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 چکیده

ساده نیست، از آنجا که به طور قابل توجهی دارای قطبیت و فاقد کروموفور است. که  هااگر چه تجزیه و تحلیل چربی

 هرفت در تجزیه و تحلیل چربی بودممکن استت ستهو ت تیت یس اسرکفروففومفری را که به و وا لامل ا لی  یی

 ردازد. ما هر دو می هااز تجزیه و تحلیل چربی کاهش دهد. قستمت او  از این تحیی  به مرور آررین تحوت  سری 

ه ی تحلیلی و جداسازی، شناسایی و اندازهاکنیا و تکنیکمیی مففاو  را بررسی هاستیستفا اسف رال  یرید از بافت

 دهیا.میگیری چربی را ارائه 

ی ا کفروفورز را هاو رو  ی ستتتنفی کرومتاتوگرافی تیته نازو، کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی مای هتامتا رو 

تو تی  و درباره کاربرد طی  ستنجی جرمی، رزونانم ماناطیستی هستفه ای و طی  سنجی ارت اشی بحا رواهیا 

 کرد.

 مقدمه

و  هادانمیت ری  جهانی میتتت اتتتی از  یرید هنوز به طور گستتتفرده  دیرففه نیتتتده استتتت. اگرچه بییتتتفر شتتتی

کنند با توجه به تحیییا  رود ت ریفی ارائه کرده اند و بر آن میی ی کار که با این محاتتتوت  طب هادانمیبیوشتتتی

که  کنند: گروهی از ترکیبا میرا تو ی   هاراسخ هسفند. در بسیاری از کفب درسی به طور کلی به این شکل چربی

ه کننده هسفند، از آنجایی یی کامال گمراهاباشند. هر چند این چنین ت ری میی آ ی هادارای حال یت بات در محلو 

ی آ ی هاکه بستتیاری از مواد که به لنوان چربی در ن ر گرففه شتتده اند به طور کستتفرده ها در آ  و ها در حال 

 محلو  هسفند.

کریستت ت ری  رود را محدود به اسففاده از ا طالا چربی به اسیدهای چر  و میفیا  آنها و موادی که از بیوسنفز 

( در تال  برای رسیدن به سیسفا 2(. فاهی و همکاران )1کند )میشتود میط به این ترکیبا  آزاد و یا لملکرد مربو

کوچک آبگریز یا آ  دوستتتت که  هامو کو را ت ری  کرده اند:  ها، این چنین چربیهاطبیته بنتدی جتام  بته چربی

 ،  لی کفیدها و ...( وهاسفر )اسید چر ممکن استت به طور کامل و یا در ب یی از آن هسفه ی کربنی نامفیارن تیو ا

ی ایزو رن ) رنو ، اسفرو  و ...( وجود دارد. برای اهداف کروماتوگرافی دسفه بندی در هایا کربوکاتیون نامفیارن واحد

 این دو گروه مناسب است.
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او یه حا ل  چربی ستاده به این شتکل ت ری  شتده استت که، در هیدرو یز آنها در هر مو  حداکور دو نوص محاتو 

 شود.

 شود.میدر هر مو  سه و یا بییفر محاو  او یه حا ل  هایی هسفند که در هیدرو یز آنهای مرکب چربیهاچربی

برای بستیاری از اهداف،  یریدهای مرکب شتامل گلیستروفستفو یرید )فستفو یریدها( که مفیکل از یک ب ش فسفر 

امل مویه کربوهیدرا  که ش د )گلیکو یرید و گلیکواسفنگو یرید(قطبی و یک ستفون گلیسترو  هسفند و یا گلیکو یری

 1جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در جدو  شتتتماره توانند به راحفی به طور می هاباشتتتد که اینمیقطبی 

 بینیا.میرا  هااشکا  م فل  چربی

ی هانجیره طویل  لیمر استتفیل کوآ با گروهی استتت که به وستتیله زها( گروه مفنولی از مو کو FASآستتیل چر  )

ما ونیل کوآ یا مفیل ما ونیل کوآ ترکیب شتتده استتت. ستتارفارهای دارای یک گروه گلیستترو  به دو دستتفه تیستتیا 

(، به طور لمده از منو، دی و تری گلیسترو  تیتتکیل شده است و گلیسروفسفو یرید GLSشتوند: گلیسترو یرید )می

(GPSکه با اتاتتا  یک گ ،) ی گلیستترو  هیدروکستتیل استتفریفه ت ری  هاگروهروه فستتفا  )یا فستتفانا ( به یکی از

( نیز های چر  مانند استتیدهای چر ، ا کل چر  و استتفرهای چر  )مو هاشتتوند. دیگر ترکیبا  از جمله زنجیرهمی

ک مستتیر بیوستتنفزی ( از یPRs( و  رو انو  چر  )STsی چر  )هاشتتوند. استتفرو میدر این گروه در ن ر گرففه 

آشکاری از  شوند، اما تفاو میمیتفرو با  لیمریزاستیون دی مفیل آ یل  یروفسفانا ا ایزو نفیل  یروفسفانا  رارل 

( را ت ری  کرده اند که شتتامل یک SPs حاظ ستتارفار نهایی و لملکرد دارند. دیگران به روبی گروه استتفنگو یریدها )

 ار ا لی رود هسفند.فایه زنجیره ای بلند به لنوان سار 
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 های ارفااری آنها: اشکا  م فل  چربی و لالمت1  وجد

 

به طور مسفییا با قند در ارتباط هسفند. رده ی آسیل چر  های است که گروهها( شتامل چربیSLsستاکارو یریدها )

میکروبی است؛ که از  لی  و مناب  ی گیاهان هاباشد، که گروه مفنولی از مفابو یتمی( PKsآرر شتامل  لی کفیدها )

ه ی مکانیسمی میفرو با سنفز اسید چر  بهایی با ویژه گیهامریزاستیون استفیل و زیرواحد  روبیونیل توسآ آنزیا

 ست.هاشامل سارفار یک ترکیب از هر رانواده از چربی 1شکل شماره  آیند.میوجود 
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 های چربیها: انواص رانواده1شکل 

بفدا به لنوان مواد تیتتکیل دهنده ایتتاو ستتلو ی و یا به لنوان ستتورت برای تو ید انرری در ن ر گرففه  یریدها در ا

ی دو  لمل کنند. در واق   یرید جدا از هاتواند به لنوان  یش ستتتازهایی برای انفیا  دهندهمیشتتتد و همننین می

 بافت حیوانی و گیاهی و همننین به لنوان یکاینکه در حفظ ستارفار ایتاو سلو ی با تیکیل دو تیه فسفو یرید در 

تواند محیآ میکند، میدر ستلو   سفانداران( ایفای نیش  Triasylglycerolفر  ا تلی خریره انرری )به لنوان موا  

ی های ایتتایی باشتتد. لالوه بر این، چربیهای ایتتاو در فرآیندهاآبگریز مناستتبی برای انجا  ف ل و انف ات   روتنین

ی ها(. سیگنا 3،4ی دارل سلو ی باشد )های دو   یا   یریدی تو ید شتده توستآ آنزیاهاو منب  انفیا  دهندهایتا

یاو انفیار آزادانه در ا هارستد کیفیت مففاوتی از ن ر  ارادایا سیگنا ی داشفه باشد؛ زیرا که چربیمی یریدی به ن ر 

 توانند در ویزیکو  قبل از انفیتتارمیی  یریدی نهاد که انفیا  دهندهتواند این باشتتمی هایابند. یکی از استتفدت می

شوند. به این میگیرد تو ید میخریره شتوند. به طوری که آنها االب در محل میت اتی که واکنش در آنجا  تور  

