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 مقدمت

يف ا١فنوات االعرية كسػ أف ْػد ا١ػراـات اؽيخ٢ٜٓث ةاؽيٟونات ا١وٌٌُٙث اغيػًػة ك٤ّ حنوع اؽيهادر 

ن ٛػ ازداد ةل٠ٟ ٢٤طوظ. ةل٠ٟ عاص، هناؾ ا١ٖؼائٌث عانث ٤ؽٞتات ا١ ٌٙنوؿ كا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ضٌوًا

ن ١ٜػراحها ا١ٖؼائٌث كحأذرياحها ا١هطٌث. إف ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث  ن حتٓا اهخ٥اـ ٤زتاًػ ةا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ضٌوًا

ن ٕري ٘ٓا١ث أذناء ارحتاٌها ٤ّ ا١ربكحٌنات ١ٟنها كي٦ٟ أف حخطؽر ةوـاٌث اػي٥٢هث اال نؾكيٌث، ا٥ٌٟ١ائٌث ضٌوًا

. ضىت اٍف ٘إف ا١ٍؽًٜث األًٞت ٘ٓا١ٌث اؽيختٓث إلنخاج ا١تبخٌػات اؽيفخغػ٤ث ألٕؽاض )ا١خغ٥ري( كاغيؽذو٤ٌث

ن ْادة ٦٤  كٌٌُٙث هي ا١هي٣ االنؾكيي. حطخوم ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ض٥و ا٤ٌين ى٦٥ اغيؾمء  20-2ضٌوًا

ن ٤ّ ضش٣ سؾًيئ أ٠ٛ ٦٤ ض٥يا  ٦ٟ١20 يف ةٓو اػياالت ٛػ حطخوم ْىل أًٞت ٦٤  . ةٓػ Da 6000أ٤ٌنٌا

ن يف األ٤ٓاء كحػع٠ ا١ػكرة ا١ػ٤وًث ٤تاًضة فيا ًؤٞػ  ٢٥ٌْث ا١هي٣ كي٦ٟ أف ظيخم ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ضٌوًا

ن  .ٌث يف اؽيوّٛ ا١هػؼٛػرحها اػيٌوًث يف اؽيغخرب كحأذرياحها ا١ٙزيًو١وس حفاه٣ ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ضٌوًا

كا١خٓػ٠ً االـخٜاليب. كي٦ٟ أف حفخغػـ هؼق ا١تبخٌػات ٥ٟٞونات ٕؼائٌث كٌٌُٙث  ةل٠ٟ هاـ يف ا١خن٣ٌِ

ةاإلىا٘ث ١تٓو األدكار  أك ٤خ٥٥ات ٕؼائٌث أك نٌػالنٌث ١خطفسي نطث اإلنفاف كا١وٛاًث ٦٤ األ٤ؽاض.

  :حل٠٥ك اػيٌوًث،ٌات ةٓو ٦٤ ا١ٙٓا١ 1اؽيه٥ث ْىل ٤فخول ٛواـ األٕؼًث، ًوىص ا١ل٠ٟ 

 عا٘و ىًٖ ا١ػـ 

 أك ٤ٓاٞؿ اٌ٘وين ٢ٜ٤ػ 

 ٤ٓػؿ ٥٢١ناْث 

 ٤ياد حغًت 

 ٤ياد أٞفػة 

  فاٌض٤ٌياد 

 كدكر ٤ياد سؽذو٤ي  
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  حو٘ري ا١ٍاٛث كاألض٥اض األ٤ٌنٌث األـاـٌثةاإلىا٘ث إىل. 

 

 اؼيهائم ا١وٌٌُٙث ٢١تبخٌػات ذات ا١ٙٓا١ٌث اػيٌوًث .1ا١ل٠ٟ 

ن ضٌوً مت ا١خٓؽؼ ْىل ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ثكٛػ   :ى٦٥ ا

 اػي٢ٌب 

 ٥اؾاألـ 

 ا١تٌو 

 ٘وؿ ا١هوًا  

 ا١ٙوؿ ا١فوداين 

 ةؼكر ا١ٟخاف 

 اػيتوب 

 ٝكٕري ذ١ 
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ن:   IPPك  VPPا١تبخٌػات ا١رالذٌث اؽيلخٜث ٦٤ ا٢١نب ا١ؽائب ٦٤ أه٣ األ٤ر٢ث ْىل ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ضٌوًا

ضٌد . ا١ترش ْنػٓا١ٌخها أذتتج ٘كظيج دراـخها ْىل نٍاؽ كاـّ ، كٛػ هي ةتتٌػات عا٘يث ١يًٖ ا١ػـك

ن ةرسْث اًػ ْػد ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ثًزت   .ضٌوًا

ن ن  :ةا١ٓػًػ ٦٤ ا١ٓوا٠٤ اؽيخنوْث ٤ر٠ ٛػ حخأذؽ اؼيهائم ا١وٌٌُٙث ٢١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ضٌوًا

 ُؽكؼ اؽيٓاغيث 

 ٤هادر ا١ربكحسي 

 ٌنٌث كحف٢ف٢هاحؽٌٞب األض٥اض اال٤ 

 ا١وزف اغيؾًيئ 

 ا١ػ PH  

 .كةٓو اؽيٓاغيات ا٥ٌٟ١ٌائٌث 

ا١هنٌٓث  ACEٞفػة ا١هنٌٓث طييادات األٞفػة ا١ٍتٌٌٓث، اـتتػاؿ ٤رتٍات إف اـتتػاؿ ٤يادات األ 

ا١ٍتٌٌٓث كاؽييادات اغيؽذو٤ٌث ا١هنٌٓث ةاؽييادات اغيؽذو٤ٌث ا١ٍتٌٌٓث ٛػ ًط٠٥ حأذريات  ACEطيرتٍات 

  إًشاةٌث ْىل ا١وىّ ا١هيح.

اإلنؾكيات ا١هاى٥ث )ضىت ًخ٣ حطيري ا١ٓػًػ ٦٤ هؼق ا١تبخٌػات ةاـخغػاـ إنؾكيات أعؽل ٕري ةاؽيٜاة٠، 

ةاـخغػاـ إنؾكيات اغيهاز ا١هي٥ي ك٦ٟ١ ١ٌؿ يف نٙؿ ا١ِؽكؼ اؽيرا١ٌث ٥ٞا هو اػياؿ يف اؽيغخربات(، 

ةاـخغػاـ ٌؽؽ سػًػة أكا١ٍؽؽ اؽيوسودة ةاالْخ٥اد ْىل رٞائؾ سػًػة، أك ٤ٓاغيات سػًػة أعؽل ٕري 

٦٤  هؼق ا١تبخٌػات سػًػة ْنػ اإلنفاف ك١ٌؿ ٤وسودة يف سهاز ا١هي٣ ْنػ اإلنفاف. ١ؼ١ٝ، ًٓخرب ا١ٟرري 

١ػًه٣ حارًظ ضوؿ ـال٤ث االـخغػاـ ْىل ا١ؽ٣ٕ ٦٤ أنها ٤لخٜث ٦٤ ا١ربكحٌنات ا١ٖؼائٌث. ٦٤ ٕري اؽيٓؽكؼ 

٤ا إذا ٞاف حٟو٦ً ا١تبخٌػات اغيػًػة ٛػ ًط٠٥ اضخ٥ا١ٌث إضػاث اػيفاـٌث أك ضىت اؽيغاكؼ اؽيخ٢ٜٓث 

ن ٦ْ  ، كا٢١زيًنواالنسي كٞؼ١ٝ ةٓو Dحٟو٦ً األ٤ٌنات اػيٌوًث، كاألض٥اض األ٤ٌنٌث ةا١ف٥ٌث. مت اإلةالغ أًيا

ن ١هطث اإلنفاف.  ن ٞتريا اؽيواد اؽيفبتث ٢١طفاـٌث أذناء حهنٌّ ا١ربكحسي أك ا١تبخٌػات كا١يت ك٢ٟج حهػًػا
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نط٦ ةٌٓػكف ٦ْ ٘ه٣ ـال٤ث هؼق ا١خٓػًالت كنٍاؽ ٤ٓؽ٘خنا ؿيػكد ٥ٌ٘ا ًخ٢ٓٚ ةا١ف٥ٌث اؽيطخ٢٥ث 

٢تبخٌػات اؽيلخٜث ٦٤ ا١ربكحسي ا١ٖؼايئ. يف هؼا ا١هػد، حهػؼ هؼق ا١ػراـث إىل ٤ؽاسٓث اضخ٥اؿ حل٠ٟ ١

ا١تبخٌػات اؽيفبتث ٢١طفاـٌث كا١فا٤ث ٦٤ ا١ربكحٌنات األن٠، كٞؼ١ٝ اؽيؽٞتات اؼيٍؽة أذناء اـخغالص 

ن، ؽي ناٛلث آذار اغيؽْث )طيا يف ذ١ٝ ا١ربكحسي، اؽيٓاغيث اؽيفتٜث ٢١ربكحسي، كإْػاد ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ضٌوًا

ـال٤ث ا١خٟؽار( كٌوؿ ا١تبخٌػ كحأذريق ْىل ا١فال٤ث، كحٜػًن كسهات نِؽ ضوؿ ا١خطػًات يف ح٣ٌٌٜ 

ن.  ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ضٌوًا

٘إف ا١فؤاؿ األكؿ ا١ؼم ـٌشٌب ٢ٌْه هؼا اؽيرشكع هو حأذؽ ةنٌث هؼق ا١تبخٌػات ةا١ٓوا٠٤ اؽيغخ٢ٙث ، ةا١خايل

 ْىل ا١ٙٓا١ٌث اػيٌوًث. اذريهكحأعالؿ ا١خطيري 

ن ًخ٢ٓٚ ةفال٤ث ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث  ا١فؤاؿ اٍعؽ ، ٘إفٞؼ١ٝ ضٌد أف اؽيلخٜث ٦٤ ةؽكحٌنات ا١ٖؼاء.  ضٌوًا

ن. ٕري ٤ربج أ٤انها ن نٌوًض ا١ٙٓا١ثًخ٣ ح٢غٌم ـياكؼ ا١فال٤ث اؽيطخ٢٥ث ٢١تبخٌػات  ٥٢ٌْا  (.2)ا١ل٠ٟ ا

 

ن كحناك١هااضخ٥اؿ كسود اؽيغاٌؽ عالؿ . 2ا١ل٠ٟ   ٢٥ٌْات حطيري ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ضٌوًا
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 العالقت بين بنيت ووظيفت الببتيداث 
 
 الفعالت حيويا

ن حٓخ٥ػ ْىل عهائهها ا١تنٌوًثضٌو ا١ٙٓا١ثةٌنج ا١ٓػًػ ٦٤ ا١ػراـات أف األٕؼًث اػياكًث ْىل ا١تبخٌػات   ،ًا

، ٞفػة١ل  ةياداؽي ٠ ا١ٙٓا١ٌثحل٥ كُائٗ ٘زيًو١وسٌث ْػًػةكظيخ٢ٝ  حٟو٦ً كحف٢ف٠ اػي٥وض اال٤ٌنٌث

كْنػ إىا٘خها إىل ا١ٍٓاـ ةإ٤ٟانها أف ظينطه  ١النؾًن اؽيطوؿ ١النشٌوحنفسي ثرتٍاؽي، ة ٢١شؽاذ٣ٌياداؽي

 ب.٦ٟ أف حفاه٣ يف االضخٙاظ ةاؽياء، عهائم اؽي٥٢ؿ كا١خت٢ور كاالـخطالعهائم كٌٌُٙث سٌػة ككي

، قيً ا١تبخٌػاز كُؽكؼ زة ا١ربكحٌنٌثاحٌنات، ٤ٓاغيث ا١ؽ٠٤ٞ اؽيغخ٢ٙث ٤ر٠ ٤هػر ا١ربكا١ٓػًػ ٦٤ ا١ٓوا

. (3)ا١ل٠ٟ  ١ربكحسي كأنواع إنخاج ا١تبخٌػات( ٛػ حٓػؿ ٦٤ ةنٌث ك٘ٓا١ٌث حط٠٢ ايئ )اػي٥٢هثا١خط٠٢ اؽيا

 .٘ٓا١ٌخه٦٤ ا١واىص أف ٌتٌٓث ا١تبخٌػ حؤذؽ ْىل ةا١خايل، 

 

 خٌػاتباػيٌوًث ٢١ت ا١ٓوا٠٤ اؽيٙخاضٌث ا١خشي حؤذؽ ْىل ا١ٙٓا١ٌث. 3ا١ل٠ٟ 
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  لألكسدة ةاملضاد والفعاليتالعالقت بين بنيت الببتيداث 

أسؽًج ا١ٓػًػ ٦٤ . ا١تبخٌػ ا١نٜيٛػ ذتج أف ا١خط٠٢ اؽيايئ )اػي٥٢هث( ١ه حأذري ٤ياد ١لٞفػة أْىل ٦٤ 

