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 روغن ماهی، نانولیپوزوم، ثبات اکسیداتیو، نان، ارزیابی حسی های کلیدی:واژه

 55-453-88  طرح تحقیقاتی با شماره شناسه منبع يافته:

 

 سیدمهدی اجاق، شیرین حسنی نويسنده)گان(:

 

 

 منظور تولید فراورده مکمل غذاییهای حاوی روغن ماهی بهپوزومهای فیزیکوشیمیایی نانولیارزیابی ویژگی عنوان:

 55-453-88 شماره:

 ٣4/٦/٣45٦   تاريخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 هاترين يافتهمهم

بود که  32/0حدود  PDIنانومتر و دارای  2/445های حاوی روغن ماهی حدود ای لیپوزومتحقیق نشان داد که اندازه ذره نتایج این -

  .شودمنظور کاربرد در صنایع غذایی و دارویی مناسب گزارش میای مناسب و یکنواختی توزیع ذرات است و بهدهنده اندازه ذرهنشان

درصد محاسبه گردید.  22/50±22/0ها زان کارایی ریزپوشانی روغن ماهی در نانولیپوزومدست آمده میبر اساس نتایج به -

کپسوله وجود داشت که نشان داد روش سونیکاسیون، میزان صورت غیرهعبارت دیگر تنها کمتر از ده درصد از روغن ماهی ببه

  قبولی دارد.پوشانی قابلدرون

نسبت به فرایند  ن ماهی آزاد( پایداری باالتری رای در مقایسه با نمونه شاهد )روغهای روغن ماهواضح است نانولیپوزومپر -

دهنده این است که سیستم گراد نشان دادند که این امر نشاندرجه سانتی 3روز نگهداری در دمای  25اکسایش طی 

  باشد.می DHAو  EPA کنترل اکسیداتیو روغن ماهی حاوی نانولیپوزومی دارای نقش محافظتی در

خوبی توانسته است عطر و طعم روغن ماهی را متعادل های حاضر نشان داد انکپسوله کردن روغن ماهی در نانولیپوزوم بهیافته -

 تاثیر قرار دهد. دار تحتطور معنیهساخته و آن را برای استفاده در فرآورده مطلوب سازد بدون آنکه ظاهر و بافت فراورده را ب
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 (مقدمه )شرح مساله

( و EPAویژه ایکوزاپنتانوئیک اسید )زنجیره بهاشباع بلندروغن ماهی منبعی غنی از اسیدهای چرب چند غیر

باشد. اعتقاد بر این است که ساختار اسید چرب این روغن خواص درمانی بسیار ( میDHAدکوزاهگزانوئیک اسید )

التهاب دارد. بنابر این مصرف مقادیر کافی از  های قلبی و عروقی، سیستم عصبی، فشار خون وباالیی در بیماری

 و مزایا این وجود ولی باباشد. در رژیم غذایی افراد امری بسیار مهم می 4زنجیره امگا اشباع بلنداسیدهای چرب غیر

 دلیلهب آن باالی اکسیداتیو بسیار حساسیت ماهی روغن مصرف مشکالت از مهمترین یکی فرد،هبمنحصر خصوصیات

 در و بدطعمی نامطلوب ایجاد و اکسیداتیو شدید فساد به منجر غیراشباع چند اسیدهای چرب از باالیی مقادیر نداشت

 از مهمترین یکی فرد،همنحصرب خصوصیات و مزایا این وجود ماهی شده است. با روغن مصرف به تمایل کاهش نتیجه

  اسیدهای چرب از باالیی مقادیر داشتن دلیلهب آن باالی اکسیداتیو بسیار حساسیت ماهی روغن مصرف مشکالت

 به تمایل کاهش نتیجه در و بدطعمی نامطلوب ایجاد و اکسیداتیو شدید فساد به منجر که باشدمی غیراشباع چند

شده با شود. رویکردهای مختلفی در زمینه جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها در مواد غذایی غنیماهی می روغن مصرف

عنوان روشی به پوشانی،ریزباشد. ترین روش میاند که در این راستا ریزپوشانی موفقد بررسی قرار گرفتهمور 4امگا 

در قالب ذرات میکرو و نانو داخل  4ترکیبات حساسی مانند اسیدهای چرب امگا کلیدی برای به دام انداختن 

تعریف رزش، ثبات طعم و افزایش پایداری ای همراه با رهایش کنترل شده ترکیبات با اهای مختلف دیوارهپوشش

جهت توسعه  روغن ماهیفعال مانند سازی مواد غذایی توسط مواد زیستای برای غنیامروزه نیاز فزایندهشود. می

