تاثیر فرآيند سرخ کردن عمیق بر ترکیب اسیدهای چرب و استرولهای
تشکیل دهنده روغن هسته انگور
*b
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تاریخ پذیرش مقاله9017/39/22 :

چکیده
مقدمه :روغن هسته انگور از ویژگی های ظاهری ،ارزش تغذیهای و ترکیبات سالمت بخش مناسبی برخوردار است و از این رو در سالیان
اخیر مصرف آن در رژیم غذایی گسترش یافته است .یکی از کاربردهای متداول روغن های گیاهی ،سرخ کردن مواد غذایی است که
معموال چندین بار مورد استفاده قرار میگیرند .استفاده طوالنی مدت از روغن منجر به کاهش مقبولیت و ارزش تغذیهای محصوالت سرخ
شده میشود که این امر ناشی از اثرات تخریبی واکنشهای اکسیداتیو (کاهش اسیدهای چرب غیر اشباع) ،هیدرولیتیک و حرارتی ایجاد
شده در روغن است .بنابراین کنترل دقیق و بررسی تغییرات روغنهای مختلف در طی فرایند سرخ کردن امری ضروری به نظر میرسد.
مواد و روش :در این بررسی تاثیر فرایند سرخ کردن عمیق در دمای  983درجه سلسیوس (به مدت زمان  22و  28ساعت) بر روی
ویژگیهای روغن هسته انگور ارزیابی شد .بعد از انجام فرایند سرخ کردن عمیق ،نمونهها با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی از نظر
تغییرات ایجاد شده در ترکیب اسیدهای چرب و فیتواسترولها مورد بررسی قرار گرفتند.
يافتهها :بر اساس نتایج بدست آمده ،بیشترین اسید چرب موجود ،اسید لینولئیک بود و افزایش زمان سرخ کردن باعث کاهش اسیدهای
چرب غیراشباع ضروری مانند اسید لینولئیک به علت اکسید شدن و متعاقب آن افزایش نسبت اسیدهای چرب اشباع شد .بررسی
فیتواسترولها نشان داد ،باالترین میزان فیتواسترول مربوط به بتاسیتوسترول بوده است و فرایند سرخ کردن عمیق تغییری بر ترکیب
فیتواسترولهای روغن هسته انگور ایجاد نکرد.
نتیجه گیری :با توجه به مقادیر باالی اسید چرب لینولئیک و بتا اسیتواسترول در روغن هسته انگور میتوان بیان کرد که این روغن دارای
ارزش تغذیه ای باالیی است اما با توجه به تغییرات اسیدهای چرب این روغن در حین سرخ کردن عمیق به نظر میرسد روغن مناسبی برای
سرخ کردن نمیباشد.

واژههای کلیدی :اسید چرب ،روغن هسته انگور ،فیتواسترول ،کروماتوگرافی گازی
* نویسنده مسئول مکاتبات

email: zpiravi@gmail.com
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بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت در مورد
بیماریهای غیرواگیردار ،بیماریهای قلبی عروقی اولین
عامل مرگ و میر در سراسر دنیا محسوب میشوند .طبق
آمار  WHOمیزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی
عروقی در سال  2392حدود  97/5میلیون نفر بوده و
تخمین زده میشود که در سال  2323تا  20/0میلیون نفر
افزایش یابد ( .)WHO, 2015رژیمهای غذایی ناسالم به
ویژه آنهایی که دارای مقادیر باالیی اسیدهای چرب اشباع
و اسیدهای چرب ترانس هستند یکی از مهمترین عوامل
ایجاد بیماریهای قلبی عروقی محسوب میشوند .افزایش
مصرف اسیدهای چرب اشباع موجب افزایش بیش از حد
مصرف کالری و بروز چاقی که یکی از پیش زمینههای
بیماریهای قلبی عروقی است ،میگردد .اسیدهای چرب
ترانس هم تولید کلسترول بیشتر را در بدن تحریک
میکنند و افزایش کلسترول هم باعث ایجاد بیماریهای
قلبی و عروقی میگردند ( Ascherio and Willett,
 .)1997بنابراین حذف مصرف اسیدهای چرب ترانس و
کاهش مصرف چربیهای اشباع و جایگزینی آن با
 05چربیهای مفید و غیر اشباع در رژیم غذایی میتواند تا حد
زیادی از بروز بیماریهای قلبی عروقی جلوگیری نماید.
با وجود مباحث زیادی که در مورد زیانبار بودن مواد
غذایی سرخ شده و خطرات آن برای سالمتی به عمل آمده
است ،مواد غذایی سرخ شده هنوز هم از جمله محبوبترین
مواد غذایی نزد مشتریان در سرتاسر دنیا محسوب میشوند.
اما روغنهای سرخ کردنی معموال چندین بار مورد استفاده
قرار میگیرند .استفاده طوالنی مدت از روغن منجر به
کاهش مقبولیت و ارزش تغذیهای محصوالت سرخ شده
میشود که این امر ناشی از اثرات تخریبی واکنشهای
اکسیداتیو ،هیدرولیتیک و حرارتی ایجاد شده در روغن است
( .)Gupta et al., 2004در دماهای سرخ کردن ترکیبات
مختلفی در روغن تشکیل میشوند که نه تنها باعث افت
ارزش تغذیه آن میشوند بلکه ممکن است دارای اثرات
زیانبار بر روی سالمت مصرف کننده نیز باشند .بنابراین
کنترل دقیق و بررسی تغییرات روغنهای مختلف در طی
9
فرایند سرخ کردن امری ضروری به نظر میرسد.

