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سمكة عضالتاالنزیمات في بعض البروتینات الكلیة و علىثیر الماء المعالج مغناطیسیا أت

  Cyprinus carpioالكارب

  1محمدفهام جاسم       2علي شنیار فارس        1عبد علي ذاكر. د.أ
  كلیة العلوم/ار بجامعة االن1

  كلیة التربیة/ الجامعة العراقیة2

                     4/1/2012: تاریخ االستالم

  الخالصة

(الشائعالكاربض اسماك تم تعری          Cyprinus carpio24-25 إلـى مـاء معـالج مغناطیسـیا) غـم "

متابعة التغیرات التـي لالعضالت استعملت.أیام8لفترةكاوس3000و1500و750مغناطیسیة مختلفة شدد ب

 Alkalineنزیمــاتإلفعالیــة كــل مــن اكــذلكو ا یــالمرحلــة كهربائتینــات ة البروتینــات الكلیــة والبرو كمیــعلــىتطــرأ

phosphatesوAspartate transaminaseوAlanin TransaminaseوAcid phosphates  

األسـتریز طـرز انـزیمأثیرات علـى كما استخدمت طریقة الترحیل الكهربائي لمتابعة التـ  . بأستخدام الطریقة الطیفیة

Esterase بواسـطةوالمصـبوغة علـى الهـالم المتعـدد االكریالمایـدالمرحلةα-naphthyl acetate  . وقـد أظهـرت

لــم و ،ولجمیــع الشــدد االســماك الــى المــاء الممغــنط العضــالت عنــد تعــریضاالنزیمــات فــي أرتفــاع فعالیــة نتــائج ال

  .نزیم االستریز إحزم تغیرات في عدد او كثافة تظهر
  

The effect of magnetically treated water on the total protein and 
some enzymes in the muscle of Cyprinus carpio L.

A. A. Thaker1       A. S.Faris2         F. jassim1

University of Anbar / College of Science 
Iraqi University / College of Education

Abstract  
The fish Cyprinus carpio L.(24-25gm) were exposed to the water magnetically 

treated with different magnetic intensities (750, 1500, 3000) Gauss, for a period of 8 
days. 

The muscle was used to follow the changes in the total proteins and 
electrophoresis proteins, as well as the activity of some enzymes (Alkaline 
phosphates, Aspartate transaminase, Alanin transaminase and Acid phosphates) using 
spectrophotometric methods. The electrophoresis method was also used to follow up 
the effects on the Esterase bands which stained by α-naphthyl acetate .

The results showed an increase in the activities of the enzymes in the 
muscle when exposing the fish to the magnetized water. The number and intensity of 
electrophoresis esterase bands didn’t change.
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المقدمة

فهو ینظم كافة العملیات الحیویة في الخلیة الحیة ر اهمیة في جسم الكائن الحيالماء هو المركب األكث         

كمــا انــه .)27(مــن هضــم وٕامتصــاص  ونقــل المــواد الغذائیــة الــى األنســجة وٕازالــة الســموم والفضــالت مــن الجســم

  .)16(ئن الحيأساسیا في وظائف األنزیمات والهرمونات المختلفة التي تنظم اداء الوظائف الحیویة في جسم الكا

مـــواد المـــالح و الابـــین جزیئـــات المـــاء والبروتینـــات و یمتلـــك المـــاء المعـــالج مغناطیســـیا قـــوى ملزمـــة مّعدلـــة

كما وجد ان شرب المـاء .)24و23و22و9( الموادمعدنیة وله القدرة على إذابة األنواع المختلفة من األمالح و ال

ائي ونشــاط ذســي قــد احــدث تــاثیرات علــى الــوزن والتحــول الغــالممغــنط او تعــریض الحیوانــات الــى المجــال المغناطی

  .)29و26و4(المبایض

المجال المغناطیسي في االنواع المختلفة لالسماك التي یحدثها تاثیرات باللقد اهتم العلماء والباحثین 

نطقة في م troutrainbowوجود مستلمات مغناطیسیة في سمكةفقد اكتشف . )الى جانب الحیوانات االخرى(

تتغیر التأثیرات بتغیر نوع االسماك وكذلك بتغیر . )35و8( الجمجمة في الطبقة النسیجیة تحت العضو الشمي

وجد ان من االسماك ما  یتجه نحو الشباك التي تحوي على مادة مغناطیسیة فقد الشدة المغناطیسیة المستخدمة  

