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Abstract
Colors are added to foodstuffs to make them more attractive and
attractive. Therefore, food colorings have an impressive market due to the
requirements of the food industries. A variety of artificial coloring agents
are available those are approved as food additives and are used in various
types of prepared or processed foods around the world. However, there is
a growing concern that the use of artificial colors may have a negative
impact on human health and the environment in the long term. Natural
pigments obtained from animals, plants and microorganisms are a
promising alternative to artificial food colourings. Compared to animal
and plant sources, microorganisms offer many advantages such as no
seasonal effect on dye quality and quantity, ease of handling and genetic
manipulation, ability to produce on a large scale with little or no effect on
biodiversity etc. Fungi and bacteria are used to produce pigments as food
colouring. This review highlights the importance of color in the food
industry, why there is a need to switch to natural food colors compared to
artificial colors and how the use of microbial pigments as food colorings,
rather than colors from other natural sources, is the preferred option. It
describes the types of microbial food pigments used, their benefits,
production strategies, and associated challenges.
Key words: colours, natural pigments, industrial pigments,
.microbial pigments, food
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الملخص
تضاف األلوان إلى المواد الغذائية لجعلها أكثر جاذبية وجاذبية .لذلك  ،تتمتع ملونات
الطعام بسوق مثير لإلعجاب بسبب متطلبات الصناعات الغذائية .تتوفر مجموعة متنوعة من
عوامل التلوين االصطناعية المعتمدة كمضافات غذائية وتستخدم في أنواع مختلفة من األطعمة
المعدة أو المصنعة في جميع أنحاء العالم .ومع ذلك  ،هناك قلق متزايد من أن استخدام األلوان
االصطناعية قد يكون له تأثير سلبي على صحة اإلنسان والبيئة على المدى الطويل .تعد األصباغ
الطبيعية التي يتم الحصول عليها من الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة بديالً واعدًا
للملونات الغذائية االصطناعية .بالمقارنة مع المصادر الحيوانية والنباتية  ،تقدم الكائنات الحية
الدقيقة العديد من المزايا مثل عدم وجود تأثير موسمي على جودة وكمية الصبغة  ،وسهولة
التعامل والتالعب الجيني  ،والقدرة على اإلنتاج على نطاق واسع مع تأثير ضئيل أو معدوم على
التنوع البيولوجي وما إلى ذلك ، .يتم استخدام الفطريات والبكتيريا إلنتاج أصباغ كملونات
غذائية .تسلط هذه المراجعة الضوء على أهمية اللون في صناعة األغذية  ،ولماذا هناك حاجة
للتحول إلى ألوان الطعام الطبيعية مقارنة باأللوان االصطناعية وكيف أن استخدام األصباغ
الميكروبية كملونات طعام  ،بدالً من األلوان من مصادر طبيعية أخرى  ،هو الخيار المفضل.
وتصف أنواع أصباغ الطعام الميكروبية المستخدمة  ،وفوائدها  ،واستراتيجيات اإلنتاج ،
والتحديات المرتبطة بها.
الكلمات المفتاحية :االلوان ,الصبغات الطبيعية ,الصبغات الصناعية األصباغ
الميكروبية ,األغذية
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األصباغ الميكروبية وتطبيقاتها في األغذية
المقدمة:
تعد األلوان ذات دورًا مه ًما في قطاع صناعة وانتاج األغذية ،حيث يساهم في زيادة
جودة السمة الحسية للطعام ،فمن خالله يعكس مدى النضارة والقيمة الغذائية والسالمة باإلضافة
الى القيمة الجمالية لألغذية وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على القيمة السوقية للمنتجات الغذائية
الملونة [.]3-1
ذكر  ,)Burrows (2009ان ممارسات تلوين الطعام بدأت منذ  1500سنة قبل الميالد
[ ]4و تاريخيا ,تظهر كتابات قدماء المصريين و الرومان دالئل على استعمال الصبغات الطبيعية
في األغذية و العالجات و المشروبات و من ابرز المصادر المستخدمة قديما كانت معظم
صبغات الطعام المشتقة من مصادر طبيعية مثل البابريكا والتوت والكركم والزعفران ومختلف
