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Abstract 
Aims: aflatoxins are one of the most fungi poisens in dairy productions that cause 
dangrouse complications. The aim of this study was assessment of AFM1 Contamination in 
used yogurt in one the of universities of medical sciences in Tehran. 
Methods: In this cross-sectional descriptive study, 100 samples of pasteurized yogurt were 
produced by two different factories in both winter and summer seasons were selected 
randomly and examined by ELISA technique for aflatoxin M1 contamination. Data were 
analyzed by SPSS and T-test and Man-withiney statistical tests.  
Results: AFM1 was found in 70% of examined samples. The average of contaminated 
level was 31.29 (±21.5) ng/ kg. The 12 samples had more contamination than standards 
level.Mean contamination of AFM1 in summer yogurt samples was significantly lower than 
winter samples (p< 0.007).  
Conclusion: The finding of this study and other studies show that produced yogurt 
products by different factories in Iran have high contamination of aflatoxin M1 which can 
threat public health.More surveillance and control of animal feeding and dairy products 
factories can led to reduction of contamination with this mycotoxin in dairy products. 
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  چکیده:
که  گروهی از مهمترین سموم قارچی هستندها  آفالتوکسین :اهداف

از طریق مصرف برخی مواد غذایی بویژه محصوالت لبنی وارد بدن 
مطالعه  ینهدف از انجام ا. ایجاد می نمایند شده و عوارض خطرناکی را

یکی از  در ماست مصرفی M1بررسی آلودگی به آفالتوکسین 
  . بوده است شهر تهرانعلوم پزشکی  هايدانشگاه
 ماستنمونه  100 تعداد توصیفی - در این مطالعه مقطعی :هاروش

در دو فصل ، مشهور ایرانپاستوریزه تولید شده توسط دو کارخانه 
 ELISAبا استفاده از روش  بطور تصادفی انتخاب و و زمستان تانتابس

 از استفادهبا  داده ها. بررسی گردید M1از نظر آلودگی به آفالتوکسین 
 -Manو t-testو آزمون هاي آماري  spssنرم افزار آماري 

withiney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  
یافت شد و متوسط  هانمونه  از% 70در M1آفالتوکسین : هایافته

. نانوگرم در کیلوگرم تعیین گردید 29/31) ±5/21(مقدار آفالتوکسین
میانگین . داراي آلودگی بیش از حد استاندارد بودند نمونه 12 همچنین
AFM1 شده در فصل تابستان به  در نمونه هاي ماست جمع آوري

در پایین تر از نمونه هاي جمع آوري شده ) p>007/0طور معنی داري (
  .فصل زمستان می باشد

یافته هاي این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده  :گیري نتیجھ
ماست تولید شده توسط کارخانجات مختلف ایران داراي  نشان می دهد

سالمت عموم هستند که می تواند  M1آلودگی باالیی به آفالتوکسین 
و شرکت . کنترل و نظارت بیشتر بر خوراك دام جامعه را تهدید نماید

میزان آلودگی فراورده  نده این محصوالت میتواند درکاهشهاي تولیدکن
  . ر باشدتوکسین مؤثهاي شیري به این مایکو

  علوم پزشکی تهران، ELISA،ماست، M1آفالتوکسین  :هاکلیدواژه
  

  مقدمه
هستند که به  سموم قارچی یکی از مهمترین، آفالتوکسین ها

پرژیلوس نظیر آسپرژیلوس دنبال رشد برخی از گونه هاي آس
در آسپرژیلوس نومینوس  و فالووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس

در . تولید می شوند) و... خشکبار غالت،، لبنیات(مواد غذایی 
تولید این سموم در مواد غذایی در ، صورت وجود شرایط مناسب

و نگهداري مواد غذایی امکان پذیر ، فرآوري، مراحل مختلف تولید
، B2 ,G2ه هاي آسپرژیلوس انواع آفالتوکسین هايگون. است
G1 ،وB1  را تولید می کنند که در بین آنها آفالتوکسینB1 

و بیش از دیگر انواع آفالتوکسین در غذا  سمی ترین نوع می باشد
این سم پس از ورود به . ]1و2[و علوفه کپک زده یافت می شود

را  M1آفالتوکسین  ، و متابولیتی به ناممتابولیزه شدهدر کبد بدن 
ادرار و مدفوع حیوان  که میتواند از طریق شیر،به وجود می آورد 

