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 سلمهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين محمد صلى هللا عليه و  بسم

 غيرنا به.هذا العمل راجين منه أن ينفعنا و تعالى الذي وفقنا إلتمام و  الشكر للمولى تباركالحمد و  :بعدو 

إثراء بحثنا هم المشاركة في قبولوباقي أعضاء اللجنة على  لجنة المناقشةرئيس االحترام الى نتقدم بفائق التقدير و 
خراجه تحسين عملنا هذا والنصائح التي من شأنهابالتوجيه القيم   .في أفضل شكل ممكن وا 

مساعد و أحمد الخليفة '' هشمس'' ألهله فنتقدم بجزيل الشكر الى المشرف األستاذنعترف بالفضل  أن إالال يسعنا و 
توجيهات سديدة طيلة هذا العمل ود وتوصيات قيمة و المشرف األستاذة '' مخدمي نور الهدى '' لما قدماه من جه

وفخرا لكل طلبة  فجزاهما هللا عنا خير الجزاء وجعلهما ذخرا ،دوام الصحة والعافيةمن عليهما راجين من هللا أن ي
 .التعلمالعلم و 

شويخ  األستاذ ،األستاذ سلمي السعيد ،ى األستاذة بوصبيع إبراهيم عايدةجزيل االمتنان النتقدم بأطيب العرفان و 
، األستاذ بيكي األستاذ نصيب عبد القادر ،األستاذ بن عريمة عبد الحكيم ،األستاذ صالح الدين لعويني ،عاطف

 نورة. ، وسيمة لخضاري وغرايسةعبد المالك

على  لوجيةالميكروبيو لجودة والمطابقة ومخبر المرجان للتحاليل الطبية و امخبر الشهابي للتحاليل النوعية و نشكر 
 ما قدماه لنا من مساعدات إلتمام العمل التطبيقي.

 ،بالشكر الى زغدي علي ونخصص التوجيهعلى حسن االستقبال و  مديرية محافظة الغابات كما ال يفوتنا أن نشكر
 .مسعودقندول و ونيسي السعيد  ،بالقط عبد الرزاق ،ة بشيرسدير 

دون أن ننسى طلبة دفعتنا  ،لى تكويننا خالل مشوارنا الجامعيع أشرفوافي األخير نشكر أساتذتنا الكرام الذين و 
 نهاية.ى المن قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل من البداية الكل من ساعدنا و  3636

 



 
 

 
 أمي الحبيبة الوجود،الى أغلى إنسان في هذا  ،وأنارت دربي وأعانتني بالدعواتالى من ربتني ل أهدي هذا العم

 الغالي.أبي  اآلن،وعلمني معنى الكفاح وأوصلني الى ما أنا عليه سعادتي والى من عمل بكد في سبيل نجاحي و 

 جزاهما هللا عنا خير الجزاء.هما و أطال في عمر حفظهما هللا و 

 .من كبيرهم الى صغيرهم خرازكل أفراد عائلة حمادي و و  أخواتيإخوتي و  الى

 سعدوا بتخرجيو  وابتهجوا بنجاحي ،ي عملي الى من شاركوني هذا الدرباهدو 

عبارة زميالتي الذين ال تكفيهم والى زمالئي و نيهى وفاء موحد إيمان و  ،محبوب عائشة ،صديقاتي: سليماني عبير
 .كافة أساتذتي من الطور االبتدائي الى الجامعيالى االحترام واالمتنان و 

 .لم تسعفني الذاكرة ألذكرهمالى كل من أحببتهم وأحبوني و 

 .شجعنيلى كل من كان سند لي في الحياة و ا

 جميع الطلبة المقبلين على التخرج.في األخير أرجو من هللا أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه و 
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 الملخص

خالل مرحلة في منطقة وادي سوف بذور وجذور(  )أوراق، أزهار، Moringa oleifera تم جمع أجزاء نبات
باستخدام  ماء 07%ايثانول و 07%نباتية باستعمال ، وبعد التجفيف تمت الحصول على المستخلصات الراالزها

ألزهار ا على مردود عند مستخلصأ (. تم تسجيل Soxhletساعات في جهاز سوكسلي ) 4طريقة التقطير لمدة 
تقدير المحتوى الفينولي  . تم%11.4 لبذور أقل مردود بنسبةافي حين سجل مستخلص  %27.6 بنسبة

 µg EAG/mgقد تراوحت النتائج بين، Folin–Ciocalteu reagent للمستخلصات النباتية باستعمال طريقة

EP 90671 36.15 لدى مستخلص األوراق وµg EAG/mg EP البذور. كما تم تقدير  لمستخلص
 142.85µg EQ/mg ، وقد تم تسجيل نسبةAluminium chlorid الفالفونويدي باستعمال طريقة المحتوى 

EP كأعلى نسبة لدى مستخلص األوراق في حين سجلت أقل نسبة لدى مستخلص البذور بنسبةEP  8.00µg 

EQ/mg. 

، وقد أظهرت جميع DPPH• النشاطية المضادة لألكسدة باستعمال الجذرلتقدير الفعالية البيولوجية، تمت دراسة 
. كما μg/ml29.72= 50IC المستخلصات فعالية معتبرة حيث سجل مستخلص األوراق أعلى نسبة وقد قدرت بـ

، وقد ابكتيرينوعين من ال مع مغذيوسط تم دراسة النشاطية المضادة للبكتيريا باستعمال طريقة االنتشار في 
مقارنة ة البكتيرية المختبر ت النتائج أن مستخلص األوراق من أكثر المستخلصات فعالية ضد السالالت أظهر 

 بمستخلصات أجزاء النبات األخرى.

، عديدات الفينول، الفالفونيدات، النشاطية المضادة لألكسدة،  Moringa oleifera الكلمات المفتاحية:
 النشاطية المضادة للبكتيريا.

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

 

 

Résumé 

Les déférentes parties de la plante Moringa oleifera (feuilles, fleurs, graines et racines) ont été 

collectées pendant la phase de la floraison. 

 Les extraits éthanol 70% / eau 30% ont été obtenus en utilisant la méthode de distillation dans un 

Soxhlet pendant 4 heures. Le rendement le plus élevé a été enregistré à l'extrait des fleurs à 27.6%, 

alors que le rendement le plus faible a été enregistré à l'extrait des grains 11.4%.  

La teneur en phénols des extraits de Moringa oleifera a été estimée à l'aide de la méthode du réactif 

Folin-Ciocalteu, les résultats variants entre 176.9µg EAG/mg EP pour l'extrait des feuilles et 

36.15µg EAG/mg EP pour l'extrait des graines. De plus, les flavonoïdes ont été estimés en utilisant 

la méthode au chlorure d'aluminium, et la valeur la plus élevé a été enregistré dans l'extrait des 

feuilles 142.85µg EQ/mg EP, par contre nous avons enregistré une valeur minimale 8,00µg EQ/mg 

EP dans l'extrait des graines. 

 L’activité antioxydant a été étudiée en utilisant la méthode de DPPH, tous les extraits ont montré un 

effet antioxydants, l'extrait des feuilles ayant le taux le plus élevé avec IC50 = 29.72μg / ml.  

L'activité antibactérienne est également étudiée en utilisant la méthode de diffusion dans le milieu 

nutritif sur deux souches des bactéries, les résultats ont montré que l'extrait des feuilles est l’extrait le 

plus efficace contre les souches bactériennes testées par rapport aux autres extraits de Moringa 

oleifera. 

Les mots clés: Moringa oleifera, Polyphenols, Flavonoïdes, Activité antioxydant, Activité 

antimicrobienne.    

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Abstract 

The parts of the Moringa oleifera plant (leaves, flowers, seeds and roots) were collected during the 

flowering phase, and after drying the ethanol70% + water30% extracts were obtained using a 4hour 

distillation by Soxhlet method. The highest yield was recorded in the flower extract at 27.6%, while 

the lowest yield was recorded in the seeds extract 11.4%. The phenol content of the plant extracts 

was estimated using the Folin-Ciocalteu reagent method, the results varying between 176.9µg 

EAG/mg PE in the leaf extract and 36.15µg EAG/mg PE for seed extract. In addition, flavonoids 

were estimated using the aluminum chloride method, the highest value was recorded in the leaf 

extract142.85µg EQ/mg PE, in opposite the lowest value was recorded in the seed extract 8.00µg 

EQ/mg PE. 

To estimate the biological activity, the antioxidant activity was studied using DPPH•, and all the 

extracts showed an antioxidant activity, the leaf extract having the highest value estimated at IC50 = 

29.72μg/ml. The antibacterial activity has also been studied using the method of diffusion in nutritive 

medium against two strains of bacteria, the results showed that the leaf extract is the most effective 

extracts against the bacterial strains tested compared extracts from the other plant parts. 

Key words: Moringa oleifera, Polyphenols, Flavonoids, Antioxidant Activity, Antimicrobial 

activity. 
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 3 التعريف بالنبات .0

 3 التصنيف المورفولوجي لنبات المورينقا  .3

 3 أنواع المورينقا .2

 Moringa oleifera 4ـاألسماء الشائعة ل .4
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 فهرس الوثائق

 الصفحة العنوان الوثيقة
 5 .نبات المورينقاصورة ل (60) ةالوثيق
 6 .وراق نبات المورينقاصورة أل (63) ةالوثيق
 6 ا.زهار نبات المورينقصورة أل (62) ةالوثيق
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 7لحاء( F)جذور ( E) بذور
15 

 11 .في العالم )باللون األخضر(Moringa oleiferaتوزيع نبات (62) ةالوثيق
 15 المجال الغذائي.استعماالت مسحوق أوراق المورينقا في  (06الوثيقة )
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coli. 
56 

 Staphylococcusعلى بكتيريا  Moringa oleiferaتأثير مستخلصات نبات  (00الوثيقة )

aureus. 
56 
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 فهرس الجداول

 الصفحة العنوان الجدول
 Moringa oleifera7 3التسمية العلمية التصنيف و  (60الجدول )

 Moringa oleifera7 4ـاألسماء الشائعة ل (63الجدول )
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كمية عديدات الفينول للمستخلصات النباتية المدروسة بالملغ المكافئ لحمض  (67الجدول )
 7(mg EAG/g EP) الغاليك على الغرام من المستخلص النباتي

94 

بالملغ المكافئ للكرستين على كمية الفالفونيدات للمستخلصات النباتية المدروسة  (68الجدول )
 mg QE/g Extrait de Plante))7الغرام من المادة النباتية الجافة

50 

 51 .النشاطية المضادة لألكسدة للمستخلصات النباتية المدروسة (62الجدول )

للمستخلصات النباتية المدروسة  DPPH•المثبطة ل من الجذر الحر 50ICـقيم ال (06الجدول )
 .االسكوربيكولحمض 

53 

متوسط األقطار التثبيطية )مم( للسالالت البكتيرية المختبرة مع المستخلصات  (00الجدول )
 Moringa oleifera7المدروسة لنبات 

55 
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 قائمة المختصرات

AA% : Antioxidant activity. 

.picrylhdrazyl-1-2,2'Diphenyl: •DPPH 

IC50: Inhibition Concentration 50% . 

mm: Millimètre. 

L: Litre. 

µg: Microgramme. 

Mg: Milligramme. 

g: gramme. 

.Oxyde Tungstène: 23O8W 

molybdate :3O8OM 

%: Pourcentage. 

Vit. C: Vitamine C. 

R%: Pourcentage de rendement. 

ROS: Reactive Oxygen Species. 

.Carbonate de sodium: 3CO2Na 

μg EAG/mg  EP: Microgramme Equivalent Acide Gallique sur Milligramme des 

Extraits des Plantes.  

μg QE/mg EP: Microgramme Equivalent Quercitine sur Milligramme des Extraits des 

Plantes. 

PPT: Polyphénoles Totaux. 

I%: Pourcentage d'inhibition. 

Ac: Absorbation de contrôle. 

As: Absorbation de sample. 
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 مقدمةال

تعتبر النباتات الطبية مصدر أساسيا لصحة اإلنسان وال تزال العديد من الثقافات التقليدية تثمن الوصفات الطبية 
النباتية وأهميتها الوقائية والعالجية ومنافعها األخرى. والنباتات الطبية هي المصدر الرئيسي للعقاقير النباتية التي 

 الكيميائيةبعض المركبات  إلنتاجمواد خام على شكل خالصات أو مواد فعالة أو تدخل في تحضير األدوية 
 . (3662.، إالعابد)

المتنوعة، التي انعكست نباتات طبية وذلك بسبب المساحات الواسعة والتضاريس المتعددة والمناخات بتعم بالدنا 
العديد من الفصائل واألجناس واألنواع النباتية على الغطاء النباتي بتنوع البيئات النباتية، والتي ساهمت في وجود 

 .(3667.،حليس ي) المختلفة

ع األنوا  أنه من أحد هذه النباتات الطبية المتواجدة في الجزائر، ورغم Moringa oleiferaنبات المورينقايعتبر 
 أوائلاليوم في جميع المناطق االستوائية وشبه االستوائية من العالم، وفي  األصلية لشمال شرق الهند، لكنه مزروع

ا النوع في التجاري، خالل هذه الفترة نجد هذ التبادلخالل التجارة و  من إفريقياتزرع في  أصبحتالقرن العشرين 
أيضا بات طبي و كندان يتم استخدامه لوفي هذه الب ثالث قارات وأكثر من خمسين دولة مدارية وشبه مدارية.

