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Abstract
Introduction: Mycotoxins or toxic fungi are primary or secondary metabolic products. A wide
variety of mold fungi such as Aspergillus, Fusarium and other fungi are capable of producing
large amounts of dangerous mycotoxins in human and animal food.
Materials and methods: In this study, samples of animal and poultry feed were transferred to
the laboratory and cultured on potato dextrose agar (PDA) medium. After isolation, purification,
and identification, the toxicity of fungi was performed on the corn media, and coconut agar
medium was used for toxicity assessment. Then, they were evaluated using standard toxin on
the TLC plate in the TLC tank under ultraviolet (UV) light. Also, the quantitative evaluation of
toxins was performed using high performance liquid chromatography (HPLC).
Results: The results showed that the samples were infected with Aspergillus flavus, A.
parasiticus, A. ochraceous, A. niger, Penicilliun glabrum, Fusarium verticillioides, F.
proliferatum, F. fujikuroi, F. concentricum, Rhizopus oreyzae, Absidia corymbifera,
Rhizomucor sp., Trichothecium sp. and Alternaria alternata. Rhizomucor, Absidia and
Fusarium (15 and 27.5%) were most infected in poultry and F. prolifratum (62.1%) in animal
feed, respectively. Also, according to TLC, F. prolifratum and F. verticillioides fungi emitted
the highest light, while Rhizomucor received the least light and, consequently, the least toxicity.
Based on HPLC results of F. verticillioides and A. flavus isolates, Fumonisin B1 and A. niger
had the highest amount of aflatoxin G1.
Discussion and conclusion: In the present study, Aspergillus, Rhizomocor and Fusarium fungi
showed fluorescence in coconut-agar medium. After puncturing on the TLC plate, the toxincontaining dots had a higher fluorescence intensity, which the overall results of this toxin assay
by HPLC also confirmed this.
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چكیده
مقدمه :میکوتوکسینها یا سموم قارچی ،فرآورد هان م ابولیکی اولیه یا ثانویهاند .گس رۀ وسیعی از انواع قارچهان
کپکی مانند  Fusarium ،Aspergillusو دیگر قارچها مقادیر زیادن از میکوتوکسینهان خطرناك در غذان انسان و
دام را تولید میکنند.
مواد و روشها :در بررسی حاضر ،نمونههیایی از خیوراك دام و وییور بیه آزمایشیگا من قیی و رون م یی کشیت
سیبزمینیدکس روزآگار ) (PDAکشت شدند .پساز جداسازن ،خالصسازن و شناسایی ،توکسینزایی قارچها رون
بس رۀ ذرت انجام و م ی نارگیی آگار بران بررسی قابلیت توکسینزاییی اسی اد شید؛ سیپس ارزییابی بیا اسی اد از
توکسین اس اندارد رون ص ۀ  TLCدر تانک  TLCو زیر نور ماورا بن ش ) (UVانجام شد .ارزیابی کمّی توکسیینهیا
با اس اد از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) (HPLCانجام شد.
نتایج :ن ایج نشیان دادنید نمونیههیا بیه قیارچهیان ،A. niger ،A. ochraceous ،A. parasiticus ،Aspergillus flavus
Rhizopus ،F. concentricum ،F. fujikuroi ،F. proliferatum ،Fusarium verticillioides ،Penicilliun glabrum

 Trichothecium sp. ،Rhizomucor sp. ،Absidia corymbifera ،oreyzaeو  Alternariaalternataآلود اند .بیش رین
درصید آلیودگی بیه قیارچهیان  Absidia ،Rhizomucorو  15( Fusariumو  27/5درصید) در خیوراك وییور و

F.

 ،TLCقارچهیان  F. prolifratumو

F.

 62/1( prolifratumدرصد) در خوراك دام مریوط بود؛ همچنیین بیر اسیا

 verticillioidesبیش رین نور را ساوع کردند؛ در حالیکه قارچ  Rhizomucorکم رین نور و کم یرین توکسیینزایی را
به خیود اخ صیاد داد .بیر اسیا

ن یایج  ،HPLCجداییههان  F. verticillioidesو  A. flavusبیشی رین توانیایی تولیید

فومونیسین  B1را داش ند و  A. nigerبیش رین می ان آفالتوکسین  G1را داشت.
بحث و نتیجهگیری :در مطالعۀ حاضر ،قارچهان  Rhizomucor ،Aspergillusو  Fusariumدر م ی کشت نارگیی
آگار خاصیت فلورسانس از خود نشان دادند .پیساز نقطیهگیذارن رون صی ۀ  ،TLCنقیاط حیاون توکسیین شیدت
فلورسانس بیش رن داش ند و ن ایج کلی سنجش این سم با  HPLCنی این مطلب را تائید کردند.
واژههای کلیدی :میکوتوکسین ،قارچ ،توکسین ،دام و ویور
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مقدمه

(. )6

آفالتوکسینهان

M1

و

M2

مش قات

آلودگی مواد غذایی به قارچها خسارتهان عمدۀ

مونوهیدروکسیلۀ آفالتوکسینهان  B1و  B2هس ند که

تولیدات غذایی را در پی دارد که باتوجهبه شیوۀ تهیه و

در شیر انسان و حیوانات شیردۀ تغذیهشد با جیر هان

نگهدارن مواد غذایی ،اح ما آلودگی این مواد به

آلود به آفالتوکسینهان  B1و  B2تشکیی و ترشح

انواع قارچها و درن یجه ،تولید میکوتوکسینها و

میشوند .آفالتوکسین  M1بهوور گس رد

در

آفالتوکسینها زیاد است ( .)1دانۀ ذرت ازنظر چربی،

م صوالت لبنی مانند شیرخشک ،پنیر و ماست یافت

پروتئین ،کربوهیدرات ،نمکها و برخی عناصر

میشود ( 7و .)8

بهگونهان ا ست که در دما و رووبت مناسب م ی ،

گروهی از میکوتوکسینها بهوور مس قیم یا پساز

بس رن بسیار مطلوب بران رشد قارچ  Aspergillusو

تغییر ساخ مان شیمیایی و سیس مهان م ابولیکی با

تولید آفالتوکسینها م سوب میشود ( .)2پودر ماهی

مولکو  DNAواکنش میدهند .ن یجۀ واکنش بین

و کنجالۀ سویا بهعلت خردشدن و نداش ن پوس ۀ

میکوتوکسینها و  ،DNAایجاد تغییرات اساسی در

قارچها قرار میگیرند و

توالی اوالعاتی  DNAاست که با بروز آثار جهشزایی

قارچها بهسهولت رون آنها رشد میکنند ( .)3ویف

و سروانزایی همرا است .اتصا میکوتوکسینها به

وسیعی از انواع قارچهان کپکی مانند ،Aspergillus

 DNAسبب مهار همانندسازن  DNAو ممانعت از

 Fusarium ،Penicilliumو دیگر قارچها مقادیر

تولید  RNAمیشود ( .)9تمام جدایههان سمی A.