تواند گرای جدید وجود دارد. در این راستا یک سیستم حامل مناسب نظیر انکپسوالسیون لیپوزومی میغذاهای عمل

 های غذایی مورد استفاده قرار بگیرد.در فراورده عنوان منبعی غنی از اسیدهای چرب ضروریماهی بهروغن برای الحاق 

قیمت بوده که در این میان نان یکی از غذاهای ای ارزانگردند، از منابع مناسب تغذیهغذاهایی که از غالت تهیه می

اوی مقادیر باالیی از پروتئین و کربوهیدرات بوده گردند. نان حمحسوب میهای جهان اصلی در بیش از نیمی از کشور

های حاصل از باشد. فراوردهاشباع و ترکیبات فنولی فقیر میهای چرب غیرهای رژیمی، اسیدولی از موادی مانند فیبر

هدف از باشند. لذا های افراد میگندم مانند آرد و نان حامل مناسبی برای افزودن مواد مغذی با هدف تامین نیازمندی

های روغن ماهی و بررسی اثرات آن بر خصوصیات بافتی و این مطالعه تهیه و ارزیابی فیزیکی و شیمیایی نانولیپوزوم

  باشد.شده میحسی نان غنی
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 ها، جداول و ساير مستنداتر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 باشد. سازی نان میمنظور غنیاستفاده از آن بههای حاوی روغن ماهی و نانولیپوزوم هدف از این مطالعه تولید

روز نگهداری در یخچال  25های روغن ماهی طی یداری اکسیداتیو نانولیپوزومدر مطالعه حاضر، خصوصیات فیزیکی و پا

های روغن ماهی، حفاظت ، میزان پایداری اکسیداتیو نانولیپوزوم. با توجه به نتایجگردید گراد( بررسیدرجه سانتی 3)

باالتری را در مقابل فرآیند اکسیداسیون چربی در مقایسه با روغن ماهی آزاد )غیرکپسوله( نشان داد. همچنین با ارزیابی 

ص باالتری را نسبت های روغن ماهی حجم مخصوشده با نانولیپوزومد که نان غنیتکنولوژیکی و حسی نان مشاهده گردی

گونه اثر منفی بر مقبولیت ها به خود اختصاص داد. عالوه بر آن افزودن نانولیپوزوم حاوی روغن ماهی هیچبه سایر نمونه

عنوان یک افزودنی موثر در جهت بنابراین استفاده از روغن ماهی انکپسوله در نانولیپوزوم بهکیفی و حسی نان نشان نداد. 

  گردد.ه نان و همچنین کاربرد آن در تولید سایر محصوالت نانوایی پیشنهاد میبهبود ارزش تغذی

 اهمیت موضوع

ر های دریایی دبر سالمتی در کنار مصرف ناچیز ماهی و سایر فرآورده 4امگا جه به اثرات سودمند اسیدهای چرب با تو

تواند گرا )فراسودمند( میهای روغن ماهی به عنوان ترکیبات عملشده با کپسولبسیاری از کشورها، رژیم غذایی غنی

در  ،گیری روغن ماهیکار. با این وجود چالش اصلی در بهدر نظر گرفته شود 4بهترین راه برای افزایش مقدار مصرف امگا 

این، باشد. بنابروجود آمدن طعم نامطلوب میهرکیبات به اکسیداسیون و ببا میزان حساسیت باالی اینگونه ت ارتباط

روغن طی فرآیند  ایش مدت ماندگاری آن با محافظت ازتواند سبب افزهی تحت شرایط مناسب میریزپوشانی روغن ما

ترین ربردیآوری نانولیپوزوم یکی از کااکسیداسیون و در نتیجه پوشانیدن خصوصیات حسی نامطلوب آن گردد. فن

ها قادر به کپسوله نمودن لیپوزومباشد. های ریزپوشانی برای انکپسوله کردن و تحویل عوامل فعال زیستی میتکنیک

انند مواد عنوان سیستم حامل در محافظت و تحویل ترکیبات با ارزشی همترکیبات هیدروفیل و لیپوفیل بوده و به

مواد بیولوژیکی فعال و سایر ترکیبات سودمند در صنایع دارویی، کشاورزی،  های غذایی، داروها،دهندهمیکروبی، طعمضد

 تری را فراهم کردهها سطح وسیعها در مقایسه با لیپوزوملیپوزومگیرد. نانوآرایشی و بهداشتی غذایی مورد استفاده قرار می