المجال واتجاه اجنة االسماك باتجاه ,)13(مما ساعد على زیادة اعداد االسماك التي یتم صیدها

ن ا، والتأثیر سلبا على النمو الجنیني وزیادة سرعة دور )25(والتاثیر على المستوى الهورموني،)38(المغناطیسي

لقد درس تأثیر المجال المغناطیسي على . )7(، اال ان بعض االسماك لم تتأثر بالمجال المغناطیسي)14(الدم

.)19(المزارع النسیجیة ووجد ان هذه الخالیا تصطف بتوافق مع المجال المغناطیسيالخالیا العضلیة في 

الفوسفات /وحدوث تغیرات مهمة في االیض الفوسفاتي عالي الطاقة من خالل التغیرات في كال من الكریاتین

  . )10(الالعضوي واالس الهیدروجیني عند تحفیز عضلة الضفدع مغناطیسیا

بعـض علـى البروتینـات الكلیـة الذائبـة و " إختبار تأثیر الماء المعالج مغناطیسیاهو البحث هذاالهدف من        

ALTو  ASTنـــزیمین النـــاقلین لمجموعـــة االمـــین الفوســـفاتیز القاعـــدي والفوســـفاتیز الحامضـــي واال(االنزیمـــات 

  .سیولوجي لالسماك على تنشیط او تثبیط اوجه النشاط الفوامكانیة استخدامها كمؤشر مبكر ، )واالستریز

  ق العملائلمواد وطر ا

  جمع النماذج 

.2010خـالل كـانون االولفي بغدادمن مزرعة حقول الرضوانیةCyprinus carpioجمعت اسماك 

وفـي المختبـر .فلینیـة مملـؤه بمـاء المزرعـةوضعت االسماك اثناء نقلها من مكان الصید الى المختبر فـي حاویـات

سم مزودة بماء عذب خال من الكلور وتهویة اصطناعیة مع 30)×30×60(ابعاد بوضعت في احواض زجاجیة

غــذیت االســماك بعلیقــة .ســمكة12فــي كــل حــوض وضــع .) 1كمــا یظهــر فــي الشــكل (مســتمرة للمــاءترشــیح 

    تراوحـــت بـــینوبـــاوزان متقاربـــةســـم(12-10)الطـــول تراوحـــت بـــیناختیـــرت اســـماك متســـاویة.غذائیـــة تجاریـــة

  .)غم25–24(

"امغناطیسیجالاء المعتعریض الحیوانات الى الم

1500كــاوس والثــاني750الجهــاز االول ذو شــدة, لمعالجــة المــاء مغناطیســیااجهــزةاســتخدمت ثالثــة

تركـــت الحیوانـــات فـــي .رة العلـــوم والتكنولوجیـــا العراقیـــةوزامختبـــراتفـــيمصـــنعة,كـــاوس3000كـــاوس والثالـــث

) 1(المنضــومة الموضــحة فــي شــكل فــيالمعــالج مغناطیســیاالمــاءبعــدها تــم تعریضــها الــىالمختبــر لمــدة اســبوع 

  .ثمانیة ایام الى جانب حیوانات السیطرةةولمد
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مخطط  توضیحي وصورة فوتوغرافیة لمنظومة تعریض االسماك للماء المعالج مغناطیسیا .1شكل 

  )انبوب مرن لتدویر الماء- 4, مغناطیسيجهاز-3, مضخة ماء مع مرشح-2, حوض زجاجي-1(

  تحضیر النماذج

  

العضالت ووزنت بمیزان التعریض تم قتل االسماك بطریقة التنخیع واستؤصلتعملیة بعد انتهاء 

-0.1M  Tris)نس باستعمال محلول دارئاحساس ثم وضعت في محیط ثلجي باستخدام جهاز المج HCl 

pH) بنسبة) لدراسة ) حجم/وزن (2:1وبنسبة ,وى البروتینات وفعالیة االنزیماتمحتلدراسة )حجم /وزن5:1

  .لحین اجراء التجارب20-فصل الرائق من المستخلص وحفظ بدرجة . طرز البروتینات

  

  قیاس كمیة البروتینات 

حسب )Biuret  methed )17قدرت كمیة البروتینات في المستخلص باستعمال طریقة بایوریت 

وتعتمد هذه على تفاعل ایونات النحاس في الوسط القاعدي مع )BIOLOBO(بالشركة المنتجة العدة الخاصة 

