول/ديسيمبر 2017

أوراق األوليفي ار بعد تقطيعها

41

أوراق األوليفي ار

المستخلص الكحولي

المستخلص المائي

مسحوق األوراق

 -3الكشف عن المركبات الكيميائية الفعالة في مستخلصات أوراق صبار األوليفيرا:
أُجريــت الكشــوفات الكيميائيــة للكشــف عــن (التاينينــات ،الغليكوســيدات ،الســكريات المختزلــة ،الســابونين والفالفونيــدات حســب طريقــة
.)Pearson), 1970
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 -1التانينات : Tannine
الحمــام المائــي علــى درجــة حـ اررة ˚60م ،ثــم ُر ًشــح المزيــج،
كميــة قليلــة مــن المســتخلص مــع
ّ
ُمــزج ّ
الكميــة نفســها مــن المــاء ُ
وسـ ًـخن فــي ً
أُضيــف لل ارشــح  0.30غ مــن كلوريــد الحديديــك ،ينتــج محلــول أخضــر داكــن دليــل علــى وجــود التانيــن.
 -2الغليكوسيدات: Glycosides
أُخــذ 1غ مــن مســحوق أوراق  Aloe veraوأضيــف لــه  10مــل مــن محلــول حامــض  HClبتركيــز ،%10ثــم أُضيــف بضــع قطـرات
مــن محلــول فهلنــغ  Aو Bثــم تــم معادلتــه مــع محلــول  NaOHفيتكــون ارســب أحمــر ،دليــل علــى وجــود الغليكوســيدات.
 -3السابونين: Saponine
ـخن المزيــج حتــى الغليــان ،ويــد ّل ظهــور
ُمــزج  0.2غ مــن مســتخلص أوراق ألوليفيـ ار
المحضــر ســابقاً مــع  5مــل مــن المــاء المقطــر ،ثــم ُسـ ّ
ّ
فقاعــات كريميــة علــى الســطح علــى وجــود الســابونين.
 -4السكريات المختزلة :Reducing sugar
ُخلــط 1غ مــن المســتخلص مــع  50مــل مــن المــاء المقطــر ،ثــم ُر ّشــح وأخــذ ال ارشــح ،وتـ ّـم غليــه مــع بضــع قطـرات مــن محلــول فهلنــج لعــدة
دقائــق ،فــي النهايــة يتكـ ّـون ارســب برتقالــي يــد ّل علــى وجــود الســكرّيات المختزلــة.
 -5الفالفونيدات :Flavonoids
تم تحضير محلولين كما يلي:
ّ
المحلول األول :يمزج  1مل من المستخلص مع 10مل من الكحول االيثيلي .%95
تم بإضافة الكحول اإليثيلي %50إلى محلول هيدروكسيد البوتاسيوم .%50
المحلول الثانيّ :
كميــة مســاوية لهــا مــن المحلــول الثانــي ،وظهــور اللــون األصفــر دليـ ٌل
كميــة مــن المحلــول األول الــذي يحــوي المســتخلص ،إلــى ّ
ُمزجــت ّ
علــى وجــود الفالفونيــدات.
المضادة لألكسدة :Antioxidant activity
الفعالية
 -4تقدير
ّ
ّ
قـ ّـدرت الفعاليــة المضــادة ألكســدة حمــض اللينوليــك للمســتخلصات المحضـرة حســب طريقــة (Osawa and Namiki, (1985
العينــات فــي 10مــل مــن محلــول منظّــم الفوســفات بتركيــز
إذ تراوحــت تراكيــز المســتخلصات بيــن ( )5-1ملغ /مــل حيــث أُذيبــت ّ
 50ملــي مـوالري وعنــد أس هيدروجينــي  ،7.0وأُضيفــت إلــى محلــول يتكـ ّـون مــن  0.13مــل حمــض اللينوليــك و 10مــل كحــول اإليثانــول
ضــن الخليــط علــى درجــة حـ اررة
بتركيــز  ،%99.5ثــم أُكمــل الخليــط بالمــاء المقطــر إلــى أن أصبــح الحجــم النهائــي لــه  25مــل ،ثــم ُح ّ
 ˚40م مــدة يــوم واحــد وقُـ ّـدرت درجــة األكســدة بقيــاس مســتوى ثايوســيانات الحديديــك ،وذلــك بخلــط  100ميكرولتــر مــن محلــول حمــض
اللينوليــك المؤكســد مــع  4.7مــل مــن كحــول اإليثانــول بتركيــز %75و  0.1مــل مــن محلــول ثايوســيانات األمونيــوم بتركيــز  %30وزن/حجــم
