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 چکیده

ان و گرم شدن تدریجی با توجه به افزایش تولیدات کشاورزی و دامی جهت تأمین نیاز جمعیت رو به افزایش جه

ا و ی وم گیاهیسَم کنندهتولیدهای ها و قارچکپک شیوع، سال اخیرصد  در گراددرجه سانتی 47/0به میزان  زمین

، وندشها( تولید می)مایکوتوکسین هاومی که توسط قارچسمحاضردرحال است.یافته افزایش هامایکوتوکسین

حاصل از  یسَمهای حاوی مواد خوراک گردند.تاسر دنیا محسوب میدر سر های خوراک دامآالیندهترین مهم

 شوند.سفانه به محصوالت دامی منتقل میأگذارند و متها و طیور اثرات منفی میداممثل ها بر عملکرد و تولیدقارچ

ه دلیل ب ها. آفالتوکسینکنندها را تهدید میسالمتی انسان ،و گوشت مرغمصرف این محصوالت نظیر شیر، تخم

های اقتصادی شدید دام و زیان ،سالمتی انسانتن خبه خطر انداها بر کیفیت غذای انسان و خوراک دام، آنتأثیر

های ژنتیکی گاوهای شیرده ناشی از درصد کاهش در توانایی 52در آمریکا  .هستند از اهمیت زیادی برخوردار

موجب اختالل در حتی در مقادیر کم وهای شیرده توسط گا وم قارچیسَمها است. مصرف مصرف مایکوتوکسین

 FAO)شود. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهانشکمبه گاوها و کاهش تولید حیوان می عملکرد

وم مسَهای اقتصادی هزینه ن است.ها، سالیانه در حدود هزار میلیون تُضایعات مواد خوراکی ناشی از آفالتوکسین، (

که  طوریه ب شود.میلیارد دالر تخمین زده می 7/1متوسط  طورقتصاد کشاورزی آمریکا ساالنه بهاها برای قارچ

 هم چنین زیان آفالتوکسین به محصوالت غالت در آمریکا، ساالنه بیش از یک میلیارد دالر است. سَمآسیب 

میلیون  20متوسط  طور به مریکادر آ پسته اقتصادی ناشی از آلودگی محصوالت باغی از قبیل بادام درختی، گردو و

آلودگی  و های آفالتوکسینطور متوسط برای پیشگیری از فعالیت قارچه در کشور آمریکا ب باشد.میدالر در سال 

 ،آفالتوکسین سَمکننده های تولیدقارچ گردد.هزینه می ساالنهبیش از یک میلیارد دالر ها،مواد خوراکی به آن

درصد  15-12هایی که بیش از باشد، بر روی خوراکمیکه اکسیژن در دسترس زمانی  در هوازی هستند. بنابراین،

 31کمتر از حرارت درصد و 31-31کاهش رطوبت خوراک به کمتر از نمایند.رشد می راحتیرطوبت دارند به

ز نی شدهتولید سَمبرد و بر ها را از بین نمیسازد اما قارچها را متوقف میرشد قارچ ،گراددرجه سانتی



شود که نامیده می B1گردد،تولید می سوقارچ آسپرژیلوس فالووسیله هب که یومسَمیکی از  .تأثیرگذار نیست

 جدیداً کشف شده است. Qیعنی 1Bاگرچه شکل جدید  زا در انسان است.سرطان ومسَمترین یکی از خطرناک

در  های آلوده به آفالتوکسیناز مصرف خوراک ناشی ومیت، بیماری و مرگسَمهای زیادی در مورد مگزارش

توسط  2Bو  1Bمصرف خوراک دام آلوده به آفالتوکسین برای مثال مرگ ناشی از  وجود دارد. حیوانات و انسان

دریافت  اثرها در هند برنفر از آن 101نفر به بیماری آفالتوکسیکوزیس و مرگ  1747 گاوهای شیری و ابتالء

کودک در کشور مالزی بر اثر  11نفر و مرگ  70آفالتوکسین در چند هفته و یا بیماری  مگرمیلی 5-6روزانه 

زان ، میدر کشورهای مختلف شدهلعات انجامبراساس مطامشاهده شد.  آفالتوکسین سممصرف ماکارونی آلوده به 

در ایران نتایج درصد گزارش شد.  7/1و اسپانیا  درصد 7/15درصد، ترکیه  17در ژاپن  آفالتوکسین آلودگی

 17تا  4برداری بین مطالعات انجام شده متفاوت است و میزان آلودگی آفالتوکسین بسته به زمان و محل نمونه

ظیر نای ، خطرات قابل مالحظههادر خوراک های ناشی از تغذیه مواد آلوده به آفالتوکسینبیماریر بود. درصد متغیّ

ا هومی که بوسیله قارچمساثر مزمن بسیاری از  تریناصلی د.نهمراه دار و طیور به هاانسان، دامیرا براسرطان 

های مختلف بویژه سرطان کبد است. برای مثال، چنانچه گاوهای ها( ایجاد سرطانشود )مایکوتوکسینتولیدمی

 کردهتبدیل 4Mو  1Mوم سَمهای کبد گاو آن را به تغذیه نمایند، آنزیم 1Bدام آلوده به آفالتوکسین خوراکشیرده از

نانچه ، چ عبارت دیگرآفالتوکسین به شدت پایدار است. به سَمسفانه، أشوند. متکه ازطریق شیر و ادرار دفع می

ای شیر هبه ماست و پنیر و سایر فرآورده راحتی، بهشیرده آلوده به آفالتوکسین باشد شیر خام تولیدی گاوهای

 1Bمانند آفالتوکسین  1Mسَماست. اگرچه 1Mو  1Bتب بیشتر ازبه مرا4Mسَمزائی یابد. سرطان انتقال می

 است. یسَم شدتزا نیست اما بهسرطان

 

 


