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مقدمه :چربیها و روغنها از مهمترین مواد غذایی هستند که نقشهای ویژهای را در سالمتی انسان ایفا میکنند .امروز جهت جلوگیری از
فساد چربیها از آنتیاکسیدانهای مصنوعی استفاده مینمایند که دارای اثرات ضد سالمتی میباشند .لذا هدف از این مطالعه تاثیر عصاره
چای سبز و لسیتین به عنوان یک منبع آنتیاکسیدانی در جهت جلوگیری از اکسایش روغن پیه گاوی میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه ابتدا چربی پیه ستخراج و به همراه لسیتین تهیه شد سپس عصاره چای سبز به روش خیساندن و حالل
هیدروالکلی آب-اتانول استخراج شد .فنول کل عصاره استخراجی تعیین و قدرت آنتیاکسیدانی عصاره به وسیله درصد مهار رادیکال آزاد
 DPPHتعیین شد .در ادامه عصاره چای در غلظتهای ( 611 ،311 ،811 ppmو  )111و لسیتین ( 1/ 3 ،1/8و  1/5درصد) و ترکیبی از این
دو ماده ( 111ppmلسیتین  %1/5 +عصاره چای و  611ppmلسیتین  %1/5+عصاره چای) به روغن اضافه شد و طی مدت  81روز و هر 7
روز یک بار از نظر آزمونهای کیفی (اندیس پراکسید ،اسیدی ،صابونی و شاخص پایداری اکسایش) مورد ارزیابی قرار گرفت.
يافتهها :آزمونهای کیفی روغن پیه نشان داد که با افزایش غلظت عصاره چای سبز و لسیتین بصورت ترکیبی ( 111 ppmعصاره چای

سبز و  %1/5لسیتین) اندیس پراکسید ،اسیدی و صابونی نسبت به نمونههای شاهد کاهش و شاخص پایداری اکسایش و قدرت
آنتیاکسیدانی نمونه های دارای عصاره هم افزایش یافته است.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ،استفاده از ترکیب عصاره چای سبز و لسیتین به عنوان یک منبع آنتیاکسیدانی طبیعی

در بهبود پایداری اکسیداتیو روغن پیه منجر به تولید محصولی با ویژگیهای مطلوب برای مصرفکنندگان خواهد شد.

واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان ،چای سبز ،روغن پیه گاوی ،لسیتین
* نویسنده مسئول مکاتبات
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بسیاری از مواد غذایی (نظیر چربیها و روغنها)
فسادپذیر هستند اگرچه از فساد آنها در هنگام فرآوری،
آمادهسازی ،نگهداری و توزیع میتوان پیشگیری نمود .از
سویی تجارت روغنها وچربیها و انتقال این مواد به مناطق
دوردست ،اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای پیشگیری از فساد
آنها را افزایش داده است (.)Ekhtiarzade et al., 2011
روغن پیه گاو در طب سنتی و اسالمی به علت داشتن
مزایایی همچون رشد عضالنی بدن ،تناسب اندام ،منبع
تولید انرژی و تقویت کننده سیستم دفاعی بدن ،توصیه
شده است .از طرفی تغذیه سلولهای عضله قلب از
اسیدهای چربی است که تنها در روغن حیوانی به فراوانی
یافت میشوند .اخیرا تحقیقات نشان داده است که روغن
پیه گاوی میتواند در ساخت داروها جهت درمان بسیاری از
بیماریها به کار رود .سلدرین 8دارویی است که بر پایه
روغن گاوی میباشد و توسط متخصصان روماتولوژیست و
ارتوپد به بیماران تجویز میشود .روغن پیه گاوی در
مقایسه با روغنهای گیاهی دارای قیمت ارزانتر میباشد و
قادر است با حجم کمتر انرژی بیشتری را برای فرد مصرف
 701کننده تولید کند .روغن پیه گاوی به علت دارا بودن مقادیر
پایین اسیدهای چرب غیر اشباع کمتر اکسید میشود و
دارای پایداری نسبتا بهتری نسبت به روغنها با منشا
گیاهی میباشد .با این وجود امکان اکسید شدن آن با توجه
به نوع فرآوری ،شرایط استخراج ،زمانهای مختلف
نگهداری ،درصد رطوبت و اسیدهای چرب غیر اشباع
موجود در آن وجود دارد (.)Unsal & Actas, 2003
روغن پیه گاوی همانند سایر روغنها و چربیها دارای
ساختمان تریگلیسریدی است .قسمت اعظم اسیدهای
چرب موجود در ساختار آن را اسیدهای چرب اشباع نظیر
اسید پالمتیک و اسید استئاریک تشکیل میدهند .ضمنا در
بین اسیدهای چرب غیر اشباع درصد اسید چرب تک غیر
اشباعی یعنی اسید اولئیک بیش از بقیه اسیدهای چرب غیر
اشباع میباشد ،که با توجه به باال بودن درصد اسید اولئیک
و نیز درصد اسید استئاریک که پیشساز اسید اولئیک
میباشند از نظر تغذیه ای حائز اهمیت و میتواند نقش مفید
و موثری در سالمتی داشته باشد ولی وجود مقادیر زیادی

