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رقیه نجاتی و همکاران

مقاله پژوهشی

سطح شهر شیراز :ارزیابی خطر
رقیه نجاتی ،1آمنه نعمت الهی ،1مهسا حسن زاده ،2علی خانی جیحونی ،3مهران صیادی
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 -1گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 -2گروه شیمی تجزیه ،دانشکده شیمی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -3گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1318/05/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1318/08/12 :

چکیده
زمینه و هدف :امروزه حضور فلزات سنگین در محیطزیست و تجمع آنها در زنجیره غذایی و بنابراین مواجهه انسان با آنها یک خطر جدی محسوب میشود.
هدف از این مطالعه اندازه گیری میزان فلزات سنگین نیکل ،آرسنیک ،سرب ،روی و کادمیوم در بافت جگر ،عضالت ران ،سینه و سنگدان مرغ در شهر شیراز
( )1311است.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع مقطعی (توصیفی -تحلیلی) بود .بدین منظور تعداد  10برند مختلف شامل بافت جگر ،عضالت ران ،سینه و سنگدان مرغ از
فروشگاههای سطح شیراز جمع آوری و با رعایت سیستم سرمایشی به آزمایشگاه منتقل گردید .برای اندازهگیری غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه
طیفسنج نشر اتمی پالسمای جفت شده القایی ( )ICP-OESانجام شد.
نتایج :میانگین غلظت فلزات سنگین آرسنیک ،کادمیوم ،نیکل ،سرب و روی برحسب میکروگرم بر کیلوگرم در بافت جگر به ترتیب  51 ،31 ،11 ،11و ،15150
در عضالت ران  ،3310 ،61 ،28 ،10 ،5در عضالت سینه  50 ،18 ،8 ،1و  6510و در سنگدان  11 ،1 ،21 ،1و  12810مشاهده شد .نتایج این مطالعه نشان داد
که میزان فلزات سنگین در بافت جگر بیشتر از سایر بافتها بود.
نتیجهگیری :نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که میزان فلزات سنگین موردمطالعه در گوشت مرغ پایینتر از استانداردهای جهانی است .همچنین نتایج
ارزیابی خطر نشان داد که ریسک غیر سرطان زایی این فلزات سنگین ناشی از مصرف مرغ توسط افراد جامعه قابلاغماض و ناچیز است و اثرات سرطانزایی در
مورد آرسنیک بیش از سرب و در محدوده ریسک بالقوه است.
کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،مرغ ،طیفسنج نشر اتمی پالسمای جفت شده القایی ،ارزیابی خطر

مقدمه
ایمنی و امنیت غذایی ،دو رکن اساسی در انتخاب مواد غذایی
توسط مصرفکننده ،هستند .تغذیه انسان با فرآوردههای
پروتئینی یک نیاز ضروری و غیرقابلحذف از برنامه غذایی است.
فرآوردههای گوشتی ،ارزش تغذیهای باالیی ازجمله تأمین
پروتئین ،قند ،چربی ،ویتامینها و موادمعدنی دارند ( .)1گوشت
مرغ به دلیل دسترسی آسان و دارا بودن ارزش غذایی فراوان ،جزء
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مواد غذایی پرمصرف است ( .)3 ،2تعیین غلظت عناصر سمی در
غذا مستلزم مطالعات زیستمحیطی و سمشناسی است که
اهمیت قابلتوجهی در ایمنی مواد غذایی و اطمینان از سالمت
غذا دارد ( .)6بنابراین پایش آالیندهها در چنین مواد غذایی ،در
دورههای زمانی متوالی الزامی است .یکی از آالیندههای شیمیایی
پراهمیت در زنجیره غذایی ،فلزات سنگین هستند .این ترکیبات
شامل فلزاتی با وزن مخصوص بیش از  5گرم بر سانتیمتر مکعب
میباشند و یکی از آالیندههای مهم و اصلی در جوامع صنعتی
محسوب میشوند که میتواند سالمت مصرفکننده را تحت تأثیر
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محصوالتی اهمیت فراوانی دارد .با توجه بهاحتمال آلودگی مواد
غذایی با فلزات سنگین پایش دورهای آنها امری ضروری
محسوب میشود .ازآنجاییکه تاکنون مطالعات محدودی در
استان فارس در این زمینه صورت گرفته است؛ بنابراین ،هدف از
انجام این پژوهش مقایسه میزان فلزات سنگین نیکل ،آرسنیک،
سرب ،روی و کادمیوم در بافت جگر ،عضالت ران ،سینه و
سنگدان مرغ در شهر شیراز است.

