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MEANING
Accepted Daily Intake

ABBREVIATIONS MEANING
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Malondialdehyde

AE

Auxiliary Electrode

MME

Multi Mode Electrode

ApoB

Apolipoprotein B

NPP

Normal Pulse
Polarography

CECSCF

Commission of the

OSCC

European Communities

Oesophageal Squamous
Cell Carcinoma

Scientific Committee for
Food
CPE

Carbon Paste Electrodes

Ox-LDL

Oxidized-Low Density
Lipoprotein

DCP

Direct Current

PPM

Parts Per Million

Polarography
DME

Drop Mercury Electrode

PPT

Parts Per Trillion

DPP

Differential Pulse

RDE

Rotating Disc Electrode

Polarography
EC

European Community

RE

Reference Electrode

GC

Gas Chromatography

SMDE

Static Mercury Drop

Method

Electrode

GCE

Glassy Carbon Electrodes

TC

Total Cholesterol

HMDE

Hanging Mercury Drop

TMFE

Thin Mercury Film

Electrode
HPLC

Electrode

High Performance Liquid

WE

Chromatographic Method
IA

Ion Analyzer

IC

Ion Chromatography

IUPAC

International Union of Pure
and Applied Chemistry

K-S

Kolmogorov-Smirnov

K-W

Kruskal-Wallis

LDL-C

Low Density Lipoprotein –
Cholesterol
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Working Electrode

اختصارات:

چکيده فارسی
كليات :نیترات بهطور عمده از طریق آب آشامیدنی ،سبزیها و سایر مواد غذایی وارد بدن میشود .با
وجود اینکه نیترات برای انسان سمی نمیباشد ولی در شرایط ویژه به ترکیبهای سمّی نیتریت و
ترکیبهای سرطانزای -Nنیتروزو تبدیل میشود .مدارک معتبری دال بر سرطانزایی ترکیبات -Nنیتروزو
درگونههای مختلف حیوانی ارایه شده است .با توجه به کم بودن  pHدر ترشیجات و نیز بهکارگیری برخی
سبزیجات در تهیه ترشی ،که میزان نیترات و نیتریت زیادی دارند امکان وجود مقادیر زیاد نیترات و
نیتریت در این ماده غذایی وجود دارد.
مواد و روشها :در این تحقیق  16نمونه از ترشیجات خانگی و  45نمونه از ترشیجات صنعتی از
فروشگاههای شهر زنجان جمعآوری شدند .در ابتدا  pHترشیجات اندازهگیری شد و در مرحله بعدی پس
از تهیه و آمادهسازی نمونهها ،در خصوص نیترات  1میلیلیتر از محلول آماده شده با  1میلیلیتر فنول
مایع 4 ،میلیلیتر اسید سولفوریک  96درصد و  4میلیلیتر آب دیونایز به ظرف پالروگراف انتقال یافت و
سپس میزان نیترات سنجیده شد .در خصوص نیتریت  10میلیلیتر از محلول آماده شده با  3میلیلیتر
الکترولیت حامل و  1میلیلیتر محلول دیفنیلآمین به ظرف پالروگراف افزوده شد و اندازهگیری نیتریت
انجام گرفت .در هر دو مورد از دستگاه پالروگراف و متد  DMEبا مد  DPاستفاده شد .و دادهها با استفاده
از آزمونهای آماری  Mann-Whitney ،ANOVA ،T-Testو  Kruskal-Wallisو بهکمک نرم افزار SPSS

(نسخه  )20تجزیه و تحلیل شدند.
يافتهها :براساس نتایج ،میانگین  pHو نیترات ترشیجات صنعتی بهطور معنیداری ( (p<۰/۰۵کمتر از
ترشیجات خانگی بود .درحالیکه مقایسه نیتریت بین این ترشیجات نشان داد که از لحاظ آماری بین
مقدار میانگین نیتریت دو گروه ،اختالف معنیداری ( (p<۰/۰۵وجود ندارد .ولی با این وجود میانگین
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نیتریت ترشیجات صنعتی بیشتر از از ترشیجات خانگی بود و در کل میزان نیترات و نیتریت ترشیجات
در مقایسه با مقادیر استاندارد در محدوده مجاز قرار داشت.
بحث و نتيجهگيري :با توجه به نتایج  ،pHاحتمال استفاده از سرکههای مصنوعی(صنعتی) در ترشیجات
صنعتی وجود دارد .برای توجیه بیشتر بودن نیترات ترشیجات خانگی میتوان به نوع سبزیجات ،آب و
سرکه مصرفی در فرآوری ترشی اشاره کرد .با توجه به بیشتر بودن نیتریت ترشیجات صنعتی بهنظر
میرسد از سدیم نیتریت در ترشیجات صنعتی بهعنوان نگهدارنده استفاده شده است .بهعالوه ممکن است
که در اثر  pHکمتر ترشیجات صنعتی ،نیترات موجود در این نمونهها به نیتریت تبدیل شده باشد که
دلیلی برای افزایش وجود نیتریت در نمونههای صنعتی بوده و هم دلیل دیگری برای کمتر بودن نیترات
نمونههای صنعتی در مقایسه با نمونههای خانگی میتواند باشد.
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