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 چکیده 

 یبهداشت و سالم غذایی مواد تامین به مربوط مسائل که است گردیده باعث غذایی مواد کمبود جهان، جمعیت روزافزون افزایش

 جمعیت افزایش با طرفی از گیرد، قرار امور کلیه راس در غذایی امنیت مبحث عنوان به جامعه تمام برای کافی میزان به

 این متعاقب که است شده حاصل غذایی مصرف و فرآوری ی نحوه در اساسی تغییرات روستاها جمعیت کاهش و شهرنشینان

 تجارت سازی جهانی و کشاورزی و غذا هایصنعت ادغام و یکپارچگی. اندشده تغییر دچار نیز غذایی مواد از حاصل مخاطرات

 آفات دفع سموم دامپزشکی، داروهای ماندهباقی مانند جدیدی مخاطرات .است داده تغییر را غذا توزیع و تهیه الگوهای نیز غذا،

 از مترک ها آن اهمیت که اندشده اضافه مخاطرات این به  کننده آلوده عوامل و سنگین فالت مانند دیگر شیمیایی مواد و نباتی

 یکی از این سموم که براثر فرایند تهیه مواد غذایی ایجاد میشود آکریل آمید میباشد . آکریل .باشدنمی بیولوژیک خطرناک عوامل

 هاییروش زمان آن از. است گرفته قرار دنیا غذایی صنایع محققین توجه مورد 2002 سال از که است زا سرطان ترکیبی امید

این مقاله مروری بر روش های نوین اندازه  از هدف. است شده پیشنهاد غذایی مواد در امید آکریل اندازهگیری و کاهش برای

 گیری و کاهش  آکریل آمید  در مواد غذایی می باشد . 

 

 واژگان کلیدی : آکریل آمید، کاهش ،اندازه گیری
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 مقدمه 

 یدهرس اثبات به دیرباز از آن زاییسرطان خاصیت که آب، در محلول بو، بدون جامد، اتاق دمای در رنگ، سفید یماده آمیدآکریل

 (2008 (Ruden, c 2004, Barmaki M )شودمی نیز  عصبی سیستم وDNA به آسیب کروموزومی جهش  باعث ماده این. است

 تیاف مادر شیر حتی و قلب مغز، کلیه، کبد، همچون هاییاندام در و  رفته بدن نقاط تمام به خون جریان توسط آمیدآکریل. (

 امکان که  2002 سال از .کندمی گوشزد است، درگیر هایاندام گستردگی که را، ماده این دیگر مشکل یک خود که شودمی

 کاهش  منظور به غذایی ایمنی دید از  ایویژه توجه شد مطرح  کربوهیدرات از غنی غذایی مواد  در زاسرطان ترکیب این ایجاد

 که ماده این تشکیل اصلی مکانیسم به توجه با(. (Ruden,c2004 Afshari H,2008گردید آغاز ماده  این تردقیق شناسایی و

 اوردهاییفر در آن ایجاد امکان باشدمی آسپاراژین ویژه به آمینواسیدها از برخی آمینی گروه با احیا قند کربونیلی گروه واکنش

 تا 3/0 بزرگساالن در غذایی رژیم طریق از آمیدآکریل روزانه مصرف.است انتظار قابل باشد، هاسازپیش این از غنی که

 حدود و تربیش کمی سنی گروه این کمتر وزن و حساسیت به توجه با  نوجوانان و کودکان برای و وزن کیلوگرم بر میکروگرم6/0

 علت به این که(  (Ruden,c 2004( است شده ذکر متفاوت مختلف منابع در اعداد) است وزن کیلوگرم بر میکروگرم6/0 تا 4/0

 یهنحو و غذایی، فرهنگ به توجه با سرانه مصرف میزان. است چیپس مثل آمیدآکریل وجود به مستعد غذاهای بیشتر مصرف

  کیک، نان، جمله از غالتی محصوالت بر عالوه آمیدآکریل وجود. دارد تفاوت دیگر  منطقه به منطقه از غذایی مواد سازیآماده

 یزانم. است رسیده اثبات به آشامیدنی آب چای، خشک، شیر  شکالت، و  قهوه گوشت، ، آجیل روغن، چیپس،  در بیسکوییت،

 indicate) شناسایی شاخص است شده گزارش مقدار بیشترین  چیپس ویژهبه زمینیسیب شده سرخ هایفراورده در آمیدآکریل

value)600 چیپس برای عدد این است، شده گزارش‘متفاوت مختلف غذایی مواد برای آمیدآکریل ppb  باشدمی  . 

 آن کاهش و شناسایی اهمیت این،  شودمی شامل آمیدآکریل تولید به مستعد غذاهای را ما غذایی سبد از اعظمی بخش چون

 که است شده انجام غذایی مواد در آمیدآکریل گیریاندازه بر مبنی هاییپژوهش ایران در.  کندمی چندان دو را غذایی مواد در

 غذایی فرآوردهای در آمیدآکریل کاهش بر تمرکز. ( Panta c. 2007 )کند کمک ماده این مصرف سرانه میزان برآورد به تواندمی

 شرایط سازی بهینه -2. باشد کمتر آسپاراژین و کربونیلی گروه حاوی که مناسب اولیه ماده از استفاده -1: است استوار اصل 3 بر

 اکنشو ماده این تولید برای پیشنهادی مکانیزم اولین.  . فرآورده به ترکیباتی کردن اضافه -3(  تولید زمان و دما)  محصول تولید

 .است آسپاراژین با احیا قند کبونیلی گروه واکنش توسط میالرد
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 کربوهیدرات پید،لی تجزیه از حاصل آکرولئین و اسید آکریلیک از ماده این تولید آمید،آکریل تولید برای دیگر نهادی پیش مکانیزم

 ونکربوکسیالسیدی/ هیدراسیون دی دارد همراه به را آمیدآکریل تولید احتمال که دیگری فرایند. آزاداست آمینواسیدهای یا و

 واکنش آمیدآکریل تولید مکانیزم بودن مبهم علت .است اسید سیتریک و اسید، الکتیک اسید، مالیک:  مثل خاص آلی هایاسید

