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Abstract 
 

Background and purpose: Chemical fertilizers which contain nitrite and nitrate ions contaminate 

water, soil and plants. The livestock are exposed to the ions through grazing in these areas. This study 

was designed to evaluate the levels of ions in raw sheep and cow′s meat in Mazandaran and also, to 

estimate the dietary intake of the ions from fresh meat consumed in a regular diet. 

Materials and methods: A total of 36 samples of beef and 36 samples of mutton meat were 

collected from different cities of Mazandaran province (Sari, Babol and Qaemshahr) and their nitrite and 

nitrate contents were measured by colorimetric Griess Ilosvay method. Data were statistically analyzed by 

using Mann Whitney. 

Results: The mean of nitrate and nitrite in mutton was 4/9 and 0/36 and beef was 6/3 and 0/38 

mg/kg. Nitrite and nitrate content in beef and mutton had no significant difference. 

Conclusion: Considering the recommended consumption of meat groups and their substitutes in 

the food pyramid, which is 6.5 ounce/daily for those who use 2,500 Kcal/day, it is estimated that the 

amount of nitrate and nitrite consumed by an adult in all meat groups from red meat, the nitrate intake is 

higher than in some countries such as the UK, although lower than CONTAM Panel is recommended. 
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  پژوهشی          

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلــــــگاه عشـــه دانـلــــمج

  )35-41    (1388 سال     آذر و دی     73 شماره     نوزدهمدوره 
 

35  1388آذر و دی  ، 73 ، شماره نوزدهم دوره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 عرضه شده  گوشت قرمز بررسی غلظت  نیترات و نیتریت در
  1387سال  استان مازندران در در

 
         1فریدون سیاسی       1فریباکوهدانی      1الله کریم زاده

  3بابایی العابدین زین      3فریدصفری       2محمودمحمودی

  

  چکیده
ات و نیتریت هستند موجب آلودگی آب، خـاک و گیاهـان    نیترهای کودهای شیمیایی که حاوی یون   :سابقه و هدف    

این پژوهش تعیین  هدف. دهد نیتریت قرار می معرض دریافت نیترات و شوند و چرای دام در این مناطق آنها را در         منطقه می 
یتـرات  غلظت نیترات و نیتریت در گوشت تازه گوسفند و گاو در شهرهای مرکزی استان مازندران وتخمین میزان دریافت ن                  

  .بودنیتریت ازمنابع فوق توسط رژیم غذایی متناسب در انسان  و
 ناحیه شمال، جنوب، شرق و غرب شهرهای ساری، بابل و           4دراین مطالعه توصیفی از مراکز فروش        : روش ها  و مواد

شـت گوسـفند     نمونه گو  3 نمونه گوشت گاو و      3تعداد  ( نمونه گوشت گوسفند     36 نمونه گوشت گاو و      36قائم شهر تعداد    
گیـری    اندازهGriess Ilosvayمقدار نیترات و نیتریت با روش آنزیمی نیترات ردوکتاز و رنگ سنجی . تهیه شد) از هر ناحیه

  .استفاده شددر دو گروه گا و و گوسفند ها  برای مقایسه دادهMann-Whitney از آزمون . شد
 میلـی گـرم در    38/0 و   3/6و درگوشـت گـاو       0 /36 و 9/4نیتریـت در گوشـت گوسـفند         میـانگین نیتـرات و     :یافته ها   
  .داری نداشت در گوشت گاو وگوسفند تفاوت معنیو نیتریت نیترات ، که سطح کیلوگرم بود

هایش در هرم غذایی برای افرادی کـه بـه           جانشین براساس اینکه مقادیر توصیه شده مصرف گروه گوشت و         :استنتاج  
تمام نیاز  توان فرض کرد که اگر فرد می باشد گرم می 184کنند، روزانه    وز مصرف می   کالری درر  2500طور میانگین روزانه    