روغن هسته انگور از ضایعات کارخانجات تولید آب
انگور تهیه میشود بنابراین تولید روغن از دانههای انگور
برای کارخانجات مربوطه یک ارزش افزوده محسوب
میشود .همچنین این امر به کاهش تولید پسابهای این
کارخانجات هم کمک میکند (.)Lutterodt et al., 2011
روغن هسته انگور با کیفیت ،دارای رنگی روشن و طعم و
بوی میوهای ،نقطه دود باال (  296درجه سانتی گراد)،
هضمپذیری باال میباشد ( .)Pardo et al., 2009روغن
هسته انگور دارای مقادیر باالیی اسیدهای چرب چند غیر
اشباعی بوده که مهمترین آنها اسید لینولئیک ()C18:2
است .اسید لینولئیک از نظر سنتز پروستاگالندین و تاثیر آن
بر روی تجمع پالکتها و فرایندهای التهابی دارای اهمیت
است ( Shinagawa et al., 2015; Demirtas et al.,
 .)2013از ویژگیهای دیگر روغن هسته انگور وجود
توکوفرولها و مقادیر کم کلسترول است که برای جلوگیری
از بیماریهای قلبی و عروقی مهم است .ترکیبات شیمیایی
دیگری هم در روغن هسته انگور وجود دارند که دارای
اهمیت زیستی و فعالیت آنتیاکسیدانی هستند .از میان آنها
میتوان به فیتواسترولها ،توکوتری انولها ،فالونوئیدها،
اسیدهای فنولیک و کاروتنوئیدها اشاره کرد .استرولها از
اجزای کم مقدار ولی مهم در روغنها و چربیها هستند.
این ترکیبات از نظر زیستی فعال بوده و بر روی پایداری و
عملکرد یک روغن در دماهای باال تاثیر میگذارند.
فیتواسترولهای موجود در روغنهای گیاهی دارای اثرات
سالمتی بخشی در رژیم غذایی انسان هستند .استرولهای
دارای گروه اتیلیدن 9در زنجیره جانبی در به تاخیر انداختن
پلیمریزاسیون در دماهای سرخ کردن عمیق مهم هستند .در
دماهای باال و حضور اکسیژن محصوالت اکسیداسیون از
استرولها تولید شده و باعث افزایش نرخ اکسیداسیون
چربیها میشوند .محصوالت عمده اکسیداسیون
فیتواسترولهای مهم شامل بتاسیتواسترول و استیگما
استرول شامل هیدروکربنها ،ترکیبات اپوکسی ،دی الها و
غیره میباشند ( .)Boskou, 1998فیتواسترولها  2/58تا
 99/25میلیگرم از هر گرم روغن هسته انگور را تشکیل
میدهند (.)Rubio et al., 2009; Pardo et al., 2009
بتا اسیتواسترول مهمترین استرول موجود در روغن هسته

مقدمه

2

Ethylidene

مواد و روشها
 -آزمون سرخ کردن

نمونه روغن زرین تالیا (پخت و پز و و ساالد -ساخت
کشور ایتالیا) از فروشگاههای محلی در سطح شهر تهران

 -تعیین ترکیب اسیدهای چرب

جهت تعیین مقدار و ترکیب اسیدهای چرب از روش
استاندارد  AOACبه شماره  161/00استفاده شد .مطابق
این روش ابتدا با استفاده از سدیم متوکسید  3/5نرمال 3/5
گرم از هر نمونه روغن متیله گردید (موحد و قوامی.)9086 ،
سپس متیل استرها بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی
( Younglinساخت کره جنوبی مدل  )6933مجهز به
آشکار کننده شعلهای ( )FIDو ستون موئین BPX70
 63متری با قطر داخلی  3/25میلیمتر پر شده جهت
شناسایی اسیدهای چرب تشکیل دهنده هر نمونه استفاده
شد .دمای محل تزریق  253درجه سلسیوس ،درجه حرارت
ابتدایی ستون  953درجه سلسیوس بود که با شیب
 5 °C/minبه دمای  913°Cرسید و به مدت  23دقیقه در
این دما نگه داشته شد .درجه حرارت آشکار کننده 283
درجه سلسیوس بود و هیدروژن به عنوان گاز حامل مورد
استفاده قرار گرفت .شدت جریان گاز حامل یک میلیلیتر بر
دقیقه بود و نمونه به میزان  3/2میکرولیتر با نسبت شکاف
 9:83تزریق گردید (.)Board, 2011
 اندازه گیری استرولهاترکیبات غیر صابونی شونده مطابق استاندارد AOAC

به شماره  100/38از طریق صابونی کردن روغن با پتاس
الکلی و سپس استخراج با دی اتیل اتر به دست آمد
( .)Firestone, 1997پس از استخراج ترکیبات غیر
صابونی شونده تفکیک این ترکیبات که شامل تریترپن
الکلها ،تری ترپن دیولها  ،استرولها -2 ،متیل
استرولها ،توکوفرولها ،هیدروکربنها ،کاروتنوئیدها و غیره
میباشد به وسیله کروماتوگرافی الیه نازک صورت پذیرفت.
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انگور است و مقدار آن در این روغن حدود  67تا %73
میباشد .استرولهای گیاهی بر روی جذب کلسترولهای
رژیمی و داخلی بدن تاثیر میگذارند همچنین از رشد
تومورها جلوگیری کرده و خطر سرطان روده بزرگ را
کاهش میدهند ( .)Boskou, 1998با وجود این تاثیرات
مهم در بدن ،در صورت اکسید شدن این ترکیبات ممکن
است اثرات زیان باری در سالمتی به وجود آورند.
 Tekinو همکاران ( )2331تغییرات فیزیکوشیمیایی را
در طی سرخ کردن بعضی از روغنهای نباتی از جمله
روغن هسته انگور مورد بررسی قرار دادند .این محققان در
فواصل  5ساعته در طی  5روز روغن ها را تا  975درجه
سانتی گراد حرارت دادند و در فواصل ذکر شده ،نمونه
برداری انجام شد .باالترین میزان اسیدیته آزاد ،دی انهای
کنژوگه ،مواد قطبی کل و ویسکوزیته مربوط به روغن
هسته انگور بود .آنها اعالم کردند که روغن هسته انگور در
طی ساعات اولیه فرایند بسیار ویسکوز میشود و بنابراین
برای سرخ کردن مناسب نمیباشد .در تحقیق دیگری،
 Lutterodtو همکاران ( )2399بررسی بر روی ترکیب
اسیدهای چرب و سایر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی روغن
دانه انگور استحصال شده به روش پرس سرد انجام دادند و
نتایج آنها نشان داد که فراوانترین اسید چرب موجود در
این دانه ،اسید لینولئیک است که بین واریته های مختلف
انگور از  66تا  75/0گرم در هر صد گرم اسید چرب کل
متفاوت است.
 Marinovaو همکاران ( )2392به بررسی پایداری
اکسیداتیو روغنهای آفتابگردان ،انگور ،سویا ،زیتون و ذرت
طی مدت سرخ کردن پرداختند .یافتهها حاکی از آن بود که
در بین روغنها ،روغن زیتون پایداری اکسیداتیو باالتری
نسبت به سایر روغن های غیر اشباع دارد.
با توجه به اهمیت استرولها و اسیدهای چرب در
روغنهای گیاهی ،در این تحقیق به بررسی تغییرات ایجاد
شده در ویژگیهای ترکیبی روغن هسته انگور در طی
فرایند سرخ کردن عمیق پرداخته شد.