 این. دهدمی واکنش غذایی ماتریکس در موجود  آمین و تیول حاوی  ترکیب هر با آمیدآکریل. است ماده این شدید پذیری

 توجه با . یستن نیز آسان نباشد ممکن غیر اگر که کندمی ایجاد تشکیل مکانیزم دقیق تعیین برای گمی در سر یک پیچیدگی

 در اصلی  واکنش واکنش، کدام که گفت توانمی غذایی ماتریکس در هاسازپیش بودن غالب و...( و حرارت درجه)  فرایند نوع به

 ( ( Ruden C 2004 بود خواهد آمیدآکریل تولید

 یدتول  برای فرآوری  و حرارتی فرایندهای از مناسبی شرایط به توانمی غذایی مواد در آمیدآکریل میزان کمی گیریاندازه با

 شناسایی هایروش  کنون تا. داشت خانوار روزانه غذایی سبد در ترکیب این میزان از برآوردی هم و. رسید ترایمن محصول

 برای ،(  ( Hitzeman 2012 ایمونولوژیکی (، (Hoenicke K. 2004 مایع کروماتوگرافی گازی کروماتوگرافی( دستگاهی مختلف

 هاروش تریناصلی باال توان با مایع کروماتوگرافی و گازی کروماتوگرافی هایروش. است شده گرفته کار به آمیدآکریل گیریاندازه

  ذیری،تکرارپ حساسیت، دقت، کنار در باید گیریاندازه برای استفاده مورد روش. هستند حساسیت و تکرارپذیری و دقت نظر از

 و ینپای  پذیری تکرار  جمله از معایبی دارای  بیولوژیک هایروش. باشد نیز اقتصادی  سرعت، و نمونه سازیآماده در سهولت و
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 در ستا عملکردی مشکالت و باال تشخیص حد باال، هزینه دارای مایع کروماتوگرافی. اندکیفی بیشتر و هستند کم حساسیت

 هم و  اقتصادی جنبه  از هم این که است باال دقت و کمتر هزینه ، زیاد پذیری تکرار دارای  گازی کروماتوگرافی روش که حالی

 اعتمادتر قابل  هایداده زیاد پذیری تکرار علت به  نیز و است توجه قابل  باشد کم خیلی یا کم    حد در مقدار که  موادی در

  ازیگ کروماتوگرافی با شناسایی برای بودن فرار غیر علتبه آمیدآکریل  است روش این ضعف که مهمی نکته  شودمی حاصل

 مراحل به نیاز که روشی نتیجه در(  ( Omar MMA, 2006کندمی پیچیده را کار و باشدمی برزمان که دارد سازیمشتق به نیاز

 شناسایی برای مطلوب و مناسب روش یک به را گازی کروماتوگرافی تواندمی باشد داشته تریساده و کمتر سازی مشتق

 کند در ادامه بررسی جزیی تر هر کدام از روش های کلی اندازه گیری آکریل آمید می پردازیم .   تبدیل آمیدآکریل

  غذایی مواد در آمید آکریل آنالیز های روش -2-1

 غذایی مواد در آمید آکریل استخراج هایروش 2-1-1

 وچکک ملکول یک آمید آکریل زیرا شودمی استفاده اتاق دمای در آب ، غذایی مواد ماتریکس از آمید آکریل استخراج منظور به

 نیز متانول مانند آلی استخراج هایحالل از آب، بر عالوه(  ( Abd Ei – hadyd 2015, WEIJUN Y 2015 باشدمی هیدوفوب

گروهی از   و  .( ( Zhang 2014 , Zhang Q 2011  شودمی استفاده غذایی هایماتریکس از آمید آکریل استخراج منظوربه

 ایگونهبه نمود اجد نمونه ماتریکس از را آمید آکریل توانمی باال نسبی سطح یک با سدیم کلرید آبی محلول از استفاده با محققین

. گرددمی لحاص ها آنالیت باالی بازیافت نهایتا   و شود مختل وضوحبه نمونه اولیه تصفیه طول در امولسیفیکاسیون فرآیند که

 ملی وانستیت محققین. است نموده آمید آکریل استخراج به اقدام استون و آب از مخلوطی از استفاده با محققین از یکی بعالوه

 ( ( Li Ze 2014 , Casado , 2013کردند استفاده آمید آکریل استخراج برای آب و استون مخلوط از ژاپن بهداشتی علوم

 باشدمی تکنیکی  PLE. اندکرده استفاده آمید آکریل استخراج برای را  PLE مایع فشارتحت استخراج روش محققین از برخی

 PLE روش در. شودمی استخراج جامد نیمه و جامد بررسی مورد ماده یا و نمونه آنالیت مایع، حالل از استفاده با آن در که

 دفرآین تسریع باعث باال دمای. شودمی استفاده باال فشار و دما در مرسوم مایع هایحالل از استخراج راندمان افزایش منظوربه

 در تخراجاس تسریع باعث بنابراین بماند باقی جوشنقطه زیر در حالل شودمی باعث فشار افزایش دیگر طرف از شودمی استخراج

 آوردمی فراهم غذا مختلف هاینمونه از آمید آکریل برای را سریع و کافی استخراج PLE روش نتیجه در. گرددمی ایمن شرایط

Mahdihah KYK, 2012 ) ) 

 کی نمونه کردن هموژن از بعد نمونه سازیآماده طول در احتمالی هایاتالف از پیشگیری و آنالیت بازیافت کنترل منظور به

 ایزوتوپ آزمایشگاه توسط که 13C3 آمید آکریل شده منتشر مطالعات اغلب. شودمی اضافه نمونه ماتریکس به داخلی استاندارد

 آکریل نظیر دیگری مواد 13C3 آمید آکریل بر عالوه. اندکرده استفاده داخلی استاندارد عنوانبه را است شدهساخته کمبریج

 کریلآ داخلی استاندارد عنوانبه نیز پروپیونامید و آمید آکریل متا آمید، آکریل متیل دی ان -ان ،2H3 آمید آکریل ،13C1 آمید

  است شدهاستفاده آمید

. ندداشت زدایی چربی مرحله یک استخراج مراحل با همزمان یا قبل آمید آکریل آنالیز با رابطه در شدهانجام تحقیقات از برخی

