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مطالعه وضعيت آلودگي آفالتوکسين در شير و خوراک دام 
گاوداري هاي استان کرمانشاه با استفاده از روش االيزا

چکيد ه

در اي�ن مطالع�ه كه به منظور تعيين مقدار آلودگي خوراك گاوداري  ها و ش�ير توليدی به س�م آفالتوكس�ين انجام ش�د، از علف خش�ك يونجه 
 و ذرت س�يلو ش�ده و ش�ير تولي�دي 9 واح�د گاوداري صنعتي و نيمه صنعت�ي فعال در اس�تان كرمانش�اه  نمونه برداری ص�ورت گرفت. جهت 
اندازه گيری فراسنجه هاي بيوشيميايي و هماتولوژيکي، از 10 درصد گاوهاي شيرده در هر گاوداري خون گيري به عمل آمد. مقدار آفالتوكسين در 
نمونه هاي خوراك و ش�ير با استفاده از روش االيزا1 اندازه گيري شد. ميانگين آلودگي آفالتوكسين در نمونه هاي علف خشك يونجه گاوداري هاي 
كوچك، متوسط و بزرگ به ترتيب 12/4،  10/3 و 11/2 ميکروگرم در كيلوگرم بود و اثر اندازه گاوداری بر مقدار آفالتوكسين يونجه معني دار نبود 
)P<0/05(. اما اثر زمان نمونه برداری بر مقدار آلودگی آفالتوكسين نمونه های يونجه معنی دار شد )P>0/01(. ميانگين آلودگي در نمونه هاي شير 
گاوداری ها به ترتيب 37/8، 29/7 و 34/9 نانوگرم در ليتر بود. در اين مطالعه آلودگي آفالتوكس�ين در 33 درصد از نمونه هاي ش�ير گاوداری ها 

در كرمانشاه بيشتر يا در  محدوده حد مجاز و در 67 درصد از نمونه های شير كمتر از حد مجاز اتحاديه اروپا )50 نانوگرم در ليتر( بود.. 

