مجله دنیای میکروبها
سال هشتم شماره چهارم (پیاپی  )52زمستان 4931
صفحات 993-993

جداسازی و شناسایی عوامل قارچی توکسین زا از گندم و ذرت انبار شده
در سیلوهای شهر کرمان
5

امیدرضا صرافی ،4محمد فائزی قاسمی* ،5آرش چایچی نصرتی

 1کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهیجان ،دانشکده علوم پایه ،گروه میکروب شناسی2 ،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد الهیجان ،دانشکده علوم پایه ،گروه میکروب شناسی

چکیده
مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویهای هستند که عمدتاً توسط گونههایی از قارچهای آسپرژیلوس ،فوزاریوم و پنی سیلیوم تولید
میشوند .از این میان سهم گونههای آسپرژیلوس قابل توجه میباشد .این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی عوامل قارچی
توکسین زا از مواد دانهای پرمصرف انبارشده در سیلوهای شهر کرمان انجام گردید .این پژوهش به صورت بنیادی و تجربی بر روی
 ۳۸نمونه ،گندم و ذرت موجود در واحدهای نگهداری رسمی انجام شد .به منظور غربالگری از محیطهای سابرودکستروز آگار،
سابرودکستروز آگار همراه با کلرامفنیکل و  PDAاستفاده شد .شناسایی سویههای جداسازی شده بر اساس ویژگیهای مورفولوژیک
انجام پذیرفت .تشخیص سموم قارچی نیز با روش کروماتوگرافی مایع در فشار باال ( )HPLCانجام گرفت .از میان  ۳۸نمونه۸۳ ،
درصد آلودگی مربوط به جنس آسپرژیلوس بود .گونه آسپرژیلوس فالووس با  11درصد دارای بیشترین فراوانی در میان گونههای
آسپرژیلوس بود .همچنین افالتوکسین های  B2 ،B1و  G1از نمونههای جنس آسپرژیلوس با روش کروماتوگرافی مایع در فشار باال
جداسازی گردید .در مجموع ،نتایج این تحقیق نشان دهنده حضور قارچ های توکسین زا ،در مواد دانه ای پر مصرف (گندم و ذرت)
تحت مطالعه بود .بنابراین باید برنامه ریزی مدونی به منظور کنترل قارچ های یاد شده در مواد دانه ای تدوین گردد.
واژگان کلیدی :غالت ،افالتوکسین. HPLC ،
دریافت مقاله :فروردین ماه 41

پذیرش برای چاپ :خرداد ماه 41
گونه های آسپرژیلوس هنگام خشک کردن و نگهداری

م دمه
بر اساس گزارشات سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ،هر

محصوالت آنها را آلوده می نمایند ( ۸و  .)1سمومی که توسط

ساله حدود  26درصد از منابع غذایی تولید شده در دنیا توسط

جنس آسپرژیلوس تولید می شود شامل آفالتوکسین های نوع

سموم قارچی آلوده می شوند ( .)1فلور قارچی بیعی موجود

 G ،Bو

 ،اکراتوکسین  ،Aاستریگماتوسیستین و اسید

در منابع غذایی انسان عمدتا شامل سه جنس آسپرژیلوس

سیکلوپیازونیک می باشند .در این میان افالتوکسین ها به دلیل

) و پنی سیلیوم

ایجاد بیماری آفالتوکسیکوسیس در انسان و حیوانات از

(

) ،فوزاریوم (

(

) می باشد .این قارچ ها قادرند قبل و یا بالفاصله

پس از برداشت بر روی غالت مایکوتوکسین تولید کنند.

اهمیت بیشتری برخوردار هستند ( 1و .)0
در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در خصو

آلودگی

این سموم می توانند ی دوران رشد و بلو غله و یا در حین

قارچی در محصوالت مختل

نگهداری یا انتقال غالت ایجاد گردند (.)2

است .بریکل (  )Bi cو همکاران در برزیل حضور

*) آدرس برای مکاتبه :الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهیجان ،دانشکده علوم پایه ،گروه
میکروب شناسی.

تلفن 64160661124 :پست الکترونیک:

faezi_m@yahoo.com

از جمله غالت صورت پذیرفته
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افالتوکسین های  B1و  B2را در نمونه های گندم تایید نمودند.

شد .نمونه ها پس از بستهبندی و برچس

همچنین جنس های آسپرژیلوس ،پنی سیلیوم و فوزاریوم

نمونههای هوایی که بر اساس موقعیت و خصوصیات منطقه

ها

نمونهگیری ،با پلیت های در باز و با استفاده از محیط

دارای

بیش

ترین

فراوانی

میزان

در

نمونه

گذاری ،همراه با

بودند (.)۳

سابرودکستروز آگار  ) DAاز هوای موجود در سیلو و انبارها

در بررسی برگوفر (  )Be hofeو همکاران در استرالیا بر

به دست آمده بود به آزمایشگاه منتقل شدند.