ن ـواء ٦٤ ٤هادر ض ا١ٙٓا١ثا١ػراـات ١خ٣ٌٌٜ اؼيهائم اؽييادة ١لٞفػة اؼيانث ةا١تبخٌػات  ٌوانٌث ضٌوًا

ات ا١تٌو١وسٌث أك اؽييادة ألٞفػة ةوـاٌث حؽٌٞب ا١تبخٌػ كا١يت حخأذؽ ةا١ِؽكؼ ا١ٙٓا١ٌثٛػ حخأذؽ . أك نتاحٌث

ا١وزف اغيؾًيئ  قيً ا١ربكحٌاز اؽيفخغػـ،درسث اػي٥٢هث،  ،ا٢٥ٓ١ٌث اؽيفخغػ٤ث أذناء ْؾؿ ا١ربكحٌنات

 ،درسث اػيؽارة ،نفتث ا١ؽٞزية /ا١تبخٌػات ،ػازا١تبخٌكا١يت حل٠٥ )ُؽكؼ ٢٥ٌْث اػي٥٢هثاؽيشؽاة، (٢١MWتبخٌػ)

أف نوع ا١تبخٌػات اؽيفخغػ٤ث يف اػي٥٢هث ًؤذؽ  ًٓخٜػ ا١تٓو كٕريها(.، ز٦٤ ا١خٙا٠ْ PHدرسث اػي٥وىث

 endoاؼيهائم اؽييادة ١لٞفػة كٛػ ز٥ْوا أف اعخال٘ات ا١ٙٓا١ٌث حٓود اىل ا١تبخٌػات ا١ػاع٢ٌث  ْىل

ؽيٓاغيث ا١فاةٜث ٢١ربكحٌنات ٛت٠ اػي٥٢هث االنؾكيٌث ْىل ـب٠ٌ اؽيراؿ ا١ٓالج ٥ٞا كسػ اف ا .٤ٜاة٠ اؼيارسٌث

( MWاأل٤واج ا١ٜهرية) ،(USاأل٤واج ٘وؽ ا١هوحٌث )، (HPا١يًٖ ا١هٌػركـخاحٌيك ) ،(HTةاػيؽارة )

ضٌوًا ٦٤ ا١ربكحٌنات  ا١ٙٓا١ث ( ـاه٥ج يف حطفسي حطؽر ا١تبخٌػاتPEFكنتياف اػي٠ٜ ا١ٟهؽةايئ )

أف اؽيٓاغيث ا١فاةٜث ةاـخغػاـ األ٤واج ٘وؽ  ةاضروفٞلٗ . ك حطفسي ٠٥ْ هؼق ا١تبخٌػاتاؽيخنوْث 

٢١ربكحٌنات اؽيخش٥ٓث ٥ٞا يف حؽٞزي ةؽكحسي  ا١هوحٌث ١ه دكر أـايس يف حطفسي ا١ٜػرة اؽييادة ١لٞفػة

ػات حؤذؽ ْىل ف نٙات ا١تنٌث اغيؾًئٌث ٢١تبخٌإ .اػي٢ٌب عالؿ اػي٥٢هث االنؾكيٌث ةاـخغػاـ انؾكيات هاى٥ث

ا١ٜػرة اؽييادة ١لٞفػة كةل٠ٟ ٤ؤٞػ حتسي أف هناؾ ض٥وض ا٤ٌنٌث ؿيػدة ذات عهائم ٤يادة 

  يف ةتتٌػ ذنايئ. ١لٞفػة أْىل ْنػ٤ا حخ٣ ٤لارٞخها

اؽيياد ١لٞفػة  ا١ٙٓا١ٌثيف اؽيٜاة٠ حلري ا١نخائز األعؽل إىل أف ا١ل٠ٟ ا١هٌٟيل كي٦ٟ أف ٠٢ًٜ ٦٤ 

يف ا١واّٛ ذٞؽ أف حل٠ٌٟ ا١تبخٌػ ٛادر ْىل إُهار ا١خآزر كا١خياد ٦٤ ضٌد  .ل٢ٟث١لض٥اض اال٤ٌنٌث اؽيخ

ةػال ٦٤  L -أف االـخٓاىث ٦ْ هٌفتٌػ٦ً  ةاضروفةسي  .نٌث اػيؽةا١خأذري اؽيياد ١لٞفػة ١لض٥اض اال٤ٌ

كؿ هو ٥ٞا ذٞؽ أف ا١خوىّ ا١هطٌص ؽيش٥وْث اكيٌػاز .اؽيياد ١لٞفػة ا١ٙٓا١ٌثٛػ ٠٢ًٜ ٦٤  D-هٌفتٌػ٦ً

ذٞؽت ضاالت ٦ْ نلاط ٤ياد ١لٞفػة ٦٤ س٢وحسي ا١ؼرة  .ا١ٓا٠٤ ا١ؽئٌيس ٢١نلاط اؽيياد ١لٞفػة

 ةا١تبخٌػات اؽيياد ج ٘ٓا١ٌثٞان .ككسػ ارحتاط ةسي حط٠٢ ا١وستث ٤ّ ا١رتٞزي كا١وزف اغيؾًيئ ٢١ط٥٢هث

  Da 1500غيؾًيئ أًٞت ٦٤ أٛول ٦٤ ا١تبخٌػات ذات ا١وزف اDa  1500-١500لٞفػة ذات ا١وزف اغيؾًيئ ةسي 
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١لٞفػة ٢١تبخٌػات  ةاؽيياد ا١ٙٓا١ٌثكي٦ٟ ١ٓوا٠٤ أعؽل أف حؤذؽ ْىل  ،ْالكة ْىل ذ١ٝ. Da 500كأ٠ٛ ٦٤ 

اؽيياد ١لٞفػة ٦٤ ا١تبخٌػ ًٓخ٥ػ ْىل األض٥اض األ٤ٌنٌث اؽيوسودة يف  ا١ٙٓا١ٌثذٞؽ أف  .ضٌوًا ا١ٙٓا١ث

ن  ْىل ـب٠ٌ اؽيراؿ أُهؽ ذاليث ا١تبخٌػات ٤ّ  ١خف٢ف٠،ْىل اؽيوّٛ ا١ؼم حل٢ٖه يف ا ا١خف٢ف٠ كأًيا

ن  ١ػًهC٣ ا١رتةخو٘اف كا١خريكز٦ً يف ا١ٍؽؼ ن يف إزا١ث اغيؼكر اػيؽة  نلاٌا ن ٢٤طوُا اؽيش٥وْات  كأُهؽت أًيا

 ةسي ةاضروف .دة ١لٞفػةـيخ٢ٙث ٤يا ٘ٓا١ٌات٦٤ األض٥اض األ٤ٌنٌث يف ـالـ٠ ذالذٌث ا١تبخٌػ اؽيغخ٢ٙث 

ؽحٌب كحف٢ف٠ اػي٥وض اال٤ٌنٌث يف ا١تبخٌػات ا١رالذٌث ـٌؤدم إىل نخائز ـيخ٢ٙث يف أف أم حٌٖري يف ح

ف كسود األض٥اض اال٤ٌنٌث ا١ٟارهث ٥٢١اء ى٦٥ ةنٌث ا١تبخٌػ ًؤذؽ ْىل ٞؼ١ٝ، إ  .اؽيياد ١لٞفػة ا١ٙٓا١ٌث

ا١ٟارهث  ضٌد كسػ أف اؼيهائم ،نلاط ا١تبخٌػ اؽيياد ١لٞفػة يف حربًٌ ٤ٓاغيث ا٢١تٌػات ةا١تريكٞفٌػ

كي٦ٟ أف  .٥٢١اء حؤدم إىل حٙاْالت أٞرب ةسي ا١تبخٌػ كاػي٥وض ا١ػـ٥ث كا١يت حل٠٥ ض٥اًخها ٦٤ اؽيؤٞفػات

هٌفتٌػ٦ً حأذريا ٤يادا  ،ـيرت٦ً ،١زي٦ً ،٤ٌتٌونسي ،حؽًتخو٘اف ،حفبب اػي٥وض األ٤ٌنٌث ٤ر٠ ا١خريكز٦ً

ث ْىل ا١هٌفتٌػ٦ً إىل ـٌٍؽة ٥٢١ياد ١لٞفػة يف ا١تبخٌػات اػياكً ا١ٙٓا١ٌثٓؾل ١لٞفػة. ح

أًونات  ث٢تـياضختاس سؼكر ا١تريكٞفٌػ ى٦٥ ا٢١تٌػات ك/أك ٛػرة ؾي٥وْث االكيٌػازكؿ ْىل  ،ا١هٌػركسسي

ن ٥ٞياد ١لٞفػة حتٓا ١خٙا٢ْ SH ظيخ٢ٝ ؾي٥وْث .اؽيٓادف  .ها اؽيتاًض ٤ّ اغيؼكريف ا١فيفتسي دكرا ها٤ا

ث ٦٤ عهائم ا١تبخٌػات ا١ٍاردة ٢١شؼكر ألنها كي٦ٟ أف حطف٦ األض٥اض األ٤ٌنٌث ذات ا١الضٜث ا١ٍٓؽً

 .١ٟرتكناتحٍٓي ا١ربكحونات ٢١شؼكر ا١يت حٓاين ٦٤ نٜم اإل

ن ٤رتٍا أْىل ١ػ  ةاضروفأُهؽ  ٢ٌٞو دا١خوف ةفبب   10-5ك  ٦٤1 أس٠ أسؾاء ا١تبخٌػ أ٠ٛ ٦٤  DPPHنلاٌا

اًؾك١وـسي ك ١وـسي( كاألض٥اض  ،ا١ٟارهث ٥٢١اء )٘ا١سي األض٥اض األ٤ٌنٌث األ١ٌٙاحٌثارحٙاع ؿيخول 

 ٢ٌٞو دا١خوف.  5-3ك 3-1حريكز٦ً( ةاؽيٜارنث ٤ّ األسؾاء ٦٤ نسي، ال١ٟارهث ٥٢١اء )ٌ٘ن٠ٌ اااأل٤ٌنٌث ا١ٍٓؽًث 

( DHٜف٣ إىل ذالث ؾي٥وْات رئٌفٌث ةناءن ْىل درسث ا١خط٠٢ اؽيايئ )ذٞؽ أف نواحز ا١خط٠٢ اؽيايئ )اػي٥٢هث( ح

  :اكا١يت حطػد حٍتٌٜه

  ،كاـّ )حفخغػـ يف ا١ٖا١ب ٥ٟ٥ٞالت ٕؼائٌث كى٦٥ اػي٥ٌات ا١ٍتٌث اؼيانث ( DHحط٠٢ ٤ّ . 1

  ،حفخغػـ ٥ٞنٟهات ةل٠ٟ ْاـ(٤خنوْث ) DHs. حط٠٢ ةاؽياء ٤ّ 2

 .٤نغٙو كعهائم كٌٌُٙث ؿيفنث DH. حط٠٢ ةاؽياء ٤ّ  3



8 

 

ن   ،ًؤذؽ نوع ا١تبخٌػاز أف ٌْنث ا١ٟانوال  ةاضروفاٛرتح ْىل اؼيهائم ا١وٌٌُٙث ٢١تبخٌػات.  ،٥ٞا ذٞؽنا ـاةٜا

٤ ْىل ا١خوايل( ةاؽيٜارنث ٤ّ ٤18.9 ك 20.6اؽيهػرسث ةوـاٌث اال١ٟاالز ١ها درسات فياذ٢ث ٦٤ ا١خط٠٢ اؽيايئ )

ح٢ٝ اؽيخط٥٢هث طيؾًز ٦٤ ا١ٟاالز ك ٘ال٘ورزًن ةٌن٥ا ٞاف ا١خط٠٢ اؽيايئ اؽيطرض ةػٙال٘ورزًن كضػق ذك درسث أ٠ٛ 

ن ٜ٘ػ ٞاف ًٓخٜػ  أف ًنخز اؽيؾًز ٦٤ ا١ٟاالز ك 6.33ر )٦٤ ا١خط٠٢ اؽيايئ طيٜػا ٤(. مل ٦ًٟ ذ١ٝ ٤خوٛٓا

ذٞؽ أف ا١ٙال٘ورزًن اؽيخط٠٢  .٘ال٘ورزًن ٤ؽٞب ذك حط٠٢ ٞتري ٤ٜارنث ٤ّ ا١ناحز ٦٤ اـخغػاـ ةتتٌػاز ١وضػق

ايئ ا١ناحز أ٠ٛ ذك ٘ٓا١ٌث ٤يادة ١لٞفػة أْىل ٦٤ ا١خط٠٢ اؽي ٦٤DH ةؽكحسي ا١ٟانوال  كا١ؼم ًطخوم ْىل 

ةاـخغػاـ ا١ٟاالز. ٥ٞا أكري إىل زًادة ٛػرة ٞنؿ اغيؼكر ةؾًادة ا١رتٞزي. ظيخ٢ٝ اؽيواد اؽيخط٥٢هث اؽيطرضة 

ةٌن٥ا مت اػيهوؿ ْىل ٣ٌٛ  ،االْىل يف ا١ٟنؿ ْىل اإلٌالؽ ةسي ٠ٞ ا١رتاٞزي ا١ٙٓا١ٌثةاـخغػاـ ٘ال٘ورزًن 

( إىل ةٓو ١ًلري اغيػكؿ ر٣ٛ ) .ك ةػًل اذنسي ٦٤ ا١تبخٌػازفياذ٢ث ٢١خط٠٢ اؽيايئ اؽيطرض ةاـخغػاـ اال١ٟاالز أ

  ا١تبخٌػات اؽييادة ١لٞفػة كاؽيلخٜث ٦٤ ٤هادر ا١ٖؼاء.

