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کاهش زيستي آفالتوکسين  B1در آرد گندم با استفاده از مخمر

ساکارومايسس سرويزيه
مهسا عظيمي  ،1عيسي غالمپورعزيزي  ،2سمانه روحي  9و  ،4فاطمه زابلي

*5

 1گروه ميكروبشناسي ،دانشكده صنايع غذايي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد آيت اهلل آملي ،آمل
 2گروه قارچشناسي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل ،بابل
 9کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي کردستان ،سنندج
 4مرکز تحقيقات سلولي -مولكولي و گروه ميكروبشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي کردستان ،سنندج
 5گروه زيستشناسي ،دانشكده صنايع غذايي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد آيت اهلل آملي ،آمل
(دريافت مقاله -39/2/27 :پذيرش مقاله)39/5/21 :

چكيده
زمينه :مطمئنترين روش کاهش مايكوتوکسينها در مواد غذايي آلوده به آن استفاده از گونههاي خاصي از ميكروبها است .هدف از
اين مطالعه ارزيابي کاهش زيستي آفالتوکسين  B1توسط مخمر ساکارومايسس سرويزيه در نمونههاي آرد گندم جمعآوري شده در
شهرستان چالوس (استان مازندران ،شمال ايران) ميباشد.

مواد و روشها 22 :نمونه از آرد گندم از لحاظ آلودگي به آفالتوکسين  B1به روش االيزا اندازهگيري و سپس مخمر ساکارومايسس
سرويزيه به آرد گندم اوليه افزوده شد .پس از  44ساعت براي بار دوم ميزان سم به روش االيزا اندازهگيري گرديد .براي تجزيه و تحليل
يافتهها :طبق نتايج بهدست آمده تمامي  22نمونه از آرد گندم آلوده به آفالتوکسين  B1بودند .بيشترين و کمترين غلظت اين سم در آرد
گندم اوليه يا خام بهترتيب  17/6و  1/1نانوگرم بر گرم بود .پس از افزودن مخمر ساکارومايسس سرويزيه به آرد گندم مقدار اين سم
کاهش يافت و بهترتيب  3/1و  7/5نانوگرم بر گرم تعيين شد.
نتيجهگيري :اثر مهارکنندگي ساکارومايسس سرويزيه و کاهش دادن آفالتوکسين  B1در آرد گندم در اين تحيق ثابت شد .بنابراين
ميتوان اميدوار بود از مخمر ساکارومايسس سرويزيه بهعنوان عامل خنثي کننده اين سم در آرد ميتوان استفاده نمود .مصرف
محصوالت آلوده به آفالتوکسين  B1سالمت مصرف کنندگان را به مخاطره مياندازد ،لذا کاهش اين سم در مواد غذايي ميبايست مورد
توجه قرار گيرد.
واژگان کليدي :آفالتوکسين  ،B1ساکارومايسس سرويزيه ،آرد گندم ،االيزا
* آمل ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آیت اهلل آملی ،آمل ،ایران
Email: microbiol_sci@yahoo.com
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آماري از نرمافزار آماري  SPSSويرايش  13و آزمون آماري تي تست استفاده شد.