استریلیزاسیون و فرآوري شیر ، پاستوریزاسیون .]3و4[منتقل گردد 
بنابر ، ندارد M1بر کاهش سمیت و بقاي آفالتوکسین  تاثیري

این انسان بطور غیر مستقیم نیز با مصرف فراورده هاي دامی از 
یر و فرآورده هاي آن در معرض عوارض آفالتوکسین ها جمله ش

، سیتوتوکسیکداراي اثرات آفالتوکسین ها  قرار می گیرد.
و کارسینوژنیک هستند و این ، تراتوژنیک، موتاژنیک، ژنوتوکسیک

اثرات به اثبات رسیده است. این سموم در دوزهاي باال آسیب 
 یجاد می نمایندهاي کبدي حاد و در دوز هاي پائین سرطان کبد ا

  ].5و 6[
در سایر دیگر اعضا بویژه ریه و تضعیف سیستم  ایجاد سرطان

که حساس شدن افراد براي ابتال به بیماري هاي مختلف ، ایمنی
از دیگر عوارض این سموم بشمار می رود. مقدار ، را به دنبال دارد

این سم در شیر و لبنیات بستگی به مقدار سم در علوفه دارد و از 
کتورهاي اصلی موثر بر آن میتوان به حرارت و رطوبت محیط و فا

 30ي باالتر از محیط گرم با دما. سیلوي مورد استفاده اشاره کرد
درصد از شرایط مناسب  90رطوبت باالتر از درجه سانتیگراد و

البته گاهی دما و . براي تولید آفالتوکسین محسوب می شوند
آفالتوکسین یز براي تولید ن) درصد 75درجه و  25(رطوبت کمتر 

  .گزارش گردیده است
میزان سم با فصل در ارتباط می باشد. اگرچه سمیت آفالتوکسین 

M1  بمراتب کمتر از آفالتوکسینB1 ولی با توجه به ، است
جمعیت مصرف کننده مواد لبنی این سمیت چشمگیر است. از 



 263   درماست مصرفی یکی از دانشگاه هاي علوم پزشکی شهرتهران با روش االیزا M1وکسین بررسی آلودگی به آفالت _______________________   

Q Horizon Med Sci  Vol. 18, No. 5 (supplement) , winter 2013 

مسئولین  طرفی مسئولین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و
سالمت و تغذیه دانشگاه با بر شمردن فواید مصرف لبنیات سعی 
در باال بردن مصرف سرانه لبنیات در کشور دارند و انتظار میرود 
مصرف سرانه شیر در ایران رشد چشمگیري داشته باشد. با توجه 
به خاصیت تجمعی این سموم در بدن این خطر وجود دارد که با 

یماریهاي ناشی از این سموم هم باال رفتن مصرف سرانه لبنیات ب
اجتناب از مصرف مواد غذایی آلوده بهترین راه براي . افزایش یابد

در امان ماندن از عوارض آفالتوکسین ها است. این اجتناب براي 
ضروري تر می نماید زیرا  بیماران بستري شده در بیمارستان ها

شدن  عوارض ناشی از مایکوتوکسین ها می توانند باعث وخیم تر
بیماري آن ها شود و یا روند بهبودي را به تاخیر بیندازد. نتایج این 
مطالعه می تواند شواهد مستقیم و غیر مستقیم از وضعیت جاري 

اگر میانگین آلودگی تماس جامعه با آفالتوکسین ها فراهم کند. 
 50استاندارد ایران ( مجاز هاي مصرفی باالتر از حد ماست

شیوع آلودگی بیش از حد انتظار باشد عالوه بر و  )نانوگرم در لیتر
آلوده به  ماستگوشزد نمودن خطرات ناشی از مصرف 

شاخصی است که بطور غیر مستقیم وخامت ، آفالتوکسین ها
اوضاع محصوالت کشاورزي و فراورده هاي غذایی مورد مصرف 

سموم تولید شده  تشخیص .]7[ انسان و دام را نشان می دهد
در مواد غذایی مصرفی یکی ) باکتریها و قارچها( امیکرو بهتوسط 

از موضوعات بسیار مهم در بهداشت مواد غذایی محسوب می 
 ELISAکه با روش هاي مختلفی از جمله تکنیکگردد 