تهیه شد .مقدار  9/5لیتر روغن به دستگاه سرخکن خانگی
 2/5لیتری (تفال  ،9253پاریس ،فرانسه) اضافه و دمای
سرخکن به  983درجه سانتیگراد رسانده شد .سپس این
فرآیند به مدت  22ساعت (سه روز متوالی ،روزی  8ساعت)
و  28ساعت (شش روز متوالی ،روزی  8ساعت) ادامه یافت
(در این مدت تغییری در حجم روغن مشاهده نشد) .نمونه
شاهد (نمونه حرارت ندیده) به همراه نمونههای دیگر بعد از
خنک شدن تا زمان انجام سایر آزمونها در ظروف تیره
دربسته قرار داده شد.
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پس از اسپری کردن محلول رودامین  6Gروی صفحه
 TLCو آشکارسازی باندهای ترکیبات غیر صابونی شونده
و شناسایی آنها ،باند استرولی با استفاده از اسکالپر (تیغ
آزمایشگاهی) از روی صفحه  TLCتراشیده و با دقت به
لوله آزمایش منتقل شد .محتویات لوله آزمایش را پس از
افزودن مقداری سولفات سدیم بدون آب (جهت آبگیری) و
دی اتیل اتر با شیکر خوب مخلوط کرده و پس از  95دقیقه
با قیف و کاغذ صافی صاف گردید .فاز اتری به دست آمده
حاوی ترکیبات استرولی روغن بوده است .جهت شناسایی و
تعیین درصد ترکیبات استرولی روغن از روش کروماتوگرافی
گازی استفاده شد .بدین منظور نمونه مجهول و
استانداردهای ترکیبات استرولی به طور جداگانه و تحت
شرایط یکسان به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق شد.
شناسایی پیکهای استرولی از طریق مقایسه زمان ماند
نسبی نمونه مجهول با زمان ماند نسبی استانداردهای
ترکیبات استرولی انجام شد و با محاسبه سطح زیر هر پیک
مقدار ترکیبات استرولی مشخص شد .برای مشخص شدن
تغییرات درصد ترکیبات استرولی روغن از استاندارد داخلی
استفاده شد .بدین منظور مقدار مشخصی از استاندارد داخلی
خالص به مقدار مشخصی نمونه مجهول اضافه میشود
05
(قوامی و همکاران .)9087 ،پس از شناسایی استرولها از
طریق مقایسه با پیکهای استاندارد و بر اساس زمان ماند
پیکها ،میلی گرم ترکیب استرولی مورد نظر در  933گرم
روغن از طریق رابطه ( )9محاسبه شد:
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()9

استرول خالص )

(

که در آن:
 :وزن استرول استاندارد (میلیگرم)
 :وزن نمونه روغن (گرم)
 :سطح زیر پیک استرول شاخص
 :سطح زیر پیک استرول استاندارد
 :Kفاکتور واکنش که با استفاده از رابطه ( )2تعیین
میگردد.
() 2
که در آن:
 :وزن استرول استاندارد (میلی گرم)
 :وزن استرول شاخص (میلیگرم)

 :سطح زیر پیک استرول شاخص
 :سطح زیر پیک استرول استاندارد (قوامی و
همکاران.)9087 ،
برای شناسایی استرولها نیز از دستگاه کروماتوگرافی
مشابه اسیدهای چرب استفاده شد .طول لوله موئین  63متر
با قطر داخلی  3/25میلیمتر و دمای آون  285درجه
سلسیوس بود .درجه حرارت محل تزریق  033درجه
سلسیوس ،درجه حرارت آشکار کننده  023درجه سلسیوس،
میزان تزریق  3/5میکرولیتر و سرعت جریان گاز حامل
(هیدروژن)  3/6میلی لیتر بر دقیقه بود .شناسایی اجزای
موجود در کروماتوگرامها به کمک زمان بازداری اجزای
مختلف با استفاده از دادههای تزریق فیتواسترولهای
استاندارد ،تحت شرایط یکسان با تزریق نمونهها محاسبه
گردید و از آلفا کلستانول به عنوان استاندارد داخلی برای
سنجشهای کمی استفاده شد ( Damirchi et al.,
.)2005
 -تجزيه و تحلیل آماری

آزمایشها در سه تکرار و در قالب طرح کامال تصادفی
انجام گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSS 18انجام شد .مقایسه میانگینها با آزمون دانکن با
سطح احتمال خطای  %5انجام شد .نتایج به صورت
میانگین سه تکرار همراه با انحراف معیار بیان گردید .رسم
نمودارها با استفاده از نرمافزار Microsoft Excel 2013
انجام پذیرفت.

يافتهها
 تاثیر فرايند سرخ کردن برترکیب اسیدهای چربروغن هسته انگور

کروماتوگرافی گازی برای شناسایی ترکیب اسیدهای چرب
موجود در روغن هسته انگور شاهد (بدون سرخ کردن) و
نمونههای سرخ شده عمیق ( 22و  28ساعت) انجام شد.
ترکیب اسیدهای چرب شناسایی شده در کروماتوگرافی گازی
در جدول  9نشان داده شده است .با توجه به نتایج ،بیشترین
درصد اسید چرب در روغن هسته انگور مربوط به اسید
لینولئیک با دو باند غیر اشباع میباشد .در نمونههای سرخ شده
عمیق به مدت  22ساعت و  28ساعت هم بیشترین اسید

چرب اسید لینولئیک است و بعد از آن به ترتیب اسید اولئیک،
اسید پالمتیک و اسید استئاریک دارای باالترین مقادیر هستند.
با توجه به نتایج مقادیر اسید پالمیتیک و اسید اولئیک با
افزایش زمان سرخ کردن افزایش یافت و در مقابل میزان اسید
لینولئیک با افزایش زمان سرخ کردن کاهش پیدا کرد.
نمودار  9تغییرات اسیدهای چرب اشباع روغن هسته
انگور در طی زمان سرخ کردن عمیق است .همانطور که در
این نمودار مشخص است با افزایش زمان سرخ کردن
عمیق از  22تا  28ساعت مجموع میزان اسیدهای چرب
اشباع به طور معنیداری ( )p>3/35افزایش پیدا کرده است
(از  90/30درصد در نمونه شاهد تا  97/55و  22/78درصد
به ترتیب در نمونههای  22و  28ساعت سرخ شده عمیق).
رابطه بین افزایش زمان سرخ کردن و تغییرات اسیدهای
چرب اشباع روغن هسته انگور به صورت یک رابطه خطی
در این نمودار نشان داده شده است .همانطور که مشخص
است ضریب خطی سازی در این رابطه  3/1182است که
نشان دهنده وجود رابطه خطی بسیار مناسب بین این
پارامتر و افزایش زمان سرخ کردن عمیق است.
نمودار  2تغییرات اسیدهای چرب تک غیر اشباع روغن
هسته انگور در طی زمان سرخ کردن عمیق را نشان

