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كبیرة في الصناعات الغذائیة هي  أهمیة

والتغیر الناتج في لون الغذاء بسبب هذه التفاعالت قد یكون مرغوبا فیه 

الشوي والقهوة  إجراءعند  واألسماككما هو الحال في تكون اللون البني على السطح الخارجي للمعجنات والخبز واللحوم 

ي تسببها المركبات االلدیهایدیة ولیس اللون هو الناتج الوحید لهذه التفاعالت بل النكهة الت

مثل الحلیب المعقم واسمرار قطع الكمثرى والتفاح 

Enzymatic (Oxidative) browning reactions   

 PPO (Polyphenol(البولي فینول اوكسیدیز 

یحدث هذه التفاعل عندما تتعرض الثمرة للجروح 

النباتي الذي كان محمیا  الخارجي على تماس مع النسیج

ومن ثم الى  Diphenolsالى فینوالت ثنائیة 

االمینیة والبروتینات  األحماضوتتفاعل مع 
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  تفاعالت االسمرار غیر اإلنزیمیة

أهمیةالتفاعالت المهمة التي تكتسب  تعد تفاعالت االسمرار اإلنزیمي من

Browning reactions  والتغیر الناتج في لون الغذاء بسبب هذه التفاعالت قد یكون مرغوبا فیه

كما هو الحال في تكون اللون البني على السطح الخارجي للمعجنات والخبز واللحوم 

ولیس اللون هو الناتج الوحید لهذه التفاعالت بل النكهة الت

مثل الحلیب المعقم واسمرار قطع الكمثرى والتفاح  أخري أغذیةویكون اللون البني غیر مرغوب في 

  : الى األغذیةتقسم التفاعالت التي تحدث في 

 Enzymatic (Oxidative) browning reactions اإلنزیمیة

البولي فینول اوكسیدیز  إنزیمهو تفاعل یحدث بین  اإلنزیمي

یحدث هذه التفاعل عندما تتعرض الثمرة للجروح ، )O2( الجوي األوكسجینوالمركبات الفینولیة بوجود 

الخارجي على تماس مع النسیج األوكسجینیصبح  إذ، الخارجیة او بعد تقطیعها او تقشیرها

الى فینوالت ثنائیة  Monophenols األحادیةونتیجة لهذا التفاعل تتحول الفینوالت 

وتتفاعل مع ) تتبلمر( العدیمة اللون والتي تتجمع بدورها  

  .  Melaninفي الخالیا معطیة صبغة ذات لون بني وتسمى هذه الصبغة 

  

قسم علوم األغذیة 

كیمیاء األغذیة                                : المادة 

الجزء العملي                       
 

تفاعالت االسمرار غیر اإلنزیمیة

تعد تفاعالت االسمرار اإلنزیمي من    

Browning reactionsتفاعالت االسمرار 

كما هو الحال في تكون اللون البني على السطح الخارجي للمعجنات والخبز واللحوم 

ولیس اللون هو الناتج الوحید لهذه التفاعالت بل النكهة الت، المحمصة والفستق المحمص

ویكون اللون البني غیر مرغوب في  .والكیتونیة الطیارة

  .والموز والبطاطا بعد تقشیرها

تقسم التفاعالت التي تحدث في 

اإلنزیمیةتفاعالت االسمرار : أوال

اإلنزیمياو  ألتأكسدياالسمرار  إن   

oxidase  والمركبات الفینولیة بوجود

الخارجیة او بعد تقطیعها او تقشیرها

ونتیجة لهذا التفاعل تتحول الفینوالت ، بالقشرة

 Quinonesمركبات الكوینون 

في الخالیا معطیة صبغة ذات لون بني وتسمى هذه الصبغة 
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    Non-Enzymatic (Non-Oxidative) browning reactionsتفاعالت االسمرار غیر اإلنزیمیة : ثانیا