كلمات كليد ی: آفالتوكسين، شيرگاو، يونجه، ذرت سيلو شده ، االيزا.
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Aflatoxin contamination occurrence in milk and feed in Kermanshah dairy farms by ElISA technique
By: N.Jamali Emam Ghedis. Student of Animal Sciences. Razi University Kermanshah (Corresponding Author; Tel: 
+982612820190), Moeini M.M. Assistant Professor of Animal Sciences of Razi University, Kermanshah.
The aim of this study was to evaluate aflatoxin contamination in feed and milk in dairy farm in Kermanshah. Alfalfa, corn silage and 
milk samples from 9 industrial and semi industrial dairy farms were collected during 2 months. Blood samples were collected via tail 
venipuncture from 10 % of dairy cows in each farm for biochemical and hematological parameters. Aflatoxin contamination in feeds 
and milk samples was detected by ELISA technique. Aflatoxin contamination in alfalfa samples of small, medium and big dairy farm 
were: 12.4, 10.3 and 11.2microgram per kilogram respectively. There was no significant difference between contaminated alfalfa 
samples in dairy farms (P>0/05), However a significant difference was observed by time in contaminated alfalfa samples (p<0.01). 
The mean aflatoxin M1 in milk samples were 37.8, 29.7 and 34.9 nanogram/liter respectively. In this study the aflatoxin concentra-
tions (AFM1) in 33 % of the milk samples of dairy farm in Kermanshah were greater than the maximum tolerance limit or about of 
European regulation (50 ppt) and in 67 % of the milk samples were below the limit of EU regulation.
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مقد مه
   از ميان عوامل متعددي كه س��بب فس��اد مواد غذایي مي شوند، سموم 
قارچي از اهميت زیادي برخوردارند. از بين این سموم آفالتوكسين ها در 
درجه اول اهميت هس��تند. آفالتوكسين ها، مایکوتوكسين هایی هستند 
كه به وس��يله چندین گونه از قارچ های آس��پرژیلوس توليد می ش��وند. 
هنگامی كه  مواد خوراكي آلوده به آفالتوكسين B1 توسط گاوهای شيری 
مصرف می شود در كبد هيدروكسيله شده و به آفالتوكسين M1 تبدیل 
ميشود  كه در ش��ير و ادرار حيوان قابل اندازه گيری است. آفالتوكسين 
B1 به عنوان گروه اول تركيبات سرطان زا و آفالتوكسين M1  به عنوان 
گروه دوم تركيبات س��رطان زا براي انس��ان و حيوان معرفي ش��ده است 
)9(. وجود آفالتوكس��ين در خوراك منجر به بروز عالئمي از قبيل آسيب 
كبدي، س��يروز كبدي و ایجاد تومور، جه��ش زایي و ناقص الخلقه بودن 
در حيوانات مي ش��ود. همچنين عوارضي از قبيل تضعيف سيستم ایمني، 
كاهش رش��د و كاهش مصرف خوراك، كاهش توليد شير و اختالالتي در 
توليد مثل گاوهاي ش��يرده از قبيل س��قط جنين را به دنبال دارد )14(. 
در كن��ار صدمات جبران ناپذیر به صنعت دامپروري، ورود آفالتوكس��ين 
M1 از طریق ش��ير به صنایع غذایي انسان، سالمت انسان را نيز با خطر 
جدي مواجه مي كند. به منظور كاهش مخاطرات ناشي از مصرف خوراك 
آلوده به آفالتوكسين اتحادیه اروپا مقدار مجاز آفالتوكسين M1 در شير 
را 0/05 ميکروگرم در كيلوگرم تعيين كرده اس��ت )7(. در ایاالت متحده 
ت��ا مقدار 0/5 ميکروگرم در كيلوگرم آفالتوكس��ين مجاز اس��ت؛ اگرچه 
محدودیت هاي اعمال ش��ده بسته به درجه توس��عه اقتصادي و موقعيت 
جغرافيایي متفاوت مي باشد. بهترین راه پيشگيري از آلوده شدن خوراك 
انس��ان به آفالتوكس��ين M1 ، كنترل خوراك مورد استفاده  دام ها می 
باش��د. در زمينه آلودگی محصوالت كش��اورزی وشير به آفالتوكسين در 
ای��ران پژوهش هایی انجام ش��ده اس��ت)1، 2، 5(. ه��دف از این مطالعه 
بررسی علوفه مورد استفاده و شير توليدي تعدادی از گاوداري هاي استان 

كرمانشاه از نظر آلودگي به آفالتوكسين بود.

