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 المحاضرة االكلى          بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 كيمياء اغذية نظرم
 .انكاع الماء –تركيب الماء  –حاالت الماء  –الماء     :المحاضرة االكلى 

  The waterانمــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 03 آية االنبياء
 يكجد في الطبيعة في نكعيف مف المكاد.الماء 

 يكجد بالمكاد الغير حية مثؿ الحجارة كالصخكر كالمعادف.-1
 يكجد في المادة الحية مثؿ االحياء الدقيقة كالنباتات كالحيكانات كاالنساف .-2

 دة الحية الى مجمكعتيف رئيسيتيف:كتقسـ الما
 اء كعدد مف االحياء المجيريةكائنات ذاتية التغذية كتشمؿ جميع النباتات الخضر -1
 كائنات غير ذاتية التغذية  كىي التي تعتمد في غذائيا عمى االحياء ذاتية التغذية .-2

ت كالدىكف الكاربكىيداي معظـ االغذية كتصؿ نسبة الماء مع الماء مككف رئيسي ف   
ب الحية كخارجيا كمذيء داخؿ الخمية يكجد الما مف كتمة الغذاء. %99مف كالبركتينات الى اكثر 

مثؿ  ،شتت في بعض المنتجاتنتجات كيككف الماء الطكر الماك كسط لمتشتيت لمعديد مف الم
ميـ كأحد ك    Universal solvent المذيب العامىك الزبد كالمارجريف. كنظرا الى اف الماء 

بعض  (1)كؿكيبيف الجددراسة خكاصو كسمككو في االغذية اىمية كبيرة لمككنات االغذية يككف 
 .االمثمة عمى نسبة كجكد الماء في الغذاء

 امثمو عمى نسبة الماء في بعض االغذية ( 1الجدكؿ

    
 
 
 

 رز سمؾ دجاج مكز حميب برتقاؿ قرنابيط خس طماطة
95% 95% 92% 87% 87% 75% 77% 67% 12% 
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 :تكل الماء في بعض االغذيةمح

ككيؼ اف المذاب  في دراسة المحاليؿ المائية وبٍشاف دراسة الماء في االغذية تكمف الى حد 
 غير صفات المذيب كىناؾ معاير متعمقة بالماء كالتي تستعمؿ في ثباتيو االغذية كتشمؿ.ي

   Water capacity المحتكل المائي-1

 Concentration of dissolved substances تركيز المكاد المذابة-2
 Osmotic pressure  الضغط االزمكزم-3
   equilibrium relative humidity(E.R.H)رطكبة التعادؿ  -4
 water activity(aw)الفعالية المائية-5
 

 جزيئة الماء:
قطبية تحتكم عمى ذرة اككسجيف مرتبطة تساىميا مع ذرتيف تككف جزيئة الماء غير مستقيمة،    

 7,957الييدركجيف كاالككسجيفكالبعد بيف ذرتيف  175° بينيما ىيدركجيف تككف الزاكية
تمتمؾ جزيئة الماء . انكستركـ2,76الماء ليا اربع اقطاب كمستديرة ذات قطر  انكستركف. جزيئة

 .ادناه كما في الشكؿ عمى شحنتيف مكجبتيف كشحنتيف سالبتيف

                                           
الصفات المميزة ابرز مف اصر الييدركجينية . كاالك يعد الماء مف المذيبات الجيدة لؤلمبلح 

شحنتيف سالبتيف ذرة االككسجيف عمى  تشتمؿاذا ، لجزيئة الماء شحنات كيربائية، لجزيئة الماء 
كما في الشكؿ االككسجيف اكثر سالبيو ذرة تككف لذلؾ مكجبة شحنة ىيدركجيف كتحمؿ كؿ ذرة 

 .ادناه
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 جذب كجكد قكة دم الىالماء جية السالبة كجية المكجبة يؤ عمى طرفي جزيئة  ناتاف كجكد الشح

كيطمؽ عمى ىذا عمى نيايتي جزيئة الماء ككذلؾ يؤدم الى جذب بيف جزيئات الماء المختمفة، 
. الشكؿ ادناه يكضح ارتباط جزيئة الماء كجينيةبيف الجزيئات المختمفة باألكاصر الييدر الجذب 

 .            مع ارع جزيئات ماء اخرل 

                                   
 -الصفات الطبيعية لمماء :

زيئة الماء الى ىيدركجيف كاككسجيف التغيرات الكيمائية تؤكدم الى تحطيـ ج[الكيميائية  -1
 اك جذر ىيدرككسيؿ 

 ]تبقى جزيئة الماء متماسة في التغيرات الفيزيائية[فيزيائية ال -2
 امثمة عمى التغيرات( 2الشكؿ) ،التغيرات الفيزيائية كالكيميائية عمى مجممياكتعتمد المياه في 

 كالكيمائية. الفيزيائية
 ( امثمة عمى التغيرات الفيزيائية كالكيميائية2جدكؿ)

 تغير كيميائي تغير فيزيائي المركب
يتحمؿ الى ىيدركجيف  انجماد، ذكباف، تبخر الماء

 كاككسجيف
يتحمؿ الى ىيدركجيف  ذكباف، تبمكر سكر

 كاككسجيف ككاربكف
يتحمؿ الى احماض  ترسيب، ذكباف بركتيف

 امينية
يتحمؿ الى احماض  انصيار، تبمكر دىف

 دىنية ككميسيركؿ
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 الثبلثية في االمعاء. الكمسيريدات السكركز في المعدة، كتحمؿ ةئتحمؿ جزي اف
ىك  احماض دىنية + كميسيركؿ الى)زيت(كتحمؿ الكميسيريدات كمكككز + فركتكز سكركز الى

 .كتبخرة كتكثفةالماء نجماد مثمة عمى التغيرات الطبيعية ىي اكمف اال تغير كيميائي
 

 ببعض المركباتك الخكاص الطبيعية لمماء بيف الجدكؿ امثمة مقارنة 
 درجة حرارة الغميان درجة حرارة الذوبان الوزن الجزيئي الجزيئيالتركيب  المادة
 CH4 16 -184 -161 ميثان
 NH3 17 -78 -33 امونيا

 177+ صفر H2O 18 ماء
 HF 27 -83 +27 فموريد الييدروجين

 O2 32  -183 اوكسجين
 N2 28  -196 نتروجين

 
 سعرة/غـ87 هانجمادالماء اك  الحرارة الكامنة لبلنصيار

 سعرة/غـ 539اك التكثيؼ   الماء لتبخرالحرارة الكامنة 
 
 
 

 الماء في المادة الغذائية .
 الجسـ لمكظائؼ االعتيادية لمخمية اذا يدخؿ الى ةميمالماء مادة غذائية اساسية ك يعد     

يتككف داخؿ الجسـ لككنو احد نكاتج ، ككذلؾ كميات كبيرة بحالة سائمة اك احد مككنات االغذيةب
، كمف غـ ماء7.6مف ايض الكاربكىيدرات كاحد غراـ ائية لعمميات االيض اذ ينتتج كؿ نيال

 غـ ماء.7.4غـ ماء، كمف ايض البركتينات 1.1الدىكف 
 
 

 خواص السوائل 
جو الى جزيئات المذاب عند ذكباف المكاد في الماء فأف العشكائية تقؿ الف جزيئات الماء تت   

لجزيئات الماء فرصة اقؿ لميركب مف الحالة السائمة الى الحالة الغازية كيترتب عمى لذلؾ تككف 
 .كانخفاض درجة االنجماد كارتفاع درجة الغميافلمماء ذلؾ انخفاض الضغط البخارم 
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 ذلؾ كينص عمى: Raouls lawيكضح قانكف راؤكؿ 
 ككف مساكم لمكسر المكليب ينخفاض النسبي لمضغط البخارم لممذيفي المحاليؿ المثالية اال

 لممذاب.
                           

   
 =   

     
                                   

PO                    ضغط بخار السائؿ المذيب 
 Pضغط بخار المحمكؿ 

N1  عدد مكالت المذاب 
N2 عدد مكالت المذيب 

غـ الكزف   mol 55.51=لتر كاحد مف الماء يساكم        -:مثال
اٌدضٌئً اٌٛصْ

 =     
  

 
مكؿ، لذلؾ مكؿ كاحد مف المذاب  55.51كلذلؾ يحتكم الكيمك غراـ الكاحد مف الماء عمى      

المثالي عندما يذكب في كيمك غراـ كاحد مف الماء سكؼ ينخفض ضغط البخار بنفسو 
  7.717( ام بنسبة  1+55.51/)1

             0.98 =0.017-1 كتككف الفعالية كاالتي:
 كيمكف حساب فعالية الماء كما في المعادلة:

 
                                  

     

       
       

   
             ,  

   
 =   

     
 

                                      

   
  aw 

                                           E.R.H = aw x 100  
( كالتي تككف مكافئة 1كفعالية الماء تساكم كاحد ) 7.98فاف فعالية المحمكؿ السابؽ ىي  كعميو

%. اف ذكباف المكاد الغذائية المختمفة في الماء يؤدم 177( كالمساكية  E.R.Hلمرطكبة النسبية)
بقدر اكبر مما ىك متكقع طبقان  aw الى انخفاض ضغط البخار كبالتالي انخفاض الفعالية لمماء 

 لقانكف راكؤؿ.
 ارتباط الماء

 -األغذية بييئات مختمفة كيقسـ الى ثبلث انكاع:يكجد الماء في 
 monolyer waterالطبقة االحادية ماء -1
  capillary water الماء الشعرم-2
 loosely bound water  الرتباطاضعيؼ الماء ال-3
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 المادة الغذائية في حالة منتظمة كمنجذب بقكة كيككف غير قابؿ لبلنجماديكجد الماء المرتبط في 
 عالقة فعالية الماء والمحتوى المائي:

 sorption isothermsيطمؽ عمى الرسـ البياني لمعبلقة بيف فعالية الماء كالمحتكل المائي 
عالية الماء المرغكب كتفيد ىذه العبلقة البيانية إليضاح محتكل الماء في االغذية كالتعرؼ عمى ف

فييا كغير المرغكب فييا، ككذلؾ التعرؼ عمى التغيرات الميمة التي قد تحصؿ في المحتكل 
المائي ككيفية تأثير ذلؾ في فعالية الماء، كيكضح الشكؿ العبلقة البيانية بيف المحتكل المائي 

 غذائية. ٌّبدةisotherm كفعالية المائي 
فأف جزيئات الماء سكؼ تدمص عمى مكاقع مناسبة مف  جافة غذائيةعند اضافة الماء الى مادة 

كعند ىذه النقطة نحصؿ عمى طبقة احادية  ،المادة الغذائية حتى تشغؿ جميع ىذه المكاقع
monolyer   كالتي تتمثؿ بنقطوC  عند اكتماؿ تككف ب مف ىذه النقطة في الشكؿ ادناه، كقر(

، aw كبير عمى فعالية الماءالمحتكل المائي ليا اثر  مى تغيرات فينحصؿ عالطبقة االحادية ( 
ي معظـ االحياف فك  الطبقة االحادية يككف عمى درجات عالية مف االستقرار، Cاف ماء الطبقة 

 .الجزء الصمب لممادة الغذائية  مف يككف جزء ال يتجزأ
نسبة الحادية عادة في االغذية المتككنة مف تكجد الطبقة ا. درجة حرارة ام كىك ال يتجمد في

  .ذات كزف جزيئي صغير ذائبةعالية مف مككنات 
 الطبقةىذه كفي مادة الغذائية الالشكؿ يككف اقؿ ارتباط ب فBً المنطقة  ،االحادية الطبقةكبعد 

ة مناسبة لذكباف المككنات القابمة مف الماء كتككف ىذه الطبقيككف ادمصاص الماء لعدة طبقات 
 المشار الييا.عمى طبيعة المكاد المذابة  Bكتعتمد طبيعة المنطقة  في الماء  مذكبافل

الماء عمى الرغـ مف  Aعف الماء الحر المكجكد في نقطة كثيران  B ٚCيختمؼ الماء في المنطقة 
ئً، ٚاسحببغٗ فً اٌّبدة اٌغزائٍت  ٘ٛ ِٛخٛد فعالً فً إٌظبَ اٌغزاA في المنطقة  كجكد الحر الم

 . ٌىْٛ ظعٍف
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ضغط البخارم كبالتالي الرتفاع التدريجي في درجة الحرارة يؤدم الى التغير التدريجي في االاف 
  ر في فعالية الماء.تغيال

 انواع الماء:
ضعيؼ االرتباط  انكاع ىي ماء الطبقة االحادية كالماء الشعرم كالماءيقسـ الماء الى ثبلثة    

 )الماء الحر(.
كاليككف متاحان ليككف يكجد الماء المرتبط في المادة الغذائية في حالة منتظمة كمنجذب الييا بقكة 

مذيبان كغير قابؿ لبلنجماد. كىناؾ تعريؼ لمماء المرتبط ىك الماء الذم ال يتجمد تحت الصفر 
 (.°ـ27-المئكم)

 االنجماد وتركيب الثمج
كىذا  tetrahedralسببعًاربع جزيئات ماء اخرل كتككيف شكؿ  ربطالماء مف تتمكف جزيئة 

في الثمج تككيف تككيف  hexagonal crystallaticeيؤدم الى تككيف الشبكة البمكرية السداسية 
حجـ نكعي عف ذلؾ ينتج الشبكة البمكرية يككف رخكان كغير قكم كفيو تجاكيؼ كبيرة نسبيا مما

 .كبير

 بمكرة الثمج                         
ند تككيف ع، ك  ذرة اككسجيف كذرة ىيدركجيف انكستركـ كاحدتبمغ المسافة بيف في جزيئة الماء 

مف الجزيئة االخرل  االككسجيف كذرة االكاصر الييدركجينية تبمغ المسافة بيف ذرة الييدركجيف
 .انكستركـ 2.76

في الماء  تصبع جزيئات الماء اكثر تراصان ك  االكاصر الييدركجينية عند تككيف الثمج تتكسر 
 .السائؿ

ح المكجكدة خارج الخبليا اما ى تككيف بمكرات ثمج كبيرة في الفسيؤدم االنجماد البطيء ال
 .        االنجماد السريع يؤدم الى تككيف بمكرات صغيرة داخؿ كخارج الخبليا

                                         
  .%عند االنجماد9حجـ الماء حكالي  يتمدد
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 ل:ــــــــــــــالمحالي
. كلقابميتو عمى اذابة ذكرنا اف الماء مذيب عاـ كلذلؾ ىك كسط جيد النتشار الكثير مف المكاد   

 العديد مف المكاد فيك المذيب االىـ في االنظمة الغذائية. 
. كقد يتككف المحمكؿ مف مادتيف بالمحمكؿعند اذابة مادة ما في الماء فانو يطمؽ عمى مزيجيا   

اك اكثر عمى اف يككف متجانسان فيزيائيان ككيميائيان كتككف المكاد الذائبة اما بصكرة جزيئية اك 
بصكرة متأينة. كمف االمثمة عمى المحاليؿ المتأينة محمكؿ كمكريد الصكديكـ في الماء الذم يتأيف 

Naالى ايكف الصكديكـ المكجب
Clكايكف الكمكر السالب    +

. كتتأيف غالبية االمبلح كالحكامض -
 كالقكاعد عند احبلليا في الماء. 

اما بالنسبة لممحاليؿ الجزيئية فأف جزيئات المادة التتأيف عمى الرغـ مف انيا تذكب بكامميا،   
جاميع القطبية كتحدث االذابة في ىذه الحالة نتيجة لتجاذب االصرة الييدركجينية في الماء مع الم

 ليذه الجزيئات. كما ىك الحاؿ في اذابة السكر في الماء.
تساعد رفع درجة حرارة المحمكؿ زيادة الذكبانية، ارتفاع درجة الحرارة يقمؿ مف قكة التجاذب بيف    

 جزيئات الماء مما يسيؿ مف ذكباف السكر.
 خواص المحاليل  

 ة بالطكر المنتشر. كالمادة المذاب يسمى المذيب بالطكر المستمر 
:ىك انتشار جزيئات المذاب في جميع االتجاىات كتركز قسـ منيا عمى سطح ضغط االنتشار

 المحمكؿ الناتج بكمية تتناسب طرديان مع التركيز.
: مدل قابمية انفصاؿ الجزيئات اك االيكنات عف بعضيا كالذكباف بيف جزيئات ضغط المحمول

 الجزيئات المذابة . المذيب. كيتناسب طرديان مع تركيز
: ىك المذيب الذم ال يقبؿ كمية زائدة مف المذاب عمى درجة حرارة معينة المحمول المشبع

كتصؿ الى حالة تكازف عندما تككف كمية المادة التي تذكب  تساكم كمية المادة التي تترسب 
حد ما كعند التبريد  كعند تسخيف المحاليؿ المشبعة فانيا تقبؿ كمية اضافية مف المادة المذابة الى

الى حالتيا االكلى تبقى المادة المذابة دكف ترسب كتسمى ىذه المحاليؿ المشبعة في ىذه الحالة 
كىذه االخيرة تككف قمقة غير ثابتة. كما تتأثر Super Saturation بالمحاليؿ فكؽ المشبعة 

تات الباريكـ حيث تذكب قابمية ذكباف المكاد الضعيفة بحجـ دقائقيا مثؿ كبريتات النحاس ككبري
الكبيرة كيزداد  الجزيئات الصغيرة كالمتكسطة لتككيف محمكؿ مشبع ، كلكنيا تتجمع حكؿ الجزيئات

 حجميا كبالتالي اختفاء الجزيئات الصغيرة كتدعى ىذه الحالة بالترسيب المنتظـ.
 كيعبر عف تركيز المحاليؿ بعدة طرؽ ىي:
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ت الجزيئية مف المذاب في لتر مف المحمكؿ  مكالرم= التركيز المكالرم: كىك عدد الغراما-1
 الكزف الغرامي*لتر/الكزف الجزيئي

 غراـ مف المذيب . 1777التركيز المكاللي: كىك عدد الغرامات الجزيئية مف المذاب في -2
 غـ مف المحمكؿ.177النسبة المئكية: كيعبر عنيا بكزف بالغراـ الى كزف -3
 مؿ مف المحمكؿ. 177ا بكزف بالغراـ الى كزف كيعبر عني النسبة الحجمية:-4
العيارية: ىي اذابة كزف مكافئ غرامي مف المادة في لتر مف المحمكؿ. عيارم= الكزف -5

 الغرامي*لتر/الكزف المكافئ.
 الخواص الكيميائية:

الحمكضة كالقاعدية كىما ميمة جدان في قياـ الخبليا  مف اىـ الخكاص الكيميائية لممحاليؿ ىى   
 بكظائفيا.

كما ليا اىمية في التعقيـ كالخزف فالمحاليؿ الحامضية يمكف تعقيميا عمى درجة حرارة اقؿ مف 
درجة تعقيـ المحاليؿ القاعدية كما كاف ايكف الييدركجيف في المحاليؿ الحامضية يككف كافيان 

 القاتمة لبلحياء بكفاءة عالية. لمتأثير عمى درجة الحرارة
ينتج الطعـ الحامضي عف كجكد الييدركجيف اما الخكاص القاعدية فانيا تنتج عف كجكد    

 ايكنات الييدرككسيؿ السالبة .
 :  pHاٌـكتقاس الحمكضة كالقاعدية باستخداـ تعبير االس الييدركجيني 

                             

                                
       K x H2O = [ H

+
]  [ OH

-
]       

OHثببخت  ٚاْ لٍّت  K x H2Oٚعٍى اعخببس اْ لٍّت    
-

x42-7 1حغبٚي  
Hٚاْ لٍّت  

+
  

x42-7 1حغبٚي 
 ِئٛي.   55بذسخت زشاسة  

10] أرْ    
-7

 x 1] [10
-7

 x 1] = K x H2O    

 [ H
+
]  [ OH

-
] = 1 x 10

-14
               

          

pH + pOH = -Log [10         ٚبزٌه ٌىْٛ 
-14

]        

 

 pH + pOH = 14ارْ                                     

 

 ؟  pOH أحسب الػ 5يساكم  pH اذا كاف الػ
    pOH  +5= 14        أذف   

            5- 14  = pOH  
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                  9      =pOH   كفي حالة التعادؿ يككف الػ pH كالػ 7يساكم pOH 7يساكم. 
 

 Buffers المحاليل المنظمة:
كميات قميمة مف  نتيجة الضافةpH المحاليؿ التي تقاكـ التغير المفاجيء في الػبأنيا تعرؼ    

الحكامض اك القكاعد كىي مكجكدة في كافة انظمة الخبليا الحية كىي اساسية في كافة االنظمة 
+لمحفاظ عمى تركيز ايكف الييدركجيف 

H .المناسب لكظائؼ االنظمة الحيكية في الخمية 
تتككف المحاليؿ المنظمة مف حامض ضعيؼ كممحو اك قاعدة ضعيفة كممحيا. كمثاؿ عمى 

 حامض الضعيؼ حامض الخميؾ:ال

                         
                                   

                                         
 كعند اعادة ترتيب المعادلة باخراج تركيز تككف:  

                             
 كبأخذ المكغارتـ لمطرفيف تككف:

                   
 

                
 
 
 

 المصادر:

 م4811الدكنور باسل كامل داللً، الدكتور كامل حمودي الركابً، 
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 الثانيةالمحاضرة                                                كيمياء اغذية
 Colloids الغركيات :

المادة اذ غركيات ال تعني نكعا جديدا مف المكاد كانما تعني حالة مف حاالت انتشار الاف    
كالمادة الناشرة  ،منفصمة يطمؽ عمييا الطكر الداخميتككف المادة المنتشرة عمى صكرة جسيمات 

 المكاد الصمبة في المحاليؿ بعدة كيتـ انتشار يطمؽ عمييا الطكر الخارجي اك الطكر المستمر،
 :حاالت

  .عمؽ ىك الطمي في مياه االنيارممثاؿ عمى المحمكؿ المعمؽ غير ثابت -1
 الممح كالسكر التاـ في الماءمثاؿ عمييا ذكباف ك  )ذكباف تاـ(محمكؿ حقيقي -2
 مثاؿ عمييا محمكؿ النشأ كالحميب كىي حالة كسط بيف الحالة االكلى كالثانيةمحمكؿ غركم -3
 

تككف المادة الصمبة الطكر الداخمي يككف سائؿ )ماء(ىك الطكر الدائـ كالثانية ففي الحالة االكلى 
 اك الطكر المستمر.

 الى نكعيف: كتقسـ المكاد مف خبلؿ سرعو انتشارىا
المكاد التي ليا القدرة عمى االنتشار بشكؿ سريع كتستطيع النفاذ مف خبلؿ االغشية كتعطي -1

 .Crystalloids تسمى لمحاليميا مثؿ المكاد المتبمكرة كالممح كالسكر  عاليان  ازمكزيان  ضغطان 
في  ازمكزيان ضعيفان  ضعيفة كالتنفذ خبلؿ االغشية ، كتككف ضغطان مكاد قدرتيا عمى االنتشار -2

كالبكميف البيض كالجبلتيف كالحميب  الماء كىي مكاد غير متبمكرة مثؿ اككسيد االمكنيكـ كالصمغ 
 .Colloids كتسمى  

 -خكاص الغركيات :
ام نظاـ غركم تحمؿ جسيمات المادة  كفيسالبة كمكجبة  شحنةتحمؿ كافة الغركيات    

افرىا مع بعضيا كبقائيا بحالة منتشرة بشكؿ كابعاد المنتشرة شحنات متشابو مما يؤدم الى تن
باختبلؼ عمى جسيمات الغركيات  الشحنة الكيربائيةكتزداد  فيو،منتظمة في السائؿ الذم تنتشر 

 :منياعكامؿ 
التي تتغير التأيف المباشر: لممكاد التي تتركب فييا جسيمات الغركم كما يحدث لمبركتينات -1

 الكتركليتات امفكتيرم.
عف  PHـاٌتككف جسيمات البركتيف المنتشرة في الكسط الحامضي مكجبة كىذا سبب خفض 

 كالمكجبة نقطة التعادؿ الكيربائي لمبركتيف كىي الشحنة التي تككف محصمة الشحنات السالبة
 البركتيف شحنة سالبة في الكسط القاعدم. عمى البركتيف صفرا كيحمؿ
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 ادمصاص االيونات:-2
ترتبط االيكنات اك الشحنات التي تممؾ اك ال تممؾ شحنة عمى جزيئة البركتيف التي تحمؿ شحنة  

 اك التحمؿ شحنة.
 اتجاة انتشار الجزيئات القطبية:-3
اذا كاف الكسط انتشار مكجب فأف قسـ مف الجزيئات التي تحمؿ شجنة سالبة يتجو نحك كسط  

 صحيح. العكسك االنتشار 
 لمغركيات :ىناؾ ثبلث انظمة 

 كىي ناتجو مف انتشار غركم لممركبات :Emulsoids الغرويات العالقة المحبة لمماء-1
  العضكية الصمبة..

 كىي ناتجة مف انتشار الغركم لمسكائؿ في الماء  :Emulsion اٌّغخسٍببث-2
 مف االنتشار الغركم لمغازات في الماء .كمف :Foams الرغاوي-3

كامثمة عمى الغركيات العالقة ىي انتشار االصماغ في الماء اك البكتيف اك النشأ اك الدكستريناك 
 البركتينات .

