
 آنتی اکسیدان های سنتزی 

 



 های سنتزی عمدتاً ترکیبات فنولیک هستند اکسیدانآنتی
توان به بوتیالت هیدروکسی  که از این گروه می

،  (BHA)، بوتیالت هیدروکسی آنیزول)  (BHTتولوئن
ها اشاره و گاالت  (TBHQ)تری بوتیل هیدروکینون

. نمود  
 



  بو تیالت هیدروکسی آنیسول تشکیل تومور در پیش معده
بر اساس گزارشات دیگر . کنندها را تحریک میموش

وجود چنین ترکیباتی در مواد غذایی ممکن است باعث 
بنابراین، به . ها مانند سرطان گرددایجاد برخی بیماری

های اخیر استفاده از  ویژه با توجه به اینکه در طی سال
مواد غذایی کنسرو شده به دلیل تغییرات در سبک زندگی  

-فزونی یافته است، یافتن مواد طبیعی با خاصیت آنتی
در این  . اکسیدانی باال از اهمیت زیادی برخوردار است

های گیاهی به عنوان عوامل  ها و عصارهراستا، اسانس
ی مواد غذایی مطرح  بسیار مناسب محافظت کننده
 .هستند



 BHA .بوتیالت هیدروكسي آنیسول       

 

  بوتیالت هیدروکسی آنیسول ، از نظر شیمیایی مخلوطی
ایزومر  می باشد که -2ایزومر و -3از دو ایزومر یعنی 

  "ایزومر ویژگی آنتی اکسیدانی بهتری دارد و معموال -3
 95بوتیالت هیدروکسی آنیسول تجاری حداقل حاوی 

بوتیالت هیدروکسی  . ایزومر می باشد -3درصد از 
آنیسول یک آنتی اکسیدان مؤثر برای چربی های حیوانی  

این ترکیب در . می باشد و حاللیت خوبی در آنها دارد
حین سرخ کردن و نیز در محصوالت نانوایی پایداری 

خوبی دارد، به طوری که این ویژگی، کاربرد آنرا بسیار 
 . گسترده کرده است



 یکی از معایب بوتیالت هیدروکسی آنیسول فراریت آن
در بخار آب در حین سرخ کردن است و در نتیجه مقدار  

کمی بوتیالت هیدروکسی آنیسول  در محصول نهایی باقی 
خواهد ماند، اما همین مقدار کم باقی مانده هم مؤثر  
خواهد بود  فراریت بوتیالت هیدروکسی آنیسول این 

ترکیب را برای افزودن به مواد بسته بندی مناسب کرده  
 .است 





 BHT .بوتیالت هیدروكسي تولوئن 

 

  بوتیالت هیدروکسی تولوئن یک آنتی اکسیدان از نوع
فنولیک و هیدروفوبیک است و در صنایع غذایی کاربرد  

 .گسترده ای دارد
 

   قابلیت انحالل بوتیالت هیدروکسی تولوئن  در روغن ها و
چربی ها نسبت به بوتیالت هیدروکسی آنیسول کمتر بوده 

و در دماهای باال از پایداری کمتری نسبت به بوتیالت 
 .  هیدروکسی آنیسول برخوردار می باشد



 بوتیالت هیدروکسی تولوئن  نه تنها مانع اثرات سرطان
زایی تحریک شده توسط اشعه ماوراء بنفش می شود بلکه 

در برابر سایر تغییرات فیزیولوژیکی که توسط اشعه ماوراء  
 .بنفش ایجاد می گردند نیز اثر محافظتی نشان می دهد

 
 
  بوتیالت هیدروکسی تولوئن  از طریق تشکیل رادیکال

بوتیالت هیدروکسی تولوئن  مانع اکسیداسیون می گردد  
رادیکال تولید شده نسبت به رادیکال های پر اکسیل  

 .پتانسیل احیا کمتری دارد


