


 

  
  پرتقال آب ت بر روی آنزیم پکتین متیل استرازبررسی اثر امواج فراصو

  حامد موسویان محمّدتقی، **کدخدایی رسول، *دامهماندوست ن

عضو هیأت علمی ، **ی علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی عضو هیأت علمی پژوهشکده، * واحد قوچان- مدرس دانشگاه آزاد اسالمی
  دانشگاه فردوسی مشهد

  
  دهچکی

در آب  (PME) استراز پکتین متیل یمآنزدر این تحقیق امکان استفاده از امواج فراصوت در غیرفعّال ساختن 
ی   درجه80 و 70، 60، 50تازه در چهار دمای به این منظور آب پرتقال . مورد بررسی قرار گرفته استپرتقال 
قرار داده  KHz30 فراصوت با فرکانس ثابت ض امواجدر معر دقیقه 30 و 25، 20، 15، 10گراد به مدّت  سانتی

 نتایج حاصله نشان داد که امواج .گیری گردید پکتین متیل استراز اندازهی آنزیم  شد و سپس فعالیت باقیمانده
با  که اثر تخریبی امواج  همچنین مشخّص شد.را غیرفعّال کردند PMEای آنزیم  قابل مالحظهفراصوت بطور 

محاسبات ترمودینامیکی غیرفعال شدن آنزیم داللت بر آن داشت .  سپس کاهش یافتزیاد شدن دما افزایش و
  .ندردآنتالپی و آنتروپی با دما و انرژی صوت تغییر کی اول بوده و پارامترهای  وطه از نوع درجهکه واکنش مرب

  
  کلمات کلیدی

  فعالیت باقیمانده   ،امواج فراصوت، پکتین متیل استراز، کاویتاسیون
  
  قدمه م-1

حفظ کدورت طبیعی آب پرتقال یکی از اهداف اصلی است که در تولید و فراوری این محصول دنبال 
رود، حرارت است که عالوه بر  ترین روشی که در حال حاضر برای تحقق این هدف بکار می رایج. شود می

از این رو، . دهد ثیر قرار میهای کیفی آب پرتقال را نیز تحت تأ ای و ویژگی غیرفعّال کردن آنزیم، ارزش تغذیه
ای   آنزیم حداقل تأثیر را بر خواص کیفی و تغذیههای نگهداری دیگری که ضمن از بین بردن جستجوی روش

جلب کرده و متخصّصین صنعت غذا را به خود توجّه محقّقین ی غذایی داشته باشد، موضوعی است که  ماده
سازی آنزیم پکتین متیل  ده از امواج فراصوت در غیرفعالبه همین خاطر در این پژوهش، امکان استفا. است

  . مورد مطالعه قرار گرفت آب پرتقال بررسی گردید و تأثیرات شدّت صوت و دما در این فرایند(PME)استراز 
  
  ها  مواد و روش-2
   مواد شیمیایی- 2-1

نیاز در آزمایشات استفاده موردهای  ی محلول  مواد شیمیایی بودند که برای تهیههیدروکسید سدیمپکتین و 
  .گردیدنداین مواد از شرکت سیگما در کشور آلمان تهیه . شدند
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  ی آب پرتقال نمونهسازی    تهیه و آماده- 2-2

 دور در 6000، با سرعت استحصالپس از ی آن به مصری از بازار محلی تهیه و عصارهمعروف پرتقال 
 خالء بخش شفاف عصاره از پمپبه کمک پالپ ت معلق سپس برای جداسازی ذرا. سانتریفوژ گردیددقیقه 

  . عبور داده شد 1ی کاغذ صافی واتمن شماره
  

   سونیفیکاسیون آب پرتقال-2-3
CC5 و 25، 20، 15، 10های ای منتقل و به مدّت زمانی آزمایش شیشهآب پرتقال صاف شده به یک لوله 

ی  درجه80 و 70، 60، 50ت پیوسته و در دماهای  به صوردرصد100 و 80، 60های  دقیقه در شدّت صوت30
به این منظور، از یک دستگاه سونیکاتور آزمایشگاهی با . امواج فراصوت قرار داده شدگراد در معرض سانتی
انتقال . استفاده شد)  در کشور آلمانDr. Hielscherساخت کمپانی ، UIP 50H مدل( kHz30 ثابت  سفرکان

