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Abstract 

Protein oxidation occurring in meat is poorly studied, but interest in it in recent years is growing 

rapidly as scientists and industry increasingly recognize its impact on the quality of meat products. It 

represents the chemical modification of proteins, which are large and complex structures organized 

into large molecules whose oxidation leads to a large number of modifications of the protein side 

chains or backbone of the protein. The purpose of this work is to investigate the mechanisms and the 

nature of the processes of oxidation of the muscle proteins, the main constituent of meat. Discussed 

are some of the hypotheses about the negative effects of oxidative modifications on the quality of meat. 
 

Keywords: protein oxidation, oxidation, meat quality 
 

Въведение 

Протеините, като основен компонент на 

мускулната тъкан, играят решаваща роля в 

месните продукти по отношение на сетивните, 

хранителните и технологичните аспекти. При 

белтъчно окисление те претърпяват химични 

трансформации, които се изразяват предимно в 

денатурационни изменения или хидролитично 

разграждане от ендогенни и / или екзогенни 

ензими. За белтъчно окисление в месните храни 

са извършени многобройни изследвания с цел да 

се изясни влиянието, което имат произхода и 

състава на месото, както и промишлената 

преработка върху инициирането и степента на 

окислението. Интересът към него през 

последните години бързо нараства, тъй като 

учените, а и индустрията, все повече осъзнават 

въздействието му върху качеството на месните 

продукти. В статията са отразени същността на 

процесите на окисление на мускулните белтъци, 

като основни съставни компоненти на месото, 

някои от хипотезите за негативния ефект на 

окислителните изменения върху качеството, 

както и възможности за тяхното инхибиране. 

Същност и механизми на окисление на 

мускулните белтъци 

Белтъчното окисление може да се определи 

като преобразуване на протеина от реактивни 

кислородни видове, включващи свободните 

радикали и нерадикални видове като водороден 

пероксид, супероксид, хидроксилни радикали, 

пероксинитрит и пероксидни радикали. 

Реактивните кислородни видове могат да се 

образуват чрез различни реакции като 

йонизираща радиация, фотохимични процеси, 

реакции, катализирани от метали, ензимно 

катализирани от редокс реакции, реакции, 

предизвикани от азотен оксид или нитрит. 

Повечето видове, които са в състояние да 

предизвикат окисление на липидите предизвикат 

окисляване и при протеините. Белтъчното 

окисление включва образуване на алкилови, 

пероксидни и алкоксилови радикали, 

хидропероксиди и карбонили и това е също 
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случай за окисление на липидите, но поради 

хетерогенната природа на протеините 

окислителният механизъм е далеч по-сложен и 

включва образуване на радикали на страничната 

верига. Кинетиката на тези реакции е силно 

зависима от природата на протеина, 

окислителните системи, околната среда на 

протеина, а общата схема за белтъчно окисление 

понастоящем не е ясно проучена. Продуктите от 

протеиново окисление, все още не са 

категоризирани като първични и вторични 

окислителни продукти, както е направено с тези 

от липидно окисление (Davies & Dean, 2003). 

Извличането на водороден атом от реактивни 

кислородни видове води до образуването на 

белтъчен радикал, който съдържа в центъра си 

въглерод (Р•), след което последователно се 

превръща в пероксиден радикал (РОО•) в 

присъствието на кислород и алкил пероксид 

(РООН) чрез извличане на водороден атом от 

друга молекула. По-нататъшната реакция с HO2. 

води до отделяне на алкоксилов радикал (PO•), 

който е хидроксилно производно (РОН). Като 

много други макромолекули миофибрилярните 

белтъци са податливи на окислителни реакции, 

като най-чувствителен е миозина (Martinaud et 

al., 1997). От аминокиселините особено 

податливи на реактивни кислородни видове са 

цистеин, тирозин, фенилаланин, триптофан, 

хистидин, пролин, аргинин, лизин и метионин 

(Davies et al., 2003). Механизмът на образуване 

на белтъчно окислени продукти е силно зависим 

от природата на аминокиселините и начина на 

иницииране на окислителния процес. 

Страничните вериги на някои специфични 

аминокиселини като аргинин, лизин и пролин по-

лесно се окисляват чрез реакции, катализирани от 

метал, докато други като цистеин или метионин 

се включват в образуването на напречни връзки 

(омрежване) със съдържащи сяра или други 

производни. Обикновено високо реактивните 

радикали са по-малко избирателно иницииращи 

белтъчното окисление (Davies et al., 2003; 

Stadtman & Berlett, 1988). 

Белтъчно окислените в месните храни зависи 

от наличните  проокислителните видове, като се 

фокусира на инициирането на белтъчно 

окисление от метали и белтъци, съдържащи хем. 

В месните храни това са проокислителният хем 

белтък миоглобин или хемоглобин. Те са добри 

инициатори на белтъчно окисление. 

