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 چكيده
 از هدف .است ها كروبيم از يخاص يها گونه از استفاده آن به آلوده ييغذا مواد در ها نيكوتوکسيما کاهش روش نيتر مطمئن :زمينه

 در شده يآور جمع گندم آرد يها نمونه در هيزيسرو سسيساکاروما مخمر توسط 1B نيفالتوکسآ يستيز کاهش يابيارز مطالعه نيا

  .باشد يم ران(يا شمال مازندران، )استان چالوس شهرستان

 سسيروماساکا مخمر سپس و يريگ اندازه زاياال روش به 1B نيآفالتوکس به يآلودگ لحاظ از گندم آرد از نمونه 22 :ها روش و مواد

 ليتحل و هيتجز يبرا .ديگرد يريگ اندازه زاياال روش به سم زانيم دوم بار يبرا ساعت 44 از پس شد. افزوده هياول گندم آرد به هيزيسرو

 شد. استفاده تست يت يآمار آزمون و 13 شيرايو SPSS يآمار افزار نرم از يآمار

 آرد در سم نيا غلظت نيکمتر و نيشتريب بودند. 1B نيآفالتوکس به آلوده گندم آرد از نمونه 22 يتمام آمده دست هب جينتا طبق :ها يافته

 سم نيا مقدار گندم آرد به هيزيسرو سسيساکاروما مخمر افزودن از پس بود. گرم بر نانوگرم 1/1 و 6/17 بيترت به خام اي هياول گندم

  .شد نييتع گرم بر نانوگرم 5/7 و 1/3 بيترت به و افتي کاهش

 نيبنابرا شد. ثابت قيتح نيا در گندم آرد در 1B نيآفالتوکس دادن کاهش و هيزيسرو سسيساکاروما يمهارکنندگ اثر :گيري جهنتي

 مصرف نمود. استفاده توان يم آرد در سم نيا کننده يخنث عامل عنوان به هيزيسرو سسيساکاروما مخمر از بود دواريام توان يم

 مورد ستيبا يم ييغذا مواد در سم نيا کاهش لذا ،اندازد يم مخاطره به را کنندگان مصرف سالمت 1B نيآفالتوکس به آلوده محصوالت

 رد.يگ قرار توجه

  زاياال، گندم آرد ،هيزيسرو سسيساکاروما ،1B نيآفالتوکس :کليدي واژگان

ISMJ 2015;18(4): 701-710 
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 مقدمه

 از حاصل ثانویه هاي متابوليت ها وتوكسينمایك

 بين از وجبم كه هستند مختلف يا رشته هاي قارچ

 فراوان بيولوژیك اثرهاي با و شده غذایی ارزش رفتن

 و انسان در مختلف مزمن و حاد هاي يبيمار ایجاد و

  (.1-3) كنند یم خطر جادیا وانيح

 معروف جنس سه توسط ها مایكوتوكسين اكثر

 غالت انواع در مپنيسيليو و فوزاریوم ،آسپرژیلوس

 شوند یم ديتول مگند و برنج سویا، پنبه، ذرت، مانند:

 و 1B يها آفالتوكسين ،فالووس آسپرژیلوس (.6-4)

