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آکزیالهیذ . ضَد ّب ایجبد هی آیذ ٍ اس حزارت دیذى کزثَّیذرات سا ثِ ضوبر هی ایي تزکیت یک هبدُ اسیذی سزطبى

.ددیگ ٍ سَسیس ثزضتِ ٍجَد دار در ًبى ثزضتِ، چیپس، تِ   

هبدُ ای سفیذ رًگ،ثلَری جبهذ ٍ ثی ثَست کِ . است C3H5NOثب فزهَل  تزکیت ضیویبیییک  آکریل آمید

آکزیل آهیذ در پیص اسیذّب،ثبسّب، عبهل ّبی اکسبیٌذُ، آّي ٍ . حل هی ضَد کلزٍفزمٍ  اتزٍ  اتبًَلدر آة ٍ 

تجشیِ هی ضَد ٍ ثب گزهبیص ثِ هٌَ اکسیذ کزثي،دی  آهًَیبکثی گزهبیص ثِ . ًوک ّبی آّي، تجشیِ هی ضَد

ًیتزیل ثب  اکزیلًَیتزیل آثکبفتآکزیل آهیذ را هی تَاى اس . اکسیذ کزثي ٍ اکسیذّبی ًیتزٍصى تجشیِ هی ضَد

 .آهبدُ کزد ّیذراتبس

ًذُ ای است کِ ثزای پلی آکزیالهیذ یکی اس هَاد پبک کي.. رٍد  در صٌعت ثزای تَلیذ هَاد پلی آکزیالهیذ ثکبر هی

اس پلی آکزیالهیذ در تْیِ چست، کبغذ، .. رٍد  تسْیل تصفیِ آة آضبهیذًی ٍ حذف هَاد سایذ آى ثکبر هی

هَاد پلی آکزیالهیذ دارای هقذار ثسیبر کوی اس آکزیالهیذ ّستٌذ . ضَد ّب ٍ هَاد آرایطی ًیش استفبدُ هی پالستیک

ٍ استعوبل سیگبر ثِ طَر قبثل تَجْی ثبعث هَاجِْ ثب آکزیالهیذ  آکزیالهیذ در دٍد سیگبر ًیش ٍجَد دارد. 

 .ضَد هی

. 

 

 آمید بر سالمتی اثرات آکریل

آکزیالهیذ . ضَد ایجبد هی ّب کزثَّیذراتآیذ ٍ اس حزارت دیذى  ثِ ضوبر هی سا سزطبىایي تزکیت یک هبدُ اسیذی 

، تصَر هی ضذ کِ هَاجِْ ثب 2002تب پیص اس سبل . ثزضتِ ٍجَد دارد سَسیسٍ  دیگ تِ، چیپسثزضتِ،  ًبىدر 

اهیذ عوذتبً اس طزیق هَاجِْ ضغلی ٍ ًیش هصزف سیگبر ٍ تب حذ کوتزی اس طزیق هصزف آة ٍ استفبدُ اس  آکزیل

است ٍلی در اگزچِ احتوبالً آکزیالهیذ ّویطِ در غذاّبی پختِ ٍجَد داضتِ . گیزد ٍسبیل آرایطی صَرت هی

، در هطبلعبت اًجبم ضذُ در سَئذ ثزای اٍلیي ثبر ٍجَد هقبدیز ًسجتبً سیبد آکزیالهیذ در غذاّبی غٌی 2002سبل 

درجِ  120ثبالتز اس )ّبی ثسیبر ثبال  سهیٌی ٍ هحصَالت غالت کِ در درجِ حزارت اس کزثَّیذرات هبًٌذ سیت

ى یبفتِ اس اّویت سیبدی ثزخَردار ثَد، ثَیضُ ایي کِ غلظت ای. ضًَذ، هطبّذُ ضذ پختِ یب سزخ هی (سبًتی گزاد

سای ضٌبختِ ضذُ هَجَد در غذاّب هبًٌذ  آکزیالهیذ در غذاّب ثِ طَر قبثل تَجْی ثیطتز اس سبیز هَاد سزطبى

سهیٌی  ثیطتزیي غلظت آکزیالهیذ در چیپس سیت.سیکلیک ٍ اتیل کزثبهبت است  ّبی آرٍهبتیک پلی ّیذرٍکزثي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3