و 0.1مــل مــن محلــول كلوريــد الحديــدوز بتركيــز  0.02م ـوالري المــذاب فــي حمــض الهيدروكلوريــك بتركيز%3.5حجم/حجــم وخلــط
كعينــات
لمــدة  3دقائــق وقـرأت اإلمتصاصيــة علــى طــول موجــي  500نانومتــر واســتعمل (ّ BHT(Butylated Hydroxy Toluene
كعينــة شــاهد.
قياسـّـية للمقارنــة ،وأُجريــت التجربــة مـرة أخــرى باســتعمال جميــع المـواد الكيميائيــة مــا عــدا إضافــة المســتخلصات واعتبــرت ّ
الفعالية المضادة لتثبيط بيروكسيدات نظام حمض اللينوليك كما في المعادلة التالية:
ُحسبت
ّ
الفعالية المضادة لألكسدة( ]-1=%امتصاصية العينة  /امتصاصية عينة الشاهد)] ×100
الميكروبية:
 -5اإلختبارات
ّ
فعالية التثبيط:
 1--5العزالت
الميكروبية المستعملة في اختبار ّ
ّ
ُنفّذ االختب ــار على أربعة أن ـواع من البكتريا الموجب ـ ــة والسالبة لصبغــة غـ ـ ـرام وهي بكتري ــا Klebsiella pnemonae, Micrococcus
 ,roseus, Staphylococcus aereus, Escherichia coliوالتــي تـ ّـم الحصــول عليهــا مــن قســم علــوم األغذيــة ،كليــة الز ارعــة،
جامعــة البص ـرة .تـ ّـم تنشــيط الم ـزارع علــى الوســط المغــذي الســائل  Nutrient Brothتحــت درجــة ح ـ اررة ˚37م لمــدة  24ســاعة ،ثــم
قورنــت مــع محلــول ماكفرالنــد القياســي المحضــر كمــا ذكـره .)Garvey et al.), 1977
استُعملت طريقة الحفر ( )agar well diffusion methodحسب ما ذكره ( Pearson, (1970كما يلي:
وعقــم بجهــاز المعقــم البخــاري  Outoclaveبدرجــة ح ـ اررة
ُ -1ح ّ
ضــر وســط  Muller Hintonوحســب توصيــات الشــركة المجه ـزةُ ،
وصّبــت فــي أطبــاق بتــري بمقــدار  20مــل وتُــرك حتــى يتصلّــب.
˚121م لمــدة  15دقيقــةُ ،
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ضنــت األطبــاق بدرجــة حـ اررة
وح ّ
ُ -2نقــل  0.1مــل مــن الوســط الســائل الحــاوي علــى البكتريــا المرضيــة ُ
ونشــرت بواســطة ُ L. Shape
˚37م لمــدة ســاعتين ،ثــم ثقّبــت األطبــاق بواســطة ثاقــب فلينــي بقطــر 5ملــم ،ووضــع  0.1مــل مــن تراكيــز المســتخلصين المائــي والكحولــي
( ،%)40,30,20,10بعــد ذلــك ُنقلــت للحاضنــة علــى درجــة حـ اررة ˚37م لمــدة  18ســاعة وقيــس قطــر هــاالت التثبيــط بواســطة مســطرة
وبضمنهــا الحفـرة.
الغذائية:
كمضادات أكسدة في األنظمة
 -6تقييم أداء المستخلصات
ّ
ّ
 1--6كمضادات أكسدة في منتج أقراص اللحم البقري:
قُطّــع اللحــم البقــري بواســطة ماكينــة كهربائيــة وأضيــف إليــه الشــحم بنســبة  %10وزن/وزن ،وخلــط الّلحــم مــع ال ّشــحم لغــرض التجانــس،
أُضيــف الملــح بنســبة  %2وزن/وزن إلــى ناتــج اللحــم المقطّــع ،بعدهــا قُ ّســم الّلحــم إلــى عــدة معامــات عوملــت بخمســة تراكيــز مختلفــة
عينــة المقارنــة المتمثلــة
ضــرت ّ
وح ّ
( ), 0.03 0.11 , 0.09 ,0.07 , 0.05غ 100/غ لحــم مــن المســتخلصات الكحوليــة والمائيــةُ ،
ـزت أقـراص
بمضــاد األكســدة الصناعــي BHTبنســبة 0.02غ100/غ لحــم ،وأعــد نمــوذج مــن اللحــم بــدون أي إضافــة كعينــة شــاهدٌ .جهّـ ْ
وعّبئــت فــي أكيــاس نايلــون (بولــي إيثيليــن) ،وأغلقــت جيــداً وحفظــت بالثالجــة بدرجــة حـ اررة °4م لمــدة
اللحــم بــوزن 10غ للقــرص الواحــدُ ،
