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چکیده
در این مقالة مروری مزایای نانوفناوری در صنایع غذایی از نظر فراوری ،بسته بندی ،ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی ارائه
شده است .نانوفناوری می تواند باعث اصالح نفوذپذیری مواد بسته بندی ،افزایش خواص نفوذناپذیری ،بهبود خواص مکانیکی و
مقاومت حرارتی ،توسعة سطوح ضدمیکروبی فعال ،و تولید نانو مواد زیست تخریب پذیر برای کاربردهای بسته بندی شود.
نانوفناوری از طریق طراحی سیستم رسانش مواد مغذی برای تولید مواد شیمیایی زراعی با فرموالسیون نانو ،غنی سازی ارزش
تغذیه ای و تولید محصوالت جدید از طریق کپسوله سازی زیست فعال باعث ایجاد تحول در صنایع غذایی شده است.
نانوفناوری در توسعة حسگرهای زیستی برای تشخیص عوامل بیماری زا و آالینده های شیمیایی استفاده شده است .این
فناوری جدید نگرانی هایی را از نظر جنبه های سم شناسی نانوذرات در مواد غذایی ،با تأکید بر ارزیابی ریسک و مسائل ایمنی
نیز ایجاد کرده است .این امر نشان دهندة نیاز فوری به یک چهارچوب قانونی برای مدیریت ریسک مرتبط با استفاده از
نانوذرات در فناوری مواد غذایی است.

واژههای كلیدی :نانوذرات ،نانوکپسول ها ،نانوحسگرها ،بسته بندی مواد غذایی ،ایمنی مواد غذایی ،فراوری مواد غذایی
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 .9مقدمه
نانوفناوری به عنوان یک حوزة رو به رشد با کاربردهای وسیع در علم و فناوری برای تولید مواد نانو مقیاس جدید در حال ظهور
است ( .) Albrecht et al., 2002این فناوری به دلیل قابلیت فرموله کردن مجدد فلزات و تبدیل آنها به نانوذرات جدید با
ابعادی کمتر از  100 nmمورد توجه قرار گرفته است .به دلیل نانو مقیاس بودن ،خواص شیمی ـ فیزیکی ذرات به شدت تغییر
میکند و طیف گستردهای از کاربردهای جدید فراهم میشود.
در سالهای اخیر ،پیشرفت های بزرگ در نانوفناوری باعث آغاز دورة جدیدی در فناوری صنعتی شده است .اکثر
نانوذرات مورد استفاده در محصوالت با چندین حوزه در ارتباط هستند ( Benn and Westerhoff, 2002; Heinlaan et
al., 2002; Li et al., 2002; Wokovich et al., 2002; Marambio Jones and Hoek, 2010; Antonio et
 .)al., 2012نانوذرات در ضدعفونی کردن پارچهها ،ضدعفونی کردن آب ،پزشکی و بستهبندی مواد غذایی مورد استفاده قرار
گرفتهاند ( .)Hajipour et al., 2012; Seil and Webster, 2012: Mihindukulasuriya and Lim, 2012مواد
نانو مقیاس به دلیل نسبت مساحت سطح به حجم باال و خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر به فرد به عنوان عوامل ضدمیکروبی
جدید شناخته شدهاند ( .)Morones et al., 2002; Kim et al., 2002به عنوان مثال TiO2 ،به دلیل خواص
باکتریکُشی و ضدتکثیری ،بخصوص در حضور نور  ، UVدر کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ( Blake et
 .) al., 1222استفاده از نانوذرات نقره به عنوان نسل جدیدی از مواد ضدمیکروبی بطور تفصیلی شرح داده شده است ( Rai et
 Duran .)al., 2002; Duncan, 2011و همکاران ( )2002گزارش کردند که نقرة یونی یا فلزی و همچنین نانوذرات نقره
میتوانند در پزشکی ،پوششدهی فوالد ،منسوجات ،تصفیة آب ،کرمهای ضدآفتاب و  ...استفاده شوند.
