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 . چکيده
ه آفالتوآسين   . آه در غذاي انسان و دام يافت مي شوند      آفالتوآسين ها متابوليت هاي سمي هستند        Bهنگامي آه دام غذاي آلوده ب B1 و B2B   را دريافت مي 

با توجه به اهميت مصرف مواد لبني در تغذيه انسان و به دليل عدم .  از شير دفع مي شودM2 و M1آند اين سم متابوليزه شده و به صورت آفالتوآسين 
د          M1 و تعيين ميزان  آفالتوآسين       تغذيه صحيح دام بررسي وجود     ه را تشكيل ميده ن مطالع زا هدف اساسي اي ه روش االي ن  .  در شير استريليزه ب در اي

و سرد ) نمونه٢٨( نمونه شيراستريليزه توليد شده توسط آارخانجات مواد لبني و عرضه شده در مشهد بطور آامال تصادفي در فصول گرم ۶٢بررسي 
د  M1ديد و از لحاظ وجود و ميزان آفالتوآسين         جمع آوري گر  )   نمونه ٣۴( ن    .   با استفاده از روش االيزا مورد آزمايش قرار گرفتنن ايج حاصل از اي نت

ين    .  آلوده بودندM1مطالعه نشان داد آه صد درصد نمونه هاي آزمايش شده به آفالتوآسين   ودگي ب ا  ٢٢ميانگين غلظت آل ود   ٣٨٩ت ر ب انوگرم در ليت .  ن
د           M1 نمونه هاي بررسي شده داراي مقادير آفالتوآسين         درصد از   ٨٠/۶ ا بودن ه اروپ تاندارد اتحادي انگين غلظت    .   بيشتر از حد مجاز اس در ضمن مي

در بررسي آماري .  نانوگرم در ليتر بود١۵۴) زمستان-پاييز( نانوگرم در ليتر و در فصول سرد سال ١١۶) تابستان -بهار(آلودگي در فصول گرم سال 
د            -زمستان و بهار  -ه هاي جمع آوري شده در پاييز      بين نمون  ي داري مشاهده گردي اوت معن ودگي در          ). P<0.05(تابستان تف االي آل زان ب ه مي ا توجه ب ب

ي از                           واد لبن رل مرتب شير و م ه، بررسي و آنت نمونه هاي شير استريليزه  مصرفي و بلحاظ مصرف باالي آن توسط آودآان واآثر اقشار سني جامع
ودگي غذاي دام                .التوکسين از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد  بابت آف  وگيري ازآل ه جل وان گفت آ ن تحقيق مي ت ده در اي ايج بدست آم ه نت ا توجه ب ب

رار                   دگان ومسئوالن ق د آنن ورد توجه تولي د بطور جدي م شيرده به آپكها و در نتيجه توليد سم توسط آنها يكي از اقدامات اساسي پيشگيري است آه باي
 .گيرد
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Aflatoxins are toxic metabolites found in foods and feeds. When ruminants eat food stuffs containing aflatoxin B1 
and B2 these toxins are metabolized and excreted as aflatoxin M1 and M2 in milk. Aflatoxins can be produced by 
three species of Aspergillus- A. flavus, A. parasiticus, and the rare A. nomius which contaminate plants and plant 
products. A flavus produces only B aflatoxins, while the other two species produce both B and G aflatoxins. AFM1 
appears in milk 12-24 h after ingestion of the first AFB1 contaminated ration. In this study 62 samples of UHT milk 
produced in mahhad randomly in sesonos of spring and summer (28) and fall and winter (34) were collected and were 
analyzed for the presence at aflatoxin M1 applying ELISA. Results showed that 100 percent of UHT milk samles 
were contamination. The mean contamination levels were among 22-389 ng/l. Obtained results showed that 80.6 
persent of samples to study had aflatoxin level of aflatoxin M1 a bove the European centries standard (50 ng/L) 
Statistical evaluation showed that were significant difference between collected samples in the fall and winter with 
spring and summer. (P< 0.05) The mean contamination levels in warm sesones were 116 ng/L and cold sesones were 
(154) ng/L. 
Regarding the results obtained in this study, prevention of feed contamination with aflatoxin B1 was suggested. 
Key words: Aspergillus, Aflatoxin M1, UHT milk, ELISA. 

