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 سپاسگزاری

اب آقای دکتر محمود رضا طاهری مدیر کل محترم اداره استاندارد استان تهران و بدینوسیله از جن

سرکار خانم دکتر رامونا مسعود، از همکاران اداره کل استاندارد استان تهران، به دلیل پی گیری و  

 گردد.تامین منابع مالی برای انجام این پروژه تشکر و قدردانی می
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 چکیده

در شیرهای موجود در سطح بازار استان تهران به  M1گیری میزان آفالتوکسین اندازهدر این طرح، 

هرر فلرل از    در انجام گردید.  منظور بررسی و پایش میزان آلودگی شیرهای موجود در سطح بازار

 از مراکز عرضه خریداریبا برندهای تجاری مختلف  / استریلیزهنمونه شیر پاستوریزه 10تعداد  سال

صنایع غذایی پژوهشکده  مایکوتوکسین های به آزمایشگاه شده وسایی کدگذاری و جهت شنا شده

گردیرد. سر ب برر روی نمونره هرای مرذکور       منتقل و فراورده های کشاورزی پژوهشگاه استاندارد 

انجام  7133روش مندرج در استاندارد ملی ایران شماره با استفاده از  M1گیری آفالتوکسین اندازه

رسی آلودگی آفالتوکسین در نمونه های شیر مورد آزمرون در ههرار فلرل بهرار،     پذیرفت. نتایج بر

نترایج بررسری نمونره هرای      در این گزارش ذکر شرده اسرت.   1399تابستان، پاییز و زمستان سال 

 M1 درصد نتایج آزمون با بیشینه رواداری آفالتوکسین 95مذکور در این ههار فلل بیانگر انطباق 

از میران    باشرد. مری ( میکروگررم در کیلروگرم  1/0)  5925لی ایران به شماره بر اساس استاندارد م

درصرد  5/37معرادل  یعنری  نمونه  15در  یزه استان تهران مورد آزمون،نمونه شیر پاستور 40تعداد 

بیشرینه   آلودگی کمتر از ، (%55نمونه ) 22 در نگردید. شناسایی M1به آفالتوکسین  آلودگیهیچ 

نیز  ( %5/2نمونه )معادل  1 ن مشاهده گردید.بر اساس استاندارد ملی ایرا M1 رواداری آفالتوکسین

آلودگی داشتند.  استاندارد ملی ایران ( نیز باالتر از حد مجاز %5نمونه )معادل  2برابر با حد مجاز  و

کره کمترر از    میکروگرم بر کیلوگرم می باشد 03/0نمونه مورد آزمون برابر با  40میانگین آلودگی 

آلودگی نیز در فلل پراییز دیرده    بیشترینباشد. حد تعیین مقدار بر اساس روش مورد استفاده می

نمونره   10نمونره از میران    2شد اما با توجه به مقدار کم آلودگی در نمونه های باالتر از حد مجاز )

برا فلرل   میکروگرم در کیلوگرم(، رابطه معناداری بین آلرودگی  12/0و  13/0فلل پاییز با آلودگی 

 M1مشاهده نشد. الزم به ذکر است که نتایج آزمون بر روی تمام نمونه ها با حد مجاز آفالتوکسین 

رسرد کره   در کل با توجه به نتایج به نظر می. بود( مطابق میکروگرم در کیلوگرم 5/0در کدکب )  

 از طریق ملرف شیر پاستوریزه  ناهیز می باشد. M1ریسک دریافت آفالتوکسین 
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 مقدمه    1-1

دارای انواع مختلفری  هستند که  ز قارچ ها یا متابولیت های ثانویه برخی ا ها سموم قارهیمایکوتوکسین

نقل و انبرارداری   قبل یا بعد از برداشت، طی حمل و ،بر روی محلوالت کشاورزی می باشند. این سموم

کننرد، بلکره   های حاد و مزمن را در انسان و دام ایجاد مری سموم قارهی نه تنها بیماریشوند. تولید می

ها در طیف وسیعی از مرواد  حضور مایکوتوکسینهمچنین شوند. نیز می خسارات اقتلادیایجاد  موجب

مطالعرات   .میوه و خرورا  دام گرزارش شرده اسرت    آبجات، ادویهغالت، لبنیات، خشکبار،  مانندغذایی 

تواند به بریش از یرک نروع مایکوتوکسرین     از انواع خورا  انسان و دام، می درصد 95دهند که نشان می

 د.نآلوده شو

 هرا، ماننرد  آن تررین توان به مهممیدر انسان و دام، ها ی حاد و مزمن ناشی از مایکوتوکسینهااز بیماری

کراهش تولیرد م،رل،     سیستم ایمنی بردن،  سرکوبزایی، تغییرات ژنتیکی، ، ناقص الخلقههاانواع سرطان

 کم خونی، یرقان وکاهش رشد اشاره کرد.  تخم مرغ، کاهش شیر و افزایش ضریب تبدیل غذا،

ها مایکوتوکسین به  گی مواد غذاییخسارات اقتلادی ناشی از آلود ،های سنگین درمانهزینه ،هایماریب

گرذاری و اجررای   قرانون ر باعث جدیت دولت هرا د  شودگیر کشورها میو تهدید های تجاری که گریبان

ز برین انرواع   . اهرا شرده اسرت   در مورد کنترل مواد غذایی و خرورا  دام از لحرام مایکوتوکسرین    قانون

،  1هرا ترین قروانین مربروط بره آفالتوکسرین    شر انرد،  بی هایی کره تراکنون شناسرایی شرده    مایکوتوکسین

و   7توکسرین  T-2، 6توکسین HT-2  ، 5ها، فومونیسین 4النولنیو ، داکسی 3زیرالنون،  A2اکراتوکسین 

  .باشدمی 8پاتولین

د، تجزیره و  ندنبال داشته باشر ای انسان ریسک سالمتی بهد برنتوانها میه مایکوتوکسیننکبا توجه به ای

 از موضوعات مهم ایمنی مواد غذایی است ،سموم در غذای انساناین ناشی از وجود  9تحلیل ریسک

-ها در کشورهایی که دارای اطالعات کافی یا سروابق تحقیقراتی مری   تعیین مقررات برای مایکوتوکسین

برا توجره بره الگرو و رژیرم       "ایی ریسک، تخمین ریسک و نهایترا باشند، بر اساس شناسایی خطر، شناس

 کافی ندارند، اطالعات در این مواردشود.  برای کشورهایی که ملرف  بر اساس ارزیابی ریسک  انجام می

 یرا های بین المللی و یا کشرورهای دیگرر و   منتشره  حاصل از ارزیابی خطر توسط سازمان هایگزارشاز

عنروان  باشرند، بره  مری  آن هانزدیک به  ،که در الگوی تولید، ملرف و سایر شرایط ،قوانین سایر کشورها

 بره شررح   گذار استتاثیردر این زمینه گذاری که در قانون یعواملکنند. استفاده می گذاریالگوی قانون

 (:1)باشدمیمندرج زیر 
                                                           
1-Aflatoxins 

2-Ochratoxin A 

3- Zearalenone 

4- Deoxynivalenon 

5- Fumonisins 

6- HT-2 toxin 

7- T-2 toxin 

8- Patulin 

9- Risk analysis 
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 ؛شناسی دسترسی به اطالعات سم -1

