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 چکیده

سازی رادیکال سبب خنثید نتوانها میآنتی اکسیداناستفاده می شود.  آنتی اکسیدان ها برای به حداقل رساندن اکسیداسیون چربی
روی کیفیت اثرات منفی  ،ممکن استها اکسیداسیون چربی .دشوپیشرفت اکسیداسیون چربی  منجر به کاهش وآزاد و اکسیژن فعال 

 .ای شودتغذیهبو و طعم و کیفیت  بافت، رنگ، مانند حسی خواص درکه   تغییرات باعث و همچنینطیور گوشت و محصوالت گوشت
با این حال، با ، شده استجلوگیری از اکسیداسیون چربی  خوبی سبببه  استفاده شده در صنایع گوشت طیور مصنوعیآنتی اکسیدان ها 
بیشتر آنتی اکسیدان طبیعی  رویدر مورد ایمنی و سمیت آنتی اکسیدان مصنوعی، تحقیق اخیر  های مصرف کنندگانتوجه به نگرانی 

امروزه، ترکیبات به دست آمده از منابع  .بنابراین، عالقه رو به رشد در آنتی اکسیدان های طبیعی وجود داشته استمتمرکز شده است. 
ها دارای بعضی از ترکیبات فنولیک شناخته شده در میوهدهد. را در برخی موارد نشان می بررسی کاهش اکسیداسیون چربیمورد عی طبی

تنی، اثرات متناقضی باشند. اما در شرایط درونمی Cو   Eهای اکسیداتی زیادتری در شرایط آزمایشگاهی نسبت به  ویتامینخاصیت آنتی
، اثرات بالقوه آنتی اکسیدان های طبیعی که به طور مقالهدر این درباره تاثیرات ترکیبات فنلی در کاهش اکسیداسیون گزارش شده است. 

 گیرد.مورد بررسی قرار می ،استفاده می شود طیور گسترده در گوشت

 گوشت طیور -فنلیترکیبات  -آنتی اکسیدان -اکسیداسیون کلیدي: هاي واژه

 مقدمه
های با اسیدهای چرب غیر اشباع گوشت طیور به علت استفاده از روغن. ر طی سالیان اخیر افزایش یافته استمصرف گوشت طیور د    

افزایش درجه با  .دارد هااغلب گوشتاسید چرب غیر اشباع بیشتری نسبت به )ذرت، سویا، آفتاب گردان، کلزا، کتان، روغن ماهی و ...( 
های غیراشباع به سرعت کند، چربی، آن را به محصولی با قابلیت باالی اکسیداسیون تبدیل میگوشت غیر اشباع بودن اسیدهای چرب در

سازی کاهش زمان ذخیره سببتولید پراکسیداز و آلدئید  در ادامه روند کنند.های آزاد میرادیکالو تولید  دستخوش فساد اکسیداتیو شده
ها، چربیشکل گرفته، های آزاد ، رادیکالدر مراحل بعد. (7 و 6)باشدشود که اولین اثر ناشی از صدمات فساد اکسیداتیو میمی هاچربی

میزان اسیدهای چرب غیر اشباع در یل رادیکال آزاد تحت تاثیر عوامل تشک د.دهنتحت تاثیر قرار میرا ها و اسیدهای نوکلئیک بدن پروتئین
وضعیت کشتار )استرس، مثل آهن و مس و فلزات سنگین دیگر، پروتئین حاوی آهن )میوگلوبین، هموگلوبین، سیتوکروم(، فلزات ، گوشت

 قرار دارد. بندی و پخت(یکپارچگی غشای ماهیچه )چرخ کردن، جداسازی استخوان، بستهو  درجه حرارت الشه و تحریکات الکتریکی(
و همچنین باعث تغییرات که  در خواص حسی مانند رنگ، بافت، بو و طعم و  محصوالت گوشت طیورروی کیفیت گوشت و اثرات منفی 
را باید محدود و یا متوقف  از آنجاییکه طعم و کیفیت گوشت مصرفی انسان باید قابل قبول باشد، فرایند اکسیداسیون ای شود.کیفیت تغذیه

 (.2) بسیار موثر است گوشت طیور،اکسیداسیون و افزایش پایداری اکسیداتیو لیپیدهای  هایی در جلوگیری ازاکسیدانکرد. استفاده از آنتی
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 اکسیدانآنتی 
باشند که های سنتزی عمدتا ترکیبات فنولیک میاکسیدانشوند. آنتیها به دو دسته سنتزی )صنعتی( و طبیعی تقسیم میاکسیدانآنتی

