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استخالص الكوالجين من جلد سمك المزلق  Brachirus orientalisودراسة بعض صفاته
الكيميائية ومحتواه من االحماض االمينية
ام البشر حميد جابر الموسوي و محمد زيارة اسكندر
قسم علوم االغذية  /كلية الزراعة  /جامعة البصرة
ahmedguad77@gmail.com

الخالصة

تضمنت هذه الد ارسةة اسةتص ا الكةوالجيل المةذاا ب ةام

الصلية الللجة 0.5

موالري مل جلد سم المزلق ،بعد ازالة الدهل والبروتينات غير الكوالجينية واجراء الديلزة
فة المةةاء الم وةةر ،ومةةل لةةم د ارسةةة بعة

صةةلات التة رةةملت التركيةةا الكيميةةا

ونسةةبة

ال اصة ة  ،والتة ة بلغة ةةت  %12.15عل ةةا اسة ةةاا ال ةةوزل الرو ةةا ،كمة ةةا واجة ةري التر ي ة ة

الكهربا

للكةوالجيل المسةتصلا ،واظهةرت النتةا

وجةود نةوعيل مصتللةيل مةل الس سة ،

تمل بسلسلة  ،α1وسلسلة  ،α2بوصل كوالجيل مل النوع االو  ،كذل لةو ظ ظهةور
زمة  βذات وزل جزي ة اكبةر .ودرا م تةو الكةوالجيل مةل اال مةا

ابة ةةدت تباين ة ةا ف ة ة األ مة ةةا

االمينيةة .وقةد

األمينية ةةة الر يسة ةةة للك ة ةوالجيل ،مل ة ة الك يسة ةةيل والبة ةةروليل،

والهيدروكسة بةةروليل والهيدروكسة اليسةةيل .وعنةةد قيةةاا ويةةت امتصةةاا األرةةعة فةةوق

البنلس ةةجية التة ة ب ةةيل وج ةةود قم ةةة امتص ةةاا وا ةةدة ،عن ةةد و ةةو م ةةوج  232ن ةةانومتر.
ورصصةةت المجةةاميا اللعالةةة بت نيةةة االرةةعة ت ةةت ال م ةراء  FTIRالت ة اوض ة ت وجةةود

األمايةةدات ( II ،I ،B ،Aو 1540.85 ،1651.73 ،2934.89 ،3408.57 )III
و 1243.38سم 1-علا التوال .

الكلمات المفتاحية  :الكوالجيل ،سم المزلق ،ال وام

االمينية ،نسبة ال اص

المقدمة

يعد الكةوالجيل البةروتيل الهيكلة الر يسة صةارال الص يةا( Extracellular matrix )ECMفة الكليةر مةل

األنسةةجة الرابوةةة ،وهةةو البةةروتيل األكلةةر وفةرة فة جسةةم اإنسةةال وال يةوال اذ يرةةك

ةوال  %35 -25مةةل البةةروتيل

الكلة فة الجسةم ( ،)Muyonga et al., 2004يوجةد فة الكا نةات ال يةة علةا االقة  29نوعةا مةل الكةوالجيل،

واكلةةر مةةل  42سلسةةلة ببتايةةد متعةةددة مصتللةةة ،وتصةةنت ارةةكا الليلةةات الكوالجنيةةة وب ةةا للترةةاب ف ة التركيةةا والتنظةةيم
الجزي

الدقيق(.)Myllyharju and Kivirikko,2004

ال تركيبةة
يلعا كوالجيل النوع األو دو ار مهما ف بنيةة الجلةد ،اذ تصة نسةبتة الةا  %70مةل وزل الجلةد الجةات ،و ر
ِ
ِ
ِ
أليات الكو ِ
البروتيل المعروت بال لزول الل ل ِ ،
وي والص ر ِ ( ،)Oikarinen,2006وهو
للجلد ال ِ
الجيل ضرورية
الجسم ،و ل وظا ِ
ِ
ت مهمة ف الجسةم ،منهةا اسةناد واسةت رار االنسةجة ،وتماسة و
وهو واسا االنترار ف كافة أن اء

