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 المقدمة : 
 بأنيػػ  تتميػػز األمينيػػ   األحمػػ ض بعػػض ذلػػؾ  ومػػ . البروتينػػ ت بنػػ   أسػػ س بأنيػػ  األمينيػػ  األحمػػ ض تعػػرؼ     

 ىػػ  والميثيػػونيف اآلرجنػػيف. المختمفػػ  األيػػض عمميػػ ت فػػ  تشػػ رؾ وكػػذلؾ  Wu, (2009) وظيفيػػ  أمينيػػ  أحمػػ ض
 المركبػػ ت مػػف مقدمػػ  بمث بػػ  فإنػػو البروتينػػ ت  فػػ  الييكمػػ  دوره إلػػ  ب إلضػػ ف :  الوظيفيػػ  األحمػػ ض تمػػؾ مػػف واحػػد
 أمػػػ . األخػػػر  األمينيػػػ  واألحمػػػ ض أمينػػػ ت البػػػول  آغمػػػ تيف  النيتريػػػؾ  أوكسػػػيد ك ليوريػػػ   بمسػػػ رات منيػػػ  تنػػػت  التػػػ 

 أجسػ دن  فػ  ينػت  أف يمكػف أنػو يعنػ  ممػ  أس سػي   شػبو أمينيػ  أحمػ ض ىػف والميثيونيف ف آلرجنيف التغذوي الج نب
 أس سػػيو أمينيػػ  أحمػػ ض أيضػػ  ُيعػػد   فإنػػو   ذلػػؾ ومػػ . الغػػذا   النظػػ ـ مػػف المػػأخوذة األخػػر  األمينيػػ  األحمػػ ض مػػف

 مف العديد ف  ر يس  ع مؿ ولي (.  ذلؾ إل  وم  وااللتي ب ت  واإلص ب ت  الشديدة  الحروؽ) الح الت ف  مشروط 
زالػ  البػروتيف تخميؽ ذلؾ ف  بم  اإلنس ف  جسـ ف  األدوار  مػف والمصػنع  األمونيػ   مخمفػ ت مػف المنتجػ  السػموـ وا 

 (.1986 وآخروف  Visek ) النيتروجيف ىدـ
 

 
 يوضح آلية عمل األحماض األمينية داخل جسم الحيوان (1) شكل
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  History of Arginine    اآلرجنينعن نبذة 
 20 مف وكذلؾ واحد (L- ) الت  لي  شكؿ األميني  حد األحم ضأ ىو( Arg الكمم  مختصر) اآلرجنيف        

أنو مستخمص  وذكر  1886 ع ـ ف  مرة ألوؿ آرجنيف - ػل عزؿ تـ. شيوع  األكثر الطبيعي  األميني  األحم ضمف 
 ذلؾ ومنذ (Steiger   1887و  Schulze) (Ernst Schultze) السويسري الكيمي    قبؿ الترمس مف نب ت مف

 اكتش ؼ وتـ .نشط بحث  مج ؿك األميني  األحم ض ركزت عم  األعض   وظ  ؼ وعمـ الحيوي  والكيمي   الحيف 
. (Soderman   2013) (NO) النيتريؾ أكسيد لتوليؼ الوحيدة الفسيولوجي  الي م  الركيزة ىو آرجنيف - ػلأف 
 مف لمكثير الح  الك  ف ف  ضروري غير أنو وىذا يعن  أس س   شبو أمين  كح مض آرجنيف -ؿ  وصؼ تـ وقد

لمح مض  المستو  األعتي ديالمختمف    المرضي  الح الت ف  أو  ف  الك  ن ت الن مي توجد  أف يجب ولكف  المب  ف
 .µmol  (Morris   2004)) 200 -100) نط ؽ الدـ يق  ف  بالزم ف   آرجنيف -ؿ  األمين  
األحم ض األميني   تتميز بأني  لبروتين ت. وم  ذلؾ  بعض اتعرؼ األحم ض األميني  بأني  أس س بن   كم        

واحد مف تمؾ  وى اآلرجنيفوكذلؾ تش رؾ ف  عممي ت األيض المختمف .  (Wu , 2009) وظيفي أحم ض أميني  
الييكم  ف  البروتين ت  فإنو بمث ب  مقدم  مف المركب ت الت  تنت  مني    ض الوظيفي  : ب إلض ف  إل  دورهاألحم

 الج نب التغذوي أم ن ت واألحم ض األميني  األخر . كسيد النيتريؾ  أغم تيف  البول  أميو بمس رات ك ليوري   أ
 يمكف أنو يعن  مم   أس س  شبوح مض أمين   أي(  amino -5-guanidinovaleric acid-2ىو )  آلرجنيفف

 أيض  عد  يُ  فإنو   ذلؾ وم . الغذا   النظ ـ مف المأخوذة األخر  األميني  األحم ض مف أجس دن  ف  ينت  أف
 - ػل (. ذلؾ إل  وم  وااللتي ب ت  واإلص ب ت  الشديدة  الحروؽ)الح الت  ف  مشروط أس س  أمين  مض ح

زال  البروتيف تخميؽ ذلؾ ف  بم   اإلنس ف جسـ ف  األدوار مف العديد ف  ر يس  ع مؿ ىو آرجنيف  السمـو وا 
 .1986)   وآخروف (Visek النيتروجيف ىدـ مف والمصنع  األموني   مف مخمف ت المنتج 

 

أض ف  الح مض  أفو    والجموت ميف الكري تيف  (NO) النيتريؾ ف  تصني  أوكسيد ميـ أيض  ىو نيفآرج - ـل     
   McConnell) ف  الجسـ( NO)النيتريؾ  أوكسيد مستوي ت يرف م  المكمالت الغذا ي   نيفآرج -ؿ األمين  
يمكف تصنيعو بكمي ت ك في  تسد ح ج  الجسـ مف المركب ت أو العن صر الغذا ي  ف  جسـ الك  ف ال (. ألنو 2007

مف  اآلرجنيف عد  يُ  و  الجسـ.الح  ؛ لذلؾ يتطمب أض فتي  لمجسـ لتعزيز عمؿ ىذا الح مض األمين  داخؿ 
تنت  الت  لمركب ت امقدم  ف  يو ف(. Wu    2009العن صر الغذا ي  الضروري  لتغذي  األن ث الثديي ت الحوامؿ )

