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چکیده
استرولها بیشترین مقدار از بخش غیرصابونی شونده لیپیدها را تشکیل میدهند .عمدهترین ترکیبات استرولی چربیها و روغنهای گیاهی،
فیتواسترولها هستند که فراوانترین انواع آنها در گیاهان عبارتند از سیتواسترول ،کمپسترول و استیگماسترول .انواع ماست بهخصوص
ماستهای پرچرب یکی از غذاهای مناسب حامل استرولهای گیاهی میباشد .در این مطالعه ،وجود کلسترول و چهار ترکیب فیتواسترولی در
 92نمونه ماست مختلف در شهر تبریز بهمنظور پیبردن به افزودن تقلبی روغنهای گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت .برای اینمنظور پس از
صابونی کردن و استخراج مایع  -مایع نمونهها ،مواد غیرصابونیشونده با روش کروماتوگرافی الیه نازک خالصسازی شدند .سپس بدون مرحله
مشتقسازی ،با روش کروماتوگرافیگازی با آشکارساز یونیزاسیون شعلهای شناسایی شدند .در مطالعه اخیر ،مراحل صابونی کردن بهینهسازی
و اعتبارسنجی گردید .نتایج نشان داد روش مذکور آسان ،سریع و تکرارپذیر میباشد و از کارایی باالیی در تشخیص استرولها در نمونههای
ماست برخوردار است .بیشترین ترکیب استرولی در نمونههای ماست کلسترول ( 9۶تا  66درصد) بود و از بین استرولهای گیاهی ،کمپسترول
( ۴/2درصد) و پس از آن ،براسیکاسترول ( 2/80درصد) غالب بودند .بر اساس استاندارهای ملی ایران ،در مجموع  ۴9نمونه ماست (2۴/2
درصد) غیرقابل مصرف تشخیص داده شد.
واژههایکلیدی :فیتواسترول ،ماست ،کروماتوگرافیگازی ،کروماتوگرافی الیه نازک
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مقدمه

جدی و خندقی

گیاهی حاوی مخلوطی از فیتواستتتترول ها هستتتتند که

ماستتت یکى از فرآوردههاى تخمیرى استتت که از

عمتتدت تاً شتتتتامتتل ک مپستتتت ترول (،)Campesterol

تخمیر شیر توسط میکروارگانیسم بهدست میآید .از نظر

استتیگمااستترول ( ،)Stigmasterolبتاستیتواستترول (β-

غذایى ،ما ست یکى از بهترین فرآوردههاى شیر ا ست.

 ،)Sitosterolارگتتتواستتتتتتتتترول ( )Ergosterolو

مواد پروتئینى آن بهصتتورت قابل هضتتمترى در آمده و

برا سیکاا سترول ( )Brassicasterolمیبا شند ( Piironen

مصرف آن باعث سهولت و تسریع هضم غذا مى شود و

.)et al., 2000; Kamal-Eldin and Appelqvist, 1994

بهعلت وجود اسید الکتیک ،باعث عدم رشد باکترىهاى

تتتا ک نون مطتتا لعتتات م خ ت ل ی برای انتتدازه گ یری

مضر در روده مىگردد (.)Tamime and Deeth, 1980
تقلبات در مواد خوراکی به اشتتکال مختل ی صتتورت
میپتتذیرد؛ متتاننتتد مخلود کردن مواد غتتذایی بتتا مواد
ارزانتر ،پنهان کردن کی یت نامنا سب ،جایگزین کردن و

استتترولهای گیاهی در مواد غذایی انجام گرفته استتت
( Duong et al., 2016; Fathi-Achachlouei et al.
2016; Cynthia and Ermias, 2015; Tsape et al.
;2010; Derakhshan-Honarparvar et al. 2010
 .)Santos et al. 2007روش استتت تا ندارد برای آ نالیز