 10,5,0يــوم حســب طريقــة الطائــي والموســوي.)1992( ،
 2--6تقدير رقم البيروكسيد : Peroxide value
قُـ ّـدر رقــم البيروكســيد كمــا ورد فــي طريقــة ( Pearson, (1970ألقـراص اللحــم البقــري المعاملــة بالمســتخلصات .أُخــذ  1غ مــن اللحــم
ووضــع فــي دورق مخروطــي يحتــوي علــى  30مــل مــن مزيــج مــن حمــض الخليــك الثلجــي والكلوروفــورم بنســبة  40:60وأُضيــف إليــه  3مــل
وحـ ّـرك حركــة دائريــة للتجانــس ،ووضــع فــي مــكان مظلــم لمــدة  20-25دقيقــة،
مــن محلــول يوديــد البوتاســيوم المشــبع ،ثــم أُقفــل الــدورق ُ
وبعدهــا أُضيــف إلــى محتويــات الــدورق  20مــل مــن المــاء المقطــر وتـ ّـم معادلــة اليــود المنفــرد بمحلــول ثيوســلفات الصوديــوم  0.01عيــاري
ط حتــى الوصــول
ونقّـ َ
حتــى الوصــول إلــى نقطــة مــا قبــل التعــادل باللــون األصفــر الباهــت ،ثــم أُضيــف إليــه  3-2مــل محلــول النشــا ُ %1
إلــى نقطــة النهايــة بــزوال اللــون االزرق .كمــا أُجريــت تجربــة الشــاهد بنفــس الطريقــة الســابقة لكــن بــدون إضافــة زيــت.
وحسب رقم البيروكسيد (ميللمكافئ بيروكسيد/كغ عينة) من المعادلة التالية:
حجم ثيوكبريتات الصوديوم لمعايرة العينة ـ حجم ثيوكبريتات الصوديوم لمعايرة الشاهد) × عيارية الثيوكبريتات × 1000
وزن عينة الزيت بالغرام
 -7التحليل اإلحصائي:
عامليــة بعامليــن ،وقورنــت المتوســطات
ُحلّلــت النتائــج إحصائيـاً باســتعمال البرنامــج اإلحصائــي  SPSS v.20حيــث اعتُبــرت تجربــة
ّ
بإتّبــاع اختبــار أقــل فــرق معنــوي المعــدل عنــد مســتوى داللــة ( 0.01الـراوي وخلــف اهلل.)2000 ،
النتائج والمناقشة:
الفعالة في مستخلص أوراق صبار :Aloe vera
 -1الكشف عن المرّكبات
ّ
الكيميائية ّ
الكيميائيــة التــي
النوعيــة و
الفعالــة مــن خــال التحاليــل
ّ
ّ
ّ
يبيــن الجــدول ( )1احت ـواء المســتخلص الكحولــي والمائــي علــى أن ـواع المرّكبــات ّ
أُجريــت والتــي أعطــت نتيجــة موجبــة لمرّكبــات التانيــن ،الغليكوســيدات ،الســابونين ،الســكرّيات المختزلــة والفالفونيــدات وذلــك بظهــور
األل ـوان المختلفــة التــي تــد ّل علــى نتيجــة الكشــف ،وتوافقــت النتيجــة مــع ( kedarnath et al., (2012إذ أعطــى مســتخلص أوراق
األوليفي ـ ار الميثانولــي ومســتخلص اإليثــر البترولــي ومســتخلص الكلوروفــورم نتيجــة موجبــة عنــد الكشــف عــن وجــود مركبــات التانيــن،
التربينــات الغليكوســيدات ،الســابونين ،الســكرّيات المختزلــة والفالفونيــدات ونتيجــة ســالبة للكشــف عــن الفلوبكتيــن والســتيروالت .كم ـ ـ ــا
الفعالــة لمســتخلص أوراق
توافقــت النتيجــة مــع ( Arunkumar and Muthuselvam, (2009اللذيــن كشــفا عــن وجــود المرّكبــات ّ
األوليفيـ ار الميثانولــي ومســتخلص األســيتون اللذيــن أعطيــا نتيجــة موجبــة لمركبــات التانيــن ،الســابونين ،الفالفونيــدات والتربيــن ولــم تحتـ ِـو
هــذه المســتخلصات علــى مركيــات الفلوبكتيــن والســتيروالت.
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صبار Aloe vera
الجدول  .1نتائج التحاليل الكيميائية للكشف عن بعض المركبات لمستخلصات أوراق ّ
التحاليل الكيميائية