در مقایسه با روش هاي . این روش ها انجام می پذیرد HPLCو
امروزه در بسیاري از  بوده و تريباال داراي سرعت و دقتسنتی 

  .]8 -10[گیرندز تحقیقاتی مورد استفاده قرار میکمرا
یکی از مهمترین وظایف مسئولین بهداشت هر سازمان حفظ و 
ارتقاء سالمت کارکنان است که یکی از روش هاي آن اطمینان از 

بر همین . سالمت و کیفیت مواد غذایی مصرفی آنان می باشد
دفی از یکبار بصورت تصااساس الزم و ضروري است که هر چند 

غذاهاي مصرفی نمونه برداري شده و آزمایشات کنترل کیفی 
یکی از پرمصرف تریت گروه . نها صورت گیردآاستاندارد بر روي 

هاي غذایی در جامعه گروه شیر و لبنیات هستند که بر طبق 
مطالعات انجام شده داراي آلودگی باالیی به آفالتوکسین هستند 

ج کشور بر روي آلودگی شیر و و مطالعات زیادي در داخل و خار
پنیر به آفالتوکسین صورت پذیرفته ولی بر روي آلودگی ماست به 
آفالتوکسین در داخل کشور تنها یک مطالعه انجام شده است و 
انجام مطالعات بیشتر در این خصوص کامال الزم و ضروري به 

این موضوع بویژه براي دانشگاه هاي علوم پزشکی . نظر میرسد
داراي مراکز بهداشتی و درمانی زیادي بوده و عالوه بر  کشور که

کارکنان شاغل در آنها داراي تعداد زیادي بیمار در بیمارستان 
هدف از . هاي وابسته میباشند از اهمیت بیشتري برخوردار است

در ماست  M1مطالعه بررسی آلودگی به آفالتوکسین  ینانجام ا
  .بوده است شهر تهرانیکی از دانشگاههاي علوم پزشکی  مصرفی

  

  هاروش
مربوط به دو  نمونه ماست 100، توصیفی - مقطعیدر این مطالعه 

و تابستان در دو فصل  کارخانه تولید کننده محصوالت لبنی
) نمونه در فصل زمستان 48نمونه در فصل تابستان و  52(زمستان

جمع  بطور تصادفی مواد غذایی دانشگاه از سردخانه نگهداري
قارچ شناسی دانشکده پزشکی پس از انتقال به آزمایشگاه  و آوري

 مورد آزمایش قرار M1از نظر آلودگی به آفالتوکسین دانشگاه 
کامال  وابتدا نمونه ماست مخلوط  مطالعهبراي انجام این . گرفت

 50گرم از نمونه در داخل لوله فالکون  5د. سپس یگردیکنواخت 
ه گیري مورد استفاده قرار میلی لیتري قرار گرفت تا براي عصار

از نمونه هاي  M1به منظور استخراج سم آفالتوکسین  گیرد.
ماست، عصاره گیري از آن ها با استفاده از حالل دي کلرو متان 

 5حاوي (براي این کار به لوله فالکون . انجام شد) Merkخالص (
با و گردید میلی لیتر حالل اضافه  40مقدار  ،)گرم از نمونه ماست

 دور در دقیقه 150دقیقه با سرعت  15به مدت ستفاده از همزن ا
دقیقه بطور ثابت قرار  15سپس لوله فالکون به مدت . مخلوط شد

می گرفت تا حالل در زیر و مواد شناور در سطح آن قرار گیرند. با 
با استفاده از پی میلی لیتر از الیه زیرین  10، کنار زدن الیه رویی

میلی لیتري منتقل و به  15لوله فالکون  پت برداشت شده و به
درجه سانتی  60منظور تبخیر حالل به مدت یک شب در دماي 

گراد قرار می گرفت. روز بعد به لوله فالکون حاوي باقی مانده 
میلی لیتر بافر  5/0، میلی لیتر متانول 5/0روغنی شکل مقدار 

و  اضافه) و یک میلی لیتر ان هپتان (شرکت ،)pH=7.2فسفات(
 gدقیقه سانتریفیوژ شدن در  15کامال مخلوط می شد. پس از 

. سپس یکصد گردید الیه ان هپتان رویی دور ریخته می 2700
میکرولیتر از بافر  400آبی زیرین با  -میکرولیتر از الیه متانول