ون راص در دری حامل هاتوانند آزادانه حرکت کنند و ملز  به  روتدینمیی ستتتیگنا ی  یریدی نهاترتیتب مو وکو 

 سر  هسفند. 
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 های م فل  تجزیه و تحلیل چربیهاراه: 2شکل 

برای زندگی  روری هسفند. به  ها(. بسیاری از چربی5،7ی مفنوص و مهمی در تادیه و سالمت دارند )هانیش ها یرید

 فا  ینو نیک )اسید ( و اسید آx-6لنوان موا  انستان به برری از استیدهای چر  مانند  ینو نیک استید )اسید چر  

تواند از  یش سازهای ساده در رریا ادایی آنها را سنفز کند. با این حا  هیدارهای می(نیاز دارد، زیرا بدن نx-3چر  

ی راص به ویژه کلسفرو  و اسیهای چر  ترانم که لوامل رطرناو هاجدی درباره ستطوا ایر طبی ی برری چربی

باشتتد وجود دارد. ماتترف باتی چربی رطر چاقی، دیابت و فیتتار رون را می هاریدر میان دیگر بیماقلبی  هابیماری

 های کاربردی حا تتتل از تجزیه و تحلیل چربیهایکی از برنامه هادهتد. لالوه براهمیتت بیو وریکی چربیمیافزایش 

ن فسفو یریدها بییفری باشد.اسیدهای چر  تری آسیل گلیسرو  ومیاز رریا ادایی  هارارل ستارفن این نوص چربی

 شوند.میو اداها دارند.  یریدها همننین در تو ید  واز  آراییتی و بهداشتتفی بستتیار استتففاده  هامیدار را در روراکی

بسفگی دارد. اطاللا  بییفر درباره اسففاده از  یریدها در مواد  هاستالمفی و حفظ سارفار  وست به حوور نوص چربی

 ی زیسفی، مواد  وشیی وها، سورتها، محاوت  آراییی، روان کنندههاریدی، سورفاکفانتادایی، مواد شیمیایی  ی

را در ن ر بگیریا، بهبود و توستت ه  هااگر ما تما  این جنبه(. 8باشتتد )میجوهر، و ستتایر محاتتوت  در دستتفر  

 ینی استتاستتی استتت. با این ی للمی،  تتن فی، کیتتاورزی و باهادر کار های تجزیه و تحلیل جام ی از چربیهارو 
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توانند به طور قابل توجهی در قطبیت و لد  وجود میمواد ستتاده ای برای تجزیه و تحلیل نیستتفند، که آنها  هاچربی

 کروموفورها که ممکن است سهو ت تی یس اسرکفروففومفری را کاهش دهد.

ل ستته مرحله استتت: ا  ( استتف رال از ی تحلیلی برای ت یین ترکیبا   یریدها و میتتفیا  آن شتتامهادر ا تل، رو 

 یهانمونته،  ( جتداستتتازی آنتا یفیکی )بته رو  کروماتوگرافی یا ا کفروفورز، اما گاهی اوقا  به د یل وجود رویکرد

(، جداسازی آنا یفیکی همییه مورد نیاز نیست( و ل( شناسایی و ت یین و تی یس MS)میبا طی  ستنجی جر جدید

 .هاچربی

از منب  رود، تجزیه و تحلیل برای تیتت یس  هااین م نی استتت که  م از استتف رال موف  از چربیبه  هااین رو 

 ترکیبا راص انجا  شود.

ن توانیا از آنها برای ت ییمیسه مرحله ا لی در تجزیه و تحلیل چربی و همننین ابزارهای آنا یفیکی که ما  2شتکل 

 دهد.میاین نوص ترکیبا  اسففاده کنیا نیان 

 نتریی چر  اشتباص یکی از استاسیهاستت. اکستیداستیون استیدهانا  ایدار بودن آن هایتکل دیگر در آنا یز چربیم

گیرند ترکیبا  اکسیداسیونی فرار میی اشتباص نیده در م ر  هوا قرار هابوده. هنگامی که چربی هاواکنش در چربی

ده ی اشتباص نیهای مها در اکستیداستیون چربیهااز فرایندگیرد. لالوه براین یکی دیگر میو  ینیده فراوانی شتکل 

وفیل، )کلر های اکستیژن ف ا  است. اکسیژن ف ا  تو ید شده در حوور حم گرها )مانند برری رنگدانههاتو ید گونه

ز است که ن ر بسیاری امیکنند واکنش مهمیهموگلوبین( یا فلزا  )مم، آهن و ستر ( که اکستیداسیون را کاتا یز 

د ی چر  به شکل  یونهای دوگانه در اسیدهای بیو وریکی را به رود جلب کرده است. اکسیژن به  یوندهادانمیشتی

شود، و هر  یوند دوگانه ا افه در میبار ستری فر از او نیک اسید اکسید  22کند.  ینو نیک استید میحمله   راکستید

دهد. فسفو یریدها که حاوی میدار زیادی اسیدچر  میرابر افزایش ب 4یا  2اسید چر  میزان واکنش اکسیداسیون را 

ی ایر هاایر اشتباص هستفند، به طور لمده  ینو نیک و آراشتیدونیک اسید، بییفر مسف د اکسید شدن هسفند. ب ش

برابر بزرگفر از ب ش تری آستتیل گلیستترو  استتت. اطاللا  کامل تری درباره اکستتیداستتیون  17اشتتباص فستتفو یرید 

 ( مطا  ه کرد.12و  1،1توان در مناب  )مییریدها را  

هدف ما از این بررستتی این استتت که به ارائه یک نمای کلی از تمامی امکانا  که یک محی  برای ت یین و تو تتی  

 و میایسه آنها  نیاز دارد برردازیا. هاچربی
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 استخراج لیپید از نمونه

شتوند، اما مراحل اسف رال قبل از تجزیه و تحلیل تز  میآزاد رود ظاهر نبه طور لمده به فر   هااز آنجایی که چربی

کار  4تواند می، محی  هارستتد، با توجه به میتتکل آنا یزی چربیمیاستتت. زمانی که یک نمونه برای تجزیه و تحلیل 

ی از لاتتتاره و ل( ا  ( جداستتتازی چربی از نمونه،  ( حدف هر گونه ترکیبا  همراه ایر چرب ینیتده انجتا  دهد: 

کند میدر موارد راص دو مرحله او  هدف آنا یز را میتت س  (.12و  11جداستتازی گروه رانواده  یریدها از لاتتاره )

)برای موا ، زمانی که ما ب واهیا چربی کل یا چربی را تی را از نمونه ادا جداسازی و شناسایی کنیا(. ترکیبا  به 

 رال و به ویژه به حال  بسفگی دارد. حال  ایر قطبی )مانند هگزان، اتر یا دستت آمده از لاتاره چربی به رو  استف

توان برای استتتف رال  ییتدهای رنوی )مانند، استتتفرهای چر  و آستتتیل می( را supercriticalکربن دی کستتتیتد 

ید و اسید چر  ر( به کار برد.  یریدهای  ینیده تر و قطبی تر )مانند، فستفو یرید،  یرو  روتنین، گلیکو یهاگلیسترو 

ی اهی قطبی تر )مانند، مفانو  یا استتتفونیفریل( دارند. در استتتف رال چربی از مواد ادایی و بافتهاآزاد( نیاز به حال 

به طور قابل توجهی با شتتبکه  روتنینی همراه استتت، هوتتا مواد اطراف  هام فل  بیو وریکی، لمدتا زمانی که چربی

ی م فل  هوا اسیدی هاداسازی ت یین را یت ب واهیا انجا  دهیا. رو چربی تز  استت؛ به راوص اگر یک ج

شود. انف ا  این رو  به نمونه و هدف تجزیه و تحلیل بسفگی دارد. به میزیادی استت که استففاده  یهابرای ستا 

شتتود. یمد طور م مو  یک تفکیک فاز بین حال  ایر قابل امفزال با چربی  ارتییتتن بندی شتتده در فاز آبگریز ایجا

 هاا  حال ترکیب ترینی گوناگون و ترکیبا  حال  ت یین کننده نوص ترکیبا  اسف رال شده هسفند. اما رایجهاحال 

Folch (13 )میالدی توستتآ  1172(. این دستتفاورد در اوارر 14کلروفر  و مفانو  در مرحله دو  استتف رال استتت )

و حجا باتی محلو  نمکی برای شتتستتفن اجزای ایر چربی  1:2 توستت ه داده شتتد و از کلروفر  و مفانو  به نستتبت

ستیستفا حال  او یه یک سیسفا دوگانه است، در طی فرایند اسف رال به یک سیسفا سه تایی شامل  استففاده کرد.