میدهد .همانطور که مشاهده میشود اسیدهای چرب تک
غیر اشباع در روغن هسته انگور با افزایش زمان سرخ کردن
عمیق به طور معنیداری ( )p>3/35افزایش یافته است (از
 91/6درصد در نمونه شاهد تا  20/90و  25/0درصد به
ترتیب در نمونههای  22و  28ساعت سرخ شده عمیق).
افزایش اسیدهای چرب تک غیر اشباع روغن هسته انگور
هم با یک رابطه خطی در نمودار  2نمایش داده شده است.
همانطور که مشخص است رابطه فوق دارای ضریب
همبستگی  3/1826است که نشان دهنده همبستگی باالی
دادههای به دست آمده است.
نمودار  0تغییرات اسیدهای چرب چند غیر اشباع روغن
هسته انگور در طی زمان سرخ کردن است .همانطور که
در نمودار مشخص است با افزایش زمان سرخ کردن عمیق
اسیدهای چرب چند غیراشباعی در روغن هسته انگور به
طور معنیداری ( )p>3/35کاهش یافته است ( 56/27و
 27/28درصد به ترتیب برای نمونه های  22و  28ساعت
سرخ شده عمیق).
در نمودار  2روند مشابهی برای تغییرات اسیدهای چرب
غیر اشباع روغن هسته انگور در طی زمان سرخ کردن

Food Technology & Nutrition / Winter 2020 / Vol. 17 / No. 1

سحر غالم سقائی و همكار

05

نام اسید چرب
میریستیک اسید
پالمیتیک اسید
پالمیتولئیک اسید
مارگاریک اسید
هپتادسنوئیک اسید
استئاریک اسید
اولئیک اسید
لینولئیک اسید
لینولنیک اسید
آراشیدیک اسید
گادولئیک اسید
بهنیک اسید
اروسیک اسید
لیگنوسریک اسید
سایر اسیدهای چرب

تعداد کربن
C14:0
C16:0
C16:1
C17:0
C17:1
C18:0
C18:1c
C18:2c
C18:3c
C20:0
C20:1
C22:0
C22:1
C24:0

-

نمونه شاهد
*3/36 ±3/39 b
8/61 ±3/19 c
3/98±3/39 b
3/38±3/32b
3/35±3/39a
0/19±3/09b
91/90±9/39c
66/20±2/90a
3/22±3/32a
3/29±3/39 b
3/27±3/30 a
3/32±3/39 a
3/30±3/33 a
3/32±3/32 a
3/66±3/96 c

 48ساعت سرخ کردن
3/31±3/32 b
92/39±9/39 b
3/00±3/30 a
3/36±3/39 b
3/36±3/39 a
2/16±3/55 a
22/21±9/38 b
56/92±9/85b
3/00±3/39b
3/0±3/32 a
3/25±3/35 b
3/32±3/39 a
Nd**a

3/31±3/30 a
2/85±3/72 b

 88ساعت سرخ کردن
3/95±3/32 a
96/92±9/70 a
3/28±3/30 a
3/29±3/32 a
3/38±3/32 a
5/87±3/62 a
22/81±3/15 a
27/31±2/96 c
3/91±3/39 c
3/09±3/32 a
3/30±3/39 c
3/36±3/32 a
3/32±3/39 a
3/32±3/32 a
2/62±3/15 a

* حروف متفاوت در هر سطر از جدول نشانه وجود اختالف معنیدار آماری در سطح  %5میباشد.
**Non detectable
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جدول  -9ترکیب اسیدهای چرب موجود در تیمارهای مختلف روغن هسته انگور (در صد)

مشاهده میشود .مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع کل در
نمونه شاهد  86/09درصد بود که با افزایش زمان سرخ
کردن تا  22و  28ساعت به ترتیب این مقدار تا  71/6و
 72/58درصد به طور معنیداری ( )p>3/35کاهش یافت.
نمودار  5تغییرات نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به
اسیدهای چرب اشباع روغن هسته انگور در طی زمان سرخ
کردن عمیق را نشان میدهد .این نسبت در نمونه شاهد
 6/62درصد بود .همانطور که مشخص است این نسبت با
افزایش زمان سرخ کردن به طور معنیداری ()p>3/35
کاهش مییابد که نشان دهنده افت کیفی روغن هسته

انگور در طی فرایند سرخ کردن عمیق میباشد .این نسبت
در نمونههای  22ساعت و  28ساعت سرخ شده عمیق به
ترتیب  2/50و  0/98درصد بود.
نمودار  6تغییرات نسبت اسید لینولئیک به اسید
لینولنیک روغن هسته انگور در طی زمان سرخ کردن
عمیق نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود این
نسبت در طی سرخ کردن عمیق به طور معنیداری
( )p>3/35افزایش یافت (از  957/7درصد در نمونه شاهد
تا  973/92و  227/82درصد به ترتیب در نمونههای  22و
 28ساعت سرخ شده عمیق).
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵

y = 0.2031x + 12.912
R² = 0.9982

۱۰
۵

09

اسیدهای چرب اشباع (درصد)
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۰
۶۰

۵۰

۳۰

۴۰

۲۰

۱۰

۰

زمان سرخ کردن (ساعت)
نمودار  -9تغییرات اسیدهای چرب اشباع در طي زمان سرخ کردن عمیق روغن هسته انگور (درصد)

۲۵
y = 0.1175x + 19.877
R² = 0.9826

۲۰
۱۵
۱۰

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

اسیدهای چرب تک غیر اشباع (درصد)
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۳۰

۰

زمان سرخ کردن (ساعت)
نمودار  -4تغییرات اسیدهای چرب تک غیر اشباع در طي زمان سرخ کردن عمیق روغن هسته انگور (درصد)

۸۰

y = -0.4035x + 66.485
R² = 0.9991
۶۰

۵۰

اسیدهای چرب چند غیر اشباع (درصد)