کلسترول ( 811میلیگرم در  811گرم) و نقش آن در شیوع
بیماریهای قلبی -عروقی موجب استفاده کمتر تغذیه ای
شده است .روغن پیه گاوی بسته به نژاد ،تغذیه ،شرایط
رشد و سن حیوان دارای  15-15درصد چربی3/3-88/3 ،
درصد رطوبت و طعم و بوی خاصی میباشد .چربی پیه که
به طور متداول از طریق ذوب کردن آن بدست میآید ،در
حالت عادی جامد است و دارای رنگ سفید تا زرد کم رنگ
میباشد ( .)Hazra et al., 2017از جمله راهکارهای
کنترل فساد مواد غذایی به خصوص مواد چربی دار ،استفاده
از ترکیبات آنتیاکسیدانی میباشد .امروزه استفاده از
روشهایی نوین نگهداری نظیر استفاده از آنتیاکسیدانها
جایگاه ویژهای در صنایع غذایی پیدا کردهاند ،ترکیبات
آنتیاکسیدانی حاصل از منابع گیاهی با شکستن
رادیکالهای لیپیدی در چربیهای حیوانی بهعنوان
آنتیاکسیدان عمل میکنند .همچنین در حضور یونهای
فلزی ،باشکستن رادیکالها و با مهار کردن فلزات به
صورت آنتی اکسیدان تاثیر میگذارند ( Asnaashari et
8
.)al., 2015
اضافه نمودن آنتیاکسیدان به مواد غذایی یکی از
موثرترین شیوههای کاهش فساد مواد غذایی میباشد .این
شیوه به طور گستردهای برای افزایش میزان ماندگاری مواد
غذایی و بهبود پایداری چربیها و غذاهای حاوی چربی و
به تبع آن جلوگیری از افت خصوصیات حسی و ارزش
تغذیهای آنها مورد استفاده قرار میگیرند ( Rezaei et al.,
 .)2011از طرفی به منظور حفظ کیفیت مطلوب ،افزایش
عمر ماندگاری ،ارزان بودن و دسترسی آسان نگهدارندههای
مصنوعی مانند بوتیل هیدروکسی آنیزول ،بوتیل هیدروکسی
تولوئن به مواد غذایی اضافه میشوند ( Abdollahzadeh
 .)et al., 2012با توجه به مضراتی همچون سرطانزایی
نگهدارنده های شیمیایی و همچنین افزایش آگاهی مردم،
امروزه تصویری منفی از افزودنیهای مصنوعی به مواد
غذایی در مصرفکنندگان ایجاد شده است و تمایل به
نگهدارندههای طبیعی جهت افزایش ماندگاری غذایی
افزایش یافته است ( .)Asnaashari et al., 2015به
همین دلیل اخیرا استفاده از عصارهها و اسانسهای گیاهی
به عنوان نگهدارنده مورد توجه خاصی قرار گرفته است
(.)Chen et al., 2014

مقدمه
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Celedrin

( .)Abu-Salem et al., 2011از طرف دیگر تاثیر افزودن
عصاره چای سبز ،شاه بلوط و عصاره انگور را بر افزایش
عمر نگهداری کبد گوشت مورد بررسی قرار دادند .آنها
گزارش کردند که عصاره چای سبز سبب جلوگیری از
اکسیداسیون چربی و بهبود ویژگیهای حسی کبد در طول
دوره نگهداری نسب به نمونه شاهد شده است ( Pateiroa
 .)et al., 2014همچنین تاثیر افزودن عصارههای گیاهی و
چای سبز را بر بهبود ویژگیهای کیفی ماهیچه بره مورد
بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که عصاره 1/5
درصد چای سبز و  81درصد گیاهی بطور معنی سبب
جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها شده است .همچنین
عصاره  1/5درصد چای سبز و  81درصد گیاهی عمر
نگهداری ماهیچه را از  81-1روز نسبت به نمونه شاهد
افزایش داد (.)Bellés et al., 2017
لسیتین فسفولیپیدی است که در تمام موجودات زنده
یافت میشود .این ماده مخلوطی از دی گلیسرید اسیدهای
چرب استئاریک ،پالمیتیک و اولئیک با استر کولین اسید
فسفریک است ،بهعالوه لسیتین را میتوان در بسیاری از
غذاها یافت .لسیتین ،فسفولیپیدی است که شامل ترکیبات
اسید فسفریک ،گلیسرول ،کولین با اسیدهای چرب مانند 701
فسفاتیدیل کولین ،فسفاتیدیل اینوزیتول و فسفاتیدیل اتانل
آمین میباشد .یکی از ویژگیهای مهم لسیتین خاصیت
آنتیاکسیدانی آن میباشد ( .)Doert et al., 2017استفاده
از آنتیاکسیدانهای طبیعی در روغن پیه گاوی عالوه بر
اینکه از جنبه تکنولوژیکی و تاخیر در اکسیداسیون آن قابل
توجه است از لحاظ تغذیه ای نیز دارای اهمیت میباشد .با
در نظرگرفتن خصوصیات ذکر شده ،هدف از این مطالعه
تاثیر عصاره برگ چای سبز و اثر سینرژیستی لسیتین بر
بهبودپایداری اکسیداتیو روغن پیه گاوی در طی زمان
نگهداری میباشد.

مواد و روشها
در این پژوهش مواد اولیه اعم از اتانول ،یدور پتاسیم،
 ،BHTپودر سیلیکاژل ،تیوسولفات سدیم ،پتاس ،معرف فنل
فتالئین ،هگزان ،سود ،سولفیت سدیم ،معرف نشاسته ،اسید
گالیک از شرکت مرک آلمان و سیگما آلدریج آمریکا و
لسیتین مورد نیاز نیز از شرکت بهپاک مازندران تهیه شدند.
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عصاره چای سبز یکی از نگهدارندههای طبیعی با
خاصیت آنتی اکسیدانی مناسب است .اگرچه چای سبز و
سیاه از یک گیاه بدست میآیند اما باتوجه به اینکه فرآوری
متفاوتی دارند چای سبز دارای ویژگیهای منحصر به فردی
در مقایسه با چای سیاه میباشد .چای سبز در هنگام
فرآوری کمی اکسید شده ولیکن برای تهیه چای سیاه
برگهای چای کامال پژمرده و اکسیدشده و بطور کامل
خشک و قهوه ای میشوند .این نوع فرآیند و میزان
اکسیداسیون بر فعالیت و عملکرد آنتی اکسیدانی موجود در
چای تاثیر میگذارد به طوری که آنتی اکسیدان چای سیاه
در مقایسه با چای سبز به میزان قابل توجهی کاهش
مییابد(.)Leung et al., 2001
ترکیبات پلیفنلی موجود در چای سبز بهعنوان
آنتیاکسیدان عمل کرده و از تشکیل رادیکالهای آزاد
جلوگیری میکنند .چای غنی از پلیفنلها ،از جمله
کاتچینها ،تئافالوینها و تئاروبیگینها میباشند که در
خواص سالمتی زای چای نقش دارند ( Żbikowska et
 .)al., 2017کاتچینهای چای قدرت آنتیاکسیدانی
باالتری را نسبت به توکوفرول ،اسید اسکوربیک و کاروتن
نشان داده است ( .)Senanayake, 2013فعالیت
آنتیاکسیدانهای پلیفنلهای چای ،نه تنها باعث مهار
سوپراکسیدها میشود .بلکه فعالیت بعضی آنزیمهای سمزدا
نظیر گلوتاتیون پراکسیداز ،گلوتاتیون ردوکتاز ،کاتاالزوکین
و نردوکتاز در روده کوچک ،کبد و شش را نیز افزایش
میدهد .آنتیاکسیدان چای از تصلب شریان جلوگیری
میکند ( Fernández et al., 2017; Senanayake,
 .)2013کاتکینهای چای سبز شامل کاتکین ،اپیگالوکاتکین،
اپیکاتکین گاالت و اپیگالوکاتکین موجود در چای سبز ،مانع
آزاد شدن از سم ارگانیسم ها در محصوالت میشوند.
در زمینه استفاده از آنتیاکسیدانهای چای سبز در مواد
غذایی مختلف مطالعات زیادی صورت گرفته است .در
همین راستا اثر عصارههای چای سبز ،آویشن و مخلوط
آنها را بر ویژگیهای شیمیایی و حسی گوشت در طی 4
ماه در دمای  4درجهی سانتیگراد مورد مطالعه قرار دادند،
نتایج نشان داد در نمونههای تیمار شده با عصارهی چای
سبز و آویشن کاهش قابل توجهی در میزان مجموع بازهای
نیتروژنی فرار ،تشکیل آمینهای بیوژن ،تیوباربیتوریک اسید
و اسیدیته نسبت به نمونههای کنترلی ایجاد شده است
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 -استخراج عصاره برگ چای سبز