لبة ةةات الصلية ة ِةة ،و تكة ةةويل األوعية ةةة ،وترة ةةكي وتة ةةرميم االنسة ةةجة ،والم افظة ةةة علة ةةا اسة ةةت رار الهيك ة ة النسة ةةيج وغيرهة ةةا
(.)Kadler et al.,2007
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جزي ة الكوالجيل عصوية الرك تسما التربوكوالجيل ،وه تتكةول مةل لة ال س سة ببتيديةة ملتلةة ةو بعضةها
مكونةة ال لةةزول الل لة  ،وهة الو ةةدة االساسةةية ألليةةات الكةوالجيل بعةةد تجمعهةةا ،يبلةةط وةةو الو ةةدة االساسةةية 300
نانومتر ،وقور ال لزول الل ل  1.5نانومت ت ريبا ). (Brinckmann et al., 2005

ةا االولة للكةو ِ
الجيل هةو سلسةلة مةل
يعد
الجيل فريدا جدا ف تسلس األ ما األمينية ،اذ ال التركي َ
َ
تركيا الكو َ
صويةةا .ويكةةول الترتيةةا الل ل ة لل ةوام األمينيةةة تك ارريةةا
ةوام أمينيةةة متعةةددة البيبتيةةد  polypeptideمرتبةةة ر

( ،)Gly–X–Yية ةةال  Xو Yعمومة ةةا امة ةةا بة ةةروليل  prolineأَو هيدروكس ة ة بة ةةروليل  .hydroxyprolineوال
وجود هذيل ال امضيل مباررة ف السلسةلةَ اللةا يعوة الصة ِ
بة بواسةوة التراكي ِ
ةا ال ل يةة التة تمتلكهةا .ال الس سة
الل لةةة ف ة التركيةةا ال لزون ة للك ةوالجيل تكةةول ف ة العمةةوم متسةةاوية ف ة الوةةو اذ ت تةةوي ك ة سلسةةلة ت ريبةةا 1000
ام

امين ( .)Whitford, 2005

ِ
مادة يوية مهمة ف التوبي ِ
الوبية لما يتميز ب مل صصا ا مهمة منها ان غير سةم
ات
الكوالجيل ر

Non-

 toxicوعديم او قلي المستضد  ،Non- antigenicوقابة للت لة ال يةوي وغيرهةا ( ،) Fišerová, 2009ولة

اسةةتعماالت مهمةةة اصةةر منهةةا فة ة الصةةناعات الجلديةةة و التجميليةةة و الوبيةةة والغذا يةةة ،وك ةةذل يسةةتعم فة ة انتةةاال

الض ة ةةمادات الوبي ة ةةة وأوعي ة ةةة ناقل ة ةةة للع ة ةةاقير فضة ة ة ع ة ةةل األغلل ة ةةة ال ابل ة ةةة لأكة ة ة فة ة ة بعة ة ة

الص ة ةةناعات الغذا ي ة ةةة

(.)Kittiphattanabawon et al.,2005
نتيجة لعدم وجود دراسات م لية و استص ا وتن ية الكةوالجيل ،ولل اجةة الماسةة لهةذا البةروتيل فة الد ارسةات

الب ليةةة والب ةةوال التوبي يةةة ،ولتةةوفر كميةةات كبي ةرة مةةل مصللةةات األسةةما وصصوصةةا أسةةما المزلةةق الةةذي ف ة الغالةةا

يتصلا مةل جلةوده قبة عمليةة الوةب  ،لةذا هةدفت هةذه الد ارسةة الةا اسةتص ا وتن يةة وتوصةيت الكةوالجيل مةل جلةد
سم المزلق.
مواد وطرق العمل

جلبت أسما المزلق نوع المزلق الوين ) Brachirus orientalis (Oriental soleمل م

األسما ف سوق العرار بوزل  250غم 20 ±غم وبوو  15 -13سم وعر

ت بيا

 7-6سم مل الوسو .نزعت

الجلود مل األعلا واألسل وازيلت ال رور(األصدات) وقوعت الجلود بواسوة سكيل ادة ب جم  0.5سم5 × 2
 0.سم ،2وغسلت بالماء الم ور البارد ووضعت ف أكياا مل البول اليليل و لظت ف المجمدة درجة اررة
( )2±18-م ،°استصلا الكوالجيل بواسوة ال ام
اجراء بع