و یکصد میکرولیتر از ) 5به 1تعبیه شده در کیت مخلوط( 1شماره 
براي  سپس. قرار می گرفتستفاده امورد آن براي انجام االیزا 

محاسبه غلظت توکسین در نمونه هاي مورد آزمایش از یک 
، منحنی استاندارد نیمه لگاریتمی استفاده شد. پس از اتمام االیزا
 5درصد جذب استاندارد ها با تقسیم کردن جذب هر یک از 

ب کنترل منفی استاندارد تعبیه شده در کیت به میزان جذ
و ضرب آن در ) M1، فاقد سم آفالتوکسین 1ماره (استاندارد ش

، Curveمشخص می شد. سپس با استفاده از نرم افزار  100عدد 
با قرار دادن لگاریتم غلظت استاندارد ها روي محور افقی و درصد 

، ناتومتر بر روي محور عمودي 450جذب آن ها در طول موج
ل منحنی استاندارد رسم و غلظت سم در نمونه هاي مجهو

قابل ذکر است که به منظور اطمینان از نتایج . محاسبه می گردید
بدست آمده نمونه هایی که میزان آلودگی آنها بیش از حد 
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. مورد تایید قرار گرفت HPLCاستاندارد بود با استفاده از روش 
استفاده از نرم افزار با  در کامپیوتر داده ها ثبت و ذخیره پس از

SPSS 15 و آزمون آماري t-test رامترياو ناپ Man-
withiney نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

  

  نتایج
 2و 1و نمودارهاي شماره  1نتایج این مطالعه در جدول شماره 

مشاهده 1شماره همانگونه که در جدول . نشان داده شده است
%  70(نمونه  70نمونه مورد آزمایش  100از مجموع  می گردد

 مقداراز این توکسین آلوده بودند و متوسط  به مقادیري) موارد
 29/31) ±5/21( مورد آزمایشدر نمونه هاي  M1آفالتوکسین 

نمونه مورد آزمایش  100از بین . تعیین گردید در کیلوگرم نانوگرم
داراي آلودگی بیش از حد استاندارد بوده ) % موارد12(نمونه  12

اي جمع آوري مربوط به نمونه ه )موارد %66/66نمونه ( 8که 
مربوط به نمونه ) موارد %33/33(نمونه  4شده در فصل زمستان و 

از نظر مقایسه  .وري شده در فصل تابستان بوده استهاي جمع آ

تولید در محصوالت لبنی دو شرکت  M1مقدار آفالتوکسین 
 Bو  Aکننده محصوالت لبنی که در این مطالعه با نام هاي 

بطور ، ه در جدول مشاهده می شودمعرفی گردیده اند همانگونه ک
نمونه هاي مربوط در  M1به آفالتوکسین میزان آلودگی  متوسط

اختالف معنی  ولی بوده است B از شرکتبیشتر  Aبه شرکت 
مقدار آفالتوکسین  متوسط .)p <00/0 3( داري مشاهده نگردید

M1 در نمونه هاي ماست تابستان و زمستان شرکتA  به
نانوگرم در  01/44) 33 /50و( 34/23) 15/14ترتیب(

به ترتیب  Bکیلوگرم و در نمونه هاي تابستان و زمستان شرکت 
نانوگرم در کیلوگرم  64/32) 14 /60و( 76/25) 32/15(

هم نمونه هاي تابستان و ز نظر فصلی هم در مورد ا. تعیین گردید
نمونه هاي زمستان هیچگونه تفاوت معنی داري بین در مورد 

اختالف اما ، مشاهده نگردید Bو  A شرکتدو اي ماست نمونه ه
با یکدیگر معنی دار  Aبین نمونه هاي تابستان و زمستان شرکت 

  .)p >00/0 7( بوده است

  
 )االیزابا روش ( بر حسب نوع کارخانه.) در نمونه هاي ماست مورد آزمایش (نانوگرم در لیتر M1آفالتوکسین مقایسه میزان آلودگی به  )١ جدول شماره

تعداد و درصد آلودگی به   تعداد نمونه  نام کارخانه  ردیف
AFM1 )با روش االیزا ( 

بر  AFM1مقدار متوسط
 ng/kgحسب 

1  A 52  )03/73( 38  )95/27± (67/33  

2  B  48  )66/66 (32  )05/15± (92/28  

3  B  وA  100   )70 (70  )  5/21± (  29/31  

 .نانوگرم در کیلوگرم می باشد 200و در پنیر کمتر از  نانوگرم در لیتر 50ت کمتر از در شیر و ماس M1*مقدار مجاز آفالتوکسین 
  

