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 كيمياء األغذية ومراقبتها

 دسم, كربوهيدرات، بروتينات، ماء،األغذية ) يعرف بمختلف مكونات :مقرر كيمياء األغذية

فيتامينات ومعادن( وأهميتها حيث يوضح بداية الصفات الفيزيائية والكيميائية لها كما يعطي لمحة 

. ةأثر ذلك على األغذي في األغذيةكما يتطرق إلى النشاط المائي   عن كيفية عزلها وتقديرها كميا  

كرة عن ي. يقدم فيعطي المقرر لمحة عن تفاعالت السمرة في األغذية بشقيها اإلنزيمي والغير إنزيم

 ريعرف المقر .أنواع التخرب التي من الممكن أن تحدث في األغذية وكيفية مراقبتها أو الحد منها

يعطي  .وكيفية الكشف عنها ي والكيميائي التي تصيب األغذيةجونواع التلوث سواء الميكروبيولبأ

 باألغذية الوظيفي ودورها.المقرر لمحة عن المضافات الغذائية والغاية من استخدامها كذلك يعرف 

 

 التي يغطيها المقرر:الموضوعات الرئيسية 

 في األغذية والنشاط المائي الرطوبةمحتوى  -

 ترميدالمعادن وال -

 الكربوهيدرات  -

 الدسم  -

 البروتينات  -

 الفيتامينات -

 السمرة اإلنزيمية وغير اإلنزيمية -

 المضافات الغذائية  -

 التلوث الغذائي -

 األغذية الوظيفية -

 

 :(المستفادة الدروس) المتوقعة النتائج

 تخربها وطرق والكيميائية الفيزيائية خواصها حيث من األغذية مكونات على التعرف 

 تخربها عن للكشف أو كميا   لتقديرها المتبعة األساسية واالختبارات

 مكوناتها على بناء المختلفة لألغذية الغذائية القيمة حساب على القدرة 
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 كشفه إلى باإلضافة ومصادره األغذية تلوث فهم 

 منها والغاية الغذائية المضافات أنواع معرفة 

  للصحة الداعمة وأدوارها الوظيفية األغذية عن لمحة الطالب يمتلكأن 
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 في الغذاء الرطوبة والنشاط المائيمحتوى 
 

 مقدمة:

يدعم الماء العديد من التفاعالت كما أنه عامل مباشر  .األغذيةونا  مسيطرا  بالعديد من يعتبر الماء مك

ن سكر ستكولفي تفاعالت الحلمهة, لذلك فإن عملية إزالة الماء أو ربطه  من خالل زيادة األمالح أو ا

على تثبيط النمو , كما أنها ستكون قادرة الكيميائية لى الحد من العديد من التفاعالتقادرة ع

 وبالتالي زيادة فترة صالحية المنتج الغذائي.الميكروبيولوجي 

 

 :للماء والكيميائية الفيزيائية الخصائص -1
 

 الهيدروجين ذرة تمتلك هيدروجين ذرتين مع تساهميا   مرتبطة أوكسجين ذرة من الماء جزيئة تتكون

 كال يحمل التي اإللكترونات أزواج من اثنين األوكسجين ذرة تمتلك حين في صغيرة إيجابية شحنة

 نسبيا   قوية هيدروجين روابط تكوين على القدرة الماء جزيئة تمتلك وبالتالي صغيرة سلبية شحنة منها

 يكون جزئيا   المشحونة الهيدروجين ذرتي بين المتبادل التنافر نتيجة مجاورة ماء جزيئات أربعة مع

 درجة ذات واألوكسجين الهيدروجين بين الروابط أن أي ، 105 ارتباط زاوية و مثلثي هيكل للماء

 هيكل تشكيل وبالتالي الهيدروجينية الروابط من جسور لتشكيل يؤدي مما االستقطاب من عالية

 وزنه إلى بالنسبة للماء العالية والذوبان الغليان نقطة يفسر ما وهو الماء جزيئات من بوليميري

 . الجزيئي

 

   في الغذاء: الرطوبة محتوى تحديد أهمية -2

التي تجري على المنتج  من أهم المقايساتMoisture content الرطوبة  محتوى تحديديعتبر 

عمليات  الرطوبة في محتوى فيما يلي بعض األمثلة التي تبين أهمية تحديد  وأكثرها شيوعا . الغذائي

 :التصنيع الغذائي
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 :اقتصادية أسباب -1

 الغذاء مصنعي يحاول مثال   تحتويها التي الماء كمية على اعتمادا   األغذية من العديد كلفة تختلف

 الحدود تجاوز دون وذلك مكلف غير عنصر كونه الغذاء في الماء من ممكن قدر أكبر ودمج إدخال

 حيث  total solidsتسمى المادة الجافة التي تبقى بعد عملية إزالة الرطوبة بالبقية الصلبة . القانونية

ة مالئة اتعتبر هذه القيمة ذات أهمية اقتصادية كبيرة في المصانع الغذائية ألن الماء يعتبر بمثابة اد

 رخيصة الثمن

 الثباتية: -2

 فيه المائي المحتوى على الغذاء في الدقيقة الحية الكائنات نمو يعتمد. 

 واكه الخضار والفالرطوبة في حفظ وثباتيه بعض األغذية مثل الحليب المجفف، محتوى ؤثر ي

 تحتويها التي الماء كمية على الغذاء ثباتو ومظهر وطعم ملمس يعتمدحيث  المجففة

 صالحيته مدى ومعرفة ممكنة فترة ألطول الغذائي المنتج لتخزين األمثل الشروط تحديد 

منتج الغذائي ال أو هوية صفات لتحديدأحد المعايير التي يعتمد عليها الرطوبة محتوى يعتبر تحديد  -3

الدقيق المدعم يجب أن يحتوي أقل من  رطوبة، %33مثال: جبنة الشيدر يجب أن تحتوي أقل من 

 رطوبة 51%

 يهاالرطوبة ف محتوى يحتاج معرفة المحتوى المائي أو تحديد القيمة التغذوية للمنتج الغذائي -4

 من المواد حيث يعبر للتعبير عن نتائج باقي مكونات الغذاءالرطوبة ضروري محتوى تحديد  -1

 .عنها على أساس الوزن الجاف أكثر من أساس الوزن الرطب

 مراحل ءأثنا األغذية بسلوك للتنبؤ ضروري الرطوبة محتوى معرفة إن :األغذية تصنيع عمليات -6

 والتغليف التعبئة أو والتجفيف المزج أو األنابيب عبر التدفق كإمكانية اإلنتاج

 

Importance of Moisture Assay 

One of the most fundamental and important analytical procedures that can be 

performed on a food product is an assay for moisture. 

1- Economic reasons: The dry matter that remains after moisture removal is 

commonly referred to as total solids. This analytical value is of great economic 

importance to a food manufacturer because water is an inexpensive filler. The 
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following listing gives some examples in which moisture content is important 

to the food processor. 

2-. Moisture is a quality factor in the preservation of some products and affects 

stability  

3. Moisture (or solids) content is often specified in compositional standards (i.e., 

Standards of Identity): 

 Cheddar cheese must be ≤39% moisture. 

 Enriched flour must be ≤15% moisture. 

4. Computations of the nutritional value of foods require that you know the 

moisture content. 

5. Moisture data are used to express results of other analytical determinations 

on a uniform basis [i.e., dry weight basis (dwb), rather than wet weight basis 

(wwb).] 

 األغذيةمحتوى الرطوبة في  -3

لقيمة ا وتتأثر ير كما هو موضح في الجدول التالييختلف محتوى الرطوبة في األغذية بشكل كب

وتحديدا  الوارد الطاقي للمنتج الغذائي بمحتوى الرطوبة فكلما ارتفع محتوى  التغذوية للمنتج الغذائي

 الرطوبة انخفض الوارد الطاقي.

غذاء ما بناء على كمية الرطوبة المتوقعة في هذا الغذاء، يتم اختيار طريقة تحديد محتوى الرطوبة في 

كذلك فإن سهولة إزالة الماء من الغذاء تعتمد على الشكل الذي يتواجد فيه الماء فيه، وعادة ما يتواجد 

 الماء في الغذاء بالشكل الحر أو المرتبط كما سنرى الحقاُ. 
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 أشكال الماء في الطعام: -4

 بالشكل التالي:يتواجد الماء باألغذية 

الحر على خواصه الفيزيائية ويعمل  الماء ويحافظ أخرى مكونات بأية المرتبط غير أي :الحر الماء

 بذلك كمحل لألمالح وكعامل مبعثر 

 وهو يرتبط بإحكام إلى جدر الخاليا أو إلى بعض مكوناتها مثل البروتينات الماء المدمص:
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 كيميائي ارتباط بحالة الغذائية المواد في الماء جزيئات بعض توجد :)ماء اإلماهة( المرتبط الماء

 الماء يتميز الطبيعية وبالتالي ماء - ماء  روابط من بكثير أقوى الروابط وهذه أخرى بجزيئات

 · lactose monohydrate; ,Na2SO4مختلفة مثال :  وكيميائية فيزيائية بخصائص المرتبط

10H2O. 

النمو الميكروبي والتبوغ أو المشاركة بالتفاعالت األنزيمية وبذلك ال ال يستطيع الماء المرتبط دعم 

 يساهم الماء المرتبط بثبات الغذاء

Forms of Water in Foods 

The ease of water removal from foods depends on how it exists in the food product. 

The three states of water in food products are: 

1- Free water: This water retains its physical properties and thus acts as the 

dispersing agent for colloids and the solvent for salts. 

2. Adsorbed water: This water is held tightly or is occluded in cell walls or 

protoplasm and is held tightly to proteins. 

3. Water of hydration: This water is bound chemically, for example, lactose 

monohydrate; also some salts such as Na2SO4 · 10H2O. 

  

 الرطوبة محتوى تقدير طرق -5

 بسهولة يفقد الذي والشكل الماء فيه يتجمد الذي الشكل أي ،دائما   حرة بحالة األغذية في الماء يوجد ال

الرطوبة في األغذية محتوى يتم تحديد  .دقيق بشكل الرطوبة محتوى تعيين الصعب من لذلك بالتبخير

 :بعدة طرق

 بالفرن  التجفيفoven drying method 

 التجفيف بفرن التخلية  vaccum oven  

 التجفيف بالميكروويف microwave anlyser  

 التقطير distillation  

 األشعة تحت الحمراء  infrared  

  الطرق الفيزيائيةphysical method 

  الطرق الكيميائية chemical method(فيش كارل معايرة)ر 
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 والوزن التجفيفطرق أوالً: 

 الرطوبةمحتوى  تحديد ويتم العينة من معروفة كتلة في الماء كتلة قياس على التبخير طرق تعتمد

جهاز  في التجفيف طريق عن الماء إزالة وبعد إزالة الماء قبل الغذائية العينة كتلة قياس طريق عن

 مناسب.

 المستخدمة: التجفيف أجهزة

 نقل (مباشر بشكل منها الماء لتبخير الحرارية الطاقةالعينة الغذائية ب تزودتعمل أجهزة التجفيف على 

 الغذاء على المسلط الكهرومغناطيسي اإلشعاع تحول (مباشر غير أو) الغذاء إلى الفرن في الحرارة

 أحد استعمالالتجفيف  طرائق عتمدوت) الماء جزيئات قبل من الطاقة امتصاص نتيجة حرارة إلى

 :التالية التجفيف أجهزة

 الحراري فرنال 1.

 التفريغ فرن 2.

 الميكروويف 3.

 

 الفقدان يكون ربما الحقيقة في ولكن فقط لماءفقد ا بالتجفيف الوزنية بالطريقة يفترض مالحظة هامة:

 جزيئات كل إلزالة الالزم الطويل الزمن أو الحرارة درجات ارتفاع نتيجة العينة في أخرى لمكونات

 .الرطوبة لمحتوى حقيقا   مقياسا   تكون ال الحالة هذه وفي الغذاء تركيب في تغيرات إلى يؤدي مما الماء

 : الحراري فرنال 1-

 محتوى  قياس ويتمبالحرارة( )التي ال تتفكك  الحرارة في الثابتة يتم استخدام هذه الطريقة لألغذية

 من صغيرة كمية سوى ذلك يتطلب وال للعينة وزن في الخسارة تحديد خالل من عينةال في الرطوبة

 وأكثر. 511, وعادة ما يتم بدرجة حرارة متجانسة عينة

 : التفريغ فرن -2

 في تجفيفها تم أن بعد للعينة الوزن في الخسارة تحديد خالل من العينة في الرطوبةمحتوى  قياس يتم

 ضغط تحت 100 من أقل حرارة درجات في العينات بتجفيف التفريغ فرن ويسمح التفريغ فرن

 حيث العينة لتجفيف الالزم تخفيض الزمن إلى يؤدي مما) (mm Hg 100-25) عادة منخفض

  70 حرارة درجة في التجفيف تتطلب العينات بعض
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 : الميكروويف -3

 ويتميز تلقائيا   النسبية الرطوبة محتوى ويحسب الميكروويف طاقة طريق عن الرطوبة تجفيف يتم

 فرن في الموزونة العينات توضع حيث العمل وسرعة بسهولة التجفيف أفران من غيره عن

 بالوزن الجافة كتلتها تحدد ثم محددة طاقة وبدرجة معين لوقت الميكروويف

 :االعتبارات التي يجب االنتباه إليها أثناء استخدام الميكرويفيوجد بعض 

 يجب أن تكون العينة متجانسة وذات حجم مناسب لكي تحدث عملية التبخير بشكل صحيح 

 الميكرويف. يجب أن توضع العينة في مركز 

نه قادر الكبيرة حيث أ ويتميز بالسرعةيتواجد من أجهزة الميكرويف ما يسمى: الميكرويف بالتخلية 

دقائق على إعطاء نفس النتيجة التي يحتاجها فرق التخلية التقليدي ليعطيها بخمس ساعات  51في 

 511وحرارة 

 

 أثناء عملية التجفيف عامة عملية مالحظات

 العينة سطح مساحة زادت فكلما العينة وشكل حجم على الرطوبة إزالة معدل يعتمد : العينة أبعاد 

 وسرعتها الرطوبة إزالة معدل زاد كلما للحرارة المعرضة

 الموجودة األخرى المكونات مع تفاعلها على التبخير بطرق الماء إزالة سهولة يعتمد : الماء نوع 

 المرتبط الماء يحتاج بينما سهولة األكثر هو األغذية من الحر الماء إزالة يعد ، الغذائية المواد في

 األخرى المكونات بعض تلف تسبب التي الحرارة من مزيد إلى كيميائيا  

 إذا كانت  الغذاء في للحرارة الحساسة المكونات بعض تتحلل :االخرى الغذائية المكونات تفكك

 تركيب تغيير في إلى يؤدي مما ا   جد طويلة التجفيف مدة أو جدا   عالية التجفيف حرارة درجة

 الرطوبة محتوى تحديد في أخطاء حدوث وبالتالي الغذائية المواد

 كليا   بالتسخين يرجع الغذاء وزن نقص أن يفترض ما غالبا   :االخرى الغذائية المكونات تطاير 

 مثل بالتسخين متطايرة تفقد مكونات على عمليا   األغذية غالبية تحتوي ولكن الماء تبخر إلى

 نكويم جدا   صغير الغذائيةالمواد  معظم في المتطايرة المواد تركيز يكون الروائح، أو النكهات

 التوابل مثل المتطايرة من المكونات كبيرة كميات على تحتوي التي لألغذية بالنسبة أما تجاهله

 التقطير كطرق الرطوبة من محتواها بديلة لتحديد أساليب استخدام الضروري فمن واألعشاب

 الكيميائية الطرق أو
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 على الرطوبة محتوى عالية الغذائية المواد عينات تجفيف يتم : الرطوبة محتوى عالية العينات 

الحليب  في الرطوبة معظم إزالة مثل الفرن في الرطوبة تراكم ولتجنب العينة تناثر مرحلتين لمنع

 الفرن في التجفيف قبل بخاري حمام على التسخين طريق عن

 بشكل صحيح ومعاملتها العينات احتواء من تمكن مناسبة أوعية استخدام ينبغي : العينة وعاء 

 .رخيصة نسبيا   ألنها األلمنيوم أواني عادة تستخدم ، الرطوبة محتوى تحليل إجراء عند

 

 ً  األشعة تحت الحمراءالرطوبة بمحتوى تحديد  -ثانيا

 توجيه األشعة تحت الحمراء عليها الرطوبة بها عبر تحديدتتضمن توجيه الحرارة إلى العينة المراد 

 51-51لمبة أشعة تحت حمراء. من ميزات الطريقة السرعة حيث تحتاج العينة إل  يستخدم لذلكو

دقيقة. يجب االنتباه للمسافة بين العينة ومصدر هذه األشعة كما يجب االنتباه لسماكة العينة. ال تعبر 

 AOACمن الطرق المعتمدة من قبل 

Infrared drying. This method to evaporate moisture from the sample can 

significantly shorten the required drying time to 10–25 min. The infrared lamp used 

to supply heat to the sample results in a filament temperature of 2000–2500 K 

(degrees Kelvin). Factors that must be controlled include distance of the infrared 

source from the dried material and thickness of the sample. No infrared drying 

moisture analysis techniques are approved by AOAC International currently. 

However, because of the speed of analysis, this technique is suited for qualitative 

in-process  

ً ثالث  التقطيرالرطوبة بمحتوى تحديد  -ا

  محل عضوي ذو نقطة غليان عالية تتضمن عملية تقطير الرطوبة من العينة الغذائية باستخدام

ماء ومن ثم تتم عمليه تكثيف ال العضوي،بالتالي يتبخر الماء قبل تبخر المحل  الماء،أكثر من 

 وأخيرا  وزنه.

 ,الكزيلين, تتراكلور االتيلين.  من المحالت المستخدمة: التولوين 

  يمكن إجراء عملية التقطير بشكل مباشر أو عبر نظام الريفلوكس 

 ات العينة الغذائية أقل من طرق التجفيف نمن ميزات طرق التقطير أنها تسبب تخرب لمكو

 الرطوبة بالبهارات محتوى في تحديد   AOACباألفران. تعتبر من الطرق المعتمدة من قبل  
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Reflux distillation uses solvents e.g., toluene or xylene, with a boiling range of 137–

140◦C) or a solvent more dense than water (e.g., tetrachlorethylene, with a boiling 

point of 121◦C). The advantage of using this last solvent is that material to be dried 

floats; therefore, it will not char or burn. In addition, there is no fire hazard with this 

solvent. 

 ً  الرطوبة:محتوى الطرق الفيزيائية بتقدير  -رابعا

 :من أنوعهاو gravity : تعتمد على قياس الثقل أوالكثافة النوعية Hydrometryمثل أجهزة  

Alcoholmetry ,  Lactometry ,  Refractometry 

Moisture in liquid sugar products and condensed milks can be determined using 

a Baumé hydrometer (solids), a Brix hydrometer (sugar content), gravimetric 

means, or a refractometer 
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 ً  :فيشر كارل طريقةالرطوبة ) محتوى لتحديدالكيميائية  الطرق-خامسا
 وبشكل يمكن حيثالرطوبة في األغذية  محتوى لتحديد مباشرة طريقة تعتبر طريقة كارل فيشر

 . %1 من أقل المنخفضة الرطوبة مستوياتتحديد  خاص

 أو عاليأو البروتيني  السكري محتواها التي للعينات خاص بشكل مفيدة رفيش كارل معايرةتكون 

 التي ذكرناها سابقا . الوزنو التجفيف طرق في تتحلل قد التي

 اليود يقوم حيث ،الماء بوجود الكبريت أوكسيد وثاني اليود بين التفاعل على فيشر كارل طريقةتعتمد 

 الماء من مول كل أنبحيث  الماء بوجود إال التفاعل هذا يحدث الو الكبريت أوكسيد ثاني بأكسدة

 لثابتا اليود لون على الحصول حتىالعينة  تعاير. المعايرة نهاية نقطة في اليود من واحد مول يتطلب

 .تفاعل قد الماء جميع أن يدل مما

 يتوفر حاليا  أجهزة آلية لمعايرة كارل فيشر تعتمد على الطرق الكهركيماوية في التحليل

 

 

 تأثير الماء على صالحية المنتج -6
يعتبر التجفيف و/أو الحفظ في حرارة منخفضة من أقدم طرق حفظ األغذية ذات المحتوى المائي 

 العالي. يجب تجفيف المنتج أو تجميده لفترة محددة بحيث تكون النوعية المطلوبة مؤكدة أو مضمونة 

سة ولكل درومخالل فترة الحفظ. عادة ما تكون عملية التجميد أو التجفيف بشكل تكون فيه الشروط 

 .حديمركب على 

 wwater activity (a( النشاط المائي -7

  water activity المائي النشاط مفهوم على تعتمد التخزين أثناء quality  الغذاء جودة أو نوعية إن
والسبب في ذلك يعود إلى االختالف في طريقة ارتباط  water content  المائي المحتوى  من أكثر
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مكونات الغذاء بحيث أن الماء المتربط بقوة مع باقي المكونات ال يساهم بقوة في النمو الماء مع باقي 
 الجرثومي أوالتفاعالت الكيميائية في الغذاء.

وي عّبر عن  wa water activity عام بمصطلح النشاط المائيعّبر عن كمية الماء الحر الكلي في الطّ ي  
 هذا الم عاِمل بعالقة:

o= p/p wa 

 

p : بالغذاء ضغط بخار الماء في 
 op : عند نفس درجة الحرارة النقيضغط بخار الماء 

 )الماء النقي( 0.0اب الماء( إلى )غي 0من  waتتراوح قيمة النشاط المائي 

 

Water content alone is not a reliable indicator of food stability, since foods with 

the same water content differ in their perishability . This is at least partly due to 

differences in the way that water associates with other constituents in a food. 

Water tightly associated with other food constituents is less available for microbial 

growth and chemical reactions to cause decomposition. Water activity (aw) is a 

better indication of food perishability than is water content. 

Water activity decreases by drying freezing and by the use of salts and binding agents 

 :لألغذيةيتناقص النشاط المائي 

 بالتجفيف 

 التجميد 

 يظهر في الجدول التالي النشاط المائي لبعض األغذية. استخدام األمالح والمواد الرابطة: 
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 تأثيرات النشاط المائي على حفظ األغذية: -7-1

 تأثير النشاط المائي على نمو الجراثيم والفطور -5

 1.3-1.6إن انخفاض النشاط المائي سيبطئ لنمو الجرثومي، وعادة فإن األغذية ذات النشاط المائي 

أو التي تعرف بأنها ذات محتوى الرطوبة المتوسط تكون عادة محمية من التخربات الجرثومية, لذلك 

التي  لموادفإن إحدى استراتيجيات حفظ األغذية هو إنقاص الفعالية المائية من خالل إضافة بعض ا

 تربط الماء مثل السكروز, الملح, وغيرها.

حيث جرثومة المطثيّة الوشيقيّة  1.35ال تنمو معظم الجراثيم المتبّوغة بنشاط مائي تحت 

Clostridium botulinum  في حين تستطيع  1.34إيجابيّة الغرام ال تنمو بنشاط مائي دون

أن تنمو  إيجابيّة الغرام والغير متبوغة aureus Staphylococcusجرثومة العنقودية الذهبية  

وإجماال , تحتاج الجراثيم سلبيّة الغرام لتنمو إلى درجات أعلى من النّشاط المائي ، 6..1بنشاط مائي 

 مقارنة مع ايجابيّة الغرام. 
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 تحتاج الجراثيم إلى مستويات أعلى من النّشاط المائي حتى تنمو مقارنة مع الفطور، حيث تستطيع

, 1.65مو عند قيمة نشاط مائي تبلغ ويمكن للخمائر أن تن 1..1يات العفن النمو عند نشاط مائي فطر

 مقارنة مع الجراثيم  waوبذلك تستطيع فطريات العفن والخمائر أن تنمو عند مجال أكبر من تدرجات 

 المنخفض النشاط المائيعند التفاعالت المحفزة باإلنزيمات )خاصة الحلمهة(  تتباطأ .5

 المنخفض النشاط المائيعند تفاعالت السمرة غير اإلنزيمية  تتباطأ .3

فإن تفاعالت األكسدة الذاتية ستزداد في األغذية المجففة عند انخفاض  ذلك،على العكس من  .4

 النشاط المائي
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 المعادن والترميد في األغذية

 

ًالمعادنًفيًاألغذيةً-أولاً

ًمقدمة:

يجب معرفة و/ أو مراقبة مستويات المعادن ألنها ذات أهمية تغذوية ووظيفية. تتواجد بعض المعادن 

بنسب عالية في بعض األغذية الطبيعية. على سبيل المثال، الحليب مصدر جيد للكالسيوم حيث يحتوي 

ثناء عملية مغ من الكالسيوم في كوب، بالمقابل يمكن أن يتم خسارة جزء من المعادن أ 033حوالي 

تصنيع األغذية فمثالً الجبنة البيضاء )المحضرة بإضافة الحمض( تحوي تراكيز منخفضة من الكالسيوم 

ً تحرر األخير إلى مصل الحليب.  بسبب تأثير الحمض على الرابطة بين الكازئين والكالسيوم مسببا

ي وم والنحاس الموجود فوبشكل مشابه، تتم خسارة جزء كبير من الفوسفات، الزنك، المنغنيز، الكر

 لب الحبوب عند إزالة طبقة النخالة أثناء المعالجة. 

 التغذوية للمعادنهمية األ -1

ادن األساسية عالكلور والكبريت الم المغنيزيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، الفوسفور، الكالسيوم،تعتبر 

مغ/اليوم. يوجد معادن أخرى تكون  11 أكثر منفي الحميات الغذائية حيث يحتاجها البالغ بكميات 

مثل الحديد,   trace mineralsأو الميكروغرام في اليوم وتسمى  ملغرايالحاجة إليها من رتبة الم

 اليود, الزنك, النحاس, الكروم, المنغنيز, الفلور, السيلينيوم وغيرها.  

نب وجودها في يمكن ان تكون بعض المعادن سامة للجسم مثل الرصاص والزئبق ولذلك يجب تج

 . فيما يلي لمحة عن المعادن الهامة في الغذاء والتغذية:النظام الغذائي

كغ من وزن الشخص البالغ ويدخل القسم األعظمي  5.1-5يشكل الكالسيوم حوالي الكالسيوم:  -5

( بتركيب العظام واألسنان. يلعب الكالسيوم دورا  هاما  %33من كمية الكالسيوم في الجسم )أكثر من 

 معظم األنشطة الحيوية مثل نقل النبضات العصبية وتخثير الدم في
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، الماء الطحين المدعم ،الحليب، الحليب المجفف، األجبان، البيض، عظام السمك مصادر الكالسيوم:

 العسر

غ فوسفور فهو المعدن الثاني في الجسم من حيث الكمية.  311يحتوي الجسم حوالي  الفوسفور: -5

وهو يعتبر من مكونات . من الفوسفور في الجسم مع الكالسيوم في العظم واألسنان % 1.يرتبط 

 يلعب دورا  في تحرر الطاقة من الكربوهيدرات والدسمكما  الخاليا

باألطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والسمك والدواجن يتم الحصول عليه  مصادر الفوسفور:

 والبيض والحليب. إن المنتجات الحيوانية أكثر غنى بالكالسيوم والفوسفور من المنتجات النباتية

يدخل بتركيب جزيئة الهيموغلوبين التي تدخل بدورها بتركيب الكرية الحمراء المسؤولة الحديد:  -3

غرام يخزن منها  4كمية الحديد في جسم اإلنسان حوالي د الكربون. عن نقل األكسجين وثاني أوكسي

 . غرام في الفريتين و الهيموسيديرين1.1-5

مصدر نباتي للحديد حيث يكون الحديدي , مصدر حيواني للحديد )الهيموغلوبين( لحديد:مصادر ا

 الحيواني.بشكل أمالح ومعقدات ولذلك االستفادة منه أقل من الحديد ذو المصدر 

الحديد ضروري لتشكيل الهيموغلوبين والميوغلوبين واإلنزيمات : الحاجة الغذائية من الحديد

 تتراوح الحاجة للحديد ما بين: التنفسية.

 مغ باليوم. 5.1حاجة الرضع  -

 مغ باليوم 3.. -6أعوام:  51- 5-

 مغ باليوم 51مغ باليوم، للنساء  3عام: للرجال  43- 55-

والتي تقع إلى جانب (T4, T3 ) عنصر ضروري جدا  إلنتاج هرمونات الغدة الدرقية  اليود -4

 تنظم هذه الهرمونات معدل االستقالب في الجسم. الحنجرة في الجزء األمامي من الرقبة.  

 مكروغرام.  511تقدر الحاجة اليومية من اليود ب 

كمية اليود في الخضار تعتمد على  .باليود البحرية والثمار البحرية غنية األسماك تعتبر المصادر:

غنى التربة التي تزرع بها باليود. يتم إضافة اليود لملح الطعام لضمان الحصول الكاف عليه حيث 

 ميكروغرام. 51يؤمن كل واحد غرام ملح حوالي 
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وهو يتواجد بشكل أساسي في األسنان. له دور  فلور: يحتوي الجسم على آثار فقط من الالفلور -1

 وإنما يقلل من اإلصابة بها(، لذلك يتم %511األسنان )إال أنه ال يمنع النخور  تسوس من ي الوقايةف

 PPM 1بالمليون  جزء 5 بنسبة الشرب مياه إلى إضافته

 معاجين األسنان والملح المفلور الشاي، الشرب،مياه  المصادر:

في السوائل داخل الخلوية  %51غرام صوديوم منها  511يحتوي جسم البالغ حوالي : لصوديوما -6

في السوائل خارج الخلوية )متضمنة الدم( بينما يحوي العظام على كمية الصوديوم المتبقية  %11و

حيث تستخدم هذه الكمية كاحتياطي عند نقصان مستوياته في الدم. للصوديوم دور هام في الحفاظ 

 المواد ونقل العضالت وتقلص العصبية النبضاتاألوسموزي كما يلعب دورا  في نقل على الضغط 

 الخاليا. وخارج داخل

المصدر األساسي هو ملح الطعام، كما يوجد منه آثار في الحليب واألجبان  :الصوديوم مصادر

 واللحوم.

ُ بالعديد من البوتاسيوم:  -7 التفاعالت الحيوية مثل هو مكون هام داخل الخاليا، يلعب دورا  هاما

المحافظة على الضغط الحلولي ونقل النبضات العصبية واصطناع البروتين والمحافظة على ضغط 

 الدم، لذلك ينصح به لمرضى األمراض القلبية الوعائية.

 يتواجد في الخضار والفاكهة وبشكل كبير في الموز كما يتواجد في البرتقال :البوتاسيوم مصادر

غرام من المغنيزيوم. يمتلك المغنيزيوم العديد  31-51يحتوي جسم اإلنسان حوالي : المغنيزيوم -8

من الوظائف في الجسم فهو ضروري لعمل بعض اإلنزيمات، ضروري لتطور العظام وله دور في 

 استرخاء العضالت 

أفضل مصادر المغنيزيوم الخضار الخضراء كما تعتبر األحشاء والعضالت  :المغنيزيوم مصادر

 والشوكوال من المصادر الجيدة. لك المكسراتوكذ

عنصر غذائي ضروري حيث تحتاجه العديد من اإلنزيميات الخلوية التي تشترك في الزنك:  -9

. كما أن له دور DNA عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والبروتين والدهون وتركيب البروتين و

 في التئام الجروح. 

 الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والكبد والحبوب الكاملة والبقولالمنتجات  :ر الزنكمصاد

الحديد والصطناع الخضاب  والمتصاص ضروري لعمل العديد من اإلنزيماتالنحاس:  -11

 ولتكوين كريات حمراء سليمة. 
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 الداكن األخضر اللون ذات والخضراوات الكبد بالنحاس هي غناء   األكثر النحاس: األغذية مصادر

 الكاملة والمكسرات والحبوب

ً

ًالغايةًمنًإضافةًالمعادنًفيًالصناعاتًالغذائية: -2

 أحياناً يتم إضافة بعض المعادن لألغذية في الصناعات الغذائية ويكون ذلك للغايات التالية:

 لرفع القيمة التغذوية:  .1

ابقاً أنها سيمكن أن يتم تدعيم حبوب لبعض األغذية بالمعادن كالكالسيوم، الحديد والزنك التي اعتقد  -

 محدودة التواجد في الحمية الغذائية وذلك بهدف رفع القيمة التغذوية.

كما يكمن أن تكون الغاية من اإلضافة الحصول على فائدة صحية مثل تدعيم الملح باليود الذي ساهم  -

 بالحد من انتشار تضخم الغدة الدرقية. 

 لغايات تقنية بالصناعة الغذائية:في حاالت أخرى، يمكن إضافة المعادن بسبب وظائفها أي  .2

يضاف الملح للنكهة، لتعديل القدرة األيونية التي تؤثر على انحاللية البروتين ومكونات الغذاء  -

األخرى وكمادة حافظة، لكن إضافة الصوديوم يسبب زيادة ملحوظة في محتوى الصوديوم في 

 المنتجات مثل اللحوم المعالجة والمخلالت المعالجة. 