 [آکریل آمید] هرکس بهداشت شهرستاى دشتستاى

 

 3 تغذیه صحیح            رمز سالمتی

 

www.dashtestanhc.bpums.ac.ir 

www.tooz.ir 

 

 

آکزیالهیذ در ثسیبری اس غذاّب . یٌی سزخ کزدُ هطبّذُ ضذُ است ٍلی در غذاّبی دیگز ًیش ٍجَد داردسم ٍ سیت

آکزیالهیذ ّن در غذاّبی . اعن اس غذاّبی تْیِ ضذُ ثِ طَر صٌعتی، در هزاکش تْیِ غذا ٍ در هٌشل ٍجَد دارد

یت ٍ قَُْ هی تَاًذ ٍجَد داضتِ سهیٌی ٍ ّن در هحصَالت خبصی هبًٌذ چیپس، ثیسکَئ اصلی هبًٌذ ًبى ٍ سیت

 .ثبضذ

هَاجِْ ضغلی ثب هقبدیز ثسیبر سیبد آکزیالهیذ . در هَرد اثز آکزیالهیذ ثز سالهت عوَهی اثْبهبت سیبدی ٍجَد دارد

در هطبلعبت هطبّذُ ضذُ است کِ آکزیالهیذ در دٍسّبی ثبال هی تَاًذ در . ثبعث تخزیت عصجی افزاد ضذُ است

کٌٌذ کِ هوکي است آکزیالهیذ در اًسبًْب ًیش  ثِ ّویي دلیل هحققیي پیطٌْبد هی. ى کٌذحیَاًبت ایجبد سزطب

 . سا ثبضذ سزطبى

در هطبلعبت حیَاًی . سایی آکزیالهیذ در حیَاًبت آسهبیطگبّی ٍ اًسبى ثِ خَثی هطخص ًیست هکبًیسن سزطبى

ّب هطبّذُ ضذُ  ّبی هختلف هَش ًذامارتجبط هستقین ٍاثستِ ثِ دٍس ثیي هَاجِْ ثب آکزیالهیذ ٍ سزطبى در ا

هیکزٍگزم آکزیالهیذ در  8/4در یک هطبلعِ ثز رٍی افزاد هیبًسبل هطبّذُ ضذ کِ هصزف هتَسط رٍساًِ . است

هیکزٍگزم آکزیالهیذ اس طزیق هَاد غذایی، خطز اثتال ثِ سزطبى سلَلی کلیِ  5/9هقبیسِ ثب هصزف هتَسط رٍساًِ 

ایي کِ هَلکَل آکزیالهیذ، کَچک ٍ ّیذرٍفیل است، هی تَاًذ در ثذى ثِ طَر غیز ثِ دلیل . دّذ را افشایص هی

سایی آکزیالهیذ قزار  ثِ ّویي دلیل ثِ طَر تئَری توبم ثبفتْب هی تَاًٌذ در هعزض سزطبى. فعبل اًتطبر یبثذ

 .ثگیزًذ

 157پس، حبٍی گزم چی 160در هطبلعِ دیگزی در سًبى ٍ هزداى ثشرگسبل هطبّذُ ضذ کِ هصزف رٍساًِ 

ثب حسبسیت ثبال،  6اکسیذ ضذُ، ایٌتزلَکیي  LDLدار  ّفتِ، ثبعث افشایص هعٌی 4گزم آکزیالهیذ، ثِ هذت  هیلی

ّبی فعبل اکسیضى  ثب حسبسیت ثبال ٍ گبهبگلَتبهیل تزاًسفزاس ٍ افشایص هعٌی دار تَلیذ گًَِ Cپزٍتئیي ٍاکٌطی 

ثٌبثزایي هصزف طَالًی هذت هحصَالت حبٍی آکزیالهیذ . ّب ضذ ّب ٍ گزاًَلَسیت ّب، لٌفَسیت تَسط هًََسیت

 .است آتزٍاسکلزٍسهوکي است ثَجَد آٍرًذُ حبلت التْبثی ثبضذ کِ عبهل خطزی ثزای 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/LDL
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2