 

  
 

  ) (نانوگرم در لیترنمونه هاي ماست در AFM1مقایسه میزان آلودگی به  )1نمودار
  بر حسب فصل

  می باشد.) ng / L 50( نمونه هاي ماستدر AFM1حد استاندارد *
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  بر حسب فصل و نوع کارخانه )(نانوگرم در لیترنمونه هاي ماست در AFM1به  مقایسه میزان آلودگی )2نمودار
  

  بحث
یکی از مهمترین وظایف مسئولین سالمت هر سازمان حفظ و 
ارتقاء سالمت کارکنان است که از جنبه هاي مهم آن توجه به 

به منظور . بهداشت و ایمنی مواد غذایی مصرفی کارکنان می باشد
غذاي مصرفی از روشهاي مختلفی استفاده مینان از سالمت طا

کنترل میکروبی غذاهاي مصرفی است می گردد که یکی از آنها 
آزمایشات استاندارد  استفاده ازنمونه گیري تصادفی و که با انجام 

آلودگی مواد غذایی به . صورت می پذیرددر آزمایشگاه 
  اي برخوردار است و آفالتوکسین امروزه از اهمیت ویژه

یکی از متابولیت هاي خطرناك ) M1 )AFM1توکسین آفال 
ناقص الخلقه ، است که داراي اثرات سرطانزایی B1آفالتوکسین 

این سم عالوه بر این که . مزمن استحاد و زایی و مسمومیت
در شیر گاوهایی که از علوفه یا غذاي کنسانتره آلوده به  میتواند

AFB1 نیر شیر خشک پر د، وجود داشته باشد، استفاده نموده اند
بنابراین الزم است به  .]11[ و ماست نیز میتواند وجود داشته باشد

منظور حفظ سالمت جامعه فراورده هاي حاصل از آن مانند پنیر، 
.. از نظر وجود آلودگی به این سم قارچی مورد آزمایش .ماست و

 گزارشاتی]. 11[قرار گرفته و از عدم آلودگی آنها اطمینان پیدا کرد
نشان دهنده این واقعیت است که محققین بیشتر کشور  جودوم

ند جهت تعیین هستهایی که داراي صنعت دامداري پیشرفته 
تحقیقاتی را  AFM1لودگی شیر و فراورده هاي آن به آوضعیت 

رها از و انجام این قبیل مطالعات در تمامی کشوانجام داده اند 
 100ه که بر روي نتایج این مطالع .اهمیت زیادي برخوردار است

نمونه ماست پاستوریزه دو شرکت تولید کننده محصوالت لبنی 
از نظر وجود  با استفاده از روش االیزا )Bو  A (شرکت هاي
% از نمونه هاي  70 نشان داد انجام گرفت M1آفالتوکسین 

و آلوده هستند  AFM1 مورد آزمایش به سطوح مختلفی از
 29/31ونه هاي ماست در نم M1متوسط میزان آفالتوکسین 

که نشان دهنده آلوده بودن شیر تعیین گردید نانوگرم در کیلوگرم 
اولیه مورد استفاده کارخانجات فوق براي تهیه این محصوالت 

داراي آلودگی بیش از حد ) % موارد12نمونه ( 12لبنی است و 
کشور ما تنها یک مطالعه بودند. در ) ng / kg 50( استاندارد

بر روي آلودگی ماست به ) 1389(و همکاران  رغالمپو توسط
نمونه ماست مصرفی  50 طی آنکه آفالتوکسین صورت گرفته 

از نظر آلودگی به این توکسین  ELISAروش  باشهرستان آمل 
 %4(نمونه  2 و نتایج آن نشان داد تنها گرفتمورد بررسی قرار 

ی نانوگرم در لیتر داراي آلودگ 1/2با حداقل میزان ) موارد
AFM1 مقایسه نتایج ما با این مطالعه نشان می دهد  .]6[ بودند

در مطالعه ما  هم میزان آلودگی و هم متوسط مقدار آفالتوکسین
بسیار بیشتر از مطالعه فوق میباشد که نشانگر آلودگی بیشتر شیر 