ده لالوه بر این نمک اسففاده ش شود.میی م فل  بسفه به میزان آ  نمونه تبدیل هاکلروفر ، مفانو  و آ  در نسبت

که در تیتتکیل امو ستتیون نیش ا تتلی را دارد یکی از میتتکال  لمده این رو  بود، ب دها این رو  برای استتف رال 

برای اسف رال حداکور چربی با  Flochشود. تاییرا  در رو  اسف رال می یریدها بهینه ستازی شده و هنوز اسففاده 

 ی م موت او ین مرحله از فرایند تجزیه و تحلیل ی آهتا(. استتتف رال بتا حال 15و  17،1کتارایی بتات انجتا  شتتتد )

ی م فل  جداستازی چربی ممکن است مففاو  باشد. از ن ر ما وا   است، هاستت، بنابراین نفایج بین گروههاچربی

رواهد تمامی  یریدهای ستاده و مرکب را از بافت با شتیوه کمی اسف رال کند، به طور م مو  از میزمانی که محی  
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ی استتف رال را بررستتی هاکند. هر چند در این تحیی  ما دیگر رو مییا انواص دیگری از آن استتففاده  Flochرو  

با ی م فل  روشتتتی هاکنیا. برای به حداقل رستتتاندن ت ریب و انجا  مراحل به طور رود کار و همزمان از نمونهمی

ی هاده که در آن نیازی به م لوط قستتمت( تو تتی  شتتSPE) solid-phase extractionدستتفگاه رودکار با  روتکل 

برای  ESP(. تاییراتی در جهت بهود در رو  18دهد )میحجا حال  مورد نیتاز را کاهش  ESPحال اآ  نیستتتت. 

ی ها(. در اینجا برری از اسفراتژی11و ترکیبا  مرتبآ در جاهای دیگر منفیتر شتده است ) هاتجزیه و تحلیل چربی

یی که به  تتتور  هاکنیا. یکی از رو میی راص و یا از نمونه راص را بیان هاو  چربیموجود برای استتتف رال مدا

به  ور  دسفی یا اتوماتیک است )به  Soxhletشتود، استف رال میبرای استف رال از نمونه جامد استففاده گستفرده 

وان یک استتتفاندارد بین ا مللی به لن AOAC( که با 21) Ankom( یتا 22) Soxtecلنوان موتا  استتتف رال چربی 

 focused)به لنوان موا ، استتتف رال  Soxheltشتتتوند. تاییراتی برای کامل شتتتدن استتتف رال میتیتتت یس داده 

microwave Soxhlet (22،24 و یا استف رال )ultrasound Sohlet (23 به تازگی مطرا شده است. در اسف رال به ))

 magnetron (MAEظرف در بستتتفه در برابر تابش از یک  ی آ ی و نمونه در یکها(، حال MAEکمتک مایکروویو )

ی مای  با های اریر تکنیکهابا این حا  در سا  (.27گیرد )میجوی( قرار  MAEتحت فیتار( یا با یک قستمت باز )

( و استتف رال مای  تحت فیتتار SFE) supercritical( به لنوان  موا  استتف رال مای  high-diffusion fluidنفوخ بات )

(PFE به لنوان جایگزین برای رو )ها(  ی م مو  مطرا شده اند. مای ا  نفوخ باتhigh-diffusion fluids  در حا )

ستارت هستفند که توانایی افزایش دما و کنفر  فیتار مای  را دارند. بات بردن دما به د یل افزایش  ریب نفوخ، بالا 

شود. با اسف رال نمونه هدف در درجه حرار  و میزمان اسف رال افزایش میزان استف رال و در نفیجه کوتاه تر شدن 

مانند و گاز مانند، م موت رواص مای   SFE(. 22یاید )میفیتار بات، میزان انفیار و دف  به طور قابل توجهی افزایش 

ز نمونه جامد در ی آ ی اهاشتتوند( را برای استتف رال آنا یتمیدی اکستتید کربن )گاهی با ا تتالا کننده آ ی م لوط 

(. تاییرا  کا چربی در هنگا  اسف رال، 25کند )می  ش  supercriyical fluidدر  53اatm8و فیار  41اc°1دمای 

را  SFEاستتت. لالوه بر این تجهیزا   SFEی رو  هاستتهو ت حدف حال  از لاتتاره و لد  ستتمیت، برری از مزیت

دهد که تیریبا تما  تجزیه و تحلیل می، بنابراین این فر تتتت را ی کروماتوگرافی منفیل کردهاتوان به ستتتیستتتفامی

( در دستتفر  تجاری ASEنیز به لنوان استتف رال با حال  شتتفا  دهنده ) PEFچربی به طور رودکار انجا  گیرد. 

سففاده ا به طور مفوا ی از بافت نمونه به کمک فیار و گرما هااستت، که با استففاده از حال  آ ی برای اسف رال آتا یت
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دهد. اطاللا  میی مای  نفوخ بات نیتتان هارا به تکنیک Soxhletمهمفرین تکامل استف رال  4(. شتکل 28شتود )می

 (.12،21ی ت اای تر  یدا کرد )هاتوان در بررسیمیی اسف رال چربی را هابییفر درباره تکنیک

مانند، که باید در یک حال  می ت ریک باقی نی را س چربی به اکسیداسیون حسا  هسفند. آنها در حاهالاتاره

خریره گردد.  c°22ایرقطبی )به لنوان موا ، هگزان یا کلروفر ( و در درون شتییه حاوی نیفرورن اتمسفر در دمای 

( خریره گردد. برای نگهتداری طوتنی مد  باید در ظروف c°3-2توان برای متد  کوتتاه نیز در دمتای ی نتا  )می

(. در هر  ور  ما نیاز به تاکید بر اهمیت آماده سازی نمونه 1رایآ رالو و کامال سربسفه خریره شود )مناسب و در ش

استفاندارد و فرایند نمونه گیری داریا. در حا  حا ر هی  رو  و ابزار واحدی که در یک آزمایش به  ور  یکرارچه 

ی زیادی در های کند ارائه نیده است. هر چند تال تما  اجزای چربی بافت، ستلو  و یا هر نمونه دیگر را اندازه گیر

ی آنا یزی بسیار تاثیر داشفه است، اما ها(. این  یینهادا  در بهبود و توس ه ابزار42این زمینه  تور  گرففه استت )

 هنوز باید به طور جداگانه اندازه گیری شوند. هابسیاری از انواص چربی

 ی کروماتوگرافی و الکتروفورزهاروش

ی شتتیمیایی چربی در اداها استتففاده هاتواند برای ارزیابی کیفیت و ویژه گیمیشتتیمیایی کاربردی ستتیاری از مواد ب 

(، SVبسیار مفید بوده است، اما لدد  ابونی ) های کروماتوگرافی در شتناستایی اجزای م فل  نمونههاشتود. تکنیک