 روتئینپ از غنی هاینمونه از برخی همچنین. است گرفتهانجام سیکلوهگزان یا اتر پترولیوم هگزان، با استخراج در زدایی چربی
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 یا تونیتریلاس متانول، از باالیی نسبتا   سطح کردن اضافه با کار این که باشند داشته نیز زدایی پروتئین مرحله یک است الزم

 (  (Mestdagh FJ 2005 , Wang H 2015.گیردمی انجام سالین محلول

 رآیندف شرایط رسدمی نظر به هرچند. گرددمی سانتریفیوژ آبی فاز سازی،خالص شروع از قبل و استخراج عملیات انجام از پس

 kDa cutoff 5 یک از استفاده با را سانتریفوژ مرحله همکاران و Becalski .باشدمی متفاوت مختلف مطالعات در سانتریفوژ

Centricon Plus-20 فیلترهای همراه به PVDF 45/0 دادند انجام همزمان طوربه فیلتراسیون مرحله با میکرومتری (Becallski 

JA .2003 ). ) آغاز در) سانتریفوژ مرحله دو  آن، بر عالوه rpm4000 سانتریفوژ، گراد،سانتی درجه 10 دمای در دقیقه 10 مدت به 

 . شد انجام نیز( گرادسانتی درجه 10 دمای در دقیقه 10 مدت به rpm10000 دوم، مرحله

 هایروش این در ( .( Pedersen , 2003 باشدمی مایع فاز استخراج سوکسوله، استخراج شامل آمید آکریل استخراج هایروش

 ویژهبه باشندمی آلی هایحالل از زیادی حجم نیازمند و بوده گیروقت هاروش این اینکه جمله از دارد وجود ضعفی نقاط استخراج

 ( ( Wenzlet 2003 )گذاردمی تأثیر ترکیبات آنالیز بر حالل، زیاد مقدار اینکه

 آلیو حالل کم مصرف تکرارپذیر، حساس، سازیخالص و استخراج هایروش جهت در توجهیقابل طوربه تحقیقات بنابراین

 .اندشده متمرکز اقتصادی

 غذایی مواد در آمید آکریل سازیخالص هایروش -2-1-2

 نوع سه از ترکیبی همکاران و Becalski. باشدمی جامد فاز استخراج روش چندین از ترکیبی شامل سازیخالص روندهای اغلب

 OasisMAX(mixed-mode anion exchange) (Waters)، Oasis MCX (mixed-mode cation: هایکارتریج از متفاوت

exchange )و ENVI-Carb (graphitized carbon) (Supelco Bellefonte, PA, USA )استفاده آمید آکریل سازیخالص برای 

-Bond Elut C18، Bond Elut Jr شامل SPE کارتریج نوع سه مشابه طوربه دیگری مطالعه در (Becalski , w, 2011) کردند

PSA (anion exchange )وBond Elut Accucat (all Varian )محققین از دیگری گروه. گردید استفاده هانمونه سازیخالص برای 

 سیستم شدن مسدود از جلوگیری منظور به کهM-M (mixed-mode: C18, and SCX ) ایزولوت گرمیمیلی 300 هایکارتریج

 .  گرفتند بکار را بودن شده همراه اولتراسانتریفوژ یا و فیلتراسیون عملیات با کروماتوگرافی

 های SPE تمامی برای و باشدمی دوست چربی– دوست آب معکوس فاز جاذب یک آن پایه ترینمهم که Oasis HLB کارتریج

 آکریل تجزیه SPE سازیخالص مراحل طی در شود،می تولیدWaters (Milford,   MA, USA ) توسط باشدمی نیاز مورد عمومی

 آمید یلآکر کروماتوگرافی آنالیز از قبل را کارتریج نوع این از استفاده محققین از بسیاری. شودمی استفاده طورمعمولبه آمید

 توانمی را باشدمی مود میکس کاتیون کننده تبادل معکوس فاز جاذب یک آن پایه که Oasis MCX کارتریج. اندکرده گزارش

 صحت شود طراحی خوبیبه منطقی طوربه سازیخالص فرآیند کهدرصورتی. نمود استفاده SPE سازیخالص مراحل طی در

 همکاران و Young. شد خواهد حاصل آمید آکریل آنالیز طول در کروماتوگرافی روش اعتباربخشی از باالیی بازیافت و قبولقابل

 در که شد گرفته بکار خأل مانیفولد یک A مرحله SPE در. کردند تقسیم قسمت دو به آمید آکریل تعیین برای را SPE پروتکل

 Oasis کارتریج با که دوم مرحله در. شد تنظیم Oasis HLB کارتریج در دقیقه در لیترمیلی 4 تا 2 جریان برای خأل سطح آن
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MCX در خوبی صحت و دقت نامبرده روند در. نبود خأل شرایط ایجاد نیازمند شدمی استفاده( میکرومتر 60) درشت ذرات با 

 ( (Young .e 2011 شد گزارش( n=15) %5/9 تغییرات ضریب و %98 بازیافت میزان روزه سه دوره طی در و شد مشاهده روش

 روش، بودن گیروقت استخراجی، روش باالی ی هزینه هایی محدودیت  آمید آکریل سازیخالص برای شده ذکر هایروش در

 تخراجاس ی نحوه بهبود زمینه در بیشتری تحقیقات بنابراین. باشندمی روش پایین صحت و دقت آلی، حالل زیاد حجم مصرف

 . است نیاز آمید آکریل

 

 دستگاهی هایتکنیک کمک به آمید آکریل مقدار شناسایی هایروش 2-1-3

 یونش شناساگر به مجهز GC دستگاه با آمید آکریل. باشندمی آمید آکریل آنالیز اصلی هایتکنیک LC و GC حاضر حال در

 آکریل مشتقات دیگر درجایی .است شده آنالیز( GC-FID= Gas Chromatography- Flame Ionization Detector) ایشعله

 هایماتریکس در لیتر بر میکروگرم 032/0 تشخیص حد با( GC-ECD) الکترون ربایش شناساگر به مجهز GC دستگاه با آمید