مواد و روشها
تعداد نمونه و روش نمونهگیری
مطالعه حاضر بهصورت مقطعی -توصیفی در سال  1311در
شهر شیراز انجام شد 120 .نمونه بهصورت تصادفی از  10برند
مختلف بخشهای مختلف گوشت مرغ شامل بافت سینه ،ران،
کبد و سنگدان (هرکدام  30نمونه) از فروشگاههای سطح شهر
شیراز صورت گرفت و سریعاً به محیط آزمایشگاه منتقل گردید و
مورد آزمایش قرار گرفت .بافتهای جمعآوریشده گوشت مرغ
توسط اسکالپل جدا و تا زمان آنالیز در دمای  -18درجه
سانتیگراد نگهداری شد (.)11
هضم اسیدی و آمادهسازی نمونه
آمادهسازی نمونه بر اساس مطالعه  Daceraو همکاران در سال
 2008با اندکی اصالحات انجام شد .بهمنظور انجام عمل هضم
شیمیایی ،یک گرم نمونه با  5میلیلیتر اسید نیتریک
 %15HNO3به مدت  26ساعت در محیط آزمایشگاه قراردادِ شد
و پس از افزودن  2/5میلیلیتر پرکلریک اسید)%15 (HCLO4
محلول حاصل ،به مدت یک ساعت روی هیتر  160درجه
سانتیگراد قرار داده شد تا محلول شفافی حاصل شود .پس از
عبور محلول حاصل از کاغذ صافی واتمن ( 0/65میکرومتر) با
نیتریک اسید  2نرمال به حجم  25میلیلیتر رسانده شد (-31
.)35
تعیین غلظت فلزات سنگین در نمونههای گوشت مرغ
در ابتدا با استفاده از محلول استوک استاندارد فلزات
موردبررسی ،منحنی استاندارد رسم شد .رقت سازی توسط آب
مقطر دو بار تقطیر انجام گردید ( )21غلظتها حاوی ،500 ،100
 1000میکروگرم بر کیلوگرم از فلزات سنگین بودند که با تزریق
به دستگاه  ICP-OESپارامترهایی مانند منحنی کالیبراسیون،
طولموج ،حدود تشخیص و ضریب همبستگی ) (R2برای هر یک
از فلزات بهطور جداگانه تعیین شد (جدول  )1سپس مقادیر
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قرار میدهد ( .)5-1در صورت دریافت مقادیر بیشازحد مجاز
فلزات سنگین از طریق مواد غذایی ،پس از جذب از طریق دستگاه
گوارش ،به دلیل خاصیت تجمع پذیری ،پایداری باال ،اثرات سمی
و تجزیه محدود در بدن انسان ،میتواند تهدید جدی برای سالمت
مصرفکنندگان را به دنبال داشته باشد ( .)8-10این ترکیبات به
دلیل متابولیزه نشدن در بدن مصرفکنندگان ،قابلیت ذخیره و
تجمع در بافتهای بدن مانند عضالت و استخوان را دارند
همچنین میتوانند جایگزین موادمعدنی در بدن شوند (.)11-13
فلزات سنگین توانایی ایجاد بیماریهایی مانند عقبماندگی
ذهنی ،اختالل شنوایی ،اختالل در عملکرد سیستم ایمنی،
بیماریهای مغزی ،اختالالت تشنجی ،ناهنجاریهای جنینی،
کوری ،ضعف عضالنی ،سرطان (ریه ،بینی ،حنجره ،پروستات و
کبد) ،سردرد  ،اسهال ،استفراغ ،درد در ناحیه شکم ،تورم معده و
روده ،خونریزی اپیکارد و آندوکارد قلب ،دژنرسانس کلیه و کبد،
کمخونی ،عالئم عصبی و مرگ ناگهانی را دارند ( .)16-18ورود
فلزات سنگین به زنجیره غذایی و محیطزیست از طریق مسیرهای
طبیعی و غیرطبیعی (فعالیت انسانی) رخ میدهد .مسیر طبیعی
شامل فرسایش سنگهای معدنی ،باد ،ذرات ،غبار ،رودخانه ،آب-
های زیرزمینی و فعالیت آتشفشانی و مسیرهای غیرطبیعی
شامل ورود فاضالب صنعتی و خانگی ،فعالیت کشاورزی ،معادن،
زبالههای کارخانهها ،احتراق مواد سوختی ،آبکاری فلزات ،صنایع
لوازمخانگی ،صنایع شیمیایی ،فرایند ذوب فلزات و تولید دستگاه-
های الکترونیکی است ( .)11-23 ،13 ،11بر اساس مطالعات
انجامشده ،راههای مختلفی برای آلوده شدن گوشت مرغ وجود
دارد که از بین آنها میتوان به آلودگی آب ،هوا ،خاک ،خوراک
دام و طیور و همچنین استفاده بیرویه از آفتکشها اشاره کرد
( .)26-21با افزایش رشد جمعیت ،صنایع و کشاورزی در راستای
بهبود زندگی ،پیشرفت قابلتوجهی داشته است؛ درحالیکه این
موضوع منجر به مشکالتی همانند آلودگیهای زیستمحیطی و
ورود این آلودگیها به زنجیره مواد غذایی میشود (.)31 ،30
پژوهشهای مختلفی در مورد میزان تجمع زیستی این آالیندهها
در سطح دنیا در مواد غذایی با منشأ دامی انجام گردیده است؛
درحالیکه در ایران مطالعات محدودی در شهرهای همدان،
اصفهان ،شهرکرد و سنندج صورت گرفته است (.)32-36 ،11
تولید و مصرف گوشت در ایران ساالنه در حال افزایش است؛
بنابراین ،احتمال آلودگی این فرآوردهها به علت صنعتی شدن
جوامع ،امری دور از ذهن نیست؛ بنابراین بررسی ایمنی چنین
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جدول  -1مقادیر ضریب همبستگی و حد تشخیص فلزات سنگین موردمطالعه