درخور توجهی از میکوتوکسینهان خطرناك را تولید

 parasiticusآفالتوکسینهان گرو  Bو  Gرا تولید

میکنند ( .)4میکوتوکسینها معموالً در اج ان مادۀ

میکنند؛ درحالیکه بیش ر جدایههان گونۀ A. flavus

خوراکی مانند ذرت ،جو ،گندم و بادامزمینی دید

صرفاً آفالتوکسینهان گرو  Bرا تولید میکنند.

میشوند و مشکی آنها تنها در خوراك حیوان یا

آفالتوکسینهان گرو  Gبه می ان کم رن نسبت به

کاهش عملکرد دام و ویور نیست؛ آنها در گوشت،

انواع  Bتولید میشوند ( .)10جهشزایی و سروانزایی

شیر و تخممرغ وجود دارند و تهدیدن بران سالمت

ناشی از آفالتوکسین در حیوانات بهوور گس رد

انسان م سوب میشوند .قارچهان ،Aspergillus

بررسی و در انسان نی ارتباط آفالتوکسینها با سروان

 Fusariumو  Penicilliumاهمیت بیش رن در تولید

کبد تأیید شد است ( .)11فومونیسین که گونههان

میکوتوکسینهان مضر دارن د .میکوتوکسین مهمی که

خاصی از قارچ  Fusariumشامی ،F. verticillioides

قارچ  Aspergillusتولید میکند ،آفالتوکسین است

 F. globosum ،F. oxysporum ،F. proliferatumو

( .)5آفالتوکسینهان  G1 ،B2 ،B1و  G2م ابولیتهان

چندین گونۀ دیگر آن را تولید میکنند و بیش ر در

Aspergillus

ذرت و فرآورد هان مربوط به آن یافت میشود ،در

 parasiticusو  Aspergillus flavusآنها را تولید

سا  1988در جنوب آفریقا کشف شد ( )12و توانایی

میکنند .غالت و حبوبات در مناوق گرم و مرووب به

 F. proliferatum ،F. verticillioidesو برخی

آفالتوکسین و عمدتاً آفالتوکسین  B1آلود میشوند

جدایه هان  F. oxysporumدر تولید فومونیسین بهویژ

م افظ ،بهآسانی در دس ر

قارچیاند که گونههان خاصی مانند
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فومونیسین  B1و  B2گ ارش شد است ( 13و .)14

مطالعهان با عنوان تأثیر اسیدی ه و فشار اسم ن بر تولید

آلودگی خوراك دام به فومونیسین سبب بیمارن و

آفالتوکسین در قارچ  A. parasiticusنشان دادند

مرگ دام میشود و زیانهان اق صادن را به همرا

بیش رین توکسینزایی و رشد بهترتیب در تیمارهان

تشخیص انجمن آزمایشگا دامپ شکی

اسیدی ۀ  6و  5و در تیمار کلرورسدیم با غلظت  3و

دارد .بر اسا

آمریکا ،مقدار  5میکروگرمدرگرم فومونیسین بران

ص ر درصد است ( .)21آفالتوکسین در خوراك و

اسب ها مضر است .پوست برنج که گاهی دام از آن

بذرهایی مانند برنج ،بادامزمینی ،ذرت ،سویا و سایر

5

دانههان ذخیر شد در انبار با شرای دمایی و رووب ی

میکروگرمدرگرم فومونیسین است .فومونیسینها نسبت

زیاد تولید میشود ( .)22ن ایج پژوهشی رون قارچ A.

به حرارت مقاومند و با پختوپ نابود نمیشوند (.)15

 parasiticusنشان دادند این قارچ بیش رین می ان

تغذیه

میکند،

حاون

غلظت

بیش

از

در ایران ،آلودگی ذرت به آفالتوکسینها در سا

آفالتوکسین را در شرای

تاریکی و دمان  30درجۀ

تولید میکند ( )23و ن ایج پژوهش دیگرن

 1372گ ارش و در سا  ،1380آلودگی بذرهان ذرت

سلسیو

به قارچ  Aspergillusبرابر با  47درصد اعالم شد؛

نشان دادند فومونیسین  Bدر بیش از  97درصد

آلودگی دانههان ذرت به این قارچ در م ارع مازندران

سویههان  F. moniliformeجداشد از خوراك مرغ و

و رون دانه ها گ ارش شد است ( 16و  .)17در

 89درصد نمونههان جمعآورنشد از مناوق مخ لف

پژوهشی ،تمام نمونههان ذرت وارداتی و داخلی

کاس اریکا یافت میشود ( .)24فومونیسینها مهمترین

گرف ه شد از انبارهان اس ان اص هان به آفالتوکسین

عامی آلودگی مواد غذایی در شرق و جنوب آفریقا به

نوع  B1آلود بودند؛ در این مطالعه ،بیش رین می ان

شمار میآیند ( )25و از  95نمونه مادۀ غذایی

آلودگی برابر با  9/9میکروگرمدرکیلوگرم اعالم شد

ارزیابیشد به روش  1TLCوی سا  1990در مصر،

( .)18در پژوهشی ،ن ایج بررسی می ان تولید

 44/2درصد نمونههان ذرت ،انواع برنج ،انواع پنبهدانه

توکسینهان قارچی زیرالئون و داکسینیوالنو

و بادامزمینی به انواع آفالتوکسین آلود بودند (.)26

تولیدشد از قارچ  Fusariumرون پیشماد هان

هدف پژوهش حاضر ،بررسی می ان آلودگی خوراك

مخ لف نشان داد این قارچ بیش رین توکسینزایی را

دام و ویور به آلودگیهان قارچی و توکسینزایی آنها

رون کلش برنج دارد ( .)19در بررسی انجامشد رون

رون خوراك دام و ویور در شهرس ان خرمآباد است.

می ان توکسینزایی دو گونۀ  A. flavusو Aspergillus

 ochraceusدر شرای

م یطی مخ لف مشاهد شد

مواد و روشها

رشد بهینۀ  Aspergillus ochraceusدر دمان 31

جداسازی ،خالصسازی و شناسایی :بهمنظور

درجۀ سلسیو  ،اسیدی ۀ  ،5رووبت بذرن  27درصد و

شناسایی عوامی قارچی موجود در خوراك دام و ویور

رشد بهینۀ  A. flavusدر دمان  28درجۀ سلسیو ،

شهرس ان خرمآباد ،درمجموع  100نمونه خوراك و

اسیدی ۀ  6و رووبت بذرن  27درصد است و هر دو

اج ان آن وی سا هان  96-97از د مرغدارن و

گونه قابلیت تولید آفالتوکسین را دارند ( .)20ن ایج

گاودارن فعا واقع در بخشهان مخ لف حومۀ این
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شهرس ان جمعآورن شدند .حدود  100گرم از هر

