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 . مقدمه5-1

هاي بين المللي در بروز سرطان به اختالفات رژيم غذايي نسبت داده شده، چون تنوع زيادي در ميران سرطان تغييرات بيشتر 

هاي مهاجر وجود دارد. در سرتاسر جهان برخي مواد غذايي، به ويژه گوشت، اب خاص، توأم با تغييراتي در بروز آن بين جمعيت

 شوند.خ مياستفاده از روش هاي مختلف نگهداري، فرآوري، و طب

سرطان بوده شت و مخاطره چندين  صرف گو سال ها چندين بازنگري، تاكنون، قاطع ترين مجامع غذايي درارتباط با م اند. طي 

سرطان صندوق جهاني پژوهش  صوص جنبه (WCRF)(WCRF,1997)از جمله دو گزارش اجماع بزرگ  هاي و كميته مخ

ها در جهت پيش گيري (، صورت پذيرفته است. توصيه اين گزارش1999ا،پزشكي سياست غذا و تغذيه )وزارت بهداشت بريتاني

ست.  شده بوده ا سطح متوسط گوشت قرمز و مصرف گوشت فرآوري   140 از بيش) باال سطح كنندگان مصرف به از افزايش 

لوژي اتفاق نظر اپيدميو ناهماهنگي بر اجماع دو هر اين، وجود با. دهند كاهش را خود مصييرف كه شييده توصيييه( روز در گرم

 اند.داشته

بوده اسييت. والوه بر آن، نتيجه اين « محتمل » ركتوم  -، رابطه بين گوشييت و سييرطان قولونWCRFبر طبق نتايج گزارش 

 .(WCRF,1997)است داشته اشاره كليه و پستان، پروستات، ، پانكراس هايسرطان و گوشت  بين« ممكن»گزارش بر رابطه 

 وري. ذخيره سازي و فرآ5-2

ستفاده بوده  شت، مورد ا سازي، به ويژه براي گو سود كردن مواد غذايي به ونوان روش نگهداري يا ذخيره  سال ها نمك  طي 

هاي گيرد. اكثر پژوهشبه ماده غذايي را در بر مي (III)، يا نيترات (V)اسييت. وموما ، نمك سييود كردن افزايش نمك، نيترات 

شت برمرتبط با روش سيله گزارش  هاي نگهداري گو ست. اين مطالعات به و شده ا ستگاه گوارش متمركز  سرطان هاي د روي 

WCRF  شواهد شده، كه  شت« محتمل» خالصه  سرطان قولون ركتوم نتيجه گرفته را براي رابطه بين گو سود و  هاي نمك 

پذيرفته اسييت. در  ركتوم انجام -. دو بازنگري جديد از مطالعات مربوط به گوشييت و سييرطان قولون(WCRF,1997)اسييت.

را نتيجه گرفته است » گرم از گوشت فرآوري شده 25% مخاطره براي مصرف اضافي روزانه 49افزايش معني دار »بازنگري اول 

(Sandhu et al,2001) برابر مخاطره  3/1. بازنگري سييال بعد نتيجه گرفته كه گوشييت فرآوري شييده با افزايش معني دار

. همچنين، مصرف گوشت فرآوري شده با مخاطره سرطان معده در (Norat et al, 2002)دارد ركتوم ارتباط  -سرطان قولون

 ;Risch et al,; Correa et al,1985 Gonzales et)چند مطالعه مورد شيياهدي )كنترل موردي( مرتبط بوده اسييت.

Boeing et al, 1991; Ward and lopez-Wu-Williams et al 1990; Buiatti et al, 1989; 1985 Carrilo, 

1999; Ward et al, 1997; Hoshiyama and Sasaba,1992; al,1991  و مطالعات گروهي(Chyopu et al, 

van den Brand et al, 2003; Kneller et al, 1991; Nomura et al, 1990; 1990 
فره دهان، حلق، حنجره، هاي مغز، حهاي مرتبط با مصييرف گوشييت فرآوري شييده را لوسييمي كودكان و سييرطانديگر سييرطان

 گردند.پروستات ، مري، پانكراس، شامل مي
(Sarasua; Norell et al, 1986; Preston-Martin et aql, 1982 Rajkumar et al,; ngoan etg al, 2002; 

Michaud et al, 2001; Peters et al, 1994; and Savitz edt al, 1994 Risch, 2003; Levi et al, 2004; 

2003). 
 . مواد غذايي نمک زده5-2-1



ستفاده مي سر جهان نمك به ونوان بهبود دهنده طعم و مزه، و همچنين به ونوان ماده نگهدارنده مورد ا  سرتا  شد. طبق در  با

