
  2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

147 
 

 الكوالجین عند التقدم بالعمر ببروتین التغیرات الحاصلةبعض 
  2 غزوة خلیل الطائي ، 1سراب داؤد الشماع 

  ، الموصل ، العراق جامعة الموصل،  كلیة العلوم،  قسم علوم الحیاة 2،  1
  الملخص

شــملت الدراســة الحالیــة بیــان تــأثیر تقــدم العمــر علــى بعــض الصــفات الكیموحیویــة للكــوالجین الــذي تــم عزلــه مــن مســتخلص رئــات االرانــب، حیــث تــم 
ثـالث سـنوات ونصـف، صـنفت الـى سـبع مجـامیع بمعـدل ثـالث ارانـب  -شـهر واحـد تراوحـت اعمـارهم بـین Albinoاستخدام واحد وعشرون ارنبـًا نـوع 

 -0.012فــي محتــوى الكــوالجین التــي ازدادت فــي مستخلصــات رئــات االرانــب حیــث تراوحــت بــین  كیموحیویــة اظهــرت النتــائج تغیــرات لكــل مجموعــة.
 0.094غم بینمـا اظهـرت نسـبة وزن الكـوالجین الجـاف الكلـي / وزن الرئـة الجـاف زیـادة فـي مجموعـة االرانـب بعمـر سـنة ونصـف حیـث كانـت 0.079

ة مقارنـ 0.062ثـم عـادت الـى االنخفـاض فـي مجموعـة االرانـب بعمـر ثـالث سـنوات ونصـف 0.062رانب بعمر شـهر واحـد مقارنة بها في مجموعة اال
المستخلصـات الرئویـة بتقـدم العمـر،  .كما بینت الدراسة ایضًا وجـود تغیـرات تركیبیـة للكـوالجین الـذي تـم تنقیتـه مـنبمجموعة االرانب بعمر سنة ونصف

ات المرتبطــة مــع الكــوالجین وقلــت شــدة االمتصاصــیة الفلورنســیة والتــي تــم قیاســها باســتخدام تقانــة قیــاس الشــدة الفلورنســیة فقــد ازدادت نســبة الكربوهیــدر 
Fluorescence Spectrometry Technique باســــتخدام تقانــــة ةبتقــــدم العمــــر فــــي حــــین لــــم نالحــــظ اختالفــــًا واضــــحًا فــــي المجــــامیع الفعالــــ 

spectrophotometry IR Infra-red بصــمة  مســتخلص مــن انســجة رئــات االرانــب ذابتقــدم العمــر ولكــن هــذه التقنیــة اوضــحت بــان الكــوالجین ال
  .كما اعطتنا فكرة عن مدى نقاوة الكوالجین المستخلص من انسجة رئات االرانب 1اصبع مماثلة لبصمة الكوالجین نوع

  المقدمة
االنســـــجة  الكــــوالجین مجموعــــة مــــن البروتینــــات المتواجــــدة طبیعیــــا فــــي

تتواجــــد فــــي الجلــــد، العظــــام، حیــــث . لجســــم االنســــات والحیــــوانالرابطــــة 
وتؤلـــف  ،العـــین، االربطـــة والغضـــاریفاالوعیـــة الدمویـــة، المعـــي، قرنیـــة 

% مــن البروتینــات الكلیــة المتواجــدة فــي الجســم والخالیــا 30-25حــوالي
المولـــدة لاللیـــاف (االرومـــة اللیفیـــة) هـــي المســـؤولة عـــن بنـــاء الكـــوالجین 

یتــوزع الكـــوالجین فـــي منـــاطق عدیـــدة مـــن جســـم االنســـان والحیـــوان  ،)1(
ان هنــاك حــوالي  حیــثCollagen Iمنــه یكــون مــن نــوع 90%وحــوالي 

نوعــــا ً مختلفــــا ً مــــن الكــــوالجین تــــم تشخیصــــها ، ومــــن اكثــــر انــــواع  28
 Collagen V, Collagen IV, Collagen الكــوالجین تواجــداً 