های شود. روشرل شده ترکیبات میکه سبب افزایش میزان حاللیت، قابلیت دسترسی زیستی و بهبود شرایط رهایش کنت

های میکرو و نانو مورد استفاده قرار ها در اندازهمنظور تولید لیپوزومحرارتی بههای حرارتی و غیرمختلفی از جمله روش

های گوناگون ریزپوشانی روغن ماهی پرداختند. با این وجود اند. مطالعات متعددی توسط محققان به بررسی روشگرفته

مانده است. لذا انکپسوالسیون به روش نشده باقیصورت حلگیری این گونه فرآیندها بهکارها در بهم برخی چالشهنوز ه

 حلی مناسب برای پوشاندن اشکاالت موجود باشد. عنوان راهتواند بهنانولیپوزومی می
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 ها، جداول و ساير مستنداتر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 پروفایل اسید چرب روغن ماهی  -٣جدول 

 های چرباسید  روغن ماهی )%(

23/0± 84/4  C14: 0 

22/2 ± 24/25  C16: 0 

32/0 ± 23/5  C16: 1 

42/0 ± 02/4  C18: 0 

24/2 ± 2/25  C18: 1 

22/0 ± 22/2  C18: 2n-6 

40/0 ± 2/2  C18: 3n-3 

22/0 ± 24/2  C20: 1n-9 

22/0 ± 04/5  C20: 5n-3 (EPA) 

22/0 ± 25/2  C22: 5n-3 (DPA) 

43/2 ± 2/25  C22: 6n-3 (DHA) 

 

 
 

 . اهیهای روغن مای نانولیپوزومتوزیع اندازه ذره -٣شکل 
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 ها، جداول و ساير مستنداتر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 کپسوله( و های روغن ماهی آزاد )غیر( در نمونهPVمیزان تغییرات پراکسید ) -2شکل 

 . روز نگهداری 25های حاوی روغن ماهی طی نانولیپوزوم

 
 

 
 کپسوله( و روغن ماهی آزاد )غیر( در نمونه های TBAمیزان تغییرات اسید تیوباربیتوریک ) -4شکل 

 . روز نگهداری 25های حاوی روغن ماهی طی نانولیپوزوم

 



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 ها، جداول و ساير مستنداتر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

های حاوی روغن ماهی روغن ماهی آزاد )غیرکپسوله( و نانولیپوزوم %5شده با (، غنی%0حجم مخصوص نان شاهد ) -2جدول 

 . نگهداری 4صفر و های در روز

(%0شاهد ) روز روغن ماهی آزاد %5حاوی   نانولیپوزوم روغن ماهی %5حاوی    

0 03/222  ± 50/4  Ba 44/220  ± 22/0  Ba 22/402  ± 22/2  Aa 

4 2/223  ± 53/2  Bb 20/0 ± 52/224  Bb 52/400  ± 32/0  Aa 

 باشد.تکرار میانحراف معیار در سه  ±دهنده میانگین شده در جدول نشانمقادیر ذکر

 باشد.( بین تیمارها میP<05/0دار )دهنده اختالف معنی( در هر ردیف نشانA ،B ،Cحروف بزرگ )

 باشد.ها می( بین زمانP<05/0دار )دهنده اختالف معنی( در هر ستون نشانa ،b ،cحروف کوچک )

 

 

های حاوی روغن د )غیرکپسوله( و نانولیپوزومروغن ماهی آزا %5شده با (، غنی%0خصوصیات بافت نان شاهد ) -4جدول 