ىذه االنظمة مف اكثر االنظمة الغركية شيكعا في االغذية كىناؾ خكاص تتأثر بدرجة اكبر    
 في الغركيات عف المحاليؿ الحقيقية 

%سكر سيزيد 1حسب المكاد المذابة كمع نكعيتيا مثبل اذ المزكجة : تزداد المزكجة المحاليؿ -أ
 %577% اكار يرفعيا بنسبة 1% كاذا 57% نشأ تزداد المزكجة 1%ك 4-3المزكجة بمقدار 

 
 : Electrical behavior السمكؾ الكيربائي -ب

كانت الغركيات المحبة لمماء قد تياجر اك ال تياجر في المجاؿ الكيربائي اما البركتينات اذا 
متعادلة ال تياجر كاذا كانت مكجبة تياجر نحك القطب السالب كاذا كانت سالبة تياجر نحك 

  .القطب المكجب

 
 -:Diffusionاالنتشار  -ج
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  .تنتشر الغركيات بالماء بشكؿ بطيء جدا كال تنتشر خبلؿ االغشية الف اكزانيا الجزيئية عالية
 -:Dialysisالفصؿ لغشائي -د

االكزاف الجزيئية المنخفضة يمكنيا المركر مف خبلؿ االغشية شبة المنفذة اما الجزيئات ذات 
الكمكريف كخبلت الغشية كمف االمثمة عمى االغشية الغركيات ال يمكنيا المركر مف خبلؿ ا

 .السيميمكز كالسيمكفاف

                         
 
 
اما الغركيات فيي  ليا الكيربائيطة تعادد نقتتخثر البركتينات عن -:Coagulationالتخثر -ق

 تتخثر بسيكلة.ال 
 
 
 

 المستحمبات :
كفر خر ال يذكب فيو كيمـز تحضير ذلؾ تغركم الحد السكائؿ في سائؿ  ا انتشارىي عبارة عف 

  عكامؿ:ثبلث 
 سائميف ال يمتزجاف -1
االحادية كالثنائية كالصمكغ  يريداتيسكمادة االستحبلب مثؿ الفكسفكلبيدات الكيم -2

 فالبركتينات 
 مثؿ الحميب كمستحمب ماء في زيت مثؿ الزبد كالمرجريف.ت في الماء مثاؿ مستحمب الزي

 



 ذٌةكٌمٌاء االغ                                                                                     جامعة االنبار 
 المرحلة الثالثة                                                                                       كلٌة الزراعه

        نظري                                                                                  قسم علوم االغذٌة

  ؟.*كيؼ التميز بيف المستحمب الزيت في ماء كمستحمب ماء في زيت
  تضاؼ كمية مف الزيت الى المحمكؿ فاذا انتشرت كامتزجت يككف المستحمب ماء في زيت 

 اما اذا انفصؿ الزيت في االعمى بشكؿ طبقة يككف ذلؾ المستحمب زيت في الماء 
كتفسير ذلؾ ىك اف المستحمب اذا كاف زيت في ماء فاف الطكر السائؿ كاالكثر ىك الماء كبذلؾ 
ينفصؿ الزيت بحكـ اختبلؼ الكثافة بشكؿ طبقة نحك االعمى اما اذا كاف المستحمب ماء فأف 

كال يحدث تغير كاضح  في الزيت ر السائد ىك زيت بذلؾ يذكب كينتشر الزيتالزيت يككف الطك 
  .في المحمكؿ

غير المقصكدة تسبب مشاكؿ في االغذية كتزيد مف تمؼ االغذية كالرغاكم  : الرغاكمالرغاوي
 قصكدة مثؿ المارجريف كااليس كريـ.الم
 
 

تتحكؿ كثير مف الغركيات المحبة لمماء الى ىبلـ بالتبريد كاليبلـ نظاـ نصؼ : Gels اليالميات
صمب ذك لزكجة عالية يشبة المكاد الصمبة بالمحافظة عمى ىيكمتيا تحت القكة الناتجة عف ثقؿ 

 طبقاتو كما يبدم مقاكمة تحت ام قكة الية 
 -خواص اليالم :

رجة التكصيؿ الكيربائي لميبلـ عنو في الماء معامؿ االنكسار اك د اكال يختمؼ الضغط البخارم 
اال انو بتبخر الماء تتناقص ضغطة البخارم كمما اقترب اليبلـ مف الجفاؼ كتنتشر المكاد 

 الصمبة خبلؿ اليبلـ
 

 العكامؿ التي تؤثر عمى تككيف اليبلـ :
  .اره لمماءطبيعة الغركم :الغركيات المحبة لمماء كتككيف اليبلميات اسرع مف الغركيات الك-1
ركيز البد مف  تكفر تركيز معيف لكؿ مف السكر كالحامض كالفاكية كالبكتيف لتككيف الت-2

  .اليبلـ
  .درجة الحرارة خفض درجة  الحرارة بعد التسخيف يؤدب الى تككيف اليبلـ-3
 .كاالمبلح كتركيز السكر ميمو لتأثيرىا عمى عمى درجة تشرب الغركم بالماء  PHـاٌ-4
المعاممة  الميكانيكية عقد كتككيف اليبلـ فاذا اجرم تحريؾ بعد تككيف اليبلـ ييدـ اليبلـ -5

  .كتزداد سيكلتو
  .الممح اك المكاد السكرية ٚحشوٍضPHـاٌالتشرب بالماء كيتحكـ فييا بتغير )التأرث( درجة -6
 

 م4811الدكنور باسل كامل داللً، الدكتور كامل حمودي الركابً، المصادر: 
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 المحاضرة الثالثة     كيمياء اغذية                                            
  Saccharides السكريات

النشا المحكر  -محميات الذرة -التبمكر-الكرممة -تبدؿ الدكرة -المتعددة السكريات -الكاربكىيدرات -السكريات :
 االصماغ -المكاد البكتينية –

يعتبر الكمكككز السكر الرئيسي في الخبليا الحيكانية كيخزف بييئة الكبليككجيف اك في الخبليا    
ثنائي يكجد  السكر في الحميب بييئة سكر  ،شاء كسميمكزنباتية  يخزف الكمكككز عمى ىيئة نال

لؾ يكجد السكركز بشكؿ حر في جذكر كسيقاف لبعض النباتات  كالقصب ككذمثؿ البلكتكز 
 .انكاع اخرل مف السكريات مثؿ االصماغ، كىناؾ كالبنجر

ضراكات كالفكاكو كبشكؿ عاـ تكجد السكريات في اغمب االطعمة مثؿ الحبكب كالبقكليات كالخ  
 ككذلؾ في المحكـ.

 اء االغذية الى لعامميف في كيميؼ السكريات مف كجية نظر انصتك 
 -:السكريات البسيطة اك االحادية-أوالً 

    الرايبكز –الزايمكز –مثؿ االرابيتكز  )خماسية الكاربكف(:البنتكزات-1 
 مثؿ )سداسية الكاربكف(:اليكسكزات-2 
 مثؿ كمكككز ك كاالكتكز  الدكزات :-أ

 كيتكزات مثؿ الفركتكز -ب
 السكريات  متعددة قصيرة السمسمة -ثانياً 

 سكريات ثنائية  -1
 مختزلة مثؿ مانكز  الكتكز *
 غير مختزؿ مثؿ السكركز *
 سكريات ثبلثية : تقسـ الى -2
 مثؿ الرافينكز ك جنتيانكز -سكر غير مختزؿ:-أ 
 زيتكز ك ركبينكز مثؿ ميمي -سكر مختزؿ :-ب 

 -السكريات المتعددة:-ثالثاً 
السكريات المتجانسة كىي التي تحتكم عمى نكع كاحد مف السكر مثؿ النشأ  كتتككف مف  : اوال

 .ككذلؾ الدكستريف ك البلككجيف ( 4-1)الفاسبلسؿ طكيمة مف الكمكككز مف اكاصر مف نكع 
 السكريات غير متجانسة::  ثانيا

لبكتيف كالصمغ كىي السكريات التي تحتكم عمى نكعيف اك اكثر مف السكريات االحادية مثؿ ا
 كالمكاد المخاطية
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 .تيفتحتكم عمى النايتركجيف مثؿ الكاي السكريات التي:  ثالثا
 السكريات االحادية

مف اىـ السكريات عمى االطبلؽ كيسمى ايضا دكستركز  D-glucoseيعتبر سكر الكمكككز     
كالذم يحتكم عمى ثبلث ذرات  كميسرالدييايد Dمف ابسط السكريات االحادية  كيشتؽ الكمكككز

    .كميسرالدييايدالشكؿ اعبله تركيب ال كاربكف كمجمكعة الدىايد
 

مكككز تحتكم السكريات االحادية عمى مجمكعة الدييايد  كتسمى سكريات الدييايدية  مثؿ الك
 (مثؿ سكر الفركتكز  ة )كيتكزاتكتحتكم اخرل عمى مجمكعة كيتكنية كتسمى سكريات كيتكني

اك بشكؿ حمقة كتدعى بصيغو ة سمسمة مفتكحة تدعى صيغة فشر كيككف السكر اما بصيغ
  ىكارث كما في الشكؿ:

                                                                               
كاذا احتكت عمى  pyranoseببٌشأٛصاذا احتكت الحمقة عمى خمس ذرات كاربكف يطمؽ عمييا 

ام اذا كانت  السكريمثؿ حالة  Dكالحرؼ furanose كرانكز ياربع ذرات كاربكف تدعى  ف
كاذا كانت  Dقبؿ االخيرة في صيغة فشر الى اليميف يككف السكر مف  ِب  OH ػمجمكعة ال
 Lالمرتبطة بذرة الكاربكف ما قبؿ االخير الى اليسار يككف السكر مف نكع   OHـاٌمجمكعة 

 Dصكرة مرآة لمسكر مف نكع   Lكيككف السكر مف نكع 
كالسكر الذم يدكر الضكء الى اليسار  كيرمز لمسكر الذم يدكر الضكء الى اليميف بالرمز )+(

 .(-ب)
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 ل الدورة:تبد
( ذلؾ isomersمختزؿ في الماء يحصؿ ىناؾ تعادؿ بيف مشابيات) عند كضع سكر متبمكر   

السكر حيث يبلحظ تبدؿ مستمر في الدكرة النكعية حتى الكصكؿ الى حالة التعادؿ النيائية التي 
ال يحصؿ بعدىا ام تغير في الدكرة النكعية. فمثبلن تككف الدكرة النكعية لمحمكؿ محضر حديثان 

، تستمر الدكرة النكعية بالنقصاف حتى ºـ27عمى درجة حرارة  (°113كمكككز )+-D– مف الفا
 ( كىي حالة التعادؿ النيائية التي تحصؿ بيف اشكاؿ الكمكككز الفا كبيتا. 52ºتثبت عمى )+

                    
كمكككز محضر حديثان D- -كبالمقابؿ تككف الدكرة النكعية لمحمكؿ محضر حديثان مف بيتا   
+(19ºكتستمر ) +( 52ىذه الدكرة بالزيادة حتى تصؿ الىº كىي حالة التعادؿ، كلقد كجد في )

 كمكككز.-D– % بيتا64كمكككز ك-D– % مف الفا36حالة التعادؿ اف المحمكؿ يحتكم عمى 
سيمكبايكز كما في الشكؿ عمى -كالفامالتكز -الكتكز كالفا-الفاسكركز ك -الفا: الثنائية السكريات

 التكالي:

-B(نكع االصرة 2)  a-(1-2)ره (نكع االص1)
(1-4)    

  B-(1-4)(نكع اآلصرة 4) a-(1-4)(نكع االصرة 3)
                           

درجة عالية مف  ، كلمسكركزينتج  عند تحمؿ السكركز كميات متساكية مف الكمكككز كالفركتكز
 عمى درجة حرارة مختمفة كىذا ما يجعؿ السكركز مكقع خاص في االغذية كالمشركبات .  الذكباف

 .حامض الستريؾ يحمؿ السكركز كال يحمؿ البلكتكز
ىناؾ نكع مف السكريات تسمى السكريات الكحكلية فكجد بصكرة طبيعية بالفكاكو كيمكف انتاجيا 

   صناعيا مثؿ السكربيكؿ ك الزايميتكؿ
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كحكلي السكر الكيختزؿ سكر الزايمكز الى ، سكربيتكؿ يالكحكليختزؿ سكر الكمكككز الى السكر 

 زايميتكؿ
 المختمفة  الغذائية كفي الصناعات ىكاىمية السكر الكحكلي لممرض

 -: كرممة السكريات
تسخيف محاليؿ مركزه مف عند تعرض السكريات لمحرارة في كسط يحتكم عمى الماء اك عند 

 السكريات يحدث سمسمة مف التفاعبلت فيؤدم الى تككيف صيغة الكراميؿ)تفاعؿ غير انزيمي (
ـ  يذكب السكركز ليككف °167ـ  كعمى درجة °277يتكرمؿ السكركز عمى درجة حرارة 
  .          انييدريدات لكؿ مف الكمكككز كالفركتكز

دقيقة يفقد اربع جزيئات ماء كيتككف  55كلمدة  °277 عند تسخيف السكركز عند درجة    
كما في المعادلة: % مف الكزن9مركب الكراميبلف كيفقد 

       
دقيقة اضافية  55االيثانكؿ كليا طعـ مر .كبعد التسخيف لمدة ك تذكب ىذه الطبقة في الماء     

 %كينتج مركب الكراميميف .14يبمغ مقدار التناقص في الكزف مقداره 
         

                                         
يذكب الكاراميميف في الماء فقط كعند االستمرار في التسخيف تنتج  طبقة غامقة المكف جدا" ال 

تسمى الكاراميميف  تساعد في اعطاء  C125H188O80 ي الماء كيككف التركيب الكيميائي تذكب ف
  الخاصة.النكية 

 -التبمور:
يعتبر تككيف البمكرات مف الخكاص الميمة لمسكريات كىك مف الخطكات الميمة في تنقية      

ككذلؾ كجكد نكع كاحد مف السكر يجعميا كاف السكر نقي يتبمكر بشكؿ اسرع،  السكريات ككمما
  .يتككف مف انكاع مف السكرياتالذم يتبمكر اسرع مقارنة بالمحمكؿ 

غير مرغكبة كتبمكر البلكتكز في الحميب المركز المسمى  تعتبر البمكرات في بعض الحاالت    
 تتبمكر السكريات المتعددة قصيرة السمسمة غير المختزلة بسيكلة اكثر مف المختزلة.  باآليس كريـ،
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 -محميات الذرة :
محميات الذرة ميمة في التصنيع الغذائي كتستخدـ الحكامض كالقكاعد في تحميؿ نشأ الذرة     

ات مف الديكيستركز تقدر كمكافئ الى اجزاء صغيرة مف الكمكككز أك الديكستركز كانتاج كحد
و مئكية مف المادة الجافة كالذم يعرؼ بأنو كمية السكر المختزؿ الكمي محسكبة كنسب مستركز ديك

  .الكمية
كاف الحصكؿ عمى  55و الحكامض مكافئ ديكستركزم  يقدر تركز بكاسطستحكيؿ النشأ الى ديك

 بكاسطة الحكامض يؤدم الى تغير المكف كظيكر الطعـ المر. 55 ػمكافئ اعمى مف ال
  .ىك محمكؿ مشبع مف السكريات الناتجة مف تحمؿ النشأ -:شراب الكموكوز

ىك محمكؿ سكرم درجة حبلكتو اعمى مف الكمكككز ينتج مف تحكيؿ الدكستركز -شراب الذرة:
 %فركتكز 42%دكستركز ك 57بكاسطة انزيـ الى 

  Polysaccharidesانمخعذدةالسكريات 
كمكككز مرتبطة مع بعضيا باصرة -Dيتككف النشأ مف كحدات عديدة مف  .Starchالنشأ -1

(كتخزف السكريات في النباتات بييئة نشأ كحبيبيات النشأ يختمؼ حجميا كشكميا مف 4-1الفا)
نبات الى اخر كتتككف سبلسؿ النشأ مف سمسمتيف طكيمتيف احدىما غير متفرعة كتسمى االميمكز 

 كالثانية متفرعة تسمى االميمك بكتيف .
 الاليكد في الشكؿ الحمزكني لبلميمكز،  اليكد كيعزل السبب الى احتكاءيعطي النشأ لكف ازرؽ مع 
عند تسخيف النشأ الى حد معيف تنفتح حبيبات النشأ كتتفجر كتسبب  .يذكب النشأ في الماء البارد

لكؿ مصدر مف النشأ درجة جمتنة مختمفة عف  .كجة كتثخف القكاـ كتسمى بالجمتنةزيادة المز 
  .pH ػلمعاممة عمى كجكد االمبلح كالاالخرل كحسب احتكاء ا

 
 كما في الشكؿ اعبله:يتككف النشأ مف سمسمة طكيمة مف الكمكككز مرتبطة باصرة كبليككسيدية 

 -النشأ المحور :
يحكر النشأ لؤلغراض الصناعية مف خبلؿ تحكيؿ خكاص النشأ الطبيعي بكاسطة بعض 

  .باستخداـ االنزيماتالمعامبلت الحرارية اك الكيميائية كيمكف التحكيؿ 
 التحوير باستخدام ىايبوكموريدات الصوديوم: 

يحضر النشأ المؤكسد مف اضافة ىايبككمكرايت الصكديكـ الى محمكؿ النشأ كتؤدم ىذه     
  صفاتيا.العممية الى تقميؿ لزكجة عجينة النشأ كتحسيف 
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يستعمؿ النشأ المؤكسد كمادة مثبتة اك مستحمبة اك كمادة محسنة لمقكاـ كمف مشتقات النشأ ىي 
عجينة النشأ عند  ثباتيوتحسف ىذه المشتقات  .ينات النشأسخبلت النشأ كفكسفات النشأ ك سك

 لكاليكوجين:ا. تجميدىا كذكبانيا عدت مرات
كيككف تركيب الكبليككجيف شبيو بتركيب  يخزف الكمكككز في جسـ الحيكاف بشكؿ كبليككجيف    

النشأ كاالختبلؼ فقط في عدده التفرعات في االميمكبكتيف تككف اقصر ام اف التفرع باألصرة الفا 
كحدة  37-27كحدات كمكككز بينما في النشأ يككف التفرع كؿ  7الى  6(يككف لكؿ 1-4)

  .كمكككز
 -السيميموز :

( 4-1)بيتا ت الكمكككز مرتبطة بأصرة كبليككسيدية نكعيتككف السيميمكز مف سمسمة مف كحدا
عند ة السيميمكز قكية كشديدة الصبلبة. كظيفة السيميمكز ىي بناء انسجة النباتات كتككف جزيئ

  .تحمؿ السيميمكز ينتج سكر ثنائي سيمكبايكز ثـ ينتج الكمكككز
 -الييمي سيميموز والبنتوزات :

 معقدة تكجد في االنسجة النباتيةىي عبارة عف مكاد سكرية متعددة 
  الييمي سيميمكز :ىي مكاد غير النشكية كغير الذائبة في الماء 
  البنتكزات : ىي المادة غير النشكية كالذائبة بالماء 

تحتكم البنتكزات عمى سكر الزايمكز كاالرابينكز عمى ىيئة سمسمة مستقيمة مف الزايمكز مرتبطة مع 
 كيتصؿ بيذه السمسمة كاحدة مف االرابينكز . B(1-4)بعضيا بأصرة 

 
 -المواد البكتينية :

تقع المكاد البكتينية ضمف المكاد السكرية المتعددة غير المتجانسة كتككف متحدة عادة مع 
 السيميمكز لتككف ما يسمى ب البركتكبكتيف.

  .المثيميجزيئا مع الكحكؿ  مؤسترةكنيؿ كتيف مف مجاميع حامض الكاالكتكر يتككف الب
ك بكتيف باستخداـ ماء حامضي كينفصؿ السيميمكز كالبكتيف يذكب في يتحرر البكتيف مف البركت

 الماء بسرعة .
 حامض البكتيك:

يتككف البكتيؾ مف كحدات متعددة مف حامض الكاالكتكركنيؾ كال تككف مجاميع الكاربككسيؿ  
 االخيرة العائدة لمحامض مؤسترة.
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حامض البكتيؾ تككف فيو بعض المجاميع كتينيؾ )البكتيف(: ىي عبارة عف حامض الب
يطمؽ عمية امبلح الحالة الكاربككسيؿ العائدة لمحامض المؤسترة مع مجمكعة المثيؿ كفي ىذه 

    .                                                  ينات كىي التي تستعمؿ في تككف الجمي بكجكد السكر كالحامضتكبالبحامض البكتينيؾ 
 كيفية تكوين اليالم )الجمي(:

كظيفة الماء في تككيف اليبلـ ىي  ،البكتيف مادة محبة لمماء الحتكائيا عمى المجاميع القطبية   
افظ محاليؿ الغركية التي تحكيعمؿ الماء عمى تشتت البكتينات كتككيف ال ،اذابة السكر كالحامض

Hكظيفة الحامض ىنا اعطاء االيكنات ) ،يتيا مف تأيف مجاميع الكاربككسيؿعمى ثبات
( كالتي +

كيساعد السكر عمى لبكتينات مما يؤدم الى ترسبيا. تعمؿ عمى تعادؿ الشحنات المكجكدة عمى ا
الترسيب ألنو يقكـ بسحب جزيئة الماء مف البكتيف ككذلؾ ترسيب البكتيف بشكؿ خيكط تحصر 

حمقاتيا اك تنتشر ىذه الخيكط في المحمكؿ كتقكـ بربط المحمكؿ السكرم بحالة متجانسة  بيف
 سيج البكتيف .نكتككيف مايسمى ب

 -عمى تكوين نسيج البكتين :المؤثرة من العوامل 
 3.4-2.8يتراكح بيف  pHنات الييدركجيف: يتككف اليبلـ بيف تركيز ايك -1
 %65-67يككف التركيز االمثؿ بيف  :تركيز السكر-2
يعتمد تركيز البكتيف عمى ما يتبخر مف الماء اثناء عممية الطبخ كاذا كانت  :تركيز البكتيف-3

 متخمص مف الماء الزائد .لنسبة البكتيف قميمة يجب زيادة الطبخ 
Caلؤليكنات الثنائية مثؿ 

عتيف مك دكر في تككف اليبلـ كتعمؿ االيكنات كجسر يربط بيف مج ++
 :بكتيف كتساعد في تككيف النسيج البكتيف كاربككسيؿ عائدتيف الى جزيئي

                                                             

 
 -_الخواص الوظيفية لمسكريات:

 انتاج الطاقة-1
 اعطاء القكاـ لممادة الغذائية-2
 تربط مركبات النكية اك منتجة لمكاد النكية مف خبلؿ التفاعبلت البنية -3
 التحمية في االغذية-4
  .تمسؾ السكريات االمينية االيكنات المتعددة الشحنات-5
 .قابميتيا عمى تككيف اكاصر ىيدركجينية مع الماء  كمع بعضيا البعض-6



 ذٌةكٌمٌاء االغ                                                                                     جامعة االنبار 
 المرحلة الثالثة                                                                                       كلٌة الزراعه

        نظري                                                                                  قسم علوم االغذٌة

 -عالقة السكر بالماء:
المستيمؾ  تأثير ميـ في تقبؿ hygroscopicityمى امتصاص الماء لقابمية السكريات ع   

المالتكز كالبلكتكز ليما قابمية محدكدة عمى امتصاص الرطكبة مف  كمف المعمكـ افلمحمكيات. 
تعمب الفكاكو في محاليؿ مركزة مف  .ليما في المعجنات كالحمكل المرنةاليكاء كليذا يفضؿ استعما

كما كيقمؿ ذلؾ نمك االحياء المجيرية نتيجة في اعطاء قكاـ صمب،  كىذا ما يساعدشراب السكر 
السكر كالماء تحاط مجاميع كاصر الييدركجينية المتككنة بيف النخفاض فعالية الماء بسبب اال

الييدرككسيؿ العائدة لمسكريات الذائبة في المحاليؿ بجزيئات الماء مرتبطة بعضيا مع بعض 
كتتطمب بعض العمميات التصنيعية ازالو الماء بسرعة مف المحاليؿ  ،بكاسطة اكاصر ىيدركجينية

 اك التجفيد. المركزة كما في عممية التجفيؼ بالرذاذ
اف ازالة الماء يؤدم الى تككيف اكاصر ىيدركجينية داخمية بيف مجاميع الييدرككسيؿ العائد    

 .المكاد المذابة القطبيةالى السكريات كيؤدم الى تبمكر ىذه السكريات في حالة عدـ كجكد 
تحجز الجزيئات القطبية مثؿ الكحكالت  كاالسترات ك الكيتكزات )مركبات النكية (في داخؿ    

 جسـ المنتكج المجفؼ كىذا يمنع عممية تبمكر السكريات. 
 السكريات في تقنية االغذية:

السكريات مقارنة تستعمؿ السكريات في االغذية باالساس عمى انيا مكاد محمية، كتقاس حبلكة 
% كعمى ىذا االساس تككف حبلكة 177بحبلكة السكركز التي اعتمدت حبلكتيا عمى انيا 

% 16% كالبلكتكز32% كالكاالكتكز كالمالتكز74.3% كالكمكككز 173الفركتكز عمى انيا 
كىناؾ محميات صناعية بديؿ لمسكر لمرضى السكرم مثؿ الساكاريف درجة حبلكتو بيف 

كالنيكىسبيريديف دام ىايدرككالككف  57777سايكمكمات الصكديـكك  37777-57777
(Neohesperidin dihydrochalcone  درجة حبلكتو )كتحسب حبلكة السكر 1777777،

 )السكركز( المتحكؿ كما يأتي:
(173.3+74.3/)2  =123. 

