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چکیده
هدف:مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه ای هستند که توسط قارچ های رشته ای تولید می گردند .آفالتوکسین ها شناخته
شده ترین آن ها بوده و آفالتوکسین  B1یکی از قوی ترین هپاتوکارسینوژن های شناخته شده در طبیعت است .آن ها دارای
اثرات کارسینوژنیک ،موتاژنیک و تراتوژنیک هستند .آرد هایی که تحت شرایط نامناسب دمایی و رطوبتی طی رشد ،برداشت و
انبارداری قرار می گیرند ،نسبت به آلودگی با آفالتوکسین  B1مستعد هستند ..بنابراین بهداشت آرد از لحاظ میکروبی ،برای
مصرف کنندگان ،حائز اهمیت است .هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی آرد نانوایی های شهر قم به سم آفالتوکسینB1
بوده است.
روش کار :در این مطالعه تجربی در تابستان سال  33تعداد  48نمونه آرد گندم از  48نانوایی در شهر قم به طور تصادفی
جمع آوری و میزان آفالتوکسین ، B1درآن ها با استفاده از روش االیزای رقابتی اندازه گیری شد .همچنین اطالعاتی در مورد
نوع آردمصرفی و مدت زمان ماندگاری آرد جمع آوری شد .داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  Spssو نرم افزار  curveو
 Excelو آزمون  t-studentمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :از تعداد  48نمونه 84 ،نمونه ( ،) % 34/2به مقادیری از آفالتوکسین  B1آلوده بودند ،که از این تعداد  11نمونه (06/8
 ،)%دارای آلودگی بیش از حد مجاز تعیین شده توسط ایران ( )1ppbو اتحادیه اروپا( )2ppbبود .میانگین غلظت این
آفالتوکسین در کل نمونه ها  1/3میکروگرم در کیلوگرم با انحراف معیار  2/48تعیین گردید.
نتیجه گیری :میانگین میزان آلودگی به آفالتوکسین  B1در آردهای مورد استفاده برای تهیه نان بیش از حد مجاز بود ،لذا نیاز
به کنترل و ارزیابی مستمر میزان آفالتوکسین  B1در آرد مصرفی نانوایی ها ضروری بنظر می رسد.
واژههای کلیدی :آفالتوکسین ، B1آرد گندم ،نان ،االیزا
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مقدمه
واژه مایکوتوکسین از دولغت یونانی  Mykesبه معنای قارچ و Toxicumبه معنای سم ریشه می گیرد .این ترکیبات
بسیار سمی بوده و عالئم سمی آن ها به دنبال خوردن غذای آلوده توسط انسان و حیوان آشکار می شود .این ترکیبات در
مراحل پایانی رشد قارچ های رشته ای بوسیله سلول های قارچی تولید می شوند .این گونه متابولیت ها که تحت عنوان
متابولیت ثانویه شناخته شده اند ظاهرا برای خود سلول قارچی هیچ گونه فایده ای ندارند و برای رشد قارچ ضروری نمی
باشند .در مقابل ،متابولیت های اولیه نظیر اسیدهای امینه ،اسیدهای چرب ،قندها ،اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها برای
تمام ارگانیسم های زنده ضروری هستند .متابولیت های ثانویه پراکندگی محدودی داشته و الزاما در تمامی گونه های مربوط
به یک خانواده حضور ندارند .این مواد از نظر ساختمانی ،ترکیبات آلی نسبتا کوچک دارای ساختمان شیمیایی پیچیده
محسوب می شود(.)1
عواملی که در میزان تولید مایکوتوکسین ها موثر می باشند به عوامل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک تقسیم شد ه اند.
عوامل فیزیکی ،عواملی را در بر می گیرد که بر روی وضعیت محیطی موثر در ایجاد کلنی های قارچی مانند دما ،رطوبت