  .اللون والذي تتناسب شدته مع تركیز البروتین في العینةدیة وینتج عنها مركب معقد بنفسجياألواصر الببتی

  

  )ACP(قیاس فعالیة إنزیم الفوسفاتیز الحامضي 

& Fishmanة طریقنزیم حسبإلتم قیاس فعالیة ا Lerner)12( الخاصة بالشركة الموادوباستخدام

بفعل انزیم  para-nitrophenylphosphateتحلل على تعتمد هذه الطریقة ).BIOLOBO(المنتجة 

  .phosphateو paranitrophenolالفوسفیت الحامضي الى 

  

  ASTوALTمین تقدیر فعالیة اإلنزیمین الناقلین لأل

الخاصة بالشركة المنتجة الموادحسب)Reitman & Frankel)31ة استخدمت طریق

)BioMerieux( التي تعتمد قیاس البایروفیتpyruvate أو االوكزولواستیتoxaloacetate المتكونة بفعل

  .dinitrophenylhydrazine-2,4بوجود المادة األساس لكل إنزیم ومادة اإلنزیمین
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  الترحیل الكهربائي 

انـزیم البروتینـات و طـرزالترحیل الكهربائي لتحدید في) Hames & Rickwood)18طریقةاعتمدت

حیـث ). Poly acrylamide gel(األسماك باستخدام هالم متعدد االكریالمایـد عضالت في مستخلصاالستریز

Coomassie brilliant blueتم صبغ حـزم البروتینـات باسـتخدام صـبغة كوماسـي الزرقـاء  R، م االسـتریز وحـز

       .  α-naphthyl acetateباستخدام المادة االساس

                                                                                                                             

  Statistical Analysisالتحلیل اإلحصائي 

  باتبـاع التصـمیم العشـوائي الكامـل) one way analysis(باتجـاه واحـدالتحلیـل األحصـائي اجـري

 0.05المعدل وعلى مستوى معنویـة ) Least Significant Difference(ستعمال اختبار اقل فرق معنوي اوب

)2(.  

  

  والمناقشةالنتائج

  البروتینات الكلیة

عدم ظهور اي تغییرات على الحزم البروتینیة المرحلة كهربائیا لعضالت االسماك )2(یوضح الشكل 

  .الموجودة تحت تأثیر شدد مغناطیسیة مختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  كاوس3000كاوس 1500كاوس 750السیطرة     

مستخلص ولمدة ثمانیة ایام على حزم البروتینات فيبشدد مختلفةتأثیر الماء المعالج مغناطیسیا .3شكل 

  السماك الكارب العاديالعضالت

  

و 2.37في العضالتهذه الكمیةارتفاع في كمیة البروتینات الكلیة الذائبة اذ بلغت ) 3(یبین الشكل 

1.12وقد بلغت .على التواليى والثانیة والثالثةجموعات االولدیسیلتر في اسماك الم/غرام2.13و2.17

) LSD(وعند اجراء اختبار المقارنة بین المتوسطات .مجموعة السیطرةفي عضالت اسماك دیسیلیتر/غرام

ولم تظهر فروقات معنویة بین , عامالتلوحظ وجود فروقات معنویة في البروتینات بین السیطرة وجمیع الم

نة مع مقار ) P<0.05(المعاملة األولى والمعاملة الثانیة في حین أبدت المعاملة األولى والثانیة فروقات معنویة 

  .المعاملة الثالثة
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كمیة البروتین الكلي في مستخلص لمدة ثمانیة ایام فيبشدد مختلفة"مغناطیسیاالجعتأثیر الماء الم.3شكل 

  )LSD= 0.19(العاديالكاربالعضالت في اسماك 

  

  )ACP(إنزیم الفوسفاتیز الحامضي

فـــي العضـــالت عنـــد التعـــریض للمـــاء ACPزیم نـــٳفـــي فعالیـــة ) P<0.05(بینـــت النتـــائج ارتفـــاع معنـــوي

لتــر علــى / وحــدة41.1و39.9و38.5نــزیم إلإذ بلغــت فعالیــة ا)4(بشــدد مختلفــة الشــكل" المعــالج مغناطیســیا

وعنـد اجـراء أختبـار المقارنـة .لتـر للتجربـة الضـابطة/ وحـدة22.7التوالي في الحیوانات المعاملة في حین سـجلت 

