
  شیمی و بیوشیمی مواد غذایی-خالصه مقاالت پوستری
 

 

262 

) نیرستکوئ(یاهیست فعال با منشاء گی زیدان های اکسیاستفاده از آنت
  ی چربیستم هایو سیداتی اکسیداریش پایجهت افزا

رحمانی،  4و ن یحس، محمدحداد خداپرست3 ؛ مهردادی،قوام2 ، امیرحسین؛راد الهامی**1
  الهدی بنت

  ، واحد سبزواری دانشگاه آزاد اسالم،ییع غذایصناعلوم و  گروه4 و 1
  قاتی واحد علوم و تحق،ی، دانشگاه آزاد اسالمییع غذای صنای مهندسده علوم وکدانش2

   مشهدیفردوسدانشگاه گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، 3
  
  

 ی فنلی پلییایمی است که بواسطه ساختار شیاهیست فعال با منشاء گیب زیک ترکین یکوئرست
ات یخصوصن پژوهش یدر ا . باشدی میدانی اکسی و آنتیرندگیکال گیت رادی خصوصیدارا
به   درصد04/0 و 02/0 ،01/0، 008/0، 006/0، 004/0 یدر غلظت ها نی کوئرستیدانیسکا یآنت

جهت .   قرار گرفتیمورد بررس) نیتالو اولئ (یوانی حیدر چرب،  co150 ی در دمامتیروش رنس
 و 120،130 ین ، دوره القاء در سه دمای کوئرستی حرارتیداری و پایات تحملی خصوصیابیارز

co150  ج بدست ینتا. ب استاندارد محاسبه شدین و ضریی تع)یحجم/یوزن( درصد 01/0در غلظت و
ن ارتباط در یا. ابدی یش می افزایش غلظت ، طول دوره القاء بطور قابل توجهیآمده نشان داد با افزا

 خارج یالت خط درصد از ح01/0ش از ی بی است اما در غلظت هاین تر، خطیی پایها غلظت
 است و نسبت به یربـط چی در محی مناسبیدانیاکس یات آنتیوصــ خصین دارایکوئرست. شود یم
α-سه با یز در مقاــین نیدارد کوئرستـــب استانیضر. ردی گی قرار میوفرول در سطح باالترــ توک
α-ی حرارتیاردی و پایات تحملی بزرگتر است که نشاندهنده خصوصی توکوفرول بطور قابل توجه 

  . باشدیمناسب آن م



 

  
جهت افزایش پایداری ) کوئرستین(استفاده از آنتی اکسیدان های زیست فعال با منشاء گیاهی

  اکسیداتیو سیستم های چربی
   محمد حسین حداد خداپرست دکتر  مهرداد قوامی ،دکتر  ، **امیر حسین الهامی راددکتر 

 صنایع مهندسی عضو هیات علمی دانشکده علوم و -بزوار صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد س گروهعضو هیات علمیبه ترتیب 
  فردوسی مشهددانشگاه  ،گروه علوم و صنایع غذاییعضو هیات علمی  -غذایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

  چکیده
 رادیکال گیرندگی و آنتی کوئرستین یک ترکیب زیست فعال با منشاء گیاهی است که بواسطه ساختار شیمیایی پلی فنلی دارای خصوصیت

 04/0 و 02/0 ،01/0، 008/0، 006/0، 004/0در غلظت های   کوئرستیناکسیدانی خصوصیات آنتیدر این پژوهش  .اکسیدانی می باشد
 خصوصیات تحملی جهت ارزیابی.  مورد بررسی قرار گرفت) تالو اولئین(در چربی حیوانی ،  co150 در دمای به روش رنسیمت درصد

 تعیین و ضریب )حجمی/وزنی( درصد 01/0در غلظت و  co150 و 120،130 و پایداری حرارتی کوئرستین ، دوره القاء در سه دمای
ن ارتباط در  ای.افزایش می یابد بطور قابل توجهی با افزایش غلظت ، طول دوره القاءنتایج بدست آمده نشان داد . استاندارد محاسبه شد
کوئرستین دارای خصوصیات .  درصد از حالت خطی خارج می شود01/0بیش از   خطی است اما در غلظت های،غلظت های پایین تر