االب برای تو ی  کیفیت چربی مورد اسففاده قرار ( هستفند که PV(، استیدیفه و لدد  راکستید )IVشتارس یدی )

( و محفوای استتید چر  آزاد IV(، ت داد ترکیبا  ایر اشتتباص )SVبرای ت یین درجه رلوص ) هاگیرد. از این رو می

ی مدرن تر به سرلت در هاگیرد، اما رو میهنوز مورد اسففاده قرار  هااگرچه این رو  شود.می)استیدیفه( اسففاده 

ی کنفر  کیفیت مواد ادایی هستتفند. به طور هابه ویژه در آزماییتتگاه هاحا   ییتترفت و جایگزین شتتدن این رو 

( جداستتازی FLD)flame-ionization detection کردند و با می( آنا یز GCرا با کروماتوگرافی گازی ) هام مو  چربی

تزری  با یک میدار راص فیتتار ب ار باید در میابل گرما  محدود استتت، زیرا ترکیبا  به هنگا  GCشتتدند. کاربرد می

را در هنگا  بر رورد  labilityتوانند میکال  تجزیه را در شرایآ نوسانا  و می ایدار بمانند، اگرچه اگر چه میتفیا  

تر بوده  تز  ممکن است دشوار derivatizationی زیسفی های شتیمیایی ساده را حل کند. برای مو کو هابا مو کو 

 derivatization، هیدرو یز، هاتواند شامل جداسازی گروه چربیمیو شتامل مراحل مف ددی باشد. آماده سازی نمونه 

یادی محلو  قلیایی با میدار ز refluxبا حرار  دادن تحت  ندتوانمی.  یریدها را (41و یا تجزیه در اثر حرار  باشتتد )
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ی چر  آزاد و هر گونه محاوت  هیدرو یز محلو  در آ  )ب ش  ابونی شونده( ا کللی رقی  هیدرو یز کرد. اسیدها

شوند. ب ش میگرففه  GCو ترکیبا  ایر قطبی، ایر  تابونی شتونده به طور جداگانه برای تجزیه و تحلیل بییفر با 

فه در فر  آزاد یا اسفری ایر  تابونی شونده بدون هیدروکربن، ا کل با زنجیره بلند )ا کل چر ( و اسفرو  در نمونه در

از میتفیا  مفیل استتفر اسید  GCبه طور م مو  توستآ  هاو روان هاا تل وجود دارند. ترکیبا  استید چر  چربی

ی اسید چر  از گلیسرو  )آسیل ها(. چربی و روان لمدتا شامل اسفر1شود )می( دوباره حل FAMEچر  مربوطه )

ی آ یفاتیک هسفند. تباد  هاا کلی طوتنی یهاو زنجره هاد چر  استفرو ی استیهاگلیسترو ( با میادیر کمفر استفر

ها از اسفرهای اسید چر  موجود در اداها به کار گرففه FAMEتواند برای تیتکیل میاستت که میاستفری مکانیست

اسففاده شود.  هاFAMEتواند در یک محیآ مفانو ی به فر  میشتود. مواد قلیایی یا استیدی حا تل از تباد  اسفری 

ها از ب ش FAMEتواند به من ور آماده سازی میاگر هیدرو یز قبال انجا  شده باشد، تنها اسید حا ل از مفیالسیون 

م موت در فاز مای  بسیار قطبی به دست  هاFAME تابونی شتونده به کار برده شود. ترکیبا  جداسازی شده توسآ 

،  روری هاFAMEشوند. برای شناسایی قط ی میه و درجه اشتباص جداسازی با توجه به طو  زنجیر هاآمده و آنا یت

را میایسته کرد. چون که تما  استیدهای چر  استتفاندارد به  ور   هااستت که زمان بیای استفاندارد با همان نمونه

چر  شتتوند. جداسازی اسیدهای می( تو تتیه IRو مادون قرمز ) GC-MSی هاتکنیکتجاری در دستفر  نیستفند، 

آید، و ترکیب با انواص دیگر کروماتوگرافی میمنحاتترا به دستتت ن GCستتیم و ترانم به طور م مو  با استتففاده از 

(. اگرچه این کمیت گداری بات و فیترده ستازی کار آماده ستازی اطاللا  42ممکن استت برای این کار تز  باشتد )

یک مرحله مها در تجزیه و تحلیل استتتت،  هاFAMEل برد. تیتتتکیمیستتتارفاری مربوط به ترکیب چربی را از بین 

ها، ا تالا ستارفار اسیدهای چر  )به لنوان موا ، تاییر در ایزومرهای FAMEاستیدهای چر  به میتبدیل ایر ک

ها ممکن است در اطاللا  به دست آمده تاثیر داشفه باشد. به FAMEفوتایی و هندستی( و تیتکیل مانولا  ایر 

دهد اما دارای یک محدودیت قابل توجه استتت: زمان بر مینفایج روبی  GCفت که رو  م مو  توان گمیطور کلی 

 بودن این رو .

طو  بکیتتد. با این حا  جداستتازی با  هاتواند ستتالتمی، هادر واق  جداستتازی قابل قبو ی از یک نمونه مانند چربی 

GCباشد. برای موا  جا ب است که در باره ی میبات ی مدرن در حا  همگرایی به سمت ترکیبی از سرلت و دقت ها

را نیتتان دهد بررستتی  GCتواند نفیجه میی م فل  چربی ستتری فر های مطا  ه شتتده در بافتهاFAMEاینکه کدا  

ها را از FAMEنوص از  47ی میتتابه ها( با استتففاده از استتفراتژی43و همکاران ) Bondia Pons(. 44 تتور  گیرد )
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توانند برای جداستتازی مستتفییا تری آستتیل میها همننین GCدقییه جدا ستتازی کردند.  4ا2ن در  الستتمای انستتا

ی ها( استففاده شتود. تجزیه و تحلیل به طور م مو  در دمای بات در ستتفونCNبا توجه به ت داد کربن ) هاگلیسترو 

هی از رانواده تری آستتیل گلیستترو  بر شتتد، در این مورد تنها گرومیانجا  ایر قطبی یا با قطبیت کا و انفیتتار کا 

را به  CNی بییفری از گروه هارانواده توانمیبه دست آمده است. اگر از فاز ثابت قطبی تر اسففاده شود  CNحسب 

 دست آورد.

به  تتور  تجاری  GC-FTIR( تبدیل کرد. ستته نوص GC-FTIR) IRبه  Fourierرا با تاییر  GCتوان میلالوه بر این 

 GC-FTIR)بییتتفرین کاربرد را دارد(. از  light-pipeو  matrix isolation ،direct-isolationستتفرستتی استتت: قابل د

(. اگرچه لد  حستاسیت میکل لمده آن است. به همین 47توان استففاده کرد )می هاFAMEبرای شتناستایی انواص 

کنند. میا تتتافه  GC-MSومری به ی ایزهاد یل لمدتا یک ابزار ا تتتافی برای شتتتناستتتایی و جداستتتازی ستتتارفار

شده است و هنوز میاسففاده  هابود که برای ارزیابی چربی( او ین رو  کروماتوگرافی TLCکروماتوگرافی تیه نازو )

ی ها(. این رو  بسیار رو  توبیت شده است که اجازه اربا گری سری  نمونه45،42گیرد )میها مورد اسففاده قرار 

با  هادهد و اجازه جداستتتازی چربیمیدهد. اطاللا  بستتتیار ماید را با کمفرین هزینه به ما میبه ما مورد مطا  ه را 

دهد. حفی اگر در رو  او  نیاز به تجهیزا   ینیده نبود الما  نمونه مناسب میقطبیت مففاو  را در یک بارگداری 

این حا  دارای دو  به من ور دستتتفیابی به لملکرد رو  آنا یز تز  استتتت. با هاchromatoplateبرای تهیته رودکار 

 میکل لمده است؛ قدر  تفکیک  ایین و حساسیت کا.

