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شير خام و پاستوریزه در شهرستانهای شمال استان كرمان
*5

سميه صادقی ،1حميدرضا قيصری ،2سارا بصيری ،3حسين رشيدی ،4سيد شهرام شکرفروش
 .1دانشآموخته دکترای بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .2دانشیار بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .3استادیار بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .4کارشناس ارشد اداره کل دامپزشکی استان کرمان ،ایران
 .5استاد بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
*نویسنده مسئول مکاتبات:

shekar@shirazu.ac.ir

(دریافت مقاله 79/8/11 :پذیرش نهایی)78/1/17 :

چکيده
آفلاتوکسین ،M1در شیر دامهای تغذیه شده باا للوفاه آلاوده وجاود دارد .در مطالعاه اارار  209نموناه شاامل  153نموناه شایر خاام از
گاوداریهای صنعتی دوازده منطقه مختلف استان کرمان و  54نمونه شیر پاستوریزه تولیدی ده کارخانه فرآوری شیر استان کرمان جما آوری
شد و فراوانی آفلاتوکسین  M1در آنها با روش الایزا موردسنجش قرار گرفت .نتایج نشان داد که غلظت آفلاتوکسین  M1در  41/2درصاد از
شیرهای خام و  35/2درصد از شیرهای پاستوریزه بیش از محدوده مجاز استاندارد ملی ایران ( )100ng/Lبود .میزان آفلاتوکسین  M1در شیر
پاستوریزه بهطور معنیداری از شیر خام کمتر بود .بهمنظور تأیید دادههای الایزا 24 ،نمونه ( 15/9درصاد) از شایرهای خاام و  2نموناه (3/9
درصد) از شیرهای پاستوریزه با روش کروماتوگرافی مای با کارایی بالا ) (HPLCمورد ارزیابی قرار گرفتند که از این میان 4 ،نمونه از نمونه-
های مثبت و  5نمونه منفی ،با  HPLCتأیید شدند .مقادیر اندازهگیری شده آفلاتوکسین  M1با دو روش الاایزا و  HPLCهمبساتگی معنایدار
داشت .اساسیت و ویژگی آزمون الایزا بهترتیب  100درصد و  25درصد تعیین گردید .ازآنجاکه سطح آفلاتوکسین شایر در منطقاه بالااتر از
محدوده مجاز بود ،نیاز به اصلااات اساسی در مدیریت تغذیه گاوداریهای منطقه رروری به نظر میرساد .بااوجود ایانکاه الاایزا روشای
مناسب در غربالگری آفلاتوکسین است ولی استفاده از روشهایی که افزون بر اساسایت بالاا ،از ویژگای بهتاری نیاز برخاوردار باشاند ،در
تشخیص فراوانی آفلاتوکسین توصیه میشود.
واژههای كليدی :آفلاتوکسین  ،M1الایزا ،HPLC ،شیر
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کرومااااتوگرافی لایاااهنازک (،)Var et al., 2007

