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 چکیده
ه تخم مرغ ب دهیپردازد.  سف یم ییمواد غذا یو زرده تخم مرغ در فرآور دهیسف یها نیکاربرد پروتئ یبه بررس مقاله نیا

دهنده در  لیمنحصر به فرد خود مانند کف کردن و ژل شدن به طور گسترده به عنوان مواد تشک یخواص عملکرد لیدل

 نی.  پروتئاست نیمختلف پروتئ یاز اجزا یدیکلوئ ونیسوسپانس کیتخم مرغ  دهیشود.  سف یاستفاده م ییمواد غذا یفرآور

دهند. زرده تخم مرغ  یم لیتخم مرغ را تشک دهیدرصد از کل ماده خشک موجود در سف 80از  شیتخم مرغ ب دهیسف یها

 طیشرا رییبا تغتیمار مانند  ،یقاتیتحق یها تیاز فعال یاریاست.  بس ییغذا یها ونیانواع امولس هیدر ته یعنصر ضرور کی

انجام  زرده تخم مرغ یکیبهبود عملکرد تکنولوژ یبرا،  A₂ پازیفسفول قیاز طر یمیو اصالح آنز یحرارت اتیعمل ،یطیمح

  میشود.

 

 امولسیون -پروتئین  –زرده تخم مرغ  –سفیده تخم مرغ های کلیدی: واژه
 

 مقدمه -1
آن خاص  یو خواص عملکرد کیارگانولپت اتیو خصوص ییارزش غذا لی، از محصوالت تخم مرغ به دل ییغذا عیدر صنا

 یم لیتخم مرغ را تشک دیکل موجود در سف خشکدرصد ماده  80از  شیتخم مرغ ب دهیسف یها نیشود. پروتئ یاستفاده م

 . است ییغذا یها ونیاز امولس یادیانواع ز هیدر ته یماده اساس کیدهد. زرده تخم مرغ 

آن در محصوالت  بیحمل و نقل و ترک لیدر مصرف آن ، تسه ریحفظ تخم مرغ ، تأخ یبرا یتخم مرغ راه یفرآور

باال و  تیفیبا ک نیمنبع پروتئ کیمرغ  تخم  .غذاها است نیاز پر کاربردتر یکیتخم مرغ  نیبنابرا شده، است.  دیتول ییغذا

 یبرا یعناصر اساس یتخم مرغ دارا .است ها نیتامیها و و دراتیبا ارزش ، کربوه ی، مواد معدنمهم  یدهایپیل یحاو نیهمچن

ضد  نیلبومآ یها نیتمام پروتئ باًیدارند.  به عنوان مثال ، تقر یکیولوژیب تیتخم مرغ فعال باتیاز ترک یاریاست و بس یزندگ

 یابه عنوان ماده خام بر ی، تخم مرغ منبع خوب جهیکنند.  در نت یدر حال رشد محافظت م نیاز جن نیهستند ، بنابرا یکروبیم

با تخم مرغ ندارد و در  یکسانی یعملکرد یها یژگیو یگریدهنده د لیماده تشک چیهت. اس یسنت ییغذا عیغذا ها و صنا

  .افتی توانینم ییغذا یها یاز آماده ساز یاریمحصوالت تخم مرغ در بس  یبرا ینیگزیجا جهینت

 یخصوصاً در معرض گرما برخوردار هستند.  تخم مرغ معموال برا یخوب اریبس یانعقاد تیاز خاص تخم مرغ دهیو سف زرده

)مانند  یو خامه ها( و محصوالت گوشت یا وهیم یها کیها،ک کی)مثل ک شوندیپخته م یساز ینیریکه در ش یمحصوالت

 .(  مطلوب هستندیمی، سور سیسوس
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آماده  یاز غذاها یاریها و بس تیسکویها ، ب کیدارد ، در دسرها ، ک یعال یکف کنندگ تیخاص ییمرغ به تنها تخم

 یبرا یا ژهیو تیآن از اهم یونیخواص امولس لیبه دل  زرده تخم مرغ است. یمانند سوفله و موس استفاده از آن ضرور یهواده

 هیدر ته نی( ، و همچنزیکننده ، سس هلندا نیتزئ ی، سس ها ونزیسرد و گرم )به عنوان مثال سس ما یسس ها هیته

 ت.برخوردار اس یو بستن کی، ک تیسکویب

ورد م کیتکن نیشتریشده است که ب جادیا ییها کیتکن یتخم مرغ و زرده تخم مرغ پس از جداساز دهیحفظ سف یبرا

 دیجد یروش ها یتخم مرغ در حال جستجو برا ی، صنعت فراور نیبر ا عالوه  .است ونیزاسیاستفاده ،خشک کردن و پاستور

و  یمیآنز اتیشامل عمل یفراور شیپ قیاز طر یعملکرد نیمحصوالت تخم مرغ است. چن  یکیبهبود عملکرد تکنولوژ یبرا

   .شودیانجام م یطیمح طیشرا راتییتغ نیو همچن یحرارت

 

 سفیده تخم مرغ -2
 

 سفیده تخم مرغترکیب و ساختار شیمیایی  -2.1
 ٪1کمتر از  دیماده خشک با یدر محتوا رتغیی.  است ٪12غلظت مواد جامد سفیده تخم مرغ مایع معموالً نزدیک به 

ودن ب یطوالن لیبه دل ایبزرگ  یهوا یاز دست داده اند ، به عنوان مثال با سلولها یکه رطوبت قابل توجه هاییمرغ  تخم. باشد

از تخم  دیکاهش سطح جامد ، با یشود.  برا یمشاهده مدر آن ها تخم مرغ  هدیجامد سف یمحتوا شی، افزا یساز رهیزمان ذخ

تنوع  نیشود.  ا یتخم مرغ م دهیمد سفگرم باعث کاهش سطح جا یهوا نیهمچن. تازه پرندگان مسن استفاده شود یمرغ ها