در ابتدا چای سبز واریته کلون از موسسه اصالح بذر و
نهال کرج (ایران) جمعآوری شد و پس از خشک کردن در
دمای محیط ،توسط آسیاب ( ،IKA,M20آلمان) به صورت
کامل به پودر تبدیل شد وتا زمان انجام آزمایش در دمای 4
درجهی سانتیگراد در یخچال ( ،LGکره جنوبی) نگهداری
شد .جهت استخراج هیدروالکلی برگ چای سبز 81 ،گرم
از نمونهی به نسبت 8به  5با حالل اتانول-آب (8به)8
مخلوط و سپس دور از نور به مدت  41ساعت در شیکر با
سرعت  861دور در دقیقه قرار گرفت .بعد از سه مرحله
سانتریفوژ ( ،Hettichآلمان) 81 ،دقیقه با سرعت  3111دور
در دقیقه در هر مرحله فاز آبی جمع آوری شد .حالل توسط
اواپراتور چرخشی ( )RV 8 V, Germanyدر دمای 51
درجهی سانتیگراد تبخیر شد و عصارهی چای سبز در
حالل مصرفی بدست آمد .عصاره ی حاصله تا زمان انجام
سایر مراحل در دمای  -81درجهی سانتیگراد دریخچال
نگهداری شد (.)Pateiroa et al., 2014
 -تهیه لسیتین
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لسیتین سویا با مشخصات مقدار فسفاتیدها (محلول در
770
استن)  ،% 17رطوبت  ،% 8عدد اسیدی -31mg KOH/g
 41و عدد پراکسید صفر از شرکت بهباک واقع در استان
مازندران (ایران) خریداری شد .ترکیب فسفولیپیدهای
موجود در لسیتین در جدول  8گزارش شده است .مطابق با
جدول  8در میان فسفولیپیدهای موجود فسفاتیدیل کولین با
 37/31درصد باالترین و فسفاتیدیک اسید با  81/11درصد
پایینترین درصد را داشتهاند.
جدول  -9ترکیب فسفولیپیدهای در لستین مورد مطالعه
فسفولیپید
فسفاتیدیل کولین
فسفاتیدیل اتانول آمین
فسفاتیدیل اینوزیتول
فسفاتیدیک اسید

درصد
37/31
38/81
81/81
81/11

ترکیب اسیدهای چرب موجود در لسیتین در جدول 8
گزارش شده است .مطابق با جدول  8لسیتین مورد مطالعه
در این پژوهش دارای  86/63درصد اسید های چرب اشباع

و  18/55درصد اسیدهای چرب غیر اشباع میباشد .در این
مطالعه باالترین درصد اسید چرب اشباع مربوط به اسید
پالمتیک ( 88/18درصد) و باالترین اسید چرب غیر اشباع
مربوط به اسید لینولئیک ( 53/88درصد) بود.
جدول  -2برخي از ترکیب اسیدهای چرب در لسیتین
مورد مطالعه
اسید چرب

ترکیب اسید چرب

درصد

پالمتیک اسید
استئاریک اسید
لینولئیک اسید

C16:0

88/18
3/78
53/88

C18:3

6/18
8/45

آلفا لینولنیک اسید
واسنیک اسید
اولئیک اسید

C18:0
C18:2

C18:1c11
C18:1c9

81/18

 -استخراج چربي از پیه گاوی

پیه گاو از الشههای تازه کشتار در شرکت راک واقع در
شهرستان کرج تهیه شد .پس از آمادهسازی اولیه نمونه
(تمیز کردن ،خشک کردن و خرد کردن) استخراج چربی
توسط دستگاه تبخیر کننده دوار ( Rotavapor R-100,
 )Switzerlandدر دمای  11درجه سانتیگراد با سرعت 61
دور در دقیقه ،به مدت  8/5ساعت و تحت خال انجام شد.
استخراج چربی با شرایط فوق باعث رقیقتر شدن چربی
استخراج شده و بهینه سازی شرایط عملیات ،چربی
استخراج شده با استفاده از حالل استون به نسبت 8به 81
مخلوط و در درجه حرارت  4درجه سانتیگراد به مدت 88
ساعت در انکوباتور یخچال دار ( ،FGایران) نگهداری شد.
پس از سپری شدن زمان مربوطه فیلتر و تا زمان انجام
آزمون در دمای  -81درجه سانتیگراد در فریزر ( ،LGکره
جنوبی) نگهداری شد( .)De et al., 2013پس از تولید و
تهیه مواد الزم تیمارها با غلظت ( BHTغلظت،)811ppm
عصاره چای به ترتیب در غلظتهای  611 ،311 ،811و
 ppm 111و لسیتین در غلظتهای  1/ 3 ،1/8و 1/5درصد
و ترکیبی از لسیتین و عصاره چای  111 ppmلسیتین +
 %1/5عصاره چای 611ppm ،لسیتین  %1/5 +عصاره چای
تهیه شدند.
 -اندازه گیری اسیدهای چرب