  : وتشمل التفاعالت اآلتیة

  Maillard reactionsتفاعالت میالرد  - 1

 Caramelization reactionsتفاعل الكرملة  - 2

  Ascorbic acid oxidationبك بسكور أكسدة حامض األ - 3

  تفاعالت میالرد - 1

فعند ، كوز مع الكالیسینو عند تفاعل محلول الكل 1912من أشار لهذا التفاعل هو العالم الفرنسي میالرد عام  أول    

االمینیة مع  واألحماضتسخین او خزن للمواد یحصل تفاعل بین المجامیع االمینیة في البروتین والببتیدات  إجراء

المجموعة المختزلة في السكر ویؤدي هذا التفاعل الى تكون مركبات نتروجینیة بنیة اللون تسمى میالنویدین 

Melanoidin  نكهة تعتمد على طبیعة الحامض االمیني وتعد هذه التفاعالت احد  إنتاجویصاحب هذا التغیر في اللون

ربوهیدرات االمستمر تحت هذه الظروف بدرجة اكبر مما لو سخنت الكویكون تكون اللون ، تفاعالت نزع الماء أنواع

  .لوحدها وهذه التفاعالت تكون مصاحبة لعملیات تصنیعیة مثل الخبز والقلي والتحمیص

لمواد الغذائیة العدید من التغیّرات الكیمیائیة في تركیب الجزیئات المسئولة عن اللون والرائحة في عملیة الطهي لیطرأ   

المسّبب األساس  Maillard ومن أشهر هذه التفاعالت تفاعل میالرد. هة نتیجة التغیرات العالیة في درجات الحرارةوالنك

لظهور اللون البّني الذي یشیر إلى نضج اللحوم والخبز عند إعدادها، وهو تفاعل یتم بین جزیئات األحماض األمینیة 

 .الناتجة من تحّلل البروتینات والسكریات المختزلة

في السكریات مع مجموعة األمین في األحماض األمینیة لینتج المئات من المركبات  كاربونیلیتم تفاعل مجموعة ال     

ذات النكهات المختلفة، وهذه المركبات بدورها تتكّسر لینتج المزید من المركبات ذات النكهات الجدیدة، وكّل نوع من 

تكسیر بفعل الحرارة والوسط ال الطعام یتأّلف من مجموعات ممّیزة لها من مركبات النكهة التي تتشكل من عملیات

  .مضي الذي تتّم فیهاأو الح قاعديال
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  : خطوات التفاعل

   Glycosylamin production أمینالكالیكوسیل  إنتاج - 1

وبتعبیر )  أمینيحامض (بروتین و وهي عبارة عن تفاعل بین سكر من مراحل تفاعل میالرد  األولىوهي المرحلة    

من البروتین  األمینمع مجموعة ) سواء كان الدیهایدي او كیتوني(كیمیائي هو عبارة عن تفاعل السكر المختزل 

او مركب ) أمین –كلوكوز (ویختلف الناتج باختالف نوع السكر حیث اما ینتج مركب امادوري اذا كان السكر الدیهایدي 

 .الى الماء كناتج ثانوي عن التفاعل باإلضافة ) أمین- فركتوز(كان السكر كیتوني  إذاهاینس 

  

  Amadori rearrangementمادوري إعادة ترتیب أ - 2

ترتیب امادوري مكونا  إعادةغیر المشبع الى )  أمین- الكلوكوز(  األولیخضع ناتج التفاعل في هذه المرحلة    

  .تسبب اللون البنيیة وتشیر هذه المرحلة الى بدایة التفاعالت التي األمینات الكیتوز 

  

    Hydroxy methyl furfural (HMF) production ھیدروكسي مثیل فورفورال إنتاج - 3

وهو عبارة عن ) HMF(ینتج عنه مركب والتي یحدث فیها تكاثف من تفاعل میالرد  واألخیرةهي المرحلة الثالثة  

الى  باإلضافةهي التي تعطي اللون البني الممیز ذو وزن جزیئي عالي الذي ینتج عنه صبغة المیالنویدین و  بولیمر

  . أخرىالعدید من مركبات النكهة ومركبات ثانویة 
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  :التفاعل یعد من التفاعالت المفیدة وتطبیقاته كثیرة ومهمة وبنفس الوقت لها ظواهر سلبیة وهيان هذا 

