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شهر اصفهان
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ندا قضاوی ، 1ابراهیم رحیم ی ،2زهرا اسفندیاری ،3امیر شاکریان

چکیده

بحث و نتیجهگیری %41/19 :از محصوالت کمتر از  TFAs %1در چربی کل داشتند که ب ا اس تاندارد مل ی ای ران همخ وانی
داشت TFAs .در برخی از محصوالت مانند کیک کشمشی و کلوچه بیشتر از حد مجاز  %1در چربی کل محصول ب ود .در نتیج ه
مصرف این گروه از محصوالت ،خطری برای افراد دارای چربی خون باال میتواند محسوب شود.
واژگان کلیدی :اسیدهای چرب ترانس ،شیرینی سنتی ،بستهبندی ،بیماریهای غیرواگیر ،اصفهان
مقدمه

توصیه شده غذاهای حاوی روغنهای هیدروژنه شده

جامعه سالم زیر بنای توسعه هر کشوری است و یکی

بووا مقوواایر زیوواای ایزوموور تووران

از راههای رسیدن به این هدف برخوورااری از تغذیوه

فوورروراههووای شوویرینی ،از علووع عمووده ابووتالء بووه

صحیح است .از هر  218موورا مورد ار ایوران303 ،

بیموواریهووای غیرواگی وراار معرفوی شووده اسووت (.)8

مورا ناشی از ابتالء بوه بیمواریهوای قلبوی -عروقوی

اسوویدهای چوورت تووران

()Trans Fatty Acids

( CHD)Coronary Heart Diseaseاسووت (.)1

 TFAsصنعتی زمانی ایجاا میشوند کوه چربویهوا و

و مرورف بویش از مقواایر

روغونهوا بوا اسوتاااه از تکنیوکهوای صونعتی ماننود
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مقدمه :استفاده از روغنهای هیدروژنه در تهیه شیرینیها ،با افزایش میزان اسیدهای چرب ترانس ( )TFAsدر ای ن ف رووردهه ا
همراه است .هدف از این مطالعه ،تعیین انواع و میزان اسیدهای چرب خصوصاً  ،TFAsمقایسه ون با استاندارد ملی و نی ز بررس ی
تأثیر استفاده از برچسبگذاری بر کاهش مقدار  TFAsدر شیرینیهای سنتی بود.
روشها :در کل  968نمونه از شیرینیهای سنتی ایرانی از برندها و فروشگاههای مختل ش هر اص فهان خری داری و محت وای
 TFAsونها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی اندازهگیری شد .ونالیز وماری دادهها با استفاده از نرماف زار  SPSSنس خه 49
انجام گرفت.
نتایج :میانگین کل  TFAsدر نمونهها %1/6 )4/44 - 7/8( ،در چربی کل بود .شیرینیهای نان خرمایی ،کیک یزدی و ش یرینی
گردویی به دلیل میزان کمتری از  TFAsو میزان بیشتری از اسیدهای چرب غیراشباع ،سالمتر از سایر شیرینیه ا ارزی ابی ش دند.
 %79/1از نمونهها کمتر از  TFAs %4در چربی کل داشتند .در برخی محصوالت (باقلوا ،ن ان برنج ی) برچس بگ ذاری ب ه و ور
معنیداری با کاهش مقدار  TFAsمحصول همراه بود ( .)P>4/441در کل ،نمونههای با بستهبندی میانگین کمت ری نس بت ب ه
انواع بدون بستهبندی داشتند؛ اما از لحاظ وماری این اختالف معنادار نبود (.)P=4/19
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بررسی پروفایل اسیدهای چرب ترانس در شیرینیهای سنتی ایرانی توزیع شده در

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

بهبوا ویژگیهای حسی و بافت روغن ،افزایش طوو

حداکثر اریافوت  8گور از  TFAsرا ار  100گور از

عمر و مقاومت رن به گرمای مکرر میشوا .عالوه بور

مااه غذایی تعیین کرا ( .)13سازمان بهداشت جهانی،

این قیمت پایینتر این روغنها نسبت به چربویهوای

مررف کوع  TFAsرا حوداکثر توا  %1از کوع انورژی

شده است که جوایگزین خووبی بورای

اریافتی مجاز اانسته است که معاا بوا کمتور از 8/8

چربوویهووای اشووباح حیوووانی و کووره باشووند (.)5،4

گر ار روز ار یک رژیم غذایی  8000کالری اسوت.

روغنهای هیدروژنه شده ار تهیه فست فواها ( Fast

از اقوودامان ایگوور ار جهووت کوواهش میووزان TFAs

 ،)foodsمحرووو ن نووانوایی ()Bakery Products

موااغووذایی ار کشووورهووای مختلووف ،موویتوووان بووه

مانند کیک ،بیسکویت ،شیرینی ،رولت ،غذاهای سرخ

برچس گذاریهای نشان اهنوده  TFAsبوه صوورن

شده (سی زمینوی سورخ کوراه ،ناگوت مورر ،برخوی

اجباری و ااوطلبانوه ،اصوالح ترکیبوان محروو ن،

کباتها) ،ذرن پاکی ،ویار ،چربیها و روغنها مانند

ممنوعیتهای ملی و محلی  TFAsو غیره اشاره کورا

شورتنینگ و برخی از مارگارینها اسوتاااه مویشووند

(.)8

()6؛ بنووابراین  TFAsبخشووی از ایوون محرووو ن را

براساس ضوابط فنی برچس گوذاری موواا غوذایی

تشکیع میاهند .شواهد حاکی از وجووا ارتبواب بوین

معاونت غذا و ااروی ایران ار سا  ،1329ارج میزان

مررف  TFAsو شیوح بیماریهوای قلبوی -عروقوی،

و حوود مجوواز اریافووت روزانووه  ،TFAsار  100گوور

چاقی ،ایابوت ( ،)7سورطان سوینه ( ،)2سورطان رواه

(ارصد) از مااه غوذایی الزاموی اسوت و  TFAsکوع

( ،)9التهووات و اخووتال عملکوورا انوودوتلیا ( )10و

غذاها باید حداکثر  %1از چربوی کوع رن باشود (.)15

سرطان تخمودان ( )11اسوت ،TFAs .کلسوترو بود

همچنین طورح برچسو گوذاری نشوانگرهای رنگوی

 LDL )Low-densityرا

تغذیهای بر روی محروو ن غوذایی بوا همکواری و

افووزایش و کلسووترو خوووت خووون (High-density

مشووارکت سووازمان غووذا و اارو و بووا هوودف ارتقووای

 HDL)lipoproteinرا کوواهش و خ وور ابووتالء بووه

سالمت مررف کننده ار ااخع کشور ار حوا اجورا

بیموواریهووای قلب وی -عروقوی را افووزایش مویاهن ود؛

است .ار این نوح از برچس ها میوزان نموک (کلریود

ارحووالیکووه جووایگزینی رنهووا بووا اسوویدهووای چوورت

سدیم) ،قند ،چربوی کوع و  TFAsمحروو  ،بوا سوه

غیراشباح خ ر ابتالء به بیماریهای قلبی -عروقوی را

رنگ قرمز ،نارنجی و سبز نشان اااه میشووا کوه بوه

کاهش میاهد ( .)7عالوه بر این ،با توجوه بوه عبوور

ترتی

نشان اهنده میزان با  ،متوسط و کوم شواخص

این چربیها از جنین ار طی بوارااری ،مرورف زیواا

مورا نور است ( .)15،14گزارشهایی مبنی بر بیشوتر

 TFAsار این اوران ،بوا افوزایش فشوارخوون (پوری

بوان میزان  TFAsمحرو ن بدون برچس گوذاری،

اکالمپسی) همراه است (.)18

ار مقایسووووه بووووا محرووووو ن صوووونعتی اارای

با رشکار شدن اثران زیان بار مررف  ،TFAsقوانینی

برچسوو گووذاری وجوووا اارا ( .)16 ،17م العووان

بوه منووور کواهش  TFAsار محروو ن غووذایی ار

بسیاری ار کشورهای مختلوف ار خرووا ارزیوابی

خوووووون (lipoprotein
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این فرریند ،روغن سخت میشوا و این عموع باعو