أنواع الزهور و النباتات [.]6 ,5
في القرن التاسع عشر تحديدا عام  1856كان هناك توجهات نحو تطوير الصبغات
االصطناعية كون هذه األلوان مستقرة من الناحية الكيميائية  ،ذات تكلفة إنتاج منخفضة  ،و
تعطي مجموعة واسعة من األلوان [. ]4
على الرغم من ذلك ،مع تطور األبحاث العلمية اشارت بعض الدراسات الى اآلثار
الصحية الجانبية المحتملة للصبغات االصطناعية مثل فرط النشاط الحركي عند االطفال ،مشاكل
مرتبطة بالحساسية والسمية والسرطنة مما أدى إلى حظر العديد من الملونات الصناعية و بالتالي
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زاد وعي المستهلكين بضرورة االنتقال من استخدام صبغات الطعام االصطناعية إلى الصبغات
الطبيعية [ .]9-7فأصبح البحث عن الصبغات طبيعية المصدر مجااًل رئيسيًا في صناعة المواد
الغذائية و يتم تنظيم استخدام المركبات كملونات غذائية بدرجة عالية  ،سواء كانت الصبغات
مشتقة بشكل طبيعي أو منتجة بطريقة صناعية حيث تم تنظيم استعمال الصبغات الطبيعية و
الصناعية تحت اشراف منظمات و هيئات مشرعة مثل إدارة الغذاء و الدواء االمريكية United
 , )States Food and Drug Administration (FDAهيئة معايير الغذاء األوروبية the
 )European Food Standards Authority (EFSAوباإلضافة الى منظمة الصحة العالمية
 )World Health Organization (WHOو التي بدورها حددت المحظور و المسموح منها
و قننت الجرعات اآلمنة لالستخدام من الصبغات في الطعام  ،األدوية ومستحضرات التجميل
سواء من مصادر طبيعية او صناعية [.]11-9
و فق االشتراطات و التشريعات تعتبر الصبغات الطبيعية آمنة إذا كانت غير سامة وغير
مسببة للحساسية و غير مسرطنة وقابلة للتحلل ،مما يجعلها ال تشكل خطر على الصحة والبيئة
[ .]10 ,5وبسبب قلة المخاطر الصحية من استهالك الصبغات الطبيعية وتغيير نظرة المستهلكين
الستهالك المنتجات الطبيعية ،هناك زيادة اهتمام من قبل الباحثين والمصنعين الكتشاف صبغات
طبيعية تتميز بالثبات مقاربة للصبغات الصناعية .حيث من المتوقع أن يزيد الطلب على األلوان
الطبيعية بنسبة  ٪7سنويًا [.]14-12
على الرغم من الفوائد التي تأتي مع استخدام االصباغ الطبيعية ،فمن الجدير بالذكر ان
الصبغات المستخلصة من مصادر طبيعية قد تواجهها معوقات مقارنة بمثيلتها االصطناعية .ففي
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كثير من الحاالت ،األصباغ المستخلصة من مصادر طبيعية تعد أكثر تكلفة واقل استقرار من
الناحية الكيميائية [.lower stability ]15
ومن اهم مصادر الصبغات الطبيعية النباتات ،والحشرات ،والمصادر معدنية (الصخور)
أو من المصادر الميكروبية .وتعد الصبغات المستخلصة من المصادر الميكروبية أكثر تفضيال
بسبب انخفاض تكلفة اإلنتاج والمواد الخام والقدرة على انتاج كميات كبيرة مما يترتب عليه عائد
أكبر باإلضافة الى سهولة االستخالص ،وال تتأثر باالختالفات الموسمية كالنباتات مثال [,11 ,4
 .]16واشارت بعض الدراسات الى انه من الممكن أن يكون لها أيضًا فوائد صحية مثل النشاط
المضاد للسرطان ،نشاط مضاد للميكروبات ونشاط مضاد لألكسدة [.]17 ,12
تنتج الميكروبات مجموعة متنوعة من األصباغ التي يمكن استخدامها صبغات للطعام
مثل  ، carotenoids, flavins, melanins, quinines, monascins, violaceinويمكن
استخدامها أيضًا كـمضافات ومضادات أكسدة ومكثفات اللون وتدخل ضمن نطاق األغذية
الوظيفية [.]18 ,3
ذكر  ,)He (2017ان التطورات في الكيمياء العضوية وهندسة التمثيل الغذائي مكنت
من اإلنتاج الضخم للميكروبات ذات األهمية حيث يمكن أن تساعد دراسة مسار التخليق الحيوي
إلنتاج الملونات في فهم العقبات في اإلنتاج من األصباغ ولمواجهة ذلك ،يمكن استنساخ
الجينات( ، )cloned genesويمكن استخدام تقنية الحمض النووي المؤتلف (recombinant
 )DNA technologyفي من اجل زيادة إنتاج الصبغات [.]20 ,19
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من أجل إنتاج أصباغ ميكروبية المصدر فعالة تعد استراتيجيات تعديل و تحسين طرق
التخمير هامة لتطوير عمليات انتاج صبغات منخفضة التكلفة سهلة االستخالص ,و تعتبر الطرق
الناشئة حديثًا مثل تقنية النانو فعالة في صناعة المواد الغذائية  ،بما في ذلك الملونات الطبيعية
[ .]21و أشار  ,)Jixian (2017ان

