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Ενζυμική αμαύρωση



Αντιδράσεις αμαυρώσεως, σύνοψη:

Aντιδράσεις Maillard μεταξύ σακχάρων και αμινοξέων

Καραμελοποίηση: Σάκχαρα σε υψηλές θερμοκρασίες

Αμαύρωση λιπιδίων: Πολυμερισμός ελαίων τηγανίσματος

Αμαύρωση βιταμίνης C: οξείδωση

Ενζυματικές (πολυφαινολοξειδάση): Εμφανίζονται σε 
φρεσκοκομμένα λαχανικά.  Μη τοξικές, δεν αλλάζουν τη γεύση των 
τροφίμων 
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Εξήγηση μαυρίσματος κάτω από διαφορετικές συνθήκες

• Αέρας: έκθεση σε οξυγόνο

• Νερό: περιορίζει το διαθέσιμο οξυγόνο

• Οξικό οξύ: ελαττώνει το pH κάτω από 3, αποδιατάσσει πρωτεΐνες

• Κιτρικό οξύ: σχηματίζει χηλικά σύμπλοκα με δισθενή κατιόντα

• Aσκορβικό οξύ: αντιοξειδωτικό.  Δίνει ηλεκτρόνια σε ότι οξειδώνεται



1. Ενζυμική αμαύρωση: Εισαγωγή 



Ενζυμική αμαύρωση

Γενικά χαρακτηριστικά
Γρήγορη αντίδραση, απαιτεί έκθεση των ιστών σε οξυγόνο, καταλύεται από 
ένζυμα, συμβαίνει κυρίως στους φυτικούς ιστούς.

Έντονο φαινόμενο, γενικά ανεπιθύμητο.

Μετατροπή φαινολικών ενώσεως τελικά σε μελανίνες από ένζυμα γνωστά ως 
οξειδάσες της πολυφαινόλης (πολυφαινολική οξειδάση). 
Το αρχικό στάδιο για την κατάληξη σε μελανίνες είναι η οξείδωση φαινολών σε 
κετόνες από τις πολυφαινολικές οξειδάσες. Τα ένζυμα αυτά έχουν ως αποδέκτη 
ηλεκτρονίων το οξυγόνο και ως προσθετική ομάδα το χαλκό.

Κάθε βλάβη των φυτικών ιστών (τραυματισμός, θέρμανση κλπ) μπορεί να 
προκαλέσει ενεργοποίηση της πολυφαινολικής οξειδάσης.



Πολυφαινολική οξειδάση

Συστηματική ονομασία:
Oρθο-διφαινολική οξειδοαναγωγάση EC1.10.3.1

Κοινές ονομασίες
Τυροσινάση, πολυφαινολάση, οξειδάση της κατεχόλης, κρεσολάση, 
κατεχολάση

Η αντίδραση του ενζύμου
1. Υδροξυλίωση
2. Αφυδρογόνωση ή οξείδωση oρθο-δι-φαινολών

Βρίσκεται σε ιστούς φυτών, ζώων και μερικών μικροοργανισμών

Απαιτεί: Cu2+, O2





http://www.food-info.net/uk/colour/enzymaticbrowning.htm#2

Περίληψη

μελανίνες



2. Ενζυμική αμαύρωση:

Υποστρώματα και 
χαρακτηριστικά των οξειδασών της πολυφαινόλης



Yποστρώματα των πολυφαινολασών
Υπάρχουν στα χυμοτόπια των φυτικών κυττάρων.
Απλές φαινόλες: μονοφαινόλες (τυροσίνη) και ο-διφαινόλες (κατεχόλη)

τυροσίνη

και παράγωγα του κινναμικού οξέως πιο σημαντικό το χλωρογενικό οξύ

Υπόστρωμα κλειδί για την ενζυμική αμαύρωση
μήλων και αχλαδιών

Πατάτες: σύμπλοκα σιδήρου 
και του καφεϊκού οξέως του χλωρογονικού οξέως



Yποστρώματα των πολυφαινολασών

Άλλα υποστρώματα: Φλαβονοειδή

κερσετίνη επικατεχίνη

και ταννίνες:

γαλλικό οξύ



Yποστρώματα των πολυφαινολασών

Ιδανικό υπόστρωμα η ο-διυδρόξυ δομή.