2B 1 يها آفالتوكسين ،كوسيتیپاراز آسپرژیلوس وB، 

2B، 1G 2 وG (.5و  4) كند یم ديتول را 

 به اتصال با واناتيح و ها انسان در ها آفالتوكسين

DNA ژن در زایی جهش و P53 (دارنده باز ژن 

 سيستم در اختالل و كبد طانسر به ابتال باعث (تومور

 سرطان یالملل نيب یپژوهش آژانس د.نشو یم یایمن

 قرار زا سرطان اتبيترك 1 گروه در را ها نيآفالتوكس

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

 نانوگرم 5 مجاز حد رانیا استاندارد و گرم بر نانوگرم

 در 1B نيكسآفالتو يبرا را (یب یپ یپ =ppb) گرم بر

 و 8) اند نموده نييتع انسان مصرف مورد ییغذا مواد

 از ییاذغ مواد در سم نیا زانيم كاهش جهت (.9

 یكروبيم و یكیزيف ،ییايميش مختلف يها روش

 ك،يالكت دياس يها يباكتر هاي گونه .شود یم استفاده

 مخمر گونه و ها قارچ انواع ها، كيوتيپرب

 مورد يها كروبيم هجمل از هیزیسرو سسیساكاروما

 روند یم شمار به ها نيكوتوكسیما كاهش در استفاده

 يها وتیوكاری از يا دسته مخمرها انيم نیا از (.12)

 ها كيوتيپروب باشند. یم كيوتيپروب و یسلول تك

 در تعادل جادیا باعث كه هستند زنده ییها سميارگان

 و شوند یم گوارش دستگاه یكروبيم تيجمع

  است هیزیسرو سسیساكاروما ها نآ نیتر  معروف

 كننده هیتجز يها میآنز يدارا مخمر نیا (.13-11)

 ساختار در بيترت نیا به و بوده ترانسفراز لياست مانند

 آن یسم تيخاص از و آورد یم وجود هب رييتغ سم نیا

 علت به هیزیسرو سسیساكاروما نيهمچن كاهند. یم

 دیواره در انمان و گلوكان بتا كننده باند عامل حضور

 به سم نیا يها مولكول اتصال به قادر خود سلولی

 آن كردن( )كالته شدن حركت یب و خود یسلول وارهید

  دهد یم كاهش بدن در را آن زانيم و شود یم

(16-14.)  

 زانيم كاهش و حضور مختلف مطالعات

 يها روش به را ییغذا مواد در را ها نيكوتوكسیما

 .است داده نشان سميكروارگانيم توسط مختلف

 در رانیا در 2212 سال در يصفر و اصل يسعيد

 یكروماتوگراف روش به كيلكا ماهی پودر يها نمونه

 High Performance Liquid باال فشار با عیما

Chromatography (HPLC) يها نيآفالتوكس زانيم 

1B 2 وB ساكاروميسس مخمر ريثأت از بعد و قبل را 

 كاهش ییتوانا كه دادند شانن و كرده يريگ اندازه

 سرویزیه ساكاروميسس مخمر توسط ها آفالتوكسين

 يبرا و درصد 1B 91-85 آفالتوكسين يبرا

  (.17) بود درصد 2B 72/87-25/87 آفالتوكسين

 دادند نشان رانیا در 2211 سال در همكاران و يديحم

 سیبرو الكتوباسيلوس و پنتوسوس الكتوباسيلوس كه

 7/34 و 4/17 يجداساز و جذب ییتوانا بيترت به

 مواد يها نمونه در موجود 1B آفالتوكسين از درصد

 آفالتوكسين زانيم داشتند. را یطيمح و ینيبال ،ییغذا

1B به يديحم قيتحق در یكروبيم ريثأت از بعد و قبل 

 Enzyme Linked Immunosorbentزایاال روش

AssayELSA مطالعه در نيهمچن (.18) شد نييتع 
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 همكاران و دستجرد یمیكر توسط رانیا در كه يگرید

 فشار با عیما یكروماتوگراف شد، انجام 2212 سال در

 توسط 1M نيآفالتوكس كاهش زانيم نييتع جهت باال

 به وگرفت قرار استفاده مورد ريش در ها لوسيالكتوباس

 1M نيآفالتوكس كاهش دامنه بيترت نیا

 غالمپور (.16) دیگرد نييتع درصد 26/51-65/47

 روش به رانیا در 2213 سال در یروح و يزیعز

 از شده هيته كلوچه نمونه 32 از كه دادند نشان زایاال

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

 ییغذا مواد نیتر مهم از آن محصوالت و گندم .(19)

