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Abstract 

 

Background and purpose: Mycotoxins are a group of toxic compounds produced by several 

species of fungi and aflatoxins are the most important toxins. M1 and M2 which are derivatives of 

aflatoxin B1 and B2 are resistant against thermal changes, such as pasteurization, sterilization and 

autoclave and their concentration will not decrease. They are transmitted to humans by milk and milk 

products and threaten the health of human and society. The aim of this study was to determine aflatoxin 

M1 in buffaloes milk in Ahvaz and Karoon, Iran using ELIZA method. 

Materials and methods: In a cross-sectional study, 60 milk samples were randomly collected 

from two farms with large number of buffalos, in autumn. ELISA method was used to evaluate of 

aflatoxins the samples. 

Results: The average level of aflatoxin M1 in two selected locations was (155.91 ng/l) which 

was more than standard level in Iran and the Codex Alimentarius. 

Conclusion: According to this research, there was a strong relationship between presence of 

toxin in milk with the animals’ diet and method of storing their foods. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكــــــزشـــوم پـــــلـــگاه عـشـــــه دانـــلــــمج

 (642-612)   5931سال    بهمن   541بيست و ششم   شماره دوره 

 643     5931، بهمن  541اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شم               

 پژوهشی

 در شیر گاومیش با استفاده M1 بررسی سم آفالتوکسین
 از روش ایمنواسی

 
    1حوریا غریبی

   2افشین تکدستان   

   3عبدالکاظم نیسی    

    1حمیده رضازاده    

 5حسن کوهپایی   

 چکیده
هاا توییاد های متعددی از قارچکه توسط گونه بودهها گروهی از ترکیبات سمی طبیعی مایکوتوکسین و هدف: سابقه

که  هستند 2Bو 1B هایآفالتوکسینمشتقاتی از  2Mو 1Mهای آفالتوکسینها است.ترین آنها مهمکه آفالتوکسین شوندمی
در نتیجاه  للتات  داده نشاان مقاوماتکردن  اتوکالوو  استریلیزاسیون کردن، پاستوریزه قبیل از حرارتی در مقابل تغییرات

وسط شیر و محصوالت یبنای باه انساان منتقال شاده و ساالمت انساان و اامعاه را باه   ار کند یذا تها کاهش پیدا نمیآن
های دو شهرستان اهواز و کارون با استفاده از در شیر گاومیش 1Mاندازد. هدف از انجام این م ایعه بررسی آفالتوکسینمی

 روش االیزا بوده است.
تارین را  را در دو دامداری که بیش2طور اتفاقی از نه شیر بهنمو 06 تحلیلی -م ایعه توصیفی در این ها:مواد و روش
 موااود در  بارای تعیاین آفالتوکساین االیازا آوری شد و روشماه از فصل پاییز)مهر، آبان، آذر( امع 3من قه داشتند و در

 شد. های شیر گاومیش استفادهنمونه
و من قه نامبرده طی سه ماه متواییاز حد مجاز استاندارد های ددرکل نمونه 1M آفالتوکسین میانگین للتت سم ها:یافته

 ( بود.ng/l 19/911) ترو سازمان لذا بیش )کدکس( ایران، اتحادیه اروپا
های انجام شده در م ایعه حاضر راب ه تنگاتنگی بین نوع ایره لذایی و روش نگهداری  وراک طبق بررسی استنتاج:

 .دام با میزان سم در شیر واود داشت
 

 ، شیر، ایمنی لذا، االیزا1M آفالتوکسینژه های کلیدی: وا
 

 مقدمه
 باودهها گروهی ازترکیبات سمی طبیعی مایکوتوکسین
. شاوندهاا توییاد مایهای متعددی از قارچکه توسط گونه
 کاه مقاومی هساتند های ثانویه نسبتاًمتابوییت این ترکیبات

در لاذای انساان و حیواناات  نتوانند سبب آیاوده شادمی

سااازی مااواد لااذایی ذ یاارهو فرآیناادهای توییااد، انتقااا  
تاااوان مااایهاااا تااارین مایکوتوکساااینمهاااماز  .(9)شاااوند