الناتج

المستخلص الكحولي

المستخلص المائي

1

التانين

+

+

أخضر داكن

2

الغليكوسيدات

+

+

راسب أاحمر

3

السابونين

+

+

فقاعات كريمية

4

السكريّات المختزلة

+

+

راسب برتقالي

5

الفالفونيدات

+

+

محلول أصفر

صبار Aloe vera
الفعالية
-2
ّ
المضادة لألكسدة لمستخلصات أوراق ّ
ّ
مضادة
فعالية عالية
ّ
أن المســتخلصات تمتلك ّ
يبين الشــكل ( )1الفعالية المضادة لألكســدة لمســتخلصات أوراق األوليفيرا ،حيث ّ
ّ
يتضح ّ
لألكســدة والتــي ازدادت معنوي ـاً  p≤0.05بزيــادة تركيــز المســتخلصات إذ بلغــت  40و% 50عنــد التركيــز  1ملغ/مــل للمســتخلص
بفعاليــة
فعاليــة المســتخلص الكحولــي إلــى  %78عنــد التركيــز  5ملغ/مــل مقارن ـةً
ّ
الكحولــي والمائــي علــى التوالــي ،بينمــا ارتفعــت ّ
فعاليــة مضــادة لألكســدة حيــث بلغــت %88عنــد التركيــز نفســه.
المســتخلص المائــي والتــي بلغــت  ، %65فيمــا امتلــك مركــب BHT
ّ
R.L.S.D= 4.55

الشكل  .1الفعالية المضادة لألكسدة لمستخلصات أوراق صبار  Aloe veraبالمقارنة مع مركب BHT