دریافت نیترات از منابع فوق از برخـی         هایش راتنها ازگوشت قرمز دریافت کند،      روزانه خودازتوصیه برای گوشت وجانشین    
  .باشد تر می  پایینContam Panelکشورها مثل انگلستان بیشتراست اگرچه از مقادیر توصیه شده 

  
  نیترات، نیتریت، گوشت  :های کلیدی هواژ

  

  مقدمه
 عمدتا  زیستیهای واکنش ازت استفاده شده در منشا
هـای زمینـی کـه       ازت موجود در صخره   . باشد میاتمسفر  

ــا آن بخــشی از ــی  ه ــل م ــه آب منتق ــن   ب ــز درای ــوند نی ش

 هـای   ازت موجود در صخره   . کنند  های شرکت می    واکنش
 یـون آمونیـوم   بهها  وسط میکروارگانیسمتزمینی و خاک   

  نیتریت اکسید به نیترات و  یون تولیدشده.شود تبدیل می
  

  E-mail: fkoohdan@tums.ac.ir       دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه تغذیه و بیوشیمی: تهران - فریبا کوهدانی :مولف مسئول
  دانشگاه علوم پزشکی تهران اشت،دانشکده بهد ،بیوشیمی و تغذیه گروه .1
  ، دانشگاه علوم پزشکی تهرانبهداشت دانشکده،  آمارحیاتیگروه .2
  مازندران پزشکی علوم دانشگاه. 3

  7/10/88:             تاریخ تصویب30/8/88: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           6/7/88: ریافت تاریخ د
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  وشت قرمزغلظت نیترات و نیتریت در گ
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 نیتریــت در  وطبیعــی نیتــرات  بنــابراین وجــود.شــود  مــی
فعالیـت  . افتـد  نتیجه چرخه نیتـروژن اتفـاق مـی        محیط در 
 مانند استفاده ازکودهای دارای نیترات و نیتریـت،         انسانی

محـیط   هـا را در    ایـن یـون     نیـز   صنعتی  و ضایعات حیوانی 
هـای   نتیجـه خطـر آلـودگی آب       درو   )1(دهد افزایش می 

. دیابـ  زیرزمینی وسطحی به نیترات و نیتریت افـزایش مـی     
حیوانات اهلی با چراکردن دراین منـاطق و دریافـت آب           
آشامیدنی حاوی نیترات در معرض دریافت نیترات قـرار         

بنابراین عـضله اسـکلتی آنـان نیـز ماننـد سـایر             . گیرند می
  .)2(ها ممکن است حاوی نیترات باشد بافت

 درصـد نیتـرات خـوراکی از        90-95انسان تقریبا    در
و به طور متوسـط بعـد از        شود   دستگاه گوارش جذب می   

ــرات پالســما  10 ــزان نیت ــر مــی25 دقیقــه می  )3(شــود  براب
 درصد نیتـرات  25شود که تقریبا  همچنین تخمین زده می   

درصد از   45 تا   20که   شود جذب شده به بزاق ترشح می     
ــه   درصــد توســط میکروارگانیــسم25ایــن  هــای دهــان ب

ز نیتـرات و نیتریـت پـیش سـا        . )3(شـوند  نیتریت احیـا مـی    
 نیتـروزه در   -ترکیبات ان . )4(نیتروزه هستند  -ترکیبات ان 

سـاز   ها با نیتریت یا پیش     دستگاه گوارش از واکنش آمین    
 و یا به کمک فلـور باکتریـایی کولـون          )5،6(آمین رژیمی 

مطالعات حیوانی مدارک معتبری را     . )7(شوند تشکیل می 
ــرطان ــر ســ ــروزه در  -زایــــی ترکیبــــات ان دال بــ   نیتــ

هـای مختلـف ارایـه       ختلـف حیـوانی و انـدام      هـای م   گونه
ــرده ــد کـ ــون، . انـ ــرطان کولـ ــد سـ ــده و  ماننـ ــه، معـ  ریـ
نیتریـت   ازاین رو برای دریافـت نیتـرات و   . )8،9(پانکراس