اخیراً ،نانوفناوری باعث تحول در صنایع غذایی شده است ( Sanguansri and Augustin, 2002; Weiss et
;al., 2002; Chaudhry et al., 2002; Silvestre et al., 2011; Cushen et al., 2012; Rossi et al., 2012
 .) Thangave and Thiruvengadam, 2012یک بهبود تدریجی در استفاده از نانوذرات در صنایع غذایی بخصوص در
فراوری  ،بستهبندی ،و ذخیره سازی مواد غذایی و توسعة محصوالت جدید وجود دارد .هدف استفاده از نانوذرات افزایش
دسترسپذیری زیستی غذاداروها 1و مکمل های سالمتی نانو مقیاس ،بهبود طعم و مزه ،قوام ،پایداری و بافت محصوالت غذایی
است ( .)Chaudhry et al., 2002; Chaudhry et al., 2010; Momin et al., 2012نانوذرات به دلیل خصوصیات
ضدمیکروبی میتوانند در بستهبندی مواد غذایی برای افزایش ماندگاری و ایمنی مصرف کننده استفاده شوند .پیشبینی شده
است که گسترش بازار تولید مواد غذایی با نانوذرات در آیندة نزدیک افزایش قابل توجهی خواهد داشت ( Heinlaan et al.,
 .) 2002عالوه بر این ،استفاده از نانوذرات کپسوله شده امکان توسعة مواد شیمیایی زراعی مانند آفتکُشها ،کودها،
زیستکُشها ،داروهای دامپزشکی ،افزودنیها ،ترکیبات ضدمیکروبی و سمزدایی با فرموالسیون نانو را فراهم میکند.
نانوکپسولها در فراوری مواد غذایی به عنوان مواد اولیه ،افزودنیها ،مکملهای غذایی ،و در غذاهای فراسودمند 2مورد استفاده
قرار گرفتهاند ( Cushen .)Momin et al., 2012و همکاران ( )2012گزارش کردند که نانوکپسوله کردن مواد اولیه و
افزودنیها برای فراهم کردن پوشش های محافظ ،پنهان کردن طعم و مزه ،آزادسازی کنترل شده ،و دیسپرسیون بهتر مواد
غذایی نامحلول در آب انجام شده است .نگرانی در مورد سمّیت و اثرات منفی نانوذرات روی سالمت انسان و محیط زیست رو
به افزایش است .بنابراین ،ایجاد یک سیستم قانونی که توانایی مدیریت ریسک مربوط به استفاده از نانوذرات را داشته باشد
پیشنهاد شده است.
این مقالة مروری آنالیزی جامع در مورد پیشرفتهای اخیر به دست آمده در فناوری نانوذرات مورد استفاده در صنایع
غذایی در زمینة فراوری ،بستهبندی ،ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی ارائه میکند .به دلیل استفاده از نانوذرات در مواد
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غذایی ،تأکید بیشتری روی سمّیت و مالحظات بهداشتی انجام شده است و مقررات موجود در این زمینه نیز بصورت جزئی
بررسی شده است.

 .2نانوفناوری در فراوری مواد غذایی
 .2-9نانوفناوری در فراوری مواد غذایی
نانوذرات حین فراوری مواد غذایی برای بهبود کیفیت تغذیهای ،خواص جریان ،طعم ،رنگ و پایداری یا افزایش ماندگاری
استفاده میشوند .در واقع ،نانوفناوری میتواند در توسعة مواد غذایی سالم تر با چربی ،قند و نمک کمتر برای غلبه بر بسیاری از
بیماریهای مرتبط با غذا استفاده شود .اخیراً SiO2 ،و  TiO2به عنوان افزودنیهای غذایی مجوز دریافت کردهاند (به ترتیب
 E221و  .)EFSA, 2000( )E121هیدرولیز مؤثر روغن زیتون با استفاده از تثبیت کواالنسی لیپاز تری آسیل گلیسرول
خوکی روی نانو  SiO2عامل دار شده با گروه آلدهید فعال برای دستیابی به قابلیت استفادة مجدد ،انطباقپذیری و پایداری بهتر
گزارش شده است ( .) Bai et al., 2002چندین اجتماع نانو و میکرو ساختار از نانوذرات برای کپسوله کردن مواد اولیه،
افزودنیها ،مکملهای غذایی و غذاهای فراسودمند طراحی شده است (.)Augustin and Hemar, 2002

 .2-2افزودنیها و غذا داروهای نانو مقیاس