الصبغات الغذائية الطبيعية النانوية (Nanotized

 )natural food colorantsمن المصادر الميكروبية يمكن أن تزيد من االستقرار الكيميائي
للمركب المستخلص  ،و مدة الصالحية  ،و تحسن خاصية الذوبان  ،مما يؤدي إلى قبول اكبر في
قطاع التصنيع الغذائي و التطبيقات الغذائية [.]22
يركز هذا االستعراض على تصنيف الصبغات المستخلصة من مصادر ميكروبية
وبعض األنواع المستعملة في المنتجات الغذائية واألنواع التي ال تزال تحت الدراسة وفوائد
الصبغات الميكروبية المستخدمة كملونات غذائية ،وأيضا أبرز التحديات في استعمالها ،وكذلك
طرق تحسين ثبات الصبغات الميكروبية المصدر.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
االلوان من أهم العوامل الجمالية في حياة االنسان ،وذلك بإعطائها للتنوع اللوني الذي
يضفي رونق وجمال في نفس االنسان .لذلك إهتم بها االنسان في حياتة بطرق ومجاالت مختلفة.
ومن أهم هذه المجاالت غذاء االنسان ،حيث أهتمت البشرية باالغذية من حيث القيمة الغذائية
وإهتمت منذ زمن بعيد بااللوان لتكسب اللون الجذاب والمبهج للنفس وتجميل أغذيتهم وليكون
الطعام أكثر قابلية وجذاب .حيث كانت الخالصات الطبيعية للمواد الملونة من أصل نباتي أو
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حيواني شائعة االستعمال ،ولكن االستعمال الحديث للمواد الملونة االصطناعية في األغذية بدأ
مؤخرا.
لجأ االنسان الى إستخالص االلوان من القطران النباتي عبر عدد من التفاعالت
الكيميائية لقيمتها النسبية من جوانب عديدة .وبسيره في السعي وراء الربح والبضاعة ذات
االلوان الجميلة والقيمة السعرية القليلية فأكثر االنسان من هذه المواد الصناعية في الصناعات
الغذائية المختلفة؛ من تلوين لالغذية المختلفة حيث نجد االستهالك الكبير للمواد الملونة في
المنتجات الغذائية المتنوعة والصيدالنية .إال ان اآلثار الجانبية المحتملة لأللوان االصطناعية
مثل النشاط المفرط لدى األطفال  ،والحساسية  ،والسموم  ،والسرطان  ،ادت إلى حظر العديد من
ملونات الطعام االصطناعية مما أدى إلى االنتقال من استخدام األلوان الغذائية االصطناعية إلى
األلوان الطبيعية .كما ساهمت زيادة الرغبة في تصنيف األطعمة على أنها طبيعية في انخفاض
استخدام الملونات الغذائية االصطناعية .على الرغم من الفوائد التي تأتي مع استخدام األلوان
الطبيعية  ،فإن هذه األصباغ غالبًا ما يكون لها عيوب مقارنة باأللوان االصطناعية .في كثير من
الحاالت  ،تمثل األصباغ الطبيعية المحتملة التي يمكن استخدامها كملونات غذائية العديد من
التحديات مثل ارتفاع التكلفة وانخفاض االستقرار.تُشتق األلوان الطبيعية بشكل أساسي من
النباتات أو الحشرات أو الخامات المعدنية أو المصادر الميكروبية .تُفضل الملونات الميكروبية
نظرًا لسهولة قابليتها للتوسع فضالً عن احتمال انخفاض تكلفة اإلنتاج .أدى القلق المتزايد في
اآلونة األخيرة بشأن استخدام عوامل التلوين الصالحة لألكل إلى حظر العديد من عوامل التلوين
االصطناعية  ،والتي من المحتمل أن تكون مسببة للسرطان والتسبب في حدوث طفرات .أدى
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هذا الظرف حتما ً إلى زيادة الطلب على عوامل التلوين الطبيعية (الصالحة لألكل) اآلمنة والتي
تحدث بشكل طبيعي .نظرًا للتكلفة العالية للتكنولوجيا المستخدمة حاليًا إلنتاج األصباغ الميكروبية
على نطاق صناعي  ،هناك حاجة لتطوير عملية منخفضة التكلفة إلنتاج األصباغ التي يمكن أن
تحل محل األصباغ االصطناعية .يمكن أن يؤدي استخدام المخلفات الزراعية الصناعية المتوفرة
بأسعار زهيدة كركيزة من خالل تخمير الحالة الصلبة إلى تحقيق الهدف .لذلك تكمن مشكلة
الدراسة في التعرف على االصباغ الميكروبية وتطبيقاتها في االغذية ,اذ تتلخص هذه المشكلة في
االجابة على االسئلة التالية:
 .1ما هي أنواع األصباغ الميكروبية كملونات غذائية؟
 .2لماذا هناك حاجة للتحول إلى ألوان الطعام الطبيعية مقارنة باأللوان االصطناعية؟
 .3ما هي اهم التحديات التي تواجه األصباغ الميكروبية في صناعة األغذية ؟
 .4وكيف أن استخدام األصباغ الميكروبية كملونات طعام  ،بدالً من األلوان من مصادر
طبيعية أخرى  ،هو الخيار المفضل؟
 .5كيف التعامل مع هذه التحديات  ،باستخدام تقنيات متقدمة بما في ذلك هندسة التمثيل
الغذائي وتكنولوجيا النانو؟
 .6ما هي استراتيجيات تعديل و تحسين طرق التخمير لتطوير عمليات انتاج األصباغ
الميكروبية في صناعة األغذية؟

تصنيف االصباغ الميكروبية:
يمكن تصنيف االصباغ الميكروبية المصدر على أساس المصدر ،اللون والذوبان [.]23
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 على أساس المصدر( :الطحالب ،الفطريات ،البكتيريا) على أساس اللون:● صبغة صفراء ()Riboflavin, Carotenoids
● صبغة حمراء ()Prodigiosin, Carotenoids, Porphyrins
● صبغة زرقاء ()Indigoidine، Violacein
 -على أساس الذوبان( :قابل للذوبان في الماء ،قابل للذوبان في الدهون)

الصبغات الميكروبية المستعملة في المنتجات الغذائية:
تستخدم األلوان الميكروبية في الصناعة الغذائية بشكل فعلي مثل األسماك  ،على سبيل المثال
لتعزيز اللون الوردي في سمك السلمون [ .]25 ,24عالوة على ذلك ،بعض الملونات الطبيعية
لها إمكانات تجارية الستخدامها كمضادات لألكسدة [ .]15وأصبحت الصناعة اآلن قادرة على
إنتاج بعض األصباغ الميكروبية للتطبيقات في الغذاء ،ومستحضرات التجميل أو المنسوجات.
ومن ابرز الصبغات المنتجة من الكائنات الحية الدقيقة سواء الفطريات  ،الخمائر او البكتيريا:
lycopene, melanin, prodigiosin, beta-carotene, violacein, riboflavin,
 ,phycocyanin, astaxanthin, canthaxanthinو الجدول ( )1يستعرض مجموعة واسعة
من الصبغات المستخلصة من مصادر ميكروبية من حيث المركب المستخلص ,درجة اللون,
الميكروب المنتج للصبغات ,النشاط الحيوي ( )Bioactivityو ما زال استعمالها كصبغات
غذائية تحت الدراسات و األبحاث [ .]15و من الجدير بالذكر ان الصبغات الميكروبي وفيما يلي
األشهر استخداما في التطبيقات الغذائية:
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:Lycopene -1
صبغة حمراء تحتوي على مركبات الكاروتينويد  carotenoidو يعد الطماطم اهم مصادرها
النباتية ،بينما ابرز مصادرها الميكروبية الفطريات و منها ,Fusarium Sporotrichioides
و  ، Blakeslea trisporaولدى صبغة  Lycopeneدورًا كبيرًا في تثبيط اإلجهاد التأكسدي و
له دور كمضاد للسرطانات امراض القلب التاجية كونها مضادة للتأكسد[ .]27 ,26في بلدان
مثل نيوزيلندا ،وأستراليا و الواليات المتحدة األمريكية يتم استخدامه في تلوين و صبغ اللحوم
[.]15