(Accepted Daily Intake) ADI   از . تعیـین شـده اسـت 
هـوایی منطقــه بـر میـزان نیتــرات و     طرفـی شـرایط آب و  

هــر  نتیجـه در  گــذارد در نیتریـت مــواد غـذایی تــاثیر مـی   
هـای فـوق     های مختلف سال میزان یون     فصل ای در  منطقه

هـای فـوق در      باشد از این رو بررسی میزان یـون        متغیر می 
ــر ــر     ه ــه نظ ــف ضــروری ب ــذایی مختل ــه در موادغ منطق
با دانستن اطالعات مربوط به میزان یون نیتـرات         . رسد می

توان دریافت روزانه    مواد غذایی مختلف می    و نیتریت در  
از .  مقایـسه نمـود  ADIزد و بـا     هـای فـوق را تخمـین       ونی

کمی درباره میزان نیترات و نیتریت       طرف دیگر اطالعات  
و ازجمله  (در مواد غذایی مختلف از جمله گوشت قرمز         

آنجائیکــه گوشــت  از .)2(در دســت اســت) در مازنــدران
نیتروزه است و ارتباط مـستقیم       -قرمز دارای ترکیبات ان   

ی گوشـت قرمـز بـا سـرطان دیـده شـده             بین دریافت باال  
گیـری میـزان     پـژوهش حاضـر بـا هـدف انـدازه          )4(است

شـهرهای   در نیترات و نیتریت درگوشت گوسفند و گاو      
مرکزی استان مازندران و تخمین میزان دریافت نیترات و      

ــا   نیتریــت از ــسه آن ب ــوق و مقای ــابع ف ــرات و  ADIمن نیت
  .نیتریت از گوشت قرمز انجام گرفت

  

   و روش هامواد
نمونـه  .  توصـیفی انجـام شـد      صـورت این مطالعه بـه     

نمونـه  .  صورت گرفت  1387برداری در اردیبهشت سال     
 ناحیـه   4برداری از سه شهر صورت گرفت و هر شهر بـه            

 ناحیه شمال، جنوب، شرق     4 مراکز فروش    از. شدتقسیم  
بـه صـورت    ( و غرب شهرهای ساری، بابـل و قـائم شـهر          

ــصادفی ــداد ) ت ــاو و   نمو36تع ــت گ ــه گوش ــه 36ن  نمون
 نمونـه   3 نمونه گوشت گـاو و       3تعداد  (گوشت گوسفند   

ها از ماهیچه    نمونه .تهیه شد ) گوشت گوسفند ازهر ناحیه   
 در آزمایـشگاه مرکـزی مـواد        ها بررسی. الشه تهیه شدند  

غذایی استان مازندران واقـع در معاونـت غـذا و دارو در             
 دمای کمتـر از     ها در  نمونه .شهرستان ساری انجام گرفت   

گراد به آزمایشگاه منتقل شدند و به روش          درجه سانتی  5
مضاعف ودرکوتاه ترین زمان ممکـن پـس ازخریـداری          

برای سرعت بخشیدن به انتقال     . موردآزمایش قرارگرفتند 
های تهیـه شـده بـه آزمایـشگاه، شـهرهایی انتخـاب              نمونه

شدند که فاصله کمتری با محل آزمون داشـتند درنتیجـه           
هـا بـه آزمایـشگاه در مـدت          کان رسـاندن نمونـه از آن      ام

  .تری میسر بود زمان کوتاه
گیری نیترات و نیتریـت      روش آنزیمی برای اندازه    از

آب مورد استفاده در این آزمـایش آب        . )11(استفاده شد 
دسـتگاه   بودکه بـا ) µs 05/0با هدایت الکتریکی(دیونیزه  

ــونیزر ــی Millipor DirectQ  دآی ــد م ــد تولی ــواد.ش   م
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  ان        الله کریم زاده و همکار                هشی    پژو  
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ــورد  ــیمیایی مـ ــتفاده  شـ ــو، (اسـ ــول بلـ ــدیم  برموتیمـ سـ
ــساید، ــیانوفورات   هیدروکــــــ ــیم هگزاســــــ پتاســــــ