 اؽيلخٜث ٦٤ ٤هادر ا١ٖؼاءا١تبخٌػات اؽييادة ١لٞفػة . 1اغيػكؿ 
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 األنلٍث إىل أف ضا١ث ا١خط٠٢ اؽيايئ اؽيفخغػ٤ث إلنخاج ا١تبخٌػات ٦٤ اؽيطخ٠٥ أف حؤذؽ ْىل ةاضروفأكار 

 –إىل أف ا١تبخٌػات ٤ّ حف٢ف٠ حريكز٦ً أكارت نخائز .اؽييادة ١لٞفػة ١ربكحسي ةؼكر ا١خرم اؽيخط٥٢هث

 –٢ٌفسي ٕ –١زي٦ً  –٢وحا٤اتٕ –ـري٦ً  –كإًؾك١وـسي أالنسي–٢ٌفسي ٕ –حؽًونسي–حريكز٦ً–٢ٌفسي ٕ

سي  كي٦ٟ أف حِهؽ ٘ٓا١ٌث ٞترية ا١تنٟؽًاحٌب األـ ةٓػ ا١هي٣ ٤ّ ا١تيتفسي كحؽًتخو٘اف كا١ؼم ًٙؽز ٦٤ ض٢

كٛػ ٞانج هؼق اؼيانٌث ٤ؽحتٍث ةخل٠ٟ اػي٥و األ٤ٌين حؽةخو٘اف كا١ؼم كي٦ٟ أف ًٟري  ،يف ٞنؿ اغيؼكر

 حٙاْالت ـ٢ف٢ث اغيؼكر ةٙي٠ ا١خغيل ٦ْ ا١هٌػركسسي اؽيؽحتً ةا١نيرتكسسي ٦٤ ض٢ٜث اإلنػكؿ.

 ه٢ٌٟها ةاعخالؼ حغخ٢ٗ ا١هوًا ٘وؿ ٦٤ اؽيٓؾك١ث ةا١تبخٌػات اؽيخ٢ٜٓث ١لٞفػةة اؽيياد اؼيهائم فأ ذٞؽ

 ا١تبخٌػاتإف  ا٢١ٌنو١ٌٝ ض٥و ةريكٞفٌػ ٤ٜاًفث ضوؿ األةطاث ةٌنج ضٌد اؽيفخغػ٤ث ا١ٟلٗ كأن٥ِث

 ا١يت اؽيٜاة٢ث ا١تبخٌػات ٦٤ أْىل ١لٞفػة ٤ياد نلاط ذات ا١خريكز٦ً سؾًئات ٦٤ اذنسي ْىل حطخوم ا١يت

 حريكز٦ً –(  ارسنسي- ١وـسي -هٌفتٌػ٦ً) -حريكز٦ًكأُهؽ ا١خخايل  ،ػ٦ًعياالت ا١هٌفتٌ اذنسي ْىل حطخوم

 حريكز٤،٦ًٌثٌونسي، حؽةخو٘اف،٤ر٠  األ٤ٌنٌث، األض٥اض أف اؽيٙرتض ٦٤ ذ١ٝ ةاإلىا٘ث إىل. األْىل ا١ٙٓا١ٌث

اؽيوسودة ْىل ا١خف٢ف٠ ى٦٥ ا١تبخٌػات  ،كـيفتسي أالنسي كةؽك١سي، ةؽك١سي،-٦حريكزً-هٌفتٌػ٦ً ٦ً،زي ١

 الذنسي ةا١ٓائػ ١لٞفػة اؽيياد ا١ٙٓا١ٌث خ٢ٓٚح .اؽيياد ١لٞفػة ا١ٙٓا١ٌثؽييادة ١لٞفػة ٤فؤك١ث ٦ْ ا

 ،٢١شؼكر ٞانؿ دكر ١ٓب ْىل ةٜػرحه٥ا أالنسي كا١ٙن٠ٌ ا١رتةخو٘اف ه٥ا ا١ٍٓؽًث األ٤ٌنٌث األض٥اض ٦٤

 ٥ٞانص ٠٥ٓ٢١ ٌنوؿا١ٙ ش٥وْاتؽي اؼيانث ا١ٜػرة إىل ةا١خريكز٦ً ثاؽيؽحتٍ ١لٞفػة اؽيياد ا١ٙٓا١ٌث ٓؾلحك

 ٘وؿ ١ربكحسي اؽيايئ ا١خط٠٢ ٦٤ ا١ناحشث ١لٞفػة اؽييادة ا١تبخٌػات ٦٤ ـخث دراـث جظي. ٢١هٌػركسسي

 ةٜاًا ٦٤ 16-5  ْىل حطخوم ا١ٙٓا١ث ا١تبخٌػات أف اٞخلٙوا كٛػ .ؾي٥وْث ٦٤ ا١تاضرسي ٛت٠ ٦٤ ا١هوًا

 ٤ّ-Nا١ٍؽٌ٘ث ا١الضٜث ٤وىّ يف ٦ًا٢١زي  أك ا١ٙا١سي ٤ر٠ ٥٢١اء ٞارق أ٤ٌين ض٥و ٤ّ األ٤ٌنٌث األض٥اض

 ٦٤ ةتتٌػ 28 ةسي ١لٞفػة اؽييادة ا١ٜػرة ٤ٜارنث ْنػ. ا١خف٢ف٠ ْىل حريكز٦ً أك هٌفخػ٦ً ةؽك١سي،

 أف سػك هٌفتٌػ٦ً، - هٌفتٌػ٦ً - ةؽك١سي - ـسيو١ - ـسيو١ ٦٤ ضه٠ ٢ٌْها ا١ف٢ف٢ث ٛهرية ا١تبخٌػات

 األٞفػة ٤يادات نلاط ٦ْ ٤فؤكالن  نلٍاا ٤ؽٞؾ  ًل٠ٟ هٌفتٌػ٦ً –٦ًهٌفتٌػ -ةؽك١سي ا١تبخٌػ ذاليث

 ٞغا١ب ح٠٥ٓ أف كي٦ٟ ا١هٌفتٌػ٦ً ْىل اػياكًث ا١تبخٌػات أف ا٘رتاض مت. اا١هوً ةؽكحسي حط٠٢ ٦٤ اؽيلخٜث
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 اؽيياد ا١ٙٓا١ٌث ْىل ًؤذؽ ٘هو ١ؼ١ٝ ا١هٌػركٞف٠ٌ، غيؼكر ؿنكٞا ا١نلً ١الكٞفشسي كعا١ب ٥٢١ٓادف،

 .ا١ربكحسي حط٠٢ ٦ْ ناحزا١ ١لٞفػة

  ACE لـل تاملثبط الفعاليتو  اثالعالقت بين بنيت الببتيد

ن I (ACE-٢ًٓب اإلنؾًن اؽيطوؿ ١لنشٌوحنفسي  ةا١ٔ األه٥ٌث يف حن٣ٌِ ىًٖ ا١ػـ ألنه ًٓؾز حطو٠ً  ( دكرا

١ربادًٟنسي ذك ا١خأذري اؽييٌٚ ١لكٌْث ةٜوة كٞؼ١ٝ ًرتً ٘ٓا١ٌث ا IIإىل األنشٌوحنفسي Iاألنشٌوحنفسي

ػ ٤ؽىض اؽيوـّ ١لكٌْث. حفخغػـ اؽيواد اؽيرتٍث ١إلنؾًن اؽيطوؿ ١لنشٌوحنفسي ١خغٌٙو ىًٖ ا١ػـ ْن

مت اـخغػاـ ٤ؽٞتات اإلنؾًن اؽيطوؿ ١لنشٌوحنفسي ، . ٦ْ ٌؽًٚ حربًٌ هؼق ا٢٥ٓ١ٌاتارحٙاع ىًٖ ا١ػـ

يف ا١ٓالج ا١رسًؽم ا١ٙٓاؿ الرحٙاع كةؽ٢ًورا٤ٌرب٠ً ْىل نٍاؽ كاـّ ، إناالةؽ٠ً، ا١هنٌٓث ٤ر٠ ٞاةخوةؽ٠ً

٘إف هؼق األدكًث ا١هنٌٓث ١ها ا١ٓػًػ ٦٤ اٍذار اغيانتٌث  ، . ك٤ّ ذ١ٝب ْنػ االنفافىًٖ ا١ػـ كٛهور ا٢ٜ١

كيف ، ٛهور كُائٗ ا٢ٟ١ٌتسي، ا١ٍٙص اغي٢ػم، اىٍؽاةات ا١خؼكؽ، اػيفاـٌث ،ا١فٓاؿ، طيا يف ذ١ٝ اإلـهاؿ

٘إف ا١تطد ٦ْ ٤رتٍات اإلنؾًن  ، . ١ؼ١ٝ، أم انغٙاض ا١يًٖا١ػـةٓو اػياالت انغٙاض كػًػ يف ىًٖ 

ا١هنٌٓث  هو أضػ االهخ٥ا٤ات ا٥ٌِٓ١ث ١الـخغػاـ ا٦٤ٍ ٌوحنفسي ا١ٍتٌٌٓث ٞغٌار ةػ٠ً ٦ْ اؽيطوؿ ١لنش

اؽيرتً ١إلنؾًن اؽيطوؿ  ا١ٙٓا١ٌثْىل ا١ؽ٣ٕ ٦٤ ٘ٓا١ٌخها ٦٤ ضٌد  كاالٛخهادم ١ها ٞرمٞتات دكائٌث.

٘إف ا١ٓػًػ ٦٤ ا١تبخٌػات ا١ٍتٌٌٓث اؽيرتٍث ١إلنؾًن  ،ٕري ٤ؽحٙٓث ٤ر٠ األدكًث ا١هنٌٓث١لنشٌوحنفسي 

اؽيطوؿ ١لنشٌوحنفسي كاؽيلخٜث ٦٤ ا١ربكحٌنات ا١ٖؼائٌث اؽيغخ٢ٙث كي٦ٟ حٍتٌٜها يف ا١وٛاًث ٦٤ ارحٙاع 

 .ػـ ٤ٓخػؿ ا١لػةىًٖ ا١ػـ كا١ٓالج ا١تػيئ ١ل٘ؽاد ا١ؼ٦ً ًٓانوف ٦٤ ارحٙاع ىًٖ ا١

 ٦٤ -Cأك -Nا١الضٜث حٜارب ْىل ًٓخ٥ػ ا١تبخٌػات ٦٤ ١لنشٌوحنفسي اؽيطوؿ اإلنؾًن ٤رتٍات نلاط فإ

 12 ةٙه٠ ةاضروف ٛاـ قا١نِؽ هؼ كسهث ٦٤ كانٍالٛا. ا١ٙٓاؿACE  ؽيوّٛ ا١ٍؽٌ٘ث األ٤ٌنٌث األض٥اض

 ، ا١رنايئ ١تبخٌػا أف ككسػكا، ا١رسد٦ًْيالت  حط٠ٌ٢ ْرب ١لنشٌوحنفسي اؽيطوؿ اإلنؾًن ٤رتٍات ٦٤ ةتتٌػ

 ٥ٞا. ١لنشٌوحنفسي اؽيطوؿ ١إلنؾًن رئٌيس ٥ٞرتً ٠٥ْ، mM 5.2 ا١تا١ٖث IC50 ٥ٌٛث ٤ّ حريكز٦ً ٘ا١سي

 ٦٤ ٤ٟونث ٛهرية ةنٌث ذات ةتتٌػات هي ١لنشٌوحنفسي اؽيطوؿ اإلنؾًن ٤رتٍات ا١تبخٌػات ٣ِٓ٤ أف ذٞؽ

 .األ٤ٌنٌث األض٥اض ٦٤ ًٜ٘ حفٓث إىل اذنسي
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  Cا١ٍؽٌ٘ث الضٜثيف ا١ ا١ربك١سي ْىل حطخوم ا١يت ح٢ٝ عانث، ا١رالذٌث أك ا١رنائٌث ١تبخٌػاتا أف اؽيٓؽكؼ ٦٤

 .ا١هاى٥ث اإلنؾكيات ٌؽًٚ ٦ْ ٢١خط٠٢ ةا٠ٓٙ١ ٤ٜاك٤ث ةؽك١سي أكا١هٌػركٞف٠ٌ

 األ٤ٌنٌث األض٥اض ٦٤ ذالذث أك اذنسي ٦٤ حخٟوف ا١يت ا١ٜهرية ا١تبخٌػات ا٤خهاص ًخ٣ ، ذ١ٝ ْىل ْالكة

