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 چکیده

 ویلوس فپووس  آسپرر  ها نظیر وسیله برخی قارچای تولید شده بهزهای ثانویه سمی و سرطانها متابولیتمایکوتوکسین

از تعپداد  در گوشت و شیر،  1Mو  ن تامدر این بررسی برای تشخیص و تعیین حضور آفوتوکسیباشند. می پارازیتیکوس

تحت شرایط مناسب و  ها، نمونهگیری شدهنمونه های صنعتی شمالغرب ایرانهرأس گاومیش کشتار شده در کشتارگا 03

هپا بپا تو په بپه     سپازی هپر کپدام از نمونپه    آمپاده  ،. در ادامپه امرزشکی دانشگاه تبریز منتقپ  شپد  استاندارد به دانشکده د

مپورد بررسپی آلپوده بپه     هپای  . نتپای  نشپان داد کپه تمپامی نمونپه     صورت گرفت های االیزاو ود در کیترالعم  مدستو

 و ng/mL  30/1±27/3بپه ترتیپب  هپای شپیر و گوشپت    آفوتوکسین تام در نمونپه میانگین  .بودند 1Mو  تامآفوتوکسین 

ng/g 84/3±08/3 مقپادیر انپدازه گیپری    بپود  برخپوردار را  تام آفوتوکسینباالترین میانگین از که نمونه های شیر ه بود .

در مپواد  تر از حد مجاز تعیین شپده آفوتوکسپین تپام    ها پائینگاومیششیر و گوشت های در نمونه تامشده آفوتوکسین 

 1M هپای شپیر بررسپی شپده دارای بپاالترین میپانگین آفوتوکسپین       ( بود. نمونپه ng/g 8-7توسط اتحادیه اروپا )غذایی 

(ng/L83/1±36/73بوده )، نمونپه   17نمونپه شپیر بررسپی شپده،      03گوشت بعد از آن قرار داشپتند. از تعپداد    هاینمونه

و گوشت از منابع مهم تامین پپروتیین   شیر. بود( ng/L 63)اتحادیه اروپا باالتر از حد مجاز   1M ( وا د آفوتوکسین83%)

د. نپ گیراستفاده قرار میعلی الخصوص کودکان مورد های سنی و به طور وسیعی توسط تمامی گروه و مواد معدنی بوده

 خواهد بود.ی بهداشت و سومتی اربها در این محصوالت یک تهدید بسیار  دی با آفوتوکسین بنابراین آلودگی

 

 آفوتوکسین، گاومیش، شمالغرب ایرانکلیدی:  گانواژ

 

 

 مقدمه

راک خپو طبیعی غذا و  سمیهای ها آالیندهمایکوتوکسین

هپا بپر روی محصپوالت    بوده که در نتیجپه رشپد قپارچ   

نقپ  ایجپپاد   کشپاورزی طپی یخیپره سپازی یپا حمپ  و      

ها به ، آفوتوکسینرچیسموم قادر میان انواع ، شوندمی

نظیر تاثیر بر متابولیسپم   دلی  اثرات مختلف بیوشیمیایی

و چربی، سپاخت پپروتیین و اسپید     ، کربوهیدراتانر ی

سپپرطانزایی، وء زیسپپتی نظیپپر  ک و اثپپرات سپپ نوکلییپپ
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زایی، ناقص الخلقه زایی، مسمومیت کبدی، کلیپوی   هش

