
 اکسیداسیون روغن ها
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 رنسیدیتی روغن ها

اکسیداتیو در 
 حضور اکسیژن

هیدرولیتیک در 
 حضور آب
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 هیدرولیتیک در حضور آب

(شدن تند)لیپاز حضور در لیپولیز 
 
(مایونز)اسید حضور در اسیدی 

 
(دار کرم بیسکوییت)قلیا حضور در قلیایی 

 
گلیسیرین تجاری تهیه ها، کننده بو بی در :حرارت 
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اتواکسیداسیون 

 
فتواکسیداسیون 

 
(ژناز لیپوکسی)آنزیمی اکسیداسیون 

 
(کتونی اکسیداسیون)اکسیداسیون بتا 
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 اکسیداتیو در حضور اکسیژن
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 (اکسیداسیون خودبه خودی)اتواکسیداسیون
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ها روغن رنسیدیتی نوع ترین رایج 
اکسیژن با نشده اشباع های روغن واکنش 
غیر باندهای بودن دارا سبب به نیز شده تصفیه های روغن در واکنش این 

 .دهد می رخ اشباع
است اساسی مرحله سه دارای اتواکسیداسیون: 
آغازین مرحله 
انتشار مرحله 
پایانی مرحله 
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 مراحل اتواکسیداسیون
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 مرحله آغازین
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اتم یک نور، و دما مثل محرکی عوامل اثر تحت مرحله این در  
  رادیکال صورت به اسیدچرب و شود می جدا اسیدچرب از هیدروژن

 .آید می در
اتصال آن، در که گیرد می صورت کربنی از هیدروژن شدن جدا 

  از یکی از هیدروژن ترتیب این به .باشد سست هیدروژن و کربن
 .شد خواهد جدا دوگانه باند مجاور های کربن

شود می آعاز کندی به پس دارد باالیی فعالسازی انرژی مرحله این. 
ایزومریزاسیون مطلوب نا پدیده 
به سیس اسیدچرب و مزدوج به غیرمزدوج اسیدچرب تبدیل 

 ترانس
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پراکسی رادیکال تولید و آمده وجود به رادیکال توسط اکسیژن مولکول یک جذب 
هیدروپراکسید تولید و غیراشباع اسیدچرب یک به پراکسی رادیکال حمله 
به پس .شود می ایجاد رادیکال یک آزاد رادیکال هر مصرف ازای به مرحله این در 

 .شود می گفته توکاتالیتیکا های واکنش مرحله، این های واکنش
اتواکسیداسیون اولیه محصوالت :پراکسیدها هیدرو 

 

 مرحله ی انتشار
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 فازهای مرحله انتشار
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1 )فاز اکسیداسیون کند یا القا 
پس سرعت تشکیل هیدروپراکسید پایین است. در این مرحله جذب اکسیژن کند است. 
2 )فاز اکسیداسیون تند 
شروع این مرحله همزمان با آغاز تجزیه ی . در این مرحله جذب اکسیژن باال باال است

 .هیدروپراکسیدها است
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 مرحله ی پایانی
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به و شده ملحق هم به روغن در مانده باقی آزاد های رادیکال مرحله این در 
 .شوند می خارج رادیکالی فرم از ترتیب این

ترکیبات دسته 2 ایجاد :هیدروپراکسیدها تجزیه 
1)ایجاد شده، پلیمریزه یا و قطبی ترکیبات :باال مولکولی وزن با ترکیبات 

 باال ذوب نقطه و ویسکوزیته تلخ، مزه تیره، رنگ
2) و بو ایجاد ،اتواکسیداسیون ثانویه محصوالت :کربونیلی فرار ترکیبات  

 روغن در نامطلوب طعم
 
سوم محصوالت و شده اکسید کربونیلی ترکیبات ادامه، در است ممکن 

 .هستند کربوکسیلیک اسیدهای همان که دهند تشکیل را اتواکسیداسیون
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 تعیین میزان اتواکسیداسیون
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رنسیمت دستگاه(rancimat): حاصل کربوکسیلیک اسیدهای روی از 
 ضریب افزایش باعث اسیدها این .میکند تعیین را اتواکسیداسیون میزان

 غیرمستقیم صورت به تغییر این روی از که شوند می الکتریکی هدایت
 .شود می گیری اندازه اتواکسیداسیون میزان
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 عوامل موثر بر اتواکسیداسیون
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غیراشباعیت 
دما 
اکسیژن 
نور 
رطوبت 
 فلزات سنگین 
آنتی اکسیدان ها 