پتانسیل استفاده از نانوفناوری در غذاهای فراسودمند ،طراحی مکملهای غذایی و غذاداروهای حاوی مواد اولیه و افزودنی نانو
مقیاس مانند ویتامینها ،مواد ضدمیکروبی ،مواد ضد اکسایش ،و نگهدارندهها در حال حاضر برای بهبود طعم و مزه ،جذب و
دسترسپذیری زیستی شناخته شده است ( .)Momin et al., 2012برخی غذاداروهای قرار گرفته در حاملها شامل
لیکوپن ،2بتا کاروتنها و فیتوسترولها 2در غذاهای سالم برای جلوگیری از تجمع کلسترول استفاده شدهاند ( Mozafari et
.)al., 2002
 .2-3نانوكپسوله كردن
اخیراً ،طراحی نانوساختارهایی برای رسانش افزودنیهای غذایی گزارش شده است (.)Augustin and Hemar, 2002
سیستمهای حامل نانو مقیاس یا نانوکپسولها به شکل حاملهای مبتنی بر لیپوزومها ،میسلها ،یا پروتئین به عنوان نانو
افزودنیها و مکملهای غذایی برای پنهان کردن طعم و مزة نامطلوب ،افزایش دسترسپذیری زیستی ،و دیسپرسیون بهتر
افزودنیهای نامحلول بدون نیاز به استفاده از سطح فعالها یا امولسیون کنندهها مورد استفاده قرار گرفته است ( Morris et
 .)al., 2011; Cushen et al., 2012; Duran and Marcato, 2012حین نانوکپسوله کردن ،افزودنیهای غذایی برای
آزادسازی کنترل شده در نانوکامپوزیتهای پلیمری مانند اُکتنیل سوکسینیک انیدرید ـ  εـ پلی لیسین قرار میگیرند ( Yu et
 .)al., 2002; Sekhon, 2010فعالیت ضد سرطان کورکومین 2با کپسوله کردن در نشاستة آبگریز شده افزایش یافت ( Yu
 .)and Huang, 2010عالوه بر این ،استفاده از نانوکپسولهای مبتنی بر لیپید مانند نانولیپوزومها ،نانو کیلیت کنندهها و
آرکئوزومها 2به عنوان سیستم رسانش نانو مقیاس برای غذاداروها ،آنزیمها ،افزودنیهای غذایی ،و مواد ضدمیکروبی گزارش
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شده است ( .)Mozafari et al., 2002; Mozafari et al., 2002نانوکپسوله کردن پروبیوتیکها برای هدف قرار دادن
بخش خاصی از دستگاه گوارش نیز انجام شده است (.)Vidhyalakshmi et al., 2002
افزودنیها و کامپوزیتهای نانو مقیاس غیرآلی مانند نقره ،آهن ،کلسیم ،منیزیم ،سلنیم ،و سیلیکا به عنوان نگهدارنده
و افزودنی برای بهبود طعم و مزه مورد استفاده قرار گرفتهاند .عالوه بر این ،مخلوط میکرو کرههای سیلیکا ژل و سیلیکا
تیوسولفات به دلیل داشتن فعالیت ضدمیکروبی طوالنی مدت استفاده میشود ( .)Gupta and Silver, 1222مثالی از
کاربرد نانوذرات استفاده از پلی پپتید  -εپلی لیسین به عنوان یک مادة ضد اکسایش برای محافظت روغن در برابر اکسایش
است .نانوذرات پلی لیسین بسیار کوچکتر از نانوذرات فیتوگلیکوژن اُکتنیل سوکسینات هستند و میتوانند در فضای بین آنها
قرار گیرند ( Vargas .)Scheffler et al., 2010و همکاران ( )2002طراحی یک نانو پوشش برای استفاده به عنوان حامل
مواد اولیه حین فرایند کپسوله کردن را گزارش کردند .فیلمهای خوراکی مبتنی بر کیتوسان با استفاده از نانوذرات تهیه شده از
مونت موریلونیتها ،نقره یا نقره زئولیت به دست آمد (.)Rhim et al., 2002
از طرف دیگر ،استفاده از نانو مواد کپسوله شده در کشاورزی برای تولید مواد شیمیایی زراعی با فرموالسیون نانو مانند
آفتکُشها ،کودها ،زیستکُشها و در داروهای دامپزشکی افزایش یافته است .کارایی و دوام این نانوکپسولها اثبات شد و آنها
می توانند در آزادسازی کنترل شدة مواد اولیة فعال کمک کنند .نانوکپسولها در غذای حیوانات میتوانند برای قرارگیری نانو