آرسنیک

0/1181

181/062

100

نیکل

0/1118

221/161

1000

روی

0/1111

213/851

300

سرب

0/1111

220/631

200

کادمیوم

0/115

216/631

150

نیکل ،آرسنیک ،سرب ،مس ،آهن ،روی و کادمیوم نمونهها با قرار
دادن در معادالت منحنیهای کالیبراسیون محاسبه گردید.
میزان دریافت روزانه فلزات سنگین از طریق مصرف مرغ
برای محاسبه میزان دریافت روزانه ) (DIفلزات سنگین مختلف
از طریق مصرف مرغ برحسب میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن در
روز از معادله زیر استفاده شد:
C × IR
× 10−3
BW
معادله  Cنشانگر غلظت

= DI

فلزات سنگین برحسب
که در این
میلیگرم بر کیلوگرم IR ،میزان مصرف روزانه مرغ برحسب گرم
در روز ( 61/3گرم در روز بهعنوان متوسط سرانه مصرف مرغ در
ایران در نظر گرفته شد ( ))38و  BWمتوسط وزن افراد (10
کیلوگرم برای جامعه ایران) است (.)31
ارزیابی خطر سالمتی
ریسک غیر سرطانزایی برای مواجهه با فلزات سنگین مختلف
از طریق مصرف مرغ طبق معادله زیر برحسب شاخص THQ
(نسبت مخاطره هدف) با معادله زیر محاسبه شد:
DI
RfD

