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  13/6/87 : پذیرش مقاله،23/3/87 :دریافت مقاله
Ø تواند موجب بروز عوارضی چون  ها هستند که آلودگی به آنها می وتوکسینها،گروه بزرگی از مایک آفالتوکسین :مقدمه

 و پروتئین و RNAکبدي، جلوگیري از ساخته شدن  سندرم ریه، سرطان مري، تضعیف سیستم ایمنی  و سرطان
ارشی و هاي متعددي در دستگاه تناسلی، گو همچنین آلودگی با آفالتوکسین عارضه. شوند هموآگلوتیناسیون در انسان می

این . گردند ها می ي بروز عوارض متعددي در دام کند و در اثر داشتن قدرت تومورزایی و مسمومیت، مایه تنفسی ایجاد می
  با استانداردهايآن  مقایسه و آفالتوکسین در استان لرستانبه آلودگی ضایعات نان   فراوانیوتعیین میزان هدف تحقیق با 

  . انجام گردید  FAO)(سازمان خواربار ملل متحد و) WHO(بهداشت جهانی  سازمان اعالم شده از سويمعتبر جهانی
 Øنمونه ضایعات نان خشک 180گیري از این تحقیق مقطعی به روش میدانی وآزمایشگاهی با نمونه :ها  مواد و روش 

 ن با استفاده از دستگاه ها به آفالتوکسی و با توزیع تصادفی درسطح استان لرستان و تشخیص آلودگی نمونه1385درسال 
HPLCها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده. فلورسانس انجام گرفتSPSS صورت گرفت% 5 و در سطح .  

 Øمیزان متوسط انواع آفالتوکسین: ها  یافتهB1 ،B2 ،G1 ،G2 و مجموع انواع آفالتوکسین در ضایعات نان خشک مورد 
 1022/0، 1923/0، 4369/2، 5304/22: درسطح استان لرستان به ترتیب عبارت است از) مآلوده، نیمه آلوده و سال(بررسی

و مجموع انواع آفالتوکسین به B1 میزان متوسط کمترین و بیشترین آلودگی به آفالتوکسین نوع . µg/kg (2636/25(و
  وµg/kg 8611/1(و بروجرد)µg/kg7153/47  و µg/kg 9403/42( آباد ترتیب مربوط به شهرهاي خرم

µg/kg9833/1(میزان متوسط آفالتوکسین نوع .استB10536/64هاي آلوده، نیمه آلوده و سالم به ترتیب   در انواع نان ،
هاي آلوده، نیمه آلوده وسالم به ترتیب   و میزان متوسط مجموع انواع آفالتوکسین در انواع نانµg/kg (5629/0( و9167/1
 نمونه، بیش از حد استاندارد 180 نمونه ازB1 29همچنین میزان آفالتوکسینِ نوع .است µg/kg(5753/0( و999/1، 0257/72

  . نمونه نیز بیش از حد استاندارد بوده است18و میزان مجموع انواع آفالتوکسینِ 
Øیر نتایج مطالعات انجام شده نشان داد شیر گاوهایی که از نان خشک تغذیه می کنند داراي مقاد: گیري  بحث و نتیجه

هاي خشک در تغذیه دام و مصرف انسانی  تا حد امکان باید از مصرف نان فراوانی از متابولیت هاي آفالتوکسین است بنابراین
  .خودداري کرد

 Øها آفالتوکسین، ضایعات نان، آسپرژیلوس و مایکوتوکسین :ها  کلید واژه  
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  مقدمه
ترین  ، قوي) 1(ها  ترین مایکوتوکسین ها از مهم آفالتوکسین

، 11، 10، 9(، متابولیت ثانویه قارچی)8، 7، 6، 5، 4، 3، 2(سموم
و ) 13 و1 ،2 ،9 (Bifuranocoumarin، مشتقات )13، 12

هاي  ي گونه هستند که عمدتاً به وسیله) 13( وابسته به وارفارین
، spp. Aspergillus) ( 10 ،12(مختلف قارچ آسپرژیلوس 

، 3 ،4 ،6 ،7 ،9 ،11 ،14( .flavus Aمانند) 16 و 15، 14، 13
، 1 ،3 ،4 ،6 ،7 (.parasiticus A،)21 و 20، 19، 18، 17، 15
 15(،niger (nomius .A، ) 21 و 20، 19، 18، 15، 13، 9