ه بپپر سیسپپتم ایمنپپی از و پوسپپتی و اثپپر تضپپعیف کننپپد

ای در بهداشت و سومتی انسان و حیوانات  ایگاه ویژه

کامکار ، 7338عومه و رزاقی ابیانه ) باشندخوردار میبر

 هپپپاسپپپینآفوتوک (.7332، اویسپپپی و همکپپپاران 7333

های خاصی سیله گونهکه به ومتابولیت های سمی بوده 

 پپارازیتیکوس و  فپوووس بپویژه   وسآسپرر یل از  نس 

ی از ترکیبات بعضطور که یکر شد همانشوند. تولید می

زای هپا بپه عنپوان عوامپ  سپرطان     خانواده آفوتوکسین

ای هپ همین دلی  کوشپش باشند. بهطرح میمطبیعی قوی 

فعپپاس سپپازی )سپپم سپپتای حپپذ  یپپا غیپپرفراوانپپی در را

زدایی( این ترکیبات در زنجیره غذایی انسان و حیوانپات  

وتوکسپین مپورد   نپوع آف  14به عم  آمده است. تپاکنون  

بیشپترین   1Mو  1B، 1Gاند که انواع شناسایی قرارگرفته

 (.7332فپوح و همکپاران،   ، 7338فپائو  ) اهمیت را دارنپد 

ت از منپابع مهپم تپامین    های لبنی و گوشپ شیر، فرآورده

و به طپور وسپیعی توسپط     پروتیین و مواد معدنی بوده

. دنپ گیرهای سپنی مپورد اسپتفاده قپرار مپی     تمامی گروه

ها در این محصوالت یک بنابراین آلودگی با آفوتوکسین

تهدید بسیار  دی برای مصر  کنندگان بویژه کودکپان  

کپاران  آسپیس و هم ن تر خواهد بود)یو افراد با سنین پائ

( 1FAOهای سازمان خواربار  هانی )طبق آمار. (7337

 164در حپدود   7333 معیت گپاومیش  هپان در سپاس    

 22میلیپون راس بپپرآورد شپپده اسپت کپپه از ایپپن تعپپداد   

باشد و میلیون راس گاومیش در آسیا می 160درصد یا 

. درصپد رشپد داشپته اسپت     0/1ر متوسط ساالنه به طو

ی به طور عمده در آسیا، بپه  اگاومیش رودخانه کنشاپر

های باتوقی ندوستان و پاکستان بوده و گاومیشویژه ه

سپپیا و  نپپوب چپپین یافپپت  در نپپواحی  نپپوب شپپرقی آ

 معیپت گپاومیش ایپران حپدود      (.1228باهپت  شود )می

هپپزار راس بپپرآورد شپپده کپپه بیشپپترین تعپپداد آن   826

ر اسپتان آیربایجپان غربپی    هزار راس آن د 103حدوداً 

(. اطوعپات  7330محسپن پپور ریپایی    کنند )می زندگی

                                                 
1 Food and Agriculture Organization 

می در خصوص ویعیت پرورش ایپن گونپه   ای و علپایه

هپای آن  ین ویعیت سومت و بهداشت فرآوردهو همچن

از قبی  گوشت و شیر به خصپوص از نظپر آلپودگی بپه     

در باشد. بنپابراین  بسیار اندک می نآفوتوکسین در ایرا

گی و نیپز میپزان   این پژوهش بر آن شدیم ویعیت آلود

هپای شپیر و   در نمونه را 1M و تام حضور آفوتوکسین

هپای  کشپتار شپده در کشپتارگاه   هپای  گوشت گپاومیش 

بپا  )ارومیپه، تبریپز و اردبیپ (    صنعتی شپمالغرب ایپران   

 مورد بررسی قرار دهیم. استفاده از روش االیزا

 