 ضافة الفوسفور بشكل فوسفات لزيادة القدرة على احتباس المياه. يمكن إ -

 يمكن إضافة الكالسيوم لتحفيز تهلم البروتينات والعلكة. -

 

ًالتأثيراتًغيرًالمرغوبةًللمعادنًفيًاألغذية -3

لقد تم مناقشة دور المعادن في األغذية سواء من ناحية تغذوية ومن من ناحية دورها ووظيفتها في 

غذائية، بالمقابل في بعض الحاالت تقوم بعض المعادن )سواء من الغذاء نفسه أو مضافة الصناعات ال

 أثناء التصنيع والتخزين( بالتأثير على نوعية الغذاء، فعلى سبيل المثال:

 يمكن أن تسبب تلون الخضار والفواكه -

 يك,األسكوربيمكن أن تسبب خسارة بعض المغذيات عبر تفاعالت متواسطة بالمعادن مثل حمض  -

 يمكن أن تكون هذه المعادن مسؤولة عن طعم أو رائحة غير مرغوبة كنتيجة ألكسدة الدسم. -
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يعد الماء جزءاً مكمالً في عمليات معالجة الطعام إذ يستخدم الماء للغسل، الشطف، التبييض، التبريد  -

 في مجال صناعة األغذية. وغيرها، بالتالي فإن جودة المياه عامالً هاماً يجب أن يؤخذ بعين االعتبار

كن يمكن لتجهيز األغذية  سالمة الميكروبيولوجية للمياه المستخدمة فيعادة ما يتم التركيز على ال

 من األمور الهامة فعلى سبيل المثال األغذية معالجةالمحتوى المعدني للمياه المستخدمة في القول ان 

 بب تعكر المشروبات.إن المياه الحاوية على كميات كبيرة من المعادن تس

لذلك يكون من الضروري التخلص من المعادن التي تسبب هذه التداخالت غير المرغوبة باستخدام 

 العوامل المشكلة للمعقدات أو غير ذلك

 

اً ًتحديدًالرمادً-ثانيا

 أهمية تحديد الرماد في تحليل األغذية -1

يشييير الّرماد إلى البقايا الالعضييوية المتبقيّة بعد حرق المادة العضييوية أو أكسييدتها الكاملة في المواد  

 ة،جزء من تقدير القيمة التغذيفهو لعدة أسيييييييباب الغيذائيّية، وللتّرميد أهميّة كبيرة في تحليل األطعمة 

يمكن توقّع محتوى . حّددةممعدنية وهو الخطوة األولى في إعيداد عيّنة من الغذاء لتحليل عناصييييييير 

 الرماد في عيّنة ذات منشأ حيواني، أما العيّنات النباتيّة فمحتواها متغيّر. 

Ash content represents the total mineral content in foods. Determining the ash content may 

be important for several reasons. It is a part of proximate analysis for nutritional evaluation. 

Ashing is the first step in preparing a food sample for specific elemental analysis. Because 

certain foods are high in particular minerals, ash content becomes important. One can 

usually expect a constant elemental content from the ash of animal products, but that from 

plant sources is variable. 
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ًطرقًالترميد -2

 يتّم استخدام نوعان أساسيّان من التّرميد:

 : التّرميد الجاف -2-1

درجة مئوية، يتم تبخير الماء والمواد المتطايرة، وحرق  611إلى  111اسييتخدام الفرن بدرجة بين 

 المواد العضوية في وجود األكسجين إلى ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين. 

 خصائص طريقة الترميد الجاف: -2-1-1

تتطلب أي كواشييييف مضييييافة، يمكن تتميز طريقة الترميد الجاف التقليدي في أنها طريقة آمنة، وال 

معيالجية عيدد كبير من البوتقيات في وقت واحد، ويمكن اسيييييييتخدام الّرماد الناتج في تحليالت أخرى 

 لمعظم العناصر الفردية

سيياعة أو بين عشييية وضييحاها(  .5-55من مسيياوط طريقة الترميد الجاف طول الوقت المطلوب )

متطيايرة وتفياعالت بين المكّونيات المعدنية والمعيدات بياهظية الثمن، يحيدث ضييييييييياع للعنياصييييييير ال

لذلك تسيييتخدم طرق أخرى إذا  Hgو Pb و Seو  Feقد تتطاير بعض العناصييير مثل  والبوتقات.

 كان التّرميد خطوة أولى لتحليل معيّن  ويتطلّب مزيدا  من الّدقة.

 Pbو  Feو  Cuو  Crو  Cdو  Bو  Asتشيمل العناصير المتطايرة المعّرضية لخطر الضياع  

 .Znو  Vو  Pو  Niو  Hgو 

ثد ينتج عنه محتوى رماد أكثر بسيييييييبب حدوث تخرب أقل ألمالح  151-111الترمييد في حرارة 

 الكربونات وبسبب حدوث ضياع أقل للمواد العطرية

Dry ashing  

It refers to the use of a muffle furnace capable of maintaining temperatures of 500–

600◦C. Water and volatiles are vaporized, and organic substances are burned in 

the presence of oxygen in air to CO2 and oxides of N2. Most minerals are 

converted to oxides, sulfates, phosphates, chlorides, and silicates. Elements such 

as Fe, Se, Pb, and Hg may partially volatilize with this procedure, so other methods 

must be used if ashing is a preliminary step for specific elemental analysis. 

The advantages of conventional dry ashing are that it is a safe method, it requires 

no added reagents or blank subtraction, and little attention is needed once ignition 

begins. Usually a large number of crucibles can be handled at once, and the 
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resultant ash can be used additionally in other analyses for most individual 

elements, acid-insoluble ash, and water-soluble and insoluble ash. The 

disadvantages are the length of time required (12–18 h or overnight) and 

expensive equipment. There will be a loss of the volatile elements 

and interactions between mineral components and crucibles. Volatile elements at 

risk of being lost include As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Hg, Ni, P, V, and Zn 

Ashing at a lower temperature of 500–525◦C may result in slightly higher ash values 

because of less decomposition of carbonates and loss of volatile salts.  

 

  )األكسدة(: التّرميد الّرطب  -2-2

على أكسيدة المواد العضوية باستخدام األحماض والعوامل المؤكسدة، ال يحدث تطاير للمعادن يعتمد 

 بهذه الّطريقة، غالبا ما يكون الترميد الّرطب أفضل من الجاف.

اسييتخدامه األسيياسييّي هو التّحضييير لتحليل عنصيير معدني محّدد مثل اإلعداد لتحليل الحديد والنحاس 

المعادن  خسيييارة فيم في مثل هذه الحاالت التّرميد الجاف إذ يحدث والّزنك والّرصييياص )ال يسيييتخد

 بسبب التّطاير(.

Wet ashing is sometimes called wet oxidation or wet digestion. Its primary use 

is preparation for specific mineral analysis and metallic poisons. Often, analytical 

testing laboratories use only wet ashing in preparing samples for certain mineral 

analyses (e.g., Fe, Cu, Zn, P), because losses would occur by volatilization during 

dry ashing. 

 خصائص طريقة الترميد الرطب: -2-2-1

هناك العديد من المزايا للتّرميد الّرطب حيث تبقى المعادن عادة في المحلول، خسيييييييارة ضيييييييئيلة أو 

 معدومة اذ ال تتطاير بسبب انخفاض الحرارة، وقت األكسدة قصير 

خص الذي يقوم بالتّجربة ويتطلّب  من مسييياوط التّرميد الّرطب أنه يتطلّب انتباها  شيييديدا  من قبل الشيييّ

نة وملقط طويل، باإلضييييييافة لمعّدات أمان. يمكن التّعامل مع عدد قليل من غطاء وصييييييفيحة سيييييياخ

العيّنات في وقت واحد، وفي حال اسيييييتخدم حمض البيركلوريك فيجب اسيييييتخدام غطاء باهظ الثّمن 

يسييييّمى غطاء حمض البيركلوريك ألن الترميد الّرطب مع حمض البيركلوريك خطير للغاية بسييييبب 

 ا تكون العينات ألغذية دهنية. ميله لالنفجار وخاصة عندم
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من السييييييئات أيضيييييا  أنه ال يكفي حمض واحد في التّرميد الّرطب إلعطاء أكسيييييدة كاملة لذلك غالبا  

حمض  اآلزوت،نسيييييتخدم مزيج من األحماض ومن المحاليل الحمضيييييية المسيييييتخدمة عادة: حمض 

  .حمض البيركلوريك الهدروجين،الكبريت بيروكسيد 

There are several advantages to using the wet ashing procedure. Minerals will 

usually stay in solution, and there is little or no loss from volatilization because of 

the lower temperature. The oxidation time is short and requires a hood, hot plate, 

and long tongs, plus safety equipment. The disadvantages of wet ashing are that 

it takes virtually constant operator attention, corrosive reagents are necessary, and 

only small numbers of samples can 

Unfortunately, a single acid used in wet ashing does not give complete and rapid 

oxidation of organic material, so a mixture of acids often is used. Combinations of 

the following acid solutions are used most often: (1) nitric acid, (2) sulfuric acid-

hydrogen peroxide, and (3) perchloric acid. Different combinations are 

recommended for different types of samples. 

 التّرميد بالمايكروييف:  -2-3
 

يمكن القيام بالتّرميد الّرطب والتّرميد الجاف باستخدام الميكروييف حيث يختصر ذلك زمن تحضير 

العيّنات إلى دقائق مما يزيد معّدل اإلنتاج بشكل كبير، وهذه الميزة فتحت مجال واسع الستخدام التّرميد 

بالمايكروييف سواء داخل المختبرات التّحليليّة أو مختبرات مراقبة الجودة داخل شركات األغذية. 

 يكون الترميد بالميكرويف ترميد جاف أو ترميد رطب.

 

 الترميد الّرطب بالمايكروييف: -2-3-1

نة ودرجات العيّ يمكن أن يتّم تنفيذ التّرميد الرطب بالميكرويف في نظام مغلق أو مفتوح حسب كمية 

الحرارة التي تتطلّبها عملية التّرميد. تكون األوعية المغلقة قادرة على تحّمل ضغط أعلى، ويمكن 

دقيقة، كما تسمح  31عيّنة في مثل هذه األنظمة، وتستغرق العمليّة عادة أقل من  41يقارب  تحليل ما

وح وريك. يستخدم النّظام المفتبدال من حمض الكبريت والبيركل زوتللكيميائي باستخدام حمض اال

للعينات ذات الحجم الكبير ويمكنها تحليل ما يصل إلى ست عيّنات، ويتم استخدام أحماض الكبريت 

 والنّتريك في أغلب األحيان في هذا النّظام.
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 التّرميد الجاف بالماكروييف:  -2-3-2

 ق قليلة، مما يقلّل من وقت التّحليليمكن ألفران الماكروييف أن تحّدد كمية الرماد في عينة ما بدقائ

بالمقارنة مع الترميد الجاف التقليدي على سبيل المثال: تجفيف النباتات  % 31بنسبة تصل إلى 

 ساعات في الفرن التّقليدّي.  4دقيقة باستخدام الماكروييف يحتاج  41المختلفة لمّدة 

بوتقة في وقت واحد، وعلى  51رب يقا يمكن لبعض أنظمة الترميد الجاف بالميكرويف معالجة ما

الّرغم من أن الماكروييف ال يتّسع للعدد نفسه من العيّنات في الفرن التّقليدي، إاّل أّن الّسرعة تسمح 

بتحليل عدد أكبر من العيّنات وبنفس الوقت. يمكن استخدام أي بوتقة تستخدم في الفرن التقليدي بما 

 ين والكوارتزفي ذلك المصنوعة من البورسالن والبالت

 

 البوتقة المستخدمة في الترميد: -3

 يعتمد اختيار البوتقة المستخدمة في تحديد الرماد على نوع العيّنات المطلوب تحديد الرماد فيها

  البوتقات الخزفية غير مكلفة نسبيا وعادة ما تكون األكثر استخداما. -

البوتقات الفوالذية مقاومة لكل من األحماض والقلويات وهي غير مكلفة، ولكنها تتكون من الكروم  -

   والنيكل، وهما مصدران محتمالن للتلوث.

البوتقات البالتينية خاملة للغاية وربما تكون أفضل البوتقات، لكنها غالية الثمن حالي ا لالستخدام  -

 الروتيني

لألحماض والهالوجين ولكن ليس للمواد القلوية في درجات حرارة البوتقات الكوارتز مقاومة  -

  عالية.

تستخدم ألعداد كبيرة من العينات البوتقات الكوارتز وهي تتميّز أنّها غير قابلة للكسر، ويمكن أن 

مساميّة مما يسمح للهواء بإحاطة العينة وسرعة  مئوية،درجة  5111تحمل درجات حرارة تصل إلى 

ا في ثواٍن مما يقلل فعلي ا من خطر الحروق.ي  االحتراق.  برد الكوارتز أيض 

The selection of crucible depends upon the samples: 

Porcelain crucibles: Porcelain crucibles are relatively inexpensive and usually 

the crucible of choice.  

Quartz crucibles are resistant to acids and halogens, but not alkali, at high 

temperatures. Vycor R _ brand crucibles are stable to 900◦C, but Pyrex R _ 

Gooch crucibles are limited to 500◦C. 
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Steel crucibles are resistant to both acids and alkalies and are inexpensive, but 

they are composed of chromium and nickel, which are possible sources of 

contamination.  

Platinum crucibles are very inert and are probably the best crucibles, but they 

are currently far too expensive for routine use for large numbers of samples.  

 

 ّرماد في بعض األغذية:محتوى ال -4

كما هو أو على أساااااااس الوزن  يمكن التّعبير عن محتوى الّرمااد في األطعمة إّما بالوزن الّرطب -

 تظهر نسب الرماد في الجدول التالي: الجاف

 %5 من النادر أن تتجاوزنسبة الّرماد لمعظم األطعمة  -

 من الّرماد %1.1تحتوي الزيوت والدهون حتى  -

 %5.1إلى  3.5األجبان من تحتوي منتجات  -

من الّرماد بينما تحتوي الفواكه  %3.0إلى  3.2تحتوي الفواكاه وعصااااااير الفواكه والبّطي  على  -

 % 0.5إلى  2.1المجفّفة على نسبة أعلى من 

من الّرماااد، ومن المتوقّع أّن الحبوب  %1.0، وجنين القمح يحتوي %3.0النّشااااااااء النّقّي يحوي  -

خاالاة تميال ألن تكون أعلى محتوى من الّرمااد مقارنة مع هذه المنتجات ومنتجاات الحبوب مع النّ 

 بدون نخالة

 من الّرماد %0.1إلى  3.0يحتوي الجوز والمكّسرات على  -

 من الرماد. % 1.0إلى  3.0تحتوي اللحوم والدّواجن والمأكوالت البحرية على  -
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- The average ash content for various food groups is given in the following 

table. The ash content of most fresh foods rarely is greater than 5%.  

- Pure oils and fats generally contain little or no ash; products such as cured 

bacon may contain 6% ash, and dried beef may be as high as 11.6% (wet 

weight basis). 

- Fats, oils, and shortenings vary from 0.0 to 4.1% ash, while dairy products 

vary from0.5 to 5.1%.  
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- Fruits, fruit juice, and melons contain 0.2–0.6% ash, while dried fruits are 

higher (2.4–3.5%).  

- Flours and meals vary from 0.3 to 1.4% ash. 

- Pure starch contains 0.3% and wheat germ 4.3% ash. It would be expected 

that grain and grain products with bran would tend to be higher in ash 

content than such productswithout bran. 

- Nuts and nut products contain 0.8–3.4% ash, while meat, poultry, and 

seafoods contain 0.7–1.3% ash. 

اً ًالطرقًالتقليديةًفيًتحليلًالمعادنً-ثالثا

ًتحليلًالمعادن: -1

إن الهدف من تحليل المعادن هو تحديد نوعية المعادن وكميتها. يتضمن فصل المعدن إجراءات غير 

نوعية مثل الترميد أو االستخالص الحمضي يلي ذلك اتباع إجراءات نوعية مثل المعايرات اللونية، 

 نوعية، االمتصاص الذري وغيرها. األقطاب ال

ًيندرجًضمنًتحليلًالمعادنًبالطرقًالتقليديةًماًيلي:

 معايرات تشكيل المعقدات -

 معايرات الترسيب -

 المعايرات اللونية -

 األقطاب النوعية -

 وقبل استخدام الطرق التقليدية البد من القيام بعملية تحضير للعينة

 

 بالطرقًالتقليدية:تحضيرًالعينةًأثناءًتحليلًالمعادنً -2

تتطلب الطرق التقليدية في تحليل المعادن بعض التحضير للعينة عموماً للحصول على عينة ممتزجة 

 جيداً وممثلة لألصل ولتحضيرها لإلجراءات الالحقة:

( . يجب االنتباه من تلوث العينة أثناء التحضير: إن السحق )الطحن( والتقطيع والمزج باستخدام 1

يمكن أن يضيف معادن بشكل ظاهر للعينة لذلك يجب أداء هذه العمليات باستخدام أدوات  أدوات معدنية
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غير معدنية أو أدوات غير مكونة من معادن العينة نفسها. على سبيل المثال استخدام طاحونة ألمنيوم 

 لتنعيم عينات اللحم التي ستخضع لتحليل الحديد فيها

 لمخبر ( تركيب نظام مائي عالي النقاوة في ا2

 ( يجب خلو الكواشف والمحالت من الشوائب المعدنية 0

 ( العمل بوجود البالنك في حال عدم توفر الكواشف والمحالت النقية1

 بطريقة ما )مثل: الترميد( matrix( الطرق التقليدية تتطلب عزل المعدن أو تحريره من المطرق 5

 التقليديةًالمتبعةًفيًتحليلًالمعادن: الطرائقً-3

ً:EDTAالمعايرةًبتشكيلًالمعقداتًباستخدامًًً-3-1

  المبدأ:

مع العديد من  5:5( معقدات مستقرة Ethylene Diamine Tetra Acetate) EDTA يشكل 

أيونات المعادن بالتالي لهذا النوع من المعايرات تطبيقات واسعة في تحليل المعادن. تتأثر هذه الطريقة 

بالتالي ينخفض  EDTAالبروتونات على المواقع الممخلبة  في  توضع  pHفعندما تنخفض  pHب 

  pH=10 ± 0.1 التركيز الفعال منه لذلك  عند تحديد قساوة الماء يجب أن تكون درجة ال

وأسود  Calmagiteتحدد نقطة نهاية المعايرة باستخدام المشعرات اللونية مثل الكالماجيت 

 لى الزهري عند نهاية المعايرةاإليروكروم حيث يتغير لونها من األزرق إ

 تطبيقات معايرات تشكيل المعقدات:

التي تعاير المغنيزيوم  EDTAالتطبيق األهم هو تحديد قساوة المياه يتم تحديد قساوة المياه باستخدام 

  mg/l. ويعبر عنها بالمكافئ من كربونات الكالسيوم بـ Calmagiteوالكالسيوم الكلي بوجود مشعر 

بدون كميات  Caسيوم في رماد الفواكه والخضار واألغذية األخرى التي تحتوي على تحديد الكال

 ملموسة من المغنيزيوم والفوسفور.

 معايرات الترسيب: -3-2
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عندما ينتج عن تفاعل معايرة ما راسب واحد على األقل يشار لهذا التفاعل بأنه معايرة  المبدأ:

 الترسيب مستخدمة بشكل واسع في الصناعة الغذائية وهما:بالترسيب. هناك طريقتين من معايرات 

 لتحديد الكلور Volhard methodطريقة فولهارد ، Mohr methodطريقة مور  -

 معايرات الترسيب: تطبيقات 

يمكن تطبيقها في أي غذاء يحوي نسبة عالية من الكلوريدات بسبب ملح كلور الصوديوم المضاف 

وم المعالجة إليها, بالتتالي يمكن تحديد الكلوريد ثم تحسب كمية الملح إليها وخاصة في األجبان واللح

 المضاف.

كما يمكن أتمتة هذه الطريقة بسهولة فعلى سبيل المثال يتم حاليا  استخدام نظام المعايرة اآللية للقياس 

 السريع للمحتوى الملحي في رقائق البطاطا بإحراء معايرة مور

ًالطرقًاللونيةً-3-3

ًالمبدأ:

الكرموجينات أو مولدات اللون: هي مركبات تعطي عند تفاعلها مع المركب الهدف مركباً ملوناً عند 

منحل تقاس امتصاصيته عند طول موجة محدد ويتم تحديد تركيز المعدن في العينة من خالل منحني 

 عياري والمعادلة الخطية. تتفاعل بانتقائية مع عدد كبير من المعادن.

ونحصل  nm 502تحديد كمية الحديد في اللحوم حيث يتم القياس عند طول موجة ذكر:ًمنًالتطبيقاتًن

ًعلى تركيز الحديد في العينة عبر منحني المعايرة والمعادلة الخطية

 :Ion-Selective Electrodes( ISEsاألقطاب االنتقائية لأليون ) -3-4

 المبدأ:

أيونية كهروكيميائية تحول نشاط األيون  (: هي مستشعراتISEsاألقطاب االنتقائية األيونية )

 للقياس. المستهدف إلى جهد كهربائي كإشارة قابلة
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ثل أقطاب م تم تطوير العديد من األقطاب الكهربائية االنتقائية لقياس الكاتيونات واألنيونات المختلفة

مثاال   pHـ قطب ال . ويشكلوغيرها البروميد، الكالسيوم، الكلوريد، الفلورايد، البوتاسيوم، الصوديوم

 بروتونلألقطاب االنتقائية لل

 تطبيقات الطريقة:

 الملح والنترات في اللحوم المعالجة -

 المحتوى الملحي في الجبنة والزبدة -

 الصوديوم في المثلجات منخفضة الصوديوم -

 مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في النبيذ -

 النترات في الخضار المعلبة -
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ًالكربوهيدرات

ًمقدمة:

ً  تملك وهي الطبيعة في توافراً  األكثر الجزيئات الكربوهيدرات تعتبر ً  طيفا  تتضمن ئفالوظا من واسعا

ً  إعطاء ً  قسما  تتأكسد .الجسم في للطاقة مستودع وهي الحية، للكائنات الطاقي الوارد من هاما

 تاجإن مع ذلك ويترافق الجسم أنشطة لكل الالزمة والطاقة الحرارة إلنتاج الجسم في الكربوهيدرات

 غرامد واح كل ويعطي والكلية بالرئة الجسم من تطرح نهائية كمنتجات الكربون أوكسيد وثاني الماء

  .كيلوكالوري أربع الكربوهيدرات من

 توسطت التي الخلية غشاء مكونات اً منجزءباإلضافة إلى كونها مصدراً للطاقة تشكل الكربوهيدرات  

ً  الكربوهيدرات تشكل. الخلية ضمن التوصيل أشكال بعض  ائناتالك بعض خاليا جدر من جزءاً  أيضا

 . الحشرات لبعض الخارجي والهيكل الباكتيريا مثل

 من بدءاً  الكربوهيدرات النباتات تصنع. والهيدروجين والكربون األوكسيجين من الكربوهيدرات تتكون

 ناولت خالل من الكربوهيدرات على اإلنسان يحصل. التربة من والماء الهواء من الكربون كسيدوأ ثاني

 من للعديد اإلجمالية الصيغة .والخضار والفواكه البقول مثل النباتي المصدر ذات األغذية

 .n(CH2O) هي البسيطة الكربوهيدرات

 

السكريات(:ًأولا:ً ًا  تصنيفًوبنيةًالكربوهيدراتً)تسمىًأيضا

تصنف السكريات بداية إلى وحيدات سكاريد, ثنائيات سكاريد, أوليغوسكاريد, بولي 

 سكاريد

 monosaccharideوحيداتًالسكاريدً -1

 باالعتماد ) simple sugars)تسمى أيضاً السكر البسيط  أحادي السكاريد أو تصنف وحيدات السكاريد

على عدد ذرات الكربون التي تحويها, ويوضح  الشكل التالي أمثلة عن بعض وحيدات السكاريد التي 

 تتواجد في اإلنسان مصنفة اعتماداً على عدد ذرات الكربون التي تحويها:
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والغلوكوز ومثال عليها الغليسرألدهيد  aldosesتسمى السكريات التي تحمل مجموعة ألدهيد باأللدوز 

ومثال عليها ديهيدروكسي أسيتون ketoses تسمى التي تحمل مجموعة كيتونية بالكيتوز في حين

النهاية التي  منترقم ذرات الكربون في وحيدات السكاريد بدءاً والفركتوز كما نالحظ في الشكل التالي، 

 الكربون الذي يحمل مجموعة الكربونيل سواء كيتونية أو ألدهيدية تحوي

 

1- CLASSIFICATION AND STRUCTURE OF CARBOHYDRATES 

Monosaccharides (simple sugars) can be classified according to the number 

of carbon atoms they contain. Examples of some mono -saccharides 

commonly found in humans are listed in following Figure: 

Carbohydrates with an aldehyde as their most oxidized functional group are 

called aldoses, whereas those with a keto as their most oxidized functional 

group are called ketoses. For example, glyceraldehyde is an aldose, whereas 

dihydroxy acetone is a ketose.   Carbons in sugars are numbered beginning at 

the end contains the carbonyl group (aldehyde or ketone group) 
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Mono saccharides can be linked by glycosidic bonds to create larger 

structures. Disaccharides contain two mono saccharide units (lactose consists 

of glucose and glactose) , oligo saccharides contain from three to about ten 

monosaccharide units, whereas polysaccharides contain more than ten 

monosaccharide units, and can be hundreds of sugar units in length. 

ً

 Isomer and Epimerاإليزوميرًواإليبيميرً 1-1

تسمى المركبات التي تمتلك الصيغة الكيميائية اإلجمالية ذاتها لكن المختلفة في بنيتها  اإليزومير:

باإليزومير )إيزوميرات لبعضها( ومثال على ذلك وحيدات السكاريد: الفركتوز والغلوكوز والمانوز 

الية لعامة اإلجموالغالكتوز حيث تعتبر جميعها إيزوميرات لبعضها مع الصيغة العامة الكيميائية ا

C6H12O6 . 

 قطفتسمى إيزوميرات الكربوهيدرات التي تختلف في الترتيب حول ذرة كربون واحدة  اإليبيمير:

)إيبيميرات لبعضها( ومثال على ذلك الغلوكوز والغاالكتوز حيث أنها إيبيميرات  epimers باإليبيمير

مثال أيضاً الغلوكوز  والمانوز حيث , و1وذلك الختالف توضع مجموعة الهيدروكسيل على الكربون 

, في حين أن المانوز والغالكتوز ليسا بإيبيميرات 2أنها ايبيميرات الختالف التموضع على الكربون 

( لكن يبقيان 1و  2لبعضهما وذلك لالختالف في تموضع مجموعتي هيدروكسيل على ذرتي كربون )

 فسهاإيزوميرات لبعض ذلك كون الصيغة العامة اإلجمالية ن
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1-1- Isomers and epimers 

Compounds that have the same chemical formula but have different structures 

are called isomers. For example, fructose, glucose, mannose, and galactose 

are all isomers of each other, having the same chemical formula, C6H12O6. 

Carbohydrate isomers that differ in configuration around only one specific 

carbon atom (with the exception of the carbonyl carbon, see “anomers” below) 

are defined as epimers of each other. For example, glucose and galactose are 

C-4 epimers—their structures differ only in the position of the –OH group at 

carbon 4. Glucose and mannose are C-2 epimers. However, galactose and 

mannose are NOT epimers—they differ in the position of –OH groups at two 

carbons (2 and 4) and are, therefore, defined only as isomers  

 

 Enantiomers المشابهاتًالضوئية1-2ً

يرات تكون فيها زوج من اإليزوميرات خيال لبعضها في المرآة حيث ميوجد حاالت خاصة من اإليزو

,   D , L وعادة ما تسمى مركبات  enentiomersتسمى المركبات في هذه الحالة مشابهات ضوئية 

تكون مجموعة  Dي اإلنانتيومير ف  .D- Sugarsوتقريباً معظم السكريات في جسم اإلنسان من النمط 

على الجهة اليمين, عن زمرة الكربونيل  بعداأل الهيدروكسيل المحمولة على ذرة الكربون الالمتناظرة

جد إنزيمات قادرة على يو كما يظهر في الشكل التالي,فهي على الجهة اليسرى   Lأما في اإلنانتيومير 

 racemaseوهي إنزيمات الراسيماز إو بالعكس   Lإلى  Dتحويل الشكل  
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)تعرف ذرة الكربون الالمتناظرة أنها ذرة كربون تحمل أربعة متبادالت مختلفة وهي في حالة  

 (. 2الغلوكوز تحمل الرقم 

 

ًتحلُقًوحيداتًالسكاريدً-1-3

من وحيدات السكاريد التي تحوي خمس ذرات كربون فأكثر في الحالة العادية بشكل  % 1تتواجد فقط 

على العكس من ذلك تتواجد بشكل حلقة وذلك بأن يتفاعل المجموعة الكربونيلية )ألدهيد سلسلة مفتوحة، 

  .مجموعة هيدروكسيلية من نفس السكر ويتشكل الشكل الحلقي للسكر أو كيتون( مع

إلى حلقة سداسية تحوي خميس ذرات كربون وذرة أوكسيجين واحدة  Pyranoseير البيرانوز يش

إلى  furanose , في حين تشير كلمة فورانوز  glucopyranoseعلى ذلك غلوكوبيرانوز  ومثال

 حلقة خماسية تحوي أربع ذرات كربون وذرة أوكسيجين واحدة )الشكل التالي(

1-3  Cyclization of monosaccharides 

Less than 1% of each of the monosaccharides with five or more carbons 

exists in the open-chain (acyclic) form. Rather, they are predominantly are 

found in a ring (cyclic) form, in which the aldehyde (or keto) group has 

reacted with an alcohol group on the same sugar, making the carbonyl carbon 

(carbon 1 for an aldose or carbon 2 for a ketose) asymmetric. [Note: Pyranose 

refers to a six-membered ring consisting of five carbons and one oxygen, for 

example, glucopyranose, whereas furanose denotes a five-membered ring 

with four carbons and one oxygen.] 

 

1-3-1-ًAnomeric carbonًً: عملية تحلق السكر ستؤدي إلى تشكلAnomeric carbon  وإن

 βو αبين الترتي ما يميز هذا الكربون هو اتجاه زمرة الهيدروكسيل المتصلة به والتي ستؤدي إلى تشكل

أنه في الترتيب ألفا تكون الزمرة الهيدروكسلية  , نالحظAnomerويسمى كال منهما باألنومير 

, بينما تكون الزمرة CH2OHالمحمولة على الكربون األنوميري في الوضع المفروق بالنسبة ل 

 المحمولة على الكربون األنوميري في الترتيب بيتا في الوضع االمقرون بالنسبة لالهيدروكسيلية 

CH2OH )مثال على ذلك  )الشكل التالي–D-Glucopyranoseβ  و–D-Glucopyranose α . 
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كربون الذي كان يحمل المجموعة الكربونيلية في السلسلة المن  Anomeric carbonوبذلك يتشكل  )

 .قبل تشكل الحلقة(ألحادي السكاريد أي المفتوحة 

 

نوميرات أهما غلوكوز لكنهما  D-Glucopyranoseβ –D-Glucopyranose,α–كال من 

 .لبعضهما

ًمنًصفاتًاألنوميرات:ً

 تختلف األنوميرات عن بعضها بصفاتها الفيزيائية ونقطة انصهارها وغير ذلك 

  تستطيع اإلنزيمات أن تميزها عن بعضها كما أنها تفضل استخدام أحدها عن اآلخر، فعلى سبيل

-D–في حين يصطنع السيلليوز من  D-Glucopyranose α–المثال يصطنع الغليكوجين من

Glucopyranose β   

  ال تعتبر األنوميرات مشابهات ضوئية لبعضها(ENANTIOMER)  وذلك ألنها ليست خيال

 لبعضها في المرآة. 

  أخيراً تتواجد األنوميراتβ ,α  لسكر ما في المحلول بشكل متوازن مع بعضها كما يمكن إلنومير

 .(Mutarotation)وتسمى هذه العملية بالتدوير المتبادل ما أن ينقلب لألنومير اآلخر 

 

)في  هيدروكسيلًالمحمولةًعلىًالكربونًاألنوميريالإذاًكانتًمجموعةً السكرًالمرجع:ً-1-3-2

سكر ما موجود بشكله الحلقي( غير مرتبطة مع مركب آخر, فمن الممكن ان تنفتح هذه الحلقة. يمكن 

لهذا السكر أن يتصرف كعامل مرجع ويسمى بهذه الحالة سكر مرجع وعادة ما تتفاعل السكاكر 

ات مع ومثال على ذلك تفاعل هذه السكريchromogenic agent المرجعة مع العوامل المولدة لللون 

 محلول فهلنغ .
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شوارد الحديد ثالثية التكافؤ أو شوارد تعتبر خاصية إرجاع الغلوكوز والسكريات األخرى المرجعة ل

تحديد و وهو اختبار نوعي لكشف وجود السكريات المرجعةأساساً لتفاعل فهلنغ النحاس ثنائية التكافؤ 

تجدر  .بواسطة محلول من سكر ما تم إرجاعه المؤكسد الذيعن طريق قياس كمية العامل  كميتها

للتحديد الكيفي والكمي   GCو  HPLCاإلشارة أنه ممكن استخدام الطرق الكروماتوغرافية مثل 

 للسكريات.