تعطي المحاليؿ السكرية العالية التركيز المظير البراؽ المرغكب فيو لمشراب    
(كالمربيات كالفكاكو المجففة. كيعتمد قكاـ الحمكيات عمى كجكد السكريات Jellsبلميات)كلمي

 الصمبة المتبمكرة كغير المتبمكرة.
تعد السكريات مف المكاد ذات الكفاءة في قابميتيا عمى خفض فعالية الماء كذلؾ أللفتيا العالية    

 تجاه الماء، كيعتمد الفعؿ الحافظ لمسكريات كالمربيات كالفكاكو المسكرة عمى ىذه الخاصية.
نو. يعد السكركز مف اكثر السكريات ذكبانان كمف السيكلة بمكاف تحضير محاليؿ فكؽ مشبعة م

كبالمقابؿ يتبمكر السكركز بسرعة كلمتغمب عمى ىذه الظاىرة يستعمؿ السكر المتحكؿ اك استعماؿ 
 انكاع مختمفة مف شراب الذرة. 
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 م4811الدكنور باسل كامل داللً، الدكتور كامل حمودي الركابً، المصادر: 

 .2جزء -الدكتكر : طارؽ اسماعيؿ كخيا. الكيمياء الصناعية 
 

 الفكسفكلبيدات.-تسمية الكميسيريدات الثبلثية-تصنيؼ الدىكف -: الدىكفالرابعاالسبكع  4م/

 Lipids الدىون 

         
 ىي مجمكعة مف المركبات العضكية غير المتجانسة تذكب في المذيبات العضكية مثؿ   

تتككف الدىكف مف الكاربكف كالييدركجيف  ،الماءر كالكمكركفكـر كال تذكب في يثالكحكؿ ك اال
 . كاالككسجيف كبعضيا يحتكم عمى الفسفكر كالنتركجيف

 تستعمؿ الدىكف في االغذية لؤلغراض التالية:
 .اعطاء نسجو المميزة لمغذاء كالنعكمة عند المضغ-1
  .اعطاء الطعـ عند اضافة الزيت اك الدىف-2
  .قميتعمؿ ككسط لنقؿ الحرارة عند الطبخ كال-3
  .كما في الكيؾ كالمعجناتلبلغذية اكساب الطراكة -4
  .تمثؿ جزء مف مككنات نظاـ االستحبلب مثؿ الزبد كالمايكنيز -5

 تقسم الدىون الى ثالث مجاميع ليا صفات مشتركة. 
اد كحكؿ مع احماض دىنية، كىي عبارة عف استرات ناتجة مف اتح-الدىون البسيطة:-1

 كتشمؿ: 
 .كىي عبارة عف استرات االحماض الدىنية مع الكميسركؿ: والزيوتالدىون *
كحكؿ احادم  متحدة مع طكيمة السمسمة كىي استرات ناتجة مف حكامض دىنية:  الشموع*

 اليايدرككسيؿ ذات كزف جزيئي عالي مثؿ شمع العسؿ.
 :كىي عبارة عف دىكف بسيطة ترتبط مع جزيئة غير دىنية كيشمؿ -: الدىون المركبة-2
: كىي عبارة عف استرات يحؿ فييا حامض الفكسفكريؾ محؿ جزيئة كاحدة مف  الفوسفولبيدات-أ

االحماض الدىنية كيرتبط حامض الفكسفكريؾ بقاعدة نتركجينية كمثاؿ عمى الفكسفكلبيدات 
الذم يتككف مف جزيئة دىف مرتبطة بحامض فكسفكريؾ مكاف الحامض  الفوسفاتيديكحامض 

 .الدىني الثالث
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كىي عبارة عف حامض فكسفاتيديؾ مرتبط بقاعدة نتركجينية  مثؿ  -:والسيفالين لمسثينا
  .الكمكليف اك ايثانكؿ اميف

  ك السفنككسيف.تحتكم عمى السكر اضافة الى االحماض  -الكبليككلبيدات :-ب
  .تحتكم عمى البركتيف كالدىف -الميبكبركتينات :-جػ
ة كالكحكالت كىي عبارة عف نكاتج تحمؿ الدىكف مثؿ االحماض الدىني-: الدىون المشتقة-2

دات ك اليايدرك كاربكنات مثؿ الكاركتينكيدات كالفيتامينات الذائبة في الدىف كالستركالت  كالستركي
(A.K.E.D.) 
 

 -تركيب الدىن الصالح لألكل :
الييدرككسيؿ( مرتبط بثبلث تككف جزيئة الدىف مف جزيئة مف الكميسركؿ )كحكؿ ثبلثي ت   

 باكاصر استرية.احماض دىنية 

                   
كاذا  .دىنية مع الكميسركؿ كيسمى كميسيريد ثبلثي تتككف جزيئة الدىف  مف ارتباط ثبلثة احماض

 .مارتبطت بحامضيف تسمى كميسريد ثنائي اما اذا ارتبطت بحامض كاحد تسمى كميسريد احاد
فمنيا تسمى الكمسيريدات الثبلثية  %97كالدىكف الطبيعية تمثؿ الكميسيريدات الثبلثية نسبة 

احمض  ذا ارتبط الكميسركؿ بثبلثة احماضفمثبل اعمى نكع الحامض الدىني المرتبط  اعتمادا
مف  icمحؿ الحركؼ  (inقبؿ االسـ كتضاؼ الحركؼ ) Triدىنية مف نفس النكع تكتب كممة 

 ني االصمي .الحامض الدى
يككف ترام  Butyricacid ف ثبلثة احماض دىنية مثؿ بيكتريؾيد ممثاؿ : يتالؼ الكمسير 

 tributyrin بيكتريف
 يفاالكلي يففي نياية الحامض  ylالثبلثية المختمفة فيكضع المقطع اما في حالة الكميسيريدات

كاذا ، α-caproyl-β-lauryl- α-olein في نياية الحامض الثالث مثؿ  inكيكضع المقطع 
قبؿ  diكالحامض الثالث يختمؼ نكتب  كاحدمف نكع  يفاحتكم الكميسيريدات  عمى حامض

 مثؿ نياية الحامض الثالث inالحامض االكلي كنكتب 
  β-palmatyl-α,α-distearin . 
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االنكاع %مف االنتاج العالمي لمدىكف كىذه 95نكع مف النباتات  12يشكؿ -مصادر الدىكف:
 -التالية :

 %ػنسبة الدىف بال نكع النبات %ػنسبة الدىف بال نكع النبات
 57-45 فستؽ الحقؿ  68-65 جكز اليند

 65-67 البابايك 55-57 السمسـ
 45-35 زىرة الشمس 57-45 بذرة النخيؿ

 47-35 الكتاف 45-47 السمجـ
 27-18 القطف 35-37 العصفر
 45 الخركع 37-25 الزيتكف 

 4 الذرة  الصفراء 27-18 فكؿ الصكيا
 كتقسـ مصادر الدىكف الى 

 البذكر الزيتية :مثؿ السمسـ كالقطف كالكتاف-1
 الثمار الزيتية :مثؿ جكز اليند كالزيتكف كثمرة النخيؿ االستكائية -2
 االنسجة الحيكانية :مثؿ ليو الخركؼ كفرشة البطف -3
 رنكة ك الحكت مصادر بحرية :مثؿ اسماؾ السرديف ك ال -4

حامض الدىني عبارة عف سمسمة ىايدرك كاربكنية تحتكم عمى االغمب لا-االحماض الدىنية :
ذرة كيككف طرفيا االيسر  37ذرات فما فكؽ الى  4عدد زكجي مف ذرات الكاربكف تبدأ مف 

عة كاربككسيؿ مثؿ حامض البيكتريؾ مجمكعة مثيؿ كالطرؼ االيمف مجمك 
CH3CH2CH2COOH  ( 17-4)االحماض الدىنية التي عدد ذرات الكاربكف فييا مف  كتككف

 ذرة(16ذرات سائمة في درجة حرارة الغرفة كالدىكف التي تحتكييا كذلؾ كيعتبر حامض البالمتيؾ )
اكثر االحماض الدىنية شيكعا" في الدىكف الحيكانية كاالحماض التي تقؿ عف  ذرة(18كالستريؾ )

  .النباتات اك في الدىف النباتيذرة كاربكف اكثر شكعا في  16
 امثمة عمى االحماض الدىنية :

 الصيغة التركيبية عدد الذرات التسمية النظامية االسـ الشائع
 Butanoic 4 CH3(CH2)2COOH يكجد في الحميب \بيكتيريؾ
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 Hexanoic 6 CH3(CH2)4COOH الزبدة الكاكاك كالنخيؿفي \كابركؾ

 Octanoic 8 CH3(CH2)6COOH كالكاكاكالزبدة كالنخيؿ \كابريميؾ

 Decanoic 11 CH3(CH2)8COOH كابريؾ

 Dodecanoic 15 CH3(CH2)10COOH لكريؾ 

 Toradecanoic 14 CH3(CH2)12COOH يؾ مايريست

 Hexadecanoic 16 CH3(CH2)14COOH بالمتيؾ

 Octadecanoic 18 CH3(CH2)16COOH ريؾيست

 Ecosanoic 51 CH3(CH2)18COOH اراكيديؾ

 
 التحمل المائي لمدىون:

تتحؿ االحماض الدىنية مائيا بكاسطة االنزيمات الى احماض دىنية ككميسيركؿ كتككف    
 17كاكثر مف  ،ذرات كاربكف سائمة في درجة حرارة الغرفة 17الى 4االحماض الدىنية مف 

في الماء ككمما زاد عدد ذرات الكاربكف  يذكب حامض البيكتريؾ ،متبمكرة في درجة حرارة الغرفة
ريمؾ ك الكابريؾ قميمة الذكباف في الماء لكابركؾ ك الكابلمحامض قؿ ذكبانو في الماء كيعتبر ا

اضافة الى االحماض الدىنية المشبعة   .المكريؾ كاالحماض االخرل بالماء بينما ال يذكب حامض
 آصرة يحتكم عمى دركجيف مثؿ االكليؾيكجد ىناؾ احماض دىنية غير مشبعة االكاصر اليي

)ثبلث اكاصر مزدكجة( عمىالمينكلينيؾ عمى)آصرتيف مزدكجتيف ( ك مزدكجة كاحدة ك المينكليؾ 
تبر االحماض كالحامضيف االخيريف يعتبراف اساسياف لتغذية الجسـ . مف الناحية الكيميائية تع

مف االحماض المشبعة لكجكد االصرة المزدكجة التي تسمح  اكثر فعالية الدىنية غير المشبعة
اضافة ذرتيف ىيدركجيف ليا . كيمكف تشبع ىذا االكاصر  بالييدركجيف باستخداـ الحرارة العالية 

ريؾ مف يكالضغط كعامؿ مساعد )الببلتيف اك النيكؿ ( كعمى ىذا يمكف انتاج حامض الست
 .كلينيؾىدرجة حامض األكليؾ ك المينكليؿ ك المين

تتعرض الدىكف غير المشبعة )االحماض( لعممية االكسدة نتيجة لكجكد االكاصر الغير     
كالكيتكنات  لدييايداتمشبعة بكجكد اليكاء فينتج عف ذلؾ تككيف البيرككسيدات مع خميط مف اال

 البيركاككسيديز كبعض اثار المعادف.انزيـ  كذلؾ  نتيجة لفعالية ،كبعض االحماض الحرة
اك النظير كعندما تسخف  cisنسيف اما الكضع االكاصر المزدكجة في الدىكف يشكؿ ج تكجد   

منتركز كالسمينيكـ فاف الخميط يتحكؿ ض المع حام cisمض الدىنية الغير المشبعة مف نكع الحكا
كعمى سبيؿ المثاؿ حامض  (المجاكر كالمقابؿ) مف االجناس الى خميط يحتكم عمى نكعيف
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كيطمؽ عمية حامض االكليؾ درجة انصيارة  cisبصيغتيف االكلى في الكضع  ؾ يكجكدياالكل
 . (°ـ44درجة االنصيار ) االلياديؾكيطمؽ عمية حامض  trans( كالثانية °ـ14)

                            

    

 
 

 رول:الكميس
ر  حمك كعديـ الذكباف بااليثسائؿ زيتي القكاـ قابؿ لبلمتزاج بالماء ؿ كؿ ثبلثي الييدرككسيكح 

كبريتيؾ كالنتريؾ المركزيف كيساعد . يتحكؿ الكمسيركؿ الى الكميسيريف بتأثر حامض ال المذاؽ
يع الشراييف   كيستعمؿ في عبلج الدكرة الدمكية كفي تمطيؼ البشرة كتنظيفيا ميسريف عمى تكسالك

  .كلو استخدامات كثير بالصيدلية
: كما في شكؿ) أ( يفقد الكميسيركؿ جزيئتيف مف ه مركبات كما يميركؿ الى عددسد الكميكستأي

الماء عند تعرضو الى درجات حرارية عالية كيتحكؿ الى مركب يسمى أكركليف كما في شكؿ) 
 ب(.

شكؿ)أ(   
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                     -ب-شكؿ      
 

 الخواص الفيزيائية لدىون 
الثبلثية النقية عديمة لمكف كالطعـ كالرائحة كال تذكب بالماء كااللكاف كالطعـك   الكميسيريدات

 .كالركائح تعكد الى مركبات غير الكميسيريدات 
  :انصيار الدىون

تتكفر  .ةالتي تحتكم عمى احماض دىنية غير مشبعة درجة انصيار منخفض الكميسيريدات    
مثؿ البركتينات  مع كجكد مادة مستحمبة طكر متشتت الدىكف في معظـ االغذية بييئة

كالفكسفكلبيدات كاف درجة انصيار الدىكف يعتمد عمى تركيب االحماض الدىنية كنكعيا كعمى 
  .تكزيع االحماض الدىنية كعمى جزيئة الكميسيركؿ

  :التحمل المائي
ماض تتحؿ الكميسيريدات في الكسط القاعدم الى احماض دىنية ككميسيركؿ كتعرؼ االح    

صكبنة بالتحمؿ المائي لمدىكف ىنية بالصابكف كلذلؾ يقترف اسـ الحماض الدمبلح القاعدية لؤلاألب
. 

تظير بعض البليبيزات تخصصا معينا تجاه احماض دىنية مختمفة كتظير اخرل تخصصا     
دات ر يئو الكميسيركؿ كتككف النكاتج كميستجاه مكقع معيف لؤلكاصر االسترية المكجكدة عمى جزي

عمى فعؿ  اف اىـ ما يترتب .اض الدىنية الحرةثنائية كاحادية كاخيرا تنتج الكميسيركؿ كاالحم
ضافة االب ،الدىنية الحرةرر االحماض البليبيز ىك تطكر الطعـ البلذع في االغذية نتيجة لتح

مى الى ما تحرره مف احماض دىنية قصيرة السمسمة ذات الرائحة كالطبيعة المتطايرة  كيطمؽ ع
الزبد كالكريـ الزيتكف ك  ىذا النكع مف التمؼ التحمؿ المائي )التزنخ التحممي( الذم يحدث في زيت

ك الكريـ  ؿ الحميب المجنسفي المستحمبات الدقيقة التشتت مث كتككف سرعة التحمؿ المائي اكبر
كؿ غير عد كجكد نسبة عالية مف االحماض الدىنية الحرة في الزيكت المستعممة لؤلالمجنس. كي

مرغكب فيو كيتكجب ازالتيا في العمميات التصنيعية كفي بعض االحياف يككف التحمؿ المائي 
ة قصيرة تحرر االحماض الدىني بسبب طعمومرغكب فيو كما في الجبف االزرؽ الذم يغير 

 البليبيز الذم يفرزه العفف المستخدـ لئلنضاج. السمسمة نتيجة فعؿ انزيـ
 االكسدة 
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لغير مشبعة في االحماض الدىنية كع اخر مف التحمؿ يحدث بكجكد االكاصر ااالكسدة ن    
كااللدييايدات ك   البيرككسيديداتينتج مركبات جديدة مثؿ فعرض الدىف لميكاء كيحدث نتيجة ت

الكيتكنات  كتسمى ىذه االكسدة الذاتية  كىي اكثر االنكاع  االكسدة حدكثا كتؤدم الى تمؼ 
  .الدىكف في االغذية

 
 

 الشموع 
الشمكع عبارة عف استرات االحماض الدىنية طكيمة السمسمة مع كحكالت احادية الييدرككسيؿ     

 كالثمار كالسيقاف. كىذه اكثر مقاكمة لمتحمؿ مف الدىكف كتكجد ىذه عمى سطح االكراؽ
 الستروالت 

ف مف الدىكف المتصبالية تكجد في الجزء الغير كىي عبارة عف كحكالت  ذات اكزاف جزيئة ع   
بتركليكـ كىي سريعة الذكباف في االيثر ال تذكب في الماء كقميمة الذكباف في الكحكؿ البارد اك 

لستركؿ احد انكاع الستركالت كتكجد في الدىف الحيكانية كيعتبر الكك  ،مذيبات الدىكف االعتيادية
كستيركؿ كالحيكانية تتصنؼ الستركالت الى حسب مصدرىا فالنباتية تسمى فاي .كالنباتية

كفي النباتية يكجد ارككستيركؿ كما ىك في الفكؿ السكداني كفي الحيكانية يكجد زكستيركؿ. 
كيكجد  D( الذم لو فعالية فيتاميف dehydro cholesterol.7الككلستركؿ الذم يحمؿ المركب )

  .الككلستركؿ في االمبلح الصفراء كيساعد في عممية استحبلب الدىكف
 بيدات الفوسفول

 ىي عبارة عف كميسيريدات ثبلثية تحتكم عمى حامض الفكسفكريؾ كقاعدة نتركجينية   
 اثينانكؿ اميف ك سيريف (ك كليف كمثؿ )

                                           
 ة ىي: كليا كظيفو بايمكجي

 مادة بناء اساسية بالخمية -1
 االحماض الدىنية  كميتابكلـزكب كسط في نقؿ تعمؿ كمر -2
 مصدر االحماض الدىنية كالفكسفات -3
 تككف اساس االكسدة البايكلكجية -4
 مركب كسطي في نقؿ كاستيبلؾ الصكديـك كالبكتاسيـك-5
 ليا دكر ميـ في عممية تحمؿ الدىكف-6
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 -)السيربيركسايدات(: لبيدات الكاليكو
الكتكز كال تحتكم عمى الفسفكر كتكجد ىي عبارة عف السفنكك لبيدات محتكيو عمى جزيئة سكر الك

 ككذلؾ في الكبد كالطحاؿ كالكمية: ىذه في الخبليا العصبية كالدماغ

                                                                           
  -المكاد المضادة االكسدة :

ذه المكاد كمضادات اكسدة بعدة ىي المكاد التي تؤخر عممية االكسدة في الدىف كتعمؿ ى     
اك منع تكاثر الجذكر  عممية  البدء طرؽ. منيا تمسؾ االككسجيف الحر قبؿ غيره ككذلؾ تأخير

الحرة كذلؾ بتحطيـ اك ربط تمؾ الجذكر اك تنشيط العكامؿ المساعدة كاىـ عمؿ تقـك بو مضادات 
اىب بدكر الك  AHادة االكسدة  االكسدة ىك منعيا مف التكاثر اك التككيف . تقكـ المادة المض

 لمييدركجيف لمجذكر الحرة مثؿ:

                                                 
غير فعاؿ كال يمكنو مف البدا سمسمة مف التككيف  Aكيككف الجذر الحر المحكر لممادة المضادة 

:    الجذكر الحر كبدال" مف ذلؾ يدخؿ في تفاعبلت االنتياء 

 
المادة المضادة االكسدة عمى اطالة فترة التحفيز كتتناسب االطالة طرديا" مع تركيز المادة تعمؿ 

 الصناؼ الرئيسية لمضادات االكسدة.المركبات الفينكلية الطبيعية احد ا ،المضادة االكسدة
 

ىي فكسفكلبيدات تحتكم عمى قاعدة نيتركجينية الككليف بينما السيفالينات تحتكم  المسيثينات:
 االيثانكؿ اميف اك السيريف: مى قاعدة نيتركجينية ع

                                                

 
 البالزمولوجينات 
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ىي احد المجاميع الثانكية لمفكسفكلبيدات كالتي تختمؼ عنيا في الحامض الدىني االكؿ عمى  
 .غير مشبع كتكجد ىذه المركبات االنسجة العصبية كالدماغ كالقمب مكقع )الفا(تستبدؿ بأيثر

                           
كم زيت فكؿ ىي مركب حمقي يحتكم عمى ست مجاميع ىيدرككسيمية كيحت -االيثكسينات :
 كؿ %ايثكسين16الصكيا عمى 

 السفنكولبيدات
مشبعة تسمى السفنككزيف كتكجد  تحتكم السفنككلبيدات عمى كحكؿ اميف ذم سمسمة طكيمة غير 

ـ السفنككلبيدات السفنككلبيدات في اغشية الخبليا النباتية كالحيكانية كيعتبر السفنككماليف مف اى
 يكجد في االعصاب.

 

 

 

 م4811الدكنور باسل كامل داللً، الدكتور كامل حمودي الركابً، المصادر: المضادر: 

 .2جزء -الدكتكر : طارؽ اسماعيؿ كخيا. الكيمياء الصناعية 
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 -الدنترة – تركيب البركتينات -تصنيؼ البركتينات-االحماض االمينية كاالكاصر الببتيدية –: البركتينات  5م/
 .التغيرات الكيمياكية

  Proteins البروتينات
خمية حية كتستخدـ في تككيف كتجديد االنسجة البركتينات مف المككنات االساسية لكؿ    

كالقسـ االخر يعمؿ   Enzymesالنزيمات اكلمبركتينات كظائؼ متخصصة جدان ك .المختمفة
ئؼ ميمة في السيطرة عمى العمميات بينما لمقسـ االخر كظا antibodiesكأجساـ مضادة 

 االيضية .

كالماء كثاني  كالنيتركجيفعضكية  تتمكف النباتات مف تصنيع البركتينات مف مصادر ال   
 اككسيد الكاربكف، بينما تعتمد الحيكانات كاالنساف عمى المصادر النباتية اك البركتيف الحيكاني.

االمينية االساسية كالبعض االخر تككف فقيرة  باألحماضبعض البركتينات تككف غنية    
لذلؾ نرل بعض سكاف العالـ الذيف االمينية االساسية اك ال تحتكم عمى كميات  كافية  لؤلحماض

سكء التغذية نظرا لنقص بعض االحماض  بأمراضيعتمدكف عمى المصادر النباتية يصابكف 
 االمينية االساسية في البركتينات النباتية بصكرة عامة.

يتككف البركتيف مف النيتركجيف كالكربكف كالييدركجيف كاالككسجيف كبعض البركتينات تحتكم    
%نيتركجيف 16يت كالبعض االخر يحتكم عمى الفكسفكر كالنسب كما يمي: عمى الكبر 

 %كبريت. 3-7.5%أككسجيف، 22%ىيدركجيف، 7%كاربكف، 57،

تنفذ مف  ذات كزف جزيئي عالي كليا طبيعة غركية كال polymersالبركتينات مكاد متبممرة    
أم انيا تتصرؼ كحامض في الكسط القاعدم  خبلؿ االغشية شبو النفاذة كليا صفات امفكرتيرية

 أك كقاعدة في الكسط الحامضي، كتتحمؿ الى احماض امينية بصكرة عامة .

 االحماض االمينية واالواصر الببتيدية

خبلؿ اكاصر أميديو التي تتككف بيف  البركتيناتتتحد االحماض االمينية مع بعضيا في تككيف 
   كعة االمينية كتسمى ىذه االكاصر باألكاصر الببتيدية.مجمكعة الكربككسيمية) الفا( كالمجم
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تسمى المكاد الناتجة مف تككيف االكاصر بالببتيدات كيطمؽ عمى الببتيدة المتككنة مف حامضيف    
المتعددة كتكتب المجمكعة  امينييف بالببتيدة الثنائية كالتي تحكم عمى عدة احماض امينية بالببتيدة

 الكربككسيمية الى اليميف مف ذرة الكاربكف الفا كالمجمكعة االمينية الى اليسار منيا.

 

 ٚعٕذ احسبد زبِعٍٓ إٍٍٍِٓ ٌىٛٔبْ ببخٍذة ثٕبئٍت وّب فً اٌشىً ادٔبٖ 

 

 ببخٍذة ثٕبئٍت 

 

 

مقاكمة لمتحمؿ كتستعمؿ الحكامض كالقكاعد القكية كلفترات طكيمة إلكماؿ  االكاصر الببتيدية
التحمؿ لكف تتحمؿ بكاسطة االنزيمات المتخصصة عمى درجة حرارة معتدلة كبكقت قصير جدا 

 مقرنة بالحكامض كالقكاعد، كاالنزيمات المحممة لمبرتيف تقسـ الى صنفيف: 
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الداخمية لمبركتينات كالصنؼ االخر ىك انزيمات  انزيمات مف نكعالببتيدات الداخمية يحمؿ  
كىذه االخيرة تقكـ بتحميؿ كازالة االحماض االمينية بشكؿ  exopeptidasesالببتيدات الخارجية 

الذم   carboxypeptidaseمتعاقب مف نيايتي السمسمة الببتيدية المتعددة كىذه االنزيمات تضـ
الذم يزيؿ الحامض  aminopeptidaseسيمية كيزيؿ الحامض االميني مف النياية الكاربكك

 كىذه االنزيمات تقكـ بتحميؿ االكاصر الببتيدية  endopeptidasesاالميني مف النياية االمينية.

 االحماض االمينية خواص 

لؤلحماض االمينية صفات ايكنية كيحتكم كؿ حامض اميني عمى مجمكعتيف متأينتيف عمى     
كاالخرل تأخذ البركتكف كىما المجمكعة الكاربككسيمية كالمجمكعة  االقؿ كاحدة تعطي البركتكف

(.   zwitter ionاالمينية كيطمؽ عمى الحامض االميني في كضعو المتأيف بأيكف زكيتر)

   
يككف الحامض االميني) مكجب الشحنة كيسمى كاتيكف pHكعمى قيـ كاطئة مف مف الػ 

 
فيككف الحامض االميني سالب الشحنة كيسمى أنيكف.   pHاٌـاما عمى قيـ عالية مف 

 
( لمكاتيكف كاالنيكف اليياجر الحامض االميني في pkaبيف الػ) pH كعمى قيـ كسطسية مف الػ

المجاؿ الكيربائي لتعادؿ الشحنات السالبة كالمكجبة التي يحمميا كتسمى ىذه النقطة بنقطة 
 ( isoelectric pointالتعادؿ الكيربائي)
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 تصنيف البروتينات 

 . derivedكمشتقة   conjugatedكمقترنة   simpleتصنؼ البركتينات الى بسيطة 

 : كىي البركتينات التي تعطي احماض امينية فقط عند تحمميا كتشمؿالبروتينات البسيطة -أ

كيتخثر بالحرارة مثؿ البكميف  ( يذكب في الماء كالمحاليؿ الممحيةahbuminااللبكميف )-1
 ( في الحنطة.leucosin( في البازالء  كالػ) legumetinالبيض كالحميب كالسيـر  كاؿ)ػ
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( يذكب في المحاليؿ الممحية المتعادلة لبلحماض كالقكاعد القكية مثؿ globulinالكمكبيكليف) -2
 زالء.كمكبيكليف سيـر الدـ كالمايكسيف في العضبلت كاليكيكميف في البا

( تذكب في القكاعد كالحكامض المخففة جدان كالتذكب في المذيبات glutelinsالكمكتينات )-3
 المتعادلة، تكجد ىذه البركتينات في النباتات فقط مثؿ كمكتيف الحنطة كأكريزنيف الرز.

