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 من األعالفB1  سمية األفالتوكسين تقنية البالزما الباردة في ازالةتطبيق 
 

احذ انًشاكم االلخصادٚت ٔانصحٛت انخطٛشة  B1الفالحٕكسٍٛ ابانًحاصم انحمهٛت ٔانعهفٛت ٚعذ حهٕد 

انخٙ حٕاصت انذٔل ، حٛذ حعخبش االفالحٕكسُٛاث يٍ انًٕاد انًسشغُت ٔانخٙ حفشص بٕاسطت َٕعٍٛ يٍ فطش 

راث االَخاس انعانٙ   A. flavus ٔA. parasiticus ٔحشًم .Aspergillus sppشٛاث اانشش

( فٙ اصانت سًٛت (cold plasmaْٙ حمُٛت انبالصيا انباسدة  نالفالحٕكسُٛاث. اخخبشث حمُٛت فٛضٚائٛت حذٚزت

عهٛت ايٍ خالل حعشٚعٓا انٗ ًَارس االعالف انًهٕرت بانسى، ٔيٍ انُخائش ٚخى حمٛٛى ف B1االفالحٕكسٍٛ 

هٛت عاانخمُٛت فٙ اصانت انسى يٍ انًُارس انًذسٔست انٗ دٌٔ انحذ انًسًٕط بّ دٔنٛا. اصش٘ انبحذ نخمٛٛى ف

َت لبم ٔبعذ ٕفٙ ًَارس اعالف انحٕٛاَاث انهب B1يٍ خالل انكشف انُٕعٙ ٔانكًٙ الفالحٕكسٍٛانخمُٛت 

 حشاسٚت( نًعانضت االعفاٌ انًُخضت نسى االفالحٕكسٍٛانيعايهت حهك االعالف بخمُٛت انبالصيا انباسدة )غٛش 

B1 ٍٛٔخفط يسخٕٖ أ اصانت سًٛت االفالحٕكسB1 ًَٕرس  50عخًاد يٍ االعالف لٛذ انبحذ، حٛذ حى ا

عُٛت اعالف يسخٕسدة يٍ  15يٍ اعالف انحٕٛاَاث انهبُٛت ٔلسًج انٗ يضًٕعخٍٛ االٔنٗ حعًُج 

ًَٕرس اعالف يحهٙ انًُشأ حٛذ صًعج حهك انًُارس   35ء يخخهفت بًُٛا حعًُج انًضًٕعت انزاَٛتٗيُاش

 .2015اٚاس كإٌَ انزاَٙ انٗ شٓشبغذاد ابخذاءا يٍ  يخخهف اسٕاقبصٕسة عشٕائٛت يٍ 

فٙ انًُارس لٛذ انذساست باسخخذاو حمُٛخٙ االسخششاب انسائم عانٙ  B1حى ححذٚذ حشكٛض االفالحٕكسٍٛ 

( ٔحمُٛت انًًخض انًُاعٙ انًشحبػ (High Performance Liquid Chromatography- HPLCاالداء

ٙ ًَارس ، ٔبهغج انخشاكٛض ف(Enzyme Linked Immune Sorbent Assay- ELISA)باالَضٚى 

( َإَغشاو 53.37ٔ54.21 ( َإَغشاو/ غشاو ٔاالعالف انًسخٕسدة )17.34ٔ45.21 االعالف انًحهٛت )

 انمٛاسٙ. B1  باالعخًاد عهٗ يعادنت يُحُٙ افالحٕكسٍٛ ٕانٙغشاو عهٗ انخ \

ٔ 10 ٔ 5ألاث يخخهفت ) رتحى يعايهت ًَارس االعالف باسخخذاو حمُٛت انبالصيا انباسدة بخعشٚعٓا بزال

ٔاصش٘ ححذٚذ  سى3.5 (  راَٛت كال عهٗ اَفشاد، ٔحى حزبٛج انًسافت بٍٛ يصذس انبالصيا ٔانعُٛت عُذ 15

. اظٓشث انُخائش اٌ افعم ٔلج يعايهت الصانت سًٛت HPLC ٔELISA باسخخذاو حمُٛخٙ AFB1حشكٛض

AFB1 ( َإَغشاو/ 0.05ٔ  3.12رٕاٌ فٙ عُٛاث االعالف انًحهٛت ٔبهغ انخشكٛض ) 10عُذ صيٍ حعشٚط

( َإَغشاو/ غشاو عهٗ انخٕانٙ.  6.19ٔ 1.21غشاو عهٗ انخٕانٙ بًُٛا فٙ ًَارس االعالف انًسخٕسدة بهغ )

فٙ  AFB1راَٛت فعانٛت ظعٛفت فٙ خفط حشكٛض 15 اظٓشث َخائش انخعشٚط نهبالصيا انباسدة بضيٍ لذسِ

( َإَغشاو 18.87ٔ  3.4شاو ٔانًسخٕسدة )( َإَغشاو/ غ11.1ٔ17.207 انًُارس انًحهٛت ٔبهغ انخشكٛض )

غشاو عهٗ انخٕانٙ، َسخُخش أال باٌ حطبٛك حمُٛت انبالصيا انباسدة نٓا كفاءة عانٛت صذا فٙ خفط حشكٛض  \

 أٌ ال) انٗ يسخٕٚاث الم يٍ انًسًٕط بٓا ٔفك انًعاٚٛش انذٔنٛت B1االفالحٕكسُٛاث ٔيُٓا افالحٕكسٍٛ 

ٔانخٙ كاَج يٍ انصعٕبت أ فٙ بعط ( فٙ االعالف غشاو\َإَغشاو 10  عٍ B1 افالحٕكسٍٛ ٚخعذٖ

االحٛاٌ االسخحانت يٍ كسش ٔاصانت ْزِ انسًٕو حفاظا عهٗ انزشٔة انحٕٛاَٛت ٔحًاٚت انًسخٓهك ٔانًضخًع 

االيشاض انخطشة ٔحمهٛم يٍ انخسائش االلخصادٚت راَٛا اٌ صٚادة صيٍ حعشٚط انًُارس نخمُٛت  يٍ اَخشاس

 انباسدة نٛس بانعشٔسة اٌ حعطٙ َخائش افعم فٙ صٚادة كفاءة اصانت انسًٕو. انبالصيا

 