براي سييرطان معده « محتمل» حلقي و فاكتور مخاطره  -براي سييرطان بيني« قطعي»نمك فاكتور مخاطره  WCRFنتيجه 

 .(WCRF,1997)باشد مي

شورهايي اكثر پژوهش ست. در ك شده ا سرطان معده متمركز  سرطان بر روي  هاي مرتبط با مواد غذايي نمك زده و مخاطره 

چون ژاپن و چين با مصرف باالي مواد غذايي نگهداري شده با نمك مثل ماهي نمك زده به سبك چيني، ميزان سرطان معده 

ل موردي( رابطه مثبت بين مصرف كلي نمك و مخاطره سرطان معده را نشان باالتر است. برخي مطالعات مورد شاهدي )كنتر

 Ramon et al,; Nazariio et al, 1993; Gr aham et al, 1990; Lavecchia et al, 1987 Harrisohj et)داده

al,; Jedrychowski et al, (1992; Hu et la, 1988 1997 شتر مطالعات گروهي نيز منفي بوده  Nomura)اند و بي

et al, 1990; Chyou et al, 1990; Ikeda et al, 1983 Van den Br andi et al, 2003; Galanis et al, 

1998; Kato et al, 1992; Kneller et al, 1991) 
ه معد سرطان مخاطره با مواد اين بين مثبت رابطه نمك با شده نگهداري غذايي مواد مورد در اختصاصي مطالعات اين، وجود با 

اند. در مطالعات مورد شاهدي )كنترل موردي( نيز رابطه مثبت بين مخاطره سرطان معده و مصرف گوشت و ماهي را نشان داده

ست. سيده ا  ;,Buiatti et al, 1989; Kono et al, 1988; Haenszel et al, 1972 Lee et al)نمك زده به ثبت ر

Ranon et al, 1983; Palli et al, 1992 Ward and Bowing et al, 1991; Demiper et al, 1990 Lopez- 

carrillo, 1999; 1995 والوه بر آن در مطالعه گروهي افزايش مخاطره ده برابر سييرطان معده با مصييرف ماهي نمك زده .

 .(Keneller et al, 1991)نشان داده شده است

 Armstrong et al,1983)حلق  –س / بيني نازوفارنك را زده نمك غذايي مواد مصييرف با مرتبط سييرطان مواضييع ديگر 

Sriamporn et al, 1992; Zheng et al, 1994; Ning (et al, 1990; Yu et al, 1986, 88, 89  حفره دهان

(Zeheng et al, 1992)  مري ،(Gao et al, 1994) ركتوم  -و قولون(Knekt et al, 1999) گيرد.در بر مي 

باشييند. از اين رو اثر مواد غذايي نمك نيز مي (NOCs)نيتروزو  -Nو تركيبات  (III)زده منبع نيترات گوشييت و ماهي نمك 

سرطان ممكن ست  زده بر مخاطره  ستفاده از  NOC  با مواجهه آثار با ا  درآميزد. برخي مواد غذايي، چون ماهي نمك زده، با ا

آندوژنوس )درون زاد( از واكنش بين نيترات  NOC  دو نمك و نگهداري شيييده و بنابراين منبع هر (III)نمك هاي نيترات 

(III) باشند. براي مثال، ماهي چيني نمك زده حاوي سطح باالي هاي ثانوي موجود در ماهي ميو آمينNOCs  شناخته شده

 است.

  
 (NOCs)نيتتروزو -Nو تركيبات  (V)/ (III). نيترات هاي 5-2-2

ه به ونوان ماده ضيييد باكتريايي وليه كلوسيييتريديوم بوتولينوم و به ونوان ماده رن  زا به گوشيييت فرآوري شيييد (III)نيترات 

صطالحا  آرايشي هاي نمك سود شده صورتي گوشت -( جهت واكنش با ميوگلوبين براي توليد رن  ويژه قرمزCosmetic -)ا

به گوشييت  (III)اين رو افزايش نيترات بوده و از  NOCهاي تشييكيل پيش ماده (III)و نيترات  (V)اضييافه ميگردد. نيترات 

 (III)و نيترات  (V)در گوشييت گردد. بنابراين، مفروا اسييت كه افزايش مواجهه نيترات  NOCگيري تواند موجب شييكلمي

با طهرا افزايش مي NOCs  مواجهه  با وجود اين، راب غذايي نيترات دهد.  نابع  ن  بين م ماه با  (III)و نيترات  (V)هاي ه