 
 
 

 .مقدمه
اژني مي             ي و موت ه زاي اقص الخلق ي، ن آفالتوآسين ها متابوليت هاي ثانويه قارچي هستند آه داراي اثرات بالقوه سرطان زاي

ه آسپرژيلوس  . و نقش مهمي در ايجاد سرطان آبد، هپاتيت مزمن و سيروز آبد دارند       . باشند الووس،   -سه گون  آسپرژيلوس ف
اي       ه ه د         آسپرژيلوس پارازيتيكوس، و گون د مي آنن ا را تولي الووس   . ي از آسپرژيلوس نومينوس آفالتوآسين ه آسپرژيلوس ف

 را توليد مي نمايند، آفالتوآسين هاي  G و B را ايجاد مي آند، در حالي آه دو گونه ديگر هر دو آفالتوآسين              Bآفالتوآسين  
M1   و M2           يه آفالتوآسين هاي تند و در شير و         B2B و   BB1 متابوليت هاي هيدروآس ه غذاي           هس ايي آ ي دام ه محصوالت لبن

ي وجود     BB1 نسبت به آفالتوآسين    M1با اينكه سميت آفالتوآسين     . )٣،۶،١١(آلوده خورده اند، يافت مي شوند      ر است ول  آمت
 . آن در شير را مي توان يك خطر بهداشتي محسوب آرد

ه آفالتوآسين  ودگي شير ب االي آل زان ب ه مي ا توجه ب ابراين ب ا M1بن د جهت  در آشور م ي باي اير محصوالت لبن شير و س
، مصرف خوراك   M1بررسي آلودگي به اين توآسين مرتبًا آزمايش شده و با توجه به اينكه منشا آلودگي شير به آفالتوآسين         

Bآلوده به آفالتوآسين     B1             ته ارچي نگهداش ودگي ق ان دور از آل ا حد امك ا ت  توسط دام مي باشد، ضروري است آه غذاي دام ه
ين       .  در شير تعيين گردد     M1ر آشور ما هم سطحي براي ميزان آفالتوآسين         شود و د   بسياري از گزارشگران ارتباط خطي ب

واد    .  در غذاي مصرفي دام گزارش آردند    B1B در شير و آفالتوآسين      M1ميزان آفالتوآسين    لذا با توجه به اهميت مصرف م
 به روش  UHT در شير    M1ي وجود و تعيين ميزان  آفالتوآسين        لبني در تغذيه انسان و به دليل عدم تغذيه صحيح دام بررس           

 .االيزا هدف اساسي اين مطالعه را تشكيل ميدهد
 

  . مواد و روش کار
 تجاري توليد شده توسط آارخانجات مختلف ايران و موجود در بازار UHT  نمونه از شيرهاي۶٢در اين مطالعه تعداد

 آنار يخ به آزمايشگاه انتقال و با استفاده از آيت آماده تجاري نمونه ها در. مصرف مشهد جمع آوري گرديد
Immunoscreen FAM1 به روش االيزا براي تعيين ميزان آفالتوآسين M1آيت مورد .  مورد بررسي قرار گرفتند



 

 

Co8−

ين روش  با اM1ميزان بازيافت آفالتوآسين .  درشير مي باشدM1 آفالتوآسين ng/l(ppt) ۵استفاده داراي حداقل تشخيص 
 در آف M1پادتن عليه آفالتوآسين .  درصد مي باشد٧ درصد با ضريب خطاي آمتر از ١٠٠ -١۴٠در نمونه هاي شير 

چاهك هاي ميكرو پليت آيت قرار گرفته است آه به آفالتوآسين موجود در نمونه يا استاندارد اضافه شده و يا به آفالتوآسين 
M1 و بعد از اضافه آردن سوبسترا و آروموژن به آن واآنش رنگي ايجاد مي آند آونژوگه شده به آنزيم متصل مي گردد .