 .Theophile M., 2014)) طعامك

األدوية التي كانت في وقت ما محل اهتمام العديد من لطبية بديال لكثير من العقاقير و لقد أصبحت النباتات ا
الى التحذير من أخطار وتأثيرات المواد الكيميائية على متناوليها  اآلنالهيئات الصحية التي تصب جهودها 

ومن هنا يمكننا القول بأن تأثير المستخلصات  (.3662مصدر نبات آمن )شبوعات ي.،  وابتكار أدوية من
النباتية على نمو البكتيريا ومضادات األكسدة الطبيعية هي موضوعات لكثير من البحوث الحديثة نحو إستغالل 

 وكذا الفاعلية البيولوجية.المركبات الثانوية من بينها الفينوالت والفالفونيدات التي لهما خصائص مضادة لألكسدة 

لدعم الدراسات  Moringa oleiferaلهذا الصدد ارتأينا إلى المساهمة في دراسة لمختلف األجزاء النباتية لنبات 
السابقة وفتح واجهة جديدة نسلط من خاللها الضوء على أهم المنتجات الطبيعية ذات الفائدة العالجية التي 

 اسة نشاطه المضاد لألكسدة وفعاليته المضادة للبكتيريا.يختص بها هذا النبات من خالل در 
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 نريد اإلجابة على أهم اإلشكاليات المتمثلة في:إذا من خالل هذه الدراسة 

 ؟ يداتالفالفونعلى المواد الفينولية و ية نباتما مدى احتواء المستخلصات ال 
 رالمدروس نشاطية مضادة لألكسدة تجاه جذأجزاء النبات محتوى هل ل•DPPH؟ 
 ؟لبكتيرياالمدروس نشاطية مضادة لالنبات أجزاء محتوى هل ل 
  ؟هل هناك اختالف بين نبات المورينقا النامي بمنطقة وادي سوف مع النامي في مناطق أخرى 

 : لتحقيق هذا البحث تم تقسيمه إلىو 

  ثالث فصول يحوي : الجزء النظري 

 .Moringa oleiferaعموميات حول النبات المدروس  يشمل الفصل األول:

 دراسة المنتجات الحيوية الفعالة.  الفصل الثاني:

 كذا عموميات حول السالالت البكتيرية. متمثلة في الفعالية المضادة لألكسدة و الدراسة البيولوجية  الفصل الثالث:

  :فصلين يحوي الجزء التطبيقي 

الدراسة  نتائجتم عرض  الفصل الثاني، و الدراسةالمتبعة في  والطرق المواد  إلىففي الفصل األول تم التطرق 
 .ومناقشتها

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء النظري 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 الفصل األول

 عموميات حول النبات المدروس
Moringa oleifera 
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 التعريف بالنبات   .1

 Moringaceae، تتبع لعائلة متاز بخصائصها الطبية والغذائيةالمورينجا أو المورينقا من األشجار المعمرة ت
 Shihشجرة الفجل أو الطبل ) ،(3603 ،أ. هالةتسمى بشجرة البان ) ،Moringa oleiferaاسمها العلمي و 

MC. et al , 2011)، تعدد " بسبب أهميتها و  كما يشار الى الشجرة باسم " شجرة الحياة " أو " الشجرة المعجزة
من شجرة  ابتقرييمكن استخدام كل جزء ، و األشجار المفيدة في العالم أكثرهي تعتبر واحدة من و  ،استخداماتها

 (.Quattrocchi et Umbertro, 2000)ذاء أو التطبيقات المفيدة األخرى المورينقا في الغ

 التصنيف المورفولوجي لنبات المورينقا .2

 التسمية العلمية لنبات المورينقا الموالي التصنيف و يوضح الجدول 

 Moringa oleifera (Oslon ME., 1999.)التسمية العلمية التصنيف و  :(51الجدول )

 Plantae Règne نباتي المملكة

 Tracheobionta Sous-règne النباتات الوعائية  تحت المملكة

  Spermatophyta Embranchement البذريات الشعبة

-Magnoliophyta Sous النباتات المزهرة  تحت الشعبة

embranchement 

 Eudicots Classe ثنائيات الفلقة القسم 

 Rosids Sous-classe وردانيات تحت القسم 

 Brassicales Order الكرنابيات الرتبة 

 Moringaceae Family مورينجية  العائلة 

 Moringa Genre المورينقا  الجنس 

 Moringa oleifera اوليفيرا مورينقا  النوع 

Lam. 
Espèce 

 

 أنواع المورينقا  .3

 Moringa( أشهرها3605 ،ر. )أشرفصنف من أصناف المورينقا المختلفة  02تحتوي عائلة المورينقا على 

oleifera لها  المرادف االسموMoringa pterygosperma gaertn(Morton JF.,1991)7
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 Moringa arborea 

 Moringa borziana 

 Moringa concanensis 

 Moringa drouhardii  

 Moringa hildebrandtii 

 Moringa longituba  

 Moringa pvalifolia  

 Moringa peregrina 

 Moringa pygmaea 

 Moringa rivae  

 Moringa ruspoliana 

 Moringa stenopetala  

 Moringa oleiferaـاألسماء الشائعة ل .4

 Moringa oleiferaلـ الجدول أدناه يوضح األسماء الشائعة 

 7(Tejashree S. et al., 2014 36077 ،.م إخالص)Moringa oleiferaـاألسماء الشائعة ل: (52الجدول )

 البرتغالية الهندية الفرنسية اإلنجليزية العربية
 *الحبة الغالية 
 *شجرة اليسر 

 *البان الزيتوني 
*الشجرة المعجزة 
 )صديقة الفقراء(

 *شجرة عصا الطبل 
فجل  *شجرة

 الحصان 
 *شجرة الرواق 

 *شجرة الثوم البري 
 *شجرة الحياة

*Drumstick 

tree 

*Horseradish 

tree 

*Ben tree 

*Moringa à 

graine ailée 

Morungue* 

Saguna* 

Sainjna* 

Moringa* 

Moringueiro* 
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 (Moringa oleifera) الوصف المورفولوجي لنبات المورينقا .5

مترا، لها تاج مفتوح ومتدلي، فروع  03إلى  7المورينقا هي شجرة معمرة وسريعة النمو، ويمكن أن تصل إلى 
  7(Foidl N. et al., 2001) هشة، دائمة الخضرة

 

 .نبات المورينقاصورة ل :(51الوثيقة )

 :لديها

 3إلى  0.5 إلى يصل ارتفاعه، لكنه في بعض األحيان يكون مختلف جدا. : الجذع مستقيم بشكل عامالجذع* 
 رمادي لون  ذو كبيرة، عدسات مع ناعم، اللحاءأمتار.  2، قد يصل في بعض األحيان إلى متر قبل أن يتفرع

 (Besse F.,19967) أرجواني غامق

 (Foidl N. et al., 2001).كالمظلة وتتشكلتنمو الفروع بشكل غير منظم : الفروع* 
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سم، تكون مغطاة بالرمادي  76الى  36، يبلغ طولها من كل رئيسي في الجزء الطرفي للفروعتتطور بش :األوراق*
ا من زوجين من الريشات ، تتكون كل منهأزواج من الريشات 06الى  8 لها سويقات طويلة منفي األسفل، و 

 Morton) سم 3الى  0يتراوح ما بين  طولهاو ، حدة في القمة تكون بيضاوية الشكلالى وا باإلضافة، المتقابلة

JF., 19917) 

 

 .وراق نبات المورينقاصورة أل :(52الوثيقة )

تعطــي (Price D.,1985 7) الســنة طــول علــى باســتمرار باإلزهــار الشــجرة شــهرا، تبــدأ 03 إلــى 8 بعــد :األزهــار*
  ، مع وجود نقاط صفراء في القاعدةاللون مصفرة ، تكون بيضاء رائحة طيبة

(Foidl N. et al., 2001) ، الزهرة مكونة سم 3سم و عرضها  35-06يعة طولها تحمل على سيقان رف .
مكونة  مدقةو  ،Staminodesخمسو  Stamensخمس أوراق تويجية تحيط بخمس أسديةخمس أوراق كاسية و من

(Roloff A. et al., 2009  7) من مبيض
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 .زهار نبات المورينقاصورة أل: (53الوثيقة )

 بالطول أجزاء ثالثة الى وتنقسم القرون، باسم إليها يشار ما وغالبا الفصوص ثالثية كبسوالت عن عبارة :الثمار*
 .سم 3.5إلى  3 من وعرضها فأكثر، متر0 إلى األحيان بعض في وتصل سم 56 الى 36 من

تحتوي كل ثمرة  .مثلثية ،بني عند النضج تكون متدليةخضراء اللون تتحول الى اللون الالقرون الغير ناضجة 
 Roloff A. et al) أبريلو تاج الثمار بشكل رئيسي في مارس يحدث إن ،بذرة خالل مراحل نموها 30حوالي  على

,20097)7
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 قبل المورينقا نبات صورة لقرون  (:54)الوثيقة
        .النضج

 بعد المورينقا نبات( قرون ) ثمارصورة ل (:55) الوثيقة
 النضج.

 

 النواة محاطة بقشرة خشبيةبالكامل مستديرة أو مثلثة الشكل، و  نجد الحبوب الجافة الناضجة: )الحبوب(البذور*
متوسط وزن (Vlahov G. et al., 2002 . Abdulkarim SM. et al., 2005 7) فاتحة مع ثالثة أجنحة

           حبة في السنة 35666الى  05666كل شجرة يمكن أن تنتج حوالي غرام و  6.2الحبة هو 
(Makkar H. et Becker K., 19977) 

 

ا.ذور نبات المورينقبصورة ل :(56الوثيقة )
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 البذور بواسطة المزروعة األشجار مميزة، حارة رائحة متفرقة، تمتلك جانبية قطع مع درنات عن عبارة :الجذور*
 (Parrotta J., 2009) السميكة الجانبية الجذور من مجموعة مع وقوي  عميق جذر تكون 

 

 .جذور نبات المورينقاصورة ل :(56لوثيقة )ا

مع عدسات كبيرة، ذو لون رمادي أرجواني سميك، ء الشجرة مائل للصفرة، عادة ما يكون لحا :الخشباللحاء و *
 (Bhupendra K. et Neikuozo C., 2015 , Besse F.,19967) الخشب فيكون ناعمناعم ومشقوق، أما 
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جذور ( E) ( بذورD) قرون ( C) أزهار( B) أوراق( A) مورفولوجيا أجزاء مختلفة لنبات المورينقا :(58الوثيقة)
(F )لحاء(Ganatra Tejas H. et al., 2012)7 

 رينقانبات المو التوزيع الجغرافي لأصل و  .6

شبه االستوائية في المناطق االستوائية و منتشرة أصبحت و  ،للمورينقا هو شبه القارة الهنديةالموطن األصلي 
(Price M., 2007.) 

 ،جنست في بلدان أخرى مثل باكستانتوقد نمت و  ،السيما سفوح جبال الهماليا آسياتوجد في منطقة جنوب 
 ،من المكسيك الى بيرو ،تشر في جميع أنحاء الهند الغربيةكما تن ،بنغالدش وشرق غرب إفريقيا ،أفغانستان
 (.Ganatra Tejas H. et al., 2012البرازيل )بارجواي و 
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 Bhupendra K. et Neikuozo) األخضر( )باللون في العالم Moringa oleiferaنبات توزيع :(59الوثيقة )

C., 2015)7 

 المكونات الكيميائية .6

األحماض االمينية، الستيروالت ، القلويدات، المركبات الفينولية ،مورينقا بشكل أساسي على التنيناتتحتوي ال
هي و  ،(Rhamnose)الكربوهيدرات، باإلضافة الى ذلك فهي غنية بالمركبات التي تحتوي على السكر البسيط و 

 isothiocynate (Rahman M. et al., 2009وglucosinolate المركبات تسمىغنية بمجموعة فريدة من 

Ganatra Tejas H. et al., 2012 .) 

 القيمة الغذائية لنبات المورينقا.8

قد استهلكت منذ فترة طويلة كخضروات و  ،الثمار والجذور صالحة لألكل ،األزهار ،جميع أنواع المورينقا االوراق
(Siddhuraju P. et Becker K., 2003. Anwar F. et Bhanger MI., 2003)،  حيث تشكل جزءا من

 Anhwange BA etشبه المدارية ) في المناطق المداريةالغذائية التقليدية في العديد من البلدان  األنظمة

al.,2004 . Siddhuraju P. et Becker K., 2003). 
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 ،غنية بالمعادن مثل النحاس ،لمغذياتالمختلفة أن أوراق المورينقا تعتبر مخزن لأظهرت التقارير البحثية 
من  ل بيتا كاروتينالى ذلك فهي تضم الفيتامينات مث إضافة ،الزنك والكالسيوم ،المغنزيوم ،الحديد ،البوتاسيوم
 Cوفيتامين  Dفيتامين  ،Eفيتامين  ،البيريدوكسين ،حمض النيكوتينيكك ،حمض الفوليكك Aفيتامين ،Bفيتامين 

(Mbikay M., 2012)، التنينات و  ،كما تحتوي على القلويدات( الصابونياتOladeji OA. et al., 2017). 

ن األحماض الدهنية الغير م %02و %83 ،ن الزيوتم %46-26فهي تحتوي على حوالي  ،أما بالنسبة للبذور
مة لها قيزيت الزيتون و  فالزيوت الموجودة بها مشابهة لطعم ،ماض الدهنية المشبعة على التوالياألحمشبعة و 

 (.3603 ،أ. منافس في بعض المناطق لزيت الزيتون )هالةعالية بالنسبة لخصائص الطبخ و 

 :   تحتوي أوراق المورينقا على.Gopalan C. et Balasubrananin SC (1989)  حسب

 7 أضعاف فيتامينC  .الموجود في البرتقال 
 2  البوتاسيوم الموجود في الموز.أضعاف 
 4 .أضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب 
 4 أضعاف فيتامينA .الموجود في الجزر 
 .ضعف البروتين الموجود في الزبادي 

 استخدامات نبات المورينقا .9

 الصيدالنيو  في المجال الطبي .1.9

عزى تود، و الهناألعشاب من قبل األفارقة و  في طب، فقد استخدمت منذ فترة طويلة تعتبر المورينقا دواء لكل داء
 (.(Morton JF., 1991. Ramachandra C. et al., 1980مرض مختلف 266أهميتها في عالج أكثر من

ن مكمال غذائيا يباع في أمريكا وأوروبا واليابان أربعينقا أكثر من ستين منتجا دوائيا و ثمار الموريينتج من أوراق و 
 (.3603، م. العالم )سعيد في كثير من دولوالصين و 
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: مضادة لتصلب الشرايين، مضادة لألكسدة، منع بيولوجيةمن األنشطة اللنسبة لألوراق لديها العديد با
(. (Chumark P. et al., 2008.Iqbal S. et Bhanger MI.,2006، مضادة للتخثراالضطرابات القلبية

 Mekonnen Y. et)الربو استخدمت لعالج المال ريا، ارتفاع ضغط الدم و ذلك فقد عالوة على و 

GessessA.,1998) . 