 مواد و روش ها

 ها جمع آوری نمونه

تعیپپپین حضپپپور  ی تشپپپخیص ودر ایپپن مطالعپپپه بپپپرا 

مپاده  رأس گپاومیش   03از تعداد  1Mو  تام آفوتوکسین

 های صنعتی شپمالغرب ایپران  کشتار شده در کشتارگاه

تا تیر ماه  1023از تیرماه ساس )ارومیه، تبریز و اردبی ( 

)عضپوت ناحیپه    های شپیر و گوشپت  ، نمونه1021ساس 

هپپا تحپپت شپپرایط مناسپپب و  تهیپپه شپپد. نمونپپه سپپینه( 

)در شرایط اسپتری  و سپرما( بپه آزمایشپگاه      استاندارد

کنترس کیفی موادغپذایی دانشپکده دامرزشپکی    و بهداشت 

دانشگاه تبریز منتق  و تا زمان انجام آزمایش در دمپای  

°C23-   .نگهداری شدند 

 انجام االیزا 

 هاسازی نمونهآماده

 تامگیری آفوتوکسین ندازهالف( ا

 13گردیدنپد، سپرس    ها به طور کام  همپو ن ابتدا نمونه

 00میلی لیتپر از متانپ     63گرم از نمونه همو ن شده با 

 Ultra)کپس  درصد به مپدت دو دقیقپه بپه کمپک ورت    

Turrax T25 )  بخوبی مخلوط شدند. محلوس حاص  بپه

دقیقه در دمای اتاق ساکن باقی ماند. سپرس بپا    16مدت 

فیلتپر گردیپد.    1استفاده از کاغذ صپافی واتمپن شپماره    

درصد  00یع سطحی محلوس فیلتر شده با متان  سرس ما

میکرولیتپر از   63رقیق گردید. در  ادامه  7به  1به نسبت 

هپای  س رقیق شده بپرای بررسپی داخپ  چاهپک    هر محلو
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 Quantative EuroClone تامکیت االیزای آفوتوکسین 

TOTAL AFLATOXIN ELISA KIT, Code 

EEM002096. LOT. AFT1109))   .در افپزوده شپد 

در نمونپه هپا بپر اسپاس      تامادامه ارزیابی آفوتوکسین 

روش توصیه شپده و بروشپور مو پود در کیپت االیپزا      

 صورت گرفت.

  1Mگیری آفوتوکسین ب( اندازه

های شیر، ابتدا در آزمایشگاه نمونپه  در خصوص نمونه 

 g7333دقیقپپه بپپا دور  6بپپه مپپدت  C 13° هپپا در دمپپای

ی را به طور کام  بپه  سانتریفو  شدند. سرس چربی روی

)شپیر  وسیله پیرت پاسپتور دور ریختپه و مپایع زیپرین     

مپورد    1Mآفوتوکسپین    هپت آزمپایش   بپدون چربپی(  

 استفاده قرار گرفتند.

هپا بپه طپور    ، ابتدا نمونپه ای گوشتهدر خصوص نمونه

هپا همپو ن   گرم از نمونه 6ردیدند. سرس کام  همو ن گ

ت پن  دقیقه بپه کمپک   میلی لیتر از متان  به مد 6شده با 

ورتکس بخوبی مخلوط گردیدند. محلوس حاص  به مپدت  

سانتریفو  شپد.   g 6333پن  دقیقه در دمای اتاق با دور 

حلپوس سپانتریفو  شپده بپه لولپه      سرس مایع سپطحی م 

نمونه حاص   ای منتق  شده و حوس تبخیر گردید.شیشه

و  لیتر از محلوس بافر نمونه مخلپوط از تبخیر با یک میلی

به مدت یک دقیقه بپه کمپک ورتکپس بپه خپوبی مخلپوط       

گردید. محلوس حاص  به مدت پن  دقیقه در دمای اتاق با 

سانتریفو  شد. سرس مایع سطحی محلوس  g  6333دور

 7بپه   1سانتریفو  شده با محلوس بافر نمونه بپه نسپبت   

میکرولیتر از هر محلوس رقیق  733رقیق گردید. در  ادامه

ی هپپای کیپپت االیپپزای داخپپ  چاهپپکشپپده بپپرای بررسپپ

 1M  Quantative EuroCloneآفوتوکسپپپپین 

AFLATOXIN M1, Cod. EEM005096. LOT. 

AM11110V)   .ارزیپپپابی  در نهایپپپت   افپپپزوده شپپپد

بپر اسپاس   های مورد مطالعپه  در نمونه 1M آفوتوکسین

و بروشپور مو پود در کیپت االیپزا      روش توصیه شپده 

 .(7317)واقف و محمودی  پذیرفتصورت 

 

 

 آنالیز آماری

 ELISAهای بدسپت آمپده از تسپت    مقادیر آفوتوکسین

های شیر و گوشت با استفاده از آزمون آنپالیز  در نمونه

توسپپط نپپرم  Tukey( و آزمپپون ANOVAواریپپانس )

تحپت وینپدوز مپورد ارزیپابی قپرار       SPSS 17.0افپزار  

دار قلمداد یمعن >36/3Pسطح گرفت. اختو  آماری در 

 ید.  گرد
 

 وبحث نتایج

وده ها از طریق خوردن غذاهای آلدر انسان آفوتوکسین

هپای دامپی آلپوده    به سم و همچنپین مصپر  فپرآورده   

مانند شیر، گوشت و تخم مرغ می تواند سبب مسمومیت 

، باتپاکون و همکپاران   7338گردد )عبدالرزاق و همکاران 

ه گیپپری انپپواع مایکوتوکسپپین از   بپپرای انپپداز  (.7330

مختلفپپی نظیپپر کرومپپاتوگرافی الیپپه نپپازک،  هپپای روش

( و روش 1HPLCکروماتوگرافی مپایع بپا کپارایی بپاال )    

هپپای سپپنجش ایمونولو یپپک اسپپتفاده شپپده اسپپت. در   

های تام و یر، برای اندازه گیری آفوتوکسینمطالعه حا

1M روش االیپزا بپه کپار    های شپیر و گوشپت   در نمونه

 گرفته شد.  