ناام را و زیرایناون  Aآفالتوکسین، پااتویین، اکراتوکساین 
 هااین سم .(2)اندها بودهترین آنمهم هاآفالتوکسینکه  برد

 
  E-mail:afshin_ir@yahoo.com        های زیست محی ی ات فناوریمرکز تحقیق ،دانشگاه علوم پزشکی اندی شاپور اهواز اهواز: -افشین تکدستانمولف مسئول: 

 ، ایراناهواز ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اندی شاپور اهوازمهندسی بهداشت محیط، دانشجوی ارشد . 9
 ، ایراناهواز ،شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی اندی، های زیست محی ی مرکز تحقیقات فناوری ،دانشیار. 2
 ، ایراناهواز ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اندی شاپور اهوازگروه مهندسی بهداشت محیط،  ،استادیار. 3
 ، ایرانتهران ،شهید بهشتی ، دانشکده سالمت ، دانشگاه علوم پزشکیدانشجوی ارشد ایمنی و محیط زیست. 4
 : 21/1/9311تاریخ تصویب :               3/99/9314 تاریخ ارااع اهت اصالحات :             22/96/9314 تاریخ دریافت 
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 گاوميش رشي در M1 آفالتوکسين سم بررسي
 

 5931، بهمن  541دوره بيست و ششم، شماره                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                      612

،  1B هاایانواع مختلفی دارندکه عبارتند ازآفالتوکساین

2B  ،1G  ،2G  ،1M 2 وM ای هاای رشاتهتوسط قاارچ که

 هایآفالتوکسین .(3،4)شوندانس آسپرژیلو  تویید می

1M  2وM  1 هاایآفالتوکسینمشتقاتی ازB 2 وB  هساتند 

 شااکل انسااان باادن در  P4501A2آناازیم توسااطکااه 

ای مویااد هااای رشااتهتوییااد قااارچ هنگااام .(1)گیرناادماای

آن  Hydroxy-4  وراک دام مشاتقدر  1Bآفالتوکسین 

کاه همانناد  توییاد شاددر شایر  M1 یعنی آفالتوکساین

زایاای ی و ساارطانناثاارات هپاتوتوکساای 1B آفالتوکسااین

 حرارتای مقابل تغییارات در M1 آفالتوکسین .(1-0)دارد

کاردن  اتوکالو استریلیزاسیون، کردن، پاستوریزه قبیل از

للتات  و داده نشان مقاومت فرآوری هایروش دیگر و

 زیساتی اثرات ترینمهماز  .(96-93)کندآن کاهشی پیدا نمی

 و RNA سانتز از الاوگیریتاوان باه می هاکسینآفالتو

، کباد سارطان ایجااد کبادی، اعما  در ا تال  پروتئین،

 افازایش میازان در تقلیل لذایی، مواد تبدیل ضریب کاهش

 تضاعی  ،شیری گاوهای در شیر تویید کاهش روزانه، وزن

 یتحساسا افازایش و حیاوانی هاایگوناه ایمنای سیستم

 مجاامع .(94-91)اشاره نماود عفونی هایبیماری به نسبت

 مجااز حاداکرر بهداشات اهاانی ساازمان و ایمللایباین

تااا  16 را یبناای محصااوالت و در شاایر M1آفالتوکسااین 

166 ng/l  و اروپااایی کمیتااه .(92،91)اناادنمااودهتعیااین 

 در M1آفالتوکساین  مااکزیمم میازان کادکس، لذایی

 ng/kg16را  شایری محصاوالت ساایر و ماایع  اام، شیر

(µg/l 61/6) موسسهدر حایی که  .(26)نموده است تعیین 

 حاد ،دارو و لاذا توصیه سازمان طبق نیز ایران داستاندار

 اعاالم lµg/ 9/6  اام شایر در را 1Mآفالتوکساین  مجاز

 1M های اندازه گیری آفالتوکسینروش .(29)است کرده

های لاذایی عباارت از کرومااتوگرافی ماایع باا در ایره

(، GC) گااااز کرومااااتوگرافی(، HPLC) کاااارایی بااااال

 هااایروش و (TLC) نااازک الیااه بااا کروماااتوگرافی

روش  کااه (22-20)باشاادماای ELIZAماننااد  ایمونواساای

االیزا به دییل دقت بااال و صارفه ااویی در ایان م ایعاه 

 انتخاب شد.