A.)1 ،14 ،18 19 و ( ،ochraceus A.هاي دیگر از   و گونه
سیلیوم  و پنی ) .Aspergillus spp(هاي آسپرژیلوس قارچ

)spp. Penicilium)(9 ،10 ي زیستی،  در شرایط ویژه) 13 و
 نوع 18تاکنون . گردند می تولید ) 10(شیمیایی و محیطی

 نوع آن 6که اهمیت ) 16 و 15( است شناخته شده آفالتوکسین
به ویژه انواع ) 22 و M2) 2 ،9 و B1 ، B2،G1 ، G2، M1شامل

B1 ،M1و G1) 15در صنایع غذایی و سالمت انسان بیش ) 16 و
هاي    متابولیتM2 و M1هاي آفالتوکسین. نها استي آ از بقیه

و در کبد جانوران ) 23 و 20، 2، 1(  هستندB2 و B1ثانویه انواع
 تولید B2و B1 تغذیه کننده از خوراك آلوده به آفالتوکسین 

ها ممکن است از راه ادرار یا شیر دفع و  این متابولیت. شوند می
ت شیرخوار وحتی  در حیوانا1موجب بیماري آفالتوکسیکوزیس

  ).26 و 25، 24، 16، 15، 13، 2(ها شوند انسان
ها در شـرایط الزم از جملـه رطوبـت بـیش از           آفالتوکسین

، وجـود هـواي     C°25ي اولیه، حداقل دماي محیطی        ماده%  15
) 27(و به طور ویژه در شرایط اقلیمی گرم و مرطـوب          ) 2(کافی  

، 29، 28، 20، 15، 13، 9، 8، 7،  3،  1(بر روي گندم، جو، بـرنج       
، 8، 7، 6، 2، 1(، ذرت) 9 و 8، 7، 1(، ســــــــویا)32 و 31، 30

ــادام)29 و 28، 21، 11،15 ــی  ، بـ ، 15، 13، 11، 9، 8، 2(زمینـ

، 2(، پودر ماهی، کنجالـه پنبـه  )33 و  32،  31،  29،  28،  21،  20
، 1 ( اي ، بادام، مواد ادویـه    )9(، بلوط، زردآلو، هلو   )32 و   31،  8،  7
، گـردو و  )32 و 21،  13،  9(هاي دامـی    ك و علوفه  ، خورا )21 و 9

، آب )21(، تخمــه کــدو)33 و1(، پــسته) 9(، کنجــد)9و1(ارزن 
هـا، مربـاي کپـک زده، آرد گنـدم، ماکـارونی، نـان کپـک                  میوه
، انـواع لوبیـا،   )9(، سیب زمینی و نخـود  )32 و   31،  15،  13(زده

 و 21 ،20، 6(سورگوم، کنجاله بادام زمینی، نارگیـل، پنبـه دانـه     
هـاي   ، کبد، ماهیچـه، شـیر و فـرآورده   )20 و6(، انواع فندق    )28

هـاي    هاي تخمیري، گوشـت     لبنی، تخم مرغ، کشمش، سوسیس    
هاي کبد،  کنند و به بافت  شده، رشد و آنها را آلوده می        آوري  عمل

ــاي و بافــت  ــه، ن ــده  آســیب   کلی ــدد و مع ــاي زیرپوســتی، غ ه
  1   )4(رسانند می

هایی چـون     آفالتوکسین، باعث عارضه  مواد غذایی آلوده به     
 15، 2(، تضعیف سیستم ایمنـی      )15(سندرم ریه، سرطان مري     

ــرطان) 20و  ــدي و ســ ، )21 و 20، 15، 7، 5، 4، 3، 2، 1(کبــ
، )2( و پــــروتئینRNAجلــــوگیري از ســــاخته شــــدن   

همچنین آلودگی بـا    . شوند  در انسان می  ) 33(هموآگلوتیناسیون
، )34( در دسـتگاه تناســلی هــاي متعـددي  آفالتوکـسین عارضـه  

کنـد و در اثـر داشـتن          ایجـاد مـی   ) 36(و تنفـسی  ) 35(گوارشی
و مسمومیت، عامل بروز عوارض متعددي      ) 37(قدرت تومورزایی 

  ).38(گردند ها می در دام
ــسین  ــمیB1آفالتوک ــرین  ، س ، 21، 20، 15، 13، 2، 1(ت

نــــوع ) 33 و 25، 21، 2(زاتــــرین  و ســــرطان) 39 و 33، 28
زایـی آن در انـسان و حیـوان بـه             هاست که سرطان    نآفالتوکسی