(K4[Fe(CN)6]×3H2O)(II) ــولفات روی  ســـــــــــــــ
(ZnSO4×7H2O)،  ،1 سولفانیل آمید-Nدی -اتیلن-نفتیل

ــد  ــوم دی کلرای ــرک،  از) آمونی ــرکت م ، Damstadt ش
مواد مورد نیاز واکنش آنزیمـی       آلمان خریداری شدند و   

ــ ــه نیتریــت مثــل تب ــودر ،NADPH,FADدیل نیتــرات ب  پ
 آلمان r-Biopharm , Damstadt ,ت شرک آنزیم از/بافر

   روش غـــذایی بـــا  مـــواد بـــرای تعیـــین نیتـــرات در  (
 UV،(Cat. No. 10 905 658 035   خریـداری شـدند .

 مــــدل UV-Visible اســــتفاده، مــــورد اســــپکتوفتومتر
Ultrospec4000 Pharmacia, انگلستان بود.  

  
   :ماده کردن نمونهآ

 گـرم نمونـه     10 حدود. ها خرد و همگن شدند     نمونه
. به دقت وزن شده به یک ارلن دهـان گـشاد منتقـل شـد              

به . لیتر آب مقطر دیونیزه به آن اضافه شد         میلی 50حدود  
  . ثانیه به کمک هموژنایزر همگن شد60 تا30مدت 

لیتـر آب مقطـر داغ شـسته      میلی 50میله هموژنایزر با    
لیتر برموتیمول بلو به مخلـوط اضـافه          میلی 2/0 سپس   .شد

 شود رنگ ایجاد موالر تیتر گردید تا تغییر  1شد و با سود     
pH<8.5) (    دقیقـه دربــن  15و محتویـات ارلـن بــه مـدت 

سپس محتویات ارلـن بعـد      . ماری آب جوش قرارگرفت   
 میلـی لیتـر   200از خنک شدن کامال بـه یـک بـالن ژوژه          

ــدند و   ــل شــ ــی 2منتقــ ــیظ    میلــ ــول غلــ ــر محلــ   لیتــ

Carrez-I (150 g K4[Fe(CN)6]×3H2O/100 لیتـر  میلی 2 و 
) ZnSO4×7H2O/100 ml)Carrez-II g 30 محلـول غلـیظ  

سپس بالن  . یکی پس ازدیگری به بالن ژوژه اضافه شدند       
ــد    ــاف گردی ــد و ص ــانیده ش ــم رس ــه حج ــد . ژوژه ب چن

لیتر اول حجم صـاف شـده دور ریختـه شـد و مـایع                میلی
  .شفاف مورد آزمایش قرار گرفتصاف شده 

  
  :اندازه گیری نیتریت

   میلـی   1 لیتر از محلول آمـاده شـده از نمونـه،           میلی 2
  

.  میلـی لیتـر معـرف رنگـی اضـافه شـد            3 لیتر آب مقطـر،   
 میلـی لیتـر    5/1معرف رنگی روزانـه بـا مخلـوط کـردن           (

دی -اتـیلن -)نفتیـل -N-)1میلـی لیتـر   5/1سولفانیل آمیدو 
سپس محلول آماده شده بـه      ). شد  می آمونیوم کلرایدتهیه 

 دقیقه دراتاق تاریـک نگهـداری شـد و جـذب            30مدت  
  .گیری شد  اندازهnm 540 نوری محلول درطول موج

  

  :گیری نیترات ونیتریت اندازه
 قـرص  1  میلی لیتر از محلول آماده شده نمونـه،        2به  

NADPH  ،FAD   آنزیم اضافه شـده و     /یک میلی لیتر بافر
 3سـپس   . اتـاق تاریـک نگهـداری شـد        دقیقه در  60برای
لیتر معرف رنگی به آن اضافه شد و در اتاق تاریـک    میلی