 ىًٖ ةارحٙاع اؽيهاةث ا١ٙرئاف نخائز أُهؽت، ذ١ٝ إىل ةاالىا٘ث اػيؽة. األ٤ٌنٌث األض٥اض ٦٤ ربأٞ ةرسْث

ن  ـبتج ٛػ ا١ٍؽٌ٘ث -Cا١خريكز٦ً الضٜث ذات ا١رنائٌث ا١تبخٌػات أف( SHR) ا١ٓٙوم ا١ػـ  ةٌٍئاانغٙاىا

، اؽيٜاة٠ يف.-Cكالضٜث أالنسي ٌ٘ن٠ٌ ٤ّ ا١رنائٌث ا١تبخٌػات ٤ّ ٤ٜارنث االنٜتايض ا١ػـ ١يًٖ األ٤ػ كٌو٠ً

ن C – ٌؽٌ٘ث الضٜث ك أالنسي ٌ٘ن٠ٌ ٤ّ ا١رنائٌث ا١تبخٌػات أضػذج  .أٛرص كطيػة أٌضعانغٙاىا

 ٘ٓا١ٌث ١ػًها دا١خوف ٢ٌٞو 10-5ك دا١خوف ٢ٌٞو 1 ٦٤ أ٠ٛ اغيؾًيئ ا١وزف ذات ا١تبخٌػات أسؾاء أف اٛرتح

، ٘ا١سي) ٥٢١اء ١ٟارهثا ثٌاال٤ٌن ٥وضاػي ٤فخوًات زًادة إىل حٓؾل ٛػ كا١يت أْىل ٢١ؽًنسي ٤رتٍث

 3-1 ا١وزف ذات ا١تبخٌػ ةأسؾاء ٤ٜارنخها ْنػ( كا١رتةخو٘اف أالنسي ٌ٘ن٠ٌ) كا١ٍٓؽًث( ١ٌوـسي ك إًؾك١وـسي

 ةفبب ثةٌو١وسٌ ٘ٓا١ٌث أًٞت األنٖؽ اػيش٣ ذات ا١تبخٌػات أف أًيا اؽيٓؽكؼ ك٦٤. ٢ٌٞودا١خوف 5-3ك

. ا١تبخٌػات ٦٤ األٞرب ةاػيش٣ ٤ٜارنث اؼيالًا إىل كا١ػعوؿ اؽيٓوم ٤خهاصاال ٤ٓػؿ ١ؾًادة األْىل االضخ٥ا١ٌث

. ا١تبخٌػات ضش٣ ٦٤ أًٞت ا١ؽًنسي حربًٌ ٌ٘خٓؾًؾ ارئٌفٌ ادكر  ح٢ٓب األ٤ٌين اػي٥و ك٤وّٛ ٌتٌٓث أف ذٞؽ

ن  ذٞؽ  حربًٌ ْىل ٛػرة ذات( KBH) ا٢ٟ١وًثء ا١ٙانو١ٌا ى٦٥ اؽيخط٥٢هث ا١ربكحٌنات يف ا١تبخٌػ أسؾاء أف أًيا

ACEهؼق يف االعخال٘ات أف إىل حون٢وا كٛػ. ا١نٌوحؽاز ٤ّ اؽيطرضة اؽيخط٥٢هث ا١هينٌث ا١ٙانو١ٌاء ٦٤ أْىل 

 إىل ا١تبخٌػاز نفتث كٞؼ١ٝ اؽيفخغػ٤ث ا١ٌٓنث كحؽٞزي ا١تبخٌػ نوع يف االعخالؼ إىل حٓؾل أف كي٦ٟ ا١نخائز

ذٞؽأف ا١تبخٌػات ذات  ، .ْالكة ْىل ذ١ٝاؽينخشث ١تبخٌػاتا قيً ْىل حؤذؽ أف اؽي٦ٟ٥ ٦٤ ٤نها ك٠ٞ، ا١ؽٞزية

كا١يت  ، ْادة ٤ا حٟوف ٕنٌث ةاألض٥اض األ٤ٌنٌث ا١ٟارهث ٥٢١اء ACEؿ  ث١لٞفػة كاؽيرتٍ ةاؽيياد ا١ٙٓا١ٌث

حٓؾز اال٤خهاص كا١خٙا٠ْ ٤ّ االنؾًن ا١هػؼ أك اغيؼكر اػيؽة. ح٢ٓب ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ث ضٌوًا كاؽيلخٜث ٦٤ 

ن ٤ ، ظيخ٢ٝ ةٓو هؼق ا١تبخٌػات ا١ٓػًػ ٦٤ اؼيهائم ا١وٌٌُٙث .اف كحٖؼًخهه٥ث يف نطث اإلنفاػي٢ٌب أدكارا

ن ٤رتٍا ١إلنؾًن اؽيطوؿ  ٞاز٦ً–٦٤  ب 70-60ْىل ـب٠ٌ اؽيراؿ حتػم ا١تبخٌػات ذات ا١خف٢ف٠  نلاٌا

اء ث اؽي١لنشٌوحنفسي. ًخ٣ اػيٙاظ ْىل هؼا ا١خف٢ف٠ ٦٤ حط٠٢ ا١ربكحسي ةفبب ا١ٜػرة ا١ٓا١ٌث ْىل ٤ٜاك٤

ةٓؾؿ ا١تبخٌػات اؽيرتٍث ١إلنؾًن اؽيطوؿ ١لنشٌوحنفسي ْىل  ةاضروفٛاـ ككسود ةٜاًا راحنشات ا١ربك١سي. 
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ن مت حطػًػ  –حريكز٦ً –ارسٌنسي  –ـب٠ٌ اؽيراؿ )٘ا١سي  ١وـسي( ْرب ا١خط٠٢ األنؾكيي ١ربكحٌنات اػي٢ٌب. ٤ؤعؽا

 / lmol 354إىل  316حرتاكح ةسي  IC50سي ٤ّ ٣ٌٛ ذالذث ةتتٌػات سػًػة ٤رتٍث ١إلنؾًن اؽيطوؿ ١لنشٌوحنف

L  ًٖن ٦ْ حأذري عا٘و ٢١يًٖ يف ا١ٙرئاف ا١يت حٓاين ٦٤ ارحٙاع ى ٦٤ حط٠٢ ض٢ٌب اؽياْؾ كٞلٗ أًيا

 .ا١ػـ ا١ٓٙوم

ن  ٤ّ حف٢ف٠  f (125-129)كاغيؾء  B –ٛوم يف ض٢ٌب األـ كًخوا٘ٚ ٤ّ ا١ٟاز٦ً ٦ْACE ٤رتً  ٞلٗ أًيا

ٞاف ٦٤ اؽيٙرتض أف كسود ةؽك١سي   ، ةؽك١سي. يف هؼق اػيا١ث –١ٌفسي  –ةؽك١سي  –١ٌفسي  –ا١هٌفتٌػ٦ً

ًلري اغيػكؿ  .كي٦ٟ أف حٟوف ضاـ٥ث ٢١نلاط ا١ؼم ظيج ٤الضِخه C-األض٥اض األ٤ٌنٌث يف ا١نهاًث ا١ٍؽٌ٘ث

 (  إىل ةٓو ا١تبخٌػات اؽييادة الرحٙاع ىًٖ ا١ػـ كاؽيلخٜث ٦٤ ٤هادر ا١ٖؼاء.٢)

 اؽيلخٜث ٦٤ ٤هادر ا١ٖؼاءاؼيا٘يث ٢١يًٖ  ػاتا١تبخٌ. 2اغيػكؿ  

 

 الدم لكوليسترول تالخافض والفعاليت الببتيداث بنيت بين العالقت

، اٍف ضىت. ا١ػـ يف ا١ػهوف نفب حطف٦ أف كي٦ٟ ا١ٖؼائٌث ا١ربكحٌنات ٦٤ ا١ٓػًػ أف ـيخ٢ٙث دراـات أُهؽت

 ا١ف٥ٝ كةؽكحسي ا٢١نب ٤ه٠، ا١هوًا ٘وؿ ٦٤ ٠ٞ يف ا١ػـ ١ٟو١ٌفرتكؿ عا٘يث عهائم ٦ْ اإلْالف مت

 ا١ٟازئسي كي٠ٌ ، اؽيٜاة٠ يف. ٢ٜ٢١ب كاؽ إىل ا١رشاًسي ١خه٢ب ٤ؤهب ٦٤ ا١تالز٤ا ك٠ٟ حٌٖري ْىل ٛادرة كهي

 ا١ػراـات يف ا١ػهنٌث كا٢١وًطات ا١ػـ ٞو١ٌفرتكؿ ٘ؽط ػيػكث اؽيؤهتث األنواع يف ا١خفبب إىل ا١تٜؽم

 إىل حلري األد١ث ك٦ٟ١، ٞؼ١ٝ كاىطث ٕري ا١ٟو١فرتكؿ نٜم آذار ٦ْ  ثاؽيفؤك١ ا١ػٌٜٛث ا١ٌٍات. اػيٌوانٌث

 ا١ربكحسي ٤هػر ٘ٓا١ٌث يف ًؤذؽ ا١تبخٌػات كه٠ٌٟ ا١ٖؼائٌث ا١ربكحٌنات يف األ٤ٌين ٢١ط٥و ٤ٓسي حؽٌٞب أف

 ٦٤ ٤نغٙيث نفب حطخوم ا١يت ا١ٖؼائٌث ا١ربكحٌنات اْخ٥اد مت. اؽيه٠ يف ا١ٟو١ٌفرتكؿ ٤فخوًات ْىل



13 

 

 اؼيا٘و ا١خأذري كحػ٣ْ، األـ٥اؾ ا١هوًاك ةؽكحسي ٤ر٠، أرسٌنسي - ك١ٌفسي ٢ٌفسيٕ – ٌونسيت٤ٌ

 اضخوائه اىل ذ١ٝ ًٓود كٛػ ا١ٟو١ٌفرتكؿ نفتث رّ٘ إىل ا١تٜؽم ا١ٟازئسي كي٠ٌ، اؽيٜاة٠ يف. ٢١ٟو١ٌفرتكؿ

 ا١ػـ ١ٟو١ٌفرتكؿ اؼيا٘يثا١خأذريات  ضٌِج. أرسٌنسي – ك١ٌفسي، س٢ٌفسي -٤ٌثٌونسي ٦٤ ْا١ٌث نفتث

 ا١ٌٍات ٦٤ ؾي٥وْث أف األةطاث ٦٤ ا١ٓػًػ اٛرتضج. ٤ؤعؽنا االهخ٥اـ ٦٤ ٛػر ةأٞرب ا١هوًا ةربكحسي اؼيانث

 ا١خٓتري حطٙزي ذ١ٝ يف طيا اؽيه٠ يف ا١ٟيل ا١ٟو١ٌفرتكؿ عٙو ْىل ا١هوًا ةؽكحسي ٛػرة يف ٠٥ٓ٢١ اؽي٥ٟنث

 ا٤خهاص ح٠ٌ٢ٜ كٞؼ١ٝ ،كاٌؽاضها ا١هٙؽاكًث اػي٥وض حل٠ٌٟ كحٓؾًؾ، LDL ٤فخٜتالت ٦ْ

ا١خٌٖريات يف ضا١ث ا١ٖػد ١ه٥اء ٤ر٠ ا١ختػالت يف  ذٞؽت، ذ١ٝ ةاإلىا٘ث إىل. األ٤ٓاء ٦٤ ا١فتريكئٌػات

 حط٠٢ أف اٛرتح ٥ٞا. ا١ػرٌٛث ة٤فخوًات األنفو١سي كا٢ٖ١وكٞإوف ٞانج ا١نفتث كيف حؽاٞزي هؽ٤وف ا١ٖػ

. ٣ؿ ةل٠ٟ أًٞت ٘ٓا١ٌث ٦٤ ةؽكحسي ا١هوًا ا١ف٢ٌا٢ٟ١ٌث ٢١ٟو١ٌفرتك اؽيفخوًات ٦٤ ٠٢ًٜ ا١هوًا ةؽكحسي

 إلضػاث كذ١ٝ أرسٌنسي -ةؽك١سي -حريكز٦ً - ةو١سي- ١ٌفسي، ا١هوًا س٢ٌفينسي ٦٤ ٤لخٚ ةتتٌػ اٞخلٗ

 ٤خ٥اذ٠ أرسٌنسي – ةؽك١سي - حريكز٦ً - ةؽك١سي - ١ٌفسي ةتتٌػ إف. ا١ػـ يف ٢١ٟو١ٌفرتكؿ عا٘يث حأذريات

ن ه٢ٌٌٟ  عا٘يث أذرياتح ذك داعيل ةتتٌػ، (أرسٌنسي - ةؽك١سي - أـتارحات- ةؽك١سي - ٘ا١سي) إنرتكـخاحسي ٤ّ ا