  احتمـاالً در  B2، آفالتوکـسین  )40 و 33، 15،  3(اثبات رسـیده  
). 15(زاســت  در حیوانــات سـرطان G1حیوانـات و آفالتوکـسین   

                                                
  )Aflatoxicosis( مسمومیت ناشی از جذب آفالتوکسین -1
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ــسین ــرطان M1 آفالتوک ــات س ــر   در حیوان ــسان غی زا و در ان
  ). 13( زاست سرطان

M110قدرت تومـورزایی آفالتوکـسین      
 و  B1 آفالتوکـسین    1

زایی آن نیز     قدرت جهش 
30
بـا  ). 40و23( اسـت B1آفالتوکـسین   1

 نـسبت   Mهاي    وجود سمیت و قدرت بیماریزایی کمترآفالتوکسین     
در اثـر  B هـاي   تمام عوارض ناشـی از آفالتوکـسین  ) B) 20به نوع 

  بـر  M1توکـسین  آید، حتی آفال     هم پدید می    Mآفالتوکسین نوع   
 میـزان  . پیـدایش نکـروز کلیـه هـم مـؤثر اسـت        در  B1خالف نوع   

 کیلوگرم بـرآورد   180-200ي نان براي هر نفر ایرانی         مصرف ساالنه 
نـان  (به عنـوان ضـایعات نـان        % 20-30شده است که از این مقدار       

ي مصرف مستقیم انسان خـارج        یا ضایعات نانوایی از چرخه    ) خشک
یران تقریباً اکثر ضایعات نان به مصرف تغذیـه دام      در ا ). 41(شود  می

در نتیجه استفاده از نان در اثـر داشـتن میـزان            ) 42 و   15(می رسد 
یـک بـستر و     %) 9-15(و پـروتئین   % ) 60-65(باالي کربوهیـدرات  

زا فـراهم   هـاي آفالتوکـسین     محیط مغذي مناسب براي رشد کپـک      
 و 15(ی شـود مـ غلب باعث آلـودگی بـه آفالتوکـسین    گردد که ا   می
بحــث پیرامــون مــسمومیت بــا آفالتوکــسین از دیــدگاه      ). 43

ــصادي ناشــی از آن از   بیمــاري ــسان و دام و مــسایل اقت زایــی در ان
اي برخوردار و سم یاد شده به عنـوان یـک    اهمیت و جایگاه برجسته 

  ).44(زا در انسان مطرح است عامل سرطان

 حدود
15
 مصرفی به صـورت ترکیبـات       B1 آفالتوکسین   1

M1 و از آنجایی که فرآینـدهاي مختلـف   ) 25(شود  وارد شیر می
تواننـد   هاي لبنی نمـی  حرارتی به کار رفته در تهیه انواع فرآورده    

همیـشه  ) 40 و 23( را کـاهش دهنـد     M1پایداري آفالتوکـسین    
احتمال ابتال به عـوارض ناشـی از مـسمومیت بـا  آفالتوکـسین               

هاي مربوط بـه      کامالً واضح است که هزینه    . وجود خواهد داشت  
هاي مادي درمان انـواع      هاي انسانی و در درجه بعد هزینه        آسیب

ي این سـموم بـسیار بیـشتر از      هاي ایجاد شده به وسیله      سرطان
ــه   ــان اقتــصادي ناشــی از هــدر رفــتن گنــدم و یاران ضــرر و زی

  ). 42(اختصاص یافته دولت است
ظـور بررسـی میـزان آلـودگی     با توجه به موارد فوق بـه من      

ضایعات نان به آفالتوکسین در استان لرستان این بررسی انجـام      
تعیین میزان : اهداف اصلی این پژوهش عبارت بود از     . شده است 

آفالتوکـسین در ضـایعات نـان در اسـتان          بـه   آلودگی    فراوانی و
 معتبـر    میزان آفالتوکسین بـا اسـتانداردهاي       ي  مقایسه،  لرستان
 و) WHO(بهداشت جهـانی   الم شده از سوي سازمان     اع جهانی،

  .FAO)(سازمان خواربار ملل متحد

  1    مواد و روشها
این تحقیق از نوع مقطعی و به روش میدانی و 

 نمونه ضایعات نان خشک در        180گیري از  آزمایشگاهی با نمونه
تمام ( و با توزیع تصادفی در سطح استان لرستان 1385سال 

