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 15/11/99تاریخ پذیرش:                                                                                                    10/8/99تاریخ دریافت: 

 چکیده

باشد و در این بین، ارزیابی تقلب در محصوالت  های مهم سالمت یک جامعه می کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی از بخش سابقه و هدف:

های خوراکی  ترین چربی مصرف ترین و پر ی حاوی چربی شیر و یکی از گران های اخیر موضوعی اساسی بوده است. خامه فرآورده غذایی در سال

های کشف این نوع تقلب  گیرد. یکی از راه های گیاهی مختلف با چربی طبیعی شیر قرار می صورت اختالط چربی هدف تقلب بهاست که اغلب 

 های گیاهی در این محصول لبنی است. پایش استرول

پخشی برای استخراج مایع -مایع همگن با روش میکرواستخراج مایع-در این کار پژوهشی از تلفیق روش استخراج مایع ها:مواد و روش

ها با استفاده از دستگاه  های خامه حیوانی و آنالیز آن سیتسترول از نمونه-های استیگمااسترول، براسیکااسترول، کمپسترول و بتا فیتواسترول

تورهای مختلف در هر یک شد. برای رسیدن به کارایی استخراج باال، اثر فاک استفاده ای کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله

مایع -زمان سانتریفوژ در مرحله استخراج مایع کننده، حجم عامل جداکننده، سرعت و مدت از مراحل استخراج شامل نوع و حجم حالل استخراج

 مایع پخشی بررسی و بهینه شدند.-زنی در مرحله میکرواستخراج مایع کننده و اثر نمک هموژن و نوع و حجم حالل استخراج

گیری این روش به  طوری که حد تشخیص و حد اندازه های خامه انجام گرفت به  آمیزی بر روی نمونه طور موفقیت روش مذکور به :هافتهيا

طوریکه درصد انحراف استاندارد  نانوگرم در گرم به دست آمد. روش پیشنهادی از دقت باالیی برخوردار بود به  1/2-4/6و  92/0-1/2ترتیب 

 3از  درصد( بیش 70نمونه ) 21ها در  داد مجموع فیتواسترول شد. همچنین نتایج نشان گزارش 8/8روز و در بین روزها کمتر از   نسبی در یک

 درصد و مغایر با موازین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بود.

باشد و توانایی  عتماد بوده و دارای زمان آنالیز کوتاه مینتایج حاصل از این پژوهش ثابت کرد که روش پیشنهادی ساده و قابل ا گیري: نتیجه

 های خامه حیوانی دارد. های گیاهی از نمونه گیری استرول باالیی در استخراج و اندازه

  مایع پخشی-مایع همگن، میکرواستخراج مایع-خامه، فیتواسترول، کروماتوگرافی گازی، استخراج مایع واژگان كلیدي:

  مقدمه 

های مهم سالالمت یالک جامعاله    ایمنی مواد غذایی از بخش

باشد و نهادهای نظارتی در هر کشوری در تالش برای ارتقالا   می

ایمنی مواد غذایی هستند. در این بین ارزیابی انواع تقلبالات در  

است زیرا ایالن امالر باله طالور      موادغذایی موضوعی اساسی بوده 

گذارد بنالابراین تالدوین    چشمگیری بر سالمت عمومی تأثیر می

ای بالرای کنتالرل ایمنالی موادغالذایی و      تجزیاله  های دقیق روش

 (. 1است ) تشخیص تقلب در آن امری ضروری

هالالای آن غنالالی از کلسالالیم، فسالالفر و انالالواع  شالالیر و فالالرآورده

های مورد نیالاز بالدن بالوده و از مهمتالرین      ها و پروتئین ویتامین

باشالند. خاماله و    ها می اجزای تشکیل دهنده سبدغذایی خانواده

مقالدار زیالادی چربالی شالیر و یکالی از       ی حالاوی  کره، فالرآورده 
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های خوراکی هستند که اغلب  ترین چربی مصرف ترین و پر گران

تالر یالا    هالای ارزان  شالکل جالایگزینی بالا چربالی     هدف تقلالب باله  

 (.  2باشد ) های گیاهی می روغن

آسالیل   ها دارای دو بخش ترکیبات عمده شامل تالری  روغن

هالا،  وکالوفرول هالا، ت  ها و ترکیبات جزئی مانند استرولگلیسرول

هالا و مقالادیری از   هالا، لیگنالان و فنالول   هالا، رنگداناله  هیدروکربن

ها باشند. شناخت این ترکیبات و یا مقادیر آن ترکیبات فرار می

سالازد  پذیر می های مختلف، تشخیص تقلبات را امکاندر روغن

هالالای آزاد و  هالالا عمالالدتال مخلالالوطی از اسالالترول   (. اسالالترول3)