 -اندازه گیری عدد پراکسید

میزان ترکیبات پراکسیدی مطابق با روش سایر
محققین و با روش اسپکتروفومتری انجام شد ( Okpalaab
.)et al., 2016
PV = (As –Ab) × M / 55.84 ×W×2

( Asجذب نمونه)( Ab ،جذب شاهد)( M ،شیب منحنی
استاندارد) و ( Wوزن روغن (.))g
 -اندازه گیری عدد اسیدی

درصد اسیدهای چرب آزاد روغن به روش تیتراسیون و
بر اساس روش فرهوش و همکاران ( )8188انجام گرفت
(.)Farhoosh et al., 2012
 =282×N×100×V/1000Wاسیدهای چرب آزاد بر
حسب اسید اولئیک درصد گرم نمونه
 -اندازه گیری عدد صابوني

در تعیین عدد صابونی از روش  AOCSو به شماره
 cd-3-35استفاده و نتایج به صورت  mg KOH/gگزارش

SN= (B-S) × 2805/ g

( gروغن مصرفی)( B ،میلی لیتر اسیدکلریدریک مورد
نیاز برای نمونه شاهد)( S ،میلی لیتر اسیدکلریدریک مورد
نیاز برای نمونه روغن)
 اندازه گیری شاخص پايداری اکسايشبرای تعیین پایداری اکسایشی از دستگاه رنسیمت مدل
 )Herisan, Switzerland( 743استفاده شد .برای این
منظور 3 ،گرم نمونه روغن در دما  881درجه سانتیگراد
مورد آزمایش قرار گرفت .سرعت جریان هوا  85لیتر بر
ساعت بود (.)Farhoosh and Tavassoli, 2011
 -تجزيه و تحلیل آماری

نتایج بدست آمده با استفاده از روش آنالیز واریانس
( )ANOVAو مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای
دانکن ( )P>1/15بر پایه طرح کامال تصادفی صورت
گرفت .آنالیز آماری با نرم افزار  SPSS 23انجام شد .کلیه
آزمایشات در سه تکرار انجام شد .نمودارهای حاصل در
نرمافزار  Excel 2013رسم گردید و مورد مقایسه و بررسی 777
قرار گرفت.

يافته ها
 -تعیین اجزا موجود در چربي پیه گاوی و لسیتین

جدول  3ترکیب اسیدهای چرب پیه گاوی را نشان
میدهد .مطابق جدول  3روغن پیه گاوی مورد مطالعه در
این پژوهش دارای  68/11درصد اسیدهای چرب اشباع و
 36/75درصد اسیدهای چرب غیر اشباع میباشد و نسبت
اسیدهای چرب غیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع آن
 1/51درصد میباشد که نشان دهنده این موضوع میباشد
که چربی روغن پیه گاوی بدست آمده دارای درصد پایینی
از اسیدهای چرب غیر اشباع میباشد که 86/71درصد آن را
اسید چرب تک غیر اشباع اولئیک تشکیل میدهد .در
خصوص اسیدهای چرب اشباع نیز نتایج نشان داد که اسید
چرب پالمتیک با  88/15درصد و اسید استئاریک با 33/87
درصد باالترین اسیدهای چرب اشباع بودهاند.
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شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب موجود در روغن
پیه گاوی با سیستم گاز کروماتوگرافی مدل Acme 6000
 MGCساخت شرکت یانگلین کره جنوبی مجهز به دتکتور
یونی شعلهای و ستون شیشهای مویینه TR-CV 100
ساخت شرکت تکنوکروم به طول  61متر ،قطر داخلی 1/8
میکرومتر انجام شد .اسپلیت دستگاه  8به  81تنظیم گردید.
دمای تزریق و دتکتور به ترتیب  841و  851درجه سانتیگراد
و دمای اون بهصورت زمانبندی شده برنامهریزی شد ،بدین
ترتیب ابتدا  7دقیقه در دمای  11درجه سانتیگراد ،به مدت 81
دقیقه در دمای  851درجه سانتیگراد ،به مدت  85دقیقه در
دمای  811درجه سانتیگراد ،به مدت  81دقیقه در دمای 841
درجه سانتیگراد و تا زمان  51دقیقه هم در همان دمای 841
درجه سانتیگراد باقی میماند تا زمان کافی برای خروج همه
اسیدهای چرب از ستون وجود داشته باشد .گاز هلیم با خلوص
 11/11درصد و با فشار  81میلیلیتر در دقیقه به عنوان گاز
حامل و هیدروژن و هوای خشک استاندارد به نسبت  8به 31
به عنوان سوخت استفاده گردید .از هر نمونه روغن سه بار
متیل استر تهیه و به دستگاه تزریق گردید ( Barpa et al.,
.)2017

شد (.)AOCS, 1993
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جدول  -3ترکیب اسیدچرب چربي تالو گاوی
اسید چرب
لوریک اسید
میریستیک اسید
تترادکنوئیک اسید
پنتادکانوئیک اسید
پنتادکانوئیک اسید متیل استر
پالمتیک اسید
پالمیتولئیک اسید
مارگاریک اسید
جینک گولیک اسید
نرونیک اسید

-

ترکیب اسید چرب مقدار (درصد) اسید چرب ترکیب اسید چرب مقدار (درصد)
C18:0
C12:0
33/87
استئاریک اسید
1/13
C18:1c
C14:0
86/71
اولئیک اسید
8/78
C18:1t
C14:1
8/81
االئدیک اسید
1/51
C18:2t
C15:0
8/41
لینولئیک اسید
1/76
C18:2c
C15:1
8/81
لینولئیک اسید
1/47
C18:3c
C16:0
1/81
لینولنیک اسید
88/15
C20:0
C16:1
1/68
آراشیدیک اسید
3/83
C20:1
C17:0
1/68
گادولئیک اسید
8/68
C22:0
C17:1
1/77
بهنیک اسید
8/13
C22:1
C24:0
1/11
اروسیک اسید
1/16