(، م موت با کمیت چگا ی همراه شتتده استتت. به HPTLCی اریر کروماتوگرافی تیه نازو با کارایی بات )هادر ستتا 

رای ب هااین رو   ور  گرفت، اما ت داد کمی کاربردی در آنا یز چربیمن ور افزایش کارایی جداستازی تاییراتی در 

 GC( یک برنامه بسیار گسفرده از HPLCبا لملکرد بات ) LC( یا LC(. کروماتوگرافی مای  )1آن تو تی  شده است )

یا  HPLCباشتتتد. این امر ممکن استتتت زیرا امکان این هستتتت که از چندین رو  می هادر تجزیته و تحلیل چربی

ی چربی استتتففاده کرد. در کروماتوگرافی مرحله ای با توجه به قطبیت هایی برای انجا  تجزیه و تحلیل نمونههارو 

(، که به طور م مو  منجر به NP-LC) LCنستتبی دو فاز کروماتوگرافی دو حا ت ت ری  شتتده استتت: ا  ( فاز نرما  

تواند تفاو  مد  ماندگاری می(، که RP-LC) LCفاز م کو  شود، و  ( میبر استا  نوص ترکیبا   هاجدایی چربی

را برای شتتناستتایی و  NP-LC( رو  31(. شتتافر و همکاران )32،41را با توجه به ترکیب آستتیل چر  نیتتان دهد )
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یک رو  مناستتتب برای ت یین ایزومرهای فوتتتایی تری  RP-LCکردند. را بهینه  هاگروه از چربی 12ت مین کمی 

ها، ت یین اسیدهای  ینو نیک مزدول FAME( و همننین برای آنا یز اسید چر  آزاد، 32هسفند ) هاآسیل گلیسرو 

(CLAs ، ( و برای شتناستایی ایزومرهای هندسی )به لنوان مواCLAو ت داد مفنولی از نمونه )ی هاها و ترکیبا  آن

به  GCبا آنهایی که از    RPدر سفون  هاا گوی جدا شتدن تری آستیل گلیسترو  شتود.میبیو وریکی دیگر استففاده 

( از ها جدا CNبراستتا  تفاو  در جر  مو کو ی )جداستتازی با  هادستتت آمده مففاو  هستتفند، هر چند که مو کو 

ی تری آسیل های استید چر  که شامل گونههاترکیبا  از ن ر ترکیب طو  زنجیره ب ش RP-HPLCشتوند. در می

به اندازه دو اتا کربن میزان  ایداری زنجیره را شوند، هر باند دوگانه میی از ها جدا گلیسترو  ب الوه درجه ایراشبال

توان آن را از رابطه می( برای تو تی  نفایج کروماتوگرفی  ییتنهاد شده است، که ECN) CNمیزان دهد. میکاهش 

ECN=CN2n  به دستتت آورد، که در اینجاn ر هر تری آستتیل گلیستترو  استتت برابر مجموص ت داد باندهای دو گانه د

در  LCبهینه شتتده استتت. یک نوص راص از  هابرای هر دو حا ت آبی و ایر آبی در آنا یز چربی RP-LC(. رو  34)

در  ی نیرههاشتتود که یک فر   ینیده کروماتوگرافی استتت؛ که در آن از یونمیبه کار برده  هاتجزیه و تحلیل چربی

ا شتتده ت های دوگانه واکنش داده و بالا برگیتتت این باندهای نیره با باندهااین یونفاز ثابت استتففاده شتتده استتت. 

ز شتتوند. این نوص امیی قطبی را تیتتکیل دهند. بنابراین بستتفه به نوص چربی به هگا  تزری  به ستتفون جدا هاگروه

ی تری آستتتیل هاگونه Ag-HPLC(. در 33شتتتود )می( نامیده Ag-HPLC) silver-ion HPLCکروماتوگرافی به نا  

شوند )برای موا ، میتنها بر اسا  یک شارس جداسازی  هاشوند، چون مو کو میگلیسترو  به راحفی شتناستایی 

ی نیره به ستتیلیم و یا بستتفر میتتابه مفاتتل شتتده که یک تکنیک فو  ا  اده هایون Ag-HPLCدرجه اشتتباص(. در 

ا جداستتازی ایزومرهای ستتیم و ترانم، ایزومرهای فوتتایی و هندستتی، و ی هاقدرتمند برای آنا یز و جداستتازی نمونه

AFMEشتامل  هاCLA( برای جزئیا  بییفر در باره رو  32،37ها و ایزومرهای تری آستیل گلیسترو  است .)LC 

( 35( و مناب  ت اای )مانند فسفو یریدها )1توان به مناب  دیگر مراج ه کرد })می هاکالستیک، برای ارزیابی چربی

ی شیمیایی جدید و های  ییرففه شامل سفونها({. تکنیک31،1) ها( و یا اکستیداستیون چربی38استفنگو یریدها )

 lm2ی جدید از خرا  با اندازه کمفر از هاکاهش اندازه خرا  استتففاده شتتده در ستتفون استتت. در تکنو وری ستتفون

(micro-LC با فیار بات اسففاده )می{ شودUltra performance LC (UPLC) (72و سفون })ی هاmonolithic  این

به ما بدهد.  LCی راص( را با یکبار بار گداری هانیطه اول )شتتتناستتتایی مو کو  122دهد، تا بیش از میامکتان را 

 retractiv index detection (RID ،)evaporative light-scattering detectionبر اسا   ی تی یس م مو ی هارو 
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(ELSD،) electrochemical detection (ECD ،)suppressed conductivity detection (SCD و اریرا )charged 

aerosol detection (CAD )باید گفت که  هاباشتتد. درباره این ستتیستتفامیELSD  دارای یک آشتتکارستتاز که به هر

ا و سازگار با طی  گسفرده ای از ی کهاآنا یت که کمفر از فاز مفحرو فرار باشتد حستا  استت. این رو  ستیگنا 

اص و به درجه اشب هاکند. این سیگنا میی دارل سفون( ایجاد ها، شتیب شتسفیو )قابلیت شسفیوی مو کو هاحال 

ی هاELSD( نوص دیگری از ELLSD) Evaporative laser light scattering detection یا طو  زنجیره بسفگی ندارند.

دهای فسفو یریدها و اسفنگو یریحستاستیت،  ایداری و تکرار  دیری در هنگا  آنا یز هستفند.  ییترففه از ن ر میزان 

 Corona(. 71تجزیه و تحلیل شده اند ) ELLSD-HPLCموجود در محاتوت   بنی به طور ر تایت ب یی توسآ 

charged aerosol detector (CAD  در اوارر ستا ،)رسد که از میتوست ه یافت، به ن ر  2223ELSD  حسا  تر و

اشتتاره  monodimensionalی کروماتوگرافی ها(. ما برری از جنبه72دارای محدوده دینامیکی وستتی  تری استتت )

و  هابسیاری از نمونهاالب ممکن است به اندازه کافی اهداف جداگانه ای را دنبا  کنند، اما  هاکردیا. اگرچه این رو 

ناسایی بیش از ظرفیت یک نوص سیسفا کروماتوگرافی است. برای البه بر ی تحت تحلیل برای جداستازی و شهابافت

دهند به طور مستتتفییا محاتتتوت  ستتتفون را به یک منب  یونی یک میاین مان ، بستتتیاری از تحلیلگران ترجی  

ا  ستتشتتوند که ممکن استتت بر امیانفیا  دهند. ترکیبا  مرکب به دارل گروه یونی انفیا  داده میاستترکفرومفر جر

 multi-dimensionجر  جداستازی و شتناستایی شتوند. توانایی دوباره حل کردن با اسففاده از سیسفا کروماتوگرافی 