 PAD (LC-PAD= Pulsedشناساگر به مجهز LC دستگاه وسیلهبه آمید آکریل دیگر ایمطالعه در. گردید آنالیز آبی

Amperometric Detection )شد گیریاندازه غذا از کیلوگرم بر میکروگرم 4/1 تشخیص حد با Tekei J , 1989 ) ) . تعداد اخیرا 

 بکار آمید آکریل تعیین برای تشخیص دستگاه عنوانبه( MS) جرمی اسپکتروسکوپی براساس کروماتوگرافی هایروش از زیادی

 برای غذا از کیلوگرم بر میکروگرم 13 تشخیص حد با MS-MS حالت معمول طوربه ،LC-MS روش با رابطه در. اندشدهگرفته

 سنجطیف -گازی کروماتوگرافی دستگاه کمک با شده مشتق آمید آکریل. شودمی استفاده نشده مشتق آمید آکریل گیریاندازه

 آکریل تجزیه در نمونه سازیآماده. است شده گیریاندازه آبی هایماتریکس در ppb 9/0 تشخیص حد و SIM حالت در جرمی

 . باشدمی MS با کار برای اولیه مشکالت جمله از کم، بسیار مقادیر حد در آمید

 غذایی مواد در آمید آکریل میزان کاهش هایروش -2-2

 اثر اکنشو این انجام بر که عواملی گرفتن نظر در با دلیل همین به است میالرد واکنش آمید آکریل تشکیل مسیر ترین مهم. 

 کرد کنترل را آمید آکریل تشکیل توان می گذارند

 زمان و دما -2-1-

. ستا اثرگذار نیز کردن سرخ زمان  دما افزایش بر عالوه  آمید آکریل  تشکیل در که گردید مشخص آمده عمل به تحقیقات در

 که ردیدگ مشخص روشنی به و  دارد کردن سرخ زمان با مقایسه در آمید آکریل تشکیل بر بیشتری اثر کردن سرخ دمای اگرچه

  است اثرگذار کرده سرخ غذایی مواد در آمید آکریل تشکیل بر چشمگیری طور به کردن، سرخ حین در روغن باالی دمای

Fiseleir K. 2006 ) ) 

 زمان  مدت یک  طی بدون باال دمای حضور تنها و شود می حاصل زمان گذشت با فقط باال دمای در محصول در  آمید آکریل

 امکان 170 –175 باالی حرارت درجه و شود می حاصل پوسته در حاصل آمید آکریل از %99 غالت در. نیست پذیر امکان

 درجه در یطوالن پخت زمان آمید آکریل تشکیل از جلوگیری برای نان پخت درست شرایط. یابد می افزایش آمید آکریل تشکیل

 .باشد می پایین حرارت
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 C150  دمای تحت زمینی سیب های خالل در آمید آکریل تشکیل بر کمی اثر کردن سرخ زمان  که داد نشان مقاالت بررسی 

 زانمی گردید مشابه کردن سرخ زمان طی آمید آکریل از باالتری مقادیر تولید به منجر روغن دمای افزایش که حالی در داشت،

. شد C150  دمای تحت و دقیقه 9 در کردن سرخ از بعد برابر 40 دقیقه، 3 برای C190  دمای در کردن سرخ از بعد آمید آکریل

 مالحظه قابل افزایش همچنین. یابد می افزایش C175  از باالتر دمای در آمید آکریل تشکیل که رسیدند نتیجه این به محققان

.  Gokman V  (2006) است شده گزارش C190   به C150  از کردن سرخ دمای افزایش با تولیدی آمید آکریل میزان در ای

 C150، g/ng  دمای در دقیقه 7 مدت به کردن سرخ از بعد زمینی سیب های خالل در آمید آکریل میزان که دریافتند محققان

 یافته. رسید C190  دمای در دقیقه 5/3 مدت به کردن سرخ از بعد g/ng 4500 به آن میزان که است حالی در این و بود 500

 قابل افزایش که حالی در است پایین نسبتا  C175 و 150 دمای تحت آمید آکریل میزان که است داده نشان محققان های

 .شد مشاهده باالتر دماهای در ای مالحظه

 تا شد استفاده ها خالل درونی انرژی افزایش جهت داغ روغن از شده منتقل حرارت تمام دمایی هر تحت کردن سرخ خالل در

 باالی مقادیر خروج رطوبت تبخیر نقطه، این از بعد. رسید( C104 - 103 ) آب جوش نقطه باالی به آرامی به سطح دمای اینکه

 این. شد محدود زمینی سیب خالل به وارده انرژی رسید، C150  به کردنی سرخ روغن دمای که زمانی. کرد آغاز را درونی انرژی

 سیب در شده تشکیل آمید آکریل میزان. آورد عمل به جلوگیری دقیقه 9 عرض در C120  از باالتر به سطح دمای افزایش از امر،

 سرخ از بعد ngg -13700 میزان به و بود C170 دمای در دقیقه 10 برای کردن سرخ از بعد ngg -1 800حدود کرده سرخ زمینی

 که داشت اذعان توان می گرفته صورت های آنالیز از حاصله نتایج براساس. یافت افزایش C190دمای در دقیقه 10 برای کردن

 دماهای در زمینی سیب های خالل در دقیقه 9 زمان مدت در کردن سرخ از بعد آمید آکریل ngg -11422  و 418 ،10 جمعا ،

 دماهای در دقیقه 9 مدت به کردن سرخ از بعد ها خالل سطح در آمید آکریل غلظت. شد تشکیل ترتیب به C190  و 170 ،150

 ( ( Gokman v 2006 رسید ngg -16474  و 2747 ،72 به ترتیب به ،C190  و 170 ،150

 اشدبمی آمید آکریل تشکیل در کلیدی فاکتورهای از یکی دما، که کردند اعالم تحقیقی در 2007 سال در همکاران و پدرسکی

 کردن سرخ دمای کاهش. یابد می کاهش چشمگیری طور به آمید آکریل غلظت C150  به 190 از کردن سرخ دمای کاهش با و