 های شیر و گوشتنمونه ارزیابی آفالتوکسین تام در

هپای  در نمونپه  تامفوتوکسین آنتای  حاص  از ارزیابی 

های کشپتاری در  از گاومیشآمده  بدست و گوشت شیر

های نمونه امتم دوس شماره یک نمایش داده شده است. 

ارزیپپپابی شپپپده در ایپپپن پپپپژوهش از لحپپپا  آلپپپودگی 

بیشپپپترین مقپپپادیر  مثبپپپت بودنپپپد. تپپپامآفوتوکسپپپین 

 گوشپپتهپپای ( در نمونپپهng/g 43/1) تپپامین آفوتوکسپپ

 (.   >36/3P) شد شناسایی

                                                 
1 High Performance Liquid Chromatography 
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 های کشتاری( گاومیشng/g( و گوشت )ng/mLهای شیر )در نمونه تامتوزیع فراوانی آفالتوکسین  -1جدول 

 بیشینه کمینه معیارانحرا   ±میانگین  درصد مثبت موارد مثبت تعداد نمونه نوع نمونه

 a67/3±02/3 13/3 30/1 133 03 03 شیر

 b84/3±08/3 13/3 43/1 133 03 03 گوشت

 باشند.( میP<36/3دار )متفاوت دارای اختو  آماری معنی اعداد نشان داده شده در هر ستون با حرو میانگین 

 

مپپامی نتپپای  حاصپپ  از ایپپن مطالعپپه نشپپان داد کپپه ت   

هپای  ای شپیر و گوشپت اخپذ شپده از گپاومیش     هپ نمونه

هپای  بودنپد. یافتپه  آفوتوکسپین تپام    کشتاری آلوده بپه 

قادیر آفوتوکسین توتاس در مربوط به ارزیابی میانگین م

هپای کشپتاری نشپان    های مورد بررسی گپاومیش نمونه

( بپه طپور   ng/mL 67/3±20/3هپای شپیر )  داد که نمونه

دارای مقپپپپادیر بپپپپاالتری از   (P<36/3معنپپپپی داری )

ا این و پود  ( بود، بng/g 84/3±08/3های گوشت )نمونه

( ng/g43/1( میزان آفوتوکسین تپام ) P<36/3باالترین )

 های گوشت بود.  ارزیابی شده مربوط به نمونه

(  هپت  7332) هرزالپه  در مطالعه صورت گرفته توسپط 

های گوشت، در نمونه و تام 1M ، 7M آفوتوکسین تعیین

های گوشتی و تخم مرغ  مع آوری شپده  شیر، فرآورده

ماه بپا اسپتفاده    6ردن طی مواد غذایی ای هافروشگاهاز 

هپا  ها نشان داد کپه اغلپب نمونپه   یافته، HPLCاز روش 

های مورد مطالعپه بپوده و   به آفوتوکسیندارای آلودگی 

از حپد مجپاز   در بسیاری از مپوارد ایپن آلپودگی بپاالتر     

ارزیپابی   میپانگین مقپادیر آفوتوکسپین تپام    ، ه اسپت بود

 بوده که در رن  µg/kg 84/8 های گوشتشده در نمونه

µg/kg 07/4-16/3  قپپپرار داشپپپت. میپپپانگین مقپپپادیر

 µg/kg های شیرارزیابی شده در نمونهآفوتوکسین تام 

قپرار داشپت    µg/kg  72/7-36/3بپوده و در رنپ    04/3

نشان از درصپد  های مطالعه ما نیز فته(. یا7332)هرزاله 

ی هپا های شپیر و گوشپت گپاومیش   آلودگی باالی نمونه

مقپادیر   کشتاری به آفوتوکسین تام بوده ولپی میپانگین  

های گوشت کمتپرین میپزان را   این آفوتوکسین در نمونه

و سپازمان  اروپپا   اتحادیپه به خود اختصاص داده بپود.  

