تعيين باقى مانده هيدروژن پراكسيد در نمونه شير هاى خام و شيرهاى فرادما توزيع شده در شهرستان تبريز
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استفاده قرار مى گيرد و در صنعت شير ،باقى مانده اين ماده ميتواند موجب گسترش فرآيند اكسايشى در شير شود .هدف از اين مطالعه ،بررسى ميزان
باقى مانده هيدروژن پراكسيد در شيرهاى خام توزيع شده در لبنياتى هاى سطح شهر تبريز و مقايسه با شيرهاى فرادما در سال  ١٣٩٦مى باشد .مواد و
روش كار :براى انجام اين بررسى تعداد  ٢٥نمونه شيرخام از لبنياتى هاى سطح شهر به صورت راندوم ،و تعداد  ٢٥نمونه شيرفرادما از ٥شركت مختلف
توليد كننده شير پاستوريزه ،تهيه و جمع آورى شد .براى انداره گيرى مقدار هيدروژن پراكسيد در نمونه ها از روش رنگ سنجى بر مبناى واكنش
آنزيم كاتاﻻز و اندازه گيرى جذب نورى  ٤٠٠نانومتر استفاده شد .بقاياى هيدروژن پراكسيد تنها در  ٢مورد از شيرهاى خام مورد بررسى مشاهده
شد در حالى كه در كليه نمونه هاى شير فرادما مورد مطالعه باقى مانده هيدروژن پراكسيد مشاهده شد .باقى مانده هيدروژن پراكسيد در نمونه هاى
شيرخام در حد مجاز اين ماده وكمتر از  ppm0/5بود درحالى كه در  ٢١نمونه شيرفرادما ) ٨٤درصد( باﻻتر از حد مجاز بود .بحث و نتيجه گيرى:
اگرچه در برخى موارد افزودن هيدروژن پراكسيد به شير خام با هدف افزايش ماندگارى و كاهش بارميكروبى آن مجاز شناخته مى شود ولى با باز
شدن پاى اين ماده به دست دامداران و فروشندگان لبنيات و وارد شدن اين ماده به چرخه زندگى غذايى انسان ،حتما شاهد تأثيرات سوء آن خواهيم
بود .استفاده بيش از حد اين مواد در كارخانجات پاستوريزاسيون شير يكى از دﻻيل سوق مردم به سمت لبنياتى ها و شير غيرپاستوريزه خواهد بود كه
وجود قوانين كنترل اين مواد در آزمايشات استاندارد شير براى استفاده مردم از شيرهاى پاستوريزه بسيار كمك خواهد بود.
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مقدمه :اجراى برنامه هاى واكسيناسيون از مهمترين اقدامات بهداشتى در پرورش طيور مى باشد و تغذيه از عوامل محيطى است كه نقش مهمى را
در پاسخ ايمنى حيوان طى واكسيناسيون به عهده دارد و قادر است ميزان بازدهى استفاده از واكسن ها را بهبود يا كاهش داده و حتى از بين ببرد.
فاكتورهاى تغذيه اى موثر بر پاسخ ايمنى ناشى از واكسيناسيون در مقاﻻت متعددى به طور جداگانه مورد بررسى قرار گرفته است ولى متاسفانه تعداد
گزارشاتى كه بتواند اين فاكتورها را طى يك مقاله معرفى نمايد اندك مى باشد .لذا هدف از اين بررسى معرفى مهمترين عوامل تغذيه اى موثر بر
كارايى برنامه هاى واكسيناسيون در پرورش طيور مى باشد .روش كار :نتايج ارائه شده در اين مقاله حاصل مطالعه برخى از معتبرترين مقاﻻتى است
كه در ده سال اخير در ارتباط با تاثير هريك از عوامل تغذيه اى بر كارايى برنامه هاى واكسيناسيون طيور منتشر شده است .بحث و نتيجه گيرى :در
مقاﻻت بررسى شده به نقش ويتامين  Dطى اثر بر ليگاند رونويسى ،ويتامين  Aبا افزايش تكثير گروهى از فاكتورهاى نكروز تومورى ،ويتامين هاى
خانواده Bبا افزايش رشد و تكثير لنفوسيت ها تاكيد شده است .همچنين نقش آنتى اكسيدان ها ،سلنيوم و ويتامين Eبا تنظيم نسبت بين انواع
ايكوزانوئيد ها و اهميت اسيدهاى چرب ضرورى و امگا معلوم گشته است .به اثر استفاده از آنزيم هاى اگزوژن و آمينو اسيدهاى ليزين و متيونين
در افزايش تيتر آنتى بادى اشاره شده و از عناصر ،روى با تاثير بر لنفوسيت هاى پيش تاز و مس در تكامل سيستم ايمنى ،سديم و كلر با افزايش
توليد اينترفرون بتا و تقويت عملكرد ماكروفاژها نام برده شده است .اثربخشى استفاده از پروبيوتيك در ساز و كار هاى ايمنى و نقش مايكوتوكسين
ها در كاهش پاسخ هاى ايمنى نيز از ديگر موارد مهم به شمار مى آيند.
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مقدمه :هيدروژن پراكسيد به عنوان يك ماده ضدعفونى كننده در سترون سازى سطوح در تماس با شير ازجمله وسايل مربوط به حمل ونقل مورد
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