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الوزن ألجزيئي الناتجة في جبن شبيه المونتري العالجي إثناء اإلنضاج منخفضة  الببتيدات

 باستخدام البفيدوبكتريا المحليــة
 عامر خلف عزيز الدروش                     اكرم عبد الحسن                      

 اعة بغدادكلية الزر               الكلية التقنية المسيب                  

 

 المستخـلــص

استخدمت في هذه الدراسة عزلتين محليتين من البفيدوبكتريا والتي أظهرر  حدرداها بابليرة يحليليرة بروييعيرة عاليرة وال ا يرة        

 .معخفضة والتي يم الحصول عليها من دراسا  سابقة في بسم علوم األغذية والتقا ا  االديائية /كلية الزراعة / جامعة بغداد 

 . يا  أ تج جبن شبيه المو تري العالجي والمقار ة باستخدام الطريقة المصغرة في ظروف مسيطر عليها مايكروب       

أظهر   تائج يحليل جهاز        HPLC ا فصال أربعة بمم ببتيدية حثعاء ح ضاج الجبن في عمر يوم وادد وأزداد يركيزها في  

دبيقة من الحقن اال موذج على  0.633و   5.23،  6.136،  2.103وبا  التالية  يوم وظهر  هذه الببتيدا  في األ 21عمر 

بتيدة التوالي وكا ت الببتيدة األولى وال ا ية هي ببتيدا  ثعائية وال ال ة والرابعة هي ثالثية أو رباعية والببتيدة ال ا ية مشابهة حلى ب

فهي مجهولة . 2و  5و  1الكار وسين حما الببتيدا    Low molecular weight peptides produce in therapeutic 

Monterey like cheese   incorporation with bifidobacterium  spp during ripening. 

 

Abstract 

        Two lypophilized local bacterial isolates of Bifidobacterium were obtained from several 

studies in food science and biotechnology department , one of them had high and the second had 

low proteolytic activities and ( incorporated in Monterey like cheese ). 

         By using miniature manufacturing modle of cheese system under microbiologically 

controled conditions , water soluble nitrogen extract ( HPLC test )showed four peaks low 

molecular weight in ( l and 42 ) day from ripening , the  peaks appear at 4.195  , 6.258  , 7.45 and  

9.855 minutes  respectively peptide number (2) was similar to carnosine peptide and (1 , 3 , 4) 

were unkown peptides . 

 المقـــدمــة

 

%  5ان البفيدوبكتريا من األ واع المعروفة )حدياء مجهرية( الموجودة في العبت المعوي  للجهاز الهضمي لإل سان ويم رل        

% بررراز األ فررال الرلرراعة االةرررطعاعية  53% مررن بررراز األ فررال الرلررراعة الطبيعيررة ودوالررـي  01مررن بررراز الكبررار و 

Robinson)(1001والبفيدوب )( كتريا مـن األ واع المفيدة ويستخدم في ةرعاعة معرززا  الحيراةBoudraa  1002وجماعتره  ،

Requena  1221وجماعته. ) 

حن الدور الذي يلعبه معززا  الحياة لد حمراض السر ان غير والح لحد أالن ، حذ ا ه باإللافة حلى العوايج االيضية من       

بكتريوسيعا  ، يعتج البفيدوبكتريا الببتيدا  ذا  الفعالية الحيوية  تيجة للتحلل البروييعري األدماض العضوية والكحول االثيلي وال

في المعتوجا  اللبعية )معززا  الحياة( سواء كا ت متخمررة أوغيرمتخمررة وال يرزال ميكا يكيرة هرذه العمليرة غيرر والرحة رغرم 

و تيجرة حلرى  peptidaseو  proteinase زيمرا  البفيردوبكتريا أهميتها الكبيرة وحذ لودظ من خالل التحلرل البروييعري بوسرا ة ح

 Gardinerو 1006وجماعتره  Gobbettiدالترون ) 322التكسر الحاةل في الكازيعا  يعرتج ببتيردا  وز هرا ألجزياري ابرل مرن 

لبكتريرا المرلرية ( ومعها الببتيدا  ال عائية والتري يعتقرد أ هرا المسر ولة عرن هرال  ا1000وجماعته  Daigleو  1006وجماعته 

غيرر المرغوبرة المسرببة ألمررراض بردرة المعردة وسرر ان القولررون والمعردة ويعتقرد حن هرذه الببتيرردا  يلتصر  علرى المتحسسررا  