 مپواد  درتپام   آفوتوکسپین  مجپاز  حپد  بهداشت  هپانی 

 در میکروگپرم دو تپا چهپار    انسپان را مصپرفی  غپذایی  

 قپانون  این از نیزایران  که کشور، نموده اعوم کیلوگرم

ابی شپده  . بپر ایپن اسپاس مقپادیر ارزیپ     کنپد  می پیروی

هپپپای شپپپیر و گوشپپپت آفوتوکسپپپین تپپپام در نمونپپپه

های کشتاری پائین تر از حد مجاز تعیپین شپده   گاومیش

 در این زمینه قرار داشتند.   

 های شیر و گوشتدر نمونه 1Mارزیابی آفالتوکسین 

هپای  در نمونپه  1M بی آفوتوکسیننتای  حاص  از ارزیا

( نشان داد که 7ماره ها ) دوس شمورد بررسی گاومیش

هپپپای مپپپورد بررسپپپی دارای آلپپپودگی تمپپپامی نمونپپپه

هپای  ها نشان داد که نمونپه بودند. یافته 1M آفوتوکسین

( ng/g 68/3±72/6گوشت از کمتپرین میپانگین مقپادیر )   

 (.>36/3P) ندبود برخوردار  1M آفوتوکسین

 

 های کشتاری( گاومیشng/g( و گوشت )ng/Lشیر )های نمونه در  1Mتوزیع فراوانی آفالتوکسین  -2جدول 

 بیشینه کمینه معیارانحرا   ±میانگین  درصد مثبت موارد مثبت تعداد نمونه نوع نمونه

 b38/1±36/73 33/6 23/62 133 03 03 شیر

 c68/3±72/6 33/6 64/3 133 03 03 گوشت
 باشند.( میP<36/3دار )متفاوت دارای اختو  آماری معنی اعداد نشان داده شده در هر ستون با حرو ین میانگ
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نیپز نشپان    1M های حاص  از ارزیابی آفوتوکسینیافته

هپای بررسپی شپده در ایپن مطالعپه      داد که تمامی نمونه

هپای شپیر   بودند. نمونپه  1M دارای آلودگی آفوتوکسین

 بررسی شده دارای باالترین میانگین مقادیر آفوتوکسین

1M (ng/L 36/73بوده و نمونه )  های گوشت بعپد از آن

نمونه شیر بررسی شده، تعداد  03قرار داشتند. از تعداد 

بپاالتر از حپد    1M ( وا د آفوتوکسین%83نمونه آن ) 17

 Codex (ng/Lمجاز تعیین شده توسپط اتحادیپه اروپپا/   

 ( بودند.  63

 میپپپزانای طپپپی مطالعپپپه ( 7334میپپپاحی و همکپپپاران )