تغییر مواد اصلی با مواد دیگر (.)Georgios et al., 2016

فیتواستتتترول ها شتتتامل صتتتابونی کردن نمونه روغن،

از آنجایی که افزایش چربی سبب استحکام بافت ماست

ا ستخراج مواد غیر صابونی و خالص سازی آنها بهروش

می شود و از طرفی ،یکی از مشکالت تکنولوژیکی رایج

کروماتوگرافی الیه نازک ( ،)TLCمشتتتقستتازی بهروش

در تولید این فرآورده بافت شتتل و نامناستتب آن استتت

سیالنیزه کردن ( )Silylationو آنالیز با است اده از سیستم

( ،)Tamime and Deeth, 1980تمایل به استتتت اده از

کروماتوگرافی گازی میباشتتتد ( ;ISIRI, 11880/2009

جایگزین های چربی در این فرآورده غذایی پرمصتتترف

 .)Lagarda et al. 2006با توجه به طوالنی شتتدن مدت

وجود دارد .با تو جه به قی مت پایین روغن های گ یاهی

زمان آنالیز و نیز مشتتکالتی که ترکیبات ستتیالنیزه کننده

مختلف نستتبت به چربی شتتیر ،یکی از تقلبات رایج در

در آلودگی شتتتناستتتاگرها در روش های کروماتوگرافی

این زمینه ،استتت اده از روغنهای گیاهی بهخصتتوص در

بهوجود میآور ند ( ،)Farajzadeh et al., 2014حذف

تولید ماستهای با درصد باالی چربی است.

این مرح له بهشتتترد عدم کاهش کارایی روش های

روغن ها دارای دو بخش ترکی بات ع مده شتتتتا مل

ا ستخراج ،حائز اهمیت ا ست .متداولترین ا سترولهای

تریآستتت یلگلیستتترول ها و ترکی بات جزئی از جم له

گیاهی شامل براسیکااسترول ،کمپسترول ،استیگمااسترول

استتتترول ها ،توکوفرول ها ،هیدروکربن ها و مقادیری از

و بتاسیتوا سترول هستند ( .)Moreau et al., 2002هدف

ترکیبات فرار میباشند (.)Azadmard-Damirchi, 2010

این مطالعه ،بهینهستتتازی و اعتبارستتتنجی استتتتخراج

فیتواستتترولها ( )Phytosterolsعمده مواد غیرصتتابونی

ف ی تواستتت ترولهتتا و استتت ترول ح یوا نی کلستتت ترول

روغنهای گیاهی را ت شکیل میدهند و در اکثر روغنها

( )Cholesterolاز نمونه ماست بدون مرحله مشتقسازی

تا  % 1آن را شامل می شوند .ا سترولها عمدتاً مخلوطی

و در عین حال با استتتت اده از کروماتوگرافی الیه نازک

از استرولهای آزاد و استراسترولها میباشد .روغنهای

(بهمنظور خالصستتتازی نمونهها) بود که در مرحله بعد
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پرو فا یل استتتترول های موجود در نمو نه ها و احت مال

استتتخراج آنالیتهای مورد نظر با روشهای پیشتتنهادی

افزودن چربی های گیاهی بهروش کروماتوگرافی گازی

مورد است اده قرار گرفتند.

مجهز بتته دتکتور یونیزاستتتیون شتتتعلتتهای ( Flame

 -استخراج و صابونی کردن استرولهای ماست

 )Ionization Detectorبررسی شد.