مواد و روش ها
    گاوداري هاي اس��تان كرمانشاه براس��اس تعداد گاوهای شيرده و شير 
روزانه تحویلي به كارخانه پاس��توریزه به سه دسته گاوداري هاي كوچك، 
متوس��ط و بزرگ تقسيم ش��د. از هر دس��ته توليدي 3 گاوداري به طور 
كاماًل تصادفي انتخاب و از طریق تکميل پرسش نامه از تركيب گله، نحوه 
مدیریت و روش تهيه و نگه داري مواد خوراكي گاوداري ها اطالع حاصل 
ش��د. در طول مدت دو ماه از علف خش��ك یونجه و ذرت سيلو شده كه 
بخش عمده خوراك گاوها را تشکيل مي دادند، نمونه برداري شد. پس از 
باز كردن هر بس��ته یونجه از سه ناحيه ابتدا، وسط و انتهاي بسته نمونه 
برداري  ش��د و از قسمت هاي س��طحي، مياني و انتهایي سيلوهاي ذرت 
نيز نمونه برداش��ت شد)4، 19(. نمونه ها خشك و به وسيله آسياب خرد 
ش��د و تا زمان اندازه گيري مقادیر آفالتوكسين در جاي خنك و خشك 
قرار گرفت. مطابق با دس��تورالعمل كيت االیزاي آفالتوكسين، نمونه هاي 
آس��ياب شده علف خشك یونجه و ذرت سيلو شده از الك 20 مش عبور 
داده ش��د به طوریکه 70 درصد نمونه ها از الك عبور كرد. عصاره گيري 
نمونه هاي الك ش��ده با متانول 70 درصد و به تدریج انجام ش��د. به طور 
هم زمان از ش��ير توليدي گاوداري ها نمونه ب��رداري صورت گرفت.برای 
جدا كردن  چربي ش��ير ق��درت 3000 دور در دقيقه انجام ش��د)6، 8(.  
نمونه ها از س��انتریفيوژ به  مدت 20 دقيقه در دماي 10 درج سلسيوس 
نمونه های ش��ير تا زمان اندازه گيری مقدار آفالتوكس��ين  با روش االیزا 
در فریزر در دمای 18- درجه سلس��يوس قرار گرفت. مقدار آفالتوكسين 
نمونه ها با اس��تفاده از كيت رومر تهيه ش��ده از شركت فراگير دانش و با 
اس��تفاده از االیزا ریدر با فيلتر ج��ذب 450 نانومتر قرائت گردید )6، 8(. 
از 10 درصد گاوهاي ش��يرده هر گاوداري خونگيری ش��د. خون گيري با 
 استفاده از ونوجکت و از ورید دمي به ميزان 10 ميلی ليتر انجام شد. پنج 
ميل��ی ليتر از نمون��ه های خون به لول��ه حاوي ماده ضد انعقاد س��دیم 
سيترات انتقال داده شد و براي اندازه گيری فراسنجه هاي هماتولوژیکي 
در یخچال نگهداري ش��د. از لوله های آزمایش��ی حاوي خون بدون ماده 
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 ضد انعقاد جهت بررس��ي  فراس��نجه هاي بيوش��يميایي اس��تفاده شد. 
فراس��نجه ه��اي بيوش��يميایي پروتئي��ن و آلبومين ب��ا روش بيورت و 
بروموكروزول گرین اندازه گرفته ش��دند)11(. گلبول هاي قرمز و س��فيد 
با اس��تفاده از دستگاه شمارنده س��لولي سيسمکس2 ساخت ژاپن تعيين 
گردید )13(تعداد گلبول هاي قرمز و سفيد با استفاده از دستگاه شمارنده 
س��لولي تعيين گردید. مقدار هموگلوبين خون براس��اس گرم در دس��ي 
ليتر اندازه گيری ش��د )13(. تجزیه آماری داده ها با استفاده از آزمایش 
فاكتوریل 2×3 )3 دس��ته گاوداري × دو زمان نمونه گيري( با طرح پایه 
كاماًل تصادفي انجام گرفت. همبس��تگی بين مقدار آفالتوكسين و مقادیر 
ش��ير توليدی تعيين گردید و مقایسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي 

دانکن و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS انجام گرفت.

نتايج و بحث
    ميانگين مقدار آفالتوكس��ين B در نمونه هاي علف خش��ك یونجه در 
گاوداري هاي كوچك، متوسط و بزرگ به ترتيب  12/4، 10/3 و 11/2 و 

در دامنه اي بين 8/1 تا 17/4 ميکروگرم در كيلوگرم بود )جدول 1(. 
اختالف ميانگين مقادیر آفالتوكس��ين در نمونه هاي علف خش��ك یونجه 
درگاوداري ه��اي مورد مطالعه معني دار نبود )P<0/05(. اثر زمان نمونه 
برداری بر ميانگين مقدار آلودگی آفالتوكس��ين نمونه های علف خش��ك 
یونجه معنی دار بود )P>0/01(. اثرات متقابل نوع گاوداري × زمان نشان 
داد كه آلودگي آفالتوكس��ين نمونه هاي علف خش��ك یونجه در هر س��ه 