في الماء اك الكحكؿ  % كحكؿ كالتذكب97-57( تذكب في prolaminsالبركالمينات )-4
المطمؽ كتكجد البركلينات في النبات فقط مثؿ الكبليديف في الحنطة كالزيف في الذرة كاليكرديف 

 في الشعير.

( ال تذكب في المحاليؿ المتعادلة كتكجد في الحيكانات scleroproteinsالسكميركبركتينات)-5
 كالقركف.فقط مثؿ الككالجيف كالكيراتيف لؤلنسجة الرابطة كالعظاـ 

( تحتكم عمى كميات كبيرة مف االحماض االمينية القاعدية ، تكجد في histonesاليستكنات)-6
 الحيكانات كتذكب في الماء كالحكامض كالقكاعد المخففة مثؿ اليستكنات المكجكدة في البنكرياس.

اقؿ ـ  جزيئة( تعتبر مف البركتامينات القاعدية القكية كليا اكزاف protaminesالبركتامينات)-7
 االميني اليستكنات تذكب في الماء كاالمكنيا كال تتخثر بالحرارة كىي غنية جدان بالحامض

 % مف مجمكع االحماض االمينية.87-77االرجينينف اذ يشكؿ 

 البروتينات المرتبطة-ب

كمجاميع  تحتكم ىذه البركتينات عمى جزء غير بركتيني في تركيبيا مثؿ السكريات كالمبيدات
 عضكية كاالحماض النككية.

 (: كتتككف مف اتحاد البركتينات مع االحماض النككية.nucleoproteinالبركتينات النككية)-1

(: عبارة عف اتحاد بيف البركتينات كالدىكف مثؿ lipoproteinsالبركتينات الدىنية )-2
حميب كالدماغ كاالنسجة الككلستركؿ كالمسثيف، تكجد في النكية كفي الدـ كصفار البيض كال

 العصبية كالجدار الخمكم.

(: مثؿ الفبلفكبركتيف كالكمكركفيؿ كالييمككمكبيف chromoproteinالبركتينات الممكنة)-3
 كالفيريتيف.

 (: تتككف مف اتحاد البركتينات مع السكريات .glycoproteinsالبركتينات السكرية)-4
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 البركتينات المكجكدة في الطبيعة.كتشمؿ جميع ناتج تحمؿ  :البروتينات المشتقة-ج

 تركيب البروتينات

  التركيب االكلي:ىك عبارة عف مئات مف االحماض االمينية مرتبطة مع بعضيا بركابط
ببتيدية مككنة سمسمة غير متفرعة، تعتمد كالكيميائية الصفات الفيزيائية لمبركتيف عمى 

  جانبية القصيرة.االكاصر الببتيدية كالسبلسؿ ال
  التركيب الثاثكم: ىك عبارة عف شكؿ حمزكني لمسبلسؿ الببتيدية المتعددة كالذم يتككف

كقد تككف االكاصر  C=Oكالػ  -NHبكاسطة االكاصر الييدركجينية بيف مجاميع 
  الييركجينية ظمف السمسمة الكاحدة اكسمسمتيف متجاكرتيف الشكؿ .

 
( ىك انطكاء السمسمة كتكجد عدة عكامؿ تساعد عمى tertiary structureالتركيب الثبلثي )

  ثباتية ىذا التركيب الشكؿ:  

  

  
 الشكؿ تركيب البركتيف الثبلثي

 ىناؾ عدة قكل تحافظ عمى ثباتية ىذا الشكؿ مف التغيير:

 تجاذب الكتركستاتيكي بيف االحماض االمينينية الحامضية كالقاعدية.-*

 اكاصر ىيدركجينية بيف التايركسيف كمجمكعة كاربككسيمية لحامض اميني اخر.-*
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 ( مع بعضيا.hydrophobicتجاذب المجاميع غير المحبو لمماء)-*

 تجاذب قطب ثنائي مع قطب ثنائي.-*

 (.disulfideاصرة ثنائية الكبريت)-*

جميع ىذه القكل تساىـ في تشكيؿ التركيب الثنائي كالثبلثي كاعطائو الثباتية كتساىـ في 
تماسؾ جزيئية البركتيف كجعميا في الكضع الطبيعي كخاصة االنزيمات حيث اف التركيب 
النيائي لجزيئة االنزيـ ىك نتيجة الفعؿ المشترؾ بيف التركيب الثانكم كالثبلثي بحيث يككف 

( في االنزيـ بكضع يسيؿ تماسو مع المادة االساس active siteؿ)المكقع الفعا
(substrate. كىي المادة التي يعمؿ عمييا االنزيـ ) 

 
 (guaternary structureالشكل الرباعي)

يتشكؿ ىذا التركيب مف ارتباط كحدات مف البركتيف مع بعضيا لتككيف الشكؿ الفعاؿ  
يز الذم يحتكم عمى كحدتيف ، كمثاؿ عمى ذلؾ انزيـ الفكسفكر ةمف الناحية البايكلكجي لمبركتيف

 متشابيتيف مف البركتيف ككذلؾ
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الرباعي كىذا النكع يسمى التركيب  لذم يحتكم عمى اربع كحدات متشابيةالييمككمكبيف ا

 الرباعي غير المتجانساما اذا كانت الكحدات غير متشابية فيسمى التركيب .  المتجانس
 مثؿ فايركس مكزاييؾ التبغ المتككف مف اتحاد الحامض النككم مع البركتيف.

 تغير الصفات الطبيعية لمبروتين    

لحرارة كالقكاعد كالحكامض كالكحكؿ اك التعرض المعامبلت المختمفة كاتعرض البركتيف الى    
كيب البركتيف كىذا التغير يصحبو فقداف يؤدم الى تغيرت كبيرة في تر  لؤلشعة فكؽ البنفسجية

الصفات الطبيعية لو كشكؿ الجزئية يفقد قابميتو عمى االنطكاء كىذا التغير ال يشمؿ االكاصر 
 الببتيدية كال تعاقب االحماض االمينية في جزيئة البركتيف.

النكية في الصناعات الغذائية يساىـ تغير الصفات الطبيعية لمبركتيف في اعطاء المنتج     
كالقكاـ، كفي صناعة االلباف يتـ اختيار المعامبلت الحرارية المناسبة بناء عمى التغيرات 

ـ 72الكيميائية التي تحدثيا ىذه المعامبلت في المنتج، فمثبلن اختيار درجة حرارة البسترة عمى 
عمى  ثانية لتفادم تغير الصفات الطبيعية لبركتينات الشرش ، كاذا عكمؿ الحميب 15لمدة 

درجات حرارية عالية يكدم الى ظيكر الطعـ المطبكخ كترسيب أيكنات الكالسيكـ كمقاكمة الحميب 
 لمتخثر بكاسطة انزيـ الرنيف.

تقؿ ثباتية العديد مف البركتينات عند التجميد كباألخص بركتينات االسماؾ اذ يصبح قكاميا  
 ممعامبلت الحرارية لكنيا تتأثر بالتجميد.مطاطيان كيفقد الرطكبة، كجسيمات الكازيف تككف مقاكمة ل

تكثر الحرارة عادة عمى التركيب الثبلثي لمبركتيف كتغير طبيعة معظـ البركتينات كيحصؿ فييا    
ـ باستثناء البعض مثؿ الكازيف الجبلتيف حيث باالمكاف 75-55( بيف coagulationدنترة )

 غمييما دكف حصكؿ تغيرات في طبيعتيما.
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  Amino acidsاألحماض االمينية  

  Essential amino acids:األحماض االمينية األساسية 

 Non essential amino acids:األحماض االمينية الغير األساسية  

 احماض امينية غير اساسية احماض امينية اساسية

 تيركسيف اليسيف 

 سستايف ليكسيف

 سيريف ايزك ليكسيف 

 كمكتاميؾ مثيكنيف

 اسبارتؾ فنيؿ االنيف

 ىيدرككسي بركليف ثريكنيف

 بركليف فاليف

 كبليسيف تربتكفاف ىستيديف

 كمكتاميف ىستيديف)لبلطفاؿ(

 سستيف 

 

 االحتياجات من البروتينات

ـ مف كزف الجسـ غـ / كغ ، .8تقدر االحتياجات مف البركتينات لمشخص البالغ بحكالي -1
 المثالي في اليكـ.

 تزيد ىذه النسبة لؤلطفاؿ في فترة النمك كالمراىقة كأيضا إثناء الحمؿ كالرضاعة. -2

الكمية لمفئات  حيكاني كذلؾ لمبالغيف،  كحكالي نصؼ ينصح باف تككف ربع الكمية مف مصدر-3
 .لمبركتيف لمنمك  الحساسة الذيف يحتاجكف
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 وظـــائــــف الــبــــروتــيـــنـــــــات

 الجسـ كتعكيض التالؼ منيا )في حالة تكافر مصادر الطاقة(.بناء انسجة  -1

المحافظة عمى تكازف سكائؿ الجسـ في معدليا الطبيعي كالدـ كالببلزما عف طريؽ الضغط  -2
 االسمكزم.

 اإلنزيمات عبارة عف بركتينات كىي المسئكلة عف جميع التفاعبلت الحيكية.  -3

مككاجكف )رفع كخفض مستكل السكر في الدـ( كاليف )اليرمكنات مكاد بركتينية : األنسكلي -4
 الثيرككسف )ينظـ عممية األكسدة في الجسـ لمحصكؿ عمى الطاقة (. -سكر الدـ (

مكبيف الذم ينقؿ األككسجيف مف الرئتيف إلى  أنسجة كبركتينات الدـ تحتكل عمى الييمك  -5
ىكاء الزفير. كما تحتكل عمى الجسـ كنقؿ ثاني أكسيد الكربكف مف الرئتيف إلى الخارج  في 

 مكبيكبيف كالتي تكسب الجسـ مناعة ضد المرض.كاما كأجساـ مضادة مثؿ 

 تدخؿ في تركيب أحماض الصفراء.  -6

 تدخؿ في تركيب الشعر كاألظافر في اإلنساف.  -7

 تدخؿ في تككيف صبغة الميبلنيف التي تمكف الشعر كالجمد. -8

تدخؿ في تككيف الغشاء المخاطي الذم يغطى الجياز اليضمي  كيحميو مف تأثيرات  -9
 اإلنزيمات. 

حامض الميثكنيف لو دكر في عدة عمميات حيكية في الجسـ يدخؿ في تركيب الككليف،  -17
 تككيف  كرياتينيف العضبلت.

 تمعب دكر في انتقاؿ الصفات الكراثية.  -11

(، الحتكائيا عمي مجمكعة كربككسيؿ كأميف pH= 7كضة كالقمكية )تحافظ عمي ميزاف الحم -12
 ) تعمؿ كحمض كقاعدة(.

 تدخؿ البركتينات مثؿ بركتيف االكبسف في تككيف مركب اكرجكاف اإلبصار. -13

(، كما إف المركبات الغير تعتمد مركنة األكعية الدمكية عمي كجكد بركتيف ) االالستيف -14
 عضيا ببعض بكاسطة مادة الككالجيف كىي مادة بركتينية. العظاـ ترتبط بفي عضكية 
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بعض األحماض االمينية ليا المقدرة عمي أف تتحد مع بعض المكاد السامة كتككف مكاد  -15
 غير سامة تطرد مع البكؿ.

 العوامل التي تؤثر عمى نشاط البروتين

 درجة الحرارة. -1

 .PH. درجة الحموضة 2

 . تركيز األمالح.3

 مدى تأثير كل واحد من ىذه العوامل من بروتين إلى آخر.يختمف 

     Denaturationالتخثر البروتيني 

 تخثران.البركتيف لمجزمء ” الّطبيعي”يسمى ىدـ المبنى الفراغي 

 التركيباألكلي إلى تركيب كتيف التي أّدت إلى تحكيؿ التتضّرر عادة األربطة الّضعيفة في البر 
 الثانكم كالّثبلثي كالّرباعي في البركتيف. 

  .األكلي(  التركيبال تتضّرر األربطة الببتيدّية المكجكدة بيف الحكامض األمينّية في الّسمسمة )أم 

 أمثمة عمى حدكث التخثر البركتيني

 . طبخ البيضة.1

 . تنظيؼ الجمد بالكحكؿ.2

 خ.الّطبي عند E.coliقتؿ اؿ  -3

 الّدمكية.. حرؽ األكعية 4

 . تعقيـ األدكات الطّبية.5

 . تحكيؿ الحميب إلى لبف.6
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 التغيرات الكيميائية

تتغير طبيعة بعض البركتينات بحيث يصعب تحمميا مف قبؿ االنزيمات المحممة في الجياز    
كال  اليضمي اك قد تؤدم الى تحكير في بعض االحماض االمينية في طرؼ السمسمة الببتيدية

يستفاد مف ىذه االحماض. اف تسخيف البركتينات عمى درجات حرارية معتدلة بكجكد الماء يؤدم 
بصكرة ممحكظة ، مثؿ تثبيط انزيـ الثايامينيز المكجكد في السمؾ  تحسين قيمتيا الغذائيةالى 

 بكاسطة الحرارة حيث يقـك ىذا االنزيـ بتحميؿ الثاياميف كمف ثـ تمفو.

التي تحصؿ في البركتينات نتيجة المعامبلت الحرارية ىك حدكث التفاعبلت  مف اىـ التغيرات
البنية غير االنزيمية بكجكد السكريات المختزلة، كقد تتمؼ بعض االحماض االمينية عند تسخينيا 

 بعدـ كجكد السكريات ايضان.
 

 

 ـ1988المصادر: الدكنكر باسؿ كامؿ دالمي، الدكتكر كامؿ حمكدم الركابي، 
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  Enzymes االنزيمات

 مف األنزيـ يتألؼ  ،الجزيئي الكزف عالي بركتيني تركيب ذات بيككيميائية محفزات األنزيمات    
 األحماض ىذه تككف ك بيبتيدية ركابطب بينيا فيما مرتبطة  األمينية األحماض مف كبير عدد

الببتيد، تسيطر االنزيمات عمى معظـ التفاعبلت الكيميكحيكية  عديدة سبلسؿ أك سمسمة األمينية
تقكـ االنزيمات بدكر العامؿ المساعد لمتفاعبلت االنزيمية تحت التي تحدث داخؿ الخمية الحية، 

 .(pHظركؼ معتدلة مف حرارة كضغط كرقـ ىيدركجيني)

 محددة مجمكعة محكلة ، معينة كيميائية لتفاعبلت مسرعة أم محفزة عضكية مكاد األنزيمات     
 التفاعؿ سرعة معدؿ مف األنزيمات تزيد . الجسـ حرارة درجة عند محددة نكاتج إلى المكاد مف

 بيذا تتأثر ال فإنيا ما تفاعؿ بتسريع األنزيمات قامت إذا 1014 حكالي  إلى تحفزه الذم الكيميائي
 . التحفيز أثناء تركيبيا يتغير كال التفاعؿ

االنزيمات ىي عكامؿ مساعدة اساس تككينيا البركتيف كفي بعض الحاالت تحتكم عمى جزء     
(، مثاؿ الػ فبلفيف ادنيف ثنائي coenzymeعضكم مرتبط بالبركتيف يسمى مرافؽ االنزيـ )

يدركجينيز كفي ( المرتبط بإنزيمات الديياflavin adenine dinucleotide-FADالنيككميكتايد)
-adenine dinucleotideحاالت اخرل ترتبط الجزيئات العضكية ادنيف ثنائي نيككميكتايد)

NAD باألنزيـ كلكف ليس بقكة كتنفصؿ مف االنزيـ خبلؿ اك عند نياية التفاعؿ، كتسمى )
ض الجزيئات العضكية في ىذه الحبلت بالمرافقات االنزيمية. غالبان ماتحتاج االنزينات الى بع

( كتعمؿ ىذه anions( اك االيكنات السالبة )cations االيكنات لفعاليتيا كااليكنات المكجبة)
االيكنات كمنشطات لبلنزيـ. كلككف االنزيـ ىك مادة بركتينية تؤثر عمى فعاليتو العكامؿ المختمفة 

الظركؼ كحكامض كقكاعد قكية كالمذيبات العضكية، أم يفقد االنزيـ فعاليتو في  pHمف حرارة 
 المتطرفة التي تسبب دنترة لمبركتيف.

في الماء كالكميسركؿ كاالسيتكف كالكحكؿ المخففيف عدل انزينات البليبيز  اإلنزيمات تذوب    
مف نبات الخركع، كتترسب )االنزيمات( مف محاليميا بكاسطة كبريتات االمكنيكـ كحامض الخميؾ 

 ( كالكحكؿ المركز.TCAثبلثي الكمكر )

  االنزيماتتصنيف 

 لكؿ كضعكا كذلؾ تحفزه، الذم التفاعؿ نكع إنلى ا أصناؼ استناد ستة إلى األنزيمات قسمت     
  :التصنيؼ ىذا ييعن اذا لو، م المميز التصنيفي العدد عمى مثاؿ أنزيـ
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 عمى الثاني الرقـ يدؿ بينما(  E.C 1.2.1.7 )لمتفاعؿ الرئيسي النكع عمى األكؿ الرقـ يدؿ    
 نفسو اإلنزيـ عمى الرابع الرقـ يدؿ ك الفرعي، -يالفرع النكع عمى الثالث الرقـ كيدؿ الفرعي النكع

(  (E.C 3.1.1.3 رقم اللٌبٌز إنزٌم  فمثال . فقط األنزيـ بيذا خاص مميز تصنيفي عددأم لو 

 المائً التحلل أنزٌمات هًو (3م)األنزٌ هذا له ٌنتمً الذي القسم على ٌدل( 3 ) وهو األول فالرقم

 روابط تحلٌل على األنزٌم هذا ٌعمل حٌث  ( subclass )القسم تحت على ٌدل   [ 1 ]موالرق

 أن أي ( sub subclasses )  القسم تحت -تحت على ٌدل [ 1 ] الثالث والرقم ( 3.1 ) اإلستر

( 3ر )األخٌ والرقم ( 3.1.1 ) كربوكسٌلٌه أستر روابط هً األنزٌم ٌحللها التً ٌة األستر الروابط

 الكربوكسٌلً األستر تً تحللال األنزٌمات ضمن من باللٌبٌز الخاص المسلسل الرقم على ٌدل

3.1.1.3).) 

 

 :رئيسية أنكاع ستة إلى األنزيمات تصينؼ

  Oxidoreductases اإلختزال و األكسدة أنزيمات. 1

 Transferases   النقل أنزيمات. 2

 Hydrolases   التميؤ أنزيمات. 3

 Lyases   الفصل إنزيمات. 4

 Isomerases   التشكل أنزيمات. 5

 Ligases   اإلرتباط أنزيمات. 6
 Oxidoreductases  اإلختزال و األكسدة أنزٌمات

 بنقل تقوم هً و ، واإلختزال  األكسدة تفاعالت فً تعمل التً األنزٌمات جمٌع تشمل و

 : إنزٌمات منها و ، الثانٌة تختزل و األولى فتؤكسد أخرى إلى الهدف مادة من اإللكترونات

Hydrases    ٚPeroxidases  ٚOxidases ٚ Dehydrogenases 

 

 Transferases  النقل أنزيمات-2

 إلى مركب من المجموعات بنقل الخاصة التفاعالت فً تعمل التً اإلنزٌمات جمٌع تشمل و

 اإلنزٌم أمثلتها من و ، أخرىمادة  إلى هدف مادة من كٌمٌائٌة مجموعة بنقل تقوم فهً.  آخر

 أو الفوسفات ثالثً أدٌنوسٌن مركب من الفوسفات( ATP: )لوكوزك إلى مجموعة ٌنقل الذي
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 Glycogen:  أنزٌمات منها و Hexokinases ـال أنزٌم: كوجٌنالكالٌ إلى كوزولالك ٌنقل الذي

Synthase ٚاي Transmethylases  ٚTransaminases 

  Hydrolases التميؤ أنزيمات-3

 بعض بتحطٌم تقوم هً و ، المائً التحلل تفاعالت فً تعمل التً األنزٌمات جمٌع تشمل و

 و الٌكوسٌدٌةالك الروابط تمٌؤ على تعمل التً اإلنزٌمات منها و الماء، بإضافة الروابط

 البٌبتٌدٌة الروابط تكسر Sucrase, Proteases , Amylase :أمثلة. البٌبتٌدٌة و اإلسترٌة

 .(الماء بإضافة

 :  Lyases الفصل إنزيمات-4

 إضافة دون الهدف المادة من  كٌمٌائٌة مجموعة نزع على تعمل التً األنزٌمات جمٌع تشمل و

 مجموعة فصل مثل مزدوجة رابطة المنزوعة المجموعة ذرات محل ٌحل حٌث ، الماء

 و Decarboxylases و Aldolases ت إنزٌما منها و ( NH3)أمونٌا صورة فً (NH2)األمٌن

Deaminases . 

  المادة تحوٌل على تعمل التً األنزٌمات جمٌع تشمل:  Isomerases التشكل أنزيمات-5

 Intramolecular و Cis-Transisomerasesأنزٌمات   : منها و ، آخر شكل إلى الهدف

Transferases   

 :Ligases or synthases  اإلرتباط تأنزيما-6

 فً تعتمد و ، مختلفٌن مركبٌن بٌن جدٌدة رابطة إنشاء على تعمل التً األنزٌمات جمٌع تشمل 

 RNA أنزٌم منها و    الفوسفات ثالثً أدٌنوسٌن جزيء فً المختزنة ATP. الطاقة على ذلك

Ligase الخلٌة. فً البروتٌن بناء عملٌات فً ٌشارك  الذي 

عبارة عف مادة تقكـ بتسريع التفاعؿ الكيميائي، كاالنزيـ عبارة عف عامؿ  العامل المساعد    
بايكلكجي ذات طبيعة بركتينية كتككف الكمية منو في تفاعؿ ما منو قميمة جدان، كيتمكف  محفز

االنزيـ لمقياـ بدكر العامؿ المساعد لعدد غير محدد مف المرات اذا تكفرت الظركؼ المبلئمة 
تفاعبلت االعتيادية التي تصؿ الى حالة التكازف ليس لبلنزيـ تأثير عمى ثبات لمتفاعؿ. في كؿ ال

 االنزيـ يؤدم الى تقميؿ الكقت البلـز لمكصكؿ الى حالة التكازف. كزيادة تركيز .التكازف

 تشارك فييا االنزيماتتخواص التفاعالت التي 

: اف سرعة التفاعؿ تتناسب طرديان مع تركيز االنزيـ في حالة كجكد كفرة مف تركيز االنزيم-1
المادة االساس التي يعمؿ عمييا االنزيـ كزيادة تركيز االنزيـ بكميات كبيرة تؤدم الى ابطاء في 
سرعة التفاعؿ لنفاذ المادة االساس، كفي حالة كجكد منشطات اك مثبطات فأف السرعة تزداد اك 
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المنحني عف العبلقة الطردية، كعند كجكد مادة سامة لئلنزيـ في كسط التفاعؿ فاف  تقؿ كانحراؼ
فعالية االنزيـ تتأثر، كعند زيادة تركيز االنزيـ يمكف التغمب عمى ىذه الحالة كالعكدة الى العبلقة 

 الطردية بيف تركيز االنزيـ كسرعة التفاعؿ.

        

      
 االنزيم ) المادة االساس( تركيز المادة التي يعمل عمييا-2

في ىذه الحالة يبقى تركيز االنزيـ ثابتان كيزداد تركيز المادة االساس ، في ىذه الحالة البداية 
سرعة ادة في تركيز مادة االساس تبدا تككف زيادة ممحكظة في سرعة التفاعؿ كاذا استمرت الزي

ساس تتكقؼ الزيادة في سرعة التفاعؿ باالنخاض كعند الكصكؿ الى تركيز عالي لممادة اال
 التفاعؿ كالشكؿ ادناه يكضح ذلؾ.

         
 تاثير درجة الحرارة عمى التفاعالت االنزيمية -3

االنزيـ لكف بحدكد معينة ففي  تؤدم زيادة درجة الحرارة الى زيادة سرعة التفاعؿ الذم يشارؾ فية
 optimumالبداية تزداد سرعة التفاعؿ بازدياد درجة الحرارة حتى تصؿ الى درجة الحرارة المثمى)

temperature لعمؿ االنزيـ، كاف الزيادة بعد ذلؾ تؤدم الى خفض سرعة التفاعؿ تدريجيان )
حتى تصؿ الى الصفر عند الدرجات الحرارية العالية . اف سبب ذلؾ يعكد الى عامميف 
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متعاكسيف، االكؿ سرعة التفاعؿ تزداد نتيجة زيادة النشاط الجزيئي لمكاد التفاعؿ بسبب ارتفاع 
الثاني اف ارتفاع درجة الحرارة الى حد معيف يسبب زيادة تحطـ االنزيـ مما  درجة الحرارة، كالعامؿ

كما مكضح في الشكؿ.  كنستفيد مف ىذه الظاىرة في  يؤدم الى ىبكط سرعة التفاعؿ الى الصفر
عممية تعميب الخضار كىي سمؽ الخضار لمدة قصير بالماء البخار لمقضاء عمى االنزيمات 

عي ليا كفي حاالت يككف فقداف االنزيـ لحالتو نتيجة تعرضو لمحرارة كالحفاظ عمى المكف الطبي
ـ كلكنو يستعيد 67عكسيان فمثبلن يفقد البيرككسيديز المكجكد في البقكليات فعاليتة عمى درجة 

 فعاليتو بعد خفض درجة الحرارة. 