روی گندم و آرد گندم از نظر فلور میکروبی ،شایع ترین

ب) جداسازی قارچ  :برای این منظور نیمی از گندم و ذرت هر

کپک های جداسازی شده شامل آسپرژیلوس ،پنی سیلیوم و

نمونه برداشت و در آسیاب خرد شد .یک گرم از هر نمونه در

کالدوسپوریوم
در مطالعه خسروی

) بودند (.)۳
(ho a i

استوانه مدر حاوی  16میلیلیتر آب مقطر استریل مخلوط و به

) همکاران آسپرژیلوس

مدت یک ساعت به صورت ساکن در آزمایشگاه نگهداری

)

گردید .سپس  166میکرولیتر از مایع رویی برداشته و توسط

( 0۸ 2درصد) ،پنی سیلیوم ( ۸0 ۳درصد) ،موکور

((

DA

 ۸1 0درصد) و کالدوسپوریوم ( 20 ۸درصد) ،به ترتی

سوآب استریل در پلیت های حاوی محیط

فراوان ترین قارچ های جداسازی شده از جیره غذایی دام

سابرودکستروز آگار) کشت داده شد ( .)4عالوه بر این پس از

بودند ( .)4در مطالعه دیگری نیز که توسط هدایتی

تخلیه مایع روماند ،از رسوب حاصل نیز بر روی پلیت های

( )He aya iو محمد پور (  ) ohamma oدر ایران انجام

حاوی محیط  DAکشت داده شد ( 4و  .)16به منظور مشخص

گرفت 0۸ ،درصد از نمونه های گندم به انواع آسپرژیلوس

نمودن فلور قارچی سطحی 16 ،عدد از دانهها در محیط کشت

آلوده بودند .از رفی افالتوکسین های  G1و  B1نیز در نمونه

 DAکشت داده شد .با استفاده از آنتی بیوتیک کلرامفنیکل در

ها شناسایی شدند (.)16

محیط کشت  ، DAقارچ های ساپروفیت حذف گردیدند.

هدف از این مطالعه جداسازی عوامل قارچی توکسین زا از

به منظور خالص سازی جدایه های به دست آمده ،نمونه ها بر

مواد دانهای پرمصرف (گندم و ذرت) انبارشده در سیلو های

روی محیط  PDA Po a o De o e A aکشت و در دمای

شهر کرمان بود.

 21درجه سلیسیوس نگهداری شدند .از حاشیه پرگنه هر جدایه
یک بلو

(محیط

میسیلیومی به قطر چهار میلی متر به درون لوله های

مواد و روش ها

آزمایش حاوی آب مقطر استریل منتقل و به خوبی تکان داده

ال ) نمونه گیری :در این مطالعه روش نمونه گیری بر اساس

شد .به منظور خالص سازی جدایه ها از سوسپانسیون اسپور به

دستورالعمل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به

دست آمده 266 ،میکرولیتر از آن بر روی سط محیط

PDA

شماره  12661انجام شد ( .)11این پژوهش به صورت بنیادی

ریخته شد .محیط های کشت به مدت  ۸6دقیقه در زیر هود و با

و تجربی بر روی  ۳۸نمونه گندم و ذرت جمع آوری شده از

در نیمه باز نگهداری و سپس به گرمخانه با دمای  21درجه

مراکز نگهداری غله شامل دو سیلو ،دو کارخانه آرد ،یک مرکز

سلیسیوس منتقل گردیدند .تک پرگنه های اهر شده به عنوان

دام و یور و چهار انبار انجام شد .نمونه برداری

کشت خالص به محیط جدید  PDAمنتقل گردیدند

از محموله ها در بازرسی های قرنطینه ای و نیز روش پلیت در

( 16 ،4و  .)12شناسایی قارچ های جداسازی شده با توجه به

تهیه خورا

باز صورت گرفت.
نمونهگیری از قسمتهای مختل

مشخصات مورفولوژی شامل رن
با وزن تقریبی  166گرم ،به

ور تصادفی برداشته شد .نمونهها در کیسه پالستیکی مخلوط
و در نهایت ،نمونه انباشته ای با وزن تقریبی  1کیلوگرم تهیه

نوع اندام بار دهی ،شکل و رن

پرگنه ،ویژگی ریسه،

اسپورها و با توجه به کلیدهای

شناسایی بارنت و هانتر ( ،)1۸کلیک ( )11و دوگان ()11
انجام گرفت.
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) شناسایی توکسین های قارچی :تشخیص سموم بر اساس

یک 16 ،جدایه ( ) ۸0به عنوان آسپرژیلوس شناسایی شدند.