و گاالت  (TBHQ( و تریتایری بوتیل هیدروکینون )BHA) بوتیالت هیدروکسی آنیزیول(، BHTبوتیالت هیدروکسی تولوئن )توان به می
های غیر اشباع جیره را حداقل تا های سنتتیک به جیره، قابلیت جلوگیری از اکسیداسیون چربیاشاره نمود. با اضافه شدن آنتی اکسیدان

-زایی بوده و به همین دلیل در سالها دارای خاصیت سرطاناناکسید زمان مصرف دارند. در حال حاضر مشخص شده است که این آنتی

های موجود در قسمت ، مولکولطبیعی هااکسیدان آنتی. (8) است شده، معطوف های طبیعیاکسیدانزیادی به آنتیهای اخیر، توجه بسیار 
، محلول در Eها )ویتامین توکوفرولباشند و شامل طیف گسترده مانند: مختلف گیاه )برگ، دانه، پوست درخت و میوه( می

-کارتونوئیدها )بتا کاروتن، لیکوپن، لوتئین و گزانتین(، فالونوئید )کاتچین، اپی، محلول در آب(، Cاسکوربیک اسید )ویتامین چربی(،

از مهمترین آنتی  (. ترکیبات فنلی2باشند )های غیر فالونوئید )روزمانول و روزماری دی فنل( میگالوکاتچین و کیوروسین( و فنل
 باشد.های طبیعی مورد استفاده در تغذیه طیور میاکسیدان

 اکسیدانبه عنوان آنتی Eویتامین 
 توکوفرول و -δو  α ،β ،γها و گیاهان جدا شده است. این ترکیبات شامل: از روغن Eحداقل هشت ترکیب با فعالیت ویتامین 

ها در غشای سلولی نقش مهمی در پایداری فسفولیپید Eباشند. ویتامین  شیمیایی متفاوت میباشند که همگی دارای ساختار توکوترینول می
 ویتامین . کنندباشند، محافظت میتوکوفرول از این فسفولیپیدها که دارای اسیدهای چرب غیر اشباع می-αتوکوفرول دارد. -αاز طریق 

Eسازی با آزاد کردن اتم هیدروژن باعث خنثی همچنینکند. کلسترول را حفظ میهای آزاد، اسیدهای چرب و با به دام انداختن رادیکال
توکوفرول استات در جیره تا وقتی که در روده -α. مکمل شودمیرادیکال آزاد پروکسیل که در نتیجه باعث کاهش هیدروپروکساید 

به خاطر وجود رایکال آزاد، پراکسیداز و  Eاز این نوع ویتامین  تواند ایفا کند. دلیل استفادههیدرولیز نگردد نقش آنتی اکسیدانی خود را نمی
گرم به جیره طیور سبب کاهش قابل توجه اکسیداسیون چربی در ران میلی 200باشد. افزودن های مرتبط اکسیژن در جیره میسایر واکنش

 (. 2) شودهای گوشتی میو سینه جوجه

 ترکیبات فنلی
باشند طیف وسیعی از ترکیباتی می . قوی مورد مطالعه قرار گرفته است اکسیدانیآنتی  ظرفیت به دلیل به طور گسترده ایها فنولپلی

ها، ها، ایزوفالوناین ترکیبات اغلب مشتقات یا ایزومرهای فالوون وجود دارد. محصوالت دیگر و روغن زیتونها، سبزیجات و که در میوه
توانند از یک مولکول های طبیعی میفنلپلیباشند. می قوی اکسیدانباشند و دارای خواص آنتیها، کاتچین و اسیدهای فنولیک میفالونول

های فنولی و  ها باشند. ترکیبات فنلی به دو گروه بر اساس حلقهمری بسیار پیچیده مانند تاننساده مانند اسید فنولیک تا ترکیبات پلی
(، اسیدهای فنولیک شامل زیر مجموعه مشتق از: اسیدهای هیدروکسی بنزوئیک 1روه )شوند. گعناصر ساختاری  متصل به آن تقسیم می

( زیر 2باشد، گروه )می مانند گالیک اسید و مشتق شده از: اسیدهای هیدروکسی سینامیک حاوی اسید کافئیک، فیرولیک و اسید کوماریک
باشند مرهای لیگنین میفالوانون، آنتوسانیدین، فالوانول، استیلبنز و پلی ها،ها، ایزوفالونگروه بزرگ فالونوئید، که شامل فالونول، فالوون

های متراکم یا پروآنتوسیانیدین )چای و شوند که شامل تاننهای موجود در گیاهان به دو دسته تقسیم میبر همین اساس تانن (.3و  2)
  .(2) شوندتقسیم می رنگی( و گالوتانینها )انار و توت فهای قابل هیدرولیز شامل: االجتنینانگور( و تانن

 اکسیدانی ترکیبات فنلیمکانیسم عمل آنتی
-، OH-های اکسیژن فعال مانند: سازی رادیکال آزاد از طریق کاهش گونهمکانیسم خنثی

