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چکـــيد ه
زمین��ه و هد ف :آلومینیوم عنصری نوروتوکسیک است که احتماال در بروز بیماری آلزایمر نقش
دارد .استف��اده از بست��ه بندی نیمه منعط��ف در سالهای اخیر افزایش یافته اس��ت .در این نوع
بسته بن��دی الیه اصلی آلومینیوم است .هدف از این مطالع��ه تعیین غلظت آلومینیوم در غذاهای
بسته بندی شده در بستههای نیمه منعطف آلومینیومی در طی مدت نگهداری است.
روش بررسی 36 :نمون ه از انواع غذاهای بسته بندی شده در ظرف نیمه منعطف (جوجه کباب،
خ��وراک م��رغ ،خورش قیمه) در چهار مقطع زمانی شامل روزه��ای  120 ،60 ،0و  180پس از
تولی��د آنالیز شدند .تعیین غلظت  Alدر نمونهها به کم��ک دستگاه  ICPپس از هضم مرطوب
نمونهها انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون واریانس دو طرفه (Two-way analysis
 )of varianceبا در نظر گرفتن متغیر مدت نگهداری و نوع غذا صورت گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد اثر مدت نگهداری بر افزایش محتوای  Alغذاها از نظر آماری معنیدار
است .p< 0/ 001پس از  180روز نگهداری غذاها بیشترین غلظت  Alمربوط به غذای جوجه
کب��اب ( )3/27±0/93 ppmو کمترین غلظت  Alمربوط به خورش قیمه ()1/04±0/16 ppm
ب��ود .نتای��ج مطالعه حاضر نشان داد نگهداری غذا در بستهه��ای غذایی نیمه منعطف بر پایه Al
میتواند منجر به افزایش محتوای  Alغذا به مقدار معنیداری بشود.
نتیجهگی��ری :براساس میزان جذب قابل تحم��ل روزانه  1 mg/kgوزن بدن اعالم شده توسط
سازمان بهداشت جهانی مواجهه با  Alدر اثر مصرف غذاهای آماده نگهداری شده به مدت شش
ماه در بستههای نیمه منعطف آلومینیومی دوز پایینی از  Alرا به رژیم غذایی افراد اضافه میکند.
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مقاله پژوهشی

مهاجرت آلومینیوم از بسته بندی ...

با توجه به افزایش روز افزون استفاده از بسته بندیهای دارای

مقدمه

الیه آلومینیومی ،تعیین غلظت  Alدر غذاهای بسته بندی شده

آلومینیوم ( )Alیک عنصر با قابلیت سمی برای سیستم عصبی

ض��روری به نظر میرس��د .هدف از این مطالع��ه بررسی تاثیر

است ( )1و ارتب��اط آن با بروز بیماری آلزایمر به اثبات رسیده

م��دت نگهداری بر نشت  Alاز بست��ه بندیهای نیمه منعطف

آلومینیومی به درون سه نوع غذای آماده ایرانی است.