و  ها( در باره رو 74ی اریر )هابررستتیباشتتد. میتواند بهفر شتتود، که استتاستتا ترکیبی از دو مرحله جدا از ها می

 comprehensive two-dimensionalو اریرا رو   LC-GCو  GC-GC ،LC-LCشتتتامل  هاابزارهتای آنتا یز چربی

packet supercritical fluid chromatography (pSFC-Psfc انجا  شتده استت. برای جزئیا  بییفر درباره تکنیک )

LC ی راص }مانند، هابرای  یریدها، شتتتامل تکنیکchiral-phase chromatography ،super-/subcritical fluid 

chromatography (SFC) (73 ،)counter-current chromatography (CCC یا )size-exclusion chromatography 

(SFC(  برای اطاللتا  بییتتتفر بته منتاب .)مراج ته کنیتد. در اینجتا بته چنتد نمونته کاربرد 72،77،1 )capillary 

electrophoresis (CEبرای جداستازی چندین نوص از چربی )کنیا. میاشاره  هارانواده چربییا ترکیبا  مف ل  به  ها

CE  شتتتوند میبته کار برده  هتاکته برای چربی هتارو  تریندارای چنتدین رو  استتتت، م موcapillary-zone 

electrophoresis (CZE ،)capillary electrochromatography (CEC ،)electrokinetic chromatography (EKC ،)

micellar electrokinetic chromatography (MEKC و )microemulsion electrokinetic chromatography 
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(MEEKC )باشتند. میMicrochip CE شود. میکل ا لی زمانی که میاسففاد  هاهمننین برای تی یس چربیCE 

جایگزین  CE(. 75است ) UVبریا قابلیت حل شتدن  ت ی  و حستاستیت کا  یریدها به میرا برای  یریدها به کار 

ی فسفو یریدی به د یل قدر  تفکیک بات، تطبی   دیری بات و ساده هادر تجزیه و تحلیل گروه HPLCناسبی برای م

با این حا ، به د یل میتکالتی که در بات به آن اشاره شد فیآ چند میا ه درباره  بودن ابزارهای مورد استففاده استت.

-laserیا تی یس با  UVبا تی یس  MEKCی هارو  (، که شامل78جداستازی فستفو یریدها منفیر شده است )

induced fluorescence (LIF ،)CE  ایرآبی با آشتتکار ستتازهای م فل  وCZE  با تیتت یس ایر مستتفییاUV  برای

در ده سا  گدشفه  CEتوستآ  ها(. تجزیه و تحلیل چربی71باشتد )میفستفو یریدها و ایزوفستفو یریدها  شتناستایی

منفیر شده  C-20تا  C-10ی هاست. نفایج موف  آمیزی در آنا یز ترکیبا   ینیده اسیدچر یی داشتفه اها ییترفت

-near( ب د از میف  به NACEایرمای  ) CE( و 21) UVبا تی یس ایرمسفییا  CE(. اسیدهای چر  با 22است )

IR fluorophore (22  آنا یز شتده اند. در جدو )کروماتوگرافی آنا یز شده اند  انواص  یریدها که توسآ ا کفروفورز و 2

 آورده شده است. 

 طیف سنجی جرمی

یک ابزار قدرتمند ، به GC electron ionization MS (GC-EI-MS )میالدی به  1152طی  ستنجی جرمی در سا  

ی اطاللاتی شامل اطاللا  سارفاری بسیاری ها ایگاه 1182. در سا  تبدیل شدو رایج برای شناسایی سارفار چربی 

 fast atom}مانند،  soft ionizationچندین فر  در دستتتفر  قرار گرفتت.  هتار  و دیگر چربیاز استتتیتدهتای چ

bombardment (FAB ،)matrix assisted laser desorption/ ionization (MALDI ،)chemical ionization (CI ،)

electrospray ionization (ESI ،)field desorption (FD ،)atmospheric pressure chemical ionization (APCI ،)

atmospheric pressure photo ionization (APPI ،)lipid secondary ionization MS (LSIMS و )thermospray 

(TSکه رابآ })ی روبی برای هاHPLC  وMS  .بودندMS توستتآ میدان ماناطیستتی و  هامبفنی بر جداستتازی یون

)برای تزری  نمونه(،  Inletور م مو  شامل چهار جزو مها است: ا  ( ( به طMSطی  سنج جرمی ) ا کفریکی استت.

  ( منب  یونی، ل( آنا یزور جرمی و د( آشکار ساز یونی. 
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 : انواص  یریدها که توسآ کروماتوگرافی و ا کفروفورز بررسی شده اند2جدو  

 

-M/Z, mass-toشوند )میو یا تجزیهه  قبل از اینکه به  تور  نهایی تیت یس داده شوند بر این اسا  آنا یز هایون

chary ratio  باشند که در منب  یونی و آنا یزور جرمی اسففاده شده می(. ت داد زیادی طی  ستنج جرمی در دستفر

 direction inflosion ردازیا، که در دو ب ش می هادر آنا یز چربی MSدر آنهتا مففاوتند. ما در این ب ش به نیش 

analysis  وseparative techniques coupled to MS  شتتوند. ا  ( تزری  مستتفییا: جداستتازی ترکیبا  میبررستتی

ر تجزیه و تحلیل با رو  ستتتت. دهامورد نیاز استتت، اگرچه تزری  مستتتفییا یکی دیگر از گزینه MSم لوط قبل از 

فورز کروماتوگرافی یا ا کفرو جرمی بدون جداستتازی قبلی باستتنجی  نمونه به منب  یونیزاستتیون طی یرتزمستتفییا 

های چربی با اسففاده ای از گروهها که هی  جداسازی او یهشود. درباره  یریدها، بسیاری از مطا  ا  و بررسیانجا  می

توان برای تزری  لااره چربی برحسب (. از سرنگ تزری  می24های جداستازی  تور  نگرففه وجود دارد )از تکنیک

lL/min  یتاnL/min ثبتستتتففتاده کرد. با استتتففاده از این رو  ا signal-to-noise های مو کو ی کوچک را از گونه

واند تتجهیزا  در طو  تزری  افزایش داد. تزری  مستتفییا یک رویکرد  رکاربرد استتت که میکردن تن یاتوان با می

ها کاهش، تکرار دیری را افزایش ن نمونهو تحلیل را بی یتک نمونته را در کمفر از چند دقییه ارزیابی کند. زمان تجزیه

شود انجا  می ESI-MSبرد. بطور کلی تجزیه و تحلیل تزری  مستفییا با استففاده از و دقت تجزیه و تحلیل را بات می

ای هبا تزری  یک لااره یک لااره چربی از بافت بطوریکهاند شدهها امروزه توس ه داده(. این دستفگاه27و  23و 15)

شوند میشتناسائی و تی یس داده  ESI-MSفرد از فستفو یریدها توستآ گونه منحاتر به 372ریکی نزدیک به بیو و

شد. یونیزاسیون موف  از رو  یونیزاسیون الما   رفن رجرمی ستنجیهای جداگانه همراه با طی تکنیک ( (. 22)

 ره  یونیزاستتیون م موت براستتا  درجه تفکیک استتت دارد. مناببه نمونه تحت آنا یز منفیل شتتده کهنیاز به انرری 

های کوچک را فراها ( ا گوهای قابل تکرار برای مو کو E1) Hardionizationشتتوند. تکنیک بندی میب ش دستتفه

هتتای ( ب شAPPIو  CI ،FAB ،MALDI ،ESI ،FD ،APCI)ب نوان موتتا   soft-ionizationهتای کنتد. تکنیتکمی