2O ،-NO  و-OONO  بعد از تشکیل و
شود و سطح به طور مدام تولید میدام های آزاد طی فرآیندهای مختلف در بدن  این رادیکال  .(8باشد )کاهش صدمات ناشی از آنها می

ترکیبات فنلی، سبب خنثی کننده  گردد.های داخلی )سوپراکسید دیسموتار، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز( تنطیم میآنها بوسیله آنزیم
باشند. این عمل از طریق دادن اتم هیدروژن به ون چربی هستند، میهای فلزی که قادر به تسریع اکسیداسیرادیکال آزاد و باند شدن یون
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های غیر اکسیدانها خود به خود آنتی. فنلباشدحد واسط و نسبتا پایدار می 1با این وجود رادیکال فنوکسیشود. انجام میرادیکال آزاد 
اوتیل را افزایش -با جایگزینی اتم هیدروژن بوسبله گروه اتیل و انباشند که اکسیدانی میها دارای خاصبت آنتیباشند. اما دی فنیلفعالی می

توان به موارد زیر خالصه کرد: الف( کاهش تشکیل رادیکال آزاد، ب(محافظت از فنل را میاکسیدانی پلی مهمترین اثرات آنتیدهد. می
 .(4)های فلزیو د(کیالت کردن یون توکوفرول اکسید شده،-آلفا، ج( تشکیل دوباره LDLتوکوفرول در اکسیداسیون -آلفا

 جذب ترکیبات فنلی
ترکیبات که در شرایط  ترین فنولی باید مورد ارزیابی قرار گیرد این است که الزاما فعال های پلنکته مهمی که در مصرف جیره

باشند. دلیل این امر خاصیت را دارا نمیدهند در داخل بدن نیز توانایی بروز همین اکسیدانی را نشان میآزمایشگاهی بیشترین فعالیت آنتی
و در نتیجه عدم جذب یا اینکه به خوبی از روده جذب نگردند، باشد. بنابراین اتی پایین، سرعت متابولیزه سریع ممکن است فعالیت ذ

قابل استخراج تقسیم بندی فنل را به دو دسته قابل استخراج  و غیر پلی هاشناخت زیست فراهمی پلی فنول ضروری است. برخی گزارش
باشد. در ها میهای قابل هیدرولیز و پروآنتوسانیدینشامل برخی از تاننو های قابل استخراج، دارای وزن مولکولی پائین کنند. فنلمی

های معمول قابل استخراج های باند شده با فیبر و پروتئین که با حاللهای غیر قابل استخراج، دارای وزن مولکولی باال و فنلفنلمقابل، پلی
 (.5گیرد )ها )عمدتا قابل استخراج( از روده کوچک انجام میفنلجذب پلی. باشند(های متراکم میباشند )که عمدتا تانننمی

 نحوه استخراج

ای بدست آوردن مرحله برگیری مهمترین تواند به صورت خام یا عصاره استخراجی آنها باشد. عصارهاکسیدانی گیاهی، میستفاده از آنتیا

 استفاده قتصادیا و قبول قابل میزان به جداسازی برای زیادی میزان به حالل با گیری عصارهباشد. ن به میزان قابل قبول، میاکسیداآنتی

ت سازی ترکیباجدا گیری برایباشد. چندین تکنیک عصارهباشد که قطبیت این ترکیبات متفاوت میوع حالل از این نظر مهم مین .شود می

استخراج با حالل  .های با قطبیت متفاوت مانند متانول، آب، استات اتیل و پترولیوم اتر وجود داردفنلی از مواد مختلف با استفاده از حالل

استفاده  (.8و  5، 2دهد )اکسیدانی را در پوست انار نشان میمتانول بیشترین مقدار استخراج عصاره و همچنین باالترین مقدار قدرت آنتی

وفور گزارش  بهاستفاده از گیاهان برای ممانعت از اکسیداسیون، در چند سال اخیر درباره  های گیاهی در طیوراکسیداناز ترکیبات آنتی

ز وجود دارد. در ناچیز نی های دیگری مبنی بر تاثیرات اندک ویافته، هابسیاری از این گزارشرغم وجود تاثیرات مٍثبت در علیشده است. 