 .من السكريات المرجعة نذكر: الغلوكوز كأحادي سكاريد والمالتوز والالكتوز كثنائي سكاريد

ً

ر ة غليكوزيدية لتشكل جزيئات أكببرابطترتبط وحيدات السكاريد ًارتباطًوحيداتًالسكاريد:ًً-1-4

 ثنائي سكاريد,  أوليغوسكاريد وعديد سكاريد. مثل

 

ًتسميةًالرابطةًالغليكوزيدية:ً-1-4-1

 ً دية مع بعضها بالرابطة الغليكوزي وحيدات السكاريدتسمى الرابطة التي ترتبط بها كما ذكرنا سابقا

glycosidic bonds  الرابطة الغليكوزيدية بين السكريات باالعتماد على رقم الكربون  تسمىو

وباإلخذ بعين االعتبار ترتيب مجموعة الهيدروكسيل على الكربون )المشارك بتكوين الرابطة( المرتبط 

 اإلينوميري في السكر المرتبط, على سبيل المثال:

 (α BONDا تسمى الرابطة رابطة إذا كانت زمرة الهيدروكسيل هذه موجودة في الترتيب ألفا عنده

α (  أما إذا كانت مجموعة الهيدروكسيل في الموقعβ فتسمى رابطة بيتا (β bond)  ًالالكتوز مثال,

من الغلوكوز  1الغاالكتوز والكربون رقم  βمن  1يتشكل عبر رابطة غليكوزيدية بين الكربون رقم 

 الشكل التالي(:)
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الغليكوزيدية بواسطة الحمض إذ يمكن إماهة هذه السكاريد وتفكيكها إلى وحيدات يمكن حلمهة الرابطة 

الحمضية حلمهة . تستخدم خاصة الالسكاريد المكونة لها عن طريق غليها مع محلول حمضي مخفف

لتقدير كمية السكروز عبر حلمهته إلى الفركتوز والغلوكوز ثم معايرة الغلوكوز لرابطة الغليكوزيدية ل

 الرابطة الغليكوزيدية الحلمهة تقاوم  لموجود فيه مع كاشف فهلنغ مثالً.ا على السكر المرجع ااعتماد

 .في الوسط القلوي

1-4 Joining of monosaccharides 

Monosaccharides can be joined to form disaccharides, oligosaccharides, 

and polysaccharides.  

1-4-1Naming glycosidic bonds: Glycosidic bonds between sugars are named 

according to the numbers of the connected carbons, and with regard to the 

position of the anomeric hydroxyl group of the sugar involved in the bond. If 

this anomeric hydroxyl is in the α configuration, the linkage is an α-bond. If 

it is in the β configuration, the linkage is a β-bond. Lactose, for example, is 

synthesized by forming a glycosidic bond between carbon 1 of β-galactose 

and carbon 4 of glucose. The linkage is, therefore, a β(1→4) glycosidic bond 

. [Note: Because the anomeric end of the glucose residue is not involved in 

the glycosidic linkage it (and, therefore, lactose) remains a reducing sugar. 

 

 Disaccharideثنائياتًالسكاريدً -2

كروز من ثنائيات السكاريد الهامة نذكر السن جزيئتي وحيد سكاريد وم يتكون ثنائي السكاريد من ارتباط

 )غلوكوز مع غاالكتوز(. )غلوكوز وفركتوز(، المالتوز )غلوكوز وغلوكوز( والالكتوز 

 

 oligosaccharideاألوليغوسكاريدً)قليلًالسكاريد(ً -3

ومن أمثلته الرافينوز في قصب  يحوي األوليغوسكاريد من ثالثة إلى حوالي عشر وحيدات سكاريد,

 السكر والمالتوتريوز الناتج عن تحطم النشاء
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 :polysaccharideالسكاريدًًعديدات -1

ًمعلوماتًعامة:ً-4-1

ظم معتنتج عن ارتباط أكثر من عشرة وحيدات سكاريد ويمكن ان تحوي عدة مئات من وحيد السكاريد.  

ن عتختلف عديدات السكاريد والكربوهيدرات الموجودة في الطبيعة تكون على شكل عديدات سكاريد، 

 عن: بعضها 

 بهوية وحدات وحيد السكاريد المتكررة ضمنها 

 طول السلسلة الخاصة بها ب 

 طبيعة الروابط الكيميائية التي تربط هذه الوحدات 

 درجة التفرع 

 من واحد نوع على تحتوي أي متجانسة سكاريد عديدات يوجد السكاريد عديدات ضمن أنه اإلشارة تجدر

 داتعدي ويوجد, الغلوكوز مونومير يحويان الذين والسيلليوز النشاء مثل (monomers)  المونوميرات

 على لحاويا الهيميسيلليوز مثل السكاريد أحاديات من أكثر أو نوعين على تحتوي التي المتغايرة السكاريد

 .والكسيلوز والمانوز الغاالكتوز

ً أو العادة في تملك ال السكاريد عديدات فإن البروتينات، من النقيض كما تجدر اإلشارة أنه على  جزيئية زانا

 المرسال RNA قالب وفق البروتينات تصنيع يتم حيث التجمع آلليات نتيجة هو االختالف وهذا محددة،

ً  يتضمن الذي ً تمام دقيق بشكل النموذج هذا تتبع إنزيمات وفق والطول، للترتيب محدداً  وصفا  .ا

 عتمداً م السكاريد عديدات تصنيع نظام يكون إنما قالب، يوجد ال فإنه السكاريد عديدات تصنيع عند أما

 عملية يف محددة توقف نقطة يوجد وال المونوميرية، الوحدات تكوثر عملية تتوسط التي اإلنزيمات على

 .المذكورة التصنيع

 أدوار عديدات السكاريد في الطبيعة: - 4-2

 تلعب عديدات السكاريد في الطبيعة عدة أدوار مثل:

 .)مواد هيكلية بنائية تركيبية )السيللوز والبكتين في النبات، كيتين في الحيوان 

 .)مواد ادخارية )النشا والديكستران في النبات، الغليكوجين في الحيوان 

 الكاراجين, الصمغ العربي وغيرهاالبكتين, األلجينات, ورافعة للقوام )اآلغار مواد حابسة للماء , 

 في النبات(.
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 :الصناعات في السكاريد عديدات أدوار -4-3

في الصناعات الدوائية والغذائية كرافع قوام أو مهلم )نشا،  مجموعة من عديدات السكاريدتستعمل 

 وكمادة مغلفة لحماية األغذية ,لمعلقات، لتشكيل الرغوة وثباتهاألجينات( ومثبت للمستحلبات وا

الحساسة من التخرب.  ينتج عن استعمال البعض منها لزوجة منخفضة حتى بتراكيز عالية )الصمغ 

يظهر في الجدول التالي أمثلة عن العربي( أو لزوجة عالية بتراكيز منخفضة )صمغ الغواران(. 

 الصناعات الغذائية. استخدام عديدات السكاريد في

 

 الكربوهيدراتًالمعقدة:ً -5

يمكن للسكريات أن ترتبط برابطة غليكوزيدية مع جزئ آخر غير كربوهيدراتي مثل البروتينات كما 

 في البروتينات السكرية.
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إذا كانت المجموعة غير الكربوهيدراتية التي ارتبطت بها الكربوهيدرات هي مجموعة أمينة فتكون 

كما هي الحال عند ارتباط الكربوهيدرات مع حمض أميني كما )  N –Glycosidicالرابطة من نوع 

يظهر في الشكل التالي(. أما إذا كانت المجموعة غير الكربوهيدراتية التي ارتبط بها السكر مجموعة 

  O-Glycosidic bondهيدروكسيل فتكون الرابطة حينئذ من نوع 

 

 

 ً  خصائص السكريات -ثانيا

 الخصائص الفيزيائية: -1

أحاديات وقليالت السكاريد جيدا  في الماء ومع ذلك هناك اختالف هام بانحاللية المماكبات كما تنحل 

كما أنها قليلة االنحالل في اإليثانول وغير منحلة بالمذيبات العضوية كاإليتر  lactose-α-βفي 

 .والكلوروفورم

 الخصائص الحسية: -2

ن م المقابلة لها ذات طعم حلو مع بعض االستثناءات. الكحوليةالسكاكر أحاديات وقليالت السكاريد و

والسكاكر الكحولية مثل  ،الغلوكوز الفركتوز، الالكتوز ،ءاالنشوشراب  sucrose المحليات الهامة

 .ل المانيتو, السوربيتول 
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لمركب ا نيةبعلى التركيز والحلو كثافة الطعم  تعتمد تختلف السكريات بطبيعة الحالوة وشدة الطعم.

 عن السكريات    sucroseيتميز. الودرجة الحرارة ووجود مركبات أخرى حلوة أو    pHودرجة

أقل )تقاس كثافة الطعم من خالل تحديد عتبة التمييز للسكر  األخرى بطعمه الحلو حتى بتراكيز عالية.

غالبا  ما من خالل المقارنة مع مادة مرجعية والتي أو  تركيز يمكن عنده اإلحساس بالطعم الحلو(

  مول/ل. ( 0.010.37) ذو قيمة العتبة sucrose تكون

 :في الجدول التالي قدرة التحلية النسبية لبعض السكرياتيظهر 

 

 ثالثاً: التفاعالت الكيميائية ومشتقاتها:

 التحويل إلى السكاكر الكحولية: -1

 الهدرجة. أو NaBH4مكن تحويل السكاكر األحادية إلى الكحوالت المقابلة لها عبر ي

عن  Maltitol ينتجحيث  D-mannitolو  sorbitolمن الكحوالت المهمة في تصنيع الغذاء : 

maltose ثل في العديد من الفاكهة مالسوربيتول  يوجد) في حين ينتج السوربيتول عن الغلوكوز

 تستخدم السكريات الكحولية في العديد من الحاالت: .(الكمثرى و التفاح 
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  كبدائل للسكر في تصنيع طعام الحمية 

  إلنقاص نشاط الماء باألطعمة متوسطة الرطوبة 

 .تحسين خصائص اإلماهة للطعام المجفف 

 
 

 

Monosaccharides can be reduced to the corresponding alcohols by NaBH4, or 

via catalytic hydrogenation.  

They are used as sugar substitutes in dietetic food formulations to decrease 

water activity in “intermediate moisture foods”, and for improving the rehydration 

characteristics of dehydrated food. Sorbitol is found in nature in many fruits, e. g., 

pears, apples and plums. 

 

 التفاعالت بوجود األحماض واألسس:  -2
تبعا   تحدث التفاعالت مينية إذاأل المجموعاتبغياب و  PH(3-7)السكريات األحادية ثابتة في مجال 

 للظروف خارج هذا المجال.

إلى عدد كبير من المركبات الفورانية  يات األحادية تحت ظروف حمضيةتسخين السكر يؤدي -

وهذا ما يحدث أثناء بسترة  hydroxymethyl furfural, 5-methylfurfura-5 , والبيرانية مثل  

 خزينه.ت تسخين العسل أورفورال أثناء تحمص القهوة وعصير الفواكه، كما تتشكل مركبات الفو
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 للعسل،كمشعر لقدم العاسل أو للمعالجة الحرارية  hydroxymethyl furfural-5يستخدم مركب 

يمكن  كما البنفسجي،ويمكن كشفه كيفياُ وتحديده كميا  بالطرق الطيفية في المجال المرئي أو فوق 

  HPLC, GCذلك باستخدام 

في الوسط القلوي حيث يمكن أن يتحول أحد السكريات إلى سكر    Isomerizationيحدث تفاعل  -

مثال  يتم إعادة  ketoseى إل   aldoseدورا  في تحويل األزمرة يلعب  مختلف،في مردود وآخر 

 اإلمساك المعند .  الذي يستخدم لعالج lactuloseإلى  lactoseترتيب 

 الكرملة :  -3

يتم الحصول على المنتجات ذات اللون البني مع نكهة الكراميل النموذجية عبر صهر السكر أو عبر 

 أو القلوية.  /تسخين شراب السكر بوجود المحفزات الحمضية و

Brown-colored products with a typical caramel aroma are obtained by melting 

sugar or by heating sugar syrup in the presence of acidic and/or alkaline 

catalysts. The reactions involved were covered in the previous two sections. 

 

 ية ) تفاعل مايالرد( :التفاعالت مع المركبات األمين -4

الغير أنزيمي والذي   browningمن التفاعالت المتتالية تحت تعبير تفاعل مايالرد أو  تصنف سلسلة

عرف بداية كتفاعل بين المجموعة الكربونيلية المرجعة من السكريات والمجموعة األمينية من 

ن بتشكيل العديد من المركبات ممجموعة من التفاعالت تنتهي وض األمينية(, ثم يحدث بعد ذلك الحم

 . تحدث تفاعالت ميالرد بشكل أكبربينها مركبات الديكاربونيل والمركبات الفورفورالية وغيرها

 خالل المعالجة الحرارية كما تحدث أثناء التخزين وتتأثر بالنشاط المائي

 هذه تفاعالت ميالرد إلى: 

  ميتيونين ( –ستيئين سي –أرجينين  –خسائر من األحماض األمينية )ليزين 

 . صباغات بنية المعروفة باسم ميالنودين 

 .المركبات المتطايرة التي غالبا  ماتكون مواد قوية الرائحة 

 .مادة منكهة خاصة المواد المرة والتي توجد جزئيا  في القهوة 

  .مركبات ذات خواص محتملة منشطة للطفرات 
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 .المركبات التي تشكل روابط تصالب بروتينية 

4-Reaction with amino group (maillard reaction) 

Maillard reaction is a series of reaction, which are formed in food whenever 

reducing sugars occur together r with proteins, peptides, amino acids or amines. 

They are obtained more readily at a higher temperature, low water activity and on 

longer storage. Maillared reaction may lead to the following: 

- Losses of essential amino acids (lysine, arginine, methionine). 

- Brown pigments are formed, known as melanoidins. 

- Volatile compounds, which are often potent aroma substances. The 

Maillard reaction is important for the desired aroma formation 

accompanying cooking, baking, roasting or frying.  

- Flavoring matter, especially bitter substances, which are partially desired 

(coffee)  

- Compounds with highly reductive properties (reductones) which can 

contribute to the stabilization of food against oxidative deterioration. 

- Compounds with potential mutagenic properties. 

- Compounds that can cause cross-linkage of proteins 

 

ً: ستريكرًتفاعل
 ميالرد تفاعل تطورخالل  عليها الحصول تم )التيα-dicarbonyl ت  مركبا بين التفاعالت تسبب

  إلى وديق حيث ستريكر تفاعلب ما يعرف األمينية واألحماض( م السكريات والدسمباإلضافة لتحط

  α-amino acids ل التأكسدي ميناأل نزع عبر  Strecker aldehydesستريكر  ألدهيدات تشكيل

تتشكل العديد من المركبات العطرية الهامة لتطور الرائحة خالل عمليات المعالجة الحرارية لألغذية 

 و phenylacetaldehyde ألدهيد أستيل فينيل و methional ميتيونالنتيجة تفاعل ستريكر مثل 

 وغيرها

 األسترة: -5
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لها بتفاعالت مع  (-CH3CO)تتحقق أسترة أحاديات السكاريد حيث يمكن إدخال مجموعة األسيل 

 مجموعة من األدوار:مواد محددة حيث تلعب مجموعة األسيل المضافة 

 العديد من تفاعالت االصطناع دورا  في الحماية في -

وذلك ألنها تسهل  بواسطة الكروماتوغرافيا تجعل السكريات مناسبة للفصل والتحليل الكيفي والكمي -

 عملية تطايرها

ات أنها تجعل الكروماتوغرام أكثر بساطة وسهولة ية األسيل للسكرتفاعل مجموع من ميزات -

 بالتفسير حيث ال توجد فيه قمم أنوميرية.

ويلة ط مع األحماض الدسمة  صناعيا  بالتفاعلكما يتم إنتاج إسترات السكر وإسترات السكر الكحولي 

ومن أمثلتها أستر  الزيت(oleic –الشحم  stearic–النخل palmitic –الغار lauric )السلسلة 

وإسترات السكاروز حيث تعمل هذه المواد كعوامل فعالة على السطح في   الحمض الدسم للسوربيتان

 الصناعات الغذائية

ً

اً ًضمًالكربوهيدراتًالغذائيةهً-رابعا
 

المسماة غلوكوزيداز  باإلنزيمات محفزالهضم سريع و. يتم الهضم في الفم وفي لمعة األمعاء -

(glucoside hydrolasses=glycosidase)  الغلوكوزيداز نوعية إلى البنية والترتيب وتكون

 النشاءوفي السيللوز  الرابطة الغليكوزيديةمثل الغلوكوزيداز التي تحلمه  ،الرابطةونوع 

 .والغليكوجين

السكاريد إلى مكوناتها البسيطة  ثنائياتوالتي تحلمه    disaccharidesيوجد إنزيمات الديسكاريد  -

على سبيل المثال يقوم السكراز بحلمهة السكروز إلى  السكاريد(،من السكريات األحادية )وحيدات 

غلوكوز وفركتوز بينما يقوم الالكتاز بحلمهة الالكتوز إلى غلوكوز وغاالكتوز. يتم إفراز هذه 

 طة بها. اإلنزيمات من قبل خاليا الزغابات المعوية وتبقى مرتب

كتوز والغالالنواتج النهائية لهضم الكربوهيدرات هي وحيدات السكاريد وهي الغلوكوز والفركتوز  -

 يتم امتصاصها بخاليا األمعاء الدقيقة والتي
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ًالدسم

 مقدمة:

  تتشكل الدسم بشكل عام من وحدات بنائية ذات صفات واضحة كارهة للماء، لذلك هي ذوابة في

 المحالت العضوية وغير ذوابة في الماء حيث يساعد هذا في فصلها عن البروتين والكربوهيدرات. 

  .تعتبر بعض الدسم فعالة سطحيا  وذلك المتالكها خواص كارهة ومحبة للماء 

 دسمة وحدات بنائية في األغشية الخلوية وهي عادة في كل األغذية إال أن تشكل بعض المواد ال

في حين أن معظم المواد الدسمة يتوضع في األنسجة الحيوانية  %5نسبتها في هذه الحالة ال تتجاوز 

 الشحمية وفي بعض النباتات.

 يلوكالوري أي ك 3 تتأكسد المواد الدسمة في الجسم لتشكل مصدرا  للطاقة ويزود كل غرام دسم ب

 أنها تعطي طاقة أكثر من البروتين والكربوهيدرات

 

 تصنيفًالموادًالدسمة -1

 :إلى( التالي الجدول) لصفاتها تبعا   تصنف :األول التصنيف

 وغيرها الشموع الغليسيريد، وثالثيات وثنائيات أحاديات الدسمة، الحموض مثل: معتدلة

 الفوسفوليبيد, السفينغوليبيدات: قطبية

 

 

 acylمعظم المواد الدسمة هي مشتقات لحموض الدسمة وفي هذه الحالة تسمى   التصنيف الثاني:

lipids  تصنف الدسم تبعاً لثمالة , حيث تكون الحموض الدسمة فيها غالبا مؤسترةacyl إلى : 

ثل م: مثل الحموض الدسمة الحرة, الستيروئيدات الحيوانية الدسمًالبسيطةً)الدسمًغيرًالمتصبنة(-

فيتامين د والكوليسترول, الستيروئيدات النباتية أو ما يسمى الفيتوستيروالت,  ومن الدسم غير المتصبنة 

 نذكر أيضاً التوكوفيروالت والتوكوترينوالت.
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مثل أحاديات وثنائيات وثالثيات الغليسيريد,  )الدسمًالمتصبنة(:acyl lipidsًًالدسمةًالمؤستلةً -

 يدات, الشموع وإسترات الستيروالت. الدسم السكرية, الفوسفولب

لثمالةًًًًً ًا  :acylيظهرًفيًالجدولًالتاليًتصنيفًالموادًالدسمةًتبعا

 
 

ً

 بنية الحموض الدسمة: -2

  يتألف الحمض الدسم من سلسلة هيدروكاربون كارهة للماء مع نهاية كربوكسيلية والتي لها ثابتة

 ...4تشرد 

  4 ذّرة كربون ) 36ذّرات إلى  4الحمض الدسم بين يتراوح طول سلسلة الهيدروكربون فيC إلى

38C)  54إلى  55إال أن أكثر الحموض الدسمة الشائعة لديها عدد زوجي من ذرات الكربون من 

 ذّرة كربون. 

  .تكون الصفة الكارهة للماء هي المسيطرة في الحموض الدسمة ذات السلسة الهيدروكربونية الطويلة  

 ربون في الحمض الدسم مشبعة بشكل كامل تكون سلسلة الهيدروكfully saturated ولدى ،

 تقسم الحموض الدسمة في ثالثة أنماط:وعلى ذلك أو أكثر حموض أخرى تحتوي رباط مضاعف 

  مشبعةsaturated حيث تكون جميع الروابط في السلسة مهدرجة أو مشبعة مثل حمض النخل :

 ذرة كربون( 56)
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 وحيدة عدم اإلشباع (MUFA)  Monounsaturated حيث تحتوي رابطة مضاعفة واحدة مثل :

 حمض الزيت المتواجد بشكل خاص في زيت الزيتون 

 عديدة عدم اإلشباع (PUFA)  Polyunsaturated:  ويندرج وتحتوي أكثر من رابطة مضاعفة

مثل حمض اللينولئيك الذي يحتوي رابطتين ضمن هذه المجموعة األحماض الدسمة األساسية 

  روابط مضاعفة  3الحاوي  لينولينيك حمض ألفا و  فتينمضاع

 

 

STRUCTURE OF FATTY ACIDS 

A fatty acid consists of a hydrophobic hydrocarbon chain with a terminal carboxyl 

group that has a pKa of about 4.8. At physiologic pH, the terminal carboxyl group 

(–COOH) ionizes, becoming –COO–. This anionic group has an affinity for water, 

giving the fatty acid its amphipathic nature (having both a hydrophilic and a 

hydrophobic region). However, for long-chain fatty acids (LCFAs), the hydrophobic 

portion is predominant.  

 

 

 (Essential fatty acidsالحموض الدسمة األساسية ) -2-1
 

الدسمة التي ال يستطيع الجسم اصطناعها وإنما يجل الحصول عليها من األغذية  األحماضتسمى 

اللينولينيك )وهي من األحماض  اللينوليئيك وحمض ألفا بالحمض الدسمة األساسية ومثال عليها حمض

 الغذائي نظامنا يحتوي أن لذلك يُفضل (،تم اإلشارة سابقا   كما PUFA الدسمة عديدة عدم اإلشباع  

 الدسم.  األحماض هذه على

 عادة تبعا  لموقع أول رابطة مضاعفة بالنسبة إلى النهاية الميتيلية وبذلك يوجد مثال : PUFAتصنف 



52 
 

 جامعة الشام الخاصة, كلية الصيدلة, كيمياء األغذية ومراقبتها, د. ديمة الدياب
 

  تقع الرابطة المضاعفة األولى على الكربون الثالث من جهة النهاية الميتيلية )مثل حمض  : 3أوميغا

 ألفا اللينولينيك(

  فتقع الرابطة المضاعفة األولى على الكربون السادس من جهة النهاية الميتيلية )مثل حمض  6أوميغا

 اللينوليئيك(

الصالحة لالستهالك التغذوي متل زيت دوار تعد البذور الزيتية وزيوت الخضار )الزيوت النباتية 

الشمس والذرة وفول الصويا وغيرها( من مصادر حمض اللينوليئيك أما الجوز وزيت بذر الكتان 

 فهو من المصادر الجيدة لحمض ألفا لينولينيك.

 إلعطاء نتائج إيجابية ما أمكن على الصحة 3إلى أوميغا  6ينصح بنسبة بتقليل نسبة أوميغا  

 

Essential fatty acids 

They are certain polyunsaturated fatty acids needed by the body. These fatty acids 

are linoleic and alpha linolenic acid. Arachidonic acid and eicosapentanoic acid 

are synthesized from them. Essential fatty acids are part of phospholipids which 

have the following important functions: 

- Maintaining the structure and function of cell membranes 

- Regulating cholesterol metabolism 

- Arachidonic acid and eicosapentanoic acid 20:5(n-3). are precursor of 

prostaglandins and thromboxane 

 

 الدسمة: تسمية الحموض -3

  تحدد التسمية المبسَّطة للحموض الدسمة تبعا  لطول السلسلة وعدد الروابط المضاعفة. على سبيل

 carbon-16ذّرة كربون    56ترمز إلى حمض النخل المشبع المؤلف من  16:0المثال: 

saturated palmitic acid   هو كربون مجموعة الكربوكسيل ( 5)حيث أن الكربون رقم. 

  حمض الزيتOleic acid 5.  18:1ذّرة كربون مع رباط واحد مضاعف يرمز بـ . 

  يحدد موقع أي رباط مضاعف عبر كتابة أرقام بعد رمز دلتاΔ مثال )حمض دسم مؤلف من :

 55واآلخر بين الكربون  51والكربون   3ذّرة كربون مع رباط مضاعف بين الكربون  51

:20يمثل بـ  53والكربون  2Δ(9,12). ال 
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  يوجد موقع شائع للرباط المضاعف: في معظم الحموض الدسمة وحيدة عدم االشباع يقع الرباط

. في حين الرباط المضاعف اآلخر في Δ(9) 51والكربون   3المضاعف بين ذّرة الكربون 

 . Δ(15)و Δ(12)الحموض الدسمة متعددة عدم االشباع هو عموما  

  كل الحموض الدسمة التي توجد بشكل طبيعي تكون الروابط المضاعفة فيها بالتمثيلcis   في

زيت السمك والزيت  hydrogenationمن هدرجة  transحين تنتج الحموض الدسمة بالشكل 

 النباتي. 

 يظهر في الجدول التالي بعض الحموض الدسمة التي تتواجد في الطبيعة مع بنيتها وخواصها.    
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 ارتباط الحموض الدسمة مع الغليسيرول: -4

 .يمكن أن ترتبط جزيئة غليسيرول واحدة مع ثالثة حموض دسمة لتشكل جزيئة ثالثي غليسيريد واحدة 

   تتشكل جزيئة الغليسريد عبر اتحاد مجموعة الكربوكسيل من الحمض الدسم مع مجموعة الهيدروكسيل

 بالرابطة اإلستريةمن جزيئة الغليسيرول وتسمى هذه الرابطة 

  إن الغليسريدات الثالثية التي تحتوي نفس الحمض الدسم في المواقع الثالث كلها تدعي الغليسريدات

 الثالثية البسيطة وتسمى بعد الحمض الدسم الذي تحتويه فعلى سبيل المثال:

  تري بالميتين هي  56:1الغليسريدات الثالثية البسيطة لـtripalmitin   

 تري ستيرين  1:.5 الثالثية البسيطة لـ الغليسريداتtristearin 

  إال أن غالبية الغليسريدات الثالثية المتكونة طبيعيا  مختلطة: حيث تحوي حمضين دسمين أو أكثر مختلفين

 ولتسمية هذه المركبات بشكل ُمطلق يجب تحديد اسم وموقع كل حمض دسم.

  

 

 

 الخواص الفيزيائية للمواد الدسمة -5

تتحدد الخصائص الفيزيائية للحموض الدسمة والمركبات الحاوية عليها بشكل كبير بطول ودرجة عدم 

 االشباع للسلسلة الهيدروكربونية. 

 االنحاللية:  -1
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إن السلسلة الهيدروكربونية غير القطبية تسبب االنحاللية الضعيفة للحموض الدسمة في الماء وكلما  -

زاد طول الحموض الدسمة الطويلة وقل عدد الروابط المضاعفة كلما أصبحت اقل انحاللية في 

درجة حموضة الماء. إن مجموعة حمض الكربوكسيل في الحموض الدسمة قطبية )متشردة في 

ر االنحاللية الضعيفة للحموض الدسمة قصيرة السلسلة في الماء عندما تكون حرة قلوية(  وتفّسِّ

إن الغليسريدات الثالثية هي جزيئات غير قطبية وكارهة للماء وغير منحلة بشكل أساسي في الماء  -

الدسم وزن نوعي أقل من الماء والذي يفسر لماذا مزيج الماء مع الزيت )يمتلك طورين( وتمتلك 

  وزن نوعي أقل.ث يطفو الزيت على الماء ألنه يمتلك حي

 نقطة االنصهار -2

بشكل كبير بطول ودرجة عدم االشباع للسلسلة  Melting pointتتأثر نقطة االنصهار 

 الهيدروكربونية. 

 شمعي،تمتلك قوام  54:1وحتى  12:0 الحموض الدسمة المشبعة من ℃25في درجة حرارة الغرفة 

بينما تكون الحموض الدسمة غير المشبعة والتي لها نفس الطول زيتية القوام في هذه الدرجة من 

 نقطة االنصهار كما يالحظالحرارة، كلما زاد طول السلسلة وقل عدد الروابط المضاعفة كلما ارتفعت 

 التالي: جدولمن ال

 

اوية على رابطة مضاعفة تستطيع الحموض الدسمة الح االمتصاص في المجال فوق البنفسجي: -3

نانومتر وبالتالي من  531بالوضع المقرون أن تمتص األشعة فوق البنفسجية بطول موجة حوالي 

 .الصعب تمييزها بالسبكتروفوتومتر
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 االغذية الغليسرول فيثالثيات أسيل  -6

 .fatty acidsهي مشتقات من الحموض الدسمة  Oilsوالزيوت  Fats إن الدهون

معظم الدهون الطبيعية مثل الموجودة في الزيوت النباتية، منتجات األلبان، الدهون الحيوانية هي  

يريد بنسبة ات وثنائيات الغليسأحاديوالمختلطة. تتواجد مزائج معقدة من الغليسريدات الثالثية البسيطة 

تزداد بفعل الحلمهة خالل التخزين أو خالل  هاذية غير المعالجة. إال أن تراكيزجدا  في األغ قليلة

 عمليات تحضير األغذية.

إن نوعية األحماض الدسمة الداخلة في تركيب ثالثيات الغليسيريد هو الذي يعطي كل نوع دسم صفاته 

 :طول السلسلة ودرجة االشباع()أي الداخلة  الحموض الدسمة بطبيعةدرجة االنصهار تتعلق  ، مثال  المميزة

مثل زيت الذّرة بشكل كبير من الغليسريدات الثالثية التي تحتوي حموض تتكون الزيوت النباتية  -

 . دسمة غير مشبعة ولهذا هي سائلة في درجة حرارة الغرفة

 56يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الحموض الدسمة طويلة السلسلة وحيدة عدم اإلشباع ) -

 ا الحالة السائلة له.ذّرة كربون( والتي ينتج عنه .5-

ذّرة كربون( مما  .5-56تحتوي الزبدة على نسبة من الحموض الدسمة طويلة السلسلة المشبعة ) -

 يزيد من درجة انصهارها وبالتالي هي صلبة قليال  في درجة حرارة الغرفة.  

لبا  ص يحتوي السمن البقري على نسبة أكبر من الحموض الدسمة المشبعة طويلة السلسلة لذلك يكون -

 في درجة حرارة الغرفة 

 يظهر في الجدول التالي:تختلف كمية الدسم من غذاء آلخر كما 
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 القيم المرجعية من الدسم في النظام الغذائي -7
 ينصح تبعا  لتوصيات منظمة الصحة العالمية بما يلي:

 total energyمن إجمالي مدخول الطاقة  % 31أال تتجاوز النسبة الكلية للمواد الدسمة  -

 من إجمالي مدخول الطاقة %51أال تتجاوز نسبة المواد الدسمة المشبعة  -

 من إجمالي مدخول الطاقة % 51-6يجب أال تتجاوز نسبة المواد الدسمة عديدة عدم اإلشباع  -

 من إجمالي مدخول الطاقة trans fatty acids 5%يجب أال تتجاوز نسبة المواد الدسمة المتحولة  -

 

 :الجسم في وظائف الدسم -8

 الوظائف التالية: إن للدسميمكن القول 

 جزء من أنسجة الجسم مثل الدماغ واألنسجة العصبية 

 تعمل على حماية األعضاء الداخلية من األذىالحماية : 

 العزل: يمنع تواجدها تحت الجلد من فقدان الحرارة من الجسم 

  لمعدة وبالتالي تأخير إفراغ ا المعديالشبع: يعمل تواجد الدسم على تثبيط حركة المعدة واإلفراز

 وتأخير إعادة اإلحساس بالشبع

  الفيتامينات المنحلة بالدسم.ضرورية المتصاص 
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Functions of fat in the body 

 Source of energy: fats are oxidized in the body to provide energy for tissue 

activity and to maintain the body temperature. Fat have higher energy value 

than protein, carbohydrates. Each 1 gram of fat provides 9 kcal.  