 . نگهداری 4های صفر و ماهی در روز

(%0شاهد ) روز  روغن ماهی آزاد %5حاوی   نانولیپوزوم روغن ماهی %5حاوی    

 سختی )گرم(
0 44/2224  ± 02/2  Ab 24/542  ± 54/3  Bb 25/520  ± 85/8  Cb 

4 42/2000  ± 58/22  Aa 22/2542  ± 08/52  Ba 45/2452  ± 42/22  Ca 

 قابلیت فنری

 متر()میلی

0 88/0  ± 02/0  Ba 52/0  ± 02/0  Aa 52/0  ± 02/0  Aa 

4 82/0  ± 02/0  Ba 5/0  ± 00/0  Aa 52/0  ± 02/0  Aa 

 پیوستگی

 متر()گرم در میلی

0 23/0  ± 02/0  Aa 53/0  ± 04/0  Ba 22/0  ± 02/0  Ab 

4 52/0  ± 05/0  Aa 52/0  ± 02/0  Aa 53/0  ± 02/0  Aa 

 صمغی ویژگی
0 82/235  ± 54/5  Ab 22/222  ± 28/0  Bb 80/552  ± 82/2  Cb 

4 84/824  ± 55/2  Aa 50/240  ± 22/2  Ba 24/282  ± 52/5  Ca 

 قابلیت جویدن
0 20/288  ± 42/2  Aa 82/532  ± 02/22  Bb 20/382  ± 23/4  Cb 

4 42/832  ± 20/242  Aa 32/845  ± 82/4  Aa 82/228  ± 32/2  Aa 

 باشد.انحراف معیار در سه تکرار می ±دهنده میانگین شده در جدول نشانرمقادیر ذک

 باشد.( بین تیمارها میP<05/0دار )دهنده اختالف معنی( در هر ردیف نشانA ،B ،Cحروف بزرگ )

 باشد.ها می( بین زمانP<05/0دار )دهنده اختالف معنی( در هر ستون نشانa ،b ،cحروف کوچک )
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 ها، جداول و ساير مستنداتر شکلکمیلی )مشتمل باطالعات ت

های حاوی روغن روغن ماهی آزاد )غیرکپسوله( و نانولیپوزوم %5شده با (، غنی%0خصوصیات رنگ نان شاهد ) -3جدول 

 . نگهداری 4های صفر و ماهی در روز

(%0شاهد ) روز   روغن ماهی آزاد %5حاوی   نانولیپوزوم روغن ماهی %5حاوی    

 مغز

L* 
0 53/23  ± 22/2  Aa 82/52  ± 34/0  Ca 25/25  ± 24/0  Ba 

4 55/22  ± 02/2  Aa 22/52  ± 48/0  Ca 52/28  ± 58/0  Ba 

a* 
0 22/0  ± 02/0  Ca 25/2  ± 02/0  Ba 44/5  ± 22/0  Aa 

4 22/0  ± 02/0  Ca 28/2  ± 08/0  Ba 43/5  ± 02/0  Aa 

b* 
0 40/22  ± 02/0  Cb 55/23  ± 03/0  Ab 24/22  ± 25/0  Ba 

4 44/22  ± 22/0  Ba 22/25  ± 23/0  Aa 50/22  ± 22/0  Ca 

 پوسته

L* 
0 35/25  ± 22/0  Aa 85/52  ± 35/0  Ca 42/22  ± 55/0  Ba 

4 55/22  ± 23/2 Aa 43/52  ± 22/0  Ca 22/25  ± 24/0  Bb 

a* 
0 22/5  ± 04/0  Ca 52/23  ± 20/0  Aa 52/22  ± 03/0  Ba 

4 24/5  ± 03/0  Cb 82/24  ± 23/0  Aa 52/22  ± 04/0  Ba 

b* 
0 53/40  ± 24/0  Ba 28/44  ± 53/0  Aa 23/42  ± 82/0  Ba 

4 05/42  ± 25/2  Aa 03/2 ± 04/44 Aa 42/42  ± 22/0  Aa 

  باشد.انحراف معیار در سه تکرار می ±دهنده میانگین شده در جدول نشانمقادیر ذکر

 باشد. ( بین تیمارها میP<05/0دار )الف معنیدهنده اخت( در هر ردیف نشانA ،B ،Cحروف بزرگ )

 باشد. ها می( بین زمانP<05/0دار )دهنده اختالف معنی( در هر ستون نشانa ،b ،cحروف کوچک )

 

 

های حاوی روغن ماهی روغن ماهی آزاد )غیرکپسوله( و نانولیپوزوم %5شده با (، غنی%0ارزیابی حسی نان شاهد ) -5جدول 

 . از پختبالفاصله پس 

 

های ناننمونه  

A B C 

3/8 ظاهر  ± 54/0  a 2 ± 25/0  b 8 ± 0 a 

2/8 مزه  ± 55/0  a 2/5  ± 28/0  c 2 ± 22/0  b 

2/8 بافت  ± 35/0  a 2/2  ± 55/0  b 8/2  ± 35/0  a 

a 3/5 0 ± 5 آروما  ± 55/0  c 2/8  ± 38/0  b 

3/8 پوسته  ± 55/0  a 2/2  ± 55/0  c 3/2  ± 4/0  b 

3/8 پذیرش کلی  ± 55/0  a 5 ± 22/0  b 2/8  ± 55/0  a 

A( 0: نان شاهد% ،)Bکپسوله(، روغن ماهی آزاد )غیر %5شده با : نان غنیCهای حاوی روغن ماهینانولیپوزوم %5شده با : نان غنی 

 


