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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشكي كاشان( غذا آزمایشگاه مواد كارشناس ) فاطمه گلسرخي  03155473025 شماره تماس واحد:

 نتی اکسیدان طبیعی برای روغن های سرخ کردنیسیزامول : آ

در روغن به شمار  اصلینتی اکسیدان وغن کنجد است و به عنوان یک بخش آیک ترکیب فنلیک یافت شده در دانه های کنجد و ر امولسیز

مولین در طی فرایند تف دادن دانه کنجد فقط حاوی یک مقدار ناچیز سیزامول است ، سیسامول از تجزیه سیزا. در حالیکه دانه های خام میرود

 ( 1998تولید می شود . ) های کنجد 

توقف رشد و مرگ سلولی در کانسر و سلول های کاردیو واسکوالر ) القای مانند  سالمتی مزایایلوژیکی بسیار مهم و سیزامول فعالیت های بیو

 توان با قیمتامول سنتتیک میکیلوگرم ، سیز 100مقدار سفارش برای ( . 2003)افزایش ظرفیت فیبرینولیتیک عروق را دارد  ( وقلبی عروقی

در مقایسه با  "امول نسبتا. اگر چه سیز کرد خریداری  گرمدالر در هر کیلو 100 "تقریبابا قیمت امول طبیعی کیلوگرم و سیزدالردر هر 60

 دارد ، هنوز در روغن و مزایای سالمتینتی اکسیدانی قوی به اثبات رسیده است که فعالیت آ آنتی اکسیدان های طبیعی دیگر ارزان است و

 ر سرخ کردن را مورد مالحظه قرار میدهد . موانع جاری برای استفاده روغن کنجد د بقیه این مقالههای سرخ کردنی استفاده نمی شود . 

  

 امول در سرخ کردن موثر است ؟سیز چقدر

 زیر ارزیابی شد :  در شرایطامول در روغن سرخ کردنی فعالیت آنتی اکسیدانی سیز

در دانهه موجود ( لیگنان های  III، ) حرارت دیدهمول در متیل لینولئات سیزا(  II( حاوی روغن کنجد  ، ) SBO( روغن سویا ) Iسرخ کردن با )

 جهاب امول قهویترین ترکیبات که ما آزمهایش کهردیم ، سهیزمدل  لیگنان و 10 بیناز .  گوشت خوکامول در یک سیستم مدل کنجد ، و سیز

نتی اکسهیدان که یک آ TBHQبیشتر از  %60امول در حدود (. سیز 2012بود) داغ (  SBOنتی اکسیدان برای روغن سویا ) رادیکال و بهترین آ

 ABTS [2,2′-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)](رادیکال رادیکال را ، نسبت به  جذ سنتتیک است توانائی 

ههای حرارتهی و  به خوبی آنچه  کهه در بررسهی یهای سرخ کردن امول در آزمایشلیت آنتی اکسیدانی مشاهده شده سیزلیکن فعانشان داد . ( 

مهورد امول ، یک غلظت بهاالتر سهیزppm 200 TBHQ برای نشان دادن فعالیت بیشتر از  .، نبودرادیکال نشان داد جذ های توانائی  آزمایش

  برانگیخت .تحت شرایط سرخ کردن  پائین غیر منتظره یآنتی اکسیدانفعالیت ، گروه تحقیق ما را به بررسی علل امر . این  استنیاز 

امول غهن سهرخ کردنهی انجهام شهد . درصهد سهیزامول در رو( برای آنالیز کمی غلظهت سهیز HPLCمایع فشار باال)  یک پروتکل کروماتوگرافی

امول نشان داده می شود . در حالیکه در غلظت های باالتر سهیز 1امول در نمودار سیزمختلف غلظت اولیه  3برای سرخ کردن باقیمانده در طی 

ساعت نزدیک بهه صهفر شهد .  8امول کاهش یافت و بعد از سرخ کردن بمدت همه غلظت های سیزلظت به شدت برای حفظ شد ، غبهتر  کمی

امول حتی سریعتر از سهیز TBHQ% ( به ترتیب ، غلظت  020/0% و  017/0)  TBHQامول و سیز موالردر یک مقایسه بین همان غلظت های 

 کاهش یافت . 

بخهش واکنش بهه روغهن در یهک  -2در ازای فعالیت آنتی اکسیدان ، ها  به رادیکالواکنش  -1دالیل ممکن برای کاهش شدید غلظت شامل : 

دو فعالیت آنتی اکسیدانی را بطور مثبت تحت تاثیر قرار میدههد ، واکنش اول  تبخیر . در حالیکه دو -4تجزیه  و  -3تی اکسیدان ، آنغیر فعال 

معنی است که اگر یک متد برای پیشگیری / کهاهش تجزیهه و تبخیهر آنتهی ان بداین   واکنش آخر اثر بخشی آنتی اکسیدان را کاهش میدهد .

 اکسیدان بوجود بیاید ، فعالیت افزایش پیدا خواهد کرد . 
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( . آزمایش تحت نیتروژن TGAغلظت در طی سرخ کردن ، با آنالیز ترموگراویمتری آزمایش شد )  کاهشیک دلیل ممکن برای  بعنوان تبخیر ،

عت ها بسهر نتی اکسیداننشان داد این آ min  /℃ 10در حرارت حدود  TBHQامول و سیز TGAبا حداقل اکسیداسیون / تجزیه انجام شد . 