 سرعت نسبی اتواکسیداسیون اسیدچرب

 1 اسید استئاریک

 100 اولئیک اسید

 1200 اسید لینولئیک

 2500 لینولنیک اسید
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 آنتی اکسیدان ها
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یا و آغازین مرحله در شده ایجاد آزاد های رادیکال به که هستند ترکیباتی  
  فرم از را آن و داده هیدروژن انتشار، مرحله در شده ایجاد پراکسی رادیکال

 اکسیداسیون دوره طول دسته این ترتیب این به .کنند می خارج رادیکالی
 .دهند می افزایش را کند
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دارد بستگی آن از هیدروژن اتم شدن جدا سهولت به اکسیدان آنتی یک کاربرد. 
خوب اکسیدان آنتی یک خصوصیات: 
کند حفظ را خود اکسیدانی آنتی خواص روغن، نگهداری دوره طول در. 
نباشد سمی 

نیاید در پرواکسیدان ترکیب یک صورت به هیدروژن دادن اثر در خود. 

 آنتی اکسیدان ها
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آنتی اکسیدان های اولیه طبیعی 
آنتی اکسیدان های سنتتیک 
(سینرژیست ها)آنتی اکسیدان های ثانویه 

آنتی اکسیدان ها انواع   
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ها توکوفرول 
طبیعی های اکسیدان آنتی مهمترین 
،توکوفرول دلتا گاما، بتا، آلفا 
دارد وجود گندم جوانه روغن در ها آن از زیادی خیلی مقادیر. 

 

اولیه طبیعی آنتی اکسیدان های  
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سزامول 
موجود در روغن کنجد و پوسته برنج 
قدرت آنتی اکسیدانی بیشتر از توکوفرول ها 
تشکیل شده از سزامین و سزامولین 

اولیه طبیعی آنتی اکسیدان های  
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گوسیپول 
پنبه تخم در موجود رنگی عامل و سمی ماده ، فنولی پلی اکسیدان آنتی 
ای تغذیه خواص سبب به اما است قوی اکسیدان آنتی اینکه وجود با  

 .شود حذف باید دارد که نامناسبی
قلیایی تصفیه مرحله در حذف 

 

اولیه طبیعی آنتی اکسیدان های  
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برنج سبوس ساختار در فروالت سیتوسترول صورت به :فرولیک اسید 
گلیکوزیدی زیتون، تلخی عامل :اولئوروپین   
و آلرون ی الیه در موجود اسید، هگزافسفریک اینوزیتول :فیتیک اسید 

 گندم خارجی
کاتکین مریستین، کوئرستین، فنلی، ترکیبات :فالونوئیدها 

 

اولیه طبیعی آنتی اکسیدان های  
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آسکوربیک اسید 

 استفاده آسکوربات پالمیتات صورت به آن پالمتیک اسید استر از معموال
 .شود می

 :اتواکسیداسیون جلوگیری برای مکانیزم 3
 محلول اکسیژن جذب -1
 آزاد های رادیکال به هیدروژن دادن -2
 فلزات کننده چنگالی خاصیت -3

اولیه طبیعی آنتی اکسیدان های  
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TBHQ :قوی ترین آنتی اکسیدان سنتتیک 

BHA : مقاومت حرارتی خوبی دارد اما در دمای باال بوی فنل از خود آزاد
 .می کند

BHT 

P.G(پروپیل گاالت :) در آب محلول تر از چربی است، تشکیل کمپلکس
رنگی با فلزاتی مثل مس یا آهن مانعی برای استفاده از آنها محسوب می 

 .شود
قدرت آنتی اکسیدانی: 

TBHQ> BHA> BHT>PG 

سنتتیک آنتی اکسیدان های  
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که باشند می ترکیباتی بلکه نیستند اکسیدان آنتی واقع در دسته این  
 .دارند کننده چنگالی خاصیت

با واکنش وسیله به غذایی مواد پایداری در مهمی نقش ها کننده چنگالی 
 .دارند فلزی های کاتیون

سیتریک اسید :روغن صنعت کننده چنگالی ترین مهم 

 

ثانویه آنتی اکسیدان های  
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دارد کاربرد مهم کننده چنگالی یک عنوان به نیز فسفریک اسید. 
ها کننده چنگالی از برخی: 
سیتریک اسید 
مالیک 
تارتاریک 
اگزالیک 
سوکسنیک 
EDTA 

ثانویه آنتی اکسیدان های  
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 فتواکسیداسیون
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 در این نوع از اکسیداسیون، بدون نیاز به رادیکال آزاد، هیدروپراکسیدها
 .تولید می شوند