نسبی و آلودگی با حشرات تاثیر گذار می باشد از اثرات شیمیایی میتوان به کاربرد انواع قارچ کش ها اشاره نمود و از اثرات
بیولوژیک میتوان تاثیرات سایر گونه های قارچی در زمان رشد آسپرژیلوس اشاره نمود(.)2
در حال حاضر 866نوع مایکوتوکسین مختلف شناسایی شدهاند که از نظر ساختمانی متفاوتند در میان 866
مایکوتوکسین شناخته شده ،آفال توکسین به دلیل اثرات شدید سم زایی ،سرطان زایی ،نقص در جنین و جهش زایی آن،
خطرناك ترین سم برای سالمتی انسان می باشد( .)3،8این مواد مولکول های پیچیدهای هستند که ساختمان آن ها از
حلقوی منفرد با وزن مولکولی 16دالتون ،تا گروههای 0و 4حلقهای با وزن مولکولی بیش از 166دالتون متفاوت است (.)1
آفالتوکسین ابتدا در سال  1306شناسایی شد ،زمانی که مرگ انبوه بوقلمون ها در انگلستان و به دنبال آن مرگ حیوانات
دیگر اتفاق افتاد .بطوریکه بیش از  166666بوقلمون طی چند ماه تلف شدند( . )6,ابتدا این بیماری به عنوان بیماری X
بوقلمون نامیده شد چرا که علت مرگ ناشناخته بود ،بعدها معلوم شد که تمامی پرندگانی که آلوده شده بودند از دانه های
آلوده تغذیه کرده بودند .آزمایش میکروبیولوژی دانه ها آلودگی آن ها را با قارچ آسپرژیلوس فالووس نشان داد و در نتیجه
توکسین به نام آفالتوکسین نام گرفت (» )8آ« درلغت آفال مربوط به جنس آسپرژیلوس و سه حرف »فال «مربوط به گونه
فالووس می باشد و عبارت توکسین نیز اشاره به سم زائی آن می کند این سموم منشأ بیولوژیکی داشته و دارای خواص آنتی
ژنی هستند که باعث آفالتوکسیکوز در انسان و حیوان می گردد (.)1
انواع مختلفی از آفالتوکسین ها شناسایی شده است که در ساختمان همه آن ها دو حلقه فوران و یک هسته کومارین
متصل به ساختمان الکتون وجود دارد .از انواع مهم آفالتوکسین ها می توان به آفالتوکسین های  M1،G2،G1 ،B2،B1اشاره
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نمود (  4؛  .) 3آفالتوکسین  B 1یکی از قوی ترین هپاتوکارسینوژن های شناخته شده در طبیعت است که توسط )(IARC
در گروه کارسیونوژن های گروه Iرده بندی شده است .آفالتوکسین ها سبب القا سرطان در اندام ها به خصوص کبد می شوند
شرایط نامناسب دمایی و رطوبتی طی رشد ،برداشت و انبارداری ماده غذایی یا خوراك دام موجب رشد کپک در آن ها و
در نتیجه آلودگی با آفالتوکسین می شود ) .)16آفالتوکسین ها به طور گسترده ای در محصوالت کشاورزی و غذایی وجود
داشته و در حیوانات و انسان باعث ایجاد مسمومیت های حاد و مزمن منجر خواهد شد ( .)11اثرات کارسینوژنیک ،تراتوژنیک
و توکسیک سم آفالتوکسین برای اغلب حیوانات و انسان ها به اثبات رسیده است ( .)12این ماده باعث تخریب،DNA
موتاسیون ژن ها ،آنومالی کروموزومی و تغییرات سلولی درسلول های پستانداران می گردد( .)13جلوگیری از تشکیل
آفالتوکسین ها قبل از برداشت محصول مشکل می باشد .بنابراین وجود آفالتوکسین ها درغذاها و علوفه به عنوان یک خطر
همیشگی در نظر گرفته می شود.
آفالتوکسین ها به وسیله سه گونه قارچ آسپرژیلوس فالوس ،آسپرژیلوس پارازیتیکوس و آسپرژیلوس نومیوس تولید می
شوند (.)11،18
از نظر تولید سم معموال گونه آسپرژیلوس فالووس در رده اول و گونه آسپرژیلوس پارازیتیکوس در رده دوم میباشد .اختالف
اصل تولید سم بین دو گونه آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس پارازتیکوس در این است که معموال پارازیتیکوس نوع  Gرا به