  .مرغ آزاد در نظر گرفته شود یتخم مرغ ها یخصوصاً برا دیبا یفصل

 pH تخم  شتریب .است 9.2تا  8.4 نیآن ب زانیم نیشتریباشد ، اما ب ریمتغ 9.3تا  7.6تواند از  یتخم مرغ م دهیسف

 دهیکربن از دست رفته از سف دیاکس ید زانیاز م یتابع قاًیدق شیافزا نای.  هستند 9.1 ± 0.1برابر  pH یدارا یتجار یمرغها

 یو درجه آب بند طیکربن در مح دیاکس ید زانیاز دست دادن آن به درجه حرارت تخم مرغ ، م زانیتخم مرغ است.  م

 .[1] دارد یپوسته بستگ

در  ستند.ه تخم مرغ دهیسف یها نیپروتئاز   میزوزیم لیآنز ن،یگلوبول ن،یموسو، او دیموکوئواو ن،یترانسفرو، اونیاوآلبوم

 نیپروتئ .[2] را مشاهده میکنید تخم مرغ دیسف یاصل یها نیپروتئ ییایمیو ش کیزیف اتیو خصوص اتبیترک 1جدول 

تا 0.5ها فقط  دراتیتخم مرغ است.  کربوه دیسف یاصل بی( ترکیوزن بر یوزن) درصد 10.6 تا 9.7 مقدار( با متوسط نی)آلبوم

 یآزاد را نشان م یها دراتکربوهی اکثر ، ٪98که گلوکز با  ییدهند ، جا یم لیتخم مرغ را تشک دهسفی خشک ماده ٪ 0.6

درصد( در  0.01) یچرب زانیم . [4]شوند یم بیترک ینیپروتئ یها با ساختارها دراتیکل کربوه قدارم از ٪55حدود . [3] دهد

،  نیدهنده پروتئ لیماده تشک کیشود که تنها  یم تصور .است زیناچ اریبا زرده تخم مرغ بس سهیتخم مرغ در مقا دهیسف

   .تازه باشد ظیتخم مرغ غل نی، مسئول خواص ژل مانند آلبوم نیاووموس

 
 تخم مرغ هدیسف یاصل یها نیپروتئ ییایمیو ش کیزیف اتیو خصوص اتبیترک:  1جدول 

 

Glycosylated [–] 
 

 

IEP [–] 
 

MG [kDa] 
 

SH/SS [–] 
 

Rel. amount [%] 
 

Protein fraction  

 

✓ 

 

4.6–4.8 
 

45 
 

4/2 
 

54 
 

Ovalbumin  
 

✓ 

 

6.1–6.6 
 

76–77.7 
 

0/15 
 

12–13 
 

Ovotransferrin  
 

✓ 

 

4.1 
 

28 
 

0/9 
 

11 
 

Ovomucoid  
 

✓ 

 

5.5 
 

40–49 
 

– 
 

4.0 
 

G2 Globulin  
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✓ 4.8–5.8 49–58 – 4.0 G3 Globulin  
 

– 
 

10.7 
 

14.3 
 

0/4 
 

3.4–3.5 
 

Lysozym  
 

✓ 

 

4.5–5.0 
 

230–8300 
 

– 
 

1.5–3.5 
 

Ovomucin  

 

نسبت داده  نیکمپلکس اووموس بیمعموالً به تخر نیا.  [5]دهد یتخم مرغ رخ م دهینازک شدن سف  یساز رهیذخ هنگام

رسد در مورد عوامل  یشده است ، اما به نظر م شنهادینازک شدن تخم مرغ پ حیتوض یها برا هیاز نظر یاریبس. [6,7]شود  یم

 .[8] محققان وجود ندارد نیدر ب یاتفاق نظر عموم دهیپد نیا جادیا تیعل

 

 تخم مرغ دهیدهنده سف لیمواد تشک -2.2
 

 نیاوآلبوم - 2.2.1
 نیدهد.  ا یم لیتخم مرغ را از نظر وزن تشک دهیسف نپروتئی ٪58 تا ٪54است و  نیغالب در آلبوم نیپروتئ نیاوآلبوم

تنها  نیاست.  اوآلبوم 4.5( IPE) کیزوالکتریدالتون و نقطه ا لویک 44.5 یمونومر با وزن مولکول -کویفسفوگل نیپروتئ کی

   .شده است لیتشک نهیآم دیاس 385از  نیآزاد است.  اوآلبوم لیدریسولف یههاتخم مرغ است که شامل گرو دهیسف نیپروتئ

و صفر گروه  کیدر هر مولکول دو ،  بیاست که به ترت A3 و  A1 ،A2 گروه مختلف ریشامل سه ز نیخالص اوآلبوم شکل

 .[3] فسفات وجود دارد

ساز  نیدر برابر گرما است.  ا دارتریشود ، که فرم پا یم لیتبد S-ovalbuminبه  نیتخم مرغ ها ، اوآلبوم رهیذخ نیح در

که درجه حرارت  افتندیدر سندگانیشده است.  نو فیتوص [10]و دونووان و مپس  [9]و بک  تیو کار در درجه اول توسط اسم

 دهیدر سفمنتقل شده است .  S-ovalbumin یبرا گرادیدرجه سانت 92.5به  گرادیسانت هدرج 84.5از  نیاوآلبوم ونیدناتوراس

 دنیبا رس نلبومیآاو از ٪50از  شیکه ب یوجود دارد ، در حال S به شکل نلبومیآاو از ٪5تخم مرغ تخمگذار تازه ، حدود 

 S-ovalbuminشده است که درصد  گزارش. [5] شود یم لیتبد S مصرف کننده ، به گونه تیتخمها به سوپرمارکت و در نها

( گرادیدرجه سانت 50) یساز رهیذخ یدما شیبا افزا لی. سرعت تبد[8]رسد  می ٪81به  نییپا یدر دما یماه نگهدار 6پس از 

 55 یساعت در دما 20در   ونینکوباسیو با ا یشگاهیآزما طیدر شرا یبه راحت S-ovalbumin.  ابدی یم شی،افزا pH شیو افزا