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 1934

/ 072طب جنوب

مقدمه
مایكوتوكسينها متابوليتهاي ثانویه حاصل از

معروفترین آنها ساكارومایسس سرویزیه است

قارچهاي رشتهاي مختلف هستند كه موجب از بين

( .)11-13این مخمر داراي آنزیمهاي تجزیه كننده

رفتن ارزش غذایی شده و با اثرهاي بيولوژیك فراوان

مانند استيل ترانسفراز بوده و به این ترتيب در ساختار

و ایجاد بيماريهاي حاد و مزمن مختلف در انسان و

این سم تغيير بهوجود میآورد و از خاصيت سمی آن

حيوان ایجاد خطر میكنند (.)1-3

میكاهند .همچنين ساكارومایسس سرویزیه به علت

اكثر مایكوتوكسينها توسط سه جنس معروف

حضور عامل باند كننده بتا گلوكان و مانان در دیواره

آسپرژیلوس ،فوزاریوم و پنيسيليوم در انواع غالت

سلولی خود قادر به اتصال مولكولهاي این سم به

مانند :ذرت ،پنبه ،سویا ،برنج و گندم توليد میشوند

دیواره سلولی خود و بیحركت شدن (كالته كردن) آن

( .)4-6آسپرژیلوس فالووس ،آفالتوكسينهاي  B1و

میشود و ميزان آن را در بدن كاهش میدهد

 B2و آسپرژیلوس پارازیتيكوس ،آفالتوكسينهاي ،B1

(.)14-16

 G1 ،B2و  G2را توليد میكند ( 4و .)5

مطالعات

آفالتوكسينها در انسانها و حيوانات با اتصال به

مایكوتوكسينها را در مواد غذایی را به روشهاي

 DNAو جهشزایی در ژن ( P53ژن باز دارنده

مختلف توسط ميكروارگانيسم نشان داده است.

تومور) باعث ابتال به سرطان كبد و اختالل در سيستم

سعيدي اصل و صفري در سال  2212در ایران در

ایمنی میشوند .آژانس پژوهشی بينالمللی سرطان

نمونههاي پودر ماهی كيلكا به روش كروماتوگرافی

آفالتوكسينها را در گروه  1تركيبات سرطانزا قرار

High Performance Liquid

مختلف

مایع با فشار باال

حضور

و

كاهش

ميزان

نانوگرم بر گرم و استاندارد ایران حد مجاز  5نانوگرم

 B1و  B2را قبل و بعد از تأثير مخمر ساكاروميسس

بر گرم (= ppbپیپیبی) را براي آفالتوكسين  B1در

اندازهگيري كرده و نشان دادند كه توانایی كاهش

مواد غذایی مورد مصرف انسان تعيين نمودهاند ( 8و

آفالتوكسينها توسط مخمر ساكاروميسس سرویزیه

 .)9جهت كاهش ميزان این سم در مواد غذایی از

براي آفالتوكسين  85-91 B1درصد و براي

روشهاي مختلف شيميایی ،فيزیكی و ميكروبی

آفالتوكسين  87/25-87/72 B2درصد بود (.)17

استفاده میشود .گونههاي باكتريهاي اسيد الكتيك،

حميدي و همكاران در سال  2211در ایران نشان دادند

مخمر

كه الكتوباسيلوس پنتوسوس و الكتوباسيلوس برویس

ساكارومایسس سرویزیه از جمله ميكروبهاي مورد

بهترتيب توانایی جذب و جداسازي  17/4و 34/7

استفاده در كاهش مایكوتوكسينها به شمار میروند

درصد از آفالتوكسين  B1موجود در نمونههاي مواد

( .)12از این ميان مخمرها دستهاي از یوكاریوتهاي

غذایی ،بالينی و محيطی را داشتند .ميزان آفالتوكسين

تك سلولی و پروبيوتيك میباشند .پروبيوتيكها

 B1قبل و بعد از تأثير ميكروبی در تحقيق حميدي به

ارگانيسمهایی زنده هستند كه باعث ایجاد تعادل در

روش االیزا Enzyme Linked Immunosorbent

جمعيت ميكروبی دستگاه گوارش میشوند و

 ELSA Assayتعيين شد ( .)18همچنين در مطالعه

پربيوتيكها،

انواع
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قارچها

و

گونه
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داده است ( 6و  .)7استاندارد جهانی حد مجاز 1-22