مقدمه
آفلاتوکسینها ترکیباتی سامی و موتاا ن هساتند کاه

کروماتوگرافی مای با کارایی بالا )(Manetta et (HPLC

توسط گونههاای A. parasiticus، Aspergillus flavus

) al., 2005; Calleri et al., 2007و اسپکتروساکوپی

و A. nomiusتولیااد ماایشااوند (.)Asi etal., 2012

ماادونقرمز ( )Hernández-Hierro et al., 2008برخای

مسمومیت ااد و مزمن با این ترکیبات برای انسان و دام

از روشهای تأیید شده در تشاخیص ایان سام قاارچی

خطرآفرین بوده و لوارری چون آسیب کبادی ،سایروز

هستند .به للت اهمیت این سم در سلامت انسان و سهم

کبدی و تومور را بالث میشاوند ( Deshpande et al.,

مهم شیر در تأمین نیازهای تغذیاهای ،هاد

از مطالعاه

.)2002

اارر بررسی غلظات آفلاتوکساین  M1در نموناههاای

شیر و فرآوردههاای آن منبا بسایار خاوبی از ماواد

شاایر تانااز مخاازن گاااوداریهااا و شاایر پاسااتوریزه

مغذی ازجمله پروتئین و کلسیم هستند ،بااینوجود ایان

کارخانههای موجاود در شهرساتانهاای شامالی اساتان

محصولات مهمترین منب آفلاتوکسین  M1بارای انساان

کرمان و مقایسه دو روش الاایزا و  HPLCدر تشاخیص

محسوب میشوند ( .)Pei et al., 2009آفلاتوکسین M1

غلظت آفلاتوکسین M1میباشد.

متابولیت هیدروکسیله شده آفلاتوکسین B1میباشاد کاه
در شیر پستاندارانی که خوراک آلوده مصار

کاردهاناد

مواد و روشها

یافاات ماایشااود ( Ruangwises and Ruangwises,

در این مطالعه  209نمونه شیر شامل  153نمونه شایر

 .)2010مقااادیر اناادک آفلاتوکسااین  M1ماایتوانااد

خام مخزن هماه گاوداریهاای شهرساتانهاای شامالی

مخاطرات و لوارض جدی برای انساان ایجااد کناد .در

استان کرمان شامل شهربابز ،رفسانجان ،بام ،سایرجان،

اطفال این لوارض از اهمیات بیشاتری برخورداراسات

زرند ،بردسیر ،راور ،کرمان ،انار ،بافت ،ارزوییه و رابر و

( .)Rastogi et al., 2004بار ایان اسااس ،کشاورهای

 54نمونااه شاایر پاسااتوریزه تولیاادی کارخاناههای شاایر

مختلااف اسااتانداردهای متفاااوتی باارای اااداکثر مجاااز

موجود در شهرستانهای شمالی استان کرماان در فصال

آفلاتوکساااین  M1تعیاااین کاااردهاناااد ( Chen and

زمستان سال  1371جم آوری و با افا زنجیاره سارد

 .)Gao,1993ااداکثر مقادار مجااز آفلاتوکسااین M1در

به آزمایشاگاه منتقال گردیاد و ازنظار آفلاتوکساین M1

شیر در اتحادیه اروپا ،ایران و امریکا باهترتیاب 100 ،50

مورد ارزیابی قرار گرفت.

و 500نانوگرم در لیتر تعیین شده اسات ( ;ISIRI, 2016

 -اندازهگيری آفلاتوكسين  M1با روش الایزا

 .)Stoloff et al.,1991روشهای متعددی برای انادازه-

نمونههای شیر خام در دمای  5 ± 3درجه سلسایوس

گیری آفلاتوکسین در فرآوردههای غذایی شناسایی شاده

و دور  3000 gباه مادت  10دقیقاه ساانتریفیو شادند.

اسااات .روشهاااای الاااایزا (،)Pei et al., 2009

چربی شیر (لایه فوقانی) دور ریخته شد و مای زیرین تا
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زمان آزمایش در دمای -20درجاه سلسایوس نگهاداری

آب دوبار تقطیر ( 95 :25اجمی/اجمی) بهلناوان فااز

شدند .روند انجام آزمایش ،بر اساس روش تعیاین شاده

متحرک اساتفاده شاد .سارلت جریاان فااز متحارک 1

توسط شرکت سازنده کیت الایزا ) (Tecna, Italyانجاام

میلاایمتاار در دقیقااه بااود .از رقااتهااای مختلااف

شد و جاذب نموناه در طولماو  450ناانومتر توساط

آفلاتوکسین 5 ،1 ،0/5 ،0/1 ،0/05( M1و  10میکرولیتار

قرائتگر الایزا ( )Biotek, USAخواناده شاد و پاز از

در لیتر) در استونیتریل بهمنظور رسام منحنای اساتاندارد

رسم منحنی استاندارد ،غلظت آفلاتوکسین  M1نموناهها

استفاده شد ).(Asi et al., 2012

براسب نانوگرم در لیتر محاسبه گردید.