 ییغذا ی. به طور خاص با توجه به کاربردها[5]شود  یم لیتشک  pH 10با  میموالر فسفات سد یلیم 100در  گرادیدرجه سانت

 شود. لیخود تبد  Sبه شکل  نیاووالبوم دی، با

 

 نیترانسفرواو  – 2.2.2
است و مسئول انتقال  نیکوپروتئیگل کیدهد.  یم لیتخم مرغ را تشک دهیسف نیدرصد از کل پروتئ 13 نیترانسفرواو

که  [11]ماسون و همکاران نشان داده شده است  توسط .[8] در حال رشد است نیتخم مرغ به جن یآزاد از مجرا یونهای

 ثابت ⁺Fe³ یونهایبه مقدار  نیوترانسفراو IEP   .دارد ادیز لیرا در هر مولکول با مFe ³⁺ونیاتصال دو  ییتوانا نیاوترانسفر

 یدماتواند  یآزاد متصل شده م ونیدو  بیمتفاوت است و به ترت pH 6.1 و pH 6.6 و pH  7.2 نیدارد و ب یبستگ

 شیافزا  pH 7.5 در Fe کمپلکس شدن لیگراد به دل یدرجه سانت 83.5به  گرادیدرجه سانت 63را از  نیترانسفرواو ونیدناتوراس

 . [4]دهد
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 شنهادیپ [8] و همکاران Huopalahtiتوسط  نیبر ا عالوه. [12] دارد یخوب یروسیو ضد و یکروبیاثر ضد م نیوترانسفروا

آهن ، مخلوط  یشده با آهن مانند مکمل ها یدر محصوالت غن یماده مغذ کیتواند به عنوان  یم نیوترانسفروشده است که ا

با آهن  شده یغن یها یدنیو نوش ینیپروتئ ی، مکمل ها یورزش ی، بار ها یفور یها یدنینوش یشده با آهن برا یغن یها

 استفاده شود.

 

 دیموکوئواو  – 2.2.3
 یمهار تیدهد و فعال یم لیتخم مرغ را تشک دهیکل موجود در سف نپروتئی از ٪11،  نیکوپروتئیگل کی،  دیموکوئواو

 دیاوموکوئ یمیعملکرد مهار آنز لیدل به .در ساختار خود است دیسولف یپل د 9 یدارا دیاووموکوئ  .دهد یرا نشان م نیپسیتر

 طیگراد تحت شرا یدرجه سانت 100 یتوان آن را در دما یم   .است داریپا اریبس ،باال یو دما یگوارش یها میدر برابر آنز

 دیاووموکوئ   .شود جادیا یمهم رییآن تغ ییایمیش ای یکیزیف اتیدر خصوص نکهیگرم کرد بدون ا یمدت طوالن یبرا یدیاس

 .[4] است 4.4و  pH 3.8 نیب IEP یمتصل شده دارا لیکوزیگل یها ماندهیبسته به باق

 یدیپپت یپل رهیبه زنج لینیآسپاراژ یایبقا قیاز طر نیکوپروتئیگل نای در موجود( ٪25ها ) دراتیاز کربوه یعمده ا بخش

 .[3]شوند  یمتصل م

 

 سینموواو  – 2.2.4
شبکه  کی نی.  ا است.تخم مرغ تازه  دهیسفچسبناک و ژل مانند  اریسولفاته با ساختار بس نیکوپروتئیگل کی نیموسواو

 یریدر داخل تخم مرغ جلوگ یدهد تا از حرکت باکتر یم لینانومتر را تشک 10تا 2با قطر نیموس یلهایبریاز ف وستهیبهم پ

تخم مرغ را  نیآلبوم نپروتئی کل از ٪3.5حدود  نیوموسوا  .رود یم نیتخم مرغ از ب یدر هنگام نگهدار لیبریکند.  ساختار ف

دو نوع  یدارا نیوموسوا. [4]  است قیرق دهیاز سف شتریچهار برابر ب ظیتخم مرغ غل دهیآن در سف یدهد و محتوا یم لیتشک

 نیب وژیفیفرا سانتر ای SDS-PAGE توسط  α-ovomucin  واحد ریز یباال هست . وزن مولکول یبا وزن مولکول β و α  واحد ریز

 یمحتوا .[8] زده شده است نیدالتون تخم لویک 720تا  400 نیب β-ovomucin  یدالتون و برا لویک 220تا  180

 ٪12تا  10شکسته نشده از  نیموسواو  .است ٪60 و ٪15 باًیتقر بیبه ترت  β- ovomucin و α-ovomucin دراتیکربوه

  .شده است لیتشک کیالیس داسی ٪8 و هگزوز ٪15،  نهگزوزامی

 یدارا نیاووموس  .هستند یکیولوژیب یها تیاز فعال یانواع مختلف یدارا نیموسومشتق شده از او یدهایو پپت نیوموسوا 

 روسیمرغ و و وکاسلین یماریب روسیگاو ، و روسیروتاو هیعل ونیناسیمهار هماگلوت تیو فعال [13]  یاثرات ضد تومور

 یغذاها یفعال برا ستیاز نظر داشتن مواد ز نیرسد اووموس یبه نظر م ییدارو یایتوجه به مزا با. [13] است یانسان یآنفلوانزا

 است. یمنبع خوب دیجد یکاربرد

 

 میزوزیل  – 2.2.5
 نپروتئی کل از ٪3.5شود که  یشناخته م N-acetylmuramichydrolase ای دازیبه عنوان مورام نی، همچن میزوزیل

 میآنز کی میزوزیل .است μg / ml 3500با غلظت  میزوزیمنبع ل یتخم مرغ تجار دهیسف  .دهد یم لیتخم مرغ را تشک دهیسف

است  یاساس اریبس نیپروتئ کی  .است دراتیکربوه باتیدالتون و فاقد ترک لویک 14.3 ینسبتاً کوچک با جرم مولکول یترشح

 یها وارهیخاص موجود در د یدهایساکار یپل β-1-4 یدیکوزیگل وندیپ زیدرولیه میزوزیل .است pH 10.5 در IEP یکه دارا