  . باشد مورد استفاده کارخانجات مورد نظر در تهیه ماست می
آلودگی محصوالت  رويبر زیادي در خارج از کشور مطالعات 

مثال مطالعه  طورب .گرفته استانجام لبنی به آفالتوکسین 
Sarimehmetoglu 132روي بردر ترکیه  )2003(و همکاران 

داراي مقادیري  )%12/37( نمونه 49ماست نشان داد که نمونه 
که نشانه  بوده اند AFM1 نانوگرم درکیلوگرم 50-800بین 

 .]12[ در ماست مصرفی این کشور می باشدحضور باالي این سم 
%  88/62 نشان داد) 2007این محقق در مطالعه بعدي خود (

نمونه هاي ماست عرضه شده در فروشگاههاي مختلف شهر 
سال رو به  4و میزان آلودگی طی این  آلوده اند AFM1آنکارا به 

 40) 2006و همکاران نیز ( Gurbay .]13[ افزایش بوده است
است که بطور تصادفی از سوپر مارکت هاي شهر آنکارا م نمونه

جمع آوري شده بود را با روش االیزا مورد آزمایش قرار دادند که 
 61/61 – 64/365سطوحی از آلودگی بین ) % 80نمونه ( 32در 

و  AKKaya در مطالعه .]14[نانوگرم در کیلوگرم تعیین گردید
نمونه ماست  104شامل (نمونه ماست  177بر روي همکاران 

نیز ) نمونه ماست چکیده 52نمونه ماست میوه اي و 21، معمولی
%از  3/33، % از نمونه هاي ماست معمولی 65/ 38که  نشان داد

% از نمونه هاي ماست چکیده  7/55نمونه هاي ماست میوه اي و 
نتایج هر سه مطالعه  ]15[آلوده هستند  AFM1به سطوحی از 



   _____________ ________________________________ ________________________________   دکترحمیدرضا توکلی و همکاران ٢٦٦

  1391زمستان  ،)(ویژه نامه 5، شماره 18دوره   نامه افق دانش  فصل

شور تا حدودي با نتایج مطالعه ما اخیر انجام شده در این ک
و  Kim انجام شده توسط بر اساس مطالعه. همخوانی دارد

مورد نمونه ماست  180از میان ، در کره جنوبی )2006( همکاران
که این  ]16[آلوده بوده اند  AFM1 به% نمونه ها 83 آزمایش

میزان آلودگی از میزان آلودگی ماست هاي مورد آزمایش در 
 دو روش همچنین در این مطالعه از. می باشدبیشتر  مطالعه ما
ELISA  وHPLC  براي تشخیص و اندازه گیري مقدار

توکسین استفاده گردیده است و در مطالعه ما نیز موارد مثبت با 
نشان  فوق نتایج مطالعات. مورد تایید قرار گرفت HPLCروش 

از روشهاي مطمئن  HPLCروش هاي االیزا و اوال می دهد 
مورد مصرف و ثانیا شیر اي تایید وجود آفالتوکسین هستند بر

، براي تهیه محصوالت لبنی در کشورهاي آسیایی همچون ایران
که مصرف  استآلوده تا حد زیادي ترکیه و کره به آفالتوکسین 

 با توجه به اینکه. آنها میتواند سالمت جامعه را تهدید نماید
ژنیک و کارسینوژنیک داراي اثرات سمی تراتو M1آفالتوکسین 

آژانس بین المللی تحقیقات سرطان آن را بعنوان ترکیبات  ،است
همچنین  .]17[ نسان و حیوانات معرفی کرده استسرطانزا در ا

در خصوص اثرات سمی  Creppy نتایج بررسی هاي
و گزارشات سازمان بهداشت جهانی  مایکوتوکسین ها در اروپا

)WHO ( اثرات خصوص  در 2002و 1993هاي در سال
روماتیک حلقوي و مایکوتوکسین ها آمین هاي آسرطانزایی 

اد رف موصمناشی از خطرات عوارض و انسان نشان دهنده در
آلودگی  .]18-21[باشد غذایی آلوده به این توکسین می

به آفالتوکسین تنها به کشورهاي ) بویژه ماست(محصوالت لبنی 
شورهاي اروپایی نیز آسیایی محدود نمی شود و در بسیاري از ک

