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ض الصناعات الغذائيةدراسة الفعالية المضادة لألكسدة لمستخلصات ومسحوق جذور عرق السوس وتطبيق اتها في بع

امللخص 

املراجع

اإليتانولملطلق،ااإليتانول)السوسعرقجذورمسحوقملستخلصاتبيولوجيا  الفعالةاملركباتمنواملحتوىلألكسدةاملضادالنشاطدراسةبهدفالبحثهذاأنجز
خالل(%0.25،0.5،0.75)مختلفةتراكيزبثالثةاملذكورةباملستخلصاتالطازجةالعجللحمورشائحالدجاج،صدرلحمقطعمعاملةتأثريودراسة،(املقطراملاء،70%

لشاهداعينةمعمقارنة  والربوتنيوالدهنالرمادنسبيفمعنويوارتفاعالرطوبةنسبةيفمعنويانخفاضإىلاملعاملةأدت.يوما  (16)ملدةاملربدالتخزين
والفطورالخامئروتعدادالكوليفورمتعداد،للبكتريياالعامالتعدادالثيوباربيوتريك،حمضقيميفمعنويا  انخفاضا  املعامالتأظهرتكاماملربد،التخزينمّدةطوال
املعاملةللعيناتالحسيةالخصائصيفملحوظا  انخفاضا  الحيسالتقييمنتائجوأبدتلألكسدة،املضادونشاطهاملستخدماملستخلصتركيزمعطرديا  يتناسببشكل

.املستخدماملستخلصتركيزارتفاعمعللعيناتالعامالقبولدرجاتانخفضتحيثالشاهد،عيناتمعمقارنة  املطلقاإليتانولمبستخلص
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النتائج

ربا نزير جميله. م: إعداد

النتائج واملناقشة

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة دمشق

الفينوالتمناهمحتو بلغإذبيولوجيا ،الفعالةاملركباتمنواملحتوىلألكسدةاملضادالنشاطيفاألخرىاملستخلصاتعناملطلقاإليتانولمستخلصتفوق
مقدرا  لألكسدةاملضادنشاطهوبلغ،(جافوزنغ/كويرستنيمكافئمغ397.6)الكليةالفالفونيداتمنومحتواه،(جافوزنغ/غاليكحمضمكافئمغ113.19)الكلية
حوماللعيناتمعاملةساهمتوقد.الكليةوالفالفونيداتالفينوالتمناملدروسةاملستخلصاتمحتوى(1)الشكلويُبنّي ،مل/ميكروغرامIC50((147.26كقيمة
ونشاطهستخدماملاملستخلصتركيزمعطرديا  يتناسببشكلالثيوباربيوتريكحمضقيميفاملعنوياالنخفاضخاللمنحفظهامدةإىلاملستخلصاتبهذه

يفوانخفاضهاالعجل،لحمرشائحعيناتيفالشاهدعينةمعمقارنةأقلبشكلpHالـقيميفارتفاعإىلاملعاملةهذهأدتأخرىناحيةومنلألكسدة،املضاد
الدجاجصدرلحمعينات

تركيزمعطردا  االنخفاضهذاوتناسبالكوليفورم،بكتريياوتعدادوالفطورالخامئروتعدادللبكتريياالعامالتعداديفملحوظا  انخفاضا  العيناتهذهأبدتكام
العيناتوكانتربد،املالتخزينفرتةطوالاملطلقاإليتانولمبستخلصاملعاملةالعيناتيفالكوليفورمبكترييامنوغيابلُوحظكاماملستخدم،املستخلص
م2007لعام2179رقمةالسوريالقياسيةاملواصفةعىلاعتامدا  التخزينمّدةطوالميكروبيا  مقبولةاملختلفةبالرتاكيزاملطلقاإليتانولمبستخلصاملعاملة

إىلاملطلقاإليتانولملستخلصاملختلفةبالرتاكيزاملعاملةأدت.(غ/CFUلوغاريتم3)املربداللحميفالكوليفورمبكترييالتعداداألقىصالحدأنحددتالتي
منكلباستخدميُوىص.املختلفةاللحممكوناتمعوتفاعلهاالسوسعرقمستخلصمنوالرائحةالنكهةمكوناتارتشاحنتيجة  الحيسالتقييمدرجاتانخفاض

فعالةأكسدةكمضاداتاللحومصناعةيف(%0.25،0.5،0.75)بالرتاكيز(املقطراملاء،%70اإليتانولاملطلق،اإليتانول)السوسعرقجذورمسحوقمستخلصات
.الصحةعىلأرضارتسببأنميكنوالتيالكيميائيةاملركباتعنبديلة