ضریب استاندارد کوئرستین نیز در .  توکوفرول در سطح باالتری قرار می گیرد-αآنتی اکسیدانی مناسبی در محیط چربی است و نسبت به 
  .کوفرول بطور قابل توجهی بزرگتر است که نشاندهنده خصوصیات تحملی و پایداری حرارتی مناسب آن می باشد تو-α مقایسه با 
  مقدمه
به طور قابل توجهی اکـسیداسیون سوبـسترا را بـه تـاخیر انداختـه یـا از آن                   ترکیباتی هستند که    اکسیدانها     آنتی      

 بدن را در برابـر آسـیب        ی ترکیبات فعالی محسوب می شوند که       از لحاظ بیولوژیک   اکسیدانها  آنتی .کنند  جلوگیری می 
 که منجـر بـه    )RCS(های فعال کلر       و گونه  )RNS(های فعال نیتروژن      ، گونه )ROS(های فعال اکسیژن      ناشی از گونه  

. )18 ، 15،  13(نمایند بنابراین از دیدگاه سالمت شغلی نیز دارای اهمیت هـستند            شوند محافظت می    بروز بیماریها می  
های بافتی ریـه، قلـب، سیـستم قلبـی عروقـی،       تعدادی از بیماریها و آسیبدر در بدن، رادیکالهای آزاد ممکن است      

مـواد اکـسید کننـده و رادیکالهـا بـه           .ها، کبد، چشم، پوست، عضله، مغز و فرآیند پیری سلول نقش داشته باشند              کلیه
اکـسیدان در اشـخاص سـالم،     هـای آنتـی   موماً توسط آنزیمشوند اما ع عنوان عوامل واسطه این اختالالت شناخته می     

هـای    اکـسیدان   های مشخصی هـستند، آنتـی       در هر حال با افزایش سن و در افرادی که دچار بیماری           . شوند  خنثی می 
های موجود در مواد غذایی به منظـور حفـظ            اکسیدان  های خارجی هستند که از طریق آنتی        درونی بدن نیازمند کمک   

بخش و مفید مصرف مـواد غـذایی گیـاهی تـا حـدودی بـه                  اثرات سالمتی . گردد  ای سلولی، تامین می   سالمت غشاه 
 عروقـی، سـرطان، آب مرواریـد و      –های قلبـی      شود که با خطرات ناشی از بیماری        حضور مواد فنلی نسبت داده می     

هـا، اتـصاالت متقـاطع      چربـی این اثرات از طریق جلوگیری از اکـسیداسیون .  در تقابل هستند  1های دجنراتیو   بیماری
  . )13(شوند   و در مراحل بعدی آسیب بافتی حاصل میDNAها، جهش  پروتئین

ها در جلوگیری از اتواکسیداسیون بسیار کارآمد هستند، فقط تعداد         اگر چه ترکیبات فنلی و برخی از مشتقات آن             
اکـسیدانهای طبیعـی در       ترین آنتی   عمده. مجاز هستند  اکسیدان  کمی از آنها جهت کاربرد در مواد غذایی به عنوان آنتی          

منـشاءترکیبات فنلـی در مـواد غـذایی یکـی از طبقـات عمـده ی                  .فنلـی هـستند      ترکیبات فنلی و پلـی     ،مواد غذایی 

                                              
1 Degenerative Diseases 
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ین مـشتق   روزهای ثانویه در گیاهان اسـت کـه از فنیـل آالنـین و در حـد کمتـر در برخـی گیاهـان، از تیـ                            متابولیت
ی آروماتیـک بـا       توان به عنوان ترکیباتی تعریف کرد که حاوی یک حلقـه            ها را می    یمیایی فنلیک از لحاظ ش  .شوند  می

های جانوری و مواد غیرگیاهی، عموماً به علـت           حضور این ترکیبات در بافت    . یک یا چند گروه هیدروکسیل هستند     
مثـل گیاهـان ضـروری بـوده و          این ترکیبات نسبتا متفاوت جهت رشد و تولیـد           . باشد  هضم مواد غذایی گیاهی می    