III,Collagen II,Collagen I، تتجمـع لییفـات الكـوالجین وتنـتظم فـي
المختلفة لتجهیـز صـفات نسـیجیة  األنسجةارتباطات وتراكیز مختلفة في 

الكـــوالجین تتكـــون مـــن وحـــدات اولیـــة لثالثـــة  أنـــواع) وجمیـــع 2مختلفـــة (
امـــــا السلســـــلة α-1 سالســـــل ببتیدیـــــة حلزونیـــــة سلســـــلتان متماثلتـــــان نـــــوع

ـــف قلـــیال وكـــل  α-2عـــن السلســـلتین الســـابقتین  الببتیدیـــة الثالثـــة فتختل
ان  ،يحــــامض امینــــ 1000سلســــلة مــــن هــــذه السالســــل تحتــــوي علــــى 

االحماض االمینیة االساسیة المكونة لبروتین الكوالجین تكـون فریـدة مـن 
او  Glycine-X-hydroxyprolineنوعهــا وتسلســلها فهــي امــا تكــون 

هــــي أي حــــامض امینــــي غیــــر xحیــــث ان Glycine-proline-xتكــــون
ــــــرولین  ــــــرولین او الهیدروكســــــي ب . ویعــــــد الكــــــوالجین الكالیســــــین او الب

وة خارج الخلویة للرئة وان ترسـبه وعـدم انتظامـه لـه المكون الرئیس للحش
 (التنفســــــي الســــــبیل عالقـــــة بالتهــــــاب النســـــیج الخاللــــــي للرئــــــة وامـــــراض

ـــــان التقـــــدم  (4)اوضـــــح .)3 ـــــات یتمیـــــز بتحـــــویرات شـــــكلیة بب عمـــــر الرئ
وتركیبیــة تتضـــمن زیـــادة التلیـــف المـــؤدي الـــى تغیـــر وظیفـــة الرئـــة وزیـــادة 

ــــي الجــــرذان الكــــوالجین المحــــیط بالقصــــیبات الهو  مقارنــــة  المســــنةائیــــة ف
ـــالجزدان الصـــغیرة  ـــذین تراوحـــت العمـــر ب فـــي دارســـتهم علـــى الجـــرذان ال

  شهر. 19-6اعمارهم من 

  البحثالهدف من 
 ببــــروتین الحاصــــلةالكیموحیویــــة بســــبب قلــــة البحــــوث حــــول التغییــــرات 

الكوالجین بتقدم العمـر ارتأینـا إجـراء الدراسـة الحالیـة والتـي كـان مـن أهـم 
علـى بـروتین الكـوالجین المكـون االساسـي أهدافها بیان تأثیر تقدم العمر 

 .للحشوة خارج الخلویة لنسیج الرئة كمیا وتركیبیا

  المواد وطرائق العمل
  الحیوانات قید الدراسة

ذات صـــحة جیـــدة  Albinoذكـــرًا مـــن االرانـــب البـــیض نـــوع 21 اســـتخدم
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن االمـــــــــــــــراض تراوحـــــــــــــــت أعمارهـــــــــــــــا بـــــــــــــــین   42– 1وخالی

ــــین  ) 1,6,12,18,24,36,42(شــــهر  - 0.450وتراوحــــت أوزانهــــا ب
ــــــــــى اكغــــــــــم 2.250 ــــــــــب ال  عمــــــــــار اساســــــــــیةأ7، صــــــــــنفت هــــــــــذه االران

اجریـت .مكـررات لكـل عمـر  3وبمعـدل )أشهر 1,6,12,18,24,36,42
 -1-1 فـــي قســـم علــوم الحیاة/جامعـــة الموصـــل للفتـــرة بـــین هــذه الدراســـة

  2011 -10-1و 2010
  تحضیر المستخلص الرئوي 

) ولجمیـــع االعمـــار الـــى L) والیســـرى (Rقطعـــت عینـــات الرئـــة الیمنـــى (
جــري لهــا عملیــة ســحن ومجانســة مــع محلــول  الفوســفات قطــع صــغیرة وُا

 باسـتخدام pH 7.4و)Phosphate Buffer Saline )PBSالمـنظم 
 400دقیقــة عنــد ســرعة  1/2جهــاز الســحن والمجانســة الكهربائیــة لمــدة 