 ایجاد در سازی بهینه این اما. داد کاهش 66% و 21% ترتیب به را آمید آکریل میزان ،C150  به نهایت در و C 170  به 190 از

 pederski   شدند رد برخی محصوالت حسی ارزیابی در که طور همان. دهد می را کردن سرخ از حاصل رضایت مورد  طعم و بافت

. q 2007  ) ) 

 غذایی مواد رطوبت -2-2-2

 رب اثرگذاری خاطر به آن عل ت و است آمید آکریل افزایش و کاهش در مؤثر فاکتور یک عنوان به غذایی مواد در رطوبت میزان

 از یغذای مواد در باال رطوبتی محتوای و دارد احتیاج نسبی رطوبت به انجام برای میالرد واکنش زیرا است میالرد واکنش انجام

 در نگهداری نادرست روش اثر بر یکی که دهد رخ حالت دو به تواند می رطوبت کاهش.کند می جلوگیری آمید آکریل تشکیل

  ( Mustafa A 2008 )  است کردن سرخ جریان در رطوبت تبخیر دیگری و انبار
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 زمان طول در دما و بوده کافی رطوبت تبخیر برای ورودی انرژی ،(190 و C170 ) است باال کافی اندازه به روغن دمای که زمانی

 به یقاتتحق نتایج. باشدمی درونی انرژی افزایش جهت مهمی مانع رطوبت، تبخیر که داد نشان نتایج این. یافت افزایش مشابه

   دهدمی رخ سطح به نزدیک نواحی و سطح در عمدتا   آمید آکریل تشکیل که دهدمی نشان واضح طور

 

  و 170 ،150دماهای در کرده سرخ زمینی سیب در آمید آکریل مقادیر و رطوبت تغییرات-1-2شکل

 
 

 آسپارژین و احیاکننده قندهای اثر -2-2-3

 باالتر ماهاید در( آسپاراژین < گلوتامین < متیوئین < سیتئین) آمینه اسیدهای و( کننده احیا قندهای) فروکتوز و گلوکز حضور

 محل ه،واریت مانند فاکتورهایی به وابسته غذایی مواد در آسپاراژین مقدار  باشندمی ضروری آمید آکریل تشکیل جهت C120  از

 آمید آکریل تشکیل بر توجهی قابل اثر نیز  کشت محل و واریته نتیجه در. باشد می فرآیند و سازی ذخیره کوددهی، کشت،

 (  ( Elmore JS 2007 .دارند

 ( wingsanond s باشدمی آن آمینه اسید و قند مقدار خصوصا  ترکیبات تاثیر تحت آشکاری طور به نیز  آمید آکریل تشکیل

1989 )  
 . شودمی محسوب کرده سرخ زمینی سیب در آمید آکریل تشکیل جهت کننده محدود فاکتور یک قند مقدار

 از و یابد کاهش تنفس و زنی جوانه تا شود می نگهداری شده کنترل رطوبت تحت 3- دمای در اغلب زمینی سیب

 دنش شیرین آن به اصطالحا  که شود می قندها تجمع به منجر پایین دماهای در سازی ذخیره اما شود جلوگیری دهیدراتاسیون

 توان می شده انجام تحقیقات اساس بر (.( Cary SC , 2006 گویند می(  Low-Temperature Sweetening) پایین دمای تحت
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 هک حالی در است، برقرار داری معنی رابطه کننده احیا قندهای غلظت و شده تشکیل آمید آکریل میزان بین که داشت اذعان

 . داشت آسپاراژین مورد در توان نمی را ادعا این

 آمید آکریل تشکیل برpH   اثر 2-2-4

 آکریل افزایش و واکنش انجام افزایش باعث عمدتا  6 از بیشتر pH. است pH آمید آکریل تشکیل در موثر فاکتورهای از دیگر یکی

 از Schiff ی پایه ایجاد از جلوگیری با  pH کاهش. یابد می کاهش آمید آکریل تشکیل ،6 ازpH  شدن کمتر ام ا شود می آمید

 هم اسیدی ترش طعم اسیدها کمک به pH کاهش همراه به که داشت نظر در باید البته. کند می جلوگیری میالرد واکنش انجام

 متغیر داسی نوع به بسته آمید آکریل کاهش بر هم اسیدها اثر شدت. نیست  مطلوب غذایی مواد از بسیاری در که شود می حاصل

 (. ( Mesdagh F 2007 است

 روغن اثر  2-2-5

 وغنر  ندارند شده ذکر مؤثر های فاکتور با مقایسه در آمید آکریل کاهش بر مهمی اثر کف ضد ترکیبات و استفاده مورد روغن

 دقیقه 2 زمان و دمای در شده سرخ زمینی سیب در آمید آکریل تشکیل در داری معنی تفاوت مطالعه مورد های

 ( ( Dewile , 2005 نداشتند

 

دمای در شده سرخ زمینی سیب در آمید آکریل میزان بر روغن نوع اثر -2-2شکل (. دقیقه 2 زمان و   

 
 

غذایی مواد در آمید آکریل غلظت کاهش های روش 2-2-6  

 مواد در نگیر محصوالت. باشدمی تلخ طعم با ها مالنوئیدین نام به نامطلوب تیره رنگی ترکیبات توسعه مسئول مایالرد واکنش

 عمده و نهایی محصوالت عنوان به ها¬مالنوئیدین و شوندمی تشکیل مایالرد واکنش نتیجه عنوان به دهی حرارت حین در غذایی

 فاکتور کی عنوان به رنگ زیرا دارند غذایی مواد کیفیت بر توجهی قابل اثرات ایقهوه پلیمرهای این. اندشده شناخته واکنش این

 برای المللیبین استاندارد یک کهL a b  سیستم توسط اغلب غذایی مواد رنگ. شودمی تلقی کننده مصرف پذیرش در کلیدی
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* b و( قرمز به سبز از* )a پارامترهای و) سفید به سیاه)  روشن ترکیبات یا  روشنایی یا لومینانس* L. باشدمی رنگ گیریاندازه

 در آمید آکریل مقدار و* L بین رابطه وجود بر مبنی موثقی گزارشات. باشندمی کروماتیک ترکیب دو عنوان به( زرد به آبی از)