 ؛ین سموم در محلوالت مختلفدسترسی به اطالعات احتمال وجود ا -2

 ؛دانش الگوی توزیع مایکوتوکسین ها در محلوالت مختلف -3

 .رداریبهنین اجرای صحیح روش نمونه برداری و هماطمینان از مناسب بودن روش نمونه -4

 هاانواع مایکوتوکسین 1-2

وسریله  د، کره بره  سمومی هستنها آفالتوکسینباشند. ها میآفالتوکسین مایکوتوکسین ها مهمترین

وآسر رژیلوس   2فرالووس  آسر رژیلوس  ، ماننرد: 1هرای آسر رژیلوس  های مختلف قارچتعدادی از گونه

، B1 هرا در شرایط خاص تولید شده و دارای انواع مختلفی هستند که مهم تررین  آن  3پارازیتیکوس

B2 ،G1 ،G2 وM1  آفالتوکسینغذای آلوده به  در پی ملرفباشند. یم B1 های شیری،توسط دام 

 شریر و لبنیرات   ملررف  از راه تبدیل شده و به شیر منتقل می شرود.   M1 آفالتوکسین این سم به

زایری، فعالیرت   دلیل اثرات سرطانبه وجود این سم در بدن  د.شونبه انسان منتقل میاین سم  آلوده

 د. باشانگیز میمتی انسان مخاطرهطور بالقوه برای سالسرکوب ایمنی و کاهش رشد، به

 

 

 B1ساختار مولکولی آفالتوکسین  1-1شکل

 

 M1ساختار مولکولی آفالتوکسین  2-1شکل

 

                                                           

1- Aspergillus 

2-A. flavus 

3-A.parasiticus 
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 نحوه انتقال آفالتوکسین به بدن و خطرات آن  3-1شکل

 شیر و اهمیت آن  1-3

شده در نها ماده شناختهو تمواد غذایی در انسانها می باشد و مهم ترین از پر ملرف ترین  یکییر ش

طور متعادل تمام نیازهای بدن شرامل رشرد، ترنمین انررژی، سراخت و      تواند بهت که میطبیعت اس

هرای  کری از شراخص  . ینامندها را برطرف سازد و به همین جهت شیر را غذای کامل میترمیم بافت

کره در  طروری هاست. بههای لبنی در میان جمعیت آنیافتگی کشورها، ملرف شیر و فرآوردهتوسعه

کیلوگرم در سال  300یافته اروپایی و آمریکایی ملرف سرانه لبنیات بیش از ی توسعههمه کشورها

 400است و در برخی از کشورها ازجمله فرانسه، هلند، فنالند، دانمار ، نروژ، سوئد و نیوزلند باالی 

 80هرای لبنری در ایرران در بهتررین حالرت از      کیلوگرم در سال است. ملرف سرانه شیر و فرآورده

کند که نسبت به استانداردی که از سوی سازمان خواروبار ملرل متحرد   لوگرم در سال تجاوز نمیکی

کیلوگرم در سال( بسریار پرایین اسرت. طبرق     150)شده است )فائو( و سازمان جهانی بهداشت اعالم

کیلروگرم، حرد    150های آن در سال توصیه متخللان تغذیه حداقل نیاز هر فرد به شیر و فرآورده

لذا سالمت شیر مورد ملرف به ویژه بررای   .کیلوگرم است 450کیلو و میزان ایده آل  300وب مطل

 های حساس جامعه از جمله کودکان و زنان اهمیت فراوانی دارد.گروه
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 M1وکسینحدود مجاز آفالت  1-4

و هردایت   M1، برای ارزیابی آفالتوکسرین   2000در اجالس سی و دوم کمیسیون کدکب در سال 

به عنوان حردود مجراز پیشرنهادی بررای      g/kg 05/0و  g/kg 5/0 زیابی ریسک کمی دو عدد ار

اروپا و  حد به ترتیب از سوی اتحادیه(.  این دو 2گرفت )در شیر مورد ارزیابی قرار  M1آفالتوکسین 

دیگرر  . عالوه بر اطالعات سم شناسی، ارزیابی در معرض قرار گرفتن نیرز از  آمریکا پیشنهاد شده بود

هرا  باشد. برای این ارزیابی، اطالعات قابل اطمینان از وقوع مایکوتوکسینملزومات ارزیابی ریسک می

باشررد. ارزیررابی کمرری دریافررت  هررای مختلررف و اطالعررات دریافررت غررذایی الزم مرری  در محمولرره

به اهمیرت اسرتفاده از    JECFAباشد. در پنجاه و ششمین نشست ها بسیار مشکل میمایکوتوکسین

های آنالیز معتبر و اطمینان از کیفیت آزمون برای دستیابی به ارزیابی قابل اعتماد دریافت این روش

هرا برا اسرتفاده از    . لذا باید اطمینان حاصل شود که نتایج حاصل از بررسی(3)سم تا کید بسیار شد

ایج قابرل  روش کمی معتبر صحه گذاری شده حاصل شده است. به عالوه در اندازه گیری نهرایی نتر  

باشد. قابلیت اعتماد داده های آنالیر با استفاده از اعتماد و سادگی روش و عملی بودن آن مد نظر می

 روش هایی که ویژگی های اجرایی مشخلی دارند، ثابت می شود.

، قانون وضع شده بود که نسبت به سرال  M1کشور برای آفالتوکسین  60، در 2003تا انتهای سال 

ابر افزایش یافته است. بیشترین پیک در اتحادیه اروپا و کشورهای کاندید عضرویت  ، به سه بر1995

، می باشد. برخی کشورها در آفریقا، آسیا و آمریکای الترین   g/kg05/0در اتحادیه اروپا برای عدد 

می باشد. این حد باالتر در ایاالت متحده  g/kg 5/0نیز این حد را رعایت می کنند. پیک دیگر عدد

مریکا، هند کشور آسیایی و اروپایی و به خلوص در آمریکای التین که قوانین یکسان مرکروزور را  ا

 .(1)دارند، وضع شده است

جوامع عالوه بر قانون گذاری، به استانداردهای روزآمد مواد غذایی نیز نیازمندند. در سال های اخیر، 

جایگزین شده اند، به طوری که مرتبط  2رازبا استانداردهای هم ت1بسیاری از استانداردهای توصیه ای

با اهداف ایمنی مواد غذایی باشند. در حالی که استانداردهای هم تراز، رویکردی پایردار بررای ارائره    

شدت تحت کنترل بروده، داده هرای   اهداف ایمنی مواد غذایی دارند، الزم است که زنجیره غذایی به

 .(4)ی و راهبردهای مدیریت ریسک تهیه کنندخوبی مبتنی بر ریسک های ایمنی مواد غذای

 در شیر M1پایش و اندازه گیری آفالتوکسین   1-5

در تولیرد   باشرند. آزمایشگاه های معتبر یکی از اجزای ضروری برای سیستم کنترل مواد غذایی مری 

فاده نتایج معتبر و قابل استناد، مهارت و صالحیت آزمون کننده و معتبر بودن روش آزمون مورد است

نتایج آزمون آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، اغلب به عنروان مردر  در دادگراه بررای     . نیز مهم است

                                                           
1-Prescriptive 

2 -Horizontal 



 

6 
 

تعیین انطباق با قوانین و یا استانداردهای کشور استفاده می شوند؛ بنابراین الزم است کره حرداک،ر   

هه مقاالت متعددی لذا اگر  توجه برای اطمینان از کفایت و کارآمدی عملیات آزمایشگاه انجام شود.