 .)P>0/05( دسته گاوداري در بهمن ماه بيشتر از دي ماه بود
ميانگين مقدار آفالتوكسين در نمونه هاي ذرت سيلو شده در گاوداري هاي 
كوچ��ك، متوس��ط و بزرگ به ترتي��ب 23/9،  20/8  و 21/8 ميکروگرم 
در كيلوگرم اندازه گيری ش��د. ميانگين آلودگي آفالتوكس��ين در هر سه 
دسته گاوداري در نمونه هاي ذرت سيلو شده از یونجه بيشتر بود. آلودگی 
آفالتوكس��ين نمونه های یونجه و ذرت سيلو شده گاوداری های كوچك 
بيش��ترین مقدار و گاوداری های متوس��ط كمترین مقدار بود. مهم ترین 
علت تغييرات مقادیر آفالتوكس��ين در نمونه ها نحوه مدیریت گاوداري ها 
به ویژه روش ذخيره و نگ��ه داري علوفه بود. گاوداري هاي كوچك اغلب 
تحت شرایط غيربهداشتي اداره مي شدند كه این امر خود گسترش كپك 
زدگ��ي و توليد س��م در خوراك دام ها را در اث��ر رطوبت و بارندگي فصل 
زمس��تان تس��ریع مي نماید. برخي گاوداري هاي بزرگ نيز به دليل تعداد 
داش��تن زیاد گاو و نياز به ذخيره مقادیر زیادي از مواد خوراكي اغلب با 
مش��کالت عدم كفایت فضاي انبار ذخيره و باران خوردگي و كپك زدگي 
علوفه ها روبرو بودند. چون در بيش��تر گاوداری ها ش��رایط نگهداری مواد 
خوراكی مناس��ب نيس��ت لذا این قارچ كه به صورت س��اپروفيت بر روی 
برگ، ساقه و دانه ذرت در مرحله برداشت وجود دارد، در شرایط هوازی 
رش��د نموده و گس��ترش می یابد. پوشانيدن سطح س��يلو پس از هر بار 
برداش��ت می تواند نقش مهمی در جلوگيری از گس��ترش قارچ داش��ته 
باش��د. مقادیر آفالتوكسين نمونه هاي شير در جدول 2 آورده شده است. 
ميانگين آفالتوكس��ين نمونه هاي ش��ير گاوداري هاي كوچك، متوس��ط 
و ب��زرگ ب��ه ترتي��ب 38/0، 29/7 و 34/0 نانوگرم در ليت��ر بود. اثر نوع 
گاوداری و زمان در مقدار آفالتوكس��ين نمونه هاي ش��ير معنی دار نبود 

.)P<0/05(

به نظر می رسد علت باال بودن آلودگي آفالتوكسين و تغييرات زیاد مقادیر 
آلودگي در ش��ير گاوداري ها، تغذیه گاوهاي شيرده با برخي خوراك هاي 
مس��تعد به آلودگي آفالتوكس��ين نظير آرد گندم و نان خشك كپك زده 
بود. نتایج مطالعه وضعيت آلودگي آفالتوكسين در برخي شهرهای دیگر 
در مقایسه با كرمانش��اه در جدول 3 نشان داده شده است. آلودگی شير 
خام و پاس��توریزه به افالتوكس��ين)بيش از حد مجاز( در اس��تان تهران 

82/2 درصد گزارش شده است.
با توجه به گزارش حسني نيا )1385( و نتایج مطالعه حاضر، گاوداریهای 
كرمانشاه در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده تهران )1998 و 2006(،  
مش��هد )1384( و س��راب )2005(، از نظر آلودگي به آفالتوكس��ين در 

وضعيت مطلوب تري قرار دارد)1، 2،  3، 5، 12، 16( .
 نتایج مقایس��ه ميانگين فراس��نجه ه��اي بيوش��يميایي و هماتولوژیکي 
نمونه های خون در جدول 4 آورده ش��ده است. ميانگين مقدار پروتئين، 
آلبومي��ن و هموگلوبين خون در گاوداري هاي كوچك، متوس��ط و بزرگ 
ب��ه ترتي��ب 8/0، 4/0، 7/3 و  7/7، 4/0، 7/4 و 7/7، 4/0، 7/6 گ��رم در 
دس��ي ليتر بود.  اختالف معنی داری بين فراس��نجه های بيوشيميایی و 