دقیقــة للنســیج ، وكانــت انبوبــة الجهــاز مغمــورة فــي الــثلج المبــروش /دورة
للجــدر الخلویــة باســتخدام  تحطــیماثنـاء عملیــة المجانســة ثــم اجــري بعــدها 

 ثانیــة، ثــم 10جهــاز التــرددات فــوق الصــوتیة وعلــى ثــالث مراحــل لمــدة 
جــري بعــدها طــرد مركــزي بســرعة  دقیقــة 15ة الدقیقــة ولمــد/دورة  3000ُا

  للعینات الحاویة على المستخلص الرئوي لفصل الراشح عن الراسب.
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  استخالص الدهون من الراسب الرئوي
تــــم اســــتخالص الــــدهون مــــن الراســــب الرئــــوي ولجمیــــع االعمــــار حســــب 

المیثــــــانول  : )باســـــتخدام المـــــذیبات العضــــــویة اآلتیـــــة5(قـــــة طری
متابعـة االسـتخالص باسـتخدام  تتمـ، ثـم  حجـم2حجـم / 1الكلوروفـورم(:

، ن)امرتـ( ) حجـم / حجـم (االیثـر : االیثـانولن) و (مرتـا %100االیثـانول
  ن) .ا(مرت %100االیثراستخدام و 

حــــتفظ بــــه لحــــین  ســــل الراســــب بعــــدها بــــالمحلول الملحــــي الفســــلجي وُا غُ
  لكوالجین.ا استخدامه في استخالص

ــا النســیج  داســتخالص الــدهون مــن نســیج الرئــة لكــل عمــر تجفــ بعــد بقای
ساعة بعدها نحصـل علـى نسـیج جـاف  24عند درجة حرارة الغرفة لمدة 

 ٍ خـــزن (Dry Fat-Free D.F.F.wtمـــن الـــدهون  خـــال ُ  لحـــین) ، ی
  الكوالجین. استكمال عملیة استخالص

  استخالص الكوالجین 
الكوالجین من مسحوق نسیج الرئة الجـاف الخـالي  تم استخالص بروتین

  ) وكاالتي:6من الدهون، وحسب طریقة (
وب في  - ُأخذ مسحوق الرئة الجاف الخالي من الدهون لكل عمر وُذ

NaCl 0.15 M ضع المعلق جانبا ملغم 50/ 3سم 1بمعدل ُ ، و
ْ  4ساعة عند درجة حرارة  24لمدة    .م

 12البروتینات المذابة فصلت بجهاز الطرد المركزي المبـرد بسـرعة  -
ـــــــة  ـــــــد  5عند درجـــــــة حـــــــرارة ســـــــاعة 12ولمـــــــدة دورة/دقیق ْ ، و ُأعی م

 NaClاســتخالص الراســب طــول اللیــل بــنفس الحجــم الســابق مــن 

0.15 M ثــم اجــري طــرد مركــزي مبــرد، الراشــح یهمــل ألنــه یمثـــل
ضـــیف لهـــا المـــاء أمـــا الرواســـب المستخلصـــالبروتینـــات المذابـــة  ة أ ُ

ضـعت فـي جهـاز المعقـام عنـد ضـغط  ُ ودرجـة  IPS 80المقطر و و
ْ ولمـــدة  120حـــرارة  ـــى درجـــة  6م ـــرد ال ركت بعـــدها لتب ُ ــــ ســـاعات ، ت

ـــرد لعـــزل  ســـتخدم جهـــاز الطـــرد المركـــزي المب ـــة بعـــدها ُا حـــرارة الغرف
 الراشح الذي یمثل الكوالجین.