کشت قارچ روی بستر ذرت :تعدادن ارلن 500

نمونه درون کیسههان پالس یکی تمی ریخ ه شد و

میلیلی رن فراهم شدند و در هریک 100 ،گرم ذرت

به آزمایشگا  ،بخشهان مخ لف

قرار داد شد؛ سپس بهازان هر  100گرم بذر ذرت32 ،

نمونههان مواد خوراکی دام و ویور بهوور تصادفی

میلیلی ر آب مقطر اس ریی به ارلنها اف ود و در

برداش ه و رون م ی کشت معمولی سیبزمینی

ارلنها با پنبه و فویی آلومینیومی م کم شد .ارلنها

دکس روز آگار 2و م ی کشت اخ صاصی تغییریاف ۀ

بهمدت  24ساعت در همین حالت نگهدارن شدند تا

کشت شدند .پساز رشد قارچ،

رووبت کافی جذب کنند و سپس بهمدت  15دقیقه در

زیرکشتهایی 4از حاشیۀ جوان پرگنۀ (کلنی) قارچ

اتوکالون با دمان  121درجۀ سلسیو

و فشار 1/1

تهیه شدند و قارچ جداسازن شد؛ سپس قارچها

اتمس ر قرار داد شدند تا تمام عوامی میکروبی آنها از

خالصسازن و با مراجعه به کلیدهان مع بر و مقالههان

بین بروند و  24ساعت بعد ،دوبار در همین شرای

من شرشد شناسایی شدند.

اس ریی شدند .پساز اتوکالو دوم و سردشدن ارلنهان

پساز ان قا

ناش اسنیدر

3

تعیین توکسینزایی اولیۀ قارچ :م ی کشت

حاون بذرهان ذرت 5 ،عدد قرد میسلیومی 1

نارگیی آگار 5بران بررسی اولیۀ توکسینزایی قارچ

سان یم رن بهازان هر  100گرم بذر ذرت از کشت  3تا

اس اد شد .روش دیویس و همکاران )1987( 6با

 4روزۀ قارچ در کنار شعله و زیر هود المینار درون

تغییرات ج ئی بران تهیۀ م ی کشت به کار برد شد؛

هرکدام از ارلنهان حاون ذرت مرووب قرار داد

بهاینترتیب که اب دا مقدار  100گرم پودر نارگیی در

شدند و در آنها کامالً م کم بس ه شد .ارلنها تکان

 200میلیلی ر آب جوش ریخ ه شد و پساز  5دقیقه و

داد شدند تا اسپورها درون ارلنهان حاون بذرهان

چند نوبت بههمزدن ،زمانی که عصارۀ نارگیی کامالً

ذرت بهوور یکنواخت پخش شوند .ارلنها در اتاق

خارج شد ،مایع حاصی از چهار الیه پارچۀ ملمی عبور

تاریک قرار داد شدند و از روز سوم به بعد ،روزن دو

داد شد؛ سپس  20گرمدرلی ر پودر آگار و 10

بار با اح یاط تکان داد شدند؛ این کار سبب

گرمدرلی ر عصارۀ مخمر به آن اضافه شد و به مدت 15

شکس هشدن میسلیوم درون هر ارلن شد تا بس ر را به ر

دقیقه دراتوکالون با فشار  1/1اتمس ر و دمان 121

پوشش دهد .پساز روز ه م ،ارلنهان حاون بذرهان

درجۀ سلسیو

اس ریی و در تش کهان پ رن 8

آلود به قارچ آمادۀ اس خراج و تعیین توکسین بودند.

سان ی م رن ریخ ه شد .قارچ رون این م ی کشت و

روش تولید توکسین :بس رهایی مانند ذرت ،دانۀ

نگهدارن شد .پساز سه تا

گندم یا ارزن یا شل وك برنج اس رییشد بران تولید

چهار روز از رشد قارچ ،پ رنهان حاون پرگنۀ قارچ

توکسین از جدایههان قارچی و م ی کشت نارگیی

رشدکرد به اتاقک  TLCمن قی و بران رؤیت هالۀ

آگار بران بررسی توکسینزابودن جدایههان قارچی

آبیرنگ یا سب رنگ اوراف پرگنۀ قارچ ،زیر نور UV

اس اد شدند .بهمنظور تهیۀ این م ی  ،مقدار  200گرم

با وو موج  245تا  366نانوم ر بررسی شدند (-27

نارگیی در یک لی ر آب جوش ریخ ه شد و پساز 5

.)29

دقیقه و چند نوبت همزدن ،زمانی که عصارۀ نارگیی

در دمان  25درجۀ سلسیو
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کامالً خارج شد ،مایع حاصی از چهار الیه پارچۀ ملمی

یک الیه پشم شیشه رون آن قرار داد شد .رزین

عبور داد شد و  20گ رم آگار به آن اضافه شد .نمونه

کاتیونی که بهمدت یک ساعت در آب مقطر قرار

بهمدت  15دقیقه در اتوکالون با فشار  1/1اتمس ر و

گرف ه بود ،در س ون ریخ ه شد و پسازآن ،عصارۀ

اس ریی و به تش کهان

نمونهها از س ون عبور داد شدند .عصارۀ عبورداد شدۀ

پ رن  8سان یم رن من قی و زیر نور  UVبا وو موج

س ون او

دوبار با اس اد از س ون تص یۀ دوم

 245تا  366نانوم ر ارزیابی شد (.)27

بهترتیب شامی پشم شیشه ،آلومینا -کربن و پشم شیشه

دمان  121درجۀ سلسیو

استخراج توکسین :بهمنظور اس خراج توکسینهان

خالص شد و عصارۀ عبورداد شد از س ون تص یۀ دوم

قارچی ،اب دا م ویات ارلنهان حاون بذرهان آلود

بران تبخیر حال به آون  70درجۀ سلسیو

من قی شد.

به قارچ بهمدت  24ساعت در دمان  70درجۀ سلسیو

پساز خشکشدن عصارۀ اس خراجشد  2 ،میلیلی ر

قرار داد شدند؛ سپس بذرهان ذرت آسیاب شدند و

م لو م انو  -آب ( 10به  )90به آن اضافه و بهمدت

رون  15گرم از هر نمونۀ آسیابشد  48 ،میلیلی ر

یک ساعت در دمان اتاق قرار داد شد؛ سپس 2

اس ونی ریی 9 ،میلیلی ر م انو و  3میلیلی ر آب مقطر

میلیلی ر م لو م انو  -آب ( 5به  )95و  2میلیلی ر

اضافه شد و مواد بهمدت  3ساعت رون شیکرن با

م لو اس ونی ریی -م انو ( 3به  )1به آن اف ود شد و

سرعت  170دوردردقیقه قرار داد شدند .مخلوط

بهمنظور تبخیر حال  ،دوبار در آونی با دمان  70درجۀ

حاصی با کاغذ صافی واتمن صاف شد و عصارۀ

سلسیو

حاصی از س ون تص یۀ حاون رزین کاتیونی و مخلوط

م انو  -آب ( 5به  )95به عصارۀ خشکشد اضافه شد

آلومینا -کربن عبور داد شد؛ به این منظور ،اب دا و

و عصار هان اس خراجشد در دمان من ی  20درجۀ

ان هان س ون با یک الیه پشم شیشه مسدود شد ،رون

سلسیو

قرار داد شد؛ درنهایت 2 ،میلیلی ر م لو

نگهدارن شدند (شکی .)1

آن  1گرم مخلوط آلومینا -کربن اضافه شد و دوبار

شکی  -1مراحی اس خراج توکسین؛  .aآماد سازن بس ر ذرت در ارلن مایر .b ،رشد قارچ رون بس ر ذرت و شل وك برنج .c ،خشککردن قارچ
در آون  70درجۀ سلسیو  .d ،آسیابکردن قارچ خشکشد  .e ،توکسنهان ناخالص قارچی .f ،خالصسازن توکسین قارچی
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.سنج

