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چکیده
مقدمه :آفالتوكسینها متابولیتهاي ثانویهاي هستند كه توسط برخی گونههاي قارچ آسپرژیلوس در محصوالت كشاورزي تولید شده و به
دلیل اثرات جهشزایی و سرطانزایی در مصرفكنندگان از نظر بهداشتی ،پزشکی و اقتصادي اهمیت زیادي دارند .هدف از این تحقیق
مقایسه پرتوهاي فرابنفش و تنگستن در كاهش آفالتوكسین  B1در محیط آرد برنج میباشد.
مواد و روشها :آرد برنج آلوده شده با دو غلظت  05و  255 ng/gاز آفالتوكسین  B1تولید شده توسط قارچ  Aspergillus flavusدر
آزمایشگاه ،در  0زمان  05 ،95 ،15 ،25و 05دقیقه و  1فاصله  1و  20سانتیمتر از منبع نور فرابنفش با طول موج  933نانومتر و تنگستن
 255وات مورد پرتودهی قرار گرفت .سنجش آفالتوكسین با استفاده از روش االیزاي رقابتی و در دو تکرار انجام شد .میزان آفالتوكسین با
نمونههاي شاهد با استفاده از نرم افزار تجزیه آماري  SASنسخه  3.2توسط آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت.
يافتهها :نتایج نشان داد حداكثر ( 31و  )%36و حداقل ( 20و  )%26كاهش آفالتوكسین  B1بعد از  05و  25دقیقه پرتودهی در فاصله  1و
 20سانتیمتري به ترتیب توسط نور فرابنفش و تنگستن اتفاق میافتد .غلظت اولیه آفالتوكسین  B1در نمونههاي مورد بررسی تأثیري در
میزان كاهش آفالتوكسین بعد از پرتودهی نداشت اما كاهش فاصله تا منبع نور و افزایش زمان در معرض نور قرارگرفتن ،موجب كاهش
بیشتر آفالتوكسین گردید ).(P≤0.01
نتیجهگیری :هرچه فاصله بین آرد برنج آلوده به آفالتوكسین  B1به منبع نور فرابنفش و تنگستن كمتر باشد كاهش آفالتوكسین در اثر
پرتودهی بیشتر رخ میدهد .در ضمن هرچه مدت زمان در معرض پرتو قرار گرفتن بیشتر باشد كاهش آفالتوكسین هم بیشتر میشود.
استفاده از این پرتوها در كاهش آلودگی مواد غذایی به آفالتوكسین میتواند مورد توجه قرار گیرد.

واژههای کلیدی :آفالتوكسین ،آرد برنج ،پرتو فرابنفش ،تنگستن
* نویسنده مسئول مکاتبات
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مقدمه

نیست؛ بنابراین حذف یا غیرفعال كردن این سموم در مواد
غذایی كه معموالً به آن آلوده میشوند یک نگرانی جدي
است ) .(Milićević et al., 2010راهبردهاي مختلف،
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک براي سمزدایی آفالتوكسین
وجود دارد كه بسته به امکانات و شرایط میتوان از آنها
بهره برد .به دلیل ویژگی حساسیت به نور آفالتوكسینها،
پرتودهی با اشعه فرابنفش به عنوان یک روش فیزیکی
مؤثر براي از بین بردن آنها به كارگرفته شده است
) .(Milićević et al., 2010اخیراً دگرگونی فتوشیمیایی
پیشرفته ،با داشتن برتريهایی مانند كارایی باال و آلودگی
ثانویه پایین ،بهعنوان یک روش قوي جهت تجزیه و تبدیل
برخی تركیبات حساس به نور به مواد غیرمضر مطرح شده
است ).(Nieto et al., 2009
براي سنجش انواع آفالتوكسین روشهاي مختلف
آنالیز دستگاهی از جمله كروماتوگرافی مایع با عملکرد
باال ،(Fani et al., 2014) 1كروماتوگرافی الیه نازک با
كارایی باال( 9فانی و همکاران )2931 ،و االیزا 0وجود دارد
(درگاهی و همکاران .)2939 ،در سالهاي اخیر ،آزمونهایی
بر پایه روش االیزا براي تشخیص آفالتوكسین ارائه
شدهاند .روش االیزا نسبت به سایر روشها داراي مزایاي
بالقوهاي هستند كه از آن جمله میتوان به سادگی،
حساسیت ،هزینه كم و استفاده از مواد شیمیایی ایمنتر
اشاره نمود .مطالعات گسترده روي آفالتوكسینها در مواد
غذایی ،روش االیزا را در مقایسه با روشهاي بسیار دقیق
اما گران قیمت مانند روش هاي ذكر شده و كروماتوگرافی
0
مایع -طیفسنجی جرمی معتبر ساخته است )Chun et
 .(al., 2007هدف از این تحقیق بررسی كارایی طول موج
 933نانومتر اشعه فرابنفش و نور تنگستن در كاهش میزان
آفالتوكسین  B1با دو غلظت اولیه مختلف در محیط آرد
برنج در دو فاصله مختلف از منبع نوري و مقایسه تأثیر
هركدام از آنها بود.