             
 عمى ىسرعة تاتفاعل   pHانـتاثير -4

تتأثر فعالية االنزيـ بدرجة كبيره بتركيز ايكف الييدركجيف في كسط التفاعؿ كيعزل سبب ىذا 
التغيير في فعالية االنزيـ الى التغيرات التي تحدث في تايف االنزيـ اك المادة االساس، اضافة 

ر الطبيعة لى تغييٌؤدي ا pH الى ذلؾ اف التأثر االيكني حالة في القيـ العالية اك الكاطئة في الػ
 pHاٌـمعيف يعمؿ عنده عمى الطاقة القصكل كيسمى الػ  pHالبركتينية لبلنزيـ، اذ لكؿ انزيـ 

 االمثؿ كما مكضح في الشكؿ.
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لكؿ انزيـ بمصدر االنزيـ كنكع المادة التي يعمؿ عمييا كدرجة حرارة كسط  pHاٌـكيتأثر الػ 
 التفاعؿ.

 . التنشيط طاقةػ يسمى ب التفاعؿ كىك ما لئلحداث  طاقة تتطمب الكيميائية التفاعبلت

 يكفي طاقة مستكل إلى المتفاعمة نقؿ المكاد ك التفاعؿ لبدء البلزمة الطاقة ىي : التنشيط طاقة
  .نكاتج إلى المتفاعمة المكاد لتحكيؿ

تعمؿ االنزيمات عمى التفاعؿ ك  كبدء التساىمية الركابط لتكسير األنزيـ كىي الطاقة التي يحفزىا
 خفضيا. 

ان جد مرتفعة حرارة درجات إلى يحتاج الذم التفاعؿ بأف القكؿ نستطيع: األنزيمات بواسطة
 تقميؿ طريؽ عف أيضا ذلؾ ك، منخفضة حرارة عند درجات تحفيزه األنزيمات تستطيع يحدثل

 .التنشيطالتحفيز اك  طاقة

 أنيا حيث المكاد مع المؤقت االرتباط طريؽعف  التنشيط طاقة تخفيض عمى األنزيمات تعمؿ
كما مكضح  الطبيعية الحرارة درجة بسرعة عند التفاعؿ ليحدث المطمكبة الطاقة تقميؿ عمى تعمؿ

 .في الشكؿ ادناه

             

 
 المنشطات

عضكية في كسط التفاعؿ مثؿ ايكنات نزيمات اال بكجكد االيكنات البلتعمؿ بعض اال ال    
في السايتككرـك أككسيديز كايكنات المغنسيكـ اك المنغنيز في االينكليز كىناؾ انزيمات  الحديديؾ

 اخرل تظير فعاليتيا بكجكد ايكنات مكجبة الشحنة مثؿ ايكنات البكتاسيـك في البايركفيت كاينيز)
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pyruvate kinase كمف االيكنات الميمة ذات الشحنة المكجبة الميمة في تنشيط االنزيمات)
 بصكرة عامة ىي ايكنات الزنؾ كالكالسيكـ كالبكتاسيـك كالمغنسيـك كالككبمت.

تتأثر االنزيمات بكجكد أك عدـ كجكد االيكنات سالبة الشحنة عدا أميميز المعاب  ال    
كالبنكرياس الذم ينشط بكجكد ايكنات الكمكريد. تنتج في بعض االحياف انزيمات بصيغة غير 

٘ٛ مثاؿ عمى الزايمكجيف  proenzymeأنزيـ  برك اzymogenٚجيف فعالة يطمؽ عمييا زايمك 

ينتجة البنكرياس . عند كصكؿ عصارة البنكرياس الحاكية الذم  trypsinogenاٌخشبغٛٔٛخٍٓ
عمى التربسينكجيف الى االمعاء الدقيقة يتحمؿ بمساعدة االنزيـ الى التربسيف كىك الصيغة الفعالة 

لة ببتيد مثبط مف التريبسينكجيف يصاحبو تغير في شكؿ جزمء لبلنزيـ، يتـ ىذا التحكؿ بازا
 البركتيف. 

ىناؾ نكع اخر مف المنشطات التي تشمؿ العكامؿ المختزلة التي تحافظ عمى مجاميع السمفيايدرؿ 
في االنزيـ، حيث تعتبر ىذه المجاميع ضركرية في المكقع الفعاؿ لئلنزيـ كعندما تأكسد ىذه 

ـ نشاطو، كمف المعمكـ اف االنزيمات المحممة لمبركتيف المكجكدة في النباتات المجاميع يفقد االنزي
مثؿ البابيف كالفيسيف كالبركمميف تفقد نشاطيا عند تعرضيا لبلككسجيف كتسترجع فعاليتيا عند 

 اضافة مادة مختزلة مناسبة مثؿ الكمكتاثيكف كالسستيف.

 :inhibition  التثبيط

 ىناؾ نكعاف مف التثبيط التنافسي كالبلتنافسي

يحدث ىذا النكع مف التثبيط عندما يتنافس  competitive inhibition التثبيط التنافسي-1
)المادة التي يعمؿ عمييا االنزيـ( لبلرتباط بالمكقع الفعاؿ substrateمركب ما مع المادة االساس 

ف. فمثبلن يتنافس حامض المالكنيؾ مع حامض لبلنزيـ نتيجة كجكد تشابو في تركيب المركبي
السكسنيؾ عمى المكقع الفعاؿ لبلنزيـ المسمى سكسنيؾ دييايدركجينيز لكجكد تشابو في تركيبيما 

.  

        
تعتمد درجة التثبيط عمى تركيز المادة االساس كتركيز المثبط كااللفة النسبية المكجكدة بيف االنزيـ 

 عمييا.  كيمكف الحفاظ عمى فعالية االنزيـ بزيادة تركيز المادة االساس.كالمادة التي يعمؿ 
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  noncompetitive inhibitionالتثبيط البلتنافسي -2

اليمكف عكس التثبيط بزيادة تركيز المادة االساس، كتعتمد درجة التثبيط في ىذه الحالة عمى 
مثبطات في بعمميا فمثبل االنزيمات تركيز المثبط كااللفة بيف االنزيـ كالمثبط. كتتخصص بعض ال

ؿ يالتي تحتكم عمى الحديد تثبط بكاسطة السيانيد كاالنزيمات المحتكية عمى مجاميع السمفيايدر 
( كما اف بعض الفكسفات p-hydroxymercuribenzoateتثبط بكاسطة النحاس كالزئبؽ كالػ)

 . estrase  العضكية تثبط فعالية االنزيمات التي ليا فعالية االستريز

يحدد  استعماؿ مثبطات االنزيمات في االغذية لما ليا مف طبيعة سمية، كبعض االحياء تقـك 
بانتاج بعض المكاد التي تثبط فعؿ االنزيمات. ففي فكؿ الصكيا مادة مثبطة النزيـ التربسيف 

ـ المادة كتقكـ ىذه المادة بمنع االستفادة مف البركتيف المكجكد في فكؿ الصكيا الخاـ. كما تقك 
المسماة مضادة الببسيف كمادة مضادة التريبسيف بحماية المعدة كاالمعاء مف فعؿ االنزيمات 

 المحممة لمبركتينات كالتي تككف فعالة في كؿ مف المعدة كاالمعاء.

 

  (:النشط المكقع)الموقع الفعال في االنزيم

 activeيسمى المكقع النشط  عيحتكم االنزيـ عمى مجاميع فعالة في جسـ االنزيـ تشكؿ مكق    

site مادة يعمؿ عمييا تسمى المادة االساس  يتطابؽ معsubstrate  ،حيز سكل يشغؿ كال 
 .اإلنزيـ سطح مف بسيط

 ليس ، ك اإلنزيـ لجزمء المشكمة األمينية األحماض مف محدكد عدد المكقع النشط مف يتألؼك 
 سمسمة في متقاربة أك النشط متتابعة لممكقع المشكمة األمينية األحماض تككف أف الضركرم مف

 فتتقارب ، انحنائاتيا أك الببتيد المتعددة السمسمة مف انثناءات تتككف غالبا ىي بؿ ، الببتيد عديد
 االنزيـ المكقع في يشبو ك.  االساس المادة مع بناء ما نحك عمى يناسب بناءا محدكدا لتعطي

، كىي المساحة التي يتـ فييا تحميؿ المادة. كغالبان ما تشارؾ االيكنات ( الخاصة) المادة االساس
االساس كجزء ميـ مف المركب ٌٍّبدة  catalysis اك المرافقات االنزيمية في عممية التحمؿ 

المعقد المتككف مف المكقع النشط كالمادة االساس. كتحدث في العديد مف االنزيمات عممية تحكير 
 لممكقع النشط مع المادة االساس اك مع المرافؽ االنزيمي اك مع االيكف خبلؿ التفاعؿ.
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 انزيمات االغذية 

رات مرغكبة اك غير مرغكبة اذا تكفرت الظركؼ تحدث االنزيمات المكجكدة في االغذية تغي     
المبلئمة لعمؿ االنزيـ، كلذلؾ فاف السيطرة عمى عمؿ ىذه االنزيمات لو اىمية كبيرة في تصنيع 
االغذية، كتعتبر انزيمات االمميز مف اكثر االنزيمات انتشاران حيث تكجد في النبات كالحيكاف 

لسكريات المتعددة الى سكريات احادية كليا كاالحياء المجيرية . تحمؿ ىذه االنزيمات ا
استعماالت كثير في الصناعات الغذائية في المعجنات كفي تركيؽ العصائر. تكجد االنزيمات 

لعمميا،  pHالمحممة لمبركتيف في معظـ الخبليا الحية بصيغة غير فعالة بسبب عدـ مبلئمة الػ
اليتيا تنشط ىذه االنزيمات كتحمؿ كبعد مكت الحيكات كزيادة الحامضية بما يتبلئـ مع فع

 البركتينات.

في الغالب تككف االنزمات متخصصة في احداث بعض التغيرات التي يتـ فييا تمثيؿ المادة 
( ثـ تتحكؿ الى مادة النكية نفسيا، مثؿ تطكير flavor precursorالغذائية الحاممة لمنكية)

 ناس.النكية في المكز كالبصؿ كالطماطا كالبرتقاؿ كاالنا

لبلنزيمات عبلقة في تطكير المكف الحاصؿ في االغذية كما في عمميات االنضاج الصناعي     
لمفكاكو حيث يختفي المكف االخضر كيحؿ محمو المكف االصفر اك البرتقالي اك كما يحدث في 
 عممية سمؽ الخضار لمحفاظ عمى المكف االخضر، كيعزل السبب الى اف فعالية انزيـ الكمكركفيميز

chlorophyllase  ـ كعمى ىذه الدرجة يقكـ االنزيـ بتحكيؿ 77تككف عمى اشدىا عند درجة
 الذم يككف اخضر غامؽ.chlorophyllin الكمكركفيؿ الى كمكركفيميف

تكثر االنزيمات المكجكدة بصكرة طبيعية في االغذية المجمدة عمى المكف اذ تقـك بتفاعبلت 
كتغير المكف الى المكف الداكف الغير مرغكب فيو مثؿ انزيمات الفينكليز، كتقـك  االسمرار االنزيمي

بأكسدة الدىكف كاحداث رائحة كطعـ في الدىكف غير  lipoxidase انزيمات الميبككسايديز
مرغكب فييا. كيمكف السيطرة عمى فعالية انزيـ الفينكليز بكاسطة سمؽ الخضراكات اك اضافة 

 .NaHSO3اك  CO2مثؿ مكاد مثبطة لبلنزيـ 

 

 تأثير فعالية الماء عمى التفاعالت االنزيمية

تعرؼ االنزيمات بأنيا مركبات بركتينية تساعد في حدكث التفاعبلت العضكية كعمى درجة عالية 
كألية التفاعبلت االنزيمية تككف عمى مرحمتيف: االكلى ىي ربط االنزيـ بالمادة مف التخصص. 
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مركب معقد بيف االنزيـ كالمادة الخاضعة، كالمرحمة الثانية ىي  ككيفالضعة)المادة االساس( لت
كاالنزيـ، كلمماء أىمية كبيرة في احداث  تحطيـ ىذا المركب كالحصكؿ عمى نكاتج التفاعؿ

التفاعؿ. كلك أخذنا  التفاعبلت االنزيمية أذ يعمؿ عمى زيادة حركة المادة الخاضعة كنكاتج
 التفاعؿ التالي: 

يبلحظ مشاركة الماء بشكؿ فعاؿ في التفاعؿ اعبله. تعتمد كمية الماء المستعممة في التفاعؿ 
عمى نكعية المادة الخاضعة ككمية االنزيـ. ىذه التفاعبلت قد ال تحدث في االغذية ذات 
مستكيات كاطئة مف الرطكبة أك تككف كمية الماء اعمى مف المطمكب . اف كمية الماء المكجكدة 

التفاعؿ قد ال تككف كافية لحركة المادة الخاضعة كنكاتج التفاعؿ. كعندما تككف فعالية  في كسط
الماء أقؿ مف الطبقة االحادية ام الجزيئات المحيطة بالمادة الخاضعة كنكاتج التفاعؿ تككف قميمة 

 عؿ.بحيث التككف طبقة احادية لذلؾ فاف ىذه المستكيات مف فعالية الماء ال تسمح بإكماؿ التفا

كاف الفعالية االنزيمية تتكقؼ كميان اك تككف بطيئة جدان عمى القيـ الكاطئة مف فعالية الماء. تؤدم 
زيادة الفعالية في المادة الغذائية الى بدء حدكث مايسمى بالتكثيؼ الشعرم كبالتالي الى زيادة 
 سرعة التفاالت االنزيمية.

ية االنزيمات باإلضافة الى فعاليتيا، تكجد مف ناحية اخرل تؤثر الفعالية المائية عمى ثبات
االنزيمات في السكؽ بشكؿ مسحكؽ كال مشكمة في ذلؾ لكف احيانان بشكؿ سائؿ كتككف فترة 
حفظيا اقؿ مف المستحضرات بشكؿ مساحيؽ، كلزيادة الثباتية لئلنزيمات تضاؼ بعض المكاد 

لكبليككؿ. تعمؿ ىذه المكاد عمى تقميؿ المثبتة مثؿ كمكريد الصكديكـ أك الكميسيركؿ اك بركبيميف ا
 مستكل الفعالية المائية لئلنزيمات كذلؾ بإزالة الماء. 

المتعادؿ كدرجات حرارة  pHاٌـتحفظ االنزيمات بفعاليتيا لفترات طكيمة نسبيان اذا كانت قرب 
 أك اقؿ. 7.3رطكبة كاطئة  تقريبان  منخفضة كبمستكيات

 االمالح المعدنية 

الى المككنات الغذائية الرئيسية كالسكريات كالبركتينات كالدىكف كالماء يحتاج الجسـ الى  اضافو
مكاد غذائية اخرل كبكميات قميمة كاالمبلح المعدنية كىي عبارة عف عناصر اك مركبات 
العضكية اك قد تككف متحدة مع المركبات العضكية كالفكسفكر في الفكسفكبركتيف اك قد تككف 
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ت مرتبطة مع االنزيمات. كاالمبلح التجيز الجسـ بالطاقة لكف ليا كظائؼ بشكؿ أيكنا
 فسيكلكجية كما كلبعض االمبلح كظائؼ بنائية مثؿ الكالسيكـ كالفكسفكر في العضاـ كاالسناف.

عنصر كمنيا االمبلح المكجكدة بكميات كبيرة  67تقدر العناصر المكجكدة في االغذية حكالي  
كتاسيكـ كالصكديـك كالكالسيـك كالمغنسيـك كالكمكريد كالككبمت كالفكسفات في االغذية كؿ مف الب

كالبايكربكنات، كتكجد بعض العناصر بكميات قميمة جدان اك العناصر النادرة كتقدر كميتيا بأقؿ 
 مف جزء بالمميكف. كتقسـ العناصر المكجكدة بكميات قميمة الى ثبلثة مجاميع:

الناحية لغذائية كتشمؿ الحديد كالنحاس كاليكد كالككبمت  العناصر االساسية الميمة مف-1
 كالمنغنيز كالزنؾ.

العناصر غير الميمة مف الناحية الغذائية كغير السامة كمنيا البكركف كااللمنيكـ كالنيكؿ -2
.  كالقصدير كالكرـك

ـك العناصر السامة مف الناحية الغذائية مثؿ الزئبؽ الزئبؽ كالرصاص كالزرنيخ كالكادمي-3
 كاالنتيمكف.
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 نظري   7كيمياء اغذية                       م/

  Food pigments صبغات االغذية 

يعتبر المكف مف العكامؿ الميمة جدان في درجة تقبؿ المكاد الغذائية مف قبؿ المستيمؾ كىك     
مؤشر لمعرفة نكعية المادة الغذائية ، كيستعمؿ المكف كدليؿ عمى نضج المكاد الغذائية كالشام 

المكف اما يككف طبيعيان كما في الفكاكو كالخضار اك نتيجة  لمطبكخ.اكالقيكة كالمكز كالمحـ 
العمميات التصنيعية كالمكف الرمادم في في االغذية المحمصة مثؿ القيكة كالمخبكزات كالحمكيات 

االلكاف بشكؿ عاـ الطبيعية اك الصناعية عبارة عف مكاد عضكية يمكف  اك اضافة مكاد ممكنة.
 تقسيميا الى اربعة مجمكعات :

 .Bilins )ك) Hemes )( مثؿ الكمكركفيبلت كالييـ)tetrapyrolمركبات البايركؿ الرباعية )-1

 ( مثؿ الكاركتينكيدات.isoprenoidمشتقات االآيزكبرينكيد)-2

 كالككيرستيف. مثؿ االنثكسيانينات كالفبلفكنكيدات Benzopyranاٌـمشتقات -3

 االلكاف المصنعة مثؿ الكراميؿ كالميبلنكيديف.-4

 صبغات اخرل مثؿ الكركـ كالرايبكفبلفيف-5

 الصبغات الميكركبية كصبغات الطحالب-6

في المحكـ اما  والييمالصبغة الرئيسية في االكراؽ الخضراء ىي  الكمكركفيبلت    
 االنثوسيانيناتفانيا تنتشر في النباتات كالحيكانات في حيف تتكاجد  الكاروتينويدات
 في الفكاكو كجذكر الخضار. والفالفونويدات

 الكموروفيل-1

 ىك مصدر المكف االخضر في النبات كلو دكر اساسي كعامؿ مساعد في انتاج     

 الكاربكىيدارات في عممية التركيب الضكئي.

                             
 ىذا التفاعؿ البسيط ىك المصدر االساسي لكافة المككنات في النبات كالحيكاف.
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تتركب جزيئة الكمكركفيؿ مف اربع مجمكعات بايركؿ، تتألؼ حمقات البايركؿ الخماسية مف اربع 
بكرفيريف ذرات كاربكف كذة نايتركجيف تتحد مجمكعات البايركؿ مع بعضيا كتككف حمقة 

porphyrin  . 

                              

    
، يرتبط فايتيؿ الكحكؿ بالمكقع رقـ  Mgكتحتكم الكمكرفيؿ في الداخؿ عمى ذرة  مع  7مغنسيـك

 كحكؿ مثيمي. 6حامض البركبيكنؾ بكاسطة اصرة استرية كيرتبط في المكقع 

ذرة كاربكف كىذا الجزء ىك الذم يمنح الكمكركفيؿ خاصية الذكباف في  27الفايتيؿ يتألؼ مف    
غامؽ  االكؿ ازرؽ مخضر bك a الدىكف كالمذيبات العضكية، كىناؾ شكبلف لمكمكركفيؿ ىما 

اما الفرؽ بيف االثنيف فيك  1-3كالثاني اصفر مخضر شاحب كىما يكجداف في النبات بنسبة 
 . bكمكركفيؿ  فً CH3بدالن مف جذر المثيؿ  3في المكقع  CHOكجكد مجمكعة الدىايد 

يمكف ازاحة ذرة المغنسيكـ المكجكدة في جزيئة الكمكركفيؿ بسيكلة كذلؾ بتسخينو بكجكد     
الحكامض العضكية. عندئذ تحؿ محميا ذرة ىيدركجيف كيككف المركب الناتج اخضر رماديان 

كيمكف  pheophytin bاخضر زيتكنيان كيسمى  اٚ pheophytin a شاحبان كيعرؼ فيكفايتيف 
 لكحكؿ بكاسطة انزيـ الكمكركفيبليز المكجكد في عدد مف الخضراكات.ازالة فايتيؿ ا
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 تأثر الكموروفيل في التصنيع الغذائي

مرة فأف لكنيا يصبح اكثر لمعانان. تحتفظ  ألكؿعند تعرض الخضراكات الى الماء المغمي 
عمى تركيز عالي مف الكمكركفيؿ كبالتالي تحافظ عمى لكنيا  الكاطئةالخضراكات ذات الحمكضة 

 pH 7اثناء الطبخ اكثر مف الخضراكات عالية الحمكضة . كجد اف الخضراكات اذا رفع الى 
 تزداد قابمية الحفاظ عمى الكمكركفيؿ. 

مفتكحة لغرض التخمص مف الحكامض العضكية الطيارة،  بأكانييتـ طبخ الخضراكات في البداية 
الحكامض  نتخمص مفاستعماؿ كميات كبيرة مف الماء لتخفيؼ الحكامض غير الطيارة المتبقية. ك 

 الطيارة في الدقائؽ االكلى مف الطبخ كزيادة مدة الطبخ تؤدم الى زيادة تحطيـ الكمكركفيؿ.

عممية سمؽ الخضار قبؿ التجميد ميمة لمحفاظ عمى لكنيا مف خبلؿ التخمص مف االنزيمات    
تضاؼ امبلح بيكاربكنات الصكديكـ اثناء طبخ الخضراكات لينتج لكف  مض الطيارة.كالحكا

اخضر براؽ بسبب تككف مركب الكمكركفميف نتيجة احبلؿ الصكديـك مكاف الفايتيؿ كالمثيؿ كتككف 
كىي تسبب ليكنة القكاـ بسبب قابميتيا عمى تحطيـ  chlorophylin امبلح صكديكـ الكمكركفيميف

 ز المكجكد في الخبليا. الييميسيميمك 

                              الكاروتينويدات  

مف اكثر الصبغات انتشاران في الطبيعة في النبات كالحيكاف. كتتمثؿ في االلكاف مف المكف    
في  االصفر الى البرتقالي الى االحمر كما في الطماطة كالمشمش كالجزر كتكجد الكاركتينكيدات

صفار البيض كفي الجراد البحرم كقسـ مف السمؾ النيرم. لمكاركتينكيدات دكران حيكيان، حيث 
تقـك بامتصاص الضكء )الطاقة(البلـز لعممية التركيب الضكئي ككذلؾ تقكـ بنقؿ االككسجيف الى 

 انسجة النبات اثناء عممية االنضاج .

مزدكجة لذلؾ تعتبر مف اقكل مضادات تتأكسد عند تعرضيا لمضكء بسبب كجكد االكاصر ال   
االكسدة التي تحافظ عمى الدىكف مف التأكسد، تحفظ في عمب مفرغة مف اليكاء مظممة لمحفاظ 
عمييا مف التأكسد. تذكب الكاركتينكيدات في الزيكت كالمذيبات العضكية كالتذكب في الماء، 

عدد االكاصر كبيران كاف المكف اكثر المكف ناتج مف كجكد االكاصر المزدكجة المتبادلة فكمما كاف 
 حمرة كبالعكس كمما كاف عدد االكاصر قميؿ كاف المكف قريب مف االصفر. 

 تقسـ الكاركتينكيدات الى قسميف رئيسييف: 
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 كىي تتككف مف الكاربكف كالييدركجيف فقط. الكاروتينات-1

 كسيجيف.كف كالييدركجيف اضافة الى االك بكىي تتككف مف الكار  الزانثوفيالت-2

 

 :         الكاروتينات

 13-11تتألؼ مف اربعيف ذرة كاربكف كتحتكم عمى عدد مف االكاصر المزدكجة عددىا مف    
كاركتيف كحمقتاف مفتكحة -كاركتيف كالفا-اصرة  في طرفي السمسمة حمقة سداسية مغمقة مثؿ البيتا

كاركتيف كما -مثؿ بيتا A ميف مثؿ البليككبيف، تتحكؿ بعض الكاركتينات داخؿ الجسـ الى فيتا
 في الشكؿ ادناه.

 Aكاركتيف الى فيتاميف  -الشكؿ عممية تحكؿ بيتا

 
لمعمميات التصنيعية في كجكد اليكاء فإنيا تفقد الجزء الكبير مف لكنيا  عند تعرض الكاركتينات  

لكنيا ثابتة تجاه العمميات التصنيعية الحرارية في معزؿ عف اليكاء. في بعض االحياف يزداد 
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المكف اثناء العمميات التصنيعية كذلؾ لتحرر جزء كبير مف الكاركتينات في الكسط كباألخص 
  الكاركتينات حساسة لؤلكسدة كذلؾ ألنيا غير مشبعة لدرجة كبيرة  .الكسط الزيتي. تعتبر 

 
تتعرض الخضار الجافة كالجزر لمفقد في الكاركتينكيدات اذا خزنت معرضة لميكاء      

كبدرجات حرارة عالية نسبيان اما اذا خزنت في عمب مفرغة مف اليكاء فاف كمية الفقد فييا تككف 
التصنيعية الحرارية خسارة في البليككبيف كما في صناعة معجكف  صفر بالمئة. تسبب العمميات

الطماطة كيمكف تقميؿ الفقد في البليككبيف باستعماؿ معامبلت حرارية عالية كقت قصير. التتأثر 
 كمية الكاركتينكيدات بعمميات الطبخ المنزلي. 

ف في كمية ( مئكم فقدا17 –يسبب خزف الخضراكات الكرقية بدرجات حرارية بيف )صفر 
الكاركتينكيدات اما خزف الجذكر كالقرع فانو يسبب زيادة في محتكيات الكاركتينكيدات الستمرار 
عممية التجفيؼ كما كتتأثر الكاركتينكيدات قميبلن بأشعة كاما كبحسب كمية الجرعة المسمطة عمى 

 االغذية.