 )HPLC(Chromatographyميزان آفالتوكسينهاي

کاهش زيستي آفالتوکسين  B1در آرد گندم 079 /

عظيمي و همكاران

دیگري كه در ایران توسط كریمی دستجرد و همكاران

یا بيشتر بهوسيله شيكر تكان داده تا به خوبی مخلوط

در سال  2212انجام شد ،كروماتوگرافی مایع با فشار

شد .سپس محلول بهدست آمده با كاغذ صافی (واتمن

باال جهت تعيين ميزان كاهش آفالتوكسين  M1توسط

 )1صاف و عصاره جدا گردید (.)19

الكتوباسيلوسها در شير مورد استفاده قرار گرفت و به
این

ترتيب

دامنه

كاهش

آفالتوكسين

M1

اصول تست االيزا

 47/65-51/26درصد تعيين گردید ( .)16غالمپور

با استفاده از كيت تشخيصی االیزاي رقابتی آگراكوآنت

عزیزي و روحی در سال  2213در ایران به روش

( Agraquantتهيه شده از شركت رومر Romer

االیزا نشان دادند كه از  32نمونه كلوچه تهيه شده از

سنگاپور) ،ميزان كمی آفالتوكسين  B1در نمونه مطابق

آرد گندم 7/9 ،درصد به آفالتوكسين توتال آلوده بودند

با روش ذكر شده در كيت مورد سنجش قرار گرفت .در

( .)19گندم و محصوالت آن از مهمترین مواد غذایی

اولين مرحله  222ميكروليتر كونژوگه آنزیمی به

مورد مصرف در ایران و جهان میباشند و با توجه به

چاهكهاي كه بهوسيله آنتیبادي پوشيده نشده بودند

شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب استان مازندران

اضافه و سپس  122ميكروليتر  µlاز هر محلول استاندارد

كه براي رشد قارچ مناسب است ،ارزیابی و كاهش

و عصاره نمونه به چاهكهاي مذكور اضافه شد .سپس

مایكوتوكسينها در این منطقه ضروري به نظر میرسد.

 122ميكروليتر از مخلوط فوق برداشته و به چاهكهایی

هدف از این تحقيق تعيين ميزان كاهش آفالتوكسين

كه بهوسيله آنتیبادي پوشيده شده بودند انتقال داده و 12

 B1در نمونههاي آرد گندم با استفاده از روش االیزا

دقيقه در دماي اتاق انكوبه شد .آفالتوكسين  B1در نمونه

در حضور مخمر ساكارومایسس سرویزیه میباشد.

و استانداردهاي كنترل با كونژوگه آنزیمی جهت اتصال
به آنتیبادي در فاز جامد رقابت كردند .بعد از مرحله

نمونهگيري

اضافه و  5دقيقه در دماي اتاق انكوبه شد ،در نتيجه رنگ

در این مطالعه  22نمونه از آرد گندم بهطور تصادفی

آبی در چاهكها مشاهده گردید .غلظت رنگ با غلظت

در طی سه هفته در فصل بهار و در ماه خرداد در سال

آفالتوكسين  B1در نمونهها و استانداردها نسبت عكس

 1391از  22نانوایی (با كسب اجازه از صاحبان

دارد .در مرحله بعد  122ميكروليتر از محلول متوقف

نانواییها) در شهرستان چالوس (شمال ایران ،استان

كننده به چاهكها اضافه و رنگ آبی به زرد تبدیل شد.

مازندران) جمعآوري شد و از نظر وجود آفالتوكسين

جذب چاهكها در طول موج اوليه  452نانومتر و ثانویه

 B1مورد سنجش قرار گرفت.

 632نانومتر توسط یك خوانشگر االیزا خوانده شد.

عصارهگيري
در ابتدا  5گرم از هر نمونه آرد گندم بهوسيله ترازوي
دیجيتالی اندازهگيري و داخل  22ارلن بهطور جداگانه
ریخته شد .در مرحله بعد  25سیسی متانول 72
درصد به ارلنهاي حاوي آرد اضافه و بهمدت  3دقيقه
http://bpums.ac.ir

غلظت نمونهها در مقایسه با غلظت استانداردها و جذب
با استفاده از منحنی استاندارد بهدست آمد .اطالعات
بهوسيله آزمون تی تست  t-testو نرمافزار SPSS

( )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Incویرایش 19
مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.
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مواد و روشها