Μεθυλιωμένα παράγωγα των παραπάνω ενώσεων δεν αποτελούν υποστρώματα:

Οι μέτα-διφαινόλες σπάνια αποτελούν υποστρώματα, ενίοτε δρουν ως 
συναγωνιστικοί αναστολείς:



Πηγή Φαινολικά υποστρώματα
Μήλο chlorogenic acid (flesh), catechol, catechin (peel), caffeic acid, 3,4-

dihydroxyphenylalanine (DOPA), 3,4-dihydroxy benzoic acid, p-cresol, 
4-methyl catechol, leucocyanidin, p-coumaric acid, flavonol glycosides

Βερύκοκκο isochlorogenic acid, caffeic acid, 4-methyl catechol, chlorogenic acid, 
catechin, epicatechin, pyrogallol, catechol, flavonols, p-coumaric acid 
derivatives

Αβοκάντο 4-methyl catechol, dopamine, pyrogallol, catechol, chlorogenic acid, 
caffeic acid, DOPA

Μπανάνα 3,4-dihydroxyphenylethylamine (Dopamine), leucodelphinidin, 
leucocyanidin

Κακάο catechins, leucoanthocyanidins, anthocyanins, complex tannins
Καφές chlorogenic acid, caffeic acid
Μελιτζάνα chlorogenic acid, caffeic acid, coumaric acid, cinnamic acid derivatives
Σταφύλι catechin, chlorogenic acid, catechol, caffeic acid, DOPA, tannins, 

flavonols, protocatechuic acid, resorcinol, hydroquinone, phenol
Μαρούλι tyrosine, caffeic acid, chlorogenic acid derivatives
Αστακός tyrosine
Mάνγκο dopamine-HCl, 4-methyl catechol, caffeic acid, catechol, catechin, 

chlorogenic acid, tyrosine, DOPA, p-cresol
Mανιτάρι tyrosine, catechol, DOPA, dopamine, adrenaline, noradrenaline

http://www.food-info.net/uk/colour/enzymaticbrowning.htm#2



Πηγή Φαινολικά υποστρώματα
Αχλάδι chlorogenic acid, catechol, catechin, caffeic acid, DOPA, 3,4-dihydroxy 

benzoic acid, p-cresol
Δαμάσκηνο chlorogenic acid, catechin, caffeic acid, catechol, DOPA
Πατάτα chlorogenic acid, caffeic acid, catechol, DOPA, p-cresol, p-hydroxyphenyl 

propionic acid, p-hydroxyphenyl pyruvic acid, m-cresol
Γαρίδα tyrosine
Γλυκοπατάτα chlorogenic acid, caffeic acid, caffeylamide

Tσάι flavanols, catechins, tannins, cinnamic acid derivatives

http://www.food-info.net/uk/colour/enzymaticbrowning.htm#2



Οξειδάσες της πολυφαινόλης (πολυφαινολάσες)

Πολυμερή ένζυμα. Περιέχουν δισθενή χαλκό δεσμευμένο από γειτονικές 
ιστιδίνες.

Ως 13 ισοένζυμα στη μπανάνα με διαφορετική εξειδίκευση σε υποστρώματα
Βέλτιστο pH 7,0, θερμοάντοχα ένζυμο.

Γενική αρχή δέσμευσης οξυγόνου:



Το ενεργό κέντρο: περιέχει διπυρηνικό χαλκό

Οι μονοφαινόλες συνδέονται με το ένα άτομο χαλκού, οι διφαινόλες με δύο.

Σημειωτέον ότι η μονοφαινολασική δράση παράγει 2 ηλεκτρόνια τα οποία 
απαιτούνται για την ενσωμάτωση ενός Ο στο υπόστρωμα. 



https://ac.els-cdn.com/S0924224400890548/1-s2.0-S0924224400890548-
main.pdf?_tid=b590201a-0622-4d3a-867e-
92f30006826e&acdnat=1524146917_9ba2919a1afeeabbe45cca88736df70b



Μηχανισμός της αντίδρασης

Περίληψη: Καταλύονται δύο τύποι ενζυμικών αντιδράσεων οι οποίοι οδηγούν 
στο σχηματισμό ορθο κινονών. Στη συνέχεια οι ορθοκινόνες μετατρέπονται σε 
τριφαινολικό τρϊυδροξυβενζένιο το οποίο αντιδρά με κινόνες για να δώσει 
υδροξυκινόνες οι οποίες πολυμεριζόμενες δίνουν σκούρο καφέ χρώμα.