 -تجزیه و تحليل آماری

 اندازهگيری آفلاتوكسين  M1با روش -استخراج آفلاتوكسين

HPLC

M1

کلیه ارزیابیهای آماری با استفاده از نرمافزار SPSS

 16انجام شد .دادهها در مراله اول بهصاورت توصایفی

استخرا آفلاتوکسین  M1از شیر توساط روش Asi

تحلیل شدند .مقایسه میانگین آفلاتوکسین شایر خاام باا

 ،et al., 2012با کمی تغییرات انجام شد .دماای نموناه-

پاستوریزه با روش آماری تست تی انجام شد .باهمنظاور

های شیر که قبلاً با سانتریفیو شدن ،چربای آنهاا جادا

بررسی همبستگی بین دادههاای کمای و کیفای از روش

شده باود را باا قارار دادن در اماام آب باه  39درجاه

همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد .مقایساه باین

سلسیوس رسانده و با کاغذ فیلتر واتمن شاماره  5فیلتار

تعداد موارد مثبت و منفی دو آزمون الاایزا و  ،HPLCباا

شااد 50 .میلاایلیتاار از نمونااه فیلتاار شااد از سااتون

استفاده از آزمون مزنمار انجام شاد pvalue .کامتار از

ایمیناوافینیتی  (Vicam, USA) AflaMTMباا سارلت 2

 0/05به لحاظ آماری معنیدار در نظر گرفته شد.

میلاایلیتاار در دقیقااه لبااور داده شااد .باارای اااذ
ناخالصیها ،ستون باا  20میلایلیتار آب دو باار تقطیار

یافتهها

شستشو شد .آفلاتوکسین  M1اتصال یافته به آنتیباادی،

ارزیاااابی مقایساااهای  153داماااداری مختلاااف در

با استونیتریل خالص ( 4میلیلیتر) و بهمدت ااداکثر 10

شهرستان کرمان نشان داد که فراوانای آفلاتوکساین M1

ثانیاه شسااته شااد .ساارانجام محلاول باهدساات آمااده از

در داماااداریهاااا متفااااوت اسااات 70/2 .درصاااد از

شستشو با استفاده از جریان ملایم نیترو ن در  40درجاه

دامداریهای مورد بررسی ،دارای گاو هولشتاین بودناد.

سلسیوس تبخیر شد و سپز باقیماندهها در  1میلیلیتار

 1/5درصد از داماداریهاا دارای دو ناژاد هولشاتاین و

فاز متحرک (استونیتریل :آب با نسبت  )1:3ال شدند.

جرسی و  3/3درصد دارای گاو نژاد بومی بودند.

 -تزریق به دستگاه

HPLC

 -اندازهگيری آفلاتوكسين M1به روش الایزا

 200میکرولیتر از نموناه اساتخرا شاده در بالاا باه

از  153نمونه اخذ شده از دامداریهای منااطق مختلاف

دساتگاه ) HPLC (Shimazdzu LC-10A, Japanدارای

استان ،غلظت آفلاتوکساین  M1در 13نموناه شایر خاام

ساااااتون  )5 µm ،4/1 ×250mm( C18و شناسااااااگر

( 41/2درصد) ،از محدوده مجاز اساتاندارد ایاران (100

فلورسانت تزریق شد .از اساتونیتریل ( )Sigma, USAو

نانوگرم در لیتر) بالاتر و در 70نمونه ( 58/8درصد) ایان
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میزان در محدوده مجاز بود .از میان نمونههاای ارزیاابی

و ارزوییااه ( 45/12 ± 91/21نااانوگرم در لیتاار) دارای

شااده تنهاااا  9نموناااه ( 4/58درصاااد) دارای غلظااات

کمترین غلظت آفلاتوکسین  M1در شیر خام بود .تعاداد

آفلاتوکسین  M1بالااتر از محادوده مجااز ایالاتمتحاده

موارد مثبت و منفی الایزا در شیر خاام و پاساتوریزه باه

( 500نانوگرم در کیلوگرم) بودند .شهرستان زرند دارای

تفکیز مناطق مختلف جغرافیایی در جادول ( )1و ()2

بیشترین غلظت ( 359/28 ± 133/78نانوگرم در لیتار)

آورده شده است.