خوبی نوع  Bتولید می کند .تحقیقات اخیر نشان داده که آفالتوکسینها توسط نوعی آسپرژیلوس به نام آسپرژیلوس نومیوس
نیز تولید میشود ( .)10آسپرژیلوس نومیوس بسیار شبیه آسپرژیلوس فالووس است قادر به تولید آفالتوکسینهای  B1و B2
و  G1و  G2میباشد (.)18
روشهایی که برای جلوگیری از آلودگی قارچی و تولید سم در آرد موثر واقع شود شستشوی گندم و حرارت دادن گندم
خشک ( 111تا  266درجه سانتیگراد) قبل از آرد نمودن آن میتواند باعث کاهش میزان آفالتوکسین  B1شود ( )14و رعایت
یک چرخه کنترل بهداشتی دقیق است که باید در مراحل تولید ،بهداشت پرسنل ،رعایت بهداشت در حین حمل و نقل و
نگهداری مواد خام اولیه ،رعایت بهداشت در نگهداری محصول ،رعایت بهداشت وسایل بسته بندی ،برای تأثیر گذاری جهت
کاهش فسادهای قارچی و میکروبی است .در این مورد درجه حرارت انبار بایستی کمتر از 26درجه سانتیگراد باشد و توصیه
می گردد که از آردها با کیفیت میکروبی قابل قبول به خصوص آردهایی که تعداد اسپور باکتریهای مقاوم به حرارت آن ها کم
باشد استفاده شود (.)13،26
به طور کلی در سال ، 1330اتحادیه اروپا) ) ECمیزان مجاز آفالتوکسین در دانه های خوراکی را به این ترتیب ،ابالغ کرد که
پس از مرحله آماده سازی اولیه و موقعی که مواد غذایی آماده مصرف است این میزان برای آفالتوکسین B1و چهار نوع
آفالتوکسین طبیعی نباید به ترتیب از 2و 8میکروگرم در کیلوگرم تجاوز کند
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سازمان غذا و داروی آمریکا( )FDAدر خصوص میزان مجاز آفالتوکسینها در غذای انسان و دام به منظور حذف اجناس تقلب
و آلوده ،دستورالعمل هایی را تدوین کرده است .این سازمان حداکثر میزان مجاز آفالتوکسینها را در خوراك انسان و دام ppb
( 26میکروگرم در کیلوگرم) و در شیر خام(6/1 ppbمیکروگرم در کیلوگرم) اعالم نموده است (.)21
در ایران حد مجاز آفالتوکسین B1در گندم و ذرت  1میکروگرم در کیلو گرم و مجموع آفالتوکسینها  26میکروگرم در
کیلوگرم است (.)22،23