(   أورنيثيف  وغيرى  مف المركب ت NOالعديد مف المركب ت النشط  ب يولوجي   بم  ف  ذلؾ أوكسيد النتريؾ )
ع دة بن   الم دةNO and polyamines  )ي  األخر . من  ( الميم  ف   تحفيز وتك ثر الخالي  وحركتي    وا 

وتشير نت    الدراس ت ال   .(Wu   a2009 وع  ي  األوعي  الدموي  لتدفؽ الدـ ) دةزي الخموي   األوعي  الدموي   و 
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 المعرض  لؤلص ب  بيذا الحيوان ت ف  الدـ ضغط ارتف عنشو   يمن  نيفأرج -ؿ أف المع مم  ب لح مض األمين  
 الذيف والمرض  األصح   البشر ف  واالنبس ط  االنقب ض  ضغط الدـ ف  سريع    انخف ض    يسبب أيض   و  المرض
  .عند المع مم  بوف  األس س  الدـ ضغط ارتف ع مف يع نوف
 لمحيوان ت األقص  النمو لتحقيؽ ك في  غير الح لي  الغذا ي  النظـ ف  المزود اآلرجنيف فإف ذلؾ  عم  وعالوة      
 مف كبيرة كمي ت تدخؿ ال(. 2007  وآخروف Mateo) األقص  التن سم  األدا  أو الحميبعم    غذتت الت 

يتحمؿ  اآلرجنيف غذا  مف٪ 40 ألف وذلؾ الب لغيف  ف  الدموي  الدورةوتدور  الفـ طريؽ عف تعط  الت  اآلرجنيف
 ذلؾ  مف النقيض عم (. 2007  وآخروف Wu) األوؿ التمريري الغذا   التمثيؿ عممي  ف  الدقيق  األمع   ف 

 .الدقيق  األمع   مفالم ص   الظي ري  الخالي  ف  زأنزيـ األرجيني نش ط مف القميؿ ىن ؾ
 سوا  العممي ت  مف العديد ف  وتش رؾ الجسـ ف  الخالي  مف متنوع  مجموع  تنتجو غ ز ىو النيتريؾ أوكسيد     

 النتريؾ  أوكسيد انزيـ م  التف عؿ طريؽ عف آرجنيف -ؿ مف النيتريؾ أوكسيد توليد يتـ. المرضي او  الفسيولوجي 
 العضالت إل  الدـ تدفؽ بزي دة تسمح ألني    فعؿ رد ىو األوعي  توس . األوعيو الدموي  توسع  عم  يعمؿ مم 

 .(McConnell   2007 )عف طريؽ الدـ  والمغذي ت األوكسجيف مف كثرة توفير وب لت ل  واألنسج  
 

  المبائنفي  اآلرجنينأيض 
 مم  الثديي ت خالي  ف  مج مي  مف االنزيم ت أرب  قبؿ داخؿ الجسـ مف اآلرجنيفحمؿ الح مض األمين  يُ       

 (  NO) النيتريؾ كسيدو أ  أميف بول  غموت م ت  -ؿ  بروليف  -ؿ  يف أورنث اليوري   الني ي  ال  إنت ج يؤدي ف 
 إنت ج نيف آرج -ػل يضأل ومف بيف المركب ت الميم ( 3( و )2شكؿ )(. Morris  2004)أغم تيف  الكري تيف 

األوعي  الدموي .  لبط ن االسترخ    بع مؿأيض    سم ي الذي(. 1987وآخروف   Palmer )( NO) اوكسيد النتريؾ
 اإلش رات والجزي  المسؤوؿ عف نقؿ الس م   الجذري لمخالي   العصب   الن قؿو  المن عي   ستج ب تلؤل وسيط ىوو 

 ؤلجس ـ المنتج لكردود فعؿ دف عي    المختمف  السموكي ت تنظيـدوره ف   إل  إض ف . الجسـ ف  واس  نط ؽ عم 
تأثيرات معين  عند زي دة تركيزه داخؿ  (NO) ومف ن حي  أخر  ألوكسيد النتريؾ   والقفز  لركضك ألوكسيد النتريؾ

 تأثيرات( NOلمػ) أف يعتقد ذلؾ  عم  وبن    الب لغ  الف راف ف  المظمم  الفترة خالؿ الجسـ مني  زي دة مدة النـو
  (.2000  وآخروف Da Silva) الطور ثن  ي 

لؾ أعتبر أس سي   ألجس ـ الحيوان ت وحيدة المعدة الت  تكوف غير ق درة عم  تصنيعو لذ اآلرجنيف وألىمي       
الت  ومف بيف المص در الغذا ي   .(2010  آخروفو  Hiramoto) جسـ   لذلؾ يجب توفيره ف  الغذا داخؿ ال
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 األلب ف منتج ت مثؿ الحيواني   المص در: ذلؾ ف  بم  األطعم  مف واسع  مجموع  اآلرجنيفعم  وفره مف  تحتوي
 سمؾ المث ؿ  سبيؿ عم )وكذلؾ األحي   البحري   الخنزير والدواجف و البقر ولحوـ( والزب دي والحميب  لجبفك)

 السودان  والفوؿ والشوف ف السودا  والحنط  الحنط  نب تي  مثؿوكذلؾ مص در (  والقواق  والروبي ف والتون  السمموف
 والموز والخس والخي ر والفجؿ والممفوؼ والثوـ والبصؿ المع مؿ حراري    الصوي  وفوؿ والف صولي     والمكسرات

 (واألبق ر البشر ذلؾ ف  بم ) الثديي ت معظـ حميب ف  منخفض ولكنو (.2008  وآخروف King) وغيرى  والخوخ
(Wu  2017.) 

