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Abstract
Carnosines were extracted from chicken breast meat, goose breast meat, alkhshni fish
, bovine thigh meat and bovine brain, by using alcohol separation, factors influencing the
consistency of effective antioxidant carnosines prepared with temperature , pH , sodium
chloride salt , light , and sugars, were during examined the consistency of carnosines
antioxidants towards different degrees of thermal treatment ranging betwen 25-121Cº,

the highest value was 70 Cº, with the change in pH of 3-11 carnosines showed an
increase in antioxidant effectiveness with increasing pH value down to 11, when different
treatment in concentrations of salt NaCl ranged between 2% and 8% were higher
effective antioxidant when concentration was 4% and exceed antioxidant effectiveness of

carnosines transactions when they were to darkness. More than that were exposed to
light, and showed a high susceptibility carnosines interact with the sugars were higher
effectiveness with the sugar fructose which is increasing with increasing to a maximum at
400 mg/ml concentration.
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بعض العوامل المؤثرة في ثباتية الفعالية المضادة لل كسدة لمكارنوسينات المستخمصة من بعض
المصادر الحيوانية
لـينــا سميـر محـمـد** أم البشر حميد جابر الموسوي

روضة محمود عمي العمي

قسم عموم األغذية – كمية الزراعة – جامعة البصرة
البصــرة ـ العــراق

الخـالصـــة
تـ إستخالص الكارنوسينات كحوليا مف لحـ صدر الدجاج وصدر الوز وسمؾ الخشني ولحـ الفخذ والمخ البقرؼ ،
المحضرة شممت درجة ح اررة ورقـ ىيدروجيني
ُدرست العوامل المؤثرة في ثباتية الفعالية المضادة لألكسدة لمكارنوسينات ُ
وكموريد الصوديوـ والضوء والسكريات .عند دراسة ثباتية الكارنوسينات المضادة لألكسدة تجاه المعاممة الح اررية والتي

تراوحت بيف 25ػº 121ـ فكانت أعمى قيمة ليا عند درجة º 70ـ  ،ومع التغير في الرقـ الييدروجيني مف  3ػ 11
أظيرت الكارنوسينات زيادة في الفعالية المضادة لألكسدة مع زيادة قيمة الرقـ الييدروجيني  ،11وعند المعاممة بتراكيز
مختمفة مف كموريد الصوديوـ (2ػ  )% 8بمغت أعمى فعالية مضادة لألكسدة عند التركيز  ، % 4وكانت فعالية
المعرضة لمظالـ ىي األعمى مف بيف مثيالتيا المعرضة لمضوء  ،كما
الكارنوسينات المضادة لألكسدة عند المعامالت ُ
أظيرت الكارنوسينات قابمية عالية في التفاعل مع سكر الفركتوز والتي أخذت تتزايد مع زيادة التركيز وصوال إلى حدىا
األقصى عند التركيز  400ممغـ/مل .