آفالتوكسینها ،گروهی از تركیبات بسیار سمی،
جهشزا و سرطانزا هستند كه عمدتاً توسط قارچهاي
 Aspergillus flavusو Aspergillus parasiticus
تولید میشوند .این قارچها در سراسر جهان در هوا و خاک
یافت شده و میتوانند بافتهاي زنده یا مرده گیاهان و
جانوران را آلوده كنند ).(Amaike and Keller, 2011
تولید این زهرابهها تحت شرایط خاص محیطی از نظر
رطوبت ،دما ،اكسیژن و نیز نوع بستر غذایی قرار دارد .رشد
 A. flavusو تولید آفالتوكسین در شرایط انبار روي
بسترهاي غذایی مختلف از جمله غالت مانند برنج تحت
تأثیر تركیب گازي محیط ،فعالیت آبی ،اسیدیته،
برهمکنشهاي میکروبی و طول مدت انبارداري است .به
عنوان مثال انبارداري در فعالیت آبی  ،5/30دماي  10درجه
سلسیوس و  25درصد اكسیژن (نسبت تعادلی  35:05دي
اكسید كربن :نیتروژن) موجب تولید بیشترین مقدار
آفالتوكسین در  12روز میگردد .این موضوع نشان میدهد
كه قارچ میتواند در اتمسفر غنیشده با دياكسید كربن ،در
حضور گاز اكسیژن رشد كرده و تولید آفالتوكسین نماید.
تحمل و یا مقاومت گونههاي مختلف توكسینزاي قارچ
آسپرژیلوس به سطوح پایین اكسیژن ( )%5/20و مقدارهاي
بیشتر از  20درصد دي اكسید كربن ،به دما و فعالیت آبی
بستگی دارد (مرادي و همکاران .)2930 ،آفالتوكسین ،B1
در بین اعضاي خانواده آفالتوكسین از همه خطرناکتر
است و توسط آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان 2در گروه
 2سرطانزایی قرار گرفته است ).(IARC, 1994
آفالتوكسینها در بسیاري از كشورها و در محصوالت
كشاورزي متعددي از جمله غالت (ذرت ،برنج) ،دانههاي
روغنی (پنبهدانه ،كنجد) و انواع میوههاي آجیلی (پسته،
بادام زمینی ،فندق) شیوع دارد ) .(Sashidhar, 1993وقوع
مکرر این توكسینها در محصوالت كشاورزي اثري منفی
در بهداشت ،ایمنی غذایی و اقتصاد جامعه دارد .جلوگیري از
آلودگی مواد غذایی با قارچهاي توكسینزا به عنوان
منطقیترین و به صرفهترین رویکرد براي پرهیز از این ماده
سمی ،تحت شرایط رایج انبارداري مواد غذایی امکانپذیر