کشووور ار انی وا بوووا کووه ار سووا  ،8003حوود مجوواز
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هیدروژناسیون مورا اصالح قرار گیرند ( .)3ار طوو

کشورهای مختلف تروی

حیوانی ،باع

شده است .اانمارک اولین

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

از کشووورهووا ناکووافی اسووت ( .)3ار ایوران ،م العووان

من قه از س ح شهر اصاهان خریداری شد .از هر نوح

محدوای ار این زمینه انجا گرفته است کوه همگوی

شیرینی  9عدا نمونه انتخات شد .الیع خاصوی بورای

حووواکی از ایووون اسوووت کوووه  TFAsار بسووویاری از

انتخات این تعداا نمونه وجوا نداشوت و م العوه بوه

محرو ن غذایی یافت میشووند ()81،88؛ بنوابراین

صورن پوایلون انجوا شود .ار مجمووح  117نمونوه

هدف از این م العه ،جمعروری اطالعاتی از میوزان و

شیرینی بدون بستهبندی و  848نمونه با بستهبنودی از

انواح  TFAsار شیرینی سونتی ایرانوی و نیوز مقایسوه

فروشگاهها خریداری شد .برخی از انوواح شویرینیهوا

میزان  TFAsار شیرینیهای سنتی اارای بستهبندی و

هم اارای انواح با بستهبندی و هوم بودون بسوتهبنودی

برچسوو گووذاری بووا انووواح بوودون بسووتهبنوودی و

بواند و برخی فقط یکی از این او حالت را ااشتند.

برچس گذاری و نیز مقایسه با حد مجاز اعوال شوده

این نمونهها سپ

ار شرایط نگهوداری ار اموای

 84 °Cبه رزمایشگاه منتقع شدند .نمونهها به او گروه

ار استاندارا ملی است.

شیرینی سنتی فلهای (بدون بستهبندی مشخص و فاقد
مواد و روشها

نشانگر رنگی تغذیهای 117 ،نمونه) و شویرینی سونتی

ار این م العه توصیای-تحلیلی که بوه طوور مق عوی

تولیود شووده بووه روش صوونعتی (اارای بسووتهبنوودی و

انجا گرفت ،ار کع  369عدا نمونه (با بستهبنودی و

نشووانگر رنگ وی تغذیوهای 848 ،نمونووه) تقسویمبنوودی
شدند .جدو  1انواح شیرینیهای سنتی مورا رزموون
ار این م العه را نشان میاهد.

جدول  :1ترکیبات انواع شیرینی های سنتی به همراه محل پیدایش
نام شیرینی

منشا

باقلوا

یزد

بامیه
برشتوک ،نخودچی،

اصفهان ،قزوین ،یزد

ترکیبات
الیه خارجی متشکل از آرد ،روغن ،زرده تخم مرغ و شیر /الیه داخلی متشکل از شکر ،گردو و هل
آرد ،شکر ،کره ،روغن سرخ کردنی ،تخم مرغ ،آب و شربت شامل شکر ،گالب ،آب لیمو ،زعفران و آب
آرد گندم و نخودچی ،شکر ،روغن هی دروژنه ،ادویه جات از جمله دارچین ،هل ،زعفران ،بادام و پسته

کرکی
نان برنجی
شیرینی نارگیلی
کلوچه
کیک یزدی

یزد ،کرمانشاه
قزوین
گیالن ،الهیجان
یزد

آرد برنج ،آرد گندم ،پودر شکر ،روغن جامد ،تخم مرغ ،گالب و هل
آرد گندم ،شکر ،تخم مرغ ،پودر نارگیل ،وانیل و پودر پسته
آرد گندم ،شکر ،روغن ،تخم مرغ و آب
شیر پرچرب ،خالل بادام ،نمک ،شکر ،وانیل ،روغن مایع ،شیره شکر ،تخم مرغ ،بیکینگ پودر ،آرد ،هل،
خالل پسته ،گالب

نان خرمایی
شیرینی گل محمدی
گوش فیل
کاک
لوز
نان پنجرهای

101

خوزستان
تهران
یزد
کرمانشاه

خرما ،آرد گندم ،شکر ،روغن مایع ،زعفران ،آب ،گالب ،تخممرغ
آرد ،شکر ،روغن (کره) ،تخم مرغ و آب
زرده تخم مرغ ،شیر یا ماست ،روغن و بیکینگ پودر
آرد گندم ،شکر یا خاک قند ،تخم مرغ ،دارچین ،روغن ،هل و آب

یزد

آرد ،شکر ،روغن ،تخم مرغ ،شیر و گالب

گیالن

آرد ،نشاسته ،تخم مرغ ،آب و خاک قند
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است ()17-80؛ ولی م العاتی از این قبیع ار بسیاری

ایرانی از برندهای مختلوف و از فروشوگاههوای چنود
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 TFAsار محرو ن غوذایی مختلوف انجوا گرفتوه

بدون بستهبندی) از  83نووح از شویرینیهوای سونتی

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

یزد

] [ DOI: 10.22034/9.1.106

قطاب

الیه خارجی متشکل از آرد ،روغن ،زرده تخم مرغ و آب
الیه داخلی متشکل از شکر ،پودر آجیل و ادویههای معطر مانند هل و دارچین.

شیرینی کشمشی

-

شکر ،روغن حیوانی ،تخممرغ ،کشمش ،بیکینگ پودر ،شیرخشک ،وانیل و آب

کیک کشمشی

-

شکر ،هل ،وانیل ،شیرپرچرب ،تخممرغ ،کشمش ،آرد ،کره ،بیکینگ پودر

سوهان

قم

آب ،آرد سبوسدار ،جوانه گندم ،شکر ،روغن ،زرده تخم مرغ ،هل ،زعفران و پسته

شیرینی مربایی

-

آرد ،شکر ،روغن ،تخم مرغ ،وانیل و مربا

شیرینی گردویی

قزوین

زبان

-

زولبیا

یزد

آرد ،شکر ،روغن مایع ،زرده تخممرغ ،گردو خرد شده ،پودر هل ،وانیل و پسته
آرد ،روغن ،گالب ،تخم مرغ ،عسل ،زعفران ،نمک و وانیل
گرد نشاسته ،آرد ،روغن ،شکر ،ماست چکیده ،زعفران

نوارن سازمان غذا و اارو بوا و بور روی رن شوماره

است رمده از هر نمونه به منوور حذف رطوبوت ،بوه

پروانووه شناسووه نوووارن کارگوواههووای تولیدکننووده

مدن  30اقیقه ار امای  104 °Cقرار اااه و مجودااً

فورروراههوای غوذایی و رشوامیدنی ارج شوده باشوود.

صاف شد.