در این کار پژوهشتتی از روش استتتخراج مایع -مایع
( )Liquid-Liquid extractionبتته م ن ظور استتت ت خراج

مواد و روشها

استتترولهای مورد مطالعه از نمونههای ماستتت استتت اده

 -نمونهبرداری

شده است .برای این منظور ابتدا باید عمل صابونی کردن

در این مطالعه  92نمونه از انواع ماستتتت شتتتامل 21

ترکیبات چربی ماستتتت انجام بگیرد تا استتتترولها (که

نمونه ماستتت پرچرب 16 ،نمونه ماستتت خامهای و 12

ترکیبات غیرصتتابونی شتتونده هستتتند) از دیگر اجزای

نمونه ماستتت کمچرب تولید شتتده توستتط کارخانجات

چربی جدا شوند ،که اینکار با ا ست اده از محلول پتاس

مختلف و  ۶نمونه ما ست سنتی ،از محلهای توزیع در

( )Merck, Germanyدر م تانول ()Merck, Germany

ستتتطه شتتتهر تبریز در بهار و تابستتتتان ستتتال 126۶

انجام شتتتد .یعنی روی  188گرم نمونه ماستتتت 188

جمعآوری و در یخچال به آزمایشتتتگاه شتتتیمی تجزیه

میلیلیتر محلول پتاس متانولی اضتتتافه شتتتد و مخلود

دانشتتکده شتتیمی دانشتتگاه تبریز منتقل شتتدند و مورد

حا صله بهمدت  ۶8دقیقه در دمای 08درجه سل سیوس

آزمایش قرار گرفتند.

رفالکس گردید .پس از ستترد شتتدن ،مخلود حاصتتله

 -تهیه محلول استاندارد از مخلوط فیتواسترولها

صتتتاف شتتتده و فاز آبی باقی مانده به داخل یک قیف

بهمنظور تهیه محلول استاندارد  1888میلیگرم در لیتر

دکانتا سیون انتقال داده شد .پس از آن مخلود حا صله با

از استتتترولهتتای براستتتیکتتااستتتترول ،کمپستتتترول،

 ۶8میلیلیتر حالل استتتتخراج گردید ( Lagarda et al.

ا ستیگماا سترول ،بتا سیتوا سترول و کل سترول ( Sigma,

.)2006

 18 ،)Englandمیلیگرم از هر استتترول در  18میلیلیتر

 -بهینهسازی شرایط استخراج و صابونی کردن استرولها

تتراه یدروفوران ( )Merck, Germanyحل گرد ید .این

عوامل تأثیرگذار در کارایی روش انتخاب شده شامل

محلول بهمنظور کنترل کی ی ستتیستتتم کروماتوگرافی و

نوع حالل استخراج کننده (از بین حاللهای اکتان ،هپتان

تکرارپذیری ،هر روز سه بار به د ستگاه ( Dani 1000,

و هگزان) ،حجم حالل استخراج کننده (از بین حجمهای

 GC )Italyتزریق شتتد و مستتاحت زیر پیک هریک از

 2۶ ،۶8 ،2۶و 188میلیلیتر) ،غل طت عا مل ه یدرولیز

آنالیتها برای محا سبه راندمان ا ستخراج مورد ا ست اده

کننده (از بین غلظتهای  0 ،9 ،۴ ،2و  18در صد ،)w/v

قرار گر فت ( .)ISIRI, 11880/2009محلول های کار

دمای واکنش م شتق سازی (از بین دماهای ،28 ،98 ،۶8

مورد نیاز هر روز با رقیقسازی مناسب محلول استاندارد

 08و  68در جه ستتتلستتتیوس) و مدت ز مان ع مل

بهد ست آمدند که در اجرای مراحل بهینه سازی شرایط

م شتق سازی (از بین زمانهای 98 ،۶8 ،۴8 ،28 ،28 ،18
و 28دقیقه) مورد بررسی و شرایط بهینه انتخاب شد.
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 -جداسازی با کروماتوگرافی الیه نازک