 Incorporation into body tissue: fats are important in the structure of the brain 

and the nervous system. 

 Protection: the deposits of fatty tissue around the vital organs held them in their 

position and protect from injury. 

 Insulation: The subcutaneous fats prevent loss of heat from the body. 

 Satiety: the presence of fat in the chyme result in inhibition of gastric peristalsis 

and acid secretion, and thus, delaying the emptying time of stomach and 

preventing the recurrence of hunger after meal. 

 Fat-soluble vitamins. 

 

 

  هدرجة الدسم: -9

را  في كما أن الدسم السائلة أكثر تواف غير المشبعةاألحماض الدسمة في الدسم المشبعة أكثر ثباتية من 

يتم تحويل الدسم السائلة صناعيا  إلى الشكل الصلب عبر الهدرجة لذلك  الطبيعة من الدسم المشبعة

إرجاع بعض من الروابط وبوجود وسيط مناسب مثل النيكل. تعمل عملية الهدرجة على المحرضة 

 :مما يؤدي المضاعفة إلى روابط مفردة

 نصهار للدسم مما يجعل الدسم أقسى ويرفع نقطة اال والبنية الكيميائيةتغير الصفات الفيزيائية  -

 على ما يسمى الزبدة الصناعية والسمن النباتينحصل  -

مع تغير البنية الفراغية لألحماض الدسمة حيث تتواجد األحماض الدسمة  عملية الهدرجة تترافق -

وتؤدي الهدرجة   Cis وحيدة وعديدة عدم اإلشباع في الظروف الطبيعية بالشكل المقرون الدسمة

 .trans ق لتحول للشكل المفرول
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 Structural Lipids in Membranesالدسم البنيوية في األغشية  -11

تشكل الفوسفولبيدات والغليكولبيدات معا  مع البروتينات وحدات بنائية في بنية األغشية الخلوية وهي 

شية هي األغ الدسم التي تتواجد فيإن تتواجد بنسب مختلفة في األغذية من منشأ حيواني ونباتي. 

)مثل جزيئة  hydrophilicإحدى النهايات للجزيء محبة للماء أي أن : amphiphilicثنائية األلفة 

ألغشية البيولوجية ا. إن ميزة hydrophobicللماء )وهي ثمالة األسيل( واألخرى كارهة الفوسفور( 

 هي طبقة الدسم المضاعفة، والتي تلعب دور حواجز لعبور الجزيئات القطبية واأليونات 

Structural Lipids in Membranes 

The central architectural feature of biological membranes is a double layer of lipids, 

which acts as a barrier to the passage of polar molecules and ions. Membrane 

lipids are amphipathic: one end of the molecule is hydrophobic, the other 

hydrophilic. Their hydrophobic interactions with each other and their hydrophilic 

interactions with water direct their packing into sheets called membrane bilayers. 

 أوالً: بنية الفوسفولبيدات:

 يوجد نوعين من الفوسفوليبيدات وكال النوعين يوجد في بنية األغشية الخلوية:

  Glycerophospholipidsالنوع األول يحوي الغليسيرول 

 ,.Sphingophospholipidsالنوع الثاني يحوي سفينغوزين 

وهي الفوسفولبيدات التي تحوي الغليسرول في  Glycerophospholipidsالغليسيروفوسفولبيد  -5

ائية يرتبط فيها هي ليبيدات غش بنيتها وهي المجموعة الرئيسية من الفوسفولبيدات. الغليسيروفوسفولبيد

حمضين دسمين برباط استري إلى الكربون األول والثاني لجزيئة غليسرول، وبدورها مجموعة 

الفوسفات )المحمولة على الكربون الثالث للغليسيرول( ترتبط مع مركب يحوي على هيدروكسيل مثل 

  المحب للماءطبي ويشكل هذا الجزء الرأس الق ،التالي(السيرين والكولين )الشكل 

من جزيئة  األولعندما يتم استبدال الحمض الدسم في الموقع  Plasmalogenمركبات  تتشكل

الغليسروفوسفولبيد بمجموعة ألكيلية غير مشبعة وبرابطة إيتيرية مع الغليسيرول )وليس رابطة إسترية( 

 ية النسيج العصبي وفي العضلة القلبفي  الفوسفوريةحيث تتواجد هذه الدسم 
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STRUCTURE OF PHOSPHOLIPIDS 
There are two classes of phospholipids: those that have glycerol as a backbone 

and those that contain sphingosine. Both classes are found as structural 

components of membranes, and both play a role in the generation of lipid-signaling 

molecules. 

A. Glycerophospholipids 

Phospholipids that contain glycerol are called glycerophospholipids (or 

phosphoglycerides). Glycerophospholipids constitute the major class of 

phospholipids. All contain (or are derivatives of) phosphatidic acid (diacylglycerol 

with a phosphate group on the third carbon. The phosphate group on phosphatidic 

acid can be esterified to another compound containing an alcohol group. 

 Plasmalogens: When the fatty acid at carbon 1 of a glycerophospholipid is 

replaced by an unsaturated alkyl group attached by an ether (rather than by an 

ester) linkage to the core glycerol molecule, a plasmalogen is produced. For 

example, phosphatidylethanolamine (abundant in nerve tissue) and 

Phosphatidalcholine (abundant in heart muscle) is the other quantitatively 

significant ether lipid in mammals 

 

 

طويل  وهي تحتوي على كحول أميني Sphingophospholipidsالسفينغوفوسفولبيدات  -5

طويل السلسلة دسم عن الغليسيرول. يتصل حمض  عوضا   sphingosineهو السفينغوزين  السلسة
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بنى السفنغوفوسفو  أساس وهو ceramideإلى المجموعة األمينية من السفينغوزين مشكال  السيراميد 

 .لبيدات

 ايثانول فوسفو وأ فوسفوكولين على تحتوي التي السفنغوميلين نذكر السفينغوفوسفولبيدات أنواع من

 الميلين في خاص بشكل السفنغوميلين تبرز. السيراميد مع متصلة قطبية رأسية كمجموعات  أمين

myelin العصبونات بعض محاور ويعزل يحيط غشائي غمد هو الذي 

 

 

 اللبيدات السكرية  -2

تحتوي كما يوحي االسم على مكونات دسمة ومكونات سكرية. على غرار السفينغوفوسفو لبيدات  

)إذا  طويل متصل إلى كحول أميني هو السفينغوزين  تحتوي على جزيئة سيراميد أي حمض دسم

 السيراميد هو طليعة كال  من السفينغولبيدات سواء كانت فوسفورية أو غليكوزيدية(  . تختلف

غليكوسفينغولبيد عن السفينغوميلين بأنها ال تحتوي فوسفات وأن جزءها القطبي عبارة عن وحيد 

فينغولبيدات تتواجد الغليكوس سكاريد أو أوليغوسكاريد تصل مباشرة إلى السيراميد برابطة غليكوزيدية.

 في كل مكونات األغشية في الجسم لكن بشكل أساسي في األنسجة العصبية. 

 التالي يظهر أنواع الدسم المختلفة:في الشكل 
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 واد الدسمةتحديد كمية الم -11

 
 طريقة سوكسيليه:  -1

ساسية ، لكن المشكلة االوهي الطريقة المرجعية الستخالص الدسم من األغذية تتميز بدقتها العالية

والحاجة إلى كمية كبيرة من المحالت العضوية في كل  في هذه الطريقة تتمثل بالزمن الطويل

عملية استخالص باإلضافة إلى استخدام مصدر حراري. تعتمد هذه الطريقة مبدأ االستخالص 

 المتكرر حيث تكاثف أبخرة المذيب العضوي في المكثف وتتساقط فوق العينة في كل مرة 

 
 
 
 
 
 

 
 االستخالص بالمحالت العضوية:   -2

تتم باستخدام أحد المحالت العضوية أو مزائج منها مثل إيتر البترول، الهكسان, إيزوبروبانول 

 غيرها. يتم التخلص من المحل بالتبخير 
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 Werner Schmidt Method استخالص الدسم بطريقة  -3   

تتضمن هذه الطريقة تهضم البروتينات الموجودة باستخدام حمض مركز، الحقا  يتم  

الدسم بواسطة الكحول اإليتيلي وإيتر البترول واإليتر اإليتيلي. أخيرا  يتم التخلص استخالص 

 من محالت االستخالص بواسطة التبخير والحصول على الدسم.

عزل المواد الدسمة بالتثفيل:-4  

وهي تقنية بسيطة تعتمد على خواص المواد الدسمة المتمثلة بكون كثافة المواد الدسمة أقل بالمقارنة 

ع الماء بحيث تطفو على السطح في بعض المنتجات بتأثير عمليات الخض والتحريك السريعة دون م

 الحليب خاصة(دسم الحاجة إلى استخدام الحرارة )يمكن تطبيقها لعزل 

 :Gerber Methodطريقة غيربر  -5

 متعتمد هذه الطريقة على استخدام الكحول األميلي وحمض الكبريت المركز الذي يقوم بهض 

البروتين وترسيبه وبالتالي يسهل تحرر الدسم. يتم فصل الدسم بواسطة القوة الطاردة المركزية 

 )مثفلة غيربر(, وبعدها يتم قراءة النسبة المئوية للدسم على أنبوب غيربر.

 

 :الدسم على وتأثيرها الحرارية المعالجة -12
الغذاء خالل التصنيع والتخزين يعزى تعتبر المواد الدسمة من أهم العوامل المسؤولة عن تدهور جودة 

ذلك إلى: قابليتها لحدوث األكسدة وقدرتها على تعزيز أكسدة المكونات الغذائية االخرى مثل 

 البروتينات.

 أكسدة الدسم -12-1

تتعرض المواد الدسمة لألكسدة التلقائية، لألكسدة المحفزة بالضوء، لألكسدة المحفزة بالحرارة، 

األنزيمات ضمن شروط مختلفة حسب كل آلية، وتعد الحموض الدسمة عديدة ولألكسدة المحفزة ب

 اإلشباع من أكثر األهداف تعرضا  لعملية األكسدة. 

تشكيل جذور حرة عبر تفاعل متسلسل مكون من ثالث مراحل مبينة في الشكل  تتضمن آلية األكسدة

 التالي:

 المرحلة األولى وهي مرحلة البدء وتشكيل الجذور الحرة -

 حرةشكيل المزيد من الجذور التتالمرحلة التالية وهي مرحلة التطاول وتسمى أيضا  باالنتشار وفيها  -
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 المرحلة األخيرة وهي مرحلة االنتهاء حيث تتشكل نواتج مستقرة. -

للمواد  Primary oxidationنواتجا  لألكسدة األولية  Hydroperoxidesتعتبر فوق األكاسيد  

ألكسدة األولية عند توافر الشروط المالئمة لتشكل مجموعة من المركبات مثل الدسمة. تترقى عملية ا

األلدهيدات, الكيتونات, الكحوالت, الفحوم المشبعة, الحموض العضوية, والمركبات الطيارة حيث تعتبر 

للمواد الدسمة. تعتبر الطرائق المعتمدة على  Secondary oxidationجميعها نواتج لألكسدة الثانوية 

ياس نواتج مرحلتي األكسدة األولية والثانوية من أكثر الطرائق المستخدمة في قياس سويات األكسدة ق

 حيث يسمح قياس سويات هذه المركبات بتحديد درجة أكسدة الّدسم في المنتج الغذائي للدُّسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرائق المستخدمة في قياس سويات األكسدة للمواد الدسمة:  -12-2

 تصنف إلى:

 طرائق تعتمد على قياس التغييرات بالمكونات األولية: .1

من أكثر األهداف تعرضا  لألكسدة، وبالتالي فإن تتبع تغيرات تعتبر الحموض الدسمة عديدة اإلشباع  

( يسمح بقياس مستوى األكسدة Fatty acid profileالتي تطرأ على مستوى تركيبها ونسبها )

 تقانة الكروماتوغرافيا الغازية الحاصلة. يمكن تحقيق ذلك من خالل 

 طرائق تعتمد على قياس الجذور الحرة المتشكلة: .2

 يتم خاللها قياس كمية الجذور الحرة المتشكلة والتي تعبر بدورها عن عملية األكسدة الحاصلة 
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 طرائق تعتمد على قياس نواتج األكسدة األولية: -3

كما ذكر سابقا  والتي يمكن قياس  Hydroperoxidesتتضمن األكسدة األولية تشكيل فوق األكاسيد 

(. يكون معدل تشكيل فوق PV) Peroxide Valueسوياتها باستخدام مشعر قرينة البيروكسيد 

تعتبر  PVاألكاسيد مرتفع خالل المرحلة األولى فقط من عملية األكسدة وينخفض بعدها )لذلك فإن 

 Peroxide Valueة(. يعتبر مشعر قرينة البيروكسيد مشعرا  حساسا  فقط للمرحلة األولى من األكسد

(PV.من أكثر المشعرات استخداما  لتقييم جودة الدسم والزيوت خالل اإلنتاج والتخزين ) 

 بطرائق عديدة منها:  PVيمكن قياس سويات 

         قياس سويات قرينة البيروكسيد باستخدام مطيافية األشعة تحت الحمراء                           -

 يستدل على انتهاء العملية من اختفاء لون اليود الحر اليود .مقياس -

 قياس قرينة البيروكسيد بطريقة طيفية لونية أو ما يسمى مقياس الحديد -

 طرق تقيس نواتج األكسدة الثانوية للمواد الدسمة:  -4

تعتبر نواتج األكسدة األولية غير ثابتة ألنها تتعرض لعدة تفاعالت تؤدي لتشكيل مجموعة من    

المركبات كاأللدهيدات, الكيتونات والمركبات الطيارة. تعد هذه المركبات نواتج األكسدة الثانوية وعبر 

 طرق مثل:  دة الثانوية بعدةقياس سوياتها يمكن تقدير األكسدة الثانوية للمواد الدسمة. تقاس نواتج األكس

 :                                                            Thiobarbitoric.acid.(TBA)..التيوباربيتوريك.حمض.طريقة  -

 p-Anisidine.أنيزيدين.بارا.طريقة  -

 : ((GC)الغازية.الكروماتوغرافيا  -

:                                                                                                      Totox.value..التوتوكس.مقياس -

لمرحلتي األكسدة األولية واألكسدة الثانوية, ويعطى بشكل يعبر عن مجمل عملية األكسدة الحاصلة 

دة األولية النوعي لألكس عالقة حسابية تساوي المجموع الحسابي لضعفي قرينة البيروكسيد المشعر

 أنيزيدين المشعر النوعي لألكسدة الثانوية كما هو موضح في المعادلة الحسابية التالية:  -pو 

Totox value = 2 PV + p- An V        
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 تأثيرات أكسدة الدسم: - 12-3

في )و : تسبب أكسدة الدسم خسارة بالحموض الدسمة المهمةتأثيرات على القيمة التغذوية الغذاء -5

)مثل حمض األسكوربيك,  ، خسارة الفيتامينات الضروريةمقدمتها الحموض الدسمة األساسية(

ين(, )مثل الليزين واألرجين وخسارة بالحموض االمينية األساسية والكاروتينات, والتوكوفيروالت(

 وبالتالي تؤدي أكسدة الدسم إلى خسارة بالقيمة التغذوية للغذاء.

أكسدة المواد الدسمة تأثيرات سلبية على مستوى تسبب  الحسية للغذاء:تأثيرات على الخواص  -5

 الخواص الحسية للغذاء من لون، طعم، ورائحة مما يقلل من قبول المستهلك للغذاء. 

تشير الدراسات إلى أن نواتج أكسدة المواد الدسمة تلعب دورا  مؤثرا  في  تأثيرات على الصحة: -3

سرطانات لية المرضية لتعزز االستجابة االلتهابية كما تساهم في اآل العديد من األليات المرضية حيث

 عديدة مثل سرطان الكبد، إضافة إلى دورها في األمراض القلبية الوعائية وارتفاع الضغط.

 

 Rancidityالتزنخ  - 12-4

 يحدث التزنخ بسبب األكسدة أو الحلمهة. 

ا أشرنا في كم تتعرض إلى أوكسجين الهواء لفترات طويلةتتأكسد األطعمة الغنية بالدسم عندما  األكسدة:

لحموض ا متحطيكون الطعم والرائحة غير المستساغين المترافقين مع التزنخ بسبب الفقرة السابقة، 

والتي ينتج عنها ألدهيدات وحموض كربوكسيلية ذات سالسل أقصر  بعد أكسدتها الدسمة غير المشبعة

 للتطاير وهي التي تعطي هذه الرائحة.بالطول وبالتالي أكثر قابلية 

حليب في الكما يحدث تحرر الحموض الدسمة من ثالثي الغليسريد  التزنخ منيمكن أن ينتج  الحلمهة:

 ك إلى رائحة غير مرغوبةوقد يؤدي ذل( بفعل الجرائيم )

 

 

 

 

 



67 
 

 جامعة الشام الخاصة, كلية الصيدلة, كيمياء األغذية ومراقبتها, د. ديمة الدياب
 

 فيتاميناتال

 مقدمة:

يحتاجها الجسم  للصّحة أساسية مواد الفيتاميناتمركبات ذات وزن جزيئي منخفض نسبيا ، الفيتامينات 

بكميات قليلة، وهي ضرورية للعمليات االستقالبية، كما أن عوزها يؤدي لإلصابة ببعض األمراض. 

كافية الحتياجاته، ويعتبر  بكمية اصطناع الفيتامينات أو ال يستطيع اصطناعها اإلنسان جسم يستطيع ال

 فيتامين مثل دقيقة بكميات الجسم يحتاجها الفيتامينات بعض .ثنائيةاست حالة Vitamin D د الفيتامين

B12  مثل حمض األسكوربيك. نسبي ا كبيرة بكميات الجسم يحتاجها الفيتامينات بقية بينما 

طبيعتها معروفة،  تكن لم عشر التاسع القرن نهاية الفيتامينات وحتّى على المبّكر العمل فترة خالل

 والمعادن، والبروتينات المغذيات عالية النقاوة كالدسم والسّكريات واضح هو أنّ  بشكل ذكره تم وما

 التركيب بدقّة محّدد طبيعي غير غذاء بدون جيّدة بصحة الحيوانات على المحافظة تستطيع ال والماء

 حيوان ليمّكن كافي ا كان في اليوم الحليب من صغيرة ملعقة ملئ الغذائي. فمثال   النّظام إلى إضافته يتم

  .الّدقيق التّجريبي الغذائي النّظام على العيش من صغير

 

 : تسمية الفيتامينات -5

 :واسعتين مجموعتين ضمن تصنف الفيتامينات

 K وفيتامين E وفيتامين D وفيتامين A   بالّدسم: فيتامين المنحلة الفيتامينات  -

 أي حمض األسكوربي C وفيتامين B فيتامين مجموعة بالماء: وهي المنحلة الفيتامينات  -

أحرف تبعا  لترتيب  تّم إعطاؤها الكيميائي تركيبها وتوضيح المواد هذه عزل يتم أن قبلو في البداية

، الحقا  تم تحديد بنيتها الكيميائية حيث ..…… A, B, C)تمييزها عن بعضها ) اكتشافها وذلك بغرض

 البيرودوكسين وغيرها.تسمى حاليا : الرتينول, الريبوفالفين, 

 

 لفيتامينات ل العامة مصادرال -2

 إن المصادر العامة للفيتامينات هي:

 يتم الحصول  أن وهي من أهم مصادر الحصول على ما نحتاجه من فيتامينات. يمكن الحمية الغذائية

حيواني المصدر أو الريتنول(، بالمقابل  Aالكاملة )مثل فيتامين  الفعّالة بصيغتها الفيتامينات غذائيا  على
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 ذات الجزيئات وذات الصلة )هذه ض المواد غذائية المنشأبع من جسم اإلنسان في توليدها يتم أن يمكن

 مكني  A  فيتامين المثال سبيل ، فعلى(precursors أو pro-vitaminsالفيتامينات بطليعة  تعرف الصلة

 النّباتات.  والموجودة في الكاروتينات باسم المعروفة والّصفراء البرتقاليّة من األصبغة تشكيل يتم أن

  :االصطناع ضمن الجسم 

 ضوء من كافية كميات يمكن اصطناع بعض الفيتامينات في الجسم مثل فيتامين د ذلك أن وصول  -

ن الشمس  الّشمس ضوء عند غياب لكن نحتاجها، التي د فيتامين كميّة كل أو جزء من صناعة للجلد يمكِّ

 الغذاء. من د فيتامين الحصول على الّضروري من يكون الكافي

الذي  التربتوفان )طليعة فيتامين( األساسي األميني الحمض من اصطناعه يتم أن النياسين فيمكن  -

 الغذائيّة. في البروتينات يتواجد

 1بعض فيتامينات مجموعة ب تصطنع من قبل ميكروفلورا األمعاء ويتم االستفادة منها مثل ب  -

  أخيراً يمكن اصطناع بعض الفيتامينات في المخبر 

 

 الفيتامينات الذوابة في الدسم -3

 : Vitamin A فيتامين آ -3-1

مين آ فيتا سمىي إضافة إلى الكاروتينوئيدات. الرتينولفي التغذية العامة مصطلح فيتامين آ يشير إلى 

ة الريتنول بالمقابل تتحول الكاروتينوئيدات نباتية المصدر في األمعاء الّدقيقب المستخلص من دسم الحليب

األكثر أهميّة من الكاروتينوئيدات هو البيتا كاروتين الموجود بغزارة في وبسهولة إلى فيتامين آ الحر 

 رى. الجزر وفي نباتات أخ

 الوظيفة والعوز: 

فيتامين آ ضروري من أجل تشكل األرجوان البصري، ومن أجل سالمة األغشية المخاطية والخاليا 

يسبب العوز بداية العشى الليلي وفي  الظهارية كما أنه ضروري من أجل تمايز الخاليا وتكاثرها.

 ( xerophthalmiaاإلبصار ) المراحل المتقدمة من العوز تصبح قرنيّة العين سميكة وجافة وتعيق

 : الغذائية المصادر

يتواجد فيتامين آ في العديد من األطعمة الحيوانية الشائعة مثل الكبد، الحليب كامل الدسم ومشتقاته، 

البيض. تعتبر الخضار المورقة الخضراء مصدر غني بهذا الفيتامين )يجب أن يتم طبخ الخضار حتى 
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ناسب بشكل ميعتبر الجزر المصدر األغنى بالبيتا كاروتين، كما يعتبر عصير الجزر  ,طريّة( تصبح 

 المتصاص الكاروتين كبير

 الثباتية:

يعتبر كل من الريتنول وبيتا كاروتين ثابتة أثناء الّطبخ ولكن التّعّرض لضوء الّشمس يقلّل بشكل سريع 

في زجاجات شفّافة بعيد ا عن الضوء، كما  من كميّة فيتامين لذلك يجب أن يتم حفظ الحليب الموضوع

 يتخرب بالضوء أثناء تجفيف الفواكه 

 السمية:

أو  هتكون ساّمة. تنصح النّساء الحوامل أو الالتي يحّضرن للحمل بعدم اإلكثار من Aفيتامين الزيادة من 

 جنة.المشوهة لأل Aوذلك نظرا  لتأثيرا فيتامين )الكبد(  من األغذية الحيوانية الغنية به

 

 فيتامين د -3-2

تقوم بالمرحلة األولى من  فهي الّجلد سطح على البنفسجية فوق األّشعة أو الّشمس ضوء يسقط عندما

 ثم بسيط تعديله بشكل يتم حيث الكبد إلى الدم ضمن والذي يعبر الكوليكالسيفيرول, ويعطي فيتامين د

 إلى الّدم عبر بشكله الفعال والذي يذهبويتشكل فيتامين د  تعديالت إضافية تتم حيث الكليتين إلى

  .تأثيراته حيث يمارس الهدفية النّسج

 المصادر الغذائية:

في األغذية  فيتامين يوجد تعتبر األسماك من أهم المصادر، تليها الكبد، كلية، صفار البيض والزبدة. ال 

 هو تدعيم الحبوب به للحصول عليه سهولة األكثر النباتية والمصدر

 ثابت ال يتخرب بالطهي والتخزينالثباتية: 

 الوظيفة والعوز:

الوظيفة األساسية لفيتامين د هو تحسين امتصاص الكالسيوم وتكلس العظام لذلك عند نقص الوارد من 

فيتامين د يتطور الكساح عند األطفال وتلين العظم عند الكبار كما يؤثر على تركيز كالسيوم الدم من 

 خالل تأثيره على جارات الدرق. 
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 Eفيتامين  -3-3

 أكثرها ن المركبات المتشابهة )توكوفيروالت وتوكوترينوالت( ،م مجموعة من الفيتامين هذا يتكّون

  (alpha-tocopherol) - توكوفيرول هو الفا الغذاء في فعاليّة  فيزيولوجية والموجود

 :الغذائية المصادر

)الزيوت النباتية الصالحة للتغذية مثل زيت دوار الشمس  الخضراوات من زيوت العديد في تتواجد

 والذرة وغيرها(، الزيوت المستخلصة من القمح، المكسرات )جوز، لوز، فستق(. 

 الوظيفة والعوز:  

المعروف عنه أهميته لزيادة الخصوبة عند الرجال والنساء كما يعرف عنه ايضا  دوره كمضاد أكسدة 

إن عوزه نتيجة الحمية الغذائية نادر الحدوث وذلك لكثرة  .لخالياا كل أجل من ضروريلذلك فهو 

 مصادره 

 الثباتية:

 الطعام من تخّرب مئوية، يزيد تقطيع درجة 511 من أعلى حرارة في حتّى جد ا ثابت E فيتامين

 الفيتامين، كما تزيد خسارة الفيتامين أثناء عملية تنقية الزيوت النباتية. 

 
 K  فيتامين -3-4

ا في النّباتات، والمنتشرة الواسعة المرتبطة المواد من لمجموعة يستخدم عام اسم   النباتات في خصوص 

ا الخضراء المورقة  الّدقيقة.  الحيوانية والكائنات المنتجات بعض في وأيض 

ا األكثر الوظيفة  الّدم. لتخثّر الالزمة المواد إنتاج تسهيل هي وضوح 

 

 الفيتامينات الذوابة في الماء -4

 (1 ب التيامين )فيتامين -4-1

 تيامين.  تدعى متبلورة ملونة مفردة جزيئة عن عبارة 5ب فيتامين

 على الحصول تفاعالت في :الجسم خاليا كل في استقالب الكربوهيدات في يساهم الوظيفة والعوز:

 أكبر. 5الّطاقة وكلما كانت الحمية الغذائية معتمدة أكثر على الكربوهيدات كانت الحاجة لفيتامين ب

الذي يتظاهر  beri-beriبري  بالبري يمكن أن يتطور العوز خالل شهر من عدم التناول ما يعرف

 الشهيّة ويتطور ألعراض عصبية بفقدان



71 
 

 جامعة الشام الخاصة, كلية الصيدلة, كيمياء األغذية ومراقبتها, د. ديمة الدياب
 

 

 يتواجد بشكل رئيسي في القلب والكبد والكلية، كما بتواجد في الحبوب الكاملة  :الغذائية المصادر

 الثباتية: 

 األبيض  الّطحين على للحصول الحبوب الكثير منه أثناء عمليات التحضير مثل طحن تتم خسارة -

مختلفة الأثناء عمليات الطهي وكذلك يتخرب  البنفسجيّة( إلى تخّربه فوق األشعّة (الّشمس يؤدي ضوء -

  الطويل والتحميص والشوي مثل الغلي

 

 (2ب الريبوفالفين )فيتامين -4-2

الجسم ويساهم بالعديد من الوظائف وفي مقدمتها  خاليا كل في 5ب فيتامين يتواجد :والعوز الوظيفة

  الّدسمة كما يساهم في تفاعالت اصطناع  واألحماض الغلوكوز استقالب خالل الطاقة تحرير تفاعالت

DNA  الخاليا وتكاثر األنسجة وبالتالي بتفاعالت نمو.  

 يكفي ثالثة أشهر  5يحتوي الجسم على مخزون من ب

 : الغذائية المصادر

الحليب من المصادر الجيدة لكن يجب  . الكبد األطعمة وعلى رأسها كل في عملي ا 5ب فيتامين يتواجد

 لتخربه باألشعة فوق البنفسجية الّشمس وذلك لضوء شفافة ومعّرض زجاجات الحليب في يحفظ أال

 خالل ساعاتوبالوسط القلوي  يتخربّ ، الطهيوالحموض وكذلك أثناء  بالحرارة الثّبات شديد الثباتية:

 .البنفسجيّة( فوق الّشمس )األشعّة بضوء قليلة

 

)النياسين(   3فيتامين ب -4-3  

تحرير يدخل في تركيب اإلنزيمات التي تسهم بو حمض النيكوتينيك أو النيكوتين أميدالوظيفة: يسمى 

الطاقة من البروتينات والكربوهيدرات والدسم. يظهر في المناطق التي تعتمد الذرة كغذاء رئيسي، 

 .ثم يتطور إلى أعراض عصبية يتظاهر بداية بأعراض جلدية حيث يؤدي العوز لمرض البالغرا وهو

يق القمح الكامل ومعظم الحبوب الكاملة محتوى عالي من الكبد واللحوم، دقتمتلك  :الغذائية المصادر

 . ثباتية جيدةالنياسين ما عدا الذرة

 6 ب فيتامين -4-4
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 الفوسفوريّة.  ومشتقاتهم بيريدوكسامين بيريدوكسين، بيريدوكسال، ب تعرف جزيئات عدة من معقّد

 من العديد في أنزيمي كمرافق تتصّرف التي فوسفات هي البريدوكسال بيولوجي ا الفعالة الجزيئة

 .التفاعالت

 الوظيفة والعوز:

 محّددة أمينية أحماض تحول تفاعالت ينجز باستقالب البروتين فهو أساسي بشكل 6 ب يرتبط فيتامين

 .الهيستامين إلى الهيستيدين تحّول, السيروتونين إلى التربتوفان : تحولأساسية، مثال   إلى مواد

حاجة مع عائدة بشكل أساسي للوارد من البروتين، حيث تزداد هذه ال 6تعتبر الحاجة من فيتامين ب

 نادرا  ما يتطور العوز و زيادة استهالك البروتين

 الثباتية:

  .الفيتامين أغلب خسارة إلى األبيض واألرز األبيض الخبز إنتاج من أجل الحبوب طحن يؤدي -

 ويتخرب بتأثير القلويات الطعام وإعداد طبخ أثناء 6 ب فيتامين بكميّة تحدث خسارة هامة -

 الكبد والحبوب الكاملة كالقمح والرز غير المقشور :الغذائية المصادر

 

 (9الفوليك )فيتامين ب حمض -4-5

 الخالياو يلعب دورا  هاما  في سرعة انقسام الخاليا كالخاليا المولدة للدم في نقي العظمالعوز والوظيفة: 

يتطور العوز بسرعة ذلك أن مخزونه في الجسم يكفي شهرين وهو يتطور نتيجة الحمية . في األمعاء

الغذائية الفقيرة به. يؤدي عوز الفيتامين إلى فقر الدم ضخم األرومات أما نقص حمص الفوليك عند 

 الحامل يؤدي للضرر بالجنين ويمكن أن يؤدي لإلجهاض.