 به توجه با و دنباش یم جهان و رانیا در مصرف مورد

 مازندران استان مرطوب و معتدل ییهوا و بآ طیشرا

 كاهش و یابیارز است، مناسب قارچ رشد يبرا كه

 رسد. یم رظن به يضرور منطقه نیا در ها نيكوتوكسیما

 آفالتوكسين كاهش زانيم نييتع قيتحق نیا از هدف

1B یزااال روش از استفاده با گندم آرد يها نمونه در 

 باشد. یم هیزیسرو سسیساكاروما مخمر حضور در
 

 ها روش و مواد
 

 يريگ نمونه

 یتصادف طور هب گندم آرد از نمونه 22 مطالعه نیا در

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

 صاحبان از اجازه كسب )با یینانوا 22 از 1391

 استان ران،یا )شمال چالوس شهرستان در ها( ییانانو

 نيفالتوكسآ وجود رنظ از و شد يآور جمع مازندران(

1B گرفت. قرار سنجش مورد 
 

 يريگ عصاره

 يترازو لهيوس هب گندم آرد نمونه هر از گرم 5 ابتدا در

 جداگانه طور هب ارلن 22 داخل و يريگ اندازه یتاليجید

 72 لمتانو یس یس 25 بعد مرحله در شد. ختهیر

 قهيدق 3 مدت به و اضافه آرد يحاو يها ارلن به درصد

 مخلوط یخوب به تا داده تكان كريش لهيوس هب شتريب ای

 )واتمن یصاف كاغذ با آمده دست هب محلول سپس .شد

 (.19) دیگرد جدا عصاره و صاف (1

 

 زاياال تست اصول

 آگراكوآنت یرقابت يزایاال یصيتشخ تيك از استفاده با

Agraquant رومر شركت از شده هي)ته Romer 

 مطابق نمونه در 1B نيآفالتوكس یكم زانيم سنگاپور(،

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

 به یمیآنز كونژوگه تريكروليم 222 مرحله نياول

 بودند نشده دهيپوش يباد یآنت لهيوس هب كه يها چاهك

 استاندارد محلول هر از µl تريكروليم 122 سپس و اضافه

 سپس شد. اضافه مذكور يها چاهك به نمونه عصاره و

 ییها چاهك به و برداشته فوق مخلوط از تريكروليم 122

 12 و داده انتقال بودند شده دهيپوش يباد یآنت لهيوس هب كه

 نمونه در 1B نيآفالتوكس شد. انكوبه اتاق يدما در قهيدق

 اتصال جهت یمیآنز كونژوگه با كنترل ياستانداردها و

 مرحله از بعد كردند. رقابت جامد فاز در يباد یآنت به

 چاهك هر به یمیآنز يسوبسترا تريكروليم 122 شستشو،

 رنگ جهينت در ،شد انكوبه اتاق يدما در قهيدق 5 و اضافه

 غلظت با رنگ غلظت .دیگرد مشاهده ها چاهك در یآب

 عكس نسبت استانداردها و ها نمونه در 1B نيآفالتوكس

 متوقف محلول از تريكروليم 122 بعد مرحله در دارد.

 شد. لیتبد زرد به یآب رنگ و اضافه ها هكچا به كننده

 هیثانو و نانومتر 452 هياول موج طول در ها چاهك جذب

 شد. خوانده زایاال خوانشگر كی توسط نانومتر 632

 جذب و استانداردها غلظت با سهیمقا در ها نمونه غلظت

 اطالعات آمد. دست هب استاندارد یمنحن از استفاده با

 SPSS افزار نرم وt-test تست یت آزمون لهيوس هب

(SPSS Inc، Chicago، Il، USA )19ش یرایو 

 .ندگرفت قرار ليتحل و هیتجز مورد
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  هيزيسرو سسيساکاروما مخمر کشت

 به توجه با آگار دكستروز سابارو كشت طيمح

 در و هيته آلمان( ،Merk) مربوطه شركت دستورالعمل

 درجه 121 يدما در قهيدق 15 مدت يبرا اتوكالو

 هیزیسرو سسیساكاروما مخمر شد. گذاشته گراد یسانت
 فيتنظ يرو آمپول و هيته زهيليوفيل آمپول صورت هب

