
 

 آمینهای هتروسیكل
( مجموعه ای از HAAS) آمین های آروماتیک هتروسیكل

تركیبات موتاژن و سرطانزا هستند. عمده ترين منبع آنها مواد 

 غذايي گوشتي است كه در حرارتهای باال پخته مي شوند. 

مجموعه ای از تركیبات موتاژن   هتروسیكلآمین های 

 و سرطانزا هستند.

در طي كباب كردن گوشت قرمز،  آمین های هتروسیكل

 آمین های هتروسیكلماهي و مرغ حاصل مي شوند. چند نوع 

نیز در دود متصاعد شده از تنباكو و دود ديزل بوجود مي 

 آيند. 

 
و كارسینوژنیک هستند  آمین های هتروسیكلخیلي از 

تشكیل تومور در محلهای مختلف بدن مي شوند. موجب 

براساس مطالعات اپیدمیولوژيک مصرف مكرر گوشتهای كباب 

، مي تواند باعث افزايش آمین های هتروسیكلشده حاوی 

 پروستات شود. خطر سرطانهای پستان، كولون و

اگرچه غلظت اين تركیبات در گوشتهای كبابي بطور معمول 

آمین های  است، اما ppbدر مقادير بسیاركم و در حد 

در مقادير بسیار كم نیز موجب نابودی ژنها مي  هتروسیكل

 .شوند

 
در گوشتهای كباب  آمین های هتروسیكلنوع  20بیش از 

شده تشخیص داده شده اند. اين تركیبات درگوشتهای 

درجه سلسیوس يا دماهای باالتر  150رت ديده در حرا

در  آمین های هتروسیكل تشكیل مي شود. شكل و غلظت 

گوشتهای كباب شده به نوع گوشت و دمای پخت بستگي 

مي تواند تا  آمین های هتروسیكلدارد. بنابراين غلظتهای 

برابر تغییر كند. زمان پخت طوالني و دمای  100بیش از 

تولید مي كند.  آمین های هتروسیكلدی پخت، مقادير زيا

تشكیل شده در گوشتهای آماده  آمین های هتروسیكلغلظت 

شده با شیوه های پخت خانگي متداول عموما در رنج های 

است اگرچه غلظت اين مواد در گوشتهايي كه  ppbپايین 

 خوب پخته مي شوند يا كبابي مي شوند، مي توانند بیشتر از

ppb500 .باشند 

آمین های هتروسیكل در حرارتهای باال ايجاد مي شوند و از 

 لحاظ ساختماني به دو گروه تقسیم مي شوند :

( اين تركیبات IQ-TYPEمشتقات ايمیداز وكینولین ) .1

زماني تولید مي شوند كه مخلوطي از كراتین، اسیدهای آمینه 

درجه حرارت داده شوند مانند  200و قند در دمای كمتر از 

دن وجوشاندن. اين تركیبات غالبا از محصوالت سرخ كر

 واكنش مايالرد هستند.

( NON-IQ-TYPEمشتقات غیر ايمیدازوكینولین ) .2

درجه در اثر پیرولیز  200اين تركیبات دردمای باالتر از 

)تجزيه حرارتي( اسیدهای آمینه و پروتئین حاصل مي شوند. 

اين درجه سانتي گراد تشكیل  300-250در محدوده دمايي 

تركیبات به حداكثر ممكن افزايش پیدا مي كند. مهمترين 

عامل در تشكیل آمینهای هتروسیكل حرارت پخت ماده 

غذايي است به طوری كه سرخ كردن،كباب كردن، و بريان 

كردن گوشت و ماهي منجر به تولید مقادير زيادی از آنها مي 

  شود.

با افزايش زمان و دمای پخت، هنگام سرخ 

كردن،كباب كردن، و بريان كردن غذاها، غلظت 

 افزايش مي يابد. آمین های هتروسیكل

در حالي كه استفاده از روشهايي مانند آب پز كردن، 

بخارپز كردن، تفت دادن و يا حرارت دادن داخل 

از  لفافهای آلومینیومي و يا پخت توسط فر بعلت استفاده
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دماهای پايین منجر به كاهش تشكیل اين تركیبات مي 

 شود.

مشتقات آمینهای هتروسیكل در بدن تحت تاثیر فعالیت 

به مشتقات  P450برخي از آنزيمها نظیر سیتوكروم 

 فعالتری تبديل مي شوند.

هیدروكسي آمینها -Nاز مهمترين مشتقات مي توان به 

ین در زنجیره اشاره كردكه مي توانند با باز آلي گوان

DNA   واكنش داده و منجر به بروز جهش های ژنتیكي

شوند كه نهايتا ممكن است منجر به پیش برد فرآيند 

سرطان شود به همین دلیل اين تركیبات عوامل 

Genotoxic  .گفته مي شود  

مصرف سبزيجات ، سیر و پیاز همراه با غذا های 

 كبابي، اثر عوامل خطرساز را خنثي مي كند.

 

 

در سیر و  disulfide و  dialylبرخي تركیبات نظیر 

توقف  پیاز و يا كلروفیل موجود درسبزی ها موجب

توصیه مي شود جهت    فعالیت اين تركیبات مي شود.

پخت غذا، روشهای سالمتری انتخاب شوند يعني بیشتر 

از روشهای آب پز كردن، بخارپز كردن، تفت دادن و يا 

لفافهای آلومینیومي و يا پخت توسط حرارت دادن داخل 

فر استفاده شود.روشهای كباب كردن بهتر است محدود 

شود و يا همراه با غذاهای كبابي، سبزيجات، سیر و پیاز 

 استفاده شود .

در دود تنباكو و  آمین های هتروسیكلبا توجه به وجود 

ديزل، استعمال دخانیات بايد ترك يا محدود شود.كاهش 

آلودگي هوا نیز سهم بسیار زيادی در كاهش عوامل خطر 

 ساز دارد. 

هوای آلوده ، دود مواد تدخیني و غذاهای كباب 

شده ، مهمترين منابع آمین های هتروسیكل 

 هستند. 
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تي و ش اگشنه علوم زپشكي وخدمات بهدا  رد ماني گناباد دا

 دارو غذا و عاونتم                                   

يي                              آزمااگشيه مواد غذا

 

مواد غذايي 

 و 

آمينهاي 
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