در مورد بررسی آلودگی آفالتوکسین در شیر به هاپ رسیده است، اما با توجه به حد اندازه گیری و 

اطمینران از اسرتفاده از   (، 5اسرت)  g/kg  1/0در شیر کره در حرد   M1حد مجاز ملی آفالتوکسین 

 دار است. روشی مناسب و استاندارد و تضمین کیفیت نتایج آزمون از اهمیت خاصی برخور

، توسط موثق و آدینه وند هاپ 1392علمی بهداشت مواد غذایی سال که در نشریه  مطالعه در یک 

آوری شیر اطراف شهر تبریز از تیر ماه الی شهریور نمونه شیر خام گاو از مراکز جمع 90 شده است، 

اندازه گیری  زا بر اساس روش االی M1 میزان آفالتوکسین و بلورت تلادفی اخذ گردید 1391ماه 

های شیر مشاهده نمونه %100در  M1به آفالتوکسین  آلودگی شد. براساس نتایج ذکر شده در مقاله

نانوگرم در لیتر تعیین  37/148 ± 27/19های شیر خام اخذ شده گردید. میانگین آلودگی در نمونه

میزان آلودگی با  مورد بررسی، های شیراز نمونه %77/37در تنها بر اساس نتایج مطالعه، اما  گردید.

 . (6)( در استاندارد ملی ایران بودg/kg  1/0)بیش از حد مجاز قابل قبول  M1 آفالتوکسین

ام بیوتیک در شیر خر و بقایای آنتی M1ندازه گیری سم آفالتوکسین در مقاله دیگری که با عنوان ا 

توسرط کرمرانی و همکراران هراپ شرده اسرت، میرزان         1395عرضه شده در شهر بجنورد در سال 

 g/kg  065/0ترا   g/kg  0051/0آوری شرده غلظتری برین    های جمعدر نمونه  M1آفالتوکسین 

گرزارش  ها کمتر از حرد مجراز اسرتاندارد ایرران     در تمامی نمونه  M1داشتند و غلظت آفالتوکسین 

 .(7گردید)

جمع آوری  M1آفالتوکسین نمونه از بازار برای اندازه گیری  518نیز  2015تا  2014در طی سال 

با مطالعه منابع موجود بین المللی در مورد داده های خطرر و مواجهره و همچنرین برر اسراس       .شد

در شیر بررای جمعیرت کشرور ایرران برا       M1پتانسیل سرطان زایی، ریسک مواجهه با آفالتوکسین 

با استفاده از سناریو نتیجره حاصلضررب میرانگین آلرودگی در      وهای مختلفی محاسبه گردید.سناری

در شریر برر    M1آفالتوکسرین  میانگین میزان ملرف در ملرف کنندگان شیر  همچنین حد مجاز 

نفرر   72/0تا   08/0درصد اطمینان، افزایش ریسک سرطان کبد  بین  99اساس استاندارد ملی ، با 

 اسرت اکی از ایرن  حبررسی این تایج ن جمعیت ایران تخمین زده شده است. بنابراین ندر سال در بی

حرد مجراز    با توجره بره   M1ابتال به سرطان کبد در جمعیت ایران، ناشی از آفالتوکسین که ریسک 

 .(8در شیر در حال حاضر قابل تحمل است) M1آفالتوکسین موجود 

یر پاسرتوریزه و اسرتریلیزه از برازار در شرهرهای     نمونه شامل نمونه هرای شر   45نیز  2017در سال 

درصد نمونه ها مقدار آلودگی کمتر  85نمونه،  در  45مختلف استان تهران جمع آوری شد. ازمیان 

از حد مجاز مندرج در استاندارد ملی ایران بود. بر اساس میزان ملرف شیر، مقدار میانگین مواجهه 

نانوگرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز تخمین زد شد. بر  06/0 تا 03/0بین  M1آفالتوکسین روزانه با 

در شریر برا ریسرک مهمری از      M1آفالتوکسرین   این اساس جمعیت بزرگسال تهران در اثر دریافت

 .(9سرطان کبد مواجه نخواهد بود)

http://jhad.kmu.ac.ir/article-1-704-fa.pdf
http://jhad.kmu.ac.ir/article-1-704-fa.pdf
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 ترا  تیرر   1394نمونه  شیر خام گاو نمونه برداری شرده از آذر   60در یک پایان نامه دانشجویی  از  

اما  نتایج تمرام   .مشاهده شد M1آفالتوکسین  به نمونه آلودگی 34در استان قزوین نیز در  1395

درصد نمونه هرا   30 بود. g/kg 127/0تا  g/kg 06/0کمتر و بین g/kg 5/0نمونه های آلوده  از

یعنری   g/kg 1/0درصد نمونه ها آلودگی بریش از  5دارای آلودگی بیش از حد اتحادیه اروپا و تنها 

 .(10) بر اساس استاندارد ملی ایران بودند.در شیر  M1آفالتوکسین حد مجاز  

 

، علیرغم غیر موثق برودن  1398در زمستان سال  M1پیرو انتشار خبر آلودگی شیر به آفالتوکسین 

خبر منتشره، سازمان های متولی به منظور اطمینران از کیفیرت شریر پاسرتوریزه در اسرتان هرای       

ی ها و آزمرون هرایی را انجرام دادنرد. پیررو ایرن امرر طررح پژوهشری بررسری وجرود            مختلف بررس

در نیز در دستور کرار قررار گرفرت.     در استان تهران عرضه شدهشیر پاستوریزه  در M1آفالتوکسین 

در استان تهران طی ههار فلرل سرال    عرضه شدهشیر پاستوریزه مختلف ، نمونه های اخیر تحقیق

، اثرر فلرول   M1گیرند تا عالوه بر بررسی میزان آلودگی آن ها به آفالتوکسین مورد آزمون قرار می

 .مختلف نیز بر میزان آلودگی شیر مورد بررسی قرار گیرد

پاستوریزه تولیدی کارخانجرات  نمونه شیر  40تعداد  ،گردیددر این بررسی که در مدت یکسال اجرا 

به صورت تلادفی زمستان  ، پاییز وتابستان ،بهار فلل ههاردر  عرضه شده در استان تهران  مختلف

بر روی آنها  انجام شد. الزم به ذکر است که  M1آفالتوکسین و آزمون اندازه گیری  شد از بازار تهیه

به علت مایع بودن شیر، در صورت وجود آلودگی این آلودگی در بهر تولیدی آن شیر یکنواخت بوده 

 دی با شماره مشخص تعمیم داد.و نتیجه را می توان به تمام بهر تولی
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 فصل دوم

 روش پژوهش 
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 روش پژوهش 2-1

در نمونه های جمع آوری شده برر اسراس اسرتاندارد ملری      ، M1آفالتوکسین در این مطالعه، وجود 

 در این بررسی از مواد زیر استفاده گردید:(. 11، بررسی گردید)7133ایران به شماره 

 مواد الزم:  1-1-2

 1سالینفسفاتبافر(PBS ) 

 برافر  و همچنین محلرول  4/7 برابر با pH با قرص های تجاری بافر فسفات سالیندر این بررسی از 

 استفاده گردید. 4/7 برابر با pH  سالین با فسفات

 مناسب برای کروماتوگرافی مایع متانول 

 مناسب برای کروماتوگرافی مایع نیتریل استو 

 ایشگاهیدارای درجه آزم متانول 

  (1728)مطابق استاندارد ملی  مناسب برای کروماتوگرافی مایع 1آب درجه 

     فاز متحرHPLC 

حجرم آب   140 به نسبت مناسب برای کروماتوگرافی مایعهر سه متانول  و استونیتریل ب،مخلوط آ

الل  تهیه شد و پب از تهیه توسط دستگاه فیلتراسیون ح حجم متانول 160حجم استو نیتریل و 44،

 صاف گردید.