با تواه به نقش شیر و فرآورده های آن در تغذیه و 

سالمت اامعه، ایمنی و بهداشت در این  صوص بسایار 

 یکای 1Mچنین سم آفالتوکساین ت. همحایز اهمیت اس

معضالت بهداشتی کشورهای در حا  توسعه از امله  از

باشد. شایان ذکر است که اساتان  وزساتان کشور ما می

و میاازان  (21)در رتبااه او  پاارورش گاااومیش قاارار دارد

مصرف عمده شیر و محصوالت یبنی ایان اساتان توساط 

شاود. بناابراین هادف از ایان ها تامین مایداریگاومیش

های دو در شیر گاومیش  1Mم ایعه بررسی آفالتوکسین 

 تارینمن قه مشعلی و گاومیش آباد در ماه پاییز کاه حساا 

 باشد بوده است.های موید میماه از نتر رشد قارچ
 

 و روش هامواد 
تحلیلای و از اانس  -ناوع توصایفی از م ایعاه این

تااا  9313در مهرماااه سااا   .باشاادمق عاای ماای –ای پایااه

آوری های سنتی اهت اماعسا  دامداری آذرماه همان

من قه گاومیش آباد و مشعلی که بر  2نمونه به ترتیب در 

کشاااورزی اسااتان  طبااق آ اارین آمااار سااازمان اهاااد

 هایترین تعداد را  گاومیشیش( ب9321 وزستان )سا 

، انتخاااب شاادند. هاار ماااه از دو (21)اهااواز را دارا بودنااد

ترین را  گاومیش در دو دامداری انتخابی )دارای بیش

آوری شاد. شیر اماع ml 926 ب ری  96من قه مذکور( 

 ها در شرایط سرد و دور از ناور آفتااب نگهاداریب ری

(c0 4 شدند و سپس به آزمایشگاه منتقل و تحت دماای )

c0 26- 06یان ترتیاب در فریزر نگهداری گردیدند. به ا 

ماهااه فصاال پاااییز )مهاار، آبااان، آذر(  3نمونااه شاایر در 

ها با شرایط یکساان از فریازر آوری شد. همه نمونهامع

 و سپس مورد آناییز قرار گرفتند.  ارج شدند

 96های شیر سرد باه مادت سازی نمونهاهت آماده

ساانتریفیوژ شادند و   c0 4در   g ×2000 دقیقه با سرعت

اردک، چربای روی سا ش شایر زا سپس توسط یک کا

از شایر بادون چربای اهات  µl 966. در انتها شدحذف 

 هاا بارساازی معارفبعد از آماده آناییز االیزا اداسازی شد.

 - .EuroProxima B.V) طبق دستورایعمل شرکت ساازنده
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 حوریا غریبی و همکاران     

 615     5931، بهمن  541مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي               

 پژوهشی

هاا باا سا ت کشور هلند( محتویات هر یک از چاهاک

کوتااه  های میکروتیتر باا یاک حرکاتبرگرداندن پلیت

از محلاو  شستشاو  µl 366 ها باعمودی  ایی و چاهک

و هاا پلیاتباار تکارار گردیاد.  3پر شد. این چر ه شستشو 

ها توسط حرکات عماودی ساریع  اایی شادند. چاهک

و باا حرکتاای محکاام شااد گذاشاته  پلیات روی دسااتما 

تکانده شد. سپس بااقی ماناده محلاو  شستشاو از پلیات 

در  M1 آفالتوکساین میازان سانجشاهات   ارج شد.