الموجودة في جدار الخلية البكترية وي دي حلى غلقها وبالتالي هال  البكتريا من الجوع ، وبد اجريت عدة دراسا  فري الواليرا  

 ( . DMI 1221للتعرف على هذه الببتيدا  ولكعها لم يعجح ) المتحدة األمريكية

لذلك هدفت هذه الدراسة في يحديد وفصل هذه الببتيدا  الذائبة في الماء ذا  الوزن ألجزياي المعخفض والتعررف عليهرا فري      

 تريا .المعتوجا  العالجية )معززا  الحياة( والعايجة من الفعالية التحليلية البروييعية للبفيدوبك

 

 * بحث مستل من اطروحة دكتوراة للباحث األول 
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 المــواد وطـرائق العمــل

 

 .يم الحصول عليه من المعهد التقعي في المسيب من الحلبة الصبادية، مبردا  -الحليب الكامل الدسم : -

يرم الحصررول عليهرا مرن دراسرا  سررابقة فري بسرم علروم األغذيررة والتقا را  االديائيرة / كليرة الزراعررة /  -عرزال  البفيردوبكتريا: -

 .جامعة بغداد 

 cremoris ssp lactis . Lcو    lactisssp Lc. lactis استعمل البادىء الخليط   -بادىء الجبن: -

  ا لمعتج من ببل شــركــة  

  Chr- Hansens laboratorium A/S 3.1250 copenhagen- Denmark 

 ( .  1223) ( والعزال  دسب  ريقة   ظام الدين1065وجماعته ) Stadhoudersويم يعشيطه دسب  ريقة 

 %  من وزن الخ رة العايجة . 1استعمل ملح الطعام المجهز من شركة المعصور عالي العقاوة وبعسبة  -الملح : -

 استعمل البارافين األدمر السويدي المعشأ والمجهز من ببل الشركة العامة لمعتوجا  االلبان . -شمع البارافين : -

يرة معقمة مصعوعة من دديد غير بابل للصداء شكل متوازي األلالع يمت بطا ة استخدمت بوالب جبن ةغ -بوالب الجبن : -

غم اجريت التجارب بوابع مكررين لكل معاملة وكران وزن  532 – 522كل بالب بالشاش بشكل معتظم ، وزن الخ رة فيه بين   

 كغم . 1.3الحليب الكامل الدسم المستخدم لكل معاملة 

 

 تري والمونتريطرائق إنتاج جبن شبيه المون

 

 -( مع بعض التحويرا  وكااليـــــــي:1065أ تج الجبن دسب ما ذكر الدهان )      

 ْم( . 55 – 51دبيقة ثم التبريد ) 52ْم لمدة  63 ععدبسترة الحليب  -1

 دبيقة الى لحين التخ ر . 52ْم لمدة  51أليف المعفحة دسب يعليما  الشركة المجهزة وير  الحليب ععد  -1

 دبائ  بدون يحريك . 3 رة ويركت لمدة بطعت الخ -5

دبيقة اريفعرت الحررارة فري العشرر الردبائ  األولرى  52ْم خالل  50يم يحريك الخ رة بهدوء و بخها حلى درجة درارة  -2

دبيقة ، ديث اجري ةرف  02% ويتطلب ذلك  2.21درجة واددة ، ويستمر الطبخ دتى يصل دمولة الشرش حلى 

لخ رة يقريبا  وأليف ماء بارد معقم يساوي الشرش ياركا  الشرش يغطي ا
3

1
دجم الشرش المصروف لغررض غسرل  

 ْم ثم يم يصريف الشرش والماء . 52الخ رة وخفض درجة الحرارة حلى 

حلافة البادى -3
ء

 % في دالة عزال  البفيدوبكتريا المحلية . 12% من وزن الخ رة وبعسبة  1بعسبة  

 % من وزن الخ رة ثم لغطت الخ رة لغطا  معتدال  حلى اليوم التالي . 1ة أليف الملح بعسب -6

أزيل القمراش ويرم الحصرول علرى بوالرب الجربن التري يركرت لتجرف فري ال الجرة لمردة يرومين مرع  -التجفيف والتشميع : -5

يين حلرى ثرال  ثروان ، مرر 3ْم لمردة  116.5التقليب ثم غمر  بوالب الجبن في شرمع البرارافين االدمرر بدرجرة دررارة 

 مرا  .

