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الخـالصـــة

تـ إستخالص الكارنوسينات كحوليا ومائيا مف سمؾ الخشني،

ثـ ُشخصت بعدة طرائؽ منيا التشخيص الطيفي بإستعماؿ األشعة فوؽ
البنفسجية-المرئيةIdentificated using UV-
visible

وتقنية

مطياؼ

تحت

األشعة

Spectroscopy

الحمراء

Fourier

 .Transform.Infrared.Spectroscopyوكروماتوغرافيا السائؿ

عالي

الكفاءة

))HPLC

High

.Performance

 .Liquid.Chromatographyأظير التشخيص الطيفي بإستعماؿ

األشعة فوؽ البنفسجية–المرئية لمكارنوسينات قمة واحدة عند الطوؿ

الموجي  512نانومتر ،وعند التشخيص بكروماتوكرافيا السائؿ عالي

الكفاءة  HPLCبمغ وقت اإلحتجاز لمكارنوسيف القياسي  2.532دقيقة
ولمكارنوسينات الكحولية المفصولة 2.614دقيقة ولمكارنوسيف المائي

السمية ثُبت عدـ وجود أي ُسمية
 2.625دقيقة ،وبعد إجراء كشؼ ُ
المحضرة عمى محموؿ دـ اإلنساف ولـ تحدث أية تغيرات
لمكارنوسينات ُ
في شكمو ومظيره.

كممات مفتاحية :سمؾ الخشني ،الكارنوسينات ،HPLC ،األشعة فوؽ البنفسجية المرئية،
مطياؼ األشعة تحت الحمراء.

المقــدمـــة

توج ػ ػ ػػد الببتي ػ ػ ػػدات الثنائي ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػػماة بالكارنوس ػ ػ ػػينات ف ػ ػ ػػي األس ػ ػ ػػماؾ ومني ػ ػ ػػا س ػ ػ ػػمؾ

السػ ػ ػػمموف والػ ػ ػػدولفيف والحفػ ػ ػػش والسػ ػ ػػمموف المػ ػ ػػرقط وكػ ػ ػػذلؾ توجػ ػ ػػد فػ ػ ػػي الالفقريػ ػ ػػات ومنيػ ػ ػػا
السػ ػ ػػرطاف البحػ ػ ػػري والروبيػ ػ ػػاف والحبػ ػ ػػار والمحػ ػ ػػار العمػ ػ ػػالؽ إذ تختمػ ػ ػػؼ نسػ ػ ػػبيا بػ ػ ػػإختالؼ
ىػ ػ ػػذه الحيوانػ ػ ػػات ،ويكػ ػ ػػوف تركيزىػ ػ ػػا أقػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي أسػ ػ ػػماؾ التونػ ػ ػػة والرنجػ ػ ػػة والسػ ػ ػػرديف وسػ ػ ػػمؾ
الشبوط ،ففي الحوت األزرؽ تراوحت نسبة الكارنوسينات  05-25ممي موؿ /كغـ
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وفي الروبياف كانت  ..830ممي موؿ /كغـ وفي سمؾ التونة كانت النسبة  1.531ممي

موؿ /كغـ )Aristoy.&.Toldra, Jones.et.al., 2011;.Boldryev.et.al., 2013

;.)2004
وجدت الكارنوسينات بشكؿ واسع في أسماؾ التونة والسمموف المرقط ،إذ ليا دو ار
ويعتقد أنيا
حيويا في منع عمميات األكسدة داخؿ خاليا الجسـ خصوصا الدماغ والعضالت ُ
تكوف بمثابة دوارئ لمجدار الخموي ضد أنواع األوكسجيف الفعاؿ ذات األثر التفاعمي داخؿ
خاليا الجسـ ( ،)Manhiani,.2011كما أف ليا تأثير مضاد لمتعب واإلرىاؽ الذي
يحدث لمجسـ بيف آونة وأخرى ولذلؾ فقد يوصى بإستعمالو لمتعافي مف حاالت اإلرىاؽ
البدني ).(.Wu,et.al.,,2003;.Boldyrev.et.al., 2004;.Kishi et.al., 013

وصفت الكارنوسينات بأنيا عوامؿ مساعدة في إنقباض العضالت وتُسيـ في عمؿ
المحموؿ المنظـ في الييكؿ العظمي والعضالت وفي تنظيـ بروتينات عضمة القمب وكعامؿ
ضد الشيخوخة باالضافة إلى األىمية التي إمتازت بيا في منع عمميات األكسدة مف خالؿ