 والتوازف الوظ  ؼ الفسيولوجي  لمجسـ ف  ميم    دورا ويمعب لمبشر أس س  أمين  ح مض اآلرجنيفويعتبر       
 تحت والتغذي  اآلرجنيف األيض ف  متزايد اىتم ـ ىن ؾ وىكذا (. 2002  وآخروف Flynn) ف  األنس ف البدن 
 الكيمي  ي  والسم ت المتعددةمس رات األيض  إف. )Morris , 2006والمرضي  ) الفسيولوجي  الظروؼ مختمؼ
 والغدد العصب  والجي ز الدموي  واألوعي  القمب أنظم  ف  متعددة وظ  ؼ عم  العمؿ مف اآلرجنيف تمكف الفريدة
 ـنظي اآلرجنيفبأف  اكتش ؼ تـ ذلؾ ب ألض ف  ال  (. 2007  وآخروف Calabrese) المن ع الجي ز و  الصم  
 تخميؽ ف  أس سي  أدوارا تمعب الت  الخمي ف   اإلش رات مس رل  rapamycin (MTOR) مف الميك نيك  اليدؼ

 يمؤخرا أصبحت المكمالت الت  تحتو و  (.2011  وآخروف Kim) الخموي الييكؿ وتعديؿ الخالي  تك ثر البروتيف 
و كذلؾ زي دة ىرموف  النتريؾ عم  زي دة معدؿ أوكسيد اآلرجنيفنظرا لقدرة  واس تحظ  ب ىتم ـ  اآلرجنيفعم  

 .الت الكوليستروؿ و الممح ب لجسـالنمو و التحكـ بمعد

أدوارا متعددة ف  عممي  التمثيؿ الغذا   لمحيواف مف خالؿ العمؿ كركيزة لتخميؽ البروتيف   اآلرجنيفيمعب       
  Kimي  ت األيضي  الي م   بم  ف  ذلؾ أكسيد النيتريؾ )ودوره ف  دورة اليوري  الكبدي   وتمييدا لتجمي  الجز 

خالؿ  مف  اآلرجنيف أف الدراس ت أظيرت وقد. (2007  وآخروف Kim(. واألمين ت المتعدده )2005  وآخروف
حيث أف . الوظ  ؼ ىذه مف العديد مف خاللي  تحسيف يمكف  والمس رات الفسيولوجي  األيضي  المتنوع  المس رات
تحرير   يسيؿ فإنو. البن  ي  والبروتين ت واليرمون ت اإلنزيم ت مف متنوع  مجموع  إنت ج ف  يش رؾ اآلرجنيف
 الغدة تنتجو الت   (ADH)التبوؿ  مض د يرموفل مكوف وىو. والبروالكتيف الكموك جوف   األنسوليف النمو  ىرموف
 مفت ح وىو .الخالي  الممف وي  إنت ج ويعزز الدرقي  الغدة اآلرجنيفإذ يحفز   وكذلؾ يعمؿ كمعزز لممن ع .  النخ مي 

 الدورةالدم غ وكذلؾ عم   عم  إيج ب  تأثير لو اآلرجنيف.  لجروحوا الحروؽ مف الشف   لتعزيز اآلرجنيف لقدرة ى ـ
 عف الن جم  المعدة قرح مف  يشف و  يق  وكذلؾ. الذكور لد  الجنس  األدا  يعزز أنوكم  . الجسمي  الدموي 
خالي  المعوي  موضعي   ال  ال ف  يتـ تحويمو السيتروليفأغمب  الوالدة  حديث  ف . (Gad  2010) مختمف  عوامؿ
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 العضو وىذا  يذكر يك د ال الكبد طريؽ عف سيتروليفال امتص ص لالىتم ـ  المثير ومف(. Wu  2017) اآلرجنيف
( عم  األغن ـ  2011  وآخروف Lassalaنت    دراس  )وتشير  .الدموي  الدورة مف اآلرجنيف استخراج ف  نشط غير

أعطت زي دة ف  توافر العن صر الغذا ي  وىذا ب لت ل  يعمؿ عم  دعـ نمو وتطور   آلرجنيفإل  أف المع مم  ب
العديد مف األحم ض األميني  األس سي  )ميثيونيف  إيزولوسيف  ليوسيف  والسيستيف( أعم   ك نت تركيزالجنيف. أذ 

 .الممح الفسمج مف أغن ـ السيطره الت  ك نت مع مم  بمحموؿ   آلرجنيفمصؿ األغن ـ المع مم  بف  
 

 

 في المناعة  اآلرجنيندور 
ـ الك  نػػ ت  جسػػفػ  الوظيفػػ  المن عيػ  أل    مػػمي ا  دور  تعمػؿر غذا يػػ  ن صػػىن لػؾ عالبػػ حثيف أف ف العديػػد مػوجػد        
كمػ     اآلرجنػيفالحػ مض األمينػ   الغذا ي  ىػو مف ىذه العن صر  ( Cunningham-Rundles  1993الحي  ) 

حيػث أف ستعمؿ ف  تحفيز االستج ب  المن عي  ؛ ألثره االيج ب  ف  فع لي  الجيػ ز المنػ ع  أوضحت الدراس ت أنو ي
نتػ ج األجسػ ـ المضػ دة مػف الخاليػ  NOS2يػنظـ توليػؼ ألوكسػيد النتريػؾ مػف قبػؿ  اآلرجنػيف   وكػذلؾ التعبيػػر B  وا 

    مػمي دورا   اآلرجنيفوىكذا  يمعب  (.2002  وآخروف De Jonge) Bوتطوير الخالي   T -عف مستقبالت الخالي  
الت  تدخؿ عف طريؽ الغػذا  يضػعؼ  اآلرجنيفف  كؿ مف المن ع  الطبيعي  والمكتسب . عدـ كف ي  الجسـ مف كمي  

ممػػػػ  يػػػػدؿ عمػػػػ  دور تغذيػػػػ    (Meininger  2002و  Wu) ( األس سػػػػي  فػػػػ  الثػػػػديي تNOSمػػػػف قبػػػػؿ ) التوليػػػػؼ
مطمػوب لػدف ع الجسػـ ضػد الفيروسػ ت  اآلرجنػيفالدراسػ ت المتػوفرة أف  تظيػر أالك في  ف  وظيف  المن عػ .  اآلرجنيف
 الػػػػدني الفق ريػػػػ ت   الحيوانػػػػ ت البريػػػػ   الطيػػػػور  والطفيميػػػػ ت فػػػػ  الثػػػػديي ت السػػػػرط ني والفطريػػػػ ت والخاليػػػػ   والجػػػػراثيـ

  حيػث أشػ رت الدراسػ  الػ  أف فػ  المن عػ  اآلرجنػيفتقيػيـ تػأثير ل دراسػ  وفػ (. 2007  وآخػروف  Li) والالفق ريػ ت
ـ   ومواليػػدى   الحوامػػؿ لػػد  المن عػػ  عػػززت٪ 1 بنسػػب  HCl – اآلرجنػػيف الغذا يػػ  المكمػػالت أضػػ ف   انخفػػ ض ومػػف ثػػ