ک��م خونی ناشی از کمبود هموگلوبین گزارش شده و همچنین

تاثی��ر آن در ناهنجاری متع��ددی در بیم��اران دیالیزی از قبیل

مواد و روشها

انسفالوپاتی و پوکی استخوان گزارش شده است ( .)3غذا منبع

جمع آوری نمونهها

اصل��ی ورود  Alبه بدن است ( .)4کمیته مشترک افزودنیهای

نمونهها که در مجموع  36بسته بود شامل سه نوع غذای آماده و

غ��ذا در همکاری با کارشناسان سازم��ان جهانی خوار و بار و

در بستهه��ای نیمه منعطف کنسرو شده بود که از سه خط تولید

سازم��ان جهانی بهداشت در مورد  Alمیزان جذب موقت قابل

ی��ک شرکت تولیدکننده غذاهای آم��اده بهطور تصادفی برداشته

تحمل هفتگی  7mg/kgاز وزن بدن را تعیین کرده اند (.)5

شد .سه نوع غذای انتخابی شامل :جوجه کباب (قطعات گوشت

بست��ه بندی در صنعت غذا به عل��ت دارا بودن ویژگیهایی از

م��رغ کباب شده،عصاره لیمو ،ادوی��ه و روغن) و خورش قیمه

قبیل وزن کم ،رسانایی حرارتی باال و ظاهر جذاب بسیار مورد

(شام��ل قطعات گوشت گوساله ،سی��ب زمینی ،لپه،رب گوجه،

توج��ه اس��ت .از آلومینیوم در صنعت بست��ه بندی به دو شکل

ادویه و روغن) و خوراک مرغ (مرغ ،قارچ ،سیب زمینی ،مخلوط

استف��اده میش��ود :شکل ساده و معمولی ک��ه کاربرد اصلی آن

سبزیج��ات ،رب گوج��ه ،ادویه و روغن) بودن��د 36 .نمونه در

فوی��ل آشپزخان��ه و لفافه است و شکل تغیی��ر یافته در صنعت

روزه��ای  120 ،60 ،0و  180پ��س از تولید آنالیز شدند .در هر

بسته بندی عمدتا از شکل تغییر یافته آلومینیوم استفاده میشود.

ک��دام از این مقاطع زمانی ب��ه تعداد  9بسته غذایی که شامل سه

در این فرمها روی الیه آلومینیومی با یک یا چند الیه کاغذی یا

تکرار از هر غذا بود برای آنالیز برداشته شد .نمونههای روز صفر

پالستیک��ی یا الک پوشانده میشود و بستهبندی بهصورت چند

بالفاصله پس از بسته بندی جه��ت آنالیز به آزمایشگاه فرستاده

الیه است ( .)6استفاده از بسته بندیهای چند الیه نیمه منعطف

شدند سایر نمونهها تا زمان آنالیز در دمای اتاق نگهداری شدند.

ک��ه دارای الی��ه اصلی  Alاست روز ب��ه روز در حال افزایش

ظروف حاوی غذا در ای��ن پژوهش از نوع ظروف آلومینیومی

است ( .)7افزایش گرایش به غذاهای با کیفیت باالتر و سالمتر

نیمه منعطف بود که الیههای آن از خارج به داخل به این ترتیب

و ب��ا عمر نگهداری طوالنیتر موجب افزایش توجه به موضوع

است :چ��اپ ،الک ک��ورهای ،ورق آلومینیوم��ی ،چسبانندهها،

تداخالت بین مواد بسته بندی و غذا شده است ( .)8تداخالت

الیه پلی پروپیل��ن ،روان کنندهها .ضخامت الی��ه پلی پروپیلن

بسته بندی غذا را میت��وان بهعنوان واکنشهایی بین غذا ،ماده

 50-30 μmو ضخامت الیه آلومینیومی حدود 120 -90 μm

بست��ه بندی و محیط تعریف نمود ( .)9در مطالعات انجام شده

بود .اسید نیتریک  65درصد و آب اکسیژنه  35درصد از شرکت

در ارتب��اط با نشت  Alاز مواد در تماس با غذا ،میزان نشت به

مرک تهیه شد.

عوامل��ی از قبیل نوع غذا ،روش پخت ،مواد تشکیلدهنده غذا،

سنجش فل��ز  Alدر نمونهها به کم��ک دستگاه ICP-OES

 pHغ��ذا ،مدت تم��اس یا پخت و وجود برخ��ی افزودنیها،

م��دل  VARIAN 730انج��ام گرف��ت .جه��ت آمادهسازی

وابسته است ( .)10نتای��ج مطالعه بررسی میزان مهاجرت ویژه

دستگ��اه  ICPبرای آنالیز نمونهه��ا پس از انجام تنظیم دستگاه

عنصر مذک��ور از بستههای نیمه منعط��ف آلومینیومی به درون

و اپتیم��م ک��ردن آن از رقیقسازی محلول است��وک 5 ،محلول

خوراک مرغ ایرانی و شبه غذاها و مقایسه آنها با هم نشان داده

استاندارد کاری تهیه شد که حاوی غلظتهای  0-10 ppmاز

ک��ه نوع غذا عامل مهمی در تعیین میزان مهاجرت است (.)11
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اس��ت ( .)2ارتباط عنصر  Alبا بیماریه��ای متعددی از قبیل

از اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻀﻢ در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻛﻮﺗـﺎه ﻫﻀـﻢ اﺳـﻴﺪي دارد در
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺨﻠﻮط اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ و آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ  1:3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻫﻤﻮژن ﺷﺪﻧﺪ در اداﻣﻪ ﻫﻀﻢ 1 g