% ديرث  63ْم ور وبرة  سربية  16أسرابيع فري غرفرة اإل ضراج علرى درجرة دررارة  6بلبت بوالب الجبن يوميرا  ولمردة  -6

 أخذ  العيعا  دسب األوبا  الزمعية المحددة .

( في ح تاج الجربن علرى شركل وجبرا  وفري ظرروف معقمرة واسرتخدام محلرول 1222وجماعته ) Hynesايبعت  ريقة  -0

لتر ماء معقم وعقمت األدوا  في الغمر لمدة  صف ساعة في المحلول  3ملغم كلورين في كل  122لورين اذ اذيب الك

 ، وأجريت عملية الطبخ في دمام مائي يحت ظروف معقمة بوجود مصابيح بعزن داخل )هود( لمعع التلو  .

معيرة المحرددة مرن اإل ضراج وولرعت فري أكيرا  أخذ  بعد حهمال القشرة الخارجية ودسب المردد الزاخذ اانماذج الجبن : 

 من البولي اثلين في علب بالستيكية محكمة القفل وخز ت في المجمدة لحين أجراء التحاليل وفي وابع مكررين .

 N*( ، البرررررويين بطريقررررة ماكروكلرررردال)Kosikowski (1061) الرررردهن ، الملررررح دسررررب  -قدددددرت مكونددددات الجددددبن :

 (.ISO 55349 (1985 )دسب ما ذكر في (،الموادالصلبة الكلية 6.56
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 فصــل الببتيـــدات

 النتروجين الذائب .  -1

مرل مراء مقطرر  32غم مرن الجربن المبرروش كعيعرة مم لرة  ثرم ولرعت فري خرال  مرع  3استخلص العتروجين الذائب بالماء باخذ 

دافي
ء

دبرائ  بعرد ذلرك اجرري  12 –3العيعرة درواليدبيقرة ، ثرم يركرت  5 – 1ْم وهرست بصورة جيدة   لمدة   23بدرجة درارة  

 ْم( لحين اجراء االختبارا  . 13-ثم دفظ الراشح د) Whatman No2الترشيح باستخدام ورق الترشيح 

 . (1991وجماعته ) Lepeupleطريقة العمل حسب ما ذكر  -1

يه المررو تري وجرربن السرريطرة فرري مررايكروملليتر مررن راشررح العتررروجين الررذائب فرري المرراء مررن عيعررة جرربن شررب 12يررم دقررن  -1    

للتعرف على الببتيدا  ذا  الوزن ألجزياي الوا ى HPLCجهاز
ء

 دالتون . 322والتي وز ها ابل من  

 . Revese phase C- 18 D.B ( 250 x 4.6 mm I.d )استخدام عمود الفصل  -1    

 مول فوسفا  البوياسيوم . 2.21شمل الطور المتحر   -5    

 )ح / ح( . 532/  63كا ت   Acetonitrileسفا  البوياسيوم / سبة فو -2    

 مل في الدبيقة في درجة درارة الغرفة . 1 ا وميتر،معدل الجريان يساوي  152يم القيا  على  ول موجي  -3    

 . 1يوم كان يساوي  21معامل التخفيف لأل موذج في عمريوم من اإل ضاج كان ةفر وفي عمر  -6    

 مسادة القمة لأل موذج                               

 معامل التخفيف× التركيز القياسي ×   --------------يركيز اال موذج ) الببتيدة ( = 

 مسادة القمة القياسية                                

 = )مايكروغرام / غرام جبن(  12×                              

 .  LSDلحساب ابل فرق مععوي   SAS (SAS,1989)ئي الجاهز استخدم اال موذج االدصا

 

 النتــائـج والمناقشــة

( يركيب الجبن العالجي والسيطرة بداية و هاية اإل ضراج للمعرامال  المختلفرة حذ يراودرت  سربة الر وبرة 1يولح جدول )      

زمعيررة لإل ضرراج  تيجررة لتبخررر المرراء حثعرراء ( لتررأثير الفترررة الP<0.05%( و خفضررت بصررورة مععويررة ) 22.02 – 22.56بررين )

%( واريفعرت مرع يقردم  51.15 – 10.55( . ويراودرت  سربة الردهن برين )1065اإل ضاج ويتف  هذا مع ما أشرار حليره الردهان )

( P<0.05الفتررة الزمعيرة لإل ضراج ديرث ا خفضرت  سربة الر وبرة واريفعرت المرواد الصرلبة  الكليرة وكا رت الفروبرا  مععويررة )

%( ولم يالدرظ فروبرا   35.15 – 31.56 ت العسبة لمن الموةفا  القياسية حما  سبة الدهن في المادة الجافة كا ت بين )وكا

 مععوية  لتأثير الفترة الزمعية لإل ضاج .