أن تناول بذور المورينقا يمكن أن يؤخر نمو األورام  (7Purwal L. et al., 201)من ناحية أخرى وجد 
األمراض ، التشنج، زيادة العمر االفتراضي للمريض، تساعد عالج الروماتيزم، التهاب المفاصلو السرطانية 

 ,.Rockwood JL. et al., 2013.Thurber MD. et al)7 االلتهاباتالمنقولة جنسيا، مضادة للميكروبات و 

2010 . Kasolo JN. et al., 2010.Nair S. et Varalakshmi KN., 2011. Sutalangka C. et al., 

2013). 

 ,.Rockwood JL. et al)المفاصل آالمالثمار فهي تعالج مشاكل الكبد واإلسهال والطحال و  أما

2013.Kasolo JN. et al.,  2010) 7 

، لذلك فهي تقاوم مرض العمى كما أو بيتا كاروتين Aبفيتامين  نبات المورينقا غني( أن 3603وجدت )هالة أ.، 
التهاب لج أمراض القلب و لذلك فهي تعا 0، اوميجا 2غنية باألحماض الدهنية اوميجا  ،أنها مغذية للعين

 المفاصل. 
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 مدر للبول    مضادة للسكري                 حماية الكبد                     

 

 مضادة لألورام                                                                     خافضة للكولسترول

 

 عالج الربو                                                                          كسدة مضادة أل  

 

 منشطة للقلب                                                                 المفاصل التهابتعالج 

 

 مضادة للتشنج الميكروبات              بات و مضادة لاللتها                        ج المال ريا تعال

 7استخدامات نبات المورينقا في مجال الطب (:51) الشكل

 في المجال الغذائي  .2.9

الحالة الوحيدة المبلغ عنها هي استخدام األوراق في تحضير الصلصة يقال أن األوراق لها قيمة غذائية بالغة 
، فإن استهالك سنوات 2إلى  0تتراوح أعمارهم من جميع األعمار. بالنسبة لألطفال الذين  فياألهمية للناس 

الحديد والبروتينات االحتياجات اليومية للكالسيوم و  من ٪ 56جرام من األوراق الطازجة يوفر ما يقرب من  066
حوق األوراق للنساء من البوتاسيوم واألحماض األمينية األساسية. ينصح باستخدام الصلصة أو مس 0/2و

 ،ابين بفيروس نقص المناعة البشريةالمصأشهر واألشخاص المسنين و  0الحوامل والمرضعات واألطفال فوق 
 Atakpama) يوصى بمسحوق األوراق كمكمل غذائي في الصيدلياتلذلك ، األوراق تحسن من إنتاج الخالياف

W. et al., 20147) 
 

Moringa oleifera 
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 .(Maouchi E. et Katia M., 2017استعماالت مسحوق أوراق المورينقا في المجال الغذائي ) :(15) الوثيقة

 في مجال مستحضرات التجميل  .3.9

 الحكومية، غيرالECHO  منظمة نشرتها التي للدراساتوفقا  .والمراهم الصابون  صناعةأوراق المورينقا في  تدخل
االحتفاظ و  المتطايرة المواد امتصاص على لقدرته التجميل مستحضراتصناعة  في االمورينق زيت استخدام يمكن

 (Atakpama w. et al., 20147بها، فهي تشارك في تثبيت العطور)

 مياه الفي مجال معالجة  .4.9

 .Beth D. et Echo S., 2005. Houndji B. et al., 2013)تستخدم بذور المورينقا لمعالجة المياه 

Kwaambwa H. et al., 2015. Yuakubu et Balarabe, 2015. Yusuf J. et al., 2015)  بفضل
( تستخدم على أنها متعدد البيبتيدات Poumaye N. et al., 2012ثراءها على متعدد الكاتيونات النشطة )

 Foidl N. etالطبيعية الغير سامة و التي تحد المواد الغروية و تسبب ترسب الجزيئات المعدنية و العضوية )

al., 2001). 
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 تعريف األيض الثانوي  .1

، الثانوية لعمليات األيض الثانوي  هناك العديد من المركبات التي تنتج في النبات يطلق عليها اسم المشتقات
 .(3665، القلويدات وغيرها )أبو زيد ش.،تشمل كل من التربينات، الفينوالتو 

مركبات األيض األولي كمواد بدائية لها وهي جزيئات كبيرة العدد لها شكل بنيوي غير عادي تدخل في بنائها 
، حمض الشكميك بنائها:هناك ثالثة مواد أولية رئيسية تدخل في  ،ا فهي تمثل مركبات األيض الثانوي ولهذ

 .  (3607)الزاملي ف.،  األحماض األمينيةاألسيتات و 

 تصنيف مواد األيض الثانوي  .2
 المركبات الفينولية.1. 2

 تعريفها .1.1.2
 ، التي يمكن تعريفها على أنها جزيئات ضروريةالثانوية النباتية المستقبالتالمركبات الفينولية هي واحدة من 
، تتميز ببنيتها األساسية بوجود حلقة عطرية أو أكثر مرتبطة بعدة مجاميع بشكل غير مباشر للحياة النباتية

 .(Urquaga I. et Leighton F.,2000)هيدروكسيل حرة أو مرتبطة بوظيفة أخرى 
كما تؤدي دورا مهما في  ،ة مع السكر على هيئة جاليكوزيداتتوجد مرتبط ،ن أغلب الفينوالت ذائبة في الماءتكو 

بالتالي تعد عوامل المقاومة باألمراض والحشرات و نمو وتكاثر النباتات فضال عن أنها تحميها من اإلصابة 
نها تكون مسؤولة عن إعطاء صفة و طبيعية للنباتات، إذ تجعل جدران الخاليا غير منفذة للماء  الغازات، وا 

 .((Alrikabi A.,2017الصالبة للنباتات 

 الفئات الرئيسية للمركبات الفينولية . 2.1.2

الكومارينات ( حمض كلوروجينيك ،حمض هيدروكسيسيناميك ،األحماض الفينولية )حمض الكافييك
 King A.M.Y. et Young) والفالفونويدات التي تمثل أكثر من نصف البوليفينول والتانينات )العفص(

G.,1999.) 

 



 لثاني                                  المنتجات الحيوية الفعالة )مواد األيض الثانوي(الفصل ا
 

18 

 

 األحماض الفينولية . 2.2

هذا المصطلح حمض الفينول يمكن أن ينطبق على جميع المركبات العضوية التي تحتوي على وظيفة واحدة 
فهي في الغالب مشتقات السيناميك  لألكسدة، لها خاصية مضادة ن الكربوكسيل وهيدروكسيل الفينولعلى األقل م
 .(Skerget M. et al ,2005والبنزويك )

 التانينات . 3.2
 تعريفها. 1.3.2

تتميز هذه المركبات  بأنها مجموعة كبيرة من المركبات الفينولية التي تنتجها النباتات طبيعيا، تعرف التانينات 
، الكربوهيدراتالقابلة للذوبان في الماء بقدرتها على الدمج مع البروتينات والبوليمرات العضوية األخرى مثل 

ه وهي عبارة عن جزيئات كبيرة الحجم ذات عمستقرة ماألحماض النووية والستيرويدات والقلويات لتشكيل مجمعات 
 .(Rira M.,2006دالتون ) 2666و 566وزن جزيئي يتراوح عادة بين 

 تصنيف التانينات. 2.3.2
التي تحدد حجم التفاعل  تنقسم التانينات الى مجموعتين منفصلتين تبعا لنوع حمض الفينول ونوع الروابط

 .(Rira M.,2006الكيميائي للجزيء )

 عبارة عن بوليميرات من وحدات الفالفونويد مرتبطة بروابط قوية من الكربون غير هي  :التانينات المكثفة
 Hopkins)قابلة للتحلل بالماء ولكن يمكن أن تتأكسد بواسطة األحماض القوية وتطلق االنثوسيانينات 

WG., 2003) . 
 هي بوليمرات أساسها الجلوكوز تكون مع وحدات حمض الجاليك روابط  :التانينات القابلة للتحلل

 . (Hopkins WG., 2003)أستر

وكذلك تسهيل يكزيما أو الحروق إلصالح األنسجة المتضررة باألة و نينات لشد األنسجاتستخدم النباتات الغنية بالت
 .(Iserin P. et al., 2001)العبور المعوي 
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 الفالفونويدات. 4.2
 . تعريفها 1.4.2

 أجزاءالفالفونويدات عبارة عن مركبات طبيعية من نواتج األيض الثانوي وهي صبغات نباتية تتواجد في مختلف 
، وهو المصطلح تينيةالتي تعني أصفر في الال " flavus" من اسمهااشتق  .(أزهار أوراق، النبتة )جذور،

والذي  Albert Szent-Gyorgyiلمجموعة كبيرة من المركبات الفينولية التي عرفت ألول مرة من قبل العالم 
 (.Mabry TJ. et al.,1970)صنفها على أساس أنها فيتامين 

دورة مركزية غير متجانسة من كربون تتكون من حلقتين عطريتين و ذرة  05هي مركبات ذات هيكل مكون من 
وهي المسؤولة عن . هذه هي األكثر وفرة بين جميع المركبات الفينولية C6-C3-C6كل ، تشكل هيpyraneالنوع 
تتواجد . العواشب والهجمات الميكروبيةزهار وفي عمليات الدفاع ضد األشعة فوق البنفسجية و األ تلون 
 Hollman P.et( ).النبيذ...اكهة والشاي و بوب وعصائر الفالحونويدات في )الفواكه والخضروات و الفالف

al.,2000)7 

 
 .(Bruneton J.,1999يكل العام للفالفونويدات )اله (:52الشكل )

 Zerrouki يمكن العثور على هذه المركبات في شكلها الحر أو على شكل جليكوزيدات )مرتبطة بالسكر( )

N.,2009). 
 للفالفونويدات حسب الجدول أدناه تصنف الهياكل األساسية 
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 (.Kumar S. et Pandey AK.,2013)تصنيف الهياكل األساسية للفالفونويدات :(53)جدول

 نوع الفالفونويد البنية األساسية
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Anthocyanidi

ns 

 القلويدات. 5.2
 .متجانسة( بنية معقدة )نواة غيرمواد عضوية نيتروجينية من أصل نباتي، ذات طبيعة قلوية و هي القلويدات 
الكحول ولها طعم مرير وبعضها مخدرة مثل المورفين وأخرى  لويدات قابلة للذوبان في الماء و معظم الق

 Wichtl M. et Anton R., 2009).)سامة

 اتالصابوني. 6.2

تستمد أيضا و  squaleneوتشتق من مركب   isopreneوحدات من ستهي مركبات مكونة من  الصابونيات
يتم توزيعها على نطاق واسع  phytosterols ،cardenolides، مثل رى مهمة من نواتج األيض الثانوي فئات أخ

النباتات التي عائلة، إذ تتواجد في العديد من  066للغاية في النباتات المزهرة والتي تم تحديدها في أكثر من 
 .(Hoffmann D.,2003)، الفول السوداني لك فول الصويا، بما في ذتستخدم كغذاء بشري 
 أنواع الصابونيات:

  الصابونيات السترويدية Les saponosides stéroidiques(.3605،ن )حميدي 
   الصابونيات ثالثية التربينيكLes saponosides triterpéniques (Lino C. et al.,19977) 

 التربينات. 6.2

ذات طبيعة محبة  جزيئات مختلفة 05666هي عائلة كبيرة من المركبات الطبيعية التي يبلغ عددها حوالي 
الذي  n(C5H8)االيزوبرين  :إلختالف في عدد الوحدات األساسيةالكبير هو بسبب ا. تنوعها للدهون بشكل عام

  :يناسب في السلسلة الرئيسية والتي منها
 Monoterpenes 

 Sesquiterpenes 

 Diterpenes 
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 Triterpenes777.(Wichtlet M. et Anton R., 2009). 
مذاق الطعام  ،رتستعمل في صناعة العطو وت عطرية هذه الجزيئات مختلفة ويمكن أن تكون في شكل زي

 (Hopkins WG.,2003).( كولسترولوالهرمونات )حمض االبسيسيك( ستيروالت )ألصباغ )الكاروتين( وا
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I. مضادات األكسدة 

 تعريف مضادات األكسدة  .1
يطلق مصطلح مضادات األكسدة على كل مركب أو عنصر له القدرة على منع أو إبطاء األضرار الناتجة عن 

ROS (Miquel J., 2002) . حيث تعمل على الوقاية من فعل الجذور الحرة فهي إما أن ترتبط بها فتعمل على
. وينها أو تصلح الضرر الناتج عنهاتعديلها لتستقر وتمنع بذلك التأثير الضار الذي تلحقه بالجسم أو أن تمنع تك

 . ((Miquel J., 2002 أنظمة إنزيمية وأخرى غير إنزيمية  إلىوتنقسم األنظمة المضادة لألكسدة 

 . أنواع مضادات األكسدة 2
  Enzymatic antioxidants  مضادات األكسدة اإلنزيمية . 1.2

تلعب هذه األنظمة دورا هاما في الخلية وهي حمايتها من اإلجهاد التأكسدي وتنقسم هذه المجموعة إلى عدة أنواع 
Miquel J., 2002)) من أهمها: 

 SOD Superoxide dismutaseفوق أكسيد الديسميوتاز  .1.1.2

. فهو يقوم بإزالة جذور فوق األكسجين وذلك بتسريع اإلنزيمات الفاعلة كمضاد لألكسدةيعتبر هذا األنزيم أحد 
والزنك كما يوضحه التفاعل معدل إزالته بحوالي أربع مرات بمساعدة بعض المعادن مثل السيلينيوم والنحاس 

 :تاليال
SOD 

O2-  + 2H+                                       H2O2 + O2 

وهو يوجد في كل األنسجة  من التأثيرات الضارة لهذا الجذر،يقي الكائنات الحية الهوائية    SODكما أن إنزيم 
 .(Yoshino M., Murakami K.,1998الهوائية كالميتوكندري والسيتوسول )



 لثالث                                                             الدراسة البيولوجية الفصل ا
 

   25 

 

 . الكاتاالز 2.1.2
األغشية في خاليا أنسجة الكائنات الراقية كالدم ونخاع العظم و    peroxisomeويوجد في األجسام البيروكسية 