سا وري ة ( Nagai and Suzuki )2000ما

الت ويرات ،واجريت ك ظروت االستص ا عند درجة اررة بيل  8-4م.°

ن عت جلود اسما المزلق فة م لةو هيدروكسةيد الصةوديوم  NaOHذو تركيةز  0.1مةوالري بنسةبة 30:1
(و /ح) لمدة  24ساعة ما الت ري المستمر بواسوة الم ر المغناويس  ،لغر
 ،وص

ازالة البروتيل غير الكةوالجين

هذه اللترة استبد م لو الن ا ك  8ساعات ،لم غسلت بالماء الم ور البارد عدة مرات ل يل الوصو

ال ةةا اا هي ةةدروجين متع ةةاد  ،ولغ ةةر

ال ةةتصلا م ةةل ال ةةدهل عومل ةةت قو ةةا الجل ةةود بك ةةو البيوت ةةانو

butyl

( %10 alcoholح/ح) بنسةةبة  ( 30:1و/ح) لمةةدة  24سةةاعة مةةا الت رية  ،لةةم غسةةلت قوةةا الجلةةود المعالجةةة
بالمةةاء الم وةةر البةةارد عةةدة م ةرات لغةةر
ام

الصلي الللج

الةةتصلا مةةل الك ةةو  ،ون عةةت قوةةا الجلةةود الصاليةةة مةةل الةةدهل بم لةةو

 0.5 Glacial Acetic acidموالري بنسبة  ( 30:1و/ح) لمدة  48ساعة ما

استخالص الكوالجين من جلد سمك المزلق

الت ري بيل فتةرة واصةر وبعةدها تةم التررةي مةل صة
ام

ن عت المادة المتب ية مرة لانية بم لو
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وب تةيل مةل قمةام الملمة  ،و لةظ ال اررة فة الل جةة ،لةم

الصلي الللجة  0.5مةوالري بنسةبة  ( 15:1و/ح) لمةدة  24سةاعة

مةا الت رية بةيل فتةرة واصةر  ،وتةم التررةي مةةل صة

وب تةةيل مةل قمةةام الملمة  ،وصلةةو ال اررة النةةات مةا ال اررة

السةابق ،لةم تةم اجةراء الترسةيا بم لةو ملة كلوريةد الصةوديوم  NaClذو تركيةز  2.6مةوالري فة م لةو –Tris

 0.05 HClمةوالري واا هيةةدروجين  ،7.5وتةةم اجةراء الوةةرد المركةةزي ت ةةت التبريةةد  10000دورة  /دقي ةةة لمةةدة
 30دقي ة اصةذ ال ارسةا واعيةدت عمليةة اذابتة ب ة ة  10ا جةام مةل  0.1مةوالري مةل ةام

الصلية الللجة ووضةا

ف اكياا الةديلزة المنرةوة مسةب ا ،وهة ذات وزل جزي ة  14كيلةو دالتةول ( )cut-off of 14 kDaم ابة 30
الصلي الللج  24 /ساعة ،بعدها اسةتبد ال ةام

جم مل م لو  0.05موالري ام

بالمةاء الم وةر بةنلا

النسبة الساب ة  48/سةاعة ،واجةر االسةتبدا كة  4سةاعات ،الةا ةيل الوصةو الةا التعةاد  ،لةم اجةر التجليةد
بجهاز Freeze - dryerعلا درجة اررة  55-م  1.5/بار ،لةم وزل النةات ووضةا فة عبةوات م كمةة الغلةق
وصزل ف التجميد عند 18-

مo

ل يل اجراء الل وصات.