س ست. در برخي مطالعات ارتباط مثبت بين مواد غذايي حاوي نيترات مخاطره  شده ا شان داده ن باال، چون بيكن  (III)رطان ن

سرطان هاي مري  سيس هات داگ، و  سو شده خوك( و  سود  سرطان (Rogers et al, 1995))ژامبون/ دود داده يانمك   ،

، سيييرطان لوزالمعده / يا (Mayne et al, 2001)، سيييرطان معدي غيرباب المعده (Ward et al,2000)حلق  -بيني

سرطان مغز دوران كودكي  (Coss et al, 2004)پانكراس سمي و   Sarasua and Savitz. ; Peters et al,1994)و لو

Kuijten et al, 1990;1994) ست. با وجود اين، در چند سيده ا ( شاهدي مورد) موردي كنترل و گروهي مطالعه  به ثبت ر

 Van loon et al,; Chyou et al, 1990)يا معده (Knekt et al, 1999)ركتوم  -مخاطره سرطانهاي قولون با ايرابطه

صيف احتمالي فقدان رابطه بين نيترات  (1997 شد. تو شان داده ن ست (V)ن سرطان اين ا صلي منابع از يكي كه  و مخاطره   ا

 -Nنيز بوده كه به ونوان بازدارنده )مهاركننده(  Cمين باشييند. سييبزيجات منبع ويتارژيم غذايي سييبزيجات مي (V) نيترات

 نيتورزاسيون شناخته شده است.



NOCs سرطاندر بين قوي سان ميترين  شته؛ ازاين رو، حتي مقادير كم آن در بدن ان شيمايي قراردا سرطان زاهاي  تواند در 

سرطان زايي  شد.  نوع پريمات )ميمون( مورد آزمايش قرار گرفته، و  6مختلف از جمله نوع حيوان  39در  NOCsزايي موثر با

 اند.تومورها درت تمامي انواع مورد مطالعه تاكنون در مواضع تشريحي مختلف تشكيل شده

مواجه  NOCsافراد انسيياني از طريق منابع برون زاد )اگزوژنوس( يا به وسيييله شييكل گيري درون زاد )آندوژنوس( دربدن با 

شده يا تحت  NOCs. مواجهه برون زاد با شوندمي صرف مواد غذايي نگهداري  ستعمال دخانيات )توتون( و م ومدتا  از طريق ا

شده با حرارت( اتفاق مي ستقيم در  NOCsافتد. تاثير حرارت )فرآوري  شدن م شك  شده با دود يا خ در مواد غذايي فرآوري 

سيدهاي نيتروژن قابل واكنش  كافي حرارت از  شوند. دراين روش ها،آتش يافت مي سيد كردن نيتروژن مولكولي به اك براي اك

 .شودمي استفاده گوشت  هاي نيتروزات موجود در مواد غذايي چونبا آمين

صورت قرار گرفتن نيترات  سيدي )چون ومليات فرآوري مواد غذايي( مواد حاوي نيتروزات دي نيتروژن (III)در  شرايط ا  -در 

سيد –تري و  شكيل مي تترااك شكل گيري ت ست  NOCsشوند. براي كاهش  سكوربيك ممكن ا سيد آ شرايط، ا در تحت اين 

دهد. با چنين روش هاي نيتروزاسيون را تقليل مي -Nاضافه شده كه مواد نيتروزات دار را جذب نموده و بنابراين واكنش هاي 

يابد، اما كاهش مي (III)ك سود شده با نيترات در گوشت هاي نم NOCsاصالحي در تكنولوژي فرآوري مواد غذايي، غلظت 

از طريق منابع غذايي به  NOCشود. مصرف روزانه روش هاي سنتي نمك سود كردن هنوز دربسياري از كشورها استفاده مي

 .(Gangolli et al,1994)باشند ميكروگرم تخمين زده شده، و منبع اصلي مخمر مي 140تا  36ميزان 

نفر  9985ركتوم در جمعيت متشكل از  -مورد سرطان قولون 73و سرطان در  NOcرون زاد )اگزوژنوس( رابطه بين مواجهه ب

ركتوم با  -بيني مخاطره سييرطان قولومدر اين مطالعه پيش (Knekt et al, 1999)فنالندي مورد بررسييي قرار گرفته اسييت. 

ها مورد بررسيييي قرارگرفت. مصيييرف وزآمين نيتر -Nيا غذاهاي غني از  (NDMA)دي متيل آمين  -نيتروزو -Nمصيييرف 

NDMA ( تامين شده %48( و همچنين گوشت و سوسيس هاي نمك سوده شده )%52از طريق ماهي دود داده و نمك زده )

سرطان قولون صرف باالي  -بود. و دراين مطالعه افزايش معني دار دو برابر مخاطره  شان داده  NDMaركتوم در افرادي با م ن

 شد.