بينما يعمل األكسيداز . فOxidase. كما أن هذه األجسام غنية بإنزيم آخر هو األكسيدازالمخاطية والكلى والكبد
 أكسجين كما يلي: تاالز بتكسيره وتحويله الى ماء و يقوم الكا H2O2على تكوين

Catalase 

2H2O2                                       2 H2O2 + O2 

الموجودة Hydroperoxidases إنزيمات . تحمي ال ضرر منهإن الماء واألكسجين الناتج ثابت ومستقر و حيث 
، ألن تراكم هذه األخيرة يؤدي إلى تكون جذور حرة كسيلية الجسم ضد األكاسيد الضارةالبيرو  األجسامأيضا في 

. يوجد البيروكسيداز في الحليب وخاليا الدم تسبب السرطان وأمراض الشرايينغشية الخلوية و تؤثر على األ
 .(Jeyapaul J., Jaiswal A.,2000البيضاء )
 جلوتاثيون بيروكسيداز .3.1.2

اللبيدات بواسطة و H2O2 يقوم بتحفيز تكسيراإلنزيم في خاليا الدم الحمراء واألنسجة األخرى و يوجد هذا 
يقوم الجلوتاثيون . H2O2والماء األكسجيني 2GS ليعطي الجلوتاثيون المؤكسد  (GSH) الجلوتاثيون المختزل

التي يمكن أن  Peroxidesبيروكسيداز بحماية دهون األغشية الحيوية والهيموجلوبين ضد األكسدة بواسطة 
 .(Jaeschk H.,1990يستخدمها كركائز أخرى )

 Non –Enzymatic  antioxidantإنزيميةمضادات األكسدة الغير .2.2

، خارجية المنشأ غالبا ما تكون ذات مصدر غذائي حيث تتفاعل كسدةوهي جزيئات تمتلك خصائص مضادات األ
 Cheng H. et)اإلرجاع عن طريق عمليات األكسدة و ROS بربط أو تبادل اإللكترونات الحرة من أجل تثبيط 

al., 2003 )وتنقسم إلى: 

 مضادات األكسدة الطبيعية  .0.1.1

 مركب منها: 066والتي نقصد بها مضادات األكسدة المنتجة من المادة الحية داخل الجسم وهي حوالي 

 فيتامينVitamine-C:  يسمى كذلك بحمض االسكوربيك وهو مضاد أكسدة يذوب في الماء ويعمل داخل
كما يعمل على مساندة النظام الدفاعي للجسم ، ال الجذور الحرة من معظم مصادرهاالخاليا ويستطيع اختز 

وله دور هام في عملية األكسدة  ،زالة سمية بعض المواد الكيميائيةويستخدم أيضا ضمن آليات الجسم إل
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دورا  C، وبصفة عامة يلعب فيتامين فيتامين دورا مضادا للموت الخلوي . كما أن لهذا الاالختزال في الجسمو 
بطال فعل السموم العامة ومقاومة األمراض و  الصحة هاما في الحفاظ على الجذور و تقوية األغشية الخلوية وا 

 (.Cheng H.et al., 2003الحرة. )

 

 C (Gardése M. et al.,2003).الصيغة الكيميائية لفيتامين : (53)الشكل
  الجلوتاثيون:Glutathion  والسيستين هو بيبتيدة قصيرة مكونة من ثالثة أحماض أمينية هي: الجلوتاميك

والجاليسين يوجد الجلوتاثيون في األنسجة الحيوانية ويلعب دورا مهما كمضاد لألكسدة، حيث يحمي الخلية 
يعاد تكوين  .، كما يحفز اختزال البيروكسيدازط تكون الجذور الحرة داخل الخليةمن التلف التأكسدي ويثب

  Glutathion reductaseبتحفيز إنزيم  (2GS)من الجلوتاثيون المؤكسد  (GSH)الجلوتاثيون المختزل 
 لمحبة لإللكترونات التي ترتبط معالغريبة امن المواد السامة  يوجد الكثير NADPH.الذي يعتمد على تواجد 

 GSHبة . إذا لم يتم ارتباط المواد الغريد وبكميات أقل في األنسجة األخرى الذي يوجد بكميات عالية في الكب
، مما ينتج عنه دمار خلوي كبير ولهذا بروتينات الخلية اوDNA) )وا(RNA)بالجلوتاثيون فإنها سترتبط مع 

                    ة مثل العقاقير والمواد المسرطنةدورا مهما كآلية دفاعية ضد المركبات السام GSHـفإن ل
 (JaeschkeH.,1990)7 

 مضادات األكسدة اإلصطناعية . 2.2.2
مضادات األكسدة التي تتكون طبيعيا داخل الخاليا تعد غير كافية مما أدى إلى تصنيع مجموعة مضادات 

 3602حوة أ.،  ،3668، )وائل غ. األكسدة المصنعة والتي تحضر وتستعمل تجاريا في حفظ المنتجات الطبيعية
). 

 : ومن أمثلة هذه المركبات
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 :( BHT) Butylated hydoxy toluene  مضادات األكسدة الفينولية المصنعة وهو مركب ذو لون من
، أستعمل بان في المذيبات العضوية والدهون أبيض متبلور عديم الرائحة ال يذوب في الماء إال أنه قابل للذو 

بعد ذلك استخدم في منتجات األغذية كمادة مضافة للغذاء إلبقائه المطاط، بداية في المنتوجات البترولية و 
صالحا لالستخدام لفترات أطول حيث له دور وقائي من التسرطن الكيميائي بفضل خواصه المضادة لألكسدة 

 (Hallinvell B. et al.,1995 ).التي لها نشاط كاسح للجذور الحرة 

 
 BHT (.(Hallinvell B. et al.,1995ـالتركيب الكيميائي ل: (54)الشكل

 (BHA) Butylated hydroxy anisole : يعتبر مركبBHA  من مضادات األكسدة التي تصنع
الفينول  صيغتين لكل منهما رائحة BHA ولـ .parmethoxyphenolللمركب butylationتجاريا بطريقة 

المحافظة على قابليتهما كمواد وذوبانية جيدة في الدهون ومن أهم خواص هذين المركبين هو قدرتهما على 
 (.3602مضادة لألكسدة في الغذاء أثناء التسخين كالقلي مثال )فرحات س.، 

 
 .(3603بن سالمة ع أ.،)BHAـالتركيب الكيميائي ل: (55)الشكل
 : المصنعة في األغذية بشرط أن تكون يسمح باستعمال هذه المواد 
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  ذات درجة سمية ضعيفة 
  كيز منخفضة وفي أنواع عديدة من الدهون افعالة بتر 
  ال تضيف نكهة أو رائحة أو لونا غير مرغوب فيه للمنتوج(Boumaza A.,2009)7 

 (oxidative stress)تعريف اإلجهاد التأكسدي .  3
يعرف التوتر التأكسدي باختالل التوازن ما بين اآلليات التي تؤدي إلى إنتاج الجذور الحرة )مولدات األكسدة 

prooxidant( والميكانيزمات التي تعمل على التخلص منها أو ما تسمى بمضادات األكسدة )antioxidant )
. وتؤدي معا االثنينوقد يرجع ذلك االختالل إما إلى تنشيط اآلليات األولى أو إلى تثبيط الميكانيزمات الثانية أو 

 .(Halliwel B.,1997تتميز بقدرة عالية على إتالف األنسجة ) الحرة والتيكل تلك الحاالت إلى تراكم الجذور 

 (Free radicals)تعريف الجذور الحرة . 4

الجذر الحر هو عبارة عن أنواع كيميائية جزيء أو ذرة تحتوي على إلكترون غير مزدوج في مداره الخارجي، وقد 
العامل المؤكسد على الجذر الحر. ، ويطلق بعض العلماء مصطلح تلك الشوارد عضوية أو غير عضوية تكون 

، وحين يفقد الجزيء أحدها فإنه يصبح غير مستقر حوال العادية في الجزيئات مزدوجةتبقى اإللكترونات في األ
، إذ أن بقاء اإللكترون وحيدا في مداره الخارجي يجعله في حالة بحث دائم ونشط جاورةومؤذ للجزيئات األخرى الم
كون زوجا من االلكترونات المستقرة وهذا ما يجعله في حالة ينتزع إلكترونا من الجزيئات عن اإللكترون المفقود لي

 .(Deltattre J. et al.,2003) المجاورة مما يسبب تلفا لجزيئات الخلية الطبيعية في الجسم

قد ينشر حالة من وبالرغم من قصر فترة حياة الجذر الحر التي ال تتجاوز أجزاء من الثانية إال أن جذرا حرا واحدا 
 (Bonnefont Rousselot D. et al.,2003) 7 الفوضى أو عدم التوازن وبالتالي نشوء األمراض
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 (2003,.alet  .Bonnefont Rousselot D7((DPPH•) ـالجزيئة لبنية الجذر الحر  :(60) الشكل

 أنواع الجذور الحرة  .5

 التقسيم على أساس اإلستقرار . 1.5

  كما أنها تمتلك عيشها قصيرة في الظروف الطبيعية وهي جذور مدة: المستقرة(الجذور النشطة )غير ،
)العابد F,N,Cl,H أوزان جزيئية صغيرة، يحتوي هذا النوع من الجذور الحرة على كل من ذرات العناصر 

 .(3662أ.،
 ( الجذور المستقرة)والتي تكون مدة عيشها معتبرة تقدر بالثواني أو الدقائق أو الساعات أو  :الصامدة

وجذور ثنائي  DPPH•وجذور M3TP: جذور ثالثي فينيل ميثيل ( مثل0360.، األيام )الصديق قحتى 
 .(3662مشتقاته )العابد أ.،و  NO2PHفينيل وأكسيد النيتريك  

 التقسيم على أساس النوع  .2.5

 أهمها شق الهيدروكسيل الحر قد يكون أخطرها غير أن الجذر الحر له ال  :الجذور الحرة األكسيجينية
 : (9111ريدة أ.،)من أهمها موضحة في الجدول التالي ويدوم فهو مرحلة انتقالية عمرها قصير 
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 .(9111ريدة أ.،) أهم الجذور األكسجينية الحرة: (54)جدول

 تعريفه رمزه الكيميائي االسم
هو بداية العملية التأكسدية في الخلية وينتج عن  2O‾● جذر فوق األكسيد 

لجزيئة األكسجين عند إستقبالها  األحادياإلرجاع 
 إللكترون.

يسمى أيضا الماء األكسجيني وينتج من عملية  2O2H الهيدروجين  أكسيدفوق 
superoxide بواسطة إنزيم  2O‾●دسمتة أليون 

dismutase  

 OH● جذر الهيدروكسيل 

 

 

ينتج من الماء األكسجيني في جزيء نشط جدا و 
تفاعل غير أنزيمي يتم تحفيزه بأيونات الحديد يسمى 

 . Fentonبتفاعل 

 :روكسيد بيروجين و تشتمل على أكسيد النتريك وثنائي أكسيد النت الجذور الحرة النيتروجينية
 . (9111هو األكثر خطورة )ريدة أ.،بيروكسيد النيتريك و النيتروجين الهيدروجيني و 

 :وبالتالي فهي أعلى درجة اختزال من عناصر الجسمتتميز الدهون بكونها  الجذور الحرة الدهنية ،
هي غير المشبعة، و  النيتروجين خاصة منها الدهون غيرها للتأكسد بجذور األكسجين و  عرضة أكثر من

 . (3692أطول عمرا لذا تعتبر خطيرة )حوة أ.، 
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II. الدراسة البكتيرية 

 تعريف البكتيريا  .1

بوقربة )( 3X10)المجهر الضوئيأو ( 6X 10) اإللكتروني إال بالمجهرترى  هي عبارة عن كائنات حية دقيقة ال
، )ماءتتواجد في كل مكان  ، حيثعلى سطح األرض تلعب البكتيريا دورا هاما في الدورة الحياتية. (3699، أ.

قد يكون مفيدا في  ، لها دور كبير في التحلل البكتيري الذيالحيوان(حات الهوائية لإلنسان و الفت، تربة و هواء
 (.3665، عمليات التخمر، المناعة، تكوين الفيتامينات، الهرمونات واإلنزيمات )بن بوط

أو  ،المالئمة من ارتفاع درجة الحرارةوتستطيع جرثومة البكتيريا العيش ألعوام طويلة متحملة جميع األحوال غير 
تتخلص الجرثومة من ، وعند تحسن الظروف البيئية المحيطة ر ذلك من الظروف البيئية القاسيةأو غي ،انخفاضها

 (.3692، وترجع إلى سابق عهدها نشاطا وحيوية )حميدي ن.،الغشاء السميك

، إذ تتركب من جدار وغشاء خلويين يحيطان بالسيتوبالزم فاألول جدار خلوي تركيبة الخلية البكتيرية بسيطة
سمى ، أما الثاني رفيع السمك يمن أي هجوم خارجييحميها سميك وصلب هو الذي يعطيها شكلها الثابت و 

، وهي في الغالب جد متجانسة تمثل السيتوبالزم، أما المساحة الداخلية للخلية فهي بالغشاء الخلوي السيتوبالزمي
كن للبكتيريا أن ، كما تحتوي على أجسام ذات قوام حبيبي يملى ريبوزومات ذات شكل حبيبي كروي تحتوي ع
، وهي لبالزمي أو ما يسمى بالبالزميداتاADN ـ، إضافة إلى احتوائها على جزيئة أو أكثر من الا الطاقةتخزن به

. الجدار ن هذه األخيرة ليس لها غشاء نووي ، وا  الخاص بالنواة ADNـتتكاثر بصورة مستقلة عن كروموزوم ال
اع تكون أنواع الخاليا البكتيرية فبعض األنو ، السيتوبالزم والنواة هي عناصر ثابتة وأساسية لكل الغشاء الخلويينو 

، كانت من البكتيريا المتحركة، أو لها سوط يساعدها على الحركة إذا ( (capsuleمحاطة من الخارج بمحفظة
( وهي تساعد الخلية البكتيرية على pili)إضافة إلى أن بعض أنواع البكتيريا لها زوائد خلوية تسمى البيلي 

 Hamidi N. et al.,2014).الذي تكون فيه )االلتصاق بالوسط 

 تعريف المضادات الحيوية  .2

تعتبر المضادات الحيوية نوعا خاصا من مواد العالج الكيميائية، وترجع كلمة المضادات الحيوية إلى بعض أنواع 
. بتركيزات منخفضةبات األخرى وذلك التمثيل الغذائي لميكروب ما والتي يكون لها تأثير مهلك أو مثبط للميكرو 
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، الشحات م.دية )وف البيئية العاوهذه الظاهرة قد عرفت نتيجة لتضاد أحد الميكروبات لميكروب آخر في الظر 
3662.) 