کلی سمهای تولیدی قارچها به روش:7TLC

میلیلی ربردقیقه از س ون عبور کرد .آشکارساز از نوع

روش موسویان و همکاران ( )21بران سنجش TLC

فلورسانس در وو موج ت ریکی  365نانوم ر و وو

اس اد شد؛ بهاینترتیب که پساز اس خراج سموم،

موج خروجی  445نانوم ر تنظیم و بهمنظور تقویت

ۀ Thin Layer

فلورسانس توکسینها از س ون مش قساز تولیدکنندۀ بر

)) Chromatography (TLCص هان آلومینیومی

 PB. PBبا قطر ذرات داخلی  0/5میلیم ر (R-

همرا با سیلیکاژ ) در یک راس ا نقطهگذارن شدند.

) Biopharm Rhone Ltd, UKاس اد شد .هرکدام از

پساز اینکه ص ه در مخ ن  TLCقرار داد شد و

انواع توکسینها بر اسا

مطابقت پیک خروجی با زمان

م لو م انو -اس ونی ریی ( 88به  )12از آن باال رفت و

بازدارن پیک اس اندارد و بر اسا

ص ه شس ه شد ،ص ه در هوا خشک و زیر نور  UVبا

اس اندارد تعیین هویت و غلظت شد ( 30و .)31

م لو هان نمونه و اس اندارد رون ص

غلظت نمونۀ

وو موج  365نانوم ر ارزیابی و شدت نقطۀ فلورسانس
نتایج.

آبی نمونه با نقطۀ فلورسانس اس اندارد مقایسه شد.
.ارزیابی کمّی توکسینهای موجود در عصاره به

ن ایج نشان دادند جیر هان غذایی شامی ذرت ،سویا،

روش  :8HPLCدس گا ت لییگر  HPLCموجود در

کنسان ر  ،دان مخلوط در خوراك ویور و همچنین

آزمایشگا مرک ن دانشکدۀ کشاورزن دانشگا لرس ان

جیر هان غذایی ذرت و جو ،یونجه ،کا و کلش،

خوارزمی تهران بران ارزیابی کمّی

کنسان ر و ذرت علوفهان در خوراك دام به قارچهان

و دانشگا

توکسینهان موجود در عصار به روش  HPLCاس اد

مخ ل ی

شد .بهمنظور تجمیع بیش ر توکسینها ،عصارۀ

،Absidia ،Alternaria ،Penicillium ،Rhizomocur

بهدستآمد به س ون ایمونوافینی ی

9

( Biopharm

ازجمله

،Aspergillus

،Rhizopus

 Mucor ،Trichoteciumو  Fusariumآلود اند.

 Rhone Ltd, UK(R-با قطر ذرات داخلی  0/5میلیم ر

از  40جدایۀ قارچی شناساییشد در خوراك ویور،

وارد شد که بهعلت وجودداش ن آن یبادنهان سط ی

 27جدایه در روش  TLCزیر نور فرابن ش ،پرتوهان

رون ذرات ،اب دا توکسینها نگهدارن شدند و سپس با

فلورسانس آبیرنگ از خود ساوع کردند و  13جدایۀ

عبور م انو  ،از س ون خارج شدند و آب دیونی اضافه

دیگر پرتوهان فلورسانس نداش ند .بیش رین جدایهها به

شد .دس گا  HPLCبران سنجش کمّی توکسینها

قارچهان  Fusariumبا تعداد  11جدایه ( 35درصد)،

اس اد شد؛ به این منظور 20 ،میکرولی ر عصار به س ون

 Rhizomocurو  Absidiaبا تعداد  6جدایه ( 12/5و

C18-Supelco Discovery

 11/7درصد) مربوط بودند که باتوجهبه توکسینزایی

به وو  25سان یم ر ،قطر داخلی  4/5میلیم ر و قطر

قارچ  Fusariumو اهمیت فومونیسینها ،این قارچ یکی

ذرات  5میکروم ر م صی به دس گا Unicam-Crystal-

از عوامی اصلی در ب ث توکسینزایی در نظر گرف ه شد.

 (Brand Kinesis, UK) 200ت ریق شد .فاز م رك

جنسهان  Alternariaو  Trichoteciumبا  1جدایه (7

(20

درصد) ،کم رین جدایههان قارچی و درصد فراوانی را

( 60درصد) بود و با سرعت 1

به خود اخ صاد دادند .فراوانی آلودگی خوراك ویور

کروماتوگرافی فاز معکو

شامی مخلوط اس ونی ریی ( 20درصد) ،م انو
درصد) و آب دیونی
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به جدایههان قارچی شامی دان مخلوط ( 14جدایه)،

 prolifratumو  F. verticillioidesبییهترتییییب بیییا 23

سویا ( 13جدایه) ،ذرت ( 10جدایه) و کنسان ر (3

جدایییه ( 61درصیید) و  10جدایییه ( 26درصیید) بیش ی رین

جدایه) بود (جدو  .)1فراوانی توکسینزایی قارچها

جدایهها و درصد فراوانیی را بیه خیود اخ صیاد دادنید؛

بهترتیب شامی  Fusariumبا  11جدایه ( 35درصد)،

همچنین کم رین درصد فراوانی به جینس  Alternariaو

 Penicilliumبا  5جدایه ( 16درصد) Rhizomucor ،و

گونۀ  F. concentericumهریک با  1جدایه ( 6/6و 1/4

 Absidiaهریک با  6جدایه ( 12/5و  11/7درصد)،

درصد) مربیوط بیود .فراوانیی آلیودگی خیوراك دام بیه

 Aspergillusو  Rhizopusهرکدام با  4جدایه ( 7و 10

جدایههان قارچی شیامی کنسیان ر ( 15جداییه) ،ذرت و

درصد) و  Alternarianaو  Trichoteciumهریک با 1

جو ( 8جدایه) ،ذرت علوفهان ( 7جداییه) ،کیا و کلیش

جدایه ( 2/5و  1/8درصد) بود؛ همچنین از این تعداد

( 4جدایه) و یونجه ( 3جداییه) بیود (جیدو  .)2فراوانیی

قارچ توکسینزا 11 ،جدایه سویا 10 ،جدایه دان مخلوط،

توکسینزایی قارچها بهترتیب شیامی F. verticillioides

 4جدایه ذرت و  2جدایه کنسان ر را آلود کردند.