روش کار
مطالعه حاضر به صورت مقطعی و توصیفی ( )Cross sectional studyانجام شد .و شامل سه بخش بود .بخش نمونه
گیری که در محلهای نمونه گیری (نانوایی های شهر قم) انجام گرفت .بخش آماده سازی نمونهها و عصاره گیری که در
آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم انجام گرفت .و بخش اندازه گیری میزان آفالتوکسین  B1موجود در
نمونه ها ،با استفاده از تکنیک االیزا که در آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده پزشکی بقیه اهلل انجام گرفت.
 .1نمونه گیری
در طول انجام این پژوهش به طور تصادفی به 48نانوایی در نقاط مختلف شهر قم جهت جمع آوری نمونه های آرد مراجعه
شد نمونههای آرد مستقیما از خود نانوایی هاخریداری شد و از هر نمونه در ظرفهای کشت استریل ریخته شد .تمام ظرفهای
کشت استریل براساس آدرس نانوایی هاشماره گذاری شدند و در آزمایشگاه تا زمان بررسی در یخچال در دمای8-0 oC
نگهداری شدند.
 .2آماده سازی و عصاره گیری
 1گرم آرد وزن شد و درون ارلن ریخته شد ،و به آن  21میلی لیتر محلول متانول  %86اضافه شد با دستگاه شیکر به مدت
زمان  3دقیقه در دمای آزمایشگاه شیک شد ،با استفاده از فیلتر واتمن شماره یک محلول فوق فیلتر شد .برای 48نمونه آرد،
تمام مراحل عصاره گیری انجام شد .با استفاده از سمپلر  1سی سی از محلول متانول و آرد درون لوله فالکون و  1سی سی آب
مقطر درون تیوپ اپندروف  2سی سی ریخته شد ،سپس در یخچال ،در دمای  8-0 oCبرای آزمایشات بعدی نگهداری شد.
 .3اندازه گیری میزان آفالتوکسین B1
برای اندازه گیری سم در نمونه ها از یک روش االیزای رقابتی استفاده شد .برای این کار کیت االیزا Aflatoxin B1
ساخت کمپانی  R-Biopharmآلمان به کار رفت و مطابق دستورالعمل شرکت سازنده کیت انجام شد .به این منظور
 16میکرولیتر از هر استاندارد و نمونه های آماده سازی شده به کمک سمپلر به حفره های میکروپلیت اضافه شد) برای
هر استاندارد و نمونه سرسمپلر جداگانه مورد استفاده قرار گرفت) 16 .میکرولیتر آنزیم کانژوگیت و  16میکرولیتر
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محلول آنتی بادی ضد آفالتوکسین B1به حفره های میکروپلیت اضافه شد سپس به مدت  36دقیقه به دور از
نورمستقیم و در انکوباتور  26 – 21درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپس مایع موجود در میکروپلیت خارج شده و با
ضربه زدن مالیم به میکروپلیت و قرار دادن آن به شکل وارونه بر روی کاغذهای جاذب رطوبت ،مایع موجود در حفره
ها به طور کامل تخلیه شد ،سپس همه حفره ها با  216میکرولیتر بافر مخصوص شستشو ،شسته شد ) عمل شستشو
سه بار تکرار گردید ( و هر بار بعد از تخلیه مایع شستشو میکروپلیت به طور وارونه بر روی چند الیه دستمال کاغذی
قرار می گرفت تا کامال باقیمانده آب شستشو خارج شود به این ترتیب موادی که بعد از این مدت در واکنش شرکت
نکرده اند خارج شدند .سپس  166میکرولیتر محلول کروموژن به هر حفره اضافه شد و میکروپلیت به مدت  11دقیقه
دردمای  26-21درجه سانتیگراد در تاریکی گرم خانه گذاری شد .در نهایت برای توقف واکنش محلول متوقف کننده به
مقدار  166میکرولیتر به حفره ها اضافه شد و میزان جذب هر نمونه با االیزا ریدر در طول موج  816نانومتر قرائت و
اطالعات مربوط به میزان جذب ( )ODهر حفره به تفکیک ثبت شد .با کسر میزان جذب نمونه ها و استانداردها بر
میزان جذب استاندارد صفر ،ضرب در  ، 166درصد جذب به دست آمد .بر اساس درصد جذب نمونه های استاندارد در
نرم افزار  Curveغلظت آفالتوکسین B1در مقیاس میکروگرم در کیلوگرم به دست آمد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  Curveو  Spssو  Excelو آزمون  t-studentآنالیز گردید.
نتایج:
نمودار  1منحنی استاندارد تهیه شده برای اندازه گیری آفالتوکسین B1در آرد نانوایی ها را نشان میدهد .قرار دادن
لگاریتم غلظت نمونه های استاندارد تعبیه شده در کیت ،در مقابل میانگین درصد جذب 816نانومتر ،همواره یک منحنی با
ضریب هم بستگی بیش از 6/33بدست میآورد ،که به عنوان منحنی استاندارد برای اندازهگیری مقدار سم موجود در نمونه-
های آرد نانوایی مورد استفاده قرار گرفت.
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نمودار  .1منحنی استاندارد برای محاسبه غلظت آفالتوکسین  B1در نمونههای مجهول