جز الیگودرز و پلدختر به دلیل شباهت اقلیمی با شهرها به 
هاي نزدیک و پایین بودن میزان ضایعات نان در  دیگر شهرستان

ها  تشخیص آلودگی به آفالتوکسین در نمونه. انجام گرفت) آنها
تجزیه  .فلورسانس صورت گرفت HPLC با استفاده از دستگاه

%  5 در سطح  وSPSSها با استفاده از نرم افزار  و تحلیل داده
داشتن (به دلیل طبیعی نبودن توزیع متغیرها . انجام گردید

و نامشخص بودن مقادیر زیادي ) مقادیر بیش از یک عدد معین
هاي مربوط  از متغیرها به جاي فراسنج میانگین از میانه و آزمون

-در این حالت از آزمون کراسکال . به ناپارامتري استفاده گردید
 ) Median(و آزمون مدین ) Kruskal-Wallis(والیس 

هاي بررسی شده با توجه   در درصد باالیی از نمونه. استفاده شد
هاي آزمایش، امکان ردیابی و تعیین  به دقت دستگاه و شیوه

وجود نداشت لذا ) کل و اجزاء آن(دقیق مقدار آفالتوکسین 

                                                
1. International standard organization 
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) ND(ناپذیر  آزمایشگاه این مقادیر را به صورت نارسا یا ردیابی
زارش نمود که با توجه به کارآیی پارامتر میانه این مقدارها بر گ

  .داري نداشتند ها تأثیر معنی نتایج تجزیه و تحلیل داده

  یافته ها
هاي آزمایشگاهی ایـن تحقیـق نـشان     تجزیه و تحلیل داده  

داد که مقادیر انواع و مجمـوع انـواع آفالتوکـسین در شـهرهاي              
و در نتیجـه میـزان آلـودگی    استان لرستان متفـاوت از یکـدیگر    
  ).1جدول شماره(انواع نان به آفالتوکسین برابر نبود

در ضایعات  )G2 و B1  ،B2  ،G1(فراوانی انواع آفالتوکسین  
، %11: کوهدشـت  :نان شهرهاي استان لرستان به ترتیب شـامل       

% 22/2،  % 77/7: ، نورآباد )ناپذیر  ردیابی (NDو  %  56/0،  % 7/1
) ناپـذیر   ردیابی (ND،  % 22/0،  /.% 72: رالشت% 56/0و  % 22/2،  
 ND،  )ناپـذیر   ردیـابی  (ND،% 44/0: ، ازنا )ناپذیر  ردیابی (NDو
، % 11/0، % 67/0: ، دورود)ناپـذیر  ردیابی (NDو ) ناپذیر  ردیابی(

  ND، )ناپذیر ردیابی (ND، % 5/0: ، بروجرد% 56/0و %  11/0

و % 56/0، % 22/2، % 10: آبــاد ، خـرم % 56/0و ) ناپـذیر  ردیـابی (
  .بود%  56/0

حد مجاز  ) 5925به شماره (بر اساس استاندارد ملی ایران      
خوراك دام و طیـور    و مجموع آفالتوکسین در    B1آفالتوکسین  

 180از مجمـوع . اعالم شده است  ng/g20 و ng/g5 به ترتیب 
 نمونــه 29نمونــه نــان خــشک مــورد بررســی در ایــن تحقیــق، 

آنها بیش از حـد اسـتاندارد و   B1 ینمیزان آفالتوکس%) 11/16(
 آنهـاکمتر از حـد   B1 میزان آفالتوکسین%) 89/83( نمونه 151

مجموع انواع آفالتوکـسین   ، همچنین   )1نمودار شماره   (استاندارد
  نمونـه 151 بـاالتر از حـد اسـتاندارد و در          %) 10( نمونه   18در  

   ).2نمودار شماره (کمتر از حد استاندارد بود%) 90(
ــایج ا ــه انــواع      نت ــزان آلــودگی ب ــق نــشان داد می یــن تحقی

،آلوده در ضایعات نان سالم ) G2و   B1   ، B2 ، G1( آفالتوکسین
  ).2جدول شماره( نیستآلوده برابر و نیمه

  
در  نمونه آماري مورد ) G2و B1 ،B2 ، G1(هاي ضایعات نان خشک به انواع آفالتوکسین   متوسط میزان آلودگی نمونه-1جدول شماره 