 کنیا(.کنند )وقفی که ما برروی قطب موبت کار میید میرا تو  [M+H]یونی بزرگفر 
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 تجزیه شده استو رابآ،های م فل  اسففاده شده  MSکه توسآ  ای از انواص  یریدهافراورده: 4جدو  

 

چربی با در زمینه شتتیمی MSدر واق ، او ین  ییتترفت بوستتیله  ؛شتتداستتففاده می Hardionizationدرابفدا تکنیک 

ما آنها (. ا25شتتوند بررستتی کرد )توان در ماتریکم رود که ظاهر می، ترکیبا  چربی را میGC-EI-MSاستتففاده از 

در شتتناستتائی ستتارفارهای  LC-EI-MS(. برری از کاربردهای 28شتتوند )های کوچکفر میتتف  میاالب به مو کو 

این ( LC-EI-MS) و  GC-EI-MSهای قدرتمند (. یکی از ویژگی21است )حا تر بررستی شده چندین چربی درحا 

 های اطاللاتیهای منفیر شده در  ایگاهداده آستانی با دیگرتوان بطور مستفییا بهآمده را میکه طی  بدستت استت

 EIباشد. اگرچه قدر  دهنده یک ابزار قدرتمند برای شتناستائی ستارفارهای ناشنارفه میاین نیتان ، ومیایسته کرد

های آزاد(، وقفی ما برروی  یریدهای بزرگفر )مانند استتت )بطور لمده برای استتیدهای چر  و استتفرو اثبا  شتتده

های چر  آزاد یدبندی اسرو ، گلیسرو یرید، فسفو یرید( کار می کنیا، شناسائی نوص مو کو  و طبیهگلیسآستیلتری

ها بوده و در آنا یز چربی MSانیالبی در اسففاده  soft-ionizationهای کننده و س فی است. ا حا  تکنیککار رستفه

برای آنا یز  یریدهای بستتیاری بکاربرده  CI استتت.  هایی در زمینه  یریدومیکم شتتدهتاحد زیادی، بالا  ییتترفت

است.  یریدهای کوچک )مانند اسفر  CIگاز م رف  تریناستففاده می شود، آمونیاو رایج GCبا  CIاستت. وقفی شتده

بستیار مناستب هسفند، اما برری از میات  که در آن گلیسروفسفو یریدها را  GC-CI-MSاستید چر ( برای آنا یز با 

بوده  LC-MSبه لنوان یک رابآ  soft-ionizationاو ین رو   Thermosprayد منفیتر شتده است. بررستی کرده ان

دیگر توست ه داده شتده اند، می توان گفت به طور گسفرده در زمینه  soft-ionizationاستت، اگرچه چندین تکنیک 

ی مف ددی از هاررستتتی(. در ب52به کار برده می شتتتوند ) MALDI، و FAB ،APCI ،APPI یریدها  LCتحیییتا  

FAB-MS (. اگرچه 51( استتففاده کرده اند )322)وزن مو کو ی بییتتفر از  هابرای مطا  ه ستتارفارهای بزرچ چربی

FAB-MS  یک ابزار بسیار ارزشمند در تحیییا  چربی در گدشفه بوده است، دارای یک محدودیت مها، ی نی کمبود

مو کو ی  ایین می باشد. اسففاده از این رو  در سا های اریر رو ی دارای وزن هاحستاستیت، م او ا برای مو کو 

و  ESI ،APCIی ها( ما رو API) atomospheric pressure ionizationی هابه کاهش بوده استتتت. در میان رو 

APPI  .را میبینیاESI  ی مفنوص هابه رو  انف ا   روفایل  یریدهای مرکب تبدیل شده است، از آنجا که روESI-
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MS ی چربی راص از لاتتتاره چربی توستتت ه داده شتتتده اند هاو گونه هتای مففتاو ، زیرگروههتابرای آنتا یز گروه

(54،52،4.) 

کند )به لنوان موا  تری های مفید میتر تو ید یونهای بزرچاین رو  ابزاری استتتت که به راحفی با تجزیه مو کو 

کند یهای یونی مفید مهای مو کو ی و در کنار آن تو ید ب شیون هایی که به آسانی تو یدآسیل گلیسرو (. مو کو 

 ها است.با تفکیک ناشی از بررورد آن ESLو  MSهایی مانند ها در رو کند، در تو ید آنکه مکمل می

. استآن را به یک ابزار ایدهآ  برای اسففاده در حل میکل آنا یزهای ن ست تبدیل کرده APCL-MSسادگی و تنوص 

APPI (  جدیدترین رو  یونیزاستیون نرsoft- ionization است و همننین )ESI  وAPCI  به طور م مو  به لنوان

می س شده است که دارای قدر  یونیزه کردن اسفرهای  APPIشتود. برای  استففاده می MSو  LCیک رابآ برای 

(. ت داد کمی از 82است ) APIدو رو  دیگر اسید چر ، مونو، دی و تری آسیل گلیسرو  با راندمان باتتر نسبت به 

رسد (. اما به ن ر می82و  81اند )ها اسففاده کردهبرای تجزیه و تحلیل چر  APPIاند که از رو  میات  اظهار کرده

 شود.ها از اهمیت زیادی برروردار است، تبدیل میکه برای آنا یز در زمینه چربی

های یونیزاستتیون قابل ت ویر را که اجازه استتففاده از اتاقک LC-MSنندگان شتتایان خکر استتت که ت دادی از تو یدک

APCI ،ESI  وAPPI رساند. )در هر دو قطب( به همان ابزار اتاتا  محف ه استیدی مناستب به فرو  میMALDI-

MS (  رو  مبفنی بر  یزر و یونیزاستتتیون نرsoft- ionizationاستتتت که االب برای تجزیه و تحلیل  روتنی )های ن

ها نیز با موفییت اسففاده شده است. چربی با یک ماتریم م لوط شتود. همننین در تجزیه چربیبزرچ استففاده می

 شود. ماتریم مفنوص است که بسفگی به طی  رروجی دارد.شده و نمونه در یک نیطه کوچک نگه داشفه می

توان در کمفر از یک دقییه با تکرار دیری را می سرلت آن است. تجزیه  و تحلیل MALDIیکی از مزایای اسففاده از  

 -Time- ofزمان ) MALDI(. اکور ابزارهای 84رو ، حداقل نمونه مورد نیاز و استتتففاده از چند نمونه را انجا  داد )

fligne( )TOFها ندارند. ( آنتا یز یون رزا در ن ر گرففته و م موت نیتاز بته کروماتوگرافی او یه نمونهMALDI-TOF 

های کاربردی با یوه برای اربا گری  یریدهای قطبی و ایرقطبی از منای  گوناگون را دارد. برری از بستتتیاری از برنامه

های مو کو  از گونه PROFILINGبرای بدستتتت آوردن اطاللا   MALDI-TOFمطتا اتا  بیوشتتتیمیتایی نیاز به 

 شود. یکی اسففاده میدر بییفر تحیییا   یریدوم ESIفسفو یرید دارد؛ اگرچه که هنوز 

به  CE(. تا آنجا که 83است )ترین رو  در این زمینه تبدیل شتدهاستت که به احفما  زیاد به محبو  MALDIاین 

به لنوان  ESI(. تیریبا در همه موارد، 75توان ب وتتی از کاربردها را یافت )شتتود و میمحستتو  میMSلنوان همراه 

 CEاگرچه از انواص م فلفی از آنا یزها بهرهبرداری شده است. چندین گروه رابآ  رابآ مورد استففاده قرار گرففه است،

اند. زمفید و همکاران در ابفدا یک را بررستتی کرده و از این تکنیک در آنا یز گانگلیوزیدها استتففاده کرده ESIبه منب  

(. اما اریرا یک 87را بهینه کردند) شتتودرویکرد جدید آفالین برای بررستتی  یریدها که شتتامل آنا یز گانگلیوزیدها می