در  گپر، عضپوت سپینه و     1B و 1M هپای  آفوتوکسین

را  اهواز در کشتارگاه شده کشتار گوشتی هایمرغران 

نشپان   نتپای   .دادنپد  قرار مطالعه مورد HPLCبا روش 

درصپپد  6/77هپپای  گپپر و درصپپد نمونپپه 6/02داد کپپه 

هپای کشپتار شپده    نه و ران مپرغ های عضوت سینمونه

 بپه  سپینه  آلوده به آفوتوکسین بودند.  گر و عضپوت 

 آلپودگی  میزان میانگین کمترین و باالترین دارای ترتیب

بودنپد. تجزیپه و تحلیپ      1B و 1M هپای آفوتوکسپین  به

آمپپپاری نشپپپان داد کپپپه میپپپانگین مقپپپدار باقیمانپپپده   

داری در  گر به طپور معنپی    1B و 1M هایآفوتوکسین

 آزمپایش  مپرغ  83 از بپود. بیشتر از عضله سینه و ران 

و  بپوده   1B و 1M آفوتوکسپین  حپاوی  مپرغ  16 شپده 

 مپرغ  16 در 1B و 1M هایآفوتوکسین به  گر آلودگی

هپا  غمر اینران  و سینه عضله از نمونه 2 ولی بود مثبت

 مقپدار  حپداکثر بودند.  1B و 1M هایکسینآفوتو حاوی

 143 میپزان  بپه   گپر  در 1B وکسپین آفوت شپده  یافپت 

 حپداق  میپزان   و شپد  گیری اندازه کیلوگرم در نانوگرم

 در نپانوگرم  4 میپزان  بپه  سپینه  عضپله  در شپده  یافپت 

  گر 1M آفوتوکسین غلظت حداکثر ت.اس بوده کیلوگرم

عضپله   در آلپودگی  حپداق   و کیلپوگرم  در نانوگرم 180

میاحی ) ودب کیلوگرم در نانوگرم 3 مثبت موارد در سینه

تفپپپاوت در میپپپانگین مقپپپادیر   . (7334و همکپپپاران 

های عضوت طیور در مطالعپه  در نمونه 1M آفوتوکسین

هپای  در نمونپه  1M آفوتوکسپین  فوق با میانگین مقپادیر 

های کشتاری در مطالعپه مپا مپی توانپد     گوشت گاومیش

ناشی از تفاوت  یره غذایی مصرفی طیور و نوع تغذیپه  

 گاومیش باشد.  

 آفوتوکسپین  ر بررسی صورت گرفتپه  هپت ارزیپابی   د

1M نمونه شیر حاصپ  از   001در  46-43های طی ساس

گاو، گوسفند، بز، شتر و گاومیش در منطقه  نوب ایران 

 1/87هپا نشپان داد کپه    با استفاده از روش االیپزا، یافتپه  

بپپا  1M آفوتوکسپپین هپپا دارای آلپپودگیدرصپپد نمونپپه

ودنپپد. میپپزان  ب ng/kg  4/80±0/80میپپانگین مقپپادیر 

های شیر خام گاو، گاومیش، شتر، آفوتوکسین در نمونه

 1/72و  0/02، 6/17، 2/04، 2/24گوسفند و بز به ترتیب 

هپا  در تمپامی نمونپه   1M آفوتوکسپین درصد بود. مقدار 

پائین تر از حد استاندارد ملپی ایپران و سپازمان غپذا و     

ملپپی ایپپران )اسپپتاندارد  ( قپپرار داشپپتng/L633دارو )

. امپپا بپپر اسپپاس  (7333سپپازمان غپپذای و دارو ، 7336

 %03( تعپداد  ng/L 63استاندارد اتحادیپه اروپا/کپدکس )  

هپای شپپیر خپپام  نمونپپه %4هپپای شپیر خپپام گپاو،   نمونپه 

 %2/6هپای شپیر خپام گوسپفند و     نمونپه  %2/0گاومیش، 

)کپدکس   های شیر بپز بپاالتر از حپد مجپاز بودنپد     نمونه

هپای  در نمونپه  1M  آفوتوکسپین ادیر . میانگین مق(7331

بپود. نتپای  حپاکی از آن     ng/L 2/01شیر خام گاومیش 

ز و شپتر در مقایسپه بپا    های شیر گوسپفند، بپ  بود نمونه

 های شیر بررسی شده از لحپا  آلپودگی بپا   سایر نمونه

)رحیمی و همکاران  سالم تر می باشند 1M  آفوتوکسین

درصد قاب   لعه ما(. بر اساس نتای  حاص  از مطا7313

های مورد های شیر خام گاومیش( از نمونه%83تو هی )

بپا التپر از حپد     1M آفوتوکسپین بررسی دارای آلودگی 

و نیپز   1M آفوتوکسپین  مجاز بودنپد. تفپاوت در میپزان   

د بپاالتر از حپ   1M آفوتوکسپین های وا پد  درصد نمونه

 توانپد  های مطالعه مپا مپی  مجاز در بررسی فوق با یافته

بپرداری، تپاثیر شپرایط آب    ناشی از اختو  مح  نمونه

 هوایی و  غرافیایی و فص  نمونه گیری باشد. 