Prodigiosin: -2
صبغة حمراء تنتج من خالل العديد من سالالت بكتيريا  ، Serratia marcescensوالتي
تظهر خصائص مضادة للبكتيريا  ،antimalarialمضادات حيوية  antibioticومضادات
األورام  antineoplastic activityبناء على مجموعة من الدراسات [ .]30-28وقد تم
تطبيقها كصبغات تلوين في الزبادي والحليب والمشروبات الغازية [.]31
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:β-carotene -3
يمكن العثور على  Carotenoidsعلى نطاق واسع في الطبيعة وهي بشكل عام مركبات
قابلة للذوبان في الدهون ويمكن العثور عليها بسهولة في الطماطم والقرع والجزر وما إلى ذلك.
و تعتبر مضافات تلوين مهمة جدًا تستخدم في صناعة األغذية [.]32
وهي صبغة عضوية تتراوح من اللون األحمر إلى األصفر  ،يتم استخراجه في الغالب من
الطحالب الغنية بالبيتا كاروتين  carotene β-مثل  ]salina Dunaliella [33اوعن طريق
التخمير لبعض أنواع الفطريات مثل  , Blakeslea trisporaو يتم استخدامها في مجموعة
متنوعة من المواد الغذائية [.]32

:Violacein -4
صبغة بنفسجية اللون احدى أبرز منتجيها بكتيريا Chromobacterium violaceum
تتميز بخصائص كمضادة للفطريات ،مضاد حيوي ،خصائص مضادة للورم والبكتيريا .تستعمل
بشكل شائع في صناعات األغذية في بعض الدول وبعض الدول تحضرها ،وفي الغالب يتم
استعمالها في مستحضرات التجميل والمنسوجات [.]36-34
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:Phycocyanin -5
هي صبغة زرقاء تنتجها البكتيريا الزرقاء ( )cyanobacteriaمثل Corynebacterium
 glutamicumوطحالب  Aphanizomenon flos-aquaeوطحالب  Spirulinaو مسماها
التجاري ( )Lina blueتستخدم في صناعة األغذية والمشروبات كعامل تلوين ويوجد أيضا
تطبيقات لها في الحلويات واآليس كريم [.]40-37 ,15

:Astaxanthin -6
هي صبغة حمراء برتقالية توجد بشكل طبيعي في والطحالب الدقيقة ( )microalgaeو
بعض أنواع الخمائر ( )basidiomycetous yeastو متواجدة في المصادر الحيوانية بشكل
طبيعي مثل السلمون والقشريات  ،الجمبري األحمر  ،وسمك الكراي  ، crayfishوريش بعض
الطيور  ،و يتصف بقابلية للذوبان في الدهون [ ]44-41ويعتبر من الصبغات المعتمدة االستخدام
في األسماك واألغذية الحيوانية [.]45

:Canthaxanthin -7
هي صبغة ذات لون برتقالي إلى وردي غامق ،كيميائيا تعد احدى مركبات الكاروتينويد
 carotenoidsوبالتالي قابلة للذوبان في الدهون و تعتبر ذات خاصية مضادة لألكسدة قوية.
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مصدرها بكتيريا  , Bradyrhizobiumتمت الموافقة عليه كملون غذائي ويستخدم في مجموعة
من األطعمة مثل السلمون والدواجن و االعالف [.]48-46

:Riboflavin -8
فيتامين  B2القابل للذوبان في الماء  ،هو لون أصفر الصباغ والتي تنتجها الكائنات الحية
الدقيقة المختلفة .يتم استخدامها في اليوميات وحبوب اإلفطار وأغذية األطفال والصلصات
والفواكه المشروبات ومشروبات الطاقة (.)90-88 ، 34

:Indigoidine -9
صبغة  Indigoidineهو مركب عضوي من مجموعة  .Azaquinonesوهي عبارة عن
صبغة زرقاء اللون تتكون من بعض البقع البكتيرية .يمكن ان تكون بديلة لبعض الصبغات
االصطناعية مثل  ,)FD&C Blue NO 1 and 2(:يمكن استخالصها من
coli

Eschericha

insidiosum,

,Corynebacterium,

.]chromofuscus [23, 49
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و

Streptomyces

Anthocyanins :-10
احدى مركبات مجموعة  flavonoidمن  ، polyphenolsصبغة Anthocyanins
هي مواد كيميائية مهمة في المملكة النباتية كأصباغ ومضادات أكسدة ومضادات الميكروبات ,
ابرز مصادرها النباتات الغذائية مثل عنبية ،توت  ،أرز أسود و غيرها [.]50

إنتاج هذا الصباغ ليست مستقرة وال مستدامة بسبب اإلنتاجية المتنوعة النباتات .لكن الصبغة
من مصادر الكائنات الحية الدقيقة توفر طرق مستدامة لتلبية طلب الصناعة .قد كان أظهرت أن
ساللة  E. coliالمعدلة استقالبيًا هي قادرة على إنتاج  .Anthocyaninsالبحث ال يزال جاريا ل
إنتاج هذا الصباغ من البكتيريا المعدلة األخرى [.]50

الميكروب

الصبغة المستخلصة

اللون الناتج

المرجع

النشاط الحيوي
Bioactivity

البكتيريا
Streptococcus agalactiae

Granadaene

برتقالي  -احمر

مضاد اكسدة – إزالة السموم

[]52 ,51

Proteobacteria α -

Heptyl prodigiosin

االحمر

Antiplasmodial

[]53

Staphylococcus aureus

Staphyloxanthin

ذهبي

مضاد اكسدة – إزالة السموم

[]55 ,54

Tryptanthrin Cytophaga/Flexibacteria
AM13,1

اصفر

مضاد

فاتح-غامق

سرطان
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اكسدة

–

مضاد []56

.Streptomyces sp

 Undecylprodigiosinاحمر

اكسدة-مضاد

مضاد
بكتيري-مضاد
يحمي

[]56

سرطان-

من االشعة فوق

البنفسجية
Violacein Janthinobacterium
,lividum
Pseudoalteromonas
,tunicate
.Pseudoalteromonas spp
فطريات
Azaphilones Talaromyces atroroseus
Penicillium
purpurogenum
Xanthomonadin Xanthomonas oryzae

بنفسجي

احمر

مضاد اكسدة – إزالة السموم

مضاد

اكسدة

–

[]36 ,34

مضاد []57

سرطان
اصفر

[]58

مضاد اكسدة

الخمائر
Melanin Saccharomyces,
Neoformans

االسود

مضاد

اكسدة-

مضاد []60 ,59

ميكروبي
Torularhodin .Rhodotorula spp

برتقالي -احمر

مضاد

اكسدة-

مضاد []61

ميكروبي
الجدول  .1أصباغ ميكروبية تحت الدراسة ومن المحتمل استخدامها كملونات طعام طبيعية.