 .(2008  وآخػػروف Tan) المعديػػ  األمػػراض مسػػبب ت تػػأثير مػػف وحػػد الوفيػػ ت وكػػذلؾ بػػ ألمراض األصػػ ب  معػػدالت
عنصػر أس سػ  فػ  الحيواف ى  عميق  ف   اآلرجنيفض األميني  السيم  مف الحوام من سب مجموع   توفيرأف  وتبيف

 . (2007  وآخروف Li)  واألوب   تنظيـ االستج ب  المن عي  وزي دة مق ومتي  ضد األمراض
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 داخل الجسم  اآلرجنينآلية عمل 
 ف  الكظري  إفرازت الغدة وخ ص  الصم   الغدد وظ  ؼ كٍؿ مف عم  كبير يرتأث اآلرجنيفلمح مض األمين         
 ىرمون ت الكضري  عف اإلفراج لتحفيزيؤدي   آلرجنيفب المع مم أف  طويم  فترة عرؼ منذ وقد. والحيوان ت البشر

(Imms   1969وآخروف )   األنسوليف (  والكاليكوجيفPalmer  1975وآخروف) البروالكتيف(  Rakoff 
 عف القميؿ إال يعرؼ ال ذلؾ  وم . (1965وآخروف    Merimee) (GH) النمو وىرموف (1973وآخروف   

 النيتريؾ كسيدالمصنع  ألو  البيولوجي  السال ؼ ىو اآلرجنيف. التأثيرات  ىذه اآلرجنيف بي  يؤدي الت  الدقيق  اآللي 
(NO)    النيتريؾ أوكسيد ُيعد (NO) ألحداث اآلث ر متنوع  م  مجموع  ؾار ي يعمؿ ب ألشتذال الن قؿ جزي ال ىو 

 . (Wu   2000) الدموي  واألوعي  القمب لنظ ـف  البط نو الداخمي  لؤلوعي  الدموي   الفسيولوجي 

 حيث يعد ع مال   السريري  اآلث ر مف آلرجنيف العديدل أف يعتقد النيتريؾ  أوكسيد األس س لتصني  ُيعد   كم و      
 وخص  ص الب يولوجي  األدوار الدراس ت مف ى  م  كمي  بحثت وقد. ال  أسترخ   بط نو األوعي  الدموي   يؤدي

الطبيع    الدـ ضغط عم  الحف ظ ف  كبيرة أىمي  أنو ذات يبدو ( الذي 1996وآخروف   Winkالنيتريؾ  ) أوكسيد
( Umans و Levi 1995)  عضم  وكذلؾ وظيف ( القمب  Hare واالستج ب  1995  آخروفو )   االلتي بي
(Lyons  1995)    الخالي  موتوتنظيـ (  المبرمBrune    1995وآخروف)  ضرر األكسدة  مف والحم ي
(Wink    1995وآخروف) .ف  ح سم    عنصرا   ُيعد   أيض  ىو اآلرجنيف vasopressin ( ىرموف المض د ألدرار

 خطر مف ويقمؿ المن ع  لوظيف  تنظيـ أعم  تظير اآلرجنيف مكمالت .فع ؿ  معدؿ من ع  ذو اآلرجنيف(. البوؿ
 مستوي ت وكذلؾ الخمي  جزي  التص ؽ ف  كبير انخف ض أيض  لوحظ و. الجراحي  العممي ت بعد اإلص ب 

 تعزز( أي ـ ثالث  لمدة يومي  غرام  30) اآلرجنيف أعط   أف الدراس تف   ثبت وقد. لاللتي ب ت الموالي  السيتوكين ت
 الذيف المحميوف المرض  ف  لممف وي ت المحول  والخالي   ( NK) الطبيعي  الق تم  الخالي  نش ط ممحوظ بشكؿ
 (.2002   آخروفو  Swanson) الثدي سرط ف مف يع نوف
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 Appleton, 2002 

توضيحي ( 1)مخطط 

للحامض ات المحتملة كللميكاني

 األميني اآلرجنين داخل الجسم 
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 عمى األخصاب  اآلرجنينتأثير 
 حي  مواليد ووالدة   وتطوره الجنيف وبق   البويض   إخص ب عم  النع ج ف المواليد  نت جإزي دة  عتمدت       

(Fierro  2013  وآخروف) إل الحوامؿ تصؿ  النع ج ف األجن   فقداف معدؿأف ال  . وتشير نت    الدراس ت 
 ف  الجنيني  الخس  ر معظـ أف  (2007)وآخروف  Dixonأش ر الب حث إذ كبيرة .  اقتص دي  خس  ر وتسبب٪ 30

 بعد تحدث٪ 5 إل  1 وبيف  18 يـو بعد٪ 9.4 خس  ر تحدث حيف ف  الحمؿ  مف 18 يـو قبؿ تحدث النع ج
مف  الجنيني  واألغشي  الرحـ بط ن تعمؿ   ف  الرحـ المخصب  البويض تراع فترة أستز  خالؿ الثديي ت  ف  .30يـو

لبق   الجنيف  األمر ميـ جدا   وىذا الجنيف إل  األـ مف واألكسجيف المغذي ت توريدعم   الدموي  األوعي خالؿ 
ال  ف  ذلؾ والسبب يعود نقص وصوؿ المواد الغذا ي  ال  الجنيف  يؤثر وقد ( .2011   وآخروف Bazerوتطوره )

 أحج ـ ف  يؤدي ال  أنخف ضوب لت ل   الجنين  التطور ف  مرحم  الفترة ىذه خالؿ الدموي  وعي ضعؼ عمؿ األ
ف  ىذا الج نب يمعب الح مض (. 2010 وآخروف  Grazul-Bilska) المواليد وف  أحي ف يتـ فقداف األجن  وأوزاف

 عد  يُ و  البروتيف  لتصني  الركيزة عد  يُ  بؿ. لمحيواف الغذا   التمثيؿ عممي  ف  متعددة أدوار  HCl– اآلرجنيفاألمين  
المعموم ت  (. 2010وآخروف   Wu) (NOوسآل ؼ ألنت ج ) الكبد  ف  اليوري  دورة ف  أيض   المركب الوسط 