شیرینی سونتی (فلوهای) فاقود شوماره پروانوه شناسوه

برای متیالسیون اسوید چورت ،میوزان  7میلویلیتور

نووارن بووواه و تحووت نووارن سووازمان غووذا و اارو

محلو -Nهگزان و  8میلیلیتور هیدروکسوید پتاسویم

نیستند .با توجه به این که فرریند عرضه شویرینیهوای

متانولی  8مو ر به  3ق ره از روغن استخراج شده ار

سنتی با بستهبنودی و تحوت نووارن سوازمان غوذا و

مرحله قبع افزواه و مخلوب حاصع چند اقیقه تکوان

اارو ،امری نوپا است؛ بنوابراین ار ایون م العوه ،تنهوا

اااه شد .لولههای حاوی محلو به مدن  14اقیقه ار

برای شیرینیهوای بواقلوا ،ق وات ،برشوتوک ،کرکوی،

حما رت  40 °Cقرار اااه شد و هر  4اقیقه یوکبوار

نخواچی ،نان برنجی ،نان خرمایی و کیوک کشمشوی،

به مدن  30ثانیه تکان اااه و  4اقیقه رخر ثابوت نگوه

عالوه بر نمونههای عرضه شوده بوه صوورن فلوهای،

ااشته شدند .برای رنالیز نمونه مورا نور 1 ،میکرولیتر

نمونه با بستهبنودی نیوز ار فروشوگاههوا یافوت شود؛

از فواز شوااف رویوی توسووط سورنگ مخرووا بووه

بنابراین مقایسه بین نمونههای با بسوتهبنودی و بودون

اسوتگاه کرومواتوگرافی گوازی ( Younglin, South

بستهبندی فقط برای این انواح از شیرینیها انجا شد.

 )Koreaتزریق شد .ار صورن کدر بوان فواز رویوی

بوووورای اسووووتخراج چربووووی از روش رسوووومی

متیالسیون مجدااً انجوا شود .قبوع از تزریوق نمونوه،

Association

محلو هایی با غلوتهوای مختلوف از اسوتاندارا کوه

 AOAC)Chemistsویوورایش هاووتم ،تحووت عنوووان

همگی از استانداراهوای اسوید چورت شورکت مورک

«اسیدهای چرت ار روغنها و چربیها و تهیوه متیوع

( )Merkرلمان تهیه شده بوانود ،تهیوه و بوه اسوتگاه

استر» استاااه شد ( .)83میزان  100-840گور از هور

کروماتوگورافی گازی تزریوق شد .بوراساس ارتااح یوا

از افوزوان

س ح زیر پیک بوهاسوت رموده از کرومواتوگرا ایون

هگزان به نمونهها ،موخلوب حاصع به مدن  4روز ار

استانداراها ،منحنی کالیبراسیون (منحنوی ارتاواح و یوا

با استاااه از کاغذ

غلووت) توسوط نور افوزار

(Analytical

Official

نمونه توزین و سوپ

of

همووژن شود .پو

مکانی تاریک قرار اااه شد و سپ

صافی ،صاف شد .به منوور تبخیر حال ها ،نمونوههوا
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 9شماره  / 1بهار 1999
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منوور از شیرینی صنعتی ،شیرینیهایی است که تحت

ار امای  40 °Cقرار اااه شدند .ار نهایت روغن بوه

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

نمونه مجهو  ،مقودار اقیوق اسویدچرت موورانور از

مقدار کمتر از  0/04از لحوا رمواری معنوااار ار نوور

نمونه مورا رزمون محاسبه شد .استگاه کروماتوگرافی

گرفته شد.

گازی مجهز به ستون مویینه (طو ستون  60میلیمتر،

پوروپوزا ایون تحووقیق توسوط کمیوته اخوالق ار

 0/84و 0/8

پووژوهش اانشووگاه رزاا شووهرکرا بووا کوود اخووالق

ضخامت یه خارجی و ااخلی به ترتی

میکرومتر) ،رشکارساز یونیزاسویون شوعلهای (Flame

 IR.IAU.SHK.REC.1397.027تأیید شد.

سووورنگ هوووامیلتون ( )Hamiltonبوووا رفیوووت 10

نتایج

میکرولیتر بووا .گاز حامووع هیودروژن (بوا فشوار psi

ار این م العه ،میانگین  TFAsار همه نمونهها برابور

 ،)60تزریووق انشووعابی ( ،10100 )Spitجریووان فوواز

با  %1/6 ±0/8ار چربی کع بوا .حداقع میزان TFAs

متحرک گاز حامع  8میلویلیتور ار اقیقوه بووا .اموای

ار لوووز ( )%0/05و حووداکثر میووزان رن ار کلوچووه

ااخلی استگاه کروماتوگرافی گازی  110°Cبوا و بوا

( )%7/9اندازه گیوری شود (جودو  %7/3 .)8از کوع

مقوودار افووزایش ام وای  4°C/minبووه امووای نهووایی

نمونهها (شامع انواح کلوچه و کیک کشمشی) بیش از

 810°Cرسانده شد .مدنزمان ز برای نمایش پیک

 TFAs %7ار چربووی کووع ااشووتند %72/1 .از کووع

برای هر نمونه  57/4اقیقوه بوه طوو انجامیود .رنوالیز

نمونهها کمتر از  TFAs %8ار چربی کع ااشتند .سوه

محلو استاندارا و نیز نمونههای تزریوق شوده ،ثبوت

نووح از شویرینیهوا (برشووتوک ،شویرینی نخووواچی و

پیوکهووا و تعیووین کم وی رنهووا بووا استاااه از نر افزار

کرکی) اارای  TFAs %8-3ار چربی کوع بوانود کوه

مخروا استگاه اسوویدهای چوورت ()YL-Clarity

این  %15/6از کوع نمونوههوا بووا .ار کوع  %51/12از

انجووا گرفووت .انووواح  TFAsانوودازهگی وری شووده ،ار

محرو ن کمتر از  TFAs %1ار چربی کع ااشتند.

جدو  8نشان اااه شدهانود .از هور نووح شویرینی9 ،

با توجه بوه جودو  ،8اسویدهای چورت ،C1208t

مرتبه نمونهبرااری انجا گرفت .همه نتایج به اسوت

 C1201tو  C1203tبا ترین میانگین کع را بوه ترتیو

رمده از اسیدهای چورت ،براسواس ارصود  TFAsار

با مقواایر  0/33±0/08 ،0/98±0/02و  0/82±0/08ار

کع چربی بیان شود .رزموون انودازهگیوری اسویدهوای

چربی کع اارا بواند .ار محرو ن با بیشترین میزان

چوورت ار رزمایشووگاه همکووار وزارن بهداشووت و

 TFAsشووامع کلوچووه و کی وک کشمشوی ،می وزان بووه

سازمان ملی استاندارا (رزمایشگاه زاگرس ،شوهرکرا)

مرات

بیشتری از اسید چرت  ،C1208tار مقایسوه بوا

انجا گرفت.