 از شررکت    990101( با شرماره بهرر   دارای آنتی بادی علیه آفالتوکسین) ستون ایمونوافینیتی

نرانو گررم    200میلی لیتری و ظرفیرت ترا    VIAC001-990201  ،3شیمی دانان ویرا با شماره بهر 

 آفالتوکسین

   اسرتاندارد ذخیرره آفالتوکسررین  محلرول  M1   برا غلظررتng/ml 100  ی لیترراز  سررم  در میلر

 درصد از شرکت سیگما آلدریچ 25استونیتریل در  M1آفالتوکسین 

و تهیه محلول های اسرتاندارد  این محلول جهت غنی سازی نمونه در سطوح مختلف غنی سازی  از 

  گردید.استفاده کاری 

  1 کاری آفالتوکسین استانداردمحلولM   

 ng/ml غلظرت  اببه طوری که محلولی  1M توکسیناستاندارد ذخیره آفال کردن رقیق بااین محلول 

 برا غلظرت   میکرولیترر از سرم   50به ایرن منظرور   بدست آید، با استفاده از فاز متحر  تهیه شد.  5

                                                           

1- Phosphate Buffer Saline  
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ng/ml 100 میکرولیتر فاز  1000درجه سلسیوس خشک کرده و به آن  40را برداشته در حمام آب

 ست آید.به د ng/ml5  تا سمی با غلظت متحر  اضافه می کنیم

  کالیبراسیون  استانداردمحلول های 

، محلرول هرای اسرتاندارد    1مطرابق جردول     1Mکراری آفالتوکسرین   استانداردبا استفاده از محلول 

   تهیه گردید.فاز متحر   با استفاده ازکالیبراسیون 

 لیبراسیونراهنمای آماده سازی محلول های استاندارد کا - 1-1جدول 

استاندارد 

 کاری

 زم از محلولحجم ال

ng/ml5  برای تهیهml  

محلول استاندارد  1

 کالیبراسیون)میکرولیتر(

حجم فاز 

 متحرک

 )میکرولیتر(

غلظت نهایی استانداردهای 

کالیبراسیون آفالتوکسین 

M1 (ng/ml) 

1 50 950 25/0  

2 100 900 5/0  

3 150 850 75/0  

4 200 800 1 

5 250 750 25/1  

 وسایل الزم:  2-1-2

در وسایل دیگر مورد نیاز  ،ویال و وه بر تجهیزات معمولی آزمایشگاه شامل بشر، مزور، بالن، قیفعال

 این بررسی به شرح زیر می باشد.

  گرم 01/0ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 

 قابل تنظیم در دمای ،ماری بن˚ C    40-50 

 pH متر 

  پت های مناسب سر پی به همراه 100-1000و  10-100متغیر میکرو پی ت در حجم های 

      دستگاه خال هند شاخه ای )منیفلد خال(،  برای استقرار ستون های ایمونرو افینیتری، مجهرز بره

 پمپ هوای فشار م،بت

 سونی کیتور   

 ورتکب 
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 با ظرفیت از جنب پلی اتیلن مخزن mL 75 برای نوافینیتیوو آداپتور قابل اتلال به ستون ایم ،

 نیتیاتلال به ستون های ایمونوافی

       پمپ خال 

 1واتمن شماره ذ صافی غکا 

 برا لولره    دور در دقیقره  4000وژ جهت گرفتن هربی شیر برا قابلیرت حرکرت دورانری    یسانتریف ،

 میلی لیتر 15و  50سانتریفوژ،  با ظرفیت 

 دستگاه فیلتراسیون حالل 

 با عالمت تجاری  ،1سیستم کروماتوگرافی مایع با کارآیی باالWaters :شامل 

 علاره نمونه ها و محلول های کالیبراسیون سیستم تزریق خودکار،  برای تزریق(Waters 717 

 یک میلی لیتر در دقیقه 2پمپ، ایزوکراتیک با شدت جریان حجمی(Waters 1525)  

 ستون تجزیه فاز معکوس  wp -C18 د ، با ابعاµm 5  ×cm 25  ×mm6/4   با عالمت تجاری

CNW  2902و شماره بهر v72 

  طرول   و نرانومتر  360قابل تنظیم برای طول موج تحریک  فلورسانب دارای فیلتر آشکارساز

 (Waters 2475)نانومتر  430نشر  موج

 آزموناساس  2-1-3

از سرتون  نمونه هربی گرفتره شرده   شده و با استفاده از سانتریفوژ جداسازی های شیر هربی نمونه 

 نمونره  ا عبور. بعبور داده می شود  M1 ژه آفالتوکسینهای ایمونوافینیتی دارای آنتی بادی های وی

آنالیت . دشوبه آنتی بادی های درون ستون متلل می  )آنتی ژن ( نمونه موجود درآنالیت از ستون، 

شسرته و درون   ،از داخرل سرتون   استونیتریلمتلل شده به آنتی بادی در درون ستون توسط عبور 

 از فراز متحرر   میلی لیترر   1 خشک شده داخل ویالبه د. شومی  س ب خشکویال جمع آوری و 

تعیرین مقردار برا اسرتفاده از روش  فراز      س ب  مخلوط می شوند.محتوای درون ویال اضافه شده و 

تعیین مقدار از مقایسه سطح زیر منحنی  .دمعکوس کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی انجام می گیر

 .دشوء مجهول، با احتساب ضریب رقت محاسبه می و یا ارتفاع منحنی های استاندارد با نمونه

 

 اجرای آزمون روش 2-1-4

های شیر شامل نمونه های شیر کم هررب، پرهررب، نریم هررب،      نمونهدر مرحله اول اجرای طرح 

در  با برندهای مختلف از مراکرز خریرد تهیره گردیرد.     1399استریلیزه و پاستوریزه تولید بهار سال 

                                                           

1-HPLC  

2-Volume flow rate 
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با همان برندهای خریرداری شرده    1399کور تولید شده در فلل تابستان مرحله دوم نمونه های مذ

   از مراکز خرید تهیه گردید. در فلل بهر مجددا

و شرده  در یرک ظررف مخلروط     هرا بسته بندی  های موجود در نمونههر یک از  در هر مرحله ابتدا

نمونره  از هر تر میلی لی 60 س ب مقدار گردید.س ب حجم متناسبی برای جداسازی هربی انتخاب 

گردید. س ب علاره فاقد هربی با استفاده از کاغذ صافی، صاف ده و هربی آن را جدا شسانتریفیوژ 

میلی لیتر   10 رسیده و بابه دمای اتاق  که قبالایمونوافینیتی ستون میلی لیتر از آن از  20شده و 

قطرره در ثانیره    2تا  1ا سرعت مخزن متلل به ستون ب احیا شده بود، با استفاده ازPBS از محلول 

، شستشو میلی لیتر آب 10 مزور محتوی نمونه دو بار با  داده شد.بدون فشار خارجی از ستون عبور 

 آب  میلری لیترر   10 سرتون برا   سر ب   .داده شدعبور نیز و هر بار آب شستشو از  ستون  شد داده