نيتروزاسييون درون زاد  -Nاند. معده موضيع بالقوه براي مرتبط بوده NOCاي ديگر دسيتگاه گوارش نيز با مواجهه سيرطان ه

 سييرطان مخاطره با اهميتي قابل مثبت هايرابطه و زده  را تخمين NOCباشييد. برخي مطعالت مصييرف كلي )آندوژنوس( مي

، در حالي كه مطالعات (Pobel et al, 1995; Lavecchia et al,1995; Gonzales et al, 1994) نموده تعيين معده

)چون سوسيس هاي نمك سود شده( و مخاطره سرطان معده  NOCديگري رابطه مثبت بين مصرف غذاهاي انفرادي حاوي 

شان داده ست. اين دو ناحيه (Correa et al, 1985)اند را ن صورت پذيرفته ا سرطان مري دردو ناحيه مختلف چين  . مطالعه 

سطح مخاطره پايين و باال )كم و زياد( بوده سطحدر  در رژيم غذايي و دفع روزانه آن در ناحيه با مخاطره باال براي  NOC  اند. 

 .(Lin et al, 2002)اين سرطان به طور قابل اهميتي باالتر بوده است. 

 Rogers et)گوارشيي نيز مرتبط بوده  -لوله فوقاني هوايي هايسيرطان مخاطره افزايش  با NOCsمصيرف غذاهاي غني از 

al,1995)  و مواجهه دوران كودكي باNOCs حلق( ارتباط داشيييته  -به طور اختصييياصيييي با سيييرطان نازوفارنكس )بيني

. اسييت قرارگرفته بررسييي مورد مغز سييرطان مخاطره فاكتور ونوان  به NOC. والوه بر آن، (Ward et al, 2000)اسييت

رابطه مثبت مصرف گوشت نمك سود شده و مخاطره سرطان مغز نشان داده شد  (Meta- analysis)ه و تحليل متا درتجزي

(Huncharek and Kupelnic, 2004).با وجود اين، سرطان مغز نادر بوده و مطالعه آينده نگر آن مشكل است . 

 (PAHs)هيدروكربن هاي پلي سيكليک آروماتيک  -. مواد غذايي دود داده5-2-3

فرآوري مواد غذايي از طريق دود دادن نيز روشي ازنگهداري )ذخير سازي( است. مواد غذايي ممكن است با استفاده از سوزاندن 

دهد. از چوب به طور مسيييتقيم در معرا دود قرارگرفته، كه درنتيجه دود درماده غذايي نفوذ نموده و طعم دودي به آن مي

 ت طييعييم دودي را از دود مييايييع )كييه بييا تييغييلييييي  دود از طييرفييي ديييگيير، مييواد غييذايييي مييمييكيين اسيييي

سرطان زا قرار مي شده( كسب نمايند. هر دو روش مواد غذايي را درمعرا تركيبات بالقوه  دهند. دود چوب هاي مشتعل تهيه 

شييناخته شييده؛ و از اين رو، مصييرف مواد غذايي دود داده مواجهه فرد بااين تركيبات را افزايش  NOCsبه ونوان منبع فراوان 

خواهد داد. والوه بر آن، مخاطره اضييافي ديگري درارتباط بامواد غذايي دود داده وجود دارد. احتراق ناقم ماده ارگانيك )آلي( 



توانند به تركيبات موتاژنيك متابوليز يجه داده، كه مينت (PAHs)به شييكل گيري هيدروكربن هاي پلي سيييكليك آروماتيك 

 مراجعه شود. 2-3-5شوند .براي بحث بيشتر درباره اين تركيبات به قسمت 

 . روش هاي طبخ5-3

كنند ركتوم كمك مي -هاي معده و قولونبه مخاطره هر دو نوع سرطان« احتماال » ، روش هاي طبخ WCRFبر طبق گزارش 

(1997 ،WCRFاز .) هفت مطالعه كنترل موردي )مورد شيياهدي( بررسييي كننده اثر روش طبخ بر مخاطره سييرطان قولون- 

 Wohlleb et al,; Peters et al, 1989; Young and Wolf , 1988; Lyon and Mahoney, 1988)ركتوم 

Butler et al, 2003; Kampman et al, 1999; Gerhardsson de erdier et al, 1991; 1990)  سييه مطالعه 