یالن ترکیبالات بالر اسالاخ سالاختار      باشالند. ا  ها مالی استراسترول

متیالل   جالات بالدون متیالل، منومتیالل و دی     شیمیایی به دسالته 

( یالالا Phytosterolsهالالا ) شالالوند. فیتواسالالترول بنالالدی مالالی طبقالاله

هالای  شالونده روغالن   های گیاهی عمده مواد غیرصالابونی  استرول

ها تا یک درصالد آن  دهند و در اکثر روغن گیاهی را تشکیل می

های ها، روغن ترین منابع فیتواسترول شوند لذا غنیرا شامل می

هالای گیالاهی حالاوی مخلالوطی از      (. روغالن 4باشالد ) گیاهی می

هالالا شالالامل کمپسالالترول، اسالالتیگما اسالالترول، بتالالا   فیتواسالالترول

سیتواسالالالترول، ارگوسالالالترول، براسیکااسالالالترول و اونااسالالالترول 

ها شالامل   روش استاندارد برای آنالیز فیتواسترول(. 3باشند ) می

( نمونه روغالن، اسالتخراج مالواد    Saponificationکردن ) صابونی

(، TLCکردن با کروماتوگرافی الیه نالاز  )  غیرصابونی، مشخص

( و Trimethylsilylسالیلیل )  متیالل  سازی به اترهای تالری  مشتق

 (.5باشد )آنالیز با کروماتوگرافی گازی می

امکالان   ای،هالای تجزیاله  گیالر روش ی چشالم علیرغم توسعه

ویژه در  های بسیار کم بهترکیبات با غلظتگیری مستقیم اندازه

باشالد.  طور کامل مقالدور نمالی   های دارای بافت پیچیده به نمونه

سالازی نموناله جهالت     این امالر لالزوم اسالتفاده از مراحالل آمالاده     

هالای بافالت نموناله و     هالا و حالذف مزاحمالت    تغلیظ آنالیالت  پیش

فالرم منببالق بالا روش آنالالیز و      هالا باله    همچنین تبدیل آنالیالت 

(. از آنجا که قسمت عمده 6دهد ) می ای را نشان تجزیهسیستم 

شود و ایالن مرحلاله    سازی آن می زمان تجزیه نمونه صرف آماده

ی مراحل بعدی آنالیز تأثیرگالذار اسالت از ایالن رو     بر روی همه

هالا دارد.   گیری آنالیت نقش شاخصی در شناسایی، تأیید و اندازه

تالوان باله سالریع،    آل مالی های یک روش استخراج ایدهاز ویژگی

هالای آلالی در آن   ساده، تکرارپذیر بودن و مصرف پالایین حالالل  

اشاره کرد ضمن اینکه چنین روشالی بایالد از قابلیالت خودکالار     

ی اهالای تجزیاله  کردن و استفاده به صورت پیوسته بالا سیسالتم  

 (.7برخوردار باشد )

سالازی و اسالتخراج    های گوناگونی برای آمالاده  تاکنون روش

هالای   است که روش ف از مواد غذایی ارائه شدههای مختل آنالیت

( و 8 ،5) Liquid Liquid Extractionمالایع یالا   -استخراج مایع

 Liquid-Liquidمالالالالایع یالالالالا-روش ریزاسالالالالتخراج مالالالالایع

Microextraction (11-9از روش )   هالالالای اصالالاللی و متالالالداول

مالالایع همالالوژن  –رود. اسالالتخراج مالالایع شالالمار مالالی اسالالتخراج بالاله

(Homogeneous Liquid-Liquid Extraction براساخ فرایند )

جداسازی فاز در یک محلول هموژن و استخراج آنالیالت مالورد   

باشالد. در واقالع در ایالن روش    نظر به درون فاز جالدا شالده مالی   

به دلیل اختالط کامل فاز آلی با فالاز آبالی،    LLEبرخالف روش 

گیرد. شالرط  ها در یک محیط هموژن انجام میاستخراج آنالیت

باشد طالوری کاله   نیک، تشکیل محلول هموژن میاولیه این تک

در این نوع استخراج مرزی بین فاز آبی و فاز آلی وجود ندارد و 

در نتیجه به دلیل فصل مشتر  بسیار بزرگ بین ایالن دو فالاز،   

سرعت حاصالل   زدن نیست بنابراین حالت تعادل به نیازی به هم

از (. ریزاسالتخراج فال  12شود و زمان استخراج کوتالاه اسالت )  می

-منظور مینیاتوریزه کردن روش استخراج مالایع  مایع هم که به

ابداع شالد باله    آبی فاز به آلی حالل نسبت مایع از طریق کاهش

تالرین آنهالا    گیرد که یکالی از مهالم   های مختلفی انجام میشیوه

 Dispersive Liquid-Liquidمایع پخشالی ) -ریزاستخراج مایع

Microextraction   داع و معرفالی  ابال  2006( است کاله در سالال

جزئی شامل فاز آبی دارای  ی سیستم سهشد. این روش بر پایه

کننده استوار است. کننده و حالل پخش آنالیت، حالل استخراج

کننده بایستی هم با فاز آبی و هم با فاز آلالی قابالل   حالل پخش

کننالده بصالورت   امتزاج باشد و قابلیت پخالش حالالل اسالتخراج   

 (.  13داشته باشد )قبرات ریز را در فاز آبی 

هدف از این کار پژوهشی توسعه یک روش مالثثر و کارامالد   

هالا از  در کشف تقلبات در خامه، بر پایه اسالتخراج فیتواسالترول  

روش کرومالاتوگرافی   هالا باله  گیالری آن های خامه و انالدازه نمونه

گالالازی اسالالت. در ایالالن راسالالتا از یالالک روش جدیالالد مبتنالالی بالالر  

ه بالا آب  و ترکیالب آن بالا    مایع هموژن القاءشالد -استخراج مایع

( جهالالت DLLMEمالالایع پخشالالی )-روش میکرواسالالتخراج مالالایع

های اتکتیک  است. در این شیوه از حالل استخراج استفاده شده

عمیق به عنوان حالل استخراج کننده/ پخش کننالده در روش  

تالرین   پیشنهادی اسالتفاده مالی شالود. ایالن مالواد یکالی از مهالم       

سبتال پایین آنهالا بسالیار   هایی هستند که به علت سمیت ن حالل

هالا مخلالوط حاصالل از     انالد. ایالن حالالل    مورد توجه قرار گرفتاله 

اختالط اسیدها و بازهای لوییس و برونستد هستند که مخلوط 

ها دارای دمای ذوب پسیار پایینی نسبت به هر یک از اجزاء  آن

(. ترکیبات استخراج شده با دستگاه 14باشند ) سازنده خود می

ای  ازی مجهز به آشکارسالاز یونیزاسالیون شالعله   کروماتوگرافی گ

(Flame Ionization Detectorاندازه ) .گیری شدند 
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  هامواد و روش 