التركيب الكيميائي

قدرت النسبة الم وية للرووبة والدهل والبةروتيل (النتةروجيل الكلة × العامة الصةاا بةالكوالجيل( )5.55والرمةاد

لجلد سم المزلق والكوالجيل الم ضر من وفق الوةرق المةذكورة فة
الكلية ف الكوالجيل سا وري ة اللينو

ام

(  .A O A C (2000وقةدرت السةكريات

الكبريتي الت ذكرها) .( Dubois et al. 1956

حساب الحاصل للكوالجين

تم ساا ال اص للكوالجيل الم ضر مل جلد سم المزلق علا اساا الوزل الروا للجلود كما ذكره

( Zeng et al. (2012والموض بالمعادلة التالية -:
وزل الكوالجيل المنت المجلد (غم)
ال اص = %

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

× 100

وزل المادة االولية (غم)
تقدير الوزن الجزيئي

اتبعةةت وري ةةة التر ي ة الكهربةةا

ف ة ه ة م متعةةدد اكرية امايةةد (SDS–PAGE) Sodium dodecyl

 sulfate–polyacrylamide gel electrophoresisالت ذكرها).Laemmli (1970
تقدير األحماض األمينية
قدرت األ ما

األمينية سةا الوري ةة التة ذكرهةا ) Shahiri et al. (2012مةا اجةراء بعة

والت تنا علا هضم الكوالجيل ( 100ملغم) ت ت ضغو منصل

الت ةويرات

يبلط  6موالري  HCIودرجة ة اررة  115م°

لمدة  24سةاعة ،بوجةود  2-mercaptoethanolفة انبوبةة المنظومةة الصاصةة بالجهةازPico Tag system
تم ال ل بجهاز كروماتوكرافيا السا
الكشف عن التربتوفان

تم الكرت عل ال ام

).(1980

عال الكلاءة .HPLC

األمين التربتوفال سا وري ة روزنهايم  Acree-Rosenheimالت ذكرها Das

ام البشر حميد جابر الموسوي و محمد زيارة اسكندر
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فحص طيف االشعة المرئية  -األشعة فوق البنفسجية

اتبعةت الوري ةة التة ذكرهةا ( Yan et al. (2008وذلة باذابةة عينةات الكةوالجيل فة  0.5مةوالري ةام

الصلي وبتركيز  2ملغم  /م وقيست اإمتصاصية بجهةاز مويةات األرةعة فةوق البنلسةجية ،عنةد وةو مةوج مةل
 500 -200نانومتر ،وبمعد مس  210نانومتر /دقي ة.
التشخيص بمطياف األشعة تحت الحمراء

أصذ وزل  2ملغم مل الكوالجيل الم ضر مل جلد اسما المزلق ومزجت ما بروميد البوتاسيوم  ،KBrورةكلت

أقةراا جافةةة مةةل الم ةزي  ،ووضةةعت فة صليةةة الجهةةاز ( ،)FT-IRتةةم ال صةةو علةةا اإمتصةةاا الضةةو

عنةةد

عدد موج  400-4000سم ،1-و سا الوري ة الت أوردها ).Muyonga et al. (2004
النتائج

التركيب الكيميائي
توض ة النتةةا

لجلةةود وك ةوالجيل سةةم المزلةةق ،اذ لةةو ظ ال نسةةبة الم ةواد

ف ة جةةدو ( )1الم تةةو الكيميةةا

الصلبة الكلية ف الجلود  %32.69ونسبة البروتيل كانت  % 29.27وبلغةت نسةبة الةدهل  %2.58ونسةبة الرمةاد
 %0.69وبلغت النسبة الم وية للرووبة  ،%67.31وكانت البروتيل والدهل والرماد والرووبة ونسبة المواد الصلبة
ونسبة السكر ف الكوالجيل الم ضر  %1.43 ، % 95.46 ،% 4.54، % 0.24 ،%0.37 ،%93.41علةا
التوال وكانت نسبة ال اص  %12.15علا اساا الوزل الروا.
جدول ( )1المحتوى الكيميائي لجلود وكوالجين سمك المزلق ونسبة الحاصل%
المادة