 الزانثوفيالت 

المشبعة بذرات االككسجيف كىي تعتبر مف الكحكالت كتكجد فييا  ىي مشتقات الكاركتينات   
الديييدات ككيتكنات كقميؿ مف الحكامض كاالسترات. تذكب الزانثكفيبلت القاعدية في الماء كاذا 
احتكت عمى الكيتكنات تككف قميمة الذكباف في الماء. مف االمثمة عمييا الميكتيف في االكراؽ 

 لتي تكجد في الذرة الصفراء. الخضراء كالكربتكزانثيف ا
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 اىم صبغات الكاروتينات 

كىي خبلصة الغبلؼ البذرم لشجرة االناتك التي تنتشر في اليند كشرؽ Annatto االناتك-1
 Bixinافريقيا كجنكب امريكا كتكجد االناتك بصكرتيف، صكرة ذائبة في الدىف تسمى بكسيف

كتعطي ىذيف الصبغتيف المكف البرتقالي  Norbixin كصكرة ذائبة في الماء تسمى نكربكسيف
كالزىرم االصفر ، كيستعمؿ البكسيف لتمكيف الجبنة كالزبدة كالمارجريف كالقشطة كالحمكل كاالغذية 

 الخفيفة كالمخبكزات .

 كاركتيف يكجد في الجزر كالذرة كالبرسيـ كغيرىا-البيتا-2

ميع االكراؽ الخضراء كالخضراكات كبعض الميكتيف يستخمص مف اشجار االقحكاف يكجد في ج-3
 االزىار.

 االبككاركتيناؿ يكجد في البرتقاؿ بصكرتو الطبيعية -4

 الكانثازانثيف يكجد في الفطر كالقريدس اك الركبياف-5

يعطي المكف االصفر الزاىي كيستعمؿ لمتمكيف كاعطاء النكية كىك ذائب  Saffronالزعفراف -6
 في الماء كغير ذائب في الدىف .
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    Flavonoidsالفالفونويدات 

الفبلفكنكيدات عبارة عف صبغات ذائبة في الماء . تكجد في عصارة الخبليا كالببلستيدات    
 كاالنثككزانثينات  Anthocyanins لمفكاكو كالخضار كىي تشمؿ االنثكسيانينات

Anthoxanthinsسابقان بالفبلفكنات كىناؾ مجمكعة فينكلية متقاربة سميت خطان  ٚحغّى
 .Tannin)بالتانينات)

تكجد في العديد مف االزىار كالفكاكو كالخضر كىي ذائبة في الماء كىي ذات الكاف حمراء      
كاالنثككزانثينات مككنة مف حمقتيف كؿ منيا  كزرقاء كارجكاني، كاف كبل مف االنثكسيانينات

في االنثكسيانينات يرتبط الجزء السكرم  ،ذرات كاربكف 3سداسية ترتبطاف مع بعضيما بكاسطة 
 .5كغالبان مايرتبط في المكقع  3في المكقع 

        
 .3ك 5كقميبل ما يرتبط في المكاقع  7بالمكقع  االنثككزانثينات فانو غالبان مايرتبطاما في 

  Anthocyanin'sاالنثوسيانينات 

عبارة عف صبغات تكجد في عصارة الخبليا النباتية بشكؿ كبليككسيدات كالسكر المكجكد     
فييا ىك الكمكككز اك الكالكتكز اك الرامنكز اك دم ارابينكز اك سكر اخر مف السكريات الثنائية 

. اما الجزء الذم يعطي المكف في الجزيئة السكر بشكؿ عرضي في ىذه الصبغات دكقد جاء كجك 
فيك عبارة عف مشتقات البنزك بايراف فنيؿ، تككف ىذه الصبغات مسؤكلة عف االلكاف االحمر 

 كاالزرؽ كالبنفسجي في عدد كبير مف الفكاكو كالخضراكات.

كسيؿ يؤثر عمى لكف ىذه الصبغات، اف زيادة اك نقصاف مجمكعتي اليايدرككسيؿ اك الميثك   
حيث اف زيادة اليايدرككسيؿ يجعؿ المكف غامقان كذلؾ تتأثر بالحمكضة اذ يتغير لكف بعض 
الفكاكو كاالكراد الى حمراء في الحمكضة الكاطئة كزرقاء في الحمكضة العالية. تتحطـ 
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صبغات يتأثر بدرجات االنثكسيانينات خبلؿ عمميات تصنيع الفكاكو كالخضار كعدـ تحطـ ىذه ال
الحرارة العالية كزيادة تركيز السكريات كالحمكضة كحامض االسككربيؾ. ككجكد تركيز عالي مف 

 السكر مع كجكد االككسجيف يسبب تحطـ تمؾ الصبغات بنسبة اكبر.

 مف اكثر صبغات االنثكسيانيف شيكعان:

 يكجد في بعض انكاع الذره Pelargonidinالبيبلرككنيف-1

 تكجد في قشكر كمخمفات العنب كالممفكؼ االحمر Cyanidinالسيانيديف-2

 يكجد في قشكر العنب كالزبيب Delphinidinديمفينيديف -3

 يكجد في قشكر العنب  Petunidinبيتيكنيديف-4

 يكجد في الذرة كالزعركر Peconidinبيككنيديف -5

 يكجد في قشكر العنب  Malvidinالمالفيديف -6

 anthoxanthinsاالنثوكزانثينات 

اف ىذه الصبغات اكثر انتشاران مف االنثكسيانينات في النبات كىي مكجكدة في الفكاكو كالخضار 
كتشمؿ الفبلفكنات كالفبلفكنكيدات كتختمؼ في تركيبيا في الحمقة الكسطية لمجزيئة كما في الشكؿ 

 ادناه:

                 
الصبغات الذائبة في الماء كىي عديمة المكف في انسجة النبات تعتبر االنثككزانثينات مف 

كالتجمب االنتباه سكاء في الخضار اك الفكاكو، كمف اىـ الخضار التي تحتكم عمييا ىي البصؿ 
كالقرنابيط كالمفت كالكرنب االبيض كاف تككف المكف في الخضراكات االخيرة اثناء طبخيا في اكاني 
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كاسطة كبريتيد الييدركجيف الذم يتحرر مف المركبات الكبريتية في مغمقة ناتج عف اختزاليا ب
 الخضراكات كيحكؿ االنثككزانثينات الى االنثكسيانينات.

 العوامل التي تؤثر عمى تغير المون في صبغة الفالفونويدات 

في نفس النبات كتككف صبغة رئيسة كاالخرل صبغة  تكجد االنثكسيانينات كاالنثككزانثينات
 مساعدة كىناؾ عكامؿ اخرل تؤثر عمى تغير لكف ىذه الصبغات كمف اىميا:

 الحموضة:-1

المجمكعة االكلى ذات لكف اخضر في الكسط القاعدم يتغير الى المكف االبيض الحميبي عند     
يعني اف لكف الفبلفكنكيدات يتغير في التعادؿ ثـ يصبح عديـ المكف في الكسط الحامضي، كىذا 

النبات ام حسب  حامضية كقاعدية عصارة النبات، في النبات الحامضي  pHالنبات حسب 
يككف عديـ المكف كفي النبات القاعدم يككف اخضر كفي النبات المتعادؿ يككف لكنيا ابيض 

 حميبي.

ضي كيتحكؿ قسـ منيا الى كما قد تككف نفس ىذه الصبغات حمراء المكف في الكسط الحام   
بنفسجي كازرؽ كمما ارتفعت قاعدية الكسط، كحساسية ىذه الصبغات تعتمد في تغير لكنيا عمى 

 .ر التي ترتبط في تركيبيا االساسينكع الجذك 

 تاثير االيونات المعدنية:-2

في  تتفاعؿ االنثكسيانينات كاالنثككزانثينات مع ايكنات المعادف مما يحدث تغير غير مرغكبو
حرة  OHمظير الفكاكو كالخضار. اف االنثكسيانينات التي تحتكم عمى اثنيف اك ثبلثة مف جذر 

مف الممكف اف ترتبط بااللمنيكـ كالقصدير اك الحديد كتككف مركبان ازرقان أك ازرؽ مخضر أك 
مركبان ممحيان معقدان ذات لكف ازرؽ كلذلؾ يجب تجنب طبخ الفكاكو التي تحتكم عمى ىذة 

بغات في اكاني تحتكم عمى ىذه المعادف، لذلؾ نرل بعض االحياف تأكؿ العمب المعدنية الص
كتحكؿ المكف االحمر الى بنفسجي ثـ االزرؽ الشاحب، لذلؾ يجب طبلء العبكات المعدنية بطبلء 
عازؿ يعزؿ مككنات العمبة عف جدارىا لتبلفي عممية التآكؿ كتغير لكف الغذاء. كفي االغذية 

تحدث ظاىرة التآكؿ كتغير المكف اكثر نتيجة تحرر المعادف بفعؿ الحمكضة في الحامضية 
الكسط كاتحادىا مع االنثكسيانينات، اشارت نتائج الدراسات الى اف الفبلفكنكيدات تعمؿ 
كمضادات اكسدة طبيعية تعمؿ عمى خفض احتماالت التعرض ألمراض السرطانات كالربك 

 ظ بذاكرة نشطة مع تقدـ العمر.كتحمي الدماغ كتساعد عمى االحتفا
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 االلوان الطبيعية المضافة

تستعمؿ في صناعة االغذية الكاف اىميا الكرامؿ. كتستخدـ مكاد غذائية لتمكيف مكاد غذائية     
جة ء لكف احمر كردم كلممنتجات المثماخرل مثؿ اضافة الشميؾ كالكرز الى المثمجات إلعطا

يستخدـ صفار البيض كالفمفؿ االحمر كالكاكاك كالقيكة العطاء الكف لتمؾ المنتجات. كمف اىـ 
مكاد المكف الطبيعية المضافة ىي الكرامؿ كصبغة االناتك كالكركـ اك الزعفراف اليندم كالبيتا 

 كاركتيف.

ة ككذلؾ في يضاؼ الى المشربات الغازي الكرامل ينتج من معاممة الكاربوىيدرات بالحرارة 
(، تضاؼ Bixa arellanaصناعة الحمكيات، صبغة االناتك تستخمص مف شجرة بيكسا آرالنا)

ىذه الصبغة الى الزبد كالمارجريف، الزعفراف اليندم يتـ صنعو مف سحؽ رايزكمات نبات كرككما 
عو ( كالصبغة ىذه عبارة عف كاركتينات الكركـ، كالبيتاكاركتيف يتـ صنcurcuma longaلكنكا)

 مف مستخمص الستراؿ المكجكد في الميمكف.
 

 م4811الدكنور باسل كامل داللً، الدكتور كامل حمودي الركابً، -4المصادر: 

2- Owen R. Fennema. Food Chemistry, Third Edition, University of Wisconsin Madison 

Madison, Wisconsin 
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 المحاضرة / الثامنو

 The foods flavorنكية االغذية 

بشكؿ رئيسي يككف تعرؼ النكية بانيا االحساس الناتج مف اخذ المكاد الغذائية بكاسطة الفـ ك     
العصبية كالممس كالحرارة في الفـ، كىي خاصية بكاسطة حكاس الطعـ كالشـ كاجيزة االستقباؿ 

مساكية لميكانيكية االستقباؿ الحسي لمشخص اثناء تناكؿ اك شرب االكؿ. لدراسة  ،لممكاد الغذائية
باعتبار اف تمؾ المككنات ذات طعـ كرائحة كما   النكية يجب دراسة التركيب الكيميائي لبلغذية

انيا تتبادؿ الفعؿ مع اجيزة االستقباؿ في االعضاء الحسية لمطعـ كالرائحة. يتـ االحساس 
بالنكية عبر عدة خطكات تبدأ باستنشاؽ الجزيئات الحاممة لمرائحة مع اليكاء ثـ ادمصاص تمؾ 

بالشـ كبعد ذلؾ انتقاؿ الطاقة مف الجزيئات الجزيئات عمى النسيج الطبلئي الحساس المتخصص 
الشمية الى الخبليا الشمية كالعصب ثـ مركر النبضات الكيربائية الى الطبقة السنجابية في المخ 
بعد اف يتـ تكامميا كتنظيميا في بصيبلت الخبليا العصبية. كبنفس االسمكب تقريبان يتـ التحسس 

في الماء)المعاب( بدالن مف اليكاء حيث اف المعاب بالطعـ كلكف مف محمكؿ المادة المستذكقة 
 يساعد في دخكؿ كتخمخؿ المكاد الحاممة لمطعـ الى داخؿ البراعـ الذكقية.

تتألؼ النكية بشكؿ رئيسي مف الطعـ كالرائحة كلكنيا تتأثر بالبنية كالنعكمة كالخشكنة    
حدة في التكابؿ كالبركدة في كالتحبب كالمزكجة اضافة الى تأثر النكية بعكامؿ اخرل مثؿ ال

 المنثكؿ . كتعكد خاصية النكية في الغذاء بشكؿ عاـ الى كجكد المركبات الطيارة.

 الطعم 

تكجد بشكؿ عاـ اربعة انكاع مف الطعـ ىي الحمك كالمر كالحامض كالممحي. تتمركز     
جمع في حميمات كتككف الحساسية لمطعـ في البراعـ الذكقية المكجكدة في المساف. كىذه البراعـ تت

حساسة الى اكثر مف طعـ. كبشكؿ عاـ فاف لكؿ نكع مف الطعـ مكاف خاص في المساف، فطرؼ 
المساف اكثر حساسية لمطعـ الحمك كالجزء الخمفي مف المساف يككف حساسان بدرجة اكبر لمطعـ 

ـ المالح، المر، كاالطراؼ حساسة لمطعـ الحامضي بينما الحكاؼ كالمقدمة كبلىما حساس لمطع
كنتيجة االفراط في التذكؽ تتحطـ مكاقع االستقباؿ الحسي لمطعـ في المساف كلكنيا تتجدد 

 باستمرار حتى تؤدم دكرىا.
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 التركيب الكيمياوي والطعم 

يعتبر ذكباف المادة في الماء شيئان اساسيان في الحصكؿ طعـ تمؾ المادة. كىناؾ عبلقة بيف  
التركيب الكيميائي لممكاد كالطعـ كىي اكثر كضكحان مف العبلقة بيف رائحة المكاد كتركيبيا 
الكيميائي. حيث تعتبر الحكامض بشكؿ عاـ حامضية كاف كمكريد الصكديكـ كبقية االمبلح ذات 

ممحي. كلكف عندما تصبح جزيئاتيا كبيرة يصبح طعميا مران. كمثاؿ عمى ذلؾ بركميدات  طعـ
 البكتاسيـك ذات طعـ ممحي كمر. في حيف اف ايكديدات  البكتاسيكـ مرة الطعـ.

صاص كامبلح كيعتبر الطعـ الحمك مف خكاص السكريات كالمكاد القريبة منيا ككذلؾ اسيتات الر 
ناعية مثؿ الساكاريف كالسايكبلمات . اما الطعـ المر فيك مف خكاص الصالبريميكـ كالمحميات 

 المكاد القمكية.

اف تغير طفيؼ في تركيب المكاد الكيميائية يؤدم الى تغير طعميا مف الحمك الى المر اك الى 
 عديمة الطعـ كمثاؿ عمى ذلؾ مركب الساكاريف كما مكضح ادناه:

  

مرة كما اف احبلؿ جذر الكمكر اك  577عف السكر االعتيادم بمقدار  تزيد حبلكة الساكاريف
المثيؿ في المكقع بارا مف جزيئة الساكاريف فانيا تنخفض حبلكتو الى النصؼ كاحبلؿ مجمكعة 

 النايترك في المكقع ميتا لنفس الجزيئة يجعميا شديدة المرارة.

 الطعم الحمو

الى المحميات الصناعية تعتبر المصدر االساسي لمطعـ  السكريات كالمكاد القريبة منيا اضافة    
الحمك في االغذية كتختمؼ السكريات في درجة حبلكتيا كيعتبر الفركتكز مف اكثر السكريات 
حبلكة، كىك مصدر الحبلكة الزائدة في العسؿ. كعمكمان المكاد الحمكة مركبات متعددة 

لكحكالت السداسية الذرات. اف حبلكة اليايدرككسيؿ ذات سمسمة مستقيمة مثؿ السكريات كا
السكريات تتناقص كممان زاد الكزف الجزيئي ليا كىذا مرتبط بقابمية ذكبانيا في الماء اضافة الى 

 كبر حجـ الجزيئة.
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 الطعم الحامضي

يعتبر الطعـ الحامضي صفة الايكف الييدركجيف كىك المسبب االكؿ لمطعـ الحامضي كلكنو ليس 
حكامض طعـ مختمؼ، كالحمكضة في الفـ تعتمد عمى طبيعة مجمكعة العامؿ الكحيد . لم

المحاليؿ المنظمة ككجكد المركبات االخرل كبخصكص السكريات،   PHالحامض كالػ 
تككف الحمكضة متغيرة بسبب كجكد حامض اك اكثر كمف اىـ حكامض االغذية ىي الستريؾ 

كحامض الفكسفكريؾ كامبلحو غالبان ما  كالتارتاريؾ كالماليؾ كحامض االسككربيؾ كاالككزاليؾ
تكجد في االغذية. الحمكضة التتناسب مع درجة تركيز ايكف الييدركجيف كما كلمحكامض نكية 

 مختمفة.

 الطعم المـمحي 

. كيعتبر الغرض الرئيسي لكجكد  اف افضؿ المكاد التي تبدم الطعـ الممحي ىي كمكريد الصكديـك
كية في المكاد الغذائية كاظيار الطعـ. كيعتمد طعـ االمبلح عمى االمبلح في الطعاـ ىك زيادة الن

طبيعة القطبيف السالب كالمكجب، فاذا ازداد الكزف الجزيئي لممادة القطبية السالبة اك المكجبة اك 
كمييما فاف طعـ الممح يتحكؿ الى طعـ مر. اف امبلح الرصاص كالبريميـك لحامض الخميؾ ذات 

 تحصؿ عميومف المكاد الغذائية اضافة الى ككنة مف مكاد النكية ،  طعـ حمك. كيعتبر الممح
 الحيكانات مف غذائيا. 

 الطعم المــــــــــر

يعزل الطعـ المر الى الى عدد كبير مف المكاد العضكية كالغير العضكية كىناؾ مكاد عديدة     
ي االغذية متحدان مف مصدر نباتي ذات طعـ مر،  كالطعـ المر غير مرغكب فيو لكنو يكجد ف

 مع الطعـ الحمك كالحامضي. 

  Glycosidesٚاٌـ  Alkaloidsاٌـكمف المكاد المعركفة بدرجة كبيرة بطعميا المر ىي     
كاالكلى عبارة عف مركبات تحتكم عمى النايتركجيف بشكؿ اساسي كىي مشتقة مف البايريديف 

pyridine كالبايركلديفpyrrolidine   كالبكريفpurine  كىناؾ جزء مف المكاد الغذائية .
كسبب الطعـ المر فييا ىك كجكد  grape fruitتحتكم عمى الطعـ المر مثؿ الميمكف اليندم 

مادة النارنجيف الذم يعتبر احد كبليككسيدات الرتينكز كىك مركب مر جدان كغير ساـ. اما مصدر 
ف الكبليككسيدات كالسكر المرتبط بو المرارة في المكز فيك كجكد االميكداليف الذم يعتبر ايضان م

 مصدر المرارة. sinigrinاٌغٍٕىشٌٓىك الجنتيكبايكز. اما الفجؿ البرم ففيو مادة 
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 تقوية الطعم

مف المكاد التي ليا القابمية عمى تحسيف الطعـ امبلح كمكتامات الصكديكـ االحادية 
Monosodium Glutamate   كالتي تكجد بنكعL  كD  كالنكع االكؿ مف المكاد المقكية لمطعـ

 ك Nucleotides-5 كالنكع الثاني فيك غير فعاؿ. كىناؾ مكاد اخرل ليا نفس التاثير كمنيا 
Maltol.كاالخيرة ليا طعـ الحبلكة التي تسببو السكريات 

تؤثر العمميات التصنيعية عمى مكاد النكية مف خبلؿ تحمؿ مككنات الغذاء عف اتحاد قسـ مف 
 مككنات الغذاء المكجكدة بسبب تاثير المعامبلت الحرارية.

 النكية في قسـ مف المكاد الغذائية

يتأثر شعكر االنساف بنكية المادة الغذائية باعتباريف ميميف جدان ىما لكف كبنية المادة كالعكامؿ 
 ف : المحددة الرئيسية ىما الطعـ كالرائحة . كيمكف تقسيـ المكاد الغذائية الى مجمكعتي

االغذية التي فييا النكية ناتجة عف التفاعؿ بيف مككنات الطعـ كالرائحة مثؿ الخبز -: االولى
 كالمحـك كالجبف.

ىي التي تعكد فييا النكية الى مككنات النكية المعركفة ، كمف تمؾ االغذية ىي الفكاكو -:الثانية
 كالخضار كالتكابؿ. 

خمر كتختفي النكية عند التبريد، كلكف النكية في فالنكية في الخبز ناتجة عف عممية الت    
الفكاكو ناتجة مف الحكامض كالسكر كيمكف ارجاع النكية بالتسخيف البسيط، كالنكية في الفكاكو 

 ناتجة مف الحكامض كالسكر كالمركبات الطيارة كالزيكت العطرية.

 Odorالرائحة 

تعتبر ميكانيكية الشـ اكثر تعقيدان مف ميكانيكية التذكؽ ككذلؾ اكثر حساسية، حيث تكجد الؼ    
رائحة ، كاف حساسية اعضاء الشـ تزيد بمقدار عشرة االؼ مرة اكبر مف حساسية اعضاء 
الطعـ، كما اف المعمكمات المتكفرة حكؿ ميكانيكية الشـ محدكدة بشكؿ كبير،  كالتكجد عبلقة بيف 

 لكزف الجزيئي لممكاد كالرائحة، كلغرض شـ الركائح مف الضركرم اف تككف مكادىا طيارة .ا
 م4811الدكنور باسل كامل داللً، الدكتور كامل حمودي الركابً، -4المصادر: 
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 تفاعالت االسمرار او التفاعالت البنية في االغذية

مف الطبيعي جدا تككيف صبغات ممكنة في االغذية خبلؿ عمميات التصنيع كالخزف، كليذا     
التغير اىمية كبيرة في كيمياء االغذية ألنو ال يشمؿ عمى لكف االغذية فقط بؿ يشتمؿ عمى نكية 
االغذية كقيمتيا الغذائية كمظيرىا كدرجة تقبؿ المستيمؾ ليا. اف انتاج المكف يصحبو تغيرات 
مرغكبة في النكية في كثير مف الحاالت كما في تحميص القيكة كصناعة الخبز كالمعجنات لكف 
مف المؤشرات عمى تمؼ االغذية ىك تغير لكنيا الى البني اك االسمرار.  التغيرات التي تحدث 
داخؿ االغذية متعددة كعمى درجة عالية مف التعقيد مثؿ التي تحصؿ في الحميب المجفؼ 

جفؼ كالخضراكات المجففة كالفكاكو المعمبة كعصائر الفكاكو كمركزاتيا كفي النشاء كالبيض الم
كشراب الذرة كتسمى ىذه التغيرات بػ)التفاعبلت البنية غير االنزيمية (. كتساعد االنزيمات في 
بعض التفاعبلت كتشمؿ تفاعبلت االكسدة التي تشارؾ فييا المركبات الفينكلية كيطمؽ عمى ىذه 

 ت بػ)التفاعبلت البنية االنزيمية (.التفاعبل

 التفاعالت البنية غير االنزيمية-1

 -كتقسـ ىذه التفاعبلت الى قسميف:

 Maillard Reactionsتفاعبلت ميبلرد -أ

 Caramelizationالكرممة اك التكرمؿ -ب

 :Maillard Reactionsتفاعالت ميالرد -أ

ذكر العالـ ميبلرد بانيا سمسمة مف التفاعبلت تبدأ بمجمكعة االميف المكجكدة في الحكامض     
االمينية كالببتيدات كالبركتينات مع المجمكعة المختزلة مف السكريات كالتي تؤدم الى تككيف 

كىذا يسبب خفض  Melanoidinsمركبات نايتركجينية بنية المكف اك ما يسمى بالميبلنكيديف 
ككذلؾ  Lysine لمقيمة الغذائية مف خبلؿ ىدميا لمحكامض االمينية خاصة حامض البليسيف

ىدـ السكريات المختزلة، كقد كجد اف الحامض االميني المذككر مف انشط الحكامض االمينية في 
يف مف تفاعبلت االسمرار خصكصان عند كجكد نسبة عالية مف السكريات المختزلة. كالف البليس

االحماض االمينية االساسية كذا اىمية غذائية كبيرة مف الناحية الحيكية حيث يؤدم ىدمو الى 
 نقض في القيمة الغذائية لمبركتيف.

 يمكن توضيح تفاعالت ميالرد عبر الخطوات التالية:
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تتفاعؿ   N-substituted glycosylamine انتاج مشتقات الكبليككزايؿ اميف النيتركجينية-1
المكجكدة في الحامض االميني اك الببتيد اك البركتيف مع المجمكعة  NH2–مكعة االميف مج

 )المختزلة( االلديييدية اك الكيتكنية ككما مكضح في التفاعؿ ادناه:           

   

 

كذلؾ Amadori rearrangement اعادة ترتيب الكبليككزايؿ اميف بكاسطة تغير امادكرم-2
  اميف أك الدكز اميف كما في المعادالت التالية: النتاج كيتكز

  
يجب اعادة ترتيب مركب الكيتكز اميف مع جزيئ ثاني مف االلدكز لممرة الثانية لتككيف اميف -3

 ثنائي الكيتكز اك يتفاعؿ الدكز اميف مع جزيئ ثاني مف االمينات لينتج سكريات ثنائية االميف.

 3، 2اك صكرة اينكؿ  1،2اميف عف طريؽ تحكليا الى مركب في صكرة اينكؿ  تحمؿ الكيتكز-4
بينما اذا سمكت  البني المونفاذا سمكت عمميات التحمؿ الطريؽ االكؿ يتسبب عف ذلؾ تككف 

. كما كيؤدم ايضان الى ةيالنكالطريؽ الثاني فيؤدم ذلؾ الى تككيف المركبات الخاصة بظيكر 
 hydroxyl methylيف مركب ىيدرككسي مثؿ فكرفكراؿ ظيكر النكية مف خبلؿ تكك 

furfral(HMF)  كالذم يعزل اليو تككف كظيكر النكية في منتجات االغذية المخزكنة اك
 المسخنة بدرجة اكثر مف البلـز .
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كمكككزاميف عدة تحكالت كىدـ لمسكريات االمينية مع فقداف جزمء اك اكثر مف الماء  ينتج مركب 
 فكرفكراؿ المسؤؿ عف النكية كالمكف.ىيدرككسي مثيؿ 

لتككيف  condensationك  degradationsيتبع ذلؾ حدكث سمسمة مف تفاعبلت اليدـ -5
بيتا ثنائية الكربكنيؿ كالتي تؤدم الى تككيف -الميبلنكيديف حيث يحدث تكاثؼ لمركبات الفا

ف كيختمؼ تركيبيا بكليميرات ليست ليا تركيب محدد كتحتكم عمى نسبة عالية مف النيتركجي
 حسب طبيعة المكاد المتفاعمة كدرجة الحمكضة كدرجة الحرارة كالظركؼ المحيطة بيا.