مربود به آنالیت ها در طول موجهای  229و 2۶۴نانومتر

بهمنظور پاکستتازی بیشتر ،حالل استتتخراج شتتده

بهصورت رنگ قهوهای در ابتدای  TLCمشخص شد که

(حتتاوی استتتترولهتتا و دیگر ترکیبتتات) بتتهوستتتیلتته

بهعلت قطبی بودن کمتر به فاز متحرک تمایل داشتتتته و

کرو ماتوگرافی ال یه نازک ( )TLCتخلیص شتتتتد؛ به

در نتیجه در قستتمت پائین  TLCباقی میماند) .ستتپس

طوریکه فاز استخراج شده در داخل روتاری تبخیر شده

لکه مربود به آنالیت ها تراشتتتیده شتتتده و در داخل 2

و روغن باقی مانده بهصتتتورت یک لکه بر روی پلیت

میلیلیتر هگزان حل شد (.)ISIRI, 11880/2009

 TLCاز جنس ستتتیلیکاژل ( )Merck, Germanyقرار

 -شرایط آنالیز با دستگاه کروماتوگرافی

داده شتتد .پلیت حاصتتله با فاز متحرک هگزان-دی اتیل

برای دستتتت یابی به حداکثر ت ک یک در ستتتیستتتتم

اتر ( )2۶: 9۶جداستتازی اولیه شتتده و پس از آن معرف

کروماتوگرافی ،جدا سازی آنالیتها باید در شرایط بهینه

رودآمین ( 2 )Merck, Germanyدرصتتد الکلی بر روی

صورت گیرد .شرایط کاری بهینه شده  GC-FIDبرای

 UVمحل لکههای

جداستتازی آنالیتها از نمونههای ماستتت انتخاب و در

پلیت استتتپری شتتتد و در زیر الم

مربود به آنالیتها نشتتتانهگذاری گردید (محل لکههای

جدول ( )1ارائه شدهاند.

جدول ( -)1شرایط بهینه شده  GC-FIDبرای جداسازی فیتوسترولها از ماست
برنامه دمایی ستون

 288درجه سلسیوس بهمدت  1دقیقه 28 ،درجه افزایش دما در دقیقه تا  288درجه و تثبیت دما بهمدت  1۶دقیقه

نوع ستون

 28 :DB-5متر 8/2۶ :ID ،میکرومتر ،ضخامت فاز ساکن 8/2۶ :میکرومتر

تزریق کننده

 ،Split/Splitlessدما ، 228:نوع کنترل جریان :سرعت خطی ،نسبت اسپلیت1:18 :

آشکارساز

 ، FIDدما 298 :درجه سلسیوس

گاز حامل

هلیوم با جریان خطی  28سانتیمتر در ثانیه

گاز میک آپ

هلیوم با جریان  28میلیلیتر در دقیقه

سوخت

هیدروژن با جریان  ۴8میلیلیتر در دقیقه

اکسیدان

هوا با جریان  288میلیلیتر در دقیقه

آنالیت های استتتتخراج شتتتده در هگزان ( Merck,

( )Sigma, Englandبهعنوان استتتاندارد داخلی استتت اده

 )Germanyبه دستتتت گاه کرو ماتوگرافی گازی تزریق

شد.

گردید .همه نتایج نستتتبت به پیک استتتتاندارد داخلی

 -مشخصات تجزیهای

سنجیده شدند ،به طوریکه سطه زیر منحنی هر پیک به

بهمنظور اعتبارستتتنجی روش به کار رفته برای آنالیز

سطه زیر منحنی استاندارد داخلی تق سیم شده و ن سبت

استتیدهای چرب در این تحقیق ،پس از ترستتیم نمودار

آنهتتا گزارش شتتتتد .در این روش از محلول 1888

معیارگیری یا منحنی کالیبراسیون ،حد تشخیص (،)LOD

میلیگرم بر لیتر -۶آل ا کلستتت تان در نر مال -هپ تان

حد ا ندازهگیری ( )LOQو تکرار پذیری بررستتتی و
محاسبه شدند.
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آزمون گیمز -هول ( )Games-Howellاستتتت اده شتتتد.

 -تجزیه و تحلیل آماری

تجز یه و تحل یل آ ماری با روش آ نالیز وار یانس
یکطرفه با استتت اده از نرمافزار  SPSS, 10انجام گرفت.