  .)15( کنند همچنین به عنوان مواد ضد پاتوژن عمل می
  مواد و روش ها

هـای     از فراکسیون چهارم چربی دنبه گوسفند بـه عنـوان محـیط پایـه جهـت ارزیـابی ویژگـی                    پژوهشدر این         
  .گردید  استفادهکوئرستینکنندگی  اکسیدانی و پایدار آنتی
زمان مقاومت (اولئین تلقیح شده و دوره القاء  به تالو mg/l 400 و 200،100،80،60،40غلظت  6در  کوئرستین      

 .)1( تکرار تعیین گردیدسه در co150 در دمای )743 مدل Metrohm (به روش رنسیمت ) در برابر اکسیداسیون
 کوئرستین مورد آزمایش از .گردید  استفاده) درصد97 درجه خلوص  (توکوفرول−αجهت مقایسه، از استاندارد 

تولیدی شرکت فلوکا ) HPLCتخلیص شده بروش( درصد98نوع طبیعی با منشاء گیاهی و درجه خلوص بیش از 
 co150 و 120،130 دمای 3 از کوئرستینحملی تجهت ارزیابی مقاومت حرارتی و خصوصیات  .انتخاب گردید

، سپس زمان القای هاولئین تلقیح شد به تالو) حجمی/وزنی( درصد 01/0 در غلظت ترکیب مذکور.گردید استفاده
نمودار تغییرات درجه حرارت در مقابل دوره القاء به طور  .تعیین گردید به روش رنسیمت شده های پایدار نمونه

نمایی، از تبدیل لگاریتمی در  کردن منحنی ی خطیبرا. دشاکسیدان رسم  جداگانه برای نمونه شاهد و ترکیب آنتی
 افزایش  دما، با ضریب معینی کاهش co10 بر اساس منحنی خطی، دوره القاء به ازای هر .گردید محور زمان استفاده

  .)4، 3 ،2( از روی منحنی مورد محاسبه قرار گرفت1کند که این کمیت تحت عنوان ضریب استاندارد پیدا می
 تکـرار ، در قالـب طـرح کـامال تـصادفی انجـام شـده و بـه صـورت میـانگین گـزارش                     3       تمام آزمایشات در    

 آنالیز و میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای  SPSSداده های به دست آمده توسط نرم افزار آماری.گردیدند
 .دانکن مقایسه گردیدند

  نتایج و بحث 
 4کسوی موقعیت  با گروه ا3ُ و  2از لحاظ ساختار شیمیایی دارای سیستم کنژوگه بنددوگانه موقعیت           کوئرستین      

. ها تعلق دارد یک فالونوئید است و به گروه فالوونول. ول استشهیدروکسی کات  دی-′4 و′3  بوده و حاوی حلقه
.  آب انگور قرمـز و پوسـت سـیب وجـود دارد            ،زیتون  فرنگی، چای، توتها، روغن     ی، گوجه در پیاز، کاهو، کلم بروکل    

 15،16 ،14 ،10،11،13 ،6(وزن تازه محصول گـزارش شـده اسـت   mg/kg237های بیرونی کاهو    غلظت آن در برگ   
لئین در دمای   او ن طول دوره القاء تالو    ی نشان داده شده است با افزایش غلظت کوئرست        1همانطور که در جدول    .)17،

co150       01/0ن در افزایش زمان القاء در سطح اطمینان         یتاثیر غلظت کوئرست  .   بطور قابل توجهی افزایش یافته است 
 از رونـد نـسبتاً      ،نی درصد کوئرست  002/0-01/0نرخ افزایش طول دوره القا در محدوده غلظت          .دار است   کامالً معنی 

 44/1 درصد، طـول دوره القـاء        004/0 به   002/0 بطوری که با افزایش غلظت کوئرستین از         مشخصی پیروی می کند   
 43/1 درصد، طـول دوره القـا        006/0 به   004/0به همین ترتیب با افزایش غلظت کوئرسیتن از          .یابد  برابر افزایش می  