 : الغذائية المصادر

 في المنتجات الحيوانية مثل الكبد, كما يتواجد بالحبوب الكاملةالخضار داكنة الخضرة 

 الخسارة:

 تفقد عمليات الطهو وتحضير الطعام كمية كبيرة من حمض الفوليك وخاصة إذا تم طهي الطعام مرتين 

 (12ب الكوبوالمين )فيتامين -4-6

 وهي cobalamins تسّمى الكوبوالمينات المواد من لمجموعة المعطى االسم هو 55 ب فيتامين

  الّدقيقة األمعاء قبل من داخل الجسم إلى تمتص أن يمكن التي األضخم الجزيئات

 طبيعي: بشكل لتنمو 55 ب فيتامين الخاليا كل تحتاجالوظيفة والعوز: 
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 ضروري لتكوين كريات حمراء سليمة -

 األنسجة العصبيةأي ضروري لسالمة  النّخاعين غمد اصطناع أجل من ضروري -

 وغيرها من التأثيرات. عوزه لتطور فقر الدم العرطل وألذية عصبية لذلك، يؤدي -

سنوات ولذلك فإن عوزه يتطور ببطء  1يمتلك الّشخص البالغ جيّد التغذية مخزون يكفي ألكثر من  

وليتم ذلك االمتصاص يجب أن يتم ارتباط الفيتامين بمادة تسّمى العامل داخلي المنشأ وشوارد 

هذا الكالسيوم. هذا العامل الداخلي موجود ضمن العصارة الهضمية للمعدة وغالبا  ما يكون نقص 

 .55العامل هو المسبّب األساسي لفقر الّدم العرطل أكثر منه نقص الوارد الغذائي من فيتامين ب

 

 األغذية الحيوانية : الغذائية المصادر

 

 حمض األسكوربيك -4-7
ذو الفعالية األقل من    D-ascorbic و L-ascorbic acid األسكوربيك صيغتين لحمض يوجد

 Lالشكل 

 الوظيفة والعوز:

ا األكثر الوظيفة  حاوي غذائي نتيجة نظام يحدث أن منع األسقربوط الذي يمكن هي وشهرة وضوح 

وفواكه طازجة. يساعد في تحسين امتصاص  خضار على حاوي غير حتّى أو جد ا قليلة كميّات على

 الحديد كما يحسن من النشاط الفيزيائي ويساعد في التئام الجروح

الّشفاء،  صعبة الجديدة نازفة، الجروح جلدي، لثّة بداية بنزفتتجلى أعراض مرض األسقربوط 

 .المفاصل ضمن النّزف

  والبروكولي الملفوف القرنبيط، البرتقال، هي المصادر الجيّدة: الغذائية المصادر

 الثباتية:

 .الفيتامين تخّرب من الّساطع والضوء العالية الحرارة درجات تسّرع 

 

  واحدات الفيتامينات: -5

( باألشكال الصيدالنية و لكن يعبر عنها بالغذاء بواحدات أخرى mg, μgيعبر عن الفيتامينات ب )

 . ( %IU , USP, DVمثل ) 
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ذات النشاط  وهي الواحدة التي تقيس كمية المادة IU   International Unit الواحدة الدولية -1-5

على النشاط الحيوي أو التأثير، وتختلف من  اعتمادا   اللقاحات( الهرمونات، )الفيتامينات،البيولوجي 

 :مثال  مادة ألخرى 

IU 1     50من حمض األسكوربيك تكافئ حيويا) µg   من )L-ascorbic acid    . 

IU 1  من فيتامينD 0.025حيويا تكافئ) μgمن ) calcipherol. 

المستهلك : وهي قيمة مرجعية غذائية لمساعدة Daily value (DV%)  الحاجة اليومية  -1-5

ذا حيث تعبر للمستهلك ماذا سيزود هية لتكوين حمية غذائية صحية الستخدام معلومات اللصاقة الغذائ

 الغذاء كنسبة مئوية من المعايير األساسية.

 تحليل الفيتامينات -6
لى عيتم التحديد الكمي والكيفي الفيتامينات لغايات تقييم كفاءة النظام الغذائي، تحسين التغذية البشرية 

 .مستوى العالم وضمان دقة المعلومات الواردة على اللصاقة الغذائية

الفيتامين من  يتم استخالص حيث تحضير العينة لمقايسة الفيتامينيسبق تحليل الفيتامينات عملية 

يستخلص حمض  مثال  العينة بعدة طرق )الحرارة، الحمض، القلويات، المذيبات، األنزيمات( 

 األسكوربيك على البارد بوجود )حمض ميتافوسفوريك/ حمض الخل( 

 تصنف مقايسات الفيتامينات كالتالي: طرق تحليل الفيتامينات: -6-1

- Bioassays  .المقايسات الحيوية: ضمن اإلنسان والحيوان 

- Microbiological assays .المقايسات الميكروبيولوجية: باستخدام البكتيريا ووحيدات الخلية 

- Physiochemical assays  المقايسات الفيزيوكيميائية مثل السبكترفوتومتر والطرق

 الكروماتوغرافية 

يتم اختيار إحدى الطرق السابقة اعتمادا  على عوامل عدة منها: دقة  معيار االختيار للمقايسة:

 قة، عوامل اقتصادية، وغيرها قابلية تطبيق الطريقة ومضبوطية الطري

 الطرق الحيوية: -1 -6-1

 Dمثال: تكون المقايسة الحيوية لفيتامين ( B12وفيتامين  Dتطبق لبعض الفيتامينات )فيتامين 

 على الحيوانات وتقوم على قياس تكلس العظام ودراسة عوزه.



75 
 

 جامعة الشام الخاصة, كلية الصيدلة, كيمياء األغذية ومراقبتها, د. ديمة الدياب
 

 الطرق الميكروبيولوجية:  -6-1-2

يتناسب نمو األحياء الدقيقة )بكتريا، خمائر، ....( مع متطلباتها لفيتامين محدد ومن  مبدأ الطريقة:

 صفاتها:

 تتم عبر استخدام األحياء الدقيقة -

 تعتبر محدودة للفيتامينات المنحلة بالماء وذات حساسية ونوعية لكل فيتامين.  -

 تعتبر مستهلكة للوقت ويجب االلتزام التام بالبروتوكول التحليلي. -

 تجرى عبر زرع الخالصة على أطباق بتري ومقارنتها مع عياري  -

 يتم الكشف عن نمو األحياء الدقيقة بتشكل العكارة أو إنتاج الحمض وغيرها -

( علما  أنه لكل فيتامين 3من الفيتامينات التي تعاير بهذه الطريقة حمض الفوليك والنياسين )ب -

 إلجراء االختبارمنهما طريقة استخالص من العينة و نوع جرثومي 

 

 الطرق الفيزيوالكيميائية:  -6-1-3

يعتبر هذا الفيتامين حساس األشعة فوق البنفسجية، الهواء، الحرارة المرتفعة، الرطوبة : Aفيتامين 

 يجب تجنب الظروف المعاكسة لثباتيته لذلك أثناء مقايسته 

 

 

 

 

 

 

 : Eفيتامين 

ومن ثم يمكن التحليل  Aوتراعى النقاط ذاتها التي يجب االنتباه لها أثناء استخالص ومقايسة فيتامين 

 .العينة بمحل عضوي مناسب مباشرة )الهكسان مثال (. يتم حل HPLCبتقانة 

 

 النقاط الواجب االنتباه لها مبدأ الطريقة

 KOHتصبن العينة بوجود ● 

 استخالص الفيتامين بمحل عضوي● 

 HPLCتطبيق تقنية ● 

 استخدام الضوء الخافت● 

 تجنب تفاعل األكسدة● 

 تبخير المذيب تحت النيتروجين● 
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 : Cفيتامين 

دي -2،6يتأكسد حمض األسكوربيك ويتحول إلى دي هيدرو حمض األسكوربيك بوجود مركب 

 كلوروإندوفينول ويستدل على نهاية التفاعل بظهور لون وردي: 

 

حمض أكسدة  حيث يتم Microfluorometricحمض األسكوربيك بطريقة  مقايسةيمكن أيضا  

تفاعل دي هيدرواألسكوربيك مع أورتو فينيلين , يليل ذلك دي هيدرو األسكوربيك ← األسكوربيك 

 تشكل مركب مفلور وبالتالي دي أمين 

 بالفلورة بعد عملية استخالصهما 2وب 1كما يمكن معايرة فيتامين ب

 جدول للمقارنة بين طرق تحليل الفيتامينات: 

 

 الطرق الميكروبيولوجية  الطرق الفيزيوكيميائية  الطرق الحيوية 

 تستهلك وقت طويل  ●

 ال تتطلب االستخالص أحيانا   ●

يقتصر التحليل في بعض األحيان  ●

على الحيوانات في حال عدم توفر 

 المعدات الالزمة 

 تتطلب االستخالص  ●

تعطي المحتوى الكلي لفيتامين  ●

 محدد في مادة محددة 

 وغيرها HPLCتستخدم تقنية  ●

 تتطلب االستخالص  ●

للفيتامينات  فقطتستخدم  ●

 الذوابة بالماء 

 تستهلك وقت طويل  ●

 في التعديلإجراء  ال تتطلب ●

 حال كانت كمية العينة قليلة 
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 البروتيناتالحموض األمينية, الببتيدات, 

 مقدمة إلى بنية البروتينات 

تعتبر البروتينات جزيئات عضوية كبيرة الحجم حاوية على اآلزوت وهي ذات بنية معقدة. تتألف 

البروتينات من أحماض أمينية مرتبطة مع بعضها بروابط ببتيدية تشاركية لتشكل سلسلة ببتيدية. 

عتبر ي α amino acid.نوع ألفا الوحدة األساسية المشكلة للبروتينات هي األحماض األمينية من 

 الوزن الجزيئي العالي هو الصفة المميزة للبروتينات

 األحماض األمينية كوحدات البناء األساسية للبروتينات -1

 تعريف الحموض األمينية:  -1-1

األحماض األمينية هي أحماض كربوكسيلية عضوية تم فيها استبدال ذرة هيدروجين واحدة على األقل 

, إلخ . إلى ألفا, بيتا, غامامن سلسلتها الهيدروكربونيلية بمجموعة أمينية. تصنف األحماض األمينية 

 .يليةمجموعة الكربوكسوذلك اعتمادا على موقع ذرة الكربون الحاملة للمجموعة األمينية بالنسبة إلى ال

 

وكما هو واضح في الشكل السابق فإن األحماض األمينية العشرين تشترك بامتالكها ذرة كربون غير 

متناظرة في الموقع ألفا ما عدا الغليسين ويقصد بذرة الكربون الغير متناظرة أنها تحمل أربع متبادالت 

 Rة الكربوكسيلية، الهيدروجين والمجموعة مختلفة وهذه المتبادالت المجموعة االمينية، المجموع

هي ذرة هيدروجين أما في باقي  Rوإن أبسط األحماض األمينية هو الغليسين حيث تكون المجموعة 

 أن تكون أليفاتية أو حلقة عطرية أو تحوي مجموعات أخرى, Rاألحماض األمينية فيمكن للمجموعة 

 األحماض األمينة العشرين موضحة في الشكل التالي:
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كل حر في الخلية بشوهي تتواجد األحماض األمينية التي ال تدخل في تركيب البروتين  يوجد بعض

بروتيني.  غاما أمينو بوتيريك  )مستقلب لمركبات أخرى( أو يمكن أن تكون جزء من مركب آخر غير

  غير البروتينية التي تتواجد بشكل حر وهو ناقل عصبي.أسيد هو مثال عن األحماض األمينية 

 

 proteogenic amino تركيب البروتينالداخلة بتصنيف األحماض األمينية  -1-2

acids) (: 

وهي تحمل مجموعة أمينة على  L األحماض األمينية التي تدخل في تركيب البروتين هي من الشكل  

 تصانيف ألحماض األمينية:الكربون في الموقع ألفا. حاليا  يوجد ثالثة 

 التي تحملها:   R تصنيف األحماض األمينية تبعاً لبنية السلسلة الجانبية 2-1- 1

أحماض أمينية مع سلسلة جانبية غير قطبية وغير مشحونة مثل الغليسين، األالنين, الفالين, الليوسين,  -

 اإليزوليوسين, ميتيونين.
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ن ير مشحونة مثل السيرين، ثيرونين, سيستئين, , أسبارجيأحماض أمينية ذات سلسلة جانبية قطبية غ  -

 وغلوتامين

أحماض أمينية ذات سلسلة جانبية مشحونة مثل الليزين, األرجينين, حمض األسبارتيك, حمض   -

 الغلوتاميك, الهيستيدين.

 وفانالفينيل االنين والتربت أحماض أمينية ذات سلسلة جانبية تحمل حلقة عطرية: مثل التيروزين,  -

 تصنيف األحماض األمينية تبعاً لألهمية الفيزيولوجية:  -1-2-2 -

 حيث تصنف إلى أحماض أمينية أساسية، نصف أساسية، غير أساسية -

األحماض األمينية األساسية: ال يمكن اصطناعها في الجسم من مركبات أخرى لذلك يجب تزويد  -

الجسم بها من خالل الطعام. األحماض األمينية األساسية هي ثمان أحماض أمينية  وهي الفالين, 

 الليوسين, إيزوليوسين,  تريونين, فينيل أالنين, تربتوفان, ليزين, ميتيونين.

 نية نصف األساسية: وهي األرجينين و الهيستيديناألحماض األمي -

األحماض األمينية غير األساسية: حيث يمكن اصطناعها في الجسم وبكمبات كافية من األحماض   -

األالنين, السيرين,   الغليسين،األمينية األساسية أو من مكونات أخرى. هذه األحماض األمينية هي 

 , حمض الغلوتاميك, البرولين, الغلوتامين, األسبارجين.التيروزين, السيستئين, حمض األسبارتيك

 يظهر في الجدول التالي الحاجة اليومية من الحموض األمينية األساسية: 

 

 

 

 

 

 

 

 شعير،والفي القمح  حمض أميني محدد التريونين الحبوب،بروتين  في حمض أميني محددالليزين 

ي ف حمض أميني محددالتريبتوفان  واللحم،في بروتينات الحليب  حمض أميني محددالمتيونين 

 .والذرة والرزالكازئين 

 

الحمض 
األميني 
 األساسي

 ملغ/كغ

)في  
 اليوم(

 الحمض األميني األساسي
 ملغ/كغ

)في اليوم(   

Valine  10 Threonine 7 

Leucine 14 Methionine +Cysteine 13 

Isoleucine 10 Phenylalanine    +Tyrosine 14 

Lysine 12 Tryptophan 3.5 
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Classifications of proteogenic amino acids  
All protein amino acids are L-amino acids bearing an NH2 group on the carbon at 

α -position:  

Three classifications of amino acids are currently adopted:  

1. Structural classification, based on the structural features of side-chain 

radicals of amino acids: 

 Amino acids with nonpolar, uncharged side chains: e.g., glycine, alanine, 

valine, leucine, isoleucine, proline and methionine.  

 Amino acids with uncharged, polar side chains: e.g., serine, threonine, 

cysteine, asparagine and glutamine.  

 Amino acids with charged side chains: e.g., aspartic acid, glutamic acid, 

histidine, lysine and arginine  

2- According to their biological or physiological importance: 

 Amino acids are also subdivided into three groups: essential, half-essential, and 

nonessential.  

 Essential amino acids cannot be synthesized in the organism from other 

compounds; therefore, they must be supplied to the organism as taken with 

the food. For the human organism, eight amino acids are essential. These are 

acids: valine, leucine, isoleucine, threonine, lysine, methionine, phenylalanine, 

and tryptophan.  

 Half-essential amino acids: such amino acids are arginine and histidine.  

 Nonessential amino acids are synthetized by the organism in adequate 

amounts from essential amino acids or other compounds. The remaining 

amino acids are included among nonessential amino acids. They are glycine, 

alanine, tyrosine serine, cysteine, aspartic acid, glutamic acid, asparagine, 

glutamine and proline,  
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 صفات الحموض األمينية -2-1

 األمينية لألحماض الفيزيائية الصفات -1-3-1

  :الضوئية الفعالية -1-3-1-1

 كيرالي مركز يعتبر لذلك مختلفة كيميائية مجموعات بأربعة األميني الحمض في α   الكربون يتصل

(chiral )متناظرة ال كربون ذرة هي الكربون ذرة أن أي ضوئية فعالية مركز أو 

(asymmetric carbon )وه األمينية األحماض بين الضوئية الفعالية من الوحيد واالستثناء 

 ذرة تملك التي األمينة األحماض تظهر. هيدروجين بذرتي تتصل ألفا الكربون ذرة أن ذلك الغليسين

. إنانتيوميرات أنهما أي المرآة في لبعضهما خياالن وهما L, D هما بشكلين متناظرة ال كربون

 األمينية لألحماض ويمكن L الشكل من البروتين تركيب في تدخل التي األمينية األحماض تكون

 أن ينيةاألم األحماض لبعض يمكن أخيرا  . الجراثيم وفي النباتات بعض في تتواجد ان D الشكل من

 مثل اإليزوليوسن. متناظرة ال كربون ذرتي تمتلك

 

 

1- Optical properties of amino acids 

The α-carbon of an amino acid is attached to four different chemical groups and 

is, therefore, a chiral or optically active carbon atom. Glycine is the exception 

because its α -carbon has two hydrogen substituents and, therefore, is optically 

inactive. Amino acids that have an asymmetric center at the α -carbon can exist in 

two forms, designated D and L, that are mirror images of each other. The two forms 

in each pair are termed stereoisomers, optical isomers, or enantiomers. It has been 

found that in general the configuration of the asymmetric group of the naturally occurring 

amino acids is the same as the configuration of this group in L-glyceric aldehyde to which 

the configuration of the L-series of sugars is referred.  

All amino acids found in proteins are of the L-configuration. However, D-amino 

acids are found in some antibiotics and in plant and bacterial cell walls. Isoleucine, 
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threonine and 4-hydroxyproline have two asymmetric C-atoms, thus each has four 

isomers  

 

 االنحاللية: -1-3-1-2

تختلف انحاللية األحماض األمينية بشكل كبير فيما بينها، البرولين مثال  شديد االنحاللية في  في الماء:

الماء كما يمتلك الهيدروكسي برولين والغليسين انحاللية جيدة في الماء، في حين أن انحاللية السيستئين 

 في الماء. ضمانحاللية األحاالوالتيروزين قليلة. يمكن إلضافة الحموض واألسس أن تحسن من 

إن االنحاللية في المحالت العضوية قليلة والسبب في ذلك أن األحماض  في المحالت العضوية:

األمينية ذات صفات قطبية بشكل عام. كل األحماض األمينية غير ذوابة في اإليتر أما االنحاللية في 

 اإليتانول فإن البرولين والسيسئين منحلين نسبيا  به. 

2- Solubility 

In water: The solubilities of amino acids in water are highly variable. Besides the 

extremely soluble proline, hydroxyproline, glycine and alanine are also quite 

soluble. Other amino acids are significantly less soluble, with cysteine and tyrosine 

having particularly low solubilities. Addition of acids or bases improves the 

solubility through salt formation.  

In organic solvents: The solubility in organic solvents is not very good because of 

the polar characteristics of the amino acids. All amino acids are insoluble in ether. 

Only cysteine and proline are relatively soluble in ethanol. 

 

 االمتصاصية في المجال فوق البنفسجي -1-3-1-3

تمتص األحماض األمينية العطرية )تريبتوفان, فنيل أالنين, تيروزين( الضوء في المجال فوق 

, أما nm 230-200عند  , وnm  511-531البنفسجي مع امتصاص أعظمي عند طول موجة

. يكون تحديد nm  511-551 الهيستدين والسيستئين والميتيونين فيتم االمتصاص عند طول موجة

 .nm 280 المحتوى من البروتينات والببتيدات بقراءة االمتصاصية عمد طول موجة 

3- UV-Absorption 

Aromatic amino acids such as phenylalanine, tyrosine and tryptophan absorb in 

the UV range of the spectrum with absorption maxima at 200–230 nm and 250–
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290 nm. Absorption readings at 280 nm are used for the determination of proteins 

and peptides. Histidine, cysteine and methionine absorb between 200 and 210 nm. 

 

 الصفات الحمضية األساسية لألحماض األمينية -1-3-1-4

تحتوي األحماض األمينية في محلول مائي على مجموعة حمضية ضعيفة )المجموعة الكربوكسيلية( 

ومجموعة قلوية ضعيفة )مجموعة األمين( كما تحتوي األحماض األمينية الحمضية والقاعدية على 

لجانبية. بالتالي فإن األحماض األمينية الحرة وبعض األحماض مجموعة قابلة للتشرد في سلسلتها ا

 األمينية المشاركة في الرابطة الببتيدية يمكن أن تتصرف كوقاء.

 

 تشرد المجموعة الكربوكسيلية واألمينية في الحمض األميني )االالنين كمثال( -1-3-1-5

منخفض بروتون كما يظهر في  pHفي  تحمل كال  من المجموعة األمينية والكربوكسيلية لألالنين

تتشرد المجموعة الكربوكسيلية وتعطي بروتون للوسط  pH. عند ارتفاع (form 1)الشكل التالي 

ألنه يحوي على  zwitterion (form 2)حيث يتشكل نتيجة لذلك ثنائي قطب يسمى األيون التوأم 

وجبة والشحنة اإلجمالية له تكون صفر )أي أنه في نقطة عة متشردة سلبية ومجموعة متشردة ممجمو

 (.isoelectric pointالتعادل الكهربائي 

 قلوي, تحمل الحموض األمينية شحنة سالبة pHأي  pHارتفاع عند استمرار 

 

 التفاعالت الكيميائية للحموض األمينية -1-3-2

وهي تفاعالت المجموعة الكربوكسيلية واالمينية التي تحملها في الموقع ألفا, ويضاف لها المجموعات 

العائدة للسلسة الجانبية. كما يوجد التفاعالت التي تحدث بالحرارة العالية ويقصد بها تفاعالت 

 . المعالجة الحرارية لألغذية أثناء الجانبيةرفية ومجموعات السلسلة المجموعات الط
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 الصفات الحسية للحموض األمينية -1-3-3

يكون لها طعم اللحم. تميل  نمعتدلة كما يمكن أ مرة، حلوة،يمكن أن تكون كبريتية الطعم، 

التعرف وهي أقل كمية من الحمض  الحموض األمينية بالشكل ل للطعم المر. ويوجد ما يسمى عتبة

 (recognition threshold value)التي يمكن بها تمييز الطعم  األميني

 بعض الحموض األمينية: -2-2
 (%30-25      الغليسين: يتوافر بكثرة في البروتينات الليفية مثل الكوالجين -

 (%9( وفي في الجيالتين )%35بكثرة في فيبروين الحرير ) يتواجد: األالنين -

 الثالثية البنيةساهم بالتداخالت الكارهة للماء التي تساهم بثباتية تليوسن,إيزوليوسن:  فالين، -

 البرولين: يتوافر بكثرة في الكوالجين -

التريونين والسيرين: ترتبط على مجموعة الهيدروكسيل التي تحملها هذه الحموض األمينية جزيئة  -

 سكر مثال  

  :السيستئين: يتعرض بسهولة لألكسدة وينتج عن ذلك عدة مركبات كما هو موضح بالشكل التالي -

 

تحديدا  البنية بثبات بنية البروتين و زيئتين من السيستئينالناتجة عن تفاعل جتسهم جسور الكبريت 

دة في يعمل كمضاد أكسدة لذلك له فائ متجاورتين،الثالثية وهي تتشكل بين ثمالتي سيستئين غير 

 التجميلية وثبات العجين. الصيدالنية،الصناعة 

 

الحرارية لألغذية معطياُ العديد من المركبات المتيونين: يتأكسد بسهولة أثناء كل عمليات المعالجة  -

 :إال أن ذلك يؤدي لخسارته



85 
 

 جامعة الشام الخاصة, كلية الصيدلة, كيمياء األغذية ومراقبتها, د. ديمة الدياب
 

 

 

 :الليزين: ويخضع لعدة تفاعالت مثل -

األكسدة كما يظهر في الشكل التالي )حيث يتشكل ليزين ألدهيد الذي يدخل بدوره بتفاعالت  -5

 أخرى( 

 

 

 

الالكتوز كما هو موضح المرجعة حيث يتفاعل مع الغلوكوز أو مع مع السكريات التفاعل  -5

 بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 يمكن أن يتفاعل الليزين مع المركبات الكربونيلية وثنائيات الكربونيل. -3

 تصالب البروتين ويعتبر مركب ليزينوأالنين أحد المركبات الناتجة أثناء تصالب البروتين -4

 في الشكل التالي كمية ليزينواالنين في بعض األغذيةيظهر
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زء من جنين: أيضا  تتم خسارته بتفاعل األكسدة والتفاعل مع المركبات الكربونيلية. ياألرج -1

 حلقة اليوريا وطليعة ألول أوكسيد أآلزوت وتؤدي حلمهته القلوية لألورنيتين.

 الهيستيدين: له قوة دارئة في الوسط الفيزيولوجي. ينتج األمين الحيوي الهيستامين منه -

والتيروزين: يؤدي عوز الفينيل أالنين هيدروكسيالز إلى نقص تكون التيروزين وتراكم الفينيل أالنين  -

 مستقلبات الفينيل أالنين. يتم تشكل التيرامين بدءا  من التيروزين.

أساس  الكامل،بالتربتوفان: وتتم خسارته باألكسدة فيما تؤدي الحلمهة الحمضية للبروتين لخسارته  -

 ل مركبات الكاربوالين بدءا منه عبر التفاعل مع الغلوكوز.ججكالصطناع السيروتونين. تتش

 

 مثل:  كما يوجد بعض الحموض األمينية الخاصة )التي ال تتشكل عبر ترجمة المعلومة الوراثية(

- Hydroxylysine 4 و-Hydroxyproline وهي تتواجد بكثرة في البروتينات الليفية 

- β-alanine ( أنسيرين , كارنوسين :الببتيدات الثنائيةتتواجد في ,)بالينين 

- derivate of S-alkylcysteine; derivate of S-alkylcysteine sulfoxide   تتواجد

 في التوم والبصل
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- GABA  ناقل عصبي لكن يتواجد في األغذية بشكل حر في الحمضيات 

- DOPA يتواجد بشكل حر في الفاصولياء 

o Citrulineيتواجد بشكل حر في الجبس 

- Betaine (glycinebetaine) يتواجد بشكل حر في الشوندر السكري 

- Sarkosine  يتواجد في اللحوم وعصارات اللحوم 

- Creatine  يتواجد في اللحوم وعصارات اللحوم 

 

a. مصادر الحموض األمينية 

 يتم الحصول على الحموض األمينية بالطرق التالية:

 االصطناع الكيماوي -

 االستخالص )الحلمهة( -

 الميكروبيولوجياإلنتاج  -

 اإلنتاج اإلنزيمي -

 ويوضح الجدول التالي بعض استخدامات الحموض األمينية:، العزل -
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أخيرا  ال بد من القول أنه يوجد عدة تقنيات لتحليل الحموض األمينية مثل الطرق الكروماتوغرافيا 

في المجال فوق البنفسجي أو بعد اشتقاقها وتحوليها لمركبات ذات امتصاصية في المجال  لقياسوا

كما يمكن استخدام كروماتوغرافيا التبادل األيوني ومن ثم االشتقاق بالننهيدرين, يمكن  البنفسجي،فوق 

 أيضأ استخدام الكروماتوغرافيا الغازية بعد إجراء االشتقاق عليها. 

 

 الببتيدات -6

دية وهي رابطة أميدية تسمى الرابطة الببتي والبروتين عبراألحماض األمينية في الببتيدات ترتبط  -

رابطة تتشكل بين المجموعة الكربوكسيلية على الكربون ألفا من الحمض األميني األول والمجموعة 

األمينية على الكربون ألفا من الحمض األميني الثاني. على سبيل المثال يشكل الفالين واألالنين 

عادة تكون المجموعة األمينية ببتيدية )الشكل التالي(. عبر رابطة  valylalanineثنائي الببتيد 

-C)إلى اليسار والمجموعة الكربوكسيلية الطرفية الحرة  (N-terminal)الطرفية الحرة 

terminal)   إلى يمين السلسلة, لذلك عند قراءة السلسة الببتيدية فإنها تقرأ من اليسار إلى اليمين

(N- to the C,) 

 
 

إن ارتباط عدة أحماض أمينية مع بعضها ينتج عنه سلسلة غير متفرعة هي سلسلة عديد الببتيد وكل  -

ألنها الجزء الذي يبقى من  ”residue“مكون من مكونات سلسلة عديد الببتيد هذه تسمى بالثمالة  

الحمض األميني بعد فقد جزيئة الماء أثناء تشكل الرابطة الببتيدية. من الجدير بالذكر أنه أثناء تسمية 

- ,ine-عديد الببتيد تتغير أسماء جميع األحماض األمينية التي تدخل في بنيته والتي لها الالحقة )

an, -ic, or -ate)  إلى الالحقة–yl لحمض األميني المشكل للنهاية )ماعد اC     فال تتغير

والليوسين  والغليسين  ) (N-terminal. على سبيل المثال ثالثي الببتيد المتكون من الفالين )الحقته(

(C-terminal)  يسمى فاليل غليسيل ليوسينvalyl glycyl leucine 
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حوبا  بدرجات حرارة يحتاج تحطم الرابطة الببتيدية إلى التعرض لحمض أو قلوي مركز مص -

 مرتفعة كما يمكن حلمهتها بطرق إنزيمية

المجموعات المشحونة في عديد الببتيد تتكون من المجموعة األمينية الطرفية الحرة والمجموعة  -

ويضاف إليهم أي مجموعة مؤينة موجودة في السلسلة الجانبية  الطرفية الحرةالكربوكسيلية 

في الرابطة الببتيدية قطبيين ويشاركان  C=O and –NH –للحمض األميني. إن المجموعتين 

 بروابط هيدروجينية في البنية الثانوية للبروتين 

عندما   oligopeptidesحمض أميني حيث يسمى أوليغوببتيد  511-5تتكون الببتيدات من  -

ثمالة حمض  511-51عندما يحوي   :polypeptidesثمالة, ويسمى بوليببتيد  51-5يحوي 

 ثمالة حمض أميني 511أميني ويعتبر بروتين عندما يحوي أكثر من 

 :ومن أهم الببتيدات نذكر -

 Aspartame 

 Glutathione 
 Carnosine, Anserine, Balenine تمييز اللحوم عن بعضها     
 Bioactive peptides  
 nisin 

 
 Peptide bond 
In proteins, amino acids are joined covalently by peptide bonds, which are amide 

linkages between the α-carboxyl group of one amino acid and the α-amino group 

of another. For example, valine and alanine can form the dipeptide valylalanine 

through the formation of a peptide bond. Peptide bonds are not broken by 

conditions that denature proteins, such as heating or high concentrations of urea. 

Prolonged exposure to a strong acid or base at elevated temperatures is required 

to hydrolyze these bonds non enzymically. 

o Naming the peptide: By convention, the free amino end (N-terminal) of the 

peptide chain is written to the left and the free carboxyl end (C-terminal) to the 

right. Therefore, all amino acid sequences are read from the N- to the C-terminal 

end of the peptide. For example, the order of the amino acids in the dipeptide 

valylalanine is “valine, alanine.” Linkage of many amino acids through peptide 

bonds results in an unbranched chain called a polypeptide. Each component 

amino acid in a polypeptide is called a “residue” because it is the portion of the 
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amino acid remaining after the atoms of water are lost in the formation of the 

peptide bond. When a polypeptide is named, all amino acid residues have their 

suffixes (-ine, -an, -ic, or -ate) changed to -yl, with the exception of the C-terminal 

amino acid. For example, a tripeptide composed of an N-terminal valine, a glycine, 

and a C-terminal leucine is called valyl glycyl leucine. 

 

 البروتينات -7

 تبط األحماضترترتبط األحماض األمينية العشرين التي تتواجد عادة في البروتين برابطة ببتيدية. 

األمينية لتوليد جزيئة البروتين ببنيتها المعقدة وشكلها ثالثي األبعاد، ويمكن فهم هذه البنية المعقدة عبر 

 اعتبار جزيئة البروتين مرتبة عبر أربعة مستويات تسمى: البنية األولية، الثانوية، الثالثية والرابعية.

 

 

 primary structure of protein  البنية األولية للبروتين 4-1

 لمشكلة للبروتين بالبنية األوليةا sequence of amino acidsيسمى تسلسل األحماض األمينية 

لتي اترتبط األحماض األمينية في البروتين عبر الرابطة الببتيدية  ويمكن تحديده كما سنرى الحقا .

نية األميني األول والمجموعة األمي تتشكل بين المجموعة الكربوكسيلية على الكربون ألفا من الحمض

إن الرابطة الببتيدية ال تتحطم عبر الظروف التي تؤدي إلى  .على الكربون ألفا من الحمض األميني

تمسخ البروتين مثل التسخين أو التراكيز العالية من اليوريا، حيث يحتاج تحطيمها إلى التعرض 

 كما يمكن حلمهتها بطرق إنزيمية. لحمض أو قلوي مركز مصحوبا  بدرجات حرارة مرتفعة

a. وائية إن العمود الفقري لعديد الببتيد ال يظهر بشكل بنية عشد: البنية الثانوية لعديد الببتي

ثالثية األبعاد وإنما يملك ترتيب منتظم للحموض األمينية المتوضعة بجانب بعضها في السلسة الخطية 
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 βيتا وية للبروتين ومن أمثلتها الحلزون ألفا وصفائح بلعديد الببتيد. يسمى هذا الترتيب البنية الثان

bend (βturn)   .تعتمد البنى الثانوية على الروابط الهيدروجينية    والبنى فوق الثانوية 

α-Helix )البنية اللولبية ألفا )الحلزون ألفا 

ثبت بنية الحلزون ألفا من خالل روابط هيدروجينية بيين األوكسيجين من المجموعة الكربونيلية في تت

ثماالت حموض  عدةعلى بعد  من الرابطة الببتيدية – NH –الرابطة الببتيدية والهيدروجين  األميدي

 أمينية إلى األمام في عديد الببتيد. 

