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نمونههای آلوده  9/15نانوگرم در گرم به دست آمد .باالترین فراوانی نمونههای آلوده مربوط به نانهای
تافتون ماشینی ( )%66/6و لواش ( )%60/6بود ،همچنین بیشترین میزان آلودگی ( 4/93نانوگرم در گرم) در
نمونههای نان لواش مشاهده شد .سطح آلودگی  04نمونه ( )%03/5از مجموع  68نمونه آزمایششده
بیشازحد مجاز ( 9نانوگرم در گرم) تأییدشده در استاندارد اتحادیه اروپا بود.
نتیجهگیری :در این بررسی ،سطح آلودگی به اکراتوکسین  Aدر بخشی از نمونهها ( )%03/5باالتر از حد
مجاز بود ،با توجه به اینکه نان قوت غالب ایرانیان است ،این آلودگی میتواند در درازمدت بر سالمت
مصرفکننده تأثیر نامطلوبی داشته باشد.
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مقدمه
مایکوتوکسین ها گروهی از ترکیبات سمی طبیعی هستند

متابولیت ثانویه برخی گونههای جنس آسپرژیلوس و پنی سیلیوم

که توسط گونههای متعددی از قارچها تولید میگردند (.)1

گزارش نمودند ( .)4مطالعات مختلف نشان میدهد که

مایکوتوکسین ها ازنظر تنوع و ساختمان شیمیایی گروه
پیچیدهای هستند و بهوسیله طیف وسیعی از قارچها تولید

اکراتوکسین  Aتوسط قارچهای پنی سیلیوم وروکوزوم و گونههای
آسپرژیلوس بهویژه آسپرژیلوس اوکراسئوس ،آسپرژیلوس
کربوناریوس و آسپرژیلوس نایجر در مواد غذایی و خوراک دام و

میشوند (.)2

بهویژه در مناطق با آبوهوای سرد و مرطوب تولید میشود (،1

یکی از مهمترین مایکوتوکسین ها اکراتوکسین )OTA( A
است که به دنبال رشد برخی قارچها از جنس پنی سیلیوم و
آسپرژیلوس تولید میشود؛ و اندر مروی در سال 2391
اکراتوکسین  Aرا متابولیت ثانویه قارچ آسپرژیلوس اوکراسئوس

.)6
حضور اکراتوکسین  Aدر طیف وسیعی از مواد غذایی شامل
غالت ،قهوه ،میوههای خشک ،آب انگور و فراوردههای گوشتی
عملآوری و خشکشده گزارششده است بااینوجود غالت و

گزارش نمود ( ،)3بعداً در سال  kabanas 2002و همکاران آن را
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فراوردههای آن از مهمترین منابع آلودگی انسان به این توکسین

مواد و روشها:

شناختهشدهاند ( .)3 ،8 ،7نگهداری نامناسب غالت انباری منشأ

نمونهگیری :مطالعه حاضر توصیفی از نوع میدانی-کاربردی و
جامعه آماری نانهای تولیدشده در شهر شهرکرد میباشد .در این
مطالعه درمجموع تعداد  39نمونه (مطابق مقاالت مرتبط) انواع
نان تولیدی در شهر شهرکرد شامل تافتون ماشینی ،لواش ،تافتون
تنوری ،سنگک ،خانگی ،باگت و صنعتی جمعآوری گردید (جدول
 .)2نمونهگیری بهصورت خوشهای از بیستوپنج نانوایی شهر
شهرکرد صورت پذیرفت .نمونهها از هر نانوایی بهطور تصادفی
ساده جمعآوری شدند .نمونهها در شرایط مناسب در دمای 2
درجه سلسیوس به آزمایشگاه منتقل شد و تا زمان انجام مطالعه
بهصورت منجمد و در شرایط  -23درجه سلسیوس نگهداری شد.

آلودگی غالت و فراوردههای مشتق از آنها مانند نان آلوده به این
توکسین هستند (.)6
اکراتوکسین  Aبا فرمول شیمیایی ،C20H18O6NCl
مهمترین توکسین گروه اکراتوکسین هاست ،آن متیل استری
است که در حاللهای آلی قطبی بهخوبی حل میشود (.)11
موسسه بینالمللی تحقیقات سرطان امریکا ،اکراتوکسین  Aرا در
گروه  Bعوامل سرطانزا قرار داده است ( .)11در بین بیش از 900
مایکوتوکسینی که شناختهشدهاند ،اکراتوکسین  Aمهمترین
مایکوتوکسینی است که خاصیت تراتوژنیک ،نوروتوکسیک،