الفوائد من استعمال الصبغات الميكروبية كمواد ملونة لألغذية:
توجد الكائنات الدقيقة في كل مكان في البيئية تقريبًا ولها أدوار مختلفة في الطبيعة.
فتعتبر أيضا منتمية إلى الغذاء وتكون مسؤولة عن تخمير المنتجات الغذائية و تعد األصباغ
الميكروبية بديالً أفضل لألغذية من الملونات االصطناعية من ناحية قلة االضرار الصحية و
أيضا افضل من األلوان المستخلصة من النبات لقلة التكلفة و احتمالية الثبات [.]15
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تم إجراء الكثير من األبحاث حول تكاليف اإلنتاج والمعالجة لأللوان الطبيعية ،لزيادة
االستقرار ومدة الصالحية ،بحيث يمكنها التنافس مع استخدام األلوان االصطناعية .العديد من
هذه األصباغ ال تعمل فقط كعوامل تلوين ،ولكنها أيضًا تمنح فوائد صحية .وتعد الكائنات الدقيقة
منتجة للمركبات الفعالة النشطة بيولوجيا والتي تستعمل في المستحضرات الصيدالنية والطبية
والغذائية و من ابرز خصائصها البيولوجية ما يلي:
 مضادة للتأكسد:إشارات العديد من الدراسات ان غالبية الصبغات المستخلصة من مصادر ميكروبية تتمتع
بخصائص مضادة للتأكسد كما اشرنا الى ذلك سابقا ,فعلى سبيل المثال الصبغة الصفراء
 staphyloxanthinالمستخلص من  Staphylococcus aureusلها دور في منع تولد الجهد
التاكسدي من خالل تثبط  carbon tetrachlorideفي تجارب أجريت على swiss albino
.]mice [62
 مضاد للسرطان:تم اإلبالغ عن خصائص مضادة للسرطان في األصباغ الميكروبية في عدد من
الدراسات هذه األصباغ يمكن أن تحفز  ، apoptosisوالتي يؤدي إلى تدمير الخاليا السرطانية
[ .]63وإشارات نتائج دراسة أجريت على ساللة قادر على إنتاج كمية كبيرة من صبغة الميالنين
 melaninالسوداء خارج الخلية على أجار الحديد  iron agarالمستخرج من peptone-yeast
والمعروفة باسم  Streptomyces glaucescens NEAE-Hالى وجود نشاط لصبغة
الميالنين كمضاد للسرطان في المختبر ضد خط خاليا سرطان الجلد [.]64
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 مضاد ميكروبي:تنتج العديد من الكائنات الدقيقة مركبات مضادة للميكروبات ،بعضها تستخدم حاليا
كمضادات حيوية و يعتبر العثور على أصباغ ميكروبية جديدة تنتج الصباغ ذات خصائص
مضادة للميكروبات مفيدة للغاية في اكثر من مجال [.]65و أشار  )Elbetanon (2019الى دور
الصبغة المستخلصة من  Punica granatum Lوهو أحد األنواع الشهيرة والقديمة التي تنتمي
إلى عائلة  Punicaceaeكمضاد للميكروبات ضد تسعة مسببات أمراض ميكروبية مختلفة
[.]66

أبرز التحديات التي تواجه الصبغات الميكروبية المصدر:
على الرغم من وجود أنواع عديدة من األصباغ الطبيعية من مختلف المصادر
الميكروبية ،اال ان التطور التجاري نحو األصباغ الطبيعية كملونات الطعام يعد تحدي [.]15
أوال ،تواجه الموافقة على استعمال االصباغ عقبات تنظيمية كبيرة أمام تطوير أي مركبات جديدة
الستخدامها في الطعام  ،بما في ذلك الملونات ,باإلضافة الى ان استخدام الصبغات الطبيعية أكثر
تكلفة بخمس مرات من استخدام األلوان االصطناعية على وجه الخصوص عند استخدامها في
صناعة الحلويات  ،حيث يمكن أن تكون  20مرة أغلى من الصبغات الصناعية [.]67
ومن الجدير بالذكر ان يمكن أن تكون األصباغ المستخرجة من الكائنات الدقيقة مفيدة
جدًا كمصدر للصبغات الحيوية حيث يمكن العثور على المواد الخام (الكائنات الحية الدقيقة)
بأعداد ال تحصى ,و حتى هذه الميكروبات يمكن زراعتها بسهولة ووقت نموها أقل بكثير ولكن
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التحدي الحقيقي يكمن في استخراج أصباغ من هذه الميكروبات وتقنيات االستخراج المختلفة
المستخدمة لها ذات تكلفة عالية [.]23
أضف الى ذلك ،أشار  ,)Sen(2019ان صبغات الطعام الصناعية التي اعتمدت عليها
صناعة المواد الغذائية في الماضي من  60-50سنة ثابتة ,اقتصادية و تقدم طيف لوني واسع
[ .]15ويمثل استبدال األلوان االصطناعية بألوان طبيعية في صناعة األغذية تحديًا يتطلب انتاج
كميات متساوية من األلوان الطبيعية مقارنة بالصبغات االصطناعية الى استهالك كميات كبيرة
من المواد الخام و تقنيات االستخالص ،مما يترتب عليه زيادة التكلفة [.]68
وتحتوي األصباغ الطبيعية من مصادر ميكروبية على العديد من التحديات أبرزها ان
الصبغات المستخلصة عند تطبيقاها مع مكونات الغذاء قدد تتفاعل مع مصفوفات أطعمة مختلفة
وبالتالي قد ينتج عنها التسبب بنكهات وروائح غير مرغوب فيها ال سيما فيما يتعلق بـ النطاق
المنخفض نسبيًا لأللوان الطبيعية المعتمدة لالستخدام الغذائي وتعتبر إزالة الروائح الكريهة هي
مشكلة أخرى تنشأ في منتجات االصباغ الطبيعية ألن العديد من األصباغ الطبيعية المتاحة لها
رائحة غير مرغوب فيها في المنتجات الغذائية [.]51 ,15
عالوة على ذلك ،الصبغات الطبيعية بشكل عام أكثر حساسية للضوء ،ودرجة
الحموضة ،واألشعة فوق البنفسجية ،ودرجة الحرارة ،األكسجين والحرارة ،مما يؤدي إلى فقدان
اللون الناجم عن تالشي و انخفاض العمر االفتراضي لها فبعض األصباغ الطبيعية حساسة
للظروف المحيطة األخرى مثل أيونات المعادن أو البروتينات أو المركبات العضوية[,69 ,10
 .]70ومن المعروف أن المواد الحافظة الطبيعية كفيتامين سي ( )vitamin Cتلعب دور في
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تعزيز استقرار منتجات المشروبات التي تحتوي على صبغات طبيعية كالكاروتينات
 carotenoidsمثل  beta-caroteneو  paprikaأو  ،oleoresinولكن في نفس الوقت
الفيتامين سوف يسبب تحلل صبغة  .]anthocyanins [71واألصباغ من المصادر الميكروبية
مثل