للراشـح الكـوالجیني Dialysisالفرز الغشـائي تم بعدها اجراء عملیة  -
ـــات7( ـــتخلص مـــن االیون ـــة مـــن اجـــل ال تمـــت ، ) تجـــرى هـــذه العملی

الـذي تـم (الراشـح) عملیة الفـرز الغشـائي بوضـع المحلـول البروتینـي 
الحصــول علیـــه مـــن الفقــرة الســـابقة فـــي اكیــاس الســـیلوفان المحكمـــة 
الـــربط مـــن االســـفل واالعلـــى ثـــم غطســـت هـــذه االكیـــاس فـــي وعـــاء 

لمــاء المقطــر مــع التحریــك المســتمر بــالمحرك حجمــي یحتــوي علــى ا
ْ واستمرت العملیة لمـدة 4الكهربائي وبدرجة  سـاعة مـع مراعـاة  24م

ـــــدیل المـــــاء كـــــل ســـــت ســـــاعات للـــــتخلص مـــــن ایونـــــات كلوریـــــد  تب
، ثــم جفــد الراشــح البروتینــي بجــاز التجفیــد ووزن البــروتین الصــودیوم

 العمریة. الناتج والذي یمثل بروتین الكوالجین ولجمیع الفئات

    تحول الى الجیالتینال
ولجمیــع االعمــار  ملغــم10وبحــدود  ةوضــعت عینــات الكــوالجین المجفــد
ْ 93فـي حمــام مـائي مغلــي بدرجـة حــرارة ســاعة حسـب طریقــة  16ولمـدة  م

  ، مع مالحظة اختالف لون الجیالتین الناتج بتقدم العمر.(8)
  قیاس الشدة الفلورنسیة للكوالجین

وب ذُ حیـث  (8)طریقـة الفلورنسیة للجیالتین باالعتمـاد علـىقیست الشدة 
 20ةمـن المـاء المقطـر وتـرك لمـد 3سم1في سابقا الجیالتین المستحصل 

ْ  40دقیقةبدرجــة حــرارة الغرفــة ثــم وضــع فــي حمــام مــائي بدرجــة حــرارة  م
ـــذوبان مـــن الجیالتـــین  30لمـــدة  ـــول كامـــل ال دقیقـــة للحصـــول علـــى محل

رشــیح العینـات بــورق الترشــیح لفصــل المحلــول ولجمیـع االعمــار، ثــم تــم ت
الجیالتینـــي عـــن البقایـــا الصـــلبة بعـــدها تـــم حســـاب االطیـــاف الفلورنســـیة 

 330 – 450ة ل الموجیـاطـو للكوالجین بعد تحوله الى الجیالتین عند اال
ة الخاصــة باالثــارة واالنبعــاث علــى ل الموجیـاطــو االنـانومیتر والتــي تمثــل 

  ) .Blankالمقطر كمحلول كفئ (ستخدم الماء و ا، التوالي 
  الكشف عن وجود الكاربوهیدرات في المادة المستخلصة (الكوالجین)

كشــف مــولش علــى جمیــع العینــات المستخلصــة لجمیــع االعمــار  يأجــر 
  .)9(یقة حسب طر 

  للكوالجین مطیافیة ماتحت الحمراءیة المتصاصالا قیاس
ن الجـــزء بــی (Infrared region, IR)تقــع منطقــة ماتحـــت الحمــراء 

المرئي والجزء المایكروي للطیـف الكهرومغناطیسـي ولسـعة هـذه المنطقـة 
تصنف اشعاعاتها الى منطقة ماتحت الحمراء القریبة والوسـطیة والبعیـدة 
، وتعتمـــد معظــــم التطبیقـــات التحلیلیــــة العملیــــة علـــى المنطقــــة الوســــطیة 

یســتخدم التحلیــل ، حیــث cm-1 400-4000 داتهــا بــیندوالمحصــورة تر 
لطیفــي فــي منطقــة ماتحــت الحمــراء الغــراض التحلیــل النــوعي والتحلیــل ا

الكمــي ، ففــي التحلیــل النــوعي یمثــل طیــف امتصــاص ماتحــت الحمــراء 
لمركــــب عضــــوي احــــد الخــــواص الفیزیائیــــة الممیــــزة الحتوائــــه علــــى قمــــم 

المقارنة ومـن ثـم االفصـاح عـن البنیـة  ألغراضمتعددة یمكن استخدامها 
 KBrالصــلبة علــى شــكل اقــراص  تاعینــتــم تهیئــة ال، الجزیئیــة للمركــب 
  .برومید البوتاسیوم