طردي ـاً مــع
وكميــة هــذه المرّكبــات تتناســب
تعــود
الفعاليــة المضـ ّ
ّ
ـادة لألكســدة إلــى وجــود مرّكبــات الفالفونــون والفين ـوالت والفالفونيــدات ّ
ّ
الطيــارة ،الفيتامينــات ،الكالكوبروتيــن ،اللكتيــن ،الكاروتينويــدات،
ـادة لألكســدة وكذلــك المرّكبــات
الفعاليــة المضـ ّ
الثانويــة األخــرى كالزيــوت ّ
ّ
ّ
العضوية ،مرّكبات االنثروكوينون والسكرّيات المتعددة كالجلوكومانان الذي ُيعتبر المرّكب الرئيس لألوراق (. )Khaing, 2011
األحماض
ّ
أن اإلمتصاصيــة العاليــة دليـ ٌل
ـث
ـ
ي
ح
ـن،
ـ
ي
التحض
ـة
ـ
عملي
ـال
ـ
خ
ـتحلب
ـ
س
الم
ـي
ـ
ف
ـيدات
ـ
س
البيروك
ـة
ـ
كمي
ـك
ـ
ي
الحديد
ـيانات
ـ
س
تقيــس طريقــة ثايو
ّ
ّ
ّ
كميــة البيروكســيدات.
ـادر علــى تقليــل ّ
علــى تكويــن ّ
كميــة مــن البيروكســيدات ،كمــا ّ
أن التركيــز العالــي مــن المســتخلص قـ ٌ
ـادة لألكســدة  %80لمســتخلص أوراق األوليفيـ ار
تقاربــت النتيجــة مــع ( Mariappan and Shanthi, (2012إذ بلغــت
الفعاليــة المضـ ّ
ّ
اإليثانولــي بتركيــز  %95عنــد التركيــز  5مليغرام/مــل بينمــا بلغــت  %78لجــل األوراق والتــي ازدادت بزيــادة التركيــز ،بينمــا وجــد
المحضــر علــى درجــة حـ اررة ˚90م لمــدة
ـادة لألكســدة للمســتخلص اإليثانولــي ألوراق األوليفيـ ار
أن
الفعاليــة المضـ ّ
ّ
ّ
(ّ Khaing, (2011
الفعالية المضادة لألكســدة بزيادة
 6ســاعات بلغت  .%58.36تتوافق النتيجة مع ( Mazzulla et al., (2012الذين الحظوا زيادة
ّ
تراكيــز مســتخلصات أوراق األوليفيـ ار حيــث بلغــت أقصاهــا  %55عنــد التركيــز  30ميكروغـرام ،فيمــا ارتفعــت فعاليــة مرّكــب  BHTإلــى
 %68عند التركيز نفسه ،وأظهرت المستخلصات زيادة كبيرة في الخواص المضادة لألكسدة .اقتربت النتيج ــة من (Hu et al., (2003
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المضادة لألكســدة ومحتوى الفالفونيدات والســكرّيات المتعددة ألعمار مختلفة  4,3,2ســنة للمســتخلص اإليثانولي
الفعالية
قدروا
ّ
الذين ّ
ّ
فعاليــة
معنويــة فــي
وبينــت النتائــج وجــود فروقــات
الفعاليــة المضـ ّ
ـادة لألكســدة لمختلــف أعمــار النبــات وقــد بلغــت أعلــى ّ
ّ
ّ
لنبــات األلوليفيـراّ ،
 %77.59لعمــر  3ســنوات ،ثــم لمركــب  BHTثــم لعمــر أربــع ســنوات ، %67.64فمركــب األلفــا توكوفيــرول  %65.20وبعدهــا لعمــر
ســنتين  .%62.70كمــا بلغــت أعلــى فعاليــة القتنــاص جــذر  .DPPH %72.19وهــذه البيانــات تبيــن مــدى إختــاف الفعاليــة المضــادة
لألكســدة باختــاف أعمــار النبــات.
البكتريا الممرضة:
ضد بعض أنواع
 -8التأثير التثبيطي لمستخلص أوراق صبار ّ Aloe vera
ّ
ـادة للبكتريــا ،تباينــت حســب نــوع
فعاليــة مضـ ّ
أن المســتخلصات المائيــة والكحوليــة ألوراق األوليفي ـ ار تمتلــك ّ
يظهــر مــن الجــدول (ّ )2
ـجلت علــى بكتريــا  E.Coliإذ بلــغ أعلــى
أن أعلــى نســبة تثبيــط للمســتخلص المائــي قــد ُسـ ّ
البكتريــا وطريقــة االســتخالص ،حيــث ُوجــد ّ
أمــا أقــل تأثيــر تثبيطــي كان اتجــاه
قطــر تثبيــط  19ملــم ثــم بكتريــا  Micrococcus roseusبقطــر تثبيــط  18ملــم عنــد تركيــز ّ ،%40
بكتريــا  Klebsiella pnemoniaeبقطــر تثبيــط  12ملــم عنــد التركيــز نفســه.
تفــوق التأثيــر التثبيطــي للمســتخلص الكحولــي علــى المســتخلص المائــي حيــث بلــغ أعلــى قطــر تثبيــط  27ملــم لبكتريــا  E.Coliثــم
بكتريــا  Staphylococcus aereusبقطــر تثبيــط  26ملــم عنــد التركيــز  %40وأ قــل تأثيــر تثبيطــي كان اتجــاه بكتريــا
 Klebsiella pnemoniaeبقطر تثبيط  23ملم عند التركيز نفسه.
الجدول  .2التاثير التثبيطي لمستخلصات أوراق األوليفي ار ضد بعض انواع البكتريا الممرضة
معدل قطر مناطق التثبيط النمو بالملم
المستخلص الكحولي