 داشت قرار آمپول درون پنبه كه یمحل در گرفت. قرار

 انداخته خط الماس مقل با را آن يرو شد. ختهیر الكل

 فيتنظ با و ختهیر الكل قسمت همان يرو دوباره و

 داخل به الكل شدن دهيكش از عمان كار نیا .شد خشك

 دست فشار با شود. یم خال شدن شكسته هنگام آمپول

 پنس از استفاده با و شكسته خراش محل از آمپول

 پاستور پتيپ با شد. خارج آمپول درون پنبه لیاستر

 ماده به لیاستر محلول از تريل یليم 4/2 تا 3/2 لیاستر

 كلش به تا شد مخلوط و اضافه آمپول درون خشك

 از قطره چند .دیآ در یكنواختی ونيسوسپانس

 وسابار طيمح يحاو تيپل يرو ونيسوسپانس

 و شد داده كشت یخط صورت هب آگار دكستروز

 .دیگرد انكوبه درجه 37 در ساعت 48 مدت به
 

 گندم آرد به هيزيسرو سسيساکاروما مخمر افزودن

 97 كدام هر در و هيته ارلن 22 تعداد مرحله نیا در 

 میسد ناتیآلژ گرم 3 و دهيجوش مقطر آب یس یس

 در افتهی رشد مخمر از يمقدار شد. مخلوط و ختهیر

 سپس شد. مخلوط و ختهیر مقطر آب يحاو لوله

 آب و ناتیآلژ يحاو يها ارلن به نظر مورد مخلوط

 )به موالر 2/2 ميكلس كربنات سپس شد. اضافه مقطر

 به نكهیا تا شد اضافه آن به (یس یس 12تريل 1 يازا

 52 بعد مرحله در .دیآ در سفت يا ژله يها رشته شكل

 كدام هر عصاره به را آمده دست هب محلول از یس یس

 لميپاراف با ها آن سر سپس و افزوده آرد يها نمونه از

 ها نمونه به ساعت 48 از بعد .شد داده تكان و بسته

 يبرا انتها درشد. داده عبور یصاف از و اضافه متانول

 دهيسنج زایاال روش به 1B نيآفالتوكس مقدار دوم بار

 (.12) شد
 

 ها افتهي

 آرد از نمونه 22 همه كه داد نشان ما همطالع جهينت

 بودند. 1B نيآفالتوكس به آلوده یبررس مورد گندم

 آرد در 1B نيآفالتوكس غلظت نیكمتر و نیشتريب

 یبررس مورد مخمر( بدون هياول گندم )آرد خام گندم

 ريثأت از بعد بود. گرم بر نانوگرم 1/1 و 6/12 بيترت به

 و نیشتريب گندم آرد به هیزیسرو سسیساكاروما مخمر

 بر نانوگرم 5/2 و 1/9 بيترت به سم غلظت نیكمتر

 درصد نیكمتر و نیشتريب نيهمچن شد. نييتع گرم

 درصد 8 و 33/58 بيترت به سم نیا زانيم كاهش

  (.1 جدول ،1 نمودار) شد یابیارز
 

 

 قبل و بعد افزودن مخمر 1B نيآفالتوكسكاهش غلظت  سهی( مقا1نمودار 

: غلظت يآرد گندم )محور عمود يها نمونه به هیزیسس سرویساكاروما

مخمر،  يحاو يها خام و نمونه يها )نانوگرم بر گرم( در نمونه 1B نيآفالتوكس

 : تعداد نمونه(یمحور افق
 

 

