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بررسی میزان آفالتوکسین  M1در زنان شیرده در شهر یزد و ارتباط آن با عوامل مختلف در سال 2931
چکیده:
مقدمه :آفالتوکسین ها یکی از قوی ترین سموم تولید شده توسط گونه های مختلفی از کپک آسپرژیلوس
هستند که موجب سرکوب سیستم ایمنی ،سرطانزایی ،موتاژنی و ناقص الخلقه زایی می شوند .هدف اصلی
از انجام این پایان نامه بررسی مقدار آفالتوکسین  M1در شیر مادران شهر یزد و ارتباط آن با عوامل مختلف
در سال  2931بود.
روش بررسی :در مجموع تعداد  08خانم شیرده ( 08نفر در تابستان و  08نفر در زمستان) به طور تصادفی
از مراکز بهداشتی شهر یزد انتخاب شدند .نمونه برداری از هر یک از مادران در هریک از فصول مذکور ،در
یک روز و در دو نوبت صبح و عصر انجام شد .لذا مجموعه نمونه ها در کل تحقیق برابر با  268نمونه (08
نمونه فصل تابستان و  08نمونه فصل زمستان) بود .نمونه شیر توسط خود مادر با استفاده از شیردوش
دستی در ظرف پالستیکی استریل به مقدار  5-28میلی لیتر تهیه شد .نمونه های شیر جمع آوری شده
بالفاصله در زنجیره سرد به آزمایشگاه انتقال یافت و در فریزر  -18درجه سانتی گراد تا زمان آنالیز
نگهداری شد .برای اندازه گیری آفالتوکسین M1از روش  ELISAاستفاده شده است و کیت های مورد
استفاده از شرکت )6827 BN Arnhem( Europroximaساخت کشور ایتالیا سفارش داده شدند.
یافتهها :از مجموع تعداد  08نمونه فصل زمستان ،تعداد  6مورد(7/5درصد) آلوده به آفالتوکسین  M1بودند.
میزان آلودگی در فصل زمستان به طور معنی داری بیشتر از فصل تابستان بود(،)p<8/85اما اختالف
محسوسی بین میزان این سم در نمونه های صبح وعصر مشاهده نشد(.)p>8/85همچنین ارتباط معنی داری
بین آلودگی شیر مادر به آفالتوکسین و مصرف لبنیات ،فراورده های گوشتی،ارده ،حلوا ارده،آجیل ،شیرینی
سنتی،خصوصیات دموگرافیک و متغیرهای وزنی قدی مادران و کودکان وجود نداشت.
نتیجهگیری :با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که آموزش بانوان شهر یزد به
منظورآشنایی با منابع تولید کننده آفالتوکسین
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