سایر شیرینیها انودازهگیوری شود .اسویدهوای چورت

رنووالیز رموواری اااههووا بووا اسووتاااه از نوور افووزار

 C1501tو  C1601tبووه نوودرن و بووه می وزان کم وی ار

 SPSSنوسخه  83انجا گرفت .میانگوین و انحووراف

نمونهها ،به ترتی

با میوانگینهوای  %0/004و %0/06

موعیار و ارصد اسیدهای چرت محاسبه شد .با توجوه

ار چوربی کع یوافت شودند .اسووید چورت C1208t

بووه ای ونکووه اااههووا توزی وع نرمووا نداشووتند ،رزمووون

رایجترین اسید چورت انودازهگیوری شوده ار م العوه

غویرپاراموتریوک  Mann-Whitneyبورای موقوایوسه

اخیر بوا و تنها ار شیرینی لوز مشاهده نشود .از میوان
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 FID)ionization detector,بووا امووای  820°Cو

] [ DOI: 10.22034/9.1.106

خط به است رمده ،مقدار ارتااح و یا س ح زیر پیوک

متوغیرها ،مورا اسوتاااه قوورار گورفووتP-values .

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

مورا رنالیز ،شناسایی شد.

( )%8/8نسبت به نمونههای بدون بستهبنودی ()%8/5

میانگین اسیدهای چرت توک غیراشوباعی (Mono

را اارا بواند؛ ولی این اختالف از لحا رماری معنااار

 MUFAs )Unsaturated Fatty Acidsو اسیدهای

نبوا ( .)P=0/13ار برخی از نمونهها شامع باقلوا ،نان

چرت چند غیراشباعی ( Poly Unsaturated Fatty

برنجی ،نمونههای بسوتهبنودیاار بوه طوور معنواااری

برابر بوا 2/46

 TFAsپایینتری نسبت به نمونههای بدون بستهبندی

 PUFAs )Acidsار نمونهها به ترتی

ار چربی کع بووا .کمتورین میوزان  MUFAsار لووز

ار مورا شیرینی ق ات و نوان خرموایی نیوز مشواهده

( )%6/12و بیشووترین می وزان رن ار کیوک کشمش وی و

شد؛ ولی اختالف رمواری اعوداا بوین نمونوههوای بوا

کلوچه (بویش از  )%52انودازهگیوری شود .او نووح از

بستهبندی و بدون بستهبندی معنااار نبووا (.)P<0/04

شیرینیها شامع نان خرمایی و کیک یزای ،بیشوترین

ار سه نوح از شیرینیها (کیک کشمشوی ،برشوتوک و

میوووانگین  PUFAsرا اارا بوانووود (بووویش از )%40

شوویرینی کرکووی) ،بوورخالف انتوووار ،شوویرینیهووای

(جدو .)8

بستهبندی شده TFAs ،با تری نسبت به شیرینیهوای

همانطور که ار جدو  8نشان اااه شد ،نمونههای

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 9شماره  / 1بهار 1999
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 33/45 ±و  86/81 ± 6/6ارصد اسید چورت توران

ااشتند ( .)P> 0/001به طور مشابهی همین وضوعیت

] [ DOI: 10.22034/9.1.106

انواح شیرینیها ،تنهوا ار سووهان هموه انوواح TFAs

با بسوتهبنودی ار کوع میوانگین پوایینتوری از TFAs

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

محصول
باقلوا

بامیه

+

4شن

0/15±0/09

0/11± 0/01

0/09 ± 0/01

0/11± 0/09

0/41 ± 0/11

94/99± 4/5

1/11± 4/5

-

شن

0/04± 0/01

0/11± 0/09

0/45 ± 0/01

0/44 ± 0/01

1/1 ± 0/1

94/11 ± 9/9

41 ± 1/9

P-value1

-

< 0/001

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

0/01 ± 0/01

0/99 ± 0/09

0/90 ± 0/04

شن

0/45 ± 0/19

91/91 ± 4/5

95/45 ± 4/5

+

شن

0/01 ± 0/01

0/11 ± 0/05

1/10 ± 0/01

0/45 ± 0/01

1/5 ± 0/01

40/45 ± 4/1

19/51 ± 4/1

-

شن

0/09 ± 0/09

0/19 ± 0/05

0/90 ± 0/01

0/41 ± 0/01

1/9 ± 0/09

40/5 ± 5/4

19/11 ± 5/4

P-value
نان برنجی

< 0/001

+1

شن

0/01 ± 0/01

0/01 ± 0/01

0/41 ± 0/05

0/90 ± 0/04

0/15 ± 0/01

91/11 ± 1/1

11/40 ± 1/1

+9

شن

0/01 ± 0/01

0/10 ± 0/04

0/90 ± 0/01

0/19 ± 0/05

1/9 ± 0/1

91/15 ± 1/1

11/09 ± 1/1

شن

0/01 ± 010

0/14 ± 0/04

0/51 ± 0/09

0/90 ± 0/05

1/05 ± 0/19

91/14 ± 5/9

11/1 ± 4/9

P-value
شیرینی نخودچی

< 0/001

+

شن

0/11 ± 0/04

0/11 ± 0/09

0/19 ± 0/01

0/41 ± 0/04

1/9 ± 0/1

40/11 ± 4/1

19/50 ± 4/1

-

شن

0/01 ± 0/01

0/11 ± 0/1

0/19 ± 0/01

0/41 ± 0/04

1/1 ± 0/1

40/11 ± 4/4

19/51 ± 9/5

P-value
شیرینی نارگیلی

کلوچه

0/050

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

0/01 ± 0/01

0/04 ± 0/01

0/11 ±0/09

0/19 ±0/09

0/44 ± 0/01

11/14 ± 1/1

94/4 ± 9/5

+

شن

0/01 ± 0/1

شن

1/5 ±0/01

0/94 ± 0/01

1/9 ± 0/01

41/91 ± 4/1

11/19 ± 1/1
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برشتوک

بستهبندی

C31:3 t5

C3:83t

C3:83t

C3:81t

C3:81t

% TFAs/Fat

% MUFAs/Fat

%PUFAs/Fat

] [ DOI: 10.22034/9.1.106

جدول  :2اسیدهای چرب ترانس و غیراشباع (میانگین ±انحراف معیار) در شیرینیهای سنتی ایرانی با بستهبندی و بدون بستهبندی ()% TFAs/Fat