 %( ديث ازداد   سبة الملح مرع يقردم عمرر اإل ضراج وكا رت الفروبرا  مععويرة 1.32 – 1.53.      يراودت  سبة الملح بين )

%( وكران الترأثير مععروي للفتررة الزمعيرة  5.66 – 5.22( وكا ت  سبة الملرح فري الر وبرة برين )P<0.05لتأثير الفترة الزمعية )

(P<0.05 ولم يكن هعالك يأثير سلبي حلى  سبة الملح في الر وبة لعشا  وفعاليرة األديراء المجهريرة علرى البفيردوبكتريا المحليرة )

وبادى
ء

( حن زيرادة مسرتوى الملرح أدى حلرى ا خفراض عردد األديراء 1065وجماعتره ) Lawrenceاذ أولرح الجربن وأ زيمايهمرا  

( حن للملرح يرأثيرا  مباشررا  علرى حعرداد 1006وجماعتهره ) Gomesالمجهرية و شا  اإل زيما  فري ح ضراج جربن الجردر، وذكرر 

%  2 – 1ا  وان أفضل مستوى يستخدم للملرح برين و شا  األدياء المجهرية في حثعاء عملية اإل ضاج وي ثر على ح تاج اال زيم

 % . 6( حن   سبة الملح في الر وبة بد يصل حلى أك ر من 1000وجماعته ) Daigleفي عمليا  اإل ضاج ، وأشار 

( لتررأثير فترررة اإل ضرراج ديررث P<0.05%( وكا ررت الفروبررا  مععويررة ) 13.12 –1 5.16يراودررت  سرربة البرررويين بررين )      

( . ولرم 1002وجماعتره ) McSweeney(  و1002جماعتره      ) -Soda   Elة البررويين وهرذه العترائج يتفر  مرع اريفعت  سرب

يكن هعالك يأثير مععوي على مكو ا  الجبن لكل الصفا  المدروسة إللافة عزال  البفيردوبكتريا المحليرة وبرادى
ء

الجربن وهرذه  

 (  1000وجماعته ) Daigle( و 1002) Mistryو  Diankarالعتيجة يتف  مع 
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 .على اختالف معنوي للفترة الزمنيةلكل صفة تدل  الحروف المختلفة عموديا            

 

( تركيب جبن شبيه المونتري العالجي المنتج باستخدام عزالت مختلفة من البفيدوبكتريا المحلية وجبن السيطرة 1جدول )

 إثناء اإلنضاج

بادى 5عزلة  2عزلة  يـــوم صفـــــــة
ء
 LSD الجبن 

 الــرطــوبـة %

 

1 
a
44.30 

a
45.51 

a
45.00 1.02 

22 
b
40.50 

b
40.94 

b
40.84 

 1 الــدهـــــن %
a
29.00 

a
29.00 

a
30.00 0.7 

22 
b
30.80 

b
31.30 

b
31.70 

الدهن في المواد ألصلبه 

 الكليــــــة %

1 52.06 53.22 54.54 N.S 

22 51.76 52.99 53.59 

 1 المـلـــــح %
a
1.32 

a
1.36 

a
1.38 0.02 

22 
b
1.52 

b
1.54 

b
1.55 

 1 الملح في الرطوبة %
a
2.97 

a
2.98 

a
3.06 0.152 

22 
b
3.48 

b
3.76 

b
3.79 

 1 البــروتيـــن %
a
23.62 

a
23.03 

a
22.83 0.9 

22 
b
25.95 

b
24.94 

b
24.71 

 كل براءة يم ل معدل ل الثة مكـررا  .     

اليوجدفروق مععوية لتأثير العزلة المحلية وبادى
ء

 الجبن . 