وجمیع المعامالت تجربة السیطرة نزیم بین إلفعالیة افي) P<0.05(فرق معنويلوحظ) LSD(بین المتوسطات 

  .كما لوحظ فرق معنوي بین المعاملة األولى والمعاملة الثانیة والثالثة  وبین المعاملة الثانیة والثالثة

  

  

  

  

  

  

  

  

الفوسفاتیز نزیم لمدة ثمانیة ایام في فعالیة ٳبشدد مختلفة"تأثیر الماء المالج مغناطیسیا.4شكل 
  )LSD=0.37(العاديالكاربفي مستخلص العضالت في اسماك) ACP(الحامضي

  )ALTو AST(االنزیمات الناقلة لالمین

  .في العضالتALTو  ASTاالنزیمین في فعالیة " تأثیر الماء المعالج مغناطیسیا) 5(یبین الشكل   

 ,535بینما سجلت  مجموعة السیطرةللتر في حیوانات م/وحدة443في العضالت ASTبلغت فعالیة انزیم

المقارنة بین اختباروعند اجراء.على التواليبالماء الممغنطفي المعامالت الثالثة مللتر /وحدة 529 ,534
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ولم تظهر فروقات وجمیع المعامالتالسیطرةبین ) P<0.05(ظهرت فروقات معنویة ) LSD(المتوسطات 

  . تمعنویة بین المعامال

 ,213 ,214كانتو مجموعة السیطرةمللتر في حیوانات /وحدة 52.5فقد كانت فعالیته ALTنزیماالاما

) LSD(وعند اجراء اختبار . على التواليالمعامالت االولى والثانیة والثالثة اسماك في مللتر /وحدة208

ملة الثانیة والثالثة ولم تظهر فروقات معنویة والمعاملة األولى والمعامجموعة السیطرةوجدت فروقات معنویة بین 

  . بین المعاملة الثانیة والمعاملة الثالثة

  

  

  

  

  

  

  

  

               ) ALT)LSD= 5.39نزیم ٳلمدة ثمانیة ایام في فعالیة " تأثیر الماء المالج مغناطیسیا.5شكل 

  العاديالكاربفي مستخلصات العضالت في اسماك )  =AST )3.4LSDو

  Esteraseإنزیم االستیریز

علـى حـزم كـاوس 3000و1500و750  بالشـدد امغناطیسـیتأثیر الماء المعـالج ) 6(یوضح الشكل 

وتبــین عــدم وجــود , علــى الهــالم المتعــدد األكریلمایــد فــي مســتخلص العضــالت" المرحــل كهربائیــاإنــزیم األســتیریز 

  .یزم األستیر كثافة حزم إنزیاعداد حزم اوفات فياختال

  

  

  

  

    

  

  

  

  كاوس3000كاوس  1500كاوس    750السیطرة  

على حزم مجموعة السیطرةتأثیر الماء المعالج مغناطیسیا بالشدد الثالث ولمدة ثمانیة ایام ومقارنته ب.6شكل 

  اسماك الكارب العاديانزیم االستریز في مستخلص
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الكارب سماكعضالت افعالیة االنزیمات فيكمیة البروتینات الكلیة الذائبة و وجود تغیرات فيلوحظ 

، ویمكن ان یعزى ذلك الى التاثیرات التي حدثت لمدة ثمانیة ایامالتي تركت تعیش في الماء المعالج مغناطیسیا 

فالمجال المغناطیسي یؤثر في طبیعة االواصر الهیدروجینیة بین جزیئات الماء ویغیر .ص الماءعلى خصائ

وزیادة االوكسجین المذاب في الماء والتوصیل الكهربائي والتغیر في سرعة د السطحيمثل الشهكثیر من خواص

23و11(والفیتامیناتاالمالحو معادنقابلیة على اذابة الالزیادة الكثافة واللزوجة و التفاعالت الكیمیائیة مثل 

) polarization(ستقطابیةزیادة اعلى جزیئات الماء یحدث بسبب لمجال المغناطیسي ن هذا التاثیر لا.)24و

مما یجعلها تؤثر على الجزیئات المجاورة تباعد الشحنات الموجبة عن السالبة،جزیئات الماء وهذا یؤدي الى

  .)36و14(التفاعالت االیضیة داخل الخلیةوهذا بدوره قد یؤثر على وتغیر خواصها،

تكون من وحدات اساسیة تدعى الحوامض تاحد المكونات االساسیة لبروتوبالزم الخلیة هيالبروتینات