  )µg/kg(ژوهشپ
 مجموع آفالتوکسین G2 آفالتوکسین G1آفالتوکسین  B2آفالتوکسین B1آفالتوکسین

  محل
  مقدار آوري جمع

) (µg/kg 

انحراف 
معیار 
 استاندارد

  مقدار
) (µg/kg 

انحراف 
معیار 
 استاندارد

  مقدار
) (µg/kg 

انحراف 
معیار 
 استاندارد

  مقدار
) (µg/kg 

انحراف 
معیار 
 استاندارد

  مقدار
) (µg/kg 

انحراف 
  معیار
   استاندارد

 ND* ND ND ND ND ND 1967/16 26322/54 26322/54 1967/16 ازنا
 ND ND ND ND 6833/41 62041/114 71761/14 8304/4 53546/103 3613/36 الشتر

 ND ND ND ND 1222/0 51854/0 9833/1 76480/5 73830/5 8611/1 بروجرد

 49257/124 7153/47 87636/0 1600/0 22822/0 417/0 49393/15 7767/4 53609/110 9403/42 آباد خرم

 23450/84 7537/34 5/0 1250/0 38089/2 7863/0 50117/2 7125/0 24833/80 5037/33 دورود
 ND ND 4227/15 02986/64 12633/0 0191/0 75532/0 1641/0 81143/63 2395/15 کوهدشت

 78454/74 0797/18 56667/1 2611/0 26554/3 5539/0 31069/25 4664/4 14066/48 7817/12 نورآباد

 31712/85 2636/25 81316/0 1022/0 62867/1 1923/0 06038/14 4369/2 47157/75 5304/22 استان

   مقادیر غیر قابل ردیابی*        
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بروجرد     نورآباد   کوھدشت      ازنا   دورود الشتر    خرم آباد 

مقادیر آفالتوکسین   B1 موجود در ضایعات نان شھرھای اس  تان لرس  تان
مقادیر استاندارد آفالتوکس  ین B1 موجود در گندم مورد اس  تفاده در خ  وراک دام و طی  ور

  B1ود در ضایعات نان خشک شهرهاي استان لرستان با مقادیر استاندارد آفالتوکسین   موجB1مقایسه مقادیر آفالتوکسین  -1 شماره نمودار
  موجود در گندم مورد استفاده در خوراك دام و طیور

  
  

1.9833

15.4227 16.1967 18.0797

34.7537
41.6833

47.7153

20 20 20 20 20 20 20

0
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40
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60

بروجرد     کوھدشت      ازنا   نورآباد   دورود الشتر    خرم آباد 

مقادیر مجموع آفالتوکسین موجود در ضایعات نان ش  ھرھای اس  تان لرس  تان
مقادیر استاندارد مجموع آفالتوکسین موجود در گن دم م  ورد اس  تفاده در خ  وراک دام و طی  ور 

واع آفالتوکسین استاندارد مقایسه مقادیر مجموع انواع آفالتوکسین موجود در ضایعات نان خشک استان لرستان با مجموع ان -2 شماره نمودار
  موجود در گندم مورد استفاده در خوراك دام و طیور

  
  

و مجموع آفالتوکسین در ) G2و B1 ،B2 ، G1(به انواع آفالتوکسین ) آلوده، نیمه آلوده و سالم(متوسط میزان آلودگی انواع نان  -2جدول شماره 
  )µg/kg(نمونه آماري مورد پژوهش 

 مجموع آفالتوکسین G2 آفالتوکسین G1آفالتوکسین  B2آفالتوکسین B1ینآفالتوکس
  محل
  مقدار آوري جمع

) (µg/kg 

انحراف 
معیار 
 استاندارد

  مقدار
) (µg/kg 

انحراف 
معیار 
 استاندارد

  مقدار
) (µg/kg 

انحراف 
معیار 
 استاندارد

  مقدار
) (µg/kg 

انحراف 
معیار 
 استاندارد

  مقدار
) (µg/kg 

انحراف 
  معیار
   استاندارد

 37989/135 0257/72 38257/1 3016/0 77520/2 5275/0 57314/23 1377/7 65804/119 0536/64 آلوده
 ND ND 9990/1 85746/4 19681/0 0405/0 32404/0 0418/0 68423/4 9167/1 آلوده نیمه
 ND ND ND ND 5753/0 04683/1 09504/0 0124/0 99219/0 5629/0 سالم