شستشو 122 ،ميكروليتر سوبستراي آنزیمی به هر چاهك

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 1934

/ 074طب جنوب

کشت مخمر ساکارومايسس سرويزيه

متانول اضافه و از صافی عبور داده شد.در انتها براي

محيط كشت سابارو دكستروز آگار با توجه به

بار دوم مقدار آفالتوكسين  B1به روش االیزا سنجيده

دستورالعمل شركت مربوطه ( ،Merkآلمان) تهيه و در

شد (.)12

اتوكالو براي مدت  15دقيقه در دماي  121درجه

سانتیگراد گذاشته شد .مخمر ساكارومایسس سرویزیه

يافتهها

بهصورت آمپول ليوفيليزه تهيه و آمپول روي تنظيف

نتيجه مطالعه ما نشان داد كه همه  22نمونه از آرد

قرار گرفت .در محلی كه پنبه درون آمپول قرار داشت

گندم مورد بررسی آلوده به آفالتوكسين  B1بودند.

الكل ریخته شد .روي آن را با قلم الماس خط انداخته

بيشترین و كمترین غلظت آفالتوكسين  B1در آرد

و دوباره روي همان قسمت الكل ریخته و با تنظيف

گندم خام (آرد گندم اوليه بدون مخمر) مورد بررسی

خشك شد .این كار مانع از كشيده شدن الكل به داخل

به ترتيب  12/6و  1/1نانوگرم بر گرم بود .بعد از تأثير

آمپول هنگام شكسته شدن خال میشود .با فشار دست

مخمر ساكارومایسس سرویزیه به آرد گندم بيشترین و

آمپول از محل خراش شكسته و با استفاده از پنس

كمترین غلظت سم بهترتيب  9/1و  2/5نانوگرم بر

استریل پنبه درون آمپول خارج شد .با پيپت پاستور

گرم تعيين شد .همچنين بيشترین و كمترین درصد

استریل  2/3تا  2/4ميلیليتر از محلول استریل به ماده

كاهش ميزان این سم بهترتيب  58/33و  8درصد

خشك درون آمپول اضافه و مخلوط شد تا به شكل

ارزیابی شد (نمودار  ،1جدول .)1

سوسپانسيون یكنواختی در آید .چند قطره از
سوسپانسيون روي پليت حاوي محيط سابارو
دكستروز آگار بهصورت خطی كشت داده شد و
بهمدت  48ساعت در  37درجه انكوبه گردید.
افزودن مخمر ساکارومايسس سرويزيه به آرد گندم
در این مرحله تعداد  22ارلن تهيه و در هر كدام 97

نمودار  )1مقایسه كاهش غلظت آفالتوكسين  B1قبل و بعد افزودن مخمر

سیسی آب مقطر جوشيده و  3گرم آلژینات سدیم

ساكارومایسس سرویزیه به نمونههاي آرد گندم (محور عمودي :غلظت
محور افقی :تعداد نمونه)

لوله حاوي آب مقطر ریخته و مخلوط شد .سپس
مخلوط مورد نظر به ارلنهاي حاوي آلژینات و آب

نتایج حاصل از آزمون تی تست نيز نشان داد كه بين

مقطر اضافه شد .سپس كربنات كلسيم  2/2موالر (به

ميزان آفالتوكسين  B1در آرد گندم اوليه یا خام و

ازاي  1ليتر 12سیسی) به آن اضافه شد تا اینكه به

كاهش آفالتوكسين  B1در آرد گندم حاوي مخمر

شكل رشتههاي ژلهاي سفت در آید .در مرحله بعد 52

ساكارومایسس سرویزیه رابطه معنیداري وجود دارد

سیسی از محلول بهدست آمده را به عصاره هر كدام

( .)p>2/25بنابراین نتيجه این آزمون یك خروجی

از نمونههاي آرد افزوده و سپس سر آنها با پارافيلم

است كه ضریب همبستگی و سطح معنیداري را ارائه

بسته و تكان داده شد .بعد از  48ساعت به نمونهها

میدهد .ضریب همبستگی برابر با  2/95و سطح
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ریخته و مخلوط شد .مقداري از مخمر رشد یافته در