ى  قميم    الفع لي  التن سمي  عم  الدراس ت الت  أجريت عم  األغن ـ لمعرف  تأثير الح مض األمين  المت ح  مف 
-Bulbarelaلكف أفيد ال  أف لآلرجنيف تأثير أيج ب  عم  نسب  األخص ب وكذلؾ عم  معدالت األب ض  )

García    خالؿ فترة الحمؿ المتأخر ف  زي دة عدد     ميم ا  ( . وقد أشير أيض   أف لآلرجنيف دور 2009وآخروف
 . (2011وآخروف    Lassalaالحمالف الت  تولد حي  وبصح  جيدة )

 ف  الغذا  اآلرجنيفمكمالت أستخداـ تحديد م  إذا ك ف ل  ( 2017)آخروف   Bassف  دراس  أجراى  و        
( 2  ) األنسج  الميفيو  مصؿ الدـ ( ف P4البروجستروف ) زتركيرف  ( 1) :ال  تؤدي  لمنع ج مختمف  بمستوي ت

الشبؽ لمنع ج ( خالؿ دورة eNOS)الداخم   تصني  أوكسيد النيترؾ  تك ثر الخالي   لمجسـ الصفراألوعي  الدموي  
 وتك ثر الخالي  األصفر لمجسـ  الدموي  األوعي  اإلب ض   معدالت عم  ؤثري التغذي  مستو  أف النت      وأظيرت

وثك ثر  لمجسـ األصفر  الدموي  األوعي  عم  تؤثروأني    ( VEGF) الدموي  األوعي  بط ن  نمو وعم  ع مؿ
 وع  ي  ف  تغير أف يمكف اآلرجنيف مكمالت أو/و التغذي  مستو  أف إل  البي ن ت ىذه وتشير. NOS و الخالي 
 وقد .األغن ـ ف  الشبؽ دورة خالؿ األصفر الجسـ أنسج  ف  مخت رة وع  ي  عوامؿ عف والتعبير الدموي  األوعي 
 األنواع مف العديد ف  والجنيف المشيم  نمو ذلؾ ف  بم  األس سي  التن سؿ وظ  ؼ يعزز اآلرجنيف أف أيض    أثبت

(Lassala 2011  وآخروف .) الحبيب  الخالي  مثؿ المبيض وظ  ؼ عم  تأثير لآلرجنيف ذلؾ  إل  ب إلض ف 
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-Grazul) أنواع عدة ف  الخالي  المبرم  موتال تنظيـو  الجريب ت بق   و   األصفر لمجسـ األفرازي  والفع لي 
Bilska (2مخطط ) (2015 وآخروف. 

 
دامته  في الحمل  اآلرجنينتأثير    وا 
 الحمؿ أثن   تحدث الجنيني  الخس  ر مف٪ 60 إل  يصؿ م  أف إل  والخن زير األبق رف   دراس تال تشير      
 ب لدور واعتراف   (. 2006 وآخروف  Wu( )والرطوب  الح رة الظروؼ مثؿ) األجي د البي   ظؿ ف  وخ ص  المبكر 

ممع مم  ت برام  لوضع  (2004 وآخروف  Wu) الجنين  والنمو الحمؿ أدام  ف  اآلرجنيف يمعبو الذي ـالمي
الجرذاف  إلن ث غذا   نظ ـ ( إل Arg - HCl) إض ف  إف المث ؿ  سبيؿ عم . الحمؿ  نت    لتعزيز  آلرجنيفب

 بنسب  وحجـ الجنيف الجنيف أدام  مف زاد الحمؿ مف 7 و 1 األي ـ بيف أو( يوم  21) بأكممي  الحمؿ فترة خالؿ
30( ٪Zeng (. وقد أظيرت العديد مف الدراس ت دورا ح سم  ألوكسيد النتريؾ )2008 وآخروفNo ف  تعزيز )

تدفؽ الدـ خالؿ فترة الحمؿ. وب لت ل  زي دة توصيؿ المواد الغذا ي  األس سي  مف األـ إل  الجنيف عف طريؽ الدـ. 
نمو التطور الجنين  و م  مف األورنيثيف عبر مس ر أنزيـ اآلرجنيز ومحددات ُميو  األمين ت المتعددةيتـ توليفي  مف 

األوعي   عمؿ (  تمعب دورا  ر يسي   ف NOين ت المتعدده وأوكسيد النتريؾ )تبيف أف كال  مف األم  وقد المشيم 
 (.2004آخروف  و  Phersonالدموي   وىو أمر ميـ وح سـ خالؿ فترة نمو المشيم  ونمو الجنيف )

المغذي  وىذه الخالي   األروم ت خالي  انتش ر زوتعز  البروتيفو  النووي مض الح بن   زتعز  األمين ت المتعددة      
ـ  تعمؿ عم  إبق    تشكؿ الطبق  الخ رجي  لمكيس  األريمي  وتوفر المواد المغذي  لمجنيف  قيد عم الجنيف  ومف ث

األمين ت  مف ك في  مستوي ت إل  ح ج  وىن ؾ .(ovine conceptusأجن  األغن ـ ) وتطويروتعزز نموه   الحي ة 
 (.2016 وآخروف Lenis) األجن  لبق   الحمؿ مف الزرع قبؿ م  فترة خالؿ الرحـ تجويؼ ف  المتعددة
 بق   تحسف فترة تمييز الحمؿ ف  النع ج خالؿ الحقف طريؽ عف آلرجنيف أثبتت التج رب أف مع مم  النع ج ب      
  آلرجنيفبأف المع مم  ب (2002) وآخروف Thureen. والحظ (2011وآخروف    Saevre) ٪24 بنسب  الحمؿ

ف طريؽ تصني  األمين ت ال  الجنيف داخؿ الرحـ ع المنقول  الغذا ي  المواد كمي  مف قد زاد فترة الحمؿ أواخر ف 
آخروف و  De Boo )وزنو  ف  وزي دة المتعددة وكذلؾ أوكسيد النتريؾ   وكذلؾ يؤدي ال  زي دة تراكـ بروتيف الجنيف

مف  يعزز أف يمكف تمييز الحمؿ ف  النع ج بقميؿ  او بعد ؿالمع مم  ب آلرجنيف قب النع ج لوحظ . وقد(2005  
زادت  بعد التزاوج     يوم 15 لمدة أعطيت عندم  المبكر و الجنين  التطور أثن   الحي ة قيد عم  الجنيفنسب  بق   