 Infra-red-Spectrophotometryوقــــــــد تــــــــم اســــــــتخدام جهــــــــاز الـــــــــ 
  .الموجود في قسم الكیمیاء /كلیة التربیة /جامعة الموصل

  النتائج والمناقشة
  تأثیر تقدم العمر على كمیات الكوالجین في رئات االرانب:

لكـوالجین زیـادة طردیـة بتقـدم لبینت نتائج هذه الدراسة زیادة الوزن الكلـي 
غــم) فــي رئــات األرانــب بعمــر 0.079العمــر حیــث بلغــت هــذه األوزان (

ـــــــب فـــــــي عمـــــــر شـــــــهر  3.5 ـــــــات األران ـــــــة بكمیتهـــــــا فـــــــي رئ ســـــــنة مقارن
وأظهــر التحلیــل اإلحصــائي فرقــًا معنویــًا بكمیــة الكــوالجین  ،غــم)0.012(

  ن، وان نسبة وزن الكوالجین بین هذین العمری
الكلي غم/ وزن الرئة الجاف الكلي فقـد ازدادت ایضـًا فـي رئـات األرانـب 

غــم) انخفضــت  0.094ســنة ونصــف حیــث بلغــت ( الــىمــن عمــر شــهر 
غــم) فــي رئــات االرانــب بعمــر ثــالث ســنوات 0.062بعــدها لتصــل الــى (

ع وأظهــرت نتائجنــا اتفاقــًا مــ، )1شــكل (ونصــف، كمــا هــو موضــح فــي ال
 فـــي دراســـة قـــاموا بهـــا علـــى) 10(النتـــائج التـــي حصـــل علیهـــا كـــل مـــن 

، حیـث وجــدوا ان ســنة 90-14أبهـر ألشــخاص تتـراوح أعمــارهم بـین 20
تركیــز كــل مــن الكــوالجین یــزداد بصــورة ملحوظــة بتقــدم العمــر وأن هــذه 

) بـأن التغیـرات 12 ;11( الباحثونبین ، و سنة45الزیادة تحدث بعد عمر
في نسیج الرئة والمرافقة لتقـدم العمـر تشـمل انخفاضـا تـدریجیا للكـوالجین 



  2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

149 
 

  

  
 مكررات. 3االنحراف القیاسي هو  ±القیم معبر عنها بالمتوسط الحسابي  •
  ) والعكس صحیح حسب اختبار دنكن.P≤0.05االشكال المتبوعة باحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال ( •

نب بأعمار مختلفة تتراوح بین ): تأثیر تقدم العمر على وزن الكوالجین الكلي ونسبة وزن الكوالجین الكلي/وزن الرئة الجاف الكلي لرئات االرا1الشكل (
  ثالث سنوات ونصف) –7شهر، 36 -6شهر، 30- 5شهر، 24- 4شهر، 18-3شهر، 6-2شهر،-1(

  التحول للجیالتین وتأثیر تقدم العمر على لونه
) یوضــــح تبــــاین لــــون الجیالتــــین (النــــاتج النهــــائي للكــــوالجین 2الشــــكل (

المعامل حراریًا والمسـتخلص مـن أنسـجة رئـات األرانـب بأعمـار مختلفـة) 
ـــتح فـــي األعمـــار الكبیـــرة  ـــذي أصـــبح أقـــل شـــدة ً وأف ـــة بلو ال ـــه فـــي مقارن ن

  .األعمار الصغیرة

  
االرانب في االعمار  ): تباین لون الجیالتین المستخلص من رئات2الشكل (

  المختلفة
  ) عمر ثالث سنوات ونصف7) عمر سنة ونصف؛ (3عمر شهر واحد؛ () 1(

یعد تحول الكوالجین الى الجیالتین مؤشرًا لنقاوة الكوالجین المستخلص 
في  )8(لمعاملة الكوالجین حراریًا وهذا ما أكدهألنه یمثل الناتج النهائي 

دراستهما حول استخالص الكوالجین من أنسجة الجلد المسموط ألبقار 
ا شهر ، حیث أوضح 156و 10وعجول بأعمار مختلفة تراوحت بین 