 نيب كه داد نشان زين تست یت آزمون از حاصل جینتا

 و خام ای هياول گندم آرد در 1B نيآفالتوكس زانيم

 مخمر يحاو گندم آرد در 1B نيآفالتوكس كاهش

 دارد وجود يدار یمعن رابطه هیزیسرو سسیساكاروما

(25/2>p.) یخروج كی آزمون نیا جهينت نیبنابرا 

 ارائه را يدار یمعن سطح و یهمبستگ بیضر كه است

 سطح و 95/2 با رابرب یهمبستگ بیضر .دهد یم
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 25/2 از كمتر كه آمد دست هب 22/2 با برابر يدار یمعن

 رد صفر فرض كه است یمعن بدان نیا و است

 آرد در 1B نيآفالتوكس زانيم نيب جهينت در .شود یم

 سسیساكاروما مخمر حضور بدون كه هياول گندم

 آرد در 1B نيآفالتوكس زانيم كاهش و بود هیزیسرو

 تفاوت هیزیسرو سسیساكاروما رمخم يحاو گندم

 .(2 )جدول شد مشاهده يدار یمعن

 
)نانوگرم بر گرم( قبل و بعد  1B آفالتوکسين ( غلظت1جدول 

 هاي آرد گندم نمونه به ساکارومايسس سرويزيه افزودن مخمر

تعداد 

 نمونه

 آفالتوکسينميزان 

1B  در آرد گندم

 خام فاقد مخمر

ساکارومايسس 

 سرويزيه

 توکسينآفالميزان 

1B  در آرد گندم

 حاوي مخمر

ساکارومايسس 

 سرويزيه

درصد 

کاهش ميزان 

 آفالتوکسين

1B  

1 1/5 5/4 76/11 

2 4/8 5/7 71/12 

3 6/12 6/8 87/18 

4 3/2 9/1 39/17 

5 4/1 2/1 29/14 

6 5/2 3/2 8 

7 5/6 5/5 38/15 

8 8/7 5/6 67/16 

9 4/1 1/1 43/21 

12 3/5 2/3 62/39 

11 2/6 2/5 13/16 

12 3/8 1/7 46/14 

13 7/4 4/1 77/12 

14 5/3 2/2 37/14 

15 5/1 3/1 33/13 

16 4/7 2/5 73/29 

17 6/9 2/7 25 

18 3/11 1/9 47/19 

19 2/1 5/1 57/28 

22 1/1 7/2 36/36 

21 2/1 5/7 33/58 

22 3/1 6/2 84/53 

 

 

 

يسه بين براي مقاتي تست  نتايج حاصل از آزمون (2 جدول

 هاي خام و حاوي مخمر در آرد گندم در نمونه 1B آفالتوکسين

مقدار  تفاوت زوج

P 

ونه
 نم

داد
تع

 

يم
از  نيانگ

ف 
حرا

ان

از  اريمع
ف 

حرا
ان

غير
 مت

دو
ن 

گي
ميان

 

طم
ه ا

صل
فا

ي
ن 

نا

35% 

T
  

التر    
با

 ني

ييا
 تر

ن
 ني

  

22 22/1 72/2 15/2 34/1 72/2 41 61/6 
: انحراف از ميانگين دو Standard. Deviationمعيار:  ، انحراف ازMeanميانگين: *

 :درصد 95، فاصله اطمينان Standard. Error Meanمتغير: 

95% Confidence Interval of the Difference:باالترین : :Upper ترین:  پایين

Lower :درجه آزادي ،df : Degrees of Freedom ،t ،شاخص آماري تی تست :p- 

 p-value : Probability Valueمقدار: 

 

