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 معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

  غذیه اي در استفاده از ظروف مسیت -آموزش رعایت اصول بهداشتی موضوع: 

  با سالم واحترام

وي در پیـرو درخواســت معاونــت محتــرم بهداشـتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خـدمات بهداشــتی درمــانی خراســان رضــ   

ــ ــه شــماره  غ ظــروف مســی طــیخصــوص تبلی ــه ب ــورخ  129189/97نام ترتیبــی  تخواهشــمند اســ 22/1/1397م

ه بـ اي آمـوزش  اتخـاذ فرماییـد تـا مـدیران محتـرم گـروه بهبـود تغذیـه جامعـه نیـز مـوارد بـه شـرح زیـر در برنامـه هـ                

ــ  ار رجامعــه در خصــوص مــس و نقــش آن در بــدن و رعایــت اصــول بهداشــتی در اســتفاده از ظــروف مســی مــد نظــر ق

  دهند:

حمـل   تقریبـا توسـط پـروتئین پالسـماي خـون بـا نـام سرولوپالسـمین         کـه سـومین مـاده معـدنی در بـدن اسـت      مس 

 خـون  نـد فرآی نظیـر  بـدن  گونـاگون  فرآینـدهاي  در کـه  اسـت  ضـروري  عنصـري  و بـوده  مفیـد  سالمتی براي و می شود

ــا ا  ، ایمنــی سیســتم عملکــرد و ســازي نقــش ن هــا ســیدهاي آمینــه و ویتــامیفرآینــد متابولیــک طبیعــی در ارتبــاط ب

تنـوع و   رعایـت دد. این ماده داخل بـدن تولیـد نمـی شـود ، بنـابراین بایـد از طریـق منـابع خـارجی وارد بـدن گـر            دارد.

ــاتحب ، مغزهــا ، کامــل غــالت ، جگــر ، دریــایی از جملــه غــذاهاي مــستعــادل در مصــرف منــابع غــذایی حــاوي   ، وب

ز طرفــی ابـراي دریافــت کـافی آن توصــیه مـی شــود.     ســیب و نارگیـل  ، قــارچ ، قرمـز  گوشــت ، نخـود  ، زمینــی سـیب 

 و داده کـاهش  را مـس  جـذب  مـی توانـد   نیـز  وآهـن  روي زیـاد  مصـرف و   زیـاد  فیبـر  حـاوي  باید توجه نمـود غـذاهاي  

    شوند. مس کمبود موجب

ـ  را میسـ  مـواد  هـیچ وجـه  بـه   کـه  هسـتند  حـرارت  بـه  مقـاوم  غـذایی، ظـروف   مـواد  طبخ براي ظروف بهترین  ه مـواد ب

 هـایی تفلـون  ظـروف،  بـدترین  مقابـل  در هـا پیـرکس  و ايشیشـه  کننـد از جملـه ظـروف   وارد نمـی  طـبخ  حال در غذایی

قابـل  مفلـزي پـر واکـنش اسـت و در      از یـک طـرف   مـس  انـد . شـده  کوچـک  هرچنـد  خراشـیدگی  دچـار  که هستند

حالـت   بـا (دت بـدن را دچـار مسـمومیت    مـ طـوالنی  و در  دحرارت به راحتـی بـا مـواد غـذایی واکـنش نشـان مـی دهـ        

 عملکـرد  و قرمـز  هـاي گلبـول  تشـکیل  کبـد،  عملکـرد  در اختالالتـی  بـا  کنـد و  مـی  )تهوع و اسـتفراغ، اسـهال و سـردرد   

  .است همراه بدن ایمنی سیستم

 لعـاب  کـه  قـدیمی  مسـی  وظـروف  اسـت  یکـی از مضـرات ظـروف مسـی اکسـید شـدن آنهاسـت کـه بسـیار خطرنـاك           

 ســبز بــه و شــود مــی اکســید هــوا مجــاورت در زمــان مــرور بــه قرمــز نیســت . مــس صــحیح آن رد غــذا پخــت نــدارد