برا   ایمونوافینیتی اضافه گردیرد و  ستون به داخل استونیتریلمیکرو لیتر  2500داده شد و شستشو 

در یرک ویرال    اده شد. استونیتریل عبور داده شرده از سرتون  عبور داز ستون  mL/min 3-2سرعت 

محتویرات ویرال در   گردیرد. سر ب   با ورتکب مخلروط  محتوی درون ویال و س ب آوری شد جمع 

 خشک شد. C 50-40˚ حمام آب گرم دمای

و یرک   توسرط ورتکرب   به مدت  یک دقیقره د و شتحر  اضافه از فاز م میلی لیتر 1داخل ویال به 

 1محتویات ویال برای بار دوم با ورتکب به مردت  س ب   گردید.مخلوط  دقیقه توسط سونی کیتور

 شد. دقیقه مخلوط 

 تعیین صحت اندازه گیری  2-1-5

ز صحت تخمین درصد بازیافت راهی برای ارزیابی خطاهای سیستماتیک و اطمینان ااز آن جا که 

 شاهد نمونه در هر روز کاری  یکی از نمونه ها دو قسمت شد و یکی به عنوانباشد.  نتایج آزمون می

اضافه گردید  با غلظت معین M1استاندارد آفالتوکسین  محلول مقدار مشخلی از سم و به دیگری

  (g/kg  1/0در شیر مطابق با استاندارد ملی ایران ) M1آفالتوکسین به طوری که در حد مجاز 

و میزان آلودگی  شدانجام  7133استاندارد  مطابق باآزمون آلوده گردد. بر روی این نمونه غنی شده 

در بدست آمده پب از آنالیز نسبت مقدار گردید.  س ب محاسبه  بدست آمده پب از انجام آزمون 

نظر به صورت دستی  ) نمونه ای که به آن مقدار مشخلی از سم استاندارد مورد 1نمونة غنی شده

 به صورتاست که بازیافت این مقدار همان درصد . محاسبه شد، به میزان قابل انتظار (اضافه شده

 شود.درصد بیان می

 

 تشخیص و تعیین مقدارتزریق، جداسازی،   2-1-6

                                                           

1- Fortified Sample 
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و تعیین مقدار به ترتیب با استفاده از روش فاز معکوس، دتکتور فلورسرانب برا    تشخیص ،جداسازی

و مقایسه سطح زیر منحنی های اسرتاندارد برا نمونره      nm 430و نشر  nm 360موج تهییج  طول 

 گردید.انجام  مجهول با احتساب ضریب رقت

تزریرق   HPLC بره دسرتگاه    طبق جدول یک M1 لیبراسیون آفالتوکسیناستاندارد کا های محلول

برر   M1مقردار آفالتوکسرین    ،ها روی محور طول که گونه ایمنحنی کالیبراسیون به س ب  گردید.

ها تغییرات مربوط به سطح زیر منحنی و یا ارتفراع پیرک باشرد،     عرضحسب نانوگرم و روی محور 

پیرک  شرد.  به دستگاه تزریق علاره نمونه حاوی  ویالحجم مناسبی از محتویات شد. و س ب رسم 

میرزان   مشرخص و  آلرودگی ، هشرد های حاصل از نظر زمان بازداری با پیک های استاندارد مقایسره  

 گردید.آلودگی با استفاده از منحنی کالیبراسیون محاسبه  

 :محاسبه نتایج   2-1-7 

  شد:محاسبه به شرح زیر  3و   2،  1فرمول های از  با استفاده  نتایج

                                                                                 b]/a –smp= [signal smpW                                    :1رمول ف

 که در آن:  

smpW :  میزان آلودگی نمونه بر حسبng .که از نمودار کالیبراسیون بدست می آید 

smpSignal)سیگنال مربوط به آنالیت در نمونه )مساحت پیک آنالیت : 

b :عرض از مبدا منحنی کالیبراسیون 

a :شیب منحنی کالیبراسیون 

:                          2مول فر
1

1
VA

Ce
C

sample

M



 

 

 که در آن: 

M1C : آفالتوکسین  غلظتM1 در نمونه مجهول بر حسب نانوگرم در میلی لیتر 

e : حجم محلول  نهایی در ویال  

1V: حجم علاره عبور داده شده از ستون (ml 20)       

A : تزریق به دستگاهحجم 

  شده است.محاسبه درصد بازیافت و احتساب آن در نتیجه آزمون گزارش نتایج نهایی پب از 
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 درصد بازیافت قابل قبول بر حسب سطح آلودگی - 2-2جدول 

 7133بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 

 درصد بازیافت قابل قبول (µg/Kgمحدودة غلظت )

1 کمتر از  120-50  

10-1  110-70  

10 بیشتر از  110-80  
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 فصل سوم

 های پژوهش و بحثیافته
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 1399نتایج آفالتوکسین مربوط به نمونه های شیر پاستوریزه در فصل بهار   3-1

شیر پاستوریزه انتخاب شده در فلرل بهرار حراکی از     نتایج آزمون آفالتوکسین بر روی نمونه های  

بود. لذا تمام  g/kg  05/0یعنی  عدم وجود آلودگی باالتر از حد تعیین مقدار بر اساس روش آزمون

نمونه ها با حد مجاز ذکر شده در استاندارد ملی ایران مطابقت داشت. درصد بازیافت در این سری از 

 درصد محاسبه گردید. 112آزمون برابر با 

 

0.E+00

2.E+04

4.E+04

6.E+04

8.E+04

0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140

A
U

C

Nominal Conc. (ng)

Standard Curve - Aflatoxin M1

 

 بهارفصل منحنی کالیبراسیون مربوط به بررسی نمونه های شیر در  -1- 1-3 نمودار

 

 ، نمونه فاقد آلودگی،1کروماتوگرام نمونه  -2-1-3نمودار 

 دقیقه( M1 15)زمان بازداری آفالتوکسین
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 (g/kg  1/0)نمونه غنی شده با سم، سطح آلودگی  1کروماتوگرام اسپایک نمونه  -3-1-3نمودار 

 

 مقدار ، میزان آلودگی کمتر از حد تعیین2کروماتوگرام نمونه  -4-1-3نمودار 
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 ، نمونه فاقد آلودگی3کروماتوگرام نمونه - 5- 1-3 نمودار

 

 ، میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار4کروماتوگرام نمونه - 6-1-3 نمودار
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 ، میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار5کروماتوگرام نمونه  -7-1-3نمودار 

  
 دگی کمتر از حد تعیین مقدار، میزان آلو6کروماتوگرام نمونه - 8-1-3نمودار 
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 ، نمونه فاقد آلودگی7کروماتوگرام نمونه  -9-1-3 نمودار

 

 
 ، نمونه فاقد آلودگی8کروماتوگرام نمونه  -10-1-3نمودار 
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 ، نمونه فاقد آلودگی9کروماتوگرام نمونه  -11-1-3 نمودار

 

 ، نمونه فاقد آلودگی10کروماتوگرام نمونه  -12-1-3شکل 
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 g/kg1با غلظت   M1کروماتوگرام استاندارد آفالتوکسین -13-1-3ار نمود

 

 

  g/kg 5/0با غلظت M1کروماتوگرام استاندارد آفالتوکسین-14-1-3نمودار 
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  g/kg 25/0با غلظت M1کروماتوگرام استاندارد آفالتوکسین -15-1-3شکل 

 