  (.2009وآخروف     Luther ) ٪50 نسب  الحمؿ ال 
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(Al – Dabbas, 2001) 

حتملة ات المكيميكانيلل( 2)مخطط 

فرز لتأثير اآلرجنين في تحفيز إ
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 حيويةالكيمو و  يةالدم صفاتال بعض في اآلرجنين تأثير
  حيث عم  صف ت الدـ والكيموحيوي  لمحيوان ت اآلرجنيفالت  توضح تأثير  أجريت العديد مف الدراس ت       
ؽ, حيث تمت المع مم  بثالث طر   آلرجنيفب المع مم ف  دراس  عم  األغن ـ العواسي   (2001) الدب سالحظ 

الث لث  الحقف ف  الوداج  و المحم  ب لفورم لديي يد ال  العميق   والث ني  حقف ف  الوريد  اآلرجنيفاألول  أعط  
ف  النسب الم وي  لخالي  الدـ البيض المتع دل  بعد  صف ت الدـ   حيث ك نت ىن ؾ زي دةالعضم  وتـ دراس  بعض 

. أم  الخالي  الممفي   س ع  مف اجرا  المع مم  12س ع ت . بينم  ارتفعت نسب  األح دي  بعد  6أجرا  المع مم  ب
ذه لي س ع ت   ف  ىذه الدراس  ك ف األنخف ض واألرتف ع 6ت نسبتي  الم وي  عند قي سي  بعد المع مم  بضفنخفقد أ

الخالي  ف  مجموع  الحقف الوريدي وتميي  مجموع  األعط   ب لعمؼ وبعدى  الحقف ب لعضم  وآخرىف السيطرة . 
( عم  السطوح الخ رجي  Cholinergic Receptorsآلرجنيف مستقبالت )لبأف وكذلؾ ف  دراس  أخر  فقد أقترح 

نتروجيف الذي يتكوف بواسط  الخالي  البمعمي  الكبيرة لمخالي  الطال ي  لمغدد الزعتري . وكذلؾ يعتقد بأف اوكسيد ال
 Grangerمن ع  الجسـ الخموي  ضد الميكروب ت والجراثيـ )الت  تزيد مف مف العوامؿ الميم   الت  ُتعد  النشط  

 أحد نت    األيض الميم  ىو. و الكوليستروؿف  الصف ت الكيميوحيوي  و  اآلرجنيف أم  عف ت ثير(. 1990وآخروف   
 ف   E2 و P4 مثؿ الجنسي  المكون  لميرمون ت  السال ؼأحد  ُيعد   ألنو الصم   الغدد وظ  ؼ ف 

تأثير  الحظ( 2015وآخروف ) Kaminskiى  الب حث اف  دراس  أجر و (. 2013وآخروف    Kraemer)الثديي ت
 دورا   ألحظ أف لمكوليستروؿالدـ.  مصؿف  الكوليستروؿ  تركيزات ف  التغييراتف   اآلرجنيفالتغذي  المفرط  م  

 . البروجستروف ف  مصؿ دـ األبق رتركيز  عم  ؤثري وب لت ل  المبيض اليرمون ت الستيرويدي  ف   تنظيـ ف  ر يسي   
مع مالت  جمي  ف  مم ثال   الدـ ف  الكوليستروؿمستو   ك ف  ( 2015وآخروف ) Kaminskiومف نت          
 ك نتو    األغن ـ ف  الكوليستروؿ تركيز عم  ؤثرت ال  آلرجنيفبوالمع مم   غذا  ال نظ ـال أف عم  يدؿ مم  الدراس 
Merck Veterinary Manual (44-90 mg/dL ) ف  المدرج  مجموع  قيـ م  تتفؽ الكولستروؿ مستو 

(Kahn  2005   آخروفو) .أو غذا  ال نظ ـ لالمش ر اليي  س بق   ف  المع مم  ب االختالف ت ىذه لوحظت وقد 
 (.2006وآخروف    Scaramuzzi) الحوامؿ غير األغن ـ ف  الكوليستروؿ تركيز عم  ؤثرتال  آلرجنيفالمع مم  ب
وكذلؾ  ( النخ مي  الغدة - المي دمحور تحت  ) الصم   الغدد تنظيـ ف  ش رؾويمف نت    األيض  ُيعد  الكموكوز 

مع مم   ف  الدـ مصؿ ف  موكوزالك تركيز لوحظ أخر ف  دراس  . ( 2014وآخروف    Dupont) التن سمي  الغدد
المع مالت األخر  الت  ى  مع مم   نع ج م  مق رن  الت  خفضت فيي  كمي  التغذي  ال  م  تحت األدام  النع ج

( والمع مم  الث لث  الت  أعطيت فرط التغذي  ب ألض ف  ال  NRCالسيطرة المغذاة عم  عميق  األدام  حسب )
وك نت    األجؿ طويم  أو قصيرة لفترات محدودةأعطيت تغذي   حيث األغن ـعم   وف  دراس  مم ثم  . اآلرجنيف
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. (2011  وآخروف Kiani) م  نظيراتي  المعط ة فرط تغذي  أو السيطرة م  مق رن  موكوزالك تركيز ضإنخف  النت   
 ىذهو  األجؿ وطويم  قصيرة لفتراتوفرط تغذي    آلرجنيفالمع مم  ب النع ج ف  موكوزكال تركيز ف  لوحظ زي دةو 

 Vinoles)الكولستروؿ ليس ولكف الدـ صؿالكموكوز ف  م تركيز عم  تؤثرفرط التغذي   أف إل  تشير النت   
 موكوزكال تركيز عم  اآلرجنيفم  مكمالت  الغذا   النظ ـ رتأثي فإف   ذلؾ إل  وب إلض ف . (2005وآخروف   

 .والسالل  المع مم  طوؿ عم  تعتمد
 :هرمون النمو  في اآلرجنينتأثير 
( Ins( واألنسوليف )GHإف المع مم  ب ألحم ض األميني  يؤدي إل  زي دة ف  مستوي ت كؿ مف ىرموف النمو )      

( . وقد افترض أف زي دة ىرموف النمو واألنسوليف  1970  وآخروف Hertelendyف  أنواع مختمف  مف الحيوان ت )
مف يخدـ دورا فسيولوجي  ف  تحفيز دم  األحم ض األميني  ف  البروتيف بعد التغذي  عند مستوي ت مرتفع  