سرخ كردن   ,Butler et al, 2003; gerhardsson de Verdier et al, 1999; Peters et al)افزايش مخاطره براي 

 ,Gerhardsson de; Wohlled et al)و دو بررسييي افزايش مخاطره براي برياني كردن/ كباب كردن / باربي كيو (1989

1990 Verdier et al, 1999) شان داده سرا ن سرطان پانكراس اند.   Norell)رخ كرن/ كباب كردن نيز با افزايش مخاطره 

et al, 1986)  و سرطان ريه(Sinha et al, 1988 a) .مرتبط بوده است 

صور مي سرطان ها تاثير دارد. ازهفت مطالعه بررسي كننده نقش پختن گوشت ت شود درجه حرارت طبخ نيز بر مخاطره برخي 

 Butler; No)ركتوم، پنج مورد افزايش معني دار مخاطره با گوشييت خوب پخته را نشييان داد  -بر آدنوما يا سييرطان قولون

weel et al, 2002; Sinha et al, 1999; Lang et al, 1994; Gerhardsson de Verdier et al,1991 et 

al,2003)  والوه بر آن، گوشت خوب پخته شده با افزايش مخاطره سرطان ريه(Sinha et al,1998 a)  و سرطان سينه/ يا

 مرتبط بوده است. (Zheng et al, 1998)پستان 

 (HAAs). آمين هاي متروسيكليک آروماتيک 5-3-1

روش هاي طبخ و پختن گوشييت به ونوان اقدامات جايگزين مواجهه فردي با موتاژن هاي متشييكله در خالل طبخ گوشييت به 

اند. موتاژن هاي تشييكيل ه يا كباب كردن مورد اسييتفاده قرار گرفتههاي حرارت باال چون سييرخ كردن درماهي تابوسيييله روش

-هاي طبخ با حرارت باال آمين هاي هتروسييييكليك )آمين هاي ناجور حلقه( / يا با حلقه ناجورشيييده به وسييييله چنين روش

HAAsباشند. ( ميHAAs هاي آمينه، و اسيد اي (،از واكنش بين كرآتين يا كرآتيني )موجود در گوشت وضالني/ يا ماهيچه

يابد. با حرارت، مدت زمان طبخ و در ارتباط بانوع گوشت و روش طبخ افزايش مي HAAشوند. شكل گيري قندها تشكيل مي

شده از نظر  شت طبخ  سطح مواجهه باال با زمان و HAAsتجزيه و تحليل مقدماتي گو شان را طبخ مطلوب حرارت  احتمال   ن

شت بر غلظت  روش تأثير 1-5 جدول در. داد سطح پخت گو ستيك )گاو( به HAAهاي مختلف طبخ و  شت ا ستفاده گو ، با ا

در گوشت خيلي خوب پخته شده  HAAدهد كه باالترين غلظت ونوان نمونه، ارايه شده است. اين جدول به وضوح نشان مي

سرخ كردن در ماهي تابه و كبا شت با باالترين درجات حرارت)  سيله روش هاي طبخ گو . دارد وجود( كيو  ب كردن / باربيبه و

هاي موجود براي گوشت هاي به خوبي پخته درارتباط با زمان و حرارت طبخ، برخي رابطه HAAs گيري شكل افزايش به نظر

 .باشند توصيف قابل است ممكن كردن كباب يا كردن سرخ چون زياد حرارت طبخ هاي تكنيك توسط  شده

پژوهش سرطان بر اساس شواهد كافي از بررسي هاي تجربي بر روي حيوانات نتيجه گرفت ، آژانس بين المللي 1993در سال 

 (F-5,4)دي متيل ايميدازو  -4,3- -آمينو MeIQ)2-كينولين(،  (F-5,4)متيل ايميدازول  -3-آمينو HAAS IQ(2-كه 

دي متيل ايميدازو  4,3- -مينوآ MeIQ(2-كينولين(،  (f-5,4)دي متيل ايميدازو  8-، -3آمينو  2-)  MeIQxكينولين(، 

(f-5,4)  ،)كينولينMeIQx (-2 يل ايميدازو  8-، 3 -آمينو يل  -1-آمينو MeIQ  (-2كينولين(،  (f-5,4)دي مت  -6-مت

و  PhIPدر گوشييت پخته  HAAs. فراوان ترين  (LARC,1993)باشييند پيريدين( سييرطان زا مي (9b-5,4فنيل ايميدازو 

MeIQx شت پخته نيز آنها دو مي صرف گو شند. بعد از م سوب مي HAAsبا شده مح صلي جذب  مورد  20گردند. بيش از ا