سـرانجام جـذب    .  دقیقه دیگر نگهداری شـد     30به مدت   
  .)11(گیری شد اندازه nm540 نوری محلول درطول موج

گیـری   نیترات به صـورت مـستقیم قابـل انـدازه      :نکته
نیتـرات بـه   سـپس  . گیـری شـد    ابتدا نیتریت انـدازه   . نیست

کمک نیترات ردوکتاز به نیتریت احیاء گردید و دوبـاره          
گیری شد که حاوی نیترات اولیه و        نیتریت موجود اندازه  

ــود     ــت ب ــه نیتری ــده ب ــا ش ــرات احی ــار  . نیت ــق دوب ازتفری
  .)11(گیری فوق میزان نیترات محاسبه شد اندازه

 نوآزمـو  SPSS 14 افـزار  نرم ها از برای مقایسه داده
Mann-Whitneyt استفاده شد.  

  

  یافته ها
گوشـت گـاو و      نیتریـت در   میانگین میزان نیتـرات و    

ــیگوســفند برحــسب  ــوگرم  گــرم در میل  جــدول درکیل
 نیترات و نیتریت در     مقادیر. نشان داده شده است   1شماره  

  .داری نداشت گوشت گاو و گوسفند تفاوت معنی
  
یترات و نیتریت  مقدار نهای میانگین رتبه  و میانگین : 1 شماره   جدول

  گوشت گوسفند و گاو در
 گاو گوشت گوشت گوسفند

 
 تعداد

 p  میانگین رتبه ها  میانگین  میانگین رتبه ها  میانگین

  36  9/4  3/35  3/6  6/37  64/0  (mg/kg) نیترات
 36  36/0  1/36  38/0  8/36  85/0  (mg/kg)نیتریت
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  بحث
 نیتریـت در   اطالعات کمـی دربـاره میـزان نیتـرات و         

 گـرم در   میلـی 9/0 مقـدار . )9(دارد  تـازه وجـود  گوشـت 
 ســال در Davison و Wright کیلــوگرم نیتــرات توســط

 و Usher همچنـین . برای گوشت گاوگزارش شـد    1964
Telling )1975 (مطالعـات میـزان نیتـرات       یکسری از  در

ــازه را  در ــان   میلــی 49/0گوشــت ت ــوگرم بی گــرم درکیل
هـای پـژوهش     که مقادیر محاسـبه شـده در نمونـه         کردند

  ، Tellingو   Wright، Davison حاضر باال ترازپـژوهش   
Usher ا  در غـذا  ماهیگیری و  وزارت کشاورزی، . )9(بود 

 در نیتریـت را   نگلستان به صورت مداوم میـزان نیتـرات و        
 کـه   1998 مطالعـه سـال    در .کنـد  غذایی بررسی می   مواد

انگلـستان   هـای گوشـتی در     وردهآفـر  نمونه از  200تعداد  
 کمتــرین و بیــشترین میــزان گرفتنــد بررســی قــرارد رمــو

 1/5 و 1/4نیترات محاسبه شده درگوشت تازه بـه ترتیـب          
 4/0 و  میزان نیتریت به ترتیب صـفر       کمترین و بیشترین   و

میـانگین نیتـرات محاسـبه      . )10(بـود گرم درکیلوگرم    میلی
 فوق  شده در گوشت گاو دراین پژوهش باالتر از مطالعه        

یکه میزان نیترات گوشت گوسفند درایـن    حال باشد در  می
همچنـین نیتریـت     همخـوانی دارد،   فـوق    مطالعه با مطالعه  

این مطالعه از باالترین مقـادیر       گوشت گاو وگوسفند در   
  .باشد  کمتر میفوق

ــژوهش  در ــال  Hsuپ ــت و  2009در س ــزان نیتری  می
 7/18نیترات در گوشت گاو قیمه شده به ترتیب صـفر و            