غالمرضا جاهد خانیکی و همکاران

از ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻤﻮژن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  16 mLﻣﺨﻠﻮط اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارﺗﻲ 130 0C
فرایندهای الزم برای آنالیز بدون حضور نمونه در محلول انجام
فلز  Alبودند .سپس این غلظتها به دستگاه داده شد و منحنی
ﺑﻪ ﻣﺪت  4 hﺑﺮ روي ﻫﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺠﺪدا ﻣﺨﻠﻮط آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ/اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ .ﭘـﺲ از
ش��د .غلظت  Alدر محلول نهایی بهوسیله دستگاه  ICPتعیین
کالیبراسیون رسم گردید .ضریب همبستگی منحنی کالیبراسیون

واریان��س دوطرفه( )Two way analysis of varianceبا
 0/1 ppbو  LOQدستگاه  0/33 ppbبهدست آمد.
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻏﻠﻈﺖ  Alدر ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪوﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه
در نظر گرفتن دو عامل زمان و نوع غذا انجام شد و معنیداری
هضم اسید ی نمونهها به روش هضم مرطوب
اینه اﺳﺖ .اختالف میانگینها در سه سطح بررسی شد.
وج��ود
/kgهها
ﺣﺴﺐنمون
ب��رای هضم
ه��ای ومختلفی
رو
ppmداردﺑﻴﺎندرﺷﺪ
 mgﻳﺎ
ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ ﺑﺮ
شﺗﻌﻴﻴﻦ
ICP
پژوهش از روش هضم مرطوب استفاده شد ( .)12از آنجاییکه

یافتهها
پژوهشه��ای جدید نشان داده که هضم اسی��دی با استفاده از
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ ﻧـﺮم اﻓـﺰار  SPSS23و ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي
در ای��ن مطالعه سه نوع ماده غذایی شامل قیمه ،خوراک مرغ و
مخل��وط اسید نیتری��ک و آب اکسیژنه نتیج��ه بهتری نسبت به

غذا
اﻧﺠـﺎمدرون
ﻏـﺬابندی به
ﻧـﻮعبسته
 Alاز
میزان نشت
جوجه کباب
wayاسید
سولفوریک یا
نیتریک هم��راه با
استف��اده از
ﺷـﺪ و
زﻣـﺎن و
نظرﻋﺎﻣـﻞ
ﮔـﺮﻓﺘﻦازدو
 Twoﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
اسی��دanalysis
of variance
اسیددوﻃﺮﻓﻪ
وارﻳﺎﻧﺲ
آزﻣﻮن
در چهار فاصله زمانی مورد بررسی قرار گرفته است .در جدول
کلریدری��ک در انج��ام کامل هضم در طی م��دت کوتاه هضم
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺳﻄﺢ
در ﺳﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ
اﺧﺘﻼف
ﻣﻌﻨﻲ
 1میانگی��ن و انحراف معیار غلظت آلومنیوم به تفکیک زمان و
ﺷﺪ.و آب
نیتریک
اسی��د
مخلوط
پژوهش از
ای��ن
داريدارد در
اسی��دی
نوع ماده غذایی ارائه شده است.

اکسیژن��ه  1:3استفاده ش��د .غذاهای محت��وی بستهها هموژن

شدن��د در ادام��ه هض��م  1 gاز مخلوط هم��وژن بدست آمده
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

جه��ت آزمون اه��داف ارائه شده مبنی بر بررس��ی اثر زمان در

افزای��ش میزان نش��ت  Alاز روش تحلی��ل واریانس دوطرفه
ب��ه کم��ک  16 mLمخلوط اسی��د نیتریک ب��ا آب اکسیژنه و
ﻣﻴﺰاناینﻧﺸﺖ
روی و ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺒﺎب
ﺧﻮراك ﻣﺮغ
ﺷﺎﻣﻞبهﻗﻴﻤﻪ،
ﻧﻮع ﻣﺎده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ
در اﻳﻦ
مقایسهﻏـﺬا
ﺑﻪ درون
ﺑﻨﺪي
روش Alاز
میزان
زمان
ﺑﺴﺘﻪبر اثر
ع�لاوه
ﻧﻈﺮکه در
استف��ادهازشد
مدت  4 hبر
ﻏﺬاﻳﻲ130 0
حرارت��ی C
شرایط
نگه��داری در