 آمید آکریل مقدار و رنگ بین مهمی رابطه که است شده گزارش همچنین. است شده یافت  دمای در دهی حرارت حین

 سیب هایچیپس رنگ و آمید آکریل غلظت بین خطی رابطه وجود دیگر، بررسی در. دارد وجود پختن حین در نان پوسته در

 ( ( Zyzak DV , 2003 گردید مطرح زمینی

 سالمتی، رب آمید آکریل مخرب اثرات دلیل به اما شود،می تلقی کننده مصرف پذیرش در کلیدی پارامتر یک عنوان به رنگ اگرچه

 کمیسیون تحقیقات مرکز ،2003 سال آوریل در مثال عنوان به. شد سازماندهی آمید آکریل کاهش جهت متعددی های گروه

 .کرد سازماندهی غذایی محصوالت در آمید آکریل غلظت کاهش های روش بر مرور جهت تحقیقاتی گروه یک  اروپایی

 مقطر آب در خیساندن 2-2-7

 آب در ورسازیغوطه دقیقه 90 از پس که طوری به شد، آمید آکریل غلظت کاهش باعث زمینی سیب های خالل ورسازیغوطه

 گلوکز تولید به منجر بیشتر زمان در ورسازی غوطه. یافت کاهش  و 170 و 150 دماهای در آمید آکریل درصد مقطر،

 عالوهب. گردید کردن سرخ از بعد کمتر آمید آکریل نتیجه در و کردن سرخ از قبل زمینی سیب های خالل در کمتر آسپارژین و

 انعنو به که شود¬می فروکتوز و گلوکز مانند کننده احیا قندهای  خروج و شدن شسته به منجر ها زمینی سیب خیساندن

 ( ( Pederski . M , 2009  باشند می کلیدی بسیار آمید آکریل تشکیل جهت کننده محدود عوامل

 بالنچینگ 2-2-8

 کریلآ سازهای پیش عنوان به آسپاراژین و گلوکز عمل، این حین در باشد،می  بالنچینگ آمید آکریل کاهش دیگر های روش از

 .یابندمی کاهش چشمگیری طور به آمید

 سرخ از بعد دقیقه 10 مدت به  دمای تحت شده بالنچ زمینی سیب های خالل در آمید آکریل میزان مثال، عنوان به

 تیمارهای طوالنی زمان همچنین. شد گزارش 2128  1-و 1338 ،287 ترتیب به  و 170 و 150 تحت کردن

  گردید آمید آکریل غلظت در مقدار کمترین به منجر  دمای در دقیقه 45 و  دمای در دقیقه 80 مانند بالنچنیگ

Bogo V, 1981)  ) 

 

 

خام زمینی سیب های¬خالل آسپاراژین و گلوکز مقادیر بر بالنچینگ اثر -3-2شکل  
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 مقدار( B) شکل و کردن سرخ از قبل متفاوت زمان –دما ترکیبات تحت داغ آب در شده بالنچ های خالل گلوکز مقدار( A) شکل

 داخل عدد اولین. باشند می کردن سرخ از قبل متفاوت زمان – دما ترکیبات تحت داغ آب در شده بالنچ های خالل آسپاراژین

 است ذکر به الزم. دارد( دقیقه) بالنچینگ زمان بر داللت عدد، دومین همچنین و کند می بیان را( ) بالنچینگ دمای پرانتز

 باشد می نشده بالنچ های خالل به مربوط کنترلی نمونه که
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  کرده سرخ زمینی سیب در و 170 ،150 دماهای تحت آمید آکریل غلظت کاهش بر بالنچینگ اثر -4-2شکل

 
 

 هب منجر و کند می خارج زمینی سیب های خالل از آب در ورسازیغوطه به نسبت را بیشتری آسپاراژین و گلوکز بالنچینگ

 با آمید آکریل غلظت 60% کاهش به منجر بالنچینگ توسط قند مقدار کاهش. شودمی آمید آکریل غلظت در بیشتری کاهش

( ردنک سرخ زمانهای در بالنچینگ شرایط مانند) تولید فرآیند به مربوط متغیرهای و( کشت محیط و  وارتیه) خام مواد به توجه

 .گرددمی

 نمک های محلول از استفاده 2-2-9

 بالنچینگ فرآیند از بعد وری غوطه یا فرموالسیون در نمک های محلول از استفاده آمید، آکریل کاهش در موثر راههای از یکی

 رظ تک یا دو یونهای دهند می کاهش را آمید آکریل تشکیل فیتی ظر تک یا دو یونهای بودن دارا علت به ها نمک. باشد می

 ,  (Casado کند می جلوگیری میالرد واکنش انجام از Schiff ی پایه ایجاد از جلوگیری با نمک های محلول  در موجود  فیتی

FJ, 2010 ) 

 حصوالتم های¬واسطه از تعدادی و ها¬آمین با شدن کمپلکس نتیجه در است ممکن کلسیم برای آمید آکریل بازداری مکانیسم

 مطرح ستا شده شناخته آمید آکریل تشکیل برای بازدارنده ساز پیش یک عنوان به که اسید آکریلیک خصوصا  مایالرد، واکنش

 ((Ons , W , 2008 ) باشد

 دبان پکتین با کلسیم که زمانی کلرید هیدروژن زیرا شده pH افت باعث زمینی سیب های خالل به کلسیم های یون کردن اضافه

 واقع در. هستیم مواجه آمید آکریل کاهش نهایتا  و pH افت با پکتین با Ca واکنش زمان در نتیجه در. گردد می تولید شود، می

 می ییرتغ گلوکز( دهیدراتاسیون) هیدرولیز سمت به مایالرد واکنش از را واکنش مسیر منیزیم، و کلسیم مانند هایی کاتیون

  دهند

 فنولی پلی ترکیبات و ها اکسیدان آنتی -2-2-10
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 اثر آمید آکریل تشکیل کاهش در بامبو و رزماری مثل گیاهانی در موجود های اکسیدان آنتی که دهد می نشان اخیر تحقیقات

 استخراج نیالکتو ترکیبات و فنولیک اسید فالونوئیدها، آلمانی، و چینی دانشمندان توسط شده انجام های بررسی طی. دارد زیادی