مقادیر  p˂ 8/8۶معنیدار در نظر گرفته شد .برای ر سم
نمودارها نیز از نرمافزار  Excel, 2007است اده شد.

برای بررستتتی معنیدار بودن اثر نوع ماستتتت بر مقدار
استتتترول ها از تجز یه وار یانس یک طرفه ()ANOVA

یافتهها

استتت اده شتتد و بهمنظور بررستتی برابری واریانسها از

 -نتایج بهینهسازی عوامل مؤثر در استخراج استرولها

آزمون لون ( )Leveneاست اده شد ،که نتیجه آن نشان داد

 -نوع حالل

این شتتترد تقری باً برای هیچ کدام از استتتترول ها برقرار

طبق نتایج حاصتتتله ،برای همه استتتترول های مورد

نیستتت .از اینرو بهجای آزمون معمولی فیشتتر از آزمون

م طال عه هگزان دارای بیشترین را ند مان استتتتخراج

ولچ ( )Welchاستتتت اده شتتتد .با توجه به عدم برقراری

میباشتتد .از این رو هگزان بهعنوان مناستتب ترین حالل

شتتترد برابری وار یانس ها برای مقایستتته م یانگین ها از

برای استخراج انتخاب شد (نمودار .)1

نمودار ( -)1بررسی نوع حالل در استخراج استرولها از ماست

 -حجم حالل

استخراج بیشتر آنالیتها و کاهش آن پس از  ۶8میلیلیتر

نتایج بهدستتت آمده طبق نمودار ( )2نشتتان داد که با

مربود به رقیق شتتتدن آنالیتها میباشتتتد .از اینرو۶8

افزایش حجم هگزان تتتا  ۶8میلیلیتر ستتتیگنتتالهتتای

میلیلیتر بهعنوان حجم بهینه برای حالل ا ستخراج کننده

تجز یهای افزایش یاف ته و پس از آن کاهش می یاب ند.

انتخاب شد.

افزایش ستتتیگنالهای تجزیهای تا  ۶8میلیلیتر مربود به
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نمودار ( -)2انتخاب حجم حالل (میلیلیتر) در استخراج استرولها از ماست

 -غلظت عامل هیدرولیز کننده

درصتتتد ( )w/vافزایش یاف ته و پس از آن ثا بت باقی

م طابق نمودار ( ،)2نستتت بت پ یک آ نال یت ها به پ یک

میماند از این رو غلظت  9درصتتتد بهعنوان بهینه برای

استتتتاندارد داخلی با افزایش غلظت پتاس متانولی تا 9

معرف هیدرولیز کننده انتخاب شد.

نمودار ( -)2بهینهسازی درصد پتاس در استخراج استرولها از ماست

 -مدت زمان واکنش هیدرولیز

با افزایش زمان هیدرولیز تا ۶8دقیقه راندمان استخراج
آنالیت ها و کارایی فرآیند هیدرولیز افزایش یافته و پس

06

از آن ثا بت باقی می ما ند؛ از این رو ۶8دقی قه بهعنوان
مدت زمان الزم برای فرآیند هیدرولیز انتخاب شد .نتایج
در نمودار ( )۴نشان داده شده است.
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نمودار ( -)۴بهینهسازی مدت زمان (دقیقه) هیدرولیز در استخراج استرولها از ماست

باقی میماند؛ از این رو  08درجه ستتلستتیوس بهعنوان دمای

 دمای واکنش هیدرولیزبا افزایش دمای واکنش هیدرولیز تا  08درجه ستتلستیوس
راندمان استتتتخراج آنالیت ها افزایش یافته و پس از آن ثابت

بهینه برای واکنش هیدرولیز انتخاب شد .نتایج بهد ست آمده
در نمودار ( )۶نشان داده شده است.