از دستگاه اییزا )رقابتی( استفاده گردید به  های شیرنمونه

کننااده در اسااتاندارد بااافر رقیااق µl 100ایاان ترتیااب کااه 

 اساااتاندارد صااافر در  µl966 و )بالناااک( 1A چاهاااک

محلاو  اساتاندارد  µl966ساپس ریخته شد.  1B چاهک

، 21/0 بااه میاازان 1H تااا 1C در چاهااک 1Mآفالتوکسااین 

 µl966 ریخته شد و pg/ml 266و  966،  16،  21، 1/92

هاای میکروتیتار هر نموناه محلاو  در ماابقی چاهاک از

پلیت تزریق گردید و پلیت میکروتیتار بارای چناد ثانیاه 

سااعت در تااریکی و  9کوتاه تکان داده شد و به مادت 

 گراد( انکوبه گردید.دراه سانتی 21تا  26در دمای اتاق )

بار توسط  3میکروتیتر پلیت تخلیه شد و  سپس محلو  از

از  µl966 شااد. در ادامااه کاااربااافر شستشااو، شستشااو داده 

هاا ااز باه هماه چاهاک (HRP-Aflatoxin M1)کنژوگاه

تزریق گردید و پلیت میکروتیتار بارای چناد  1A چاهک

دقیقه در تاریکی  36ثانیه کوتاه تکان داده شد و به مدت 

( انکوباه دگاراااه ساانتیدر 21تاا  26و در دمای اتااق )

 گردید و دوباره محلو  از میکروتیتر پلیت تخلیاه شاد و 

 µl 966بار توسط بافر شستشو، شستشو داده شد. سپس  3

از محلو  سوبسترا نیاز در هار چاهاک ریختاه شاد و باه 

درااااه  21تاااا  26) دقیقاااه در دماااای اتااااق 36مااادت 

محلو   ازµl  966 گراد( انکوبه گردید. در انتها نیزسانتی

کننده واکنش به هر چاهک اضاافه شاد و میازان متوق 

.  واناده شاد nm416 ااذب بالفاصاله در طاو  ماوج 

و آزمااون  spss16افاازار ناارمبااا هااا تحلیاال داده و تجزیااه

های انجام شد. به دییل این که در داده ANOVAآماری 

هاا ساازی، واریاانسها طبق تست همسانمربوط به گروه

هاای به منتور مقایسه مااه Welchز آزمون برابر نبودند ا

چنین برای مقایساه دو مهر، آبان و آذر استفاده شد و هم

باه  P اساتفاده شاد. Tamhanesها از تسات به دو بین ماه

 .دار درنتر گرفته شدعنوان س ش معنی
 

 یافته ها
باار طبااق منحناای اسااتاندارد بااه دساات آمااده باارای 

هااای از للتاات  1M گیااری للتاات آفالتوکساایناناادازه

 ( به عناوان سا ر افقای و درصاد ااذب ml/pgتلفیقی )

 ( بااه عنااوان سااتون عمااودی، ng 416)در طااو  مااوج 

 درصاد باه دسات 11منحنی با ضریب همبساتگی بااالی 

 (.9آمد )نمودار شماره 

 

 
 

منحنی استاندارد به دست آمده برای انادازه گیاری  : 1نمودار شماره 

 1M للتت آفالتوکسین

 

ی صحت روش االیازا در تعیاین مقادار اهت بررس

طور تصادفی انتخاب نمونه آیوده به M1 ،0آفالتوکسین 

  از بایشانتخاابی  هااینموناه بازیافات شد. نتایج درصاد

 درصد باود کاه ایان نتاایج در926از  ترکم و درصد 06

آزمون  صحت روش نشانه µg/ml9  از ترکم هایللتت

  .(9)ادو  شماره  بود
 

نتایج بررسی صحت روش االیازا در تعیاین مقادار  : 1 جدول شماره

 در شیر 1Mآفالتوکسین 
 

 بازیافت
 نمونه

 مشعلی نمونه گاومیش آباد

62/16 2 92/994 1 

91/991 91 01/20 99 

20/13 21 99/12 22 
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بررساای حساساایت روش االیاازا در تعیااین مقاادار 

 در شیر دام توسط دو فاکتور حد پایینی 1Mآفالتوکسین 

 هاانموناه حد تعیین مقدار کمی( و LODها )تشخیص نمونه

(LOQتوسط شرکت سازنده کیت تعیاین شاد )(22-39). 