براي تولید آفالتوكسین  B1مورد نیاز براي انجام این

2

1

4

3

High-Performance Liquid Chromatography
Enzyme-linked Immunosorbent Assay

0

مواد و روشها
-

تولید و استخراج آفالتوکسین B1

International Agency for Research on Cancer
High-Performance Thin-Layer Chromatography
5
Liquid Chromatography–Mass Spectrometry

استفاده شد) .(Fani et al., 2014در مرحله اول براي احیا
و خالصسازي قارچ ،جدایه مورد نظر روي محیط سیب
زمینی  -دكستروز  -آگار 2كشت و در دماي  95درجه
سانتیگراد و شرایط تاریکی به مدت پنج روز قرار داده شد.
در مرحله دوم هاگهاي تولیدي قارچ بعد از جمع آوري و
انتقال به آب مقطر سترون ،با استفاده از الم ) Neubauer,
 (HBG, Germanyشمارش گردید و به نمونه  25گرمی
آرد برنج (محصول شركت شاهسوند ،مشهد) ،میزان 1×250
عدد هاگ اضافه گردید .بعد از رساندن رطوبت آرد به %10
با آب مقطر سترون و سپري شدن  25روز در دماي 95°C
و شرایط تاریکی با استفاده از دستگاه انکوباتور (Ehret,
) Emmendingen, Germanyآفالتوكسین  B1مورد نیاز
تولید شد.
 -آمادهسازی نمونهها و پرتودهي

 استخراج آفالتوکسین بعد از پرتودهي و سنجشبه روش طیف سنجي االيزا

بعد از پرتودهی ،نمونهها به ارلنهاي به حجم 105
میلیلیتر منتقل ،مقدار  05میلیلیتر متانول  15درصد
(مجللی ،تهران ،ایران) به آن اضافه و به مدت یک ساعت
در همزن با سرعت 155دور در دقیقه قرار گرفت ،سپس
نمونهها از كاغذ صافی شماره Whatman, Sigma-) 0
 (Aldrich, Germanyعبور داده شدند و محلول شفافی
كه حاوي آفالتوكسین و متانول بود ،بدست آمد .از هر
نمونه رقت  5/52براي استفاده در آزمایش االیزا تهیه
گردید و مراحل بعدي براي تعیین مقدار آفالتوكسین در هر
نمونه طبق دستورالعمل كیت االیزا انجام شد .حد تشخیص
تقریبی ،1نرخ بازیابی 9و واكنش متقابل 0آفالتوكسین  B1با
كیت االیزا مورد استفاده  60 ،2/10 ng/gدرصد و 255
درصد بود ) Ridascreen, R- Biopharm, Darmstadt,
 .( Germanyچگالی نوري هر نمونه براي سنجش كمی
آفالتوكسین بعد از استخراج و انجام واكنش در پلیت ،با
استفاده از دستگاه االیزاخوان Microplate Reader
 BP800, Biohit, Cheshire, ) (Englandدر طول موج
 005نانومتر انجام شد .در نهایت با رسم منحنی استاندارد
غلظت آفالتوكسین موجود در هر نمونه مشخص گردید.
آزمون براي هر نمونه با دوبار تکرار انجام شد.

در این پژوهش ،براي بررسی اثر پرتو فرابنفش و
تنگستن در كاهش آفالتوكسین B1موجود در آرد برنج،
پارامترهایی از قبیل طول موج منابع پرتو ،دما ،رطوبت،
ضخامت آرد برنج ثابت گرفته شد و تنها اثر افزایش زمان
پرتودهی ،غلظت اولیه آفالتوكسین B1و فاصله سطح آرد
برنج از منبع پرتو فرابنفش ،در كاهش آفالتوكسینB1
موجود در آرد برنج مورد بررسی قرار گرفت .نمونههاي ده
گرمی آرد برنج سفید بدون سبوس (محصول شركت
شاهسوند ،مشهد) با رطوبت  0/62درصد در ظروف پتري
ریخته شد ،محلول  055و  2555ng/mlاز آفالتوكسین
تهیه و به هر كدام از ده ظرف پتري ،یک میلیلیتر از هر
غلظت اضافه گردید .در این حالت غلظت نهایی
آفالتوكسین در ده گرم آرد برنج  05و  255 ng/gخواهد
بود .بالفاصله بعد از اضافه كردن محلول آفالتوكسین،
نمونهها در معرض تابش قرار گرفتند و پس از طی مدت
زمان تعیین شده ،استخراج آفالتوكسین انجام گرفت .دو
فاصله  1و  20سانتیمتر از منبع نور و پنج زمان ،15 ،25
 05 ،95و 05دقیقه براي هر آزمایش در نظر گرفته شد
) .(Wang et al., 2016المپ فرابنفش با طول موج 933
نانومتر ) CAMAG UV Cabinet 4, Muttenz,
 (Switzelandو المپ رشتهاي تنگستن  255وات به