تعیین مهار راديکالي آزاد DPPH
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نتایج حاصل از آنالیز تاثیر غلظتهای مختلف عصاره
الکلی استخراج شده چای سبز ( 611 ،311 ،811ppmو
 )111و لسیتین ( 1/3 ،1/8و 1/5درصد) را بر درصد مهار
رادیکالی آزاد در مقایسه با آنتیاکسیدان مصنوعی BHT
معنیدار نشان داد ( .)p>1/15تغییرات درصد مهار رادیکالی
آزاد  DPPHتمامی تیمارهای مورد مطالعه در شکل 8
نشان داده شده است .نتایج نشان داد با افزایش غلظت
 771عصاره میزان درصد مهار رادیکالی افزایش یافته است،
بطوریکه با افزایش غلظت عصاره از  811ppmبه ppm
 111درصد مهار از  56/11به  18/88درصد افزایش یافته
است که این به دلیل افزایش ترکیبات زیست فعال موجود در
عصاره با افزایش غلظت میباشد .همچنین با افزایش غلظت
لسیتین همچون عصاره چای سبز درصد مهار رادیکالی افزایش
معنیداری را نشان داده است .در بین غلظتهای مختلف
عصاره چای سبز و لسیتین به ترتیب 111ppm
( )18/88±1/38باالترین و غلظت 1/8درصد پایین ترین
( )3/57±1/65درصد مهار رادیکالی را نشان دادند.
 انديس پراکسیدنتایج حاصل از آنالیز آماری در شکل 8تاثیر غلظتهای
مختلف عصاره چای سبز و لسیتین را بصورت تکی و
ترکیبی در مقایسه با آنتیاکسیدان سنتزی  BHTو شاهد در
طی دوره ( 88 ،84 ،7 ،1و  81روز) نگهداری معنیدار
نشان داد ( .)p>1/15میزان تغییرات عدد پراکسید از روز
آغازین تا روز  81در طی دوره افزایش یافت ،بطوریکه در

پایان مدت نگهداری تیمار ( 111ppmلسیتین %1/5 +
عصاره چای) کمترین ( )1/16±1/11و تیمار شاهد
( )8/16±1/15بیشترین ترکیبات پراکسیدی را نشان دادند.
همچنین تیمار ( 611ppmلسیتین  %1/5 +عصاره چای) در
مقایسه با آنتیاکسیدان سنتزی نتایج معنیداری را نشان
نداد ( .)p<1/15در نتیجه نمونههای ترکیبی بدلیل عدم
افزایش اکسیداسیونی و سازگار شدن نوع ماهیت
آنتیاکسیدانی نسبت به نمونه های تکی تاثیر بیشتر و
مثبتی از خود نشان داد.
 عدد اسیدینتایج حاصل از آنالیز آماری در شکل  3نشان داد تاثیر
غلظتهای مختلف عصاره چای سبز و لسیتین بصورت
تکی و ترکیبی بر روی عدد اسیدی اختالف معنیداری
دارند ( .)p>1/15تیمار حاوی لسیتین با عصاره چای سبز
اثر سینرژیستی باالیی را در جلوگیری از افزایش اسیدهای
چرب آزاد درروغن پیه گاوی داشت .تمامی تیمارها در روز
آغازین از نظر تغییرات اسیدهای چرب آزاد تغییرات معنیدار
را نشان ندادند ولی با گذشت زمان تا روز  81میزان
اسیدهای چرب آزاد روغن روندی صعودی را طی نمودند
که نمونه شاهد بیشترین سیر صعودی را داشت ،درحالی که
تیمارهای ترکیبی  111ppmلسیتین  %1/5 +عصاره چای،
 611ppmلسیتین  %1/5 +عصاره چای) کمترین
( )1/41±1/15صعود را نسبت به دیگر نمونههای تکی
عصاره چای و لسیتین و تیمار شاهد (بیشترین
( )8/16±1/17درصد اسیدهای چرب آزاد) را داشتند.

a

b

c
d

BHT
200ppm

f

gh

L 0.5%

L 0.3%

e

h
L 0.1%

درصد مهار رادیکالی آزاد

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

E 100ppm E 300ppm E 600ppm E 900 ppm

شکل -9تاثیر غلظتهای مختلف عصارههای چای سبز و لسیتین بر درصد مهار راديکالي آزاد (BHT(DPPHغلظت
 ،)222ppmعصاره چای ( 022 ،322 ،922 ppmو  ،)122لسیتین ( 2/ 3 ،2/9و 2/5درصد) )
* :Eعصاره چای سبز :L ،لستین
حروف متفاوت نشاندهنده اختالف آماری معنی دار میباشند ()P<0.05
2.5

Blank

E 600 ppm

1.5

E 900 ppm

1
0.5

شاخض پراکسید (میلی اکی واالن
اکسیژن بر کیلوگرم روغن)

L 0.5 %
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0
28
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0

7

771

زمان (روز)

شکل -2تاثیر غلظتهای عصاره چای سبز و لسیتین بر تغییرات عدد پراکسید در طي نگهداری (( BHTغلظت ،)222ppm
(عصاره چای  022 ،322 ،922 ppmو (،)122لسیتین  2/ 3 ،2/9و 2/5درصد)  122 ppm( ،لسیتین  %2/5 +عصاره چای،
 022 ppmلسیتین  %2/5 +عصاره چای))
* ( Lلستین) و ( Eعصاره چای سبز)
Blank
L 0.5 %
E 600 ppm
E 900 ppm
E 600 ppm+L 0.5 %
E 900 ppm+L 0.5 %
BHT 200 ppm

2.5

1

شاخص اسیدی (درصد)

1.5

0.5
0
28

21

14

7

0

زمان (روز)

شکل  -3تاثیر غلظتهای عصاره چای سبز و لسیتین بر تغییرات عدد اسیدی روغن در طي نگهداری ((BHTغلظت
( ،)222ppmعصاره چای  022 ،322 ،922 ppmو ( ،)122لسیتین  2/ 3 ،2/9و 2/5درصد)  122 ppm( ،لسیتین %2/5 +
عصاره چای 022 ppm ،لسیتین  %2/5 +عصاره چای))
* ( Lلستین) و ( Eعصاره چای سبز)
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 عدد صابونينتایج حاصل از آنالیز آماری مطابق شکل  4نشان داد،
تاثیر غلظتهای مختلف عصاره چای سبز همراه با لسیتین
بر تغییرات عدد صابونی در مقایسه با تیمار شاهد و
آنتیاکسیدان سنتزی  BHTمعنیدار است ( .)p>1/15عدد
صابونی تمامی تیمارهای مورد مطالعه از روز آغازین تا روز
 81روندی صعودی را داشتند ،که تیمار شاهد بیشترین
( )881/17±8/11و تیمار ( 111 ppmلسیتین %1/5 +
عصاره چای) کمترین ( )817/75±1/61شاخص صابونی را
داشتند .در این آزمون هم مانند سایر نتایج بدست آمده در
این مطالعه تغییرات عدد صابونی نشان داد که لسیتین اثر
سینرژیستی باالیی را بر عصاره چای سبز داشته است و
بطور معنیداری از افزایش عدد صابونی در مقایسه با نمونه

