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  Enzymatic Browning Reactionتفاعالت اإلسمرار اإلنزیمیة 

 الطبیعي اللون في تغییر حدوث هو االنزیمي واالسمرار ،غذاءلل المستهلك قبول مدى تحدید في كبیرا دورا اللون یلعب   

 والكمثرى التفاحك الفواكه بعض ثمار قطع لون اسمرار ذلك ومثال المسود االزرق الى الفاتح االحمر من تتغیر الوان الى

 مثل ةالخلی ةعصار  مكونات بعض تاكسد من اللون ینتج و الوقت مرور مع اكثر غامق اللون هذا ویصبح، والبطاطا

 Polyphenol اوكسدیز البولیفینول انزیمات تلعب و، النحاس ایونات بوجود ویزداد الجوي باالوكسجین ةالفینولی المواد

oxidase او تمزقها او والخضروات الفواكه تقطیع بعد ةالحال هذه وتظهر التفاعالت هذه في المساعد العامل دور 

 فایتول الى الكلوروفیل تحویلب Chlorophylaseیزالكلوروفیل انزیم ویقوم، للهواء ةالخلی مكونات وتعرض تخدشها

(Phytol) وكلوروفیالید )(Chlorophyllid ،من للعدید البراق االخضر اللون فقدان الى ذلك یؤدي وبالتالي 

  .والحمص الخبزو  والكاكاو والشاي ةكالقهو  ةاالغذی بعض في مرغوب االسمر اللون ویعد ،الخضراوات

  Enzymes Browning Reaction نزیمات تفاعالت االسمرارا

 انزیمات وهي ةالست االنزیمات مجامیع من االولى ةالمجموع الى االسمرار تفاعالت بدء عنة المسؤول االنزیمات تعود   

ة مختلف باسماء االنزیمات هذه وتعرف لالنزیمات ةالدولی ةاللجن تصنیف حسب Oxido reductase واالختزال ةاالكسد

 لمصدرل اتبع االنزیم اسم تغیریو  ،Tyrosinaseو  Catecholaseو  Polyphenol oxidaseو  Phenolaseمثل 

 الحامض الستعمال نظرا ةمر  الول  Tyrosinaseسمالا اطلق وقد ،االنزیم علیها یعمل التي ةللماد تبعا او منه اخذ الذي

 اوكسدیز بولیفینول هو شیوعا االكثر االسم نلألنزیم اال ا تفاعل ةماد ولكأ Tyrosine یروسینات االمیني

Polyphenol oxidase، العرهون فطرمن  1956 عام ةمر  الول االنزیم وصف وقد Mashroom، ان تبین اذ 

  .االكسجین بوجود النباتات في ةالموجود المركبات بعض ةاكسد زیحف نزیماال

    Polyphenol oxidaseالتركیب الجزیئي والیة عمل انزیم  
ولهذا  ،في الموضع الفعال )+Cu( ایون النحاسیك ةبهیئیحتوي على النحاس  PPOتشیر المصادر الى ان انزیم   

تثبیط هذا التحفیز  ةامكانیالتي توضح هذا الدور  ةاالدلومن  ةالفینولیبعض المركبات  ةاكسداالیون دور في تحفیز 

ایون النحاس بشكل  ةباضافهذا التحفیز  ةاستعادو یمكن  ،زایداألالسیانید او  ةبواسطباستخدام حامض االسكوربیك او 

غالبا ما یوجد  ةالراقیفي النباتات ف ،ستحصل منهیختلف التركیب الجزیئي لالنزیم تبعا للمصدر الم .النحاسیككبریتات 

وسیقان واوراق الذرة، یساعد انزیم البولي فینول  ةوالحنطكما في الكمثرى والموز  Isoenzymesة انزیمیبشكل متناظرات 

االول یحدث في  التفاعلف Oxidationو  Hydroxylationاوكسیدیز في نوعین اساسیین من التفاعالت وهما 

  .فقط ةواحدهیدروكسیلیة  ةمجموععلى  ةالمحتویالفینوالت 
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 او الكاتیكول مثلO-diphenol ) (  مع فیحدث )  Catecholase activity(  علیه یطلق الذي التاكسدي التفاعل اما

  ).  Benzoquinon(  لتكوین )ولسكریرااوالب یروسیناالت( سابقا ةالمذكور  المركبات مع

وفي . في البطاطا والتفاح والكمثرىیك الموجود على مركبات فینولیة متعددة خاصة حامض الكلوروجین PPOیعمل انزیم 

  . PPOادناه الیة تكوین صبغة المیالنین بواسطة انزیم 

  

  
 Formation of melanin from tyrosine  

  

   PPOالظروف المثلى لعمل انزیم 

 ةوطریق منه المستخلص النسیج باختالف االنزیم عنده یعمل الذي االمثل pH الــــ یختلف:  pHاالس الهیدروجیني  - 1