مهاج��رت از بسته بندی نیم��ه منعطف آلومینیومی به درون سه
هیت��ر انجام شد .پ��س از تبخیر نسبی محل��ول مجددا مخلوط
در ﭼﻬﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺪول  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣـﺎن و
نوع خوراک نیز انجام میشود و اثر متقابل زمان و نوع خوراکی
آب اکسیژنه/اسید نیتریک اضافه شد .پس از هضم کامل نمونه
اﺳﺖ.پس از خنک شدن  5 mLآب
ﺷﺪهآم��د.
دست
شفاف به
اراﺋﻪ
مایعﻏﺬاﻳﻲ
ی��کﻣﺎده
ﻧﻮع

مورد بررسی قرار گرفته است .جدول  2نتایج مربوط به جدول

از کاغذ صافی واتمن گذران��ده شد و در نهایت با آب دیونیزه

نتایج بدست آم��ده ،اثر متقابل زمان و ن��وع خوراکی معنیدار

تحلی��ل واریان��س دو طرفه فوق را ارائه ک��رده است .براساس

مقط��ر دیونیزه به نمونه افزوده شد .مای��ع شفاف بهدست آمده

نیست .p=0/31
ب��ه حجم  10 mLرسان��ده شد .برای تهیه نمون��ه شاهد همه
ﺟﺪول  -1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم )ﺳﻪ ﺗﻜﺮار( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي و ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏـﺬاﻳﻲ

جد ول  -1میانگین و انحراف معیار میزان مهاجرت آلومینیوم (سه تکرار) به تفکیک زمان نمونهگیری و نوع ماده غذایی بر حسب mg/kg
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ) mg/kgﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(
(میانگین±انحراف معیار)

زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ )روز(

ﻗﻴﻤﻪ

ﺧﻮراك ﻣﺮغ

ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺒﺎب

) Al(mg/kgﻛﻞ

0

1/05±0/24

1/77±0/40

1/04±0/16

1/29±0/44

60

1/97±0/86

2/88±0/35

1/60±0/42

2/15±0/76

120

1/97±0/43

2/86±0/06

2/29±0/53

2/37±0/52

180

2/43±0/67

2/95±0/69

3/27±0/92

2/88±0/76

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

1/85±0/73

2/61±0/63

2/05±1/00

2/17±0/84
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است.
ﻧﻤﻮﻧﻪppm
 mg/kgیا
حسب
ها بر
ﺧﻨﻚ ﺷﺪن و
محدودهای
دﺳﺖهای
کالیبراسیونﺑﻪ  6نقط
منحنی
 0/99به
ﺷـﻔﺎف
شدهﻣﺎﻳﻊ
اﻓﺰودهبیانﺷﺪ.
دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﻪ
ﻣﻘﻄﺮ
mLغلظ5تآب
آﻣﺪ.درﭘﺲ از
ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف
آمد .ﻳﻚ
دستﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﺎﻣﻞ
ﻫﻀﻢ
در این پژوهش که نوعی مطالعه توصیفی مقطعی است تجزیه و
از غلظ��ت انتخ��اب شد که ب��ا غلظتهای م��ورد انتظار برای
تحلیل ﺑﻪ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه
باشد.ﺷﺪ و
ﮔﺬراﻧﺪه
ﺻﺎﻓﻲ
موردﻛﺎﻏﺬ
آﻣﺪه از
دﺳﺖ
کارگیریﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ
رﺳـﺎﻧﺪه ﺷـﺪ.
کمک 10
ﺣﺠﻢ mL
آزمون
 SPSS23و به
نرم افزار
آماری با
دردستگاه
LOD
واﺗﻤﻦداشته
همخوانی
بررسی
ه��ای
ﺑﻪنمونه

وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻓﻮق را اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ،اﺛـﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ زﻣـﺎن و ﻧـﻮع ﺧـﻮراﻛﻲ ﻣﻌﻨـﻲدار ﻧﻴﺴـﺖ
مهاجرت.pآلومینیوم از بسته بندی ...
=0/31

ﺟﺪول  -2ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات زﻣﺎن و ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺮ روي ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم
جد ول  -2تحلیل واریانس دوطرفه با اثرات زمان و نوع غذا بر روی غلظت آلومنیوم

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا

169/91

1/00

169/91

581/88

<0/001

زﻣﺎن

11/99

3/00

4/00

13/69

<0/001

ﻏﺬا

3/74

2/00

1/87

6/40

0/01

اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و ﻏﺬا

2/24

6/00

0/37

1/28

0/31

ﺧﻄﺎ

7/01

24/00

0/29

ﻛﻞ

194/89

36/00

(Adjusted R Squared =0/591) R Squared = 0/719
ﻧﮕﻬﺪاري ) 180 ،120 ،60 ،0روز(
ي
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻏﺬا و ﻣﻣﺪت
ﻚ
ﻧﺸﺖ  Alﺑﻪ
ﻧﻤﻮدار  -1ﺑﺮﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺖ

ﻧﻤﻮدار  1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ زﻣﺎن و ﻧﻮع ﻏﺬا را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ،ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﺧـﻮراﻛﻲ
داراي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

بررسی
ﺳﻲ-2
ﺑﺮرﺳار
نمود
طی 180روز(
در،120
غذاها،60
کل ﻣﺎه )،0
در ﺷﺶ
Alﻣﺪت
غلظت ﻃﻃﻲ
تغییر ﻏﺬاﻫﺎ در
روند در ﻛﻛﻞ
ﻏﻠﻈﺖ Al
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏ
ﻧﻤﻤﻮدار -2

نمود ار  -1بررسی روند نشت  Alبه تفکیک نوع غذا و مدت

ﻧﮕﻬﺪاري ) 180 ،120 ،60 ،0روز(
ي
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻏﺬا و ﻣﻣﺪت
ﻚ
ﻧﺸﺖ  Alﺑﻪ
ﻧﻤﻮدار  -1ﺑﺮﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺖ

مدت شش ماه ( 180 ،120 ،60 ،0روز)

نگهداری ( 180 ،120 ،60 ،0روز)

نم��ودار  1نتای��ج تحلیل واریانس دوطرفه زم��ان و نوع غذا را

بحث

دارای روند تغییر غلظت آلومنیوم مشابهی با یکدیگر هستند.

تعیین می��زان نشت  Alبه درون غذاها دارد براساس نتایج این

نشان میدهد در طول زمانهای مورد بررسی ،سه نوع خوراکی

نتایج ای��ن مطالعه نشان داد مدت نگه��داری نقش بسزایی در

نتایج این آزمون نشان داد که اثر اصلی زمان بر میزان نشت Al

مطالعه با افزایش مدت نگه��داری غلظت این عنصر در غذاها

سط��ح  Alدر کل غذاه��ا در چهار مقطع زمان��ی بررسی شده

نتای��ج پژوه��ش  Velaو همکاران همخوان��ی دارد که در طی

معنیدار است .p<0/ 001همچنین در نمودار  2روند تغییرات

نی��ز بهطور معن��یداری افزایش مییابد .نتای��ج این پژوهش با

است در این نمودار نوع غذا نادیده گرفته شده است و اختالف

آن مشخ��ص شد افزایش مدت نگه��داری سبب افزایش میزان

میانگینها در سطح  0/001و  0/01مقایسه شده است.
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ﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻏﻠﻈﺖ  Alدر ﻛﻛﻞ ﻏﺬاﻫﺎ در ﻃﻃﻲ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ) 180 ،120 ،60 ،0روز(
ﻧﻤﻤﻮدار  -2ﺑﺮرﺳ
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ﻓﺎﻛﺘﻮر

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ

درﺟﻪ آزادي

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت

F

p

غالمرضا جاهد خانیکی و همکاران

مهاج��رت  Alبه درون غذا میش��ود .طبق نتایج تحقیق Vela

بن��دی میشود .مهاج��رت عبارت است از انتق��ال ترکیبات از

نشاندهنده خوردگی قوطیها توسط آب جو بود (.)13

به محص��ول بسته بندی ش��ده ،لذا مهاجرت ی��ک پدیده یک

می��زان افزای��ش  Alاز روز  0ت��ا  150قابل مالحظ��ه بود که

سطح بسته بن��دی به واسطه واکنشه��ای فیزیکی یا شیمیایی

مشاه��ده نش��د .از آنجاییکه ای��ن مطالعه ب��ر روی سه نوع از

همک��اران نشان داد که بهطور کلی ب��ا افزایش مدت نگهداری

اشتراک زی��ادی دارد ( .)15نتایج مطالعه  Siyahmoshtehو

و تف��اوت معنیداری بین غذاها از لح��اظ روند مهاجرت Al

میزان مهاج��رت نیز افزایش مییابد .ترکی��ب پیچیده و وجود

محص��والت یک شرک��ت تجاری صورت گرف��ت دستیابی به

انواع مختل��ف مولکولها در این سه نوع غ��ذا میتواند سبب

فرموالسی��ون دقیق غذاها برای نویسندگ��ان مقاله مقدور نبود.

