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  دراسة اكسدة الدهون : عنوان المحاضرة 
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  دراسة أكسدة الدهون وتأثیر العوامل المشجعة والمثبطة لها

التي تحصل لالغذیة الدهنیة وهو اصطالح عام یطلق عند حدوث من التغیرات المهمة )  Rancidity( یعد التزنخ   

 الضوء اوویحدث ذلك اذا تركت الدهون او الزیوت معرضة للهواء او ، تغیر في طعم ورائحة المواد الغذائیة الدهنیة

  .الرطوبة او الحرارة لفترة طویلة

  أنواع التزنخ 

   Hydrolytic rancidityالتزنخ التحللي  - 1

بسبب زیادة الرطوبة وارتفاع هي عملیة التحلل المائي للدهن بوجود انزیم الالیبیز الى احماض دهنیة وكلیسیرول    

   .المجهریة التي تنمو على الدهن وبوجود رطوبة كافیةدرجة حرارة الخزن وقد تحدث هذه العملیة بسبب بعض األحیاء 

  yOxidative ranciditالتزنخ التاكسدي  - 2

، یحدث نتیجة تعرض المادة الدهنیة الوكسجین الهواء الجوي ویسبب ذلك اكسدة الحوامض الدنیة غیر المشبعة     

ویردي هذا النوع من التزنخ الى تحطسم الفیتامینات الذائبة بالدهن وتحطیم الحوامض الدهنیة االساسیة وتحطیم حامض 

الن جمیع نوع من التزنخ من اكثر انواع تلف الدهون اهمیة ویعد هذا ال. االسكوربیك مع ظهور نكهة غیر مرغوبة

  .الدهون الصالحة لالكل بذاتها او كمكونات في االغذیة تكون عرضة لهذا النوع من التلف

    Ketonic rancidityالتزنخه الكیتوني  - 3

بالنسبة للمجموعة الكابوكسیلیة ( یرجع هذا النوع من التزنخ الى اكسدة الحوامض الدهنیة المنفصلة في موضع بیتا    

یضا بالتزنخ العطري او مع تكوین مركبات كیتونیة ذات رائحة نفاذة ونتیجة للرائحة النفاذة فیسمى ا) للحوامض 

  .االروماتي 

  العوامل المنشطة لتفاعل االكسدة

   .الضوء - 1

   .االشعة المتاینة - 2

  .)االكسدة بزیادة درجة الحرارة عالقة طردیة اذ تزداد سرعة ( درجة الحرارة  - 3

   .وجود البیروكسیدات نتجة اضافة دهن جدید الى دهن قدیم - 4

  .عدم وجود مضادات االكسدة - 5

  .وجود اثار من بعض العناصر المعدنیة مثل النحا والكوبلت - 6
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  العوامل التي تقل من حدوث التزنخ التاكسدي 

  .او الهواء وضع الدهن في مكان مظلم بعیدا عن الضوء -1

  وضع الدهن في مكان ذي درجة حرارة منخفضة -2

بانها وهي عبارة عن مواد تؤخر عمیة االكسدة الذاتیة للدهون وتعرف  Antioxidantsاضافة مضادات االكسدة  -3

  :وتقسم الى . او تقبل الجذور الحرة ) Hydrogen doner (مواد تعطي هیدروجین 

1 - Primary antioxidant  :تعد . وتضاف لالغذیة بشكل مباشر وهي فعالة عند استخدامها بتراكیز قلیلة جدا

المركبات الفینولیة الطبیعیة او المصنعة احد االضافات الرئیسیة للمواد المضادة لألكسدة ومن المركبات الفینولیة 

  ومن االمثلة على المركبات الفینولیة المصنعة . الطبیعیة مشتقات الكاتیكول والتانینات وحامض الكالیك والتوكوفیروالت

Butylated hydroxyl anisol ( BHA ) 
Butylated hydroxyl toluene ( BHT ) 
Tetra-butylhydroxquinone ( TBHQ ) 
Propyl galate ( PG ) 

  

  
    

وهي عبارة عن مركبات عضویة وغیر عضویة تساعد في اطالة مفعول مضادات االكسدة  :Synrgistsالمعاونات  - ب

  .االولیة مثل حامض الستریك الذي یعد عامل مخلبس حابس الیونات النحاس
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  : العوامل التي تحدد استخدام مضادات االكسدة في االغذیة تشمل

  .سهولة إدخالها في الغذاء - 1

  .الهیدروجینيدرجة حساسیتها لالس  - 2

  .میلها لتغیر اللون وانتاج النكهات الغریبة - 3

  .كلفة هذه المضادات - 4

  الكشف عن التزنخ التأكسد الزنخي في الدهون 

للكشف عن التزنخ التأكسدي ویعرف بانه عدد الملي مكافئات من  Peroxide valueیتم تقدیر الرقم البیروكسیدي   

  .كغم دهن 1البیروكسیدات الموجودة في 

  االساس العلمي لتقدیر الرقم البیروكسیدي 

ثم ، یؤخذ وزن معین من المادة الدهنیة ویضاف لها مزیج من حامض الخلیك والكلوروفورم من اجل اذابة الدهن  

ونتیجة لذلك سوف ینفصل الیودید بكمیة مكافئة لما یوجد بالمادة الدهنیة من  KIیضاف محلول یودید البوتاسیوم المشبع 

مع رج الدورق بقوة  0.002بتركیز  3O2S2Naثایوسلفات الصودیوم البیروكسید ومن ثم یعایر الیود الناتج بالتسحیح مع 

  .اثناء التسحیح لتحریر الیود من طبقة الكلوروفورم لحین اختفاء اللون االصفر وتحوله الى عدیم اللون

  .غم من الدهن 1000/تحسب النتائج على اساس عدد المكافئات 
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