هماتولوژیکی مشاهده نشد.
با توجه به نتایج ارائه ش��ده در جدول 4  اختالف معني داري در ميانگين 
مقادی��ر پروتئين ت��ام، آلبومين و هموگلوبي��ن در گاوداري هاي كوچك، 
متوس��ط و بزرگ مش��اهده نش��د )P<0/05(. یکي از اث��رات بيولوژیك 
آفالتوكس��ين، اثر بر پروتئين هاي س��رم مي باشد. آس��يب رساني سموم 
قارچي به ویژه آفالتوكس��ين به تکثير دائمي و تمایز س��لول هایي كه در 
فعاليت سيس��تم ایمني با واسطه سلول ش��ركت مي كنند، موجب نقص 
عملکرد سيستم ایمني مي شود )14(. از آن جا كه پاسخ ایمني به سنتز 
ماكرومولکول ها و فعال كننده هاي س��لولي وابس��ته است، سموم قارچي 
سبب تضعيف سيستم ایمني شوند. دریك مطالعه  براي یافتن اثر مقادیر 
كم آفالتوكسين بر فراس��نجه هاي خوني گوسفندان از جيره هاي حاوي 
138 و 52 ميکروگرم بر كيلوگرم آفالتوكسين به مدت 150 روز استفاده 
ش��د و اختالف معني داري در مقادیر فراس��نجه هاي خوني هموگلوبين، 
آلبومين، پروتئين تام، گلوبولين، تري گليس��رید و اوره خون گوسفندان 
تغذیه شده با جيره هاي حاوي مقادیر متفاوت آفالتوكسين مشاهده نشد 

  .)17 ،10(

نتيجه گيري و پيشنهادات
در مطالع��ه حاض��ر 67 درصد نمونه هاي ش��ير حاص��ل از گاوداري هاي 
كرمانش��اه كمتر از حد مجاز )50 نانوگرم در ليتر( به آفالتوكسين آلوده 
بودن��د. با توج��ه به ميزان آفالتوكس��ين در ش��ير گاوداری های ایران و 
ميزان آفالتوكس��ين حاصل در این بررس��ی؛ نشان می دهد كه در برخی 
موارد مقدار آفالتوكس��ين در ش��ير مصرفی بيش از حد مجاز می باشد. 
همبستگي بين مقدار آفالتوكس��ين موجود در خوراك مورد استفاده در 
گاوداري ها و ش��ير تولي��دی 0/91 براورد گردید. این مقدار همبس��تگي 
نشان مي دهد كه هر چه مقدار آلودگي آفالتوكسين خوراك دام ها بيشتر 
باشد سطح آفالتوكسين در شير آن ها افزایش مي یابد و مي تواند تهدیدي 
براي س��المت عمومي مص��رف  كنندگان به ویژه كودكان و افراد مس��ن 
  M1 باش��د. موثرترین روش جلوگيری از آلودگی ش��ير به افالتوكس��ين
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جدول 1- ميانگين مقدار آفالتوكس�ين در نمونه های يونجه و ذرت س�يلو شده گاوداری های 
كرمانشاه )ميکروگرم در كيلوگرم(

حروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 0/05 می باشد.

عامل اصلي
مقدارآفالتوكسين 

ذرت  سيلو شده                           
مقدارآفالتوكسين 

يونجه              

23/912/4 گاوداری كوچك            

20/810/3متوسط

21/711/2بزرگ 

2/70/7اشتباه استاندارد

زمان

b 23/99/3دي

a 20/413/2بهمن

2/20/6اشتباه استاندارد

اثر متقابل )نوع گاوداري ×زمان(

b 26/19/1كوچك× دي

b 23/98/6متوسط× دي

b 21/710/4بزرگ× دي

a 21/615/7كوچك× بهمن

a 17/712/0متوسط× بهمن

a 23/812/0بزرگ× بهمن

3/20/8اشتباه استاندارد

 جدول 2- ميانگين مقدار آفالتوكس�ين نمونه های ش�ير گاوداری های كرمانش�اه بر حسب 
نانوگرم در ليتر

ميانگين مقدار آفالتوكسين شيرعامل اصلي

نوع گاوداري       

37/8 كوچك

29/7متوسط

34/9بزرگ

15/1اشتباه استاندارد

زمان

34/9دي

33/3بهمن

12/3اشتباه استاندارد

اثر متقابل )نوع گاوداري × زمان(

51/3كوچك× دي

18/8متوسط× دي

34/7بزرگ× دي

24/3كوچك× بهمن

40/5متوسط× بهمن

35/0بزرگ× بهمن

17/4اشتباه استاندارد

مطالعه وضعيت آلودگی ...
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جدول 3- درصد نمونه های آلوده به مقادير بيش از حد مجاز آفالاتوكسين  در برخی شهرها