آفالتوكسين ( B1نانوگرم بر گرم) در نمونههاي خام و نمونههاي حاوي مخمر،

کاهش زيستي آفالتوکسين  B1در آرد گندم 075 /

عظيمي و همكاران

معنیداري برابر با  2/22بهدست آمد كه كمتر از 2/25
است و این بدان معنی است كه فرض صفر رد

جدول  )2نتايج حاصل از آزمون تي تست براي مقايسه بين
آفالتوکسين  B1در نمونههاي خام و حاوي مخمر در آرد گندم

میشود .در نتيجه بين ميزان آفالتوكسين  B1در آرد
تعداد نمونه

ميانگين

معيار

انحراف از

انحراف از

ميانگين دو متغير

%35

2/72

باالترين

معنیداري مشاهده شد (جدول .)2

22

1/22

2/15

ايين ترين

گندم حاوي مخمر ساكارومایسس سرویزیه تفاوت

فاصله اطمينان

سرویزیه بود و كاهش ميزان آفالتوكسين  B1در آرد

تفاوت زوج

P

1/34

2/72

T

گندم اوليه كه بدون حضور مخمر ساكارومایسس

مقدار

41

6/61

*ميانگين ،Mean :انحراف از معيار :Standard. Deviation :انحراف از ميانگين دو

جدول  )1غلظت آفالتوکسين ( B1نانوگرم بر گرم) قبل و بعد
افزودن مخمر ساکارومايسس سرويزيه به نمونههاي آرد گندم
تعداد

ميزان آفالتوکسين

ميزان آفالتوکسين

درصد

نمونه

 B1در آرد گندم

 B1در آرد گندم

کاهش ميزان

خام فاقد مخمر

حاوي مخمر

آفالتوکسين

ساکارومايسس

ساکارومايسس

B1

سرويزيه

سرويزيه

متغير:

Mean

Error

،Standard.

فاصله

اطمينان

95

درصد:

 :95% Confidence Interval of the Differenceباالترین :Upper :پایينترین:
 ،Lowerدرجه آزادي :t ، Degrees of Freedom :df :شاخص آماري تی تست-p ،
مقدارProbability Value :p-value :

بحث
آفالتوكسينها سموم قارچی هستند و توسط گروهی

2

8/4

7/5

12/71

3

12/6

8/6

18/87

محصوالت گياهی از جمله گندم ایجاد میگردند

4

2/3

1/9

17/39

( .)22در مطالعه حاضر تعداد  22نمونه از آرد گندم

5

1/4

1/2

14/29

6

2/5

2/3

8

جمعآوري شده از نانواییهاي شهرستان چالوس از

7

6/5

5/5

15/38

نظر آلودگی به آفالتوكسين  B1مورد بررسی قرار

8

7/8

6/5

16/67

9

1/4

1/1

21/43

گرفتند .تمامی نمونههاي مورد بررسی آلوده به این سم

12

5/3

3/2

39/62

بودند .همچنين در  11نمونه آلودگی بيش از 5

11

6/2

5/2

16/13

12

8/3

7/1

14/46

نانوگرم بر گرم كه بيشتر از حد مجاز استاندارد ایران

13

4/7

1/4

12/77

بود مشاهده شد اما آلودگی كه بيشتر از حد مجازي كه

14

3/5

2/2

14/37

15

1/5

1/3

13/33

استاندارد جهانی جهت بیخطر بودن آفالتوكسين B1

16

7/4

5/2

29/73

تعيين كرده است وجود نداشت (بر اساس استاندارد

17

9/6

7/2

25

18

11/3

9/1

19/47

19

1/2

1/5

28/57

نانوگرم بر گرم و بر اساس استاندارد جهانی حد مجاز

22

1/1

2/7

36/36

21

1/2

7/5

58/33

 1-22نانوگرم بر گرم میباشد) .بيشترین و كمترین

22

1/3

2/6

53/84

ایران ،حد مجاز آفالتوكسين  B1در آرد گندم 5

غلظت آفالتوكسين  B1در نمونههاي مورد سنجش در
این تحقيق بهترتيب  12/6و  1/1نانوگرم بر گرم تعيين
شد .هدایتی و محمدپور در سال  2225به روش
كروماتوگرافی
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1