اتحدت ال یتفاد منها خاصة هدم الحوامض  إذاخفض القیمة الغذائیة للمواد الغذائیة الن البروتینات والسكریات  - 1

  . الالیسینمثل  األساسیةاالمینیة 

  .مصادر الطاقة بالهدم أسرعلة وهي هدم السكریات المختز  - 2

  تثبیط نشاط الفیتامینات  - 3

  .Mutagenicبعض النواتج الثانویة لهذا التفاعل تكون لها خواص مطفرة  - 4

  العوامل المؤثرة في تفاعالت میالرد ووسائل تثبیط التفاعل 

 األمینالى درجة معینة عن فقدان مجموعة  pHتنخفض تفاعالت میالرد بخفض  : pH الهیدروجیني األس - 1

 أسأو اقل ففي  )6( pHوال یحدث التفاعل عند ) 9.2 - 7.8(یتراوح بین  pHویحدث التفاعل في . القاعدیة

 Glycosylaminغیر قادرة على التفاعل مع السكر ولذلك ال یتكون  NH3 األمینهیدروجیني حامضي تكون مجموعة 

  .في المحالیل الحامضیة القویة Protonated متأنیةتكون  األمینمجموعة  إن أي

على التفاعل عن  لذلك یمكن السیطرة، بما ان تفاعل میالرد یحتاج الى وسط قاعدي: وسائل السیطرة على التفاعل

  القاعدیة األمینمحالیل منظمة والتي تؤدي الى فقدان مجموعة  إضافةطریق 

اذ یزداد معدل التفاعالت بدرجة سریعة ، البنيان زیادة درجة الحرارة تؤدي الى زیادة معدل التلون : درجة الحرارة  - 2

  .كما تؤثر درجة الحرارة في تركیب الصبغات المتكونة

  .و تقلیل التفاعلا إیقافاستخدام درجات حراریة منخفضة تؤدي الى  :على التفاعل طرةیوسائل الس

اسمرار عند نسبة  أعلى ویحصل% 40- 20ي یتم التفاعل بین نسبة رطوبة لك أفضلتتراوح : محتوى الرطوبة  - 3

  %.30رطوبة 

كان  فإذا، على طبیعة الغذاء للسیطرة على التفاعل وهذا یعتمد ة الرطوبةبیمكن التحكم في نس: السیطرة على التفاعل

، فواذا كان الغذاء سائال فیتم عن طریق زیادة التخفی، الغذاء بشكل صلب یمكن خفض الرطوبة فیه عن طریق تجفیفه

 ة ان التخفیف الیجب مراعا. ( اذ یعمل الماء كحاجز لمواد التفاعل عن طریق زیادة المسافات البینیة بین مواد التفاعل

  ).او على عملیات التعبئة والخزن للمنتج الغذائي، تؤثر على تقبل المادة الغذائیة من قبل المستهلك
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نشاطا  أكثرتؤدي السكریات المختزلة دورا مهما في تفاعالت میالرد وقد وجد ان السكریات الخماسیة : طبیعة السكر - 4

  من السكریات الثنائیة المختزلة  أنشط تكون األخیرةوهذه ، من السكریات السداسیة

  .التفاعل إلیقاف السكروز او تستخدم سكریات معقدة مثل النشا بإضافةتتم : السیطرة على التفاعل

وكلما ارتفع الوزن ، الحوامض االمینیة في تفاعالت میالرد أنشطوجد ان الكالیسین هو  :طبیعة الحامض االمیني - 5

  .قل معدل التلون أخرىالجزیئي للحامض االمیني او احتوى على مجامیع 

الیون  تأثیرتساعد ایونات المعادن على تطور اللون مثل النحاس والحدید وال یوجد  :وجود او غیاب ایونات المعادن - 6

  .الصودیوم في تطور التفاعل

وسائل عدیدة  باستخدام) السكر او الحامض ( احد مواد التفاعل ن تثبیط التفاعل وبشكل دائمي عن طریق حجب یمك