المقــدمـــة
مف االمور التي تطورت في مجاؿ عموـ األغذية دراسة المركبات الفعالة حيوياً  Bioactive.compoundsالموجودة
في األغذية مف مصادرىا الحيوانية والكشف عف دورىا في وقاية خاليا الجسـ وأعضائو تجاه الحاالت المرضية  ،مف
بيف ىذه المركبات البيبتيدات الثنائية  ،اذ تًعد عضالت المحوـ وبعض البروتينات المصادر الرئيسة إلنتاج البيبتيدات
الفعالة حيويا  Bioactive.piptideإذ تُحضر إما مف خالؿ استعماؿ الطرائق اإلنزيمية أو االستخالص المباشر
بالمذيبات العضوية وتستعمل لتدعيـ القيمة الغذائية كما يمكف اإلستفادة منيا كعامل مساعد في المحافظة عمى صحة
اإلنساف) .(Liu.et.al., 2016تتكوف الببتيدات المنخفضة الوزف الجزيئي كيميائيا مف حامضيف أمنييف ß-alanine
و  L-Histidineوتوجد في األغذية الحيوانية وجسـ اإلنساف وعادة تتواجد في أنسجة المبائف وخاصة في خاليا
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كممات مفتاحية  :الكارنوسينات  ،الفعالية المضادة للكسدة  ،اإلستخالص بالكحول  ،درجة الحرارة pH،
** جزء من أطروحة دكتوراه لمباحث األول .
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العضالت الييكمية كما توجد بتراكيز عالية في خاليا الكبد والعضالت والدماغ  ،يرتبط تركيزىا في العضالت بالعمر إذ
يتناقص مع تقدـ العمر ). (Boldyrev.et.al.,2013
عمى الرغـ مف إكتشاؼ الكارنوسيف المبكر(منذ العاـ  ، )1900إال أف دوره الحيوؼ لـ يعرؼ إالّ حديثاً  ،إذ أكدت
الدراسات التي تناولت وظائفو والمركبات المشتقة منو عمى أىميتو في توفير سعة بفرية عالية واف لو فعالية عالية
كمضاد لألكسدة و طارد لمجذور الحرة و رابط أليونات المعادف ودوره المضاد لمشيخوخة وفي معالجة العديد مف
األمراض  ،كذلؾ معالجة الجروح فضال عف دوره المحفز لمجياز المناعي ولكف الكل ُمجمع عمى اف الكارنوسيف ىو
أحد مضادات األكسدة التي تحدث بشكل طبيعي ويحمي مف االكسدة التي تتسببيا الجذور الحرة
(. ) Boldyrev2001;;)Aydogan 2012
ىناؾ الكثير مف العوامل التي تؤثر في ثباتية الفعالية المضادة لألكسدة مثل درجة الح اررة والرقـ الييدروجيني والضوء
واألمالح والسكريات وغيرىا ،إذ تؤثر درجة الح اررة تأثي ار مباش ار عمى فعالية الببتيدات في قابميتيا عمى تثبيط عمميات
األكسدة ( (Zhao.et.al.,2011كما أف لمرقـ الييدروجيني تأثير كبير عمى النشاط المضاد لألكسدة إذ أف اإلنخفاض
في الرقـ الييدروجيني يمكف أف يتسبب في إنخفاض النشاط المضاد لألكسدة وبما أف الكارنوسيف يعمل كعامل دارغ
بفعل خصائصو الفسيولوجية لمحفاظ عمى الرقـ الييدروجيني رغـ الظروؼ والمتغيرات فيو يتمكف مف الحد مف عممية
األكسدة في األنسجة الحيوانية ). )Kohenet al.,1988
ويؤثر التعرض لمضوء في ثباتية فعالية الببتيدات المضادة لألكسدة لياعند خزف الغذاء بدرجة ح اررة الغرفة فيناؾ
إختالفات واضحة بيف ثباتية الفعالية المضادة لألكسدة لمببتيدات المعرضة لمضوء عف تمؾ التي لـ تتعرض لمضوء
تحت الظروؼ نفسيا ).)Zhu.et.al.,2014
إستعممت بعض السكريات مثل الزايموز والفركتوز والكموكوز والسكروز في زيادة ثباتية الببتيدات المحضرة في حفع
الزيت المخزف واختمفت ىذه األنواع فيما بينيا في مقدار الثباتية ).( Kawashima et.al.,1981

المواد وطرائق العمل
تـ الحصوؿ عمى المنتجات الحيوانية مف األسواؽ المحمية في محافظة البصرة وىي المحـ ( لحـ صدر الدجاج  ،لحـ
صدر الوز ،لحـ الفخذ البقرؼ) ومخمفات األسماؾ الصغيرة و المخ البقرؼ ُ ،قطعت المحوـ واألسماؾ الصغيرة إلى قطع
صغيرة وتُرؾ المخ البقرؼ بدوف تقطيع ووضعت العينات في أكياس البولي أثيميف ثـ ُحفظت جميعيا بالتجميد (± 18-

º 2ـ) لحيف االستعماؿ.

اإلستخـــالص بالكحـــول Alcoholic Extraction
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تـ االستخالص وفقاً لمطريقة المتبعة مف قبل ) Auh.et.al.(2010وذلؾ بوضع العينات في الثالجة (º1 ± 5ـ)
إلى اليوـ التالي  ،وذلؾ بإذابة ( 250غـ ) مف العينات المجمدة وبنسبة  2.4 :1مف المحموؿ الكحولي ذو تركيزيف
ُ %70 ، %35حضنت بعدىا عمى درجة ح اررة º 25ـ مع التحريؾ مدة  3-1ساعة ُ ،نبذ المزيج مركزيا بسرعة g

× 14000لمدة  30دقيقة  ،أُخذ بعدىا  300مممف الراشح وخمط مع  900مل مف كحوؿ االيثانوؿ البارد وحسب
التركيز المستعمل (  ) %70، %35حفع المزيج في الثالجة (º 1 ± 5ـ ) مدة  30دقيقة  ،أجرؼ لو بعدىا عممية نبذ