افزودنیها ،مواد ضدمیکروبی و ترکیبات سم زدا مانند بیندرهای مایکوتوکسین استفاده شوند .استفاده از نانوحسگرها برای
تشخیص عوامل بیماریزای حیوانی جنبه ای دیگر از کاربرد نانوذرات در کشاورزی است .اخیراً ،نانوکپسولها و نانو امولسیونها
برای تولید نانو آفتکُشهایی مانند محصوالت حاوی نانوذرات خالص مهندسی شده مانند فلزات ،اکسیدهای فلزی ،و نانو رُسها
استفاده شده است (.)Kahand Hofmann, 2012; Kookana et al., 2012
 .2-4نقره زئولیت
یکی دیگر از کاربردهای مهم نانوذرات نقره استفاده از آن به شکل نقره زئولیت است .نقره زئولیت از اختالط فلزات قلیایی
خاکی با آلومینوسیلیکات بلوری به دست میآید ،که از طریق روش تبادل یون تا حدی با یونهای نقره جایگزین میشود .در
واقع ،فعالیت ضدمیکروبی نقره زئولیتها عمدتاً ناشی از قابلیت نقره برای تولید گونههای فعال اکسیژن )ROS( 2است که
مسئول مرگ سلولی هستند ( .)Inoue et al., 2002سرامیکهای پوشش داده شده با نقره زئولیت به عنوان عوامل
ضدمیکروبی در بسیاری از کاربردها مانند نگهدارندههای مواد غذایی ،ضدعفونی کردن محصوالت پزشکی و گندزدایی مواد
استفاده میشوند ( .)Kawahara et al., 2000; Matsumura et al., 2002نانوکامپوزیتهای مبتنی بر نقره در مقایسه
با مواد مبتنی بر زئولیت فعالیت ضدمیکروبی پایدارتری را نشان میدهند ،بنابراین برای بستهبندی مواد غذایی و دستیابی به
ماندگاری طوالنی مدت مناسبتر هستند (.)Egger et al., 2002

 .3نانوفناوری در بستهبندی مواد غذایی
نقش حیاتی نانوفناوری در فرایند بستهبندی مواد غذایی به عنوان بزرگترین کاربرد تجاری در بخش مواد غذایی در نظر گرفته
شده است ( .)Chaudhry et al., 2010در سالهای اخیر ،تحقیقات و نوآوری در زمینة بستهبندی مواد غذایی افزایش یافته
است و مواد مختلفی مبتنی بر فیلمها ،نانو لولههای کربنی و نانو پوششهای مومی برای برخی مواد غذایی توسعه یافته است.
استفاده از نانوذرات ممکن است در تولید موادی جدید برای بستهبندی مواد غذایی با خواص مکانیکی ،نفوذناپذیری و
ضدمیکروبی بهبود یافته و ماندگاری باالتر کمک کند ( Chaudhry et al., 2002; Mihindukulasuriya and Lim,
 .)2012عالوه بر خاصیت ضدمیکروبی ،نانوذرات میتوانند به عنوان حامل برای رسانش مواد ضد اکسایش ،آنزیمها ،چاشنیها،
reactive oxygen spicies
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عوامل ضد قهوه ای شدن و مواد دیگر برای افزایش ماندگاری ،حتی بعد از باز شدن بسته ،مورد استفاده قرار گیرند ( Cha and
 .)Chinnan, 2002; LaCoste et al., 2002; Weiss et al., 2002نانو مواد غیرآلی برخی فلزات و اکسیدهای فلزی
مانند نقره ،آهن ،تیتانیوم دی اکسید ،اکسیدهای روی ،منیزیم اکسید و همچنین سیلیکون دی اکسید و نانوذرات کربن به
عنوان عوامل ضدمیکروبی در بسته بندی مواد غذایی و در برخی موارد به عنوان مکمل غذایی مورد استفاده قرار گرفتهاند
( TiO2 .)Sekhon, 2010بطور گسترده ب ه عنوان یک عامل ضدعفونی کننده مورد استفاده قرار گرفته است ،چون گونههای
فعال اکسیژن زیادی تولید میکند که برای میکرو ارگانیزمهای بیماریزا سمّی هستند .فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره در
صورت ترکیب با تیتانیوم دی اکسید و نانو لولههای کربنی به ترتیب در برابر گونههای  E. coliو  Bacillus cereusافزایش
قابل توجهی مییابد ( .)Krishna et al., 2002نانوذرات  TiO2دوپ شده با نقره نیز باعث غیرفعال شدن گونههای B.