نمودار ( -)۶بررسی دمای واکنش (سلسیوس) هیدرولیز در استخراج استرولها از ماست

 -محاسبه مشخصات تجزیهای

مجذور ضتتتریب همبستتتتگی  r2و محدوده خطی روش

نمودار معیارگیری از رستتم نستتبت ستتیگنال تجزیهای

برای هر یک از آنالیتها بهدستتت آمد .حد تشتتخیص و

آنالیتهای استخراج شده در غلظتهای ،1/۶ ،1/8 ،8/۶

حد اندازهگیری روش بهترتیب برابر غلظتهایی در نظر

 ۶88/8 ،2۶8/8 ،۶8/8 ،2۶/8 ،18/8 ،9/8 ،2/8میکروگرم

گرفته شتتدند که در آنها نستتبت  S/N = 2و S/N =18

بر لیتر از آنالیتها بهدستتت آمد .معادله رگرستتیون برای

میبا شند .بهمنظور برر سی تکرارپذیری و دقت روش از

دادههای حا صله در محدوده مورد برر سی ،خطی بوده و

انحراف ا ستاندارد ن سبی ( )RSD%ا ست اده گردید .برای

در جدول ( )2بیان شدهاند .از منحنی کالیبرا سیون مقدار

این منظور  9محلول حاوی  2۶نانوگرم بر میلیلیتر از
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آنالیتها با شتترایط یکستتان و در حالت بهینه استتتخراج

تکرارپذیری باالی روش ارائه شده دارد .نتایج حاصل از

شدند .انحراف ا ستاندارد ن سبی بر ا ساس م ساحت پیک

مشتتخصتتات تجزیهای روش در جدول ( )2ارائه شتتده

در م حدوده  2/۶تا  2/۴بهدستتتت آ مد که نشتتتان از

است.

جدول ( -)2مشخصات تجزیهای روش استخراج فیتوسترولها از ماست
نام

مجذور ضریب

حد تشخیص

حد اندازهگیری

استرول

)(µg/l

)(µg/l

همبستگی

راندمان استخراج ±

انحراف استاندارد
نسبی ()%

انحراف استاندارد

n=۶

کلسترول

2/2

2/2

8/660

2/۶

6۴±2

براسیکااسترول

۶/6

10/۴

8/662

۴/0

92±2

کمپسترول

2/0

2/22

8/662

۶/2

62±۴

استیگمااسترول

2/2

22/1

8/669

9/2

62±۴

بتاسیتسترول

۴/6

1/19

8/666

2/۴

0۴±2

n=۳

با توجه به این که ماستتتت حاوی الکتوز ،پروتئین و

استتتترول های مورد مطالعه استتتپایک شتتتد و با روش

چربی می باشتتتد و ممکن استتتت ماتریکس نمونه در

پی شنهادی ا ستخراج و مقادیر آنالیتهای بهد ست آمده با

اندازهگیری استتترولها تداخل ایجاد کند ،از اینرو تأثیر

مقادیر اولیه مقایستتته گردید (جدول  .)2بر استتتاس این

ماتریکس نمونه در میزان ا ستخراج هر یک از ا سترولها

نتایج ،ماتریکس ما ست در کارایی روش پی شنهادی مؤثر

با روش افزایش استتتاندارد مطالعه شتتد .برای این منظور

بوده و از فاکتور ت صحیه برای محا سبه مقادیر آنالیتها

 188گرم از یک نمو نه ماستتتت با م قادیر مختل ی از

است اده شد.

جدول ( -)2بررسی اثر ماتریکس در استخراج فیتوسترولها از ماست

00

نام استرول

درصد اسپایک شده

درصد بهدست آمده

فاکتور تصحیح

کلسترول

۶۶

۶2/۶

2/2

براسیکااسترول

1۶

12/0

1۴/9

کمپسترول

18

0/9

1۴

استیگمااسترول

18

6/1

6

بتا سیتسترول

18

0/6
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کروماتوگرام استرولهای موجود در یک نمونه است

 -استرولهای موجود در نمونههای ماست

در نمودار ( )9و میانگین درصد وزنی استرولهای مورد
مطالعه در انواع ماست در جدول ( )۴ارائه شده است.