 صفائح بيتا

ة حيث تدخل بها كل مكونات الرابطة االببتيدية في السلسة الببتيدية وهي شكل آخر من البنية الثانوي

ها بدءا  )أي تتوازى مع بعض. يمكن أن تكون صفائح بيتا بشكل متوازي بتشكيل روابط هيدروجينية

 أو غير متوازي  ( -Nمن النهاية  

 

b. البنية الثالثية للبروتين 

. FOLDINGالبنية األولية للبروتين هي التي نحدد الحقا  بنيته الثالثية وإن البنية الثالثية تشير إلى 

بنية البروتينات الكروية بكثافة عالية للذرات )تراص( في الجزء المركزي أو العمود الفقري  تتصف

مجموعات المحبة للماء للجزيئة بحيث تكون السالسل الجانبية الكارهة للماء متجهة إلى الداخل وال

  :بروتين هيالتداخالت التي تثبت البنية الثالثية لل.للسالسل الجانبية متوضعة على سطح جزيئة البروتين

بحيث تكون  (SH–): وهي رابطة تشاركية تتشكل من مجموعتي سلفهيدريل روابط ثنائي الكبريت -

 بطة ثنائية الكبريت هذه السيستين.كل واحدة منها موجودة في ثمالة سيستئين ويتشكل نتيجة الرا

 دوراً في التداخالت الشارديةوالروابط الهيدروجينية و التداخالت الكارهة للماءكما تلعب كل من  -

 البنية الثالثية للبروتين

-  
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Tertiary structure 

The primary structure of a polypeptide chain determines its tertiary structure. 

“Tertiary” refers both to the folding of domains (the basic units of structure and 

function, and to the final arrangement of domains in the polypeptide. The structure 

of globular proteins in aqueous solution is compact, with a high-density (close 

packing) of the atoms in the core of the molecule. Hydrophobic side chains are 

buried in the interior, whereas hydrophilic groups are generally found on the 

surface of the molecule. 

Interactions stabilizing tertiary structure: 

Disulfide bonds: A disulfide bond is a covalent linkage formed from the sulfhydryl 

group (–SH) of each of two cysteine residues, to produce a cystine residue. Other 

interactions are: Hydrophobic interactions, Hydrogen bonds, Ionic interactions 

 

c.  للبروتينات الرابعية البنية 

 سلسلة من أكثر نم تتكون البروتينات بعض لكن واحدة ببتيد عديد سلسلة من تتكون البروتينات بعض

 سالسل من ةواحد وكل كامل بشكل مختلفة أو بعضها مع متطابقة غير تكون أن يمكن والتي ببتيد عديد

   subunit. وحدة بتحت يسمى الحالة هذه في الببتيد عديد

ترتيب تحت الوحدات هذه فيما بينها يسمى بالبنية الرابعية للبروتينات. تتماسك تحت الوحدات هذه مع 

 مثل الرابطة الهيدروجينية والرابطة الشاردية والتداخالت الكارهة للماء تشاركيةبعضها بروابط غير 

 

 تصنيف البروتينات باألغذية -8

ما بينها كالوزن البروتينات فيتختلف صفات . ألغذية كما هو موضح بالشكل التاليالبروتينات باف تصن

 مقاومة التمسخ, القيمة البيولوجية واألساسية،الصفات الحمضية  الماء،االنحاللية في  الجزيئي،
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 هضم البروتين -9

يتم هضم البروتينات في المعدة وفي االثني عشر بشكل أساسي ينتهي هضم البروتينات في المعدة 

أخيرا  تقوم  ,بعديدات ببتيد في حين تقوم البروتياز البنكرياسية بتحوليها إلى ثنائيات وثالثيات ببتيد

شكلين التاليين يظهر في الإنزيمات في لمعة األمعاء بتحويل ثنائيات وثالثيات الببتيد إلى حموض أمينية. 

اإلنزيمات الهاضمة المشاركة بهضم البروتين كما يظهر مواقع انفصال الرابطة الببتيدية بفعل انزيمات 

 الحالة للبروتين القادمة من البنكرياس
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 Biological value القيمة البيولوجية -11

 تقاس بعدة طرق مثل: غ بروتين 100 /القيمة البيولوجية عدد غرامات البروتين المتشكلة في الجسم 
 

 Biological Valence (BV)  
 
 The Net Protein Utilization (NPU) 

             NPU= protein content G2- protein content G1/protein intake*100 

 
 Protein Efficiency Ratio (PER)  

     PER= Weight gain (g)/Available protein (g) 
 

 Protein Digesitibility Corrected Amino Acids Score (PDCAAS) PDCAAS=  (mg 
of essential amino acid per g of test protein / mg of essential amino acid per 
g of reference protein)* digestibility percentage 

 

100*
FNIN

FNUNIN
BV
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 صفات البروتينات -11

 يمكن تلخيصها بما يلي:تمتلك البروتينات العديد من الصفات 

a. الخواص الفيزيائية  

 التشرد -

 الكتلة الجزيئية -

 انحاللية -

b. الخواص البيوكيميائية : 

 هرموناتوإضافة إلى دورها كإنزيمات  حيث تلعب دورا  هاما  كبروتينات تغذية وكبروتينات بنيوية

 .نقل الغازاتوعوامل تخثر ودورها كبروتينات  وأضداد

c.  األغذيةالخواص الوظيفية في 

 يندرج ضمن صفات البروتينات أيضأ قدرتها على: 

 قدرتها على تشكيل الرغوة  -

 قدرتها على تشكيل الهالم )يمكن أن يكون الهالم عكوس أو غير عكوس( -

 قدرتها على تشكيل المستحلبات  -

 وبشكل عام فإن البروتينات ذات الوزن الجزيئي المنخفض واالنحاللية بالماء هي األقدر على ذلك
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 التغيرات التي تصيب البروتينات خالل المعالجة الحرارية لألغذية -12

a. تمسخ البروتين Protein Denaturation  

وتخريب البنية الثانوية والثالثية للبروتين  unfoldingينتج تمسخ البروتين عن إزالة طي البروتين 

لكنها ال تترافق مع حلمهة الرابطة الببتيدية للبروتين. ومن العوامل التي تسبب تمسخ البروتين نذكر 

الحرارة، المحالت العضوية والمزج الميكانيكي واألسسس والحموض القوية وشوارد المعادن 

ي يتم فيع عودة البروتين إلى حالة الطي مرة أخرى بعد الثقيلة. يمكن للتمسخ أن يكون عكوس والذ

ها . لكن في الواقع فإن معظم البروتينات ال تعود لحالت)مثل البروتينات الليفية( زوال العامل الممسخ

 وتكون عادة البروتينات المتمسخة عكوس )البروتينات الكروية( ،بعد التمسخ أي أنه تمسخ غير 

   غير ذوابة في الماء ولذلك تترسب في المحاليل.

Denaturation of proteins 

Protein denaturation results in the unfolding and disorganization of the protein’s 

secondary and tertiary structures, which are not accompanied by hydrolysis of 

peptide bonds. Denaturing agents include heat, organic solvents, mechanical 

mixing, strong acids or bases, detergents, and ions of heavy metals such as lead 

and mercury. Denaturation may, under ideal conditions, be reversible, in which 

case the protein refolds into its original native structure when the denaturing 

agent is removed. However, most proteins, once denatured, remain permanently 

disordered. Denatured proteins are often insoluble and, therefore, precipitate 

from solution. 

 

b. يب البروتينات خالل تصنيع األغذية: وتتم بآليات وأشكال مختلفة مثل:التغيرات التي تص 

  non-enzymatic reaction التغيرات غير اإلنزيمية -

  oxidation األكسدة -

  بروتين(-)تداخل بروتين  protein cross-linkage تصالب البروتينات -

)التفاعل بين والبروتين وكل من الجذور الحرة والبيروكسيدات     دسم - تداخالت بروتين -

 والمركبات الكربونيلية وثنائية الكربونيل النتاجة عن أكسدة الدسم(

  مواد فينولية - تداخالت بروتين -
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 تحليل البروتينات -13

a.   :تحديد المحتوى العام من البروتينات 

 تحديد المحتوى العام من اآلزوت )كلدال( -

 طريقة زرقة الكوماسي()مثل طريقة البيوريت, وطريقة براد فورد, و اللونيةالطرق  -

 القياس في المجال فوق البنفسجي -

 التألق -
b.  أو البروتين تحديد األحماض األمينية الداخلة في تركيب عديد الببتيد 

الخطوة األولى في تحديد البنية األولية لعديد الببتيد هي تحدد هوية وكمية األحماض األمينية الداخلة في 

ساعة.  54لمدة  551تركيبه، حيث يتم بداية حلمهة عينة نقية من البروتين بحمض قوي وفي حرارة 

األمينة  ية وتحرير األحماضتعمل هذه المعاملة القاسية لعينة عديد الببتيد على تحطيم الرابطة الببتيد

التي تدخل بتركيبه والتي يمكن فصلها الحقا  بكروماتوغرافيا التبادل الكاتيوني ومن ثم كشفها وتحديدها 

 كميا  عبر مفاعلتها مع كاشف الننهيدرين الذي يشكل لون بنفسجي مع معظم األحماض األمينية. 

 

Determination of the amino acid composition of a polypeptide 

The first step in determining the primary structure of a polypeptide is to identify and 

quantitate its constituent amino acids. A purified sample of the polypeptide to be 

analyzed is first hydrolyzed by 

strong acid at 110°C for 24 hours. This treatment cleaves the peptide bonds and 

releases the individual amino acids, which can be separated by cation-exchange 

chromatography. The separated amino acids contained in the eluate from the 

column are quantitated by heating them with ninhydrin—a reagent that forms a 

purple compound with most amino acids, ammonia, and amines. The analysis 

described above is performed using an amino acid analyzer. 

 

  Nتحديد ترتيب الببتيد من النهاية الطرفية  -9-3

بهدف تحديد موقع الحمض  Nيعتبر تحديد ترتيب الببتيد عملية واسعة االنتشار بدءا  من النهاية الطرفية 

 Edmanاألميني في السلسلة الببتيدية. ومن أجل ذلك يمكن استخدام عدة كواشف مثل كاشف إدمان 

reagent خفيفةم ثمالة الحمض األميني الطرفي في ظروف قلوية سالذي يستخدم لو. 
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Sequencing of the peptide from its N-terminal end 

Sequencing is a stepwise process of identifying the specific amino acid at each 

position in the peptide chain, beginning at the N- terminal end. 

Phenylisothiocyanate, known as Edman reagent, is used to label the amino-

terminal residue under mildly alkaline conditions.  

 رارة،حيمكن ترسب البروتين أي فصله بعدة عوامل مثل عمليات فصل البروتين وترسيبه:  -9-4

 .المحالت العضوية والمزج الميكانيكي واألسس والحموض القوية وشوارد المعادن الثقيلة

الطرق ب الفصل يتم بمقياس الطيف الكتلوي, كما يمكن لطرائق يمكن أن: تحديد الوزن الجزيئي  -9-5

 الكروماتوغرافية المختلفة الفصل بالرحالن الكهربائي أن تساعد في تحديد الوزن الجزيئي لبروتين ما.
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 تفاعالت السمرة في األغذية

Browning reaction 

 تقسم تفاعالت السمرة في األغذية إلى: 

  اإلنزيميةالسمرة تفاعالت enzymatic browning reaction  

 الغير إنزيمية السمرة تفاعالت non-enzymatic browning reaction  وبدورها تقسم :

 إلى:

  (caramelization) الكرملة -

 (Maillard reaction) تفاعل  ميارد -

 تخرب حمض االسكوربيك -

 

 السمرة اإلنزيمية:  -1

 أما الركيزة فهي المواد الفنولية polyphenoloxidase  أوكسيدازيشارك بها إنزيمات بوليفنول 
phenols compounds : 

 

 
 بدورها تشمل هذه اإلنزيمات نوعين كما يظهر في الشكل التالي:

polyphenoloxidase + phenols compounds 



100 
 

 جامعة الشام الخاصة, كلية الصيدلة, كيمياء األغذية ومراقبتها, د. ديمة الدياب
 

 
 

التفاعالت تلون الخضار والفواكه وخاصة بعد قطعها ويمكن إيقاف هذا التفاعل بعدة  تسبب هذه
 طرق مثل:

 معالجة حرارية heat tearment أي إيقاف نشاط اإلنزيم : 

 خفض فعالية الماء  decrease of water activity  

  التحكم بدرجةpH 

 
   2

SO
   addition of sulfur dioxide 

 إضافة حمض األسكوربيك oxidation prevention by the addition of 

antioxidant like ascorbic acid 

  منع األكسدة  بهدف األوكسجينإزالةoxygen removal 

  معقدات للمعادنإضافة  chelating agent  

 

 المركبات الفنولية كركيزة إلنزيم البولي فنول أوكسيداز -2

د المستقلبات النباتية. تمتلك بنى كيميائية متنوعة مع وجوتعد المواد الفنولية واحدة من أكبر مجموعات 

آالف البنى المعروفة حتى اآلن وهي تشترك بامتالكها حلقة الفنول. تنشأ المركبات الفينولية في 

النباتات من الحمض األميني فينيل أالنين الذي يعطي حمض السيناميك، وعبر سلسلة من التحوالت 

عديد من أنواع المركبات الفينولية كالحموض الفينولية والكومارينات الحيوية يتم الحصول على ال

 )الشكل التالي( ومركبات الليغنان والتانينات والستيلبينات والفالفونوئيدات

1- Monophenol monooxygenase 
(tyrosinase) 

 
 
 
 

 

2- Catechol oxidase 
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جرت دراسة المركبات الفينولية على نطاق واسع لما تتمتع به من فوائد صحية ولمساهمتها في الوقاية 

من العديد من األمراض المتعلقة بالشيخوخة كالسرطان واألمراض القلبية الوعائية واألمراض 

إلى خواصها  ةتعزى التأثيرات المفيدة للمركبات الفينوليالعصبية التنكسية كداء ألتزهايمر والخرف. 

حيث تقوم بكنس المانحة للهيدروجين  بمجموعات الهيدروكسيلالمضادة لألكسدة العائدة لغناها 

scavenge  الجذور الحرة الضارة بخاليا الجسم، كما تملك عدة تأثيرات أخرى مثل الفعالية المضادة

 لاللتهاب، المضادة للجراثيم، المضادة للتخثر وغيرها.

 

   
 

 

 المركبات الفنولية المجموعات التالية:ونذكر من 

 الحموض الفنولية: -2-1

تختلف كمية الحموض الفنولية من فاكهة ألخرى، وضمن الفاكهة نفسها بين بداية الموسم ونهايته 

 وبين النضج وعدم النضج تظهر بنى بعض الحموض الفنولية في الشكل التالي:
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 مشتقات هيدروكسي حمض البنزوئيك -2-2

 العفص، حمض الفانيليكمن أمثلتها حمض 

Coumarinesًالكوماريناتً -2-3

توجد هذه المرّكبات في الشاي األخضر، القرفة الصينية، وبعض أنواع التوت، أشهرها الكومارينات 

 hydroxycoumarin-7هيدروكسي كومارين -1و coumarinالبسيطة مثل الكومارين 

 

مثل  furanocoumarinsإضافة حلقة الفوران إلى الكومارينات تعطي مرّكبات فوران كومارين 

تتميز هذه المرّكبات بفعاليتها المضادة لألكسدة، المضادة  . psoralenسورالين بالكوميستان وال

 اتية بلاللتهاب، المضادة للبكتيريا، والمسكنة لأللم. كما تعتبر الكوميستان من األستروجينات الن
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 Stilbenesالستيلبيناتً -2-4

ف هذا المركب بقدرته على تثبيط  يعد الريسفيراترول الموجود بكثرة في العنب أكثرها شهرة. ُوصِّ

لك فعالية يمتترقي السرطان وانتشاره وتخفيض خطورة اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية، كما أنه 

الريسفيراترول يسهم في الوقاية من مرض ألزهايمر ظهرت دراسات أخرى أن أ. مضادة لاللتهاب

 األوكسيريفيراترول أكثر فعالية منه.  .والخرف

 

Lignansًً نًمرّكباتًالليغنا -2-5

 من مشتقات غول القرفة.  ( oligomere or dimere) تكاثف جزيئتين أو أكثر وهي عبارة عن 

 

 

توجد مرّكبات الليغنان بكثرة في بذور الكتّان، يتم استقالب هذه المرّكبات بفعل بكتيريا المضيف 

لتعطي مرّكبات الليغنان الداخلية التي تمتلك فعالية فيزيولوجية أعلى من مرّكبات الليغنان النباتية. 

 ادة للورم ومضادةيمكن لمرّكبات الليغنان أن تخفض معدل حدوث السرطان ألنها تملك فعالية مض

، كما أنها تملك فعالية إستروجينية/مضادة إستروجينية ضعيفة فتساهم antimitoticلالنقسام الخيطي 

 بالوقاية من األمراض المعتمدة على الهرمونات مثل سرطان الثدي والبروستات. 

 Tanninsالتانينات  -2-6

انيدين مرّكبات بروأنثوسيمثل كاثفة نحلة والتانينات المتالتانينات الموجد نوعين من التانينات، ي

Proanthocyanidins تكثر مرّكبات بروأنثوسيانيدين في الفواكه )العنب، التفاح، الفريز( إضافة .



104 
 

 جامعة الشام الخاصة, كلية الصيدلة, كيمياء األغذية ومراقبتها, د. ديمة الدياب
 

إلى المكسرات، الكاكاو والنبيذ وهي تسهم في إعطاء النكهة والطعم القابض لهذه المصادر الطبيعية 

 ترسب البروتين. ويمكن أن الشاي،وعادة ال لون لها. التانينات تعطي الطعم القابض عند غلي 

 Flavonoidsالفالفونوئيداتً -2-7

توجد هذه المرّكبات في الفواكه وعصائرها، الخضار والمشروبات )شاي، قهوة، بيرة، نبيذ(. تمثل 

 وتقسم إلى عائالت متعددة هي:المرّكبات الفينولية الفالفونوئيدات المجموعة األكبر من 

  مرّكبات الفالفونولflavonols  مثل الكيرسيتينquercetin .في البصل. 

  مرّكبات الفالفانونflavanones  مثل الهيسبيريتينhesperitin .في الحمضيات 

  مرّكبات األنثوسيانيداتanthocyanidins  مثل السيانيدينcyanidin .في التوت 

  مرّكبات الفالفونflavones  مثل أبيجينينapigenin .في الفليفلة الحمراء 

 

تنتمي األنثوسيانيدات إلى الفالفونوئيدات وتكثر في التوت والعنب. تعد هذه المرّكبات األصبغة الوحيدة 

تقريبا  المسؤولة عن اللون األحمر، األزرق والبنفسجي لمعظم الفواكه والخضار مما شجع على 

 استخدامها كملونات غذائية آمنة وفعالة. 

على انيدات لألنثوسيتتفوق الفعالية المضادة لألكسدة  اللتهاب،ل مضادةتملك األنثوسيانيدات خواصا   

كما يعزى لها , (COX, CYP)تأثير مثبط لبعض اإلنزيمات المؤكسدة وفي الزجاج  Eفيتامين 

 (Angiogenesis)نمو أوعية دموية جديدة  مثبطتأثيرات أخرى مثل 
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 من األستروجينات النباتيةتعتبر مرّكبات اإليزوفالفون في فول الصويا وهي يوجد أخيرا , 

 

 

 

 

  السمرة غير اإلنزيمية: -2

 تقسم بدورها إلى الكرملة، تفاعل ميالرد، تخرب حمض األسكوربيك

 الكرملة:  -2-1

يدخل بتفاعل الكرملة السكريات األحادية بالدرجة األولى، وهو سلسلة من التفاعالت مثل الهدرجة، 

إعادة الترتيب، التحطم وغيرها والتي تنتهي بتطور اللون البني وعادة ما يحدث هذا التفاعل بوسط 

 حمضي أو قلوي. 

مركب  الشكل التالي. يعتبركما يظهر في الهامة ينتج عن هذا التفاعل مجموعة من المركبات 

النواتج الهامة وهو  ( أحدHMF) Hydroxymethylfurfuralهيدروكسي ميتيل الفورفورال 

يعتبر الفركتوز أكثر ميال  من الغلوكوز للدخول في   يعتبر مشعر للمعالجة الحرارية ولجودة العسل.

 هذا التفاعل، 

isoflavone 
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  Maillard reaction تفاعل مايالرد -2-2
 

ومنذ ذلك الحين درس علماء األغذية آلية   1912تم اإلبالغ ألول مرة عن تفاعالت مايالرد في عام  

يشتمل تفاعل ميالرد على سلسلة من اللون البني وتأثيره على مظهر الغذاء والسالمة والجودة الغذائية. 

مركبات الكربونيل والتي تؤدي إلى تكوين مجموعة من التفاعالت الكيميائية بين المجموعات األمينية و

غالبا  ما يستخدم اللون البني .   Maillard reaction products (MRPs) منتجات تفاعل ميالرد

المتحكم به في تطوير النكهة المرغوبة أو الرائحة أو اللون في الطعام بما في ذلك القهوة والخبز وصلصة 

 .ميالرد خالل عملية التصنيع ويستمر خالل التخزينيحدث تفاعل . فول الصويا

كتوز، لوكوز والفرغركزت الدراسات األولى على تفاعل ميالرد على تفاعل السكريات األحادية، خاصة ال 

 لك،ذتم العمل أيضا على الكربوهيدرات. باإلضافة إلى  والالكتوز، كماوالسكرات الثنائية مثل المالتوز 

 كيمياء ميالرد.  فيالدهون والكربوهيدرات  تحطم نواتجتم إجراء العديد من األبحاث لتوضيح دور 

1- glucose 

2- fructose 

3- 1-2 endiole  
4- 2-3 endiole 

5- 3 desoxyglucosone 

 (3DG) 
6- 1 desoxyglucosone 

 (1DG) 
7- 4 desoxyglucosone 

 (4DG) 
8- 
hydroxymethylfurfural 
 (HMF)  
9- glyoxal 
10- methylglyoxal 
11- isomaltol, 12- 
maltol 
13- 
hydroxyacetylfuran 

tel:1912
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Maillard reactions were first reported in 1912. Since then, food scientists studied the 

mechanism of browning and its effects on food appearance, safety and nutritional quality. 

The Maillard reaction or non-enzymatic browning comprises a series of chemical 

reactions between amino groups and carbonyl compounds leading to the formation of a 

variety of Maillard reaction products (MRPs). Controlled browning is often used to 

develop desirable flavor, odor or color in food including coffee, bread and soy bean sauce. 

First studies of the Maillard reaction were focused on the reaction of monosaccharides, 

especially glucose and fructose, and disaccharides such as maltose and lactose. However, 

work has also been carried out on polysaccharides. Additionally, many studies elucidated 

the role of fat and carbohydrate breakdown products such as methylglyoxal in Maillard 

chemistry  

 مراحل تفاعل ميالرد -2-2-1

  لتفاعل مايالرد ثالث مراحل:   

تم وصف التفاعل األولي من قبل العالم ميارد نفسه كما يظهر في الشكل  ميالرد:لة األولية من تفاعل المرح

 عادة ترتيبإلالتالي.  يؤدي التكاثف بين مجموعات األمين والكربونيل إلى تشكيل أساس شيف والذي تخضع 

  APتشكيل . إن أو مركب هينس  Amadori product (AP)ينتج عنه مركب أمادوري المستقر نسبيا 

مشعرًا نوعيًا للمرحلة المبكرة من تفاعل  AP. يعد مركب للعكس ويعتبر وسيطا هاما في كيمياء ميالرد قابل

 .ال تظهر المنتجات التي تشكلت في هذه المرحلة اللون وال االمتصاص في األشعة فوق البنفسجية مايالرد.

The Maillard reaction can be divided into three phases. The primary reactions were 

described by L.C.Maillard himself and are shown in figure 1. The condensation between 

amine and carbonyl groups leads to the formation of labile Schiff-base, which undergoes 

tautomerism yielding the relatively stable aminoketose, the Amadori product (AP).  

Formation of AP is reversible and it is considered an important intermediate in Maillard 
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chemistry (Gerrard 2002). The products which formed in this phase show neither color 

nor absorbance in the UV range (Weigel 2004). 

 
يدخل مركب أمادوري )الناتج في المرحلة األولى للتفاعل(   المرحلة المتوسطة من تفاعل مايالرد: -

وبكميات مختلفة حيث تكون هذه المركبات بالعديد من التفاعالت مما يؤدي لمجموعة من النواتج 

صفراء إلى بنية اللون وتبدي امتصاصية في مجال األشعة فوق البنفسجية. تم عزل العديد من هذه 

ينتج أيضا من  ،الحراريةالذي يستخدم كمشعر للمعالجة  لفورفورالهيدروكسي ميتيل االمركبات مثل 

 .مركب أمادوري مجموعة من المركبات ثنائية الكربونيل التي تدخل بدورها بتفاعل مايالردتحطم 

  Carboxy methyl lysineɛnمركب كربوكسي ميتيل ليزين أيضاَ يتشكل في المرحلة المتوسطة 

CML) )( أمادوري التأكسديينتج من تحطم مركب ).كما هو موضح بالشكل التالي 

the intermediate phase, Amadori products undergo many characteristic reaction leading 

to a huge variety of products in varying yield. These products can show yellow to brown 

color and may absorb light in the UV range. Many products were isolated from this stage 

such as hydroxymethylfurfural (HMF), which has been used as indicator for heat damage .

Rearrangement of the Amadori product can also produce highly reactive dicarbonyl 

compounds such as methylglyoxal which react again with free amino groups leading to 

cross-linking  
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تتفاعل العديد من المركبات ذات الوزن الجزيئي المنخفض  المرحلة النهائية من تفاعل مايالرد: -

ة تماما  غير معروفتتشكل مركبات ذات صيغة معقدة والتي تشكلت في المرحلة األولية والمتوسطة ل

  Melanoidinsتدعى بالميالنوئيدات 

 

The late stage: Many low molecular weight compounds formed during the early 

and intermediate phases react with each other to form heterogeneous polymers 

during the late phase. These products have a dark brown color and are called 

melanoidins 

 :                                                                                                              .مايالرد.تفاعل.تأثيرات.-2-2-2-2
تنتج عن تفاعل مايالرد مركبات تعطي اللون البني المحبب لدى المستهلك حيث يلعب تفاعل مايالرد  

  دورا  مهما  في الصناعات الغذائية مثل المعجنات والبسكويت.

melanoidin 
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 ذويةتدني القيمة التغتؤدي ليؤدي تفاعل مايالرد إلى حدوث مجموعة من التأثيرات السلبية على المنتج 

يحد من قابلية هضم البروتينات وذلك لقدرة األساسية،  األمينيةسبب حدوث ضياع بالحموض ي حيث

, تثبيط اإلنزيمات  Cross Linking Proteinما يدعي بالبروتين المتصالبمركباته على تشكيل 

 . تؤدي الـتاثيرات السابقة إلى تناقص القيمة التغذوية للبروتين.التعزيز من أكسدة البروتينالهاضمة و

 يضا  أ الدراسات بأن بعض نواتج التفاعل سامة مثل األمينات الحلقية غير المتجانسة. تذكر الدراساتتذكر  

 Advanced Glycationمؤديا  لتشكل ما يسمى أن تفاعل مايالرد يمكن أن يحدث في جسم اإلنسان 

End Products (AGEs) ,بالعديد في األمراض وعلى رأسها اختالطات  ةمتورط والتي يعتقد أنها

 السكري. أخيرا  يمكن أن يكون لبعض نواتج تفاعل مايالرد قدرة مضادة لألكسدة

Controlled browning is often used to develop desirable flavor, odor or color in food  

Maillard reaction leads to the loss of nutritional quality due to the degradation of 

essential amino acids, a decrease in protein digestibility (as the result of cross-

linkage)وinhibition of carbopeptidase and enhancing protein oxidation, all of previous 

reaction leads to decrease of the nutritional value. Maillard reaction leads to the 

production of toxic compounds like heterocyclic amine. 

 منع تفاعل ميالرد:  -2-2-3

 التفاعل أو التخفيف منه بعدة أساليب مثل:يمكن منع تطور 

  التحكم بدرجةpH 

 استخدام مركيات الحاوية Thiols  

  استخدامsodium sulfite 

  استخدامAcetylation of lysine 

  استخدامAntioxidants 

 

 تفاعل ميالرد في الحليب: -4 -2-2

تتوافر في الحليب الظروف المالئمة لحصول تفاعل مايالرد بسبب غناه بسكر الالكتوز مع توافر الحموض  

 .االمينية وخاصة الليزين إلى جانب المعالجة الحرارية القاسية



111 
 

 جامعة الشام الخاصة, كلية الصيدلة, كيمياء األغذية ومراقبتها, د. ديمة الدياب
 

األمينية في الموقع إبسيلون من الليزين مما يشكل  يتفاعل الالكتوز مع مجموعة المبكرة،في المرحلة 

 االحق تحطمأمادوري والذي ي مركب إلى ترتيبالطريق إعادة عن والذي يتحول بدوره  Schiff أساس

 Lactulosyllysineما يسمى  أمادوري أويعتبر مركب   .حمض اإلريترونيكو   CML إلعطاء

( مشعرا  CMLفي حين يعتبر مركب )الحليب في مراحله المبكرة  مايالرد فيلتقييم تفاعل  مشعرا  

 معالج حراريا  فقط بكمية قليلة في الحليب ال يتشكلوهو  للمرحلة المتقدمةنوعيا  

 تخربًحمضًاألسكوربيك -3
 

حمض األسكوربيك  بحمض  -D. يســـمى Lو   Dيــــتواجـــد حـــمض األســكوربيك وفق شــكلــين 

 . erythorbic acidأو حمض اإلريتوربيك  Isoascorbic acid (IsoAA)إيزوأسكوربيك 

فعالية مضادة لألكسدة لكن تعادل الفعالية المضادة لمرض   L,Dيمتلك شكال حمض األسكوربيك

، لذلك يعتبر التمييز بين حمض األسكوربيك وحمض Lفقط من فعالية الشكل  D 5%األسقربوط للشكل 

 إيزوأسكوربيك أمراً ضرورياً في التحديد الكمي لحمض األسكوربيك في الغذاء.  

سكوربيك بسرعة وبشكل عكوس إلى حمض األسكوربيك منزوع الهيدروجين الذي يتأكسد حمض األ

ليفقد بذلك  diketo – L- gulonic acid -3 ,2غولونيك  -L–دي كيتو  -3,2يتحول بدوره إلى حمض 

يك يمكن لحمض األسكوربفعالية حمض األسكوربيك بسبب فتح حلقة الالكتون بشكل غير عكوس. 

 بتفاعالت شبيهة بتفاعل ميالرد مما يؤدي إلى تلونات بنية اللونونواتج تخربه أن يدخل 

ًعواملًمنها:ًاألسكوربيكًوتخربهًبعدةأكسدةًحمضًًتتأثر

الحرارة: عند تعرض محلول مائي من حمض األسكوربيك للحرارة، يكون تخربه سريعاً في البداية ثم  -

 ً  يصبح تدريجيا

: يعود التخرب السريع في البداية بشكل أساسي إلى المحتوى من األوكسجين وعند انتهاء األوكسجين -

 pH 1التخرب الهوائياً، عادة ما يكون التخرب الالهوائي أعظمياً عند  يصبحاألوكسجين من الوسط 

- pH الضوء, الوسط 

بخسارة  3Fe+و 2Cu+ل وجـــود الشــــوارد المعدنيــة حيث تتسبب آثار زهيدة من شوارد المعادن مث -

 كبيرة لحمض االسكوربيك

ً بشكل كبير عندما يكون بالشكل الجاف حيث يكون النشاط المائي  - يعتبر حمض األسكوربيك ثابتا

 منخفضاً، لكن عند تواجده في المحاليل فإن خواصه المرجعة تظهر قويةً ويخضع لألكسدة.
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 التلوث الغذائي

Food contamination 

 مقدمة:

 غير يجعله ما على الماء أو الطعام احتواء إلى الغذاء تلوث مصطلح يشير لتلوث الغذائي:اتعريف 

 قد مام سامة كيماوية مواد أو ضارة، دقيقة كائنات كانت سواء الحيواني أو البشري لالستهالك صالح

 .الغذائي التسمم باألمراض أي المستهلك إصابة الغذاء تناول على يترتب

 الغذائي:مصادر التلوث 

  من:( food poisoning)ي التسمم الغذائينتج 

 مواد سامة موجودة بشكل طبيعي في األغذية -

 والتخزين. النقل  التحضير، اإلنتاج،مواد سامة تصل للغذاء خالل  -

 

 الغذائي بعدة إجراءات مثل: التلوثيمكن منع 

ثة  والتشريعات لتنظيماصدار القوانين   -  استخدام المواد الملوِّ

 والتحليلالرقابة   -

 تحديد مصادر التلوث  -

 

 تصنيف ملوثات األغذية:

 يمياويةالتلوث بالمواد الكالدقيقة، التلوث باألحياء  يمكن تصنيف الملوثات في محورين رئيسيين:

 

 .التلوث باألحياء الدقيقة:  -1

 كيف يتم التلوث باألحياء الدقيقة: -1-1

 ملهيح قد لما نظرا   الغذائية، المواد إلى الكائنات هذه إيصال كبيرا   يمكن لإلنسان ان يلعب دورا -

  للجسم. الخارجي السطح على أو والتنفسي الهضمي جهازيه في منها كبيرة وبأعداد
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 المحتوي اتذ البيئات من الميكروبية الملوثات نقل في الوسائل أهم أحد والقوارض الحشرات تعتبر -

 هذهل تلوثا   مسببة الغذائية، المواد إلى والمجاري القمامة تجميع الكائنات كأماكن هذه من العالي

  األغذية.