 ( Zhang Y , 2007 شود می آمید آکریل تشکیل کاهش سبب درصد 50-60میزان به بامبو و رزماری مثل گیاهانی از شده

 زمینیسیب چیپس آمید آکریل تشکیل میزان روی بر را نخود کره و اخته زغال و آویشن تاثیر 2003 سال در همکاران و کالیداس

 دقیقه 10 و 5 حرارتی حالت دو در آزمایش این. کردند بررسی HPLC با  ترکیب  3 این محلول در وریغوطه با شده تیمار پیش

 داد نشان نخود کره های نمونه برای که حالی در نداد نشان اخته زغال و آویشن برای داری معنی اثر نتایج و شد انجام حرارت

 ( ( calidas, E, 2003. دارد آمید آکریل میزان بر پروتئین کنندگی ممانعت اثر از نشان که

 تحت هک گلوکز،-آسپاراژین رطوبت کم سنتتیک سیستم یک در را سبز چای و  بامبو برگ عصاره افزودن با 2007 سال در ژانگ

 4-10 غلظت در %74.3 سبز چای و %74.4 بامبو برگ ماده، دو هر که شد مشاهد است، شده گرفته قرار درجه 180 دمای

 ( ( Zhang , W, 2007. است شده انجام HPLC-MS/MS با آمید آکریل گیریاندازه. هستند دارا را آمید آکریل کاهش  توانایی

 نان به رزماری برگ پودر و رزماری روغن مایع، رزماری عصاره افزودن با نمودند مشاهده همکاران و هدگارد آقای 2008 سال در

 (.Hedgard , R, 2008 ) داشت همراه به را آمید آکریل تولید در کاهش % 57 و ،%67 ،%62 ترتیب به

 را آمید آکریل تشکیل میزان بر باشدمی فالونوئید شاخص ترکیب یک که نارنجینین اثر همکاران و چنگ آقای 2009 سال در

 حلقه 8 و 6 موقعیت در قرارگیری و آسپاراژین آمینی بخش مهار با که شد بیان صورت این به نتیجه. دادند قرار پژوهش مورد

 ( Cheng , D, 2009.  ) است شده آمید آکریل تولید به مسیر ادامه مانع خود فالونوئیدی ساختار با آسپاراژین ی

 چیپس رد آمید آکریل تشکیل میزان بر را پکتین و آلژینات زانتان، هایهیدروکلوئید تاثیر همکاران و چنگ آقای 2010سال در

 صمغ و %50 از بیش اسید آلژینیک پکتین، وزنی وزنی درصد 2 مختلف هایغلظت در پژوهش این. کردند بررسی زمینی سیب

 نمونه یساعته 1 وریغوطه. شد دیده ، %30 کاهش بیشترین %5 غلظت در. داشت همراه به را آمید آکریل کاهش %20 زانتان

 بین در. داشت همراه به را کاهش %60 وریغوطه ساعت 5 و شد آمید آکریل % 30  کاهش به منجر نیز اسیدآلژینیک %1 در

 ( Cheng , D, 2010) است داده را جواب بهترین اسید آلژینیک شده کسب نتایج

 باتترکی و فنلی پلی ترکیبات ماندگاری بر سرخ مادون اشعه اثر بر همکاران و گوکمن آقای توسط پژوهشی  2013 سال در

 ،120 ،115 ،110 های حرارت درجه و ثانیه 100 و 50 های زمان مدت.  شد انجام Maize grain در میالرد واکنش از حاصل

 مادون اشعه. کرد پیدا افزایش فرآیند زمان مدت و دما افزایش با آمید آکریل تولید میزان. شدند انتخاب فرآیند متغیرهای 140

-مک زمان دهی حرارت روش یک عنوان به سرخ مادون با دهی اشعه. داد نشان جو در فنلی ترکیبات کاهش در زیادی تاثیر سرخ

 110 دمای در روش این از استفاده. است موثر جو فنلی ترکیبات کاهش و میالرد از حاصل جانبی محصوالت تشکیل در باال دما

  Gokman , T , 2013 داریم را کم زمان هم و کم دمای هم چون دارد همراه به را حالت بهترین درجه

 هانمونه. دادند انجام شونده سرخ تخمیری محصوالت بر سبز یقهوه عصاره و سبز چای عصاره پیرامون تحقیقی 2013 سال در

 گرم 100 در گرم/. 5 و/. 25 غلظت در سبز چای عصاره که داد نشان پژوهش این نتایج. شدند تهیه مرسوم تکنولوژی طبق

 آمید آکریل تولید %120 افزایش باعث بیشتر هایغلظت در اما شدند %10 تا %15 از ترتیب به آمید، آکریل کاهش باعث نمونه
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 کاهش را آمید آکریل درصد 9 تا 7 آن با مقایسه در اما شد گرفته سبز چای با مشابه نتایجی نیز سبز یقهوه عصاره برای. شد

 ( ( Budyn , G, 2013 . داد

 لآکری تشکیل میزان در کرده سرخ مرغ برای مقدماتی پخت عنوان به ماکرویو و سبز چای اثر همکاران و دمیرک 2014 سال در

 کاهش هب مربوط  ماکروویو برای و فنلی پلی ترکیبات به مربوط آمید آکریل کاهش در سبز چای اثر. قراردادند تحقیق مورد آمید

 ماکروویو و سبز چای از استفاده ترکیب اما شدند آمید آکریل کاهش به منجر تنهایی به کدام هر. است پخت برای الزم زمان

 هنداشت هانمونه مزه و طعم روی داری معنی تاثیر سبز چای عصاره از استفاده که است ذکر شایان. شد منجر را پاسخ بهترین

 (Demirk , J, 2014)  است

 در آمید آکریل میزان روی کاغذی وگل سبز چای دارچین، آویشن، گیاهی هایعصاره اثر همکاران و مورالز 2014 سال در

  سپس و شده ورغوطه  دقیقه 1 مدت به لیتر بر گرم 1 غلظت به هاعصاره این در زمینی سیب هایبرش ابتدا. شد انجام چیپس