رسم نمودارها و برازش دادهها با نرمافزار سیگماپالت
نسخه  20انجام شد .مقایسه غلظت سم در نمونههاي تیمار
و شاهد در دوزها ،زمانها و فاصلههاي مختلف با استفاده از
نرمافزار تجزیه آماري  SASنسخه  3.2در سطح معنیداري
) (P≤0.01توسط آزمون  Duncanمورد مقایسه قرار
گرفت (درگاهی و همکاران.)2939 ،
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پژوهش از جدایه قارچ )A. flavus (ITEM 16499

عنوان منابع پرتو استفاده شد .پتري حاوي آرد برنج مایهزنی
شده با آفالتوكسین بر روي پایههاي با ارتفاع مشخص تا
منبع نور قرار داده شد .پرتودهی در محیط آزمایشگاه و
دماي  10درجه سانتیگراد انجام شد .نمونهها بالفاصله بعد
از اتمام پرتودهی و تا زمان شروع استخراج آفالتوكسین به
یخچال با دماي  6درجه سانتیگراد منتقل گردید.
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يافتهها
 رسم منحني استاندارد و تعیین میزان آفالتوکسیننمونهها

با سنجش چگالی نوري چهار استاندارد آفالتوكسین
كیت االیزا با غلظتهاي  2/90 ،5/00 ،5/50و ،0/50 ng/g
لگاریتمگیري از غلظت و رسم منحنی ،معادله خط براي
سنجش نمونههاي مجهول به دست آمد (شکل  .)2چون
منحنی استاندارد به صورت نیمه لگاریتمی رسم شد بنابراین
با قرار دادن چگالی نوري نمونه بهجاي  ،xغلظت آفالتوكسین
نمونه بر حسب  ng/gاز رابطه )exp(-2.0892x +2.0484
بدست آمد .میزان آفالتوكسین تولیدي در عصاره
استخراجی مرحله اول  00023 ng/gمحاسبه گردید .این
عصاره در دماي  -15درجه سانتیگراد نگهداري و
رقتهاي  05و  255 ng/gمورد نیاز براي مراحل بعدي
آزمایش از این عصاره تهیه گردید.
 پرتودهي فرابنفشمقایسه میزان كاهش آفالتوكسین  B1آرد برنج با غلظت
اولیه  05 ng/gدر فاصله  1و  20سانتیمتري از منبع پرتو
فرابنفش در زمانهاي مختلف نشان داد با افزایش مدت زمان در
معرض نور قرار گرفتن از  25تا  05دقیقه میزان كاهش در
فاصله  1سانتیمتري بین  %13-36و در فاصله  20سانتیمتري
بین  %23-03متغیر بود )( (P≤0.01شکل .)A -1
مقایسه میزان كاهش آفالتوكسین  B1آرد برنج با غلظت
اولیه  255 ng/gدر فاصله  1و  20سانتیمتري از منبع پرتو
فرابنفش در زمانهاي مختلف نشان داد با افزایش مدت زمان در
معرض نور قرار گرفتن از  25تا  05دقیقه میزان كاهش در

فاصله  1سانتیمتري بین  %10-33و در فاصله  20سانتیمتري
بین  %26-03متغیر بود )( .(P≤0.01شکل .)B -1
مقایسه دادههاي به دست آمده نشان داد میزان كاهش
آفالتوكسین  B1در غلظتهاي مختلف و در فاصله ثابت از منبع
نور فرابنفش اختالف معنیداري ندارند )( (P≤0.01شکل -1
 Cو .)D
 -پرتودهي تنگستن