با  8جدایه ( 21/6درصید) F. prolifratum،بیا  8جداییه

از  37جدایییۀ مربییوط بییه خییوراك دام 17 ،جدایییۀ

( 21/6درصد) و  F. fujikuoroiبا  1جدایه ( 2/7درصد)

قییارچی در روش  TLCزیییر نییور فییرابن ش ،پرتوهییان

بییود؛ همچنیین از اییین تعییداد قییارچ توکسیینزا ،فراوانیی

فلورسانس آبیرنگ از خود سیاوع کردنید و  20جداییۀ

آلودگی خوراك بهترتیب شیامی کنسیان ر بیا  9جداییه،

دیگر پرتوهان فلورسیانس نداشی ند .بیشی ر جداییههیا بیه

ذرت و جو با  6جدایه ،کا و کلش با  2جداییه و یونجیه

قییارچ  Fusariumمربییوط بودنیید کییه گونییههان F.

و ذرت علوفهان بدون نمونۀ توکسینزا بود.

جدو  -1تعداد نمونه و درصد آلودگی جیر غذایی آلود به قارچ در خوراك ویور
تعداد جدایه و درصد آلودگی

سویا

13

6

0/46

-

-

2

0/15

1

0/08

1

0/08

-

-

-

-

-

-

3

0/23

کنسان ر

3

2

0/67

-

-

1

0/33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

1

0/07

-

-

2

0/14

3

0/21

4

0/29

1

0/07

-

-

2

0/14

1

0/07

40

11

0/35

1

0/025

5

0/16

4

./07

6

0/117

1

0/018

4

0/ 1

2

0/035

6

0/125

نمونه

تعداد جدایه

جدایه

آلودگی م وس

(درصد)
جدایه
آلودگی م وس

(درصد)
جدایه
آلودگی م وس

(درصد
جدایه
آلودگی م وس

(درصد)
جدایه
آلودگی م وس

(درصد)
جدایه
آلودگی م وس

()%
جدایه
آلودگی م وس

(درصد)
جدایه
آلودگی م وس

ذرت

10

2

0/ 2

1

0/ 1

-

-

-

-

1

0/ 1

-

-

4

0/ 4

-

-

2

0/ 2

دان
مخلوط
مجموع
درصد
آلودگی

35

2/ 5

16

7

11/7

10

3/ 5

(درصد)

(درصد)
جدایه
آلودگی م وس

Fusarium
spp.

Alternaria
alternata

Penicilliu
m glabrum

Aspergillu
s spp.

Absidia
corymbifer

Terichotec
ium sp.

Rhizopus
oryzae

Mucor sp.

Rhizomucor
sp.

12/5
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جدو  -2تعداد نمونه و درصد آلودگی جیرۀ غذایی آلود به قارچ در خوراك دام
تعداد جدایه و درصد آلودگی
F. prolifratum

تعداد

نمونه

جدایه

F. verticillioides

م وس
جدایه

آلودگی

م وس
جدایه

(درصد)

آلودگی
(درصد)

F concentericum

جدا
یه

F. fujikuoroi

م وس
آلودگی

Alternaria alternata

م وس
جدایه

(درصد)

آلودگی

م وس
جدایه

(رصد)

آلودگی
(درصد)

ذرت و جو

8

3

0/38

3

0/38

-

-

2

0/25

-

-

کنسان ر

15

9

0 /6

5

0/33

1

0/07

-

-

-

-

کا و کلش

4

3

0/75

1

0/25

-

-

-

-

-

-

یونجه

3

1

0/33

1

0/33

-

-

-

-

1

0/33

ذرت علوفهان

7

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

مجموع

37

23

0/61

10

0/26

1

0/013

2

0/05

1

0/067

61%

درصدآلودگی

26%

1/3%

5%

6/7%

.نتایج میالعه روی محیطکشت نارگیا آگاار :ایین

اس اد شد .ن ایج نشیان دادنید گونیههیان Aspergillus

روش بییییران تشییییخیص جدایییییههان توکسییییینزان

فلورسانس آبی از خود نشان میدهند و گونههیان دیگیر

 Aspergillusپیش از عملیات اس خراج توکسین و TLC

فلورسانس نشان نمیدهند (شکی .)2

شکی  -2ن ایج مطالعه رون م ی نارگیی آگار )(Aspergiluus flavus؛  .aقارچ بدون توکسین در م ی  .b ،PDAقارچ بدون توکسین در
م ی نارگیی آگار .c ،قارچ داران توکسین در م ی  .d ،PDAقارچ داران توکسین در م ی نارگیی آگار

و  :HPLCتج یهوت لیی

خود ساوع میکنند و این در حالیست که قارچ

آزمایشهان  TLCو  HPLCنشان داد قارچهان F.

 Rhizomucorکم رین نور و درن یجه ،کم رین

 prolifratumو  F. verticillioidesبیش رین نور را از

توکسینزایی را به خود اخ صاد میدهد .باتوجهبه

نتایج آزمای

های

TLC
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این یاف هها ،غلظت فومونیسین

خاصیت فلورسانس آفالتوکسین زیر نور  UVو با

 fujikuroiدارد .بر اسا

درنظرگرف ن اینکه هرچه غلظت سم بیش ر باشد ،ان ظار

جدایههان  F. verticillioideکه بیش رین توانایی

میرود شدت نور فلورسانس بازتابید از آن نی بیش ر

توکسینزایی را بین جدایهها داش ند0/332 ،

باشد ،جدایههایی که توکسین بیش رن داش ند،

میکروگرمبرمیلیلی ر بود (جدو .)3

فلورسانس بیش رن نی تولید کردند (شکی .)3
جدو

 -3غلظت فومونیسین  B1در آزمایش HPLC

غلظت فومونیسین )B1 (µgr/ml

نمونه قارچ

0/332

Fusarium verticillioides

0/05

Fusarium prolifratum

0/02

Fusarium fujikuroi

کروماتوگرام حاصی از  HPLCنمونۀ اس اندارد قارچ
 Fusariumو گونیییههیییان ،F. verticillioides

F.

 proliferatumو  F. fujikuroiنشیییان داد گونیییههیییان
مطالعهشد توکسین فومونیسین  B1را دارند (شیکی ،a ،4
 c ،bو .)d
.نتایج آزمای های  HPLCقارچ  :Aspergillusپیساز
انجام آزمایش  ،TLCدو نمونه از توکسیینهیان تولییدن
مربوط به گونههیان  A. nigerو  A. flavusبیران تعییین
نیییوع و میییی ان توکسیییین اسییی خراجشییید بیییه روش
شکی  -3نقطهگذارن فومونیسینهان اس اندارد و نمونههان
اس خراجی تیمارهان مخ لف رون ص
نتایج آزمای

ۀ  TLCو زیر نور UV

های  HPLCسه جدایه از قارچ

 :Fusariumپساز انجام آزمایش  TLCمربوط به گونههان
 F. verticillioides ،F. prolifratumو ،F .fujikouri
کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال بران دس یابی به نوع و
می ان توکسین اس خراجشد انجام شد (شکی  c ،b ،a ،4و
 .)dن ایج  HPLCاولیه بران جدایههان  Fusariumنشان
دادند قارچ  F. verticillioidesبیش رین توانایی تولید
فومونیسین  B1را نسبت به  F. proliferatumو

F.

کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال ارزیابی شدند و ن ایج
 HPLCاولیه بران جدایههان  Aspergillusنشان دادنید
گونۀ  A. flavusبیش رین می ان تولیید آفالتوکسیین  B1و
گونۀ  A. nigerبیشی رین میی ان آفالتوکسیین  G1را دارد
(شییکی  e ،4و  .)fگونییۀ  A. flavusبییا غلظییت 17/19
میکروگرمبرمیکرولی ر بیش رین می ان تولید آفالتوکسیین
 B1و گونیییییییۀ niger

 A.بیییییییا غلظیییییییت 12/25

میکروگرمبرمیلیلی ر بیشی رین میی ان آفالتوکسیین  G1را
دارد (جدو .)4
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شکی  -4کروماتوگرام  HPLCفومونیسین B1؛  .aتولیدن از نمونۀ اس اندارد  .b ،Fusariumتولیدن از قارچ  .c ،F. verticillioidesتولیدن از

F.

 .d ،proliferatumتولیدن از  .e ،F. fujikuroiتولیدن از  .f ،Aspergillus nigerتولیدن از A. flavus

جدو  -4غلظت آفالتوکسین  G2 ،G1 ،B2 ،B1در آزمایش

فلورسانس آن میشود؛ بهوورنکه این ترکیبات به

G2
)(µgr/ml

G1
)(µgr/ml

B2
)(µgr/ml

B1
)(µgr/ml

نمونۀ قارچ

شناسایی آفالتوکسینها کمک میکنند .ازآنجاکه این

0/28

5/86

0/59

12/25

0/40

4/07

1/57

17/19

Aspergillus
niger
Aspergillus
flavus

HPLC

قارچ در م ی کشت  PDAخاصیت فلورسانس ندارد؛
پساز نقطهگذارن رون ص ۀ  ،TLCنقاط حاون
آفالتوکسینهان بیش ر ،شدت فلورسانس بیش رن از

بحث.

خود نشان میدهند .پژوهشهان بسیارن در این زمینه

قارچ  Aspergillus flavusدر م ی کشت نارگیی

انجام شد اند و مشخص شد است تولید نور فلورسانس

آگار خاصیت فلورسانس از خود نشان داد که

بهعلت ماهیت وبیعی آفالتوکسینهاست و فلورسانس

بادرنظرگرف ن خاصیت فلورسانس آفالتوکسینها ،این

وبیعی

حلقون

قارچ توانایی تولید آفالتوکسین را دارد و حضور

پن اهیدروسیکلیک اکسیژنۀ آنها ناشی میشود (.)32

ترکیباتی در م ی کشت سبب ت ریک خاصیت

ایامانکا 10و همکاران بیان کردند حضور برخی ترکیبات

آفالتوکسینها

از

ساخ ار

بررسی توکسینزایی قارچهان جداشد از خوراك دام و ویور شهرس ان خرمآباد /مصط ی درویشنیا و همکاران

61

در م ی کشت سبب ت ریک خاصیت فلورسانس

آفالتوکسینهان تولیدن گونههان  Aspegillusبا سه

میشود و به گس رش و روشهان شناسایی این ترکیبات

روش م ی کشت نارگیی آگار TLC ،و HPLC

کمک میکند؛ گ ارشهان این پژوهشگران ن ایج

سنجید شد؛ اسا

کار دو روش او بر خاصیت

آزمایش حاضر را تأیید میکنند ( .)33ن ایج نمونههان

فلورسانس آفالتوکسینهاست .در روش نارگیی آگار،

مطالعهشد با ن ایج پژوهشگرانی ازجمله دیویس 11و

صرفاً توانایی تولید آفالتوکسینها بررسی میشود ،ولی

و همکاران ( )2002که از

در دو روش دیگر می ان تولید آفالتوکسین نی تعیین

م ی کشت نارگیی آگار بران شناسایی سریع

میشود .در روش ،TLCمجموع سموم تولیدن م اسبه

آفالتوکسینی اس اد کردند که گونههان مخ لف قارچ

میشود ،ولی در روش  HPLCآفالتوکسینها ت کیک و

 Aspergillusتولید میکنند ،مطابقت دارند .پساز

می ان تولید هرکدام مشخص میشود .گ ارش شد است

تج یۀ سموم تولیدن به روش  TLCو  HPLCمشخص

روش  TLCضریب تغییرات نسب اً زیادن دارد و تنها در

شد در قارچ  ،A. flavusکمیت آفالتوکسینها با شدت

جایی به کار میرود که سطوح آلودگی میکوتوکسین

نور حاصی از م ی کشت و کاغذ  TLCرابطۀ مس قیم

بیش ر از حدود کن ر پذیر باشد؛ باوجوداین ،روش

دارد ( 27و )34؛ این مطلب در پژوهشهان کوتولی 13و

یادشد

یکی از آسانترین روشهان شناسایی

همکاران اثبات شد است ( .)28لمک 14و همکاران

آفالتوکسینهاست که در زمانها و مکانهان مخ لف

نارگیی

میتوان توکسینها را بهسهولت و با کم رین امکانات

آگار بیان کردند مشاهدۀ هالۀ فلورسانس اوراف پرگنۀ

تشخیص داد و از آثار سوء آنها پیشگیرن کرد

قارچها زیر نور فرابن ش در وو موج  365نانوم ر

(.)39اغلب روشهایی که بهتازگی بران شناسایی و

نشاندهندۀ توانایی قارچها در تولید آفالتوکسینهاست

انداز گیرن آفالتوکسینها اس اد میشوند ،حساسیت

( .)35در پژوهشهان دیگر مشخص شد است خاصیت

زیادن دارند؛ باوجوداین ،مرحلۀ اس خراج آفالتوکسین

فلورسانس این ماد زیر نور فرابن ش بهعلت وجود

به کمک حال را نیاز دارند و ه ینهبر و زمانبرند؛

م ییب اسیکلودکس رین است که با تأثیر آن یم

ازاینرو اس اد

از م ی هان کشت اخ صاصی

سیدترانسگلیکوالز رون دکس ران تولید و وی واکنش

آفالتوکسینها ،روشی ساد و اق صادن بران شناخت

با آفالتوکسینها سبب اف ایش خاصیت فلورسانس آنها

اولیۀ قارچهان آفالتوکسینزا در آزمایشگا هایی است

زیر نور فرابن ش با وو موج  360نانوم ر میشود (.)36

که امکانات الزم بران شناسایی شیمیایی آفالتوکسین را

همکاران ( )1987و میلن

12

پساز کشت قارچ  Aspergillusرون م ی

اس اد از روشهان م عددن مانند کروماتوگرافی

ندارند ( .)40پژوهشگران بسیارن از روش بهکارگیرن

الیه نازك ) ،(TLCکروماتوگرافی مایع )،(LC

م ی هان کشت اخ صاصی اس اد کرد اند :آلمیدا 15و

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) (HPLCو روش

همکاران بران جداسازن فلور قارچی و شناسایی

.Enzyme Link Immuno Sorbant Assary

آفالتوکسین در نمونههان ذرت بهترتیب از م ی هان

).(ELISAبران سنجش آفالتوکسین امکانپذیر است

کشت سیبزمینی دکس روز آگار و نارگیی آگار

( 37و  .)38در پژوهش حاضر ،می ان کمّی و کی ی

اس اد کرد اند ( .)41لمک و همکاران از م ی کشت
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عصارۀ نارگیی با عنوان روشی مناسب بران شناسایی

ناشی از مصرف آفالتوکسینها مب ال میکند .این قارچ

A.