 کمیحد تعیین مقدار( و LOD) هاپایینی تشخیص نمونهحد

میانگین  بود. >ppt26و >ppt0تیب ( به ترLOQها )نمونه

گااومیش هاای من قاه نمونه 1M للتت سم آفالتوکسین

 06از  (.3و 2آباد و مشعلی نیز بررسای شاد )اادو  شاماره

حاد  با محادوده للتتای بااالیدرصد(  16نمونه ) 14نمونه 

 06دربوده و محدوده للتتی  (ng/l 966استاندارد ایران )

تاارین مقاادار باایش .بااود ng/l 210/392-20/11 نمونااه از

 در شایر دام من قاه 1M (ng/l41/261)آفالتوکسین میانگین 

تارین مقادار میاانگین مرباوط باه مااه آذر و کاممشعلی 

( در این من قه مربوط باه ng/l14/931) 1M آفالتوکسین

 آفالتوکساینترین مقدار میانگین چنین بیشماه مهر بود. هم

1M (ng/l19/919) گاااومیش آباااد در شاایر دام من قااه 

آفالتوکسین ترین مقدار میانگین مربوط به ماه آذر و کم

1M (ng/l23/964در این م ).ن قه نیز مربوط به ماه مهر بود 

 
در شایر دام در  1Mمیاانگین للتات آفالتوکساین  : 2جدول شماره 

  ( (9313ng/lمن قه مشعلی در ماه های مهر، آبان و آذر سا  
 

    مشعلی(من قه شهرستان اهواز ) 

 میانگین ± انحراف معیار محدوده آیودگی
 تعداد نمونه های 

 مربت باالتر از حد مجاز

 تعداد 

 نمونه مربت

 تعداد 

 نمونه ها
 ماه

 مهر 96 96 96 14/931 ± 632/29 21/963 -91/911

 آبان 96 96 96 01/903 ± 46/41 29/219-01/961

 رآذ 96 96 96 41/261 ± 23/01 21/392-02/999

 کل 36 36 36 31/916 ± 60/10 21/392-21/963

 
در شیر دام من قاه  1Mمیانگین للتت آفالتوکسین :  3جدول شماره 

  ( (9313ng/lدر ماه های مهر، آبان و آذر سا   گاومیش آباد
 

    من قه گاومیش آباد(شهرستان کارون ) 

 میانگین ± انحراف معیار محدوده آیودگی
 تعداد نمونه های 

 ربت باالتر از حد مجازم

 تعداد 

 نمونه مربت

 تعداد 

 نمونه ها
 ماه

 مهر 96 96 0 23/964 ± 01/32 23/911-20/11

 آبان 96 96 2 02/941 ± 26/41 11/222-20/19

 آذر 96 96 96 19/919 ± 23/42 24/211-92/991

 کل 36 36 24 41/949 ± 10/16 24/211-20/11

 

   1Mتوکساااین آفالتااارین مقااادار میاااانگین بااایش

(ng/l 01/916 ) مربوط به ماه آذر و در شیر دام دو من قه

1M (ng/l31/929 )آفالتوکساین ترین مقدار میانگین کم

آمااری نشاان داد مربوط به مااه مهار باود. نتاایج آزماون 

در  اوراک دام  مواود 1Mآفالتوکسین ا تالف میانگین 

آذر مهار و و هاای مهار و آباان های مرباوط باه مااهنمونه

داری معنای چناین ا اتالفهم(. ˂61/6pاست) دار بودهمعنی

من قااه  هااای دودر نمونااه 1Mبااین میااانگین آفالتوکسااین 

 (. ˂61/6pمشاااعلی و گااااومیش آبااااد وااااود داشااات )