هالای مختلالف خاماله    نموناله برداری و مواد شیمیایی:  نمونه 

های سنتی )سرشیر(،  نمونه از هریک از خامه 10حیوانی شامل 

و تابسالتان  بندی شده پاستوریزه و غیرپاستوریزه در بهالار   بسته

هالالالای عرضالالاله در سالالالب  اسالالالتان    از محالالالل 1399سالالالال 

صورت تصادفی انتخاب و خریالداری شالدند.    شرقی به آذربایجان

سازی توسط شیوه پیشنهادی و تحالت   ها بدون رقیقهمه نمونه

هالا در   شرایط بهینه، اسالتخراج و آنالالیز شالدند. کلیاله آزمالایش     

 بوتیالالل گرفالالت. تالالری تبریالالز انجالالام شالالیمی دانشالالگاه دانشالالکده

اسالید،   گلیکالول، اسالتیک   کلریالد، اتالیلن   کلریالد، کالولین   آمونیوم

پروپانوئیک اسید، دی کلرواسالتیک اسالید، هگزانوئیالک اسالید،     

کلرید، اتالانول   اوکتانوئیک اسید، دکانوئیک اسید، هگزان، سدیم

( Merck, Germanyای از شرکت مر  )با درجه خلوص تجزیه

ستیگمااسالترول  های مورد بررسالی شالامل ا   و استاندارد استرول

(Stigmasterol( براسیکااسترول ،)Brasicasterol کمپسترول ،)

(Campesterolو بتا )-( سیتسترولbeta-Sitesterol از شرکت )

منظالور کنتالرل کیفالی    ( تهیاله شالد. باله   Sigma, USAسیگما )

پالالذیری، محلالالول اسالالتاندارد  سیسالالتم کرومالالاتوگرافی و تکالالرار 

بار به دسالتگاه   هر روز سه گرم در لیتر(میلی 1000ها )استرول

( تزریق DANI1000, FID system, Italyکروماتوگرافی گازی )

ى هالا بالرای محاسالبه   یک از آنالیالت شد و مساحت زیر پیک هر

 تغلیظ و راندمان استخراج مورد استفاده قرارگرفت.  فاکتور 

بالرای دسالتیابی باله کالارایی     سازی شرایط استتخراج:   بهینه

پارامترهای مختلف در هالر یالک از مراحالل    استخراج باال، تاثیر 

-استخراج بررسی شد. عوامل موثر در مرحلاله اسالتخراج مالایع   

کننالالده )از بالالین  مالالایع همالالوژن شالالامل  نالالوع حالالالل اسالالتخراج 

گلیکالالول،  اتالالیلن-کلریالالد هالالای اتکتیالالک عمیالالق کالالولین  حالالالل

پروپانوئیالک اسالید(،   -کلرید استیک اسید و کولین-کلرید کولین

میلالی لیتالر(، حجالم عامالل      4تالا   2حجم حالالل )در محالدوده   

 140، 130، 120، 100، 80جداکننده )با اضافه کردن مقالادیر  

میکرولیتالالر از آب دیالالونیزه(، سالالرعت سالالانتریفوژ )در     150و 

دور بالر دقیقاله( و    4000و  3000، 2000، 1000هالای   سرعت

دقیقاله( و   10و  7، 5، 2هالای   زمان سالانتریفوژ )در زمالان   مدت

مایع پخشی شالامل  -ی ریزاستخراج مایععوامل موثر در مرحله

بوتیالل   هالای تالری   کننالده )از بالین حالالل    نوع حالالل اسالتخراج  

اسالالید،  هگزانوئیالالک-اسالالید کلالالرو اسالالتیک دی-کلریالالد آمونیالالوم

اسالید   اکتانوئیک-اسید کلرو استیک دی-کلرید بوتیل آمونیوم تری

-اسالالید  کلالالرو اسالالتیک  دی-کلریالالد  بوتیالالل آمونیالالوم  و تالالری

، 45، 38هالای   الل )با انتخالاب حجالم  اسید(، حجم ح دکانوئیک

زنالی )بالا افالزودن مقالادیر      میکرولیتر( و اثر نمالک  80و  65، 55

حجمالالی( -درصالالد وزن 10-2متفالالاوتی از نمالالک در محالالدوده  

هالای مالوثر در روش   سازی گردید. بالرای بررسالی پالارامتر    بهینه

اسالتفاده شالد.    "یک پارامتر در یک زمالان "پیشنهادی از روش 

هالا  قایسه سب  زیر پیک حاصل از آنالیالت تأثیر این عوامل با م

 (.15اند )در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته

مالایع  -در این مبالعاله روش اسالتخراج مالایع   روش استخراج: 

هموژن القاءشده با آب و ترکیالب آن بالا روش میکرواسالتخراج    

تغلالالیظ  منظالالور اسالالتخراج و پالالیش  مالالایع پخشالالی بالاله  –مالالایع

شالده و   هالای خاماله توسالعه داده    های گیالاهی از نموناله   استرول

ها با روش کروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور  گیری آن اندازه