متوسط انواع آفالتوکسین 
 درکل انواع نان

47157/75 4369/2 06038/14 1923/0 62867/1 1022/0 81316/0 2636/25 31712/85 
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 ،  B1   ، B2(همچنین فراوانی آلودگی به انواع آفالتوکـسین      
G1   وG2 (    آلوده و سـالم متفـاوت از      در ضایعات نان آلوده، نیمه

فراوانـی انـواع   :  آلـوده هـاي  نـان : یکدیگر و به شـرح ذیـل اسـت    
ــسین ــه ترتیــب ( آفالتوک ــه37 )ب  نمونــه          15، %)65/60( نمون

ــه3، % )6/24(  ــه5و % ) 56/6(  نمون ــان%)56/6( نمون ــاي  ،ن ه
ــه ــوده نیم ــسین  : آل ــواع آفالتوک ــی ان ــب ( فراوان ــه ترتی  35) ب
 نمونـه   21و  %) 5/0( نمونه   3،  %)66/1( نمونه 1،  %)33/58(نمونه
ND)35(% ، فراوانــی انـواع آفالتوکــسین  : ي سـالم هــا نـان ) بــه

ــب ــه23) ترتی ــه1،%) 98/38(نمون ــه 58، %)69/1( نمون   نمون

ND)30/98 (% ،57 نمونه ND) 61/96.(%  
همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از ایـن تحقیـق، از             

آلــوده                     نمونــه نــان خــشک ســالم، آلــوده و نیمــه 180مجمــوع 
بـه دو  %) 3/7( نمونـه 13حداقل به یک نـوع،      %) 8/42( نمونه 77

به چهار نوع   %) 6/0(به سه نوع و یک نمونه     %)  2/2( نمونه 4نوع،  
  .آفالتوکسین آلوده بودند

هــا بــا انــواع    آوري نمونــه ارتبــاط بــین محــل جمــع   
ــسین  B1) 45/0 =p(  ،B2 )61/0 =p(  ،G1) 50/0 =pآفالتوکـ

( ،G2) 84/0 =p ( و مجمـــوع انـــواع آفالتوکـــسین)49/0 =p (
) آلـوده و سـالم   آلوده، نیمـه (ارتباط بین انواع نان     . دار نبود   معنی

) 005/0 =p(B2 و ) B1) 001/0 <pهـاي نـوع    با آفالتوکـسین 
 )آلـوده و سـالم    آلوده، نیمه (دار بود اما ارتباط بین انواع نان        معنی

ــسین  ــا آفالتوک ــوع  ب ــاي ن   )062/0 =p(G2و  ) G1) 14/0 =pه
  . معنی دار نبود

   گیري بحث و نتیجه
هاي نان که به وسیله  در مطالعات انجام شده بر روي نمونه    

ــاد  ــاران ) Prasad( پاراسـ ــت  ) 1989(و همکـ ــورت گرفـ صـ
  و آفالتوکـسین  B1آسپرژیلوس فالووس همراه با آفالتوکـسین      

B245( اســتخراج شــدند .(Sinha et al.) 1994 ( 2/13از  %
 Viljoen).69(دا کردنـد   را جB1هاي نان، آفالتوکسین  نمونه

et al.)  1997 ( هــاي ســالم پختــه، قـــارچ     نــان % 6/18از
نتایج مطالعات انجـام شـده بـه        ). 47(آسپرژیلوس را جدا کردند   

دهـد کـه شـیر        نشان می ) 1380(ي عالمه و رزاقی ابیانه        وسیله
کنند داراي مقادیر فراوانـی       گاوهایی که از نان خشک تغذیه می      

« نتــایج حاصــل از ). 15(توکــسین اســتهــاي آفال از متابولیــت
 بیمار مبتال به سیروز کبـدي بـه علـت مـصرف             30بررسی ادرار 
در ) 1379(پــور و صــباغ  بــه وســیله طهماســبی» آفالتوکــسین

روستاهاي اطراف اصـفهان، مقـدار آفالتوکـسینی کـه بـه روش             
 نفـر بـه     30کروماتوگرافی الیه نازك اندازه گیري شد نشان داد         

 نفـر از آنهـا وجـود انـواع          6در ادرار   . ال بودنـد  سیروز کبدي مبت  
  به اثبات رسید که این امر ناشی از نگهـداري            M1آفالتوکسین  