Проокислителната активност на миоглобина е 

пряко свързана с процесите на цветообразуване в 

месото и е представена от Барон & Андерсън 

(2002). Когато  редуциращите ензими в месото са 

изчерпани протичат взаимодействия между 

метмиоглобинът (миоглобин с Fe (III) ) и 

наличния Н2О2, при което се формират 

високовалентни миоглобинови видове, 

перферилмиоглобин и ферилмиоглобин 

(съответно •MbFe(IV)=O и  MbFe(IV)=O). 

Окисление на белтъците възниква не само с 

•MbFe(IV)=O, но в някои случаи и с  

MbFe(IV)=O, което се потвърждава от 

намаляването на MbFe(IV)=O от миозина 

(Frederiksen et al., 2008). Наличието на 

високовалентни миоглобинови видове в месото 

като MbFe(IV)=O също са в състояние да 

предизвикат окисление на мазнините (Baron & 

Andersen, 2002). Нехемовото желязо и други 

преходни  метални йони могат в присъствие на 

Н2О2  да катализират и белтъчното и липидното 

окисление в мускулната тъкан (Stadtman & 

Berlett, 1988; Levine, 1984; Skibsted et al., 1998). 

Механизмът на реакцията между желязото и 

Н2О2 , т.нар. рекация на Фентон (уравнение (1)  

все още не е установен, но тя се счита като общ 

източник на високо реактивни хидроксилни 

радикали (•ОН). 

Fe
2+

 + Н2О2 → Fe
3+

 + ∙OH + OH 
- 
            (1) 

Началните стъпки, създаващи хидроксилен 

радикал могат да включват водороден пероксид 

или пероксиди и преходни метали, обикновено 

желязо или мед в техните окислителни степени 

съответно +2 или +1. Способността на 

протеините да свързват метални йони в реакции, 

катализирани от метален йон, обикновено се 

осъществява на специфично място като се 

образуват хидроксилни радикали в близост до 

мястото на атакуване (Amici et al., 1989; 

Stadtman, 1990).  Окислението на 

миофибрилярните белтъци в моделни системи и 

в месни храни са свързани с участието на Fe
3+

 

като задължителен начален фактор (Levine, 1984; 

Ganhao et al., 2010). Според редица 

изследователи, желязото се отделя като Fe
3+

 и 

след дезаминиране, се получава карбонилна 

група от белтъка (фиг. 1).  

 

 

Аминокиселини 

Пептиди Протеаза 
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Фиг.1 Белтъчно окисление с участие на 

метални йони ( Este ´vez and Heinonen, 2010) 

 

Белтъчното окисление по описания механизъм 

се извършва само при наличие на аминогрупи в 

страничната белтъчна верига. Хидроксиловият 

радикал е в състояние да атакува протеини чрез 

прибавяне или отделяне на водород. При 

радиационно и UV облъчване също се образуват 

хидроксилни радикали като радиационното 

облъчване на протеини е проучено обстойно. 

Хидроксилните радикали са с ниска 

селективност. Те имат потенциала да окислят 

всички аминокиселини, но не всички 

аминокиселини са еднакво реактивоспособни и 

взаимодействат с протеините много по-бързо, 

отколкото с липидите (Davies, 2005) като 

предизвикват разгъване на белтъчния скелет и 

модификация на страничната верига на протеина.  

С участието на преходни метали от определени 

аминокиселини се образуват карбонилни 

производни и възникват напречни връзки в 

миофибрилярните белтъци (Decker et al., 1993), 

които заедно със загубата на сулфхидрилни 

групи и образуването на белтъчно омрежване са 

най-значителните промени (фиг. 2). 

 
Фиг.2 Биохимични трансформации на 

белтъците при окисление (Lund et al., 2010) 
 
Фотоокисление 

Протеините могат да бъдат възбудени от 

светлина, поради присъствието в тяхната 

първична структура на светлочувствителни 

ароматни аминокиселини, като триптофан, 

тирозин, фенилаланин, хистидин и до известна 

степен, на алифатните аминокиселини, цистеин, 

и димерът му цистин. Някои протеини имат 

хромофорни простетични групи като рибофлавин 

и миоглобин, поради което могат да бъдат фото-

възбудими, а субстратът в същото време показва, 

че те могат да образуват свои собствени 

атакуващи видове. Реакция от тип I е директно 

взаимодействие между фотоактиватора и 

субстрата. Фотоактиваторът реагира с кислорода 

и образува супероксид, който е в състояние да 

образува водороден пероксид чрез дисмутация. 

При това се получават различни междинни 

съединения, които са в състояние да 

взаимодействат с протеини. В реакция от тип II, 

енергията може да бъде получена от 

фотоактиватор, който може да бъде протеин, 

абсорбиращ енергия от светлинен източник, 

прехвърлящ я към кислород в неговото основно 

състояние да генерира синглетен кислород. 