افزای��ش میزان مهاج��رت  Alدر طی مدت نگه��داری بشود.

ساختار کمپلکس و پیچیده غذاها ،انجام آزمایشات و همچنین

یک��ی از این ترکیبات چربی و روغ��ن موجود در غذاها است.

آنالیز دادهها را با مشکل مواجه میکند از اینرو اکثر تحقیقات

از آنجاییک��ه پلی اولفینها (پل��ی اتیلن و پلی پروپیلن) شدیدا

انجام شده در این زمینه به جای غذا بر شبه غذاها انجام گرفته

است ک��ه بسته به  pHم��اده غذایی و دیگ��ر خصوصیات آن

لیپوفیلی��ک هستند لذا چرب��ی میتواند این الیه را در خود حل

از چه��ار ماده آب ب��رای غذاهای آبکی ب��ا  pHباالتر از ،4/5

کن��د و ماده غذای��ی در تماس مستقیم با الی��ه آلومینیومی قرار

محلول اسید استیک برای غذاهای اسیدی  pHپایینتر از ،4/5

گی��رد .از دیگ��ر ترکیبات موثر در این فراین��د ترکیبات عطر و

طعمی هستند .خواص مکانیکی الیه درونی ظرف در اثر جذب

اتان��ول  10درصد برای محصوالت الکلی و روغن زیتون برای

ترکیبات عط��ر و طعمی تحت تاثیر واقع میشود و از مقاومت

غذاه��ای چرب مورد استفاده قرار میگیرند ( .)14در پژوهشی
که توسط  Siyahmoshtehو همکاران صورت گرفت میزان

آن کاست��ه شده که دلیل اصل��ی آن نرمکنندگی این ترکیبات بر

مهاجرت ویژه  Alاز ظروف بسته بندی نیمه منعطف به درون

روی الی��ه پالستیکی و ایجاد ساخت��ار غیر یکنواخت در پلیمر
است .اخت�لاف پتانسیل شیمیایی بوجود آم��ده نیروی محرکه

خ��وراک مرغ ایرانی و شبه غذاها و مقایسه آنها با هم نشان داد

ب��رای پدی��ده مهاجرت خواه��د ب��ود ( .)17 ،16نتایج مطالعه

که نوع ماده در تماس با ظرف تاثیر بسزایی در میزان مهاجرت

 Jayashreeو همک��اران نیز اثر نگهداری ب��ر افزایش میزان

دارد ک��ه با نتایج مطالعه حاضر همخوان��ی ندارد .نتایج مطالعه

مهاجرت را نشان داد ( .)18مطالعه  Joshiو همکاران نیز نشان

 Siyahmoshtehو همکاران نش��ان داد که مهاجرت  Alاز

داد که با افزای��ش مدت نگهداری بهعلت فرایند خوردگی Al

ظرف بستهبندی مورد استفاده برای خوراک مرغ ،به شبه غذای

می��زان مهاجرت  Alبه غذای درون بسته افزایش مییابد (.)19

اسید استیک در طول دوره نگهداری بیشترین مقدار بود؛ علت

از اینرو میتوان گفت در صورتیکه این بستههای غذایی مدت

عدم همخوانی میتواند تفاوت در نوع محیطهای غذایی مورد

بیشتری نگهداری شوند محتوای  Alدر غذاها افزایش مییابد.

بررسی باش��د ،که در مطالعه حاض��ر آزمایشات برروی غذای

مطالع��ه  Verissimoو همکاران در مورد میزان مهاجرت Al

کامل آماده مصرف و نه شبه غذا صورت گرفته است (.)11

بهط��ور کلی فع��ل و انفعاالت مواد بسته بن��دی را به سه دسته

در قوطیه��ای نوشیدن��ی که از داخل با ی��ک پوشش پلیمری

هنگام جذب ترکیباتی نظی��ر طعمدهندهها ،چربیها ،اسیدهای

بودن��د نشان داد که الیه پلیمری س��د کاملی در برابر مهاجرت

محافظ که مقاوم به نوشیدنیه��ای اسیدی است پوشانده شده

عمده میت��وان طبقه بندی کرد :نفوذ ،ج��ذب و مهاجرت .در

نبوده و افزایش محتوای آلومینیوم نوشیدنی مشاهده شد (.)20

آل��ی و پیگمانه��ا از داخل م��اده غذایی وارد ساخت��ار پلیمر

در ط��ی زمان مواد موجود در ظرف بر خواص مکانیکی ظرف

میشون��د ک��ه در نهایت منجر ب��ه کاهش شدت طع��م ایجاد

اث��ر گذاشته و سبب کاهش مقاوم��ت آن میگردند .وقتی ماده

شده و یک پروفایل طعم��ی نامتعادل و آسیب دیدن ماده بسته
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در ای��ن پژوهش ارتباط متقابل زمان و ن��وع غذا معنیدار نبود