المستخلص المائي

البكتريا

%10

%20

%30

%40

%10

%20

%30

%40

Klebsiella pnemoniae

7

9

10

12

10

15

18

23

Micrococcus roseus

7

9

13

18

10

14

19

24

E.Coli

8

10

14

19

12

17

23

27

Staphylococcus aereus

8

9

13

16

11

16

21

26

ضد أنواع مختلفة من
توافقت النتيجة مع ( Thiruppathi et al., (2010الذين درسوا التأثير التثبيطي لمستخلص أوراق األوليفي ار ّ
البكتريــا المتمثلــة ببكتريــا  E.Coli, Staphylococcus aereus, Klebsiella pnemoniaeو Bacillus aereusحيــث بلغــت
فعاليــة عنــد االســتخالص باإليثــر البترولــي بقطــر  24ملــم لبكتريــا  E.Coliو 22ملــم لبكتريــا Klebsiella pnemoniae
أعلــى ّ
و 16ملــم لبكتريــا  ،Bacillus aereusكمــا توافقــت النتيجــة مــع ( Stanley et al., (2014الذيــن الحظـوا زيــادة قطــر التثبيــط بزيــادة
تثبيطية مقارنة بالمســتخلص المائي ومســتخلص  ،DMSOوكانت
فعالية
ّ
تركيز المســتخلصات كما أعطى مســتخلص اإليثانول أعلى ّ
تثبيطية لبكتريا  E. coliو  Staphylococcus aereusوأقلها لخميرة .Candida albicans
فعالية
ّ
أعلى ّ
فعاليــة المســتخلص اإليثانولــي فــي تثبيــط نمــو بكتريــا E. coli,
كمــا اتفقــت النتائــج مــع ( Joshua et al., (2010الذيــن أثبت ـوا ّ
 Staphylococcus aereusوأعطــت خمي ـرة  Candida albicansأ قــل قطــر تثبيطــي وكا نــت النتيجــة متوافقــة مــع
أن المســتخلص الميثانولــي لجــل أوراق نبــات صبــار  Aloe veraعمــل علــى تثبيــط
( Rajasekaran et al., (2006الذيــن وجــدوا ّ
العديــد مــن البكتريــا الممرضــة مثــل بكتريــا .Bacillus aereus, Staphylococcus aureus, Klebsiellapnemonia
 -4رقم البيروكسيد ألقراص الّلحم البقري:
يوضــح الجــدول ( )3تطـ ّـور قيمــة البيروكســيد ألق ـراص اللحــم البقــري المخــزن لمــدة  5و 10أيــام علــى درجــة ح ـ اررة ᵒ4م بعــد إضافــة
ّ
المســتخلص الكحولــي ألوراق نبــات األوليفيـ ار وبالتراكيــز 0.11, 0.09, 0.07, 0.05, 0.03غ100/غ لحــم ،إذ ُيالحــظ مــن الشــكل
ولكنهــا انخفضــت مــع زيــادة تركيــز المســتخلص
زيــادة معنويــة عنــد مســتوى معنويــة  p≤0.05فــي قيمــة البيروكســيد بمــرور مــدة الخــزن ّ
تثبيطيــة إلعا قــة أكســدة د هــن اللحــم البقــري ،وبلغــت قيمــة البيروكســيد
إذ امتلــك التركيــز 0.11غ100/غ لحــم أعلــى فعاليــة
ّ
عينــة الشــاهد التــي بلغــت قيمــة البيروكســيد لهــا
 2.91ميليمكافىء/كــغ زيــت بعــد مــرور  10أيــام مــن الخــزن المبــرد ،وقــد تفـ ّـوق علــى ّ
 8.07ميليمكافىء/كــغ زيــت ،فــي حيــن بلغــت قيمــة البروكســيد 3.34, 4.21, 4.77, 5.44ميليمكافىء/كــغ زيــت للتراكيــز
 0.05 ،0.07 ،0.03و0.09غ 100/غ على التوالي.
Al-Saad and Abdulkarim-Syrian Journal of Agricultural Research-4(4):39- 48. December 2017
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وعينة الشاهد بعد الخزن على درجة ᵒ4م
الجدول  .3قيمة البيروكسيد لمنتج أقراص اللحم البقري بالمقارنه مع مركب ّ BHT
عينة الشاهد
BHT
0.11
0.09
0.07
0.05
0.03
التركيز
مدة الخزن (يوم)
0
5
10