ربط الجذور الحرة وازالة األوكسجيف النشط وفي تحميؿ البيروكسيدات وربط المعادف الثقيمة
).(Manhiani.et,al., 2013

إستعممت الكارنوسينات كمكمالت غذائية وفي تنشيط كريات الدـ الحمراء وحمايتيا مف

التمؼ التأكسدي في الدورة الدموية وزيادة كفاءتيا ويمكف أف تُعد كأحد مضادات األكسدة
القوية والتي تتميز بانو ليس ليا آثار جانبية كونيا مركبات طبيعية و ليس ليا تأثير ساـ
وتمتمؾ خصائص الكموكوز في الدـ وكعامؿ وقائي عالجي ألمراض محتممة في الدـ//وفي
التئاـ الجروح ومضاد لإللتيابات وكعامؿ مؤثر في التقميؿ مف آثار القرحة وفي حماية

األغشية (.)Aydogan, 2012
وجد مف خالؿ التجربة بإستعماؿ مطياؼ األشعة فوؽ البنفسجية أف أعمى
امتصاصية لمكارنوسيف كانت عند طوؿ موجي 213نانومتر .وعند إستعماؿ األشعة تحت
الحمراء في تشخيص المجاميع الفعالة في الكارنوسيف فإنو إحتوى عمى العديد منيا وىي:

المجموعة االمينية ومجموعة االمايد  Amideكذلؾ مجاميع ) )C5=C4و
 Stretching.Imidazoleو) Ƨ(N-Hو(ˉ Vs(COOو) v(C-NوImidazolev
) (NCNو ).(Khosravi et al., 2012) Imidazole..δ.(N-H
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المواد وطرق العمل

تـ الحصوؿ عمى سمؾ الخشني الطازج مف السوؽ المحمية في محافظة البصرة تـ

وعبئت العينات في أكياس البولي أثيميف ثـ ُحفظت جميعيا
تقطيعيا إلى قطع صغيرة ُ
بالتجميد  º 5 ± 18-ـ لحيف االستعماؿ.
إستخــــالص الكارنوســــينــات Extraction of Carnosins
 -4اإلستخـــالص بااليثانول Ethanol Extraction

تـ االستخالص وفقاً لمطريقة المتبعة مف قبؿ ) Auh.et.al.(2010وذلؾ بوضع

العينات في الثالجة º1 ± 2ـ إلى اليوـ التالي ،وبإذابة 525غـ مف العينات المجمدة

بنسبة  53. :1مف المحموؿ الكحولي ذو تركيز  %35ثـ ُحضنت بعدىا عمى درجة ح اررة
º 52ـ مع التحريؾ مدة  3-1ساعةُ ،نبذ المزيج مركزيا بسرعة  1.555× gلمدة 30
دقيقة ،أُخذ بعدىا  300مؿ مف الراشح وخمط مع  900مؿ مف كحوؿ االيثانوؿ البارد

تركيز ُ %35حفظ المزيج في الثالجة º 1 ± 2ـ مدة  30دقيقة ،أجريت لو بعدىا عممية
نبذ مركزي ثـ الترشيح باستعماؿ ورؽ الترشيح . Whatman.No.4
-2االستخــــالص بالمــــاء Aqueous Extraction

أتُبعت طريقة  .)2005( Maikhunthod.and.Intarapichetفي إستخالص
الكارنوسينات وذلؾ بإذابة 250غـ مف العينات المجمدة وتركيا بدرجة ح اررة الثالجة 2

1±ـ إلى اليوـ التالي ،بعد ذلؾ تـ المزج بخالط كيربائي مدة دقيقتيف عمى سرعة عالية
مع إضافة ماء مقطر المزالة منو األيونات والمبرد مسبقاً بنسبة  5:1مع إستمرار المزج مدة
دقيقة واحدة ،أُجري الفصؿ بعدىا بجياز النبذ المركزي عمى سرعة 15555 × gمدة .5

دقيقة  ،أُخذ الجزء الرائؽ وأعيد ترشيحو باستعماؿ أوراؽ الترشيح ،Whatman.No.4
وضع المحموؿ الرائؽ بعدىا في حماـ مائي عند درجات ح اررة مختمفة ( 05و  85و
155ـ) مدة  15دقائؽ ،أزيؿ الراسب بالنبذ المركزي ثـ ترشيحو بأوراؽ الترشيح
 Whatman.No.4إلزالة البروتينات المترسبةُ ،حفظت العينات بعدىا بالتجميد.
-3الفصل بالترشيح الفائق Seperation with Ultrafiltration
أجري الفصؿ باستعماؿ جياز الترشيح الفائؽ Ultrafiltration