گرم  2منظور  است. برای این ای صورت گرفته یونیزاسیون شعله

هالای مالورد مبالعاله )باله     از هرنمونه خامه آلوده شده با آنالیالت 

هالا(  لیترنسبت به هر یک از آنالیت نانوگرم در میلی 250غلظت 

داخل یک لوله آزمالایش منتقالل گردیالد و بالر روی آن یالک       به

دقیقه ورتکالس شالد تالا     2مدت  شد و به لیتر هگزان اضافه میلی

لیتالر از حالالل    میلالی  2محلول یکنواختی حاصل شود. سالپس  

گلیکول اضافه شده و مخلوط  اتیلن-کلرید اتکتیک عمیق کولین

میکرولیتالر آب دیالونیزه باله     125یکنواختی حاصل شد. سپس 

ها باله داخالل محلالول اضالافه شالد و      عنوان عامل جدا کننده فاز

 5هم زده شالد. مخلالوط حاصالله باله مالدت       ثانیه به 30مدت  به

دور در دقیقه سانتریفوژ گردید. پالس از   4000دقیقه با سرعت 

-کلریالد  لیتر از مخلوط آب و حالل کالولین  میلی 1/1سانتریفوژ 

-ه از خامه میهای استخراج شدگلیکول که حاوی آنالیت اتیلن

باشد در زیر نمونه جمع شده و یک سیسالتم دو فالازی حاصالل    

لیتالالر از مخلالالوط آب و   شالالد. سالالپس بالاله داخالالل یالالک میلالالی   

میکرولیتر  38گلیکول حاصل از مرحله قبل،  اتیلن-کلرید کولین

دی کلرواستیک -کلرید بوتیل آمونیوم حالل اتکتیک عمیق تری

وسالط سالرن    دکانوئیک اسید اضافه و مخلوط حاصالل ت -اسید

خالص پخالش گردیالد.    HPLC–gradeلیتر آب  میلی 5داخل  به

صالالورت یالالک مخلالالوط کالالدر از پخالالش شالالدن حالالالل    در ایالالن

صورت قبرات ریز در آب ایجالاد شالده و ایالن     کننده به استخراج

دقیقاله فالاز    5محلول به داخل حمام یخ منتقل شالد و پالس از   

شده در سب  محلول برداشته و به یالک ویالال مخروطالی     جمع

شدن، یالک میکرولیتالر از حالالل     ل منتقل شد. پس از ذوبشک

 ای تزریق شد. کننده به سیستم تجزیه استخراج

: بالرای  گتازی   کرومتاتوگرافی   شرایط آنالیز بتا دستتگاه  

 دسالالتیابی بالاله حالالداکثر تفکیالالک در سیسالالتم کرومالالاتوگرافی، 

بعالد از   هالا در شالرایط بهیناله صالورت گرفالت.     جداسازی آنالیت

 GC-FIDی شالده شالرایط کالاری بهیناله    گرفته،مبالعات صورت

هالای خاماله   های مورد مبالعه از نموناله  برای جداسازی استرول
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 200برنامه دمایی ستون شامل اعمالبصورت زیر انتخاب شد.  

درجه افزایش دما در  20مدت یک دقیقه و  گراد به درجه سانتی

دقیقاله   15درجه و سپس تثبیت دما باله مالدت    300دقیقه تا 

متالر، قبالر    30 ببالول  DB_5.1 ستون بکالار رفتاله   بوده و نوع 

میکرومتالر و   5/0میکرومتر با ضخامت فازسالاکن   25/0داخلی 

گراد بود. تزریق کننده  درجه سانتی FID ، 260دمای آشکارساز

گالراد انتخالاب    درجه سانتی 270 با دمای Split/Splitless از نوع

آپ، هلیوم )به ترتیالب بالا جریالان     گردید. گازهای حامل و میک

لیتالالر در دقیقالاله(،  میلالالی 30متالالر در ثانیالاله و  سالالانتی 30خبالالی 

لیتالالر در دقیقالاله( و  میلالالی 40سالالوخت، هیالالدروژن )بالالا جریالالان 

لیتالر در دقیقاله( انتخالاب     میلالی  300اکسیدان، هوا )با جریالان  

 شدند.  

منظالور اعتبارسالنجی روش    باله ای: ی مشخصات تجزیهبررس

هالا در ایالن تحقیالق، پالس از      بکار رفته برای آنالیز فیتواسالترول 

ترسیم نمودار معیارگیری یا منحنی کالیبراسیون، فاکتورهالایی  

گیالری   (، حد انالدازه Limit of detectionاز قبیل حد تشخیص )

(Limit of quantitationتکرار  ،)( پالالذیریRSD%فالالا ،) کتور

 (.16تغلیظ و راندمان استخراج بررسی و محاسبه شدند )

 

 

 

 

 

 هايافته 
های مؤثر در مرحله  استخراج سازی پارامتر نتایج بهینه

 مایع هموژن–مایع

دسالت   نتالایج باله  کننده/پخش کننتده:   نوع حالل استخراج

شالالده فقالالط  هالالای انتخالالابآمالده نشالالان داد کالاله در بالالین حالالالل 

قابلیت تشکیل سیستم دو فالازی در   گلیکول اتیلن-کلرید کولین

هالا را دارد و در مالورد   حضور آب به عنوان عامل جدا کننده فاز

شود. از ایالن رو ایالن   ها سیستم دوفازی تشکیل نمیسایر حالل

کننالده مناسالب در مرحلاله اول     عنوان حالل اسالتخراج  حالل به

انتخاب شد. با توجه به نحوه اجرای روش، حالل استفاده شالده  

ان استخراج کننده در این مرحله به عنوان حالل پخالش  به عنو

 شود.    استفاده می DLLMEکننده در مرحله 

بررسی اثالر ایالن   کننده/پخش کننده:  حجم حالل استخراج

های مختلفی از حالالل اتکتیالک عمیالق     پارامتر با افزودن حجم

لیتالر باله    میلالی  5تالا   2اتیلن گلیکول در محدوده -کلرید کولین

صورت جداگانه صالورت گرفالت. نتالایج باله      مه بهداخل نمونه خا

است. با افالزایش حجالم    نشان داده شده 1شکل دست آمده در 

هالالای لیتالالر، سالالیگنالمیلالالی 5بالاله  2کننالالده از  حالالالل اسالالتخراج

ها مربوط به یابد که این کاهش در سیگنالای کاهش می تجزیه

کننده  افزایش فاز آلی جدا شده با افزایش حجم حالل استخراج

باله   mL 2باشد. از این رو ها در این فاز میقیق شدن آنالیتو ر

 عنوان حجم بهینه برای حالل استخراج کننده انتخاب گردید.