التركيب الكيميائي %

جلد سمك المزلق

كوالجين جلد السمك

المواد الصلبة الكلية

32.69

95.46

 N×5.55البروتين

29.27

93.41

الرطوبة

67.31

4.54

الدهن

2.58

0.37

الرماد

0.69

السكريات
نسبة الحاصل  %على اساس
الوزن الرطب

0.24

-

1.43

-

12.15

الوزن الجزيئي للسالسل الببتيدية للكوالجين
استعملت وري ة التر ي الكهربا

علا ه م متعدد االكري امايد ذو تركيز  %7.5وبوجود مةادة  SDSلت ديةد

انمةةاو الس س ة الببتيديةةة ومعرفةةة األوزال الجزي يةةة .اذ بةةيل الرةةك ( )1وجةةود نةةوعيل مصتللةةيل مةةل س س ة اللةةا α
تمل  α1ذات وزل جزي

اكبر ب دود 110-105كيلو دالتول ،و α2ذات وزل جزي

اق  96كيلو دالتول لك

استخالص الكوالجين من جلد سمك المزلق
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النةةوعيل فضة عةةل وجةةود زمةةة ذات وزل جزي ة كبيةةر βب ةةدود  210كيلةةو دالتةةول ناتجةةة مةةل ارتبةةاو نةةوعيل مةةل
س س اللا (.)α dimer

220 KD
190 KD

β

145KD
96 KD

α1
α2

66 KD

45 KD

شكل ( )1الترحيل الكهربائي للكوالجين المحضر من سمك المزلق
محتوى االحماض االمينية للكوالجين المحضر من سمك المزلق
توض ة النتةةا

ف ة جةةدو ( )2م تةةو الك ةوالجيل الم ضةةر مةةل جلةةود سةةم المزلةةق مةةل األ مةةا

باستعما جهاز كروماتوكرافيا السا

عال الكلاءة (  )HPLCاذ لو ظ ال الك يسيل  glycineاكلةر األ مةا

األميني ةةة تواج ةةدا فة ة الكة ةوالجيل ،وبلغ ةةت نس ةةبت  .%31.2ام ةةا نس ةةبة االلين ةةيل و ةةام
ةام

األمينيةةة

الجلوتامية ة

االسةةبارتي وكانةةت  %5.1، %6.1 ،%7.7 ،%9.5علةةا التةوال  ،وسةةجلت النتةةا

واالرجين ةةيل و

ايضةةا ارتلةةاع فة نسةةبة

ك ة مةةل البةةروليل والهيدروكس ة بةةروليل  %11.4و %8.7علةةا الت ةوال وكةةال المجمةةوع الكل ة لهمةةا  ،%20.1كمةةا
توض ة ة النتة ةةا

ف ة ة هة ةةذا الجة ةةدو وجة ةةود نسة ةةا منصلضة ةةة ومتلاوتة ةةة لأ مة ةةا

األمينية ةةة ،ومنهة ةةا الهسة ةةتديل %1.1

والتايروسيل % 0.6والميليونيل  %1.4وااليزوليوسيل  %1.3والليوسيل %1.2واللين االنيل  %1.7وال يسيل 3.1
 %والهيدروكس اليسيل. %0.9
عند الكرت عةل ال ةام

االمينة التربتوفةال باسةتصدام كرةت روزنهةايم Acree-Rosenheim reaction

كانت النتيجة سالبة ،وهذا دلي علا عدم وجود التربتوفال.
فحص مطياف االشعة المرئية  -االشعة فوق البنفسجية

يمل الرك ( )2من نا مويات األرعة المر ية  -فوق البنلسجية  UV–vis spectraلكوالجيل جلد سم

المزلق ،اذ ي

ظ وجود قمة امتصاصية وا دة عند الوو الموج  232نانوميتر.
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جدول ( )2محتوى الكوالجين من االحماض االمينية غم100/غم
الحامض االميني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حامض االسبارتيك