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 9شماره  / 1بهار 1999

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

نان خرمایی

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

0/19 ± 0/09

0/04 ± 0/01

0/19 ± 0/01

0/9 ± 0/04

0/11 ± 0/11

19/19 ± 1/1

51/11 ± 4/1

+

شن

0/01 ± 0/01

0/04 ± 0/01

0/94 ± 0/09

0/54 ± 0/1

0/94 ± 0/1

19/11 ± 4/1

51/14 ± 4/1

-

شن

0/01 ± 0/01

0/04 ± 0/01

0/91 ± 0/1

0/54 ± 0/14

0/91 ± 0/11

19/50 ± 4/9

51/41 ± 4/9

P-value
شیرینی گل محمدی

کاک

شیرینی کرکی

0/419

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

0/05 ± 0/01

0/95 ± 0/01

0/14 ± 0/09

0/91 ± 0/04

1/0 ± 0/04

95/11 ± 4/5

15/14 ± 9/5

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

شن

0/4 ± 0/01

0/95 ± 0/09

شن

0/15 ± 0/01

99/05 ± 4/1

95/11 ± 4/1

+

شن

0/01 ± 0/01

0/91 ± 0/09

0/11 ± 0/1

0/40 ± 0/01

1/1 ± 0/1

91/11 ± 4/1

95/11 ± 4/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

شن

0/01 ± 0/01

0/19 ± 0/09

0/90 ± 0/1

0/45 ± 0/01

1/9 ± 0/9

40/49 ± 4/5

19/55 ± 1/5

-

شن

0/01 ± 0/01

0/15 ± 0/01

0/11 ± 0/11

0/45 ± 0/01

1/1 ± 0/19

40/19 ± 4/1

19/41 ± 1/1

P-value
لوز

نان پنجره ای

قطاب

< 0/001

+

شن

شن

0/01 ± 0/00

شن

0/09 ±0/001

0/04 ± 0/01

1/11 ± 1/1

1/91 ± 0/01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

شن

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

0/01 ± 0/01

شن

0/15 ± 0/09

0/19 ± 0/01

0/11 ± 0/01

90/95 ± 4/4

91/51 ± 4/4

+

شن

0/05 ± 0/04

0/19 ± 0/05

0/10 ± 0/09

0/15 ± 0/01

1/4 ± 0/5

91/11 ± 1/9

11/49 ± 4/9

-

شن

0/04 ± 0/09

0/94 ± 0/01

0/19 ± 0/01

0/19 ± 0/09

1/4 ± 0/45

90/19 ± 5/1

11/14 ± 4/1

P-value

0/190
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گوش فیل

] [ DOI: 10.22034/9.1.106

کیک یزدی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

-

شن

0/94 ± 0/01

0/94 ± 0/01

1/9 ± 0/1

0/14 ± 0/04

1/1 ± 1/1

41/11 ± 4/1

11/41 ± 1/1

P-value
شیرینی کشمشی

سوهان

شیرینی گردویی

زبان

زولبیا

میانگین کل

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

0/01 ± 0/01

0/4 ± 0/05

0/1 ± 0/09

0/91 ± 0/01

1/5 ± 0/1

95/11 ± 5/1

11/41 ± 5/1

+

0/11 ± 0/09

0/11 ± 0/09

0/11 ± 0/04

1/9 ± 0/09

0/01 ± 0/01

1/0 ± 0/9

94/95 ± 5/1

9/05 ± 0/9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

0/04 ± 0/01

0/15 ± 0/01

0/11 ± 0/01

0/91 ± 0/09

0/11 ± 0/9

91/44 ± 1/1

15/15 ± 5/5

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

0/01 ± 0/09

0/10 ± 0/01

0/01 ± 0/09

0/11 ± 0/01

0/49 ± 0/11

91/15 ± 1/1

51/11 ± 1/5

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

0/05 ± 0/09

شن

0/19 ± 0/01

0/91 ± 0/09

0/11 ± 0/15

91/01 ± 5/1

14/91 ± 5/1

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شن

0/05 ± 0/01

0/01 ± 0/01

0/19 ± 0/01

شن

0/15 ± 0/05

91/99 ± 9/9

95/91 ± 4/9

0/005± 0/00

0/01 ± 0/00

0/99 ± 0/01

0/91 ± 0/01

0/11 ± 0/01

1/1 ± 0/1

99/54 ± 1/51

11/11± 1/1

 .1مربوط به آزمون غیرپارامتریک  Mann-Whitneyو مقایسه  TFAs/Fat %در شیرینیهای دارا و فاقد بسته بندی از یک نوع خاص است .سطح معناداری  P>0/05میباشد
 .1تولید شهر یزد
 .9تولید شهر کرمانشاه
 .4ش ن :شناسایی نشده
 t .5معاا تران
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شیرینی مربایی

< 0/001
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کیک کشمشی

+

شن

0/01 ± 0/09

0/19 ± 0/04

1/9 ± 0/01

0/14 ± 0/05

1/1 ± 1/1

41/19 ± 4/1

11/19 ± 1/1
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ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

ایران و ارتباب رن با بروز بیماریهای مختلوف ،لوزو

نانوایی ار سا های  8001و  8007را به ترتیو

%4/9

انجا این تحقیق و تحقیقان مشابه را نشان مویاهود؛

و  %0/7گووزارش کرانوود ( Becker .)12و همکوواران،

بنابراین اطمینان از کیایت شویمیایی ایون محروو ن

میزان  TFAsار شیرینیهای سو دی را ار سا هوای

برای بهبوا سالمت مررفکننودگان ضوروری اسوت.

 8004و  8010به ترتی

 8/7و  %0/72گزارش کراند

نوح روغن مورا استاااه ار پخت شیرینی ،بر سالمت

( .)85همچنین ار پوژوهش  Richterو همکواران ار

بدن تأثیرگذار اسوت؛ بوه طووری کوه مرورف بوا ی

سو ی  ،بیشترین میوانگین  TFAsار چربوی کوع ار

روغوونهووای هیدروژنووه حوواوی  TFAsبووا بووروز

فورروراههوای نوانوایی یافوت شوود ( .)19( )%6/07ار

بیماریهای مختلف و از جملوه بیمواریهوای قلبوی-

تحقیقی ار ترکیه ،نشوان اااه شود کوه فورروراههوای

عروقی ار ارتباب است (.)7-18

نانوایی بیشترین میزان  TFAsرا ار مقایسوه بوا سوایر

ار این م العه ،میوانگین  TFAsار هموه نمونوههوا

محرووو ن مووورا رزمووون ااشووتند ()%0/99 -17/77

برابر با  %1/6 ±0/8ار چربی کع اندازهگیری شود .ار

( .)84ار ایون تحقیوق ،میوانگین  TFAsانوودازهگیوری

کووع  %51/12از محرووو ن کمتوور از  TFAs %1ار

شده ار نمونههای شیرینی ،کمتر از میزان اندازهگیوری

چربی کع ااشتند که با استاندارا ملی ایران همخووانی

شووده نسووبت بووه برخووی از تحقیقووان قبلووی بوووا

ااشت .براساس ضوابط فنوی برچسو گوذاری موواا

( .)16،17،19ار تحقی وق  Nazariو همکوواران ،نشووان

غذایی معاونت غذا و ااروی ایران TFAs ،کع غذاها

اااه شد که کیک با ترین مقدار  TFAsار چربی کع

باید حداکثر  %1از چربی کع رن باشد (.)15

( )%36/1را نسبت به سایر محرو ن نانوایی ااشوت

 Costaو همکاران ،ار م العهای بر روی محرو ن

( .)81تنها محرو مشابه قابع مقایسه تحقیق حاضور

غذایی مختلف کشور پرتغوا  ،میوزان ()%0/81 -30/8

و تحقیق قبلی ار ایران ،کیوک بووا .ار تأییود تحقیوق

 %3/58از  TFAsار چربی کع را ار بیسکویت ،ویار

اخیر ار ایران ،ار تحقیق حاضر نیز مقودار  TFAsار

و کلوچه گزارش کراند و بیان کراند که این گروه از

کیک کشمشی ،با و برابر با  %7/7بوا؛ ولوی بوا ایون

محرو ن ،میزان  TFAsبا تری نسبت به سایر مواا

حا این مقدار کمتر از مقودار انودازهگیوری شوده ار

غذایی مورا رزمون ااشتند و برای گروه فرروراههوای

تحقیق قبلوی ،بووا ( .)81( )%36/1کواهش  TFAsار

شیرینی ،میانگین  TFAsانودازهگیوری شوده (– 2/57

مقایسه با تحقیق مشابه قبلی ،ممکون اسوت بوه علوت

 %1/96 )%0/07ار چربی کع بوا ( .)17ار م العوهای

بهبوا فرریند پخت ،اسوتاااه کنتور شوده از حورارن

ار اسوووپانیا توسوووط  Pérez-Farinósو همکووواران،

پخت ،استاااه از روغن هیدروژنه کمتور و اسوتاااه از

گزارش شد که نمونههای شویرینی و قنواای %0/035

روغنهای جایگزین ار ترکیبان کیک ،انجوا فررینود

 TFAsار چربی کوع ااشوتند و  TFAsانودازهگیوری

هیدروژناسویون بووا اقوت بووا تر و یوا نوووارن بیشووتر

شده کاهش چشمگیری نسبت به میوزان انودازهگیوری

سازمان غذا و اارو باشد .ار م العه حاضر ،با بووان

شووده ار محرووو ن مشووابه ار سووا  8010ااشووت

مقدار  TFAsار کیک کشمشوی و کلوچوه مویتوانود
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رایج بوان مررف فرروراههای شیرینی ار بین مورا