های دومن قه مشاعلی در نمونه 1Mمیانگین آفالتوکسین 

 و گاااومیش آباااد در ماااه مهاار، آبااان و آذر بااه ترتیااب 

 01/916± 34/06و 01/911 ± 60/41، 31/929 ± 01/39

های هر دو من قاه در چنین میانگین سم در نمونهبود. هم

 به دست آمد.19/911 ± 12/14سه ماهه فصل پاییز 
 

 بحث
هاای حیاوانی ها در فرآودهمنشا تمامی آفالتوکسین

 هاایالذیه آیوده به سم بوده و حیوانات شیرده آفالتوکسین

1B  2و B  صورت آفالتوکسین آیوده بهرا از طریق لذای 

1M 2و M کنند و سالمت انساان را باه   اربه شیر منتقل می 

حاایز بنابراین پایش و پیشگیری در این زمینه  .اندازندمی

 های سنتی نقش مهمی در تامینداریاهمیت است.گاومیش

یبنی استان  وزستان دارناد و شارایط آب و  محصوالت

 .باشدها مناسب میقارچ هوایی این استان اهت رشد انواع

دو من قه گاومیش آباد و مشعلی کاه  م ایعه این در

 سازمان اهاد کشااورزی  وزساتان 9321بر طبق آمار سا  

در رتبه او  و دوم از نتر تعداد رئو  گاومیش و تویید 

مورد بررسی قارار گرفات.  ،اندشیر گاومیش قرار گرفته

زمانی طوالنی تا  از این نتر که فصل پاییز به دییل فاصله

و شرایط رطوبت و محصوالت کشاورزی زمان برداشت 

 ترین فصالهای مویدحسا دمای مناسب اهت رشد قارچ

 .(32)های این فصل مورد بررسی قرار گرفتماه ،باشدمی

 1Mللتت آفالتوکساین میانگین رین ت دراین م ایعه کم

(ng/l 23/964 مربوط باه من قاه گااومیش آبااد در مااه )

( ng/l 41/261للتت آیودگی )میانگین ترین یشبمهر و 

مربوط به من قه مشعلی در ماه آذر بود کاه علات اصالی 
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 حوریا غریبی و همکاران     

 619     5931، بهمن  541مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي               

 پژوهشی

 چناینهام بود. 1B آیودگی  وراک دام به آفالتوکسین

میاازان ساام در  طورکااه در نتااایج نشااان داده شاادهمااان

های شیر دو من قاه باا کااهش دماا در فصال پااییز نمونه

دهنده تاثیر مربات کااهش دماا در افزایش یافت که نشان

موااود در  1B آفالتوکساین هاای مویاد سامرشد قارچ

 .(21،36،32)  وراک دام بود.

Zheng  در کشاور چاین 2693 و همکاران در ساا 

 را اساتریلیزه شایر نموناه913 در 1M آفالتوکسین واود

 شاایر هاااینمونااه از درصااد 11/14 در نمودنااد. ارزیااابی

 g/Lμ 90/6-660/6 للتات باا 1AFM میازان ،استریلیزه

 هاای نموناه درصد2/10 این بر عالوه شد. داده تشخیص

 سا ش بودناد. مربات 1AFM تست نتر از پاستوریزه شیر

 کاه حاایی در .(33)بود 914/6تا  g/L μ 623/6نیز للتت

 و باوده مربت تست نتر از هانمونه همه حاضر م ایعه در

 کاه باود تاریپاایین محدوده در 1M آفالتوکسین س ش

 نامناساب بسایار نگهاداری شارایط دییال باه تفاوت این

 بود. (33)و همکاران Zheng م ایعه رد دام  وراک

Siddappa  در کشور هند  2692 و همکاران در سا

در بعضی از نموناه هاای شایر را  M1واود آفالتوکسین

هاای کارناتاکاا و  ام و پاساتوریزه در ایایات ،استریلیزه

هاا آن درصاد 32 درمیزان سام تامیلنادو بررسی نمودند. 