5/1

4/5

11/76

از قارچها به ویژه جنس آسپرژیلوس در اكثر

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 1934

/ 076طب جنوب

از گندم نشان دادند كه  2/54درصد از نمونهها به

ساكارومایسس سرویزیه ميزان آفالتوكسين  B1در آرد

آفالتوكسين  B1آلوده بودند ( .)21مهمترین راه ورود

گندم كاهش یافت و بيشترین و كمترین ميزان

آفالتوكسين به مواد غذایی قارچهاي توكسينزاي

آفالتوكسين  B1به ترتيب  9/1و  2/5نانوگرم بر گرم

موجود در آن میباشد ،در نتيجه رعایت اصول

بهدست آمد .پرادو ( )Pradoو همكاران در سال

بهداشتی در نگهداري مواد غذایی اهميت بهسزایی

 2211در برزیل با استفاده از ساكارومایسس سرویزیه

دارد و علت كاهش مایكوتوكسينها در آنها است.

در نمونههاي بادام زمينی نشان دادند كه ميزان كاهش

الزم است تالش و كوشش بيشتري هنگام برداشت

این سم بعد از استفاده از این مخمر در طی  7روز

اقالم تشكيل دهنده مواد غذایی از مزرعه تا مصرف و

 74/4درصد بود .تعيين ميزان كاهش این سم قبل و

ذخيرهسازي به عمل آید تا ميزان آلودگی به كمترین

بعد از تأثير مخمر به روش كروماتوگرافی الیه نازک

حد ممكن برسد ( .)22طاهري و همكاران در سال

صورت گرفت ( .)27ساكارومایسس سرویزیه بر

 2212در ایران به روش كروماتوگرافی مایع با فشار

اساس پدیده اتصال سم به دیواره سلولی ،توليد

باال در  222نمونه از آرد گندم گزارش دادند كه 77

آنزیمهاي تجزیه كننده و عمل بيوترانسفورماسيون یا

درصد از نمونهها در زمستان و  33درصد از نمونهها

تغيير شكل بيولوژیكی قادر به تبدیل مایكوتوكسينها

در تابستان به آفالتوكسين  B1آلوده بودند .در مطالعه

به مواد كمتر سمی میباشد  25و .)26

طاهري ميزان این سم در فصل زمستان از تابستان

در مطالعه دیگر صاحبقلم و همكاران در سال 2213

بيشتر بود و رابطه بين رطوبت و ميزان آفالتوكسين در

در ایران گزارش دادند كه ساكارومایسس سرویزیه

فصل زمستان مستقيم و قابل توجه بود اما به رغم

قادر به كاهش دادن ميزان آفالتوكسين  B1در خوراک

آلودگی در نمونهها ،آلودگی باالتر از حد مجاز تعيين

دام میباشد و در ميانگين غلظتهاي مختلف از این

شده توسط مؤسسه استاندارد ایران وجود نداشت

سم بيشترین ميزان كاهش آفالتوكسين  B1به ترتيب

(23و  .)24مطالعات مختلف نشان داده است كه

مربوط به تيمار اسيدي ( 3/41درصد) ،تيمار حرارتی

بهترین و مطمئنترین روش سمزدایی مواد غذایی

( 3/62درصد) و مخمر زنده (  3/96درصد) بود.