Образуваният синглетен кислород, след това 

може да взаимодейства с протеини. Прието е, че 

има конкуренция между реакциите от тип I и тип 

II, и реакционните условия определят коя 

реакция е доминираща. Така например в мляко, 

(Min & Boff, 2002) реакцията от тип I е 

доминиращa при липидното окисление. В 

храните фотоактиваторите са често срещани, 

например, миоглобина в месото, рибофлавина в 

млякото и бирата и хлорофил в растенията. Не са 

много подробните механизми за фотоокисление 

на протеини, продуктите на окисление, както и 

дали започва първо в протеините, в липидите или 

едновременно но е ясно, че фотоокислението е 

преобладаващ механизъм в някои храни и 

хранителни продукти, изложени на светлина. 

Образуване на карбонилни производни  

Образуването на карбонилни съединения от 

аминокиселинните остатъци на страничните 

вериги най-вероятно е резултат от участието на 

метален йон като катализатор на окислението на 

миофибрилярните белтъци (Levine, 1984). 

Количественото им определяне се извършва с 

помощта на рутинен DNPH метод, който е 

широко използван  като обща оценка на 

белтъчното окисление в различни месни храни 

(Este ´vez et al., 2008). Някои изследователи (Este 

´vez et al., 2009) определят специфични 

карбонилни компоненти в окислени 

миофибрилярни белтъци като α-

аминоадипиновия и γ-глутаминовия 

полуалдехиди (ААS и GGS, съответно) с 

помощта на HPLC-MS. Според тях лизина, 

пролина и/или аргинина от миофибрилярните 

белтъци сравнително лесно се окисляват при 

наличие на желязо (Fe
3+

) и Н2О2 в продуцирането 

на GGS и AAS (Фиг. 3).  

Белтъчен радикал 

Белтъчна 

фрагментация 

Напречни връзки 

Изменения в страничната 

верига на аминокиселините 

Облъчване 

Излагане на светлина 

Метал-катализа 

Пероксидация  
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Фиг.3 Образуване на AAS и GGS в 

присъствието на нехемово желязо и водороден 

пероксид (Este ´vez et al., 2009) 

 
Реакцията може да бъде предизвикана от 

ООН• радикали, получени по реакцията на 

Фентон вследствие взаимодействието между Fe
3+

 

и Н2О2. Окислителното дезаминиране на 

полученото междинно съединение се 

осъществява в присъствието на Fe
3+

 , при което 

се образува полуалдехид. Полученото Fe
2+

 или 

Fe
3+ 

може да предизвика окислителното 

разграждане на нова аминокиселина като 

въздейства с Н2О2, и формират допълнителни 

хидроксилни радикали. При редица проучвания 

(Este ´vez & Heinonen, 2010) напоследък се 

потвърждава, че активните Н2О2, миоглобин и 

други метали като Cu
2+

 също са способни да 

допринесат за образуването на специфичните 

AAS и GGS от миофибрилярни белтъци. Счита 

се, че двата α-аминоадипиновият и γ-

глутаминовият полуалдехида представляват 

около 70% от общото количество на 

протеиновите карбонилни съединения, 

образувани при окислението на животински 

белтъци (Requena et al., 2003). Трябва да се 

отбележи, че образуването на тези полуалдехиди 

не изисква предварително разцепване на 

пептидни връзки, като протеиновите връзки при 

аминокиселините могат да бъдат разградени до 

съответните им полуалдехиди. Като индикатори 

на белтъчно окисление в сурово месо и голям 

брой от преработени месни храни вече се 

използват α-аминоадипиновия и γ-глутаминовият 

полуалдехид (Ganhao et al, 2010; Armenteros et al., 

2009; Fuentes et al., 2010).
 

Образуване на напречни връзки  

Формирането на напречни връзки между 

мускулните белтъци включва образуване на 

многообразие от окислени продукти, между 

които впоследствие настъпва напречно 

свързване, в резултат от протичането на 

полимеризация. В многовалентните 

миофибрилярни продукти се индуцират двата 

вида - интра- и интер-молекулно белтъчно 

омрежване (Lund et al., 2008; Østdal et al., 1997; 

Bhoite-Solomon et al., 1992; Hanan & Shaklai, 

1995). Окисляването на миофибрилярните 

белтъци в присъствие на метмиоглобин - 

окислителна система също така допринася за 

образуване на допълнителни напречни връзки, 

докато ефектът на други системи в месото 

(наример на липидна окислителна система) е 

минимален. Установено е, че ∙MbFe(IV) = O 

реагира бързо с миозина като образува 

миозинови радикали и омрежени продукти в 

месните храни. В зависимост от концентрацията 

при физиологично рН (Lund et al., 2008), се 

образува „омрежен“ миозин. Механизмът за 

окисляване на миозина от Н2О2-активни хемови 

протеини се предлага въз основа на откриването 

на радикалови продукти на миозина от  

електронно орбитална резонансна спектроскопия 

и идентификация на формирането на дисулфидни 

и дитирозинови напречни връзки (Lund et al., 

2008) (фиг. 4).  От многобройните публикации за 

окислителното омрежване на миофибрилярните 

белтъци на месото може да се заключи, че 

окисляването на миозина, независимо от 

наличната окислителна система, води до 

формирането главно на двата вида - дисулфидни 

и дитирозинови напречни връзки в месото. 