عامل برانگیختگی حساس کننده های موجود در روغن می باشد نور. 
حساس کننده ها: 
طبیعی: 
 (میوگلوبین و پورفیرین)کلروفیل، فئوفیتین، ترکیبات هم دار 
(:  مصنوعی)سنتتیک 

 قوی ترین حساس کننده: اریتروزین
 متیلن بلو

 رزبنگال
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 انواع فتواکسیداسیون
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 نوعI  وII 

نوع I: 
 .نور سبب برانگیحته شدن حساس کننده می شود

 .فرم یگانه حساس کننده تبدیل به فرم سه گانه می شود
 حمله فرم سه گانه به اسید چرب و جدا کردن هیدروژن از آن

 تبدیل اسیدچرب به پروکسید
 .ریبوفالوین از جمله حساس کننده هایی است که به این روش عمل می کند

 

3sen *       RH          1sen, R”+O2      ROO” 
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 انواع فتواکسیداسیون
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نوعII: 
حمله حساس کننده برانگیحته شده به اکسیژن 
تبدیل اکسیژن سه گانه به یگانه 
حمله اکسیژن به کربن دارای باند گانه 
ایجاد هیدروپراکسید بدون تولید رادیکال آزاد 

 

 3sen*      3O2      1O2 *       RH        ROOH 
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توقف فتواکسیداسیون   
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توانند می که اند ترکیباتی شوند، می واکنش این توقف باعث که ترکیباتی  
  به .کنند جذب را شده برانگیخته اکسیژن یا و کننده حساس اضافی انرژی

 .شود می اطالق  کانچر یا کننده خاموش اصطالحا ترکیبا این
کاروتنوئیدها 
آمین اتیل تری 
دوده 
سالیسیالت فنیل 
آن استئارات یا پالمیتات استرهای و آسکوربیک اسید 
اتواکسیداسیون از تر بیش بسیار فتواکسیداسیون سرعت :نکته 

 .است
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 اکسیداسیون آنزیمی
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 لیپوکسی ژنازتوسط آنزیم 
فرآیندی کامال شبیه به اتواکسیداسیون 
 در این واکنش رادیکال آزاد تشکیل می شود پس توسط آنتی اکسیدان ها مهار می

 .شود
 پنتا دی ان 4، 1سیس، سیس منحصر به اسیدهای چرب با ساختار 
 پنتادی ان  4و1هردو اتصال باید در موقعیت سیس باشند، باید گروه متیلین مرکزی

 .باشد Lبوده و نیز هیدروژن جدا شده از آن در وضعیت  8در موقعیت امگا 
سوسبستراهای ترجیهی : 

 اسید لینولئیک و لینولنیک: منابع گیاهی
 اسید آراشیدونیک: منابع حیوانی

 

www.FoodClinic.ir 



 اکسیداسیون آنزیمی
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سویا: مهم ترین منبع لیپوکسی ژناز 
2 نوع لیپوکسی ژناز 

 :نوع یک
کامال اختصاصی عمل می کند و تنها بر روی اسیدهای چرب آزاد عمل نموده 

 .و آن ها را به یک نوع هیدروپراکسید تبدیل می کند
 

 :نوع دو
غیر اختصاصی عمل نموده و عالوه بر اسیدهای چرب آزاد، اسیدهای چرب 

 .استری شده در ساختار تری گلیسیرید را هم اکسید می کند
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 بتا اکسیداسیون
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در اسیدهای  : اتواکسیداسیون، فتواکسیداسیون و اکسیداسیون آنزیمی
 .چرب غیر اشباع رخ می دهد

در اسیدهای چرب اشباع رخ می دهد: بتا اکسیداسیون. 
 انجام می شود 3عمل اکسیداسیون روی کربن بتا یعنی کربن شماره. 
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(کربنه 12تا  4)مربوط به اسیدهای چرب اشباع کوتاه زنجیر 
 
 مهم ترین سوبسترای این واکنش می باشداسید لوریک. 
 
در چربی شیر و چربی گروه اسید لوریک رخ می دهد. 
 
 متیل توسط میکروارگانیسم ها رخ داده و طی آن ترکیباتی تحت عنوان

 .که آستانه بویایی بسیار پایینی دارند، تشکیل می شوندکتون 
 
تشکیل متیل کتون در پنیرهای آبی مثل روکفورت بسیار حائز اهمیت است. 
این واکنش در روغن نارگیل یا مغز پالم، امری کامالً نامطلوب است. 

   
 بتا اکسیداسیون
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