 cereusروی سطوح آلومینیومی و پلی استر میشوند ( )Vohra et al., 2002و در صورت کاربرد در فیلترهای هوا باعث
تخریب باکتریهای قابل انتقال توسط هوا و قارچها میشوند ( .)Vohra et al., 2002پایدارسازی نانوذرات نقره با  SDSیا
 PVPباعث افزایش فعالیت ضدمیکروبی در برابر  E. coliو  Staphylococcus aureusمیشود .بنابراین ،برای جلوگیری
از رشد عوامل بیماریزای غذایی و باکتریهای فاسدکنندة مواد غذایی ،سطوح یخچال و ظروف نگهداری مواد غذایی با
نانوذرات نقره پوشش داده میشود (.)Cho et al., 2002
اثر نانوذرات  TiO2فعال شده با نور  UVدر برابر برخی عوامل بیماریزای غذایی مانند Salmonella
 Vibrio parahaemolyticus ،choleraesuisو  L. monocytogenesگزارش شده است (.)Kim et al., 2002
دیسپرس کردن نانوذرات  TiO2با استفاده از تابش فراصوت در فیلمهای  EVOHو فعال شدن خواص باکتریکُشی آن در اثر
نور در برابر  2میکرو ارگانیزم مسموم کنندة مواد غذایی توسط  Cerradaو همکاران ( )2002گزارش شده است .از دیگر
نانوذرات دارای فعالیت ضدمیکروبی مورد استفاده در بستهبندی مواد غذایی میتوان به Stoimenov et al., ( MgO
 ،)Emamifar et al., 2011( ZnO ،)Yoon et al., 2002; Cioffi et al., 2002( Cu2O ،)2002و کیتوسان ( Qi
 )et al., 2002; Tan et al., 2012و همچنین نانو لولههای کربنی ( )Kang et al., 2002; Kang et al., 2002اشاره
کرد .استفاده از پوشش کلوئیدی مبتنی بر نشاستة پر شده با نانوذرات ضدمیکروبی نیز برای بستهبندی مواد غذایی گزارش
شده است ( .)Boumans, 2002فعالیت ضدمیکروبی نانو رُس بعد از جایگزینی یونهای سدیم مونت موریلونیتها با یونهای
نقره و دیسپرس شدن در پلی ( -εکاپروالکتون) ( )Incoronato et al., 2011یا پلی (الکتیک اسید) به شدت افزایش یافت.
اخیراً Gu ،و همکاران ( )2002دریافتند که اتصال کواالنسی مولکولهای وانکومایسین 2روی نانوذرات طال باعث افزایش فعالیت
آن در برابر باکتری مقاوم به وانکومایسین میشود .نانوذرات پلی استایرن پوشش داده شده با لیزوزیم و عاملدار شده با پادتن-
های گزینشپذیر فعالیت ضدباکتری را در برابر  )Yang et al., 2002( L. monocytogenesنشان دادند Bi .و همکاران
( )2011نشان دادند که فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات فیتوگلیکوژن در برابر  L. monocytogenesدر زمان استفاده از
نیسین 2افزایش مییابد.