تختمؼ كثيران في درجتيا كفي بعض  فإنيااما تككيف النكية المنتجة بكاسطة تفاعؿ ميبلرد     
حماض امينية ا-االحياف تككف النكية مشابية لتمؾ النكية المكجكدة في التكرمؿ كيؤدم ىدـ االلفا

عف النكية كلعمميات اليدـ اىمية بالغة  المسؤكلةعف طريؽ ىدـ ستريكر الى تككيف المركبات 
 احماض امينية كالتالي:-في تفاعؿ ميبلرد. حيث تتفاعؿ المركبات الثنائية الكاربكنيؿ مع الفا

 
االميني. يتحكؿ الحامض االميني الى الديييد ينقص بمقدار ذرة كربكف كاحدة عف الحامض 

كتتككف مركبات النكية المميزة كالمعركفة باسـ نكية الخبز اك الحنطة اك نكية الجكز اك نكية 
المكاد المجففة بالحرارة مف مركبات حمقية غير متجانسة كغير مشبعة تحتكم عمى ذرة اك اثنيف 

كبات حمقية مف ذرات النيتركجيف عمى التركيب الحمقي. كما تتككف مركبات النكية ايضان مف مر 
 .Acetyl اك استيؿ Alkylغير متجانسة نيتركجينية مشبعة جزئيان مع كجكد مجمكعة الكيؿ 

 العكامؿ التي تؤثر عمى تفاعبلت التمكف البني غير االنزيمية )تفاعبلت ميبلرد(

 :درجة الحرارة-1
زيادة درجة الحرارة يزداد التمكف البني كما يؤثر عمى الطريقة التي يسمكيا التفاعؿ لتككيف صبغة  

 الميبلنكيديف.
 :PH الـ  رقم-2
القاعدية اثناء تفاعؿ ميبلرد لذلؾ تركيز ايكف الييدركجيف لو االثر عمى  تختفي مجمكعة االميف 

 سير التفاعؿ|.
 : نسبة الرطوبة-3
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عمى تفاعبلت ميبلرد بدرجة كبيرة عمى نسبة الرطكبة ، فعند كجكد نسبة PH الػ تأثيريتكقؼ 
مرتفعة مف الماء فاف اغمب التفاعبلت البنية تتـ عف طريؽ التكرمؿ كلكف كجكد نسبة منخفضة 

 فاف ذلؾ يؤدم الى اف تسكد تفاعبلت ميبلرد. 6اعمى مف  PH مف الماء مع ككف الػ
 :طبيعة السكر-4
عمى التفاعبلت البنية غير  كتأثيرىاتمعب السكريات المختزلة دكران ىامان مف ناحية نشاطيا  

 االنزيمية.
 :  نوع االحماض االمينية-5

كجد اف الكبليسيف انشط االحماض االمينية ككمما ارتفع الكزف الجزيئي لمحامض االميني اك 
لنسبة الى لبلكميكا احماض امينية فاف احتكل عمى مجمكعات اخرل قؿ معدؿ التمكف البني اما با

معدؿ التمكف يزداد بزيادة السمسمة. كمف المكاد المستخدمة بكثرة في الصناعات الغذائية كالتي ليا 
القدرة عمى منع التفاعبلت ىك ثاني اككسيد الكبريت، حيث يمكف ليذه المكاد اك امبلح الكبريتيت 

 زلة لتعطي مركبات غير نشطة .اف تتحد بمجمكعة كربكنيؿ االلدكزات المخت
 Caramelizationالكرممة او التكرمل -ب

اف ىذه العممية تعتبر مثؿ اخر لعممية االسمرار البني غير االنزيمي كتتضمف تيدـ السكريات في 
غياب االحماض االمينية اك البركتينات حيث اف تسخيف السكريات الى درجة حرارية اكثر مف 

 ف لكف غامؽ الى بني.انصيارىا يؤدم الى تككي

 اف ميكانيكية تيدـ السكريات في الكسطيف الحامضي كالقاعدم كما يمي:

 التيدم الحامضي تجري ىذه التفاعالت بعدة مراحل 

تتككف االينكالت مف السكريات سكاء كانت مف  formation of enolsتككيف االينكالت -أ
 االلدكزات اك الكيتكنات كما يمي:

  
 Dehydration Reactionsتفاعالت نزع الماء 
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جزيئات  3يتعرض المركب الناتج الى سمسمة مف التفاعبلت يحدث فييا فقداف المركب الناتج 
كما  furaldehyde (5-(hydroxymethyl-2ماء كتقكد تمؾ التفاعبلت الى تككيف مركب الػ 

 :في المعادالت التالية

 
 

 االسكوربيكحامض لالتفاعالت البنية  

يككف حامض االسككربيؾ مسؤال الى حد كبير في ظاىرة التفاعبلت البنية غير االنزيمية     
التي تحدث في عصائر الفكاكو كمركزاتيا كلحامض االسككربيؾ دكر ميـ في تغيير لكف نكاتج 

يككف تمكف المحاليؿ السكرية المحتكية عمى  الحمضيات. في كجكد حامض االسككربيؾ
االحماض االمينية اسرع كتككف داكنة اكثر كفي حالة غياب االسككربيؾ يككف المكف اخؼ في 
حالة تكفر نفس الظركؼ. كتحدث التفاعبلت البنية ايضان في محاليؿ نقية لحامض االسككربيؾ 

اك اعمى يككف  pH 3.4 تقاؿ عمىالبر  ر، كما كجد اف عصيpHاٌـكخاصة عمى قيـ عالية مف 
الحمضيات بعد اختفاء كؿ  عصائراقؿ تاثر بيذه التفاعبلت.  كتحدث التفاعبلت البنية في 

كربيؾ بكجكد اليكاء اك بكجكد الظركؼ كحامض االسككربيؾ اذ يبدأ تحمؿ حامض االس
دام -2،3المؤكسدة، حيث يتأكسد الحامض الى دييايدركأسككربيؾ كمف ثـ يتحكؿ الى حامض 

 ثُ اٌى ِشوب اٌفٛسفٛساي.   diketo-gulonic acid-2,3ككلكنيؾ-كيتك

تسبب المكف البني. اف زيادة درجة الحرارة تؤدم الى  غامقةمادة الفكرفكراؿ تؤدم الى تككيف مادة 
 زيادة سرعة التفاعؿ كزيادة في انتاج ثاني اككسيد الكاربكف كبالتالي تككف المكف البني 

غير  التركيب الكيميائي لممواد الغذائية التي ترافق التفاعالت البنيةالتغيرات في 
  االنزيمية.
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: يتسبب انتاج ىذا الغاز نتيجة تفاعبلت االسمرار انتفاخ العمب كاسمرار عصير  CO2انتاج -1
البرتقاؿ، حيث اف معدؿ انتاج الغاز يتضاعؼ مع ارتفاع درجات الحرارة، كفي الظركؼ الميكائية 

 النتاج اسرع.يككف ا

تحطـ حامض االسككربيؾ: يرافؽ تفاعبلت االسمرار تحطـ حامض االسككربيؾ، كحامض -2
االسككربيؾ يساىـ في احتماليف اما اف يؤثر كعامؿ مضاد لبلكسدة كيككف مفضبلن في عممية 
االكسدة اذا ما قكرف ببقية المكاد التي تعطي لكف بني عند االكسدة اك مركبات كسطية لتككيف 
المركبات البنية، كاالحتماؿ الثاني اف تككف المركبات الناتجة مف اكسدة الحامض ىي المادة 

كتاثره بدرجات الحرارة فاف تحطيـ  CO2 الكسطية لممركبات البنية المكف اما بالنسبة النتاج ػ
 حامض االسككربيؾ يتاثر بالحرارة اثناء الخزف .

التغير في المككنات النيتركجينية: تقؿ اك تختفي المركبات النيتركجينية في العصير)عصير -3
 البرتقاؿ( الذم تحدث فية تفاعبلت االسمرار.

 التغير في تركيز السكر:تقؿ كمية السكريات المختزلة بعد حدكث تفاعبلت االسمرار-4

امض السكرية تتحمؿ في المحاليؿ تككف مركبات الفكرفكراؿ الدييايد:اف السكريات كالحك  -5
الحامضية كتككف ىذه المركبات كاف تمؾ االلدييايدات غير المشبعة تتبممر كتككف مركبات 
صمغية بنية المكف كيتكقع اف تفاعبلت االسمرار تنتج جزئيان عف ىذه المركبات.كمركبات 

 الفكرفكراؿ ىي مركبات كسطية في ىذه التفاعبلت.

 عالت االسمرار غير االنزيميةالعوامل المثبطة لتفا

عبلت تحتاج الى حرارة عالية كاف انخفضت الحرارة اثناء الخزف ا: العديد مف التفالحرارة درجة-1
 تؤدم الى تقميؿ اك كقؼ ىذه التغيرات.

: تفاعبلت االسمرار تحتاج الى رطكبة مناسبة لغرض حدكثيا كقمة الرطكبة عف الرطوبة درجة-2
 دم الى تقميؿ اك كقؼ ىذه التفاعبلت.الرطكبة المناسبة تؤ 

: تحتاج تفاعبلت ميبلرد كسط قاعدم لغرض التفاعؿ بينما تحتاج اكسدة حامض الحموضة-3
االسككربيؾ الى كسط حامصي، لذلؾ يعتبر التحكـ بالحمكضة مف انجع الطرؽ لمسيطرة عمى 

 منع ىذه التفاعبلت . 
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كجكد االككسجيف في االغذية المعمبة يعتبر مف : اف كجكد غازات خاممة لمنع تعبئة الغازات-4
عؿ مع االتفالى يتسبب انتاج مركبات مختزلة تؤدم  الطرؽ الميمة لتقميؿ اكسدة الزيكت مما
 االحماض االمينية كتككف المكف االسمر.

: تستعمؿ االنزيمات لتحكيؿ جزء مف مككنات المادة التي تشترؾ في تفاعبلت االنزيمات-5
باالتحاد  Glucose oxidase شكؿ اخر غير قابؿ لمتفاعؿ، فمثبلن يستعمؿ انزيـاالسمرار الى 

 gluconic  مع انزيـ كاتاليز لغرض التحكيؿ المباشر لمكمكككز الى حامض الكمكككنيؾ

acid سكر الكمكككز  بإزالةكىذا االخير غير قادر عمى التفاعؿ مع االحماض االمينية، ككذلؾ
 اسطة الخمائر قبؿ تجفيفو . مف بياض البيض بالتخمر بك 

 -تستخدـ مكاد عديدة لمنع تفاعبلت االسمرار كمف اىـ ىذه المكاد: :المثبطات الكيميائية-6

اف استعماؿ المركبات الكبريتية يعتبر مف الطرؽ الناجحة في السيطرة عمى عدد -: الكبريتات-*
كبير مف تفاعبلت االسمرار حيث اف كبريتات الصكديكـ الييدركجينية تحكؿ الكمكككز الى مركب 

 غير قادر عمى تككيف الفكرفكراؿ .

 تأخيرساىـ في : كجد اف اضافة السستئيف الى البيض اك بياضو ي thiols  الثايوالت-*
 تفاعبلت االسمرار.

: تعتبر امبلح الكالسيـك مثؿ كمكريد الكالسيـك مثبط لتفاعبلت االسمرار في الكالسيومامبلح -*
كثير مف االغذية كمصدر ىذه الفاعمية ىك ارتباط ىذه االمبلح مع االحماض االمينية كيمنع 

لؾ استعماؿ كمكريد الصكديكـ في تفاعبلت االسمرار كبشكؿ خاص تفاعؿ ميبلرد ، كمثاؿ عمى ذ
 تصنيع البطاطا.

 :السكريةالمعاممة بالمحاليل -7

يحافظ عمى لكف الفاكية كالمشمش مدة اطكؿ  77-47كجد اف تركيز المحاليؿ السكرية مف 
 كيمنع حدكث تفاعبلت االسمرار.

 التفاعالت البنية االنزيمية 

تكاجو العامميف في صناعة االغذية مشكمة التحكؿ السريع لمكف الطبيعي في العديد مف الفكاكو  
كالخضار )المكز ، التفاح، االفككادك، البطاطا، الباذنجاف( الى لكف غامؽ كعمى عكس 
 التفاعبلت البنية غير االنزيمية ، فاف التفاعبلت البنية االنزيمية تككف سريعة جدان، كيترتب عمى
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ذلؾ تغير سريع في المكف كتحتاج االككسجيف الذم يجب اف يككف في تماس مع المادة الغذائية. 
كفي الغالب التفاعبلت البنية االنزيمية غير مرغكب فييا كيجب الحد منيا، كما ىك الحاؿ في 

 رقائؽ البطاطا اك صمصة التفاح اك عجينة المكز.

االنزيمية اساسية كميمة لتطكير المكف كالنكية كفي حاالت اخرل تككف التفاعبلت البنية    
المرغكب فييا في الشام كالكاكاك،  كلمتفاعبلت البنية االنزيميمية عبلقة بتخميؽ الصبغات 

 in vivoداخؿ الكائف الحي) الجمد كالشعر في melanin الغامغة المكف المسماة ميبلنيف 

synthesis.) 

تساعد االنزيمات في ىذه التفاعبلت كتشمؿ تفاعبلت االكسدة التي تشارؾ فييا المركبات    
 الفينكلية ككما مبيف في الخطكات البلحقة.

 ميكانيكية التفاعبلت االنزيمية

العممية االجمالية: الخطكة االكلى في التفاعبلت البنية االنزيمية ىي اكسدة مشتقات الكاتيككؿ -1
، اْ االٔضٌّبث اٌخً حشبسن فً ٘زٖ اٌخفبعالث ٌطٍك عٍٍٙب بًٌٛ O-quinonesات الى الككينكن

 فٍٕٛي اٚوغٍذٌض اٚ وبحٍىٌٍٛض اٚ بًٌٛ فٌٍٍٕٛض ٚوّب ِٛظر فً اٌّعبدٌت:

                              

 

فً اٌغبٌب حىْٛ اٌّبدة اٌخبظعت ِخعذدة اٌفٍٕٛي، ٚلذ حىْٛ ازبدٌت اٌفٍٕٛي وّب فً اٌسبِط  

  diphinol-0االًٍِٕ اٌخبٌشٚعٍٓ ٚفً ٘زٖ اٌسبٌت ٌخُ اظبفت ِدّٛعت ٍ٘ذسٚوغًٍ ٌٍٕخح اٌـ

 ٌٚغّى اٌعبً ببٌىبحٍىٛي.

 

داي ٘بٌذسٚوغً فًٍٕ  -4-3اٌى عٍى ظٛء ٘زا اٌخفبعً ٌخسٛي اٌسبِط االًٍِٕ اٌخبٌشٚعٍٓ    

ٚ٘زا اٌخفبعً ِّٙب فً اٌخفبعالث اٌخً حسذد فً  dihydroxyphenylalanine-4-3 االٍٔٓ 

 أغدت اٌبطبغب ٚفً حخٍٍك ِبدة اٌٍّالٍٔٓ فً اٌسٍٛأبث.
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 O-quinonesٌغخّش اٌخفبعً ٌخىٌٛٓ اٌـ      

             

ٌعشف  اٌى ِٛاد ِعمذة ٍِٛٔت ٚال O-quinonesدٍّع اٌىٌٕٛٛٔبث حشخًّ اٌخطٛة اٌالزمت عٍى ح

ببٌعبػ اٌخشوٍب اٌفعًٍ ٌٙزٖ اٌصبغبث، ٚعٍٍّت اٌبٍّشة حؤدي اٌى حىٌٛٓ صبغبث راث ٌْٛ 

اعٛد ، ٌٚعخمذ اْ ٘زٖ اٌخفبعالث )االخٍشة(غٍش أضٌٍّت ٚالحسخبج اٌى  -بًٕ  -اسخٛأً -ازّش

 ٚخٛد اٚوغدٍٓ.

 انخفاعالث انبىيت االوزيميتانسيطرة عهى 

 ٕ٘بن ثالد عٛاًِ ٌدب اْ حخٛفش ٌسذٚد اٌخفبعالث اٌبٍٕت االٔضٌٍّت

 اٌّٛاد اٌخبظعت اٌفٌٍٍٕٛت إٌّبعبت.-اٚالً: 

 االٔضٌّبث اٌفعبٌت ِٓ اٌفٍٕٛي اٚوغٍذٌضاث -ثبٍٔبً:

 االٚوغدٍٓ. -ثبٌثبً: 

اٌخفبعالث اٌبٍٕت االٔضٌٍّت فٍّب ٌخعٍك  ِٓ إٌبزٍت اٌعٍٍّت الٌّىٓ عًّ اٌىثٍش ٌٍغٍطشة عٍى      

 ببٌّبدة اٌخبظعت ٚعضٌٙب ِٓ اْ حخفبعً. 

-Oِثٍٍت اٌفٍٕٛالث اٌّخعذدة اٌطبٍعٍت بٛاعطت االٔضٌُ  Finkleٚالخشذ اٌعبٌُ فٕىً 

methyltransferase :ًٌٍوّب 

             

ٚحسذ ِٓ اٌخفبعالث اٌبٍٕت  O-quinonesفً ٘زٖ اٌطشٌمت حّٕع االوغذة االظبفٍت ٌٍىٌٕٛٛٔبث 

 االٔضٌٍّت.



 ذٌةكٌمٌاء االغ                                                                                     جامعة االنبار 
 المرحلة الثالثة                                                                                       كلٌة الزراعه

        نظري                                                                                  قسم علوم االغذٌة

اْ اوثش اٌطشق اعخعّبالً ِٓ إٌبزٍت اٌعٍٍّت حخشوض عٍى االٔضٌُ ٚاالٚوغدٍٓ ٚاعخّبداً عٍى     

 االعظ اٌخبٌٍت:

 انمثبطاث او انسهق انخفيف . بإضافتفقذان االوزيم نفعانيخه -أ

ٚ٘ٛ حغخٍٓ اٌفٛاوٗ ٚاٌخعبس فً  ِٓ اوثش اٌطشق اعخخذاِبً ٌٙزا اٌغشض ٘ٛ اٌغٍك اٌخفٍف     

 ِبء اٚ بخبس زخى ٌفمذ االٔضٌُ فعبٌٍخٗ.

 . awاو خفض انفعانيت انمائيت  pHجعم انظروف غير مواحيت نفعم االوزيم كخفض انـ-ب

االِثً ٌالٔضٌّبث)اٌفٌٍٍٕٛضاث(  pHببعخخذاَ اٌسٛاِط ، ٌٚىْٛ اٌـ pHًٚ٘ خفط اي    

ٚحغخعًّ ٘زٖ اٌطشٌمت عٍى 4.1اٌى  pHزذ وبٍش بخفط اٌـ ٚحمً فعبٌٍت االٔضٌُ اٌى 7.1بسذٚد 

 ٔطبق ٚاعع فً اٌّصبٔع ٚاٌبٍٛث.

 

 االقالل قذر انمسخطاع مه انخماس باالوكسجيه.-جـ

ٌخُ ِٕع االٚوغدٍٓ عٓ إٌّخٛج ٚ٘ٛ اٌخعبئت حسج إٌٍخشٚخٍٓ ٌّٕع حغٍش اٌٍْٛ. ٌٚغبب عذَ      

ّٕخدبث ببٌغٍك وّب فً االفٛوبدٚ ٚالْ اٌغٍك ٌغبب اِىبٍٔت اٌسذ ِٓ فعبٌٍت االٔضٌُ فً بعط اٌ

الْ رٌه ٌؤدي اٌى حغٍش إٌىٙت، ٚفعالً عٓ  pHٌّىٓ خفط اٌـ حطٛس اٌطعُ اٌّش فٍٙب وّب ال

رٌه حىْٛ فعبٌٍت االعىٛسبٍه حىْٛ ِسذٚدة فً ٘زا اٌّدبي ار ٌغبب حطٛس ٌْٛ غبِك فً لششة 

 االفٛوبدٚ فً دسخت زشاسة اٌثالخت.

 اسخعمال مضاداث االكسذة مثم حامض االسكوربيك وثاوي اوكسيذ انكبريج. -د

ِٓ ِضاٌب ٘زٖ اٌّشوببث ً٘ أٙب حسذ ِٓ اٌخفبعالث االٔضٌٍّت ٚغٍش االٔضٌٍّت ٚحبػ ِٓ     

 اٌسش.SO2 اٌخخّشاث بٕفظ اٌٛلج . ٚحغخعًّ حشاوٍض لٍٍٍت ببٌٍٍّْٛ ِٓ 

 اسخعمال االمالح: -هـ

عبس فً ِسبًٌٍ ِخففت ِٓ وٍٛسٌذ اٌصٛدٌَٛ ِببششة بعذ حفشٍش٘ب ٚحمطٍعٙب. ٌخُ حغطٍظ اٌخ     

ٚحغخعًّ عذة غشاِبث ِٓ وٍٛسٌذ اٌصٛدٌَٛ فً اٌخش اٌٛازذ ٌٚسذد اعخعّبي االِالذ فً 

 حغخعًّ فً اٌفبوٙت . عٍى اٌطعُ ٚال حأثٍش٘باٌخعبس بغبب 

 

 المصادر

 م4811الركابً،  الدكنور باسل كامل داللً، الدكتور كامل حمودي 

 .2جزء -الدكتكر : طارؽ اسماعيؿ كخيا. الكيمياء الصناعية 
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 FOOD ADDITIVESالمضافات الغذائية 

ييتـ االنساف المعاصر بمككنات المادة الغذائية كخاصة المضافات التي تنتج مف مصادر    
الى المنتج الغذائي غذائية لما ليا مف عبلقة باحتمالية الغش المتسبب عف اضافة مككنات  اخرل

ذات نكعية متدنية. كقد اصبح االف معركفان اف لمعديد مف المركبات المكجكدة بصكرة طبيعية في 
االغذية تأثيرات سمية، كلذلؾ ينظر الى اف االضافات الغذائية ىي احدل المشكبلت التي تتعمؽ 

  بسبلمة االغذية كصبلحيتيا لبلستيبلؾ البشرم.

تشكؿ حكالي  رة(ذشراب ال ،عة التالية )ممح الطعاـ سكر المائدة ، الدكستركزالمكاد المضافة االرب
 مف اجمالي المكاد المضافة المستخدمة : %93

 المكاد الثمانية التالية تأتي في المرتبة الثانية مف حيث حجـ االستخداـ

-6ثاني اكسيد الكربكف -5حمض الستريؾ -4 المستارد -3الكاراميؿ-2النشأ المحكر -1
 .الخميرة الجافة-8الفمفؿ االسكد -7بيكربكنات الصكديـك

 االمريكية ادارة الغذاء والدواء(FDA)وحسب تعريف 

يسبب استخداميا بطريقة مباشرة اك  المكاد المضافة : تعني كؿ مادة كيميائية يسبب اك يتكقع اف
  لؾ كؿ مادة ذ كيشمؿ ،عمى خكاصو تؤثرجزأ مف مككنات الغذاء اك اف  غير مباشرة اف تصبح

 الحفظ، التداكؿك  النقؿ، التخزيف، التعبئة، التصنيعية، ام مرحمة مف مراحؿ انتاج الغذاءتستخدـ ب
 مكادتتسرب مف  لؾ المكاد التي قدككذ باإلشعاعلمعاممة ا لؾ مصدرذبما في  .تمعامبلالك 

 :ا التعريؼ قد اشار الى نكعيف مختمفيفذالمبلحظ اف ى التغميؼ.

المكاد التي تضاؼ  اكDirect (FA )بطريقة مباشرة  المكاد المضافة-1
 Intentional(FA)عمدا

 اك غير العمدIndirect(FA)  المكاد التي تضاؼ بطريقة غير مباشرة-2
(FA)Unintentional 

االسمدة ، المبيدات بأنكاعيا،  الزراعية :بقايا المكاد الكيميائية المستخدمة في المعامبلت مثؿ  
بقايا المعادف الثقيمة سكاء مف التربة الزراعية اك مف  .  اليرمكنات باإلضافة الى االدكية البيطرية

 ،المخمفات المنزلية السائمة اك الصمبة، البيئي اك الصناعي التمكثمصدر مف مصادر  ام
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بعض المكاد  ،المشعة. المكاد المتسربة مف مادة التغميؼ. المكاد الصناعية. المخمفات الممكثات
 .اك التخزيف كالتداكؿ المتكلدة اثناء التصنيع

 لمتخصصين في عموم االغذية:تعريف ا 

مباشرة الى أم منتكج غدائي  : تعني كؿ مادة كيميائية يتـ اضافتيا بطريقة المواد المضافة
عتد بالمكاد التي قد أم ال ي   تقنية مرغكبة كمحددة سمفا. كألغراض بكميات محدكدة كمحسكبة بدقة

 .الممكثاتكتعتبر نكع مف  تتكاجد بطريقة غير مباشرة

 بالنسبة لمصناعات الغذائية ؟ اىمية المواد المضافة

الى بعض الفكائد  باإلضافة كظائؼ تقنية تحقؽ المكاد المضافة لمصناعات الغذائية عدة    
 : كاالقتصادية الصحية

) لكف قكاـ  تحسيف اك المحافظة عمى جكدة المنتكج الغذائي الكظائؼ التقنية لممكاد المضافة-1
 المستيمؾ لممنتكج الغذائي كالتي تحدد مدل قبكؿ اك رفض كنكية ( خاصة خكاصو الحسية

 تحسيف القيمة الغذائية لبعض المنتجات. 