 دور سانتريفوژ آرده و چربي آن را جدا آرده و از شير ٣٠٠٠-٣۵٠٠ دقيقه در ١٠ براي 2نمونه هارا در دماي 
. مطابق دستورالعمل سازنده آيت انجام گرفتاندازه گيري . چربي گرفته شده به طور مستقيم جهت آناليز استفاده گرديد

براي محاسبه نتايج ميانگين جذب بدست آمده براي نمونه ها و يا استانداردها را بدست آورده و بر جذب استاندارد اول 
 .  ضرب آرده و نتيجه بدست مي آيد١٠٠تقسيم آرده و در عدد ) درصد١٠٠(آه بيشترين جذب را داشت) استاندارد صفر(
 

 . جنتاي
  نمونه ۶٢ مورد مطالعه تعداد UHT نمونه شير ۶٢بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه از ميان 

 ١٣٧ ± ٨/۶۶ نانوگرم در ليتر با ميانگين ٢٢-٣٨٩ در محدوده بين M1داراي آلودگي به آفالتوآسين )  درصد١٠٠(
) بهار و تابستان( آلودگي در فصول گرم سال براساس نتايج بدست آمده ميانگين). ١جدول شماره(نانوگرم در ليتر بودند

 نانوگرم در ليتر ١۵۴) پاييز و زمستان( نانوگرم در ليتربود در حالي آه ميانگين غلظت آلودگي در فصول سرد سال ١١۶
 سم  ار و تابستان با پاييز و زمستان از لحاظ ميزان باقيماندةهاي اخذ شده در به در ارزيابي آماري بين نمونه. بود

 نمونه شير ۶٢ همچنين بر اساس استاندارد اتحاديه اروپا از ).P<0.05 ( اختالف معني داري مشاهده گرديد M1آفالتوآسين
UHT ۵بيش از حد مجاز به آفالتوآسين )  درصد۶/٨٠( نمونه ٠M1 ليتر آلوده  نانوگرم در٨۶-٣٨٩ در محدوده بين 
 . بودند

 
 . بحث و نتيجه گيري

آپك هاي آسپرژيلوس فالووس و پارازيتيكوس به وفور در طبيعت يافت مي شوند و مي توانند اآثر مواد غذايي مورد 
اين آپك هاقادرند در شرايط مطلوب، سموم خطرناآي به نام آفالتوآسين ايجاد نمايند آه . مصرف انسان و دام را آلوده نمايند

Bسمي ترين آنها آفالتوآسين  B1آفالتوآسين .  مي باشدB1B درصد آن به صورت ۶/١ در آبد دام شيرده متابوليزه شده و حدود
در .   در آمده و در شير ترشح مي شود و سالمت شير و در نتيجه بهداشت عمومي را به خطر مي اندازدM1آفالتوآسين

 نمونه شيرهاي تحويل شده به آارخانجات شير پاستوريزه ٧٣ر روي ب) ١٣٧٨(مطالعه انجام شده توسط آريم و همكاران 
بدون )  درصد٨/١٧( مورد ١٣  به روش االيزا، از مجموع نمونه هاي آزمايش شده M1تهران از نظر وجود آفالتوآسين 

ندارد مورد  به ميزاني بيش از حد مجاز استاM1آلوده به آفالتوآسين )  درصد٨/٨٢( نمونه ۶٠آلودگي به سم و تعداد 
 ). ٢( نانوگرم در ليتر بودند ۵٠استفاده در اتحاديه اروپا يعني 

 را M1، وقوع و دامنه بااليي از آفالتوآسين Thaiبر روي توليدات شيري ) ١٩٩٧ (Saltanuدر مطالعه انجام شده توسط 
و رطوبت براي رشد قارچ هاوتوليد يافتند و نتيجه گرفته شد آه اين شايد به خاطر آب و هواي گرم باشد، آه درجه حرارت 