وذلؾ بتمرير

الرواشح المستخمصة مف الخطوة السابقة عبر أغشية حجـ مساماتيا ( ).5 ،15 ،2كيمو

دالتوف وتحت ضغط  70.Pisأي ما يعادؿ  4.7كغـ /سـ ²وباستعماؿ غاز النتروجيف
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المبخر الفراغي الدوار
وذلؾ لمنع حدوث األكسدةُ ،جمع الراشح الجديد ُ
وركز باستعماؿ ُ
عمى درجة º .5ـ ،ثـ ٌجفد الراشح المركز بجياز التجفيد.
تشخيـــص الكارنوسيــــنات Identification of Carnosins

 -4التشخيص الطيفي بإستعمال األشعة فوق البنفسجية ـ المرئية .

إتُبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت الطريق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أجرتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاجي ( )2006ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخيص

الكارنوسػ ػ ػ ػ ػ ػػينات بإسػ ػ ػ ػ ػ ػػتعماؿ مػ ػ ػ ػ ػ ػػدى مػ ػ ػ ػ ػ ػػف األط ػ ػ ػ ػ ػ ػواؿ الموجيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ت ػ ػ ػ ػ ػ ػراوح بػ ػ ػ ػ ػ ػػيف (-555
 ).55نانومتر.
 -2التشخيص باستعمال جهاز كروموتوغرافيا السائل عالي الكفاءة

ُشخصت مركبات الكارنوسينات حسب طريقة
والموصوفة مف قبؿ  )5552( Maikhunthod and.Intarapichetبتقنية
(1999) Antoine.et.al.

كروموتوغرافيا السائؿ عالي الكفاءة ) (HPLCالعائد الى قسـ الكيمياء /مركز عموـ
البحار /جامعة البصرة.
 -3التشخيص بتقنية مطياف األشعة تحت الحمراء

أخػ ػػذت العينػ ػػات المفصػ ػػولة مػ ػػف خطػ ػػوة الترشػ ػػيح الفػ ػػائؽ و ُمزجػ ػػت كػ ػػال عمػ ػػى حػ ػػدة مػ ػػع

وس ػ ػػجؿ طي ػ ػػؼ األش ػ ػػعة تح ػ ػػت الحمػ ػ ػراء لي ػ ػػا بجي ػ ػػاز
ُ KBr
وعمم ػ ػػت بييئ ػ ػػة أقػ ػ ػراص جاف ػ ػػة ُ
 FT-IRالعائد إلى قسـ الكيمياء /كمية التربية لمعموـ الصرفة  /جامعة البصرة.
ـ كشف وتحديد السمية الخموية لمكارنوسينات المستخمصة عمى محمول دم االنسان

أج ػ ػ ػ ػ ػػري كش ػ ػ ػ ػ ػػؼ وتحدي ػ ػ ػ ػ ػػد س ػ ػ ػ ػ ػػمية الكارنوس ػ ػ ػ ػ ػػينات وفق ػ ػ ػ ػ ػػا لمطريق ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػػي أج ارى ػ ػ ػ ػ ػػا
.
.(1989) Nair.et.al.
النتائج والمناقشة
التشخيص الطيفي بإستعمال االشعة فوق البنفسجية-المرئية

مف نتائج فحص الكارنوسينات المنقاة مف سمؾ الخشني بتقنية الترشيح الفائؽ

المشخصة بإستعماؿ األشعة فوؽ البنفسجية والمرئية ( (400-200نانومتر والموضحة
وُ
في الشكؿ ( )1أظيرت قمة واحدة عند الطوؿ الموجي ( )215نانومتر وبقيـ إمتصاصية
مختمفة ،فكانت أعمى إمتصاصية  2.899لممستخمص الكحولي ،أما لممستخمص المائي
فكانت  ،2.754بينما لمركب الكارنوسيف القياسي الكحولي فإف أعمى إمتصاصية لو

كانت ،2.894أما الكارنوسيف القياسي المائي فكانت .2.889
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B

A
االمتصــــاصــــــــية

االمتصــــاصــــــــية

الطـــول المـــــوجـــــي

 -Aكارنوسيف سمؾ الخشني الكحولي والمائي

الطـــول المـــــوجـــــي

-Bالكارنوسيف القياسي الكحولي والمائي

شكؿ ( :)1الطوؿ الموجي األمثؿ لمكارنوسينات

إتفقت النتائج مع ما توصؿ إليو (2011) Branham.et.al.فقد ذكروا بأف أعمى
إمتصاصية لمكارنوسيف كانت بحدود  2.9عند الطوؿ الموجي  51.نانومتر ،بينما كانت
أعمى إمتصاصية لمكارنوسيف بحدود  2.99عند الطوؿ الموجي  51.نانومتر