جدول ( –)1فراوانای تعاداد نموناههاای منفای ،مثبات و نموناههاای باا آلاودگی بیشازااد مجااز اساتاندارد ملای ایاران باه
آفلاتوکسین 100( M1نانوگرم در لیتر) شیر خام گاوداریهای مناطق مختلف جغرافیایی استان کرمان به روش الایزا

26

تعداد و ( )%نمونههای

تعداد و ( )%نمونههای

تعداد و ( )%نمونههای با

منفی

مثبت

آلودگی بيشازحد مجاز

)85/9( 12

)14/3( 7
)11/9( 10

منطقه جغرافيایی

تعداد نمونه

شهربابز

14

)14/3( 2

رفسنجان

15

)0/0( 0

)100(15

بم

10

)40/0( 4

)10/0( 1

)40/0( 4

سیرجان

21

)38/1( 8

)11/7( 13

)17/0( 4

زرند

9

)14/3( 1

)85/9( 1

)91/4( 5

بردسیر

22

)31/8( 9

)18/2( 15

)29/3( 1

راور

9

)42/7( 3

)59/1( 4

)59/1( 4

کرمان

37

)25/1( 10

)94/4( 27

)33/3( 13

انار

4

)25/0( 1

)95/0( 3

)50/0( 2

بافت

1

)11/9( 1

)83/3( 5

)33/3( 2

ارزوییه

5

)10/0( 3

)40/0( 2

)20/0( 1

رابر

3

)0/0( 0

)100( 3

)100( 3

مجموع

153

)21/1( 40

)93/7( 113

)41/2( 13
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جدول ( -)2فراوانی تعداد نموناههاای منفای ،مثبات و نموناههاای باا آلاودگی بیشازااد مجااز اساتاندارد ملای ایاران باه
آفلاتوکسین 100( M1نانوگرم در لیتر) شیرهای پاستوریزه تولیدی کارخانههای مختلف استان کرمان بهروش الایزا
كد كارخانه

تعداد

تعداد و ( )%نمونههای

تعداد و ( )%نمونههای

تعداد و ( )%نمونههای با

شير

نمونه

منفی

مثبت

آلودگی بيشازحد مجاز

1

5

)20/0( 1

)80/0( 4

)40/0( 2

2

4

)0/0( 0

)100( 4

)25/0( 1

3

9

)27/1( 2

)91/4( 5

)59/1( 4

4

9

)27/1( 2

)91/4( 5

)28/1( 2

5

7

)0/0( 0

)100( 7

)99/8( 9

1

4

)25/0( 1

)95/0( 3

)95/0( 3

9

4

)100/0( 4

)0/0(0

)0/0( 0

8

1

)83/3( 5

)11/9( 1

)0/0( 0

7

4

)50/0( 2

)50/0( 2

)0/0( 0

10

4

)0/0( 0

)100( 4

)0/0( 0

مجموع

54

)31/5( 19

)18/5( 39

)35/2( 17

غلظت آفلاتوکسین M1در شیرهای خام و پاساتوریزه

مجاز قارار داشاتند .باااینوجود کلیاه نموناههاای شایر

در جدول ( )3آورده شده است .همانطور که در جدول

پاسااتوریزه دارای مقااادیر آفلاتوکسااین  M1کمتاار از

( )3مشخص شده است ،میزان آفلاتوکسین  M1در شایر

محاادوده مجاااز ایلااات متحااده امریکااا (کمتاار از 500

پاستوریزه بهطور معنایداری از شایر خاام کامتار باود

نانوگرم در لیتر) بودند.