  .متر انجام گردید میلی3 از جنس تیتانیوم به قطر سونوترودتور به نمونه توسط یک امواج فراصوت از سونیکا
پس از سونیفیکاسیون دمای نمونه به سرعت تا دمای محیط کاهش داده شد و سنجش فعالیت باقیمانده 

PME  4[به عمل آمد ) 1991(به روش پیشنهادی کیمبال.[  
  

  بری پرتقال با حرارتآنزیم -2-4
CC570، 60، 50ماری در دماهای و سپس در بنی آزمایش منتقل گردید لولهیک  بهتقال صاف شده  آب پر 

پس از عملیّات حرارتی، . قرار داده شد دقیقه 30 و 25، 20، 15، 10گراد به مدّت زمانی سانتی درجه80و 
  . به عمل آمدPMEی دمای نمونه به سرعت تا دمای محیط کاهش داده شد و سنجش فعّالیّت باقیمانده

  
   تحلیل آماری-2-5

 در سـه سـطح    شدّت صوت،سه سطح در ی حرارت درجه،در این آزمایش تأثیر امواج فراصوت در چهار سطح  
ی  کلیـه  . بررسـی شـد    PMEسـازی    کامالً تـصادفی بـرای غیرفعّـال       در قالب طرح فاکتوریل   پنج سطح   در  مانو ز 

 در سـطح   میانگین ها به روش دانکـن   آنالیز، وSAS ا با نرم افزار  و داده ه شدندبا سه بار تکرار انجامآزمایشات 
 .  مقایسه گردیدندα>0/05دارمعنی
  

   و بحث نتایج-3
  PME تأثیر دما بر فعّالیّت -3-1

نسبت به زمان در دماهای  نشان داد که تغییرات فعالیت آن PMEبررسی تأثیر عملیّات حرارتی بر فعّالیت 
ی اوّل  واکنش درجه از سینتیک )<9/0R2(ی همبستگی بسیار باالیی  د آزمایش به صورت خطّی و با درجهمور

ی  باشد، در محاسبه  میPMEبین ثابت سرعت و غیرفعال شدن مشیب این خطوط که ). 1شکل (پیروی کرد 
شود، با افزایش  مالحظه میچنانکه . اند  آورده شده1این نتایج در جدول .  استفاده شد(D)زمان کاهش اعشاری 
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% 90اد، زمان الزم برای گر ی سانتی  درجه80شود؛ بطوریکه در دمای  دما، سرعت غیرفعال شدن آنزیم زیاد می
 1های جدول  از داده. یابد گراد تنزّل می ی سانتی  درجه50 درصد مقدار آن در 10کاهش در فعّالیّت آنزیم به 

 به حرارت PMEبر این اساس مقاومت آنزیم . این آنزیم را محاسبه نمود (Z)توان میزان مقاومت حرارتی  می
  .باشد شود که نشانگر پایداری نسبتاً باالی این آنزیم به حرارت می گراد تعیین می ی سانتی  درجه25/32
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 حرارتیسازی  نسبت به زمان در روش غیرفعالPME تغییرات فعالیت - 1شکل 

  
 

   به روش حرارتیPMEسازی برای غیرفعال ثابت سرعت واکنش و زمان کاهش اعشاری -1 جدول
زمان کاهش اعشاری

(min) 
 ثابت سرعت واکنش

(min-1) 

 درجه حرارت
(°C) 

7907/267  0086/0  50 
3606/155  0148/0  60 
2735/103  0223/0  70 
3634/28  0812/0  80 

  
  

دمای مطلق در مقیاس  نسبت به معکوس PMEعال شدن آنزیم  تغییرات ثابت سرعت غیرف2در شکل 
اکتیواسیون الزم برای نسبت انرژی ی آرنیوس، شیب این خط  مطابق رابطه. لگاریتمی نشان داده شده است نیمه

محاسبات نشان . باشد  میتصادمآنزیم به ثابت عمومی گازها و عرض از مبدأ آن ثابت  حرارتی سازی غیرفعال
 kJ/mol 12/61-١ با استفاده از حرارت معادل PME برای غیرفعال کردن موردنیازنرژی اکتیواسیون دهد که ا می
 .استهای شیمیایی  غیرفعال شدن آنزیم در اثر وقوع واکنشن بیّمکه باشد  می

 



 

4 

  
   به روش حرارتیPMEسازی ی غیرفعال برالگاریتمیه معکوس دمای مطلق در مقیاس نیمه نسبت بk تغییرات -2شکل 

 

  
افتد، شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی و  ترین تغییراتی که در اثر حرارت در ساختمان آنزیم اتفاق می مهم