 ٧٩ نمونه شير شامل ١٣٩بر روي ) ٢٠٠٣( Garrido در مطالعه ديگري توسط ). ١٠(آفالتوآسين ها مناسب مي باشد
 ۶٠ جمع آوري شده از سوپر مارآت هاي مختلف برزيل نشان داد آه از UHT نمونه شير ۶٠نمونه شير پاستوريزه و 

)  درصد٣/٢٨( نمونه ١٧ و ۵٠-١۵بين )  درصد۶٠( نمونه ٣۶فاقد آلودگي، ) درصد٧/١١( نمونه ٧ UHTنمونه شير 
دهد آه ميزان غلظت آلودگي به  نتايج حاصل از  مطالعه حاضر نشان مي). ٧( نانوگرم در ليتر بود ۵٠٠-۵٠بين 

 نانوگرم در ١١۶(ابستان بيشتر از بهار و ت)  نانوگرم در ليتر١۵۴(هاي شير پاييز و زمستان  در نمونه M1آفالتوآسين 
 ساعت بعد از خوردن ١٢-٢۴ M1آفالتوآسين .  باشد آه اين نتايج با مطالعات قبلي انجام شده مطابقت دارد مي) ليتر

نتايج مشابه ديگري نيز توسط ديگر محققان بدست آمده بود و آنها پي بردند ). ٩و٨( در شير يافت مي شودBB1آفالتوآسين 
 با توجه به اينكه در تهيه شير .)۵و۴( و يا عدم توليد سم در فصل تابستان مشاهده مي شود M1سين آه سطح پايين آفالتوآ

UHT هاي اخذ شده به  شود ولي بررسي حاضر نشان داد آه صد درصد نمونه  از حرارت باالي استريلزاسيون استفاده مي
 درصد موارد آلودگي بيش از حد مجاز ۶/٨٠ر  نانوگرم در ليتر آلوده بودند آه د٢٢ـ٣٨٩ در دامنة M1آفالتوآسين 

 UHT نمونه از شيرهاي ۶۴بر روي ) ١٣٨١(در مطالعه انجام شده توسط دآتر آامكار . استاندارد اتحاديه اروپا بود
 نمونه ١١ مثبت و M1از نظر وجود آفالتوآسين )  درصد۶/٨٢( نمونه TLC ،۵٣عرضه شده در تهران به روش 

و با توجه به اينكه در مطالعه حاضر نيز ميزان ). ١( نانوگرم درليتر بود۶٩-٣٨٧ محدودة بين منفي و در) درصد١٧/۴(
و با توجه به اينكه آلودگي شير به ) نانوگرم در ليتر٢٢ـ٣٨٩( در شير در دامنه بااليي بود M1آلودگي به آفالتوآسين 

دان و آودآان مصرف آننده اين  مشكل بزرگي در سالمت عمومي، به خصوص در سالمت نوزاM1آفالتوآسين 
مهم ترين . باشد محصوالت ايجاد مي آند لذا بررسي مرتب آن از بابت حضور آفالتوآسين از اهميت بسزايي برخوردار مي

براي . راه حذف آفالتوآسين ها از فراورده هاي دامي مورد مصرف انسان، جلوگيري از آلودگي اوليه خوراك دام مي باشد
 .ترين اقدام استفاده از بعضي عوامل ممانعت آننده رشد آپك و توليد آفالتوآسين مي باشداين منظور، مهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 UHTهاي شير   در نمونه M1 ميزان آفالتوآسين ١جدول 
 
 

 

AFM1 contamination Exceeding EC/Codex 
regulations (50 ng/l) 

Product Season Sample 
tested (n) 

Positive 
samples 

(%) range Mean ± SD Number (%) Range (ng/l) 
UHT 
milk 

Spring-
Summer 

28 28 
(100%) 

22-258 116 ± 59.1 21 (75%) 86-258 

UHT 
milk 

Autumn-
Winter 

34 34 
(100%) 

36-389 154 ± 68.7 29 (85.3%) 60-389 

Total  62 62 
(100%) 

22-389 137 ± 66.8 50 (80.6%) 86-389 
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