 األسطحو التقطيع وألواح كالسكاكين األغذية وتحضير إعداد في المستخدمة يمكن أن تكون األدوات -

 لمطلوبةا الصحية الشروط فيها تراع لم إذا األغذية لتلوث رئيسيا   مباشرة مصدرا   لألغذية المالمسة

 استخدامها. عملية وتنظيم نظافتها حيث من

 أو فتخزين الحية، بالكائنات للتلوث الهامة المصادر أحد نفسها الغذائية المواد يمكن أن تكون -

 على تحمل ما )عادة واألسماك والدواجن كاللحوم حيواني أصل من الطازجة األغذية مالمسة

 هلكتست التي تلك سيما ال األخرى غذيةاأل الحية( مع الكائنات من كبيرة أعداد الخارجي سطحها

 يعرف ما لحدوث سيؤدي السلطات تحضير في المستخدمة كالخضراوات طهي دون طازجة

 كه.استهال عند صحية مخاطر هذا يشكل قد وبالتالي بينها فيما التبادلي أو الخلطي بالتلوث

 النباتات ضبع لتلوث هاما   مصدرا   يجعلها مما الدقيقة، األحياء من للعديد طبيعيا   مأوى التربةتعتبر  -

 والجذرية الدرنية كالنباتات التربة تالمس التي تلك خاصة

 

 أهم األحياء الدقيقة المسببة للتلوث الغذائي  -1-2

 من أهم األحياء الدقيقة المسببة للتلوث الغذائي:  إنيمكن القول 

 إيجابية الجراثيمو( كولي اإليشيرشيا, الشيجال, السلمونيال) الغرام سلبية الجراثيم :وذيفاناتها الجراثيم

 (مثالُ  المذهبة والعنقوديات الوشيقية المطثية) الغرام

 وهي تتشكل بفعل التلوث باألحياء الدقيقة أيضا  ومن أمثلتها: الهيستامين والتيرامين األمينات الحيوية:

 قلباتمست عن واالنسان وهي عباره الغذاء سالمه للميكوتوكسينات تهديد يمكن وذيفاناتها: الفطور

 mykesمن الكلمه االغريقيه  التسميةاشتقت  الفطور. من االنواع بعض من منتجه سامه ثانويه

فيما يلي بعض األمور المتعلقة وتعني السم.  toxicumالفطور ومن الكلمه الالتينيه  وتعني

 بالميكوتوكسينات:

 الكيميائيه والفيزيائيه.تختلف الميكوتوكسينات عن بعضها بالخواص  -
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يمكن ان تصاب المزروعات بالفطور اما في الحقل او بعد القطاف وهذا يشكل خطر على  -

 الحيوانات التي تتغذى عليها كما يمكن أن يحدث التلوث أثناء النقل والتخزين.

لى عتنتقل الميكوتوكسينات الى البشر عن طريق الطعام الملوث والمنتجات الحيوانيه التي تغذت  -

 تلك المزروعات كالحليب والجبن والبيض واللحوم. 

يتأثر تواجد الميكوتوكسينات في الطعام بعده عوامل مثل: درجه الحراره, محتوى الرطوبه,  -

 المغذيات. مستوى االكسجين, 

 Fusarium, Aspirgillus , Penicilliumمن أشهر انواع الفطور التي تصيب األغذية  -

Aspirgillus حيث ينتج كل نوع فطر ميكوتوكسين  خاص به  

  التلوث الغذائي الكيميائي: -2

ة الغذائي المادة إلى سامة أو خطرة كيميائية مادة أي وصول عند الغذائي التلوث من النوع هذا يحدث

 لتالية:احفظه، ويمكن تقسيمه إلى األنواع  بهدف الغذاء إلى تضاف قد أو التداول أو اإلنتاج عملية أثناء

 Toxic trace elements 
 Polychlorinated biphenyls (PCBs) 
 Plant protective agents (PPAs) 
 Veterinary medicines and feed additives 
 Polychlorinated dibenzodioxin (PCDD) and 
polychlorinated dibenzofuran (PCDF) 
 Harmful substances from thermal processes 
 Nitrate, nitrit, nitrosamine 
 Cleaning agents 

 

 وسنتكلم عن الملوثات الكيميائية السابقة فيما يلي بشيء من التفصيل:

 المعادن الثقيلة:التلوث ب 2-1

 مقدمة: 

 المشكالت أكبر من والنحاس والزنك والكادميوم والزئبق الرصاص مثل الثقيلة بالمعادن التسمم أصبح

حيث توجد هذه المعادن في الطبيعة وتنتقل إلى الغذاء والماء  الحاضر الوقت في اإلنسان تواجه التي
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 حاالت ةوزياد الكبد وظائف التسمم بالمعادن إلى خلل والهواء بطرق مختلفة فيمتصها اإلنسان. يؤدي

 المعادن ذهله الضار التأثير بسبب العقلي التخلف من حاالت إلى كذلك يؤدى وقد واألنيميا، اإلجهاض

 العصبي. الجهاز على

  هي: الثقيلة بالمعادن للتلوث عرضة من أكثر األغذية

 المصانع بمخلفات الملوثة المياه أسماك. 

 الطرق جوانب على المزروعة والفاكهة الخضر  

 الجائلين الباعة ومع الطرق جوانب على للبيع والمعروضة المغلفة غير األغذية. 

 هاعبوات لحام في الرصاص والقصدير يستخدم والتي – منها الحمضية خاصة – المعلبة األغذية 

 

 الزرنيخ: -2-1-1

 :خالل من جسمه في العضوي غير الزرنيخ مستويات الرتفاع الفرد يتعرض

 ولوتنا الغذائية المحاصيل وري الطعام إعداد في المياه تلك واستخدام بالمادة ملوثة مياه شرب -

  الملوثة األطعمة

 التبغ تدخينعن طريق التنفس و -

خ نتيجة تناول األسماك والمأكوالت البحرية نيتشير المعلومات ان التعرض للزرعن طريق الطعام:  -

الزرنيخ تركيز مركبات  بقية األطعمة كما أنمن التعرض االجمالي له من  %90تتجاوز نسبة 

في  ،البحريةوالالفقاريات الموجودة في المياه العذبة أقل من تركيزه عند الكائنات  عند االسماك

 والفواكه. حين ان اللحوم والحبوب تحتوي على مستويات اعلى من الخضروات 

 

 الزئبق: -2-1-2

والبحيرات. ينطرح سنويا  كميات كبيرة  األنهار، البحار، المحيطات، لمياه ملوث أكبر الزئبق يشكل

 حرق ا  وخصوص الصناعية المخلفات البراكين أو من مثل طبيعية أسباب البحار، من في من الزئبق

 االسمنت. وصنع الحجري الفحم واستهالك القمامة



116 
 

 جامعة الشام الخاصة, كلية الصيدلة, كيمياء األغذية ومراقبتها, د. ديمة الدياب
 

 والبطاريات عالمصان من المصرفة الكيميائية المواد المائية البيئة في للزئبق البشرية المصادر تشمل 

 ةالمعدني السبائك من األسنان وحشوات الزراعية الفطريات ومبيدات المكسورة الحرارة ومقاييس

 .الكيمياويات لمصانع السائلة والنفايات الزئبقية

 البحار في يترسب النهاية في لكنه جدا   بعيدة أماكن إلى يسافر وقد الهواء مع وينتشر الزئبق يتبخر

 يمكن أنجسمها.  في ليتخزن المعدن هذا تمتص األسماك ألن ذلك المشكلة تكمن وهنا والبحيرات

وأشكال   Methyl mercury [ (CH3)2Hg ] إلى زئبق مثيلييتحول الزئبق فور دخوله البيئة المائية 

أخرى من الزئبق العضوي وذلك بفعل األحياء الدقيقة الالهوائية المتخصصة الموجودة في رواسب 

 . قاع البحر

 لإلنسان. صل يومن ثم الناتج من عمليات التحويل السابقة يمكن أن يتراكم في األسماك  المثيليالزئبق 

وهذا المركب المعدني العضوي وبسبب طبيعته المحبة للدهون يتمكن بسرعة من اختراق أغشية 

الذكر ومن الجدير ب .العضو الرئيسي المستهدف بسمية الزئبق هو الجهاز العصبي المركزيوالخاليا 

 أنه يمكن أن يتركز بزيت األسماك عند عملية استخالص الزيت

 

 الرصاص: -2-1-3

 :حدوث تلوث وتسمم بمعدن الرصاص ومنها إلىالمصادر التي تؤدي  هناك العديد من

  اللحاماستخدام األغذية المعلبة والتي في الغالب يتم استخدام الرصاص في عملية  -

ستخدم كما ي الكهربائية،معدن الرصاص في ألواح بطاريات السيارات وتغليف الكابالت يستخدم  -

 الدهانات واألصباغ والتشحيم في

الرصاص كذلك في صناعة صبغات الشعر ومستحضرات التجميل واألقالم الرصاص يدخل  -

 وبعض المبيدات

من عوادم السيارات وخاصة على أطراف الطرقات  الجو بهذا العنصر تلوثباإلضافة لما سبق ي -

وعادة ما تحوي األسطح الخارجية للنباتات على تراكيز اعلى من الرصاص مقارنة مع الجزء 

 ات. الداخلي للنب

 الكادميوم -2-1-4

 البحر في ام البر في سواء البركاني النشاط مثل :الطبيعية األنشطة عن ينتج إما
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 طريق عن الكادميومتمتص  ن.المعاد وصناعة التبغ، تدخين مثل :البشرية األنشطة عن ينتج او

 عندما تزرع بتربة أو تسقى بمياه ملوثتين بالكادميوم الخضارو المحاصيل

 الكبد)بلح البحر أحشاء الثدييات  المحار، القشريات،المستويات العليا من الكادميوم في  تتواجد 

مكن ان يوالنشويات. من الجدير بالذكر أن الكادميوم وبنسبة أقل في الخضروات والحبوب  والكلى(،

كما ه اصحيث يتم امتص زرعت في تربة ملوثة به إذايتراكم بتراكيز عالية في المحاصيل مثل األرز 

 . يتواجد بتراكيز عالية في نبات التبغ

 

 النحاس -2-1-5

 جاوزيت ال عادة الغذائي النظام في النحاس هو النظام الغذائي إال أن كمية للنحاس الرئيسي المصدر

  الغذائية للنحاس. المتطلبات متوسط

 .الطهيعدات الكهربائية والصناعية وأوعية ميستخدم النحاس في صنع البطاريات وال

 عن للنحاس يتم التعرض .خضر وهي مادة سامةاال ذو اللونأوكسيد النحاس  يتأكسد النحاس ويشكل

 حتويت التي والتربة والماء، الهواء مع الجلديواالتصال  والماء، الغذاء واستهالك االستنشاق، طريق

 يعتبر الماء الملوث من أهم مصادر النحاس. النحاس على

 

 ومنيأللما -2-1-6

 :بعدة طرق التعرض لأللمنيوميتم 

 تناول كميات صغيرة منه عن طريق الغذاء -

 العمل.عالية الغبار الحاوي على األلمنيوم في مكان  مستويات استنشاق -

 .لقرب من مواقع النفايات والمصانعشرب المياه الحاوية على مستويات عالية من االلمنيوم با -

 الحموضة.وم كمضادات نيتناول المواد الحاوية على األلم -

اواني الطبخ وعلب المشروبات وخاصة  من للغذاءالتعرض لأللمنيوم قد يكون ناتج عن تسربه  -

 الحمضية.عن طهي األطعمة 
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 القصدير: -2-1-7

يستخدم القصدير على نطاق واسع في صناعة المواد الغذائية، باعتباره شكل قوي للتعبئة والتغليف 

الغذائية في علب محكمة اإلغالق. إن استخدام القصدير في تعليب األغذية ويسمح بتعبئة المواد 

والمشروبات يؤدي إلى تحلل بعض القصدير في المحتوى الغذائي، السيما عندما تكون األسطح 

 الداخلية غير مطلية.

 

2-2-  Polychlorinated biphenyls (PCBs) 
هيدروكربونات مكلورة، بدأ استعمالها بشكل مكثف من هي مزائج من عديدات الكلور ثنائية الفينيل: 

في المحوالت، السوائل المبادلة للحرارة،  مواد عازلةفي العديد من المجاالت الصناعية:  5311عام 

مواد إضافية في الدهانات، وفي صناعة البالستيك والورق الخالي من الكربون. ترتبط في البيئة مع 

  المكونات العضوية في التربة والنسج الحيوية.

 

 

 :وتتضمنالسمية حادة أو مزمنة وتكون  ,احتكاك ملوث،غذاء  يتم التعرض لها عن طريق تنفس،

 المخاطية:واألغشية  واألظافرتغيرات في الجلد  -

 التأثير على المناعة -

ثفات صناعة المك في-واإلناثالذكور -كما لوحظ زيادة في نسبة الوفيات السرطانية لدى العاملين  -

 الكهربائية، وكذلك تزايدت نسبة سرطانات الدم والسرطانات المعدية المعوية لدى العاملين الذكور. 

The PCBs are complex mixtures of substances which have been on the market 

since 1950.They are widely used, e. g., as transformer oil, heat exchange medium, 

dielectric fluid in condensers, plasticizer and additive for printing ink. 
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 Persistent organic pollutants ضمن ما يسمى: لفينيلعديدات الكلور ثنائية اتندرج 

POPs 

 Persistent(: P.B.Tمن قبل المؤسسات العالمية بمركبات الـ ) Popsيتم تعريف الـ 

Bioaccumulative and toxic compounds فهي مركبات عضوية تتميز بمقاومتها للتحلل ،

 ومن صفاتها: ، كيميائي، بيولوجي()فيزيائيالبيئي 

 تبقى في التربة والهواء ثم تنتقل لتتراكم ضمن أنسجة األحياء من نباتات وحيوانات.  -

تتراوح بين عدة أيام في الهواء، إلى عقود أو سنين في وتختلف وهي لها أنصاف أعمار طويلة  -

 في العضوية ضمن النسج الشحمية التربة ذات طبيعة محبة للدسم كارهة للماء لذا تتركز

 تتراكم بسبب استقالبها البطيء لتصبح جزءا من السلسلة الغذائية.  -

 :بشكل عام Popsـ تأثيرات ال

إحداثها تشوهات خلقية، اضطرابات في عمل أنزيمات  مثلتأثيرات عديدة إلى تأثيرها  Popsللـ 

 الكبد، زيادة خطر اإلصابة بالسرطانات، إضافة إلى سميتها على الجهاز المناعي

2-3- Plant protective agents (PPA) 

ديدان وال الحشرات والفطور تشمل جميع المواد المستخدمة في الزراعة بهدف حمياتها من النباتات أو

 أساسية:هذه المجموعة بصورة تتضمن المسببة لألمراض. 

 Herbicides المبيدات الحشرية -

  Herbicidesمبيدات األعشاب  -

 Fungicides الفطورمبيدات  -

 :السابقة يندرج ضمن العوامل الحامية للنباتاتاألساسية باإلضافة للمجموعات  

 Acaricidesالعوامل المضادة للقراد )العث(  -

 Nematocides العوامل المضادة للديدان -

 Molluscicides العوامل المضادة للرخويات -

 rodenticides العوامل المضادة للقوارض -
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 plant growth regulator منظمات النمو -

 مباشرأو غير ك عبر رشها على النباتات بشكل مباشر إجماال   للنبات العوامل الحامية يمكن ان تصل 

 رحلةم الغذائية للمبيدات الحشرية أثناء المواد يمكن أن تتعرض عبر رشها على الحقول المجاورة كما

يشكل  مما المبيدات من بتراكيز عالية البذور خلط أو بالمبيدات لرش المخازن نتيجة والحفظ التخزين

 استعمال هذه األغذية. عند بالغة خطورة

ستعمل بشكل واسع خالل الحرب العالمية الثانية للحماية من انتشار بعض الذي ا DDTمن أمثلتها  

ام منع استعماله بعد عللحشرات، عمل ألغراض زراعية كمبيد األمراض كالمالريا والتيفوس. ثم است

 :نذكر على الحيوانات تأثيراته ومن 1972

o .أذيات كبدية وأذيات للجهاز العصبي المركزي 

o تأثيرات استروجينية ومضادة لألندروجين 

o عامل مسرطن 

o  تندرج ضمنPops 

The term PPA includes all the compounds used in agricultural food production to 

protect cultivated plants from plant- and insect-caused diseases, parasites or 

weeds, or from detrimental microorganisms. The most important groups of PPA 

are : 

- Herbicides to protect the plant from weeds; 

- Fungicides to suppress the growth of undesired fungi or molds 

- Insecticides to protect the plants from damage caused by insects. 

In addition to these main groups, there are: 

- Acaricides to control mites 

- Nematocides to control worms or nematode 

- Molluscicides to protect the plant from snails and slugs 

- rodenticides to control rodents (mice or rats) 

- plant growth regulator 
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 األدوية البيطرية ومضافات األعالف:-2-4

 اقتصادية ومن أمثلتها: أسباب وقائية، تضاف لغايات عالجية،

 )يسمح باستخدامها للوقاية أو العالج وليس لغايات تسمين الحيوان( حيوية مضادات -

 ديدان طاردات أوالي، مضادات -

)يسمح باستخدام البعض منها قبل عملة ذبح الحيوان على أن يبقى تركيزها عند ذبح  مهدئات -

 الحيوان عند الحدود المسموحة(

- Anabolica ( هي وبتراكيز محددة ويسمح باستخدام بعض الهرمونات الطبيعية والصنعية المنشأ

  عادة تطبق على الحيوان بفترة النمو(

 

2-5- Polychlorinated dibenzodioxin (PCDD) and 

polychlorinated-  dibenzofuran (PCDF) 

تنتج كشوائب خالل االصطناع واإلنتاج للعديد من المركبات الحاوية كلور ويتم , Dioxinsى تسم

 .التعرض لها من خالل التنفس، والغذاء الملوث

وهي طريقة  Toxic equivalent factor (TEF)خالل يتم التعبير عن سمية هذه المركبات من  

. إلى أحد مركبات هذه المجموعة حساب علمية تقوم على نسب سمية كل مركب ضمن المجموعة ذاتها

التي  TEFذي   TCDD -2,3,7,8يتم نسب األفراد إلى مركب  PCDDs/Fsمثال في حالة 

 .ركب أكبرتساوي الواحد، وكلما كانت النسبة أقرب للواحد كلما كانت سمية الم

 

2-6-  Harmful substances from thermal processes 

 :وهي المركبات ذات التأثير السام التي تنتج خالل المعالجة الحرارية لألغذية مثل

 حمض األسكوربيك والسكريات الحموض األمينيةالذي ينتج من تحطم  مركبات الفوران 

 تواجد في المنتجات المحمصة .(PUFA) الحموض الدسمة عديدة عدم اإلشباع والحموض
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 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

تنتج من خالل عمليات حرق المواد العضوية مثل الفحم والخشب والفيول حيث يتشكل عدد كبير من 

مركب منها( والتي تحوي ثالثة  250المركبات الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات )تم استعراف 

جات وبدر ذات تأثير مسرطن المركبات ههذ رفأكثر( )بشكل خطي أو متشعب(. تعتبحلقات عطرية 

يات تنتقل لإلنسان من خالل عملمختلفة. تتعلق كمية وتنوع هذه المركبات بشروط االحتراق المتبعة. 

الشوي والتحميص وتدخين األغذية وغيرها كما يمكن أن تنتقل بالجو إلى الخضار والفواكه. تتراكم في 

 benzo(a)pyreneمكغ/كغ مقدرة ب 1نسج الشحمية ويجب أال تتجاوز كمياتها في اللحوم المصنعة ال

 الذي يعتبر بمثابة مركب مشعر أو دال عليها )الصيغة التالية(

. 
 

Burning of organic materials, such as wood, coal or fuel oil, results in pyrolytic 

reactions which yield a great number of polycyclic aromatic hydrocarbons 

(abouot 250 have been identified) with more than three linearly or angularly fused 

benzene rings, that are carcinogenic to varying extents. The quantity and diversity 

of compounds generated is affected by the conditions of the burning process. 

Benzo[a]pyrene (Bap) (previous Formula) usually serves as an indicator 

compound. 

 

 من أمثلة المركبات السامة األخرى التي تنتج خالل المعالجة الحرارية لألغذية نذكر:

 Heterocyclic amines وسبق الحديث عنها 

 أيضا  في المنتجات المحمصة وتختلف تراكيزها بين المنتجات كما يظهر في تتواجد  :األكريالميد

 الجدول التالي:
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 والنتريت النترات -2-7

 الخس السبانخ،النباتات: في النترات طبيعيا  يتواجد   -

  (Arginine) وطليعته في الجسم هو جسم اإلنسانيتشكل في   -

 واألجباناللحوم إلى  النترات والنتريت يضاف  -

  :تنتج سمية النترات كغذاء من األمور التالية: سمية النترات كغذاء 

وذلك سواء في الجسم )بعض الجراثيم في الجسم(  إلى نتريتالمستهلك غذائيا  إرجاع النترات   -

 مع الهيموغلوبين وتشكلأو عبر تلوث األغذية بالجراثيم، ومن ثم تفاعل النتريت المتشكل 

 الميتهيموغلوبين

   في األغذية عبر تفاعل النتريت مع الجموعات األمينية في األغذية تشكل نتروزأمين  -

   :منع تشكل نتروزأمين 

عة والنتريت،خفض كمية النترات  الحرارة،خفض  -  مثل حمض األسكوربك إضافة مواد مرجِّ

 

 

 

 

ً

ً
يننتروزأم  
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2-8- cleaning agents 

 ويشمل ذلك المواد المستخدمة في تنظيف:

o  المستخدمة في إنتاج اللحوماآلالت 

o اآلالت المستخدمة في مزارع األبقار 

o غسيل الخضار والفواكه 

 

 :العبوات )مواد التغليف(المواد المستخدمة في  -2-9

يمكن أن تؤثر العبوة على الطعام من خالل هجرة بعض المواد من العبوة كالملدنات أو مضادات  

ًفي صناعة العبوات البالستيكية:ومن أمثلة المواد التي تدخل ًاألكسدة أو معادن

 Bisphenol A (BPA)  وهو عبارة عن مونومير ينتج عن تفاعل األسيتون مع جزيئتي فينول

 :والذي بدوره يدخل باصطناع البوليميرات مثل

 polycarbonate الداخلة باصطناع المواد البالستيكية   

 Epoxy resin  وهي مادة الطالء التي تغلف العبوة الحاوية على الطعام من الداخل لتكون على

 تماس مباشر مع الطعام.

 BPAلتأثيرات الناتجة عن ا -2-9-1

 البدانة عند األطفال وزيادة الفرصة لإلصابة بالربو -

 الوالدة المبكرة عند المرأة الحامل -

 خلل بعمل الغدد الصم كالغدة الدرقية -

 والمشاكل القلبيةالسكري  -

 عامل خطورة لالصابة بسرطان البروستات وسرطان الثدي -

 خلل بالهرمونات الجنسية )االنثوية( -

 اصطناعها في BPA يدخل التي المواد -2-9-2

  وعضاضات وكاسات ومالعق ببرونات من الرضع األطفال أدوات -

 (قناني) الشرب مياه لحفظ أوعية -
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 كالكتشب الطعام لحفظ البالستيكية األوعية   -

 للعبوة داخلي طالء كمادة  epoxy resin بتركيبها يدخل التي المختلفة المعلبات   -

 

يمكن أن تكون من الملوثات في حال استخدام مضافات غذائية  :المضافات الغذائية -2-11

ًممنوعة أو في حال استخدام مضافات غذائية بتراكيز أكثر من الحدود المسموحة
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 الوظيفيةاألغذية 
 0880عام  اليابان أصدرت وزارة الصحة في  .0891نشأ مفهوم األغذية الوظيفية في اليابان عام 

غذية تحت مسمى ااألغذية ذات االستخدامات الصحية المحددة األ من القوانين الالزمة لقبول فئة معينة
Food for Specified Health Uses( اFOSHU) ، الصحية.تكاليف الرعاية وذلك للتقليل من 

يجب أن يكون خاضعًا لتجارب سريرية وتغذوية موثقة  ،FOSHU أغذية الغذاء ضمن لكي يندرج
 ، األمان والثبات المطلوب منه علميًا تثبت فعاليته الصحية، الوارد اليومي

يدية والقادرة ألغذية التقللخدم تعبير األغذية الوظيفية لوصف المنتجات المشابهة من حيث المظهر است  
وعة كما يجب أن تتوافر في هذه األغذية مجم األساسية،على إعطاء فوائد صحية تفوق قيمتها الغذائية 

 :من الشروط كي تصنف كغذاء وظيفي

 العادي  نظام الغذائيكجزء من الالغذاء الوظيفي ستهلك ي  يجب أن  -
والكبسوالت أو أي شكل من أشكال المكمالت المضغوطات  مثل دوائيال يأتي بشكل مستحضر أ -

  الغذائية
 يجب أن تكون الفوائد المنسوبة للغذاء الوظيفي مبنية على أساس علمي. -

 

 أنواع األغذية الوظيفية -1

ي المكون الوظيف زيادة كميةوهي األغذية التي تتم فيها  :Fortified Foodاألغذية المدعَّمة  -1-1
 الحبوب بكميات إضافية من حمض الفولي.منتجات الموجود أصاًل فيها، مثل تدعيم 

مكون وظيفي ال يوجد فيها عادة، مثل  يضاف إليها :Enriched Foodاألغذية الُمغناة  -1-2
 إغناء عصير البرتقال بالكالسيوم.

المكونات، أو بعض  كمية ويتم إنتاجها بتخفيض :Altered Productsالمنتجات المعدَّلة  -1-3
دون التأثير على نوعية المنتج، مثل استخدام بدائل الدسم  نات أخرى بمكو  هاأو استبدال تهاإزال

 اللحوم. صناعة المثلجات أو صناعة الغنية باأللياف المستحصلة من الحبوب في
ل بشك الوظيفية أحد المكوناتزيادة تم فيها ت: و Enhanced Commoditiesزة السلع المعز   -1-4

 3باألوميغا  الغني مثل البيض طبيعي عبر شروط نمو خاصة، أو تركيبة أعالف جديدة
(omega-3) بتغيير أعالف الدجاج المنَتج. 
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 منتجات األغذية الوظيفية -2

- Probiotics : ضميموجودة في السبيل الهالبكتيريا المن أنواع  عادة، تنتقى أحياء دقيقة حيةوهي 
 ت دعَّم منتجات الحليب بهذه البكتيريا عبر إضافتها . bifidobacteriaوبيفيدوبكتيريا  مثل البكتيريا اللبنية

ز أو عبر إضافة  في  يسمح لها بالتكاثر. تساعد المضيف ثم منهاكميات صغيرة إما مباشرة بشكل مركَّ
 بكتيريا.إنتاج مستقلبات مضادة للعبر  بالبكتيريا الممرضة مقاومة العدوى 

- Prebiotics: مكونات غذائية تقاوم الحلمهة باإلنزيمات الهضمية وال يتم امتصاصها في  وهي
 حد أنواعأفتمر إلى األمعاء الغليظة وتشكل ركازة للتخمر البكتيري مؤدية إلى تعزيز نمو  األمعاء الدقيقة،
 على حساب العضيات الممرضة.  هاأو عدد محدود من البكتيريا المفيدة

 تتحكم .inulinينولين اإلو  ، النشاء المقاوممثل البكتين األلياف الغذائية : prebioticsمن أمثلة 
prebiotics ض الدسمة إنتاج الحمو كما تقوم ب، ن مثل الكالسيومالتوافر الحيوي للمعادو  بزمن الترانزيت

  ،ولالكوليستير  سوياتتخفيض إضافة إلى بالوظيفة المناعية ،  تؤثرقصيرة السلسلة التي 

 prebioticsوـ probiotics ـحاوية على مزيج من  وهي منتجات: Synbiotics منتجات -
مضادات وتدعيمه ب، 3تم إغناؤه بحموض أوميغا ي: وهو بيض Functional Eggs البيض الوظيفي -

 .السيلينيومو حمض الفولي ، B12، فيتامين E، فيتامين Dاألكسدة، فيتامين 
لغناها  prebioticsأن تؤدي دور  يمكن: وهي منتجات Functional Cereals الحبوب الوظيفية -

 والبيفيدوبكتيريا.  اللبنيةبكتيريا التحفيز نمو باأللياف الغذائية، حيث تقوم ب
ة عاد تتواجدمكونات وظيفية ب المدعَّممثل الخبز األبيض : Bakery Products منتجات الخبز -

 ينولين ، الزنك، واإلB6و B3، وB1في الخبز الكامل مثل األلياف الغذائية، فيتامين بكثرة 
المنتجات القابلة للدهن  من أمثلتها: Functional Spreadsالقابلة للدهن  الوظيفية المنتجات -

يرول وتخفض التي تتنافس مع الكوليست إسترات الستيرول النباتية الحتوائهاضة للكوليستيرول المخفِّ 
التي يتم  الكوليستيرولالمحتوى من الزبدة والجبنة منخفضة  هذه المجموعةامتصاصه، كما يندرج ضمن 

 من الكوليستيرول الموجود فيها %80إزالة  عبر الحصول عليها
وهي مشروبات غير كحولية مثل مشروبات الطاقة  :Functional Drinks المشروبات الوظيفية -

وغيرها من المكونات  Eو C ،Aم هذه المشروبات بفيتامين والمشروبات الرياضية. يمكن أن تدعَّ 
 أمثلة المشروبات الوظيفية:الوظيفية. من 

 3أوميغا المشروبات الوظيفية المخفِّّضة للكوليستيرول الحاوية   -

 luteinالمشروبات المفيدة لصحة العين الحاوية لوتين   -

 العظام الحاوية كالسيومالمشروبات المفيدة لصحة   -
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 المضافات الغذائية

 :المضاف الغذائيتعريف  -1
ـــــه، و أو  ـــــى الغـــــذاء ويتـــــدخل فـــــي تقديمـــــه، تصـــــنيعه، تعبئت مـــــادة )أو مـــــزيج مـــــن المـــــواد( ي ضـــــاف إل

تبقــــــى المضـــــافات أو منتجاتهــــــا عمومـــــًا فــــــي الغـــــذاء ولكــــــن  تخزينـــــه دون أن يكـــــون مكونــــــًا رئيســـــيًا.
 في بعض الحاالت يمكن أن تزال خالل التصنيع.

Food additive is a substance (or a mixture of substances) which is added to food 

and is involved in its production, processing, packaging and/or storage without 

being a major ingredient. Additives or their degradation products generally remain 

in food, but in some cases, they may be removed during processing. 

 

 :الغذائية للغايات التالية المضافات تستخدم  -2
القيمــــــة الغذائيــــــة للطعــــــام: المضــــــافات كالفيتامينــــــات، المعــــــادن، األحمــــــاض األمينيــــــة ومشــــــتقاتها  -

 تستخدم لرفع قيمة الغذاء. 
 القـــــوام )والتـــــياللــــون، الرائحـــــة، الطعـــــم، التكــــوين أو  نخفضيـــــالقيمــــة الحســـــية للغــــذاء: يمكـــــن أن  -

ا لمثـــــــل هـــــــذ يمكـــــــنحيـــــــث  خـــــــالل التصـــــــنيع والتخـــــــزين (تعتبـــــــر مهمـــــــة للقيمـــــــة الحســـــــية للغـــــــذاء
 ، المركبات العطرية، محسنات الطعم.األصبغةأن تصحح باإلضافات مثل االنخفاض 

ـــــرف: - ـــــى ال ـــــتج عل ـــــادة  عمـــــر المن ـــــرة الصـــــالحيةتتضـــــمن الزي ـــــي فت ـــــاء  ف ـــــة مـــــن نمـــــو األحي الحماي
الدقيقـــــة. علــــــى ســــــبيل المثــــــال، باســــــتعمال المضـــــادات الحيويــــــة والعوامــــــل النشــــــيطة التــــــي تكــــــبح 

 يائية والفيزيائية غير المرغوب بها في الغذاء. وتؤخر التغيرات الكيم

ـــــرف - ـــــى ال ـــــادة العمـــــر عل الغـــــذاء باســـــتعمال الوقـــــاءات المضـــــافة أو  pHبضـــــبط  يمكـــــن أيضـــــًا زي
 بضبط القوام باستعمال العوامل المهلمة أو المزيدة للزوجة والتي هي عديدات السكارايد.