  

 

بدايرة و هايرة اإل ضراج للمعرامال  المختلفرة حذ يراودرت  سربة الر وبرة برين  ( يركيب الجبن العالجي والسريطرة1ولح جدول )

( لتأثير الفترة الزمعية لإل ضاج  تيجرة لتبخرر المراء حثعراء اإل ضراج P<0.05%( و خفضت بصورة مععوية ) 22.02 – 22.56)

%( واريفعررت مررع يقرردم الفترررة  51.15 – 10.55( . ويراودررت  سرربة الرردهن بررين )1065ويتفرر  هررذا مررع مررا أشررار حليرره الرردهان )

( وكا رت P<0.05الزمعية لإل ضاج ديث ا خفضرت  سربة الر وبرة واريفعرت المرواد الصرلبة  الكليرة وكا رت الفروبرا  مععويرة )

%( ولم يالدظ فروبرا  مععويرة   35.15 – 31.56العسبة لمن الموةفا  القياسية حما  سبة الدهن في المادة الجافة كا ت بين )

 فترة الزمعية لإل ضاج .لتأثير ال

%( ديث ازداد   سبة الملح مرع يقردم عمرر اإل ضراج وكا رت الفروبرا  مععويرة  1.32 – 1.53.      يراودت  سبة الملح بين )

%( وكران الترأثير مععروي للفتررة الزمعيرة  5.66 – 5.22( وكا ت  سبة الملرح فري الر وبرة برين )P<0.05لتأثير الفترة الزمعية )

(P<0.05ول ) م يكن هعالك يأثير سلبي حلى  سبة الملح في الر وبة لعشا  وفعاليرة األديراء المجهريرة علرى البفيردوبكتريا المحليرة

وبادى
ء

( حن زيرادة مسرتوى الملرح أدى حلرى ا خفراض عردد األديراء 1065وجماعتره ) Lawrenceالجربن وأ زيمايهمرا اذ أولرح  

( حن للملرح يرأثيرا  مباشررا  علرى حعرداد 1006وجماعتهره ) Gomesوذكرر المجهرية و شا  اإل زيما  فري ح ضراج جربن الجردر، 

%  2 – 1و شا  األدياء المجهرية في حثعاء عملية اإل ضاج وي ثر على ح تاج اال زيما  وان أفضل مستوى يستخدم للملرح برين 

 % . 6لى أك ر من ( حن   سبة الملح في الر وبة بد يصل ح1000وجماعته ) Daigleفي عمليا  اإل ضاج ، وأشار 

( لتررأثير فترررة اإل ضرراج ديررث P<0.05%( وكا ررت الفروبررا  مععويررة ) 13.12 –1 5.16يراودررت  سرربة البرررويين بررين )      

( . ولرم 1002وجماعتره ) McSweeney(  و1002جماعتره      ) -Soda   Elاريفعت  سربة البررويين وهرذه العترائج يتفر  مرع 

ا  الجبن لكل الصفا  المدروسة إللافة عزال  البفيردوبكتريا المحليرة وبرادىيكن هعالك يأثير مععوي على مكو 
ء

الجربن وهرذه  

 (1000وجماعته ) Daigle( و 1002) Mistryو  Diankarالعتيجة يتف  مع 

( يولح ةفا  ويراكيز الببيتدا  الذائبة في الماء ذا  الوزن ألجزياي الوا ى1جدول )
ء

دالترون المفصرولة  322ابل مرن  

بداية و هاية اإل ضاج لجبن شبيه المرو تري العالجري وجربن السريطرة المعرتج فري الطريفرة المصرغرة  HPLCبوسا ة جهاز

Hynes (ويتضح مرن الجردول وجرود أربرع بمرم ببتيديرة والتري سرميت 1222وجماعته )والتري ظهرر  فري  2و  5و  1و  1

هذه القمم كا رت اكبرر  هايرة اإل ضراج  تيجرة التحلرل البروييعري الحاةرل فري الجربن لفعاليرة  أوبا  زمعية مختلفة وان مسادة

البفيدوبكتريا وبادى
ء

وجماعتره  El-Soda( و 1063وجماعتره ) Minagawaالجبن وهذه العتيجرة يتفر  مرع  مرا أشرار حليره  

وييعيرة للبفيردوبكتريا بوسرا ة ا زيمرا  ( والذين أولحوا القابلية التحليلرة البر1002وجماعته ) McSweeney( و 1001)

Exopeptidase 
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( صفات وتركيز الببتيدات الذائبة في الماء باستخدام البفيدوبكتريا لجبن شبيه المونتري وجبن السيطرة خالل 2جدول )