  : منها

ض تحویل الكلوكوز الى لغر  Glucose oxidase (GOS)كلوكوز اوكسیدیز  إنزیممثل :  اإلنزیماتاستخدام  - 1

  .حرة وغیر قادرة على االرتباط مع الحوامض االمینیةكونیك وبالتالي تصبح المجموعة االلدیهایدیة غیر حامض الكلو 

  

لیس له القابلیة  أخراعالت االسمرار الى شكل ن مكونات المادة التي تشترك في تفلتحویل جزء م اإلنزیماتتستخدم  إذ  

اذ ان حامض الكلوكونیك المتكون غیر قادر على التفاعل مع الحوامض االمینیة وتستخدم هذه الطریقة ، على التفاعل

الذي یحول سكر الرایبوز  D-ribose oxidase إنزیمكما یستخدم . الكلوكوز من بیاض البیض قبل تجفیفه إلزالة

  .من ثم یصبح غیر قادر على االرتباط بالمجموعة االمینیةالخماسي الموجود في اللحوم الى حامض و 

  وأهمها: إضافة مواد كیمیائیة - 2

الذي یثبط تفاعالت االسمرار عن طریق مسك او حجز مجموعة  CaCl2مثل كلورید الكالسیوم  :الكالسیوم أمالح -أ

  ).من االرتباط بالسكر والتفاعل األمینتمنع مجموعة  chelating agentتعد عامال مخلبیا ( ، األمین
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، ان استعمال المركبات الكبریتیة من الطرق الناجحة في السیطرة على عدد كبیر من تفاعالت االسمرار :الكبریتات - ب

  .تعمل على منع تحویل الكلوكوز الى مركب الفورفورال NaHSO4  إضافة اذ ان

  

تفاعالت االسمرار وان  تأخیرالسستین الى البیض او بیاضه یسهم في  إضافةوجد ان  :THIOLSالثایوالت  -ج

كوز مع الكالیسین اال ان و یثبط تفاعل الكل mercaptoacetic acid أو mercaptoethanol -2مركب  إضافة

  .استعمال الثایوالت البسیطة محدود نتیجة خواصها غیر المفضلة

ویمكن تسریع التفاعل ، دة یحصل فیها هدم او تحطم للكاربوهیدرات بصورة مباشرةهي تفاعالت معق :الكرملة - 2

ت بحرارة وتحصل هذه التفاعالت بغیاب الحوامض االمینیة عند تسخین السكریا. األمالحالحامض او بعض  بإضافة

  .مختلفتین بآلیتینلوسط الحامضي والقاعدي وتحصل في ا. من حرارة انصهارها أكثر

  

  ویتم التفاعل بثالث مراحل هي  :سط الحامضيالو : أوال

    Enol formationتكوین االینوالت  - 1
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   Dehydrationإزالة الماء  - 2

  حیث باستمرار التسخین یحصل فقد لثالث جزیئات من الماء

  HMF Formation تكوین مركب هایدروكسي مثیل فورفورال  - 3

  الوسط القاعدي: ثانیا

اذ یتكون في المرحلة ،مما هي علیه في الوسط الحامضي أسرعبشكل  Enolizationفي هذا التفاعل نحصل عملیة 

عضویة مثل حامض  أحماضوفي المرحلة الثانیة یتحطم هذا المركب المتكون وینتج عنه  )Enol 1,2(مركب  األولى

و  Furanمن مواد كاربونیة مثل  أنواعوتكون  COو  CO2الالكتیك والخلیك والفورمیك مع تصاعد غازات مثل 

Diacetyl   وAlcohol .  

  :حامض االسكوربیك  أكسدة - 3

وهو التفاعل المسؤول عن تكون اللون البني في عصیر الحمضیات خاصة اللیمون والكریب فروت ویرافق اسمرار اللون  

وتؤدي زیادة  Furfuralویتكون اللون البني نتیجة لتكون مركب الفورفورال  أخرىومركبات  CO2 إنتاجفي العصیر 

  .ومن ثم زیادة تكون اللون البني CO2 إنتاجدرجة الحرارة الى سرعة میكانیكیة التفاعل وزیادة 
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