استاندارد ملی ایران به شماره  12661از ریق کروماتوگرافی

این در حالی است که از بین  21نمونه اخذ شده از سیلوی

مایع با کارایی باال ( )HPLCانجام پذیرفت ( .)11به این منظور

شماره دو 11 ،جدایه ( ) 1۸به عنوان آسپرژیلوس شناسایی

نمونه های قارچی که به عنوان آسپرژیلوس شناسایی شده

شدند ( .) 6 11۳همچنین از مقایسه میزان فراوانی جدایه های

بود ،در محیط مایع سابرو دکستروز کشت و در انکوباتور

آسپرژیلوس فالووس (

شیکردار با دمای  21درجه سلیسیوس و با  1۸۳دور در دقیقه،

دو سیلو 16 ،از کل آسپرژیلوس های شناسایی شده از سیلو

به مدت  ۸روز نگهداری شدند .پس از آن میسیلیوم های رشد

شماره یک و  ۸0از کل آسپرژیلوس های جدا شده از سیلو

کرده با کاغذ صافی جدا و به محلول رو ی متانول خالص و

شماره دو ،اختالف معنی داری مشاهده نگردید .در مقایسه

کلرور سدیم اضافه گردید .سپس مجدداً سوسپانسیون از کاغذ

جدایه های آسپرژیلوس فومیگاتوس (

صافی عبور داده شد و به ستون های  HPLCتزریق شد (.)11

دو سیلو که شامل  ۸6از کل آسپرژیلوس های جدا شده از

د) آنالیز آماری :به منظور محاسبه ا العات آماری و درصد

سیلوی اول و  16از آسپرژیلوس های جدا شده از سیلوی دوم

بین دو گروه ،از آزمون مربع کای استفاده شد .همچنین تجزیه

بودند ،اختالف معنی داری از لحا آماری مشاهده نشد.

و تحلیل آماری توسط نرم افزار های
انجام گرفت .در این مطالعه 6 61

) شناسایی شده از

)

در مطالعه حاضر از میان نمونه های گندمی که آلودگی قارچ

و

آسپرژیلوس در آنها تشخیص داده شد11 ،

به عنوان مرز معنی داری

آلوده به

آسپرژیلوس فالووس 1۸ ،آلوده به آسپرژیلوس فومیگاتوس و

در نظر گرفته شد.

 11آلوده به آسپرژیلوس نیجر (

) بودند.

همچنین فراوانی آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس نیجر در

یافته ها

از مجموع نمونه های جمع آوری شده قارچ های آسپرژیلوس

نمونه های ذرت به ترتی

و موکور بیشترین و اور وبازیدیوم کمترین فراوانی را در میان

با مقایسه انجام گرفته بین جدایه های آسپرژیلوس فالووس در

.)1

نمونه های گندم و ذرت ،رابطه معنی داری بین حضور قارچ و

قارچ

های

جداسازی

داشتند

شده

(جدول

 21و  ۳درصد بود (6 4۳1

.

نوع نمونه مشاهده نشد.

در پژوهش حاضر از بین  20نمونه اخذ شده از سیلوی شماره

در این پژوهش ۸۳ ،جدایه آسپرژیلوس به منظور انجام مراحل

جدول  :4درصد فراوانی قارچ های جداسازی شده از نمونه های گننندم و

تشخیص سم آماده و با روش  HPLCبررسی شدند .در این

ذرت در کرمان.

مطالعه افالتوکسین های  B1 ،G1و  B2در نمونه ها شناسایی

نام جنس

تعداد

درصد فراوانی

آسپرژیلوس فومیگاتوس

12

12

موکور

14

1۳

آسپرژیلوس فالووس

11

11

پنی سیلیوم

11

11

آلترناریا

0

0

آسپرژیلوس نیجر

11

11

ریزوپوس

4

4

فوزاریوم

۳

۳

در این پژوهش  ۳۸نمونه از مواد دانه ای پر مصرف شامل گندم

اورئو ازیدیوم

1

1

مخمر

1

1

و ذرت ،جمع آوری شد .تمامی نمونه ها دارای آلودگی قارچی

استاکی وتریس

1

1

استمفیلیوم

2

2

گردیدند (شکل های  1تا  .)۸از این میان ،سیلوی شماره یک
 ۳1درصد از کل سموم تشخیصی و سیلوی شماره دو
 21درصد آن را تشکیل داد (6 ۳11

.

ح

بودند .در نمونه های ذرت ،جنس آسپرژیلوس بیشترین فراوانی
را در میان قارچ های جداسازی شده به خود اختصا
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داد .در
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ادامه جنس های فوزاریوم ( ،) 21موکور و پنی سیلیوم (هر
کدام با  ،) 4مخمر(  ،) eaاستمفیلیوم (
استاکی بوتریس (

) و

) (هر کدام با  ) ۳قرار داشتند.