شاهد و نمونه آنتیاکسیدان جلوگیری نموده است.
  -شاخص پايداری اکسايشنتایج حاصل از آنالیز آماری غلظتهای مختلف عصاره
الکلی چای سبز و لسیتین اختالف معنی داری را بر شاخص
پایداری اکسایش در مقایسه با تیمار شاهد و آنتیاکسیدان
سنتزی نشان داد ( .)p>1/15مطابق با نتایج شکل ،5
شاخص پایداری اکسایش تمامی نمونهها از روز آغازین تا
روز  81روندی نزولی را طی نمودهاند .از روز آغازین مطالعه
تا روز  81مطالعه در بین تمامی تیمارهای مورد مطالعه
تیمار  111پیپیام عصاره به همراه  1/5درصد لسیتین
بیشترین ( )84/88±1/11و تیمار شاهد کمترین
( )8/16±1/15دوره القاء را نشان دادند.
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بحث
عصارههای گیاهی نظیر چای سبز به علت دارا بودن
ترکیبات فنولی دارای فعالیت آنتیاکسیدانی و ظرفیت
باالیی برای اهدای اتم هیدروژن با الکترون آزاد میباشند
( .)Demirci et al., 2007همانطور که در شکل  8مشهود
است با افزایش غلظتهای عصاره چای سبز و لسیتین و به
عبارتی افزایش درجه هیدروکسیالسیون ترکیبات فنولی،
درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHافزایش مییابد که به
عنوان فعالیت آنتیاکسیدانی تعریف میشود( Ferreres et
.)al., 2007
لسیتین بسته به نوع و ترکیب اجزا آن دارای خاصیت
آنتیاکسیدانی متفاوت است به همین علت ترکیب فسفو
لیپیدها و اسیدهای چرب موجود در آن در به ترتیب در
جداول  8و  8گزارش شده است .بنابراین افزایش میزان
لسیتین با داشتن ویژگی آنتیاکسیدانی میتواند به عنوان
سینرژیست همراه با عصاره چای سبز در درصد مهار
رادیکالی افزایش معنیداری را نشان دهد .بطور کلی
میتوان گفت افزایش غلظت ترکیبات فنولی به طور
مستقیم توانایی عصارههای مختلف را در مهار رادیکالهای
آزاد افزایش میدهد ( .)Neyrin et al., 2017در
غلظتهای باال ترکیبات فنولی به دلیل افزایش تعداد
گروههای هیدروکسیل موجود در محیط واکنش ،احتمال
اهداء هیدروژن به رادیکال آزاد و بهدنبال آن قدرت
مهارکنندگی عصاره افزایش مییابند .شرفی و همکاران

( )8181از روش حاللی و حاللهای متانول و آب جهت
استخراج ترکیبات فنولی نسترن کوهی ( Rosa
 ،)damascena Millاستفاده نمودند که نتایج آنها نشان
داد ترکیبات فنولی عصاره متانولی از عصاره آبی بیشتر است
و همچنین در آزمونهای  DPPHو بیرنگ شدن
بتاکاروتن عصاره متانولی فعالیت آنتیاکسیدانی بیشتری را
771
نشان داد ( .)Sharafi et al., 2015همچنین برای ارزیابی
میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه روزا
کانینا ،منتظری و همکاران ( )8188از روش حاللی و
حاللهای هگزان ،اتیل استات ،کلروفرم ،استون ،آب و
متانول استفاده نمودند .آنها گزارش کردند عصاره الکلی در
مقایسه با عصارههای دیگر دارای ترکیبات فنولی و فعالیت
آنتیاکسیدانی بیشتری بوده است ،افزایش فعالیت
آنتیاکسیدانی عصاره الکلی را میتوان بدلیل دارا بودن
ترکیبات فنولی و آنتیاکسیدانی بیشتر بیان نمود
( .)Montazeri et al., 2011این نتایج با نتایج مطالعه
حاضر مطابقت داشتند.
در این پژوهش نتایج حاصل از بررسی غلظتهای
مختلف عصاره چای سبز و لسیتین بر شاخصهای پایداری
روغن (عدد پراکسید ،عدد اسیدی ،عدد صابونی و شاخص
پایداری اکسایش) در طی زمان نگهداری اختالف
معنیداری را از خود نشان دادند .در طی اکسیداسیون
چربیها و روغنها ترکیباتی ایجاد میشود که با اندازهگیری
شاخصهای نظیر عدد پراکسید ،اسیدی ،صابونی و شاخص
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پایداری اکسایش میتوان آنها را اندازهگیری نمود .بطور
کلی شاخصهای عدد پراکسید ،عدد صابونی و اسیدهای
چرب آزاد در طی مدت زمان  81روز نگهداری روغن پیه
گاوی افزایش و شاخص پایداری اکسایش کاهش یافت.
افزودن غلظتهای مختلف عصاره چای سبز باعث کاهش
فعالیت این شاخصها شدند و در نتیجه سبب کاهش فساد
روغن نسبت به نمونه شاهد شده است .عصاره چای سبز به
دلیل داشتن ترکیبات فنولی نظیر ترکیبات کاتچینی و
لسیتین هم بدلیل داشتن خاصیت امولیسفایری و پایداری و
همچنین داشتن آنتیاکسیدان بطور گستردهای میتوانند
سبب افزایش دوره القاء اکسیداسیون روغن شوند .این
ترکیبات با دادن هیدروژن به رادیکالهای پراکسی تولید
شده سبب ممانعت از اکسیداسیون در روغن میشوند در
نتیجه با افزایش خاصیت سینرژیستی و همچنین
آنتیاکسیدانی همراه با عصاره چای طی دوره اکسیداسیون
را عقب میاندازد (.)Hazra et al., 2017
ترکیبات پراکسیدی در واقع اولین محصوالت حاصل از
واکنش فساد روغنها و چربیها میباشند .این ترکیبات
بسیار ناپایدار بوده و به سرعت تجزیه میشوند .همانطور که
در شکل  8نشان داده شده است با افزایش غلظت عصاره
771
چای سبز ،ترکیبات پراکسیدی روندی نزولی را نشان داده
است که دلیل آن وجود ترکیبات فنولیکی و خاصیت
سینرژیسی و زیست فعال باالتر در غلظتهای باالتر
میباشد .همچنین وجود لسیتین به عنوان یک ترکیب با
خواص آنتی اکسیدانی ،اثر سینرژیستی که با پایداری خود
روند نزول تجزیه محصول را ایفا کرده است ،این ویژگی
ممانعتکنندگی را افزایش داده و تاثیر معنیداری را نشان
داده است .پراکسیدها به عنوان شاخص اولیه واکنشهای
لیپیدی محسوب میشوند با افزایش این ترکیبات
محصوالت ثانویه واکنش اکسایش لیپیدی مانند ترکیبات
کربونیل ،آلدئیدها و دیان مزدوج افزایش مییابد .بنابراین
اندازهگیری این شاخص برای اکسایش میتواند ضروری
باشد ( .)Burits et al., 2000بر اساس مطالعات فرهوش
و کناری ( )8111میزان پراکسید در روغن تازه باید کمتر از
 8میلیاکیواالنت بر کیلوگرم روغن باشد ( Farhoosh
 .)and Kenari, 2009که در روز اول مطالعه میزان
ترکیبات پراکسیدی از این مقدار پایینتر بودند که این
نشان دهنده کیفیت باالی روغن در روز اول میباشد .از