شده كه اكثر آنها موتاژن هاي قوي باكتريايي بوده و حداقل  HAAsانفرادي  سايي  مورد آنها مولد تومور در حيوانات  10شنا

پيش  -Forestomach  اوضاء چون كبد، ريه، قسمت اوليه معده ) تومورها را در انواع HAAsاند. آزمايشگاهي شناخته شده

ستينيان(  ساني )نخ ستان، و همچنين لنفوماها رادر مدل هاي جوندگان و پريمات هاي غير ان ستات، و غده پ معده(، قولون، پرو

ستان درجوندگانPhIPنمايند. توليد مي سينوماهاي روده و پ  Ghoshal et al, 1994)  ، به ويژه با افزايش مخاطره آدنوكار

Ito et al,1997) و همچنين تومورهاي پروسيييتات در رات ،(Shirai et al, 1999)  .مرتبط بوده اسيييتMeIQx  قادر



ضع در تومورها توليد  به سمي و لنفوماها همچنين و ريه، و كبد چون ، جوندگان در متعدد موا شدمي ها، لو  Ohgaki et)با

al,1987 Kato et al, 1988). 
سش نامه ساني، پر شكل پخت مرتبط بامجمووه دادهدر مطالعات ان صل طبخ و  براي تخمين  HAAهاي هايي با اطالوات مف

ستفاده قرار گرفته HAAمصرف فردي  به وسيله اندازه گيري سطوح  HAAاند. پايگاه اطالواتي/ يا مجمووه داده هاي مورد ا

HAAs سط روش هاي م شده تو شتهاي طبخ  شده، و در انواع گو سط، خوب پخته  سطح پخت )آب دار، حد و ختلف تا طيف 

ست. تخمين مصرف شده ا شده( ايجاد  ستفاده از پرسش نامه مرتبط با اين دادهHAA  خيلي خوب پخته  ها، حد متوسط ، باا

 ود.نانوگرم / روز پيشنهاد نم 47و  14را بين MeIQxنانوگرم/ روز، و مصرف  110و  43را بين  PhIPمصرف روزانه 

، افزايش مخاطرات HAA با مواجهه جايگزين ونوان به پخته  در مطالعات مورد شاهدي )كنترل موردي(، با استفاده از گوشت

-و همچنين سييرطان هاي قولون (Sinha et al, 1999; Probst-Hensch et al, 1997)ركتوم  -براي آدنوماي قولون

عده  (Kampmann et al, 1999; Lang et al, 1994; Gerhardsson de Verdier et al, 1991)ركتوم  ، م

(Ward et al,1997)  سينه ستان /  ستات (Sinha et al, 2000)، ريه (Zheng et al, 1998)پ  Norrish et)و پرو

al,1999) نشييان داده شييده اسييت. با وجود اين، مطالعات مورد شيياهدي ديگر چنين رابطه اي را نيافتند(Muscat and 

Wynder, Augussson et la, 1999; 1994) سيار كمي به طور اختصاصي پرسش نامه هاي تفصيلي را براي مطالعات ب

اند. سه مطالعه اصلي فردي مورد استفاده قرار داده HAA مصرف تعيين  اطالع از روش هاي طبخ گوشت وسطح پخت جهت

ست. دو مورد از اين مطالعات ا شان  HAAsفزايش معني دار مخاطره مرتبط با شاهد موردي در اين رابطه انجام پذيرفته ا را ن

صرف  8/1داده؛ يكي از آنها افزايش مخاطره  سرطان قولون با م ، و ديگري افزايش diMeIQx (Butler et al, 2003)برابر 

را  PhIP , MeIQx , DiMeIQ x(Sinha et al, 2001)ركتوم با مصييرفل  -برابر آدنوماي قولون 5/2تا  1/2مخاطرات 

ركتوم،  -اي بين مصرف تخميني آمين هتورسيكليك و سرطان قولوناند. با وجود اين، مطالعه سرم هيچگونه رابطهن كردهتعيي

 .(Augustsson et al, 1999)مثانه، يا كليه نشان نداد 

آن، توان با كاهش حرارت و طول زمان طبخ تقليل داد. والوه بر تشيييكيل شيييده در خالل طبخ گوشيييت را مي HAAsمقدار 

 دهد.را كاهش مي HAA گيري شكل مقدار نتيجتا  و ساخته دور  گوشت از پيش حرارت داده در ماكروويو كراتين را