 .3-9نانوكامپوزیتها
توسعة نانوکامپوزیت ها یکی از مهمترین کاربردهای نانوذرات در صنایع غذایی است .تولید مواد نانوکامپوزیتی برای کاربرد در
بستهبندی و پوششدهی مواد گزارش شده است (.)Pinto et al., 2012; Mihindukulasuriya and Lim, 2012
 )2011( Duncanکاربرد پرکنندههای نانو مقیاس بیاثر مانند نانو پالکتهای رُس و سیلیکات ،نانوذرات سیلیکا ( ،)SiO2نانو
لوله های کربنی ،گرافن ،نانو بلورهای نشاسته ،نانو الیاف یا نانو ویسکرهای سلولزی ،نانوذرات کیتین یا کیتوسان و دیگر مواد
غیرآلی را در یک ماتریس پلیمری شرح داده است .کاربرد این مواد در ماتریس پلیمری باعث کاهش وزن ،افزایش استحکام،
vancomycin
nisin
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ایجاد مقاومت حرارتی ،بهبود خواص حرارتی ،و نفوذپذیری کمتر در برابر گازها میشود .توسعة نانوکامپوزیتها (حاوی حداکثر
 w/w 2%نانوذرات) گزارش شده است ( .)Llorens et al., 2012کاربرد نانوذرات نقره در ماتریس پلیمری تمایل به استفاده
از نانوکامپوزیتها برای بستهبندی را افزایش میدهد ( .)Duncan, 2011نانوکامپوزیتهای پلیمری حاوی سیلیکات با
نفوذناپذیری ،استحکام فیزیکی ،و پایداری حرارتی بهتر توسعه یافتهاند (.)Holley, 2002; Brody, 2002; Doyle, 2002
 Aroraو  )2010( Paduaتولید پرکنندههای نانو مقیاس مانند مونت موریلونیت ،رُسهای کائولینیت ،و نانو صفحات گرافیت
را برای بهبود نفوذناپذیری بستهبندی مواد غذایی بررسی کردند .استفاده از نانو لولههای کربنی در بستهبندی برای خارج کردن
کربن دی اکسید یا جذب بوهای نامطلوب گزارش شده است ( .)Sinha et al., 2002استفاده از نانو رُس (بنتونیت) در
نانوکامپوزیت حین تولید بطریها و دیگر مواد بسته بندی باعث بهبود نفوذناپذیری در برابر گاز ،جلوگیری از نفوذ اکسیژن و
رطوبت ،و جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی میشود Lagarón .و همکاران ( )2002گزارش کردند که استفاده از نانوذرات
رُس در یک کوپلیمر اتیلن -وینیل الکل و همچنین در پلیمر زیستی پلی الکتیک اسید باعث بهبود خواص نفودناپذیری در
برابر اکسیژن و افزایش ماندگاری محصوالت غذایی میشود .استفاده از نانو ُرسهای اصالح شدة آلی در ماتریس پلیمری برای
افزایش استحکام مکانیکی و ایجاد خواص نفوذناپذیری در برابر گاز ،ترکیبات فرّار یا رطوبت گزارش شده است ( Chaudhry
.)et al., 2002
نانوکامپوزیتهای مبتنی بر پلیمر زیستی نسبت به پالستیکهای متداول مزایای زیست محیطی را فراهم میکنند.
اخیراً )2012( Othman ،انواع مختلفی از پرکنندههای نانو مقیاس و پلیمرهای زیستی قابل استفاده برای تولید کامپوزیتهای
زیستی مناسب در کاربردهای بستهبندی مواد غذایی را گزارش کرده است )2012( Goyaland Goyal .طراحی
نانوکامپوزیت زیست تخریبپذیر با استفاده از پلیمرهای زیستی نشاسته ،پلی الکتیک اسید ( )PLAیا پلی هیدروکسی
بوتیرات ( )PHBرا شرح داده است .پلیمرهای زیستی بسیاری مانند پلی آمیدها ( ،)PAنایلونها ،پلی اولفینها ،پلی استایرن
( ،)PSکوپلیمر اتیلن وینیل استات ( ،)EVAرزینهای اپوکسی ،پلی اورتان ،پلی ایمیدها و پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETدر
طراحی نانوکامپوزیتهای حاوی نانو رُس مورد استفاده قرار گرفته است Ray .و همکاران ( )2002گزارش کردند که زمانیکه
نانو پرکنندهها در پلیمر زیست سازگار  PLAدیسپرس شوند ،سرعت تخریب زیستی نانوکامپوزیت زیستی  PLAنسبت به
 PLAخالص افزایش مییابد.

 .4نانوفناوری و ایمنی مواد غذایی
 .4-9نانوحسگرها و نانو الکها
استفاده از نانوذرات در توسعة نانوحسگرها برای تشخیص آالیندهها و عوامل بیماریزا در سیستم غذایی یکی دیگر از
کاربردهای نانوفناوری است .نانوحسگرهای سفارشی برای آنالیز مواد غذایی ،چاشنیها و رنگها ،آب آشامیدنی و تشخیصهای
بالینی توسعه یافته است ( .)Li and Sheng, 2012در واقع ،نانوذرات میتوانند به عنوان مبدل نانوساختار حسگرهای زیستی
استفاده شوند ( Nakamura .)Vo-Dinh et al., 2001و  )2002( Karubeاخیراً تحقیقات در زمینة حسگرهای زیستی
را مرور کردهاند .نانوحسگرهای مورد استفاده در بستهبندی مواد غذایی میتواند در تشخیص هرگونه تغییر فیزیکی ،شیمیایی یا
حتی زیستی حین فاز فراوری مواد غذایی کمک کند .بستهبندی هوشمند با استفاده از نانوحسگرها و نانو دستگاههای خاص
برای تشخیص سموم ،عوامل بیماریزای غذایی و مواد شیمیایی توسعه یافته است ( Cheng et al., 2002; Dingman,
 .)2002; Lerner et al., 2011; Yang et al., 2011اخیراً Mihindukulasuriya ،و  )2012( Limکاربرد نانوفناوری
در طراحی بستهبندیهای هوشمند برای بهبود جنبههای ارتباطی بسته را گزارش کردند .این بستهبندی هوشمند میتواند
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باعث افزایش کارایی انتقال اطالعات حین توزیع شود .پاسخ ایجاد شده در نتیجة تغییرات مرتبط با عوامل محیطی داخلی یا
خارجی از طریق حسگر خاصی ثبت خواهد شد.