النسبة( غم100/غم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5.1

الحامض االميني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تايروسين

النسبة (غم100/غم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0.6

حامض الجلوتاميك

7.7

فالين

2.2

سيرين

3.4

ميثيونين

1.4

كاليسين

ايزوليوسين

31.2

هستدين

1.3

ليوسين

1.1

1.2

ارجنين

6.1

فينل االنين

1.7

ثريونين

3.2

اليسين

3.1

االنين

برولين

هيدروكسي اليسين

9.5

هيدروكسي برولين

0.9

المجموع الكلي

11.4
8.7

99.98
20.1

مجموع الحوامض
اإلمينية

1.4
1.2
0.8
0.6

سلسلة2
كوالجين
الجلد

0.4

االمتصاصية

1

0.2
0
200220240260280300320340360380400420440460480500

الطول الموجي نانومتر
شكل ( )2منحنى االشعة المرئية  -فوق البنفسجية لكوالجين جلد سمك المزلق
التشخيص بمطياف األشعة تحت الحمراء )(FT-IR
يبيل الرك ( )3مرتسم مويافية األرعة ال مراء  FT-IRلكوالجيل جلد سم المزلق .اذ ي

ظ مايأت -:

 -االمايد  ،Aعند العدد الموج  3408.57سم 1-واالمايد  Bعند العدد الموج 2934.89سم 1 -واالمايد  Iعند

العةةدد المةةوج 1651.73سةةم 1-واالمايةةد  IIعنةةد العةةدد المةةوج  1540.85سةةم 1-واالمايةةد  IIIعنةةد العةةدد المةةوج

1243.38سم ،1-فض عل وجود قمم امتصاا قرا العدد الموج  1451سم 1-ف الكوالجيل الم ضر.
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شكل
( )3مرتسم طيف االشعة تحت الحمراء لكوالجين جلد سمك المزلق
المناقشة
ال نسبة البروتيل ف جلود سم المزلق بلغت  ،% 29.27وه اعلا ب لي مل نسبة البروتيل ف جلد سم
السلور المصوو (الجري) ( )% 27.26و ال نسبة الدهل ف
الدهل ف جلد سم السلور العم ق والت

جلد المزلق كانت  ،%2.58وه

م اربة لنسبة

بلغت  %2.69اال انها اق بكلير مل نسبة الدهل ف ك مل جلد

سم السلور المصوو  ،%20.24نسبة الرماد ف جلد سم المزلق  %0.69وه اعلا ب لي مل نسبة الرماد
ف جلد سم السلور المصوو وجلد سم السلور(الجري) العم ق الت بلغت النسبة  %0.23و  %0.25علا

التوال ) ،)Thitipramote and Rawkdkuen, 2011ويعود السبا ف ارتلاع نسبة المواد الصلبة الكلية
ف

الكوالجيل الم ضر الا كلاءة عملية التجليد وارتلاع نسبة البروتيل في ف د بلغت  %93.41وهذه النتيجة

جاءت م اربة لما ص علية ) Hemaa et al. (2013عند ت ضيره الكوالجيل مل جلد سم التونة Tuna

والروهو  Rohuالكارا وسم

ال رم  Dog Sharkاذ بلغت نسبة البروتيل  %91.08و  %89.94و

 %90.8علا التوال  .ارتلاع الرووبة ف الكوالجيل الم ضر ربما يعود الا اإصت ت ف تركيا الكوالجيل ،اذ
تساعد بع

المواد علا ربو الماء مل السكريات الت بلغت  %1.43وهذه النتيجة جاءت م اربة لنسبة السكر

المرتبو بالكوالجيل الم ضر مل جلد العج

 %1.45 calf skinوه اق مل نسبة السكر المرتبو بالكوالجيل

الم ضر مل جلد ال بار اللرعول  ،(Nalinanon et al., 2012) %3.40 pharaoh cuttlefishوقد

نسبة الدهل الا ازالة الدهل بالمذيا لعدة مرات قب عملية اإستص ا ،فض عل ال نسبة

يعز سبا انصلا

الدهل قليلة اص ف المادة االولية ،ويعز سبا انصلا
(التصديت) ،أي ازالة الصدت الت
التر ي الكهربا

ي

تغو

الجلد والت

نسبة الرماد ف كوالجيل جلد األسما الا اجراء عملية
ت توي علا نسبة مل العناصر المعدنية ،ومل نتا