يحفز زي دة ف  مستوي ت ىرموف النمو ف    آلرجنيفال  أف المع مم  ب لوحظ. أذ األحم ض األميني  ف  البالزم 
النمو مف الغدة النخ مي   ولكف ز ىرموف ار إفيحفز  اآلرجنيفف  البشر  . (1971  وآخروف Rathgebالدـ ) بالزم 

آلي  العمؿ ليست مفيوم  جيدا. بعض الدراس ت أش رت إل  أف تثبيط إفراز السوم توست تيف ىو المسؤوؿ عف ىذا 
أثبتت الدراس ت بأف أعط   جرع ت كبيرة مف األحم ض األميني  . (2004وآخروف   Paddon-Jonesتأثير )
ىرموف النمو واألنسوليف وكذلؾ البروليف ف  األغن ـ الن ضج  وغير  فرازأحفز ي  فينيؿ أالنيف وليوسيف  اآلرجنيف

الن ضج . وم  ذلؾ  مزيد مف التج رب ب ستخداـ األحم ض األميني  تأثير ف  الصف ت الفسيولوجي  ضروري  قبؿ 
    .أىمي  التغذي  والتمثيؿ الغذا

وي ت البالزم  مف البروالكتيف  وىرموف النمو  عط   األحم ض األميني  عم  مستألبأف تأثير يف أش ر الب حثو      
 آرجنيف. أذ أعط  ج  خ ص  ب ألشع  لؤلجس ـ المض دةواألنسوليف ف  األغن ـ وتمت دراستي  ب ستخداـ أنظم  مزدو 

طريؽ حقن  ( إل  الشري ف السب ت  )عف ــ/كمغغ 0.3ـ/كغـ( والفينيؿ أالنيف )غ 0.2ـ/كغـ(  ليوسيف )غ 0.5)
والميوسيف إل  زي ده كبيرة ف  مستوي ت ىرموف النمو  واألنسوليف ف   اآلرجنيفذ حفز إ  لنع ج الن ضج داخمي ( 
( إل  األغن ـ الذكور واإلن ث غير ن ضج  ـغراـ / كمغ 0.5) اآلرجنيف كم  أف الحقف داخؿ الوريد مف البالزم  

العوامؿ المجيدة قد تؤدي إل  ارتف ع كبير ف  واألنسوليف. ولوحظ أيض  أف  ىرموف النموأيض  زي دات كبيرة ف  
  .ف  األغن ـ ىرموف النموتؤثر عم  إفراز  ي   ولكف ال يبدو أنالبروليفمستوي ت البالزم  مف 
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 Arginase  آرجينيز                                                         
 

              (Urea cycleدورة اليويا )                    أورنيثين                    + 
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 حاجز الدماغ الدموي 

Blood brain barrier 

Ornithin transcarbamoylase 

Neural + Arginase  

Neural ornithine 

amino 

transaminase (OTA) 

 
Glutamyl - - Semi aldehyde 

 كلوتاميت

Glutamate 
 

 

 لخاليا العصبيةمستقبالت 

 تحت المهاد

Hypothalamic 

هرمون محفز أفراز هرمون 

 GnRHالنمو 

 

 السوماتوستاتين 

Somatostatin 

 الغدة النخامية

Pituitary gland 
هرمون 

 النمو
 النسيج الهدف

Target Textile 

+ 

(Al – Dabbas, 2001) 

المحتملة  ( يوضح التفسيرات3)مخطط 

 النمولتأثير اآلرجنين في تحفيز أفرز هرمون 

Central Nervous 
System (CNS)  

Ornithin 

N – Methyl 

aspartate 

recaptor 

Growth 

Hormone 

Arginine 
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 :  Methionineالحامض األميني الميثيونين 

الميثيونيف ىو ح مض أمين  غذا   ووظيف  أس س  لمجسـ  تعمؿ المكمالت الغذا ي  خالؿ مرحم  الرض ع  عم  
 تحسيف الح ل  الصحي  واألدا  لؤلبق ر مرتفع  اإلنت ج.

الرض ع  ى  الفترة األكثر أىمي  ف  دورة إنت ج األبق ر الحموب وتتميز بنظ ـ من ع  معقد المرحم  األول  مف 
وذلؾ لضرورة توفير الغذا  الك ف  لممولود وكذلؾ إنت ج الحميب لمتسويؽ. العوامؿ الت  لي  تأثير عم  ذلؾ ى  

الدة   وبد  الرض ع . لذلؾ   ستحدث اإلجي د بسبب تجم  قطع ف االبق ر   والتغيرات ف  الكمي  المتن ول    والو 
معظـ األمراض خالؿ ىذه المرحم    وتمعب التغذي  دور ا ر يسي   ف  دعـ جي ز المن ع  وضم ف الصح  
الجسم ني  لمبقرة األـ. يمكف أف يس عد تطبيؽ استراتيجي  التغذي  الصحيح  ف  دعـ األدا  المن ع  األمثؿ والح ل  

مف بداي  جيدة لمرض ع . خالؿ السنوات القميم  الم ضي    أصبحت مكمالت الصحي  لمحيواف   مم  يض
األحم ض األميني  المحمي  مف الكرش  وخ ص  الميثيونيف   يعتبر األكثر أىمي  ف  تغذي  األبق ر ف  الفترة الت  

 .تعقب الوالدة وبداي  الرض ع 

ين  محدد ىو الميثيونيف   مم  يعن  أنو لو دور ف  معظـ عال ؽ األبق ر ع لي  اإلنت ج   يعتبر أوؿ ح مض أم
أس س  عم  األدا . ب إلض ف  إل  ذلؾ   يمعب الميثيونيف دور ا ميم   ف  عممي  التمثيؿ الغذا   بشكؿ ع ـ وىو 

حيث أثبت أف الميثيونيف يقمؿ مف االلتي ب ت واألكسدة  .مسؤوؿ عف الحف ظ عم  العديد مف وظ  ؼ المن ع 
 نت ج الحميب.وكذلؾ يعزز إ

 ( ف  تأثير تغذي  الميثيونيف المحم  ف  الكرش2017وآخروف    (Batistel أجريت دراس  بج مع  إلينوي
(Mepron®)  يوم   مف الحمب 60  خالؿ المرحم  التحولي  ولغ ي (DIM).  بقرة  60ف  المجموع تـ تخصيص