 بداية اإلنضاج

 

وقت الخروج )  رقم القمــة العزلـــة

 دقيقة (

 تركيز الببتيدة مساحة القمة

% 

 االســــم

 

2 

 

 

 1ببتيدة  24.914 14979 4.123 3

2ببتيدة  21.903 13168 6.127 5  

3ببتيدة  21.143 12711 7.282 6  

2ببتيدة  17.149 10310 9.492 1  

  

5 

1ببتيدة  18.554 5603 4.117 3  

2ببتيدة  24.775 20834 6.127 5  

3ببتيدة  21.247 17867 7.375 6  

2ة ببتيد 21.465 18051 9.568 1  

 

بادى
ء
 الجبن 

 

ببتيدة  1 13.855 8449 4.117 3  

ببتيدة  2 22.653 13814 6.108 5  

ببتيدة  3 20.388 12428 7.258 6  

ببتيدة  4 29.280 17855 9.457 1  

 

ل نهاية ( صفات وتركيز الببتيدات الذائبة في الماء بأستخدام البفيدوبكتريا لجبن شبيه المونتري وجبن السيطرة خال2جدول )

 االنضاج

 

وقت الخروج )  رقم القمــة العزلـــة

 دقيقة (

 تركيز الببتيدة مساحة القمة

% 

 االســــم

 

2 

 

 

 1ببتيدة  22.103 13387*2 4.140 3

 2ببتيدة  22.535 13649*2 6.125 5

 3ببتيدة  19.612 11878*2 7.303 6

 2ببتيدة  19.603 11373*2 9.482 1

 

5 

 1ببتيدة  13.999 6416*2 4.092 3

 2ببتيدة  22.671 10391*2 6.125 5

 3ببتيدة  24.117 11054*2 7.143 6

 2ببتيدة  22.914 10503*2 9.438 1

 

بادى
ء
 الجبن 

 

ببتيدة  1 20.748 15238*2 4.195 3  

ببتيدة  2 25.015 18372*2 6.258 5  

ببتيدة  3 21.366 15692*2 7.450 6  

ببتيدة  4 18.439 13542*2 9.855 1  

 

يم ررل الببتيرردا    6و  3و   2يم ررل الببتيرردا  المفصررولة بعمررر يرروم وادررد مررن اإل ضرراج واإلشرركال       5و  1و  1اإلشرركال     

يوم من اإل ضاج ويالدظ في جميع اإلشكال وجود بمة ةغيرة بداية الفصل  وهذه يم ل الحروامض االميعيرة  21المفصولة بعمر 

( ، ويالدظ حن الببتيدا  الذائبة في الماء يجمعت وأزداد يركيزهرا 1055خالل التصعيع وبداية اإل ضاج العواد )المتحررة ألحره 

 هاية اإل ضاج ولكن في مستويا  مختلفة ودسب مسادة القمة الظراهرة ، وبرد ظهرر  أربرع بمرم ببتيديرة متميرزة فري مسرتخلص 

ماء الجبن لعزال  البفيدوبكتريا وبادى
ء

 عتيادي وبتراكيز مختلفة .الجبن اال 

دليررل القابليررة  ) 1 (أعطررت مسررادة بمررم ابررل لكررل الببتيرردا  المفصررولة مقار ررة مررع عزلررة ربررم) 3 (وان عزلررة البفيرردوبكتريا       

يرة ، وان القمرم األربعرة بدا Exopeptidaseالتحليلة البروييعية العالية حذ يحللت هذه الببتيدا  الى أدماض اميعية بفعل ح زيمرا  
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دبيقرة وان الببتيردة   0.32والرابعرة   5.5وال ال رة   6.12وال ا يرة   2.15و هاية اإل ضاج ا فصلت في أوبا  مختلفة كا ت األولى 

هري ببتيردة  1وال ال ة والرابعرة هري ادتمرال ببتيردة ال الثيرة أو رباعيرة  وان الببتيردة ربرم   Dipeptideاألولى وال ا ية يكون  وع 

( حذ فصرلت الكار وسرين مرن لحرم ةردر 1226وذلك اعتمادا  على الدراسرة التري بامرت بهرا ألحراجي )  Carnosineالكار وسين 

ا فصررلت يحررت  فرر  ظررروف ببتيرردة الكار وسررين  1الردجاج بصررورة مختبريررة   مقار ررة مررع ببتيرردة الكار وسررين القياسرية والببتيرردة 

 القياسية وفي  ف  الفترة الزمعية .