الكاروتينات

))carotenoids

والكلوروفيل

()chlorophyll

واالنثوسياين

 ،))anthocyaninsوغيرها من الصبغات يواجهون أيضًا مثل هذه العقبات .فالكاروتينات ،
وهي مركبات نباتية او ميكروبية المصدر شديدة التلوين و شديد االقتران  ،غير مستقر عند
تعرضها لألكسجين أو الضوء [ .]74-72اما الكلوروفيل يخضع لتدهور سريع بسبب للتفاعالت
األنزيمية أو عوامل مثل الضوء واألكسجين والحرارة أو االحماض  ،مما يؤدي إلى تكوين
مشتقات الكلوروفيل [.]75 ,74
الصياغة الكيمائية لهذه الصبغات الطبيعية تشكل تحدي يتطلب إيجاد حلول و يمكن
تطبيق طرق مثل  micro-encapsulationلتحسين خصائص االستقرار و الذوبان [.]76
العديد من األصباغ المستخلصة من الفطريات يحظر استخدامها كملونات طبيعية
لوجودها السموم الفطرية ( .]mycotoxins) [77ولذلك من المهم استخدام مواد غير سامة
وسالالت غير ممرضة الستخراج االصباغ الطبيعية وخصوصا عند اكتشاف ميكروب واعد
منتِج للصبغة  ،أيضا يمكن استخدام الهندسة في التخليق الحيوي الخاضع للرقابة لـ إنتاج الصباغ
والسموم [.]15

التقنيات والحلول المقترحة لمواجهة العقبات إلنتاج الصبغات الميكروبية:
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من المهم ان نستوعب ان الفكرة هي إخراج األصباغ الميكروبية من نتائج الدراسات و
المختبرات الى السوق و اإلنتاج الصناعي [ .]78 ,28هناك حاجة إليجاد أصباغ بديلة عن
االصباغ الصناعية فعالة من حيث التكلفة وطبيعية تما ًما وغير سامة وأيضا ثابتة في مختلف
الظروف وال تنتج مركبات وسطية غير مرغوبة [ .]23وتجاريا نجاح الصبغات الطبيعية من
مصادر ميكروبي يعتمد على االستثمار الذي تم إجراؤه للحصول على المنتج النهائي وموافقته
الجهات المشرعة والتنظيمية وتأثيرها في السوق .و هنالك ثالث اهداف رئيسية مهمة في اإلنتاج
الصناعي لألصباغ الطبيعية )1( :اكتشاف مصادر بديلة جديدة ومبتكرة تضاهي جودة األنواع
الصناعية منها )2( ،إنتاج فعال من حيث التكلفة بجودة موحدة ( )3وقابلية التطبيق المحسنة
[ .]79فيما يلي بعض الحلول المقترحة:
 تحسين عمليات التخمر :Fermentationهناك العديد من التحديات المرتبطة بزيادة إنتاج األصباغ الميكروبية ،لكن التطورات
الحديثة في التكنولوجيا ساعدت إلى حد ما في التغلب على هذه التحديات منها تحسين عمليات
التخمر حيث ساعد استخدام  fermentation tanksإلنتاج األصباغ على نطاق واسع [.]15
في عمليات التخمر يعد تحسين الوسط مرحلة مهمة لتحقيق أقصى قدر عائد للمنتج
المخمر و الذي يتمثل في التحكم في الظروف المؤثرة في عملية التخمر (controlling
 )operating conditionsمثل درجة الحرارة ،درجة الحموضة  ,pHالتهوية aeration ,
 agitationومكونات البيئة  .]media components [80, 81باإلضافة الى منهجية سطح
االستجابة ( RSM) Response surface methodologyهي طريقة فعالة لتحسين عملية