ط کدکس و قاوانین بیش تر از حد مجاز تعیین شده توس

 س ش) بود FSSAI (2699) مقررات)ایزامی کشور هند، 

از شاایرهای  درصااد 1/02 درو  (میکروگاارم در ییتاار 1/6

تر از حاد مجااز تشخیصی پایین 1AFM استریلیزه، میزان

در  M1آفالتوکسین  .(34)میکروگرم در ییتر( 62/6) بود

نمونه شیر  ام آنااییز شاده دو ایایات  12از  درصد 0/09

 2/3تااا  9/6للتتاای  محاادودهبااا  وکارناتاکااا و تامیلناااد

 هاانموناه این از درصد3/91 در و بود میکروگرم در ییتر

 میکروگرم 166) هند کشور مجاز حد از باالتر AFM1میزان

 محادوده ضارحا م ایعاه در کاه حاایی در .باود ییتر( در

 9/6-2/6) باود تارپاایین هااگااومیش  ام شیر در للتتی

 کشاور اساتاندارد باا مقایساه در ومیکروگرم در کیلوگرم( 

 حد از ترپایین آیودگی س ش هانمونه درصد 966در هند

 شامل عمده دییل سه تفاوت این که بود هند کشور مجاز

 ناوع اهاواز، و هندوساتان متفااوت هوایی و آب شرایط

 نگهااداری و برداشاات شاارایط و مصاارفی دام وراک اا

  داشت. دام  وراک

 و همکااران unusanای که در ترکیه توسط در م ایعه

نمونه شیر پاستوریزه انجام شاد  921روی  2660در سا  

بودند و میانگین  1Mنمونه شیر آیوده به آفالتوکسین  11

در  .(31)باود 1M ng/l 91/962آیودگی به آفالتوکساین 

آیاودگی در شایر حایی کاه در م ایعاه حاضار میاانگین 

تواند باه دییال شارایط آب و باالتر بوده که این  ود می

هوایی متفاوت )دما و رطوبت( در ترکیه و اهواز و تااثیر 

فاکتورهای محی ی به  صاوص دماا و رطوبات هاوا بار 

 رشد قارچ های موید سم در ایره لذای دام باشد.

 میازان آفالتوکساین 9319صادقی و همکاران در سا  

1M  ر شاایر  ااام، پاسااتوریزه و اسااتریلیزه بررساای درا

 آفالتوکساین میازانباا  راب اه در م ایعات نمودند. نتایج

 باود متفااوت مختلا  شیرهای در استاندارد حد از بیش

 فصال از بیش سرد فصل در موارد تربیش در آیودگی میزان

   وانی داشت.که با نتایج م ایعه حاضر هم (30)بود گرم

 میازان آفالتوکساین 9321صادقی و همکاران در سا  

1M  مواود در شیر ام امع آوری شده برای تحویل به

د. در ناشیر پاستوریزه کرمانشااه را ارزیاابی نمو کار انه

 1/6) کدکس داستاندار از آفالتوکسین میزان نمونه 211

 g/Lμ 29/9 کال ( باالتر بود. میاانگینمیکروگرم در ییتر

بااالترین  بود. بود که بیش از دو برابر استاندارد کدکس

تارین فصل بهار و کام مربوط به  1Mآفالتوکسین  میزان

 باه آیاودگی میازان بینبود و فصل پاییز  مربوط بهمیزان 

 ااودو داریمعنای و فصو  تفاوت 1M آفالتوکسین سم

 در م ایعه حاضر نیز میازان آیاودگی .(31)(˂p 61/6) داشت

نمونه آناییز شده از اساتاندارد  06در  1Mبه آفالتوکسین 

یعنی بایش  11/9کدکس باالتر بوده و میانگین آیودگی 

چناین بااالترین رد کادکس باود. هاماز سه برابر اساتاندا

ترین میزان آیودگی مربوط به ماه سردتر )آذر ماه( و کم

 تار )مهرمااه( باود و میاانگین میزان نیز مربوط به ماه گرم
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 .(˂p 61/6)دار بودیمهر و آذر معن هایآیودگی فقط بین ماه