Ahmad)الجسمتطلبات  ملتلبية  اإلنسانيستخدمهاوالتيالقيمة،عاليةوالربوتيناتبالطاقةوالغنيةاملغذيةالطبيعيةاملنتجاتأهممنأنهاعىلاللحومصنفتُ 
التزنخأوالتأكسدياإلجهادالعواملهذهأهمومنمتعددة،فيهاتؤثرالتيوالعواملاملستهلكني،صحةعىلللحفاظرضوريةاللحومجودةتُعد،(2018وزمالؤه،

طنشايرتبطوالتخزين،املعالجةظروفخاللامللوثةالدقيقةالحيةالكائناتوظهورالتأكسديالتزنخويحدث،(Cataldi،2010)امليكرويبوالتلفالتأكسدي
مضاداتالغذائيةاملوادمصنعويستخدم،(1996وزمالؤه،Borch)اللزجةاملوادوإنتاجاللونتغريالنكهات،الكريهة،الروائحتكوينمعاللحوميفامليكروبات
Aminzare)يةواقتصادومالءمةفعالية،الوسائلأكرثمناستخدامهاويُعد  املنتجات،جودةتدهورمنعوبالتايلالغذاءيفالدهنيةاألكسدةلتقليلاألكسدة
.(2019وزمالؤه،

الفينوليةاملركباتتُعد  ،املميزةللميكروباتواملضادةلألكسدةاملضادةلخصائهالعامليفدراسةواألوسعاستخداما  األكرثالطبيعيةالنباتاتأحدالسوسعرقيّعد  
يفاألكسدةملنعةاألكسدملضاداتفعالةمصادر  ومستخلصاتهالسوسعرقجذورتُعد  وبالتايل.لألكسدةاملضادةالقدرةيفتساهمالتيالرئيسةاملكوناتهي

.(Fisher،2009وPennington)ومنتجاتهااللحوم
الفعالةاملركباتمن(املقطراملاء،%70اإليتانولاملطلق،اإليتانول)السوسعرقجذورملسحوقاملختلفةاملستخلصاتمحتوىدراسة:إىلالبحثهذاهدف

مستخلصاتمنمختلفةعبأنوا العجللحمورشائحالدجاجصدرلحممعاملةتأثريدراسةو لألكسدة،املضادونشاطها،(الكليةالفالفونيداتالكلية،الفينوالت)  بيولوجيا
وتعريضهااألفضلاملعاملةاختيارو ،يوم16لـاملربّدالتخزينخاللللحوموامليكروبيةالكيميائيةاملؤرشاتيفمختلفةبنسبالسوسعرقجذورمسحوق
.الحسيةخصائصهاودراسةالحراريةللمعاملة
لحمرشائحعيناتإىلباإلضافةالقطعهذهوقُسمت(سم1×3×5)أبعادذاتمكعباتبشكلقطعإىلالدجاجصدرلحمعيناتقُطعت:اللحومعيناتتحضريطريقة
،املطلقاإليتانول)املختلفةالسوسعرقجذورمسحوقمبستخلصاتاملعاملةواملجموعاتمعاملة،أيةبدونالشاهدمجموعةمجموعات،عدةإىلالعجل

التصفيةعمليةمتتالغمرمنساعةوبعدحدةعىلمستخلصكليفالعيناتهذهغُمرتثم،(%0.25،0.5،0.75)منهالكل  تراكيزبثالثة(املقطراملاء،%70اإليتانول
،0،5،9،12)األياميفللعيناتوامليكروبيةالكيميائيةاالختباراتوأُجريت،يوما  16ملدة(م4)بالتربيدوُخزنتبإحكاموأُغلقتإيتلنيالبويلمنأكياسيفوالتعبئة

.الحراريةلةللمعامتعريضهابعد(العامالقبولالرائحة،اللون،الطعم،القوام،)حيثمنلهاالحيسالتقييموأُجرياألفضلاملعاملةوأُختريتالتخزين،من(16

الزراعيةكلية الهندسة -علوم األغذية قسم 

محتوى مستخلصات ( 1)الشكل 
مسحوق جذور عرق السوس من 
الفينوالت والفالفونيدات الكلية

يف عينات لحم صدر  TBARSالـ رقم ( 2)الشكل 
الدجاج املعاملة 
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اإليتانول املطلق %70اإليتانول  املاء املقطر مسحوق الجذور

غ وزن جاف/املحتوى من الفينوالت الكلية مغ مكافئ حمض غاليك 

غ وزن جاف/املحتوى من الفالفونيدات الكلية مغ مكافئ كويرستني

113.19

81.57
57.26

48.91

397.6

187.33

45.6
9.6

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

الشاهد 0.25% 0.50% 0.75% 0.25% 0.50% 0.75% 0.25% 0.50% 0.75%

م 
قي

T
B

A
R

S
د 
هي

د
أل
ن 
و
ال
م
غ 
م

/
غ

نوع املستخلص وتركيزه

اليوم صفر من التخزين املربد اليوم السادس عرش من التخزين املربد

املطلقاإليتانولاملقطراملاء %70اإليتانول 