آلوده به مایكوتوكسينها استفاده از گونههاي مؤثر

همچنين ارزیابی ميزان كاهش این سم در این تحقيق

ميكروبی است كه داراي خصوصيت كاهش دادن این

به روش االیزا قبل و بعد از افزودن مخمر انجام گرفت

سموم میباشند ( .)12از جمله این ميكروبها میتوان

(.)14

به ساكارومایسس سرویزیه ،باسيلوس سوبتيليس،

آرماندو ( )Armandoو همكاران در سال  2212در

الكتوكوكوس الكتيس ،الكتوكوكوس سانفرانسيسكو و

آرژانتين نشان دادند كه مخمر ساكارومایسس سرویزیه

لوكونوستوک مزانتروئيدس اشاره كرد ( 25و  .)26در

توانایی اتصال به آفالتوكسين  B1را در محيط كشت

مطالعه حاضر نيز اثر مخمر ساكارومایسس سرویزیه در

آسپرژیلوس پارازیتيكوس (در شرایط  pHبرابر با  6و

كاهش آفالتوكسين  B1مورد بررسی قرار گرفت و

 ،4درجه حرارت  25و  37درجه سانتیگراد) دارد و

مشخص شد كه این مخمر در كاهش ميزان این سم در

این اتصال در حضور اكسيژن كاهش مییابد .در

http://bpums.ac.ir
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 )TLC( Chromatographyدر ایران در  118نمونه

آرد گندم مؤثر است .بعد از افزودن مخمر

کاهش زيستي آفالتوکسين  B1در آرد گندم 070 /

عظيمي و همكاران

آفالتوكسين توسط این ميكروارگانيسم در فاز

سایر ميكروارگانيسمهاي تجزیه كننده آفالتوكسين را

لگاریتمی رشد و دماي  37درجه بود كه بهروش

بررسی و با هم مقایسه نمود تا بهترین و مؤثرترین نوع

كروماتوگرافی مایع با فشار باال تأیيد شد ( .)28نتایج

شناسایی گردد .با توجه به مطالب گفته شده ميزان

مطالعات مختلف نشان داده تحت شرایط محيطی

غلظت و كاهش آفالتوكسين  B1در مطالعات مختلف

متفاوت ميزان تجزیه سم تغيير میكند.

با توجه به عوامل مختلف فيزیكی ،شيميایی ،محيط

تيمارهاي اسيدي و حرارتی توانایی كاهش را بهترتيب

منطقه مورد بررسی و نوع گونه و سویه ميكروبی بهكار

 62درصد و  55درصد افزایش میدهند .بنابر این

گرفته شده جهت كاهش سم میتواند متغير باشد.