ظ وجود نوعيل مصتلليل علا االق مل س س اللا  αف كوالجيل جلد سم المزلق ،مما

يد علا ان مل النوع األو  ،وال السلسلة اللاللة ه  ،α3ال وجدت فان مل الصعا فصلها ت ت هذه الظروت
بسبا كول المسافة الت ت وعها ه المسافة نلسها الت ت وعها  α1عند التر ي وبالتال سوت يكونال ف نلا
الموقا ( .)Kimura,1992ا تو الكوال يل الم ضر علا نسا متباينة مل ال وام
الك يسيل النسبة االكبر مل مجموع ال وام

االمينية ويمل

ام

االمينية الكلية وتعد هذه النسبة مل الصلات المميزة للكوالجيل اذ
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االمينية للكوالجيل (واهر ،)1990،ال نسبة ال امضيل

تكول نسبة الك يسيل ب دود للال كمية ال وام

(البروليل والهيدروكس بروليل) جاءت م اربة لما وجده ( Zeng et al.(2012اذ بلط مجموعهما ف جلد سم
الكوبيا ( ،%20.3 Rachycentron canadum )Cobiaلكل النتا
) al.(2013عند دراست ال وام

األمينية لكوالجيل جلد سم الماكري االسبان  Spanish mackerelاذ

بلغت  ،%17.7ال االصت ت ف

نسبة هذيل ال امضيل مرتبو ببي ة ودرجة

( .)Rigby,1968ال وجود الهيدروكس بروليل وهيدروكس
يعد ام

الهيدروكس

كانت أعلا مما وجده Li et

اليسيل مل ال وام

اررة جسم ال يوال

اليسيل يعد مل الصلات اللريدة للكوالجيل  ،كما

االمينية غير االعتيادية الموجودة ف

الكوالجيل وتتلاوت نسبة

الهيدروكس اليسيل ف الكوالجيل تبعا للعمر وال الة المرضية (.)Pearson and Young,1989
ال عدم وجود التربتوفال صلة مميزة للكوالجيل ،اذ يعد الكوالجيل مل البروتينات الناقصة الت

علا التربتوفال (الوا

ال ت توي

 .) 1987،وجاءت هذه النتيجة متل ة ما ) Hemaa et al.(2013عند ت ضيرهم

الكوالجيل مل جلود ل لة أنواع مل األسما  ،ه التونة  ،Tunaوالروهو ،Rohuوال رم الكلا Dog Shark
اذ لم يظهر التربتوفال ف ك العينات .إ َل عدم وجود التربتوفال ف الكوالجيل الم ضر مل جلد سم المزلق يعد
دلي علا ن اوت وعدم وجود بروتينات اصر ( .)Pearson and Young,1989واظهرت النتا وجود قمة
امتصاا وا دة للكوالجيل الم ضر عند وو موج

 232نانومتر واتل ت ما ) Liu et al.(2007عند

قياا االمتصاصية لكوالجيل جلد سم سلور ال ناة ،اذ امتل أعلا امتصاصية عند وو موج  232نانومتر،
مد

قريا مل  240 -200نانومتر ،ويعود ذل

بصورة عامة ،فإل الكوالجيل يمتل

اعلا امتصاصية ف

للغياا الكام للتربتوفال واالنصلا

الكبير ف التايروسيل ( )Hemaa et al., 2013ال اإمتصاصية المميزة

ال ريبة مل الوو الموج  220نانومتر ساهم بها اإنت ا األلكترون نوع  *n πلآلصرة المزدوجة  C = Oف
األواصر الببتيدية ( .)Liu and Liu, 2006ال اإمتصاصية المميزة للكوالجيل ف مد

امتصاصية يتراوح

بيل  230 -220نانومتر ما وجود امتصاصية قليلة أو عدم وجود امتصاصية وعند وو موج  280نانومتر
ه

صاصية مميزة لبروتيل الكوالجيل وال وجود قمة امتصاا صغيرة عند الوو الموج

يد

علا ن اوة

الكوالجيل الم ضر ،وال وجود مل هذه ال مة يعود الا االرتلاع النسب للتايروسيل والليناي االلينيل ف النوعيل
كليهما مل الكوالجيل ) .(Yan et al., 2008ال ظهور زمة االمايد  Aذات امتصاصية واسعة لكوالجيل جلد
السم  ،الت تعود أساسا الا اإهتزاز اإمتواو لك مل  OHو ،NHتعز برك ر يا الا وجود األواصر
الهيدروجينية ) .)Doyle et al., 1975ال

