
 :تعریف)كمضادرات االكسدة (
 مقالة علمیة للمدرس المساعد بتول عباس حسین

أَْكُسدم  ضادُّ التَّ
الجزیئات األخرى  تأكسد قادر على إبطاء أو منع جزيء ھو (Antioxidant ):باإلنجلیزیة

من مادة معینة  لكتروناتاإل یقوم بتحویل تفاعل كیمیائي في الجسم الحي، والتأكسد ھو
أَْكُسد تنھي ھذه السلسلة من التفاعالت الخالیا والذي یتلف عامل مؤكسد إلى ات التَّ ، فإن ُمضادُّ

بإزالة الوسیط األساسي تماماً، ومنع تفاعالت األكسدة األخرى من أكسدة أنفسھا. ونتیجة لذلك، 
أَْكُسد عامل األكسجین ات التَّ وعلى الرغم من كون  .البولیفیُنول أو كالثیول عادة ما تنزع ُمضادُّ

تفاعالت األكسدة تمثل عصب الحیاة یمكن أیضاً أن تكون متلفة؛ إذاً، 
على نظام معقد من شتى أنواع مضادات  والحیوانات النباتات تحافظ

، ِدیسُموتاز َفوَق كالكتاالز لإلنزیمات باإلضافة فیتامین إي فیتامین ج ،كالجلُوتاَثیونالتأكسد،
عدیدة، یذكر أن درجة منخفضة من مضادات التأكسد أو كبح  وبیروكسیداِزات األكسیدي

 .الخالیا تقتل والتي من الممكن أن تدمر أو ضغط أكسیدي اإلنزیمات مضادة التأكسد، تحدث
ھاماً لكثیر من األمراض البشریة، ُیدرس یمكن أن یكون عامالً  الضغط أكسیدي وحتى أن

ومع ذلك،  .والخرف السكتةخاصة في عالج علم األدویة استخدام مضادات التأكسد بكثافة في
ات  الضغط األكسیدي فلیس معروفاً ما إذا كان ھو سبب أو نتیجة المرض، تستخدم ُمضادُّ

أَْكُسد بكثرة كمكونات في ملحقات ُظِم الِغذاِئیَّة التَّ أمالً في الحفاظ عل الصحة والوقایة من  النُّ
اِجيُّ  كالسرطان األمراض ومع أن بعض الدراسات أكدت على فاعلیة  .وَمَرُض الَقْلِب التَّ

لم  الَتْجاُرَب الَسریِریَّة ملحقات مضاد التأكسد وفوائدھا الصحیة، إال أن قاعدة عریضة من
تستبین أیة فوائد للمستحضرات (تراكیب) المستخدمة، واإلفراط في الملحقات المأكسدة یمكن 

الستخدامات الطبیة، لمضادات األكسدة أن یكون مؤلماً في بعض األحیان، باإلضافة لھذه ا
 .والجاسولینالمطاط كحفظ الطعام والتجمیل ومنع تآكل الصناعیة عدید من الفوائد

منھا: المركبات الكیمیائیة التي ان  توجد تعاریف مختلفة لمضادات األكسدة مضادات األكسدة
وجدت في النظام الغذائي بتراكیز منخفضة فإنھا یمكن أن تؤخر ظھور األكسدة بآلیات متعددة، 

وتعرف أیضاً   أحد اآللیات التي تقوم بھا ھي إیقاف األكسدة عن طریق إزالة الجذور الحرة
خیر فسادة أو تزنخة أو تغیر لونھ بأنھا تلك المركبات المستخدمة في حفظ الغذاء عن طریق تأ

ومن الناحیة التغذویة تعرف مضادات األكسدة بأنھا تلك المركبات التي تضاف   نتیجة األكسدة
إلى الغذاء بتراكیز منخفضة، بحیث تمنع أو تعیق أكســـدة بعض المركبـــات الحیـــــویة مثل 

ھذه المركبات بصورة طبیعیة في توجد  .الدھــــــــون والكربوھیدرات واألحماض النوویة
األغذیة ومنتجاتھا، أو تضاف أثناء تصنیع المواد الغذائیة. وال یقتصر دور مضادات األكسدة 
على المحافظة على جودة األغذیة فقط بل یمتد دورھا إلى إطالة الفترة التخزینیة لألغذیة، 

   .التغذویةوكذلك تقلل من الفاقد من المواد الغذائیة والفاقد من القیمة 
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أَْكُسد لإلشارة بشكل خاص إلى مادة كیمیائیة تمنع نقصان  .األكسجین استخدم مصطلح ُمضادُّ التَّ
وبدایات القرن العشرین لدراسة أجریت العدید من الدراسات في القرن التاسع عشر 

وتصلب  معادنال تآكل استخدامات مضادات التأكسد في عملیات صناعیة عدیدة ھامة كمنع
 .بمحركات األحتراق الداخلي أنواع الوقود َبْلَمَرةٌ و بالكبریت المطاط

على استخداماتھا في  األحیاء حول دور مضاد التأكسد فيركزت األبحاث المبكرة التي أجریت 
والذي یحدث بسبب التحلل. یمكن قیاس نشاط مضاد التأكسد  الدھون غیر المشبعة منع تأكسد

األكسجین وقیاس نسبة استھالك األكسجین. أحدثت في وعاء مغلق مع  الدھون ببساطة بوضع
مضادات األكسدة ثورة في ھذا المجال وأدت إلى استیعاب أھمیة مضادات األكسدة في الكیمیاء 
الحیویة الخاصة باألعضاء الحیویة. آلیة العمل الممكنة لمضادات األكسدة اكتشفت أول مرة 

ون أقرب لكونھا ھي نفسھا مأكسدة. عندما عرف أن مادة ما ذات نشاط مضاد للتأكسد تك
أظھرت األبحاث كیف أن فیتامین إي یقوم بمنع عملیة تأكسد الدھون أدى إلى تعریف مضادات 
األكسدة كعوامل نزع لألكسجین، والتي تمنع تفاعالت مأكسدة عادة بتنقیة أنواع من األكسجین 

   .النشط قبل تدمیرھم للخلیة
 

ادات االكسدة الخلویة الداخلیة والخارجیة في مقاالت وسوف یتم التعرف على انواع مض
 اخرى وعن اھم استخداماتھا في المواد الغذائیة في منع تدھور المادة الغذائیة.
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