در بهار  بررسی شده ستوریزه استان تهرانشیر پانمونه های در  M1نتایج آزمون آفالتوکسین  -1-3جدول 

1399 

 ردیف مشخصات نمونه نتیجه آزمون

ND 1 شیر نیم هرب 

 2 شیر پرهرب کمتر از حد تعیین مقدار

ND 3 سوپر شیر 

 4 شیر پرهرب  کمتر از حد تعیین مقدار

 5 شیر کم هرب کمتر از حد تعیین مقدار

ND 6 شیر کم هرب 

 7 شیر پرهرب کمتر از حد تعیین مقدار

ND 8 شیر کم هرب 

ND 9 شیر پرهرب 

ND 10 شیر کم هرب 

ND: Not Detected 

 g/kg  1/0=  مجاز استاندارد اک،ر حدحد
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در بهار  M1نمونه شیر پاستوریزه استان تهران به آفالتوکسین 10مقایسه آلودگی در  -16-1-3نمودار 

( g/kg 1/0)  5925بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  M1 ه رواداری آفالتوکسینبیشین، )1399

 (.باشدمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار 

آلودگی 

نمونه های 

شیر 

پاستوریزه

g/kg  
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 1399نتایج آفالتوکسین مربوط به نمونه های شیر پاستوریزه در فصل تابستان   3-2

فلرل  شیر پاسرتوریزه/ اسرتریلیزه انتخراب شرده در      نتایج آزمون آفالتوکسین بر روی نمونه های  

 g/kgتابستان نیز حاکی از عدم وجود آلودگی باالتر از حد تعیین مقدار بر اساس روش آزمون یعنی

 M1نمونه بود. تنها یک نمونره آن هرم در حرد مجراز حراوی آفالتوکسرین       10نمونه از  9در  05/0

داشرت.   لذا تمام نمونه ها با حد مجاز ذکر شده در استاندارد ملی ایران مطابقرت تشخیص داده شد. 

 درصد محاسبه گردید. 5/70درصد بازیافت در این سری از آزمون برابر با 

0.E+00

5.E+04

1.E+05

2.E+05

0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140
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C

Nominal Conc. (ng)

Standard Curve - Aflatoxin M1

 منحنی کالیبراسیون مربوط به بررسی نمونه های شیر در فصل تابستان  -1-2-3نمودار 

 

 
  g/kg 1/0، آلودگی برابر با 1کروماتوگرام نمونه  -2-2-3نمودار 

 دقیقه( M1 6/14آفالتوکسین )زمان بازداری
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 ( g/kg 1/0) نمونه غنی شده با استاندارد و سطح آلودگی  1کروماتوگرام اسپایک نمونه  -3-2-3نمودار 

 

 میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار ،2کروماتوگرام نمونه  -4-2-3نمودار 
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د تعیین مقدارمیزان آلودگی کمتر از ح ،3کروماتوگرام نمونه  -5-2-3نمودار   

 
میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار ،4کروماتوگرام نمونه  -6-2-3نمودار   
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 میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار ،5کروماتوگرام نمونه  -7-2-3نمودار 

 
 میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار ،6کروماتوگرام نمونه  -8-2-3نمودار 
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 میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار ،7وگرام نمونه کرومات -9-2-3نمودار 

 

 میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار ،8کروماتوگرام نمونه  -10-2-3نمودار 
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 میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار ،9کروماتوگرام نمونه  -11-2-3نمودار 

 
 از حد تعیین مقدارمیزان آلودگی کمتر  ،10کروماتوگرام نمونه  -12-2-3نمودار 
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  g/kg 1با غلظت  M1کروماتوگرام استاندارد آفالتوکسین -13-2-3نمودار 

 

  g/kg 75/0با غلظت M1کروماتوگرام استاندارد آفالتوکسین -14-2-3نمودار 
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در  بررسی شده شیر پاستوریزه استان تهراننمونه های در  M1نتایج آزمون آفالتوکسین  -2-3جدول

 1399انتابست

 ردیف نام نتیجه آزمون

1/0  1 شیر نیم هرب 

 2 شیر پرهرب کمتر از حد تعیین مقدار

 3 سوپر شیر کمتر از حد تعیین مقدار

 4 شیر پرهرب کمتر از حد تعیین مقدار

ND 5 شیر کم هرب 

 6 شیر کم هرب کمتر از حد تعیین مقدار

 7 شیر پرهرب کمتر از حد تعیین مقدار

تعیین مقدارکمتر از حد   8 شیر کم هرب 

 9 شیر پرهرب کمتر از حد تعیین مقدار

ND 10 شیر کم هرب 

ND: Not Detected 

 g/kg  1/0حداک،ر حد مجاز استاندارد = 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

در  M1نمونه شیر پاستوریزه استان تهران به آفالتوکسین 10مقایسه آلودگی در  -15-2-3نمودار 

  5925بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  M1 بیشینه رواداری آفالتوکسین)، 1399تان تابس

(g/kg 1/0می )باشد.) 

ر مقدا

آلودگی 

نمونه های 

شیر 

پاستوریزه

g/kg  
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 1399نتایج آفالتوکسین مربوط به نمونه های شیر پاستوریزه در فصل پاییز   3-3

یز حراکی از  شیر پاستوریزه انتخاب شده در فلل پرای  نتایج آزمون آفالتوکسین بر روی نمونه های  

نمونه مورد آزمون بود. همچنین مقردار آلرودگی    10وجود آلودگی باالتر از حد مجاز در دو نمونه از 

نمونه کمتر از حد  5در دو نمونه نزدیک حد مجاز، یک نمونه بین حد مجاز و حد تعیین مقدار و در 

نمونه ها با حد مجاز ذکر  نمونه از 2بود. لذا  g/kg  05/0تعیین مقدار بر اساس روش آزمون یعنی 

شده در استاندارد ملی ایران مطابقرت نداشرتند. درصرد بازیافرت در ایرن سرری از آزمرون برابرر برا           

 درصد محاسبه گردید.83

 

 پاییزمنحنی کالیبراسیون مربوط به بررسی نمونه های شیر در فصل   -1-3-3نمودار 

 

 

 ، میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار 1ماتوگرام نمونه کرو -2-3-3نمودار 

 دقیقه( M1 16)زمان بازداری آفالتوکسین
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 ( g/kg 09/0، )میزان آلودگی 2کروماتوگرام نمونه  -3-3-3نمودار 

 

 
 g/kg) نمونه غنی شده با استاندارد در سطح آلودگی  2کروماتوگرام اسپایک نمونه -4-3-3نمودار 

1/0) 
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 ، میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار3کروماتوگرام نمونه  -5-3-3نمودار 

 

 ( g/kg 07/0، )میزان آلودگی 4کروماتوگرام نمونه  -6-3-3نمودار 

 

 ( g/kg 09/0، )میزان آلودگی 5کروماتوگرام نمونه  -7-3-3نمودار 



 

37 
 

 

 ( g/kg 13/0، )میزان آلودگی 6کروماتوگرام نمونه  -8-3-3نمودار 

 

 ( g/kg 12/0، )میزان آلودگی 7کروماتوگرام نمونه  -9-3-3نمودار 

 

 ، ، میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار8کروماتوگرام نمونه  -10-3-3نمودار 
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 ، ، میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار9کروماتوگرام نمونه  -11-3-3نمودار 