2464

إنتاج الصباغ وهي طريقة إحصائية تعمل على إيجاد حلول للبيانات متعددة المتغيرات التي تم
الحصول عليها لحل المعادالت متعددة المتغيرات ،وبالتالي تقليل عدد االختبارات التجريبية
الالزمة [.]81 ,80
طور  Suو اخرون ( ،)2011الوسط األمثل التي يمكن استخدامها في استزراع
( )culturingبكتيريا  Serratia marcescensفي إنتاج صبغة  prodigiosinحيث تمت
إضافة السكروز والجليسين كمصدر للكربوهيدرات والطاقة و المكمالت غير العضوية مع
 KH2PO4بهدف تسريع نمو الخاليا  ،مما أدى إلى زيادة إنتاج صبغة  prodigiosinبمقدار
 2.15 - 2.12مرة [.]82
 تحسين السالالت الميكروبية :Strain Developmentيمكن استخدام تقنيات تحسين وتطوير الساللة من خالل  mutagenesisو multiple
 selection roundsفي تطوير عملية إنتاج فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطبيق صناعيًا
لألصباغ والمركبات الطبيعية األخرى [.]15
اشارت مجموعة من الدراسات ان تطوير الساللة هام ألن األصباغ التي تنتجها سالالت
النوع البري ( )wild-typeغالبًا ما تكون منخفضة جدًا من حيث الكمية وتستغرق أوقات تخمير
أطول ،مما يجعل العملية غير اقتصادية .يتم تحسين اإلجهاد بواسطة المطفرات ()mutagens
الشائعة مثل  ,)methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (NTG-1او Ethyl methyl
 ,)sulfonate (EMSاو  ,)Ultraviolet (UVو التي بدروها يمكن أن تؤدي إلى زيادة في
االصباغ عدة أضعاف اإلنتاج من السالالت الغير محسنة [.]84 ,83 ,80
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 الهندسة االيضية :Metabolic Engineeringفهم مسارات التخليق الحيوي للصبغات الميكروبية تعتبر نقطة انطالق مهمة للغاية ،يتم
اتباعها من خالل تحديد الجينات وتسلسالت الجينات المسؤولة إلنتاج األصباغ ،ثم هندسة هذه
الجينات من أجل رفع اإلنتاج ،واستنساخ الجينات المسؤولة عن الصبغ التخليق الحيوي في
ناقالت ميكروبية  ، microbial vectorsمثل الخاليا البكتيرية أو الخميرة  ،أصبحت صناعة
فعالة و اقتصادية من حيث التكلفة عملية اإلنتاج [.]85
التطورات الحديثة في البيولوجيا الجزيئية  molecular biologyو الهندسة االيضية
 metabolic engineeringأدت إلى استنساخ الجينات المسؤولة عن التخليق الحيوي للصبغة
وتمكينهما من زيادة اإلنتاج و تغيير التركيب الجزيئي لألصباغ و تحويل اللون للصبغات كل ذلك
عن طريق التالعب الجيني ،فمثال التالعب الجيني  genetically manipulatedحول صبغة
 Actinorhodinالمستخلصة من بكتيريا  Streptomyces coelicolorمن اللون األزرق الى
اللون األصفر المسمى بصبغة .]kalafungin [86-89
 معالجة خصائص الثبات بواسطة تقنيات النانو :Microencapsulationيمكن تطبيق  Micro-encapsulationو nano-formulations

على استقرار

وتحسين القابلية للذوبان وتقديم أصباغ طبيعية إلى مصفوفات الطعام مثل األلوان الطبيعية
 anthocyaninsو carotenoidsبدون صعوبات في الثبات [.]76
 Microencapsulationيمكن تعريفها على أنها تعبئة أي مادة صلبة أو غازية أو
سائلة فيها كبسوالت مختومة بأحجام تتراوح من ملليمترات إلى نانومتر [ .]90يصبح اللب أو
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المركب النشط هو المادة داخل عبوة التغليف ،في هذه الحالة الصبغة الميكروبية هي مادة التعبئة
وعبوة التغليف للمادة تسمى الجدار أو مادة الصدف [.]90