 یدر برابر باکتر ژهیرا به و دیوسیو باکتر کیتیولی، باکتر کیواستاتیباکتر تیعمل، فعال نیکند.  ا یم زیها را کاتال یسلول باکتر
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، از  ریدر ساخت پن کرده است. دایپ یمختلف یکاربردها ییوو دار ییغذا عیدر صنا یژگیو نیدهد . ا یگرم مثبت نشان م یها

ناخواسته در  ریطعم و تخم جادیاستفاده شده است که باعث ا  Clostridium   tyrobutyricum از رشد یریجلوگ یبرا میزوزیل

 عمل ضد کیشود ، اما  یم یمیآنز تیفعال یجیمنجر به کاهش تدر میزوزیدر ل یحرارت ونیدناتوراس  .شود یم رهایاز پن یبرخ

 است.   افتهیبهبود  اریبس یگرم منف یهاینسبت به باکتر یکروبیم

 

 نیگلوبول – 2.2.6
 زانیبه م بسته   .دهند یم لیتخم مرغ را تشک دیموجود در سف نپروتئی کل از ٪4هر کدام حدود   G₃ و  G₂ نیگلوبول

 لویک 49.0 باًیتقر G₃ و G₂ ینهایگلوبول یمولکول وزن . [14]هستند 5.8تا  pH 4.8 در IEP یدارا یوندیپ یها دراتیکربوه

 ₃G و G₂ از یکم زانیشناخته شد ، م میزوزیکه به عنوان ل ،G₁ نیگلوبول  مقابل در . [14]ه استزده شد نیدالتون تخم

  .گزارش شده است

در خواص کف  یها نقش مهم نیگزارش شده است که گلوبول Mine [3]و   Ternes [4] توسط  یعملکرد -ینظر فن از

 ها است. نیحضور گلوبول ریفوم تحت تأث ادیغلظت ز نیکف و همچن یداریتخم مرغ داردند.  پا دیکننده سف

 

 تخم مرغ دهیسف یها نیژل پروتئ لیتشک یژگیتخم مرغ: و دهیسف یخواص عملکرد -2.3
 یها نیوتئپر ریبرگشت ناپذ یانعقاد حرارت ژهیها ، به و نیپخته شده به انعقاد پروتئ ییاز محصوالت غذا یاریبس تیموفق

   .دهدیخود را از دست م تیالیگراد س یدرجه سانت 60 یدر دما عیتخم مرغ ما دهیدارد. سف یتخم مرغ بستگ دهیسف

درجه  75تا  70 ی، در دما نیترانسفرواو گرادیدرجه سانت 65تا  60 یگزارش کردند که در دما [15]و همکاران   دونووان

 را در ینقش اصل نی، پروتئ نی.  بنابراشوندیدناتوره م نیگراد اوآلبوم یدرجه سانت 85تا  80  یو در دما میزوزیل گرادیسانت

  .تخم مرغ دارد دهیشروع انعقاد سف

و قرار گرفتن در  یدیپپت یپل یها رهی، جدا شدن زنج یدروژنیه یوندهایها شامل شکستن پ نیپروتئ ونیدناتوراس

  .است یواکنش یمعرض گروه ها

Ma [16] و Holme  وMine [3] کردند.  پس از باز  فیاز گرما توص یتخم مرغ ناش دهیانعقاد سف یرا برا ریز سمیمکان

مرحله اول منجر به کدورت در  نیدهد.  ا یرخ م زیفعل و انفعاالت آبگر قیاز طر یکرو یدانه ها لی، تشک نیپروتئ هیشدن اول

 یواکنش ها قیاز قبل ساخته شده از طر یها سلیشود.  مرحله دوم شامل سفت شدن م یم عیتخم مرغ ما دهیسف

 میشده ضخ لیاز قبل تشک یها سلی، م دیسولف ید-لیدریمتقابل سولف راتییاست.  با مشارکت تغ دیسولف ید-لیسولفودر

 .  [3,17] رندیگ یلخته قرار م ایژل  یشده و رو

تخم مرغ به طور  دهیسف یژل ها یکیرئولوژ اتیمتعدد ، خصوص یدروژنیه یوندهایپ لی، با تشک یمرحله خنک ساز یدر ط

را در  ینقش اصل یمولکول نیب β یورقه ا یساختارها لیگزارش شده است که تشک نی.  عالوه بر اابدی یم شیافزا یناگهان

 یم لیرا تشک یمولکول نیب β صفحات میزوزیو ل نیترانسفرو، او نیاوآلبوم   .کند یم یتخم مرغ باز دهیهنگام تجمع سف

   .دهند

 دیگراد تول یدرجه سانت 95و  80 یژل در دما یول شودیانجام م   βورقه یریهمراه با شکل گ میزوزیل یحرارت ونیدناتوراس

   .در روند ژل شدن تخم مرغ هنوز نامشخص است میزوزیل ینقش عملکرد نیبنابرا. [3] شودینم
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 IEPیدارا نیلبومآکه او ی( مهم است بطور میزوزیو ل نیوترانسفر، او نیلبومآتخم مرغ ) او یاصل یها نیپروتئ IEP 

هستند که باعث   pH  10.5با یباز IEP یدارا میزوزیو ل pH  6.5با  یشبه خنث  IEP یدارا نی، اووترانسفر pH  4.5با  یدیاس

 .[18]بار مثبت دارد  یکیولوژیزیف طیباشد که در شرا مرغتخم  دهیسف نیتنها پروتئ  میزوزیشود ل یم

 یبر رو یونیو مقاومت   pH.کند یم نییتخم مرغ را تع دهیسف ییژل زا اتیخصوص pH نینوع و غلظت نمک و همچن

محلول  کی،  طیموجود در مح یطیمح طی.  بسته به شراگذاردیم ریاز گرما تاث یناش نیاوآلبوم یژل ها یکدورت و سخت

نسبت  یشتریاثر  ب نمک   .دیمرحله از گرم شدن بدست آ کی لیتواند بدل یم یمحلول کدر ای یشفاف ، ژل شفاف ، ژل کدر