 
 ، ، میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار10مونه کروماتوگرام ن -12-3-3نمودار 
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 g/kg 25/1با غلظت M1کروماتوگرام استاندارد آفالتوکسین -13-3-3نمودار 

 
 g/kg 75/0با غلظت M1کروماتوگرام استاندارد آفالتوکسین -14-3-3نمودار 

 

 g/kg 5/0با غلظت M1کروماتوگرام استاندارد آفالتوکسین -15-3-3نمودار 
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در  بررسی شده شیر پاستوریزه استان تهراننمونه های در  M1نتایج آزمون آفالتوکسین  -3-3جدول

 1399پاییز

 ردیف نام نتیجه آزمون

 1 شیر نیم هرب کمتر از حد تعیین مقدار

09/0  2 شیر پرهرب 

 3 سوپر شیر کمتر از حد تعیین مقدار

07/0  4 شیر پرهرب 

09/0  5 شیر کم هرب 

13/0 ر کم هربشی   6 

12/0  7 شیر پرهرب 

 8 شیر کم هرب کمتر از حد تعیین مقدار

 9 شیر پرهرب کمتر از حد تعیین مقدار

 10 شیر کم هرب کمتر از حد تعیین مقدار

 g/kg  1/0حداک،ر حد مجاز استاندارد = 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

در  M1ه شیر پاستوریزه استان تهران به آفالتوکسیننمون 10نمودار مقایسه آلودگی در  -16-3-3نمودار 

  5925بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  M1 بیشینه رواداری آفالتوکسین)،       1399پاییز

(g/kg 1/0می )باشد.) 

 

مقدار 

آلودگی 

نمونه های 

شیر 

پاستوریزه

g/kg  



 

41 
 

 1399نتایج آفالتوکسین مربوط به نمونه های شیر پاستوریزه در فصل زمستان   3-4

شیر پاستوریزه انتخاب شده در فلل زمستان حاکی از  بر روی نمونه های  نتایج آزمون آفالتوکسین

نمونره آلرودگی مشراهده     7های مورد آزمون برود. در  عدم وجود آلودگی باالتر از حد مجاز در نمونه

نمونره کمترر از حرد تعیرین مقردار )       2نگردید و در یک نمونه آلودگی برابر حد تعیین مقدار و در 

g/kg  05/0درصرد   73/101اهده گردید.. درصد بازیافت در ایرن سرری از آزمرون برابرر برا       ( مش

 محاسبه گردید.

 

 زمستانمنحنی کالیبراسیون مربوط به بررسی نمونه های شیر در فصل   -1-4-3نمودار 

 

 

 ، نمونه فاقد آلودگی 1کروماتوگرام نمونه  -2-4-3نمودار 
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 (g/kg 1/0) نمونه غنی شده با استاندارد در سطح آلودگی  1کروماتوگرام اسپایک نمونه -3-4-3نمودار 

 

 

 ،  نمونه فاقد آلودگی2کروماتوگرام نمونه  -4-4-3نمودار 

 
 ،  نمونه فاقد آلودگی3کروماتوگرام نمونه  -5-4-3نمودار 
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 از حد تعیین مقدار ،  میزان آلودگی کمتر4کروماتوگرام نمونه  -6-4-3نمودار 

 

 
 ،  نمونه فاقد آلودگی5کروماتوگرام نمونه  -7-4-3نمودار 

 

 
 ،  نمونه فاقد آلودگی6کروماتوگرام نمونه  -8-4-3نمودار 
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 ،  نمونه فاقد آلودگی7کروماتوگرام نمونه  -9-4-3نمودار 

 

 
 یین مقدار،  میزان آلودگی برابر با حد تع8کروماتوگرام نمونه  -10-4-3نمودار 

 

 
 ،  نمونه فاقد آلودگی9کروماتوگرام نمونه  -11-4-3نمودار 
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 ،  میزان آلودگی کمتر از حد تعیین مقدار10کروماتوگرام نمونه  -12-4-3نمودار 

 

 
 g/kg 25/1با غلظت M1کروماتوگرام استاندارد آفالتوکسین -13-4-3نمودار 

 

 g/kg 1با غلظت M1التوکسینکروماتوگرام استاندارد آف -14-4-3نمودار 
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در   بررسی شده شیر پاستوریزه استان تهراننمونه های در  M1نتایج آزمون آفالتوکسین  -4-3جدول

 1399زمستان

 ردیف نام نتیجه آزمون

ND  هرب کمشیر  1 

ND 2 شیر پرهرب 

ND 3 کم هرب 

 4 شیر پرهرب کمتر از حد تعیین مقدار

ND 5 سوپر شیر 

ND بشیر کم هر  6 

ND 7 شیر پرهرب 

هرب پرشیر برابر با حد تعیین مقدار  8 

ND پرهرب نیم شیر  9 

 10 شیر کم هرب کمتر از حد تعیین مقدار

ND: Not Detected 

 g/kg  1/0حداک،ر حد مجاز استاندارد = 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

در  M1استان تهران به آفالتوکسین نمونه شیر پاستوریزه 10مقایسه آلودگی در  -15-4-3نمودار 

  5925بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  M1 بیشینه رواداری آفالتوکسین)، 1399زمستان 

(g/kg 1/0می )باشد.) 

مقدار 

آلودگی 

نمونه های 

شیر 

پاستوریزه

g/kg  
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 4 در M1نمونه شیر پاستوریزه استان تهران به آفالتوکسین 40مقایسه آلودگی در  -16-3-3نمودار 

  5925بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  M1 بیشینه رواداری آفالتوکسین)،     1399فصل 

(g/kg 1/0می )باشد.) 

 

 

 برند 10فصل در شیرهای تولیدی  4مقایسه آلودگی شیر به آفالتوکسین در   -17-3-3نمودار 

 (ط به یک برند تولید کننده شیر پاستوریزه می باشدهر کدام مربو 10تا  1)شماره های 

 

 

 

مقدار 

آلودگی 

نمونه های 

شیر 

پاستوریزه

g/kg  

مقدار 

آلودگی 

نمونه های 

شیر 

پاستوریزه

g/kg  
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 فصل چهارم

 هاگیری و پیشنهادنتیجه 
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 نتیجه گیری  4-1

در نمونه های شیر پاستوریزه استان تهران در سال  M1با توجه به نتایج آزمون اندازه گیری آفالتوکسین 

، 1399استوریزه استان تهران مورد آزمون در سال نمونه شیر پ 40از تعداد شود که مشاهده می 1399

 کمتر از حد تعیین مقدار در نمونه  23آلودگی مشاهده نگردید.  (درصد25معادل )نمونه  10در 

( برابر با حد %5نمونه )معادل  2( بین حد تعیین مقدار و حد مجاز، %5/7نمونه )معادل  3( و 5/57%)

نمونه مورد  40میانگین آلودگی تر از حد مجاز آلودگی داشتند.  ( نیز باال%5نمونه )معادل  2مجاز  و

آلودگی  بیشترین که کمتر از حد تعیین مقدار است.  باشدمیکروگرم بر کیلوگرم می 03/0آزمون برابر با 

نمونه شیر پاستوریزه استان تهران  40آلودگی که  -16-1-4توجه به نمودار در فلل پاییز دیده شد. با 

مربوط به  10تا  1های از شماره دهد، نتایج نمونهنشان می 1399سال فلل  4در را  M1کسینبه آفالتو

مربوط به نمونه های آزمون  20تا  11نمونه های آزمون شده در فلل بهار، نتایج نمونه های از شماره 

