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ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﺻﺎدراﺗﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﺮان اﺳﺖ .ﭘﺴﺘﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻗﺮار دارد .آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  B1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﺮﻃﺎنزاﻳﻲ را در ﺑﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫﺎ دارد .ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آن اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﭘﺮﺗﻮ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  B1در ﭘﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﺑﻮد.
روش ﺑﺮرﺳﻲ :در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮﺗﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ زداﻳﻲ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ،ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ B1و

ﺧﻮاص ﺣﺴﻲ در ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي)ﺗﺠﺮﺑﻲ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﺳﭙﻮر آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ  10ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﭘﺴﺘﻪ ،ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي  5 ،3 ،1و 7
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻔﺮ 180،90،60،30،روز در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ
ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﻗﺎرچ  ،ﺷﻤﺎرش اﺳﭙﻮر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦB1

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ .داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  SPSSﻧﺴﺨﻪ  16ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن  Kruskal Wallisﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺷﺪﻧﺪ .آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاص ﺣﺴﻲ ﭘﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Hedonic
 scaleﺗﻮﺳﻂ  30ﭘﻨﻠﻴﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮﺗﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﻘﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .دوزﻫﺎي 7،5،3
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ،ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ) .(p<0/05دوز  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎرچ در ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﻮاص ﺣﺴﻲ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ .ﺧﻮاص ﺣﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻌﻢ و ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻠﻲ ﭘﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ
از دوز  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ) .(p<0/05ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺗﺨﺮﻳﺐ
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  B1ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪ
).(P<0/05

ت

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي :ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮﺗﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻳﻦ روش در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوي ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رود.
ﻛﻠﻴﺪ واژه :ﭘﺴﺘﻪ -آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼوس -آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ -ﭘﺮﺗﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
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