( )P=0/012است .غلظت آفلاتوکسین M1در  17نموناه

میزان آفلاتوکسین M1شایر داماداریهاا ،باا کااهش

( 35/2درصد) از محدوده مجاز اساتاندارد ایاران بالااتر

شرایط بهداشتی در دامداری بهطور معنایداری افازایش

بود و  35نمونه ( 14/8درصد) از نمونههاا در محادوده

یافت (.)P=0/018 ،r= -0/175

جدول ( -)3توزی فراوانی مقدار آفلاتوکساین M1در شایر خاام مخازن گااوداریهاای اساتان کرماان و شایر پاساتوریزه تولیادی
کارخانههای این استان به روش الایزا
مقدار و ( )%آفلاتوكسين ( M1نانوگرم در ليتر)
نوع شير

≥ 111

111-511

511-1111

1111-1511

1511-2111

≤2111

خام

)58/8( 70

)31/1( 51

)1/3( 2

)0( 0

)0/9( 1

)2/1( 4

پاستوریزه

)14/8( 35

)35/2( 17

)0( 0

)0( 0

)0( 0

0

()0
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آزمون و میزان تطبیق دادهها با یکادیگر در جادول ()4

HPLC

 24نمونه ( 15/9درصد) از شیرهای خام و  2نمونه (3/9

آورده شده است.

درصد) از شیرهای پاستوریزه مورد ارزیاابی تأییادی باا
 HPLCقرار گرفت که تعداد موارد مثبت و منفی هر دو

جدول ( -)4فراوانی موارد مثبت و منفی آفلاتوکسین  M1در شیر خاام باا
دو آزمون الایزا و

HPLC
HPLC

مثبت
الایزا

sig

منفی

مجموع

مثبت

4

15

17

منفی

0

5

5

مجموع

4

20

24

0/00

آزمون الایزا  17نمونه را مثبات تشاخیص داد کاه از
این میان  4نمونه توسط  HPLCتائید گردید و  15نمونه

بحث و نتيجهگيری

دیگر منفی اللام شدند 5 .نمونه که توساط روش الاایزا

در مطالعااه ااراار تعااداد مااوارد مثباات و غلظاات

منفی تعیین شده بود با روش  HPLCماورد تائیاد قارار

آفلاتوکسین  M1در منااطق مختلاف جغرافیاایی اساتان

گرفاات .اساساایت آزمااون الااایزا در ایاان مطالعااه 100

کرمان ،متفاوت بود .منب تأمین خوراک دام ،فاکتورهاای

درصد و ویژگی آن  25درصد تعیین گردید .باین مقادار

اقتصادی ،مدیریت مزرله و متغیرهای جغرافیاایی مانناد

آفلاتوکسااین قرائاات شااده در روش الااایزا و HPLC

درجه ارارت و رطوبت نسابی ،در میازان آفلاتوکساین

همبسااتگی قااوی و معناایدار مشاااهده شااد (،r=0/951

 M1موجااود در شاایر تااأثیرگااذار اسااات (Kuiper-

 .)P=0/000بر این اساس استفاده از روش الایزا بهلنوان

 .)Goodman, 1999در مطالعه اارر میزان آفلاتوکسین

روش غربالگری در تشخیص موارد مثبات آفلاتوکساین

 M1در دامداریهایی کاه دارای شایر برگشاتی بودناد،

 M1مناسب است ولی ااتمال مثبت کاذب در آن بسایار

بهطور معنیداری بیشتر بود (.)P =0/028 ،r =0/18

زیاد است.