میتوان نتيجه گرفت كه شرایط محيطی نيز در روند و

همچنين در این تحقيق روش االیزا نسبت به دیگر

ميزان اتصال مؤثر است و میتواند یكی دیگر از

روشهاي ذكر شده به علت حساسيت ،تكرارپذیري،

علتهاي تفاوت در ميزان كاهش سم در مطالعات

كم هزینه بودن و سرعت باال جهت تعيين ميزان

مختلف باشد ( .)12همچنين بهكارگيري سویه مناسب

آفالتوكسين  B1استفاده شد .در مقایسه با روش االیزا

از مخمر كه توانایی رشد و فعاليت ضد قارچی

سایر روشها مانند كروماتوگرافی مایع با فشار باال و

بيشتري را داشته باشد و در مقابل اثرات محيطی

كروماتوگرافی الیه نازک از تكرارپذیري و صحت

مقاومتر باشد مطلوب تر است ( 1و .)29

بشتري برخوردار میباشند اما در عمل مقایسه بين دو

در مطالعهاي كه توسط تاجآبادي ابراهيمی و همكاران در

روش نشان میدهد كه هر دو روش از نظر اتوماتيك

ایران در سال  2211انجام شد ،ميزان آفالتوكسين  B1در

بودن و كاربرد در بررسی تعداد زیاد نمونه ،مطالعات

نمونههاي دوغ و ترخينه به روش كروماتوگرافی مایع با

اپيدميولوژیك و كنترل كيفی مشابه هم میباشند (.)32

فشار باال تعيين و مشخص شد كه بعد از افزودن

در نتيجه اختالف روشها در سنجش ميزان

سویههاي مختلف باكتريهاي اسيد الكتيك به نمونهها

مایكوتوكسين نيز میتواند یكی دیگر از علتهاي

ميزان آفالتوكسين  B1كاهش یافت (.)32

تفاوت در نتایج مختلف باشد .ميكروارگانيسمهاي

در مطالعه دیگر سليزوسكا و اسموليكووسكا

پروبيوتيك نقش بسزایی در كاهش مایكوتوكسينها

( )Śliżewska & Smulikowskaدر سال  2211در

دارند كه با نتایج به دست آمده در تحقيق ما نيز

هلند گزارش دادند كه افزودن الكتوباسيل پاراكاسی،

مطابقت دارد ،با این وجود اطالعات بيشتري جهت

و

روشن شدن اثر سایر گونههاي پروبيوتيكی،

ساكارومایسس سرویزیه به نمونههاي غالت و گندم

مكانيسمهاي

كاهش

ميزان آفالتوكسين  B1را در غلظتهاي باالي این سم

مایكوتوكسينها مورد نياز میباشد.

الكتوباسيل

برویس،

الكتوباسيل

پالنتاروم

اثر

آنها

و

روشهاي

كه به روش االیزا تعيين شده بود به ميزان  39درصد
كاهش داد ( .)31بيشترین درصد كاهش ميزان این سم

نتيجهگيري

در مطالعه ما  58/33درصد ارزیابی شد كه در مقایسه

در این تحقيق اثر مهاركنندگی ساكارومایسس سرویزیه بر

با مطالعه سليزوسكا و اسمووليكوسكا بيشتر بود .در

روي آفالتوكسين  B1در  22نمونه آرد گندم مورد
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مطالعه آرماندو بيشترین ميزان جذب و كاهش

نتيجه اهميت به مسئله نيز مهم است كه میتوان اثر
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مراحل تهيه نان از بين نرفته و در نهایت از طریق زنجيره

 بيشترین و كمترین ميزان آلودگی در.ارزیابی قرار گرفت

غذایی وارد بدن انسان شده و در دراز مدت ایجاد

 نانوگرم بر گرم1/1  و12/6 نمونه خام اوليه بهترتيب

 از آنجایی كه نان جزء.عوارض گوناگون میكنند

2/5  و9/1 بهدست آمد و بعد از تأثير مخمر این مقدار به

مهمترین و ضروريترین مواد غذایی در بين

 نتایج این تحقيق بيانگر این.نانوگرم بر گرم كاهش یافت

خانوادههاست و مصرف آن براي سنين مختلف ضروري

مطلب است كه ميزان آلودگی آرد گندم به قارچهاي

 جهت كاهش مواد مختلف آلوده كننده آن،است

 بهخصوص،آلوده كننده و سموم آنها نگران كننده است

.میبایست برنامهریزي كرده و سعی و تالش بيشتر نمود

اینكه بعضی از این سموم مقاوم به حرارت بوده و در طی
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Abstract
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Background: The safest way to reduce mycotoxins in contaminated foods with it; it is using certain
strains of various microbes. Aim of this study is biological reduction of aflatoxin B1 by the yeast
Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) in wheat flour samples that were collected in Chaloos city
(Mazandaran province, North Iran).
Material and Methods: Aflatoxin B1 contamination was measured by ELISA method in 22 samples of
wheat flour. Then S. cerevisiae was added to primary wheat flour. After 48 h aflatoxin B1 contamination
in samples were measured by ELISA, again. For statistical analysis, the statistical software SPSS18 and ttest was used.
Results: all 22 samples of wheat flour were contaminated with aflatoxin B1. The minimum and maximum
levels of aflatoxin B1 in primary wheat flour were 1.1 and 10.6 ppb, respectively. S. cerevisiae reduced the
amount of aflatoxin B1 in wheat flour samples. Minimum and maximum amount of aflatoxin
contamination after adding S. cerevisiae was 0.5 and 9.1 ppb, respectively.
Conclusion: Inhibitory effect of S. cerevisiae and aflatoxin B1 reduction in wheat flour was proved in this
study. Therefore we can be hoped that yeast S. cerevisiae as neutralizing agents can be used in flour for
this toxin. Consumption of products that contaminated with aflatoxin B1 endangers consumers' health, thus
reducing of this toxin in the food should be considered.
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