 بحث
 یگروه توسط و هستند یقارچ سموم ها نيآفالتوكس

 اكثر در لوسیآسپرژ جنس ژهیو به ها قارچ از

 گردند یم جادیا گندم جمله از یاهيگ محصوالت

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

 از چالوس شهرستان يها یینانوا از شده يآور جمع

 قرار یبررس مورد 1B نيآفالتوكس به یگآلود نظر

 سم نیا به آلوده یبررس مورد يها نمونه یتمام .ندگرفت

 5 از شيب یآلودگ نمونه 11 در نيهمچن .بودند

 رانیا داستاندار مجاز حد از شتريب كه گرم بر نانوگرم

 كه يمجاز حد از شتريب كه یآلودگ اما شد مشاهده بود

 1B آفالتوكسين بودنخطر  یجهت ب یجهان داستاندار

 داستاندار اساس )بر نداشت وجود ه استدن كرييتع

 5 گندم آرد در 1B نيآفالتوكس مجاز حد ران،یا

 مجاز حد یجهان استاندارد اساس بر و گرم بر نانوگرم

 نیكمتر و نیشتريب (.باشد یم گرم بر نانوگرم 22-1

 در سنجش مورد يها نمونه در 1B نيآفالتوكس غلظت

 نييتع گرم بر نانوگرم 1/1 و 6/12 بيترت به قيتحق نیا

 روش به 2225 سال در محمدپور و یتیهدا .شد

 Thin Layerنازک هیال یكروماتوگراف
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Chromatography (TLC) نمونه 118 در رانیا در 