در مرغدارنها سبب ایجاد بیمارن آفالتوکسیکوزیس

19

از

در ویور میشود ( .)44سازمان غذا و دارون ایاالت

نارگیی آگار بران شناسایی آفالتوکسینها

م دۀ آمریکا سطح قابیت می آفالتوکسین در جیرۀ

اس اد کرد اند ( .)42دیویس و همکاران و میالن و

ویور را  20قسمت در بیلیون ) (ppbگ ارش کرد است

آفالتوکسینها بران کشت  A. flavusو
 parasiticusاس اد کرد اند ( .)38لین 16و دیان
م ی

17

20

همکاران هالۀ آبیرنگ و فلورسانتشدۀ آفالتوکسینها

( .)45هنک

را با اس اد از م ی کشت مشخص کرد اند ( 27و.)34

کرد اند از میان  142نمونه دانۀ گیاهی جیرۀ ویور

نقطهگذارن رون ص ۀ  TLCمشخص کرد

جمعآورنشد از بخشهان مرک ن ،جنوبی و شرقی

نمونههان آفالتوکسین اس خراجی از رون بس رۀ ذرت

تگ ا ،

100

پساز نقطهگذارن ،چنانچه غلظت سم زیادن داش ه

میکروگرمدرکیلوگرم آفالتوکسین داش ند و  83درصد

باشند ،شدت فلورسانس بیش رن نی از خود نشان

این نمونهها ذرت بودند ( .)46عالو بر گونههان

میدهند و نور بازتابید از آنها بیش ر و ح ی اندازۀ نقاط

 ،Aspergillusجنسهان دیگرن از سایر گرو هان

ب رگتر است (شکی  .)2در همین زمینه ،فنت 18و

قارچی در جیرۀ غذایی ویور وجود داش ند که برخی از

همکاران بیان کرد اند خاصیت فلورسانس این ماد زیر

گونههان آنها مانند  F. proliferatumداران قابلیت

نور فرابن ش از وجود م ییب اسیکلودکس رین ناشی

توکسینزایی بودند .اگرچه سایر قارچهان شناساییشد

میشود (.)43

در پژوهش حاضر قابلیت توکسینزایی ندارند ،ازنظر

7

و همکاران در سا

درصد

نمونهها

 2001گ ارش

بیش

از

قارچی مانند  A. flavusازنظر توکسینزایی اهمیت

حساسیتزایی و ایجاد حساسیتهان پوس ی در ویور و

دارد .این قارچ آفالتوکسین  B1را تولید میکند که

کارگران اهمیت زیادن دارند ( .)16باتوجهبه می ان مجاز

بیش رین سمیت را نسبت به سایر آفالتوکسینهان

سمیت ) (LD50آفالتوکسین  B1که سازمان غذا و

تولیدن قارچ  Aspergillusدارد .بین دو گونۀ قارچ

دارون آمریکا ) (FDAبرابر  0/5تا  10میلیگرم بهازان

 Aspergillusآزمایششد که توکسینزایی آنها بررسی

هر کیلوگرم وزن بدن تعیین کرد است ،بدیهی است در

17/19

کودکان بهعلت کمبودن وزن آنها و دریافت

میکروگرمدرمیلیلی ر در مقایسه با گونۀ A. nigerبا تولید

آفالتوکسین بیش از مقدار مجاز و بهویژ تجمعپذیرن

 12/25میکروگرمدرمیلیلی ر ،تولید آفالتوکسین بیش رن

درازمدت سموم در کبد و کلیهها ،عوارض سوء بیش ر

داشت .باتوجهبه سمیت زیاد و مقدار زیاد توکسین

بروز میکنند .اگی 21و همکاران گ ارش کرد اند می ان

تولیدن ،فعالیت این قارچ رون بذرها و جیر هان غذایی

ترکیب آلبومین -آفالتوکسین موجود در خون کودکان

سالمت انسان و دام را بهوور مس قیم یا غیرمس قیم به

نهماهه تا پنجسالۀ بنین و توگو واقع در غرب آفریقا به

خطر میاندازد؛ بران نمونه ،خوردن تخممرغ آلود به

می ان  99درصد اف ایش یاف ه است که از وجود

توکسین این قارچ یا شیر آلود به آفالتوکسین  M1که

آفالتوکسین در ذرت و بادامزمینی مصرفی در رژیم

از مش قات آفالتوکسین  B1است ،انسان را به عوارض

غذایی ناشی میشود ( .)47ذرت یکی از ترکیبات

شد،

گونۀ

flavus

A.

با

تولید
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غذایی اصلی بهکاررف ه در جیرۀ غذایی ویور و دام است