غلظت آفلاتوکسین  M1صد در صد نموناه شایرهای
پاستوریزه و استریلیزه مصرفی در بابل بیش از محادوده
مجااااز کمیتاااه اروپاااایی و کااادکز گااازارش شاااد
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( .)Gholampour Azizi et al., 2007در مطالعهای صاد

 .)et al., 2000محققین همبستگی بالایی ( )r2=0/78بین

درصد نمونههاای شایر خاام در ارومیاه اااوی مقاادیر

دو روش الایزا و  HPLCدر تشخیص آفلاتوکساین M1

آفلاتوکسین  M1بالاتر از استاندارد اروپا بودند ( Panahi

یافتند ولی بیان کردند که دامنه تشخیص روش الاایزا در

 ،)et al., 2011دراالیکه میازان آفلاتوکساین  M1شایر

مقایسه با روش  HPLCکمتار اسات .بااینااال ،آنهاا

خام مراکز جم آوری شیر چالوس و رامسر بهترتیب 45

روش الایزا را باهلناوان روشای متاداول بارای ارزیاابی

و  30درصد گزارش شد (.)Barami et al., 2011

آفلاتوکسااین  M1در شاایر و فاارآوردههااای آن معرفاای

 87/17درصاااد از شااایرهای خاااام و پاساااتوریزه

نمودند .محققین در هند نیز فراوانی آفلاتوکسین  M1در

جم آوریشده در شهر اصفهان ،دارای آفلاتوکسین M1

شیر گاومیش ،گاو ،بز و گوسفند را باا روش الاایزا -45

بودنااد کااه از ایاان میااان ،افلاتوکسااین  10/81درصااد از

 33درصد گزارش نمودند .این محققین بیان کردناد کاه

نمونهها بالاتر از اد مجاز بود ( Daraei Garmakhany

میزان آفلاتوکسین  M1شیر در مناطق شاهری از منااطق

 .)et al., 2011ده درصد از شیرهای خام و  2/1درصاد

روستایی بیشتر است ).(Nile et al., 2015

از شیرهای پاستوریزه شهرستان رفسنجان ،دارای مقاادیر

در مطالعه اارر ،غلظات آفلاتوکساین  M1در شایر

آفلاتوکسین  M1بیشازااد اساتاندارد هساتند ( et al.,

پاستوریزه بهطور معنیداری از شیر خام کمتر باود .البتاه

 .(Akrami Mohajeri 2015میااازان آلاااودگی باااه

بین تعداد موارد مثبات در شایرهای خاام و پاساتوریزه

آفلاتوکسین  ،M1در شایرهای خاام و پاساتوریزه شاهر

تفاااوت معناایداری مشاااهده نشااد .بااهطااور کلاای ،در

ایلام در فصل زمستان ،باهترتیاب  11/1و  42/8درصاد

کارخانههای شیر پاستوریزه بهدلیل مخلاو شادن شایر

گزارش شاد ) .(Vagef, and Mahmoudi, 2013میازان

دریافتی از مراکز مختلف ،معمولااً غلظات آلاینادههاای

آفلاتوکسین  5/4 M1درصاد از شایرهای پاساتوریزه در

مختلف ازجمله آفلاتوکسین کاهش مییابد .کمتر باودن

مشاهد از محادوده اساتاندارد اروپاا بالااتر باود et al.,

آفلاتوکسین  M1در شایرهای پاساتوریزه در مقایساه باا

) .)Karimi 2007در مطالعااه ااراار  41/2درصااد از

شایر خاام ،در شاهر ایلاام ( Vagef, and Mahmoudi,

شاایرهای خااام و  35/2درصااد از شاایرهای پاسااتوریزه

 ،)2013رفسانجان ()Akrami Mohajeri, et al., 2015

ااااوی آفلاتوکسااین  M1در غلظاات بالاااتر از محاادوده

و ارومیه ( )Tajic et al., 2007نیز گزارش شاده اسات.