األمینیة وتحتوي جزیئات الحامض األمیني على مجموعة الكاربوكسیل الحامضیة ومجموعة األمین القاعدیة 

في تركیز البروتین الكلي الذائب في " معنویا" بینت النتائج ارتفاعا.)6(مرتبطة مع بعضها بواسطة اواصر ببتیدیة

قد یكون السبب المحتمل في ارتفاع كمیة البروتین هو تكوین , "ء المعالج مغناطیسیاالعضالت عند التعرض للما

عند الجرذانلوحظ مثل هذا االرتفاع في بالزما . )20(مختلفة ةیلشدد مغناطیسبروتینات جدیدة نتیجة التعرض 

  .)21(تسال1.5و 1و 0.5تعریضها للمجال المغناطیسي بقوة 

النزیمات المحللة الذي یخزن في الالیسوسومات بعد صنعه، ویقوم بتحریر الفوسفاتیز الحامضي احد ا

الحدید ، ویحوي في مركزه على ایوناتملیة هضمه لجزیئات المواد االخرىالمجامیع الفوسفاتیة خالل ع

ي في احد اعضاء اسماكلوحظ في هذه الدراسة ارتفاع في فعالیة انزیم الفوسفاتیز الحامض. )37و28(والزنك

، وقد تعود هذه الزیادة في فعالیة هذا االنزیم الى تأثیر جزیئات الماء الممغنطة على الكارب وهي العضالت

تركیب جزیئات االنزیم بصورة معینة مما یكسبها فعالیة اضافیة كما هي الحال في التاثیر المحتمل للمجال 

لوحظت زیادة في فعالیة الفوسفاتیز الحامضي وعلى التوازي. )30(مالمغناطیسي على الموقع الفعال لهذا االنزی

  .)3(عند تناولها الماء الممغنطHy-line brownالبالزما المنویة في دیكة و بالزما الدم في

في االعضاء المختلفة الجسام ALTوASTینتشر كل من االنزیمین الناقلین لمجموعة االمین 

موعة االمین من االحماض االمینیة االنزیمات على نقل مجوتعمل هذه،)93(الكائنات الحیة وبتراكیز مختلفة

باالضافة الى مساهمة هذه االنزیمات في تحریر الطاقة من البروتینات في ، )15و1(الى االحماض الكیتونیة

لمعاملة االسماك لوحظ في هذه الدراسة ارتفاع معنوي في فعالیة االنزیمین في العضالت كاستجابة. )5(الخلیة

، وربما یعود هذا االرتفاع الى زیادة النشاط االیضي لالسماك بفعل وجودها في الماء لماء الممغنطبا

لقد لوحظت زیادة في فعالیة االنزیمین في .والذي تعمل جزیئاته ثنائیة القطبیة كمغانیط صغیره)36(الممغنط

الفعالیة انخفضت في ر لوحظ انومن جانب اخ.)34و32(بالزما الجرذان المعرضة الى المجال المغناطیسي

  .)33(مصل خنازیر غینیا المعرضة الى المجال المغناطیسي 

لالسترات الى كحول وحامض وذلك بفصل االواصر انزیم االستریز هو احد االنزیمات المحللة

على المادة جزیئیة متعددة معتمدةاالنزیم اشكال ولهذا ،الكیمیاویة بوجود الماء بعملیة تدعى بالتحلل المائي

الكارب من خالل دراسة انزیم االستریز في عضالت سمكة. االساس والتركیب البروتیني والوظیفة البایولوجیة

ال . تفي مستخلص العضالحزمالفيیالحظ اي تأثیر لموالمرحل كهربائیا على الهالم المتعدد االكریالماید 

م االستریز بصورة عامة وعلى الحزم المرحلة كهربائیا توجد ایة دراسات حول تأثیر الماء الممغنط على انزی

  .بصورة خاصة سواءا في االسماك او اي حیوان اخر
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تغیرات كمیة ونوعیة في فعالیة بعض یسببنستنتج من هذه الدراسة ان الماء المعالج مغناطیسیا 

ذا االتجاه قد تعطي فوائد دراسات اخرى في ه.اسماك الكاربعضالتاالنزیمات المحللة والناقلة لالمین في 

  .في تربیة وتكثیر االسماك) بشدد او فترات معینة(مهمة الستخدام الماء الممغنط
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