ـــــــة الســـــــهلة والســـــــريعة  التوجـــــــه -  مـــــــن اســـــــتعمال المـــــــريح( زادم )الطعـــــــاالتحضـــــــير الشـــــــائع لألغذي
 المضافات الغذائية.
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مـــــــن المفهـــــــوم ضـــــــمنيًا أن المضـــــــافات الغذائيـــــــة ومنتجاتهـــــــا يجـــــــب أال تكـــــــون ســـــــامة فـــــــي مســـــــتوى 
االســــــــتعمال المطلــــــــوب لهــــــــا. هــــــــذا ينطبــــــــا علــــــــى الســــــــمية الحــــــــادة والمزمنــــــــة بالتســــــــاوي، خاصــــــــة 

 التأثيرات المسرطنة، المشوهة لألجنة، والمطفرة المحتملة. 
اســـــــتعمال المضــــــافات مـــــــن قبــــــل منظمـــــــة الغـــــــذاء والــــــدواء أو منظمـــــــة الصــــــحة فـــــــي معظـــــــم يــــــنظم 

البلــــــدان. تختلــــــف التنظيمــــــات جزئيــــــًا مــــــن بلــــــد لخــــــر لكــــــن هنالــــــك مســــــاع  جاريــــــة لتنســــــيقها علــــــى 

 أساس المعرفة السمية الحالية ومتطلبات التقنيات الغذائية الحديثة.

• Nutritive Value of Food Additives such as vitamins, minerals, amino acids and 

amino acid derivatives are utilized to increase the nutritive value of food.  

• Sensory Value of Food Color, odor, taste and consistency or texture, which are 

important for the sensory value of food, may decrease during processing and 

storage. Such decreases can be corrected or readjusted by additives such as 

pigments, aroma compounds or flavor enhancers.  

• Shelf Life of Food: The extension of shelf life involves protection against microbial 

spoilage, for example, by using antimicrobial additives and by using active agents 

which suppress and retard undesired chemical and physical changes in food. The 

latter is achieved by stabilization of pH using buffering additives or stabilization of 

texture with thickening or gelling agents, which are polysaccharides. 

The common trend towards foods which are easy and quick to prepare can also 

necessitate the increasing use of additives. 

It is implicitly understood that food additives and their degradation products should 

be non-toxic at their recomended levels of use. This applies equally to acute and 

to chronic toxicity, particularly the potential carcinogenic, teratogenic (causing a 

malformed fetus) and mutagenic effects. The use of additives is regulated by Food 

and Drug or Health and Welfare administrations in most countries. The regulations 

differ in part from country to country. 
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 أنواع المضافات الغذائية -3

 
  Vitaminsالفيتامينات -3-1

تصـــــنيع أو العديـــــد مـــــن المنتجـــــات الغذائيـــــة غنيـــــة أو مدعمـــــة بالفيتامينـــــات لتعـــــديل الخســـــارة أثنـــــاء ال
كهــــــــذا مهمــــــــًا خاصــــــــة لعصــــــــائر الفاكهــــــــة، الخضــــــــراوات  إغنــــــــاء الغذائيــــــــة. يعتبــــــــرلزيــــــــادة القيمــــــــة 

ــــــال.  ــــــة وأطعمــــــة األطف ــــــدة النباتي ــــــب، الزب ــــــز، الحلي ــــــة، الطحــــــين والخب ــــــى القيمــــــة المعلب باإلضــــــافة إل
 علـــــى ســـــبيل المثـــــال فيتامينـــــات عديـــــدة لهـــــا بعـــــض التـــــأثيرات اإلضـــــافية المرغوبـــــةالغذائيـــــة، يوجـــــد 

ــــــة حمــــــض األســــــكوربيك ــــــه أن يلعــــــب دورًا مشــــــابهًا للتوكــــــوفيرول كمضــــــاد  محســــــن عجين لكــــــن يمكن
والريبـــــــوفالفين تســـــــتخدم كمـــــــواد ملونـــــــة بينمـــــــا يحســـــــن النياســـــــين ثبـــــــات لـــــــون  أكســـــــدة. الكاروتينـــــــات

 اللحم الطازج والمعالج والمخلل.
 
 Amino Acids  األحماض األمينية - -3-2

 األساسية.ضافة األحماض األمينية الزيادة في القيمة التغذوية للغذاء بإتتم 
 
 Mineralsالمعادن -3-4

من أجل الحديد الذي ال يتوافر بشكل كامل  الطعام للمعادن. يتم تدعيم اً الطعام عادة مصدر وافر يعد 
اليود إلى الملح مهمة للغاية في  إضافةوتعتبر  غالبًا ومن أجل الكالسيوم، المغنزيوم، النحاس والزنك

 المناطا الفقيرة باليود

 Flavor Enhancersمحسنات النكهة  -3-5

مميـــــزين ، مـــــع ذلـــــك فإنهـــــا ال تملـــــك رائحـــــة أو طعمـــــًا الغـــــذائي منـــــتجمركبـــــات تحســـــن رائحـــــة ال يهـــــ
ــــد ــــز  عن ــــأثير المحســــن  يظهــــر المســــتخدم.التركي ــــة، انتعــــا   للخــــواص الحســــيةت كشــــعور، قيمــــة، بني

 الرائحة )خاصة في األغذية المعالجة بالحرارة(

الحســـــي خصوصـــــًا الرائحـــــة الشـــــبيهة برائحـــــة اللحـــــم اإلدراك  وحيننننندة الصنننننوديوم تحسنننننن الغلوتامنننننات  -
وهـــــي تســـــتخدم بشـــــكل متكـــــرر كمضـــــاف فـــــي منتجـــــات اللحـــــوم واألســـــماك المجمـــــدة، المجففـــــة أو 

تنـــــاول كميـــــات كبيـــــرة منهـــــا مـــــن قبـــــل بعـــــض ن . إ%3.0-3.2بتركيـــــز  MSGتضـــــاف  المعلبـــــة.
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يمكـــــــــن أن يســـــــــبب متالزمــــــــة المطـــــــــاعم الصـــــــــينية والتـــــــــي ت مثـــــــــل  التحســـــــــساألشــــــــخاص فـــــــــائقي 
 تظهر بعد فترة قصيرة. والتيباضطرابات مؤقتة كالخمول، الصداع، ألم المعدة 

( لهمـــــــا خصـــــــائص ،GMP) فوسنننننننفاتأحننننننناد  الغواننننننننوزين -( وIMPفوسنننننننفات  أحننننننناد  الأينننننننوزين   -
ـــــدرتهما علـــــى تحســـــين الطعـــــم عنـــــد . MSGمشـــــابهة للــــــ  ـــــزق يـــــدة فـــــي ج  ppm  533-05 تركي

  (كل األغذية )الحساء، الصلصات، اللحوم المعلبة

يحســـــن الشـــــعور بـــــالحالوة فـــــي األطعمـــــة الغنيـــــة حيثر ائحـــــة شـــــبيهة بالكاراميـــــل ر يمتلـــــك : المنننننالتو   -
مـــــــن المـــــــالتول بخفـــــــض محتـــــــوى  05ppm-5إضـــــــافة  مثـــــــل المربيـــــــات. تســـــــمح بالكاربوهيـــــــدرات

 ة. لدرج، مع بقاء الحالوة بنفس ا%15السكر 

أخفض من  لمنتولللرائحة ا. إن عتبة بتأثيره المبرد المنتول معروف جيداً إن : د مركبات التأثير المبر  -
  رد.كمادة ذات تأثير مب يعتبر مضرًا بالتطبيا الواسع للمنتولوهذا ما التأثير المبرد  عتبة

 
 Sugar Substitutesبدائل السكر  -3-6

ــــة لكنهــــا  ــــات التــــي تســــتعمل مثــــل الســــكر )ســــكروز، غلوكــــوز( للتحلي ــــك المركب ــــدائل الســــكر هــــي تل ب
 تستقلب دون الحاجة لألنسولين.

لـــــى حـــــد  ه نـــــذكربـــــدائل ســـــكر هامـــــو ك الكحـــــوالت الســـــكرية، الســـــوربيتول، الكزايليتـــــول، والمـــــانيتول وا 
 ما الفركتوز.

 
 Sweetenersالمحليات  -3-7

المحليـــــات مركبـــــات طبيعيـــــة أو صـــــناعية تعطـــــي إحساســـــًا حلـــــوًا وال تمتلـــــك أو تمتلـــــك قيمـــــة غذائيـــــة 
 :ـيمكن أن تقاس القوة المحلية للمركب رقميًا ويعبر عنها ك ال تذكر.

 حدية، التركيز األخفض لمحلول مائي والذي ي حس عنده بالحالوة.العتبة القيمة  -

 تركيزه محلول في السكروز يُعتبرو إلى مادة قياسية نسبةلمحلي ما وذلك قوة التحلية النسبية  -

 يةالقياس المادة عادة %10 أو 2.5

نذكر: استخداما   من أمثلة المحليات   
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 Saccharinالسكرين -3-7-1
ـــــ بتراكيـــــز أعلـــــى طعمـــــًا معـــــدنيًا إلـــــى  الســـــكرينيمتلـــــك .  550sac,gf=(10) لـــــه هـــــام يالســـــكرين محل 

 عادة من التولوينه اصطناعويبدأ  في نهاية النكهة مراً 
  Cyclamateالسيكالمات -3-7-2

ـــــــض بشـــــــكل , لســـــــيكالمات محـــــــل  واســـــــع االنتشـــــــارا ـــــــة أخف ـــــــى التحلي ـــــــه عل ـــــــك  واضـــــــحقدرت مـــــــن تل
ـــــــــــا  متزايـــــــــــد عـــــــــــن أمـــــــــــان الســـــــــــكرين  يوجـــــــــــد .35sac,gf=(10)الخاصـــــــــــة بالســـــــــــكارين وهـــــــــــي  نق

 والسيكالمات، المحليين اللذين هيمنا لوقت طويل.
 المحليات البروتينية مثل المونيلين والتوماتين:  -3-7-3

ــــا   ــــر المنتشــــرة فــــي بالدن ــــوي إحــــدى الثمــــار غي ــــو المــــذاق: التاومــــاتينتحت  ،IIو  Iعلــــى بــــروتينين حل
~2000sac,gf .  الكامــــــــل وتشــــــــكل التاومــــــــاتينتــــــــم تحديــــــــد تسلســــــــل األحمــــــــاض األمينيــــــــةI سلســــــــلة،
 من ثماالت األحماض األمينية 230ببتيدية ب

  ثنائيات الببتيد: 3-7-4

( L-Asp-L-Phe-OMeفينييييل أالنيييين ميتييييل إسيييتر)-ل-أسيييبارتيل-األسيييبارتام: ثنيييائي ببتييييد ل

وهيييو حليييو الطعيييم. يسيييتعمل األسيييبارتام حيييول العيييالم وميييع ذليييك فيييإن ثباتيتيييه ليسيييت مقنعييية دوميييا . 

تحليييييية الشيييييرابات )القهيييييوة أو الشييييياي( التيييييي تشيييييرب بسيييييرعة تظهييييير مشييييياكل فيييييي وبخييييالف 

اسيييتعمال األسيييبارتام فيييي األطعمييية التيييي يجيييب تسيييخينها أو فيييي الشيييرابات المحيييالة التيييي يجيييب 

 تخزينها لفترات طويلة من الزمن. 

 و األليتام: Superaspartameالسوبر أسبارتاميوجد أيضا  ضمن هذه المجموعة 

يُحييس بحييالوة األسيسييلفام بسييرعة وهييذه المييادة ثابتيية عمليييا  فييي الطعييام  :األسيسلللفام -3-7-4

 تحت شروط المعالجة والتخزين المعروفة وتستعمل في عدد كبير من المنتجات المختلفة

 مرة 5111ثر تحلية من السكروز بأكثر منك: أديهيدروكالكون النارنجين  -3-7-5

لييييم يعييييد يسييييتخدم كمحلييييي فييييي األغذييييية لكنييييه اليييييزال يسييييتخدم فييييي  :الغليسلللليريزين  -3-7-6

 .المضامض الفموية ومعاجين األسنان
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 Food Colorsملونات األغذية   -3-8

ـــــــون أو يوجـــــــد  عـــــــدد مـــــــن الملونـــــــات الطبيعيـــــــة متـــــــوافرة وتســـــــتعمل لتعـــــــديل أو تصـــــــحيح انعـــــــدام الل
. المســــــموحة مــــــنخفضعــــــدد األصــــــبغة الصــــــنعية  فــــــي حــــــين يراتــــــه خــــــالل المعالجــــــة أو التخــــــزينتغ

ــــــون  ــــــي المعظــــــم، يتبعهــــــا مل ــــــدات ف ــــــة و   RED   BEETتســــــتعمل الكارتينوئي الكــــــاراميالت بني
المنتجـــــات الغذائيـــــة التـــــي ، أمـــــا واألحمـــــراللونـــــان األصـــــفر أكثـــــر األلـــــوان المســـــتخدمة هـــــي  اللـــــون. 

 ، المثلجات ومنتجات الحليب.مساحيا الحلوياتغالبًا الحلويات، الشرابات،  فهي تلون 
 
 Acidsالحمو ض  -3-9

 وتخزينها:الحموض األكثر أهمية المستعملة في معالجة األغذية فيما يلي 

 Malic Acidك حمض المالي -

 الهالميات المربيات،يستعمل حمض الماليك بشكل واسع في صناعة 

  Tartaric Acidك حمض الطرطري -

يسيييتعمل لتحمييييض النبييييذ، فيييي .  يمتليييك حميييض الطرطرييييك طعميييا  حامضيييا  قاسييييا  أو الذعيييا  

وذلييييك  وبسييييبب صيييييغته يعتبيييير كمييييؤازر لمضييييادات األكسييييدة, مشييييروبات عصييييير الفاكهيييية

 . لقدرته على تشكيل المعقدات مع المعادن

 Citric Acidك حمض السيتري -

 وهيييووغيرهيييا  كر، المربيييياتفيييي إنتييياج السيييكا )حميييض الليميييون( يسيييتعمل حميييض السييييتريك

أكثييير الحمييييوض المسيييتخدمة فييييي الصييييناعات الغذائيييية. يسييييتعمل أيضييييا  لكيييبح التحييييول للييييون 

 .  وكمضاد أكسدةالبني في الخضار والفواكه 

  LACTIC ACID حمض الالكتيك -
 تحســـــين كمـــــا لتحســـــين قـــــدرة خفـــــا بيـــــاض البـــــيض )حمـــــض اللـــــين( يســـــتعمل حمـــــض الالكتيـــــك

 . كهة الشرابات والخضراوات المخللةن
 Phosphoric acidر الفوسفوحمض  -

ميييين كييييل الحمييييوض المسييييتعملة فييييي الصييييناعة  %51يشييييكل حمييييض الفوسييييفور وأمالحييييه 

هيييي  الغذائييييةالصيييناعة معظيييم الحميييوض )األميييالح( المسيييتعملة فيييي  فيييي حيييين أنالغذائيييية. 

فقيييط.  %51( بينميييا يشيييكل اسيييتخدام الحميييوض األخيييرى %61حميييض السييييتريك )حيييوالي 
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)مشيييروبات  الغازييييةالحقيييل الرئيسيييي السيييتخدام حميييض الفوسيييفور هيييو صيييناعة المشيييروبات 

 ه، الجبن المعالج، مساحيق الخبزالكوال(.  كما يستعمل أيضا  في هالمات الفواك

 زعمالن في إماهة النشاء والسكروكال الحمضين يست : كلور الماء والكبريتأحماض  -

 

 BASESاألسس  -3-11

وديوم، بيكربونات الصوديوم، كربونات الصو هيدروكسيد الصوديوم تستخدم عدد من األمالح القلوية مثل 
 في معالجة الطعام ألسباب مختلفة:وغيرها 

(% للتخلص من الطعمة الالذعة 2ـ3,25مثاًل ثمار الزيتون الناضجة تعالج بهيدروكسيد الصوديوم ) -
 ولتحقيا اللون الداكن المطلوب للثمار.

يرها عبر ( والتي يتم تحضوالكعكتستخدم في بعض المنتجات المخبوزة بإضافة مادة قلوية )الخبز  -
غمس قطع العجينة في محلول هيدروكسيد الصوديوم لتأمين نعومة العجينة النموذجية ولون السطح 

 المائل إلى البني )سمرة الخبز(.
شوكوالتة زيز تفاعل )ميالرد( وتزويد التضاف بيكربونات الصوديوم في مجال صناعة الشوكوالتة لتع -

 بلونها الداكن.
في مجال صناعة الجبنة السائلة حيث يتم تحقيا درجة الحموضة العالية المطلوبة النتفاخ )انتباج(  -

 هالم الكازئين بإضافة أمالح قلوية.

 

CHELATING AGENTS    العوامل الممخلبة -3-11 

هذه العوامل على ربط  ساهمت قدرةالطعام حيث معالجة  اكتسبت العوامل الممخلبة أهمية أكثر في

نات يمكن أن تلعب العديد من المكو شوارد المعدن بشكل ملحوظ في تثبيت لون الطعام، رائحته وقوامه.

 ، الحموض(الطبيعية للطعام دورا  كعامل ممخلب مثل الحموض الكربوكسيلية )حمض األوكزاليك

 .الماليك، الطرطريك، الستريك(، الحموض عديدة الفوسفورالهيدروكسيلية ) الالكتيك، 

إن و كمحفزات ألكسدة الدسم أو الزيوتيمكن أن تلعب آثار زهيدة من شوارد المعادن الثقيلة دورا   

المنحلة  الفيتاميناتربط هذه الشوارد بالعوامل الممخلبة يزيد الفعالية المضادة لألكسدة ويمنع أكسدة 

 ن ثباتية الرائحة واللون للخضار العلبة بشكل كبير.وبذلك تتحس بالدسم
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  preservatives 3-12 المواد الحافظة  

:أنواع المواد الحافظة المستخدمة في األطعمةمن   

 المواد المضادة للميكروبات  

 مضادات األكسدة  

 

 3-12-1- العوامل المضادة للميكروبات

 ة للميكروباتمضادممكن دائمًا، لذلك فإن استخدام العوامل البطرق فيزيائية غير األحياء الدقيقة إن إزالة 
دام واسع في وأصبح لها استخ األغذيةضروري، وهي تلعب دورًا كبيرًا في إطالة فترة الحفظ للكثير من 
 السنوات الحالية مع زيادة متطلبات األمان الميكروبي لألطعمة.

ذه الحموض ودرجة حموضة الطعام ه  pKa استخدام الحموض الضعيفة كمواد حافظة يحكمهإن 

وهو مهم الختيار االستخدام الصحيح، ألنه فقط الجزيئة غير المتشردة تكون قادرة على االختراق 

لعبور إلى داخل الخلية الميكروبية وفقا لذلك فإن الحموض الضعيفة تكون مناسبة الستخدامها في وا

 حفظ األطعمة الحمضية.

 للميكروبات نذكر:من العوامل المضادة 

تواجد ي البكتيريا.، وبدرجة أقل ضد درجة األولى ضد الخمائر والعفنبال فعاليته :حمض البنزوئيك

 حمض البنزوئيك في الطبيعة عادًة على شكل غليكوزيد )كما في التوت البري، التوت، اإلجاص(.

تخدم يس .ه القلوي مض كمادة مضافة بشكل ملحلذلك يستخدم الح ضعيفة،انحاللية الحمض الحر 
هو يستخدم لحفظ و غالبًا بالمشاركة مع مواد حافظة أخرى  (% 3.1-3.35)حمض البنزوئيك بتركيز 

أقل( مثل المشروبات الغازية ،سلطة الفواكه ،مربى البرتقال  أو 1.5-1 )الطعام ذو درجة الحموضة 
وات الصوديوم متحمل من بنز  منلكل كغ غ 3,5التناول اليومي ألقل من  الخضار المخللة.و  ،الهالم 

 .باليومغ 1ال يوجد تراكمات خطيرة معروفة في الجسم للحمض حتى بجرعات أكثر من قبل البشر و 
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روكسي حمض هيد لبارا األلكيلية األستراتوهي : األسترات األلكيلية لباراهيدروكسي حمض البنزوئيك
لكيلية )ميتيل السلسلة األ الماء بزيادة طول. تنقص ثباتية هذه المشتقات في وهي ثابتة جداً  البزوئيك

ستخدام على الرغم من ذلك يفضل ا ،ية بزيادة طول السلسلة األلكيلية تزداد الفعالبينما  بوتيل(إلى 
األسترات  هذه المشتقات ذات السلسلة الجانبية األقصر من نفس النوع وذلك ألن انحالليتها أفضل.

فعالة ضد الخمائر لكن فعالة بدرجة أقل ضد البكتيريا، خاصة مضادة للفطور بالدرجة األولى وهي 
 الجراثيم إيجابية الغرام.

ال يملك  ينماب العفنيات وبدرجة أقل تجاه البكتيريافعاليته هي غالبًا تجاه :  حمض البروبيونيك
 على درجة حموضة الوسط ويوصى باستخدامهفعاليته  عمليًا أي فعالية ضد الخمائر. تعتمدالحمض 

حمض البروبيونيك غير سام  .0حين لخر حين اللزوم بدرجة  وفقط من 5بدرجة حموضة بحدود 
ي صناعة ويستخدم ف عمليًا ويستخدم كمادة مضافة في السلع المخبوزة الجاهزة لتثبيط نمو العفن،

 . %0الجبنة عبر غمسها في محلول للحمض تركيزه 

 لة في مجال تعبئة السلععوامل ضد فطرية فعاو أمالحه هي حمض السوربيك أ: حمض السوربيك
فة والسمن المجف ، الهالميات، الفواكهالفواكه، النبيذ()عصائر  الجاهزة، األجبان، الشراباتالمخبوزة 
 النباتي.

ا. تزداد والبكتيري الخمائر، العفنياتتشمل فعالية هذه العوامل الحافظة : ثنائي أوكسيد الكبريت
سمية هذه المواد مهملة بالتراكيز المستخدمة عادًة. مازالت الفعالية  .الفعالية بنقصان درجة الحموضة

 الماسخة الممكنة لهذه المواد قيد التحقيا والدراسات. 

ذلك أنه يمكن ان إن استخدام الصادات الحيوية في حفظ الطعام أوجد مشكلة : المضادات الحيوية
 لتطور سالالت من العضيات الدقيقة أكثر مقاومة وهذا يخلا صعوبات عالجية. يؤدي

لمكورات منتج من بعض اصاد حيوي عديد الببتيد،  يستخدم الناتامايسين كما يستخدم النيسين وهو
 دم كمادةهذا الببتيد المقاوم للحرارة يستخ .األبواغ فعال ضد الجراثيم إيجابيات الغرام وكل اللبنية, وهو

 الجبن أوالحليب المكثف أو المجفف، مثل حافظة لأللبان
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نظرا  لقدرته على تثبيط نمو العفنيات، يستخدم ثنائي الفينيل لمنع نمو هذه العفنيات  :ثنائي الفينيل

الفينيل  يطبق ثنائي على قشور الفواكه الحمضية )الليمون، البرتقال، الليمون الحامض، الكريفون(.

 .التغليف و/أو مادة التغليف الكرتونيةعبر تشريب ورق 

 ل للمركب.ة في محلو ويطبا عبر غمس الفاكهنمو العفنيات يثبط هذا المركب : أورتو فينيل فينول

استخدمت هذه المضافات أواًل لحفظ اللون األحمر للحوم )لون الميوغلوبين الطبيعي : النترات والنتريت
 ية. تكمن أهميتها في فعاليتها ضد اإلصابة بالمطثأيضاً . تملك فعالية ضد ميكروبية بدون تخرب(

ملغ بالكيلوغرام من النتريت يعتبر كافي إلبقاء  23في الحقيقة، . الوشيقية، وبالتالي، ضد تراكم سمومها
ملغ كغ لتحقيا التأثير المضاد 133ملغ كغ إلنتاج المذاق الخاص، و53اللون األحمر للحم، 
 للميكروبات المطلوب.

اإلضافة إلى ب ,ين( الميتميوغلوبالسمية الحادة فقط عند استخدام تراكيز عالية )بسبب تشكل  لوحظت
 إمكانية تشكل األمينات النتروزية هي مشكلة ألن هذه المركبات تملك فعالية سرطانية عالية. 

 

 مضادات األكسدة  -3-12-2

ية، ذات رائحة قو خربتعطي منتجات تبما أن الدسم متواجدة بشكل واسع في األطعمة وبما أن أكسدتها 

 لتخرب الطعام عبر توليد الرائحة غير المرغوبة. سيؤدي خرب الدسمفإن ت

يمكن أن يتم تجنب تأكسد الدسم عبر نزع األوكسجين أو باستخدام مضادات األكسدة كمادة مضافة وهي 

تقوم بمنع األكسدة الذاتية وما يتبعها من تطور للتزنخ وانعدام الرائحة. مضادات األكسدة األكثر أهمية، 

 ولوينهيدروكسيت تترابوتيل هيدروكسي أنيزول و دي تترابوتيل )طبيعي(,  هي التوكوفيروالت 

 يمكن للعوامل الممخلبة أن تلعب دور مضاد أكسدة .صنعي

تستخدم أيضا  العوامل الممخلبة للمساعدة على الحد من عملية األكسدة حيث تمت مناقشتها سابقا  )فقرة 

مجال إنتاج خالصات األعشاب والتوابل، فإن مشاركة  إنه فيباإلضافة لذلك يمكن القول  (،3-55

مضاد أكسدة مع عامل ممخلب يؤمن ويحسن جودة الخالصة. كما تستخدم العوامل الممخلبة في 

المنتجات اليومية، حيث أنها مستخدمة غالبا  نظرا  لفعاليتها المحللة لمعقدات الكازئين، في عمليات 

 ة السكر لتسهيل تبلور السكروزمعالجة الدم لمنع التخثر، وفي صناع
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3-13-  ً  العوامل الفعالة سطحيا

كون يالعوامل الفعالة سطحيًا الصنعية أو الموجودة طبيعيًا وهي مستخدمة في معالجة الطعام عندما 
 ثلم إلى خفض التوتر السطحي كما في إنتاج وتأمين الثبات لكل أنواع المبعثراتهناك حاجة 

 البخاخات والمعلقات، وكما هو معلوم فإن المبعثرات تتألف من طورين بحيثات، الرغوة، المستحلب
 يختلف الطور المستمر الخارجي عن الطور المتقطع الداخلي.

تملك المستحلبات أهمية خاصة وهي أنظمة مبعثرة مكونة من سائلين غير ممتزجين. عندما يتكون 
عندما  لمستحلب من نمط زيت في ماء أماعتبر االطور الخارجي من الماء والداخلي من الزيت، ي

يصبح الماء مبعثرًا في الزيت فإن المستحلب يصبح من نمط ماء في زيت. وكأمثلة عن المستحلبات 
 : الحليب )نمط ز م(، الزبدة )نمط م ز( والمايونيز )نمط ز م(.نذكر في الطعام

لسلة من س ل االستحالبية الصنعيةتضم العوام يمكن للعامل االستحالبي أن يكون طبيعيًا أو صنعيًا.

ن مغليسيريدات األسيل األحادية والثنائية ومشتقاتها الجزء األكبر  وتشكل المركبات غير المتشردة

مثل  طبيعيةعوامل استحالبية كما يوجد . (%11حوالي العوامل االستحالبية الصنعية المستخدمة )

 الليستين وبعض البروتينات

 

 بدائل الدسم -3-14

إن الطاقة المأخوذة )الواردة( مع الطعام في البلدان المتطورة )الصناعية( أعلى من االحتياجات 

يجعله المتورط األول في مشكلة  وهذا ماالفيزيولوجية ذلك أن الدسم مستهلك بكثرة لكونه مستساغا  

طاقة( األساسي لل )المصدراإلفراط في تناول الطعام والسمنة. أجريت بعض المحاوالت الستبدال الدسم 

 وذلك لتجنب اآلثار الناتجة عن زيادة استهالكه مثل زيادة الوزن والُسمنة.

تتكون بدائل الدسم هذه من إما الكربوهيدرات، البروتين، أو الدسم أو مشاركة من هذه المكونات ولقد 

 تم تقسيم هذه البدائل إلى مجموعتين:
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 فعلى سبيل المثال عبر طرق التجزئة الدقيقة والسكريات،من البروتين  (:طبيعية )محاكيات الدسم -

ميكرومتر، فإنه من الممكن الحصول على إحساس المادة  3ـ  1,5للبروتين إلى جزيئات بحجم من 

 الذائبة في الفم الناتجة عن كريات الدسم.

 تُصنع بشكل أساسي كالتالي: التي الدسم الصنعية بدائلصنعية )بدائل الدسم( أي  -

 ال الغليسيرول بالكحوالت األخرى.استبد 

 .استبدال الحموض الدسمة العادية بالحموض الكربوكسيلية طويلة السلسلة 

 .استخدام الرابطة اإليترية بدال  من الروابط اإلسترية 

 

 اتت)اللعابيات(، المثب العوامل المثخنة، المهلمات -3-15

كيل تشمما يساعد على ما، وأشكالها المعدلة زيادة لزوجة وسط  عديدات السكريداتعدد من يستطيع 

ستخدم تالمعلقات والرغوة. ت وتثبيت المستحلبالقدرة عديدات السكاريد على  باإلضافةهالميات 

ور عامل د تلعب بعض البروتينات كمافي هذا المجال  (مثل النشاء واأللجينات)المتعددة السكريدات 

 عن الكوالجين بشروط خاصة(. ينتجفي منتجات الطعام ) كثيرا  مستخدم الالجيالتين مهلم مثل 

 

 المواد المرطبة   -3-16

 لعب دوراتحيث )غليسيرول، مانيتول، سوربيتول( خصائص مميزة  السكريةبعض الكحوالت تمتلك 

حيث تستخدم للحفاظ على طرواة الخبز رطوبة الماصات رطوبة، بمعنى آخر هي مضافات لالحتفاظ ب

عند إنتاج األطعمة المطحونة السوربيتول عندما يُضاف الغليسيرول أو من جهة أخرى . المعجناتو

 اإلماهة.ا على قدرتهتتحسن فيها الناتجة المجففة قبل خطوة التجفيف األخيرة، فإن المنتجات  المجففة

 

  العوامل المانعة للتكتل -3-17  

على  أن تتجمعإلى مساحيا الخضار والفواكه المجففة، أو بعض منتجات الطعام، مثل الملح تميل 
يمكن أن يتم تجن ب التكتل عبر استخدام أي مركب من عدد من المركبات التي . شكل كتلة صلبة
 اء أو تلك التي تمتص الرطوبة.تشكل فلم واقي كاره للمالمركبات التي تمتص الماء أو 
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 ة العوامل المبيض -3-18

فراء عبر إزالة الكاروتينوئيدات الص يمكن تحقيا أساسي في إنتاج الطحين.ي ستخدم التبييض بشكل 

األكسدة عبر عدد من المركبات. وكأمثلة عن بعض العوامل المبيضة الشائعة الموثوقة: الكلور، 

 أيضًا فعالية مبيضة.يم الليبوأوكسجيناز ز أن يمتلكأوكسيد الكلور. 

 CLARIFYING AGENTS -العوامل الُمروقة  -3-19

في بعض الشرابات، مثل عصائر الفواكه، البيرة أو النبيذ، يمكن أن يحدث العكر وتشكل الرواسب 
 يحدث بتدخل المركبات الفينولية، البكتينات والبروتينات.

 يمكن تصحيح هذه العيوب عبر:

 للبكتينات والبروتينات ةالجزئي ةاألنزيمي الحلمهة 
  إضافة الجيالتينإزالة المركبات الفينولية عبر 
   هذا األخير من سيليكات األلمنيوم المائية أو البنتونايت ويتكون  ناتالبروتين بالتانيإزالة 

 

 الغازات الواقية، الدوافع -3-21

 و خليطأ ةالواقي اتيمكن أن ت خزن األطعمة الحساسة لألكسدة و أو الفساد الجرثومي في جو من الغاز 
بة إلطالة غاليًا مناس الطريقةوهذه ( )نتروجين، ثنائي أوكسيد الكربون، أحادي أوكسيد الكربون  منها

 عمر التخزين على الرف للطعام.

 ثلم دافع غاز عند الحاجة، يمكن استخدامفي عبوات مضغوطة و األطعمة السائلة  مكن أن ت عبأي   
نظرًا  لرغوةعندما ال ي رغب بتشكل االنتروجين كغاز دافع يستخدم  النتروجين وثنائي أوكسيد الكربون.

من وجهة أخرى، ت فضل الغازات األخرى مثل أوكسيد . النحالليته الضعيفة في الماء، الدسم والزيوت
 .النتروزو وثنائي أوكسيد الكربون لتشكيل الرغوة )القشدة المخفوقة( نظرًا النحاللها الجيد في الماء

 