= THQ

که در این معادله  DIمیزان دریافت روزانه هرکدام از فلزات
سنگین و  RFDدوز مرجع گزارششده برای ایجاد اثرات غیر
سرطان زایی در حیوانات آزمایشگاهی است که این مقدار برای
سرب ،کادمیوم ،روی ،نیکل و آرسنیک به ترتیب ،300 ،0/1 ،3/5
 2و  3میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن بر روز گزارششده است.
شایانذکر است که درصورتیکه ( THQبدون واحد) بزرگتر از
یک باشد نشاندهنده ریسک غیر سرطانزایی قابلتوجه در
جامعه است (.)60

بهمنظور محاسبه ریسک سرطانزایی ) (CRدرنتیجه مواجه با
فلزات سنگین از طریق مصرف مرغ از معادله زیر استفاده میشود:
CR = DI × CSF

که در این معادله  DIنشانگر میزان دریافت روزانه هرکدام از
فلزات سنگین و ( CSFفاکتور شیب سرطان) برحسب بر میلیگرم
بر کیلوگرم وزن بدن در روز است CSF .تنها برای آرسنیک و
سرب با مقادیر به ترتیب  1500و  8/5میکروگرم بر کیلوگرم وزن
بدن در روز گزارششده است .قابلذکر است که در صورت که
( CRبدون واحد) بزرگتر مساوی  10 -1باشد ،نشانگر ریسک
سرطانزایی قابلقبول درنتیجه مواجهه با فلزات سنگین است
(.)61
تجزیهوتحلیل آماری
آنالیز آماری توسط نرمافزار  SPSSو Excelانجام گرفت.
بهمنظور مقایسه مقادیر فلزات سنگین در گوشت مرغ در برندهای
مختلف از تحلیل واریانس و کوریسکال والیس استفاده شد.

نتایج
مقادیر فلزات سنگین در نمونههای گوشت مرغ
نتایج مقادیر فلزات در نمونههای گوشت مرغ عرضهشده در
سطح شیراز در جدول  2آورده شده است همانطور که در این
جدول مشاهده میشود بیشترین و کمترین میزان آرسنیک و
روی به ترتیب در جگر مرغ و ران مرغ ،بیشترین و کمترین میزان
کادمیوم به ترتیب در جگر مرغ و سینه مرغ ،بیشترین و کمترین
میزان نیکل به ترتیب در جگر مرغ و سنگدان مرغ ،بیشترین و
کمترین میزان سرب به ترتیب در سینه مرغ و سنگدان مرغ
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فلزات سنگین

ضریب همبستگی

طولموج (نانومتر)

حد تشخیص (میکروگرم /کیلوگرم)
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مشاهده گردید؛ بنابراین بیشترین آلودگی در فلزات موردمطالعه
مربوط به جگر مرغ است.
جدول  3میزان دریافت روزانه ،ریسک غیر سرطانزایی و
ریسک سرطانزایی ناشی از مواجهه با فلزات سنگین (کادمیوم،
آرسنیک ،سرب ،روی و نیکل) از طریق مصرف مرغ را نشان می-
دهد.

جدول  -2مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین (میانگین ±انحراف معیار) برحسب میکروگرم بر کیلوگرم در برندهای مختلف در گوشت مرغ توزیعشده
در سطح شهر شیراز
فلز

آرسنیک

کادمیوم

نیکل

روی

سرب

P value

نمونه
جگر مرغ

11±0/01

11±0/06

31±0/015

51±0/02

15150±1/15

0/003

سینه مرغ

1±0/001

8±0/003

18±0/011

50±0/001

6510±0/35

0/001

ران مرغ

5±0/006

10±0/005

28±0/011

61±0/001

3310±0/26

0/01

سنگدان مرغ

1±0/001

21±0/011

1±0/005

11±0/011

12180±3/81

0/001

جدول  -3میزان دریافت روزانه ،ریسک غیر سرطانزایی و ریسک سرطانزایی ناشی از مواجهه با فلزات سنگین از طریق مصرف مرغ
فلزات سنگین