أن عملیة استخالص الكوالجین تقل عند تقدم الحیوان بالعمر وان 
تاج الجیالتین والذي یظهر معاملة الكوالجین حراریًا یؤدي إلى إن

لإلثارة  395nm/295nmمطیافیة فلورنسیة عند األطوال الموجیة 
واالنبعاث على التوالي والتي تعزى إلى حصول تقاطعات 

Pyridinoline  ، بین سالسل الكوالجین في األعمار الصغیرة

والتي تعزى إلى  385/335nmومطیافیة فلورنسیة عند األطوال 
أكثر ثباتًا في األعمار  Pentosidinنوع آخر  حصول تقاطعات من

  الكبیرة .
  قیاس شدة المطیافیة الفلورنسیة للكوالجین

تــم قیــاس شــدة المطیافیــة الفلورنســیة للجیالتــین المســتخلص مــن أنســـجة 
ثـالث سـنوات ونصـف)  -سـنة ونصـف  –شهر (رئات األرانب باألعمار

ــــة ــــم الحصــــول علیهــــا عنــــد األطــــوال الموجی ــــارة و 350nm والتــــي ت لإلث
432nm ) وهـذا یتفـق ، )3لالنبعاث ووجـد أنهـا تقـل بتقـدم العمـر الشـكل

مع نتائج العدید من الباحثین الذین أكدوا الخاصیة الفلورنسـیة للكـوالجین 
)14:15; :13.(  

بــــأن قیــــاس شــــدة المطیافیــــة الفلورنســــیة للكــــوالجین  )(14حیــــث أوضــــح 
لــــة الصــــحیة أو المرضــــیة والتربتوفــــان تعــــد مؤشــــرات طبیعیــــة حــــول الحا

ألنســجة الجلــد كمــا أنهــا تعــد طریقــة ســهلة لتمییــز أنســجة الجلــد المتقدمــة 
  بالعمر مقارنة باألنسجة الفتیة .

ومن مقارنة ما توصلنا إلیه من نتائج مع نتـائج البـاحثین السـابقین الـذین 
حصلوا على أعلى شدة للمطیافیة الفلورنسـیة للكـوالجین المسـتخلص مـن 

عنــد الطــول المــوجي  Collagenaseجلــد بعــد معاملتــه بــأنزیم أنســجة ال
440nm  الخاص باالنبعاث وجـد انـه مقـارب لشـدة المطیافیـة الفلورنسـیة

للكـــوالجین المعامـــل حراریـــًا الـــذي تـــم عزلـــه مـــن أنســـجة الرئـــة والتـــي تـــم 
  الخاص باالنبعاث . 432nmالحصول علیها عند الطول الموجي 

لفلورنســیة للجیالتــین بتقــدم العمــر قــد یعــود إن انخفــاض شــدة المطیافیــة ا
الى حصول تقاطعات غیـر فلورنسـیة أو تآصـرات مختلفـة للكـوالجین فـي 
أنسجة الرئة بتقدم العمر أو قـد یعـود إلـى صـعوبة اسـتخالص الكـوالجین 

فضـًال عـن أن باألنسـجة الصـغیرة، من األنسجة المتقدمة بـالعمر مقارنـة 
ن من أنسجة رئـات األرانـب وباسـتخدام عملیة استخالص وتنقیة الكوالجی
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حاصـلة فـي الكـوالجین ظروف قاعدیة قد تـوثر علـى نوعیـة التقاطعـات ال
أن اخـــــتالف نـــــوع التقاطعـــــات الحاصـــــلة  (15)قـــــد أكـــــد بتقـــــدم العمـــــر، 

بتركیـب الكــوالجین بتقــدم العمـر قــد یعــزى إلیــه السـبب فــي انخفــاض شــدة 
المطیافیة الفلورنسیة للجیالتین بتقدم العمر فهذه الشـدة تـزداد بزیـادة لـون 
الجیالتین الناتج من المعاملة الحراریة للكوالجین ولذا كانـت شـدته أعلـى 

  ألعمار الصغیرة .ما یمكن في الجیالتین ل
  الكشف عن وجود الكاربوهیدرات في المادة المستخلصة