نتایج حاصع از اندازهگیوری  TFAsار فورروراههوای
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بحث

( Trattner .)80( )%0/647و همکووواران ار سوووو د،

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

ار میان کواکوان و نوجوانوان اارنود و ایون موضووح

هیدروژناسیون جز ی روغن است (.)89
ار ای ون م العووه ،می وانگین اس ویدهای چوورت تووک

غذای کواکان از اوران کواکی بسیار ضروری اسوت،

غیراشباعی و چند غیراشباعی ار نمونههوا بوه ترتیو

چوورا کووه اثووران مضوور مروورف  TFAsبووا گذشووت

برابر با  33/45و  %86/81بووا .ایون نتوایج تقریبواً بوا

زمانهای طو نی اهر میشوا (.)86

نتایج تحقیق  Beckerو همکاران م ابقت اارا (،)85

 C1201tو  C1203tبا ترین میانگین کع را بوه ترتیو

همکاران بیشتر اسوت ( .)81ار ایون تحقیوق مشواهده

با مقواایر  0/33±0/08 ،0/98±0/02و  0/82±0/08ار

شد نمونههایی با مقدار  TFAsپوایین (کمتور از ،)%1

چربووی کووع اارا بوانوود .اگرچووه  Costaو همکوواران

مقدار بیشوتری از اسویدهای چورت چنود غیراشوباعی

( Trattner ،)17و همکوووووووواران ( Richter ،)12و

ااشتند (نان خرموایی و کیوک یوزای) .ایون موضووح

همکوواران ( )19و نوووری و همکوواران ( )81گووزارش

نشان ااا که میتوان با اصالح فرمو سیون شویرینی و

کراند که  C1201tبا ترین میانگین را ار محروو ن

افزایش ااان نسبت روغنهای با محتووای اسویدهای

مورا رزمون ااشت .ایون تاواون مویتوانود بوه الیوع

چرت توک و جنود غیراشوباح بوه جوای روغونهوای

تااون ار نووح محروو ن موورا رزموون ار تحقیوق

هیدروژنه ،میزان  TFAsرا کاهش ااا که ایون امور بوا

حاضر با سایر تحقیقان باشود .اسوید چورت C1501t

نوارن بیشتر سازمان غوذا و اارو امکوانپوذیر اسوت.

تنهووا ار ش ویرینی سوووهان یافووت شوود .ای ون ش ویرینی

گزارشهایی حاکی از این موضوح است که جایگزین

بیشترین تنوح اسید چرت را نسبت به سایر شیرینیها

کران  TFAsو اسیدهای چورت اشوباح ( Saturated

اارا بوا که میتواند به الیع اسوتاااه از کوره ار تهیوه

 SFAs )Fatty Acidsبا مخلوب اسویدهای چورت از

این شیرینی باشد ()87؛ هموانطوور کوه ار برچسو

نوح اشباح و چند غیر اشباح از نووح سوی

شیرینی نیز به استاااه از کره اشاره شده است .ار این

عمووده لینولئیووک اسووید و  -αلینولنیووک اسووید) و یووا

م العووه ،کیوک ی وزای ( )%0/71ار مقایسووه بووا کی وک

اسیدهای چرت تک غیر اشباح از نوح سی

(به طوور

مقوودار  TFAsکمتووری

عمده اولئیک اسوید) ار مقایسوه بوا ترکیو

 SFAsو

کشمش وی ( )%7/7بووه مرات و

(بوه طوور

ااشت که به الیع تااون نوح روغنهای مورا استاااه

کربوهیدران ،ار ایجاا اثران مثبوت بور لیپووپروتئین

ار این او نوح کیک است.

خون و کاهش ابتالء به بیمواریهوای قلبوی -عروقوی

برای تهیه برخی از شیرینیها مانند زولبیوا ،بامیوه و

م لوبیت بیشتری ااشته است .بیشترین اثر ار کواهش

گوش فیع (بوا مقودار کمتور از  )TFAs %1و ق وات

کلسترو کع LDL ،و تریگلیسیرید ،برای اسویدهای

( %1/5از  TFAsار چربی کع) ،از فرریند سرخ کران

چرت چند غیور اشوباح از نووح سوی

مشواهده شود

استاااه میشوا .برخی م العان نشان اااه اسوت کوه

( .)30،31از سوی ایگر ،گاهی استاااه از چربیهوای

ار طی سرخ کوران  TFAsروغون افوزایش موییابود

غیر اشباح ار موااغذایی با محدوایت همووراه اسوت؛

( .)82هرچند که میزان  TFAsکوه طوی سورخ کوران

چووون این روغووونهووا به اکوسویداسیوون حسواس
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ار این م العه ،اسویدهوای چورت توران

،C1208t

ولی به مرات

از مقدار گزارش شده توسوط نووری و
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نگران کننده باشد؛ زیرا این محرو ن مررف با یی