طرفی بر اساس کمیسیون غذایی کدکس روغنهایی که
پراکسید آنها بیش از  81میلیاکیواالن اکسیژن بر
کیلوگرم روغن باشد تند تلقی میشوند .در این مطالعه بعد
از  81روز میزان پراکسید هیچ یک از نمونه به این مقدار
نرسید .در مطالعات متعددی تاثیر عصاره بر روغنها و
چربیها مورد مطالعه قرار گرفته است .ین و همکاران
( )8188مطابق با نتایج مطالعه حاضر تاثیر سینرژیستی
عصاره چای سبز را همراه با آلفا توکوفرول بر روغنهای
گیاهی مورد بررسی قرار دادند که نتایج آنها نشان داد که
عصاره چای سبز به دلیل دارا بودن ترکیبات فنولی فراوان
نظیر کاتچین ،اپی گالو کاتچین و غیره توانایی باالیی را در
ممانعت از اکسیداسیون روغن های گیاهی دارد .همچنین
آنها گزارش نمودند با افزایش غلظت عصاره چای از 811
تا  8111پیپیام میزان ممانعتکنندگی عصاره از
اکسیداسیون روغنها افزایش داشته است( Yin et al.,
 .)2012همچنین تاثیر عصارههای اتانولی ،متانولی ،آبی
 Pulicaria gnaphalodesدر پایداری اکسایشی روغن
سویا توسط کامکار و همکاران ( )8183بررسی شد .آزمون
پراکسید نشان داد که با افزایش غلظت عصاره از  811به
 111پیپیام میزان پراکسید کاهش یافت و سطح پراکسید
در عصاره آبی نسبت به دو عصاره دیگر کمتر بود
( .)Kamkar et al., 2013این نتایج با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت دارد.
تاثیر غلظتهای ترکیبی عصاره چای سبز و لسیتین
( BHTغلظت ( ،)811ppmعصاره چای ،311 ،811 ppm
 611و ( ،)111لسیتین  1/ 3 ،1/8و 1/5درصد) ppm( ،
 111لسیتین  %1/5 +عصاره چای 611 ppm ،لسیتین +
 %1/5عصاره چای)) در طی مدت نگهداری بر تغییرات عدد
اسیدی و صابونی روغن به ترتیب در شکلهای  3و 4
گزارش شده است .داده های تجربی نشان میدهند که در
کلیه غلظتهای لسیتین و عصاره چای سبز با افزایش زمان
نگهداری عدد اسیدی و صابونی افزایش مییابد .نمونه با
غلظت های ترکیبی از لسیتین و عصاره چای سبز (ppm
 111لسیتین  %1/5 +عصاره چای 611 ppm ،لسیتین +
 %1/5عصاره چای) به علت اثر خوب آنتیاکسیدانی
کمترین افزایش عدد صابونی را در طول مدت نگهداری در
مقایسه سایر نمونههای دیگر ( غلظت های تکی از لسیتین
و عصاره چای) داشته است .روغن در طول مدت نگهداری