 به ها نمونه از درصد 54/2 كه دادند نشان گندم از

 ورود راه نیتر مهم (.21) بودند آلوده 1B آفالتوكسين

 يزا نيتوكس يها قارچ ییغذا مواد به نيفالتوكسآ

 اصول تیرعا جهينت در ،باشد یم آن در موجود

 ییسزا هب تياهم ییغذا مواد ينگهدار در یبهداشت

 است. ها آن در ها نيكوتوكسیما كاهش علت و دارد

 برداشت هنگام يشتريب كوشش و تالش است الزم

 و مصرف ات مزرعه از ییغذا مواد دهنده ليتشك اقالم

 نیكمتر به یآلودگ زانيم تا دیآ عمل به يساز رهيذخ

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

 فشار با عیما یكروماتوگراف روش به رانیا در 2212

 77 كه دادند گزارش گندم آرد از نمونه 222 در باال

 ها نمونه از درصد 33 و زمستان در ها نمونه از درصد

 مطالعه در ند.بود آلوده 1B آفالتوكسين به تابستان در

 تابستان از زمستان فصل در سم نیا زانيم يطاهر

 در نيآفالتوكس زانيم و رطوبت نيب رابطه و بود شتريب

 رغم به اما بود توجه قابل و ميمستق زمستان فصل

 نييتع مجاز حد از باالتر یآلودگ ،ها نمونه در یآلودگ

 نداشت وجود انریا استاندارد سسهؤم توسط شده

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

 ییغذا مواد ییزدا سم روش نیتر مطمئن و نیبهتر

 ثرؤم يها گونه از استفاده ها نيكوتوكسیما به آلوده

 نیا دادن كاهش تيخصوص يدارا كه است یكروبيم

 توان یم ها كروبيم نیا جمله از (.12) باشند یم سموم

 ،سيليسوبت لوسيباس ،هیزیروس سسیساكاروما به

 و وسكيسانفرانس الكتوكوكوس ،سيالكت الكتوكوكوس

 در (.26 و 25) كرد اشاره دسيمزانتروئ لوكونوستوک

 در هیزیسرو سسیساكاروما مخمر اثر زين حاضر مطالعه

 و گرفت قرار یبررس مورد 1B نيآفالتوكس كاهش

 در سم نیا زانيم كاهش در مخمر نیا كه شد مشخص

 مخمر افزودن از بعد .است ثرؤم گندم آرد

 آرد در 1B نيآفالتوكس زانيم هیزیسرو سسیساكاروما

 زانيم نیكمتر و نیشتريب و افتی كاهش گندم

 گرم بر نانوگرم 5/2 و 1/9 بيترت به 1B نيآفالتوكس

 سال در همكاران و (Prado) پرادو آمد. دست هب

 هیزیسرو سسیساكاروما از استفاده با لیبرز در 2211

 كاهش زانيم كه دادند نشان ینيزم بادام يها نمونه در

 روز 7 یط در مخمر نیا از استفاده از بعد سم نیا

 و قبل سم نیا كاهش زانيم نييتع .بود درصد 4/74

 نازک هیال یكروماتوگراف روش به مخمر ريثأت از بعد

 بر هیزیسرو سسیساكاروما (.27) گرفت صورت

 ديتول ،یسلول وارهید به سم اتصال دهیپد اساس

 ای ونيوترانسفورماسيب عمل و كننده هیتجز يها میآنز

 ها نيكوتوكسیما لیتبد به قادر یكیولوژيب شكل رييتغ

 (.26 و 25 باشد یم یسم كمتر مواد به

 2213 سال در همكاران و قلم صاحب گرید مطالعه در

 هیزیسرو سسیساكاروما كه دادند گزارش رانیا در

 خوراک در 1B نيآفالتوكس زانيم دادن كاهش به قادر

 نیا از مختلف يها غلظت نيانگيم در و باشد یم دام

 بيترت به 1B نيآفالتوكس كاهش زانيم نیشتريب سم

 یحرارت ماريت درصد(، 41/3) يدياس ماريت به مربوط

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

 قيحقت نیا در سم نیا كاهش زانيم یابیارز نيهمچن

 گرفت انجام مخمر افزودن از بعد و قبل زایاال روش به

(14.) 

 در 2212 سال در همكاران و (Armando) آرماندو

 هیزیسرو سسیساكاروما مخمر كه دادند نشان نيآرژانت
 كشت طيمح در را 1B نيآفالتوكس به اتصال ییتوانا

 و 6 با برابر pH طیشرا )در كوسيتیپاراز لوسیآسپرژ

 و دارد گراد( یسانت درجه 37 و 25 حرارت درجه ،4

 در ابد.ی یم كاهش ژنياكس حضور در اتصال نیا
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 كاهش و جذب زانيم نیشتريب آرماندو مطالعه

 فاز در سميكروارگانيم نیا توسط نيآفالتوكس

 روش به كه بود درجه 37 يدما و رشد یتمیلگار

 جینتا (.28) شد دأیيت باال فشار با عیما یكروماتوگراف

 محيطی شرایط تحت داده نشان مختلف طالعاتم

  .كند می تغيير سم تجزیه ميزان متفاوت

 بيترت به را كاهش ییتوانا یحرارت و ديياس مارهاييت

 نیا بنابر .دهند یم شیافزا درصد 55 و درصد 62

 و روند در زين یطيمح طیشرا كه گرفت جهينت توان یم

 از رگید یكی تواند یم و است ثرؤم اتصال زانيم

 مطالعات در سم كاهش زانيم در تفاوت يها علت

 مناسب هیسو يريكارگ هب نيهمچن (.12) باشد مختلف

 یقارچ ضد تيفعال و رشد ییتوانا كه مخمر از

 یطيمح اثرات مقابل در و باشد داشته را يشتريب

  (.29 و 1) است تر مطلوب باشد تر مقاوم

 در همكاران و یميابراه آبادي تاج توسط كه يا مطالعه در

 در 1B نيآفالتوكس زانيم شد، انجام 2211 سال در رانیا

 با عیما یكروماتوگراف روش به نهيترخ و دوغ يها نمونه

 افزودن از بعد كه شد مشخص و نييتع باال فشار

 ها نمونه به كيالكت دياس هاي باكتريمختلف  يها هیسو

  (.32)افت یكاهش  1B نيآفالتوكس زانيم

 كووسكاياسمول و زوسكايسل گرید مطالعه در

(Śliżewska & Smulikowska) در 2211 سال در 

 ،یپاراكاس ليالكتوباس افزودن كه دادند گزارش هلند
 و پالنتاروم الكتوباسيل ،سیبرو ليالكتوباس

