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  (Antioxidant) :التأكسد ُمضادات

 هو والتؤكسد الحً، الجسم فً( الحرة الجدور)  الشاردة الجزٌئات تؤكسد منع أو إبطاء على لادر جزيء هو

 فإن. الخالٌا بعض ٌتلف لد والذي مإكسد عامل إلى معٌنة مادة من اإللكترونات بتحوٌل ٌموم كٌمٌائً تفاعل

 تفاعالت ومنع تماماً، األساسً الشارد الوسٌط بإزالة التفاعالت من السلسلة هذه تنهً التَّؤَْكُسد ُمضادُّات

 أو كالثٌول األكسجٌن عامل التَّؤَْكُسد ُمضادُّات تنزع ما عادة لذلن، ونتٌجة. أنفسها أكسدة من األخرى األكسدة

 .البولٌفٌنُول

 

ً  ٌمكن الحٌاة عصب تمثل األكسدة تفاعالت كون من الرغم وعلى  تحافظ إذاً، للجسم؛ متلفة تكون أن أٌضا

 فٌتامٌن و ج فٌتامٌن و كالجلُوتاثٌَون، التؤكسد، مضادات أنواع شتى من معمد نظام على والحٌوانات النباتات

 درجة أن ٌذكر. عدٌدة وبٌروكسٌداِزات األكسٌدي فَوقَ  ِدٌسُموتاز ، كالكتاالز لإلنزٌمات باإلضافة إي

 الممكن من والتً أكسٌدي ضغط تحدث التؤكسد، مضادة اإلنزٌمات كبح أو التؤكسد مضادات من منخفضة

 .الخالٌا تمتل أو تدمر أن

ً  عامالً  ٌكون أن ٌمكن أكسٌدي الضغط أن وحتى  مضادات استخدام ٌُدرس البشرٌة، األمراض من لكثٌر هاما

ً  فلٌس ذلن، ومع. والخرف السكتة عالج فً خاصة األدوٌة علم فً بكثافة التؤكسد  الضغط كان إذا ما معروفا

 الِغذائٌَِّة النُُّظمِ  ملحمات فً كمكونات بكثرة التَّؤَْكُسد ُمضادُّات تستخدم المرض، نتٌجة أو سبب هو األكسٌدي

ًُّ  المَْلبِ  وَمَرضُ  كالسرطان األمراض من والولاٌة الصحة عل الحفاظ فً أمالً   بعض أن ومع. التَّاِج

 التَْجاُربَ  من عرٌضة لاعدة أن إال الصحٌة، وفوائدها التؤكسد مضاد ملحمات فاعلٌة على أكدت الدراسات

 أن ٌمكن المؤكسدة الملحمات فً واإلفراط المستخدمة،( تراكٌب) للمستحضرات فوائد أٌة تستبٌن لم الَسرٌِرٌَّة

ً  ٌكون  الفوائد من عدٌد األكسدة لمضادات الطبٌة، االستخدامات لهذه باإلضافة األحٌان، بعض فً مإلما

 .  والجاسولٌن المطاط تآكل ومنع والتجمٌل الطعام كحفظ الصناعٌة

 بتراكٌز الغذائً النظام فً وجدت ان التً الكٌمٌائٌة المركبات :منها األكسدة لمضادات مختلفة تعارٌف توجد

 األكسدة إٌماف هً بها تموم التً اآللٌات أحد متعددة، بآلٌات األكسدة ظهور تإخر أن ٌمكن فإنها منخفضة

ً  وتعرف .(Shahidi, 2008) الحرة الجذور إزالة طرٌك عن  حفظ فً المستخدمة المركبات تلن بؤنها أٌضا

 الناحٌة ومن .(Duthie, 2000) األكسدة نتٌجة لونه تغٌر أو تزنخة أو فسادة تؤخٌر طرٌك عن الغذاء

 تمنع بحٌث منخفضة، بتراكٌز الغذاء إلى تضاف التً المركبات تلن بؤنها األكسدة مضادات تعرف التغذوٌة

 واألحماض والكربوهٌدرات الدهــــــــون مثل الحٌـــــوٌة المركبـــات بعض أكســـدة تعٌك أو