 . ينيةالتخز  حفظ المنتكج الغذائي مف الفساد كاطالة الفترة -2

 .تسييؿ بعض العمميات التصنيعية-3

 .قدالفالتقميؿ مف -4 

 ك استخداـ بعض المكاد المضافة كمغذيات Nutrients الفكائد الصحية -5

أغذية المرضى كذكم االحتياجات ك  التغذية سكءيساىـ في الكقاية مف بعض امراض -1
 .الخاصة

 .الكيميائي اك الميكركبي المستيمؾ مف مخاطر التسمـ الغذائي يساىـ في حماية-2

 استخداـ المكاد المضافة مف  الفكائد االقتصادية-6 

المحافظة عمى الجكدة العالية لممنتجات الغذائية مف خبلؿ لممؤسسة  يحقؽ مردكد اقتصادم جيد 
 . الغذائية

  كيحظر الحاالت التالية :ورة لممواد المضافةظالمحاالستخدامات 
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 ام ضرر صحي اك معنكم بالمستيمؾ *

 غش المستيمؾ اك تغطية عيكب بالمنتكج-*

 استخداميا بكميات تتعدل الحدكد المسمكح بيا-*

 اك عمى بعض خصائصو الحسية سمبي عمى القيمة الغذائية لممنتكج تأثير احداث-*

 دةمالمضافات المتع

 Eرقـ محدد مسبكقا بحرؼ  مف الناحية التشريعية اعطي لكؿ مادة كفؽ التشريعات االكربية    
كعادة اضافة المكاد يككف كفؽ قانكف محدد محمي  كفؽ التشريعات الدكلية . INSاك بالحركؼ 

 اك عالمي.

 

 

 : والمتعمدةمن المواد المضافة 

 الكازيف الى النقانؽ كالمحـك المحضرة .مكاد معقدة مثؿ البركتينات كالنشأ مثؿ اضافة -1

الخميؾ امض مثؿ الممح كالفكسفات كالكبريت كحمركبات كيميائية طبيعية محددة كمعركفة -2
 كحامض االسككربيؾ

مكاد تنتج بكاسطة التخميؽ كقد تككف مكجكدة اك غير مكجكدة في الطبيعة مثؿ الصبغات -3
 المكاد الحافظة كالمستحمبات.كاركتيف المخمؽ كمضادات االكسدة ك -كالبيتا

 تصنؼ المضافات الغذائية الى مجاميع:

 القاعدية مواد السيطرة عمى الحامضية او-1

تشتمؿ عمى مركبات  leaveningتستعمؿ ىذه المكاد في عدد مف االغذية مثؿ مكاد التخمير 
 sodium aluminumامضية كفكسفات المنيـك الصكديكـ)حامضية مثؿ ترترات البكتاسيـك الح

phosphate  كحاض التارتاريؾ كالفكسفات احادية الصكديـك كفكسفات الصكديـك الحامضية  )
. 

 .إلنتاج الغاز عند تخمر العجيف الصكديكـ كاالمكنيكـ  كتستعمؿ  بيكربكنات
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كالماليؾ  في العديد مف المشركبات الغازية تستعمؿ االحماض العضكية مثؿ الستريؾ كالتارتاريؾ
 ليضفك الطعـ الحامضي.

 . pHاٌـلخفض  المختمفةكيستعمؿ الفكسفكريؾ في انكاع الككال 

 كتستعمؿ االحماض الكاربككسيمية  البركبيكنيؾ كالسكربيؾ كمكاد حافظة .

كدرجة ذكبانيا ككمفتيا النسبية كؿ   hygroscopicityالطعـ المميز كالقابمية عمى التميؤ اف 
 ر اضافة ىذه المكاد الى المكاد الغذائية المختمفة مف عدميا.ىذه العكامؿ تقر 

  bread improvesمحسنات الخبز -2

لقصر الطحيف اضافة الى مركبات اخرل   penzoyl  peroxideيستعمؿ البنزيؿ بيرككسيد     
مثؿ اكاسيد النتركجيف كثاني اككسيد الكمكريف ك الكمكريف لمقصر كمكاد محسنة اخرل) كتسمى 

تستعمؿ المكاد التالية: كمكريد االمكنيكـ ككبريتات االمكنيكـ ككبريتات الكالسيـك ، ك مكاد منضجو(
 كفكسفات االلمنيكـ بكميات قميمة محسنات لمخبز. كفكسفات الكالسيكـ

  Emulsifying and stabilizing Agents المستحمبات والمثبتات -3

تستعمؿ المستحمبات في المعجنات كمخاليط الكيؾ كااليس كريـ كالحمكيات ، كيستعمؿ 
المستحمب الطبيعي ليسيثيف فكؿ الصكيا كمف المستحمبات المصنعة ىي الكميسيريدات االحادية 

 كالناتجة مف التحمؿ غير الكامؿ لمدىكف.

تيف كالبكتيف كاصماغ السيميمكز تحتكم العديد مف المثبتات عمى النشا كالنشأ المحكر كالجبل   
عمى الخكاص  تأثيركااللجينات كالكراجينات اضافة الى كظيفتيا كمثبتات فات لمعديد منيا 

 .لؤلغذية  mouth feelالطبيعية كالتحسيف الفمي 

  Flavors النكيات -4

الزيتية كالزيكت العطرية  تشتمؿ ىذه المجمكعة عمى عدد كبير مف التكابؿ كالراتنجات   
تستعمؿ النكيات في المشركبات الغازية كالمرطبات كالمعجنات  كالمستخمصات الطبيعية.

 mono. كيعد كمكتامات احادم الصكديكـ  desertsكالحمكيات كااليس كريـ كالمطيبات 

sodium glutamate  .مف اكثر مقكيات النكية استعماالن 

  sweeteners المحميات -6
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مره  اما 377مف المحميات الصناعية الساكاريف  كتزيد حبلكتو عف السكركز باكثر مف 
لعدـ االطمئناف اليو بسبب تأثيراتو السميتو السايكبلمات فقد منع استخدامو في اآلكنة االخيره 

 .مره عمى حبلكة السكركز 47-37كحبلكتو تزيد مف 

    
  Nutrition supplementمضافات متممات التغذية -6

تضاؼ الى االغذية لتحسيف قيمتيا الغذائية اك لتعكيض احد المركبات الغذائية الذم فقد اثناء    
زيادة القيمة العمميات التصنيعية اك لمنع حدكث مرض بسبب نقص احد العناصر الغذائية. مثؿ 

. مستكيات مسمكح بيا ضمفالثاياميف كالرايبكفبلفيف كالنياسيف كالحديد  بإضافةالغذائية لمطحيف 
الحميب السائؿ كالحميب المجفؼ.  Dالى المارجريف كيضاؼ فيتاميف  Eك D يضاؼ فيتاميف 

 ساـ. تأثيركالجرعات الكبيرة الزائدة مف المضافات  قد يككف لو 

   Preservatives and antioxidants نألكسذةانمواد انحافظت وانمواد انماوعت -7

في تعقيـ التكابؿ. تستعمؿ المكاد الحافظة المتطايرة مثؿ اككسيد االثميف كاككسيد البركبميف    
-كتشتمؿ المكاد الحافظة الثابتة عمى حامض البنزكيؾ كامبلحو كاسترات حامض البارا

ىايدرككسي بنزكيؾ. ككذلؾ حامض السكربيؾ كامبلحو كحامض البركبيكنيؾ كامبلحو كثاني 
و( ضد الفطريات كفي منتجات تيستعمؿ حامض السكربيؾ)لفعاليك كالكبريتيت . اككسيد الكبريت 
 الفكاكو كالمعجنات كاغذية اخرل. االجباف كعصائر

كالمسمكح باستعماليا في االغذية محدكدان. كمف اكثر المضادة  لؤلكسدةيككف عدد المكاد المضادة 
 propyl gallate(PG) ك   butylated hydroxytoluene(BHT)استعماال  لؤلكسدة

كالتكككفيركؿ كحامض االسككربيؾ كتدمج احيانا المكاد المضادة لؤلكسدة مع المكاد المغمفة بدؿ 
 مف اضافتيا لممكاد الغذائية.

  Nitrates and Nitrites النترات والنتريت -8

الككدا  يعتقد اف ىناؾ لمنترات كالنتريت فعالية ضد البكتريا. تستعمؿ ىذه في صناعة جبف    
لمنع تككيف الغاز بفعؿ بكتريا المنتجة لحامض البيكتيريؾ. كفعؿ النتريت في المحـك المقددة ىك 
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طة بكتريا كمكستريديـ بكتيمينيـ. كيسبب استعماؿ النتريت انتاج مركب منع تككف السمكـ بكاس
 الكراثية.كيعتقد لو دكر في احداث الطفرات لمسرطاف  قكم مسبب كىك مركبالنتركزاميف 

  phosphates الفوسفات -9

تستعمؿ الفكسفات مضافات غذائية عمى نطاؽ كاسع عمى ىيئة حامض الفكسفكريؾ كمادة    
مختمفة  كألغراضمحمضة اك عمى ىيئة فكسفات احادية كمتعددة في عدد كبير مف االغذية 

مثبتة في منتجات  كمادة منظمة اك مادة مستحمبة اك مادة تساعد عمى تككيف اليبلـ اك مادة
ات كالمشركبات كفي المعجنااللباف كمانعة لمتكتؿ في االمبلح كمادة تقكم قكاـ الفكاكو كالخضار 

 .كفي صناعة االجباف

  Other Additivesمضافات اخرى -11

فضبلن عف المجاميع االساسية مف المضافات الغذائية، ىناؾ مضافات اخرل مثؿ مكاد التركيؽ 
االنصيار كمكاد مانعة لمتكتؿ كمكاد مصمبة اك مقكية لمقكاـ كمكاد طاردة كمكاد تساعد عمى 

 كاالنزيمات كمكاد اخرل.

 Rancidity of foods تزنخ المواد الغذائية 

تحدث ظاىرة التزنخ في االغذية بسبب ظاىرة تحمؿ اك اكسدة المكاد الدىنية كيحدث تبعان      
كما  تؤدم الى عدـ تقبؿ االغذية.بحيث  اثناء خطكات التصنيعلذلؾ تغير في النكية كالرائحة 

 في صناعة الجبف حيث تتأكسد المبيدات كتككف منتجات غير مقبكلة الطعـ كالرائحة.

االغذية الى انكاع مف التمؼ كالذم يككف مصحكبا بتغيرات في نكية كلكف كقكاـ  تتعرض دىكف
الدىكف كليذه التغيرات تأثير كاعتبارات اقتصادية كصحية كىنالؾ نكعيف ميميف مف تمؼ الدىكف 

  :كالذم يعرؼ بزناخة الدىكف

 Hydrolyticاو زناخة التحمل المائي   Lipolytic  rancidityاوال: التزنخ التحممي 

rancidity  

   Oxidative rancidity التأكسديثانيا : التزنخ 

كىذا يحدث لمحكامض الدىنية غير المشبعة بفعؿ اك بمساعدة انزيمات البليبككسجنيز اك   
الذاتية، كما يمكف اف  باألكسدةبشكؿ ذاتي دكف الحاجة الى عكامؿ مساعدة خارجية لذا تسمى 

 .تحدث اكسدة لمحكامض الدىنية المشبعة كىك ما يعرؼ بالتزنخ الكيتكني
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 Hydrolyticاو زناخة التحمل المائي   Lipolytic  rancidityالتزنخ التحممي  *

rancidity  

في الدىكف الى التحمؿ بكاسطة االنزيمات اك بفعؿ كيميائي اك  تتعرض االصرة االسترية    
اجياد حرارم، كيطمؽ عمى ىذه التفاعبلت مجتمعة بالتحمؿ الدىني اك التزنخ التحممي. اف 
إنزيمات البليبيزات تتمكف مف مياجمة الدىكف محررة حكامض دىنية ككميسيركؿ كتعتمد النكية 

ف نفسو فعندما تككف العممية مقركنة بتحرر حكامض دىنية المتككنة في الدىكف عمى تركيب الدى
( فاف نكية كرائحتو غير مقبكلة تتككف فيصبح الدىف زنخان،  C8ك  C6ك  C4قصيرة السمسمة )

اما عندما ال تتحرر مثؿ ىذه الحكامض فاف العممية ال تكصؼ بالزناخة ، اف البليبيزات كاسعة 
ريا كالخمائر كاألعفاف كفي النباتات يكجد االنزيـ في الحنطة االنتشار في االحياء المجيرية كالبكت

كالذرة كالشكفاف كالنخيؿ كالرز كفستؽ الحقؿ كفكؿ الصكيا كالخركع ككذلؾ مصؿ الدـ كالحميب 
كالبنكرياس. اكضحت دراسات عديدة عف البليبيزات مف مصادر مختمفة كجكد اختبلؼ كاضح 

لبنكرياس كالحميب ككثير مف االحياء المجيرية في درجة تخصصو المكضعي فاألنزيـ مف ا
 .1 , 3تفضؿ التحمؿ في المكقع 

 التزنخ التأكسدي *

اكسدة الحكامض الدىنية غير المشبعة نتيجة لتفاعميا مع  كىك التمؼ الذم ينتج عف     
االككسجيف المحيط بيا ، كيعتبر اىـ انكاع تمؼ الدىكف المخصصة لؤلكؿ اك الدىكف الداخمة 
في تركيب المكاد الغذائية عمى االطبلؽ. كيؤدم التزنخ التأكسدم الى تحطيـ الفيتامينات الذائبة 

تحطيـ االحماض الدىنية االساسية كظيكر نكية قكية غير  في الدىف كحامض االسككربيؾ كالى
 مرغكبة.

قسـ التزنخ التأكسدم بناء عمى التغيرات التي تحدث فييا اك النكية كالرائحة الناتجتيف الى اربعة 
 اقساـ:

  Common oxidative Rancidityالتزنخ التأكسدي الشائع-1

. كىي shorteningتخدـ كدىكف مقصرة يحدث ىذا التزنخ في الشحكـ كالدىكف التي تس    
التي تحدث بشكؿ سريع اك بطيء في جميع المكاد الغذائية التي تحتكم عمى كميات مناسبة مف 
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الكميسيريدات ذات الحكامض الدىنية الطكيمة السمسمة عند تعرضيا لؤلككسجيف. كفي مراحميا 
ر عممية التزنخ يؤدم الى تككف االكلى تككف طعمان حمكان كنكية كرائحة غير مرغكبتيف كاستمرا

 الطعـ الحاد.

 Flavor Reversionتغير النكية -2

كتكصؼ النكية بتعابير عدة مثؿ  1/57في ىذا النكع حصكؿ اكسدة غير كاممة بنسبة    
سمكي اك بقكلي اك شحمي اك دىني  كتختمؼ ىذه النكيات مف الناحية الكيميائية عف النكية 

كيحث ىذا النكع في الدىكف التي تحتكم عمى احماض دىنية فييا ثبلث االصمية لممادة االكلية. 
 اك اكثر مف االكاصر مزدكجة مثؿ زيت الكتاف كزيت االسماؾ كالخضراكات. 

 Oxidized Flavorاكسدة النكية -3

يحدث ىذا التزنخ بشكؿ خاص في الحميب كمنتجاتو كىك عبارة عف التمؼ في النكية     
باالشتراؾ مع الدىكف مما يؤدم الى تككيف نكية متأكسدة كالنحاس كالحديد ي سرع ىذه االكسدة 
اثناء خزف الحميب بدرجات حرارة منخفضة، ككجكد حامض االسككربيؾ ي سرع ىذا النكع مف 

 التزنخ.

 Enzymatic Oxidationsسدة االنزيمية االك-4

كىك التزنخ الذم يحدث نتيجة االكسدة بكاسطة االنزيمات، حيث اف االنزيمات تمعب دكران في     
 تككيف جزيئات الييدركبيرككسيدات كقد كجد اف المنتجات الثانكية بسبب عمؿ االنزيمات الػ

Lipoxidase الشائع .ير المتسببة مف التأكسد تشبو الى حد كب 

 :التأكسديالعوامل المؤثرة عمى تكون التزنخ 

 : االكسدة الذاتية لمدىكف تزدادتحتويو الدىون من االحماض الدىنية غير المشبعة ما مقدار-1
 كمما زاد عدـ التشبع في الدىكف.

: مثؿ االنزيمات المؤكسدة تؤدم الى االكسدة الذاتية  لألكسدةوجود العوامل المساعدة -2
مثؿ  لؤلكسدةمساعدة  بيكلكجيةاضافة الى عكامؿ   enzymatic  Autoxidationاالنزيمية 

 .الييماتيف كما اف الكمكركفيبلت كالكاركتينكيدات في الضكء تساعد عمى االكسدة

 : الحديد كالنحاس يسبب حدكث عممية التزنخ )االكسدة( كيعتقد اف وجود العناصر المعدنية-3
 استخداـ الممح في االغذية يككف مصدر ليذه المعادف.
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 مف حدكث عممية التزنخ. لؤلكسدةتقمؿ المكاد المضادة  :لألكسدةالمواد المضادة -4

 التعرض لمضوء ودرجة حرارة الخزن.-5

 ميكانيكية االكسدة

 الذاتي لمدىكف ثبلث مراحؿ: التأكسدتشمؿ عممية 

 Termination  كمرحمة االنياء Propagationثركمرحمة التكا  Initiation مرحمة االبتداء*

 كتبدأ مرحمة االبتداء بفقداف ذرة ىيدركجيف مف الحامض الدىني غير المشبع ليككف جذر حر

(Free Radicalوّب ِٛظر ) 

                      RH                                              R + H
+

 

المزدكجة كيحصؿ ىذا الفقداف   لآلصرةالمجاكرة  أثيميفتفقد ذرة الييدركجيف مف ذرة مجمكعة 
 . كجكد بعض المعادفاٚ  بفعؿ الضكء اك

Hتتحد ذرة االككسجيف مع الجذر الحر 
الذم   peroxy-free radicalليككف ما يسمى  +

بإمكانو اف يسحب ذرة ىيدركجيف اخرل مف حامض دىني اخر غير مشبع ليككف بيرككسيد 
 كجذران حران جديدان.

 تبدأ مرحمة التكاثر بالجذر الحر الجديد كتككف االالؼ الجذكر الحرة.

 R. + O2                               RO2

.
                                                             

RO2

.
 + RH                         ROOH + R

.                                            

تتبع مرحمة التكاثر المرحمة االخيرة مف ىذه التفاعبلت كىي مرحمة االنياء كالتي يتـ فييا تفاعؿ 
:مركبات غير فعالة الجذكر الحرة مع بعضيا لتككف

 

 R. +  R.                        R—R  

R. +   RO2

.
                   RO2R 

n RO2

.
                           (RO2)n      
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الثانكية كالكحكالت كااللديييدات كالكيتكنات كاالحماض الدىنية قصيرة السمسمة  التأكسدلنكاتج     
عمى  نكية الدىف.  تتعرض االحماض الدىنية المشبعة كالتي تحتكم عمى عدد  التأثيراىمية في 

تزداد بزيادة عدد االكاصر المزدكجة في  التأكسدلكف درجة  التأكسدزكجي مف ذرات الكاربكف الى 
 الحامض الدىني.

  Antioxidants  لألكسدةالمواد المضادة 
اٌدزٚس اٌسشة وّب ِٛظر فً اٌّعبدالث ً٘ عببسة عٓ ِٛاد حعطً اٌٍٙذسٚخٍٓ اٚ ِٛاد حمبً 

 اٌخبٌٍت:

ROO
.
 + AH2

.
        ROOH   +    AH

.
          

 AH
.
 + AH

.
           A   +    AH2                                                      

اٌزاحٍت اي اْ دٚس االعبط ٌّعبداث االوغذة ٘ٛ وغش عٍغٍت اٌخفبعالث اٌخً حسذد عٕذ االوغذة 

 ٌٍذ٘ٓ ِٓ خالي حفبعً ِعبداث االوغذة ِع اٌدزٚس إٌبحدت )اٌٍٙذسٚبٍشٚوغٍذاث(. 

 

 

 ٚحصٕف ِعبداث االوغذة اٌى غبٍعٍت ٚصٕبعٍت.

 -حقسم مضاداث االكسذة انى ووعيه هما:

 1- Primary antioxidants       2-  Synergistis    

ى الرغـ استعماليا بتراكيز كىي فعالة جدان عمىذه المكاد بشكؿ مباشر الى االغذية تضاؼ    
كتعتبر فعالة اكثر بالنسبة لدىكف الحيكانات الحتكاء ىذه الدىكف عمى كميات قميمة مف  .قميمة

المكاد المثبتة الطبيعية في حيف تككف اقؿ فعالية بالنسبة لمزيكت النباتية الحتكائيا عمى كميات 
ات سريعة الفعؿ كتتحطـ بالحرارة كبنفس الكقت تساعد في ضادالم لية مف تمؾ المكاد المثبتو.عا

 .حفظ الدىكف في ظركؼ الخزف االعتيادية 

 كمف ىذه المكاد

 التوكوفيرول والمواد القريبة منيا -1

تعتبر التكككفيركالت فعالة جدان في تراكيز قميمة كلكف زيادة تركيزىا يؤدم الى نقص في ثبات 
كتنتشر في المممكة النباتية كتعتبر ىي المضادات الطبيعية الرئيسية  المكاد الدىنية في االغذية.

 بالنسبة لمدىكف النباتية كالحيكانية.
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 حامض الكاليك والكاالت-2

ترام -5، 4، 3كىك عبارة عف)   Tannins ينتشر حامض الكاليؾ في النباتات مثؿ    
حامض الكاليؾ     trithydroxy benzoic acid-3,4,5حامض البنزكيؾ(  يدرككسيى

جدان تصؿ الى  كاطئةبتراكيز  ؾاف في الزيت. تضاؼ مركبات الكالييذكب في الماء كقميؿ الذكب
في الزبد  لؤلكسدةـ ، كيستخدـ بركميؿ الكاليت كمادة مضادة 177% كثباتيا بدرجة 7.775

ثباتو الى   كتصؿ مدة ،كالشحكـ كزيكت القطف كفكؿ الصكيا كدىف النبات الميدرج كبتراكيز كاطئة
   ساعة بدرجة الغمياف.  294

 
 

 

3- (BHA) Butylated Hydroxyanisole        

يستعمؿ كمضاد لؤلكسدة في المنتجات البتركلية كقد  BHAيطمؽ عمى ىذا المركب تجاريان     
تراكيز استعمؿ كمضاد لؤلكسدة في الشحكـ كفي زيت بذكر القطف الميدرجة كغير الميدرجة كب

كمف ميزاتو استخدامو لممحافظة عمى الزيت عند التسخيف كالقمي %. 7.1الى 7.775تتراكح بيف 
 كالخبز. 

4-(BHT) Butylate Hydroxy Toluene 

مف مركبات االكسدة التي تصنع تجاريان الستعمالو في المنتجات البتركلية   BHTيعتبر مركب 
المركب النقي ذك لكف ابيض متبمكر عديـ  غذائية.كالمطاط كاستعمؿ فيما بعد في المنتجات ال

 ـ.77يذكب في الماء لكنو يذكب في المذيبات العضكية كالدىكف كدرجة انصاره  الرائحة ال
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2-Synergists 

ىي مركبات تقكـ اثناء غياب مضادات االكسدة االكلية بالتأثير عمى عممية اكسدة الدىكف    
بشكؿ ضعيؼ جدان، كما انيا تساعد في اطالة مفعكؿ مضادات االكسدة االكلية، كىذه المركبات 
عبارة عف مركبات عضكية كغير عضكية متعددة الكظائؼ كتحتكم عمى عدة جذكر مف 

( اك كمييما اضافة الى االككسجيف. كمف اىـ ىذه COOHالكاربككسيؿ)( اك OHالييدرككسؿ)
 المكاد: 

  Thiodipropionic acid(TDPA)حامض ثايو داي بروبيونيك-1

يستعمؿ ىذا المركب مضاد اكسدة في المكاد الغذائية كالمحاصيؿ كتأثيره قميؿ بمفرده كلكنو 
 ضاؼ حامض الفكسفكريؾ. كتصبح قميؿ عندما ي BHAيصبح فعاؿ عند مزجو مع مركب 

 Phosphplpidsالفوسفولبيدات -2

تعتبر ىذه مف المركبات المكجكدة طبيعيان في االغذية التي يتناكليا االنساف كمف اىـ االمثمة 
عمييا المسثيف كالسيفاليف كاالخير اكثر تأثير مف االكؿ. ليس لمفكسفكلبيدات المكجكدة طبيعيان 

كف تعمؿ كعكامؿ مساعدة لممكاد المضادة لؤلكسدة كخاصة تأثير كبير في منع االكسدة كل
 السيفاليف.

 حامض الستريك-3

لحامض الستريؾ تأثير مضاد لؤلكسدة في الزيكت النباتية كلكف ليس لو تأثير عمى الشحـك 
، ليس Synergists)يتحمؿ حامض الستريؾ بالحرارة كمركباتو الناتجة ليا فعؿ مضاد لؤلكسدة )

 يسبباف رائحة اك نكية غير مرغكبة في االغذية كلو تأثير خافض لػ تأثير ساـ كاللو كلستراتو 
pH.االغذية التي يضاؼ الييا 
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 والمركبات القريبة لو ( C)فيتامين حامض االسكوربيك-4

كمضاد لؤلكسدة في المايكنيز كلمحامض القابمية عمى االرتباط مع  استعمؿ حامض االسككربيؾ
كمادة مقاكمة لؤلكسدة بشكؿ جيد في المحـك  NDGA-BHA النحاس. يستعمؿ مع مزيج مف 

 كاالسماؾ كال يستعمؿ في الزبد ألنو ينتج رائحة غير مرغكبة اثناء الخزف.

  حامض االسككربيؾ            

                      H3PO4 حامض الفوسفوريك-5

ينتشر الحامض في الطبيعة بشكؿ كاسع بشكمو العضكم كغير العضكم كىك غير ساـ كاضافتو 
بمفرده اك مع مكاد اخرل غير ممنكعة كىك اليسبب تغير غير مرغكب مف ناحية النكية اك 

 الرائحة اك المكف.
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