بــه ترتیــب ) Medaillon(د شــدهو در گوشــت گــاو خــر
میـزان نیتـرات    . گرم در کیلـوگرم بـود       میلی 5/38صفر و   

هـای مـورد     نمونـه   بسیار بیـشتر از    Hsuمطالعه   محاسبه در 
حالیکه میزان نیتریـت     باشد در   می حاضربررسی پژوهش   

البتـه  . )13(باشـد  مطالعه ما مـی تر از     پایین Hsuپژوهش   در
ــد ــر در بای ــه روش  نظ ــای  داشــت ک ــه در  ه ــاوتی ک متف

گیری نیترات و نیتریـت      های مختلف برای اندازه    پژوهش
تواننــد میــزان نیتریــت و نیتــرات   شــوند مــی اســتفاده مــی

طرفـی بـا     از. )14(دهنـد  قـرار  محاسبه شده را تحت تـاثیر     
  منـابع غـذایی منـاطق       توجه به اینکه نیترات و نیتریـت در       

  
ــرات   ــرای نیت و مختلــف متفــاوت اســت و اســتانداردی ب

نیتریــت گوشــت قرمــز در ایــران موجــود نیــست امکــان  
  .مقایسه با حدود مجاز درگوشت وجود ندارد

 JECFA (Joint FAO/WHO Expert 2002درسال

Committee on Food Additives)    میـزان قابـل قبـول 
گـرم    میلـی  0/ 0-07/0نیتریـت را   (ADI)دریافت روزانه   

 ADI نـین همچ. )14(به ازای کیلوگرم وزن فردتعیین کرد     
ــبال توســط  ــرات کــه ق ــه ازای   میلــیSCF 7/3 نیت گــرم ب

  توسـط  2002کیلوگرم وزن فرد تعیین شده بود، در سال         
JECFA  ــال    (EFSA)  توســــــــــط2008و در ســــــــ

European Food Safety Authority و Contam Panel 
(Panel on Contaminantes in the Food)تائیداًد مجد  

ترات و نیتریـت بـرای یـک         روزانه نی  ADI یعنی. )13(شد
ــرد ــب   70 ف ــه ترتی ــوگرمی ب ــی2/4 و259 کیل ــرم   میل گ
 دریافـت  Contam Panel براساس بـرآورد . )13(باشد می

) گوشـت  تخم مـرغ و    مثل شیر، (نیتریت از منابع حیوانی     
دریافت نیتریت روزانه   درصد   9/2یم معمولی   ژیک ر  در

 ADIایـن صـورت    در. )14(دهـد  را به خود اختصاص می   
 گوشـت و   تخم مـرغ،   مثل شیر، (نیتریت از منابع حیوانی     

 70در رژیمـی معمـولی بـرای فـرد          ) منـابع حیـوانی    سایر
شـود کـه     روز محاسبه مـی    گرم در   میلی 14/0کیلوگرمی  

  .تواند ازگوشت باشد آن می فقط بخشی از
 شهرهای مورد  طرفی میانگین نیترات و نیتریت در      از

درگوشت   و 38/0 و   3/6ترتیب درگوشت گاو     بررسی به 
 جـدول ( بود کیلوگرم گرم در   میلی 36/0 و   9/4گوسفند  

 توجه به اینکـه میـانگین دریافـت انـرژی در           با). 1شماره  
 و در   )15(باشـد   کـالری مـی    2500ایران برای بزرگساالن    

توصـیه    کـالری،  2500هرم غذایی برای دریافت روزانـه       
ــشین   ــت و جان ــت گوش ــایش  دریاف ــرم در184ه روز  گ

 فــردی تمــام نیــاز روزانــه گوشــت و  اگــر )16(باشــد مــی
دریافت کند، یعنی    گوشت قرمز  از هایش را تنها   جانشین