هاي مخصوص به مدت یک       هاي مصرفی روستاییان در دیگ      نان
 بـر  ).48(هفته بود که باعث سیروز کبدي در این افراد شده بود    

و عوامـل   هـا     ارزیابی آفالتوکـسین  « اساس نتایج طرح تحقیقاتی   
که بـه وسـیله رامـین       » هاي قابل تغذیه در دام      مولد آنها در نان   

سالم، نیمه آلـوده    ( نمونه نان    222انجام شد از مجموع     ) 1382(
، %) 1/18( نمونه حداقل یک نوع آفالتوکـسین        42) و کپک زده  
، یـک مـورد سـه نـوع         %) 8/1( نـوع آفالتوکـسین      2چهار مورد   

دیگر چهـار نـوع آفالتوکـسین       و یک مورد    %) 5/0(آفالتوکسین  
 G1  B2,هـاي  پراکنـدگی آفالتوکـسین  . را نشان دادند%) 5/0(

,B1 وG2   ــب ــه ترتی ــود 10 و16،18،7ب ــورد ب ــشترین و .  م بی
 G1 و B2هـاي    کمترین موارد به ترتیب مربوط به آفالتوکـسین       

، ppm 20بـاالي    %) 5/4( مـورد    10میزان آفالتوکسین در  . بود
ــا 10از %) 6/3( مــورد 8در   ــورد 24در  و 19ppm ت  8/10(  م
هـاي سـالم،      درصد آلودگی نان  .  بوده است  ppm 10کمتر از   %)

ها به ترتیب  نیمه آلوده و کپک زده به آفالتوکسین در کل نمونه       
ــان % 9/14و  % 72/2،  % 35/1 ،  %5/5هــاي ســالم  و در بــین ن

. گـزارش شـده اسـت     %  4/32و کپـک زده      % 9/10نیمه آلـوده    
هاي کپـک   هاي سالم و حداکثر آن در نان ودگی در نانحداقل آل 
تجزیه دو نوع مهم   ) منتشر نشده (طی یک بررسی    ). 49(زده بود 

کراتوکسین به ترتیب بیانگر         مایکوتوکسین یعنی آفالتوکسین و اُ
 از این مواد در هـر گـرم از    ppm 221 و   ppm20وجود مقادیر   

هاي  شهرستانآوري شده از  زده جمع   هاي نان خشک کپک     نمونه
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بوده این مقادیر بـیش از حـد   ) کرمان(آباد، شهرکرد و زرند    خرم
ایـن مـواد در     ) المللـی   اعالم شـده از سـوي مراجـع بـین         (مجاز  

  .)48(خوراك دام بوده است
از آن  ( رسد فراوانی نوع نان غالـب هـر منطقـه           به نظر می  

جمله در شهر کوهدشت نوع نان غالب موجود، لواش و  ماشینی       
ترین حد ممکـن قـرار دارد در        ر است و نان سنگک در پایین      دوا

آبـاد نـوع نـان غالـب، تـافتون و سـنگک             حالی که در شهر خرم    
هـا، همچنـین   ، میزان رطوبت هـر کـدام از ایـن نـوع نـان       )است

شرایط نگهداري و انبارداري متفاوت آنهـا باعـث شـده اسـت در       
رود میـزان و  آباد، الشتر و دو برخی شهرهاي استان از جمله خرم     

ها بیش از  و نیز مجموع آفالتوکسن    B1فراوانی آفالتوکسین نوع    
ي تحلیـل  گـردد ارائـه   یـادآور مـی   . سایر شهرهاي اسـتان باشـد     

هـاي بیـشتر در مقـاطع      ي تعـداد نمونـه    تر و جامع بر پایه    دقیق
  .پذیر استتر و صرف هزینه بیشتر امکانزمانی طوالنی

هاي انجام گرفتـه،    گر پژوهش نتایج این تحقیق با نتایج دی     
آلـوده وحتـی    آلـوده، نیمـه  (سازگاري داشت یعنی ضـایعات نـان   

) دما و رطوبت نسبی باال   ( در صورت وجود شرایط مناسب    ) سالم
شوند بنابراین تـا حـد        براي رشد قارچ، به آفالتوکسین آلوده می      

طیور به  امکان باید از مصرف ضایعات نان در جیره غذایی دام و
  .ي انسانی، احتیاط یا از کاربرد آنها خودداري نمود تغذیهژه   وی
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