 96، وهمکاران در کشور پرتغال Martins. گزارش گردیده است
ماست میوه  42ماست طبیعی و  48شامل (نمونه ماست تجاري 

نمونه  18مورد بررسی قرار دادند و در  HPLCبا روش را ) اي
نمونه ماست میوه اي سطوح مختلفی از  32و ) % موارد8/18(

AFM1 نمونه داراي آلودگی بیش از  4فت که مورد تأیید قرار گر
ررسی در مورد حضور . این مطالعه اولین برد بوده استحد استاندا
AFM1  که نشان  ]3[در ماست در کشور پرتغال بوده است

در این کشور به مراتب  AFM1به  میدهد میزان آلودگی ماست
و  Galvano. پایین تر از میزان آلودگی در نتایج ما میباشد

% نمونه هاي ماست  80ن نیز گزارش نموده اند که همکارا
 آلوده هستند AFM1در ایتالیا به سطوح کم تا زیاد  مصرفی

ما نیز در مطالعه  آزمایش شدهماست هاي  میزان آلودگی ،]22[
کشورهاي  در مشابه میزان آلودگی ماست هاي عرضه شده تقریبا

  . ی نمایدو موضوع فوق را تایید ماست  ایتالیا و ترکیه، کره
مطالعه ما نشان داد از نظر فصلی اختالف معنی داري بین 

وجود دارد محصوالت تولید شده در فصل تابستان و زمستان 
در فصل تابستان با  هبین نمونه هاي ماست گرفته شد بطوري که

اختالف  Aنمونه هاي گرفته شده در فصل زمستان کارخانه 
نمونه هاي زمستان و مشاهده گردید) >P 00/0 7معنی دار (

 که با نتایج مطالعات) 2و 1نمودار (آلودگی بیشتري را نشان دادند 
در داخل و خارج کشور بر روي آلودگی محصوالت انجام شده 

همخوانی دارد زیرا در این مطالعات نیز نمونه لبنی به آفالتوکسین 
هاي مربوط به ماه هاي فصل زمستان آلودگی بیشتري نسبت به 

 مربوط به ماه هاي فصل تابستان داشته اند. نمونه هاي
  .]24 و23 و12و10و4[

 
  نتیجه گیري

نتایج این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده نشان می دهد شیر 
مصرفی در بسیاري از ) و فرآورده هاي شیري (مانند ماست و...

تواند آلوده هستند که می AFM1کشورهاي جهان به مقادیري از 
خطر تهدید کننده براي سالمت عموم جامعه بعنوان یک عامل 

در ایران ي وضعیت فراورده هاي لبنی تولید متاسفانه. مطرح باشد
نامطلوب بوده و با توجه به  M1از نظر آلودگی به آفالتوکسین 

(مسمومیت مزمن،  عوارض ناشی از این توکسین در دراز مدت
صرف و تهدید سالمت م) سرطان زایی، ناقص الخلقه زایی و...

هایی براي کاهش میزان آلودگی  ست یابی به روشد، کنندگان
از سوي مسئولین بهداشت و  ماستشیر مورد استفاده براي تولید 

نظر به اینکه مصرف فراورده . سالمت کشور الزم و ضروري است
از سوي متخصصین تغذیه بسیار مورد بخصوص ماست هاي لبنی 

و سبزي ها بیشترین سهم را تاکید قرار گرفته و پس از گروه میوه 
در هرم غذایی خانواده دارا هستند اهمیت توجه به سالمت این 

  . چندان می گردد گروه از مواد غذایی دو
پیشنهادات زیر می تواند در کاهش آلودگی محصوالت لبنی و نیز 

در اطمینان از سالمت مواد غذایی مصرفی در جامعه بویژه 
  مفید به فایده قرار گیرد :  )عج( علوم پزشکی بقیه اهللا دانشگاه

عدم  هاي تولید کننده شیر : کنترل جیره غذایی دام - 1
کپک زده یکی از راههاي مناسب براي کاهش  استفاده از علوفه

به همین . مقدار آفالتوکسین در شیر حیوانات محسوب می گردد
علوفه مصرفی دام ها در شرایط خشک و منظور توصیه می گردد 

مقدار این سم در شیر و لبنیات بستگی  گردند زیرا رينگهدا خنک
زیرا رطوبت و حرارت دو عامل مهم ، به مقدار سم در علوفه دارد