در کنار . دهد  آنزیم فعالیت کاتالیتیک خود را از دست می،باشد که در نتیجه بعدی آن می باز شدن ساختار سه
سین یحرارتی اسیدهای آمینه نظیر آسپاراژین و گالآمیداسیون دممکن است نی شکسته شدن پیوندهای هیدروژ

تر مکانیسم غیرفعال شدن  برای بررسی دقیق. شود نیز انجام شود که طبیعتاً موجب از بین رفتن فعالیت آنزیم می
  . تئوری حالت گذار که توسط آیرینگ پیشنهاد شده، استفاده نمود ازتوان  میPMEحرارتی 
آنتالپی و آنتروپی به آزاد گیبس،  با پارامترهای انرژی (k)ی ثابت سرعت واکنش  س این تئوری، رابطهبراسا

  :شود صورت زیر نمایش داده می
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ات انرژی  تغییر#G∆ ثابت عمومی گازها، R دمای مطلق، T، پالنک ثابت hمن، بولتز ثابت kBدر این معادله، 
توان طبق   می#S∆ و #H∆برای تعیین مقدار . باشد  تغییرات آنتروپی می#S∆ تغییرات آنتالپی و #H∆، آزاد گیبس

 تغییرات نسبت3شکل 
T
k   در این صورت . لگاریتمی در مقابل معکوس دمای مطلق رسم نمودمقیاس در را

∆H# و ∆S# مالحظه 2چنانکه در جدول . خواهند آمدآن بدست عرض از مبدأ شیب خط و  روی زا به ترتیب 
رسد برای شکستن  به نظر میباشد که   میkJ/mol60 در حدود PMEسازی حرارتی  غیرفعال #H∆شود  می

با ؛ اما ) انرژی نیاز استkJ/mol 42-8.4برای شکستن پیوند هیدروژنی، به (پیوندهای هیدروژنی کافی باشد 
سولفیدی بین   دیایجاد پیوندهایهای شیمیایی تراکمی از جمله  انجام واکنشی  فرضیه، #S∆ن دوبمنفی توجّه به 

با این وجود، شناسایی دقیق مکانیسم . شود اسیدهای آمینه تقویت میآمیداسیون دئین و یا ستیساسیدهای آمینه 
 #G∆ی دماها، مقدار   ه برای کلیهالزم به ذکر است ک.  نیاز به تحقیقات بیشتری داردPMEحرارتی سازی  غیرفعال

باشد، باال بودن  معیاری برای امکان انجام واکنش به صورت خودبخود می #G∆از آنجایی که . تقریباً یکسان بود
به عبارت . باشد میبه حرارت نسبت و مقاومت آن آنزیم قابل مالحظه آن در این آزمایشات حاکی از ثبات 

 در دمای محیط کامالً پایدار بوده و فعّالیّت خود را برای مدّتPMEکه آنزیم دهد   این پارامتر نشان میدیگر
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   به روش حرارتیPMEسازی  برای غیرفعالنسبت به معکوس دمای مطلق ln (k/T)بین مقدار ی رابطه -3 شکل
 

   به روش حرارتیPMEسازی غیرفعالبرای انرژی آزاد گیبس  نتروپی و آنتالپی وآ  تغییرات-2جدول 
 

#).1( (ºC) درجه حرارت −∆ molKJG  ).( 1# −∆ molKJH  )..( 11# −−∆ KmolKJS  

50 5015/91  
60 5285/92  
70 5555/93  
80 5825/94  

3140/58  1027/0-  

  
  .کند طوالنی به خوبی حفظ می

  
  PMEبر فعّالیّت و صوت  تأثیر دما -3-2

 تحت تأثیر دما و امواج فراصوت PMEآزمایشات مربوط به عملیات حرارتی، فعالیت آنزیم همانند 
به صورت خطی نسبت به زمان کاهش یافت ) <91/0R2(با ضریب همبستگی بسیار باالیی ) ترموسونیکاسیون(
فعال شدن آنزیم از های غیر این ویژگی مؤیّد این است که در عملیات ترموسونیکاسیون نیز واکنش ).4شکل (

 و امواج فراصوت در ماثابت سرعت غیرفعال شدن آنزیم تحت تأثیر د. کند ی اوّل پیروی می سینتیک درجه
جدول  (PMEسازی حرارتی آنزیم  ها با نتایج حاصل از غیرفعال ی این داده مقایسه.  آورده شده است3جدول 