 برابر و با افزایش غلظـت       33/1ا   درصد، زمان الق   008/0 به   006/0با افزایش غلظت کوئرستین از      . شود  برابر زیاد می  
 شـدت افـزایش     ، درصد 01/0در غلظتهای باالتر از     . یابد   برابر افزایش می   22/1 درصد، زمان القاء     01/0 به   008/0از  
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 02/0 در غلظـت     ، سـاعت  93/1 درصد برابـر     01/0به طوری که طول دوره القا در غلظت         . شود  زمان القاء کندتر می   
برابرشـدن   2تـوان گفـت بـا         بنابراین مـی  .  ساعت تعیین گردید   93/3 درصد،   04/0  ساعت و در غلظت    60/2درصد  

به همین ترتیـب    .  مرتبه افزایش یافته است    34/1اولئین    درصد، زمان القاء تالو    02/0 به   01/0اکسیدان از     غلظت آنتی 
  .افته است برابر افزایش ی5/1 درصد، زمان القاء 04/0 درصد به 02/0با افزایش غلظت کوئرستین از 

 رگرسیون گیری توسط معادله چند اکسیدانی بر حسب غلظت، با استفاده از بررسی الگوی تغییرات فعالیت آنتی      
 درصد و پایین تر از آن 01/0غلظتهای اکسیدان در   مناسبی را میان غلظت و فعالیت آنتیخطی  ارتباطجمله ای،
 درصد ، زمان القاء بطور خطی افزایش می یابد اما پس از آن 01/0 بر این اساس با افزایش غلظت تا .دهد نشان می

  .)2شکل (شدت تغییرات زمان القاء بر مبنای غلظت کاهش یافته و منحنی از حالت خطی خارج می شود
 گروه هیدروکسیل فنلی در 5 نشان داده شده است، کوئرستین از لحاظ شیمیایی دارای 1همانطور که در شکل 

3,4، 7، 3،5های  موقعیت 3,4 با الگوی Bحلقه  1کاتشولدر این میان جزء . باشد  می′′  دی هیدروکسی نقش -  ′′
 که به صورت 3 و 2های  همچنین بند دوگانه حد فاصل کربن .داردوئرستین اکسیدانی ک مهمی در بروز خاصیت آنتی

اکسیدانی کوئرستین اهمیت زیادی دارد  ر گرفته است در بروز خاصیت آنتی قرا4کنژوگه با گروه کربونیل موقعیت 
  .)15 و 13(شود چرا که باعث پایداری رزونانس حاصل از رادیکال فنوکسی می

 در .های متفاوت بررسـی شـده اسـت    اکسیدانی کوئرستین توسط محققین مختلف و در روغن خصوصیات آنتی       
 از کوئرسـتین بـه      )2005 (و همکـارانش   Skergetانی کوئرستین تایید شده است اما       اکسید  اغلب موارد فعالیت آنتی   

  .)16 ،12 ، 9 ، 8 ،7 ،5(عنوان یک پروکسیدان در روغن آفتابگردان نام می برند
اکسیدانها از طریق تبخیر در دماهای باال دو عامل اساسی در کاهش کارآیی آنها                تجزیه حرارتی و یا خروج آنتی           
ا بخـار آب    بمقاومت در برابر تجزیه حرارتی و تبخیر یا تقطیر          . اشد ب رآیند سرخ کردن و پخت مواد غذایی می       طی ف 

از طرفی با افزایش دمـا، سـرعت اکـسیداسیون     .)3و2(. موسوم است 2حملیتاکسیدانها به خصوصیات   در مورد آنتی  
 افزایش دما، دوره القـاء بـا ضـریب          co10معموال به ازای هر     . یابد  روغن افزایش یافته و طول دوره القاء کاهش می        

دارد هـر چـه ضـریب اسـتان       . شـود   یابد که این کمیت تحت عنوان ضـریب اسـتاندارد نامیـده مـی               معینی کاهش می  
 3 ، 2( آنتی اکسیدان اسـت    حملی بهتر یا مقاومت حرارتی باالتر     تخصوصیات  نشان دهنده   اکسیدان بزرگتر باشد،      نتیآ
 −α در مقایــسه بــا اســتاندارد co150 و 120،130 در ســه دمــای کوئرســتینپایــداری حرارتــی  2در جــدول .)4،

 بـرازش   Exponential، تـابع    2هـای جـدول     با استفاده از داده   . نشان داده شده است   ) ولئینا تالو(توکوفرول و شاهد  
نـشان داده   3محاسبه و در جدول co180 در دمای ء و دوره القا  Q10،فاکتوریافته، ضرایب معادله، ضریب استاندارد