 السالالت البكتيرية المختبرة .3
 Escherichia coliبكتيريا  .1.3

، تتحرك Enterobacteriaceaeعائلة ( تنتمي إلى Gram، سالبة لصبغة )هي بكتيريا هوائية عصوية الشكل
في  ، تعيشميكرون  6.0إلى  6.4عرضها من ميكرون و  4إلى  3، يتراوح طولها من طرفية بواسطة أسواط

، وقد تبين أن هناك أنواع مصلية من البكتيريا القولونية الحيوان(و وجسم اإلنسان ، التربة مختلف األوساط )الهواء
 .(3661، أ. شبيب)الاإلسهال عند األطفال و  تسبب القيء

 

 .(3661، أ ) الشبيبEscherichia coliبكتيريا  (:11) وثيقةال

 Staphylococcus aureusبكتيريا  .3.2

، تتواجد تجمعات غير منتظمة عنقودية الشكل، غير متحركة، كروية تتواجد في (Gram)بكتيريا موجبة لصبغة 
 (. 0224، .عحلمي ) الدم الحار للحيوانات ذاتمفاوية واألغشية المخاطية لعلى جلد اإلنسان وفي الغدد ال
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 (.0224، .عحلمي )Staphylococcus aureus بكتيريا (:13) لوثيقةا
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 جمع العينة النباتية .0
 القطف  .1.1

خالل منطقة وادي سوف ن م oleifera Moringa نبات اختيار المرحلة الزهرية والمرحلة الثمرية لقطفتم 
هذا راجع الى كونها طوة في استخالص المادة الفعالة و تعتبر وقت عملية القطف أهم خو  ،3636جانفي  شهر

اختيار الفصل المناسب للجمع من فصول السنة أهمها هو مرحلة النمو المناسبة و تتأثر بمجموعة من العوامل من 
 .(3662، إ. )العابد

 التجفيف.2.1

بالماء البارد Moringa oleifera أجزاء نبات  غسل تمعملية التنقية حيث ة الجني و التجفيف يأتي بعد عملي
بقطعها الى أجزاء صغيرة حتى تسهل تم تخلص من الغبار وبعض الشوائب ثم نزع األشياء الغير مهمة، الحتى 

وضعها على قطعة قماش قطنية بيضاء أو على ورق الجرائد و  ( 3604وآخرون،  أ. عملية التجفيف )الخميسي
اعي عدم تعرض النبات أن نر على شكل طبقة رفيعة لتسهل عملية التقليب بمعدل مرة او مرتين في اليوم و يجب 

 (.3666، ا. تنتهي عملية التجفيف عند التأكد من خلو النبات من الماء )المغازي ألشعة الشمس، و 

 الطحن . 3.1

حفظ المسحوق بواسطة آلة طحن كهربائية. و  المجففة جزئياMoringa oleifera نبات جزاءأطحن تبعد التجفيف 
الغلق بعيدة عن الضوء والرطوبة  مة محكمةفي قارورات زجاجية عاتورقية أو صناديق خشبية أو في أكياس 

تاريخ الجمع لحين أو القارورة عليها اسم النبات و  إلصاق ورقة معلومات على الكيس أو الصندوق  ،والحرارة
 (.3660، ح. استعمالها )منصور

 المستعملة ألجهزة والمحاليل األدوات وا .1

النشاطية المضادة لألكسدة الفالفونيدات، و التقدير الكمي لعديدات الفينول و ، بهدف تحضير المستخلصات النباتية
.(65) أدناه األجهزة الموضحة في الجدولاستعمال األدوات، المحاليل و تم  أيضا النشاطية المضادة للبكتيريا.و 
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 .أثناء العمل المخبري األجهزة المستعملة ل و ، المحالياألدوات :(55الجدول )

 تحضير المستخلص النباتي
 األجهزة المحاليل والمواد األدوات

 Becherبيشر -

 ورق ترشيح  -
Papier filtre 

 Entonnoirقمع -

- Spatuleملعقة 
 Erlenmeyerحوجلة  -

 قارورات زجاجية  -
 ورق ألمنيوم  -

Papier aluminium 

 

 المادة النباتية  -
Matériel végétale 

 éthanolايثانول  -

 ماء مقطر -
Eau distillée 

 

 ميزان حساس  -
Balance analytique 

 جهاز المبخر الدوراني  -
Rotavapeur 

 جهاز السوكسلي  -
Soxhlet 

 التقدير الكمي لعديدات الفينول
 األجهزة المحاليل والمواد األدوات

 Becherبيشر -

 أنابيب اختبار -
Tube a essais  

- Micropipette 

 ورق ألمنيوم  -
Papier aluminium 

 حامل أنابيب اختبار  -
Support de tube a essais 

- Spatuleملعقة 
- Le cuves 

 المستخلصات النباتية -
Les extraits de plant 

 ماء مقطر -
Eau distillée 

 Méthanolميثانول -

- Folin ciocalteau 

(10%) 

 كربونات الصوديوم  -
Carbonate de sodium 

(27%) 3NaCo 

 حمض الغاليك  -
Acide gallique 

 ميزان حساس  -
Balance analytique 

 جهاز المطيافية الضوئية  -
Spectrophotomètre 

 التقدير الكمي للفالفونيدات
 األجهزة المحاليل والمواد األدوات

 أنابيب اختبار -
Tube a essais 

 المستخلصات النباتية -
Les extraits de 

 ميزان حساس  -
Balance analytique 
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 Becherبيشر -

 ورق ألمنيوم  -
Papier aluminium 

 حامل أنابيب اختبار  -
Support de tube a essais 

- Spatuleملعقة 
- Le cuves 
- Micropipette 

 

plante  

 éthanolايثانول  -

 Méthanolميثانول -

 Qurcétineكرستين -

- Trichlorure 

) 3d'aluminium (AlCl

(2%) 

 جهاز المطيافية الضوئية  -
Spectrophotomètre 

 تقدير الفعالية المضادة لألكسدة
 األجهزة المحاليل والمواد األدوات

 Becherبيشر -

 ورق ألمنيوم  -
Papier aluminium 

 أنبوب مدرج  -

 أنابيب اختبار -
Tube a essais 

 حامل أنابيب اختبار  -
Support de tube a essais 

- Spatuleملعقة 
- Le cuves 
- Micropipette 

 المستخلصات النباتية -
Les extraits de 

plante 

 Méthanolميثانول -
 حمض االسكوربيك  -

Acide ascorbique 

- DPPH 

(2,2diphenyl-1 

picrylhydrazyl) 

 ميزان حساس  -
Balance analytique 

 جهاز المطيافية الضوئية  -
Spectrophotomètre 

 الفعالية البيولوجية المضادة للسالالت البكتيرية الممرضة
 األجهزة المحاليل والمواد األدوات

 Becherبيشر -
 أنابيب اختبار -

Tube a essais 
- Micropipette 
 أطباق بيتري  -
 ماسح قطني  -
 مسطرة مدرجة  -
- Pipette pasteur 

 المستخلصات النباتية -
Les extraits de plante 

 éthanolايثانول -
 وسط التنشيط  -
 وسط الزرع  -

Muller Hinton 

 ماء فيزيولوجي معقم  -
 مضادات حيوية  -

 بنزانموقد  -
Bec de benzene 

 Etuveحاضنة  -
- Autoclave 
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 ملقط  -
 حامل أنابيب اختبار  -

Support de tube a essais 

 أقراص معقمة  -
 ورق ألمنيوم  -

Papier aluminium 

 السالالت البكتيرية المختبرة  -

 الطرق المتبعة .3

 . االستخالص1.3

نفرغها داخل عبوة الجهاز  غ36 ـبالتي تقدر المسحوقة جزئيا بكمية متساوية و  توضع المادة النباتية
cartouches) ايثانول  70%المذيب )(، ثم ندخل العبوة في الجهاز، ونوصله بحوجلة كروية بها حجما من

éthanol ماء مقطر%26وEau distillé)،  في األخير نضع تجهيز السوكسليو Soxhlet  فوق السخان
 ة)حو  ساعات 4لمدة جهيز ، نترك التالمذيبسخان تضبط على درجة غليان درجة الحرارة الالكهربائي، 

(.3602،ا.
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 .المستعمل في االستخالصSoxhletجهاز السوكسلي (:13)الوثيقة 

على درجة حرارة مناسبة لتبخر Rotavapeurثم يوضع المستخلص النباتي في الزجاجية لجهاز التبخير الدوراني 
 لحصول على مستخلص نباتي خالي من المذيب.وبالتالي االمذيب المستعمل الموجود في المستخلص، 

 

 Rotavapeur.جهاز التبخير الدوراني  (:14) الوثيقة
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.Soxhlet مخطط االستخالص بجهاز السوكسلي (:56الشكل)

العينة النباتية المسحوقة جزئيا 
توضع داخل جهاز 

 Soxhletالسوكسلي

االستخالص االيثانول و 
 الماء المقطر

  Filtrationترشيح

 Evaporationتبخير

 ايثانوليمستخلص 
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 تقدير نسبة المردود  .2.3

هي عبارة عن حاصل قسمة بين كتلة المستخلص النباتي على كتلة المادة النباتية الجافة المستخدمة في 
 ( بالعالقة التالية Guettaf S., et al.,2016االستخالص وتقدر حسب )

 

 

 التقدير الكمي لعديدات الفينول .3.3

-Folinباستخدام الكاشف Singleton VL. et Rossi JA. (0205) تم تقدير المركبات الفينولية حسب

Ciocalteu  حيث تعتمد هذه الطريقة على إرجاع مكونات الكاشفFolin-Ciocalteu عن طريق المركبات
 ( المميزة باللون األزرق 3O8MOالموليبدن )( و 23O8Wالفينولية إلعطاء كنيون أو كيتون الى أكاسيد التنغستين )

(Dif M.,2015.)  تتلخص الطريقة فيما يلي:و 

من  1mlمن المستخلص النباتي و  1mgمن محلول المستخلص النباتي ) µl921في أنبوب اختبار يوضع  -
دقائق ثم نضيف  2ليط و يترك يرج الخ Folin-Ciocalteuمن  µl921من الماء المقطر،  µl177الميثانول(، 

من الماء المقطر مع الرج الجيد ويترك  ml1، (3Co2Na( )7.5%من كربونات الصوديوم ) µl9217لها 
تقرأ االمتصاصية في جهاز التحليل الطيفي على طول رجة حرارة المخبر لمدة ساعتين، و في دالظالم و الخليط في 

 nm067 (Slinkard K. et al.,1977 .)موجة 

من حمض الغاليك مع  mg2، حيث قمنا بإذابة Acide Galliqueمن حمض الغاليك  ممددةنحضر محاليل  -
ml3  500التراكيز التالية )من ثما تحضير من الميثانول وµg/ml ،400µg/ml ،300µg/ml ،

200µg/ml،µg/ml 977 ،µg/ml17 ،25µg/ml من اجل التقدير الكمي لعديدات الفينول عند .)
 .اتالمستخلص

 155 × الجافة(كتلة المادة النباتية االبتدائية  /= )كتلة المستخلص  %المردود 
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 يعبر عنلتحديد معادلة المنحنى الخطي، و  كمركب مرجعي Acide Galliqueيتم استخدام حمض الغاليك  -
ذلك عن طريق رسم ملغ من وزن المستخلص النباتي، و  النتائج بعدد الميليغرامات المكافئة لحمض الغاليك لكل

 منحنى المعايرة لتراكيز حمض الغاليك بداللة شدة االمتصاص.

 . التقدير الكمي للفالفونيدات4.3

( عند طول موجة Spectrophotomètreتقدر المركبات الفالفونيدية كميا بواسطة جهاز المطيافية الضوئية )
420nm ألجل التقدير الكمي للمركبات الفالفونيدية نستعمل المنحنى القياسي للكرستين. و (Zhishen J. et 

al.,1999). 

 معلومةذو تراكيز للكرستين في الميثانول  ممددةمحاليل  ( نحضر3660) وآخرون  .Ordonez A حسب
(mg/ml7771-7779 عند تقدير محتوى )الفالفونيدات مع المستخلص الميثانولي. 

 ml 0.5يضاف لها الميثانول و من المستخلصات المذابة في  ml771حيث يتم تقدير محتوى الفالفونيدات بمزج 

تحضن في درجة حرارة المخبر لمدة ساعة وبعيدا عن الضوء. تقاس ترج األنابيب و ، %2ذو تركيز  3lCAlمن 
المكافئة  كروغراماتيالنتائج بعدد الم حيث يتم التعبير عن420nm موجةشدة امتصاص المزيج عند طول 

ذلك من خالل المعادلة الخطية لمنحنى المعايرة و  ((µg QE /mgEPمستخلص النباتيمن ال لغللكرستين لكل م
 للكرستين المحضر في الميثانول.

 تقدير الفعالية المضادة لألكسدة  .5.3

بغرض تقدير الفعل التثبيطي المضاد لألكسدة للمستخلصات النباتية، تم اختيار قدرة العينات على تثبيط الجذور 
الذي يعتبر من أكثر الطرق  picrylhydrazyl)-(2,2diphenyl•DPPH 1الحرة باستعمال الجذر الحر 

 استعماال في تقدير التأثير االزاحي المضاد للتأكسد. 

 DPPH•. اختبار تثبيط الجذر الحر 1.5.3

ذلك اعتمادا على قابلية إعطاء المستخلصات لذرة و  DPPH•هذا االختبار على تثبيط الجذور الحرة يعتمد 
ذلك بقياس يا باستعمال جهاز الطيف اللوني و لون DPPH•الهيدروجين حيث يمكن تتبع عملية إرجاع مركب 

 االنخفاض يمكننا من معرفة قدرة المستخلصات من تثبيط الجذور الحرة. مقدار االنخفاض في االمتصاصية، هذا
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اللون البنفسجي المسود، يعطي لون برتقالي عند استقراره  على انه مادة صلبة ذات DPPH•حيث يعرف 
(Dziriet al.,2012.) 