به عبارت دیگر، . یابد با سرعت بیشتری کاهش میدهد که در حضور امواج فراصوت فعالیت آن  نشان می) 1
با توجّه به ماهیّت . شود کنندگی دماهای باال می ی همزمان از صوت موجب تشدید اثرات تخریب استفاده

 PME (ktotal)های غیرفعّال شدن آنزیم در شرایط ترموسونیکاسیون، سرعت کل کاهش فعّالیّت  لگاریتمی واکنش
  : دانست(kus) و تأثیر امواج فراصوت (kheat)أثیر دما توان جمع جبری ت را می

ktotal = kheat + kus 
 و در غیاب PMEتوان سهم امواج فراصوت را در غیرفعال شدن آنزیم  از اینرو با استفاده از عبارت فوق می

ابتدا  ش دما شود افزای چنانکه مالحظه می. اند  آورده شده3نتایج این محاسبات در جدول . حرارت محاسبه نمود
 امواج فرا  افزایش سهم.گردد کاهش سهم امواج فراصوت در غیرفعال شدن آنزیم می افزایش و سپس موجب
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تصور می شود این .  آنزیم با زیاد شدن دما دور از انتظار و کامال نا متعارف می باشد غیر فعال شدنصوت در
و تشدید شدت ارتعاشات دیواره حباب باشد که از رویداد به علت کاهش آستانه کاویتاسیون در دما های باال 

از سوی دیگر کاهش . طریق ایجاد تنش برشی و گرداب های موضعی موجب دناتوره شدن آنزیم می شود
 درجه سانتی گراد مشاهده شد، کامال بدیهی 80اثرات فیزیکو شیمیایی فراصوت که در این آزمایشات در دمای 

یر منفی دما بر روی سرعت غیرفعال شدن آنزیم توسط امواج فراصوت به  تأث.]6 [و شناخته شده می باشد
شود که در میدان امواج فراصوت تشکیل شده و به های بسیار ریزی مربوط می کاهش شدّت انفجار حبابچه
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شدّت صوت ) b، %60صوت شدّت ) aهای مختلف صوت در روش ترموسونیکاسیون  نسبت به زمان برای شدتPME تغییرات فعالیت -4شکل 

  %100 شدت صوتc)و % 80
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 PME ثابت سرعت واکنش وزمان کاهش اعشاری برای غیرفعال سازی ترموسونیکاسیون  -3جدول 

 

  zعدد 
(ºC) 

زمان کاهش 
  (min) اعشاری

 ثابت سرعت
واکنش ناشی از 
  امواج فراصوت

(min-1) 

ثابت سرعت 
  کلواکنش 

(min-1) 

 درجه حرارت

(ºC) 

 شدت صوت 
(%) 

3131/1160112/00198/050 

5138/45  0358/0  0506/0  60 

9000/320477/00700/070 
1795/42  

0320/21  0283/0  1095/0  80 

100 
 
 

9035/1160111/00197/050 

8054/44  0366/0  0514/0  60 

3272/280590/00813/070 
1920/40  

6918/20  0301/0  1113/0  80 

80 

1022/1680051/00137/050 

3557/59  0240/0  0388/060 

6174/430305/00528/0  70 
9786/40  

5478/27  0024/0  0836/080 

60 

  
  

ها، شرایط  در اثر انفجار این حبابچه. شوند ر میشوند و پس از مدّت زمان کوتاهی منفج منبسط میسرعت 
های فیزیکی یا شیمیایی را تشدید و یا  تواند بسیاری از واکنش شود که می ای از دما و فشار ایجاد می ویژه

های آب به  افتد، سونولیز ملکول هایی که در این شرایط اتفاق می ترین واکنش شده یکی از شناخته. موجب شود
های بسیار قوی هستند و به سهولت با اکثر ترکیبات  ها، اکسیدان این رادیکال. آزاد هیدروکسی استهای  رادیکال

  .دهند از جمله اسیدهای آمینه واکنش می
ها، واکنش  و پروتئینها  بیولوژیک از جمله آنزیمی غیرفعال شدن ترکیبات  های عمده یکی از مکانیسم

ی آن، ساختمان  باشد که در نتیجه های آزاد هیدروکسی می  با رادیکالی موجود در ساختمان آنها اسیدهای آمینه
 در اثر افزایش دما، حاللیت .رود شیمیایی دچار تغییر شده و فعالیت بیولوژیکی پروتئین و یا آنزیم از دست می