Въпреки това някои изследвания показват 

предимно образуване на дисулфидни напречни 

връзки при окисление в месото, катализирано от 

метали (Srinivasan & Hultin, 1997; Liu & Xiong, 

2000), докато в други проучвания потенциалното 

образуване на двата вида връзки, не е напълно 

изяснено. Независимо, че образуването на 

дитирозинови съединения е описано в много 

проучвания (Bertram et al., 2007), се предполага, 

че най-вероятния механизъм е образуването на 

дисулфидно омрежване в месни системи като 

тези дисулфиди засега са идентифицирани в 

прясно месо (Lund et al., 2007; Kim et al., 2010). 

Белтъчно свързан 

лизин 
Белтъчно свързан 

аргинин 

Хидроксилен 

радикал 

Реакция на 

Фентон 

Белтъчно 

свързан AAS 
Белтъчно 

свързан GGS 
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Фиг.4 Механизъм на окисление на миозина от 

H2O2-активирани  хем-протеини при 

физиологично pH (Lund et al., 2008) 

 

Влияние на белтъчното окисление 

върху качеството на месните продукти 

Последиците от белтъчното окисление в 

месни продукти често се свързват с промени в 

разтворимостта и функционалността на 

белтъците, като желиране, емулгиращи свойства 

или водозадържащата способност. Въздействието 

на различната технологична обработка и 

съхранението върху белтъчното окисление в 

месните продукти основно е изследвано по време 

на последното десетилетие като последиците от 

белтъчното окисление, досега са свързани с 

влошаване на нежността и сочността (Rowe et al., 

2004; Lund et al., 2008; Kim et al., 2010; Ventanas 

et al., 2007; Este ´vez et al., 2005; Fuentes et al., 

2010; Eymard et al., 2009; Bertram et al., 2007; 

Baron et al., 2007). Освен това, окислителните 

модификации на протеините могат да доведат до 

загуба на незаменими аминокиселини и 

намаляват хранителната стойност и смилаемостта 

(Baron et al., 2007; Morzel et al., 2006), като в 

крайна сметка се засяга биологичната ценност на 

месните продукти. Има много неизследвани 

области относно последиците на белтъчното 

окисление в месните храни като възможно 

въздействие върху вкуса поради образуването на 

свободни карбонилни групи и шифови бази (Este 

´vez et al., 2008; Este ´vez et al., 2009).  Ventanas и 

други изследователи (2007, 2010) предлагат 

разумна хипотеза, според която белтъчните 

карбонили могат да въздействат върху аромата и 

мириса на сушени месни продукти, въпреки че 

предложените механизми, все още са предмет на 

научни проучвания. Други автори (Fuentes et al., 

2010; Este ´vez & Cava, 2004; Ganhao et al., 2010) 

съобщават, че вероятните ефекти за влошаване 

цвета на месните храни се дължат на пигментите 

и миофибрилярното белтъчно окисление, но 

точният механизъм също не е изяснен.  

Заключение  

Последните проучвания на белтъчното 

окисление са направили огромна крачка в 

изясняването на неизвестни химични механизми 

и влиянието му върху качеството на месото. 

Съществуват аспекти, в които окислението на 

белтъците може да бъде желателно. В някои 

хранителни продукти то придава характерна 

текстура и следователно може да бъде подходящ 

инструмент за контрол при създаване на 

хранителни матрици с нови текстурни и 

реологични свойства.Необходимо е да се 

разработят нови селективни, репродуктивни и 

чувствителни методи за характеризиране на 

продуктите, възникващи по време на окисляване 

на месните протеини. Натрупването на по-

задълбочени познания са предпоставка за 

изясняване на въздействието на технологичните 

обработки върху протеиновото окисление, 

разбирането как се осъществяват тези процеси по 

биохимичен път и взаимодействието на месните 

протеини с другите хранителни съставки, както и  

последиците му за качеството на месните 

продукти и  здравето на консуматорите. Така ще 

се осигури по-добро използване на ресурсите и 

ще се създадат нови месни храни с по-високо 

качество и подобрена хранителна стойност.  
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