ایجاا میشوا به مرات

بایستی مورا توجه قورار گیورا .نووارن بور سوالمت

کمتر از مقدار تولید شده طوی

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

بالقوه سمّی میشوند ()38؛ بنوابراین بهتورین راهکوار

 TFAsکمتری نسبت به شیرینیهوای سونتی و بودون

بوورای کوواهش اریافووت  ،TFAsکوواهش مروورف

بستهبندی ( )%8/87ااشتند ( Negro .)17و همکواران

موااغذایی تهیه شده از این روغنها اسوت و بوه ایون

نیوز بووا بوووان میوزان اسویدهای چوورت اشووباح را ار

منوور توصیه میشوا که رژیم غذایی با تأکیود بیشوتر

شیرینیهای فاقد بستهبندی تأیید کراند و علوت رن را

بوور اریافووت مووواا غووذایی مغووذی ماننوود میوووههووا،

نداشتن برچس گذاری بیان کراند (.)16

سبزیجان ،غالن کامع ،محرو ن لبنی کوم چورت،

این نتایج میتواند توأثیر مثبوت بسوتهبنودی و ارج

مرر ،ماهی و رجیع ،گوشت بدون چربی و مرر بدون

برچس های ارزش غذایی برروی محرو ن غوذایی

پوست انتخات شوا (.)33

را نشان اهد .برچس گذاری محروو ن غوذایی بوا

همچنووین م العووان نشووان موویاهوود کووه ارج

 TFAsبا  ،باعو

کواهش فوروش ایون محروو ن

برچسوو هووای نشووانگر رنگووی تغذیووهای بوور روی

خواهد شد؛ بنابراین تولیدکنندگان به طور غیر مستقیم

محرو ن غوذایی مویتوانود راهکوار مایودی بورای

وااار خواهند شد کوه ار جهوت اصوالح ترکیبوان و

کوواهش مروورف محرووو ن غووذایی حوواوی TFAs

کوواهش  TFAsمحرووو خوووا تووالش کننوود ( .)8ار

باشد .به عبارن ایگر ،مررفکننده با توجوه بوه ایون

برخی کشورها ،اجباری شدن برچس گذاری همراه با

برچس ها مویتوانود انتخوات و خریود رگاهانوهتوری

افزایش رگواهی مرورفکننودگان بوه کموک رمووزش

ااشته باشد و به انبوا محروو تی بوا میوزان TFAs

رسانهای ،باع

شده که تولیدکننوده ارصودا کواهش

کمتر باشد ( .)16،33به تازگی سوازمان غوذا و ااروی

 TFAsار محرو ن خوا بررید و با گذشوت زموان

ایوران ،ارج نشووانگرهای رنگوی تغذیوهای بووه همووراه

میزان رن ار محرو ن غوذایی کواهش یافتوه اسوت

فرروراههای

()35؛ ولی از محودوایتهوای برچسو گوذاری ایون

شیرینی بستهبندی شده را بوا هودف افوزایش رگواهی

اسووت کووه اغلوو

بوورای غووذاهای تولیوود شووده ار

مروورفکننوودگان از خ ووران ناشووی از بیموواریهووای

کارخانجان موواا غوذایی اسوتاااه مویشووا و بورای

غیرواگیر ،اجباری کراه است ( .)15،14مقایسوه کلوی

غووذاهای رسووتورانی و فسووت فواهووا بووه کووار گرفتووه

 TFAsبین نمونههای با بستهبندی و بدون بستهبندی،

نمیشوا .ار بسویاری از کشوورهای بوا اررمود کوم و

میانگین پایینتر  TFAsرا ار نمونههای با بسته بنودی

متوسط ،منبع اصلی اریافت  TFAsاز مراکوز فوروش

( )%8/8نسبت به نمونههای بدون بسوتهبنودی ()%8/5

موااغذایی غیررسمی مانند فروشندگان خیابانی اسوت

نشان ااا؛ ولی این اختالف از لحوا رمواری معنوااار

(.)34

شماره نوارن بهداشتی بر روی برچس

نبوا ( .)P=0/13ار برخی نمونهها شامع بواقلوا ،نوان

ار این م العه ار انواح شیرینیهای کیک کشمشی،

برنجووی ،ق ووات و نووان خرمووایی نمونووههووای اارای

برشتوک و شیرینی کرکوی ،بورخالف انتووار مشواهده

بستهبندی  TFAsپایینتری نسبت به نمونههای بدون

شد که مقدار  TFAsشویرینیهوای بسوتهبنودی شوده،

بستهبندی ااشتند .به طوور مشوابه  Costaو همکواران

بووا تر از شوویرینیهووای بوودون بسووتهبنوودی بوووا
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مانودگاری ،تخریو

ویتوامینهوا و تشوکیع ترکیبووان

صنعتی اارای بستهبندی ( ،)%1/30به طوور معنواااری
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هسووتند و باعوو

ایجوواا طعووم نووام لوت ،کوواهش

ار کشور پرتغوا  ،گوزارش کرانود کوه شویرینیهوای

ندا قضاوی و همکاران

اسید چرب ترانس در ش یرینی

میشوا ( .)87ار این م العه اطالعان اقیقی ارموورا

روغوونهووای گی واهی ،حی ووانی و هیدروژنووه ش وده ار

امای پخت شیرینیها خروصاً از نوح فلهای و بودون

ترکیبان استاااه شوده باشود .ار لووز و بواقلوا میوزان

بسووتهبنوودی وجوووا نوودارا .عووالوه بوور ای ون ،اگرچووه

کمی از ( TFAsکمتر از  )%8اندازهگیوری شود ،پو

برچس گذاری میتواند ار کنتور ترکیبوان سوازنده

میتوان گات که روغن هیدروژنوه بوه مقودار کوم ار

محرو ن غذایی و بهبوا سالمت مررف کننده مؤثر

ترکیبان رنها استاااه شده است .روغن هیدروژنه ار

باشد؛ ولی ار این تحقیق ار خروا برخی از انوواح

برچس

پنج نوح از شویرینیهوا مسوتقیماً ذکور شوده

شیرینیها مشاهده شد که شیرینیهای تولید شوده بوه

است؛ شوامع کیوک کشمشوی (بیشوتر از ،)TFAs %7

صورن سنتی (بودون بسوتهبنودی) و صونعتی (اارای

شوویرینی برشووتوک ،کرکووی و نخووواچی ( %8-3از

بستهبندی) از یک نوح مشوابه ،اارای تاواونهوایی از

 )TFAsو نووان برنجووی کرمانشوواه ( TFAs %1/3ار

لحا ترکیبان غیور اصولی بوانود ،هرچنود ترکیبوان

چربی کع) .برچس

نان برنجوی کرمانشواه همچنوین

اصلی یکسان بوا .برای مثا ار کیک کشمشی بودون

اشاره به استاااه از روغن حیوانی ار ترکیبان ااشت،

بستهبندی ،خال های بااا برروی کیک استاااه شوده

ار حالی که ار برچس

نان برنجی یزا به هر او نوح

بوا که ار کیک کشمشی صنعتی (با بستهبنودی) ایون

روغن حیوانی و گیاهی اشاره شده بوا .از رنجایی کوه

خال های بااا ایده نشد که این تااونها میتواند بر

روغن هیدروژنه ار ترکیبان نوان برنجوی یوزا ایوده

روی پروفایع اسیدهای چرت اثرگذار باشد .عالوه بر

نشد؛ بنابراین میوزان پوایینتور  TFAsرن ( )0%/24ار

این ،نوح روغن انتخابی ار کارگاههوای شویرینیپوزی

مقایسه با نان برنجوی کرمانشواه ( )%1/3قابوع توجیوه

مختلف ،متااون است؛ بنابراین برای حرو اطمینان

است .میزان کم  TFAsنان خرمایی ( )%0/95با توجه

از توووأثیران مثبوووت برچسووو گوووذاری ،افوووزایش

به ذکر روغون گیواهی ار ترکیبوان رن ،قابوع توجیوه

نمونوهبوورااری از فروشوگاههووا و برنودهووای مختلووف

است .نشانگر رنگی تغذیهای شویرینی کواک ( %1/7از

ضروری به نور میرسد.

 )TFAsاشاره به استاااه از روغن حیووانی و سووهان

اماهای با ی پخت نیز باعو

ار این م العه ،تعداا  369عدا نمونه شیرینی شامع

( %8از  )TFAsاشاره به استاااه از کره ااشت .به نور

نمونههای بوا بسوتهبنودی و بودون بسوتهبنودی بورای

مویرسوود کووه  TFAsانوودازهگیوری شووده ار سوووهان

بررسی پروفایع اسیدهای چورت و خروصواً TFAs

میتواند مربوب به  TFAsطبیعی کره و نیوز حورارن

مورا رزمون قرار گرفتند .همه انواح نمونوههوای بسوته

با ی پخت رن باشد.