از  108نمونۀ آزمایششد در مطالعۀ کارانجا 25و

می بانی و ترکیبات بهکاررف ه در دانۀ ذرت،

همکاران رون قارچهان توکسینزا در صربس ان84 ،

را بران ترجیح می بانی و اس قرار قارچهان

درصد به  Fusariumو  59درصد به قارچهان دیگر

توکسینزا فراهم میکند .سوسی 22و همکاران با مطالعه

آلود بودند که بر حسب گونههان قارچی غالب تقریباً

رون شش نوع دانۀ گیاهی جیرۀ پرندگان گ ارش

با ن ایج مطالعۀ حاضر مطابقت دارد ( .)52چنانچه

کردند همرا با اف ایش رووبت دان و مدت زمان

فرآورد هایی ازجمله پودر ماهی ،ذرت و کنجالۀ سویا

نگهدارن آن ،می ان آلودگی قارچی و توکسینزایی آن

در م ی هان مرووب نگهدارن شوند یا در فرآورن

و شرای
شرای

اف ایش

مییابد

(.)48

 Aspergillusجداشد

بسیارن

از جدایههان

آنها یا در مسیر حمیونقی آنها دقت الزم نشود ،شرای

رون بس رۀ ذرت قابلیت

رشد قارچ رون آنها فراهم میشود ،اسپورهان موجود

توکسینزایی داش ند؛ بهوورنکه بیش ر جدایهها رون

رشد و تولید سم میکنند ( .)53از مقایسۀ ن ایج این

م ی کشت نارگیی آگار و  TLCرنگی ۀ فلورسانس

بررسی و مطالعههان انجامشد در سایر کشورها

آبی از خود نشان دادند .به نظر میرسد می ان رووبت و

میتوان ن یجه گرفت آلودگی به قارچ و سم ناشی از

دمان م ی نگهدارن (واحد تولیدن بلغور و واحد

آن در اقالم عمدۀ مواد غذایی و خوراك دام و ویور

رشد و

وجود دارد و باید هنگام برداشت تمام اقالم

فعالیت قارچها که به تولید آفالتوکسین منجر میشود،

تشکییدهندۀ خوراك دام و ویور ،اس انداردهان

نقش بس ایی دارند ( .)49باتوجهبه مطالب یادشد ،

جهانی اِعما شوند و شرای

مناسبی بران حمی و

شرای رووب ی و تهویۀ نامناسب و رعایتنکردن اصو

نگهدارن تا زمان مصرف آنها فراهم شود .نک ۀ شایان

درست خشککردن و انباردارن ذرت و سایر بذرها از

توجه دیگر اینست که هرچه زمان برداشت م صو در

سون انبارداران و مرغداران در مراحی مخ لف تولید تا

نقطۀ پایانی خ تولید یا در زمان تهیۀ خوراك تا زمان

مصرف عامی مهم اف ایش درصد فراوانی اینگونه

مصرف کم ر باشد ،اح ما آلودگی کم ر است.

مصرفکنندۀ بلغور) در فراهمکردن شرای

قارچها و درن یجه ،توکسین تولیدن از آنهاست؛

اس اد از روشهان م عددن مانند کروماتوگرافی

ازاینرو ،رعایت اصو ص یح انباردارن باید مدنظر

الیۀ

مایع،26

مرغدارنها قرار گیرند .ن ایج خسرون 23و همکاران در

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) (HPLCو روش

زمینۀ بررسی قارچشناسی ترکیب اج ان غذان دامی در

االی ا 27بران سنجش فومونیسین میسر است ( 54و .)55

گاودارنهان شهر قم نشان دادند می ان آلودگی به قارچ

در پژوهش حاضر ،می ان کمّی و کی ی فومونیسینهان

 Aspergillusزیاد است و  A. flavusبا  48درصد

تولیدن از قارچ  F. verticillioidesبا اس اد از دو

بیش رین می ان آلودگی را دارد ()50؛ در ن ایج وسنا 24و

روش  TLCو  HPLCسنجید شد ( .)56در روش

همکاران در زمینۀ بررسی قارچهان جداشد از خوراك

 TLCمیتوان مجموع سموم تولیدن را بهدست آورد،

ویور گوش ی صربس ان نی تعداد گونههان آسپرژیلو

ولی در روش  HPLCمیتوان می ان تولید فومونیسینها

 54درصد گ ارش شد است (.)51

را ت کیک و می ان تولید هرکدام از جدایه ها را

نازك

(،)TLC

کروماتوگرافی

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا هش م ،شمار  ،31پایی 1398
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مشخص کرد؛ درحقیقت ،فومونیسین تولیدن قارچ F.

نمونه مواد غذایی مب نی بر ذرت در اسپانیا انجام دادند،

 verticillioidesچهار نوع است که فومونیسین  B1به

با اس اد از  HPLCمشخص شد  86درصد نمونهها

بیش رین می ان ممکن تولید میشود.

حاون مقادیر زیادن از فومونیسین  B1هس ند ( .)59در

نگارندگان

در

بازدید

از

و

مرغدارنها

پژوهش دیگرن که علیاکبرن 31و همکاران در م ارع

گاودارنهان شهرس ان خرمآباد با انباشت بسیارن از

ذرت منطقۀ مغان انجام دادند ،می ان داکسینیوالنو

جیر هان غذایی مواجه شدند که بدون اس اد در

) (DONنمونهها با اس اد از روش کروماتوگرافی

انبارها جمعآورن شد بودند و در پاسخ به پرسش

مایع با عملکرد باال ) (HPLCتعیین شد و ن ایج تج یۀ

دربارۀ علت بیاس اد ماندن آنها ،تل ات در اثر مصرف

نمونهها نشان دادند آلودگی ذرتهان این منطقه به

روزانۀ این مواد بهویژ در ماکیان مشخص شد .در

 DONدر  45درصد کی نمونهها وجود دارد و میانگین

نمونههان من قیشد به آزمایشگا نی مشخص شد غالباً

کی آلودگی  95/30نانوگرمدرگرم است (.)60

آلودگیهان کپکی موجود رون ذرت و سویا عامی

باتوجهبه آلودگی زیاد فوزاریومها در غذان

مرگومیر ویور است و بیش ر قارچهان جداشد رون

ترکیبی ویور در کاراتاکان هند ،از  71ترکیب

نمونهها به دو گونۀ  F. prolifratumو

F.

خوراك

ویور

بررسیشد ،

گونۀ

Fusarium

 verticillioidesمربوط بودند که هر دو از گونههان

 verticilloidesبا  89درصد بیش رین فراوانی را بین

توکسینزا و کپکهاییاند که قابلیت بیمارنزایی و

گونههان  Fusariumبه خود اخ صاد داد (.)61

حساسیتزایی در انسان و ویور را دارند؛ این در حالی

در بررسی آلودگیهان خوراك دامی به قارچهان

است که بنا به گ ارش النیاسونیا 28و همکاران در سا

توکسینزا در صربس ان و نگاهی اخ صاصی به

 ،2005تا مرحلۀ تبدیی اقالم به دان مخلوط و

گونههان  Fusariumدر بلگراد ،از  108نمونۀ مخ لف

آماد شد  ،در اثر ناآگاهی بسیارن از مرغداران از

خوراك دامی جمعآورنشد از م ارع دامی84 ،

نگهدارن درست دان آماد شد یا وجودنداش ن انبار و

درصد گونههان  59 ،Fusariumدرصد گونههان

جایگا مناسب بران نگهدارن دان بهویژ در مناوق و

 49 ،Aspergillusدرصد  44 ،Rhizopusدرصد

فصیهایی که درصد رووبت هوا زیاد است ،شرای

 Mucorو  42درصد  Penicilliumجداسازن شدند که

مساعد بران رشد بیش ر قارچ و تولید بیش ر سم فراهم

گونۀ ( F. vertecilloidesبا فراوانی  46درصد)

میشود (.)57

بیش رین فراوانی را در گونههان  Fusariumبه خود

امروز نی دو روش  TLCو  HPLCهمچنان بهوور

اخ صاد داد ( .)51در بررسی فلور قارچی خوراك

وسیع در تشخیص و ردیابی فومونیسینها کاربرد دارند.

ویور در کشور مصر ،از  110نمونۀ جمعآورنشد ،

و همکاران غلظت فومونیسین  B1را در

گونههان  A. fumigatus ،Penicillium ،Fusariumو

م ی کشت مایع فی یکی با اس اد از روش HPLC

 Rhizopusگونههان غالب بهدستآمد از جیر هان

انداز گیرن و می ان آن را  750میلیگرم بیان کردند

غذایی معرفی شدند (.)62

دان ر

29

( .)58در بررسی دیگر که ولوتی 30و همکاران رون 58
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