 النزیمل االمثل الهیدروجیني االس یبلغ فمثال )8-4( بین pHالـــ هذا ویتراوحة فعالیت لقیاس ةالمستعمل ةوالماد تحضیره

 استخدام عند )7(الموز من مستخلصال بینما الكلوروجینیك مضاح استخدام عند )5( التفاح من المستخلص

dopamine اساس  كمادة.  
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 )°م 65 – 5(یعمل انزیم فینولیز التفاح في مدى من درجات الحراره یتراوح بین : Temperatureدرجة الحرارة  - 2

عمل لالمثلى  ةالحرار  ةدرجالمثلى له وكما هو الحال مع االس الهیدروجیني فان  ةالدرجهي  )°م 40( ةالحرار وتعد درجه 

  .و طریقه قیاس فعالیته هاستخالص ةطریقاالنزیم تعتمد على مصدر االنزیم و 

 ةعام بصوره:  Appropriate Material for The Enzyme Reactionالمادة المالئمة لعمل االنزیم  - 3

 ومن  PPO اوكسدیز فینول البولي انزیم علیها یعمل التي ةالفینولی المواد سبنا من الفینول ثنائي - اورثو ادةالم تعد

  .الكلوروجینیك حامضو  فیكالكا وحامض الكاتیكول المواد هذه ةامثل

   How to control the enzymatic browning reactionsالسیطرة على تفاعالت االسمرار االنزیمیة 

 عصیر بسترة في )°م 65 -  62( بین تتراوح ةحرار  درجات استخدام ان وجد لقد :Temperatureدرجة الحرارة  - 1

 ةدرج استخدام ان وجد اخرى دراسة وفي ،االنزیمات مصدرها التي االنزیمي االسمرار تفاعالت لمنع كافیة كانت التفاح

  .والخضروات الفواكه من عدد في لفینولیزا انزیم فعالیة على للقضاء كافیة كانت )ةدقیق 20 -  10( ةلمد °م 80( ةحرار 

عن القیمة المثلى باتجاه زیادة الحموضة او  pHتقل فعالیة انزیم الفینولیز بابتعاد الـ : Acidsاضافة حوامض  - 2

فاقل كافیا بصورة عملیة لمنع  pH=3ویعد ، عن القیمة المثلى لالنزیم  pHوتعمل الحوامض على خفض الـ. القلویة

واغلب الحوامض المستعملة هي موجودة  وتعد هذه الطریقة متبعة بصورة واسعة في الصناعات الغذائیة. فعالیة االنزیم

وكذلك یمكن استخدام بعض الحوامض المعدنیة مثل ، طبیعیا في النسیج الغذائي كحامض الستریك والمالیك واالسكوربیك

وتعد الحوامض العضویة االروماتیة اكثر كفاءة من الحوامض االلیفاتیة في احداث التثبیط وخاصه ، حامض الفسفوریك

  .كحامض البنزوی

 لحین تقشیرها بعد الفاكهة خزن في استعمالها ویقتصر االستخدام محدودة الطریقة هذه تعد: استعمال ملح الطعام - 3

 ویذكر كبیرة، بدرجة االنزیم فعالیة یثبط الطعام ملح من )٪0.1( قدره التركیز ان وجد مختبریة تجربة وفي التصنیع، بدء

  .مستساغ غیر فیصبح الفاكهة طعم في تؤثر بحیث عالیةتكون  ماالنزی فعالیة لشل الالزمة التراكیز ان

ان احد صور هذه المعاملة هي تغطیس قطع التفاح والخضار في الماء : Oxygen removal إزالة االوكسجین - 4

الماء بعد تقشیرها على النطاق المنزلي، وعلى النطاق التجاري تستعمل هذه المعاملة في حالة البطاطا حیث تنقع في 

   .بعد تقشیرها لحین سلقها ویكون المحصول في مثل هذه المعاملة معرضا لالسمرار بعد اعادة تعرضه للهواء

 Modulating of material structure which the  تحویر تركیب المادة التي یعمل علیها األنزیم - 5

enzyme works on   

لتحویل مجموعة الهیدروكسیل في المواد المالئمة الكسدة االنزیم الى  O-methyl transferaseمكن ان یستعمل ی  

ویمكن الحصول على  Guaiacol الى Catechol میثوكسیل فتصبح غیر قادرة على االكسده فمثال یتحول ةمجموع

الغذاء  من بعض االعضاء الحیوانیة كالكبد كما یوجد في مصادر نباتیة وعندما یكون O-methyl transferaseانزیم  

  .المراد معاملته صلبا ینقع في محلول مائي لالنزیم اما اذا كان سائال فیمزج االنزیم معه مباشرة
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 SO2احد بصورة او الغازیة بصورته 