الخالصة:
بالنظر إلى اإلدراك العام المتزايد والقلق بشأن استخدام المكونات الغذائية اآلمنة  ،من
المتوقع أن يزداد الطلب الصناعي على األصباغ الطبيعية في المستقبل بعدة أضعاف .تعد
األصباغ الميكروبية بديالً جذابًا للملونات الغذائية االصطناعية ليس فقط بسبب أصلها الطبيعي
ولكن أيضًا بسبب فوائدها الصحية العديدة المثبتة.
تعتبر األطعمة الطبيعية فئة غذائية مهمة ومتنامية تتطلب مكونات وإضافات طبيعية.
وبالتالي  ،هناك طلب كبير الستبدال األصباغ االصطناعية بأصباغ طبيعية في األطعمة
والمشروبات .تعتبر المصادر الميكروبية مفيدة بشكل خاص حيث يمكن توسيع نطاقها ويمكن
التالعب بها بسهولة أكبر من النباتات أو الحشرات .يمكن أن يؤدي تطوير وتكامل التطورات
مثل تطور الساللة في التخمير  ،وبيولوجيا األنظمة  ،والتمثيل الغذائي  ،وهندسة البروتين  ،إلى
إحداث فرق كبير في كل من جودة وكمية ألوان الطعام الطبيعية .تشمل عمليات التخمير الفعالة
عوائد يمكن التنبؤ بها وعدم وجود تأثير خارجي للمناخ أو البيئة .ومع ذلك  ،هناك حاجة إلى
مزيد من البحث لتحسين خصائص الصبغة  ،مثل التركيب واإلنتاجية  ،من خالل إيجاد أكثر
المعلمات األمثل للنمو  ،واستخدام الكائنات المعدلة وراثيًا لتعزيز اإلنتاج  ،وكذلك وجود عوامل
استخالص مختلفة إلنتاج الصباغ .
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تعتبر األطعمة الطبيعية فئة غذائية مهمة ومتنامية وتتطلب مكونات ومضافات طبيعية.
وبناء على ذلك هناك طلب كبير الستبدال األصباغ االصطناعية بـ أصباغ طبيعية في األطعمة
والمشروبات .االصباغ الميكروبية مصدر مفيدة بشكل خاص حيث يمكن توسيع نطاقها وتنطوي
على ميزات أكبر من المصادر من النباتية أو الحشرية.
يمكن إستخدام االلوان في الصناعات الغذائية مع مراعاة الضوابط المختلفة للتعامل معها
وإال منع إستخدامها إذا لم تتوفر المواصفات المطلوبة واالحتياطات االزمة للتعامل .مع ضرورة
مراعاة تجنب إدخال هذه االلوان في أغذية االطفال ،لسببين ،االول عامل السن حيث أن االطفال
في سن صغيره قد ال تستحمل أجسامهم هذه المركبات الصناعية ،فضال عن خطورة وجود مواد
مسرطنة إذا لم يتم فحص وتحليل المنتج جيدا ألي سبب من االسباب ،حيث ان معدل االستهالك
بالنسبة للوزن للصغار مقارنة بالكبار قد يؤدي الى زيادة نسبة االستالك اليومي لصغار السن،
وثانيا قد تكون هنالك بعض المخاطر أو الحساسيات أو غيرها من األعراض التي لم تثبت بنتيجة
قاطعة.
النطاق الحالي لأللوان الطبيعية التي يمكن إضافتها إلى األطعمة صغير نسبيًا مقارنة
بمجموعة كبيرة من األلوان االصطناعية .ومع ذلك  ،فإن الطلب على األطعمة الطبيعية واأللوان
الطبيعية آخذ في االزدياد .لذلك من المهم اكتشاف ألوان طبيعية جديدة وجديدة  ،وكذلك تطوير
تقنيات لتحسين فعالية تكلفة اإلنتاج وصياغة األصباغ الطبيعية .هناك حاجة إلى مصادر طبيعية
جديدة للحصول على الكائنات الحية الدقيقة المنتجة لألصباغ  ،باإلضافة إلى تحسينات العملية
لجعل هذه السالالت أكثر تنافسية من حيث التكلفة مع األصباغ االصطناعية .تشمل التكنولوجيا
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المطلوبة تطوير ركائز عضوية منخفضة التكلفة لنمو الميكروبات المنتجة للصبغة  ،وطرق
جديدة لزيادة إنتاج األصباغ  ،وطرق تثبيت لتحسين تطبيق الصباغ .يجب أن تركز األبحاث
حول األصباغ الطبيعية على الحصول على مجموعة متنوعة من األشكال  ،واستخدام األصباغ
ذات الفوائد الصحية  ،وزيادة مدة صالحية الصبغة  ،وخفض تكاليف اإلنتاج.
يمكن معالجة ضعف االستقرار أو قابلية الذوبان المنخفضة للملونات الغذائية الطبيعية
من خالل تقنيات مثل التغليف الدقيق والتركيبات النانوية  ،مما يتيح تطبيقًا أوسع لألصباغ
الميكروبية على مصفوفات الطعام المختلفة .األلوان المغلفة أسهل في التعامل معها  ،ولديها قابلية
أفضل للذوبان وتظهر ثباتًا محسنًا في الظروف المحيطة  ،مما يؤدي إلى زيادة العمر
االفتراضي .يمكن استخدام مستحلبات النانو لتحسين قابلية الذوبان وتوفير جزيئات غير مرئية
مفيدة في تلوين المشروبات الصافية وشبه الشفافة.
تطوير ودمج الطرق المتطورة مثل تطوير عمليات التخمر وتحسين الساللة ،الهندسة
االيضية وتقنيات النانو ،يمكن أن تصنع اختالف جوهري في كل من الجودة والكمية في صبغات
الميكروبات الطبيعية.
يعد تطوير ألوان جديدة لصناعة المواد الغذائية أمرًا صعبًا  ،حيث يجب أن تكون
الملونات متوافقة مع نكهات الطعام وسالمته وقيمته الغذائية  ،والتي يكون لها في النهاية تأثير
ضئيل على سعر المنتج .باإلضافة إلى ذلك  ،يفضل أن تكون ملونات الطعام طبيعية بدالً من
المركبات االصطناعية .تنتج الكائنات الحية الدقيقة بالفعل ملونات طبيعية مفيدة صناعيًا مثل
الكاروتينات واألنثوسيانين .يمكن إنتاج الملونات الغذائية الميكروبية على نطاق واسع بتكاليف
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منخفضة نسبيًا .نلخص أيضًا الملونات الغذائية المشتقة من الميكروبات المستخدمة حاليًا ونناقش
تصنيفها بنا ًء على تركيبها الكيميائي.
على الرغم من اإلبالغ عن عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة إلنتاج أصباغ من الدرجة
الغذائية على مستوى المختبر  ،إال أن اإلنتاج على نطاق واسع وتنقية المنتجات من العديد منها ال
يزال يمثل تحديًا .هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات فيما يتعلق بتحسين حالة الوسائط والتخمير
كاف واستعادة سهلة لألصباغ الميكروبية .باإلضافة إلى ذلك  ،يمكن استخدام طرق
إلنتاج
ٍ
تحسين اإلجهاد التقليدية باإلضافة إلى التقنيات المتقدمة للهندسة الوراثية أو األيضية لإلنتاج
المستدام لألصباغ الميكروبية ذات االستخدام العالي .يمكن أيضًا أن تسبق أساليب تحسين اإلجهاد
برامج التنقيب البيولوجي لفحص وتحديد الصبغات الجديدة التي تنتج سالالت جرثومية من بيئات
مختلفة في االلتزام ببروتوكول ناغويا وقواعد الدولة األخرى المعمول بها .يمكن أن يؤدي
استكشاف األطعمة المخمرة التقليدية في المنطقة المعزولة أو القبلية أيضًا إلى تحديد صباغ واعد
ينتج عزالت .على الرغم من أن الميكروبات غير المسببة لألمراض هي الوحيدة المقبولة بالنسبة
لألصباغ الغذائية  ،فإن اإلنتاج المشترك لمركب سام أو غير مرغوب فيه ممكن أيضًا  ،وبالتالي
 ،يجب وضع استراتيجيات تنقية مناسبة وفعالة من حيث التكلفة.
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