میزان دریافت روزانه )(DI

ریسک غیر سرطانزایی )(THQ

ریسک سرطانزایی )(CR

آرسنیک

5/15×10 -1

0/02

8/1×10 -1

کادمیوم

2/15×10 -5

0/03

-

سرب

2/15×10 -5

0/08

2/2×10 -1

نیکل

1/32×10 -5

0/001

-

روی

1×10 -2

0/2

-

بحث
باقیمانده فلزات سنگین در سبد غذایی انسان ازجمله گوشت
مرغ میتواند سالمت مصرفکننده را تهدید کند ( .)62در مطالعه
حاضر مقادیری از فلزات سنگین کادمیوم ،آرسنیک ،سرب ،روی
و نیکل در گوشت طیور (بافت سنگدان ،سینه ،کبد و ران) وجود
داشت .بر اساس آزمونهای انجامیافته در مطالعه حاضر ،میان
میزان فلزات موجود در بین برندهای مختلف ارتباط معنیداری
دیده شد ( .)p≤ 0.05دو عامل اساسی محیطزیست و تغذیه می-
تواند در میزان فلزات سنگین در گوشت مرغ مؤثر باشد .مقایسه
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صفرا و ریه را افزایش میدهد ( .)65نتایج این مطالعه بیانگر این
موضوع است که بیشترین غلظت کادمیوم در بافت کبد ،ران،
سینه و سنگدان مرغ به ترتیب  13 ،8 ،11و  21میکروگرم بر
کیلوگرم بود که بیشترین آلودگی مربوط به بافت جگر است که
دلیل آن مـیتواند این حقیقت باشد که کبد متابولیسم سموم و
داروها را به عهده دارد .نتایج غلظت کادمیوم نشان داد که تمام
این مقادیر پایینتر از استاندارد بینالمللی کادمیوم در مواد غذایی
بودند.
میزان میانگین غلظت کادمیوم در مطالعهای که توسط Ozgur
و همکاران در سال  2009در سنگدان ،جگر ،گوشت به ترتیب
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غلظت فلزات موردمطالعه در گوشت مرغ با میزان استانداردهای
بینالمللی نشان میدهد که مصرف گوشت مرغ برای مصرف
انسانی ایمن است ( .)63استاندارد بینالمللی کادمیوم در مواد
غذایی  50میکروگرم بر کیلوگرم است ( .)66به گزارش آژانس
بینالمللی تحقیقهـای سرطان ،کادمیوم عامل سرطانزای گروه
یک است .مواجهه با کادمیوم احتمال ابتال به سرطان ریه ،کیسه