اخیراً ،نانوفناوری امکان طراحی نانوحسگرهایی برای تشخیص عوامل بیماریزا یا سموم غذایی را فراهم کرده است
( .)Doyle et al., 2012تشخیص اِنتِروتوکسین  Bگونههای  Staphylococcusبا استفاده از تراشههای پلی (دی متیل
سیلوکسان) ( )PDMSپوشش داده شده با غشاهای دوالیة ساپورت شده و تقویت شده )r-SBM( 10و پادتنهای مخصوص
سم مورد نظر نمونهای از این موارد است ( Rivas .)Dong et al., 2002و همکاران ( )2002روش ایمنیسنجی ساندویچی
با استفاده از مهرههای مغناطیسی 11را که مبتنی بر نانو وزیکولهای -G 12لیپوزوم است برای تشخیص ،E. coli O122:H2
گونههای  Listeria monocytogenes ،Salmonellaدر مواد غذایی توسعه دادند .میکرو ارگانیزمهای بیماریزای دیگر
با نوع خاصی از ایمنیسنجی جاذب 12و با استفاده از نانو وزیکولهای  -Gلیپوزوم تشخیص داده شدند ( Chen and Dust,
 .) 2002عالوه بر این ،نانوذرات به عنوان نانو الک برای فیلتر کردن باکتریها نیز استفاده شدهاند .نانوذرات در کشاورزی به
عنوان نانوحسگرهای هوشمند با قابلیت پاسخ نسبت به شرایط مختلف برای اعالم تغییر شرایط استفاده میشوند.
از طرف دیگر ،اخیراً تشخیص سموم باکتریایی با استفاده از نانوذرات گزارش شده است (.)Zhu et al., 2012
حسگرهای زیستی متعددی برای تشخیص رایجترین عوامل بیماریزای غذایی مانند E. ، Listeria monocytogenes
 coliو گونههای  Salmonellaو همچنین مایکوتوکسینها در مواد غذایی طراحی شده است ( Duran and Marcato,
 .)2012کاربرد نانوذرات برای تشخیص عوامل بیماریزای غذایی و سموم آنها گزارش شده است ( Burris and Stewart,
 .)2012عالوه بر این ،آفالتوکسینهای 12تولید شده توسط  Aspergillus flavusو  A. parasiticusکه باعث آلودگی
محصوالت غذایی میشوند را میتوان با استفاده از حسگر ایمنی نانوذرات طالی مغناطیسی تشخیص داد (.)Tang, 2002

 .4-2جنبههای سمشناسی نانوذرات در مواد غذایی
با وجود مزایای متعدد نانوذرات در صنایع غذایی ،نگرانیهای زیادی در مورد سمّیت و اثرات زیست محیطی آنها وجود دارد.