قيمة
البيروكسيد

1.78
4.25
5.44

1.78
3.43
4.77

1.68
2.94
4.21

1.68
2.34
3.34

1.58
2.12
2.91

1.48
1.98
2.29

1.98
4.88
8.07
R.L.S.D= 4.01

لعينــة الشــاهد ارتفاعـاً كبيـ اًر مــن  4.88ميليمكافىء/كــغ زيــت بعــد مــرور  5أيــام مــن
كمــا ُيالحــظ مــن الجــدول ارتفــاع قيمــة البيروكســيد ّ
الخــزن إلــى  8.07ميليمكافىء/كــغ زيــت بعــد مــرور  10أيــام مــن الخــزن المبــرد ،فــي حيــن حافظــت قيمــة البيروكســيد علــى قيمهــا لعينــة
العينــات طــول مــدة الخــزن ،إذ بلغــت 1.98ميليمكافىء/كــغ زيــت بعــد مــرور 5أيــام مــن الخــزن
بقيــة ّ
مضــاد األكســدة  BHTمقارنـةً مــع ّ
و 2.29ميليمكافىء/كــغ زيــت بعــد مــرور  10أيــام مــن الخــزن بالتبريــد.
إن مســتخلص نبــات األوليفي ـ ار بإمكانــه أن يمنــع أو يقلــل مــن األكســدة الذاتيــة للزيــوت أو الدهــون الموجــودة فــي األغذيــة وذلــك بســبب
ّ
ـادة لألكســدة كالمرّكبــات الفينوليــة والفالفونيديــة والتانينــات والفيتامينــات المضــادة لألكســدة كفيتاميــن
إحت ـواءه علــى المرّكبــات المضـ ّ
 A,C,Eوالمعــادن كالزنــك (.)Pankaj et al., 2013
اتفقــت النتائــج مــع الحلفــي )2009( ،حيــث الحــظ زيــادة قيمــة البيروكســيد لمنتــج بيرغــر اللحــم البقــري مــع اســتمرار مــدة الخــزن علــى
الســبب فــي ذلــك إلــى أن الّلحــوم الحمـراء ومنتجاتهــا مصــادر غنيــة
درجــة حـ اررة ᵒ4م بإضافــة مســتخلص الكركــم ،وعلّــل الطائــي (ّ )1987
بالحديــد ،والــذي يعــد مــن العوامــل المشــجعة علــى حــدوث األكســدة الذاتيــة.
االستنتاجات:
فعالــة كالتانيــن ،الغليكوســيدات،
نســتنتج مــن ّ
الد ارســة احتـواء المســتخلص الكحولــي والمائــي ألوراق نبــات ّ
صبــار األوليفيـ ار علــى مرّكبــات ّ
ـادة لألكســدة والتــي ازدادت بزيــادة تركيــز
فعاليــة عاليــة مضـ ّ
الســابونين ،الســكرّيات المختزلــة والفالفونيــدات .كمــا امتلكــت المســتخلصات ّ
ـادة لألكســدة التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي معالجــة األمـراض المزمنــه وااللتهــاب
المســتخلصات والتــي تــد ّل علــى وجــود المرّكبــات المضـ ّ
فعاليــة
الد ارســة زيــادة
والتقرحــات الجلديــة وغيرهــا .كمــا ّبينــت ّ
الفعاليــة المضــادة ألكســدة الدهــن بزيــادة التركيــز وأظهــرت جميــع التراكيــز ّ
ّ
تثبيطيــة إلعاقــة أكســدة دهــن اللحــم البقــري المقطّــع وبدرجــات مختلفــة اعتمــاداً علــى التركيــز حيــث ازدادت قيمــة البيروكســيد وبشــكلٍ
ّ
العينــة الشــاهد ،فــي حيــن امتلــك مضــاد األكســدة  BHTأقــل قيمــة.