مركزؼ ثـ الترشيح باستعماؿ ورؽ الترشيح . Whatman.No.4
الفصل بالترشيح الفائق Seperation with Ultrafiltration
أجرؼ الفصل باستعماؿ جياز الترشيح الفائق  Ultrafiltrationوذلؾ بتمرير الرواشح المستخمصة مف الخطوة السابقة
عبر أغشية حجـ مساماتيا  30 ، 10 ، 5كيمو دالتوف وتحت ضغط  70Pisأؼ ما يعادؿ  4.7كغـ /سـ ²وباستعماؿ
المبخر الفراغي الدوار عمى درجة 40
غاز النتروجيف وذلؾ لمنع حدوث األكسدة ُ ،جمع الراشح الجديد ُ
وركز باستعماؿ ُ
ºـ  ،ثـ ٌجفد الراشح المركز بجياز التجفيد.
أختبرت الفعالية المضادة لألكسدة لممستخمصات ثـ ُدرست العوامل المؤثرة عمييا وفقا لمطرؽ المذكورة في ()2000
 EPOو ) Zhu et al. (2014ومنيا :

درجة الح اررة والرقـ الييدروجيني وممح كموريد الصوديوـ والضوء والسكريات.
التحميل االحصائي :
ص ّممت التجارب اإلحصائية لمبيانات بإتباع التصميـ العشوائي الكامل )CompleteRandomizedDesign (CRD
ُ
وحمِمت النتائجبإستعماؿ البرنامج الحاسوبي).SPSS,(2009وأُختبرت
وفقاً لما جاء في الراوؼ وخمف هللا (ُ . )2000
العوامل المدروسة باإلعتماد عمى أقل فرؽ معنوؼ بيف المتوسطات ) )L.S.Dعند مستوػ إحتمالية (. )0.05

النتائج والمناقشة
العوامل المؤثرة في ثباتية الفعالية المضادة للكسدة لمكارنوسينات
ـ درجة الحرارة
توضح النتائج في الشكل ( )1تأثير درجة الح اررة عمى الفعالية المضادة لألكسدة لمكارنوسينات لكل مف لحـ صدر
الدجاج ولحـ صدر الوز وسمؾ الخشني ولحـ الفخذ والمخ البقرؼ عند التركيز  100ممغـ /مل بعد معاممتيا بدرجات
ح اررة º 50ـ و º 70ـ و º 90ـ و º 100ـ و º 121ـ مدة  60دقيقة و º 121ـ لمدة  15دقيقة  ،إذ أظيرت نتائج
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التحميل اإلحصائي أف المعاممة الح اررية أثرت معنويا ( ) P˂0.05عمى الفعالية المضادة لألكسدة لجميع الكارنوسينات
 ،أف الزيادة التدريجية في درجة الح اررة مفº 50ـ إلى º 70ـ رافقتيا زيادة في فعالية الكارنوسينات لتعطي أعمى قيمة
ليا عند درجة ح اررة º 70ـ لجميع الكارنوسينات إذ بمغت  % 50.05لمحـ صدر الدجاج  ،وقد إنخفضت الفعالية
المضادة لألكسدة لمكارنوسيناتبإرتفاع درجات الح اررة أعمى مف º 70ـ لتصل إلى  % 43.92عند درجة ح اررة º 90ـ
وانخفضت الى  % 35.40عند درجة ح اررة º 100ـ واستمرت باإلنخفاض حتى وصمت إلى  % 32.7عند درجة
º 121ـ لكارنوسيف لحـ صدر الدجاج وىكذا بالنسبة لجميع العينات  ،وىذا ينسجـ مع ما توصمت اليو الحمفي
( ) 2016مف خالؿ أجراء دراسة حوؿ تأثير المعاممة الح اررية في ثباتية الفعالية المضادة األكسدة لمبيبتيدات
المستخمصة مف الروبياف ومخمفات األسماؾ بإستعماؿ درجات ح اررة º 25ـ وº 40ـ و º 50ـ و º 60ـ و º 80ـ و
º 100ـ إذ أخذت الفعالية باإلزدياد مف º 25ـ إلى º 60ـ وانخفضت عند º80ـ  ،وىو عائدا الى تحطـ بعض
التراكيب المسؤولة عنيا بفعل التغيرات في درجات الح اررة مف خالؿ إرتفاعيا (. ( Nalinanon.et.al. 2011