ــصرف  ــت در  184م ــرم گوش ــه   روز، گ ــت روزان دریاف
ــت از  ــرات و نیتری ــرد     نیت ــک ف ــط ی ــاو توس ــت گ گوش
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  ان        الله کریم زاده و همکار                هشی    پژو  
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 8/0گوشت گوسفند  از و06/0 و 1/1بزرگسال به ترتیب 
  .دبو گرم خواهد کیلو گرم در  میلی06/0و 

انگلـستان بـه     میانگین دریافـت نیتـرات و نیتریـت در        
فـرد محاسـبه     گرم در روز برای هر      میلی 5/1 و   91ترتیب  

 70 نیتــرات و نیتریــت بــرای یــک فــردADIشــده کــه از 
سـهم   ایـن مقـدار،    از. )14(باشـد  تـر مـی    کیلوگرمی پـائین  

 1دریافت نیتـرات و نیتریـت از گوشـت تـازه بـه ترتیـب                
 از .)14(بودخواهد  دریافت روزانه   درصد کل    4 و درصد
توان تخمـین زد کـه میـزان دریافـت نیتـرات و              رو می  این

گرم   میلی 06/0 و 9/0انگلستان   نیتریت ازگوشت تازه در   
ــا در .باشــد مــی روز در ــرات و   ب ــانگین نیت نظرگــرفتن می

تـوان حـدس    شهرهای بررسی شده می   موجود در  نیتریت
 روز،  گرم گوشت در   184زد که فرد بزرگسال با دریافت       

گـرم    میلی9/0 و 1/1گوسفند به ترتیب   گوشت گاو و   از
گرم نیتریت دریافت خواهـد کـرد کـه       میلی 06/0نیترات  

دریافت نیترات از گوشت گاو ازمیانگین دریافت نیترات        
میزان مورد   اما از  .گوشت تازه در انگلستان بیشتراست     از

یـک رژیـم     رمنـابع حیـوانی د     انتظار دریافـت نیتریـت از     
 کنـد و معـادل   توصـیه مـی   Contam Panelکـه   معمولی

  .)14(باشد گرم در روزاست کمتر می میلی 14/0
باید در نظر داشت که یک کمربند سـرطان از شـرق        

 ازبکـستان، (به سمت آسیای میانه   ) چین کره، ژاپن،( دور
نتالیای آمناطق شرقی    و قفقاز ایران،(و شرق آسیا    ) ترکیه
 از این رو عوامـل مـوثر در       . )3(ه شده است  گسترد) ترکیه

از . اند گرفته ایجاد سرطان در این مناطق مورد توجه قرار       
نیتریـت   نیتـرات و  ایجـاد سـرطان      در جمله عوامـل مـوثر    

 تواند از  دریافت غذایی نیترات و نیتریت می      .)4(باشند می
ای به منطقه دیگر متفاوت باشد و عوامـل مـوثر در             منطقه

ــر  ــن تغیی ــشاورزی،  ع،ای ــات ک ــوا، آب و ملی ــت  ه کیفی
یند غذایی و قـوانین موجـود درکارخانجـات         آفر خاک،

-پـیش سـاز ترکیبـات ان      نیترات و نیتریـت     . )13(باشد می
و مطالعـات حیـوانی مـدارک معتبـری          )4(نیتروزه هـستند  
هـای   نیتـروزه در گونـه    -زایی ترکیبات ان   دلیل بر سرطان  

  و معـده   جمله ریه  های مختلف از   اندام مختلف حیوانی و  

منبـع اصـلی دریافـت       اما علیرغم اینکـه      )9(دهند نشان می 
 منــابع ازآنجـائی کــه  ،هــا هــستند رژیمـی نیتــرات، سـبزی  

 ی هــستند کــه ازیهــا گیــاهی نیتــرات حــاوی مهارکننــده 
 مطالعات مختلف بـه     )17(کنند نیتروزاسیون جلوگیری می  

ا بـ نیتریت   گیاهی نیترات و  ارتباط معکوس دریافت منابع     
اینــرو  از .)4،17،18(کننــد ابتال بــه ســرطان تائیــد مــیخطــر