سـريع فــي ّ
التوصيات:
ـادة
معمقــة علــى نبــات األوليفيـ ار  ،لمعرفــة المزيــد عــن خـواص ونســب المرّكبــات المضـ ّ
ُيقتــرح إجـراء د ارســات وأبحــاث مسـ ّ
ـتقبلية أخــرى ّ
صبــار األوليفيـ ار
لألكســدة ،وذات
الفعاليــة المضـ ّ
الممرضــات ،كمــا ُيقتــرح إجـراء د ارســة حيويــة لمســتخلصات نبــات ّ
ّ
ـادة للبكترّيــا وغيرهــا مــن ُ
ـاء بالوقــوف
ـامة المتواجــدة ضمنهــا
ّ
وخاصـةً الســابونين ،ومــدى تأثيرهــا علــى حيوانــات التجــارب؛ إنتهـ ً
للتّعـ ّـرف علــى نســب القلويــدات السـ ّ
علــى مــدى اســتخدامها اآلمــن فــي منتجــات األغذيــة.
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Abstract
The study included the preparation of two types of cactus (Aloe vera) leaves extracts,
which are an aqueous extract, and alcohol extract. The research was conducted at
Department of Food Science, College of Agriculture, University of Basra, Iraq, in
April. The active compounds were detected in these extracts i.e., altanin, Alcocseid,
reducing sugars, saponins and flavonoids, which all gave a positive result, then
the antioxidant activity of water and alcohol extracts were estimated in different
concentrations ranged (1- 5) mg/ml, and were compared with BHT compound,
which gave the highest antioxidant activity reached 88% at the concentration of 5
mg/ml, followed by alcoholic extract 78%, and the least achieved by the aqueous
extract of 65% at the same concentration. The micrological tests were estimated
for different concentrations of extracts and different isolates from the pathogenic
bacteria (Klebsiellapneumonia ,Micrococcus roseus, Staphylococcus aereus and
Escherichia coli). The alcohol extract gave the highest inhibitory effect on E.coli
then Staphylococcus aereus. The highest inhibitory effect of the water extract was
on E. coli, then Micrococcus roseus. The performance values of antioxidants in the
beef meat product were evaluated by the estimation of peroxide value of product
stored at a temperature of 4˚C and treated with different concentrations of alcoholic
extract, which accounted 0.912 m equivalent/kg oil, at the highest concentration,
and after 10 days of cool storage.
Key Words: Antioxidant activity, Microbiological tests, Cactus Aloe vera.
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