شبکه و در  لیدر تشک راتیی.  تغدیآ یبدست م NaCl کم یژل در غلظت ها نیژل دارد. محکم تر یسخت یبر رو  pH به

 زیفعل و انفعاالت آبگر نیب تعادل  .است میتوسط سد نیپروتئ یمنف یمحافظت از بارها لیژل ها به دل یکیرئولوژ اتیخصوص

گذارد.   یم ریژل تأث لیبر تشک زینمک ها ن نوع   .گذارد یم ریژل تأث یکدورت و سخت یبر رو کیدافعه الکترواستات یروهایو ن

 توانیژل به رسوب را م رییتغ ²Ca⁺شود.  با افزودن  یم نیاوآلبوم ونیدناتوراس یباعث کاهش دما میکلس دیغلظت کم کلر

  .مشاهده کرد

به عنوان کف کننده ها در  جهیآن هستند در نت یعال یتخم مرغ مسئول خواص کف کنندگ دهیسازنده سف یها نیپروتئ

 . روندیبکار م یاریبس ییمواد غذا

 

 تخم مرغ زرده -3
 

 ه تخم مرغزردترکیب و ساختار شیمیایی  -3.1
(  ٪2)متوسط  یشدن مرغ تخمگذار کم رپی با و است ٪52 ± ٪0.2 زرده تخم مرغ تازه مرغ جوان حدودکل ماده خشک 

به  دیانتقال آب از سف لیتخم مرغ به دل یساز رهیدر ماده خشک زرده تخم مرغ هنگام ذخ رییتغ نیشتریب  .ابدی یم شیافزا

گرم( و  یلیم 250) هدیسف نیشده ب یتازه تخمگذار یموجود در تخمها یانتشار اسمز لیبه دل دهیپد نیافتد. ا یزرده اتفاق م

زرده تخم مرغ  یغشا یکیزیف اتی، خصوص یساز رهیذخ نیمرغ در حتخم  pH شیافزا با  .[19]گرم( است  یلیم 320زرده )

 .[20]ود ش یبه زرده م دهیکوچک از سف یکرده و باعث انتشار آهسته آب و مولکول ها رییتغ

 شده دیتخم شکن با تخم مرغ تول یشده توسط دستگاه ها دیتول یتجار عیمواد  جامد موجود در زرده تخم مرغ ما زانیم

، سن تخم مرغ ، اندازه تخم مرغ و  زاتیاز موارد مانند تجه یاریبس ریامر تحت تأث نیمتفاوت است.  ا یدست یدر اثر جداساز

تخم مرغ به زرده آن  دهیسف یچسبندگ زانیبه م بستگی که است ٪49-46محدوده  رجامدات د زانیقرار دارد. معموالً م رهیغ

 مواد افزودن بدون) ٪42 ± ٪1غلظت ماده خشک کل زرده به   یتجار عیبه زرده تخم مرغ ما تخم مرغ دهیدارد. با افزودن سف

زرده تخم مرغ در غلظت خاص ماده  تهیسکوزیدر و رییتغ لیبه دل یمرحله استاندارد ساز نی.  اشودیتخم مرغ( استاندارد م رغی

 .  [20] خشک است

موجود در زرده تخم مرغ در  یها یشده است.  تمام چرب لیتشک 1به  2به نسبت  نیو پروتئ یماده خشک آن از چرب

 لتشکی کلسترول ٪5کمتر از  یو کم دیپفسفولی ٪33،  دیریسیگل تری ٪62از  دهایپیوجود دارد.  ل نیپوپروتئیل یمجموعه ها

 دهد. یم لیها را تشک چربی کل از ٪1هستند که کمتر از  زرده یمسئول رنگ زرد / نارنج دهایشده اند.  کاروتنوئ
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 ساختار زرده تخم مرغ -3.2
 یپراکنده شده است.  قطرات چرب یآب ینیمحلول پروتئ کیاست که در  یاز قطرات چرب ونیامولس کیزرده تخم مرغ 

 2جدول در ( هستند.  LDL،  نییپا یبا چگال نیپوپروتئیل یها )گلبول ها لیزرده، گرانول ها و پروف یاجسام کرو یحاو

 را مشاهده میکنید. زرده تخم مرغ تازه ات موجود دربیترک

 
 متوسط زرده تخم مرغ تازه بیترک:  2جدول 

 

Content (% w/w) 
 

Main molecules 
 

Subgroup 
 

Component  
 

 

48 
   

Water  
 

22.6 
 

FA (C16:0), PUFA (C18:2), 
       MUFA (C18:1) 

 

Triglycerides 
 

Lipids (34%)  

 

7.0 

1.4 

0.6 
0.2 

0.2 

0.1 
0.01 

 

Phosphatidylcholine (= lecithin) 

Phosphatidylethanolamine 

Sphingomyelin 
Lysophosphatidylcholine 

Lysophosphatidylethanolamine 

Plasmogen 
Inositol phospholipid 

 

Phospholipids 

(9.6%) 

 

 

 

1.8 
 

Mainly cholesterol 
 

Sterols 
 

 

1.8 

5.0 

5.8 
3.5 

 

Phosvitin 

Livetins (α-, β-, γ-) 

Lipovitellin (α-, β-) = HDL-apo 
Lipovitellinin = LDL-apo 

  

Proteins (16%)  

 

 

0.2 
 

Free glucose   

Carbohydrates  
 

0.8 
 

Vit. A, D, E, K, B1, B2, B6,  

      B13 ... 