ضای داخلی  به جای گاز، فها در میدان امواج یابد و در نتیجه، موقع تشکیل حبابچه گازها در مایعات کاهش می
این بخارات بخش اعظم انرژی ناشی از انفجار حباب را جذب کرده و موجب  .کند حباب را بخارات آب پر می

ی  تحت این شرایط، سرعت کلیه. شوند کاهش شدّت انفجار و در نتیجه تقلیل میزان سونولیز آب می
  .یابد ها کاهش می ال شدن آنزیمها از جمله غیرفع های شیمیایی و فیزیکی وابسته به انفجار حباب واکنش

بیشترین تأثیر را % 80های مختلف نشان داد که شدّت صوت   در شدّت صوتPMEبررسی تغییرات فعالیت 
کمتر شدن سرعت غیرفعال شدن آنزیم در .  درصد بر روی آنزیم داشت100 و 60های  در مقایسه با شدّت

معموالً با . ها نسبت داد ی متراکم حباب توسط تودهتوان به پراکنش امواج فراصوت  را می% 100شدت صوت 
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. شوند  بسیار زیادی حباب به صورت یک ابر متراکم در زیر سونوترود تشکیل میتعدادافزایش انرژی صوت، 
های سطحی به  شود که بخش اعظم امواج فراصوت توسط حباب ها باعث می تراکم بیش از حدّ این حباب
در این شرایط، این . های داخلی برسد های واقع در بخش  صوت اندکی به حباباطراف پراکنده شوند و انرژی

شوند که در اثر نیروی رانشی به سطح  های بزرگی تبدیل می تزاج پیدا کرده و به حبابمها با یکدیگر ا حباب
در . روند ن میشوند و یا اینکه در داخل توده باقی مانده ولی به تدریج از بی آیند و از محیط خارج می مایع می

های فیزیکوشیمیایی کاسته  نها و بالطبع سرعت واکنشآهای فعال و نیز شدّت انفجار  نتیجه از تعداد حباب
  .شود می

 این آنزیم در Z در شرایط ترموسونیکاسیون نشان داد که عدد PMEمحاسبات مربوط به مقاومت حرارتی 
مقدار  افزایش . ]7 [یافته های سایر محققین می باشدمشابه  که )3جدول (  یافتافزایشحضور امواج فراصوت 

 . موضوع جالبی است که بررسی دقیق علت آن به تحقیقات بیشتری نیاز دارد حضور امواج فراصوت در Zعدد 
 به Zاین روند تغییرات در عدد . داشت% 80 کمترین مقدار را در شدّت صوت Zشایان ذکر است که عدد 
قبالً در مورد های واقع در مرکز است که  های سطحی بر روی حباب  پوشانندگی حباباحتمال زیاد به علّت اثر

بایست یک مقدار بهینه وجود داشته  شود که برای شدّت صوت می تصوّر می. شدّت صوت توضیح داده شد
  .باشد که طبیعتاً بستگی به مکانیسم واکنش مورد بررسی و شرایط آزمایش خواهد داشت

های   در شرایط ترموسونیکاسیون که از روی منحنیPMEدینامیکی غیرفعال شدن آنزیم ترموپارامترهای 
همانگونه که . اند  آورده شده4 در جدول ،اند محاسبه شده) اند ها نشان داده نشده منحنی(آرنیوس و آیرینگ 

 شدن حرارتی شود استفاده از امواج فراصوت موجب کاهش انرژی اکتیواسیون الزم برای غیرفعال مالحظه می
چنانکه قبالً نشان داده شد، سرعت غیرفعال شدن آنزیم در روش ترموسونیکاسیون به مراتب . آنزیم گردید

این افزایش سرعت به علّت کاهش انرژی اکتیواسیون واکنش در حضور امواج . بیشتر از روش حرارتی بود
تفاوت مکانیسم ه توان ب را می) پی و آنتروپیآنتال(تغییرات سایر پارامترهای ترمودینامیکی . باشد فراصوت می

نگاهی به جایگاه اتّصال . غیرفعّال شدن آنزیم در روش ترموسونیکاسیون در مقایسه با روش حرارتی نسبت داد
ی آروماتیک شامل فنیل آالنین  دهد که قسمت مرکزی آن از چندین اسید آمینه  نشان میPMEپکتین به آنزیم 