) أن الكوالجین الذي تم استخالصـه وتنقیتـه فـي الدراسـة 4یشیر الشكل (
الحالیـــــة یحتـــــوي علـــــى وحـــــدات كاربوهیدراتیـــــة أي أنـــــه بـــــروتین ســـــكري 

glycoprotein  وذلــــك مــــن خــــالل مالحظــــة النتیجــــة الموجبــــة لكشــــف
ـــة ـــد مـــن  مـــولش (تكـــوین حلق ـــل لمـــا اســـتنتجه العدی بنفســـجیة) وهـــذا مماث

البــاحثین مــن أن هنــاك تحــویرات فــي التركیــب البروتینــي یصــاحب التقــدم 
فـــــي العمـــــر یعـــــزى إلـــــى التفاعـــــل الحاصـــــل بـــــین البـــــروتین والســـــكریات 

والـذي یعتقــد بأنــه یتـداخل مــع العدیــد  Maillared reactionالمختزلـة 
  ).16قدم العمر (من التغییرات النسیجیة المرتبطة بت

فقــد أكــدوا أن هــذه التحــویرات التركیبیــة مثــل ) 18) و (17(أمــا البــاحثین 
أو األكســــــدة الســــــكریة  glycationالتآصــــــر مــــــع الســــــكریات المختزلــــــة 

glycoxidation  فضــًال عــن حصــول التقاطعــات المختلفــة تحــدث فــي
األكثـــر تواجـــدًا فـــي الحشـــوة خـــارج الخلویـــة  IIIو  Iاألنـــواع الكوالجینیـــة 

ألنســــجة الجســــم المختلفــــة بتقــــدم العمــــر ، إن المرحلــــة النهائیــــة لتآصــــر 
البـــروتین مـــع الوحـــدات الســـكریة یطلـــق علیهـــا النـــواتج النهائیـــة للتآصـــر 

 AGEs (Advanced glycation endالســــكري المتقــــدم (

products.  
بنوعیهـــا تـــزداد فـــي األنســـجة إن مســـتوى هـــذه النـــواتج النهائیـــة للتآصـــر 

قلـة لهـا ) والتـي یعـزى 19المختلفة من ضمنها نسیج الرئة بتقـدم العمـر (
  .) 21 :20مرونة األنسجة المتقدمة في العمر (

  

  
  رانب باعمار مختلفة): تأثیر تقدم العمر على شدة المطیافیة الفلورنسیة للجیالتین المستخلص من رئات اال 3الشكل (
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  ): تآصر الكاربوهیدرات مع الكوالجین بتقدم العمر4الشكل (

) عمر ثالث 7) عمر سنة ونصف؛ (3عمر شهر واحد ؛ () 1(
  سنوات ونصف

  االمتصاصیة المطیافیة ما تحت الحمراء للكوالجین
وللتأكیـد علــى نقــاوة الكـوالجین المســتخلص مــن أنسـجة رئــات األرانــب تــم 

حیــــث أنهــــا تعطــــي  Infrared Spectrometry-IRاســـتخدام تقنیــــة 
ـــات ویمكـــن اســـتخدامها  ـــائي للمركب ـــدة عـــن التركیـــب الكیمی معلومـــات جی
لمتابعــــة التغییــــرات الحاصــــلة فــــي شــــكل وتركیــــب هــــذه المركبــــات أثنــــاء 

رف علـــى المجموعـــات الوظیفیـــة الفعالـــة عــــن التفـــاعالت ، فـــیمكن التعـــ
طریق قراءة الطاقة االهتزازیة للجزیئات والتي تتطابق مع المنطقـة تحـت 
الحمــــراء للموجــــات الكهرومغناطیســــیة والتــــي یمكــــن أن تقــــاس بوســــاطة 

. حیــــث أن المجموعــــات الوظیفیــــة تمتلــــك تــــرددات اهتزازیــــة  IRطیــــف 
رع الطرق المعول علیهـا لتعیـین ممیزة ولذا تعد هذه التقنیة من ابسط وأس

  مركب ما .
للكــوالجین الــذي تــم عزلــه  Finger printومــن مقارنــة بصــمة اإلصــبع 

