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واسيدهايچربترانس 
محمدرضاوفا 

دكتر
متخصصتغذيه،عضوهياتعلميدانشگاهعلومپزشكيايران 
در سالهاي اخير با توجه به شيوع و بروز روزافزون بيماريهاي قلبي -عروقي كه ردهي نخستينِ «بارِ بيماريها» را در اغلب
كشورهاي دنيا ازجمله ايران به خود اختصاص داده است و همچنين شيوع روزافزون ساير بيماريهاي مزمن مانند سرطان،
ديابت ،چاقي و اضافهوزن ،و با توجه به ارتباط مستقيم اين بيماريها با الگوي تغذيه و بهخصوص دريافت چربيهاي روزانه،
توجه به چگونگي برنامهي غذايي و نوع و مقدار چربي مصرفي در تمام گروههاي سني افزايش يافته است .هرچند كه در اين
ارتباط الگوي دريافت ساير اجزاي غذايي مانند كربوهيدراتها (مواد نشاستهاي و قند و شكر ساده) ،پروتئينها و كل انرژي
دريافتي نيز اهميت دارد.
اسيدهايچرباشباعوترانس 
يكي از مهمترين توصيههاي راهنماهاي غذايي در سالهاي اخير ،رعايت مقدار مصرف روغنها و چربيها در برنامهي غذايي
روزانه و جايگزين كردن روغنها و چربيهاي مصرفي با روغنهاي مايع و سالم خوراكي است .مطالعات پيشين نشان داده است
كه اغلب موارد بروز بيماريهاي قلبي در ارتباط با مصرف زياد چربيها و از آن مهمتر چربيهاي اشباع و جامد در برنامهي
غذايي بوده است .همچنين ،در صنايع غذايي بهمنظور اشباع و جامد كردن روغنهاي مايع از فرايند «هيدروژناسيون» استفاده
ميكنند كه طي اين فرايند بسياري از اسيدهاي چرب موجود در روغن به ايزومر غيرطبيعي يا ايزومر «ترانس» تبديل ميشود.
مطالعات نشان داده است كه بيشترين اثرات مخرب روغنها و چربيهاي مصرفي در ارتباط با بروز بيماريهاي مزمن
پيشگفته مربوط به سهم اسيدهاي چرب اشباع و اسيدهاي چرب ترانس موجود در روغنها و چربيهاي مصرفي است؛
بهگونهاي كه با افزايش درصد اسيدهاي چرب ترانس در غذاي مصرفي ،شيوع و بروز بيماري قلبي بهصورت تصاعدي افزايش
مييابد .همين ارتباط با مصرف اسيدهاي چرب اشباع نيز مشاهده شده است ،بهگونهاي كه مصرف لبنيات پرچرب را (كه حاوي
چربي اشباع است) با بروز سرطان پروستات در آقايان و سرطان اندومتر رحم در خانمها مرتبط ميدانند.
مهمترين منابع غذايي اسيدهاي چرب اشباع و ترانس در غذاهاي مصرفي شامل چربيهاي گوشت قرمز ،چربي موجود در امعا
و احشاي حيواني (دل ،جگر ،قلوه و ،)...روغنهاي هيدروژنه شدهي نباتي ،كره ،خامه ،چربي لبنيات ،كرههاي موسوم به گياهي
يا فراوردههاي غذايي است كه در آنها اجزاي پيشگفته بهكار رفته باشد .بهعنوان مثال انواع غذاهاي آماده (فستفودها)،
سوسيس ،كالباس و كرمي كه براي قهوه مصرف ميشود ) (Coffee mateاز منابع بالقوهي چنين چربيهايي است.
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همچنين يكي از منابع بالقوهي ايجاد اسيدهاي چرب ترانس كه ميتوان گفت خطرناكترين عامل در بروز بيماريهاي مزمن
است ،روشهاي نگهداري يا مصرف روغنهاي مايع گياهي است .هرچند تمامي راهنماهاي غذايي توصيه ميكنند روغنهاي
مايع گياهي را جايگزين مصرف روغنهاي خوراكي جامد كنيم ،اما بايد متوجه بود كه اسيدهاي چرب روغنهاي مايع نيز در
شرايط نامناسب نگهداري يا كاربرد بهسرعت تبديل به اسيد چرب ترانس ميشود .قرار گرفتن اين روغنها در معرض نور يا
حرارت زياد (در هنگام سرخ كردن غذا) يا در مجاورت اكسيژن هوا مثالهايي از شرايط نامناسب نگهداري يا مصرف است.
بنابراين در استفاده از روغنهاي مايع گياهي بايد به چند نكته توجه كرد:

 .1در هنگام خريد اين روغنها به تاريخ مصرف آنها توجه شود.
 .2از اين روغنها براي سرخ كردن غذا يا شرايط حرارت زياد استفاده نشود.
 .3اين روغنها نبايد در مجاورت نور يا اكسيژن هوا قرار گيرد ،بنابراين پس از هر بار مصرف بايد درِ آنها را بست و در جاي
تاريك و خنك (مانند كابينتهاي آشپزخانه) نگهداري كرد.