 التفاعالت نشاط ایقاف عن فضال الخزن

 Bisulfate والبیكبریتیك Sulfate الكبریتیك

 على المركبات هذه وتستعمل PPO اوكسدیز

 تقشیر في الحال هو كما للحفظ والخضر

بــ  ارتباطها خالل من PPO انزیم بیطث

  
 في كبیرة اهمیة یمتلك االسكوربیك حامض

 في تغییر اي یسبب ال االنزیم نشاط لوقف

 یحتاجها التي الفیتامینات احد كونه بجانب

 االصلیة، الفینولیة مادته الى الناتج الكاربون

  
 الفعـال الموقـع فـي ةمعدنیـ ایونـات االنزیمـات

 تلـك تسـتخدم مـا وكثیـرا االنزیمـات ةفعالیـ
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2 زغا یستخدم: Sulfur Compounds استعمال المركبات الكبریتیة

الخزن اثناء نشاطها وتثبیط المجهریة االحیاء نمو

الكبریتیك مثل مركباته احد او SO2 ولغاز. فیها لونیة

Meta اوكسدیز البولیفینول انزیمات في مثبط تاثیر

والخضر الفواكه واعداد تهیئة عملیات خالل الغذائیة الصناعات

ثت في المركبات هذه دور ویعزى. وغیرها والخوخ التفاح

  .البني اللون تكوین الى ةالمؤدی والتكثیف البلمرة

Effect of some inhibitors :حامض ان تبین لقد

لوقف المطلوبة وبالتراكیز الحامض هذا اضافة ان 

بجانب. الحفظ لعلب المكونة المعادن مع جانبیة تفاعالت

الكاربون اختزاله الى األنزیم تثبیط في االسكوربیك

  .البني اللون تكوین الى المؤدیة والتكثیف

االنزیمـات مـن العدیـد تمتلـك: Chelating agentsاسـتعمال العوامـل المخلبیـة 

فعالیـ تثبـیط الـى ةالمخلبیـ العوامـل ةبواسـط االیونـات تلـك
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استعمال المركبات الكبریتیة - 6

نمو لمنع حافظة كمادة مشتقاتة

لونیة تغیرات الى المؤدیة االنزیمیة

Meta-bisulfate والمیتابیكبریتیك

الصناعات مجال في واسع نطاق

التفاح و البطاطا شرائح وتقطیع

Quinine البلمرة عملیات ووقف

  

Effect of some inhibitorsتأثیر بعض المثبطات  - 7

 ووجد ،PPO انزیم نشاط تثبیط

تفاعالت اي تحدث وال المنتوج نكهه

االسكوربیك حامض تأثیر ویعزى ،الجسم

والتكثیف البلمرة سلسلة ایقاف وبالتالي

  

اسـتعمال العوامـل المخلبیـة  -8

Active site، تلـك ةازالـ وتـؤدي
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    Sorbic Acid السـوربیك حـامض شـیوعا اكثرهـا ومـن، االنزیمـات ةفعالیـ تثبـیط لغـرض ةاالغذیـ تصـنیع مجـال في المواد

 حـــامض ویمتلـــك ،EDTA و واالوكزالیـــك التارتاریـــك والمالیـــك الســـتریك حـــوامض مثـــل ربوكســـیلاالك ةمتعـــدد والحـــوامض

      .PPO النزیم Prosthetic group تجاه مخلبیا اتاثیر  االسكوربیك

 والـــدواء الغـــذاء ةمنظمـــ تاجـــاز  وقـــد ةاالغذیـــ تصـــنیع فـــي باســـتخدامها یســـمح التـــي ةالمخلبیـــ العوامـــل مـــن EDTA یعـــد  

 ذات معقـدات تتكـون اذ، Disodium EDTAو  Calcium disodium EDTA مـادتي سـتخداما )FDA(ة االمریكیـ

 ةفعالی اقصى تبلغ و والكالسیوم والنحاس الحدید ایونات مع EDTA لمركبات )المسك( الخلب ةخاصی بفعل ةعالی ةثباتی

  pH. الهیدروجیني االس من ةمرتفع یاتدبم بخل

 مـع التفاعـل طریـق عـن التاكسـدیة التفـاعالت االكسـدة مضـادات تثـبط :Antioxidantاستعمال مضادات األكسدة  -9

 وتوجــد االغذیــة تصــنیع مجــال فــي ومصــنعة طبیعیــة اكســدة مضــادات وتســتخدم المعــدن، خلــب خــالل ومــن الحــرة الجــذور

 Butylated hydroxyanisole (BHA) مثـل الغـذاء الى باضافتها یسمح التي المصنعة االكسدة مضادات من العدید

 ةالنباتیـ ةالفینولیـ المركبـات من العدید وتمتلك Butylated hydroxytokuene (BHT) و Propyl gallate (PG)و 

  . لالكسدة مضادة خصائص السینامیك حامض ومشتقات الفالفونیدیة والمركبات التوكوفیروالت مثل
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