).(Khosravi.et.al., 2014
التشخيص.بكروماتـــــوغرافيـازالسائـل..عالـي..الكفاءة.ز)(HPLC

أظيرت نتائج فحص الكارنوسينات الكحولية والمائية لسمؾ الخشني الم ُشخصة بتقنية
كروماتوغرافيا السائؿ عالي الكفاءة ) (HPLCوجود قمة بأوقات إحتجاز مختمفة وبتراكيز

متباينة فيما بينيا ،فبالنسبة لممستخمص الكحولي بمغ وقت إحتجاز الكارنوسيف 2.614دقيقة

وبتركيز 180.75خحمايكروغراـ/غ ارـ ،بينما لممستخمص المائي بمغ وقت االحتجاز
 2.625دقيقة وبتركيز  904.72مايكروغراـ/غ ارـ (شكؿ .)5
التشـــخيص بمطيـــاف األشـــعة تحـــت الحمـــراء لمكارنوســـينات الكحوليـــة والمائيـــة والمجـــامي
التابعة لها:

يوضح الجدوؿ ( )1أىـ مواقع حزـ األشعة تحت الحمراء المفصولة مف الكارنوسينات

الكحولية والمائية لمسمؾ الخشني ولمكارنوسيف القياسي ،يوضح الشكالف ( ).و ( )2طيؼ
األشعة تحت الحمراء لمستخمص السمؾ والكارنوسيف القياسي الكحولي ،إذ أعطت حزـ
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عريضة عند العدد الموجي  ..00358سـ־ ¹لسمؾ الخشني و  ...2355سـ־¹

لمكارنوسيف القياسي وىي مف أنواع اإلىتزاز التمددي التي تعود الى مجموعة(NH3)+

وتفسير ذلؾ يرجع إلى ذرة الييدروجيف التابعة إلى حمقة االميدازوؿ Imidazole-ring
حيث أف ىذه الذرة تشترؾ كذرة مانحة ،كما ظير الطيؼ عند العدد الموجي 10.1378
سـ־ ¹في سمؾ الخشني وىو يعود لممجموعة  ،Amide1و  15753.5سـ־ ¹لسمؾ

الخشني وبالنسبة لمكارنوسيف القياسي كاف  158.399سـ־ ¹وتعود حزمة الطيؼ لمجموعة

( Ϭ)C-Hالموجود في حمقة االميدازوؿ  Imidazole-ringالموجودة في ذرة الكربوف رقـ
 ،7كما ظير طيؼ الحزمة عند العدد الموجي  975315سـ־ ¹لكؿ مف سمؾ الخشني و
 975315سـ־ ¹لمكارنوسيف القياسي والعائدة لمجموعة ( Ϭ)C-Hالموجود في حمقة
االميدازوؿ الموجودة في ذرتي الكربوف رقـ  5و  .كما ظير طيؼ الحزمة عند العدد
الموجي  85.3.5سـ־ ¹لسمؾ الخشني ولمكارنوسيف القياسي وىي عائدة لمجموعة
 ،(NH3)+deformationوجاءت ىذه النتائج متقاربة مع ما توصؿ اليو Branham
)et al.(2011

B

A
ارتــفاع القمـــة

ارتــفاع القمـــة

زمن اإلحتجاز (دقيقة)  Aالكحولي

زمن اإلحتجاز (دقيقة) -Bالمائي

شكؿ ( :)5مرتسـ الكارنوسيف بطريقة  HPLCلمستخمصي سمؾ الخشني
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ُيبيف الشكؿ ( ).كارنوسينات سمؾ الخشني المائي طيؼ األشعة تحت الحمراء ،إذ أعطت
حزـ عريضة عند العدد الموجي  ..00358سـ־ ¹وىي مف أنواع االىتزاز التمددي التي
تعود الى مجموعة .(NH3)+وظير الطيؼ عند العدد الموجي  1585375سـ ־ ¹وتعود
حزمة الطيؼ لمجموعة ( Ϭ)C-Hالموجودة في حمقة االميدازوؿ عند ذرة الكربوف رقـ ،7
كما ظير طيؼ الحزمة عند العدد الموجي  97.352سـ־ ،¹وظيرت حزمة ضيقة عند
العدد الموجي  975315سـ־ ¹كذلؾ ظير طيؼ الحزمة عند العدد الموجي 85.3.5