1. Δράση κατεχολάσης που οξειδώνει μία ο-διφαινόλη σε ο-κινόνη:
απομάκρυνση δύο ηλεκτρονίων («υδρογόνων») από το υπόστρωμα



Μηχανισμός της αντίδρασης

2. Δράση κρεζολάσης: οξείδωση μιας μονοφαινόλης (τυροσίνη) σε ο-
διφαινόλη, δηλαδή μεταφορά οξυγόνου στο υπόστρωμα. Το προϊόν της 
αντίδρασης είναι 3,4-διυδρόξυ φαινυλαλανίνη:

Η αντίδραση ακολουθείται από απομάκρυνση υδρογόνου και σχηματισμό 
συστατικού κοκκίνου χρώματος:

Η αντίδραση 2 είναι πολύ σημαντική για την ενζυμική αμαύρωση των ιστών της 
πατάτας, αλλά και για τη σύνθεση της μελανίνης των ζώων.



Περαιτέρω ανιδράσεις:

Αφού σχηματιστεί η κινόνη, οι αντιδράσεις προχωρούν αυτόματα:

Η κινόνη μετατρέπεται σε τριφαινολικό τριυδροξυβενζένιο:

Η2Ο

Το τριφαινολικό τρϊυδροξυβενζένιο αντιδρά με ο κινόνες σχηματίζοντας 
υδροξυκινόνες: 

+

που πολυμερίζονται διαδοχικά και δίνουν πολυμερή κόκκινου και καφέ 
χρώματος και τελικά μελανίνες.



μελανίνες



Περαιτέρω ανιδράσεις: Oι αμίνες, αμινοξέα και παρόμοιες αζωτούχες ενώσεις 
αντιδρούν με όρθο κινόνες και δίνουν σύμπλοκα με έντονο χρωματισμό:

Η αλληλεπίδραση παρουσιάζει ενδιαφέρον στην ενζυμική αμαύρωση των τροφίμων, πχ 
στα άσπρα κρεμμύδια, σκόρδα και πράσα παρατηρείται κόκκινο χρώμα. Γενικά 
ανεπιθύμητο φαινόμενο, πλην της επεξεργασίας κακάο (προσθήκη αμινών).



Οι ημικινόνες ως οξειδωτικά/αναγωγικά μόρια



Οξειδοαναγωγή στις: κινόνες ημικινόνες διφαινόλες



Ουβικινόνη (CoQ), μεναδιόνη, αδριαμυκίνη (Doxorubicin), τοκοφερόλη
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Η ελεύθερη ρίζα των ημικινονών (SQ·) ως ενδιάμεσο 
της οξείδωσης των κινονών σε διφαινόλες (QH2)

Κινόνη (Q)
+e

+e
SQ QH2

Fe3+
●O2

-

Οξειδωτική δράση: μετατροπή SQ σε Q

Αντιοξειδωτική δράση:  αναγωγή των SQ  σε QH2

Fe2+ + H2O2  Fe3+ + HO• + OH- (αντίδραση Fenton για Fe2+)

+

+Η+

+O2
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Mεναδιόνη (βιταμίνη K3)

O

O

CH3

HbO2

MetHb + SQ- Thiol

●O2
-(Fe2+)

(Fe3+)

Οξειδωτική δράση της  βιταμίνης Κ3 μετά από αναγωγή της από Fe2+ σε ημικινόνη

Η σχηματιζόμενη ελεύθερη ρίζα (ημικινόνη) μπορεί να αντιδράσει με θειόλες (-SH)
ή Ο2 και να δώσει -SQ, H2O2
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Σχηματισμός ημικινονών in vivo από βιταμίνη Κ3

http://accesspharmacy.mhmedical.com/data/Books/958/Kla008_Fig_06-16.png

http://accesspharmacy.mhmedical.com/data/Books/958/Kla008_Fig_06-16.png


Μέθοδοι περιορισμού της ενζυμικής αμαύρωσης

Εμφανίζεται όταν υπάρχουν:
1. Τα κατάλληλα φαινολικά υποστρώματα
2. Ενεργές πολυφαινολάσες
3. Οξυγόνο
4. Χαλκός στο ενεργό κέντρο

Περιορισμός αμαύρωσης με:

1. Μετουσίωση πολυφαινολασών με θέρμανση
2. Χρήση διοξείδιου του θείου και θειωδών αλάτων για τη δέσμευση των       
φαινολικών υποστρωμάτων του ενζύμου
3. Χρήση οξέων (και δέσμευση του χαλκού με ασκορβικό οξύ)
4. Τροποποίηση του υποστρώματος (μεθυλίωση) 
5. Αποκλεισμό του οξυγόνου
6. Χρήση εξειδικευμένων αναστολέων

Πιθανά προβλήματα στα τρόφιμα:
Γεύση 
οσμή 
τοξικότητα
κόστος



1. Αδρανοποίηση πολυφαινολασών με θέρμανση

Αδρανοποίηση της οξειδάσης της πολυφαινόλης σε υψηλή θερμοκρασία και 
μικρό χρόνο

Προετοιμασία λαχανικών για κονσερβοποίηση, κατάψυξη ή αφυδάτωση, 
παραγωγή χυμών και πολτών φρούτων. 

Μειονεκτήματα
Τα φρούτα και λαχανικά εμφανίζονται σαν βρασμένα (αλλαγές δομής), 
εμφάνιση μη κανονικών γεύσεων και οσμών. Ανάγκη για ακριβή καθορισμό 
θερμοκρασίας (εμφάνιση κόκκινου χρωματισμού σε σκόρδα και κρεμμύδια που 
υπέστησαν θερμική επεξεργασία) .



1. Αδρανοποίηση πολυφαινολασών με θέρμανση

Στενή σχέση θερμοκρασίας και χρόνου θέρμανσης.

Η αδρανοποίηση επηρεάζεται επίσης από τη συγκέντρωση ενζύμου και το pH.

H χρήση μικροκυμάτων μπορεί επίσης να εφαρμοστεί: η αδρανοποίηση του 
ενζύμου από πατάτες είναι γρηγορότερη μετά από έκθεση σε φούρνο 
μικροκυμάτων παρά σε καυτό νερό. Επίσης το προϊόν διατηρεί τη δομή του.



2. Χρήση διοξείδιου του θείου και θειωδών αλάτων

Το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη άλατα είναι ισχυροί αναστολείς της 
πολυφαινολάσης. Παρεμποδίζουν επίσης και τη μη ενζυμική αμαύρωση.

Μηχανισμός δράσης SO2 και θειωδών αλάτων.
Αναστολή ενζύμου (αναστολή υδροξυλίωσης της L-τυροσίνης σε 3,4 δϊυδρόξυ
φαινυλαλανίνη), αναστολή μετατροπής κινονών σε φαινόλες.

Μόνο το ελεύθερο SO2 αναστέλλει την ενζυμική αμαύρωση. Αρκετή ποσότητα 
SO2 ή υποθειωδών (ΗSO3

-) αντιδρούν με αλδεΰδες και κετόνες.

Χρήση: με μορφή αερίου (SO2, εύκολη διείσδυση σε φρούτα και λαχανικά) ή με 
θειώδη άλατα (πιο εύκολη εφαρμογή μεθόδου, πχ. Βύθιση ή ψέκασμα).

Απομάκρυνση: κενό, βρασμός, χρήση χημικών μέσων.



2. Χρήση διοξείδιου του θείου και θειωδών αλάτων

Επίδραση του διοξείδιου του θείου και του pH στην αναστολή
Η αναστολή της ενζυμικής αμαυρώσεως ευνοείται σε pH<5



2. Χρήση διοξείδιου του θείου και θειωδών αλάτων

Επίδραση του pH στην αναστολή, παράδειγμα:
Με τη χρήση θειωδών σε pH 4 προκαλείται γρήγορη αναστολή του ενζύμου σε 
καθαρισμένες πατάτες. Αμέσως πριν υποβληθούν σε κατεργασία, οι πατάτες 
πλένονται με άφθονο νερό για την απομάκρυνση του οξέως και του 
υποθειώδους.

Πλεονεκτήματα
Εύκολη χρήση ιδιαίτερα όταν η θερμική κατεργασία αντενδείκνυται
Αντισηπτικές ιδιότητες
Προστασία της βιταμίνης C (ασκορβικού οξέως)
Χαμηλό κόστος

Μειονεκτήματα
Ανεπιθύμητη γεύση και οσμή
Επικάλυψη του φυτικού χρώματος των τροφίμων
Διάβρωση των δοχείων συσκευασίας
Τοξικότητα
Καταστροφή βιταμίνης Β1 (θειαμίνη)



3. Χρήση οξέων

Το βέλτιστο pH για τις περισσότερες πολυφαινολάσες είναι μεταξύ 4 και 7.