نمایداستفاده میشود .به این ترتیب که با تزریق هوا و گرما
سرعت اکسیداسیون نمونههای روغن تسریع مییابد و
افزایش اکسیداسیون باعث افزایش تولید فرمیک اسید
میگردد و آن نیز به نوبهی خود سبب افزایش الکتریکی
آب موجود در آن میشود .بنابراین در این آزمون افزایش
هدایت الکتریکی آب به عنوان فاکتوری برای تعیین میزان
پایداری اکسایشی روغنها استفاده میگردد ( Farhoosh,
 .)2007شکل  5تاثیر غلظتهای عصاره چای سبز و
لسیتین به تنهایی (عصاره چای  611 ،311 ،811 ppmو
( ،)111لسیتین  1/ 3 ،1/8و 1/5درصد) و ترکیب عصاره
چای سبز و لسیتین ( 111 ppmلسیتین  %1/5 +عصاره
چای 611 ppm ،لسیتین  %1/5 +عصاره چای) بر تغییرات
پایداری اکسایش روغن در طی مدت نگهداری نشان
میدهد.
در این مطالعه شاخص پایداری اکسایش تمامی نمونهها
از روز آغازین تا روز  81مطالعه روندی نزولی را طی
نمودهاند .از روز صفرم مطالعه تا روز  81مطالعه در بین
تمامی تیمارهای مورد مطالعه تیمار  111پیپیام عصاره به
همراه  1/5درصد لسیتین بیشترین و تیمار شاهد کمترین
دوره القاء را نشان دادند .بطور کلی شاخص پایداری 771
اکسایش روندی نزولی را در طی زمان نگهداری نشان داد
که احتماال به دلیل وجود ترکیبات آنتی اکسیدان مختلف در
افزودنی عصاره چای و لسیتین بود که باعث افزایش هم
افزایی و پایداری نمونهها شده است .نوام و هتیاراچچی
( )8188تاثیر غلظتهای مختلف عصاره چای سبز و دانه
انگور را بر ایمنی و پایداری مواد غذایی مورد بررسی قرار
دادند .آنها نشان دادند که عصارههای مورد مطالعه به دلیل
داشتن ترکیبات آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی توانایی باالیی
را در حفظ کیفیت مواد غذایی نظیر روغنها ایفا میکنند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخصهای پایداری مواد
غذایی حاوی عصاره کاهش پایینتری نسبت به نمونه
شاهد دارند ،آنها این دلیل کاهش کمتر را وجود ترکیبات
فنولی باالی این عصارهها گزارش نمودند ( Navam and
 .)Hettiarachchy, 2011همچنین نتایج مشابهی را جو و
همکاران ( )8113با تاثیر عصاره برگ چای سبز و اشعه بر
پایداری گوشت خوک بصورت خام و پخته شده بررسی
کردند .آنها گزارش نمودند شاخص پایداری اکسایشی
گوشت در طی زمان نگهداری کاهش معنیداری را نشان
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و تاثیر پارامترهایی همچون اکسیداسیون دچار فساد و
تجزیه شده که میتواند باعث آزاد شدن گلیسرول و اسید
چرب شود که درپی آن افزایش عدد صابونی و اسیدی
اتفاق میافتد .افزایش درصد اسیدهای چرب آزاد نشان
دهنده تشکیل اسیدهای چرب آزاد در اثر هیدرولیز تری
گلیسریدها و در نتیجه افزایش ترکیبات صابونی شونده در
طی واکنش اکسیداسیون است ( Chotimarkorn and
.)Silalai, 2008
همچنین نتایج شکل 3و  4بیانگر آن است که افزایش
غلظتهای عصاره چای سبز و لسیتین به تنهایی و ترکیبی
از این دو قادر است که میزان شاخصهای اسیدی و
صابونی را به طور معنیداری کاهش دهد .افزایش فعالیت
آنتی اکسیدانی روغن پیه گاوی با استفاده از ترکیب لسیتین
و عصاره چای سبز بر کاهش عدد اسیدی و صابونی روغن
حاصله عالوه بر اینکه از جنبه تکنولوژیکی قابل توجه است
از دیدگاه تغذیه ای نیز اهمیت است .تاثیر عصاره چای سبز
بر پایداری اکسایشی مواد غذایی در مطالعات مختلفی به
اثبات رسیده است .سنان ایاکه ( )8183گزارش نمود عصاره
چای سبز میتواند در مواد غذایی نظیر روغنها به عنوان
یک منبع آنتیاکسیدانی طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
عصاره چای سبز غنی از ترکیبات پلیفنلی ،عمدتا کاتچین
میباشد ،که میتواند جایگزین آنتیاکسیدانهای سنتزی
شود ( .)Senanayake, 2013aدر این مطالعه نیز به اثبات
رسید که عصاره چای سبز همراه با لسیتین به طور
معنیداری سبب کاهش اکسیداسیون روغن پیه گاوی در
مقایسه با نمونه شاهد و پایداری آنها شده است و با افزایش
غلظت میزان ترکیبات آنتیاکسیدانی (پلیفنلها) افزایش
یافته در نتیجه ممانعت کنندگی نیز افزایش یافته است.
همچنین اثر سینرژیستی چای سبز و آلبومین در جلوگیری
از اکسایش امولسیون آب و روغن توسط الماجانو و
همکاران ( )8117مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آن ها نیز
نشان داد که عصاره چای سبز به عنوان یک ترکیب با
قدرت آنتی اکسیدانی باال توانسته است اثر ضد رایکالی و
سینرژیستی باالیی را در پایداری امولسیون نشان دهد
(.)PilarAlmajano et al., 2007
تعیین پایداری اکسایشی روغنها در برابر اکسیداسیون
از آزمون رنسیمت که قادر است محصوالت ثانویه
اکسیداسیون مثل آلدهیدها و کتونها را اندازهگیری
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 ولی در نمونههای تیمار شده این کاهش نسبت،داده است
 آن ها وجود ترکیبات ضد آنتی.به نمونه شاهد پایینتر بود
اکسیدانی نظیر ترکیبات پلیفنولی چای را سبب بهبود
Jo (شاخص پایداری اکسایشی گوشت خوک گزارش نمودند
.)et al., 2003
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Introduction: Green tea contains modarats quantities of natural antioxidants and bioactive
compounds. Due to the fact that the synthetic antioxidants might have adverse effects on
human health, the applications of natural compounds that have been consumed by man are
performed.
Materials and Methods: In this research the extract of the green tea was isolated and
examined for total phenolic content using folin-ciocalteav method. The extract was
investigated for antioxidant activity using free radical scavenging (DPPH), discolouration of
the beta carotene-linoleic acid and the oxidative stability index methods. In the following, tea
extract and lecithin were added to the beef-tallow at the concentrations 100, 300, 600 and 900
ppm and 0.1, 0.3 and 0.5% and combined 900 ppm lecithin + 0.5% tea extract ،600 ppm
lecithin + 0.5% tea extract respectively. The peroxide value, free fatty acid and oxidation
stability index of the tea extract and lecithin containing samples and the control sample were
compared.
Results: The results indicated that green tea extract at the concentration of 600 ppm showed a
good activity that was equivalent to Butylated hydroxytoluene (BHT), the synthetic
antioxidant. The synergistic activity of the added phospholipids and the natural antioxidant
present in green tea indicated that the activity was concentration dependent concerning the
synergist.
Conclusion: It might be concluded that application of tea extract in lecithin improves the
combination with oxidative of stability of beef-tallow.
Keywords: Antioxidants, Beef - tallow, Green tea, Synergistic.
___________________________________________________________________________
* Corresponding Author: shahla_shahriari@yahoo.com