 تشکیل 252 و تریپتوفان 250، فنیل آالنین 227، تریپتوفان 222 تیروزین ،160آالنین ل ینف، 139، تیروزین 84
ر انفجار هیدروکسی که در اثاین اسیدهای آمینه تمایل بسیار زیادی برای واکنش با رادیکال آزاد ]. 3[شده است 

 با رادیکال s1 -mol1010×5/1.-1 ی تیروزین با سرعت به عنوان مثال اسید آمینه. شوند دارند ها ایجاد می حباب
ی تیروزین و   اسید آمینهαی این واکنش، جدا شدن اتم هیدروژن از کربن  نتیجه]. 1[دهد  هیدروکسی واکنش می

ی  تواند با یک رادیکال تیروزیل و یا یک اسید آمینه این رادیکال می. باشد  رادیکال تیروزیل میهتبدیل آن ب
تیروزین،   تحقیقاتی که در این رابطه انجام شد حاکی از این است که بینتایج. تیروزین دیگر واکنش دهد

 و دیتواند در داخل خود آنزیم و یا بین زنجیرهای پروتئین هاست که می ترین محصول این گونه واکنش فراوان
م آنزیم، ناپذیر ساختمان نوع سوّ تیروزین موجب تغییر برگشت به این ترتیب تشکیل بی .]5و2[آنزیم ایجاد شود 
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از . باشد ی همگی آنها از دست رفتن فعالیت آنزیم می شود که نتیجه جایگاه اتصال سوبسترا و یا فعال آن می
این کاهش به . شود ها از نوع تراکمی است، از آنتروپی سیستم کاسته می آنجایی که ماهیت این گونه واکنش

 به روش ترموسونیکاسیون قابل PMEن آنزیم های مربوط به تغییرات آنتروپی غیرفعال شد وضوح در داده
  ).4جدول (باشد  مشاهده می

  
  
  

  به روش ترموسونیکاسیونPMEسازی ترمودینامیکی غیرفعالپارامترهای انرژی اکتیواسیون و  -4جدول 

#).T(°C) )1 (%) شدت صوت −∆ molKJG ).( 1# −∆ molKJH  )..( 11# −−∆ KmolKJS  ).( 1−molKJEa
50 4978/89  

60 7468/90  

70 9958/91  
100 

80 2448/93  

1364/49  1249/0-  9424/51  

50 4649/89  

60 6519/90  

70 8389/91  
80 

80 0259/93  

1070/51  1187/0-  9129/53  

50 4193/90  

60 6153/91  

70 8113/92  
60 

80 0073/94  

7706/51  1196/0-  5765/54  

  
  
  گیری  نتیجه-4

کنندگی حرارت  افزایی اثر تخریب در این آزمایشات مشخص شد که استفاده از امواج فراصوت موجب هم
میزان از بین رفتن آنزیم در حضور امواج فراصوت به عوامل متفاوتی از قبیل . شود  میPMEبر روی آنزیم 

 بر ر دوگانه ایثاهمچنین نشان داده شد که افزایش دما . ستگی داردشدّت صوت، زمان و دمای سونیکاسیون ب
  ..با امواج فرا صوت دارد که تصور می شود برای همه آنزیم ها یکسان نباشدآنزیغیر فعال کردن روی 

چنانکه در این تحقیق نیز مشخص شد، برای شدّت صوت یک مقدار بهینه وجود دارد که در آن سرعت 
شدّت صوت بهینه بستگی به عوامل مختلفی از . دنباش ی مقدار خود می یشینهبیمیایی در های فیزیکوش واکنش

بایست به صورت آزمایشی  جمله توان سونیکاتور و قطر سونوترود دارد و برای هر سیستم مورد بررسی می
  .تعیین شود
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Abstract  

In this study the use of high power ultrasound in deactivation of pectinmethyl esterase (PME) in fresh orange juice was 

investigated. Fresh orange juice was sonicated at various temperatures and acoustic amplitudes for different times at a 

constant frequency of 30 kHz and then the residual activity of PME was measured. The results showed that ultrasound 

considerably inactivated PME. Inactivation of PME was found to follow first order kinetics. It was also demonstrated that 

the efficiency of inactivation increased with temperature and then dropped off. Increasing acoustic amplitude nonlinearly 

enhanced the rate of enzyme inactivation and showed a drop at higher amplitudes. This paper will also present how the 

thermodynamic parameters of ∆S# and ∆H#  changed with acoustic amplitude. 

Keywords: ultrasound;  Pectinmethyl Esterase; Cavitation;  residual activity 

 

  