  

Vitamins  

 

1.0 
 

P, Ca, Na, K, Cl, S, Mg, Fe   

Minerals  
 

FA  :چرب دیاس   ،PUFA  :اشباع ریچرب  چند غ دیاس  ،MUFA : اشباع ریچرب تک غ دیاس 

 [19] نویلمیگ،  [22]و ترنس  آکر ،  [21]و وادرا  یبرل  :یر اساس داده هاب

 

 مرغ تخم زرده خشک ماده از ٪1دهنده است و حدود  لیتشک یاست و ماده جزئ μm 150تا  4زرده  یقطر اجسام کرو

ها ساخته  نیپوپروتئیرسند و از ل یبه نظر م یقطره ا یبصورت توده ها یکیالکترون کروسکوپیدهند.  آنها در م یم لتشکی را

در تخم آنها فقط  نیاست ، بنابرا یساختارها کاف نیا یجداساز یاست که همزدن برا ادهنشان د [24] انگی.  [23]شوند یم

  د. مرغ شکسته نشده وجود دارن

از ذرات  ی، اما بخش[23]  دارند μm 2 تا 0.8 حدود درمسطح ، با قطر متوسط  شیو کم و ب یکرو یها شکل گرانول

   .است تریل یلیگرم بر م 1.210و  تریل یلیگرم بر م 1.089 نیآن  ب تهیدامنه دانس .افتی μm 10توان تا قطر  یگرانول را م

.  [26]( هستند LDLکم ) یبا چگال یها نیپوپروتئیها ل لیپروف نی.ا [25]نانومتر است  60تا  12ها در حدود  لیپروف قطر

 یم دهمشاه زینانومترن 200با قطر متوسط  LDL، ذرات  [27]و همکاران گزارش شده است  Huopalahtiهمانطور که توسط 

 هستند. یانسان یپالسما LDLکم همانند  اریبس یها با چگال نیپوپروتئیل یساختارها نیشوند. ا

 یدهند. چگال یم نانومترنشان 200نانومتر با قطر متوسط  800نانومتر تا  20 نیرا ب یاندازه ناهمگن عیتوز LDL ذرات

متفاوت است.  پالسما  تریل یلیگرم بر م 1.019و  تریل یلیگرم بر م 0.950 نیآن  ب ینیپروتئ یبسته به محتوا LDL ذرات

 یم لتشکی را مرغ تخم زرده خشک ماده ٪81تا  75محلول است که در کل  یها نیو پروتئ LDL یحاو یشفاف نارنج عیما

زرده تخم مرغ  یدهایپفسفولی ٪85ها و  نپروتئی کل از ٪58تا  52، پالسما شامل  ریفایامولس یمشاهده مولکول ها با .دهد
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 لیرا تشک دهایپفسفولی ٪15ها و  نپروتئی ٪48تا  42مانده ماده خشک هستند که  باقی ٪25تا  19 یاست.  گرانول ها حاو

 .[28] دهند یم

گرانول ها  یبرا نیبه پروتئ  یچرب نسبت .تر هستند یغن ینیها  از پالسما و اجسام زرده تخم مرغ  از نظر پروتئ گرانول

 یحاو نیهمچن گرانولها. [28] است 3.3تا  3و در پالسما  1.9کل زرده تخم مرغ  یکه برا یهست ، در حال 0.5در حدود 

 آهن ٪98از  شیب  .است یتیظرف کی یونهایکات شتریب یکه پالسما حاو یهستند ، در حال یتیدو و سه ظرف یونهایکات شتریب

 یم افتیدر پالسما  مسدی ٪92و  مپتاسی ٪90از  شیکه ب ی، در حال [29]در گرانول ها است  میزمنی ٪71و  مکلسی 81٪ ،

 دهد. یگرانول و پالسما را نشان م یو مشخصات ساختار اتبیاز ترک یکل ینما 1شکل .  [30]شود  

 

 
 گرانول و پالسما یو مشخصات ساختار باتیترک:  1شکل 

 

 ساختار پالسما زیدهنده و ر لیمواد تشک -3.2.1
 یشناخته م نیوتیشده است که به عنوان ل لیمحلول تشک نپروتئی ٪15 و LDL  ٪85ماده خشک پالسما اساساً از 

دهند و  یم لتشکی را  مرغ تخم زرده خشک ماده ٪66آنها ،  زرده تخم مرغ هستند باتیترک نیتر یها اصل  LDL  .شوند

 ٪74 یحاو LDL یدهایپیساخته شده اند.  ل نپروتئی ٪17-11و  دیپلی ٪89-83آن هستند.  از  یها نپروتئی ٪22 یحاو

 نیپوپروتئیساختار ل LDL . [25,27]هستند  دهایپلی فسفو ٪26و کلسترول( و  دیریسیگل ی)به عنوان مثال تر یخنث یدهایپلی

 از لمیف کیکلسترول( است که توسط  یو استرها دهایریسیگل ی)تر یخنث یدهایپیاز ل یدارد، شامل هسته ا یمعمول

   .هستند احاطه شده اند یها  که در تماس با فاز آب نیو پروتئ دهایپیفسفول

ا شوند.  آنه یزرده تخم مرغ حل م یو در پالسما ستندیها متصل ن یهستند که به چرب یکرو یها نیها پروتئ نیوتیل

 کیزوالکتری.  نقطه ا[29]دهند  یم لیزرده تخم مرغ را تشک یها نپروتئی از ٪30و حدود  [31] خشک ماده کل از ٪11حدود 

 .[32]است  5.5تا  4.3 نیها ب نیوتیل
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 گرانولها زساختاریدهنده و ر لیمواد تشک -3.2.2
  : دهنده گرانول ها لیتشک یسه ماده اصل

 ٪70  شوند(  یم دهینام زیباال ن یبا چگال یها نیپوپروتئیل ای) HDL ها نیتلیپوویل

  ٪16          نیتیفسو

  LDL             12% گرانول

ته ها متفاوت هست.  آنها هس نیپوپروتئیشود ، اگرچه ساختار آنها با ل یگفته م زین  نیپوپروتئیها، ل نیتلیپوویل به

را  ندارند.  در عوض ، آنها ( LDL آبدوست احاطه شده باشد )مانند ینهایو پروتئ پدیفسفول هیال کیکه توسط  یخنث یدیپیل

عمده در  به طور زیآبگر یآنها به عنوان متصل شونده ها یها  ، رو دیپیعمده فسفول ر، به طو دهایپیهستند که ل ییها نیپروتئ