کـه   اسـت ظـروف مسـی در صـورتی مجـاز      اسـتفاده از . اسـت  مضـر  سـالمت  بـراي  تغییر رنگ می دهـد کـه   خاکستري

ه بـه اصـطالح بایـد سـفید شـد      پوشـانده شـده باشـند و   اسـتیل یـا نیکـل     ،توسط الیـه اي از یـک فلـز دیگرمثـل قلـع      

 بـه  مـس  ورود باشـد،  نشـده  انـدود  قلـع  مسـی،  ظـروف  کـه  صـورتی  کننـد. در  تا از ورود مس به غـذا جلـوگیري   دباشن
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 بــه کبــد در آن شــدن وذخیــره شــده بــدن داخلــی انــدام و احشــاء بــر نــامطلوبی تــاثیر ســبب مــدت، طــوالنی در غــذا

لـع انـدود شـدن بایـد بـه صـورت اصـولی و        قکنـد . نکتـه قابـل توجـه اینکـه      مـی  کمک عضو، این افتادن کار از به مرور

قلـع همـراه بـا سـرب باشـد آسـیب هـاي جبـران ناپـذیري بـه            در غیـر ایـن صـورت اگـر     بدون سرب انجام شـده باشـد  

ــرد.  ــد ک ــدن وارد خواه ــرب	ب ــده وارد س ــدن، در ش ــد در ب ــع کب ــرده تجم ــب از    و ک ــه مرات ــرب ب ــا س ــمومیت ب مس

ــوده و در    ــاکتر ب ــراي انســان خطرن ــا مــس ب ــز) و   مســمومیت ب ــه سیســتم عصــبی (مغ ــان موجــب آســیب ب ــول زم ط

 مـی  تـدریجی  مـرگ  دچـار  شـخص  و نداشـته  را چیـزي  چنـین  بـا  مبـارزه  قـدرت  کبـد  قطعـا  واستخوان هـا مـی شـود   

    د.شو

ــوده حــرارت رســاناي بهتــرین مــس ــه ظروفــی هســتند کــه ســبب  مــی داغ یکنواخــت و بسیارســریع و ب شــود از جمل

ــابراین هنگــام تخریــب و آســیب بــه روغــن هــاي مصــرفی در  ــن از اســتفاده ون آن مــی شــوند بن ــز ظــروف ای ــرب نی  هت

  شود. استفاده متوسط یا کم حرارت از است،

 داروي و ذاغــ . مراجـع علمـی از جملـه سـازمان     گیـرد  صـورت  بایـد  دقـت  و احتیـاط  بـا  بسـیار  ظـروف  ایـن  از اسـتفاده 

دارنــد  اســیدي و تــرش ماهیـت  کــه ائیغــذاه ویــژه بـه  پــز و پخــت بــراي را از ظــروف مسـی  اســتفاده) FDA( امریکـا 

و بــدن  برنــد و باعــث ورود بـیش از انــدازه مــس بـه غــذا  چــون الیــه داخلـی ظــرف را از بــین مـی   توصـیه نمــی کننـد   

  . کندیم ایجاد مسمومیت و کرده رسوب کبد شده و در را آهن و کلسیم جذب وباعث اختالل در  شودمی

 لعـاب  بـه  اسـت  ممکـن  فلـزي  هـاي اسـتفاده شـود زیـرا قاشـق     یـا چـوبی  پالسـتیکی   هـاي قاشق از غذا، طبخ در هنگام

 ابتـدا بایـد   د،دا نبایـد قـرار   فریـزر  یـا  سـرد  آب داخـل  بالفاصـله  را داغ ظـرف  بـردارد .  خـش  برسـانند یـا   آسـیب  ظرف

  نرود. بین از قلع اندود آن الیه تا شوند شسته آهستگی شود وسپس به خنک تدریج به ظرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

  دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د ایران (سرکار خانم زند عباس آبادي) 
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