  محلول تحضير•DPPH: 

 . من الميثانول ml977في  DPPH•من mg4ذلك بإذابة و  0.1mMذو التركيز  DPPH•تم تحضير محلول 

 تحضير التراكيز: 

 التراكيز كالتالي:نحضر التراكيز المخففة بإضافة الميثانول للمستخلصات وكانت 

(µg/ml05.035 µg/ml20.35 µg/ml03.5 µg/ml035 µg/ml356µg/ml566µg/ml0666) 

 وذلك للحصول على التراكيز النهائية في آخر التجربة كما يلي:

(µg/ml7.8035µg/ml05.035 µg/ml20.35 µg/ml03.5µg/ml035 µg/ml356 µg/ml566) 

  :طريقة العمل 

ذو تركيز DPPH•من محلول  µl177يضاف إليه  µl500يتم اخذ من كل تركيز  1mlفي خلية ضوئية سعتها
(0.1mM وذلك بمعدل )دقيقة يتم تسجيل قراءات  26تحضن العينات في الظالم لمدة تكرارات لكل عينة، و  2

 عند طول موجةSpectrophotomètreالكثافة الضوئية للتراكيز المختلفة في جهاز المطيافية الضوئية 
.517nm 

  حساب نسبة التثبيطI%  للجذر الحر•DPPH: 

 لتراكيز مختلفة للمستخلصات المدروسة وفق المعادلة التالية: DPPH•تم حساب نسبة تثبيط الجذر الحر
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 حيث أن:

Ac امتصاصية الشاهد :Contrôle. 

Asامتصاصية :•DPPH .مع المادة النباتية المدروسة أو مع حمض االسكوربيك 

I%:  7نسبة تثبيط الجذر الحر 

 DPPH•لجذرالمثبطة  50IC. تحديد مقدار 2.5.3

 50IC ( تقدر قيمCحمض االسكوربيك )فيتامينلمضادة لألكسدة بين المستخلصات و لغرض مقارنة الفعالية ا
، DPPH•من جذر  17%الذي يعرف على انه تركيز المستخلص الزم لتثبيط )كبح( و  DPPH•المثبطة لجذر

( بداللة تركيز المستخلصات (%Iالذي يحسب من خالل المعادلة الخطية لمنحنيات تغير نسبة التثبيط و 
 (Ramesh D. et al.,2015, Aktumsek A. et al.,20117المدروسة )

 . دراسة النشاطية المضادة للسالالت البكتيرية الممرضة 6.3

ية ساللتين بكتير هذا بتطبيق على للمستخلصات النباتية السابقة، و  في هذه الدراسة قمنا باختيار حساسية البكتيريا
 هي:و التي تم عزلها في مخبر المرجان ممرضة و 

 الرمز االسم العلمي
Escherichia coli 

 
Ec 

Staphylococcus aureus 

 

Sa 

 . تنمية مزارع بكتيرية حديثة1.6.3

 Anse deذلك بأخذ مسحة من العينات البكتيرية باستعمالتيرية المختبرة المذكورة سابقا و تم تنشيط السالالت البك

platine  تنميتها في وسط زراعي مغذيوgélose nutritive  حضنها في الحاضنةو Etuve 37بدرجة حرارةC° 
 (.3602 ،ا. ةساعة )حو  34لمدة 

I%= ((Ac - As) /Ac) × 100       
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 . تحضير أوساط الزرع 2.6.3

ثم يتم ، °121Cعند درجة حرارةAutoclaveتعقيمه بجهاز و  Muller-Hinton (MH)تتم إذابة وسط الزرع
الذي قمنا بتعقيمه  MHنسكب بها وسط الزرع و  cm1تحضير مجموعة من أطباق بتري ذات أقطار متساوية 

ذابته بحذر، و  للحصول على وسط معقم،  Bec de benzeneتتم كل هذه الخطوات بالقرب من موقد بنزان وا 
 (.Chakraborty M. and Mitra A.,2008تتجمد )وتترك األطباق تبرد و 

 . تحضير المعلق البكتيري 3.6.3

في ضعها و و  يرية بواسطة ماصة باستور معقمة،يتم تحضير المعلق البكتيري بأخذ مستعمرة من كل ساللة بكت
   معلق متجانس  من الماء الفيزيولوجي، ثم يرج قليال حتى الحصول على 5mlأنابيب اختبار يحتوي كل أنبوب

 (.3662، إ. العابدعكر اللون )وت

 . زراعة البكتيريا 4.6.3

يغمس الماسح القطني المعقم في المعلق البكتيري ثم يتم مسحه على كامل أوساط الزرع المحضرة سابقا في 
في كل مرة  06°مرات مع تدوير الطبق البتري بزاوية  2أطباق بتري بشكل خطوط متقاربة مع تكرار العملية 

(Chakraborty M. and Mitra A.,2008.) 

 . تطبيق األقراص 5.6.3

أجزاء في كل طبق بتري حيث  5بعد تحضير أوساط الزرع، يتم تحديد يقة االنتشار باألقراص، و باستخدام طر 
 Wath، تم استعمال أقراص محضرة من ورق 45mg/mlأجزاء للمستخلصات المحضرة ذو التركيز 4خصصت 

man  6ذات أقطار متساويةmm  بواسطةمعقمة وMicropipette   20يوضع في كل قرص تقريباµl  من كل
في  (Cefatazidim/Cefazolinللمضاد الحيوي ))مركز الطبق(  خامسالمستخلص، في حين خصص الجزء ال

لغرض المقارنة السلبية. يتم وضع علب بتري بشكل مقلوب  في التكرار الثالث اليثانولـ الو التكرار األول والثاني 
علب بتري لقياس األقطار  إخراجساعة. بعد انتهاء مدة الحضن يتم  34 لمدة °37Cفي الحاضنة تحت درجة 

 .(Chakraborty M. and Mitra A.,2008)الشاهد ( للمستخلصات والمضادات الحيوية و mm) ـالتثبيطية ب
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 .النتائج 1

 %R. مردود المستخلصات النباتية 1.1

مستخلص، حيث كانت النتائج كما  كل لمردود النسبة المئويةبعد عملية االستخالص بجهاز السوكسلي تم تقدير 
 التالي:هي موضحة في الجدول 

 .مردود المستخلصات النباتية المدروسة :(56الجدول)

كتلة المادة النباتية  الجزء النباتي
 الجافة

 %نسبة المردود كتلة الناتج الخام المذيب

  األوراق 
20g 

 
 ايثانول+ماء

5.02g %25.45 
 5.52g %26.6 األزهار
 2.28g %11.4 البذور
 3.48g %16.4 الجذور

 

 :الموضحة في الجدول نالحظ ما يلي من خالل النتائج

لك نسب مردود متقاربة والبذور األزهار تمتالنباتية المدروسة، لألوراق و  األجزاء عليها بأنبينت النتائج المتحصل 
، 9972%،2076%، 21721%):، حيث كانت النسب المتحصل عليها كالتاليوالجذور تمتلك نسب مردود متقاربة

 .رنسبة سجلت عند البذو وأقل كبر نسبة من مردود المستخلص تواجدت في األزهار أكما الحظنا أن  (%9072

 . التقدير الكمي للمركبات الفينولية 2.1

 التقدير الكمي لعديدات الفينوالت الكلية (PPT): 

-Folinباستخدام الكاشفو  Singleton VL. et Rossi JA. (0205)تم تقدير عديدات الفينول حسب 

Ciocalteu باستخدام ، حيث يعبر كميا عن المحتوى الكلي لعديدات الفينول للمستخلصات النباتية المدروسة
(. حيث تقدر قيم عديدات 68) الشكل  Acide galliqueالمعادلة الخطية للمنحنى القياسي لحمض الغاليك

من المستخلص النباتي كما هو  ملغالالمكافئ لحمض الغاليك على  يكروغرامالفينول للمستخلصات النباتية بالم
 (67مدرج في الجدول )
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 المنحنى القياسي لحمض الغاليك لتقدير عديد الفينوالت. :(58الشكل )

كمية عديدات الفينول للمستخلصات النباتية المدروسة بالميكروغرام المكافئ لحمض الغاليك على  :(56الجدول )
 (.mg EP/µg EAGملغ من المستخلص النباتي )

المستخلصات 
 النباتية المدروسة

 الجذورمستخلص  البذورمستخلص  األزهارمستخلص  األوراقمستخلص 

عديدات كمية 
 الفينول

0.33±070.2 
 

0.34±024.60 
 

0.63±20.05 
 

3.64±064.2 

 

 :نالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها

  ميكروغرام  070.7 بـنالحظ أن مستخلص األوراق يملك أعلى كمية من المركبات الفينولية حيث قدرت
 mg)بـمكافئ لحمض الغاليك لكل ملغ من المستخلص، مقارنة بمستخلصات األزهار، الجذور والبذور المقدرة 

EP/µg EAG)9722±902776، 2772±97271، 9772±06791 .على التوالي 

y = 0.001x - 0.0116

R² = 0.9859
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 التقدير الكمي للفالفونيدات  .3.1

للمنحنى القياسي استعمال المعادلة الخطية و  3AlClتم التقدير الكمي للفالفونيدات للمستخلصات باستخدام كاشف 
( بالميكروغرام 68في الجدول ) والمدرجة، حيث يتم التعبير عن النتائج (62لكرستين في الميثانول الشكل )ل

 المكافئ للكرستين على الملغ من المستخلص النباتي.

 

 .لكرستين لتقدير الفالفونيداتالمنحنى القياسي ل :(59الشكل )

كمية الفالفونيدات للمستخلصات النباتية المدروسة بالميكروغرام المكافئ للكرستين على الملغ من  :(58الجدول )
 (.µg QE/mg EPالمستخلص النباتي )

المستخلصات 
 النباتية المدروسة

 الجذورمستخلص  البذورمستخلص  األزهارمستخلص  األوراقمستخلص 

 06.22±6.40 0.38±8.66 22.27±0.45 043.85±3.73 كمية الفالفونيدات

y = 25.474x + 0.0157
R² = 0.9818
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من خالل النتائج المتحصل عليها من التقدير الكمي للفالفونيدات للمستخلصات الكحولية لنبات المورينقا 
Moringa oleifera  (68المدرجة في الجدول )، و: 

  ميكروغرام مكافئ  043.85 بـنالحظ أن مستخلص األوراق يمتلك كمية معتبرة من الفالفونيدات حيث قدرت
 µg)بـللكرستين على ملغ من المستخلص النباتي، مقارنة بمستخلصات األزهار، الجذور والبذور المقدرة 

QE/mg EP )9721±10700، 7729±97700، 9721±1777 .على التوالي 

 . تقدير الفعالية المضادة لألكسدة 4.1

  اختبار تثبيط الجذر الحر•DPPH 

باعتباره  DPPH•المضادة لألكسدة للمستخلصات النباتية المدروسة، تم االعتماد على اختبار لتحديد النشاطية
 Acide(. ثم استعمال حمض االسكوربيك  (Bouzghale B.,2008األكثر تداوال في قياس النشاطية

ascorbique موجة  للمقارنة االيجابية المتالكه نشاطية كابحة للجذور، تتم قراءة االمتصاصية على طول
nm507 ( 06وحساب النشاطية المضادة لألكسدة لمختلف التراكيز بالنسبة للمستخلصات المدروسة، الشكل.) 

 

 

 .Acide ascorbiqueالمنحنى القياسي لتراكيز مختلفة من حمض االسكوربيك  :(15الشكل )

 

y = 0.6434x + 9.9436

R² = 0.9565
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 .النشاطية المضادة لألكسدة للمستخلصات النباتية المدروسة :(59الجدول )

AA% 

 األوراقمستخلص 
AA% 

 األزهارمستخلص 
AA% 

 البذورمستخلص 
AA% 

 ذورالجمستخلص 

 التراكيز
(μg/ml) 

/ / 0.68±24.83 / 566 
/ / 0.34±00.27 0.66±20.66 356 
/ 6.58±20.57 2.57±47.87 0.42±70.54 035 
6.68±24.40 6.62±50.08 4.05±32.78 4.04±47.62 03.5 
5.22±55.52 3.22±32.37 6.07±2.05 0.52±38.08 20.35 
4.05±37.85 6.56±00.52 / 0.00±36.03 05.035 
0.66±02.73 6.58±7.60 / 0.65±2.02 7.8035 

 حيث أن أن كل ما زاد تركيز المستخلص لألجزاء النباتية المدروسة زادت النشاطية،  من خالل النتائج نالحظ
لمستخلص الجذور بنسبة  μg/ml217شوهدت عند التركيز  DPPH• أكبر نسبة لكسح الجذر الحر

مستخلص البذور كانت أعلى نسبة تثبيط للجذر الحر عند  األخرى. أمامقارنة بالتراكيز %20تقدر
μg/ml177  بينما مستخلص األوراق فقد قدرت أعلى نسبة تثبيط للجذر الحر بنسبة %12712بـقدرت ،
األزهار كانت أكبر نسبة تثبيط الجذر الحر عند بالنسبة لمستخلص  ،2.5μg/ml6عند التركيز  % 12729
μg/ml921 19710بـقدرت  حيث%. 