 تخم زرده کل خشک ماده ٪16حدود  HDLشود.   یم ادی زین HDLبه عنوان  نیتلیپوویاز ل . [33] قرار دارند نالیترم N هیناح

کنار هم نگه داشته  دیسولف یتوسط پنج پل د HDLساختار   .[29]دهد  یم لیآن را تشک یها نپروتئی ٪36 حدود و مرغ

 دهد. یم لیرا تشک زیحفره آبگر کیشده و 

ماده  نیا. [29,34]هد د یم لیآن را تشک یها نپروتئی ٪11 و مرغ تخم زرده خشک ماده ٪5از  شیب یکم نیتیفسو

 80 یکه حاو یهست بطور نیفسفوسر ادیز اریمقدار بس یدارا نیتیفسو .[32]است  pH 4 در حدود کیزوالکترینقطه ا یدارا

 باشدیم یدروژنیه یدهایاس نوآمی ٪10حدود  یدارا نیتیدر زرده تخم مرغ است.  فسو نیدرصد کل فسفر متصل به پروتئ

 ونیاتک یبرا ییاستثنا تیل یقدرت ک یمولکول دارا نیشود.  ا یخاص م یمنجر به خواص عملکرد نیتیفسو ساختار. [34,35]

 .است نیتیفسو تیل یحمل فلزات قدرت ک یها است.  در زرده تخم مرغ ، عامل اصل

زرده  یموجود در پالسما یها  LDL .[36] زرده تخم مرغ را دارد یموجود در پالسما LDL بیهمان ترک  LDL گرانول

 و رسوب گرانول ها در ساختار آن ها به دام افتاده اند. لیتخم مرغ  در طول تشک

 

 گرانول ها زساختاریر -3.2.3
. [37] شده است لیتشک نیتیو فسو HDL لیفسفوسر یمانده ها یباق نیب کیفسفوکلس یساختار گرانولها توسط پلها

 میغلظت کلس شیگرانول و افزا یها نیمنجر به انحالل پروتئ(  NaCl از ⁺Na )به عنوان مثال یتیظرف کی یها ونیافزودن کات

مانده  یباق نیب یونیپل  یکنند ، که منجر به پارگ یرا جابجا م یتیدو ظرفCa ²⁺ ،یتیظرف کی یونهایکات نیشود.  ا یآزاد م

 رای، است ، ز ازین مورد⁺Ca² یونهایاز  شتریب ⁺Na یونهایحال ، مازاد  نیشود.  با ا یگرانول م یها نیپروتئ لیفسفوسر یها

 .[38] دارند میبه کلس ییباال اریبس یبیترک لی، م نیتیفسو ژهیگرانول ، به و باتیترک

 NaCl M 0.5و غلظت  [26]  کند یگرانول را فراهم م یها نیپروتئ یتنها امکان انحالل نسب NaCl M 0.34 غلظت

باالتر از  NaCl گرانول در غلظت یها نیانحالل کامل پروتئ .[28] دده یزرده تخم مرغ را م گرانولهای ٪80 تیاجازه حالل

0.58M  [29]  شود یمشاهده م. 

به   pH که یبدست آورد.  هنگام زیکم ن یونی، با مقاومت  3.5کمتر از  ریبه مقاد pH توان با کاهش یگرانول را م کیتفک

شود که  یم فیگروه ها ضع نیا ی، بار منف(pH=2  بایشود )تقر یم کینزد لیفسفوسر یمانده ها یباق یکیزوالکترینقطه ا

 pHها در  نیپروتئ نیب کیدافعه الکترواستات شیافزا لیبه دل زیگرانول ن کیتفک. شود یها م ونیآن به کات لیباعث کاهش م

 .[37] دیآ یبدست م 7.2باالتر از 
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 زرده تخم مرغ یخواص عملکرد -3.3

باعث  ژهیحساس به گرما آن ، به و یدر اجزا ییایمیش یکیزیف راتییزرده تخم مرغ منجر به تغ یحرارت اتیعمل

 ریزرده و تأث یغلظت ماده خشک زرده تخم مرغ بر رفتار حرارت ریبه تأث یعملکرد خواص   .شودیم نیپروتئ ونیدناتوراس

 یایمزا یدارا یحرارت اتیشدن زرده تخم مرغ قبل از عمل قیرق. تخم مرغ  وابسته است یاجزا تیدر حالل یطیمح طیشرا

رغ زرده تخم م ادیز اریبس نیهنگام گرم شدن از پروتئ یریژل خم لیآن است. تشک یها نیپروتئ ونیدر مورد دناتوراس یادیز

زرده تخم مرغ قبل از گرم شدن ، باعث کند  یمصنوع یساز قیمولکول ها با رق نیفاصله ب شیشود.  افزا یحاصل م یعیطب

   .شود یزرده تخم مرغ م یها نیپروتئ یشدن تجمع حرارت

 یدهنده خود آب آزاد دارند.  برا لیمواد تشک ستیزرده تخم مرغ در ل یفرموله شده حاو یاز محصوالت صنعت یاریبس

 نیاست.  ا ریامکان پذ یینها ونیآب از فرموالس یزرده تخم مرغ و حذف مقدار کم قی، استفاده از محلول رق یمحصوالت نیچن

 یدتریشد یحرارت اتیتحت عملاست که  یزرده تخم مرغ با طول عمر طوالن یها ونینشان دهنده دامنه استفاده از سوسپانس

بهبود خواص  ای، حفظ  یطوالن یکار باعث ماندگار نیموجود در حال حاضر قرار دارد.ا زهینسبت به محصوالت پاستور

 .شودیزرده تخم مرغ م یعملکرد

 .شود یم ظیغل یها ونیامولس یدر آماده ساز ونیزرده تخم مرغ منجر به بهبود عملکرد امولس یحرارت ونیدناتوراس

 نید. اشو یقطرات روغن کوچکتر م لیمنجر به تشک ونزیسس ما هیته یبرا یبوم غیردناتوره و  مهیاز زرده تخم مرغ ن استفاده