مکانتعداد نمونهدرصد نمونه هاي آلوده

شيراز )2006(17/8624

تهران )1998(82/273

تهران )2006(78128

سراب )2005(40111

مشهد )1384(-60-80

كرمانشاه )1385(20/2218

كاهش افالتوكسين B1 در مواد غذایی و مکمل های مورد استفاده برای 
گاوهای ش��يری است لذا توصيه ميشود خوراك موجود در گاوداري ها از 
نظر مقدار آلودگي به آفالتوكسين مورد ارزیابي دائمی قرار گيرد. ذخيره 
و برداش��ت علوفه و سایر  مواد خوراكی به صورت فني و بهداشتي انجام 
گيرد و خوراك هاي مس��تعد به كپك زدگي به ویژه آرد و نان خش��ك و 
تفاله چغندرقند باران خ��ورده و علوفه هاي مرطوب و كپك زده از جيره 

غذایي گاوهاي شيرده حذف شوند.

پاورقی ها
1- ELISA
2- Sysmex

منابع مورد استفاده
1- حس��ني نيا، د.، )1385( بررس��ي ميزان آفالتوكس��ين در شير گاوداري ها و 
كارخانجات شير پاس��توریزه كرمانش��اه. پایان نامه دكتراي عمومي دامپزشکي 

دانشگاه تهران، صفحه 43.
2- گيتی، ك.، بکایي، س. و خراسانی، ا.، )1377( مطالعه ميزان آلودگي شيرهاي 
تحویلي به كارخانجات ش��ير پاستوریزه تهران به آفالتوكسين M1 با استفاده از 

روش االیزا. مجله بهداشت ایران شماره  42 -40، صفحات 165 - 163. 
3- محس��ن زاده، م.، )1384( اهميت كنترل و بررس��ي آفالتوكسين در شير و 
مواد لبني. مجموعه مقاالت برگزیده اولين جش��نواره شير منطقه شمال كشور. 

دانشگاه مازندران –ساری، صفحه 106
4- نوری��ان، ا.، معيني، م. م و بحيرائ��ي، ا.، )1386( اصول تجزیه خوراك دام و 

طيور. دانشگاه رازي، صفحه 201.

5- Alborzi, S. ‚ Pourabbas‚ B. and Astaneh. B. (2006) Aflatoxin 
M1 contamination in pasteurized milk in Shiraz (South of Iran). 
Food control 17: 582 – 584.
6- Anonymous. (1999) Enzyme immunoassay for the quantitative 
analysis of aflatoxin  M1 in milk. Art NO: R1101,  R-Biopharm 
Gmbh , Darmstadt, Germany.  
7- EEC. (1998) Regulation No. 1525 / 98 / EC of 16 July 1998. 
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effects in sheep. Animal feed science and technology. ANIFEE 
– TT 594، pp: 9.
11- Jain, N. C. (1986) Schalm veterinary haematology. 4 thd. 
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جدول 4- مقادير ميانگين پروتئين، آلبومين و هموگلوبين)گرم در دسی ليتر(، تعداد گلبول های سفيد و قرمز در ميکروليتر و درصد لنفوسيت، نوتروفيل و هماتوكريت خون در گاوداری های كرمانشاه

هماتوكريتگلبول قرمزلنفوسيتنوتروفيلگلبول سفيدآلبومينپروتئيندرصد نمونه هاي آلوده

              نوع گاوداري

8/04/05/738/058/75/37/3كوچك

7/74/05/840/554/65/57/4متوسط

7/74/05/941/254/75/47/6بزرگ

0/70/10/52/93/10/10/2اشتباه استاندارد

زمان

7/94/05/840/954/95/37/327دي

7/74/05/838/957/15/57/591بهمن

0/10/10/42/32/50/10/2اشتباه استاندارد

   اثر متقابل )گاوداري ×زمان(

8/14/15/538/957/75/17/3كوچك× دي

7/93/95/938/556/75/37/2متوسط× دي

7/64/06/145/250/35/37/3بزرگ× دی

7/84/05/937/059/85/47/3كوچك× بهمن

7/64/15/842/552/85/77/5متوسط× بهمن

7/84/05/637/358/95/57/8بزرگ× بهمن

0/20/10/74/14/40/20/3اشتباه استاندارد