جنبههای اصلی مربوط به دسترسپذیری زیستی ،رفتار ،رسوبدهی و سمّیت نانوذرات در محیط زیست توسط  Klaineو
همکاران ( ) 2002شرح داده شده است .تماس مستقیم مصرف کننده با نانوذرات بکار رفته در صنایع غذایی مشکالت جدی را
برای سالمت انسان ایجاد میکند .تا زمانیکه پیوند بین نانوذرات و بستهبندی مواد غذایی برقرار باشد ،مصرف کننده در معرض
مقدار محدود یا بسیار کمی قرار دارد .با این حال ،انتقال نانوذرات از بستهبندی به بدن انسان ریسک باالیی دارد .اثرات
بهداشتی و ایمنی مربوط به استفاده از نانوذرات توسط  Teowو همکاران ( )2011گزارش شده است .آنها مسیرهای ورود،
نحوة جذب و توزیع نانوذرات در بدن انسان را با تأکید بر سمّیت سلولی 12و سمّیت ژنتیکی 12شرح دادند .درک رفتار و مکانیزم
عمل نانوذرات در سیستمهای زیستی برای توسعة نانوفناوری ایمن توسط  )2011( Starkشرح داده شده است .اخیراً ،گزارش
شده است که نانوذرات  TiO2میتوانند تغییرات تومور مانندی را در سلولهای انسان ایجاد کنند ( ;Sanders et al., 2012
 .)Valdiglesias et al., 2012; Botelho et al., 2012ارزیابی سمّیت نانوذرات فلزی توسط  Schrandو همکاران
( )2010بررسی شده است .آنها نشان دادند که با کاهش اندازة ذرات میزان سمّیت افزایش مییابد .تکنیکهای جدید نشان
داده است که نانوذرات واکنشپذیری باالتر و قابلیت بیشتری برای عبور از موانع غشایی و منافذ موئینه دارند ،در نتیجه می-
10
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توانند باعث ایجاد خواص توکسیکوسینتیک 12و توکسیکودینامیک 12مختلف شوند .برخی نانوذرات با پروتئینها و آنزیمها
برهمکنش دارند و با ایجاد تنش اکسایشی و تولید  ROSباعث تخریب میتوکندری 12و آپوپتوز 20میشوند ( Hajipour et
 .) al., 2012متأسفانه ،مطالعات انسانی کمی در مورد سمّیت نانوذرات انجام شده است ،اگرچه مطالعات اولیه روی حیوانات
سمّیت برای کبد ،کلیهها ،و سیستم ایمنی را نشان داده است .بنابراین ،مطالعات ارزیابی ریسک برای نشان دادن اثرات منفی
نانوذرات روی سالمت انسان باید انجام شود.

 .5قوانین و مقررات
با وجود مزایای متعدد نانوذرات در صنایع غذایی ،نگرانیهای زیادی در مورد سمّیت و اثرات زیست محیطی آنها وجود دارد .به
دلیل پیامدهای منفی ورود نانوذرات به بدن انسان ،ارزیابی خطرات احتمالی برای سالمت انسان ضرورت داردHalliday .
( )2002اشاره کرد که مقررات اتحادیة اروپا برای مواد غذایی و بستهبندی آنها روش ارزیابی ریسک و استانداردهای ایمنی
خاصی را پیشنهاد کرده است که باید قبل از معرفی غذاهای نانو به بازار برآورده شوند .در ایاالت متحده ،غذاهای نانو و اغلب
بستهبندیهای مواد غذایی توسط  USFDAکنترل میشود ( .)Badgley et al., 2002درحالیکه در استرالیا ،افزودنیها و
مواد اولیة غذاهای نانو توسط ادارة استانداردهای غذای استرالیا و نیوزیلند ( )FSANZو بر اساس کد استاندارد مواد غذایی
کنترل میشود ( .) Bowman and Hodge, 2002افزایش مسائل نظارتی باعث تنظیم مقررات در بسیاری از کشورها برای
مدیریت ریسک مربوط به غذاهای نانو شده است (.)Cushen et al., 2012; Tinkle et al., 2012
اخیراً ،مقرراتی در  EUتصویب شده است که طبق آن هر مادة اولیة غذایی به دست آمده از کاربرد نانوفناوری باید
قبل از اخذ مجوز مصرف تحت ارزیابی ایمنی قرار گیرد ( ،)Cubadda et al., 2012و غذاهای نانو و مواد اولیة غذایی جدید
نیز طبق مقررات غذاهای جدید  EC 222822ارزیابی خواهند شد .عالوه بر این ،افزودنیهای غذاهای نانو که قبل از سال
 2002مجوز دریافت کردهاند و مواد بستهبندی باید تحت برنامة ارزیابی مجدد توسط  EFSAقرار گیرند .در بسیاری از
کشورهای دیگر ،به دلیل اطالعات ضعیف در مورد مواجهه ،دسترسپذیری و سمّیت نانوذرات برای انسان ،مقررات کاملی در
مورد ایمنی مواد غذایی وجود ندارد .در واقع ،ایجا د یک سیستم نظارت بین المللی در زمینة استفاده از نانوذرات یک نیاز فوری
به حساب میآید.
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