. براي رشد کپک ها و تولید سموم قارچی محسوب می گردند
همچنین برخی از دامداري ها براي تغذیه دام هاي خود از نان 

کنند که این  جمع آوري شده از سطح شهر استفاده می کپک زده
گردد و دگی شیر دام ها به آفالتوکسین میموضوع نیز باعث آلو

 . باید مورد توجه قرار گیرد
خام نظارت بیشتر بر مراکز دریافت شیرکنترل و  - 2
در هنگام  :کارخانه هاي تولید کننده فراورده هاي لبنیو

دریافت شیر خام از دامداري ها آزمایشات متعددي بر روي آن 
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. گیرد که نشان دهنده کیفیت شیر خام دریافتی است صورت می
و در شیر دریافتی آفالتوکسین  قدارتعیین مدر برخی از کشورها 
بعنوان یکی از آزمایشات ) ...مانند ماست و(فراورده هاي شیري 

قرارگرفتن این آزمایش در . انجام می گیردکنترل کیفیت روتین 
ولید کننده محصوالت مراکز و کارخانه هاي تفهرست آزمایشات 

می تواند گام موثري در کاهش مقدار آلودگی این فراورده ها  لبنی
  به آفالتوکسین محسوب گردد. 

نمونه گیري تصادفی و کنترل محصوالت  - 3
 کارخانجات تولید کننده از نظر وجود آفالتوکسین :
نتایج این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده در کشور اهمیت 

ظارت مستمر بر مصرف مواد لبنی در جامعه را نشان مراقبت و ن
تولیدکنندگان محصوالت لبنی تحت کنترل و  اگر. می دهد

نظارت منظم و مستمر قرار داشته باشند و محصوالت تولیدي آنها 
بصورت تصادفی در سطح شهر جمع آوري و مورد آزمایش قرار 

گی کمتر و آلود تولید کنندگانبیشتر و توجه گیرد منجر به دقت 
  . خواهد شدبه این توکسین محصوالت 

یکی از وظایف مهم دست اندرکاران  : دامدارانآموزش  -4
 و اطالع رسانی بهنظام سالمت داشتن برنامه هاي آموزشی 

به این موضوع بویژه براي دامداران که . عموم مردم جامعه است
در تغذیه دامهاي مانده و کپک زده  علت عدم آگاهی از علوفه

و سازمان از اهمیت بیشتري برخوردار است خود استفاده می کنند 
هاي مربوطه مانند وزارت کشاورزي و یا سازمان دامپزشکی کشور 

بدون تردید زیرا . می توانند گام هاي موثري در این مورد بردارند
در  AFB1یکی از راههاي مقابله با این مشکل کاهش غلظت 

فراورده در غیر این صورت  .غذاي داده شده به حیوانات است
حاوي مقادیر باالي آفالتوکسین بوده واین تولید شده هاي لبنی 

 افراد جامعهامر می تواند بطور قابل مالحظه اي براي سالمت 
  . خطرناك باشد

 :رشرکت هاي معتباز  ورده هاي لبنیآفر خریداري - 5
کشور با توجه به نتایج این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده در 

که نشان می دهند میزان آلودگی محصوالت لبنی مصرفی در 
و با توجه به اینکه سالیانه مبلغ ، درصد است 80جامعه بیش از 

صرف  )عج(علوم پزشکی بقیه اهللا قابل توجهی از بودجه دانشگاه 
، به مسئولین و دست اندرکاران خرید این فراورده ها می گردد

هاي لبنی مورد نیاز خود را از گردد فراورده میخرید پیشنهاد 
در این تحقیق مشخص . تهیه نمایند با آلودگی کمتر شرکت هاي

داراي آلودگی بیشتري  Aشد که محصوالت تولیدي شرکت 
. بدیهی است به علت دارد Bنسبت به محصوالت تولیدي شرکت 

محدودیت بودجه در این طرح امکان بررسی محصوالت سایر 
مقدور نبود و نمی توان در خصوص آنها شرکت هاي تولید کننده 

  . اظهار نظر کرد
 

  تشکر و قدر دانی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه  نظامی از مرکز تحقیقات بهداشت

صمیمانه  طرح تحقیقاتیبراي تصویب و تامین مالی این ) (عجا...
  میگردد.و تشکر  قدردانی
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