 تضاف أو ومنتجاتها، األغذٌة فً طبٌعٌة بصورة المركبات هذه توجد . (Ratnam et al., 2006)النووٌة

 بل فمط األغذٌة جودة على المحافظة على األكسدة مضادات دور ٌمتصر وال .الغذائٌة المواد تصنٌع أثناء

 المٌمة من والفالد الغذائٌة المواد من الفالد من تملل وكذلن لألغذٌة، التخزٌنٌة الفترة إطالة إلى دورها ٌمتد

 . التغذوٌة
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 -االكسدة : مضادات أنواع

 :منها والتً علٌها نتعرف وسوف االكسده مضادات من أساسٌة أنواع 3 ٌوجد

 

   -: الطبٌعٌة االكسده مضادات أو اإلنزٌمات

 التً والمعادن البروتٌنات خالل من اإلنسان جسم داخل تصنٌعه ٌتم االكسده مضادات من النوع وهذا

 .لألشخاص الٌومً الغذائً النظام من علٌها نحصل

 

 تشمل اإلنزٌمات وهذه وظٌفتها أداء فً أفضل اإلنزٌمات هذه كانت جودة أكثر مصادر من كانت فكلما

  -: التالً

 

 الدٌسموتٌز أكسٌد فوق. 

 بٌروكسٌداز جلوتاثٌون. 

 والكاتالٌز رٌداكتٌز جلوتاثٌون  

. 

 الحدٌد مثل الجسم فً العناصر بعض بمساعدة متكامل بشكل بوظٌفتها تموم اإلنزٌمات هذه بؤن العلم وٌجب

 .والزنن والمجنٌسٌوم والسٌلٌنٌوم والنحاس

 

 -: للتأكسد مضادة فٌتامٌنات

 من علٌها الحصول من البد لذلن طبٌعًٌا الجسم ٌنتجها ال والتً للتؤكسد المضادة الفٌتامٌنات بعض توجد

 :وتشمل الغذائٌة المكمالت من أو الطعام من سواء خارجٌة مصادر

 مستوى من وٌحسن األنسجة وٌرمم العٌون صحة وٌحسن المناعة تموٌة على ٌعمل والذي ( :أ) فٌتامٌن

 .الجسم فً الكولٌسترول

 من الجلد وٌحمً الكوالجٌن تصنٌع فً تساهم التً الفٌتامٌنات من فهو :C Vitamin أو( ج) فٌتامٌن

 .المناعة وٌموي الحدٌد امتصاص تعزٌز على لدرته إلى باإلضافة البنفسجٌة فوق األشعة
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 والبشرة الجلد حالة من وٌحسن الجسم أغشٌة تحمً التً الفٌتامٌنات من هو :Vitamin Eأو( هـ) فٌتامٌن

 .الدموٌة واألوعٌة

 ألنه وذلن الحمل مرحلة فً للنساء والمهمة األساسٌة الفٌتامٌنات من هو  (:9ب) فٌتامٌن أو الفولٌك حمض

 ٌحافظ الفولٌن وحمض. الجنٌن تشوه فً ٌتسبب لد مرض وهو العصبٌة األنبوبة خلل مرض حدوث ٌمنع

ً  الملب سالمة على  .أٌضا

  

 : لألكسدة المضادة النباتٌة المركبات

 النباتات تستخدمها والتً الطازجة والفواكه الخضروات بعض فً طبٌعً بشكل موجودة المركبات هذه

 من لالستفادة مناسبة بكمٌات تناولها عند اإلنسان منها ٌستفٌد والتً الحرة الشوارد من نفسها لحماٌة

 :تشمل والتً خصائصها

 الكاروتٌنات 

 فً توجد والفاكهة للخضار البرتمالً اللون تعطً صبغة عن عبارة وهو كاروتٌن البٌتا مركباتها أهم من

 .والمرع الحلوة والبطاطا الجزر

 الفالفونوٌدات 

 مركبات أهمها ومن والفواكه الخضروات من الكثٌر فً الموجودة المركبات من مجموعة عن عبارة