رقیه نجاتی و همکاران

 )J.C. Akan, 2010( ،)Uluozlua, 2009 ( ،)Lasky, 2004و
( )Chowdhury, 2010کمتر بوده است ( 56 ،52 ،62و .)55
 Laskyو همکاران در سال  2006گزارش کردند که به دلیل
تجمع آرسنیک در بافتها با گذر زمان ،میزان آرسنیک در گوشتِ
مرغهای جوانتر تا سه برابر کمتر است ( .)56عمدهترین خطری
که به ترکیبات نیکل نسبت داده میشود ،قابلیت سرطانزایی در
انسان است که عمدتاً از راه جذب نیکل از طریق استنشاق رخ
میدهد .خطری مواجهه با نیکل از طریق مواد غذایی ،به دلیل
لزوم دریافت با مقادیر قابلتوجه از طریق مواد غذایی ،بهمراتب
کمتر از تنفس است ( .)51در استانداردهای بینالمللی حد مجاز
نیکل در مواد غذایی تعیین نشده است .حداکثر مجاز دریافت
روزانه نیکل در یک فرد بالغ  10کیلوگرمی 0/3 ،میلیگرم تخمین
زدهشده است ( .)51میانگین غلظت نیکل در جگر ،سینه ،ران و
سنگدان مرغ به ترتیب  28 ،18 ،31و  1میکروگرم بر کیلوگرم
بود که بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب در جگر و سنگدان
مرغ مشاهده شد Uluozlua .و همکاران در سال  2001برخالف
پژوهش حاضر بیشترین و کمترین میزان نیکل در گوشت مرغ و
جگر گزارش کردند ( .)62میزان نیکل گوشت در مطالعات
 Chowdhuryaدر سال  2011و  Iwenbueiو همکاران در سال
 2008به ترتیب  2180و  1160میکروگرم بر کیلوگرم گزارش
شد که بسیار بیشتر از نتایج مطالعه حاضر بود ( .)55 ،61میزان
نیکل سنگدان مرغ در مطالعات  )2013( Rehmanو Iwenbuei
( )2008به ترتیب  650و  6360میکروگرم در کیلوگرم بیانشده
است که بیشتر از مطالعه حاضر است ( .)58 ،61فلز روی از فلزات
ضروری محسوب میشود ،اما مقادیر باالی آن سبب خطرات
سالمتی برای انسان خواهد شد ( .)51روی بهطور طبیعی در بدن
انسان وجود دارد و با افزایش سن ،افزایش مییابد .حداکثر میزان
مجاز دریافت روزانه روی در یک فرد بالغ  10کیلوگرمی10 ،
میلیگرم تخمین زدهشده است ( .)51میانگین غلظت روی در
جگر ،سینه ،ران و سنگدان مرغ به ترتیب ،6510 ،15150
 3310و  12810میکروگرم بر کیلوگرم محاسبه شد که بیشترین
و کمترین مقدار به ترتیب در جگر و سینه مرغ بود .در مطالعه
 Uluozluaو همکاران در سال  2001نیز ،جگر بیشترین میزان
روی را در مقایسه با سایر قسمتهای مرغ داشت ( .)62در مطالعه
آنها ،میزان روی در سنگدان ،جگر و گوشت مرغ به ترتیب
 22530 ،21060و  11180میکروگرم بر کیلوگرم گزارش شد
که در هر چهار بخش کمی بیشتر از نتایج مطالعه حاضر بود.
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 1/01 ،2/26 ،0/10میکروگرم بر کیلوگرم گزارش کردند.
همچنین IWEGBUE ،و همکاران در سال  2008میزان
کادمیوم سنگدان و گوشت مرغ را به ترتیب  250و  60میکروگرم
بر کیلوگرم مشاهده کردند که در تمام بافتها بیش از مطالعه
حاضر بود که دلیل آن احتماالً آلودگی منابع آب و غذای دام و
طیور به علت صنعتی بودن شهر شیراز دانست ( 61 ،62و .)61
درحالیکه مطالعاتی که در مصر توسط  Ismaialو همکاران (0/1
تا  1510میکروگرم بر کیلوگرم) و منصوری و همکاران در سنندج
( 112تا  136میکروگرم بر کیلوگرم) بر روی بافت گوشت مرغ
(عضله سینه ،ران و کبد) انجامشده است مشابه مطالعه حاضر،
مقادیر گزارششده در مورد غلظت کادمیوم پایینتر از حد مجاز
استاندارد است ( .)61 ،68بر اساس مطالعات انجامشده  10درصد
سرب واردشده به بدن انسان از طریق غذا بوده است و میزان
جذب در کودکان  60درصد و در بزرگساالن  10درصد است
( .)16استاندارد بینالمللی سرب در مواد غذایی  100میکروگرم
بر کیلوگرم است ( .)50در مطالعه انجامشده میانگین غلظت سرب
در بافت جگر ،سینه ،ران و سنگدان از  11تا  50میکروگرم بر
کیلوگرم متغیر بود که کمتر از استاندارد بینالمللی است .بر
اساس یافتههای محققین همانند  Ismailو همکاران و منصوری
و همکاران میزان غلظت سرب و کادمیوم در بافت جگر بیشتر از
بافت سینه ،ران و سنگدان مرغ است .فعالیت متابولیکی باالی
کبد ،تصفیه و سمزدایی کبد و وجود میزان کمتری پروتئینهای
متصل شونده به نام متالوتیونین در بافت عضله کبد میتواند
دالیل این یافتهها باشد ( .)51همچنین سرب موجود در جگر در
مطالعات  Akanو همکاران در سال  2010و  Reemو همکاران
در همان سال ،به ترتیب  220و  3210میکروگرم در کیلوگرم
گزارششده است که بیشتر از مطالعه حاضر است (.)53 ،52
بعضی از فلزات سنگین نظیر کادمیوم و سرب قابلیت پیوند با
آنزیمها و پروتئینهای بدن انسان را دارند و میتوانند باعث
اختالل در عملکرد آنزیمها و سنتز پروتئین شوند و بهموجب آن
باعث ایجاد بیماری و سرطان گردد (.)36 ،33
در ایـران تاکنون اسـتاندارد ملـی در مورد حد مجـاز آرسنیک
در مواد غذایی تدویننشده است .میانگین غلظت آرسنیک در
جگر ،سینه ،ران و سنگدان مرغ به ترتیب  5 ،1 ،11و 1
میکروگرم بر کیلوگرم بود که بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب
در جگر و ران مرغ دیده شد .آرسنیک اندازهگیری شده در جگر،
سینه ،ران و سنگدان مرغ در مقایسه با مطالعات ( Tamar
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است .نتایج بهدستآمده مربوط به ارزیابی خطر مشابه نتایج
بهدستآمده از مطالعه پیشین در سنندج بود (.)61