Ευρεία χρήση (βιομηχανική και οικιακή) για τον περιορισμό του φαινομένου
Χρησιμοποιούμενα οξέα: κιτρικό, μηλικό, φωσφορικό, ασκορβικό.



3. Χρήση οξέων

Το μηλικό οξύ πιο αποτελεσματικό από το κιτρικό.
Το ασκορβικό οξύ πιο αποτελεσματικό όλων, επιπλέον δεν έχει οσμή.



3. Χρήση οξέων

Προσθήκη ασκορβικού μπορεί να αποτρέψει την ενζυμική αμαύρωση και να 
μειώσει το οξυγόνο που υπάρχει μέσα σε κονσέρβες μήλων.

Συνεργιστική δράση κιτρικού με ασκορβικό: μείωση pH και δέσμευση χαλκού.



4. Τροποποίηση του υποστρώματος (μεθυλίωση)

Ενζυμική μεθυλίωση της ο-δϊυδρόξυ δομής από μία ο-μεθυλοτρανσφεράση,
ένζυμο που απαντάται σε φυτικούς ιστούς
Μεταφορά μεθυλομάδας από S-αδενοσύλ μεθειονίνη σε ο-διφαινόλη

Μέθοδος 
Κομμένα φρούτα και λαχανικά βυθίζονται σε υδατικό διάλυμα με ελαφρώς 
αλκαλικό pH κάτω από αναερόβιες συνθήκες για 3 λεπτά ως 5 ώρες στους 20-
40 ºC
Τα κομμάτια απομακρύνονται, πλένονται και αποθηκεύονται σε κανονικό για 
τους ιστούς pH

Πλεονέκτημα: δεν επηρεάζονται το αρχικό σχήμα, η γεύση, το άρωμα και η 
δομή 



5. Αποκλεισμός του οξυγόνου

Μέθοδος που εφαρμόζεται όταν όλες οι άλλες αποτυγχάνουν.

Απλούστερη εφαρμογή: τοποθέτηση του προϊόντος σε ατμόσφαιρα αζώτου, σε 
κενό, σε νερό, έκθεση σε ασκορβικό οξύ, σακχαρόζη. 

Παραδείγματα

Αβοκάντο
Συσκευασία σε ατμόσφαιρα αζώτου. Εμφάνιση πικρής γεύσης με θερμική 
κατεργασία, αλλαγή του pH επηρεάζει το άρωμα, χρήση ασκορβικού οξέως δεν 
έχει αποτέλεσμα.

Πατάτα
Έκθεση των λεπτών φετών για προετοιμασία τσιπς σε νερό.

Κατεψυγμένα ροδάκινα
Έκθεση κομματιών σε ασκορβικό οξύ πριν την κατάψυξη. Το ασκορβικό οξύ 
που περιβάλλει τους ιστούς οξειδώνεται εκλεκτικά και προστατεύει τους ιστούς 
από την αμαύρωση. Στη συνέχεια το προϊόν συσκευάζεται υπό κενό.



5. Αποκλεισμός του οξυγόνου

Μήλα και αχλάδια
Εφαρμογή κενού όταν τα κομμάτια των φρούτων είναι βυθισμένα σε νερό ή 
σιρόπι.
Χρήση σακχαρόζης στα κατεψυγμένα φρούτα μειώνει το αδιάλυτο οξυγόνο των 
ιστών και εμποδίζει τη διάχυση οξυγόνου μέσα στους ιστούς.

Μειονεκτήματα
Τα φρούτα και λαχανικά μαυρίζουν όταν εκτεθούν πάλι στον αέρα.
Δημιουργία αναεροβίων συνθηκών που μπορούν να καταστρέψουν τους ιστούς.



6. Χρήση εξειδικευμένων αναστολέων

Παρα υδροξυβενζοϊκό οξύ

κατεχόλη





Αναστολή από ΡΗΒΑ
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Συναγωνιστική αναστολή: αλλάζει η Km δεν αλλάζει η Vmax
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