 51ـ تحديد مقدار الIC 

من خالل المعادلة الخطية لكل من منحنيات  DPPH•الجذر الحرمن 17%ـالمثبطة ل  50ICنستطيع حساب
من الجدير ذكره كلما (. و 06ك كما هو موضح في الجدول )حمض االسكوربيتثبيط للمستخلصات النباتية و ال

 ل كان التأثير المضاد للجذور الحرة أو المضاد لألكسدة أفضل.أق 50ICـ الكانت قيمة 
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         للمستخلصات النباتية المدروسة DPPH•من الجذر الحر 56%ـالمثبطة ل 50ICـ قيم ال:(15الجدول )
 .لحمض االسكوربيكو 

المستخلصات 
النباتية 
 المدروسة

مستخلص 
 األوراق

مستخلص 
مستخلص  البذورمستخلص  األزهار

 الجذور
حمض 

 االسكوربيك

  50ICـقيمة ال
 (μg/ml) 0.54±32.73 6.00±04.80 5.73±363.04 8.27±25.06 0.04±03.34 

 50ـمن خالل النتائج المبينة في الجدول لقيم الIC  على حمض االسكوربيك  اقر و نالحظ تفوق مستخلص األ
أكبر قيمة تثبيط مقارنة  مستخلص األوراق أعطى، كما نالحظ أن μg/ml62722حيث دونت عنده 

ذور قد أظهرت قيم جالت األزهار، البذور و أما مستخلصا μg/ml21702بالمستخلصات األخرى حيث بلغت 
 على التوالي. μg/ml،μg/ml272792 ،μg/ml11797 64.86أقل بكثير حيث كانت 

النشاط -الفالفونيدات وعديدات الفينول-دراسة االرتباط الخطي بين عديدات الفينول .5.0
 النشاط المضاد لألكسدة -المضاد لألكسدة والفالفونيدات

االنحراف المعياري  ±تكرارات لكل التجارب والنتائج تم التعبير عليها بالشكل التالي معدل 2تم إجراء 
Mean±SD) )معامل االرتباط الخطي . (2R)  بين المحتوى الفينولي والفالفونيدي من جهة والنشاطية المضادة

 .Person)عند P<0.05لألكسدة من جهة أخرى ثم حسابه من المعادلة الخطية )

 

 االرتباط بين عديدات الفينول والفالفونيدات. منحنى : (11) الشكل

R² = 0.786
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 منحنى االرتباط بين عديدات الفينول والنشاط المضاد لألكسدة.: (12) الشكل

 

 منحنى االرتباط بين الفالفونيدات والنشاط المضاد لألكسدة. :(13) الشكل

 اللون  الجذور،مستخلص  قيمة يمثل: األحمر اللون  البذور،مستخلص  قيمة يمثل: األخضر اللون  :مالحظة •
 .  األوراقمستخلص  قيمة يمثل: األزرق  اللون  األزهار،مستخلص  قيمة يمثل: األصفر

 ( بحيث أن كلما زادت كمية الفينوالت زادت كمية الفالفونيدات.2R=0177)( ارتباط قوي 00) من خالل الشكل

 ./50IC1( بحيث أن كلما زادت كمية الفينوالت زادت قيم 2R=7712( ارتباط قوي جدا )03) من خالل الشكل

 ./50IC1( بحيث أن كلما زادت كمية الفالفونيدات زادت قيم 2R=7716( ارتباط قوي جدا )02) من خالل الشكل

R² = 0.828
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 بكتيريادراسة النشاطية المضادة لل. 6.1
 mg/ml21ذات التركيز Moringa oleiferaمن خالل دراسة النشاطية البيولوجية لمستخلصات نبات 

 (.00الجدول )ة تحصلنا على النتائج في الصور و والمضادات الحيوية على بعض األنواع البكتيرية الممرض

المستخلصات المدروسة متوسط األقطار التثبيطية )مم( للسالالت البكتيرية المختبرة مع : (11الجدول )
 .Moringa oleiferaلنبات

 بكتيريا
Bactérie 

مستخلص 
 األوراق

مستخلص 
 األزهار

مستخلص 
 البذور

مستخلص 
 Cefazolin Cefatazidim الجذور

Ec 19 08 02 30 36 20 
Sa 17 13 92 9 32 7 
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 Escherichia coliعلى بكتيريا Moringa oleiferaتأثير مستخلصات نبات :(15) الوثيقة

:A مستخلص األزهار:B مستخلص الجذور:C  مستخلص األوراق:D مستخلص البذور 

:AB ( مضاد حيويCaz: Cefatazidim / Cz: Cefazolin):N  الشاهد.Éthanol 
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 Staphylococcus aureusعلى بكتيريا  Moringa oleiferaتأثير مستخلصات نبات :(16) الوثيقة

 :Aمستخلص األزهار:B مستخلص الجذور:C  مستخلص األوراق :Dمستخلص البذور 

:AB ( مضاد حيويCaz: Cefatazidim / Cz: Cefazolin) :N  الشاهد.Éthanol 

 :من خالل النتائج المدرجة في الجدول والوثائق المرفقة الحظنا أن

  الساللة البكتيريةEscherichia coli 

أقطار تثبيطية قدرت  حيث سجلت توسطةالبذور حساسية ممع مستخلص األوراق واألزهار و أظهرت هذه الساللة 
كما أظهر مستخلص الجذور حساسية شديدة حيث قدر قطر التثبيط على التوالي.  mm02، 18mm ،19mmـب
 .mm36بقطر تثبيطي بلغ  ينالحيوي ينللمضاد، بينما أظهرت الساللة البكتيرية حساسية شديدة mm36ـ ب

  الساللة البكتيريةStaphylococcus aureus 
حساسة لمستخلص األوراق حيث سجل قطر تثبيطي قدر  Staphylococcus aureusالساللة البكتيرية 

الجذور بأقطار تثبيطية بالنسبة لكل من مستخلص األزهار والبذور و أبدت حساسية متوسطة ، و mm07ـب
 حساسية بقطر  Cefazolinالمضاد الحيوي  على التوالي. بينما أظهر13mm،9mm، 14mmــ ب قدرت

 .Cefatazidimغير حساسة )مقاومة( للمضاد الحيوي و 29mm ــ تثبيطي قدر ب
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حيث لم يتم تسجيل أي  Éthanolللشاهد أظهرت السالالت البكتيرية المختبرة مقاومة شديدة بالنسبة 1: مالحظة 
 أقطار تثبيطية له.

 Duraffourd C. etالمقاومة حسب )يريا اعتمادا على سلم الحساسية و مقارنة نتائج البكت تمت  :2مالحظة 

al.,19907) 

  مم.8البكتيريا مقاومة )غير حساسة( للمضاد الحيوي إذا كان القطر أقل من 
  مم.04و 2 ما بينالبكتيريا متوسطة الحساسية للمضاد الحيوي إذا كان القطر 
  مم.36و 05 ما بينالبكتيريا حساسة للمضاد الحيوي إذا كان القطر 
  مم.36البكتيريا حساسة جدا للمضاد الحيوي إذا كان القطر أكبر من 
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 المناقشة  .1
 المردود  .1.2

من خالل جذور( و )أوراق، أزهار، بذور و  Moringa oleiferaبعد تقدير مردود كل المستخلصات ألجزاء 
زهار األألوراق و ف .التجربةفي نفس شروط لصات النباتية و صل عليها وجود اختالفات بين المستخالنتائج المتح

حيث كانت أعلى نسبة لدى ، الجذور تمتلك نسب مردود متقاربةتمتلك نسب مردود متقاربة والبذور و 
 . 00.4%أدنى نسبة لدى البذورو  37.0%زهاراأل

 Moringa oleiferaعلى أوراق نبات  (2018) آخرونو .Awa Ndiaye SY في دراسة أجريت من قبل
بواسطة االستخالص االيثانولي أن مردودية االستخالص بلغت نسبة مئوية قدرت  النامي في السينيغال

، هذه النسبة تعتبر منخفضة قليال مقارنة لما تحصلنا عليه في دراستنا لنفس الجزء النباتي بنسبة 04.04%ليابحو 
%35.45. 

 Abdulkadir IS., Nasir IA.( 2791وآخرون)  في دراستهم على نباتMoringa oleiferaفي  النامي
حيث تفوق المستخلص االيثانولي لألوراق على باقي المستخلصات االيثانولية لألجزاء النباتية األخرى في نيجيريا 

ة على ما تحصلنا تقاربهذه النسب تعتبر مو  %4.8ثم الجذور بـ  %5.7يليها البذور  % 0.5كمية المردود بنسبة 
البذور بـ و  % 07.4، الجذور بـ %35.45 ، حيث قدر مردود االوراق بـه في دراستنا لنفس النوع النباتيعلي

00.4 % 

هذه النسبة تعتبر عالية مقارنة بنتائج و  % 37.0أما بالنسبة لمستخلص األزهار فقد كانت له أكبر مردود بنسبة 
باستعمال  في تمنراستالنامي Moringa oleifera( في دراستهم على أزهار نبات 3607)ز. جابو خ.، ذكار 

أطوار فكان مردود االستخالص في كل طور كالتالي  2سائل والحصول على  –طريقة االستخالص سائل 
 . (%0.04، البيتانول %6.23، خالت اإليثيل %3.08)الكلوروفورم 

ما بالمقارنة مع الدراسات األخرى، ربما نالحظ أن مردود المستخلصات المتحصل عليها في دراستنا يختلف نوعا 
، وقت الحصاد وطرق التخزين يعود هذا إلى تنوع النبات، المنشأ الجغرافي، درجة النضج، الظروف الحيوية

للمذيب دور في عملية االستخالص إذ أيضا (. و Khlifa M. et al.,2013)إضافة إلى منهجيات االستخالص 
 Najjaa H. et)اختالف قطبيته و خلصات الى نوع المذيب المستخدم يعود االختالف في نسبة المردود بين المست
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al., 2000, Lee KW.et al., 2003)جهاز ذلك الى طريقة االستخالص )النقع ، أو من الممكن يعود ،
Soxhlet)  ودرجة الحرارة وظروفها(Yeo Sounte O. et al., 2014)حيث ذكر .Madi A. (3606 أن )

تكرار عملية االستخالص وكمية المذيب بالنسبة للمادة النباتية إضافة الى مدة عملية االستخالص من شأنها 
 تحدد قيمة المردود.

 Soxhletماء في جهاز السوكسلي  26%ايثانول و 76%في هذه الحالة يمكننا القول أن االستخالص باستعمال 
 .Moringa oleiferaيعطي مردود جيد بالنسبة لنبات 

 . التقدير الكمي لعديدات الفينول 2.2

يحتوي على Moringa oleifera ( أن نبات67أظهرت نتائج التقدير الكمي للفينوالت الموضحة في الجدول )
كميات متفاوتة من هذا المركب في أجزاء النبات المدروسة، وأن أوراق النبات تحتوي على كمية أكبر من هذا 

 mg EP/µgمقارنة بأجزاء النبات األخرى المدروسة )األزهار، البذور والجذور( وقدرت كمية الفينوالت بـالمركب 

EAG9722±90671 وأقل كمية في مستخلص البذور بـmg EP /µg EAG9772 ±06791 

( حيث 3608) آخرونو .Mayakrishnan P. Seung-Hyun Kوهذه النتيجة تتناسب مع ما توصل إليه 
وهي أكبر  المورينقا في المستخلص الميثانولي ألوراق نبات mg AGE /g Ext9±992قدرت كمية الفينوالت بـ 

 mg AGE /gثم الجذور بـ  mg AGE /g Ext 2±61كمية مقارنة باألجزاء األخرى للنبات وتليها األزهار بـ 

Ext9±21  وأقل كمية كانت في البذور بـmg AGE /g Ext9±22  . 

إلى أن كمية الفينوالت  (2796وآخرون ) .Karagiorgou Iوفي دراسة سابقة لنفس النبات في اليونان توصل 
وهي  mg AGE /g Ext7791±0791قدرت بـ Moringa oleifera في المستخلص الميثانولي لجذور نبات 

تعتبر كمية منخفضة جدا مقارنة لما تحصلنا عليه في دراستنا لمستخلص جذور نفس النوع النباتي بـ          
mg EP /µg EAG 3.64±064.2. 

ا سبق نرجع أن كمية عديدات الفينول التي تحصلنا عليها كانت متقاربة لتلك المتحصل عليها انطالقا مم
Mayakrishnan P., Seung-Hyun K. بينما كانت عالية نسبيا مقارنة لما توصل له (3608) آخرونو ،

Karagiorgou I. ( 2796وآخرون) ، حيث تتغير كمية الفينوالت من مستخلص الى آخر حسب اختالف
(، كما لطرق االستخالص والمذيبات Hayouni E. et al., 2007المركبات الفينولية في كل مستخلص )



 النتائج والمناقشة                 الفصل الثاني                                               

 

60 
 

(، باإلضافة لذلك فان Toledo C. et al., 2011ية الفينوالت المستخلصة )المستعملة دور مهم في تغير كم
 ksouri R. etكمية الفينوالت المستخلصة من األنواع النباتية تتأثر بتغير مكان و مناخ وبيئة النبات )

.,2008al( كما يلعب وقت القطف وطريقة تخزين النبات دورا في كمية المواد الفعالة في النبات ،) A. Rebiai

.,1999alet  M. Kähkönen,  .,2013alet .) 

 التقدير الكمي للفالفونيدات  .3.2

يحتوي على Moringa oleifera ( أن نبات68الموضحة في الجدول ) الفونيداتأظهرت نتائج التقدير الكمي للف
أن أوراق النبات تحتوي على كمية أكبر من هذا كميات متفاوتة من الفالفونيدات في أجزاء النبات المدروسة، و 

 mg EP/µg QEأقل كمية في مستخلص البذور بـو  mg EP/µg QE2702±922711قدرت بـ  الفالفونيدات

9721±8.00 . 

نه قد تفوقت أوراق النبات أيضا على ( أ3608آخرون )و  .Mayakrishnan P., Seung-Hyun K كما وجد
 mg QE/gبـ  تليها األزهارو  mg QE/g Ext  2±62بـباقي أجزاء النبات في كمية الفالفونويدات حيث قدرت 

Ext9±07بـ ثم الجذورmg QE/g Ext 9±20  بـأقل كمية قدرت في البذور وmg QE/g Ext 9±99  وهو
تية لنفس النوع يتوافق  لما تحصلنا عليه في دراستنا للمحتوى الفالفونويدي في مستخلصات نفس األجزاء النبا

 .النباتي

)الفينوالت والفالفونويدات( يتعلق بنوع المستخلص بمعنى آخر يتعلق  هذا التباين في كمية المركبات الفينولية
فالتراكيز العالية للمركبات الفينولية تكون نتيجة الذوبانية العالية لها  ،ية المذيب المستعمل في االستخالصبقطب

 (.  Ydjedd S. et al.,2017)في المذيبات القطبية 

ومن المالحظ أيضا أن هناك عالقة طردية بين كمية الفينوالت وكمية الفالفونويدات فكلما زادت نسبة الفينوالت 
 ،يةخالل هذه النتائج يمكن استنتاج أن طريقة استخالص المركبات الفينولمن  زادت بالمقابل نسبة الفالفونويدات.