لتجريبي . ك ف تكويف العميق  الغذا ي  ىو نفسو قسميف   األول  مثمت مجموع  السيطرة والمجموع  الث ني  ى  ا
 العمؼ الج ؼ ٪ مف0.09لكمت  المجموعتيف   ب ستثن   مكمالت الميثيونيف المحمي  ف  المجموع  التجريبي  )عند 

 بعد الوالدة(.  العمؼ الج ؼ ٪ مف0.1قبؿ الوالدة و 

الدـ قبؿ وبعد الوالدة لقي س المؤشرات الحيوي   ب إلض ف  إل  مع يير األدا  االنت ج  والتن سم    تـ أخذ عين ت
 .المختمف  لوظ  ؼ الكبد وااللتي ب ت واإلجي د التأكسدي

خالؿ المرحم  االنتق لي    يزداد نش ط التمثيؿ الغذا   لمكبد بشكؿ ممحوظ   لضم ف توفير المغذي ت المثم  
ي  لمكبد التغمب عم  مخ طر ىذه المرحم  دوف لتصني  الحميب. لذلؾ   تستطي  األبق ر الت  تتمت  بوظيف  صح
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مواجي  أي مش كؿ. يقوـ الكبد بتصني  البروتين ت واإلنزيم ت الت  يمكف قي سي  كمؤشرات حيوي  لوظ  ؼ الكبد 
ف  الدـ. يعتبر الكوليستروؿ )المسؤوؿ عف تثبيت أغشي  الخالي  والحف ظ عم  الوظيف  العصبي (  و 

Paraoxonase  خص  ص مض دة لؤلكسدة ومض دة لاللتي ب ت( أمثم  عم  اثنيف مف المؤشرات )إنزيـ لو
الحيوي . مق رن  بمجموع  السيطرة   ك نت األبق ر ف  المجموع  التجريبي  تحتوي عم  مستوي ت أعم  بكثير مف 

وليستروؿ جز ي   والكوليستروؿ ف  الدـ بعد الوالدة. يمكف تفسير المستوي ت المرتفع  مف الك Paraoxonaseأنزيـ 
مف خالؿ تن وؿ م دة ج ف  أعم  مف المجموع  التجريبي  ؛ ولكف م  الجم  بيف المستوي ت األعم  مف 

Paraoxonase  توضح ىذه القيـ أف إض ف   (Mepron®)  يعزز مف وظيف  الكبد. عالوة عم  ذلؾ   ك ف
تأثير إيج ب  عم  المؤشرات الحيوي    (®Mepron)لمميثيونيف الق بؿ لمتأيض ب لكمي  اإلض في  نتيج  لمكمالت 

ف  الدـ مف األبق ر ف   NEFA المختمف  لاللتي ب واإلجي د التأكسدي. ب إلض ف  إل  ذلؾ   انخفضت مستوي ت
 .٪25بنسب   (®Mepron) مجموع 

 

 داخل جسم الحيوان مض األميني الميثيونينادور الح حيوض (2) شكل
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إض ف  الميثيونيف المحم  مف الكرش لو تأثير إيج ب  عم  الح ل  الصحي  ألبق ر تشير ىذه النت    إل  أف 
 .الحميب ع لي  اإلنت ج   ب إلض ف  إل  ذلؾ   لوحظ تحسف بأوزاف الفط ـ لمعجوؿ

يمكف تفسير الزي دة ف  تن وؿ المواد الج ف  وكذلؾ ف  األدا  مف خالؿ الح ل  الصحي  األفضؿ لمحيوان ت. حيث 
  كجـ ف  المتوسط 1.4مالت الميثيونيف إل  زي دة تن وؿ الم دة الج ف  ف  المجموع  التجريبي  بمقدار أدت مك

يوـ مف فترة الرض ع . وب لت ل  يؤدي  60كجـ خالؿ أوؿ  4مم  أد  إل  زي دة إنت ج الحميب اليوم  بحوال  
 ع  بأكممي . إنت ج الحميب الع ل  ف  ذروة اإلنت ج إل  أدا  أفضؿ أثن   الرض 

 

 عم  يحتوي فيت ميف شبو ىو الكوليف. الثديي ت أيض ف  أس سي  أدوار ا والميثيونيف الكوليف مف كؿ يمعب     
 واحد ا ع دة ويعتبر لمبروتيف بن   وكتم  أس س  أمين  مض ح ىو الميثيونيفأم     الوظ  ؼ مف متنوع  مجموع 

 لمميثيونيف يمكف. المرضع  الحميب أبق ر ف  الحميب وبروتيف الحميب إلنت ج المحددة األميني  األحم ض أكثر مف
 ت فيي استخدام أجريت دراس  ف . لمميثيؿ كم نح دوره خالؿ مف كوليف لفوسف تيديؿ الحيوي التخميؽ ف  يس ىـ أف

٪  6 اشتق ؽ تـ   المركبيف بيف والتداخؿ الحركي  لتحديد تـ أعط   مكمالت الكوليف والميثيويف ع مرضال الم عز
 (.Kennelly   1984و  Emmanuel) الميثيونيف مف الكوليف تجم  مف

 سن  15-10 مد  عم  االنتق لي ف  الفترة  ر بقاأل دراس ت مف عددل محور والميثيونيف الكوليف مف كؿ اعتبر    
 العالق ت إل  وب لنظر. المبكرة الرض ع  خالؿ البقر إنت جي  عم  إيج بي  تأثيرات كالىم  أظير وقد   الم ضي 
 ىن ؾ ك نت إذافيم   أو لكوليفب  لميثيونيفا المحتمؿ االستبداؿ بشأف أس م  طرح تـ فقد   أعاله الموصوف  المتب دل 
 ف  أقواؿ الب حثيف التدقيؽ ك ف إذا   ذلؾ وم . ب لفعؿ مستوفي    الميثيونيف ك ف إذا اإلض ف  الكوليف إل  ح ج 
. مفيد بشكؿ الكوليف محؿ يحؿ أف يمكف الميثيونيف أف عم  األدل  مف القميؿ فين ؾ   الحميب بقرة عم  تركز الت 
 .ف  مرحم  بعد الوالدة والرض ع  البقرة عم  واضح  تأثيرات لي  الغذا ي  العن صر ىذه مف كؿ   ذلؾ مف بدال
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 الحامض األميني الميثيونين والكولين يضأمراحل تأطوار و يمثل ( 3)شكل 
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