الفعالية المضادة لألكسدة %

مصدر الكارنوسينات
شكل ( :)1تأثير درجة الحــرارة عمى الفعالية المضادة للكسدة لمكارنوسينات الكحولية
ـ الرقم الهيدروجيني
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توضح النتائج في الشكل ( )2تأثير الرقـ الييدروجيني عمى ثباتية الفعالية المضادة لألكسدة لكارنوسينات المنتجات
الحيوانية قيد الدراسة بتركيز  100ممغـ /مل بعد معاممتيا بمستويات مف  ،( 11-3 ) pHأظيرت نتائج التحميل
اإلحصائي أف اإلختالؼ في قيـ الػ  pHكاف لو تأثي ار معنويا ( ) P˂0.05عمى الفعالية المضادة لألكسدة لجميع
الكارنوسينات ويالحع أف الزيادة التدريجية في الػ pHمف 3إلى  11رافقيا زيادة في فعالية الكارنوسينات لتعطي أعمى
قيمة ليا عند  11 pHلجميع الكارنوسينات إذ بمغت لمحـ صدر الدجاج  % 19.50و  % 22.70و  % 36.05و
 % 38.46عند القيـ  3و  5و  7و  9عمى التوالي ووصمت إلى  %44.34عند  11 pHوىكذا بالنسبة لجميع
العينات.

الفعالية المضادة لألكسدة %

مصدر الكارنوسينات
شكل ( :)2تأثير الرقم الهيدروجيني عمى الفعالية المضادة للكسدة لمكارنوسينات
تعتبر الببتيدات الثنائية مثل الكارنوسيف واالنسيريف مف المواد االمفوتيرية فيي تحتوؼ عمى كل مف المجاميع الحامضية
الكربوكسيمية ( )COOH-والمجاميع األمينية ( ، )NH2وفي المحموؿ المائي فإنيا تميل إلى نقل البروتوف مف
المجموعة الكربوكسيمية إلى المجموعة األمينية إلحداث حالة مف التوازف ).(Jozanovic.et.al.,2015
ـ كموريد الصوديوم
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توضح النتائج في الشكل ( )3تأثير المعاممة بكموريد الصوديوـ عمى ثباتية الفعالية المضادة لألكسدة لكارنوسينات
المنتجات الحيوانية قيد الدراسة  ،أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود فروقات معنوية ( ) P˂0.05بيف الفعالية
المضادة لألكسدة لمكارنوسينات وتراكيز كموريد الصوديوـ  ،إستعممت التراكيز  % 2و  % 4و  % 6و ، % 8إذ
رافقت الزيادة في التركيز مف  % 2إلى  % 4زيادة في فعالية الكارنوسينات لتعطي أعمى قيمة ليا عند جميع
الكارنوسينات فكانت أعمى فعالية عند كارنوسيف لحـ صدر الدجاج إذ إرتفعت مف  % 36.33إلى ، %44.84في
حيف أحدثت زيادة التركيز إلى  % 6إنخفاض في الفعالية المضادة لألكسدة لمكارنوسينات جميعيا واستمر ىذا
اإلنخفاض بزيادة التركيز لتصل عند التركيز  %8إلى  % 32.95لكارنوسيف لحـ صدر الدجاج وىكذا بالنسبة لجميع
العينات .