، مكان ومناخ وبيئة النبات، تعتبر كلها عوامل تحدد نسبة المر كبات موقع وفصل جمع العينات النباتية
 (Ksouri R. et al., 2008) 7الفينولية
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 تقدير الفعالية المضادة لألكسدة . 4.2

لحمض االسكوربيك والمستخلصات النباتية  50IC( الذي يبين قيم لـ 06من خالل النتائج الموضحة في الجدول )
سجلت في مستخلص األوراق يليه مستخلص األزهار ثم مستخلص الجذور وأكبرهم  50ICنالحظ أن أقل قيمة لـ 
 في مستخلص البذور.

البذور على الترتيب وهذا ما الجذور و في مستخلص األوراق ثم األزهار،  50ICـبصفة عامة سجلت أقل قيمة ال
ة مضادة لألكسدة سجلت في توافق مع نتائج تقدير الفينوالت والفالفونيدات لهذه المستخلصات، أكبر فعالي

ثم  g/mlµ7769±62716يليها مستخلص األزهار بقيمة تقدر بـ  g/mlµ9721±21702مستخلص االوراق تقدر بـ 
وأخيرا مستخلص البذور بقيمة تقدر  g/mlµ1700±11797تقدر بـ مستخلص الجذور بقيمة

حمض االسكوربيك التي قدرت بـ 56ICوكل من هذه القيم أكبر من قيمة  g/mlµ1702±272792بـ
g/mlµ9762±62722 .ما عدا قيمة مستخلص األوراق 

األوراق لها فعالية مضادة لألكسدة تفوق فعالية حمض االسكوربيك مقارنة بالمستخلصات  بمعنى أن مستخلصات 
الميثانولي أن المستخلص ( 3605وآخرون )  .Abdulaziz Rabiu Aاألخرى. وهذا يتناسب مع ما توصل إليه 

( النامي في ماليزيا ذو فعالية مضادة لألكسدة أكبر مقارنة باألجزاء النباتية Moringa oleiferaألوراق نبات )
 األخرى للنبات.

النامي  Moringa oleifera( فقد توصل في دراسة على أوراق نبات  3604وآخرون ).Ratshilivha N أما
شجرة مورينقا مختلفة األعمار وفصل القطف ذات فعالية مضادة  03 في ماالوي إلى أن مستخلص األوراق لـ

 . g/mlµ7772±971710و g/mlµ7779±02702تتراوح بين  56ICلألكسدة تفوق فعالية حمض االسكوربيك بـ 

على المستخلصات الميثانولية لمختلف األجزاء  م( فقد أظهرت نتائج عمله3608وآخرون ) .Lucky L. N أما 
حيث أن  قيم معتبرة النباتية لنبات المورينقا النامي في نيجيريا أن هذه المستخلصات لها نشاطية مضادة لألكسدة 

17IC الجذور :كاآلتيg/mlm 770921  االوراق مستخلصثم mlg/m772190 األزهار ،g/mlm7772060 
 .mg/ml7771020البذور و 

 :التجريبية المتاحة نستنتج ما يليعلى ضوء النتائج المتحصل عليها سابقا والظروف  
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أن مستخلص األوراق له فعالية مضادة لألكسدة، بينما القدرة الكابحة للجذور الحرة في المستخلصات األخرى 
تالف نوع المركبات )أزهار، بذور وجذور( ضعيفة مقارنة بقدرة المرجع القياسي )حمض االسكوربيك(، تبعا الخ

الموجودة في كل مستخلص. فالنشاط المضاد لألكسدة يتأثر بالمذيب المستعمل، باإلضافة إلى كمية الفينول 
ومحتوى الفالفونويدات قد تساهم أيضا في النشاط المضاد لألكسدة، حيث أن الفينوالت والفالفونيدات من 

لطبية التي تلعب دورا مهما في العالج وحتى منع األضرار المركبات الرئيسية الموجودة طبيعيا في النباتات ا
 (.Abdulaziz Rabiu A. et al., 2015التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة )

هو مصدر ممتاز لمضادات األكسدة الطبيعية والتي يمكن  Moringa oleiferaتم التوصل إلى أن نبات  
 (.Abdulaziz Rabiu A., et al.,2015استخدامها كوقاية ضد العديد من األمراض )

 لبكتيريا. النشاطية المضادة ل5.2

تطرق العديد من الباحثين في اآلونة األخيرة إلى دراسة قدرة النباتات الغنية بالمركبات الفينولية على الوقاية من 
( ولهذا الغرض تم القيام بدراسة لمستخلصات  Chakraborty M., Mitra A.et al.,2008الميكروبات )

ضد نوعين من السالالت البكتيرية  mg/ml21ذات التركيز  Moringa oleiferaلمختلف أجزاء نبات 
المختبرة، حيث بينت نتائج اختبار االنتشار باألقراص أن الفعل المضاد للبكتيريا لمستخلصات أجزاء النبات 

المختارة لهذه الدراسة كانت متباينة من حيث فعل المستخلص وقدرة الساللة على  األربعة على السالالت البكتيرية
 مقاومة أو وجود حساسية اتجاه المستخلصات. 

( الذي يبين قيم متوسط األقطار التثبيطية ب )مم( للسالالت البكتيرية 00أظهرت النتائج الموضحة في الجدول )
مورينقا أن مستخلص الجذور من أكثر المستخلصات نشاطا ضد المختبرة مع المستخلصات المدروسة لنبات ال

مم ثم مستخلص 02بذور ومستخلص االوراق بـ مم يليها كل من مستخلص ال30بـ Escherichia coli بكتيريا 
 مم وهذا ما يوضح لنا أن البكتيريا تعتبر حساسة جدا للمستخلصات المدروسة.  08األزهار بـ 

فقد تبين أن مستخلص األوراق األكثر نشاطا ضد هذه  Staphylococcus aureusيرية أما بالنسبة للساللة البكت
مم      02مم ثم األزهار 04مم يليه مستخلص البذور بـ 07الساللة مقارنة بالمستخلصات األخرى بقطر تثبيطي 

 مم.  2وأقلهم نشاطا الجذور بـ 
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( أن المستخلص الميثانولي ألوراق نبات المورينقا النامي في النيجر 3600وآخرون ) Abubakar I. وقد وجد
 0:3عند التركيز    Escherichia coliو  Staphylococcus aureusأكثر نشاطا ضد الساللتين البكتيريتين 

مم على الترتيب أي متوسطة الحساسية، وهذه القيم تعتبر منخفضة قليال 06و  03بمتوسط قطر تثبيط قدر بـ 
 على ما تحصلنا عليه في هذه الدراسة. 

 Moringaلبذور نبات المورينقا  االيثانولي( في دراسته للمستخلص 3606وآخرون ) .Bukar Aكما توصل 

oleifera  النامي في نيجيريا أن الساللتين البكتيريتينStaphylococcus aureus وEscherichia coli  ذو
مم عند 00بــ  mg/ml977حساسية متوسطة لهذا المستخلص حيث قدر متوسط قطر التثبيط لهما عند التركيز 

 . Escherichia coliمم عند الساللة 8و  Staphylococcus aureusالساللة   

( في عمله 3605وآخرون )Abdulkadir IS نسبة لجذور نبات المورينقا النامي في نيجيريا فقد توصل .لأما با
 Staphylococcusأن الساللتين  Moringa oleiferaلجذور نفس النوع النباتي  االيثانولي  على المستخلص

aureus وEscherichia coli  ذو حساسية متوسطة لهذا المستخلص عند التركيزmg/ml17  بقطر تثبيط قدر
وهذا يتوافق لما  Escherichia coliمم عند الساللة 06.8و Staphylococcus aureusمم عند الساللة 00بـ 

 تحصلنا عليه في هذه الدراسة. 

( إلى أن 3604وآخرون ) .Sahar Mالنامي في السودان توصل Moringa oleiferaوفي دراسة أخرى لنبات 
مل( لمستخلص أزهار /ملغ566حساسة جدا في التركيز العالي ) Staphylococcus aureusالساللة البكتيرية 

ومقاومة في  Staphylococcus aureusمم عند الساللة 36نبات المورينقا حيث قدر متوسط قطر التثبيط بـ 
 Escherichiaا(  فقد توصل في دراسته إلى أن الساللة البكتيري3600) وآخرون .Iram G التراكيز الضعيفة. أما

coli  ذات حساسية متوسطة  للمستخلص الميثانولي ألزهار نبات المورينقاMoringa oleifera  النامي في
مم وهذا يتوافق مع النتائج المتحصل عليها في 08.2مل بمتوسط قطر تثبيط  /ملغ  336باكستان عند التركيز

 دراستنا لنفس النوع النباتي. 

 نسبة التأثير بين المستخلصات النباتية على السالالت البكتيرية المختبرة وذلك حسبتم تسجيل اختالف في 
(، كما يعود االختالف بين Ivana K., 2011المواد الفعالة والى نوعية وكمية المركبات في كل مستخلص )

 .(,.3663Lambert Pالسالالت المختبرة الى بنية وتركيبة وطبيعة جدار الخلية البكتيرية لكل نوع )
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بالنسبة للسالالت البكتيرية التي أظهرت مقاومة للمستخلصات، يمكن أن يعود ذلك الحتواء هذه البكتيريا على 
غشاء فعال يمنع دخول بعض مركبات المستخلصات المختبرة داخل الخلية البكتيرية وبذلك يمنع تأثيرها التثبيطي 

(Hanafy MS. et Hatem ME., 1991.) 

أما بالنسبة للمضاد الحيوي فهو يعمل على كبح البكتيريا فقد يكون مفعول مضاد على الغالف الخارجي حيث 
وبالتالي يوقف عملها  Peptidoglycaneوهذا ما يمنع تكوين  Transpeptidaseيوقف تركيب الجدار بتثبيط 

مل على الغالف الداخلي ألن المضاد الحيوي ونموها ويمكن أن يشمل تدميرها هذا من جهة ومن جهة أخرى يع
له خواص سطحية تمكنه من تخريب عمل نفاذية الغشاء الداخلي ويسمح بطرح المواد السائلة خارج البكتيريا مما 

فيؤدي الى  ADNيؤدي الى تدميرها، أو يعمل على مستوى الخلية إليقاف تصنيع البروتين كما يعمل على جزئ 
 (.Zaineb E. et al.,2017للبكتيريا ) ADNتثبيط األنشطة األيضية لنمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة
 

66 

 

  الخاتمة 

لفعالة التي اكتشاف مدى القيمة العالجية للمواد امجال التداوي بالنباتات الطبية و كمواصلة لألبحاث السابقة في و 
 الذي ينتمي للعائلةMoringa oleifera دراسة الفعالية البيولوجية ألجزاء نبات المورينقا تم، تحويها هذه النباتات

.Moringaceae  

، Soxhlet عن طريق جهاز السوكسلي المستخلصات سوف وتحضيرجمع العينات النباتية من منطقة وادي  تم
كما  أدنى نسبة لدى البذور.يث سجلت أعلى نسبة لدى األزهار و ، حالمردودة بل ذلك تمكن من تقدير نسمن خالو 

طريقة و Folin-Ciocalteu كاشف باستخدام طريقةذلك دراسة التقدير الكمي للفينوالت والفالفونيدات و تمت 
على التوالي. حيث دونت أعلى كمية لهما لدى مستخلص األوراق مقارنة بالمستخلصات  0AlClكلوريد االمنيوم 
 7 النباتية األخرى 

أن مستخلص األوراق له فعالية مضادة لألكسدة، بينما القدرة الكابحة يخص الفعالية المضادة لألكسدة  وفيما
 .االسكوربيكفة مقارنة بحمض للجذور الحرة في المستخلصات األخرى )أزهار، بذور وجذور( ضعي

للبكتيريا ثنا عن الفعالية المضادة المتمثل في الدراسة البيولوجية فقد بحبخصوص القسم األخير من دراستنا و أما 
، في وسط صلباستعمال طريقة االنتشار ب Escherichia coli، Staphylococcus aureusفي  والمتمثلة

النامي بمنطقة وادي  Moringa oleiferaحيث أظهرت النتائج المتحصل عليها أن المستخلصات أجزاء نبات 
 سوف لها فعالية بيولوجية معتبرة.

معامل االرتباط اتضح أن هناك عالقة طردية بين المحتوى الفينولي والفالفونيدي من جهة دراسة ومن خالل 
 Moringaلعديدات الفينول لنبات بيولوجياوالنشاط المضاد لألكسدة من جهة أخرى، مما يؤكد الدور الفعال 

oleifera  النامي في منطقة وادي سوف، حيث يمكن استغالل نبات المورينقا في مجال الصناعة الغذائية
حتوائه على مواد مضادة كاستخالص مواد حافظة أو حتى في المجال الصيدالني والتجميلي وذلك نظرا ال

 لألكسدة ومضادة للبكتيريا.

 إذوتعتبر هذه النتائج سوى الخطوة األولى في البحث العلمي عن المواد النشطة بيولوجيا من المصادر الطبيعية،  
تشمل دراسات موسعة عن مستخلصات هذا النبات وتحديد طبيعة المركبات  إضافيةاختبارات  إجراءال بد من 
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 اختبارات إجراءة وكميتها، وعزل ودراسة كل مركب على حدى وتحديد المادة الفعالة وتأثيرها وأيضا الكيميائي
 السمية لمعرفة مدى تأثيرها على اإلنسان والحيوان وتحديد الجرعة المناسبة لذلك.
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  لمستخلص األزهار DPPH•للنشاطية المضادة لألكسدة لكبح الجذرالمنحنى القياسي 
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 لمستخلص البذور DPPH•المنحنى القياسي للنشاطية المضادة لألكسدة لكبح الجذر

y = 0.1616x + 18.487

R² = 0.8891
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y = 0.1714x + 15.307

R² = 0.9187
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y = 0.1812x + 12.127
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 لمستخلص الجذور DPPH•الجذر المنحنى القياسي للنشاطية المضادة لألكسدة لكبح

y = 0.3352x + 22.064

R² = 0.9146
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y = 0.3498x + 14.262

R² = 0.9294
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y = 0.3486x + 15.201

R² = 0.9311
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 معلومات عن بعض األجهزة المستعملة
 الجهاز المعلومات

  
 Rotavapeur جهاز التبخير الدوراني

  
 Spectrophotomètreجهاز المطيافية الضوئية

 
 

 Etuveحاضنة
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 بعض األجهزة المستعملة في المخبر

  
 ميزان حساس

Balance analogique 
 Soxhletجهاز سوكسلي 
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