نتیجهگیری
یکی از آالیندههای مهم مواد غذایی ،فلزات سنگین است که
امکان ورود این فلزات به مواد غذایی با منشأ دامی ازجمله گوشت
دام و طیور ،عسل ،تخممرغ و لبنیات وجود دارد .این آالیندهها
بعد از ورود به بدن از مسیر گوارش در بخشهای مختلفی از بدن
تجمع پیدا میکنند .مطالعه حاضر نشان داد که غلظت فلزات
سنگین بررسیشده (آرسنیک ،کادمیوم ،نیکل ،سرب و روی)
پایینتر از استاندارد بینالمللی است و بنابراین مصرف گوشت مرغ
توزیعشده در سطح شیراز ایمن است .همچنین نتایج ارزیابی
خطر نشان داد که ریسک غیر سرطانزایی و سرطانزایی فلزات
سنگین موردمطالعه درنتیجه مصرف مرغ قابلاغماض و ناچیز
است؛ بهاستثنای آرسنیک که ریسک سرطان ناشی از آن بالقوه
گزارش شد .با توجه به وجود این فلزات سنگین در بافت جگر،
سینه ،ران و سنگدان مرغ ،پایش مستمر و دورهای آنها در مواد
غذایی امری ضروری است.

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله از دانشگاه علوم پزشکی فسا و واحد
توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر فسا به خاطر حمایت
مالی تقدیر و تشکر به عمل میآورند.
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Abstract
Background & Objective: Today in the world, environmental pollution due to heavy metals, their
accumulation in the food chain and their dietary exposure are considered as a serious danger. The
purpose of this study was to measure the amount of nickel, arsenic, lead, zinc and cadmium in liver,
thigh, breast and gizzard parts of chicken distributed in Shiraz.
Materials & Methods: In this cross-sectional study, ten different brands of liver, thigh, breast and
gizzard of chicken in Shiraz were collected from local markets and transferred to the laboratory with
the cooling system. The concentration of heavy metals was measured by inductively coupled plasma
atomic emission spectroscopy (ICP-OES).
Results: The mean concentrations of arsenic, cadmium, nickel, lead and zinc in liver tissues were
0.017, 0.061, 0.031, 0.057 and 15.15 µg/kg, in thigh muscles 5, 6, 28, 46 and 3310 µg/kg, in the breast
muscles were 6, 8, 180, 50 and 4510 µg/kg and in the gizzard were 7, 29, 9, 19 and 12810 µg/kg,
respectively. Heavy metals concentration was higher in liver tissue than other tissues.
Conclusion: The results indicated that the amount of heavy metals studied in chicken tissues are
lower than world regulation standards. Also the results of risk assessment indicated that noncarcinogenic risk of these heavy metals due to chicken consumption is negligible while, the risk of
carcinogenicity in the case of arsenic is higher compared to lead (relatively potential risk).
Keywords: Heavy metals, Chicken, Inductivelys coupled plasma atomic emission spectroscopy,
Risk assessment
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