ه در فلل مربوط به نمونه های آزمون شد 30تا  21شده در فلل تابستان، نتایج نمونه های از شماره 

باشد. مربوط به نمونه های آزمون شده در فلل زمستان می 40تا  31پاییز و نتایج نمونه های از شماره 

 فلل دیگر بوده است. 3دهد احتمال وقوع آلودگی در فلل پاییز بیش از همان طور که نمودار نشان می

کارخانه شرکت صنایع شیر  15در شیر خام  M1 بررسی فللی آفالتوکسین با عنوان بررسی که یکدر 

کارخانه تحت  15 ازواحد نمونه ای از شیر  319تعداد  بود،در مدت یکسال اجرا شده  ایران )پگاه(

بررسی گردید. از این تعداد نمونه فلل زمستان و تابستان  دو پوشش شرکت پگاه در سراسر کشور در

 میکروگرم بر کیلوگرم 0564/0ها برابر با از نمونه ها آلوده تشخیص داده شدند و میانگین نمونه  % 54

درصد از نمونه ها  44بیش از در آلودگی  باشد.گزارش گردید که تقریبا برابر با حد تعیین مقدار می

میکروگرم  05/0 کمتر از آلودگی درصد از نمونه ها  77و در حدود  میکروگرم بر کیلوگرم 01/0  کمتر از

حاصل از این بررسی با نتایج این طرح تقریبا بر هم منطبق بوده و نتایج  .(11)گزارش شد بر کیلوگرم

 حاکی از عدم وجود آلودگی هشدار دهنده در شیر تولیدی می باشد. 

مشراهده   در نمونه های شیر پاستوریزه استان تهران M1آفالتوکسین همچنین با توجه به نتایج بررسی 

ص داده شده برای شیر برر اسراس اسرتاندارد برین     گردید که تمام نتایج حاصل کمتر از حد مجاز تخلی

اتحادیه اروپا یعنی عدد باشد.  در مقایسه با حد مجاز میکروگرم بر کیلوگرم می 5/0المللی کدکب یعنی 

از نمونره   % 5/17از نمونه ها با این حد مطابقت داشته و فقط در  % 5/82  ،گرمبر کیلوگرم میکرو 05/0

دهد که ریسرک  نتایج حاصل نشان می لذا مشاهده شد. میکروگرم بر کیلوگرم  05/0ها آلودگی باالتر از 

همچنرین برا   نراهیز اسرت.    شیر پاستوریزه در اسرتان تهرران  از طریق ملرف  M1دریافت آفالتوکسین 

در برندهای متفاوت نتایج متفراوتی در   شود کهمقایسه شیر های تولید شده توسط هر برند هم دیده می

شود که به منبع تامین شیر یا شیر خام تحویلی کارخانه بستگی دارد. لذا فراوری شیر فلل دیده می  4

  در حین عملیات پاستوریزاسیون تاثیری بر روی آلودگی ندارد.
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اما با  ،دهدرا در شیر در فلل پاییز نشان می  M1اگرهه این مطالعه میزان باالتر وقوع آفالتوکسین 

 تفاوت آماری معناداری بین نمونه های فلل وجود ندارد. ،توجه به مقادیر کم آلودگی

 پیشنهادات  4-2

قابل ذکر است که فرآیندهای حرارتی مانند پاستوریزاسریون و استریلیزاسریون تراثیری در کراهش     

گی شیر خام با آلودگی خورا  لودندارد و با توجه به ارتباط بین آ  M1آفالتوکسین آلودگی شیر به 

در  B1شیر سالم نیاز است که خورا  دام سالم و فاقرد آلرودگی بره آفالتوکسرین     برای تولید  ،دام

همچنین ایجاد شرایط محیطی مناسرب در انبارهرای نگهرداری خرورا  دام،     اختیار دام قرار بگیرد. 

نظارت مستمر و دقیق بر نحوه کنترل و نگهداری خورا  دام و همچنین استفاده از وسایل حمرل و  

توان بره  دهد.  برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه میآلودگی را کاهش مینقل مناسب امکان 

آیرین کرار    -B1پیشگیری و یا کاهش آفالتوکسین  -خورا  دام ،9471استاندارد ملی ایران شمارۀ 

 بهداشتی مراجعه نمود.

ا بررسری مشراهده نشرد امر     اگرهه در بررسی حاضر آلودگی قابل مالحظه ای در نمونه هرای مرورد  

 پیشگیری با رعایت موارد زیر می تواند تضمین کننده تولید محلول سالم باشد:

آموزش مزرعه داری، عملیات خوب کشاورزی، بهداشتی، حمل و نقل و انبارداری بره کشراورزان و    -

 B1دامداران از طریق رسانه ها برای تولید خورا  دام سالم فاقد آلودگی به آفالتوکسین 

هرا و آفالتوکسرین برا برنامره هرای آمروزش       با روش های ساده کنترل قارچ آشنا نمودن کشاورزان -

 روستایی

 ارائه پوسترهای آموزشی و نشریات ترویجی -

همچنین با توجه به اهمیت ملرف شیر و قشر ملرف کننده آن که اغلب کودکان، سالمندان و افراد 

 بسیار حائز اهمیت است.  بیمار می باشند، کنترل دوره ای آن از نظر آلودگی به آفالتوکسین

همچنین با توجه به این که مراکز عرضه شیر به طور سنتی نیز در شهرها و مناطق روستایی فعالیت 

 کنند بررسی و کنترل سالمت این محلول نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.می
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Abstract 

In this study, the presence of aflatoxin M1 in milk in the market of Tehran province was 

measured in order to investigate and monitor the contamination of milk in the market. In 

each season of the year, 10 samples of pasteurized / sterilized milk with different brands 

were purchased from supply centers and coded for identification and transferred to the 

Mycotoxins Laboratory of the Food Industry and Agricultural Products department of the 

Standard Research Institute. 

Then aflatoxin M1 of the samples was determined using the method mentioned in 

National Standard of Iran No. 7133. The results of aflatoxin contamination in milk 

samples tested in four seasons of spring, summer, autumn and winter of 1399 are shown 

in this report. The results of aflatoxin determination of the samples in these four seasons 

show that 95% of the test results are in compliance with the maximum limit of aflatoxin 

M1 according to the Iranian National Standard No. 5925 (0.1 μg/kg). Among the 40 

samples of pasteurized milk in Tehran province tested, in 10 samples, (equivalent to 25%) 

aflatoxin M1 was not detected. The results of 26 samples (65%) were less than the 

maximum limit of aflatoxin M1 according to the Iranian national standard. The results of 

2 samples (equivalent to 5%) were equal to the maximum limit and 2 samples (equivalent 

to 5%) were above the maximum limit of aflatoxin M1. The average contamination of 40 

samples was equal to 0.03 micrograms per kilogram, which is less than the limit of 

quantification of the method. The highest contamination was observed in autumn, but due 

to the low amount of contamination in samples above the maximum limit (2 samples out 

of 10 samples in autumn with contamination of 0.13 and 0.12 μg/kg), a significant 

relationship between contamination and season was not observed. It should be noted that 

the all of the test results on all samples were in accordance with the maximum limit of 

aflatoxin M1 in the codex (0.5 micrograms per kilogram). In general, according to the 

results, it seems that the risk of receiving aflatoxin M1 through the consumption of 

pasteurized milk is negligible. 
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