 - س٢وحا٤ات - س٢ٌفسي - ةؽك١سي - ٘ا١سي - أالنسي - إًؾك١وـسي ا١تبخٌػات. ٢١لهٌث كٛآٌث ٢١ٟو١ٌفرتكؿ

 ا١تبخٌػات ٦٤ ٠ٞ أف ذٞؽ. ٢١ٟو١ٌفرتكؿ عا٘و نلاط ذك ٤لخٚ آعؽ س٢ٌفسي ةتتٌػ هو أالنسي – ٘ا١سي

 - ١وحا٤ات - سالًفسي - ةؽك١سي - ٘ا١سي - أالنسي - ةؽك١ٌنوإًؾك١وـسي - أرسٌنسي - حريكز٦ً - ةؽك١سي -ٌفسي١

 ٤ٓؽكؼ رئٌيس إنؾًن كهو( HMGR) االنؾًن نِري ٢ٕوحار٠ً ٤ٌث٠ٌ-3-هٌػركٞيس -٣ حرتً أالنسي – ٘ا١سي

 ٠ٟ١ ٥٢١اء ا١ٟارهث اؽينٍٜث أف إىل ٘ٓا١ٌث – ةنٌث ْالٛث ضوؿاألةطاث  أكارت.  ّ ا١ٟو١ٌفرتكؿحهنٌ يف

 ٢١ف٢ف٢ث ٌوؿأٛىص  ًت٢ٔ. ا١تٌو١ويج ١نلاٌها ٢ٍ٤وب هٌٟيل ْنرص هي ـواء ضػ ْىل ا١تبخٌػات

 يف كىٓها كي٦ٟك رئٌيس ٤ٟوف هي ا١ربك١سي ةٜاًا ، ذ١ٝ إىل ةاإلىا٘ث. أ٤ٌنٌث أض٥اضأرةٓث  ٥٢١اء ا١ٟارهث

 ر٣ٛ اغيػكؿ ًلريا١ٍؽٌ٘ث.  -Nةاـترناء ػي٥وا حف٢ف٠ ى٦٥ آعؽ ٤وىّ أم كيف  - Cا١ٍؽٌ٘ث ا١الضٜث

 . ا١ٖؼاء ٤هادر ٦٤ كاؽيلخٜث ٢١ٟو١فرتكؿ اؼيا٘يث تبخٌػاتا١ ةٓو إىل(  ٣)
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 اؽيلخٜث ٦٤ ٤هادر ا١ٖؼاءاؼيا٘يث ٢١ٟو١فرتكؿ  ا١تبخٌػات. 3اغيػكؿ  

 

 
 
 سالمت وأمان الببتيداث الفعالت حيويا

 سميت الببتيداث 
 
 التسلسلحسب  الفعالت حيويا

ن ٤ا نٙرتض أف ا١تبخٌػات ا١نلٍث ضٌوًا  حٓخرب ـال٤ث ا١تبخٌػات أ٤ؽا ةا١ٔ األه٥ٌث ْىل ا١ؽ٣ٕ ٦٤ أننا ٕا١تا

آ٤نث ضٌد ًخ٣ حطيريها ةاـخغػاـ ا١ربكحٌنات ا١ٖؼائٌث ةواـٍث ا١ربكحٌاز ا١ٖؼايئ. ٦ٟ١ ا١ٓػًػ ٦٤ 

حوٞفسي نوْاف ١واا١ٙفسي ك، أ٤احوٞ(4ا١ربكحٌنات / ا١تبخٌػات ا١فا٤ث ٤وسودة ةل٠ٟ ٌتٌٓي )اغيػكؿ 

ـ٥ٌث   ٠ ٦٤ األ٤احوٞفينات كا١ٙا١وحوٞفسيحِهؽ ٞ. ٦٤ ا١تبخٌػات ا١فا٤ث ا١ٍتٌٌٓث اؽيوسودة يف ا١ٍٙؽ

يف حهنٌّ ا١ربكحسي  ، كا١ؼم ًنخز ْنه نٜم RNA IIٞتػًث ٛوًث ٦٤ عالؿ حربًٌ ةو٥ٌ١ريًؾ اػي٥و ا١نوكم 

اًث. مت ح٢غٌم ا١تبخٌػات ٌتٌٌٓث اؽينلأ ذات ا١ف٥ٌث ، ا١ٙل٠ ا١ٟتػم اػياد كاؽيوت يف ا١نهكنغؽ اؼي٢ٌث

، حخو٘ؽ ٢ٓ٤و٤ات ؿيػكدة ٦ْ ا١تبخٌػات ا١فا٤ث اؽيلخٜث ( . ك٤ّ ذ٢١١٢ٝ١ث عاف  كز٤الؤق )اؽيطخ٢٥ث ةواـٍ

ث ىػ اؼيالًا ا١رسٌانٌث ٦٤ ا١ربكحٌنات ا١ٖؼائٌث ةاـترناء ا١ػراـات ا١فا٤ث ٢١غالًا يف اؽيغخرب اؽيوسه

حتػم ا١تبخٌػات اؽيلخٜث ٦٤ ا١الٞخو٘ؽًفسي حأذريات ـ٥ٌث حشاق عالًا ا١ورـ  ،ب٠ٌ اؽيراؿاؽيغخ٢ٙث، ْىل ـ

. ةاإلىا٘ث إىل ا١ربكحٌنات ا١فا٤ث اؽيؼٞورة ٜ٘ػ مت اإلةالغ ٦ْ نوْسي ه٥ا ا١ربكحسي اؽيرتً رك٤ي ا١ٓهياأل

خسي ا١خٓؽؼ ْىل هٌا٠ٞ  . كي٦ٟ ٢١ٌٟكحٌنات ا١فا٤ث٢١ؽًتوزكـ كا٢١ٌٟخسي كه٥ا ٦٤ ا١ٓائالت اؽيٓؽك٘ث ٢١رب

 ٌػرات.ٞؽةوهٌػراحٌث ٤ٌٓنث كرةٍها )٤فخٜتالت ا٢١ٌٟخسي( ْرب ٤وّٛ ؿيػد الرحتاط ا١ٟؽةوه

، إىل عهائم ارًث يف اغيهاز ا١هي٥ي ٢١طٌوانات، اؽيوسود ْىل اؼيالًا ا١ِهًؤدم رةً ٤فخٜتالت ا٢١ٌٟخسي

، ا١ؽًتوزكـ. كي٦ٟ ١ربكحٌنات حربًٌ ١وـًٌؼايئ ا٤يادة ٢١خٖؼًث ةفبب ا١خٖريات ا١ٟترية يف االـخٜالب ا١ٖ
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ك٤ات ةػائٌات ا١نواة أك ضٌٌٜٜات ا١نواة ٦ْ ٌؽًٚ ٦٤ اإلنؾكيات ا١فا٤ث ٢١غالًا أف حرتً حطٙزي رًتوز ك٘ئث

. ًخ٣ حلٙري هؼق ا١ربكحٌنات ا١فا٤ث طيخوا١ٌات ٦٤ ا١تبخٌػات ػد ةػٛث٢ٕوٞوزًػاز اؽيط-rRNA Nنلاط 

ةا٢١ٌٟخسي ىػ عالًا ٌضٌاف  أنه ٛػ مت ذٞؽ األنلٍث اؽييادة ٢١ورـ اؼيانثا١فا٤ث. ك٦٤ اؽيرري ١الهخ٥اـ 

، كاؼيهائم ا١ٟتػ كٌضٌاف اؽيرانث ْنػ ا١ترش، عالًا ا١ورـ اؽيٌالنٌين ا١ترشم، كعالًا ا١تنٟؽًاس ١ػل اغيؽذاف

ث اؽيٟخفب ريكس نٜم اؽيناْكـ ٘ؼيانث ةا١ربكحٌنات اؽي٢ٍٓث ١ؽًتوزاؽييادة ٢١ٙريكـات كاؽييادة ٢١ٍٙور ا

 ا١ترشم.

 ا١تبخٌػات ا١فا٤ث كاؽيطففثاؽيلخٜث ٦٤ ا١ٍٓاـ. 4اغيػكؿ 

 

أك ا١ٓناٍض  Proأك  Asnك Hisك  Cysةناءن ْىل حنتؤات ا١ف٢ٌٌٟو ، ٘إف ةٓو ةٜاًا األض٥اض األ٤ٌنٌث ٤ر٠ 

ك  Lys-Trp-Lysك  Leuٞررينا ٤ا ًخ٣ ْؽض   -Lys-Lys-Leuك  Leu-Lys-Leuك  ٤Phe-Lys-Lysر٠ 

Cys-Tyr-Cys-Arg  ةهٙث ا١تبخٌػات ا١فا٤ث ، يف ضسي أفArg  كLeu  كLys  كIle  .هي األ٠ٛ ُهورنا

٦٤ ا١رسد٦ً كهي ح٢ٓب  ٤Leu-Lys-Leuلخٚ ٦٤ اغي٥ربم ك  Phe-Lys-Lysكاغيػًؽ ةا١ؼٞؽ أف ا١تبخٌػ

يت حطخوم ْىل ٣ِٓ٤ ا١تبخٌػات ا١ .دكر ٤ياد ١لٞفػة ك٤رتً ١إلنؾًن اؽيطوؿ ١لنشٌوحنفسي ، ْىل ا١خوايل

يف اغيؽذ / االنفاف حتػم نلاط ٤ياد   -Cys-Tyr-Cysهي   cecropin Bيف  Lys-Trp-Lysك٠ٟ 

ن نلاٌات ضٌوًث. ٢١2008تٟخريًا )٤ٌنٟوًق كآعؽكف   (. ١ؼ١ٝ ، حِهؽ ةٓو ا١تبخٌػات ا١فا٤ث أًيا

 CN3–7CN3–6CN0–5CN1–4CN4–13Cةا١خف٢ف٠ اؽيوا٘ٚ ٤ر٠   Cysةاإلىا٘ث إىل ذ١ٝ ، ْؾز اؽيرتً 

ا ا١ف٣ ا١لبٌه ةا١ٜٓؽب ، " " 7-3" كير٠ األض٥اض األ٤ٌنٌث ، كير٠ "N" كير٠ ا١فيفتسي ، "C)ًُف٥ى أًين

األْػاد اؽيطخ٢٥ث ١لض٥اض األ٤ٌنٌث( كْناٍض حٟؽار ا١تويل س٢وحا٤سي )ةويل س٢سي( ، كا١يت حخ٥زي ةا١ٓػًػ ٦٤ 
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 Glnإف ك٠ٟ حٟؽار . ٢ٜٓاف ةا١ربكحٌنات ا١فا٤ثاؽيخخا١ٌث ، ه٥ا ـ٥خاف ه٢ٌٌٟخاف كائٓخاف حخ Glnةٜاًا 

ن اؽيخٓػد ًوسػ ٕا١ يف ا٢ٖ١وحٌنسي )ا٥ٜ١ص( ، هورد٦ً )ا١لٓري( ، كا١فٌٟا١سي )اغياكدار( ، كًفبب ا١ف٥ٌث   تا

يف ا١الضٜث  Serك  Argك  Glyك  Proيف ا١تبخٌػات ا١فا٤ث ٦٤ اؽيٙي٠ كسود . ا١هي٥ٌث ١ل٘ؽاد اػيفاـسي

N-  ةٌن٥ا حٙي٠ ،Val  كAsn  كHis   يف ا١الضٜثC-مت حٙي٠ٌ . يف ا١تبخٌػات ٕري ا١فا٤ث ،Met  كLeu  ك

Phe  كIle  يف ا١الضٜثN-  ةٌن٥ا ،Leu  كGly  كLys  يف ا١الضٜثC- . حخو٘ؽ ٛواْػ ةٌانات ٦ْ ـ٥ٌث

ت ـ٢ف٢ث ٦٤ األدكا ToixnPredْىل ـب٠ٌ اؽيراؿ، ًو٘ؽ . ا١تبخٌػات يف ٛاْػة ةٌانات ا١ف٥وـ اػيٌوانٌث

٢١خط٠ٌ٢ كا١خنتؤ ةف٥ٌث ا١تبخٌػات. ْىل كسه اؼيهوص ، كي٦ٟ أف كيزي اؽيِاهؽ ا١ٙؽًػة ٦٤ ا١تبخٌػات ا١فا٤ث 

، ٜ٘ػ مت إدعاؿ ةتتٌػات سػًػة أف ا١ف٢ٌٌٟو ٌؽًٜث ٤ٌٙػة كٌضًٓث ْىل ا١ؽ٣ٕ ٦٤. ٦٤ ةٌٜث ا١خف٢فالت 

   يف ا١ٖؼاء كال حؾاؿ ةطاسث إىل ح٣ٌٌٜ ٦٤ ضٌد ـال٤ث االـخهالؾ .