 ونیامولس ستهویفاز پ تهیسکوزیو شیدناتوره شده است و منجر به افزا یها نیپروتئ نیب یدیسطح تعامل کلوئ شیافزا لیبه دل

دهد که زرده تخم مرغ گرم شده به سرعت قادر به  یمانند نشان م یم یکه قطرات روغن کوچک باق تیواقع نیشود.  ا یم

   .کند یم یریمنسجم در اطراف قطرات بوده و از انسجام دوباره جلوگ لمیف کی لیتشک

 ونزیاسس م یداریبافت و پا یها یژگیاصالح و یبرا یزرده تخم مرغ به عنوان راه نیپروتئ ینسب ونیتوان از دناتوراس یم

 ریمحصول از سا یبافت یها یژگیو شودیباعث م نیبگذارد.  ا ریاندازه قطرات روغن تأث یلزوماً رو نکهیاستفاده کرد بدون ا

   .جدا شوند گریکدیانتشار عطر و طعم ، از  لی، از قب غناندازه قطرات رو ریتحت تأث یها یژگیو

 یم یحرارت ونیاز دناتوراس ییباال اریدر سطوح بس یرا حت عیما یها ونیامولس تیو تثب یریتخم مرغ اجازه شکل گ زرده

و منسجم  کیاالست لمیف کیشوند و  یسطح روغن و آب جذب م نیزرده تخم مرغ دناتوره شده در سطح ب یها نیدهد. پروتئ

 کنند. یم جادیا

ط منجر در راب ینیپروتئ یتوده ها یارتباط مثبت دارد. جذب سطح نیپروتئ ونیبا درجه دناتوراس یسطح نیغلظت پروتئ

شده  تیقطرات روغن تثب نیب کیسطح دافعه استر شیباعث افزا نیشود. ا یتر م میمتراکم تر و ضخ یسطح یغشا لیبه تشک

به طور قابل  ریفایاز زرده تخم مرغ دناتوره شده به عنوان امولس استفاده   .کند یم یریاز لخته شدن جلوگ جهیشود ، در نت یم

 یهنگام .دهد یم رییها را تغ یژگیو نیبر ا یطیمح طیشرا ریتأث نیبدست آمده و همچن عیما ونیامولس اتیخصوص یتوجه

صورت  یطیمح طیو جذب آنها در رابط مستقل از شرا نیشود ، اختالل در توده پروتئ یکه از زرده تخم مرغ گرم استفاده م

محصول  اتیبر خصوص ینسبتاً مثبت ریتأث ونیامولس لیزرده تخم مرغ قبل از تشک یها نیپروتئ ینسب ونیدناتوراس   .ردیگیم

زرده  یها نیاز استفاده از پروتئ یناش یسطح نیبار پروتئ شیافزا   .و نمک دارد pH یاز غلظت ها یعیوس فیدر ط یینها

   .است یطیمح طیتخم مرغ دناتوره مستقل از شرا

 یآماده م ونیامولس یحرارت تی( منجر به بهبود حساس ید پازیآ دو و فسفول پازیفسفول) PLD و  PLA₂با یمیاصالح آنز

استفاده از  با .کرد نیگزیشده جا قیرق مرغ تخم زردهمتوسط  یحرارت اتیعمل کیتوان با  یرا م PLA₂ کی عملکرد   .شود

، زرده تخم  PLA₂ که با استفاده از یونیامولس اتیبه همان خصوص باًیتوان تقر ی، م یبوم عیزرده تخم مرغ ما یحرارت ماریت

 ی، م یحرارت اتیقبل از عمل عیرقت زرده تخم مرغ ما لیدل به  . کرد دایپ یشود دسترس یحاصل م میبا آنز ماریمرغ تحت ت
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زرده تخم مرغ  لیشده به دل هیته یها ونیامولس یحرارت تیحساس   .کرد میتنظ قاًیرا دق نیپروتئ ونیتوان درجه دناتوراس

آماده  یها ونیامولس زنیپاستور هیتواند امکان ته یم نی.  اابدیکاهش  یقابل توجه زانیتواند به م یم PLA₂ اصالح شده با

 شیمنجر به افزا PLD₂ با ماریاز زرده تخم مرغ تحت ت استفاده   .فراهم کند یبهبود ماندگار یبرا رامتوسط  طیشده در شرا

 نیا   .است یونیامولس نیچن ینشان دهنده بهبود ثبات حرارت نیگرم شدن شد ، ا لیدر قطر قطرات روغن به دل یکمتر اریبس

 یساز رهیذخ یداریپا شیافزا یبرا PLD₂شده با زرده تخم مرغ اصالح شده با  هیته یها ونیامولس ونیزاسیعمل امکان پاستور

 آنها را فراهم کند. یو ماندگار

 

 گیرینتیجه -4
،  نیتخم مرغ عبارتند از اوآلبوم دهیسف یها نیپروتئ . شودیم میتخم مرغ و زرده تخم مرغ تقس دهیبخش سف 2تخم مرغ به  

 : شوندیم میزرده تخم مرغ به دو دسته تقس یها نیپروتئ.  میزوزیل می، آنز نی، گلوبول نیموسو، او دیموکوئو، او نیترانسفرووا

 LDL،  نیوتیپالسما : ل (1

 LDL ، گرانول نیتی، فسو نیتلیپوویگرانول : ل (2

زرده تخم مرغ  یحرارت ونیدناتوراس . ژل است لیتشک تیو خاص یکف کنندگ تیتخم مرغ مسئول خاص دهیسف یها نیپروتئ

  PLD و PLA₂ با یمیاز اصالح آنز استفاده . شود یم ظیغل یها ونیامولس یدر آماده ساز ونیمنجر به بهبود عملکرد امولس

 یها ونیامولس ونیزاسیامکان پاستور PLDو  PLA₂با  یمیآنز اصالح . شود ونیامولس یحرارت تیباعث کاهش حساس تواندیم

 .کندیآنها فراهم م یو ماندگار یساز رهیذخ یداریپا شیافزا یشده را برا هیته
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