۷۰

۴۰
۶۰

۴۰

۵۰

۲۰

۳۰

۱۰

۰
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زمان سرخ کردن (ساعت)
نمودار  -3تغییرات اسیدهای چرب چند غیر اشباع در طي زمان سرخ کردن عمیق روغن هسته انگور (درصد)
۱۰۰

۸۰

۷۰

اسیدهای چرب غیر اشباع (درصد)

y = -0.286x + 86.362
R² = 0.9998

۹۰

00

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

زمان سرخ کردن (ساعت)

نمودار  -8تغییرات اسیدهای چرب غیر اشباع در طي زمان سرخ کردن عمیق روغن هسته انگور (درصد)

 تاثیر فرايند سرخ کردن بر روی استرولهای روغنهسته انگور

همانطور که در جدول  2مشخص است باالترین میزان
فیتواسترولهای موجود در روغن هسته انگور مربوط به

بتاسیتواسترول بوده است و بعد از آن به ترتیب کمپسترول
و استیگما استرول قرار دارد .در نمونههای سرخ شده عمیق
هم روند تغییرات مشابه نمونه شاهد بود .تغییرات مشاهده
شده از نظر آماری معنیدار نبود (.)p<3/35
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۶۰

۱۰

۸
y = -0.0716x + 6.5008
R² = 0.9848

۶

۴

۲

نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع
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۰
۶۰

۵۰

۴۰

۲۰

۳۰

۰

۱۰

زمان سرخ کردن (ساعت)

نمودار  -5تغییرات نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع در طي زمان سرخ کردن عمیق روغن
هسته انگور (درصد)

05
۳۰۰

۲۰۰
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y = 1.8782x + 146.81
R² = 0.8512

۱۵۰
۱۰۰
۵۰

نسبت اسید لینولئیک اسید به لینولنیک اسید

۲۵۰

۰
۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

زمان سرخ کردن (ساعت)
نمودار  -6تغییرات نسبت اسید لینولئیک به اسید لینولنیک در طي زمان سرخ کردن عمیق روغن هسته انگور (درصد)

نام استرول
کلسترول
براسیکااسترول
کمپسترول
استیگما استرول
بتاسیتو استرول
دلتا -5-آوناسترول
دلتا  -7 -استیگما استنول
دلتا -7 -آوانااسترول
سایر استرولها
استرول تام (میلی گرم /صد گرم)

نمونه شاهد
*3/01± 3/95a
3/2± 3/92a
92± 9/05a
8/56± 9/99a
72/27± 2/00a
9/52± 3/20a
9/6± 3/52a
3/52± 3/31a
9/99± 3/37a
568/781±75/1a

 48ساعت سرخ کردن
3/36± 3/32b
3/32± 3/32a
92/2± 9/96a
8/0± 9/07a
72/32± 0/39a
9/20± 3/08a
2/28± 3/05a
3/57± 3/38a
3/12± 3/99a
515/002± 59/60a

 88ساعت سرخ کردن
3/28± 3/97a
3/9± 3/32a
92/51± 9/00a
8/50± 9/29a
79/1± 0/92a
9/37± 3/59a
2/22± 3/28a
3/52± 3/93a
9/35± 3/95a
609/581±02/92a

* حروف متفاوت در هر سطر از جدول نشانه وجود اختالف معنیدار آماری در سطح  %5میباشد.

بحث
 تاثیر فرايند سرخ کردن بر اسیدهای چرب روغنهسته انگور

ترکیب اسیدهای چرب در روغنهای سرخ کردنی یک
عامل بسیار مهم است که بر روی طعم ماده غذایی سرخ
شده و پایداری آن تاثیر بسزایی دارد .تغییر کیفیت در طی
سرخ کردن دارای اهمیت ویژه ای است ،زیرا ماده غذایی
در روغن غوطهور شده و این روغن وارد رژیم غذایی انسان
میشود .با توجه به تحقیقات به عمل آمده محققان اعالم
کردهاند که بررسی ترکیب اسیدهای چرب یکی از بهترین
شاخصهای بررسی کیفیت روغن میباشد .نتایج بررسی
حاضر نشان داد در تمامی نمونهها بیشترین اسید چرب،
اسید لینولئیک است و بعد از آن به ترتیب اسید اولئیک،
اسید پالمیتیک و اسید استئاریک دارای باالترین مقادیر
هستند .این نتایج در تطابق با تحقیقات قبلی میباشد
( ;Matthäus, 2008; Lutterodt et al., 2011
 .)Mattick and Rice, 1976موحد و قوامی ()9086
فراوان ترین اسیدهای چرب در روغن هسته انگور ایرانی و
وارداتی را اسیدلینولئیک و بعد از آن اسید چرب اولئیک
اعالم نمودند .در تحقیق دیگری اعالم شد که فراوانترین
اسید چرب در روغن هسته انگور اسید لینولئیک است که
میزان آن از  %72/18در روغن حاصل از دانه انگور سبز تا
 %67/69در نمونههای به دست آمده از انگورهای کامال
رسیده متفاوت بوده است ( .)Rubio et al., 2009میزان
اسید لینولئیک در روغن هسته انگور شاهد در این تحقیق،