نمودار ( -)9کروماتوگرام  (I) ,GC-FIDحاصل از تزریق مستقیم نمونه استاندارد و ) (IIیک نمونه ماست
جدول ( -)۴درصد وزنی (میانگین  ±انحراف معیار) استرولهای مورد مطالعه در انواع ماست
انواع ماست

نوع استرول
کلسترول

خامهای

سنتی

پرچرب

کمچرب
06/21±18/22

00/18±0/۶2

06/08±18/۴2

66±8

b

2/26 ±2/26

b

b

1/92±1/86

a

کمپسترول

۴/۶۶±۶/22

9/29±۶/82

۴/2۴±۴9/۴

8±8

استیگمااسترول

2/28±2/06

1/6۴±2/28

2/22±2/۴2

8±8

بتا سیتسترول

1/۶1±2/2۶

1/22±2/22

1/20±2/22

8±8

براسیکااسترول

*

2/22±1/98

8±8

* فقط میانگین مقادیر برا سیکاا سترول در انواع ما ست دارای اختالف معنیدار ( )P˂8/8۶بود که با حروف
غیرمشابه نشان داده شده است.
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از این نظر ،تنها مقدار کلسترول آنها را مورد توجه قرار
داد.

استخراج ،اندازهگیری و شناسائی استرولها از نمونههای

در بین استتتترول های گیاهی مورد مطالعه ،بیشترین

مختلف ماستتت استتت اده گردید .روش پیشتتنهاد شتتده

مقدار به کمپستتتترول ( ۴/28درصتتتد) و پس از آن به

بهدلیل حذف مرحله مشتتتقستتازی ستتریع بوده و طبق

براستتیکااستتترول ( 2/80درصتتد) اختصتتاص دارد ،در

نتایج جدول ( ،)2جزو روش های تکرارپذیر ()2/۶-2/۴

حالیکه در مطالعات دیگر محققین سیتوا سترول بهعنوان

می باشتتتتد .این پارامتر تجز یهای در روش های دیگر

ا سترول گیاهی غالب در مواد غذایی گزارش شده ا ست

اندازهگیری استرولها در ماست  ۴/۴تا  ۴/6گزارش شده

(.)Domeno et al. 2005; Piironen et al. 2002

استتتت (.)Santos et al. 2007; Saraiva et al. 2011

در ب سیاری از نقاد دنیا از افزودن استرولهای گیاهی

همچنین روش مورد استتتت اده دارای د قت باالیی در

به مواد غذایی مختلف بهمنظور کاهش کل سترول خون و

ا ستخراج ا سترولها از نمونه ما ست ا ست ( 09در صد)

کاهش خطر بیماریهای قلبی -عروقی ا ست اده می شود

که نزدیک به نتایج مطالعات مشتتابه انجام گرفته با 61/۶

()Cynthia and Ermias, 2015; Lagarda et al. 2006

درصد راندمان استخراج میباشد ( ;Santos et al. 2007

که در این بین توجه ویژهای به مصتترف شتتیر و ماستتت

.)Saraiva et al. 2011

غنیشتتده با فیتواستتترولها در کاهش مؤثر کلستتترولمی

همانطور که در جدول ( )۴نشتتان داده شتتده استتت،

میشتتود ( )Saraiva et al. 2011ولی از طرفی بررستتی

کل سترول عمدهترین  06/02درصد) ترکیب استرولی در

پروفایل استرولهای مواد غذایی مختلف یکی از راههای

همه نمونههای ماست بود که بهطور طبیعی از شیر تولید

پیبردن به درجه خلوص و کشتتتف تقلبات مواد غذایی

میشتتتود .اختالف بین مقادیر کلستتتترول در نمونههای

ا ست ( Azadmard-Damirchi et al. 2010; Carreraa

ماستتت ستتنتی و دیگر انواع ماستتت (صتتنعتی) در این

 )et al. 1998ولی طبق بررستتی نویستتندگان این مقاله

مطالعه معنیدار استتتت ( .)P˂8/8۶هیچ یک از ترکیبات

تاکنون مطالعهای درخصوص تعیین پروفایل استرولهای

فیتواسترول مورد مطالعه در ماستهای سنتی یافت نشد.