وتنقیتــه مــن انســجة رئــات األرانــب والــذي انحصــر بــین تــرددات األطــوال 
) مـــــع بصـــــمة األصــــــبع 5، شـــــكل ( cm-1 1000-1800الموجیـــــة 

وجـــد أن لهـــا بصـــمة إصـــبع  )22(المعـــزول مـــن قبـــل  Iللكـــوالجین نـــوع 
متقاربــة مــن ناحیــة المجــامیع الوظیفیــة الرئیســیة ممــا یعطــي مؤشــرًا علــى 

وعنــد مالحظــة ، نقــاوة الكــوالجین المســتخلص مــن أنســجة رئــات األرانــب
التغییرات المرافقة في بصمة األصبع للكـوالجین المسـتخلص مـن أنسـجة 

فـي شـدة التـرددات رئات األرانب بتقدم العمر لم یالحظ تغییرات واضحة 
الطیفیة الرئیسیة أي في المجـامیع الوظیفیـة الرئیسـة للكـوالجین وأنـه البـد 
مــن اســتخدام تقنیــة أخــرى لمتابعــة التغییــرات التركیبیــة التــي تحصــل فــي 

  ).6بروتین الكوالجین بتقدم العمر شكل (

  

 
 IR): قیم امتصاص المجموعات الفعالة للكوالجین المستخلص من رئات االرانب باعمار مختلفة باستخدام تقانة الـ 5لشكل (ا

 ) عمر ثالث سنوات ونصف7) عمر سنة ونصف؛ (3عمر شهر واحد؛ () 1(
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 I): قیم امتصاص المجموعات الفعالة للكوالجین نوع 6الشكل (

  وعند االطوال الموجیة  IRباستخدام تقانة الـ 
  Finger print (22)بصمة االصبع  cm-1 1000-1800من

للبروتین المستخلص من  IRتم قیاس طیف االشعة تحت الحمراء 
االرانب وعند مقارنتها مع حزم طیف االشعة تحت الحمراء للكوالجین 
الحظنا تقاربا كبیرا بین الحزم تصل لدرجة التماثل مما یدل على ان 

) 1البروتین المستخلص لدیه نفس تركیب الكوالجین وفیما یأتي جدول (
المستخلص من والبروتین  Iلطیف االشعة تحت الحمراء للكوالجین 

  فئات عمریة مختلفة لالرانب.
 I): قیم امتصاص المجموعات الفعالة للكوالجین نوع 1الجدول (

- cm-1 1000وعند االطوال الموجیة من IRباستخدام تقانة الـ 
  Finger printبصمة االصبع  1800

حزم الكوالجین 
المستخلص من 
االرانب بعمر 
ثالث سنوات 

  ونصف

حزم الكوالجین 
لص من المستخ

االرانب بعمر سنة 
  ونصف

حزم الكوالجین 
المستخلص 
من االرانب 
بعمر شھر 

  واحد

حزم 
  الكوالجین 

  Iنوع 

1237  1238  1238  1220  
1339  1342  1339  1350  
1456  1456  1456  1460  
1541  1558  1557  1560  
1652  1647  1652  1670  
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Changing in Collagen Protein Due to Aging 
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Abstract 
This study involved the elucidation of aging effects on the some biochemical characters of collagen that has been 
isolated from rabbit's lungs extract. Twenty-one albino rabbits aged between 1to 42 months classified into 7 
groups with 3 rabbits in each. results showed biochemical changes in collagen content which increased in 
rabbit's lung extract from 0.012g to 0.079gwhile the percentage of total collagen dry weight/lung dry weight 
increased in the group 1.5 years 0.094 compared with 1 month group 0.062 then return to decrease in 3.5 years 
group 0.062 compared to the 1.5 years group. This study also revealed structural changes of purified collagen 
from rabbits lung extracts with aging, purified collagen showed an increase of carbohydrates content and a 
decrease in fluorescents absorbance intensity. After using fluorescent spectrophotometric technique, while Infra-
red-technique didn't give us any differences in the important groups of collagen with aging, but it gave us a 
finger print similar to that of collagen type I and gave us an idea about collagen purity extracted from rabbits' 
lung tissues. 