تركيز الملح

الفعالية المضادة لألكسدة %

مصدر الكارنوسينات
شكل ( )3تأثير ممح كموريد الصوديوم عمى الفعاليـة المضادة للكسدة لمكارنوسينات الكحولية
تتفق النتائج مع توصل اليو كل مف ) Zhu.et.al.(2014والحمفي ( ) 2016إذ وجدوا أف فعالية البيبتيدات المضادة
لألكسدة تزداد بزيادة التركيز الممحي الى حد  %4ثـ تنخفض بتقدمو إلى  .%8وقد يعزػ ىذا اإلنخفاض المرتبط بزيادة
التراكيز الى حدوث دنترة لمببتيدات وتكويف سالسل ببتيدية ذات إلتواءات عشوائية تتشابؾ معا وتتجمع فيزيائيا أو
كيميائيا  ،مف جية أخرػ تعمل التراكيز الممحية المنخفضة عمى ثبيت المجاميع السطحية المشحونة وتزيد مف حدة
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التنافر بيف السالسل الببتيدية مما يجعميا تتباعد عف بعضيا وال تتجمع أو تترسب كما أف التراكيز العالية تعمل عمى
تقميل قوػ التنافر بيف السالسل  ،أو قد يحدث تنافس بيف آيونات االمالح وجزيئات الماء مما يشجع تكويف الروابط
الييدروجينية بيف المجاميع القطبية السطحية األمر الذؼ يجعل مف الببتيدات تميل نحو التجمع أو الترسيب ( مرسي
وشامة . ) 2004،
ـ الضوء
تُظير النتائج في الشكل ( )4تأثير الضوء والظالـ عمى الفعالية المضادة لألكسدة لكارنوسينات المنتجات الحيوانية قيد
الدراسة  ،أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود فروقات معنوية ( )P˂0.05لمثباتية بيف الفترات الزمنية لجميع أنواع
الكارنوسينات المحضرة كما تفوقت معنويا المعامالت التي تعرضت لمظالـ عمى مثيالتيا التي تعرضت لمضوء  ،إف
الفعالية المضادة لألكسدة لمكارنوسينات بدأت تنخفض مع الوقت حيث كانت أعمى قيمة ليا في االسبوع األوؿ 45.09
 %و  % 46.96عند كارنوسيف لحـ صدر الدجاج لمضوء والظالـ عمى التوالي  ،إف تعريض الغذاء لمضوء ولفترات
ممتدة مف شأنو أف يعمل عمى تشجيع عممية األكسدة كما ال يبعد أف يساعد في تطويرىا والحاؽ المزيد مف الضرر فييا
األمر الذؼ يجعل منو عامل ميـ مف العوامل المساعدة في األكسدة .جاءت النتائج متقاربة لما توصل إليو
) Zhu.et.al.(2014إذ بينوا أف الفعالية المضادة لالكسدة لمببتيدات المعاممة بالضوء أعمى منيا في الظالـ وكذلؾ
فإف ىذه الفعالية قمت بتقادـ الوقت .

الفعالية المضادة لألكسدة %

المخ البقري

لحم الفخذ البقري

سمك الخشني

مصدر الكارنوسينات
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شكل ( :)4تأثير الضوء والظالم عمى الفعالية المضادة للكسدة لمكارنوسينات
ـ الفركتوز
تشير النتائج في الشكل ( )5تأثير سكر الفركتوز عمى الفعالية المضادة لألكسدة لكارنوسينات المنتجات الحيوانية قيد
الدراسة  ،تظير نتائج التحميل اإلحصائي وجود فروقات معنوية ( )P˂0.05لمفعالية بيف التراكيز لجميع أنواع
الكارنوسينات المحضرة  ،ويالحع أف مع زيادة التركيز تزداد ىذه الفعالية  ،و تظير أعمى قيمة لمفعالية عند كارنوسيف
لحـ صدر الدجاج حيث بمغت  % 57.36عند التركيز  200ممغـ /مل وازدادت عند التركيز  300ممغـ/مل إلى
 % 59.78وعند التركيز  400ممغـ/مل بمغت . % 65.07

التركيز

الفعالية المضادة لألكسدة %

مصدر الكارنوسينات

شكل ( :)5تأثير سكر الفركتـــوز عمى الفعالية المضادة للكسدة لمكارنوسينات
إتفقت النتائج مع ماتوصل إليو ) Kawashima.et.al.(1981عند دراستيـ لتأثير بعض السكريات عمى الفعالية
المضادة لألكسدة لبعض الببتيدات فقد تدرجت مف الفركتوز ثـ الكموكوز ثـ السكروز وبينوا أف الفعالية المضادة لألكسدة
لمبيبتيدات تتأثر إيجابيا بوجود السكريات وتزداد بزيادة التركيز  ،كما يمكف أف يعود السبب إلى إحتواء الببتيدات إلى
االحماض االمينية ذات السالسل الفرعية ومع وجود السكريات تعمل عمى كبح عممية االكسدة مف خالؿ إيقاؼ تكويف
الجذور الحرة كما إف لمكارنوسيف المستخمص بالكحوؿ والماء دو ار في تثبيط تفاعل البروتينات مع السكريات المختزلة
وااللدييايدات والكيتونات الضارة والتي تحدث يوميا في مختمف خاليا الجسـ فتنتج عنيا مركبات كاربونيمية
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لذلؾ

باإلضافة

التفاعالت

ليذه

المشجعة

العوامل

مع

التفاعل

الكارنوسيف

بإمكاف

إذ،

خطرة

(Hipkiss and Brownson, 2000; Wang et فإف تفاعل الكارنوسيف مع السكريات ينتج عنو مركبات غير سامة
. al., 2000; Ukedaet al., 2002)
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