که یک رویکرد  CE- nanoESI-quadrupole(Q)-TOF-MSبرای بررستی و میاهده  یرید از را  CE-ESIرابآ آنالین 

توان بته طور با یوه در مورد گانگلیوزیدها بکار برد و از این طری  شتتتود. این رو  را میتتازه بوده و بکتارگرففته می

 ر را برطرف نمود. های دیگمیکال  رو 
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در درجه او  توس ه یک سیسفا بافر مناسب و سازگار با هر دو جزو قابل قبو ، ترکیبا  با قدر  تفکیک بات و آنا یز 

MS  .استتCE  ایرمای  همراه باMS (82در جداستازی گروه )  های ا تلی فستفو یرید اسففاده شده است. در جدو

تجزیه شتده است؛ به  ور  و رابآ،های م فل  استففاده شتده  MSکه توستآ  ای از انواص  یریدهافراورده 4شتماره 

 (.77،73،85،88رال ه آورده شده است. اطاللا  بییفر درباره کاربرد مناب  م فل  یونیزاسیون در دسفر  است )

نواص ا لی گیرد. اتوسآ آنا یز جرمی  ور  می M/Z م از یونیزه شتدن یک نمونه چربی، جداسازی براسا  نسبت 

 (.IT(، تله یونی )Qها قابل اسففاده است؛ لبارتند از: چهار قطبی )که برای آنا یز چربی هارو 

دهنده دقت بات و قدر  توانند  وشتتتشکه می M/Zهتای م فلفی از جمله محدوده آنتا یزهتای جرمی دارای ویژگی

ای از رال ه 3محدوده این بررستتی استتت. شکل تفکیک قابل دستفیابی استت. بحا درباره آنا یزهای جرمی فراتر از 

و تما  مناب  یونی و  MSتوان بدست آورد. ما به دو راه برای تزری  نمونه به می MSاطاللاتی استت که با استففاده از 

 کنیا. ها اسففاده شده است، اشاره میآنا یز جرمی که تاکنون برای ت یین چربی

 اسپکتروسکوپی

که بستتیر جدا  و نویدب ش ابزاری برای تجزیه و تحلیل اند آمده و یهای استترکفرستتکهای اریر، تکنیکدر ستتا 

 های شیمیومفریکمناستب  یریدهاستت. این روند ناشتی از تحوت  ابزاری، استففاده گسفرده از رایانه و توس ه رو 

 مناسب است. 

 توان بدست آوردمی MSای از اطاللاتی است که با اسففاده از رال ه: 3شکل 

ا. کنیرا بررستتی میهای استترکفروستتکو ی ها و  فانستتیل برری از تکنیکها، مزایا، محدودیتدر این ب ش، ویژگی

ها تبدیل ( به یک رو  جدید برای تجزیه و تحلیل چربیNMRاستتترکفروستتتکو ی رزونانم ماناطیستتتی میداری )

های شناسای شده و حفی استت. این رو  به ما اجازه مطا  ه ستارفار، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی از مو کو شتده
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هایی که در دستتتفر  _بینید. اما آنرا می NMRدستتتفر   (. تما  مفدهای در81دهد )هتای  ینیده را میم لوط

به لنوان لنا تتر م مو  همراه با  31Pو  13C ،14ها بستتیار مها هستتفند )به لنوان موا  هستتفند در شتتیمی چربی

 (.  12اند)ای ثبت شدهابزارهای مدرن مجهز به کاوشگرهای چند هسفه

 یی که در هر مورد تجزیه می شوندهارانواده، ارت اشی و NMR: انواص م فل  طی  سنجی جرمی 3جدو  

 

NMR 1و ی از چربی را س است )ستازی ستارفارهای مو ک یک ابزار قدرتمند برای شتفافH-NMR  13وC-NMR 

(. برای تجزیه 12باشد )می NMRبا قدر  تفکیک بات و حا ت جامد ررسی سارفار و  ویایی چربی ایاو ( و یا برای ب

اجازه  31P-NMRشود.  اسخ رطی و سرلت نسبفا باتی تو یه می 31P-NMRو تحلیل م لوط فسفو یریدها رو  

ی  و دارای اندازه گیری انف ابی در میادیر باتی نمونه باشتتتد. در میایستتته با کروماتوگرافی )به می دهتد تا نفایج دق

رو  ت ریبی نیستتت و برای  NMRدارای برری مزایاها استتت.  NMR(، طی  ستتنجی HPLCو  GCلنوان موا ، 

فیآ  NMRتکنیک  MSه با اهداف کمیفی کاربرد دارد و به هی  استتفاندارد را تتی نیاز ندارد. با این حا  در میایستت

 هام موت از ن ر همروشانی سیگنا  NMRحساسیت کمفری دارد. لالوه بر این رو  تجزیه و تحلیل چربی مبفنی بر 

 heteronuclear single-quamcorrelation NMRمحتدودیتت دارد. استتتففاده از  13Cو فراوانی کا  1H-NMRدر 

(HSQC-NMR( ستیگنا  را در دو ب د )2Dاطال ،) لا  انی را به  تور  دو ب دی و نییه می اا  چربی ارائه می

(. 12ی چربی استتففاده شتتوند )هادهد؛ که در آن بیومارکرها می توانند برای تیتت یس و ت یین کمیت برری از گونه

LC-NMR برای جداستتازی و ت یین ستتارفار ترکیبا  ناشتتنارفه در م لوط استتت.  هارو  ترینیکی از قدرتمند

 high-fieldو حال  بازدارنده، بهبود تکنو وری کاوشتتتگر و ستتتارت  pluse-field gradientsی اریر در ها ییتترفت

magnets به لنوان یک رو  بستتیار کارآمد برای  1112ی جدیدی به این رو  ا تتافه کرد، که از اواستتآ هاقابلیت

ه یک رو  مکمل به طور با یوه و نیتتان دهند LC-NMRی آ ی ظهور کرد. بنابراین هاشتتناستتایی و ت یین مو کو 

ی  ینیده بیو وریکی برای تحلیل جزئیا  ستارفاری محاوت  هادر تجزیه و تحلیل نمونه LC-MSجا ب نستبت به 

می باشد. به طور لجیب تا آنجا که ما می دانیا هی  مدرکی اریرا درباره کاربرد این رو  را که سودمندی این رو  

 دهد در دسفر  نیست.نیان  هارا در تحلیل چربی
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 نتیجه گیری 

ی تحلیلی که برای تجزیه و تحلیل چربی اسففاده می شود، از هادر حا  حا تر طی  گستفرده ای از ستیستفا لامل

-FT-IR ،GC-MS ،LC-MS ،2D، طتیت  ستتتنجی NMR ،direct-infusion MSجتمتلتته طتیت  ستتتنتجتی 

chromatography-MS  وCE-MSاده ای در این زمیه  تتتور  گرففه استتتت، . با این حا  اگرچه  ییتتترفت فو  ا  

ثر و یا ا های لامل نمی تواند تما  م یارهای مورد نیاز برای تهیه نییه جهانی چربیهامستلما هی  یک از این سیسفا

کمل( ی مهاانگیتتت چربی جهانی برآورده کند. نفایج بییتتفری که ما به دستتت می آوریا )با استتففاده از انواص تکنیک

ی مورد آزمایش بهفر و بییتفر رواهد کرد. اکوریت مستیرهای مفابو یسمی  یریدها در حا  هادرباره نمونه دانش ما را

حا تر شتناستایی شده اند. اما هنوز می س نیست که این مسیرها در سیسفا به چه شکلی در سالمت نیش دارد و 

 ی شود.چگونه تاییرا  در این مسیر می تواند منجر به افزایش مفابو یک و بیمار
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