از مجموع  48نمونه مورد آزمایش84 ،

نمونه به مقادیری از آفالتوکسین B1آلوده بودند میانگین میزان سم

آفالتوکسین B1در نمونههای آرد  1/3میکروگرم در کیلوگرم با انحراف معیار ،2/48تعیین گردید .بیشترین میزان سم
آفالتوکسین 12/0 ،B1میکروگرم در کیلوگرم کمترین میزان سم آفالتوکسین 6 ،B1میکروگرم در کیلو گرم تعیین گردید.

نمودار  .2فراوانی نمونه ها بر اساس آلودگی به آفالتوکسینB1
بیشترین میزان آفالتوکسین مربوط به آرد سنگک با غلظت  0/3میکروگرم بر کیلوگرم و انحراف معیار  2/88و به ترتیب آرد
لواشی با غلظت  0/0میکروگرم بر کیلوگرم و انحراف معیار  ،3/02آرد تافتون با غلظت  1/3میکروگرم بر کیلوگرم و انحراف
معیار  ،2/63آرد بربری با غلظت  8/8میکروگرم بر کیلوگرم و انحراف معیار  2/18بود.
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جدول  .1میانگین غلظت آفالتوکسین (µg/kg) B1در انواع نان
میانگین غلظت آفالتوکسین (µg/kg) B1در انواع نان
انحراف معیار

میانگین

نوع نان

2/88

0/3

سنگگ

2/18

8/8

بربری

3/02

0/0

لواشی

2/63

1/3

تافتون

میانگین غلظت آفالتوکسین  B1در انواع آرد مصرفی جنداب ،ستاره ،درخشان ،آرد قم و پویا به ترتیب ،1/0 ،0/3 ،0/0 ،8/0
 8/1میکروگرم بر کیلوگرم بود.

جدول  .2میانگین غلظت آفالتوکسین  (µg/kg) B1در انواع آرد مصرفی
میانگین غلظت آفالتوکسین (µg/kg) B1در انواع آرد مصرفی
انحراف معیار

میانگین

نوع آرد مصرفی

2/83

1/0

آرد قم

3/62

0/0

ستاره

2/81

8/1

پویا

2/48

0/3

درخشان

2/42

8/0

جنداب
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نمودار  .3میانگین غلظت آفالتوکسین  B1در انواع آردها
میانگین زمان ماندگاری در نانوایی ها  4روز و انحراف معیار  1/28به دست آمد ،کمترین میزان نگهداری یک روز بیشترین
میزان نگهداری  28روز بود که بین زمان ماندگاری و میزان آفالتوکسین B1همبستگی وجود ندارد.
جدول  .3میانگین زمان ماندگاری نمونه ها در نانوایی ها
تعداد نمونه
48