مقایسه میزان كاهش آفالتوكسین  B1آرد برنج با
غلظت اولیه  05 ng/gدر فاصله  1و  20سانتیمتري از منبع
نور تنگستن در زمانهاي مختلف نشان داد با افزایش مدت
زمان در معرض نور قرار گرفتن از  25تا  05دقیقه میزان
كاهش در فاصله  1سانتیمتري بین  %11/23-36و در
فاصله  20سانتیمتري بین  %23/06-00/01متغیر بود
(شکل .)A -9
مقایسه میزان كاهش آفالتوكسین  B1آرد برنج با
غلظت اولیه  255 ng/gدر فاصله  1و  20سانتیمتري از
منبع نور تنگستن در زمانهاي مختلف نشان داد با افزایش
مدت زمان در معرض نور قرار گرفتن از  25تا  05دقیقه
میزان كاهش در فاصله  1سانتیمتري بین  %13-33و در
فاصله  20سانتیمتري بین  %20-00متغیر بود )(P≤0.01
(شکل .)B-9
مقایسه دادههاي به دست آمده نشان داد میزان كاهش
آفالتوكسین  B1در غلظتهاي مختلف و در فاصله ثابت از
منبع نور تنگستن اختالف معنیداري ندارند )(P≤0.01
(شکل  C -9و .)D

شکل  -9منحني استاندارد برای سنجش آفالتوکسین  B1در آرد برنج
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شکل  -2میزان کاهش آفالتوکسین آرد برنج با غلظتهای اولیه  05و  955 ng/gدر فواصل مختلف تا منبع نور فرابنفش

شکل  -3میزان کاهش آفالتوکسین آرد برنج با غلظتهای اولیه  05و  955 ng/gدر فواصل مختلف تا منبع نور تنگستن
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هدف از این تحقیق بررسی كارایی طول موج 933
نانومتر اشعه فرابنفش و نور تنگستن در كاهش میزان
آفالتوكسین  B1با دو غلظت اولیه مختلف در محیط آرد
برنج در دو فاصله مختلف از منبع نوري و مقایسه تأثیر
هركدام از آنها بود .نتایج نشان داد پرتوهاي مورد بررسی
نسبت به تیمارهاي شاهد (بدون پرتودهی و نگهداري شده
در شرایط تاریکی) موجب كاهش معنیدار در میزان
آفالتوكسین اولیه میشوند .كارایی هر دو نوع پرتو در
میزان كاهش آفالتوكسین مشابه یکدیگر و حداكثر 33-33
درصد بود .نتایج نشان داد كه هر چقدر فاصله بین منبع
پرتو و نمونه آرد برنج آلوده كمتر باشد یا به عبارتی شدت
پرتو بیشتر باشد درصد كاهش بیشتري از آفالتوكسین
حاصل میشود ،اما غلظت اولیه آفالتوكسین تاثیر
چشمگیري در توانایی پرتو فرابنفش و تنگستن روي كاهش
آفالتوكسین نشان نداد .مشابه این نتیجه در محیط آبی نیز
گرفته شده است به صورتی كه با افزایش شدت پرتو
فرابنفش درصد كاهش بیشتري از آفالتوكسین B1بدست
آمد اما غلظت اولیه آفالتوكسین تاثیر چندان مهمی روي
 03درصد كاهش آفالتوكسین B1نشان نداد ) Liu et al.,
 .(2010نتایج حاصل از پرتودهی آرد برنج آلوده به
آفالتوكسین با غلظت  05و  255ng/gبا پرتو تنگستن
مشابه نتایج  Nkamaو همکاران ) (است ،بهطوري
كه با افزایش شدت پرتو تنگستن و افزایش دما ،درصد
كاهش آفالتوكسین بیشتر میشود .همچنین در این
پژوهش با افزایش زمان پرتودهی درصد كاهش
آفالتوكسین افزایش مییابد ،به طوري كه بعد از گذشت
 05دقیقه پرتودهی به وسیله پرتو فرابنفش درصد كاهش
آفالتوكسین بیشتر از  35درصد میشود Liu .و همکاران
) (نیز در محیط آبی با افزایش زمان پرتودهی به
وسیله پرتو فرابنفش درصد كاهش بیشتري از آفالتوكسین
 B1را بدست آوردند به طوري كه بعد از گذشت  255دقیقه
پرتودهی آفالتوكسین  B1را حدود  255درصد كاهش
دادند .با افزایش زمان پرتودهی به وسیله نور تنگستن
درصد كاهش آفالتوكسین افزایش مییابد به طوري كه بعد
از  05دقیقه پرتودهی درصد كاهش آفالتوكسین بیش از
 35درصد حاصل شد همانطور كه  Nkamaو همکاران
( )2361نیز با افزایش زمان پرتودهی به وسیله پرتو