ماستتت با هدف کشتتف تقلبات در آن صتتورت نگرفته

جایگزین شتتدن کلستتترول با دیگر ترکیبات استتترولی

استتتت .با توجه به استتتتانداردهای ملی ایران ،تنها مواد

(نظیر فیتواسترولها) در ماستهای صنعتی سبب کاهش

مجاز برای ا ستاندارد کردن چربی شیر مورد ا ست اده در

مقدار کلستتتترول در این جزز از ترکیبات غیرصتتتابونی

ما ست سازی ،خامه و روغن کره ا ست و مقدار بی شینه

شونده از ترکیبات لیپیدی ماستها شده است بهطوریکه

در صد ا سترولهای گیاهی از کل ترکیبات ا سترولی در

مقدار کلستتتترول همه نمونههای رد شتتتده کمتر از 62

این دو فرآورده نیز  2ا ست ،لذا در ما ست حداکثر مجاز

درصتتتد بوده استتتت .لذا میتوان حداقل بهعنوان یک

مجموع فیتواستتترولها نباید باالتر از  2درصتتد باشتتد

مرحله مقدماتی و بهمنظور غربالکردن نمونههای ما ست

( ISIRI, 162/2016; ISIRI, 191/2016; ISIRI,

 .)695/2008بر این استتتاس  12نمونه از ماستتتت های
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سپاسگزاری

 نمونه از ماستهای خامهای1۴ ،) درصد29/۴( کمچرب

بدینوستتیله از دکتر محمدرضتتا افشتتار که در مراحل

68/۴  نمونه از ماستتتهای پرچرب16  درصتتد) و22/9

آزمایشگاهی و فنی این تحقیق یاری نمودهاند و نیز دکتر

 در حالیکه ت صور،در صد) غیرمجاز ت شخیص داده شد

شتتتهروز بصتتتیری که در تحلیل آماری دادههای تحقیق

بر این بود که ماستتتهای با مقدار چربی باالتر مشتتکل

. تشکر و قدردانی میشود،یاریمان کردند

 نتایج ثابت کرد.بیشتتتتری از این نظر داشتتتته باشتتتند
ماستهای کمچرب پس از ماستهای پرچرب و بیشتر

تعارض منافع
نویستتت ند گان هیچگو نه ت عارض م نافعی برای اعالم

از ماستهای خامهای بیشترین تعداد نمونههای رد شده
.را به خود اختصاص داد

.ندارند
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Abstract
Sterols form the largest proportion of the unsaponifiable fraction of lipids. Plant fats and oils contain phytosterol as
naturally occurring constituents. The most common types of phytosterols in plants are cytosterol, compressor and
stigmometol. Different types of yogurt and especially high-fat types are foods that are likely to contain added
phytosterol. In this study, the presence of cholesterol and four phytosterols in 62 different yogurts in Tabriz city was
investigated in order to assess the addition of vegetable oils. For this purpose, after saponification and liquid-liquid
extraction of the samples, non-absorbent materials were purified by thin layer chromatography. Then, without the
derivative step, the compounds were detected by gas chromatography with a flame ionization detector. In the recent
study, the saponification process was optimized and validated. According to the results, the method was estimated as
easy, fast and repeatable, and had a high efficiency in detecting sterols in our samples. Cholesterol was found as the
highest sterolic compound in all samples (65-99%). Among the phytosterols, campesterol was predominated (4.7%)
followed by brassicasterol (2.08%). According to the guidelines of Institute of Standards and Industrial Research of
Iran, 46 (74.2%) yogurt samples were found unacceptable.
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