برابر با  %66/20بود که این مقدار باالتر از میزان اسید
لینولئیک گزارش شده در روغن سویا و گردو میباشد
( .)Oomah et al., 2002مقدار اسید لینولئیک موجود در
روغن آفتابگردان حدود  ،%63روغن ذرت حدود  %52و در
روغن سویا حدود  %53است (.)Tangolar et al., 2009
با توجه به باال بودن میزان اسید لینولئیک و اسید اولئیک در
روغن هسته انگور و کم بودن میزان اسید لینولنیک آن این
روغن در دسته روغن های گیاهی اولئیک -لینولئیک قرار
می گیرد و با عنایت به ویژگی های مناسب اسید اولئیک و
لینولئیک از نظر تغذیهای برای بدن انسان و میزان قابل
توجه آن در روغن هسته انگور میتوان بیان کرد که این
روغن دارای ارزش تغذیهای مناسبی است .در این رابطه،
اسید لینولئیک میتواند به سالمت قلب و عروق کمک کند.
این اسید چرب عملکرد خود را از طریق تنظیم کلسترول
لیپوپروتئین با چگالی پایین ( )LDLانجام میدهد ( Kim et
.)al., 2010
پایین بودن میزان اسید لینولئیک در این روغن (%3/22
در نمونه شاهد) پایداری این روغن را در برابر اکسایش
افزایش میدهد .بر اساس تحقیقات برای ترکیب اسیدهای
چرب روغن هسته انگور مقادیر مختلفی بیان شده است.
این امر ممکن است مربوط به نوع واریته مورد استفاده برای
تولید روغن باشد .همچنین عوامل دیگری مانند روش
استخراج نیز بر ترکیب اسیدهای چرب تاثیرگذار است
(.)Lutterodt et al., 2011
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همانطور که در جدول  9مشخص است میزان اسید
پالمیتیک در نمونه شاهد  %8/61بود و با افزایش زمان
سرخ کردن از  22تا  28ساعت مقدار این اسید چرب از
 92/39به  %96/92رسید .افزایش این اسید چرب اشباع
احتماال به علت انجام واکنشهای مختلف اکسیداسیون در
اسیدهای چرب با طول زنجیر باالتر و دارای باندهای غیر
اشباع و کاهش نسبت آنها در ترکیب کلی اسیدهای چرب
و در نتیجه افزایش نسبت اسیدهای چرب اشباع میباشد.
طبق منابع مختلف اسیدهای چرب اشباع از پایداری
بیشتری نسبت به اسیدهای چرب غیر اشباع در برابر فرایند
حرارتی برخوردار هستند ;(Tyagi and Vasishtha, 1996
.(Soriguer et al., 2003
میزان اسید اولئیک بدست آمده در نمونه شاهد
 %91/90بود و با افزایش زمان سرخ کردن از  22تا 28
ساعت میزان این اسید چرب این میزان از  22/21تا
 %22/81افزایش یافت .علت افزایش این اسید چرب با یک
باند دوگانه به علت تخریب حرارتی اسید لینولئیک و اسید
لینولنیک به ترتیب با دو و سه باند غیر اشباع و افزایش
نسبت اسید اولئیک در ترکیب روغن میباشد.
اسیدهای چرب غیر اشباع لینولئیک و لینولنیک مهم-
05
ترین ترکیباتی هستند که تحت تاثیر واکنشهای شیمیایی
ایجاد شده در طی سرخ کردن قرار میگیرند .تغییرات ذکر
شده در میزان و ساختار این اسیدهای چرب با افزایش زمان
سرخ کردن و دمای آن نسبت مستقیم دارد ( Warner,
 .)2004میزان اسید لینولئیک در طی فرایند سرخ کردن به
مدت  22و  28ساعت به ترتیب  95/2و  %28/1نسبت به
نمونه شاهد کاهش یافت ( .)Rubio et al., 2009این
کاهش همانطور که قبال ذکر شد احتماال به علت تخریب
باندهای غیر اشباع دوگانه در اثر فرایند سرخ کردن عمیق و
تبدیل آن به محصوالت ناشی از اکسیداسیون و در نتیجه
کاهش میزان اسیدهای چرب غیر اشباع و افزایش نسبت
اسیدهای چرب اشباع است .همچنین میزان اسید لینولنیک
هم به ترتیب  29/2و  % 52/7کاهش یافت .علت مشابهی
را میتوان برای کاهش این اسید چرب که دارای سه باند
غیراشباع است بیان نمود White .و )9186( Armstrong
نیز اعالم کردند که در طی فرایند سرخ کردن روغن سویا
در دمای  983درجه سلسیوس به مدت  23ساعت ،میزان
اسید لینولئیک  % 7-99/5و میزان اسید لینولنیک %27-26

کاهش مییابد .همانطور که مشاهده میشود مطابق
تحقیقات گذشته ،میزان کاهش اسید لینولئیک با سه باند
غیر اشباع بیشتر از اسید لینولنیک با دو باند غیر اشباع
میباشد .که این موضوع نشان دهنده حساسیت باالی اسید
لینولنیک نسبت به اکسیداسیون است ،بنابراین روغنهایی
که دارای مقدار باالیی اسیدهای چرب چند غیر اشباعی
باشند برای سرخ کردن مناسب نمیباشند .این روغن ها
پس از سرخ کردن به علت تولید محصوالت فرار ناشی از
اکسیداسیون ،باعث ایجاد بوهای نامطبوع در مواد غذایی
سرخ شده ،می شوند این موضوع نشان میدهد که به
عنوان مثال چرا روغن ذرت که دارای اسیدهای چرب
غیراشباع کمتری است برای سرخ کردن نسبت به
روغنهایی مانند سویا ،گلرنگ و روغن هسته انگور،
مناسبتر است (.)Choe and Min, 2007
بررسی تغییرات اسیدهای چرب اشباع در طی سرخ
کردن عمیق یکی از شاخصهای بررسی این فرایند می-
باشد .مجموع اسیدهای چرب اشباع در نمونه شاهد 90/30
بود Lutterodt .و همکاران ( )2399نیز اعالم کردند که
میزان اسیدهای چرب اشباع در روغن هسته انگور حدود
 %90است ( .)Lutterodt et al., 2011مقدار زیاد
اسیدهای چرب اشباع در رژیم غذایی انسان سبب آسیب به
سیستم قلبی عروقی میشود .این مقدار اسیدهای چرب
اشباع موجود در روغن هسته انگور با روغنهایی مانند
سویا ،ذرت ،زیتون و کنجد قابل مقایسه است اما نسبت به
محتوی اسیدهای چرب اشباع در روغن پالم ،نارگیل و بادام
زمینی کمتر است ( Yousefi et al., 2012; Foster et
 .)al., 2009در مطالعه حاضر با افزایش زمان سرخ کردن
مقادیر اسیدهای چرب اشباع افزایش یافت .احتمال میرود
که افزایش اسیدهای چرب اشباع در طی فرایند سرخ کردن
به علت وجود واکنشهای اکسیداتیو حرارتی در روغن
هسته انگور باشد که باعث تخریب باندهای دوگانه غیر
اشباع اسیدهای چرب شده و در نهایت نسبت اسیدهای
چرب اشباع در ترکیب افزایش مییابد .دمای باالی سرخ
کردن همچنین باعث افزایش اکسیداسیون حرارتی و
پلیمریزاسیون و درجه غیراشباعیت روغنها میشود ( Choe
.)and Min, 2007
مقدار کل اسیدهای چرب تک غیر اشباع در روغن
هسته انگور  % 91/66بود .در تحقیق دیگری مقدار