تنگستن درصد كاهش بیشتري از آفالتوكسین  B1را
گزارش دادند.
مطالعه تخریب نوري آفالتوكسین  B1در محلول آبی،
تحت اثر پرتو فرابنفش با شدتهاي تابش مختلف و
غلظتهاي اولیه متفاوت آفالتوكسین و نیز سینتیک
تخریب نوري آفالتوكسین  B1در تمامی غلظتها و
شدتها نشان داده است كه كاهش معنیداري بین
غلظتهاي اولیه  1 ،5/1و  0 ng/gمشاهده نمیشود اما
شدتهاي مختلف پرتو اثر معنیداري در كاهش
آفالتوكسین دارد ) .(Liu et al., 2010استفاده از المپ
زنون خطی (در محدوده طول موج  255تا  2255 nmكه
شامل مناطق فرابنفش ،مرئی و مادون قرمز است) براي
بررسی اثر نور پالسی در كاهش آفالتوكسین  B1و B2
موجود در شلتوک و سبوس برنج استفاده گردید و نتایج
نشان داد در فاصله  3سانتیمتر به مدت  65ثانیه 10 ،درصد
كاهش در آفالتوكسین  B1و  93درصد كاهش در
آفالتوكسین  B2اتفاق میافتد .همچنین سبوس برنج تحت
تابش به مدت  20ثانیه 35/9 ،درصد كاهش در
آفالتوكسین  B1و  63/1درصد كاهش در آفالتوكسین B2
را نشان داد ) .(Wang et al., 2016مطالعات متعدد اخیر
نشان داده است طول موج پرتو فرابنفش ،شدت تابش،
زمان پرتودهی ،مقدار رطوبت مواد غذایی ،انواع
آفالتوكسین pH ،و ضخامت مواد غذایی تحت پرتو
فرابنفش به طور قابل توجهی بر توانایی سمزدایی فرابنفش
تاثیر میگذارند ) .(Diao et al., 2015در سال 2363
 Nkamaو همکاران به بررسی اثر شدت نور مرئی در
كاهش آفالتوكسین  B1موجود در آرد برنج پرداختند .آنها از
المپ تنگستن جیوه بهعنوان منبع نور مرئی استفاده كردند.
شدت نور مورد بررسی 221 ،251 ،30 ،00 ،09 ،میکرووات
بر سانتیمتر مربع در دماي متوسط به ترتیب ،01 ،05 ،93
 03و  35درجه سانتیگراد بود .آنها نتیجه گرفتند كه
افزایش شدت نور و افزایش زمان پرتودهی بهعنوان یک اثر
غالب در كاهش سم عمل میكند و غلظت اولیه
آفالتوكسین  B1تاثیري در توانایی نور مرئی در كاهش
آفالتوكسین  B1ندارد .غلظت اولیه آفالتوكسین 995 B1
میکروگرم سم بر كیلوگرم بود كه مشابه نتایج مشاهده شده
با آلودگی اولیه  699میکروگرم سم بر كیلوگرم در برنج بود.
آفالتوكسین  B1داراي یک طیف جذبی با حداكثر طول
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