استفاده  ن مختلفموجود در گیاهانوع ترکیبات  هاتفاوت این شاید اولین دلیل  شود.ها به طور مفصل پرداخته میزیر به دالیل این تناقض

زیادی با  هاینحوه عملکرد این ترکیبات تفاوت همچنین و های مختلف گیاهمقدار موجود در گیاهان مختلف و حتی در قسمتباشد. می

کاالژین، د، پونیاالژیک اسید، گالیک اسیگاما ترپن( و انار ) کوهی ) تیمول، کارواکرول واسانس پونه اکسیدانی درترکیبات آنتیهم دارند

پونیکالین، کلروژنیک اسید، هیدروکسی سیامیک اسید(، زیتون )اولئوروپین و هیدورکسی تیروزل(، قارچ )ارگوتنیونون،  اسید واریگاتیک و 

-کاتچین و اپی چین، اپی)فالونوئیدها: کات گالوکاتچین(، تفاله انگورکاتچین و اپیعصاره پروآنتوسیانیدین انگور )اپیوی کوئنیون(، دیبی

-اصیت آنتیدارای خ هنوز ترکیبات شاخص. (8و 3، 1) باشدمی (لیکوپن، لوتئین) فرنگی، گوچهگاالت، پروآنتوساندین(-ال-3-کاتچین

عامل مهم دیگر  .باشدو تحقیقات در این ارتباط به وضوح مشهود می هاشناسایی نشده و نیاز به آزمایش اکسیدانی مورد استفاده در طیور،

ست. میزان بسیار متنوع گزارش شده ا ها. میزان استفاده از مواد خام در آزمایشباشدمی و اسانس( عصاره استفاده )خام، و مقدار ، شکلنوع

، (گرم 60تا  15)هسته انگور گرم(،  3 تا 1پوست انار )استفاده  گزارش شده  (گرممیلی 500پودر رزماری )  (گرم 10و  5کوهی )پونه 

                                                      
1 - phenoxy radical 
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گزارش شده (200و عصاره پوست انار ) (گرممیلی 40)رزماری عصاره ، (گرممیلی 200و  50 ) عصاره پونه کوهی. میزان استفاده از است

ونوئید است. همچنین در برخی از مطالعات از مواد موثره موجود در عصاره به صورت خالص استفاده شده است. لیکوپن مهمترین کارت

 گیریاز طرفی نوع عصاره .(3و  2)استفاده شده است گرم(میلی 100) تیمول و سینامآلدهاید  گرم( ومیلی 200و  100، 50)فرنگی گوچه

حت تاثیر قرار های آب، اتانول، متانول، استن و هگزان مختلف عصاره استخراجی را به شدت از نظر ترکیبات موثره تکه با استفاده از حالل

-انی در شرایط درونداکسی، مقداری از نتایج متناقض گزارش شده برای تاثیر ترکیبات گیاهی به نحوه بررسی اثرات آنتیآخردست دهند.می

یدهای سازی گوشت با اسهای اکسید شده و غنیهای حاوی روغنهای محیطی، مصرف خوراکباشد. ایجاد تنشتنی در طیور، مرتبط می

توان نتشر شده میم هایگیری کلی که از گزارشنتیجهمورد استفاده قرار گرفته شده است. تاکنون چرب دارای با قابلیت اکسید شدن زیاد، 

، گوجه ، انارکوهی، رزماری، چای، انگورمفید بودن استفاده از ترکیبات گیاهی موجود در گیاهانی مانند: پونهرغم گرفت اینست که علی

را تحت  تولپتیکی گوشانوگو خواص ا های دیگر از جمله عملکرد طیورممکن جنبه های گوشتیفرنگی در کاهش اکسیداسیون جوجه

شود. حساس میضمینه اکوشی در این سازی رادیکال آزاد، مطالعات همبا توجه به نحوه متفاوت ترکیبات موثره در خنثی تاثیر قرار دهند.

معرفی نمود.توان ماده یا گیاهی را برای کاهش اثرات ناشی از اکسیداسیون چربی در طیور در کل هنوز با اطمینان کامل نمی  
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Oxidation, natural antioxidants and quality of broiler meat 

  

Antioxidants are used to minimize lipid oxidation. Antioxidants can act as free radical or oxygen 
scavengers, which can slow the progression of lipid oxidation. Lipid oxidation may have negative effects on the 

quality of meat broiler, causing changes in sensory attributes such as color, texture, odor and flavor, and 

nutritional quality. Several synthetic antioxidants have been used to successfully prevent lipid oxidation in the 

meat industry, due to consumer concern about the safety and toxicity of synthetic antioxidants, recent research 

has focused on naturally occurring antioxidants. Therefore, there has been a growing interest in natural 

antioxidants. Nowadays, compounds obtained have been investigated to decrease the lipid oxidation. The most 

important plant compounds effective in reducing the amount oxidation, are phenolic compounds. Some of 

phenolic compounds identified in fruit have much more antioxidant activity in vitro than vitamins E and C. 

However, in vivo study on the effects of phenolic compounds in oxidation reduction contradictory effects have 

been reported. In this review, the potential effects of natural antioxidants were evaluated that are widely used in 

meat broiler. 
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