ونپه  نم 111( روی 7336نتای  حاص  از مطالعه کامکار )

های شیری شهر سراب  شیر خام گاو حاص  از دامداری
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نشپان داد   1M  آفوتوکسپین در خصوص بررسی میزان 

ه ایپن آفوتوکسپین بپوده و    ها آلپوده بپ  نمونه %3/23که 

داشپت، کپه    قپرار  ng/L  743-16میزان آلودگی در رن 

هپپای آلپپوده دارای مقپپادیر   نمونپپه %83در ایپپن میپپان  

( بپپوده انپپد ng/L 63آفوتوکسپپین بپپاالتر از حپپد مجپپاز )

هپپای مطالعپپه حایپپر نیپپز نشپپان یافتپپه(. 7336)کامکپپار 

و  1M  آفوتوکسپپینمیپپزان آلپپودگی دهنپپده بپپاال بپپودن 

م بوده های شیر خارد مثبت باالتر از حد مجاز نمونهوام

 باشد.که با مطالعه فوق همسو می

 

 نتیجه گیری

هپای  ینکه در مطالعپه حایپر تمپامی نمونپه    با تو ه به ا

هپپپای کشپپپتاری آلپپپوده بپپپه    حاصپپپ  از گپپپاومیش 

نیپپز درصپپد قابپپ   بپپوده و 1Mهپپای تپپام وآفوتوکسپپین

 آفوتوکسپین  هپای شپیر دارای آلپودگی   تو هی از نمونه

1M   باالتر از حد مجاز بودند، به عووه با تو ه به اینکپه

ها بپه  ایی با منشا دامی به مایکوتوکسینآلودگی مواد غذ

مشک  بزرگی در سومت عمومی،  1M ویژه آفوتوکسین

ه کنندص در سومت نوزادن و کودکان مصر به خصو

کنپد، لپذا بررسپی مرتپب ایپن      این محصوالت ایجپاد مپی  

هپپا بپپویژه والت از لحپپا  و پپود مایکوتوکسپپین حصپپم

باشپد.  یت بسپزایی برخپوردار مپی   ها از اهمآفوتوکسین

های دامپی  ها از فرآرودهترین راه حذ  آفوتوکسینمهم

ری از آلودگی اولیه خوراک مورد مصر  انسان،  لوگی

استفاده از ترین اقدام منظور، مهم باشد. برای ایندام می

لیپپد کننپپده رشپپد کرپپک و تو انعپپتبعضپپی از عوامپپ  مم

شیمیایی  های فیزیکی وآفوتوکسین در کنار سایر روش

 باشد.ها میکاهش یا حذ  آفوتوکسین

 

 تقدیر و تشکر

بدین وسیله از حمایت مالی و پشتیبانی معاونت محتپرم  

های انجپام ایپن   نهپژوهشی دانشگاه تبریز در تامین هزی

هپای  ان آفوتوکسینمقایسه میز"با عنوانطرح تحقیقاتی 

 گردد.تقدیر و تشکر می" ....

 

 منابع مورد استفاده
Abdulrazzaq YM, Osman N, Yousif ZM, Trad O, 2004. Morbidity in neonates of mothers who have ingested 

aflatoxins. Annals of Tropical Paediatrics 24: 145-51. 

Allameh A, Razaghi Abyaneh M, 2004. Mycotoxins, University of Imam Hossein (AS). Pp. 162-183. 

Asis R, Romina D, Paola DI, Mario AJ, 2002. Determination of aflatoxin B1 in highly contaminated peanut 

samples using HPLC and ELISA. Food and Agricultural Immunology 14: 201–208. 

Battacone G, Nudda A, Cannas A, Cappio Borlino A, Bomboi G, Pulina G, 2003. Excretion of aflatoxin M1 

in milk of dairy ewes treated with different doses of aflatoxin B1
. Journal of Dairy Science 86: 2667-75. 

Bhat P. 1994. An Introduction to animal husbandry in the tropics, Buffaloes; Pp. 325-404. 

Codex Alimentarius Commissions, 2001. Comments submitted on the draft maximum level for Aflatoxin M1 

in milk. Codex committee on food additives and cotaminants. 33rd sessions, Hauge, The Netherlands. 

Availablefrom:http://www.ecolomicsinternational.org/cad_codex_alimentarius_evaluation_report_2002. 

Htm]. 

Fallah A, Jafari T, Rahnama M, 2009. Determination of aflatoxin M1 levels in Iranian white and cream 

cheese. Food and Chemical Toxicology 47: 1872–1875.  