 

 
 اتیلن گلیکول در کارایی روش پیشنهادی-بررسی حجم حالل کولین کلرید  .1 شکل
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نتالایج حاصالل از تغییالر رانالدمان     حجم عامتل دداکننتده:   

استخراج با تغییر حجم آب دیونیزه نشان داد با افزایش حجالم  

ای افزایش یافته ولالی پالس   های تجزیه سیگنال µL 120آب تا 

-کالار  یابد. همچنین نتایج نشان دادند که با باله از آن کاهش می

 150و  140، 130، 120، 100، 80هالالالالای گیالالالالری حجالالالالم

، 1/1، 8/0، 4/0هالای  کرولیتر از آب دیونیزه به ترتیب حجالم می

لیتالالر از مخلالالوط آب و حالالالل اتکتیالالک میلالالی 7/1و  3/1، 2/1

گلیکول از مخلوط خاماله جداگردیالد.    اتیلن-کلرید عمیق کولین

ها با روش پیشنهادی، مرتبط تغییرات مساحت زیر پیک آنالیت

گلیکالول   اتیلن-کلرید با تغییر حجم حالل اتکتیک عمیق کولین

باشالد. از ایالن رو   مالی ها جداشده از خامه و تغلیظ بیشتر آنالیت

µL 120 .به عنوان حجم بهینه برای آب انتخاب شد 

دست  نتایج بهبهینه سازی سرعت و مدت زمان سانتریفوژ:

زمالان سالانتریفوژ تالأثیر     آمده نشان داد که تغییر سرعت و مدت

هالا نالدارد    مربوط به آنالیتای  های تجزیه محسوسی در سیگنال

 5دور بر دقیقاله و زمالان بالاالتر از     3000ولی در سرعت باالی 

شالوند، از ایالن رو سالرعت     دقیقه فازها به خوبی از هم جدا مالی 

دقیقه برای دستیابی به  حالالت   7دور بر دقیقه و زمان  4000

 مبلوب در تشکیل سیستم دو فازی انتخاب شدند.

 DLLMEای موثر در مرحله سازی پارامتره نتایج بهینه

مختلف با   حالل3در این راستا کننده: نوع حالل استخراج

دست آمده از  کلرید به اتیلن-کلرید لیتر از فاز کولین یک میلی

مرحله قبل به طور جداگانه مخلوط شدند و مخلوط حاصل به 

دست  لیتر آب دیونیزه پخش گردید.  نتایج به میلی 5داخل 

های انتخاب شده ان داد که در بین حاللنش 2 شکلآمده در 

دکانوئیک -دی کلرواستیک اسید-کلرید بوتیل آمونیوم تری

های مورد نظر اسید دارای بیشترین کارایی در استخراج آنالیت

 رو این حالل برای آزمایشات بعدی انتخاب شد. باشد. از این می

ای هالای تجزیاله  بررسی سیگنالکننده: حجم حالل استخراج

کننده نشان داد کاله بالا افالزایش     اساخ حجم حالل استخراجبر 

میکرولیتالر رانالدمان    80باله   38کننده از  حجم حالل استخراج

باشد. از های مورد مبالعه تقریبال ثابت میاستخراج برای آنالیت

عنالوان حجالم    باله  µL 38رو به دلیل مصرف کم حالل آلی،  این

ذکالر   یالد. الزم باله  کننده انتخاب گرد بهینه برای حالل استخراج

 80باله   38کننالده از   است که با افزایش حجم حالل اسالتخراج 

میکرولیتر حجم فاز جمع شده سب  محلالول آزمایشالی نیالز از     

 کند.میکرولیتر تغییر می 26به  10

نتایج افزودن نمک حاکی از این بود که افزایش اثر نمک زنی: 

شالود.  نیروی یونی محیط منجر به کاهش کارایی استخراج می 

تواند مربوط باله افالزایش ویسالکوزیته محلالول و      که این امر می

ها شود. بنابراین در ادامه مبالعات  کاهش ضرایب انتشار آنالیت

 نظر شد. از افزایش نمک صرف

ای روش   پارامترهای تجزیهای روش: نتایج مشخصات تجزیه

حاضر تحالت شالرایط بهیناله محاسالبه و ارائاله گردیدنالد. بالرای        

هالای  هالای متفالاوتی از آنالیالت   نمونه خامه با غلظالت منظور  این

مورد مبالعه اسپایک شده و مبابق روش پیشنهادی اسالتخراج  

و آماده سازی شد. محلول حاصله تحالت شالرایط بهیناله مالورد     

گیالری از رسالم   استخراج و آنالیز قرار داده شالد. نمالودار معیالار   

-های استخراج شده در غلظالت ای آنالیتنسبت سیگنال تجزیه

، 0/250، 0/50، 0/25، 0/10، 0/6، 0/3، 5/1، 0/1، 5/0ای هالالال

ها به دست آمد. از منحنالی  گرم بر لیتر از آنالیتمیکرو 0/500

rکالیبراسیون مقدار مجذور ضالریب همبسالتگی )  
( و محالدوده  2

هالا باله دسالت آمالد. حالد      خبی روش برای هالر یالک از آنالیالت   

هالایی  گیری روش به ترتیب برابالر غلظالت   تشخیص و حد اندازه

باشالد   مالی  10و 3ترتیالب   ها نسبت سیگنال به نویز به که در آن

منظور بررسی تکرارپذیری و دقت روش از  درنظر گرفته شد. به

اسالالتفاده شالالد. بالالرای    (% RSD)انحالالراف اسالالتاندارد نسالالبی 

 هالیتر از آنالیت نانوگرم در میلی 25محلول حاوی  6منظور  این

 سالتخراج شالدند. درصالد   با شرایط یکسان و در حالالت بهیناله ا  

RSD   به دست  8/8تا  9/5بر اساخ مساحت پیک در محدوده

آمد که نشان از تکرارپذیری باالی روش ارائه شده دارد. نتالایج  

ارائاله شالده    1ای روش در جالدول   حاصل از مشخصالات تجزیاله  

 است.
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 بررسی نوع حالل استخراج کننده در کارایی روش پیشنهادی  .2 شکل

 های خامهها از نمونه ای روش پیشنهادی در استخراج فیتواسترول . مشخصات تجزیه1ددول 

راندمان    

انحراف  ±

 استاندارد

(3 n=) 

فاکتور تغلیظ 

انحراف  ±

 استاندارد

(3 n=) 

انحراف استاندارد نسبی 

)%( 

(6 n=) 