بررسی میزان نیترات و نیتریـت در منـابع غـذایی حیـوانی      
با توجه بـه نقـش گـروه        ( جمله گروه گوشت   مختلف از 

گوشت در رژیم غذایی متناسب و عدم وجود اطالعـات          
میزان نیترات و نیتریت در مواد غـذایی مـصرفی           کافی از 

منطقــه و مقایــسه میــزان دریــافتی  هــر در) از ایــن گــروه
.  آنها ضروری اسـت ADIهای مذکور از این منابع با        یون

مـورد میـزان    با توجـه بـه ایـن کـه اطالعـات چنـدانی در         
استان مازندران   مواد غذایی مختلف در    های فوق در   یون
دست نیست امید است پژوهش فوق گـام مفیـدی در            در

ــرات و ایــن راه و درجهــت تخمــین دریافــت ر  ــه نیت وزان
بـا انجـام بررسـی      . مواد غـذایی مختلـف باشـد       نیتریت از 

بیشتر در این باره و با تعیـین میـزان نیتـرات و نیتریـت در                
مواد غذایی مختلف و براساس اطالعـات موجـود سـرانه           

هـای فـوق را      توان میزان دریافت یـون     مصرف خانوار می  
 نقـش   مقایسه نمود و   ADI برای هر فرد محاسبه کرد و با      

در بروز سرطان در مازندران بررسـی        نیترات و نیتریت را   
الزم به ذکر است کـه بـا یـک بـار آنـالیز در یـک                 . نمود

هـای   توان قضاوت جـامعی دربـاره میـزان یـون          فصل نمی 
لـذا انجـام    . فوق درگوشـت قرمـز در منـاطق فـوق نمـود           
تـر پیـشنهاد     تحقیقات بیشتر برای رسـیدن بـه نتـایج قـاطع          

این پژوهش فروشندگان ادعا     وه بر اینکه در   عال .شود  می
کننـد   اند که دام را از دامداران محلی خریداری می         کرده

با توجه بـه نقـش       باشند، و یا خود پرورش دهنده آنها می      
 میـزان نیتـرات و نیتریـت موجـود در          منطقه چرای دام در   

شود که مطالعات آتی بـا تاکیـد         پیشنهاد می  گوشت دام، 
  .م صورت بگیردبرمحل پرورش دا

همچنین با توجه بـه اینکـه در کـشور اسـتانداردهای            
معدودی برای تعیین نیترات و نیتریت تدوین شـده اسـت           
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غـذایی بـسته بـه خـاک و      مـواد  و میزان نیترات و نیتریت   
کنــد لــزوم تــدوین اســتاندارد  آب هــر منطقــه تغییــر مــی

کشوری و تعیین حدود مجاز نیتـرات و نیتریـت و پـایش             
 غذایی، به ویژه گوشت قرمـز       آن برای همه مواد    ای دوره

  .شود توصیه می
  کننـد از نتـایج ایـن پـژوهش          نویسندگان پیشنهاد می  

ــذایی      ــنایع غ ــی در ص ــت افزودن ــزان نیتری ــایش می   در پ
   .هــای فــرآوری شــده اســتفاده شــود بــه گوشــتمربــوط 
  اســتفاده  بــراین، نظــارت بیــشتر برکودهــای مــوردعــالوه 

  

  .شود اک دام توصیه میخور کشاورزی ودر 
  

  

  سپاسگزاری
ــذا و   ــرم غ ــت محت ــشگاه علــوم  داروی  از معاون دان

فــر و مــدیریت   مازنــدران آقــای دکتــر صــالحیپزشــکی
 محترم آزمایشگاه مواد غـذایی آقـای مهنـدس جوادیـان          

ــه   ــن مطالع ــام ای ــاری در انج ــین از بخــاطر همک    و همچن
 ،مقالـه  یویراسـتار جهـت کمـک در      آقای دکترعلیزاده   

  .گردد تشکر مییمانه صم
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