 (PAHs). هيدروكربن هاي پلي سيكليک آروماتيک 5-3-2

PAHs شت در همچنين و گوشيت، چون دادن، دود وسييله به شيده فرآوري غذايي مواد در متشيكله  تركيبات موتاژنيك  گو

باشند. گوشت پخته شده بر روي شعله به توليد قطرات وصاره چربي/ گوشت در خ شده به طريق كباب كردن/ باربي كيو، ميطب

پيرن  ]آلفا[چسيييبند. بنزو به سيييطح گوشيييت كبابي مي PAHsدهد. اين نتيجه مي PAHsشيييعله داا با ايجاد تعدادي از 

(B[a]P)  يكي از قوي ترين سيييرطان زاهايPAH  درمطالعات بر روي حيوانات بوده و قادر به توليد لوسيييمي ، و همچنين

. استيك، همبرگر، و مرا )جوجه( (Culp et al, 1998)باشد تومورهاي معده، ريه، پيش معده، مري، و زبان در جوندگان مي

شييود. در ه يافت ميدرگرم گوشييت پخت B[a]Pنانوگرم  4بوده، تا  B[a]Pكبابي و خوب پخته شييده حاوي باالترين سييطح 

ميكروگرم / روز متفاوت باشييد. تأثير روش هاي  300و  35ممكن اسييت بين  PAHارتباط با فاكتورهاي فردي، مصييرف كلي 

 در تنها  B[a]Pنشان داده شده است. در اين جدول سطح قابل مالحظه 1-5در جدول  B[a]Pطبخ و سطح پخت بر غلظت 

 يابد.كباب كردن ذكر شده كه غلظت آن با افزايش سطح پخت گوشت افزايش مي / كيو باربي وسيله به شده پخته گوشت

و سييرطان قولون انجام  PAHsباوجود اين ، تنها يك مورد مطالعه اپيدميولوژيك بررسييي مسييتقيم رابطه بين مصييرف غذايي 

ساس بر  پذيرفته، و در جمعيت تحت مطالعه شاهده ايرابطه( شاهدي مورد) موردي كنترل ا ست  م شده ا  ,Butler et al)ن

2003). 

 . آكريل آميد5-3-3

 (WHO)اخيرا  مواجهه با آكريل اميد به ونوان مخاطره بالقوه انواع سرطان موجب نگراني شده است. سازماني جهاني بهداشت 

ذكر كرده « ي انساناحتماال  سرطان زا برا» آن را  IARCآكريل اميد را به ونوان سرطان زاي احتمالي انسان فهرست نموده،و 

ست  سان با آكريل(LARC,1994)ا  تنها  اما شده، شناخته شغلي  هاي تماس برخي با ارتباط در اميد  . از دير باز مواجهه ان



 نوپديدي موضوع غذايي مواد در اميد آكريل بررسي رو، اين از. است شده داده تشخيم غذايي منابع طريق از آن مواجهه اخيرا 

 شد.بامي پژوهش از

شود. مطالعات آكريل آميد درحرارت هاي باال از واكنش بين برخي اسيدهاي آمينه، چون آسپاراژين، و بعضي قندها تشكيل مي

نشان داده كه سطح باالي آكريل آميد در مواد غذايي تجاري فرآوري شده با حرارت ودر غذاهاي طبخ شده در حرارت هاي باال 

يابد. اين مواد در مواد غذايي غني از پروتئين حرارت با ازدياد درجه حرارت افزايش مي وجود دارد. شيييكل گيري آكريل آميد

 (.2-5گردد)جدول داده شده، اما باالترين سطح آن در مواد غذايي غني ازكربوهيدرات، چون چيپس سيب زميني، توليد مي

شده  شان داده  سلولي موش ن اما هنوز مطالعه بر  (Besaratinia andPfeifer, 2003)نقش موتاژنيك آكريل آميد در تيره 

هاي سييلولي انسييان انجام نپذيرفته اسييت. در مطالعات سييرطان زايي بر روي جوندگان، تجويز آكريل آميد از راه هاي روي تيره

ستان، مغز، سيستم اوصاب مركزي، و  مختلف به افزايش مخاطره سرطان هاي ريه، پوست، دستگاه توليد مثل، تيروئيد، غده پ

 ;Friedman et al, 1995)حفره دهان نتيجه داده است. 