مجذور 

ضریب 

 همبستگی

 گیری حد  اندازه

 )نانوگرم در گرم(
 

 حد تشخیص

 )نانوگرم در گرم(
 

 محدوده  خبی روش

 )نانوگرم در گرم(
 

 

  آنالیت
 

 در یک روز بین روزها

 براسیکااسترول 2-32/6×108 1/2 32/6 993/0 86/5 73/7 138 ± 8     69 4±

53 ± 6 106 ± 12 12/8  17/6  992/0  86/5  74/1  کمپسترول 2-86/5×108 

74 ± 5 148 ± 10 72/8  32/7  992/0  14/2  923/0  استیگمااسترول 2-14/2×108 

52 ± 6 104 ± 12 13/7  23/7  990/0  34/4  32/1  سیتواسترول-بتا 2-34/4×108 

 

بالرای بررسالی قابلیالت روش    های حقیقی: نتایج آنالیز نمونه
هالای  های مورد مبالعه در نمونهاستخراج آنالیتپیشنهادی در 

حقیقی مختلف و همچنالین بررسالی اثالر مالاتریکس، اقالدام باله       
هالای مختلالف تحالت شالرایط بهیناله      ها در نمونهگیری آناندازه

بالاله دسالالت آمالالده نشالالان  GC-FIDهالالای نمالالودیم. کرومالالاتوگرام
هالا فیتواسالترول وجالود دارد کاله      دهند کاله در هماله نموناله    می

 3 گیری شد. شکل ا با شیوه افزایش استاندارد اندازهه مقادیر آن
هالا را همالراه بالا دو     کروماتوگرام محلول استاندارد فیتواسالترول 

 دهد.   نمونه حقیقی خامه نشان می
درصالد(   70مورد ) 21دست آمده نشان داد که در  نتایج به
نموناله   4نموناله خاماله سالنتی،     10های مورد مبالعه ) از نمونه

بنالدی   نمونه خاماله بسالته   7بندی شده و  بسته خامه پاستوریزه
هالا بالیش از حالد مجالاز      شده غیرپاستوریزه( میزان فیتواسترول

(. 17باشالد )  ها مبابق دستورالعمل استاندارد ملی ایران مالی  آن
هالایی کاله در آن مقالدار     بر اساخ ایالن دسالتورالعمل در نموناله   

درصد باشند، تقلالب صالورت    3ها بیشتر از  مجموع فیتواسترول
هالای مالورد    ها در نمونه است. مجموع مقادیر فیتواسترول رفتهگ

 است.  گزارش شده 2مبالعه در جدول 

 
ها به غلظت  محلول استاندارد فیتواسترول GC-FIDهای  کروماتوگرام .3شکل 

، (Aگرم بر کیلوگرم در استون )نسبت به هریک از آنالیت ها(  ) میلی 250

 ها گرم بر لیتر از هر یک از آنالیت میلی 5/0نمونه خامه اسپایک شده با غلظت 
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(B)  و دونمونه خامه (C,D )( .1پس از اجرای روش پیشنهادی :)

 سیتواسترول-(: بتا4(: استیگمااسترول و )3(: کمپسترول، )2استرول، ) براسیکا

هالالا و  بالاله دلیالالل اینکالاله مالالواد مختلفالالی از جملالاله پالالروتئین 

ممکالن اسالت در    های موجود در ماتریکس نموناله  کربوهیدرات

هالالا تالالداخل ایجالالاد نمایالالد، صالالحت روش  گیالالری آنالیالالت انالالدازه

های حقیقالی در کالارایی روش    پیشنهادی و اثر ماتریکس نمونه

هالالای مالالورد نظالالر از  پیشالالنهادی از طریالالق اسالالتخراج آنالیالالت 

هالای اسالتاندارد   های حقیقالی اسالپایک شالده بالا محلالول      نمونه

مختلالف تعیالین   هالای  های مورد مبالعه در غلظالت  فیتواسترول

 3(. مقادیر بازیابی نسبی به دسالت آمالده در جالدول   15گردید )

هالا در کالارایی   نشان دهنده تاثیر بسیار ناچیز مالاتریکس نموناله  

باشد. با توجه به اینکه این مقادیر در بالازه  روش پیشنهادی می

درصالالد قالالرار دارنالالد، اثالالر مالالاتریس نالالا محسالالوخ  120الالالی  70

 باشد. می

 

 

 شرقی های حیوانی در استان آذربایجان های مورد مبالعه در خامه مجموع مقادیر )نانوگرم در گرم( فیتواسترول .2ددول 

 10نمونه 9نمونه  8نمونه  7نمونه    6نمونه  5نمونه  4نمونه   3نمونه  2نمونه  1نمونه  ها مجموع فیتواسترول

 سنتیخامه 

 )سرشیر(

108×2/1 107×7/4 108×02/1 108×08/1 108×18/1 108×31/1 108×12/1 108×21/1 107×95/8 107×1/9 

شده  بندی خامه سته

 پاستوریزه

107×6/7 107×2 107×15/2 107×7/6 107×1/2 107×75/2 108×52/1 107×6/4 107×2/2 107×9/2 

شده                 بندی خامه سته

 غیرپاستوریزه

108×2/1 107×7 107×5/2 107×2 107×8/2 108×62/2 108×2/1 108×57/1 108×5/1 108×34/1 

 
 