سـ־.¹

جدوؿ ( :)1طيؼ األشعة تح ػػت الحم ػ ػ ػراء  FTIRلمكارنوس ػػينات

أنواع المستخمصات

سمؾ الخشني

سمؾ الخشني

الكارنوسيف

(NH3)+

3466.08

3466.08

3435.22

Amide1

1631.78

ػػػػػػػ

ػػػػػػػ

(Ϭ)C-H

1072.42

1082.07

1083.99

(Ϭ)C-H

972.12

974.05

972.12

(NH3)+deformation

804.32

804.32

804.32

مجاميع أخرى

459.06-470.63

ػػػػػػػ

472.56

الكحولي

المجاميع الفعالة

القياسي

المائي

160
%T
140
120
100

804.32

972.12

1631.78

3466.08

80
60

1072.42

470.63
459.06
435.91

40
20
0

400
1/cm

600

800

-20
4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000
D

شكؿ ( :).مرتسـ تشخيػ ػػص الكارنوسي ػ ػػف بتقنية  FTIRلكارنوس ػػيف سمػػؾ الخشني الكحولي

روضة محمود العمي وجماعتها

412

140
%T
120
100
80

804.32

974.05

3466.08

60
40

1082.07

476.42

20
0
-20

400
1/cm

600

800

-40
4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000
F
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شكؿ ( : )2مرتسـ تشخيػ ػػص الكارنوسػ ػػيف بتقن ػ ػػية  FTIRلمركػ ػ ػػب الكارنوسيف القياسي
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15.

كشف تحديد السمية لمكارنوسينات الكحولية والمائية عمى محمول دم اإلنسان

أشارت النتائج المبينة في الشكميف ( )7 ، 0إلى إختبار فحص الُسمية لمكارنوسينات

الكحولية والمائية لمسمؾ الخشني ومركب الكارنوسيف القياسي بالمقارنة مع العينة الضابطة
 ،وبعد المالحظة البصرية لـ يظير أي تحمؿ لكريات الدـ كما لـ تظير أي ترسبات أو

عكارة في المحموؿ الممحي بتراكيز ( )1555 ،855 ،600 ،.55 ،200جزء بالمميوف
خالؿ فترات التحضيف بدرجة ح اررة º .7ـ لفترات ( )05 ،.5 ،15دقيقة ،فضالً عف عدـ

حدوث تغيرات في شكؿ الدـ ومظيرهُ ،يستدؿ مف ذلؾ عمى أف الكارنوسينات المستخمصة
ليس ليا تأثير عمى تحمؿ وترسيب كريات الدـ ،ويؤيد ذلؾ ما توصؿ
اليو ( Regazzoni.et.al. )5510مف خالؿ إستعماؿ الكارنوسيف بجرعة  5غراـ يوميا

لمدة  15أسبوع ألشخاص لدييـ زيادة في الوزف لغرض خفضيا ومتابعة مساره مف خالؿ
الفحوصات البايولوجية لمعمميات األيضية ،وىي بذلؾ تعد آمنة لالستعماالت البشرية
كمكمالت غذائية وفي صناعة األدوية ومستحضرات التجميؿ.

B

A

شكؿ ( :)0الكش ػ ػػؼ عف سمي ػ ػ ػػة كارنوسينات سمؾ الخشني لػ ػػدـ االنساف
( )Aالكحولي  )B( ،المائي
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Extraction and identification of Carnosines from
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Abstract
Carnosines were extracted from alkhshni fish
Liza abu L. by using alcohol and water
separation,Carnosines were identificated in several
ways including spectroscopy identification using
UV-visible and Fourier Transform
infrared
spectrophotometer
technology
and
High
Performance Liquid Chromatography (HPLC),
spectral diagnostics using Ultraviolet-visible (UV)
carnosines single peak showed at 215 nm
wavelength and at diagnosis High Performance
Liquid Chromatography (HPLC) retention time
stood for standard carnosines 2.532 and author
carnosines separated from 2.614 minutes alcoholic
carnosines and 2.625 minutes aqueous carnosines,
after undetecting the detection of toxicity assay of
carnosines prepared on human blood serum and
there have been no changes in its shape and
appearance.
Keywords: Alkhshni fish, Carnosines, Ultrafiltration,
HPLC, UV-visible, FTIR .Spectrometer.