باشـد بنـابراین دارای       تـرین ضـریب اسـتاندارد مـی       شود کوئرسـتین دارای بزرگ      مشاهده می  همانطور که  .شده است 
 نـسبت بـه   کوئرسـتین تفـاوت ضـریب اسـتاندارد    . . اسـت  توکـوفرول −αحملی مناسبتری نسبت بـه تخصوصیات  

)دار است  کامال معنی01/0استاندارد و شاهد در سطح اطمینان  )010/P ≤.  
وصیات آنتی اکسیدانی کوئرستین با افزایش دما نشان دهنده خصوصیات تحملی و ارزیابی روند کاهش خص      

بر اساس نتایج بدست آمده مشخص می شود که با . پایداری حرارتی مناسب این ترکیب در محیط چربی است
 می یابد بنابر این چنین نتیجه  برابر افزایش74/1 کوئرستین طول دوره القاء در حضور ، co 10کاهش دما به میزان

 است  توکوفرول-αگیری می شود که خصوصیات تحملی یا پایداری حرارتی کوئرستین بطور قابل توجهی بیش از 

                                              
1Catechol Moiety 
2 Carry Over Properties 



 ٤

روغن های مخصوص سرخ ( می توان از آن جهت پایدارسازی روغن های خوراکی در دماهای باالبر این اساس
  .استفاده کرد )کردنی

    co150ول دوره القا در تالو اولئین پایدار شده با کوئرستین در دمای  اثرغلظت بر ط -1جدول
   * )ساعت(زمان القاء 

  (%)ترکیب فنلی
00/0%  002/0%  004/0%  006/0%  008/0%  01/0%  02/0%  04/0%  

  93/3  60/2  93/1  57/1  18/1  82/0  56/0  18/0 کوئرستین
α-51/1  19/1  86/0  88/0  88/0  57/0    18/0 %)97( توکوفرول  

  
  

  
  ساختمان شیمیایی کوئرستین  -1شکل 

  

  
   رگرسیون چند جمله ای غلظت بر حسب زمان القاء در کوئرستین-2شکل 

  
   اثرحرارت بر طول دوره القا در تالو اولئین پایدار شده با کوئرستین-2جدول

  ترکیب فنلی  *) ساعت(زمان القاء

co120  co130  co150  
  a69/10  a05/5  a93/1 کوئرستین

α-توکوفرول  b30/8  b98/3  b88/0  
  c51/2  c08/1  c18/0 )شاهد(تالواولئین

  ).P<0.01( از لحاظ آماری تفاوت معنی داری ندارند در هر ستون، میانگین های دارای حروف مشابه*



 ٥

  
)ای ضریب استاندارد های محاسبه و میزان کمیتکوئرستین   در زمان القاء-خصات معادله برازشی دما مش -3جدول )sQ 

  co180  و دوره القاء در دمای  Q10،فاکتور 
  y=a.e-bxمعادله رگرسیونی  

  a  b R2 

  ضریب استاندارد
( )sQ  

Q10 فاکتور  
  

  co180 القا در زمان
  )ساعت(

  a5723/0  74/1  36/0  986/0  0558/0  7/7989  کوئرستین
α−1  0749/0  66796   توکوفرول  b4728/0  11/2  09/0  

c4143/0  41/2  31066  9998/0  0881/0  99276  شاهد −×/  
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Abstract 
In order to stabilize tallow olein, Antioxidative activities quercetin was studied in tallow olein at 150 ° C at 0.004 
%, 0.006 % ,0.008% ,0.01% ,0.02% and O.04% concentrations, by measuring induction time.  Rancimat apparatus 
was employed as a mean to evaluate the antioxidant activity and to determine the induction periods of the samples. 
Generally, a higher concentration of quercetin causes a higher antioxidative effect. Induction period increased 
with concentration of primary antioxidant, but not in proportion to increases in concentration. It was found that 
there was a good linear correlation between antioxidant effect and doses of quercetin added to tallow olein. The 
results showed that, in tallow olein, the antioxidant activity of  the Quercetin is much more potent than α-
tocopherol. 
 


	1.pdf
	2