 های خامه های از نمونه مبالعه اثر ماتریکس در کارایی روش استخراج فیتواسترول .3ددول

 مقادیر بازیابی نسبی ±انحراف استاندارد  

 6خامه  5خامه  4خامه  3خامه  2خامه  1خامه  آنالیت

 نانوگرم در گرم اسپایک شدند 100همه نمونه با مخلوط آنالیت ها به غلظت  

 96±5 96±6   96±4 96±6 99±5 92±5 براسیکا استرول

 96±6 93±5    95±4 95±5 102±6 98±6  کمپسترول

 97±5 94±7   97±8 94±6 99±5 90±4 استیگمااسترول

 98±3   95±6 96±7 97±5 98±6 98±5 سیتواسترول-بتا

 نانوگرم در گرم اسپایک شدند 250همه نمونه با مخلوط آنالیت ها به غلظت  

 96 ±5 97 ±5 99 ±5  94 ±4 97 ±5 96 ±5 براسیکا استرول

 95 ±6 95 ±6  98 ±6 96 ±5 96 ±7  89 ±7  کمپسترول

 103 ±5   98 ±5  96 ±6  96 ±6 94 ±5  94 ±6 استیگمااسترول

 98 ±8   96 ±6  95 ±7  98 ±7  98 ±6  93 ±5 سیتواسترول-بتا

 نانوگرم در گرم اسپایک شدند 500همه نمونه با مخلوط آنالیت ها به غلظت  

 94 ±6 99 ±5 96 ±8 97 ±5  95 ±5 92 ±6 براسیکا استرول

 90 ±5 97 ±5 97 ±8 92 ±6  96 ±6  94 ±5  کمپسترول

  92 ±9   98 ±6 95 ±5 93 ±5 89 ±7 95 ±6 استیگمااسترول

  90 ±4   96 ±5 94 ±7 91 ±5 94 ±5 96 ±5 سیتواسترول-بتا

 باشد خامه غیرپاستوریزه می 6و5های  خامه پاستوریزه و نمونه 4و3های  خامه سنتی )سرشیر(، نمونه 2و1های  نمونه                 
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  بحث 
 –های مهم در اجرای روش استخراج مایع یکی از پارامتر

مایع هموژن انتخاب نوع حالل استخراج کننده است. این 

حالل بایستی قابل اختالط با نمونه بوده و در حضور یک عامل 

سوم قابلیت تشکیل سیستم دوفازی را داشته باشد. همچنین 

ها را از نمونه داشته  د قابلیت استخراج آنالیتاین حالل بای

کننده در روش  اینکه حالل استخراج (. با توجه به18باشد )

 DLLMEکننده در مرحله  عنوان حالل پخش پیشنهادی به

های اتکتیک عمیق  شود، در این تحقیق از حالل استفاده می

ت که هم قابلیت اختالط با نمونه و فاز آبی را داشته و هم قدر

عنوان حالل  (  به19، 20استخراج باال و سمیت کمتری دارند )

استخراج کننده استفاده شد. حالل اتکتیک مورد استفاده در 

این روش از برقرار پیوند هیدروژنی ما بین کولین کلرید و 

 اتیلن گلیکول حاصل می شود.

بازده  HLLEکننده در مرحله  حجم حالل استخراج

دهد  تأثیر قرار می نتایج را تحت استخراج و تکرارپذیری 

صورت  طوریکه هر چه حجم حالل اولیه بیشتر باشد در این به

شود و  شده پس از استخراج نیز بیشتر می حجم فاز جمع

ای نیز کاهش  های تجزیه فاکتور تغلیظ کاهش یافته و سیگنال

(. ازطرفی با کاهش حجم حالل، کارایی 12خواهندیافت )

  یابد لذا حجم حالل یری کاهش میاستخراج و تکرارپذ

(. در این مبالعه نیز 21سازی شود ) کننده باید بهینه استخراج

ها کننده و رقیق شدن آنالیت با افزایش حجم حالل استخراج

ای کاهش یافت. الزم های تجزیهدر فاز آلی جدا شده، سیگنال

سیستم دو فازی  mL 2تر از های پایینبه ذکر است در حجم

 ل نشد.تشکی

منظور تشکیل  از یک عامل سوم به HLLEدر روش 

شود. در کار پژوهشی حاضر از آب  سیستم دوفازی استفاده می

عنوان این عامل بهره گرفته شد. آب به دلیل داشتن  دیونیزه به

ساختمان دوقببی غیرقابل اختالط با نمونه روغن بوده در 

شود. اختالط آب با  حالیکه به هر نسبتی در استون حل می

شود که قببیت مخلوط حاصله به نحوی  ث میاستون باع

-کلرید تغییر کند که بخشی از حالل اتکتیک عمیق کولین

همراه آب از مخلوط خامه جدا شده و یک  گلیکول به اتیلن

سیستم دو فازی تشکیل گردد. هرچه حجم آب بیشتر باشد 

مقدار حالل اتکتیک عمیق جدا شده از مخلوط خامه نیز 

رو حجم آب بایستی مورد بررسی  اینگردد. از  بیشتر می

 (.22قرارگیرد )