 مثل الفواكه  بعض فً وتوجد واألزرق األحمر اللون تحمل مركبات عن عبارة وهً األنثوسٌانٌدٌنات

 .األحمر والكرز والفراولة البري التوت

 .الجسم فً وامتصاصها استمرارها ضعف بسبب الضعٌفة التؤكسد مضادات من المركبات هذه وتعد

 تصلب مرض وخاصة الدموٌة واألوعٌة الملب أمراض من الولاٌة فً ورئٌسٌا هاًما دوًرا تلعب ولكنها

 .وااللتهابات للسرطانات كمضاد تعمل أنها كما الشراٌٌن

 األلٌل كبرٌتٌدات 

 الخالٌا ضد نشاطها إلى باإلضافة العظام صحة على تحافظ فهً والبصل الثوم فً كبٌرة بكمٌات توجد

 .السرطانٌة

 ً  .األخرى الحٌوٌة المضادات بخصائص وتتمٌز الدم فً السكر مستوى وتخفض المناعة تحفز وأٌضا
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 الفٌنول عدٌدات 

 جًدا الموٌة األكسدة مضادات من فهً األخضر والشاي والكاكاو المكسرات ومنها األطعمة بعض فً توجد

 .الدم فً والسكر الكولٌسترول مستوى خفض فً وتساعد

 وتخفٌف الوزن زٌادة منع على أًٌضا وتعمل الجسم فً الهضمٌة المناة صحة تعزٌز على لدرتها جانب إلى

 .االلتهابات

 

 -: الجسم فً االكسدة مضادات أهمٌة

 تصٌب أن ٌمكن التً األمراض من الكثٌر من الولاٌة على لمدرتها وذلن للجسم جداً  مهمة األكسدة مضادات

 :التالً منها ونذكر اإلنسان

 من الحرة الشوارد من اإللكترون أخذ خالل من وذلن للدهون تؤكسد حدوث تمنع األكسدة مضادات -

 اإلصابة من الجسم حماٌة على تعمل العملٌة فهذه, الكٌمٌائً االستمرار حدوث أجل من الدهون

 .والملب السكري بؤمراض

 

 الولاٌة وبالتالً الحرة الجذور تفاعل تعطٌل خالل من وذلن للجسم المناعٌة المدرة زٌادة على العمل -

 .والسرطان اإلٌدز مثل األمراض ببعض اإلصابة لخطر التعرض من

 

 .النسٌان كثرة أو الزهاٌمر مثل العمر فً التمدم مع اإلنسان تصٌب أن ٌمكن التً األمراض محاربة -

 

 مثل والعصبٌة النفسٌة األمراض ببعض اإلصابة من العصبً الجهاز وولاٌة حماٌة على العمل -

 .والتوحد الشخصٌة وانفصام االكتئاب
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 -االكسدة : مضادات على تحتوي التً األطعمة

 تحتوي التً والفواكه الخضروات تناول خالل من األكسدة مضادات من جٌدة كمٌات علً الحصول ٌمكن

 :التالً منها نذكر والتً علٌها

 

 .الداكنة والشوكوالته الكاكاو -

 .األزرق التوت -

 .الجوز أنواع من نوع أي أو أمرٌكا فً وٌنبت البمان جوز -

 .الخرشوف -

 .التوت أنواع جمٌع -

 .المطبوخة وخاصة والطماطم الفاصولٌاء -

 .األحمر والكرز والخوخ الكمثرى -

 .األصفر البطٌخ أو الشمام -

 .الذرة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

 -:المصادر

 

1- ^ Experimental Physiology - Wiley Online Library 2009 مارس 25 محفوظة نسخة 

 .مشٌن بان واي مولع على

2- ^ Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and 

human disease مولع 2007 عام نشر National Center for Biotechnology 

Information مشٌن بان واي مولع على 2018 أغسطس 31 محفوظة نسخة. 

3- ^ NCBI - WWW Error Blocked Diagnostic على 2018 أغسطس 21 محفوظة نسخة 

 .مشٌن بان واي مولع

4- ^ NCBI - WWW Error Blocked Diagnostic مولع على 2020 ٌناٌر 26 محفوظة نسخة 

 .مشٌن بان واي

 