در مورد شناسایی و تشخیص سموم قارچی نیز سم افالتوکسین
 B1در این نمونه ها شناسایی شد.
نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر در مورد ذرت ،با
یافته های آتن کن

(  )A eh eو همکاران مطابقت دارد.

آنها نشان دادند که دانه های ذرت در انبار به قارچ های
آسپرژیلوس و فوزاریوم آلوده می باشند ( .)10در مطالعه آنها،

شکل  :4پیک های مربوط به نمونه با کد  B13بنا سنمنوم تشنخنینصنی
افالتوکسین های  B1 ،G1و

جنس آسپرژیلوس با  ۳6و فوزاریوم با  21درصد جنس های

.B2

را تشکیل دادند .همچنین از میان گونه های مختل

غال

آسپرژیلوس نیز آسپرژیلوس فالووس گونه غال

را تشکیل

می داد .عالوه بر این آنها تولید افالتوکسین های گروه  Bو

G

را نیز گزارش نمودند ( .)10همچنین در مطالعه داالل
(  )Da aو همکاران جنس های آلوده کننده ذرت در آفریقای
جنوبی آسپرژیلوس ،فوزاریوم ،پنی سیلیوم و ریزوپوس گزارش
گردید ( .)1۳در این مطالعه در مورد نمونه های گندم نیز

جدایه های جنس آسپرژیلوس بیشترین فراوانی را دارا بودند .از
میان گونه های مختل
Minutes

فالووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس بیشترین فراوانی را داشتند.
در مورد سموم تشخیصی نیز در نمونه های گندم وارداتی

شکل  :5پیک های نمونه با کد  O 1با سموم تشخیصی افالتوکسین هنای
 G1و

آسپرژیلوس به ترتی

آسپرژیلوس

افالتوکسین های  B1و  B2و  G1و در مورد گندم های داخلی

.B1

افالتوکسین های  B1و  G1شناسایی

شدند.

نتایج به دست آمده در این پژوهش در مورد گندم ،با یافته های
ریبا ( ) i aو همکاران در الجزایر و نیز هدایتی و محمدپور
o

ohamma

 He aya i aدر استان مرکزی هماهنگی

نسبی دارد ( 16و  .)1۳این محققان نشان دادند که جنس غال
آلوده کننده نمونه های گندم ،قارچ آسپرژیلوس می باشد.
بریکل (  )Bi cو همکاران در برزیل  ۸1نمونه گندم را از نظر
حضور قارچ هایی مانند آسپرژیلوس و پنی سیلیوم و
مایکوتوکسین های مانند افالتوکسین  G1 ،B2 ،B1مورد ارزیابی
قرار دادند .نتایج آنها نشان دهنده حضور افالتوکسین

شکل  :9پیک های مربوط به نمونه با کند  HJZبنا سنم تشنخنینصنی
افالتوکسین

در نمونه ها بود .همچنین به ترتی

.B1
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پنی سیلیوم و فوزاریوم در نمونه ها دارای بیش ترین میزان

قارچی و نیز پاکسازی نسبی مزارع از این قارچ ها می توان به

.)۳( فراوانی بودند

.ور موثری خطر آلودگی غالت به قارچ را کاهش داد
تشکر و قدردانی

نتیجه گیری

نویسندگان این مقاله از جناب آقای دکتر علیرضا صرافی

نتایج این پژوهش نشان دهنده فراوانی باالی قارچ های مهمی

به دلیل همکاری صمیمانه در اجرای این پژوهش کمال

 با رعایت.مانند آسپرژیلوس و موکور در غالت می باشد

.امتنان را دارند

نکات الزم مانند استفاده از واریته های مقاوم در برابر آلودگی
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Abstract
Mycotoxins are the secondary metabolites produced by Penicillium, Fusarium, and Aspergillus
species. These metabolites are mainly produced by Aspergillus species. This study was aimed to
isolation and characterization of the toxicogenic fungi strains from mostly consumed cereals
(wheat, corn) used in Kerman city. This empirical basic study was carried out on 83 samples of
wheat and corn collected from formal preservation units. Screening was conducted using
sabouraud dextrose agar, sabouraud dextrose agar with chloramphenicol and PDA mediums. The
isolated strains were identified according to morphologic characters. The presence of mycotoxins

of pathogenic fungi was determined by HPLC. Overall, 37% of samples were infected with
Aspergillus and A. flavus (14%) was the most frequent fungi. Also aflatoxins B1, B2 and G1 were
isolated from Aspergillus using HPLC. Our results indicated the presence of toxigenic fungi on
the mostly consumed cereals (wheat and corn). Therefore, a program must be planned to control
the fungi on the cereals.
Keywords: Ce ea , Af a o i , HPLC.
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