طرف��ه است و با فرایند جذب قوی��ا قابل مقایسه بوده و وجوه

... مهاجرت آلومینیوم از بسته بندی

 براساس می��زان جذب قابل تحمل.ب��ه مقدار معنیداری بشود

،شام��ل نفوذکنندههای آلی بسیار واکنشگ��ر نظیر طعمدهندهها

 در اثر مص��رف غذاهای آماده نگهداریAl جهان��ی مواجهه با

پیچیدهت��ر از نفوذ گازهای س��اده است و ضریب انتشار ممکن

 وزن بدن اعالم شده توسط سازمان بهداشت1 mg/kg روزانه

م��واد عطر و طعمی و ی��ا مولکولهای حالل است فرایند نفوذ

Downloaded from ijhe.tums.ac.ir at 8:23 IRDT on Sunday August 19th 2018

ش��ده به مدت شش ماه در بستهه��ای نیمه منعطف آلومینیومی

،15( است بصورت تابعی از غلظت نفوذکننده و زمان تغییر کند

 بنابرای��ن هر چه تماس مواد و الی��ه مربوطه افزایش یابد.)21

.دوز پایینی از این عنصر را به رژیم غذایی افراد اضافه میکند

میزان ممانعت الیه پالستیکی کمتر شده و آلومینیوم بیشتری در

تشکر و قد رد انی

 مطالعه حاضر با توجه.تماس با ماده درون ظرف قرار میگیرد

ای��ن مقاله حاصل بخشی از پای��ان نامه با عنوان ”بررسی میزان

 بررسیها در یک دوره شش،به محدودیت منابع مالی و زمانی

 از بسته بندی نیم��ه منعطف به درون تعدادی ازAl مهاج��رت

ماهه نگهداری بستهها ص��ورت گرفت در حالیکه میتوان در

غذاهای آماده در طی زمان نگهداری” در مقطع کارشناسی ارشد

.مدت طوالنیتری بستهها را پایش نمود

 اس��ت که با حمایت95/ص/290/117  و ک��د1396 در س��ال

نتیجهگیری

دانشگاه عل��وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا
 نویسندگان در پای��ان از کلیه عزیزانی که در انجام.ش��ده است

نتایج مطالعه حاضر نش��ان داد نگهداری بستههای غذایی نیمه

 غذاAl منعط��ف آلومینیومی میتواند منجر به افزایش محتوای

.این پژوهش همکاری نمودهاند تشکر و قدردانی مینمایند
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A RT I C L E I N F O R M AT I O N :

ABSTRACT
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Background and Objective: Aluminum (Al) is a neurotoxic agent and
this element is being associated with Alzheimer disease. The use of semirigid packaging has been increased in recent years. In these packages, the
main layer is aluminum. The purpose of this study was to determine the Al
concentration in foods packaged in semi-rigid packaging in during storage
time.
Materials and Methods: Al concentration of the samples (Joje kabab,
khorake morgh, khoresh gheymeh, n=36) was determined at different storage
times (0, 60, 120, and 180 days after packaging). Aluminum was determined
by ICP-OES after wet digestion method of the samples. A two-way analysis
of variance was used to analyze the results with respect to time and food
factors.
Results: The effect of storage time on Al concentration was significant
p<0.001. The samples that were stored longer had significantly higher
aluminum concentrations. The highest concentration was determined in Joje
kabab (3.27 ±0.93 ppm) and lowest Al content was determined in khoresh
gheymeh (1.04 ± 0.16 ppm). The results showed that Al concentration of
the foods packaged in semi-rigid packaging increased significantly during
storage.
Conclusion: Considering the present state of knowledge and the suggested
provisional tolerable daily intake of 1 mg/kg body weight per day of according
to World Health Organization, Al leaching from semi-rigid packages may add
low doses of Al into the diet.
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