Food and Drug Administration. 2000. Center for Food Safety and Applied Nutrition, Washington DC. 

http://www.inchem.org/documents/ jecfa/jecmono/v47je02.htm. 

FAO, 2004. Worldwide regulations for mycotoxins in food and feed in 2003. FAO Food and Nutrition paper 

No. 81. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. 

ISIRI, Institute of Standard and Industrial Research of Iran. 2005. Maximum Tolerated Limits of Mycotoxins 

in Foods and Feeds. National Standard No. 5925. 



 11                                                                                    غرب ایرانکشتاري شمالدر شیر و گوشت گاومیش  1Mتام و هاي آفالتوکسین مقدار

 

Herzallah MS, 2009. Determination of aflatoxins in eggs, milk, meat and meat products using HPLC 

fluorescent and UV detectors. Food Chemistry 114: 1141–1146.  

Kamkar A, 2005. Study on the occurrence of aflatoxin M1 in raw milk produced in Sarab city of Iran. Food 

Control 16: 593-599. 

Mayahi MA, Zand Mogadam A, Fazlara A, Jafari HA, 2008. Survey on the aflatoxin B1 and M1 level in 

liver, leg and breast muscles of broiler chicks slaughtered in Ahvaz poultry slaughter house. Journal of 

Agricultural Science and Nature Resource 15: 162-170. 

Mohsenpour Azari A, 2000. Series of scientific reports; Natural Resources Research animals Center of West 

Azarbaijan province.  

Oveisi M, Jannat B, Sadeghi N, Hajimahmoodi M, Nikzad A, 2007. Presence of aflatoxin M1 in milk and 

infant milk products in Tehran, Iran. Food Control 18: 1216–1218. 

Rahimi E, Bonyadian M, Rafei M, Kazemeini HR, 2010. Occurrence of aflatoxin M1 in raw milk of five 

dairy species in Ahvaz, Iran. Food and Chemical Toxicology 48: 129–131. 

Vaghef R, Mahmoudi R. 2012.  Occurrence of Aflatoxin M1 in winter and summer raw and pasteurized milk 

produced in West-region of Iran. International Food Research Journal 20: 1421-1425.  



 1313/ سال 1شماره  24هاي صنایع غذایي/ جلد نشریه پژوهش                                                                                     محمودي و زارع      11

 

 

 Total and M1 aflatoxins contamination in meat and milk buffalo were 

slaughtered in the northwest of Iran 
 

R Mahmoudi1* and P Zare2 

 

Received: November 18, 2012       Accepted: November 17, 2013 
1Assistant Professor, Department of Food Hygiene and Aquatics, Faculty of Veterinary Medicine, 

University of Tabriz, Tabriz, Iran 
2Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of 

Tabriz, Tabriz, Iran  
*Correspond author: Email: r.mahmodi@yahoo.com 

 

 
Abstract 

Mycotoxins are highly toxic secondary metabolites and carcinogenic compounds that are produced 

by species of Aspergillus, especially Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. In this study, 

total aflatoxin and aflatoxin M1 were identified and determined in milk and meat samples of 30 

buffaloes slaughtered in the industrial slaughter-house of northwest of Iran. Samples were 

transferred to the “Food Hygiene and Quality Control Laboratory” Faculty of Veterinary Medicine, 

University of Tabriz under standard conditions. Preparation of samples was done according to the 

instructions contained in each of the ELISA kits. The results showed that all samples are 

contaminated by total aflatoxin and aflatoxin M1. The Mean value for total aflatoxin in milk and 

meat was the 0.72±1.63 ng/ML and 0.34±0.48 ng/g, respectively the highest mean level of total 

aflatoxin was observed in the milk samples. Total aflatoxin level of all samples was lower than the 

standard limit for total aflatoxins in food (2-4 ng/g). The highest mean values  of aflatoxin M1 

(26.65±1.46ng/L) is related to the milk samples. However, 12 milk samples (40%) contained 

aflatoxin M1 above the standard limit (50ng/L). Milk, dairy products and meat are an important 

source of protein and minerals which are widely used by all age groups. Thus aflatoxin 

contamination of these products is a serious threat for consumers, especially children and 

prevention of feed contamination by mycotoxin especially aflatoxin is suggested.  
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