 رسیده باشد .  180 ℃امول تبخیر شد قبل ازاینکه دما به دمای مخصوص سرخ کردن سیز %100 "شوند . مثال تبخیر می

( . g/ mol  166  ،g/mol 138مربهو  بهه وزن مولکهولی بهاالتر آن اسهت ) "امول بود  کهه احتمهاالسیز از اندازه ای کندترتا  TBHQتبخیر 

 ها را نشان داد .  در روغن سویا تبخیر سریع این آنتی اکسیدان ها آنتی اکسیدان TGA %5 همچنین

 

 ؟ بخشیدبهبود را فعالیت آنتی اکسیدان  میتوان  چگونه

نتی اکسیدان طبیعهی در روغهن رای کاهش فراریت در استفاده این آامول است ، یافتن یک متد بیکی از عوامل مهم بازداری اثر سیزاگر تبخیر 

همهان مقهدار  در آن را آزمایش کهردیم ، کهه افزودن چند گانهخواهد بود . به عنوان یک راه حل ممکن ، ما یک روش  بسیار مهمسرخ کردنی 

نگه دارد . آزمایش سرخ کردن با  مشخصامول  را در یک سطح سه سرخ کردن اضافه شد تا غلظت سیزقسمت به قسمت در تمام پروامول سیز

و آزمایش شهد ، و سیزامول اضافه 083/0مرتبه هر ساعت ، %  8د . انجام ش 180 ℃( و مکعب های کوچک سیب زمینی در SBOروغن سویا )

 امول در شروع سرخ کردن اضافه گردید ، مقایسه شد . % سیز 66/0که  ش یکبار اضافه کردنبا رونتایج 

افهزودن ( . در روش 2انهدازه گیهری شهد ) نمهودار  افزودن یکبارهو متد  افزودن چند گانهدر طی سرخ کردن با متد  HPLCامول با غلظت سیز

امول بین نتیجه ، غلظت سیز بر گرم افزایش یافت . در ممیکرو گر 569سپس کمی به  کاهش یافت و g  /gµ 438 امول بهغلظت سیز چندگانه

میکروگرم بر  6امول به ضافه کردن بود ، وقتی که غلظت سیزبیشتر از متد یکبار ا متد افزودن چندگانهسرخ کردن در مدت  ساعت 8 ساعت و4

 کاهش یافت .  8گرم درساعت 

 3 اندازه گیهری شهد و در نمهودارمدت سرخ کردن ساعت  8و  4،2شده بعد از  یسرول پلیمریزهسیل گلتری آفراورده های اکسیداسیون ، مانند 

نتهی اکسهیدانی را بهتهر از روش یکبهار اضهافه فعالیت های آ افزودن چندگانهاضافه شده مصرفی  درمتد امول نشان داده شد . همان مقدار سیز

امول درتمهام پروسهه بدیهی است که سطح سهیزغلظت در روغن سویا در ابتدا خیلی کمتر بود .  "کردن نشان داد ، علیرغم این حقیقت که کال

 خهو  نتهی اکسهیدانفعالیت آبرای  معینامول در یک سطح ن خیلی مهمتر از غلظت ابتدائی سیزامول است و اینکه نگه داشتن سیزسرخ کرد

 مهم است . 

بررسهی . مها همچنهین  که برای آن تقاضهای ثبهت اختهراع کهرده ایهمامول ابداع کردند برای کاهش فراریت سیزگروه تحقیق ما روش دیگری 

ت امول ممکن اس، سیزترکیبی متعدد  های فناوریامول تحت شرایط سرخ کردن را در نظر داریم . با استفاده از پیشگیری و کاهش تجزیه سیز

 نتی اکسیدان طبیعی استفاده شود . در صنعت سرخ کردن به عنوان یک آ
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 سمیت و پایه نظارتی

امول ، غلظهت سهیز "صرف کرده اند . اخیرادر دانه های کنجد و روغن کنجد مامول را برای هزاران سال به عنوان یک ترکیب طبیعی مردم سیز

لیمفهوم  یکشف شد که موتاژنیک نیست ، اما یک تست مثبت برای کشت سهلول Amesامول بوسیله آزمایش است . سیز ppm 900بیش از  

 % 2های صحرائی و موشهها در یهک سهطح  ارتبا  داده شد زمانیکه موشچندین نوع تومور  با پیدایش مثبتی امول بطورداد . سیزموش نشان 

رایج و طبیعی دیگر مانند اسید کافئیک و کاتکول همچنین پیدا  نتی اکسیدانچندین آ . بهرحالند شد تغذیههفته  96 -104برای غذائی رژیم 

 .است  بعیدخیلی  غذائی رژیم هستند ، و مصرف در چنین سطح باالئی ازمثبت  برای تومورها  شدند که در این بررسی

براساس نتیجه تست  1989( در سال  NTPبوسیله برنامه ملی سم شناسی ) امول را برای آزمایش سرطانزائی بیشتر سیز انیستیتو ملی سرطان

. نه سیزامول و هیچ تست بیشتر را توصیه نکرده است  NTP، موجودمرور اطالعات مثبت برای لیمفوما موش پیشنهاد کرد . به هر حال ، بعد از 

سازمان غذا و دارو ایاالت متحده (  GRAS)  مواد ایمن تایید شدهبطور کلی به عنوان  موجودی موادامول درفهرست نه عصاره کنجد حاوی سیز

FDA  میهاعالیا در فهرست GRAS امول را بعنهوان جهز  است . شرکت هائی که میخواهند سیزامول یا عصهاره ههای حهاوی سهیز لیست نشده

وان جهز  ویههه مصهرف بهه عنه تحهت شهرایط GRASدر مورد تعیهین FDA بایستی تمام اطالعات موجود و اخطاریه نند ترکیبی غذا مصرف ک

 ترکیبی غذا را بررسی کنند.
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