 گندم و غالت يها نمونه به هیزیسرو سسیساكاروما

 سم نیا يباال يها غلظت در را 1B نيآفالتوكس زانيم

 درصد 39 زانيم به بود شده نييتع زایاال روش به كه

 سم نیا زانيم كاهش درصد نیشتريب (.31) داد كاهش

 سهیمقا در كه شد یابیارز درصد 33/58 ما مطالعه در

 در بود. شتريب كوسكاياسموول و زوسكايسل مطالعه با

 اثر توان می كه است مهم زين مسئله به تياهم جهينت

 را آفالتوكسين كننده تجزیه هاي ميكروارگانيسم سایر

 نوع ثرترینؤم و بهترین تا نمود مقایسه هم با و بررسی

 زانيم شده گفته مطالب به توجه با .گردد شناسایی

 مختلف مطالعات در 1B نيآفالتوكس كاهش و غلظت

 طيمح ،ییايميش ،یكیزيف مختلف عوامل به توجه با

 كار هب یكروبيم هیسو و گونه نوع و یبررس مورد منطقه

  باشد. ريمتغ تواند یم سم كاهش جهت شده گرفته

 گرید به نسبت زایاال روش قيتحق نیا در نيهمچن

 ،يریتكرارپذ ت،يحساس علت به شده ذكر يها روش

 زانيم نييتع جهت باال سرعت و بودن نهیهز كم

 زایاال روش با سهیمقا در شد. استفاده 1B نيآفالتوكس

 و باال فشار با عیما یفكروماتوگرا مانند ها روش ریسا

 صحت و يریتكرارپذ از نازک هیال یكروماتوگراف

 دو نيب سهیمقا عمل در اما باشند یم برخوردار يبشتر

 كياتومات نظر از روش دو هر كه دهد یم نشان روش

 مطالعات نمونه، ادیز تعداد یبررس در كاربرد و بودن

  (.32) باشند یم هم مشابه یفيك كنترل و كیولوژيدمياپ

 زانيم سنجش در ها روش اختالف جهينت در

 يها علت از گرید یكی تواند یم زين نيتوكسكویما

 يها سميكروارگانيم باشد. مختلف جینتا در تفاوت

 ها نيكوتوكسیما كاهش در ییبسزا نقش كيوتيپروب

 زين ما قيتحق در آمده دست به جینتا با كه دارند

 جهت شترييب اطالعات وجود نیا با ،دارد مطابقت

 ،یكيوتيپروب هاي گونه ریسا اثر شدن روشن

 كاهش يها روش و ها آن اثر هاي سميمكان

  باشد. یم ازين مورد ها نيكوتوكسیما
 

  يريگ جهينت

 بر هیزیسرو سسیساكاروما یمهاركنندگ اثر قيتحق نیا در

 مورد گندم آرد نمونه 22 در 1B نيآفالتوكس يرو
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 در یآلودگ زانيم نیكمتر و نیشتريب .گرفت قرار یابیارز

 گرم بر نانوگرم 1/1 و 6/12 بيترت به هياول خام نمونه

 5/2 و 1/9 به مقدار نیا مخمر ريثأت از بعد و آمد دست هب

 نیا انگريب قيتحق نیا جینتا افت.ی كاهش گرم بر نانوگرم

 يها قارچ به گندم آرد یآلودگ زانيم كه است مطلب

 خصوص هب است، كننده اننگر ها آن سموم و كننده آلوده

 یط در و بوده حرارت به مقاوم سموم نیا از یبعض نكهیا

 رهيزنج قیطر از تینها در و نرفته نيب از نان هيته مراحل

 جادیا مدت دراز در و شده انسان بدن وارد ییغذا

 جزء نان كه ییآنجا از ند.نك یم گوناگون عوارض

 نيب در ییغذا مواد نیتر يضرور و نیتر مهم

 يضرور مختلف نيسن يبرا آن مصرف و هاست خانواده

 آن كننده آلوده مختلف مواد كاهش جهت ،است

 نمود. شتريب تالش و یسع و كرده يزیر برنامه ستیبا یم
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Abstract 

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 t-

test 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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