 

دالترون وفري لروء  116 وسين يتكون من دامضين أميعين همرا الهسرتدين والبيتراااللين ويبلرز  وز هرا الجزياري ببتيدة الكار       

هذه العتيجة فان الجبن والمعتجا  اللبعية يحروي علرى هرذه الببتيردة  تيجرة لفعاليرة األديراء المجهريرة )البرادى
ء

( ولري  فقرط اللحروم 

وهذه الببتيردة لهرا دورهرا الحيروي واسرتخدامايها الطبيرة لإل سران األمرر الرذي يولرح واأل سجة العضلية الهيكلية والطيورالداجعة 

األهمية العالجية للجبن الذي أ تج ببوادى
ء

 . Bifidobacterium  sppشملت البفيدوبكتريا  

 

دة وز هرا ألجزياري ابرل هري ببتير 1فهي غير معروفة ومن المرجح جدا  لها دورها الحيوي والببتيدة  2و  5و  1حما الببتيدا        

 (Leu – Gly)ومن الم كد ان يكون هرذه ببتيردة البفيردوبكتريا الحيويرة والتري يكرون بوامهرا  Dipeptideوهي  وع  1من ببتيدة 

والتي يعتقد حن لها دورها الحيوي فري ح الرة عمرر اإل سران )  تيجرة يعراول المعتجرا  اللبعيرة المتخمررة ( والمسر ولة عرن ةرفا  

 ريا العالجيرررة والوبائيرررة ومقاومرررة اإلمرررراض وبصرررورة خاةرررة سرررر ان القولرررون  والمعررردة والحمايرررة مرررن بكتريررراالبفيررردوبكت

Helicobacter  pylori  ( المسببة للقردة المعديةDMI 1221. ) 

 

Oويعتقد       
,
keeffe ( حن ح زيما  1056وجماعته ، )peptidase يراكمهرا هي المس ولة عن ا تاج هذه الببتيدا  ويجمعهرا و

( يرروم مررن 112 – 62( حن هررذه الببتيرردا  يكررون متشررابهة دتررى عمررر )1051) Canguliو  Singhخررالل اإل ضرراج وبررد ذكررر 

وجماعتره  McSweeneyاإل ضاج وبعد دلك يبدأ في االختالف ويحولها حلى أدماض اميعية وهذه العتائج يتف  مع مرا أشرار حليره 

حذ الدظوا عدم وجرود اختالفرا  فري شركل وأوبرا  ظهرور  Lactobacilliام بكتريا ( في دراستهم لجبن الجدر باستخد 1002) 

( والرذين اسرتخدموا بكتريرا 1006وجماعته ) Gardinerبمم جبن المعامال  وجبن السيطرة للببتيدا  الذائبة في الماء ، والدظ 

paracasei  Lb. اء لجبن المعامال  وجبن السيطرة دترى مرع في جبن الجدر عدم وجود فروق في بمم الببتيدا  الذائبة في الم

 ( اشهر مع اإل ضاج . 6ولمدة )  Lb. paracasei استخدام مستوى عاٍل من بكتريا
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ببتيده 

1 

ببتيده 

1 

ببتيده 

5 

ببتيده 

2 

( الببتيدا  الذائبة في الماء في جبن المو تري االععيادي )السيطرة( بعمر يوم وادد اثعاء 5شكل )

 اال ضاج

خدام ( الببتيدا  الذائبة في الماء في جبن شبيه المو تري العالجي باست2شكل )

 يوم اثعاء اال ضاج 21بعمر  1عزلة البفيدو بكتريا 

ببتيده 

1 

ببتيده 

1 

ببتيده 

5 

ببتيده 

2 

 1ببتيده 

 1ببتيده 

 5ببتيده 

 2ببتيده 

 ( الببتيدا  الذائبة في الماء في جبن شبيه المو تري العالجي باستخدام1شكل )

 بعمر يوم وادد اثعاء اال ضاج 1عزلة البفيدو بكتريا 

 1ببتيده 

 1ببتيده 

 5ببتيده 

 2ببتيده 

 ( الببتيدا  الذائبة في الماء في جبن شبيه المو تري العالجي1شكل )

 بعمر يوم وادد اثعاء اال ضاج 3باستخدام عزلة البفيدو بكتريا 
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