(Dearfield et al, 1995; Bull et al, 1984 Johnson et al, 1986،راه از شييده تجويز حيوانات در  . والوه بر آن 

 ,Tareke et al)، يا حيوانات تغذيه شده با جيره غذايي غني از مواد غذايي سرخ شده (Paulsson et al, 2002) خوراكي

 هموگلوبين افزايش يافت. DNA، سطح تركيبات اضافي  (2000

 اسيت نداده  ومدتا  مطالعات اپيدميولوژيك بر مواجهه شيغلي با آكريل آميد متمركز شيده و افزايش مخاطره سيرطان را نشيان

(Granath et al, 2001; Marsh et al, 1999)اجهه غذايي اكريل . مطالعات اپيدميولوژيك خيلي كمي در ارتباط با مو

اميد انجام پذيرفته ، كه ومدتا  به ولت شناسايي اخير آكريل آميد به ونوان مخاطره بالقوه بوده اما ناشي از مشكالت در ارزيابي 

 باشد.مواجهه نيز مي

رفت. مطالعه اولين مطالعه اپيدميولوژيك بر اساس فرضيه نقش كمكي آكريل آميد به مخاطره سرطان انسان در سوئد انجام پذي

 538(، و133( ، كليه )تعداد=263(، مثانه )تعداد= 591ركتوم )تعداد=  -شاهد موردي چندين سرطان جمعيت از جمله قولون

سي قرارگرفت  صرف (Mueci et al,2003)كنترل، مورد برر سرطان ها بام . دراين مطالعه، افزايش مخاطره هيچ يك از اين 

. با وجود اين، مطالعه قادر به بررسيييي مقدار آكريل آميد تمامي غذاها نبوده و از اين رو تخميني آكريل آميد مشييياهده نگرديد

ممكن است مواجهه كم تخمين زده شده باشد. مطالعه دوم شاهد موردي براي مواد غذايي سرخ شده به ونوان فاكتور مخاطره 

مطالعه افزايش معني دار مخاطرات براي گوشييت . اين (Bosetti et al,2002)نفر با سييرطان حنجره انجام پذيرفت  527در 

شده )مخاطره  سرخ  ساله  شده )مخاطره  6/1گاو و گو سرخ  صدف  شده )مخاطره  3برابر(، ماهي/  سرخ   9/1برابر(، تخم مرا 

 برابر( رانشان داد. 9/1برابر(، و سيب زميني سرخ شده )مخاطره  9/1برابر(، و سيب زميني سرخ شده )مخاطره 

س شناخته شدهسيب زميني  صلي آكريل آميد غذايي  ستفاده از يافتهرخ شده و پخته به ونوان منابع ا هاي اند. مطالعه اخير با ا

شده و پخته در افزايش مخاطره  سرخ  سيب زميني  سوئيس بر مبناي نقش  ستاني درايتاليا و  شاهد موردي بيمار چند مطالعه 

اي بين سيب زميني سرخ شده/ پخته و . نتايج حاصله هيچ رابطه(Pelucchi etal, 2003)انواع سرطان انجام پذيرفته است

 ركتوم، سينه )پستان(، و تخمدان، نشان نداد. -سرطان هاي حفره دهان/ حلق، مري، حنجره، قولون

به  اي بين منابع غذايي آكريل آميد و مخاطره سييرطان انسييان در آغاز راه اسييت. ازاين رو، اين زمينهشييناسييايي هر گونه رابطه

 هاي زيستي )بيوماركرها( مصرف آكريل آميد نياز دارد.مطالعات بيشتر با ارزيابي صحيح مواجهه و شاخم

 . نتايج5-4

توانند بر مخاطره چندين سيرطان هاي فرآوري، نگهداري )ذخيره سيازي(، و طبخ مواد غذايي ميمطالعات نشيان داده كه روش

شند. در جدول  ست. دراين بين ذخيره هايرابطه 3-5تاثير گذار با شده ا سرطان خالصه  سازي، فرآوري و طبخ غذا و مخاطره 

ست. با وجود اين، تعداد مطالعات با  شده ا شان داده  سان يا حيواناتت ن سرطان در مطالعات ان ضع خاص  جدول رابطه مثبت مو

 ان داده نشده است.رابطه مثبت يا تعداد مطالعات با نتيجه منفي براي هر مواجهه ويژه و موضع سرطان نش

برخي اقدامات براي كاهش مخاطره مواجهه با برخي سيييرطان زاهاي بالقوه انجام پذيرفته اسيييت. براي مثال، افزايش اسييييد 

شكل گيري شده جهت كاهش  شت فرآوري  سكوربيك به گو سب مي NOCsآ شتر مواجهات از منا شند. با وجود اين،؛ بي با

 گيرند.ف مواد غذايي فرآوري شده باروش طبخ غذا، منشاء مياي از مصرانتخاب فردي غذا، با دامنه
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