 DLLMEکننده در روش  انتخاب نوع حالل استخراج

کننده بایستی قابلیت  باشد. حالل استخراج ترین پارامتر می مهم

پخش در فاز آبی و حاللیت کمی در فاز آبی را داشته باشد. از 

باشد طرف دیگر این حالل باید دارای دانسیته متفاوت از آب 

(. در این کار پژوهشی 23آوری آن ممکن باشد ) تا جمع

آوری  های با دانسیته کمتر از آب به دلیل امکان جمع حالل

 (.24ها بدون سانتریفوژ انتخاب شدند ) آن

در اکثر موارد افزایش قدرت یونی محلول آزمایشی سبب 

های آنالیت به حالل )آب(  کاهش میزان دسترسی مولکول

های هیدراته در اطراف  ه دلیل تشکیل کرهشود که ب می

( در نتیجه افزایش 7باشد ) های حاصل از انحالل نمک می یون

کارایی استخراج دور از انتظار نیست. از طرفی افزودن نمک 

انتشار  تواند باعث افزایش ویسکوزیته فاز آبی شده و ضریب می

هش تأثیر قرار داده و منجربه کا آنالیت را در فازآبی تحت 

راندمان استخراج گردد لذا یکی از پارامترهای مهم در اکثر 

سازی دارد، مقدار  های استخراج که نیاز به بررسی و بهینه روش

 (. 25باشد ) نمک می

منظور ارزیابی کارایی روش پیشنهادی در استخراج  به

ای روش حاضر از  های گیاهی، برخی پارامترهای تجزیه استرول

گیری، حد تشخیص، تکرارپذیری  دازهقبیل محدوده خبی ان

استاندارد(، درصد بازیابی و مدت زمان  )بصورت درصد انحراف

ها  کار رفته برای استخراج این آنالیت استخراج با چند روش به

به آن  4های مختلف مشابه مقایسه شد که در جدول از نمونه

ال و قابل  است. تکرارپذیری روش حاضر ایده  اشاره شده

های ذکر شده در جدول است. مقادیر  با سایر روشمقایسه 

گیری و حد تشخیص به دست آمده در این مبالعه  اندازه حد

های انجام  ها حتی روش تر و قابل مقایسه با سایر روش پایین

باشد. کارایی نسبتا پایین روش خصوصال  می GC–MSشده با 

 در استخراج دو آنالیت کمپسترول و بتا سیتواسترول مشهود

شود. از  ای بودن استخراج مربوط می است که به دو مرحله

توان به کوتاه بودن زمان  های بارز روش حاضر می گی ویژه

 استخراج اشاره کرد.
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 مشابه های های خامه حیوانی با روش ها از نمونه مقایسه کارایی روش پیشنهادی در استخراج فیتواسترول .4ددول

 نمونه روش استخراج

 

 محدوده خبی

 )نانوگرم در گرم(

 حد تشخیص

 )نانوگرم در گرم(

انحراف استاندارد 

 نسبی )%(

راندمان 

 استخراج

 زمان استخراج

 )دقیقه(

 منبع

 26 ~25 75-90 9/3-2/6 52/0-6/3 12-8000 روغن خوراکی الف

 27 ~50 75-90 2/2-6/9 300 2000-2×106 روغن گیاهی ب

 28 ~130 41/97 2/2-3/3 120-290 16000-25600 روغن تخم کدو ج

 حاضر روش ~10 52-74 9/5-8/8 92/0-1/2 1/2-500 خامه حیوانی د

 گازی مجهز به اسپکترومتر جرمی با کروماتوگرافی   شده مایع جفت-شده با ریز استخراج مایع الف: استخراج فاز جامد پخشی تلفیق

 ای شده به کروماتوگرافی گازی مجهز به مجهز به دتکتور یونیزاسیون شعله جفتب: استخراج فاز جامد 

 ای شده به کروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور یونیزاسیون شعله مایع جفت-ج: استخراج مایع

 ای ر یونیزاسیون شعلهگازی مجهزبه دتکتو شده با کروماتوگرافی مایع پخشی جفت-شده با ریزاستخراج مایع مایع تلفیق-د: استخراج مایع

 

 

 گیری نتیجه

مالایع  -هالای اسالتخراج مالایع    این کار پژوهشی ترکیب روش

مایع پخشالی بالرای اسالتخراج و    -هموژن و میکرواستخراج مایع

های استیگمااسترول، براسیکااسالترول،   تغلیظ فیتواسترول پیش

خامالاله حیالالوانی  هالالای سیتسالالترول از نمونالاله-کمپسالالترول و بتالالا

از آب باله   HLLEاستفاده شد. در اجرای این روش، در مرحلاله  

 دهنده سیستم دوفازی استفاده شد.   عنوان عامل تشکیل

هالای   آمیزی بر روی انواع نمونه طور موفقیت روش مذکور به

دسالالت آمالالده نشالالان دهنالالده  خامالاله انجالالام گرفالالت و نتالالایج بالاله

تشخیص  طوریکه حد  باشند به ای مبلوب می های تجزیه پارامتر

-4/6و  92/0-1/2گیری در ایالن روش باله ترتیالب     و حد اندازه

 نانوگرم در گرم باله دسالت آمدنالد. دقالت روش بالر اسالاخ       1/2

 8/8تالالا  9/5درصالالد انحالالراف اسالالتاندارد نسالالبی در محالالدوده   

 شد که نشان از تکرارپذیری باالی روش مذکور دارد. گزارش

داد کاله مقالدار مجمالوع     های حقیقی نیز نشالان  آنالیز نمونه 

 3های مورد مبالعه بالیش از   درصد نمونه 70ها در  فیتواسترول

ه حالاکی از  درصد بوده و مغایر با استاندارد ملی ایران اسالت کال  

هالای   اختالط چربی حیوانی و طبیعی موجود در شیر بالا روغالن  

 باشد. گیاهی می
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Background and Objectives: Food quality and safety control is an important part of the public health assessment of 

food adulteration has been a key issue in recent years. Cream is a product containing milk fat and is one of the most 

expensive and widely consumed edible fats, which is often targeted for cheating by mixing various vegetable oils with 

natural milk fats. A way to detect this type of fraud is to assess phytosterols in this dairy product. 

 Materials & Methods: In this study, homogeneous liquid-liquid extraction method combined with dispersive liquid-

liquid microextraction method was used for the extraction of stigmasterol, brassicaestrol, compesterol and β-sitestrol 

from animal cream samples. Samples were analyzed using gas chromatography-flame ionization detection method. To 

achieve high efficiency, effects of various factors in each extraction step, including type and volume of the extraction 

solvent, volume of the separating agent, speed and duration of centrifugation in the homogeneous liquid-liquid 

extraction step were investigated and optimized. Moreover, type and volume of the extraction solvent and salting effects 

in the dispersive liquid-liquid microextraction step were investigated and optimized as well. 

Results: The suggested method was successfully carried on on cream samples. Limit of detection and limit of 

quantification of the method were in ranges of 0.92–2.1 and 2.1–6.4 ng/g, respectively. Method included a proper 

precision with relative standard deviation of less than ≤ 8.8 for intra and inter-day precisions. Results showed that the 

total phytosterol content in 21 samples (70%) was more than 3%, contrary to the legal limits by the Institute of 

Standards and Industrial Research of Iran. 

Conclusion: Results of this study have verified that the suggested method is simple and reliable, including short 

analysis time and high ability to extract and measure phytosterols from animal cream samples. 

Keywords: Cream, Phytosterol, Gas chromatography, HLLE, DLLME 
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