بندی شده به جزء  5نوح از شیرینیها (سووهان ،لووز،

سووازمان جهووانی بهداشووت (World of Health

کاک و کلوچه) اارای نمونه مشابه بودون بسوتهبنودی

 WHO )Organizationار سوووووا  ،8012بسوووووته

بواند .با ار نور گرفتن نمونههوای بسوتهبنودی شوده

«جایگزین» که شامع شش حوزه عملیاتی اسوتراتژیک

تغذیووهای ،مشوواهده شوود بوور روی

برای حوذف سوریع ،کاموع و پایودار  TFAsصونعتی

اارای برچسوو

برچس های سه نوح از شیرینیها شامع لوز ،باقلوا و
111

تولید شده ار موواا غوذایی است را به کوشورها ارا ه
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 9شماره  / 1بهار 1999

] [ DOI: 10.22034/9.1.106

افوزایش تولیود TFAs

ذکر شوده بوا و این احتما وجوا اارا که ترکیبی از

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 16:51 +0330 on Sunday November 29th 2020
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ق ات ،بدون اشاره به نووح روغون ،فقوط واژه روغون
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جهت کاهش  ،TFAsجایگزینی  TFAsبا چربیها و

اسووتاااه کنتوور شووده از امووای پخووت ،ز بووه نووور

روغنهای سالم ،اقدامان نوارتی برای حوذف TFAs

میرسد .همزمان باید الگوو و میوزان مرورف روغون

از غذا ،نوارن بر میزان  TFAsمووااغوذایی و ایجواا

مرا و میزان رگاهی رنهوا از محتویوان محروو ن

تغییر ار مرورف  TFAsار جامعوه ،افوزایش رگواهی

غذایی و خ ران احتمالی مرتبط با رنها نیز مشخص

سیاستگوذاران ،تولیودکننودگان ،تهیوهکننودگان موواا

شوا تا راهکارهایی برای مداخالن و رموزش عمومی

غذایی و جامعه از اثران منای  TFAsبور سوالمتی و

طراحوی گوراا ( .)39تحقوق ایون امور ،بوا نوووارن و

پیروی از سیاستها و مقرران ،میباشد (.)8

برنامهریزی سازمانهای نا ر بور کیایوت محروو ن

ار ایران ،سا نه هزینوههوای قابوعتووجهی صورف

غووذایی از جملووه سووازمان غووذا و اارو و مؤسسووه

ارمان بیماریهای غیرواگیر میشوا که یکوی از علوع

استاندارا و تحقیقان صنعتی ایران و نیز برناموهریوزی

و مرورف بووا ی TFAs

و سیاستگوذاری اولوت ار جهوت کواهش ،TFAs

ایجواا رن ،تغذیوه نامناسو

اسووت .همچن وین مروورف سوورانه مووواا قنوودی ماننوود

تسهیع خواهود شود .ایون مسوئله خووا لوزو انجوا

شیرینی ،شکالن ،اسر ،بستنی ،ار ایوران  66گور ار

تحقیقان بیشتر ار زمینه شیرینیهای پرمررف ایرانی

روز بررورا شده است ،ار حوالیکوه سوازمان جهوانی

و سایر محرو ن مشابه را نشان میاهد.

بهداشت مررف  84گر مواا قندی ار روز را توصیه

ار این م العه تنها تعوداای از انوواح شویرینیهوای

میکند ( .)36از رنجایی که حذف  TFAsاز ترکیبان

سنتی از لحا میزان  TFAsمورا رزمون قرار گرفوت

شیرینی و محروو ن قنواای ار عموع غیور ممکون

و سایر فرروراههای شیرین از جمله اسرها ،بستنیها،

است ،ارا ه راهکارهایی بورای کواهش مرورف رنهوا

شووکالن و ...ار نووور گرفتووه نشوود کووه م ویتوانوود از

ضروری اسوت .اطوالحرسوانی عموومی بوه مورا ار

محدوایتهای این م العه ار نور گرفته شوا .عوالوه

خروا مررف شویرینی ،رگواهی ااان از مضوران

بر این نمونههای بررسی شده ار این م العه ،مربووب

 ،TFAsانتقا اطالعان واضوح بوه مرورفکننوده از

بووه بووازه زمووانی خاصووی و محوودوا بووه تعووداای از

طریوق برچسو گوذاری مووااه غوذایی ( )37و خریود

فروشگاههای شهر اصاهان بوا.

محرو تی با میزان  TFAsکوم و حتوی صوار (،)32
مررف محرو تی حواوی شویرینیکننوده طبیعوی از
جملووه میوووههووا بووه جووای فوورروراههووای شوویرینی،
فرهنگسازی ار جهت استاااه کمتور از روغونهوای
جامود هیدروژنوه و اسووتاااه از جوایگزینهوای بهتوور،
تشویق تولیدکنندگان روغنهای هیدروژنه به اسوتاااه
از روشهای نوین مثع اینتراستریایکاسیون و مخلووب
کووران ،کنتوور بیشووتر فررینوود هیدروژناسوویون (،)14
تروی

و اجورای قووانین سوختگیرانوه ،توجوه بوه

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 9شماره  / 1بهار 1999

نتیجهگیری

 TFAsار همه شیرینیهای مورا رزمون ار این
م العه اندازهگیری شد .شیرینیهای نان خرمایی،
کیک یزای و گراویی به الیع میزان کمتری از
 TFAsو میزان با تری از اسیدهای چرت از انواح
تک و چند غیراشباح ،سالمتر از سایر شیرینیها
ارزیابی شدند .محدوا کران مررف کلوچه ،کی ک
کشمشی ،شیرینی برشتوک ،کرکی و نخواچی به الیع
119
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فرمو سیون روغنها ،ارا ه روشهای پخت مناس
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 کلیه هزینههوا توسوط اانشوجو پرااخوت شوده.است

 با وجوا این. ز به نور میرسدTFAs میزان با ی

 از رقووای اکتوور.اسووت و حووامی مووالی وجوووا نوودارا

TFAs  پایینتر بوان میزان،که ار برخی محرو ن

 استاا اانشوکده بهداشوت اانشوگاه،محمدرضا مررثی

ار نمونههای اارای بستهبندی نسبت به نمونههای

 بووه الیووع همکووواری و،علووو پزشووکی اصوواهان

بدون بستهبندی مشاهده شد؛ اما ار بررسی کع

. نهایت تشکر به عمع میرید،رهنمواهای ارزنده

 اختالف رماری معناااری بین نمونههای با،نمونهها
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Abstract
Background: The use of hydrogenated oils in the preparation of pastries is associated with
increased levels of trans fatty acids (TFAs) in these products. The purpose of this study was to
determine the types and amounts of fatty acids with emphasis on TFAs, as well as comparing
them with the national standard. Furthermore, the effect of labeling on the reduction of TFAs
was investigated in traditional pastries.
Methods: A total of 369 samples from Iranian traditional pastries in different brands were
purchased from supermarkets located in Isfahan and the saturated fatty acid content was
measured using gas chromatography. Statistical analysis was performed using SPSS version
23.
Results: The total average of TFAs in the samples was 1.6% (0.04-7.9) in total fat. Date
cookie, Yazdi cake, and Walnut cookie were healthier than other sweets due to their lower
levels of TFAs and higher levels of unsaturated fatty acids. 78.1% of the samples had less
than 2% TFAs in total fat. In some products (Baghlava, rice cookie), labeling was
significantly associated with decreased TFAs of the product (P<0.001). In general, packed
samples had a lower average of TFAs than unpacked types, however, this difference was not
statistically significant (P = 0.13).
Conclusion: A total of 41.18% of the products had less than 1% of TFAs in total fat which
complied with the national standards of Iran. In some products such as raisin cakes and
muffins, TFAs exceeded 1% of the total fat content, which is a risk for people with high blood
lipids.
Keywords: Trans fatty acids, Traditional pastry, Packaging, Non-communicable diseases,
Isfahan, Iran
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