 ای کااه توسااط عزیاازی و همکاااران در در م ایعااه

میازان آیاودگی شایر باه  در بابل صورت گرفت 21سا  

 و بهمن دی، هایماه پاستوریزه در شیر 1Mآفالتوکسین 

ترتیاب  باه آن میاانگین و باود درصاد صد همگی اسفند

 ( مشاخص1/236)متوسط  ng/l01/234و  92/234،19/222

 ng/l00/229 گردید و میانگین آن بارای شایر اساتریلیزه

های ایعه حاضر صد درصد نمونهدر م  .(32)مشخص شد

بااوده و  1Mشاایر گاااومیش نیااز آیااوده بااه آفالتوکسااین 

میانگین آیودگی در من قه گااومیش آبااد در ساه ماهاه 

بود.  ng/l29/902 و در من قه مشعلیng/l33/941 متوایی

 چنااین میااانگین دو من قااه در سااه ماهااه متااوایی هاام

ng/l 61/911 ساای بااود کااه از میااانگین آیااودگی در برر

تر بود. زیرا م ایعه عزیازی و کم (32)عزیزی و همکاران

در فصل زمساتان صاورت گرفتاه و فاصاله ( 32)همکاران

تار باود و نگهداشت  وراک دام از زمان برداشت بایش

 تری اهت رشد در لذای دام پیدا نماودهها زمان بیشقارچ

تاری در ایاره ها سم بایشتر قارچو به تناسب رشد بیش

چناین شارایط شیر دام منتقل یافتاه اسات. هام تویید و به

این ا تالف نگهداری و نوع لذای مصرفی نیز در میزان 

بین دو من قه مشعلی و گاومیش  حایز اهمیت بوده است.

آباد واقع در دو شهرساتان اهاواز و کاارون میازان رشاد 

مشاعلی باه من قاه در  1M آفالتوکساین للتات میانگین

 علت عمده دوود که این  ود تر بنسبت گاومیش آباد بیش

 دییل نخست نوع ماده لذایی مصارفی در دو من قاه .داشت

 در مشاعلی از. شادبود که به صورت مخلوط استفاده می

شد در استفاده میمخلوط تفایه نیشکر، کاه و سبو  برنج 

حاوی تفایه نیشکر،  حایی که در گاومیش آباد این مخلوط

 ه مشعلی حاوی سابو ایره لذایی من ق .سبو  گندم بود

 ایره لذایی من قه مشعلی حااوی سابو  بارنجو  برنج بود

ترین نتایج نشان داد که این محصو  نیز ازء آیودهو  بود

ها در من قه اهاواز باوده اسات کاه ایبتاه منبع لذایی دام

توان در میازان بااالی چربای سابو  علت این امر را می

دم کاه برنج دانست. این محصو  بر  االف سابو  گنا

درصاد 92تاا  99درصد چربای دارد دارای  1تا  4حدود 

چربی است. این چربی نیز عمدتاً لیار اشاباع باوده و باه 

دییال دوم تفااوت در  .(31)گارددسرعت دچار فساد مای

در گاومیش آباد مواد روش نگهداری  وراک دام بود. 

شد نگهداری می روی پایت در انبارها و لذایی در کیسه

در حااایی کااه در مشااعلی نگهااداری  ااوراک دام روی 

گرفات و ایان  اود باه انجاام مایو اای مرطوب  مینز

 نمود.موید سم کمک شایانی می هایشرایط رشد قارچ

و  م ایعه حاضاردست آمده حاصل از ه تایج بنبنابر 

دیگار در ایان زمیناه پاایش و کنتار  در کلیاه  م ایعات

دییال رطوبات بااال ه فصو  به  صوص پاییز و تابستان)ب

در پااائیز و دمااای باااال در تابسااتان( بساایار حااایز اهمیاات 

شده در دو من قه ناامبرده  های انجامبا بررسی .(46)است

( بین نوع ایره لذایی  وزستان )مشعلی و گاومیش آباد

مواود در شیر راب ه تنگاتنگی  با میزان سم آفالتوکسین

باید ااایگزینی بارای  اوراک دام  واود دارد. بنابراین

پر   ر از امله سبو  بارنج باا الذیاه کام   ار )آرد 

و  گرفتااهنتاار گناادم، کنجایااه آفتااابگردان و لیااره( در 

  وراک دام را درشرایط بهداشتی نگهداری نمود.
 

 سپاسگزاری
 ایاان مقایااه حاصاال پایااان نامااه دوره کارشناساای 

اسات کاه در چاارچوب طارق تحقیقااتی باه شاماره ارشد 

ETRC9302 های زیست مصوب مرکز تحقیقات فناوری

محی ی دانشگاه علوم پزشکی اندی شاپور انجاام شاد. 

گان مقایاه مراتاب تشاکر و قادردانی بدین وسیله نویسند

 ود را از مرکز تحقیقات و فناوری های زیست محی ی 

و معاوناات توسااعه پااژوهش و فناااوری دانشااگاه علااوم 

پزشکی اندی شاپور اهواز که زمیناه الزم را بارای ایان 

 نمایند. تحقیق فراهم آوردند، اعالم می
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