 تاثیر فرايند سرخ کردن بر استرول های روغنهسته انگور
بررسی میزان استرولهای روغن هسته انگور در طی
فرایند سرخ کردن عمیق با استفاده از روش کروماتوگرافی
گازی صورت گرفت .با توجه به مرور منابع مشاهده شد که
تحقیقات بسیار کمی در زمینه تاثیر فرایند سرخ کردن
عمیق بر روی تغییرات فیتواسترولهای روغن هسته انگور
وجود دارد .میزان استرول کل در روغن هسته انگور شاهد
در مطالعه حاضر  568/781میلیگرم در هر  933گرم بود.
میزان استرولهای کل در غالتی مانند جو ،جودوسر ،چاودار
و گندم و مغزهایی مانند گردو ،فندق ،بادام و بادام زمینی در
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اسیدهای چرب تک غیر اشباع در روغن هسته انگور
واریتههای بومی ترکیه بین  96/72تا  % 21/60اعالم شد
( .)Demirtas et al., 2013همانطور که در نمودار 2
مشاهده میشود اسیدهای چرب تک غیر اشباع در روغن
هسته انگور با افزایش زمان سرخ کردن عمیق افزایش می-
یابد .حضور این دسته از اسیدهای چرب در رژیم غذایی با
خطر ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی ارتباط مستقیم
دارد .یکی از راههای کاهش ابتال به این بیماریها ،عدم
افزایش نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اسیدهای چرب
اشباع در رژیم غذایی میباشد (.)Simopoulos, 2004
میزان کل اسیدهای چرب چند غیر اشباعی در نمونه شاهد
 %66/65بود که مقدار بسیار خوبی می باشدLutterodt .
و همکاران ( )2399نیز اعالم کردند که میزان اسیدهای
چرب چند غیر اشباعی در روغن هسته انگور حدود %75/8
است ( .)Lutterodt et al., 2011در تحقیق دیگری این
مقدار برای واریته بومی ترکیه بین  56/65تا %68/17
گزارش شد که با نتایج این تحقیق کامال هماهنگ است
( .)Demirtas et al., 2013همانطور که در نمودار 0
مشاهده میشود ،با افزایش زمان سرخ کردن عمیق
اسیدهای چرب چند غیراشباعی در روغن هسته انگور
کاهش یافته است Casal .و همکاران ( )2393نیز اعالم
کردند که با فرایند سرخ کردن میزان اسیدهای چرب غیر
اشباع روغن زیتون کاهش و متعاقب آن میزان اسیدهای
چرب اشباع افزایش مییابد.
در نمودار  2روند مشابهی برای تغییرات اسیدهای چرب
غیر اشباع در طی زمان سرخ کردن ایجاد شده است.
 Fernandesو همکاران ( )2390نیز میزان اسیدهای چرب
غیر اشباع موجود در روغن هسته انگور را بین  85تا %13
اعالم کردند .که از میان آنها اسید چرب امگا  6لینولئیک
دارای بیشترین مقدار بود .کاهش اسیدهای چرب چند غیر
اشباع در طی فرایند سرخ کردن ناشی از تخریب باندهای
غبر اشباع دوگانه در اثر فرایند سرخ کردن میباشد.
یکی دیگر از شاخصهای کیفی روغن نسبت اسیدهای
چرب اشباع به اسیدهای چرب غیر اشباع است که در واقع
رابطه بین این دو گروه اسید چرب را نشان میدهد .هر چه
نسبت اسیدهای چرب اشباع به اسیدهای چرب غیر اشباع
کوچکتر باشد ،ارزش تغذیهای روغن باالتر است .نمودار 5
تغییرات اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع در طی زمان