 و %39 ، %62 ترتیب به آویشن و دارچین سبز، چای که است داده نشان نتایج. شد گیریاندازهGC-MS  با آمید آکریل میزان

 این روی داری معنی تاثیر شده انجام اقدام که دهدمی نشان نیز بافتی و حسی ارزیابی. دادند کاهش را آمید آکریل % 17

 (.Morales , H, 2014) است نداشته هاپارامتر

 الژیکا تایروزول، اولئوروپین، اسید، کافئیک اسید، کلوروژنیک کاتکین، اپی)  فنل پلی 7 اثر همکاران و اُرال  2014 سال در

 یک و نگهداری دمای 3 در بیسکویت در(  انار وتفاله سیاه، توت تفاله ، زیتون ضایعات)  جامد فنل پلی 3 و کاالژین پونی اسید،

 85 تا 30 اهشک نتایج. کردند بررسی آمید آکریل و فوران تشکیل میزان بر آمید آکریل تشکیل برای شده سازی شبیه سیستم

 10 کاهش آمید آکریل برای و ، بیسکویت در درصدی 19 تا 10 و شده سازی شبیه سیستم در اولئوروپین جز فوران درصدی

 (.  Oral , Y, 2014) شد آمید آکریل درصدی 9  افزایش به منجر اولئوروپین اما داشت همراه به را درصدی 19 تا

 ایزوفالوانوئید 4 و( luteolin لوتئولین( ،( apigenin, آپیژنین( ،tricin) تیریسین)  فالوانوئید 3 اثر همکاران و ژانگ  2015 سال در

 آکریل کاهش روی مختلف غلظت 8 در genistin)جنیستئین( daidzein)دیدزئین،( ،genistein) جنیستین(  ،( daidzin دیدزین)

 7 خابانت علت. کردند بررسی( اکسیدانآنتی افزودن بدون)  کنترل نمونه با مقایسه در را ماکرویو حرارت تحت تولیدی آمید

 تمام که داد اننش نتایج شودمی ترکیبات این متفاوت اکسیدانیآنتی قدرت به منجر که است فنلی حلقه مختلف جایگاه ترکیب

 در(.  %52.1 تا %19.6 از)  داشتند کمتری تولیدی آمید آکریل میزان توجهی قابل طور به کنترل نمونه با مقایسه در ها نمونه

 با آمید ریلآک کاهش در توانایی میزان که گرفت نتیجه توانمی. بودند بهتر هاایزوفالوانوئید با مقایسه در فالوونوئید 3 که حالی

 (. Zhang , T , 2015) داد نشان آمید آکریل کاهش در را تاثیر بیشترین لوتئولین و دارد مستقیم رابطه فنلی حلقه تعداد

 امید آکریل تشکیل میزان بر 3 ب و 6 ب ویتامین و رزماری عصاره کنندگی مهار اثر همکاران و قجربیگی آقای 2012 سال در

 در محصول کیلوگرم بر گرم  2/0 و 1 ،  5/2مختلف سطوح در پژوهش این. دادند قرار بررسی مورد را زمینی سیب چیپس در

. شد انجام دقیقه 4 مدت به °180 کردن سرخ   دمای و مختلف وزنی نسبت با دقیقه 60 ،30 ، 15 مدت به وری غوطه سیستم

 در امیدآکریل مقدار شد، افزوده محصول به کیلوگرم در گرم 5/2 و 1 اندازه به B گروه های ویتامین و رزماری عصاره که وقتی

 آکریالمید تشکیل  ددرB 6  و B3 های ویتامین و رزماری عصاره آکسیدانتی آنتی اثرات. یافت کاهش %  9/50  % 7/82 حدود
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 مورد های درگروه امیدآکریل کاهش میزان. بود مالحظه قابل کیلوگرم در گرم  5/2 و 1  حدود به افزودنی سطوح افزایش با

. داشت داری معنی تفاوت هم با معین، امیدآکریل و آسپاراژین ، احیاءکننده قندهای مقدار ثابت شرایط تحت بررسی

(Ghajarbeigi, M,H , 2012) 

 پروتئین و آمینه اسید افزودن 2-2-11

Mesdake  این کیلتش میزان بر ندارند را امید آکریل تشکیل پتانسیل که آمینواسیدهایی افزودن اثر  2008 سال در همکاران و 

 لیسین،گ گلوتامین، مانند آسپاراژین جز به آزاد آمینه های اسید یا ها پروتئین کردن اضافه که شد مشاهد و کردند بررسی ماده

 آکریل با دنش پیوند توسط یا و رقابتی های واکنش طریق از ترکیبات این. است گرفته قرار مطالعه مورد نیز سیستئین و لیزین

 (. Mesdake , H, 2008) دهند می کاهش را آن تشکیل میزان شده، تشکیل آمید

 در آمید آکریل تشکیل بر آب در محلول های ویتامین برخی و اسید آمینو تعدادی اثر همکاران وmontano  2013 سال در

 را دآمی آکریل تشکیل میزان  کاهش در قدرت بیشترین. دادند قرار بررسی مورد گراد¬سانتی درجه 30 و 121 دمای در زیتون

 تائورین ارنیتین، گالیسین،. دادند نشان مول میلی 100 غلظت در  درصد 75 ترتیب به sarcosine سارکوسین و proline پرولین

 ( ( montano , U, 2013.شدند آمید آکریل درصدی 65 تا 50 کاهش به منجر اسید، امینوبوتریک گاما و

Owu  زمینی سیب به لیزین و گلیسین مانند آزاد آمینه های¬اسید کردن اضافه  اثر دیگری تحقیق در 2008 درسال همکاران و 

 ( Owe , T,) 2008 شد، تولیدی آمید آکریل کاهش باعث  مواد این افزودن که شد مشاهده و دادند قرار بررسی مورد را خام

 نتیجه گیری : 

با توجه به اهمیت موضوع آکریل آمید در سرطان زایی و بحث ایمنی مواد غذایی تالش بیشتر در یافتن راهکاری کاربردی تر و 

 آسان تر به منظور اندازه گیری دقیق تر و کاهش بیشتر این ماده در مواد غذایی گوناگون جای بررسی و تامل بیشتری دارد. 
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