 املسببت للحساسيتلببتيداث ا

. ا١خٙا٠ْ ا١يار Eحٓخرب ا١ٓػًػ ٦٤ ا١ربكحٌنات ا١ٖؼائٌث  ٤فبتات ؿيخ٢٥ث ٢١طفاـٌث . ا٢ٖ١وةو١سي اؽيناْي 

كي٦ٟ أف ًؤدم ح٠ٌٍٓ . ( هو ا١ل٠ٟ ا١ؽئٌيس ٢١طفاـٌث ا١ٖؼائٌثIgEاؽيخواـً ةا٢ٖ١وةو١سي اؽيناْي )

ٜنا ١هؼق ا١نِؽًثي ؽيفبتات اػيفاـٌثةاػي٢ٜث إىل ح٠ٌ٢ٜ ا١نلاط اؽيناْ IgEارحتاط  ، ًخ٣ اـخغػاـ . ك٘

، اإلكٓاع كا١يًٖ ا١هٌػركـخاحٌيك ا١ٓايل ١خ٠ٌ٢ٜ اػيفاـٌث ٦٤ ا١خػ٘ئث ،خط٠٢ اؽيايئ ٢١ربكحٌاز، ا١خوسٌها١

ا١خط٠٢ اؽيايئ األنؾكيي هو ا١ٍؽًٜث ا١وضٌػة اؽيخاضث ١خطيري ٤ؽٞتات اػي٢ٌب . ٤فبتات اػيفاـٌث ا١ٖؼائٌث

ْىل ا١ؽ٣ٕ ٦٤ ضٌٜٜث أف االرسٌث ا١يٌٓٙث ٛػ اـخو٘ج ا١هٌٖث ا١رسًؽًث ؽيٌٓار . ٢١طفاـٌثاؽييادة 

كسػ أف ةٜاًا ا١تبخٌػات يف ا١هٌٖث حطؽض ا١خٙاْالت ْنػ ا١ؽىّ ا١ؼ٦ً ًٓانوف ٦٤ ضفاـٌث ، االرسٌث

 :، ٤ر٠. ا١تبخٌػات اؽيفبتث ٢١طفاـٌثحشاق ض٢ٌب ا١تٜؽ

1. Asn-Ser-Ala-Glu-Pro-Glu-Gln-Ser-Leu-Ala-Cys 

2. Gly-Ala-Gln-Glu-Gln-Asn-Gln-Glu-Gln-Pro-Ile-Arg-Cys-Glu-Lys-Asp-Glu-Arg-

Phe 

3. Val-Arg-Thr-Pro-Glu-Val-Asp-Asp-Glu-Ala-Leu 
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ا ٦٤ ٤فبتات اػيفاـٌث ا١ناحشث ٦ْ االضخٙاظ ةشؾء ٦٤ ضفاـٌث ا١ربكحسي األنيل يحٓخرب ا١تبخٌػات أً

. ْىل ا١ؽ٣ٕ ي ا١هي٥يةفبب ٤ٜاك٤خها ١ربكحٌنات ا١خط٠٢ اإلنؾكي ا١تبخٌػات ا١خطففٌث خل٠ٟ(. ح1اغيػكؿ )

، ٘اف ٛواْػ ةٌانات اؽيواد اؽيفبتث ٢١طفاـٌث ٤خو٘ؽة ؽيؤهتات ا١خطففٌث٦٤ ْػـ كسود ةٌانات ١خوذٌٚ ا

ا ٦ْ ةٓو اؽيواّٛ. يف  كا١يت  Phe-Phe-Val-Ala-Pro-Phe-Pro-Glu-Val-Phe-Gly-Lysمت اإلةالغ أًين

(. ةاإلىا٘ث إىل ذ١ٝ ، كسػْػد ٢١١٥رتٍث ١إلنؾًن اؽيطوؿ ١لنشٌوحنفسي (ًا٤ادا كز٤الؤق ظيخ٢ٝ نلاٌات ٤

 Ala-Leu-Pro-Met ، Pro-Gly-Pro-Ile-His-Asnك  Ile-Pro-Tyrك  ٦٤Leu-Lys-Pro ا١تبخٌػات ، ٤ر٠ 

 . ؿذات نلاٌات ٤رتٍث ١إلنؾًن اؽيطوؿ ١لنشٌوحنفسي يف ض٢ٌب األٌٙا Val-Ala-Gly-Thr-Trp-Tyrك 

 جأثير استخالص البروجين واملعالجت وجحضير الببتيد

ن. ْىل ا١ؽ٣ٕ ٦٤   ا١ٙٓا١ثًٓخرب ا١خط٠٢ اؽيايئ األنؾكيي كا١خغ٥ري أًٞت ا١ٍؽؽ اؽيختٓث ١خطؽًؽ ا١تبخٌػات  ضٌوًا

ٞوف ا١ِؽكؼ األنؾكيٌث ٤ٓخػ١ث ، ٕا١تنا ٤ا ًخ٣ حٌٖري ٌتٌٓث ا١ربكحٌنات ا١ٖؼائٌث ٦ْ ٌؽًٚ ا١ٓالج ةاػيؽارة 

 ١خٓؾًؾ ا١خط٠٢ اؽيايئ ٦ْ ٌؽًٚ حٓؽًو ٤واّٛ االنٜفاـ ١إلنؾكيات.

ك  Trpةاالْخ٥اد ْىل كػة ا١ٓالج ةاػيؽارة أذناء اؽيٓاغيث ، ٛػ حٟوف ةٓو األض٥اض األ٤ٌنٌث ا١ٖؼائٌث ٤ر٠ 

Lys  كArg  كAsn  كCys  كMet ٌائٌث ٤ر٠ ا١خط٠٢ؾي٥وْث ٤خنوْث ٦٤ ا١خٓػًالت ا٥ٌٟ١. حا١ٙث ،

 ، . ٛػ ًطػث ا١خغ٢م ٦٤ ا١ٓنرصThrك  Gluك  Asp، ا١خػكًؽ  ٦٤  Theك Serا١خشٌٙٗ ٦٤ كا١رتـ٣ٌ ، 

، حؤدم ا١تبخٌػات اؽيطرضة ةٓػ حفغسي ا١ربكحٌنات يف ٞرري ٦٤ األضٌاف ١ؼ١ٝ .كحل٠ٌٟ ركاةً أًؾك ا١تبخٌػ

نؾكيي ١ٓؾؿ ةؽكحسي ٤ه٠ . أف ا١خط٠٢ اؽيايئ اإلةٜاًا األض٥اض األ٤ٌنٌث اؽيٓػ١ث إىل إنخاج ٤خوا١ٌات ةتتٌػًث ٤ّ

ةفبب ا١خٙاْالت ٤ّ ٤لخٚ ا١ٟؽةون٠ٌ  SHا٢١نب أدل إىل اكخٜاؽ ا١تبخٌػ ةل٠ٟ عاص كٜ٘ػاف ؾي٥وْات 

  ا١خٙاْيل .

ا أف حخل٠ٟ اؽينخشات اؼيٍؽة اؽيطخ٢٥ث أذناء اـخغالص ا١ربكحٌنات. ًخ٣ اـخغؽاج ا١ربكحٌنات ٤ر٠  كي٦ٟ أًين

ٌؽًٜث ا١خطوؿ ضٌد ًغيّ ا١ربكحسي ٥٢١ٓاغيث ا٢ٜ١وًث ك٦٤ مث -pHةؽكحسي ا١هوًا يف ا١ٖا١ب ةاـخغػاـ 

، ًخ٣ حٜف٣ٌ ةٓو ةٜاًا األض٥اض األ٤ٌنٌث . يف اػيا١ث ا٢ٜ١وًثاػي٥يض   ١pHرتـيب ا١ربكحسي ةاـخغػاـ 

ا١تبخٌػ ، ا١يت ًخٓؼر ا١ونوؿ ٤نها D-Lك  L-Dك  D-Dاؼيانث ةها طيا يف ذ١ٝ حو١ٌػ ركاةً  Dإىل أًؾك٤ؽات
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، مت ٘ه٢ها ـينواالنسي -١LD-lyزيًنواالنسي ك -٢ٞLLٌنا إىل ا١تبخٌػاز. مت ٘ه٠ اذنسي ٦٤ أًؾك٤ريات، سؾئٌنا أك  

١ربكحٌنات ٤ه٠ ا٢١نب. حخٟوف ا١ربكحٌنات ا١ٍتٌٌٓث ٦٤  -كا٢ٜ١وًث -ةوـاٌث ا١ٓالج ةا١خط٠٢ اؽيايئ ٢١طؽارة

-Dك  D-Aspك  D-Gluك  D-Alaف ، كهي ْا١ٌث األه٥ٌث يف ا١خٖؼًث. ْىل ا١ؽ٣ٕ ٦٤ أLاألض٥اض األ٤ٌنٌث 

Ser   كD-Lys ٤وسودة يف ض٢ٌب األةٜار كاؽياْؾ كا١نٓاج، األض٥اض األ٤ٌنٌث-D  ةا١ٟاد ظيخم كحفخغػـ يف

ٕري اؽيؽٕوب ٌ٘ها كا١تبخٌػات اػياكًث ْىل األض٥اض  Dا١ترش. ةرصؼ ا١نِؽ ٦ْ إنخاج األض٥اض األ٤ٌنٌث 

ن نة كا٢ٜ١وًات ٕا١تؽيٓاغيث ةاػيؽاركا١ربكحٌنات ا Dاأل٤ٌنٌث  ض٥اض األ٤ٌنٌث ٤ا حفبب حٟوًننا ٤زتا٤ننا ١ل ا

٥وض األ٤ٌنٌث اؽيٜٓػة ال كي٦ٟ هي٥ها يف اغيف٣ كذٞؽ انها حطؽض ضػكث ا١ف٥ٌث اؽيخها١تث. هؼق اػي

ا ٦ْ اؽيٓاغيث اػيؽارًث ) درسث ٤ئوًث(  130ـاْث ،  24ا١نٙؽكزًث كٛهور ا١ٟىل ْنػ ا١ٙرئاف. مت اإلةالغ أًين

٦ راةٍث ا١تبخٌػ ٤( ةفبب حٟوً ٠7.4 ٛاة٢ٌث اـخغؽاج س٢وحسي ا٥ٜ١ص )ْنػ ؿيخول رٌوةث ةنفتث ١خ٢ٌٜ

 Val-Val-Pro-Pro-Lys-Gly-Glyك  Gln-Gln-Pro-Gly-Gln-Glyاف حفغسي   األًؾك. كةاؽير٠، كسػ

 .glutamy-)حف٢فالت ا١خٜػًن يف ا٢ٖ١وحسي( أدل إىل حٟو٦ً راةٍث اًؾكةتتٌػ

٤ٌنٌث هي ا٢١تنات األـاـٌث ١خل٠ٌٟ ا١ربكحسي كا١تبخٌػات. كحط٠٥ األض٥اض ؾي٥وْات حٓخرب األض٥اض األ

أ٤ٌنٌث كٞؽةوٞف٠ٌ ، ةاإلىا٘ث إىل ؾي٥وْات ٘ؽٌْث ـيخ٢ٙث ٤ر٠ ـ٢ٌٙػر٢ًوهٌػركٞف٢ٌوهٌػركٞف٠ٌ 

٤ٌنٌث هي ا١ٌٙنوؿ ، ، ؾي٥وْات ا١ٖوان٠ٌ  كػًػة ا١خٙا٠ْ. أذناء اؽيٓاغيث، ا١خٙاْالت اؽيؽحتٍث ةاؽيش٥وْات األ

، ٤ّ اعزتاؿ ؾي٥وْات حوسٌه ذٌوالحٌوف ،ةل٠ٟ رئٌيس نؾع األ٤سي، األـخ٢ث، االر٢ًث، أ٢ٟ١ث ـيزت١ث

 ا١ٟؽةوٞف٠ٌ  كنؾع ا١ٟؽةوٞف٠ٌ ٤نها .

ةواـٍث ا١نرتًج ْنػ درسث ض٥وىث ٤نغٙيث  Lys، ًنخز ٦ْ نؾع أ٤سي ْىل ـب٠ٌ اؽيراؿ

٥ث اؽيٓاغيث ةا١نرتًج ٤ر٠ ٢ٟورة ذات ا١ه٢ث يف األٌٓهٌػركٞفينور١ٌوـينات ٤زنكْث األ٤سي كاؽيلخٜات اؽي

 ،إلىٙاء ا٢١وف األضرم اؽيؽٕوب ٌ٘ه، ك ؽينّ ا١هشوـ اغيؽذو٤ي، ضٌد ًياؼ ا١نرتًج إىل ا٢١طوـ ا٢١طوـ

 كػي٥اًث دهوف ا٢١طوـ ٦٤ األٞفػة.