مجااااز اساااتاندارد ایاااران بودناااد .تفااااوت در زماااان

در ارتبا با تأثیر ارارت بار آفلاتوکساین  ،M1نظارات

نمونهبرداری ،روش تشخیص آفلاتوکسین  M1و شرایط

متناقضی وجود دارد .در مطالعهای بیان شاد کاه غلظات

بهداشااتی ،از مهاامتاارین لواماال متفاااوت بااودن نتااایج

آفلاتوکساااین  M1شااایر پاااز از پاستوریزاسااایون و

بررسیهای مختلف است (.)Karimi et al., 2007

استریلیزاسیون بهترتیب  13درصد و  80درصاد کااهش

در کشااور ک اره ،فراواناای آفلاتوکسااین  M1در شاایر

مییابد ( .)Purchase et al., 1978در مطالعه دیگر بیاان

پاستوریزه ،شیر خشاز اطفاال ،شایر خشاز و ماسات

شد که طی روند ارارتای ،غلظات آفلاتوکساین  M1در

بهترتیب  95 ،85 ،91و  83درصد گزارش گردید ( Kim

پنیار کااهش ماییاباد ) .(Deveci et al., 2007میازان
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روشهای سری و ارزان دیگری که للاوه بر اساسایت

 بسااته بااه دمااا و ماادتزمانM1 تخریااب آفلاتوکسااین

.بالا ویژگی بالا نیز داشته باشند رروری میباشد

.)Choudhary et al., 1998( ارارتدهی متفاوت است
این در االی است کاه برخای محققاین بیاان مایکنناد

سپاسگزاری

 باااه تخریاااب ارارتااای ناشااای از،M1 آفلاتوکساااین

بدینوسیله از مدیریت محتارم اداره کال دامپزشاکی

 استریلیزاسیون و اارارت پخات مقااوم،پاستوریزاسیون

استان کرمان بهخاطر همکاری در تهیه نموناههاای شایر

.)Hussain et al., 2008 ؛Boudra et al., 2007( است

گاوداریهای استان کرماان و زاماات کارکناان محتارم

 درM1 نتایج ااصل از این مطالعاه وجاود آفلاتوکساین

، خانمها دکتار ساارا امازه،آزمایشگاه مرکزی اداره کل

شیرهای خام دامداریهای استان کرمان در مقادیر بالااتر

مهناادس مژگااان لبدالحسااینزاده و مهناادس پریسااا

 از آنجاا کاه.از محدوده مجاز ایران را مطار مایکناد

خواجویی که در تمام مراال انجام این تحقیق همکاری

 شایرM1 مدیریت پرورش دام در غلظات آفلاتوکساین

.نمودند سپاسگزاری میشود

 لاازوم مادیریت مناساب و اصاالااات،تأثیرگاذار اسات
اساسی در خوراک مزارع پرورش دام از اهمیات بالاایی

تعارض منافع
نویسندگان های گوناه تعاارض مناافعی بارای اللاام
.ندارند

 با توجه به همبستگی مشاهده شده باین.برخوردار است
 باهنظار،HPLCنتایج بهدست آمده از دو روش الاایزا و
ماایآیااد هرچنااد کااه روش الااایزا روشاای مناسااب در
 اباداع و بهارهگیاری از،غربالگری اولیه است اما مطالعه
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Abstract
The aflatoxin M1 (AFM1) is present in the milk of livestock fed on contaminated feed. This study was
conducted based on the fact that milk is one of the main sources of aflatoxin contamination in human. In
order to record the frequency of AFM1, a total of 207 milk samples including 153 raw milk samples
from 12 different regions of Kerman province and 54 pasteurized milk samples produced in 10 dairy
factories of Kerman province were checked by Elisa. Results showed that the concentration of AFM1 in
41.2% of raw and 35.2% of the pasteurized samples was above the maximum acceptable level (100 ng/L)
approved by National Institute of Standard, Iran. The amount of AFM1 in pasteurized milk was
significantly lower than that in the raw milk. In order to confirm the results of ELISA, 24 samples of raw
milk and 2 samples of pasteurized milk were also evaluated by HPLC, from which, four positive and five
negative samples were finally confirmed. Although there was no significant correlation between the
number of positive and negative samples in both methods, the concentration of AFM1 was significantly
correlated. The sensitivity and the specificity of the ELISA test was respectively 100% and 25%. Since
the concentration of aflatoxin was higher than the accepted level, a proper strategy of feeding
management of the dairy farms in the province are suggested. In spite of the fact that ELISA is a suitable
method for screening of AFM1, using a method with higher specificity is also recommended.
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