میانگین زمان ماندگاری
4

انحراف معیار
1/28

نمودار  .8فراوانی نمونه ها بر اساس میزان سم آفالتوکسین B1بر حسب زمان ماندگاری
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بحث و نتیجه گیری:
در این مطالعه ما به بررسی میزان سم آفالتوکسین  B1در آرد مصرفی نانوایی ها در شهر قم پرداختیم .زیرا که آردگندم
ماده اصلی درتهیه نان است،
آلودگی گندم و آرد گندم به آفالتوکسین در بررسی های متعدد و محدودی در ایران و جهان مورد توجه قرار گرفته است.
نتایج ما نشان داد که  % 32/4نمونه های آرد تهیه شده در این مطالعه به آفالتوکسین  B1آلودگی داشتند که  % 06/8دارای
آلودگی بیش از حد مجاز تعیین شده توسط ایران ( )1ppbو اتحادیه اروپا( )2ppbبود .و طیف این آلودگی6/6-12/0 ppb
( میانگین  ) 1/3بود.
در حالیکه گزارشات مختلفی که در مورد شیوع آلودگی گندم و آرد گندم به آفالتوکسین  B1وجود دارد نتایج متفاوتی
حاصل شده است ،از جمله در در سال  1331نسرین بیطرفان قمی در بررسی میزان آفالتوکسین B1در آردهای سوهان پزی
شهر قم  166درصد نمونه ها دارای آلودگی بود( .)28در آنکارای ترکیه  Baydarو همکاران در سال ،2661بر روی  21نمونه
آرد گندم ،آردغالت و نشاسته آلودگی نمونه ها  08درصد بود ( .)21در بررسی که توسط آیدین و همکاران درسال  ،2664بر
روی  166نمونه آرد گندم در ترکیه انجام شد 26،درصد نمونه ها آلوده بودند ( .)20ودربررسی که در سال  2616توسط
 Cristinaو همکاران برروی  10نمونه غالت (21نمونه ذرت12 ،نمونه گندم16 ،نمونه جو 3 ،نمونه جوی دوسر) در جنوب
شرقی رومانی انجام گرفت آفالتوکسین  B1در  %22 ،%10/00 ،%26از نمونه های ذرت،گندم و جو شناسایی شد (Giray .)28
و همکاران درسال ،2668بر روی  81نمونه دانه گندم میزان آلودگی  %82گزارش کردند ( .)24در بررسی  Ayalewو
همکاران در سال  2660در اتیوپی آفالتوکسین  B1در  %4/4از  312نمونه غالت و  % 8/2از  126نمونه گندم تعیین کردند
( .)23درسال  2660در هند  Totejaو همکاران بر روی  1080نمونه دانه گندم میزان آلودگی  % 10/3بود ( ،)36درسال
 Escobar 2662و همکاران نیز در کشور کوبا مشخص نمودند که  %21از نمونه های گندم آلوده به آفالتوکسین B1
بودند(.)31درمطالعه ای که توسط هدایتی و همکاران در سال  1341بر روی  114نمونه گندم در انبارهای مازندران انجام شد،
آفالتوکسین  B1در  2/18درصد نمونه های گندم شناسایی شد(.)32
در بررسی  Abdullahو همکاران در سال  1334در کشور مالزی بر روی  43نمونه آرد گندم 1/2 ،در صد از نمونه های
آرد گندم به آفالتوکسین  B1آلوده بودند ( .)33ویال و مرکاکی درسال  2663به بررسی میزان سم آفالتوکسین  B1در11
نمونه غالت صبحانه موجود در فروشگاه های شهر آتن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در  10/3در صد از نمونه ها
آفالتوکسین  B1وجود دارد ( .)38در بررسی خانه زاد یزدی از  834نمونه گندم جمع آوری شده از انبارها وسیلوهای مناطق
مختلف ایران فقط  2نمونه را آلوده به آفالتوکسین  B1یافتند ( .)31در بررسی  Tamو همکاران در سال  2660بر روی 383
نمونه غالت صبحانه و غالت کودکان ،آفالتوکسین  B1را در  %16نمونه ها شناسایی کردند( .)30در بررسی که توسط یزدان
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پناه و همکاران بر روی  18نمونه جو و  3نمونه ذرت ،خوراك دام از استان های گلستان و مازندران انجام دادند ،آفالتوکسین
 B1در  4/44درصد از نمونه های ذرت شناسایی شد ( .)38در سال  1336دکترکیوان کوهیان در بررسی میزان آفالتوکسین
 B1در برنج و آرد گندم موجود در انبارهای مواد غذایی یگان های نزاجا در تهران به ترتیب  %4/12 ،% 8/38آلوده بودند (.)34
بنا به گزارش تامسون و هنگ در سال  ،2000که تولید آفالتوکسین در صورت وجود شرایط مناسب بدون توجه به طول
مدت ذخیره و شرایط آب و هوایی انجام می گیرد ( .)33نتایج ما نیز نشان داد که طول مدت ذخیره در کاهش و افزایش
تولید آفالتوکسین  B1نقشی ندارد .میانگین مدت زمان ماندگاری آرد  4روز با انحراف معیار 1/28تعیین گردید.
در مجموع نتایج این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده نشان می دهد که گندم و فراورده حاصل از آن ،آرد گندم ،در
بسیاری از کشورهای جهان به مقادیری از آفالتوکسین  B1آلوده هستند ،وجود آفالتوکسین حتی زمانی که میزان مصرف
کشنده نیست ،بطور جدی باعث آسیب رساندن به سالمت می شود .ازاین رو نیازبه کنترل و ارزیابی مستمر میزان
آفالتوکسین در مواد او لیه و محصول نهایی بر پایه غالت ضروری به نظر می رسد.
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