-Gln-Leuك  ProNH2ةوـاٌه -٦٤Gln ا١تبخٌػات Nْنػ ا١ٍؽؼ  Glnًخ٣ حرسًّ إزا١ث اػي٥و ٦٤ 

ProNH2  مت  درسث ٤ئوًث.  80أك  60ةاـٟاؿ ْنػ  ٤ٌشا 800أك  600حطج ىًٖ ا١تفرتة أك ا١خ٣ٌٜٓ ةػ
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االةالغ ٦ْ ٌؽؽ نؾع ا١ٟؽةوٞف٠ٌ ٦٤ األض٥اض األ٤ٌنٌث ٦ْ ٌؽًٚ  ا١ٟؽةون٠ٌ ا١خٙاْيل اؽيلخٚ ٦٤ 

اؽينخشات  ئم ا١ٓيوًث يفٌ٘ن٢ٌال٤سي  ك ٌ٘نٌالـيج ا٤ٌػ ، ا٢١ؼ٦ً ًنٜالف اؼيها-2ا١ػهوف  إلنخاج 

ا إنخاج األ٤ٌنات اػيٌوًث اؽيؼٞورة أْالق ةواـٍث نؾع ا١ٟؽةوٞف٠ٌ ا١ٖؼائٌث.  ةاإلىا٘ث إىل ذ١ٝ ،كي٦ٟ أًين

اػي٥وض اال٤ٌنٌث . هؼق اؽينخشات ٤زنكْث ا١ٟؽةوٞف٠ٌ ًطخ٠٥ أف حٟوف ـا٤ث ككي٦ٟ حطو٢ًها إىل 

ًؾًػ حٟٙٝ  .د ٤رسٌنث ٤ٓؽك٘ث٤لخٜات ٌ٘ن٢ٌوسوس اؽيٜاة٢ث ٤ر٠ ا١فخاًؽًنواألٞؽًال٤ٌػ ، كهي ٤وا

ركاةً ا١تبخٌػ أذناء ا١خط٠٢ اؽيايئ ٦٤ إ٘ؽاز ؾي٥وْات األ٤ٌنوكا١ٟؽةوٞف٠ٌ ةاإلىا٘ث إىل حف٢ف٠ اؽيش٥وْات 

نلاط داع٠ ٤هٙو٘ث ا١ٖؼاء ، فيا ًؤدم إىل ٤فخول أْىل ٦٤ إْادة ا١ٌٌُٙث يف اغيانب اٍعؽ إىل ا١ٜؽبا١و

ج ةٓو اؽيؽٞتات اؼيٍؽة ا١يت حرض ةهطث اغيف٣. ٥ٞا ذٞؽ أف ا١فالـ٠ ، ٛػ ًؤدم إىل انخااؽيٜٓػة، كةا١خايل

ا١ٙؽٌْث ٤ر٠ ـ٢ٙػر٠ً كهٌػركٞف٠ٌ ا١ناحشث ٦ْ ا١تبخٌػات اؽييادة ١لٞفػة أك حط٠٢ ا١ربكحسي كي٦ٟ أف 

ال أًونات اؽيٓادف يف ٤ؽٞتات ٤فخٜؽة. حخٙا٠ْ ٤ّ ا١ٓوا٠٤ اؽيؤٞفػة طيا يف ذ١ٝ اغيؼكر اػيؽة ١لٞفشسي ك

 حطِٙات ا١فال٤ث هؼق اؽينخشات ٌٛػ ا١خ٣ٌٌٜ. حؾاؿ

كي٦ٟ أف ًؤدم كسود ا١ػهوف يف رٞائؾ ا١ربكحسي أك ٤هٙو٘ث ا١ٍٓاـ إىل حطٙزي أٞفػة ا١ػهوف ْنػ حٓؽىها 

٢١يوء ك / أك اػيؽارة ؛كحخٙا٠ْ اؽينخشات ا١وـٌٍث اؽيؤٞفػة ٤ر٠ هٌػركةريكٞفٌػ ةرسْث ٤ّ ـ٢ف٢ث 

ربكحٌنات كحؤدم إىل حل٠ٌٟ سؼكر ا١ربكحسي أك حطٙزي سؼكر ا١ربكحسي األض٥اض اال٤ٌنٌث اؽيٟلو٘ث ٦٤ ا١

أًٞت ضفاـٌث نفبٌنا  Lysك  Metك  Cysك  Hisاؽيٜٓػة ٤ّ ة٢رمة ا١ػهوف كا١ربكحٌنات ا١ػهنٌث. حٓخرب 

. مت ا١ٓرور ْىل ةٜاًا ا١ربكحٌنات ا١خاةٓث ١ها ١خٟوف ٠ س٥ٌٓها ٤ّ ا١ػهوف ا١تريكٞفٌػًثككي٦ٟ أف حخٙاْ

،  hydroxynon-2  -nonenal (HNE)-4ؼ ا١ؽئٌفٌث ٢١خٙا٠ْ ٤ّ ٤نخز ةريكٞفٌػ ا١ػهوف األهػا

٤ّ ٠ٞ ٦٤  Cysكي٦ٟ أف حخٙا٠ْ . كاأل١ػهٌػ ا١فاـ اؽيخٙا٠ْ اؽيلخٚ ٦٤ ةريكٞفٌػ ا١ػهوف ؼيالًا ا١رػًٌات

هؽت ٤ؽٞتات األ١ػهٌػات اؽيلتٓث كا١ٌٟخونات ٕري اؽيلتٓث ، فيا ًؤدم إىل حٟو٦ً ا١رٌازك١ٌػ٦ً ةٌن٥ا أُ

ا ٦ْ اؽييادة ٢١رسٌاف كا١ف٥ٌث ا١ٜوًث.  ذٌازك١ٌػًنوف ؾي٥وْث كاـٓث ٦٤ األنلٍث كةاؽير٠ ، مت اإلةالغ أًين

حٙاْالت ةسي ٤نخشات أٞفػة ا١ػهوف كا١تبخٌػات. كسػأف اؼي٥ايس ًخٙا٠ْ ةرسْث ٤ّ ا١ٍؽؼ األ٤ٌين 

-Val-His Phe-Phe-Lysك  Lys (Pro-Thr-His-Ile-Lys-Trp-Gly-Aspالذنيزنا١تبخٌػات اػياكًث ْىل 

Asn-Ile-Val-Thr-Ala-Arg-Thr-Pro ٗيف ا١ِؽكؼ ا١ٙؾًو١وسٌث  ًؤدم إىل حٟو٦ً اإلكيسي ةٓػ حٟاذ )
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،  7.5درسث ٤ئوًث ، درسث اػي٥وىث  180دًٟػًالف ٤ّ اغي٢وحاذٌوف ) ٤-٢أ١ػكؿ. يف نِاـ قيوذيج ، ًخٙا٠ْ 

 .٦٤ هٌٟفاناؿ ك٥ٌٞث pentylpyridine-2ـاْث كاضػة( ١خل٠ٌٟ 

ا ة  اـ٣ هناؾ حٙا٠ْ آعؽ ٤لهور ٢١تبخٌػات ٤ّ ٤هٙو٘ث ا١ٍٓاـ ًف٥ى حٙا٠ْ ٤ٌالرد ، اؽيٓؽكؼ أًين

، كعانث  ا١تبخٌػات ٤ّ ٤ؽٞتات ا١ٟؽةون٠ٌيف NH-NH2، ضٌد حخٙا٠ْ ؾي٥وْث حٙا٠ْ االـرمار ٕري األنؾكيي

واد ا١وـٌٍث نٖرية كاؽينخشات ا١فٟؽًات اؽيغزت١ث. ًنخز ٦ْ هؼا ا١خٙا٠ْ حٟو٦ً ع٢ًٌ ٤ٜٓػ ٦٤ اؽي

ٞارةوٞف٥ٌٌخ٢زي٦ً   ٘وركز٦ً ، هٌػركٞيس ٤ٌثٌٙور٘وراؿ، ٤ٌالنوًػ٦ً، أٞؽًال٤ٌػ ك ا١نهائٌث طيا يف ذ١ٝ 

ةٌن٥ا ٤ادة األٞؽًال٤ٌػ ٤ادة ـا٤ث ؽيٌالنوًػ٦ً ٤نغٙو ا١وزف اغيؾًيئ. ذٞؽت ا١ف٥ٌث اغيٌنٌث ٦ْ ا

ن كرطيا حٟوف ٤ؽٞب ٤رس٦ٌ ةسي  Maillardنوْي ناحز ٦ْ حٙا٠ْ  ٤ٌالرد  ١لْهاب ٤ٓؽك٘ث سٌػا

  .أك ٦٤ حط٠٢ ا١تبخٌػات ْنػ اؽيٓاغيث ةػرسث ضؽارة ْا١ٌث Asnا١فٟؽًات ك 

مل ًخ٣ إنلاء أم ٤ؽٞتات اكيٌػازكؿ، كا١يت ٛػ حطخوم ْىل ةٓو ا١ٓناٍض ا١تٌو١وسٌث ذات ا١ه٢ث ةا١ِؽكؼ 

ًٙي٠ أف ًطػث يف سانب  Maillardكؼ أف حٙا٠ْ اؽيؽىٌث يف اغيف٣ اػيي اؽيؽحتٍث ةػاء ا١فٟؽم. ٦٤ اؽيٓؽ

εةٜاًا ةاضروف يف ا١ربكحٌنات. ضػد  Lysـ٢ف٢ث  -NH2 Lys   ٥ٞوّٛ  حٙيٌيل أذناء حٙا٠ْ رةاْي

، مت اٞخلاؼ ا١تبخٌػات  ٤N-terminal Amadoriّ اغي٢وٞوز أك ا١ٙؽٞخوز يف    Leu-Ser-Lys-Leuا١تبخٌػ

ا يف ٌْنات ا١ؽىّ ٢ٌٛيل اػيفاـٌث ) اؽيؽحتً ةا١تبخٌػ( كع٥فث أض٥اض ا٤ٌنٌث  ٤Lysنخز أ٤ادكرم ٦٤ أًين

اؽيؽحتٍث  N-terminal Amadori( )حل٢ٟج أذناء ا١خط٠٢ اؽيايئ اػي٥يض ؽينخشات FMAAsـيخ٢ٙث )

 .α-FM-Leuك  α-FM-Ileك  α-FM-Valك  α-FM-Alaك  Lysةا١تبخٌػ( ،مت اٞخلاؼ 

ؽةون٠ٌ ٠٢ًٜ ٦٤ سودة ا١ٓناٍض ا١ٖؼائٌث اػياكًث ْىل ، ٘اف ا١خٙا٠ْ ةسي ا١تبخٌػات ك٤ؽٞتات ا١ٟكهٟؼا

ا ؾي٥وْث ٤خنوْث ٦٤ اؽيواد  . حشػر اإلكارة إىل أنه ٛػ مت ا١فا٤ث ا١ناحشث ٦ْ حٙا٠ْ ٤ٌالردا١تبخٌػ كًو١ػ أًين

ٌنا Maillardاـخٟلاؼ حٙا٠ْ  ا ١خٓؾًؾ كٌُٙث / نلاط ا١تبخٌػات ا١نلٍث ةٌو١وس  ةاضروفٛاـ  .أًين

ْىل ا١نلاط اؽيرتً ١إلنؾًن اؽيطوؿ ١لنشٌوحنفسي يف نِاـ ا١ٟازئسي   حٙا٠ْ ٤ٌالردةا١خطٌٜٚ يف حأذري

ـاْث(. حطف٦ ا١نلاط اؽيرتً ١إلنؾًن اؽيطوؿ  16درسث ٤ئوًث ؽيػة  110،  8.0اؽيخط٠٢ ةاؽياء )درسث اػي٥وىث 

٠ْ ٤ٌالرد أف ٤نخشات حٙا٤( .ذٞؽ ٤٣١,٢٣ إىل ١63.48لنشٌوحنفسي ةل٠ٟ ٞتري يف ٕيوف ـاْخسي )٦٤ 
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(MRPs( اؽيطرضة ٦٤ ٕؽاء ا١ٟوالسسي ةوـاٌث ا١خط٠٢ اؽيايئ كا١ؾ٢ًوز )أُهؽت نلاٌات  90 )درسث ٤ئوًث

٤يادة ١لٞفػة أٛول ٦٤ ض٥٢هث ٕؽاء ا١ٟوالسسي ١وضػق. ْالكة ْىل ذ١ٝ ، ٘إف  االـخغػاـ ا٥ٙ١وم 

( SHRsا١ػـ ا١ٓٙوم )عٙو ىًٖ ا١ػـ ةنفتث أٞرب ١ػم سؽذاف ٤هاةث ةارحٙاع ىًٖ   MRPsؽيؽٞتات 

 ٤ٜارنث ةاؽيش٥وْات ا١يت حخٖؼل ْىل ٕؽاء ا١ٟوالسسي اؽيايئ.

 آثار الجرعت املعطاة )متضمنت جكرارها( ومدة إعطائها على السالمت

 FFNحهػؼ األٕؼًث ا١وٌٌُٙث كاؽيٖؼًات  حٓخرب األ٥ٌٓث آ٤نث ١الـخهالؾ كالظي٢ٝ سؽْث ؿيػدة ١إلٍْاء.