زمة االمايد  Bف

كوالجيل جلد السم

تعود الا اإهتزاز

اإمتواو غير المتمال للمجموعة  ،)Abe and Krimm, 1972) CH2أما زمة االمايد  Iفتعود باألساا
الا اإهتزاز اإمتواو

لمجموعة  C=Oاو م ترل باآلصرة الهيدروجينية لمجموعة Payne and ( COO-

 ،)Veis, 1988وال زمة االمايد  IIتعود الا االهتزاز االن نا
لمجموعة  )Barth, 2007( CNبينما األمايد  IIIوه
ف

العادة بيل عدد موج

اإن نا

المستوي لمجموعة  NHواالهتزاز االمتواو

زمة ضعيلة ف مويافية األرعة ت ت ال مراء ،ت ا

 1250-1350سم )Mansur et al., 2002) 1-وتعود ال زم الا اإهتزاز

المستوي لمجموعة  NHالم ترل باإهتزاز االمتواو لمجموعة  CNالناتجةعل ترابو االمايد ،فض

عل االمتصاا النارئ عل اإهتزاز التذبذب لمجموعة  CH2ف هيك الك يسيل والسلسلة الجانبية للبروليل
) (Plepis et al., 1996وه ترير الا ال االواصر الهيدروجينية مرتبوة بالكوالجيل ،ال النسبة بيل االمايد
IIIوالعدد الموج
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 1450سم 1-يستعم للداللة علا التركيا ال لزون الل ل للكوالجيل اذا كانت النتيجة قريبة مل (Plepis 1.0
) .et al., 1996ال النسبة بيل العدد الموج 1450سم 1-وامتصاا االمايد  IIIللكوالجيل كال  ،1.166وه

نسبة قريبة مل  ،1.0وهذا يؤكد التركيا ال لزون

) (2011الذي وجد ال النسبة بيل العدد الموج

الل ل  ،وجاءت هذه النتيجة متواف ة ما Singh et al.

1450سم1-

وامتصاا االمايد  IIIلكوالجيل جلد سم السلور

المصوو ب دود  1.16والذي عدها مؤر ار علا التركيا ال لزون للكوالجيل ،فض عل وجود قمم امتصاا قرا
العدد الموج

1451

سم1-

ف

الكوالجيل الم ضر .هذا يوبق الا

د كبير علا

ل ة  pyrrolidineف

البروليل والهيدروكس بروليل ب سا ما ذكره (.Muyonga et al. (2004
استنتاجات الدراسة

نسةةتن مةةل الد ارسةةة ال اليةةة امكانيةةة ت ضةةير ك ةوالجيل النةةوع األو مةةل جلةةود سةةم المزلةةق المتةةوفر ف ة السةةوق

الم ليةةة وبكميةةات كبي ةرة بن ةةاوة عاليةةة وبنسةةبة اص ة عاليةةة واسةةتصدام بع ة

الت نيةةات ال ديلةةة وتوصةةيل وبالتةةال

استصدام ف العديد مل المجاالت الغذا ية والوبية والصيدالنية.
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Abstract
This study includes the extraction of acid soluble collagen
(Acetic acid 0.5 M) from fish Oriental sole skin . After the
removal of fat and non-collagenous proteins and dialyzed
against distilled water, some the chemical properties were
studied, that includes chemical composition and the percentage
of yield were 12.15 % on the basis of wet weight. According to the
electrophoretic patterns, the collagen consisted of two different
chains (α1 and α 2), were characterized to be type I, β chain
components as well as the observed was larger molecular weight
, When estimating amino acid collagen observed that there is
variation in the percentage of amino acid major such as glycine ,
proline , hydroxyproline and hydroxy lysine, When measuring
the absorption spectrum of ultraviolet (UV) there was a single
peak absorption at 232 nm for collagen fish skin, FTIR showed
regions of amides A, B, I, II and III were 3408.57, 2934.89,
1651.73, 1540.85 and 1243.38 cm-1 respectively.
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