سرخ کردن است .این نسبت در نمونه شاهد  %6/62بود.
همانطور که مشخص است این نسبت با افزایش زمان سرخ
کردن کاهش مییابد که نشان دهنده افت کیفی روغن در
طی فرایند سرخ کردن عمیق میباشد .این نسبت در
نمونههای  22ساعت و  28ساعت سرخ شده عمیق به
ترتیب  2/50و  0/98بدست آمد .تغییر ترکیب اسیدهای
چرب در طی سرخ کردن ،به ویژه کاهش اسیدهای چرب
چند غیر اشباعی (لینولئیک و لینولنیک) و افزایش درصد
اسیدهای چرب اشباع (به ویژه اسید پالمیتیک) و متعاقب
آن کاهش نسبت اسید لینولئیک به اسید پالمیتیک شاخص
مناسبی برای کاهش کیفیت روغن محسوب میشود
( Sanibal and Mancini Filho, 2004; Moreno et
.)al., 1999
نسبت تغییرات اسید لینولئیک به اسید لینولنیک نیز
یکی از شاخصهای کیفی مهم روغن است .مقدار اسید
لینولئیک معموال به عنوان شاخصی از درجه تخریب روغن
به شمار میرود زیرا زنجیره لینولئیل چند غیراشباعی نسبت
به اکسیداسیون بسیار حساس است Marinova .و
همکاران ( )2392نیز اعالم کردند که نسبت اسید لینولئیک
به اسید لینولنیک در طی فرایند سرخ کردن در روغن
آفتابگردان ،هسته انگور ،سویا ،ذرت و زیتون افزایش می-
یابد .در مطالعه حاضر نسبت اسید لینولئیک به اسید
لینولنیک در طی سرخ کردن عمیق افزایش یافت به طوری
که از  957/7در نمونه شاهد تا  973/92و  227/82به
ترتیب در نمونههای  22و  28ساعت سرخ شده عمیق این
نسبت تغییر کرد.
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حدود  237/97 -11/92میلیگرم در هر  933گرم است،
که در روغن هسته انگور میزان فیتواسترول باالیی مشاهده
میشود .بنابراین این روغن میتواند به عنوان منبعی از این
استرولها در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار
گیرد .استرولها از اجزای چربی دوست غشا هستند و نقش
اساسی در سیالیت آن داشته و برای عملکردهای مختلف
سلولی ضروری میباشند (.)Boutté and Grebe, 2009
استرولها دارای فعالیتهای پادالتهابی ،پادسرطانی،
پاداکسایشی و پادباکتریایی نیز هستند ( Fernandes and
 .)Cabral, 2007منابع مختلفی اعالم کردهاند که
فیتواسترولها میتوانند باعث کاهش جذب کلسترول در
دستگاه گوارش و در نهایت کاهش سطح کلسترول خون
شود ( .)Shinagawa et al., 2015با توجه به نتایج
میتوان روغن هسته انگور را به عنوان تامین کننده عالی
فیتواسترولها در رژیم غذایی انسان گنجاند .نتایج تحقیقی
نشان داده است که میزان فیتواسترولهای موجود در روغن
هسته انگور در واریتههای مختلف بین  258تا  9925گرم
در هر  933گرم متفاوت است و بیشترین استرولهای
موجود در روغن هسته انگور شامل بتاسیتواسترول ،استیگما
استرول و کمپسترول است( .)Rubio et al., 2009در
مطالعه حاضر باالترین میزان فیتواسترولهای موجود در
روغن هسته انگور مربوط به بتاسیتواسترول بوده است و بعد
از آن به ترتیب کمپسترول و استیگما استرول قرار دارد.
بتاسیتو استرول استرول گیاهی غالب در غالت ،مغزها و
بخشهای مختلف گیاهان مختلف میباشد ( Lagarda et
 .)al., 2006مقدار این استرول در روغن پالم  ،22روغن
نارگیل و سویا  998میلیگرم در هر  933گرم میباشد .در
نمونه های سرخ شده عمیق هم روند تغییرات مشابه نمونه
شاهد بود )2331( Navas .نیز اعالم کرد که بیشترین
استرول موجود در روغن هسته انگور بتاسیتوسترول است.
 Crewو همکاران ( )2336نیز در بررسی روغنهای هسته
انگور فرانسوی ،ایتالیایی و اسپانیایی نتایج مشابهی را
گزارش کردند .در تحقیقات مشابهی اعالم شد که باالترین
میزان فیتواسترول در روغن هسته انگور مربوط به
بتاسیتواسترول است .این مقدار در واریتههای مختلف بین
 62/91تا  % 79/62گزارش شده است ( Demirtas et al.,
 )2013که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود میزان
کلسترول روغن هسته انگور در تمامی شرایط زیر % 3/5
است .طبق استانداردهای جهانی این میزان برای روغن
هسته انگور قابل قبول میباشد (.)Pardo et al., 2009
جالب توجه است که در بسیاری از تحقیقات اکسیداسیون
فیتواسترولها در طی حرارت دهی گزارش شده است .به
عنوان مثال در تحقیقی بیان شده است که سیتوسترول
وقتی به مدت یک ساعت در دمای  953درجه سلسیوس
حرارت داده شود مقادیری از ترکیبات ناشی از اکسیداسیون
در آن مشاهده میشود ( Dutta et al., 2006; Dutta
 .)and Savage, 2002اما در تحقیق حاضر چنین اثری
مشاهده نشد و تفاوت معنیداری بین میزان
فیتواسترولهای نمونه شاهد با نمونههای حرارت دیده
مشاهده نشد ( .)p.> 3/35این امر را میتوان اینگونه توجیه
کرد که روغن هسته انگور اوال دارای مقادیر باالیی
ترکیبات آنتیاکسیدانی است که میتواند از پیشرفت
واکنشهای اکسیداسیون جلوگیری کند .ثانیا روغن مورد
استفاده در این تحقیق از بازار تهیه شده بود و امکان کاربرد
آنتیاکسیدانهای سنتزی در آن وجود دارد .بنابراین احتماال
وجود این آنتیاکسیدانهای سنتزی در فرموالسیون روغن
باعث جلوگیری از اکسیداسیون فیتواسترولهای موجود در
روغن در دماها و زمانهای مورد مطالعه شده است و در
نتیجه میزان فیتواسترولهای روغن از نظر آماری تفاوت
معنیداری را نشان نداده است .همانطور که ذکر شد ،طبق
جدول  2تفاوت معنی داری بین میزان فیتواسترولها وجود
ندارد و افزایش مشاهده شده در اعداد به دست آمده با وجود
افزایش مشاهده شده در مقادیر میانگین ،معنیدار نیست .از
سوی دیگر ،برای اندازه گیری استرول در این تحقیق از
کروماتوگرافی الیه نازک استفاده شده است این بخش
میتواند باعث کاهش بازیابی 9استرولها گردیده و
تکرارپذیری آن را نسبت به سایر روشهای مورد اندازه
گیری با کروماتوگرافی گازی مانند اسید چرب کاهش دهد.
این موضوع نیز میتواند دلیل افزایش جزیی مقدار
فیتواسترول باشد ،که همانطور که بیان گردید این اختالف
معنیدار نیست.
9
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نتیجه گیری
روغنها و چربیها بخش مهمی از رژیم غذایی انسان
 این ترکیبات منبع مهمی از انرژی بوده و.تشکیل میدهند
به عنوان حامل مواد غیر محلول در آب در بدن مانند
، بتاکاروتن، فیتواسترولها،ویتامینهای محلول در آب
 ترکیب.لوتئین و بسیاری از ترکیبات دیگر عمل میکنند
اسیدهای چرب در روغنهای سرخ کردنی یک عامل بسیار
مهم است که بر روی طعم ماده غذایی سرخ شده و پایداری
 روغن هسته انگور دارای طعم و عطر.آن تاثیر بسزایی دارد
بسیار مطبوع و همچنین ارزش تغذیهای و سالمتی بخش
 تغییر ترکیب اسیدهای، در این مطالعه،باالیی میباشد
چرب و فیتواسترولهای روغن هسته انگور طی فرایند سرخ
 نتایج. بررسی شد28  و22 ،3 کردن عمیق در زمانهای
نشان داد در تمامی نمونهها بیشترین اسید چرب اسید
 اسید،لینولئیک است و بعد از آن به ترتیب اسید اولئیک
 با.پالمیتیک و اسید استئاریک دارای بیشترین مقدار هستند
 ساعت مجموع28  تا22 افزایش زمان سرخ کردن عمیق از
 اسیدهای چرب تک غیر اشباع،میزان اسیدهای چرب اشباع
و نسبت اسید لینولئیک به اسید لینولنیک افزایش پیدا کرد
اما میزان اسیدهای چرب چند غیراشباعی و اسیدهای چرب
 نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع و،غیر اشباع کل
میزان اسیدهای چرب غیر اشباع (تک غیر اشباعی و چند
 این تغییرات نشان دهنده.غیر اشباعی) کاهش یافت
واکنشهای اکسیداتیو حرارتی و نابود شدن اسیدهای چرب
 در بررسی حاضر باالترین میزان.غیر اشباع می باشد
فیتواسترولهای موجود در روغن هسته انگور مربوط به
بتاسیتواسترول بوده است و بعد از آن به ترتیب کمپسترول
، با توجه به ارزیابی آماری.و استیگما استرول قرار دارد
فرآیند سرخ کردن عمیق تاثیر بر روی ترکیب و میزان
.فیتواسترولهای روغن هسته انگور نداشت
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