 حطفسي نطث اإلنفاف كا١وٛاًث ٦٤ األ٤ؽاض ا١يت حهيب ا١ترش.ةا١خايل ٘إف إىل فيارـث دكرها اؽيطخ٠٥ يف

. مت إسؽاء ـ٢ف٢ث ٦٤ ا١ٌث ك١ٟنها ال حرتؾ ْواٛب ـ٢تٌث٢١طهوؿ ْىل ا١ٙٓ FFNاغيؽْث ٤ه٥ث كعانث ؿ 

 IPPك  VPPا١خشارب اؽيخ٢ٜٓث ةفال٤ث هؼق ا١تبخٌػات ٤ّ األعؼ ةٓسي االْختار ا١الٞخوةتتٌػات األًٞت كهؽة 

  ْىل ـب٠ٌ اؽيراؿ .

٢٤ٔ/ٞٔ ٦٤ اػي٢ٌب  ٢٤4000ٔ /ٞٔ ٦٤ ا١ٟازئسي اؽيتفرت اؽيخط٠٢  2000اغيؽْث اؽيٙؽدة )إٍْاء ٥٘وم 

ؽيػة  ٢٤VPPٔ/ٞٔ ةا١ٌوـ ٦٤  16اؽيؽٞب، اغيؽْث اؽيخٟؽرة ٢٤VPPٔ/ٞٔ ٦٤  400اؽيشٙٗ ا١الٞخوةا٢ٌٞوس 

كاغيؽْات اؽيخٓػدة ًوـ  90ؽيػة  IPP ٢٤ٔ/ٞٔ ٦٤ كزف اغيف٣ ةا١ٌوـ ٦٤ 40اك  أـاةٌّ ةل٠ٟ ٤فخرم 8

٢٤ٔ /ٞٔ ٦٤ كزف اضف٣ يف ا١ٌوـ ٦٤ ا١ٟاژئسي اؽيتفرت اؽيخط٠٢( مل ٦ًٟ ١ها أم حأذري ـ٥ي  1000)أًٞت ٦٤ 

 سهازم أك ٤وىٓي ْنػ ذٞور كإناث ا١ٙرئاف.

ؼيا٘يسي ٢١يًٖ مت اإلةالغ ٦ْ اػيػ االدىن كاالْىل ٦٤ اغيؽْات ا١ٙٓا١ث ١هؼ٦ً اؽيؽٞتسي ذالذصي ا١تبخٌػات ا

٢٤ٔ ٦٤ ٢٤30ٔ ةا١ٌوـ ) 52.5ك  (٢٤IPPٔ ٦٤ ٤١ّ ٢٤VPPٔ ٦٤ 2) ٢٤ٔ/ةا١ٌوـ 3اؽيٍٓاة ٢١ترش ١خٟوف 

VPP  ّ٤22.5  ٔ٢٤IPP ْىل ا١خوايل. مل ًالضَ أم آذار سانتٌث ىارة ٤ر٠ ا١فٓاؿ اغياؼ أك األْؽاض )

 ٢٤VPPٔ  1.12غ ٤خي٥نث  ٠150ا١هي٥ٌث أك حٖريات ٕري ٌتٌٌٓث ْنػ كسود كارد ًو٤ي ٦٤ ا٢١نب ا١فائ

 ٢٤ٔ ْنػ كسود ارحٙاع ىًٖ عٌٙٗ اك ىًٖ دـ ٤ؽحّٙ. ٤0.79ّ 
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 الخالصت

ن  ا١ٙٓا١ثح٢ٓب ةٓو أقياط ا١تبخٌػات  ن  ،ةرتاٌٞتها اؽيغخ٢ٙث ،كاؽيلخٜث ٦٤ ةؽكحٌنات ا١ٍٓاـ ضٌوًا أدكارا

ة ١ػـ كهي ذات ٛػرٞغا٘و ١ٟو١ٌفرتكؿ اْىل ـب٠ٌ اؽيراؿ ٥ٞياد أٞفػة،  . ها٤ث يف اغيف٣ ثكٌٌُٙ

حأذؽ  رشكعاؽي االـخطالب كا١ؼكةانٌث يف اؽيؽٞتات. ةسي هؼ، عهائم اْىل حطفسي ا١فٓث ا١ؽاةٍث ٥٢١اء

اغيوانب ا١وٌٌُٙث كا١تٌو١وسٌث ٢١ربكحٌنات اؽيخط٥٢هث ةل٠ٟ أـايس ةتنٌث ا١تبخٌػ كحف٠٢ اػي٥وض 

ربكحٌنات اؽيخط٥٢هث ٦٥٘ ا١رضكرم حطػًػ اػيٌوم ٢١ ا١ٙٓا١ٌثاأل٤ٌنٌث ٌ٘ه. ةهؼق ا١ٍؽًٜث ك٦٤ أس٠ زًادة 

. ةاإلىا٘ث إىل ذ١ٝ ًشب إسؽاء دراـات كاـٓث حل٠٥ ذؽ ةل٠ٟ ٞتري ْىل ٢٥ٌْات اػي٥٢هثاؽيخٖريات ا١يت حؤ

ن ن ا١ٙٓا١ثـال٤ث كنوٌْث األٕؼًث اػياكًث ْىل ا١تبخٌػات  ، كحٍوًؽ حٜنٌات ضػًرث ١ؾًادة ٥ٌٞات ضٌوًا

، ك٦٤ أس٠ ا ة٥ٌٟات ٞترية ٤الضيث ١الـخهالؾ١ٖؼاء كحفه٠ٌ انخاسها١تبخٌػات اؽيلخٜث ٦٤ ةؽكحٌنات ا

اـخٜؽار ا١تنٌث ا٥ٌٟ١اكًث كا١ٙٓا١ٌث اػيٌوًث ٢١تبخٌػات يف ـيخ٢ٗ أكٟاؿ ا١ٖؼاء ٘إنه ٦٤ ا١رضكرم ا٢١شوء 

٤نخشات ا١ٖؼاء . ًٓخٜػ اف ا١خ٢ٌٖٗ ى٦٥ ٞتفوالت ًطف٦ ٦٤ ضَٙ ا١تبخٌػات ى٦٥ إىل حٜنٌات سػًػة

  .هي٥ها كأًيا أذناء

ن ؿيػكدة. ا١ٙٓا١ثدراـات ا١فال٤ث اؼيانث ةا١تبخٌػات  ك٤ّ ذ١ٝ حتٜى ًخ٣ حطيري ا١تبخٌػات ةل٠ٟ  ضٌوًا

، ك٤ّ ذ١ٝ ال حؾاؿ ا١تبخٌػات ا١فا٤ث خط٠٢ اؽيايئ االنؾكيي اك ا١خغ٥ريْاـ يف ٠ُ ُؽكؼ ٤ٓخػ١ث ةاـخغػاـ ا١

، ين، ٤ٓاد١ث ا١تبخٌػ/االكخٜاؽػي٥و األ٤ٌكاؽيفبتث ٢١طفاـٌث حخل٠ٟ ٦٤ ا١ربكحٌنات األـ أدل حؽـ٣ٌ ا

، كحشػر اإلكارة إىل أف ػًػ ٦٤ اؽيؽٞتات اؼيٍؽة اؽيطخ٢٥ثحٙا٠ْ ٤ٌالرد أذناء حطيري ا١تبخٌػ إىل حٟو٦ً ا١ٓ

ح٣ٌٌٜ ـال٤ث ٤نخشات ا١تبخٌػ ا١ٙٓاؿ اغيؽْث اؽيفخغػ٤ث كحواحؽ كٌوؿ االـخغػاـ ١ها أه٥ٌث ٞترية يف 

ن  ن ْىل ا١نطو ا١خايل: ث طيٓاغيث ـال٤ث ا١تبخٌػات ا١ٙٓا١ثاؽيخ٢ٜٓ. ًخ٣ ْؽض ا١خطػًات ضٌوًا  ضٌوًا

  ن ٤ا حِهؽ ا١تبخٌػات ا١فا٤ث كاؽيفبتث ٢١طفاـٌث اؽيلخٜث ٦٤ ا١ربكحٌنات نلاٌات ٕا١تا

ا ْىل ا١نلاط اػيٌوم ٢١تبخٌػات.  ةٌو١وسٌث ؛ ٛػ حؤذؽ إزا١ث هؼق ا١تبخٌػات أًين

 ٌتٌٓث  ١خٙا٠ْ كضفاـث ١رشكط ا١تيئث؛ اْخ٥ادنا ْىلحخ٥زي األض٥اض األ٤ٌنٌث ةٟونها كػًػة ا

، فيا ٤ؽٕوب ٌ٘ها ٤خنوع ك٤ٜٓػ ه٢ٌٌٟنا ، إف حل٠ٌٟ ٤ؽٞتات ٕري٤ادة ا١تػء كًضكط ا١خطيري
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ًٍؽح حطػًات ٞترية يف ا١خٓؽًٗ كحطػًػ ٥ٌٞث هؼق اؽيؽٞتات. إف ٘ه٣ آ١ٌات حل٠ٌٟ هؼق 

٣ٌ حػاةري فينهشث كٛائٌث سهازًث ٢١طػ ٦٤ اؽيؽٞتات ٕري اؽيؽٕوب ٌ٘ها ـوؼ حفاْػ يف حنٌٙؼ كحه٥

 )حط٠ٌ٢ اؽيغاٌؽ كنٜاط ا١خط٣ٟ اػيؽسث(. HACCP، اـخغػاـ ـياٌؽ ا١فال٤ث، ْىل ـب٠ٌ اؽيراؿ

، ٌ٘شب  Maillardْىل ـب٠ٌ اؽيراؿ ، إذا ٞانج درسث اػيؽارة هي اؽيٙخاح يف حطػًػ حٟو٦ً ٤نخشات حٙا٠ْ 

  ا١ٌٓنث.حنٌٙؼ ا١خط٣ٟ يف درسث اػيؽارة أذناء حطيري

  ن ٤ّ ـ٢ف٢ث ا١ٍٓاـ أذناء اؽيٓاغيث كا١خغؾ٦ً إىل ٛػ حؤدم حٙاْالت ا١تبخٌػات ا١نلٍث ضٌوًا

، كا١نيرتكزا٤ٌنات( كا١يت ، كاأل٤ٌنات اػيٌوًث، كاألٞؽًال٤ٌػحٟو٦ً ٤ؽٞتات ٤لخٜث )٤ر٠ ا١ٙوراف

أعؽل )٤ر٠ حط٠٥ ـياكؼ ٤خ٢ٜٓث ةا١فال٤ث ؛ ك٦٤ ٕري اؽيٓؽكؼ ٤ا إذا ٞاف كسود أ٥ٌٓث ضٌوًث 

ن.  اؽيفخ٢ٜتات ا١رانوًث ا١نتاحٌث( ـٌؤذؽ ْىل ـال٤ث ا١تبخٌػات ا١نلٍث ضٌوًا

  ن ذات اغيؽْث ا١ٙٓا١ث إ٤ٟانٌث ضػكث آذار ـ٢تٌث ْنػ حناك١ها أُهؽت ا١تبخٌػات ا١نلٍث ضٌوًا

 ةشؽْث أْىل أك ْنػ االـخهالؾ ٌو٠ً األ٤ػ أك ٦٤ ٛت٠ ؾي٥وْات ضفاـث أعؽل .

 ن ٦٥٘ ٕري اؽيٓؽكؼ أُهؽت دراـات آ١ٌث كس ود أهػاؼ سؾًئٌث ٤خٓػدة ٢١تبخٌػات ا١نلٍث ضٌوًا

٥ٌ٘ا إذا ٞانج ةٓو األهػاؼ اغيؾًئٌث ٛػ حفاه٣ يف اٍذار اغيانتٌث اؽيطخ٢٥ث ٢١تبخٌػات ا١نلٍث 

ن .ْىل ـب٠ٌ اؽيراؿ ، ٥ٞيٌٚ ١لكٌْث يف  ةل٠ٟ أـايس ٦ْ ٌؽًٚ  Ang II، ٠٥ًٓ  RASضٌوًا

( ، فيا ًؤدم إىل حيٌٚ األكٌْث كزًادة ىًٖ AT1Rا١نوع األكؿ ) ٤فخٜتالت األنشٌوحنفسي ٦٤

٥ٞا يف ضاالت اإلنؾًن اؽيطوؿ ١لنشٌوحنفسي كدكرق يف   Ang IIا١ػـ كةا١خايل ح٠ٌ٢ٜ حٟو٦ً 

ا ْرب ٤فخٜت٠ ٦٤ ا١نوع  Ang IIحغٌٙو ىًٖ ا١ػـ. ٦٤ ناضٌث أعؽل . كي٦ٟ أف ٠٥ًٓ   2أًين

(AT2Rفيا ًؤدم اىل حوـّ األكٌْث ، )  حأذريات انغٙاض حٟو٦ً .Ang II  ْربACE   يف ا١تبخٌػات

 يف هؼا ا١فٌاؽ ٕري ٤ٙهو٤ث ةٓػ.
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