آمادهسازی نمونهها :به میزان  10گرم از هر نمونه فریز شده
توسط آسیاب برقی (مولینکس فرانسه) آسیاب شد تا یک ترکیب
کامالً همگنی ایجاد شد .سپس پنج گرم از نمونه آسیاب شده به
لولۀ آزمایش منتقل و ده میلیلیتر فسفریک اسید و  20میلیلیتر
دی کلرومتان به آن اضافه گردید .مخلوط حاصله به مدت پنج
دقیقه با دور  2000 ×gسانتریفیوژ شد و الیۀ رویی (اسید
فسفریک) برداشته شد .در ادامه سوسپانسیون حاصله از کاغذ
صافی واتمن  22/1سانتیمتری (ساخت انگلستان) عبور داده شد
و  22میلیلیتر از مایع صافی شده به داخل لولۀ آزمایش دیگر
منتقل و تحت جریان مالیم نیتروژن در  10سلسیوس قرار گرفت
تا تبخیر و خشک شود 2/1 .میلیلیتر بافر استخراجکننده و 2
میلیلیتر هگزان به لولهها اضافه و به مدت  1دقیقه با دور
 2000 ×gسانتریفیوژ شد .الیۀ رویی (هگزان) برداشته شد و در
پایان  10میکرولیتر از الیه زیرین با  200میکرولیتر بافر
رقیقکننده رقیق گردید.

ژنوتوکسیک ،ایمنوتوکسیک و نفروتوکسیک دارد (،13 ،12 ،1
 .)14همچنین برخی مطالعات نشان میدهد که اکراتوکسین

A

نقش مؤثری در فیبروز کلیهها و تومورهای مجاری ادراری مثانه
داشته است ( .)11با توجه به خطرات بالقوه اکراتوکسین  Aدر
سالمت جامعه ،بسیاری از کشورها و دریای آزادمان بینالمللی
حد مجاز پایینی را برای حضور احتمالی این توکسین در مواد
غذایی در نظر گرفتهاند .اتحادیه اروپا حداکثر میزان مجاز
اکراتوکسین را در میوههای خشکشده و قهوه  20نانوگرم در
گرم ،غالت و فراوردههای آن  9نانوگرم در گرم ،آب انگور و
فراوردههای انگور  2نانوگرم در گرم و غذای کودک  0/1نانوگرم
در گرم در نظر گرفته است (.)16
مطالعات متعددی در خارج در کشورهای پرتقال ،اسپانیا،
آلمان ،ایتالیا ،بلژیک ،کره ،ژاپن ،ویتنام ،امریکای جنوبی و شمال
افریقا بر روی آلودگی غالت و مواد غذایی تهیهشده از غالت
مختلف اعم از نان گندم ،برنج ،ذرت و  ،...به اکراتوکسین A

سنجش اکراتوکسین  :Aسطح آلودگی نمونههای آمادهسازی
شده با استفاده از روش الیزا به کمک کیت ریداسکرین ساخت
شرکت بیوفارم آلمان و مطابق دستورالعمل شرکت سازنده کیت
اندازهگیری شد .به این منظور  10میکرولیتر از محلولهای
استاندارد و نمونههای آمادهسازی شده به کمک سمپلر به
حفرههای میکروپلیت اضافه شد 21 .میکرولیتر محلول کونژوگه
اکراتوکسین  A-HRPو  21میکرولیتر محلول آنتیبادی به
حفرههای میکروپلیت اضافه شد و سپس به مدت یک ساعت به
دور از نور و در دمای  20-21درجه سلسیوس نگهداری شد.
سپس مایع موجود در میکروپلیت خارجشده و با ضربه زدن مالیم

صورت گرفته است ( ،)17-26لیکن در ایران مطالعات محدودی
بر روی غالت عرضهشده در فروشگاههای شهر تهران در سال 33
انجامگرفته است ( .)27با توجه به اینکه اطالعات کمی در
خصوص آلودگی مواد غذایی به اکراتوکسین  Aدر ایران وجود
دارد و از طرفی بر اساس مطالعات کتابخانهای گزارش مدون و
ثبتشدهای از میزان و سطح آلودگی نان به این مایکوتوکسین در
ایران مشاهده نشده است ،مطالعه حاضر به بررسی وضعیت
آلودگی یکی از پرمصرفترین اقالم مصرفی خانوارهای ایرانی در
استان چهارمحال و بختیاری به اکراتوکسین  Aمیپردازد.
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اکراتوکسین  Aدر نان لواش مشاهده شد (جدول  ،)2هرچند
درمجموع بر اساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ،هیچ اختالف
آماری معنیداری بین سطوح آلودگی در نمونههای نان
موردبررسی مشاهده نشد.

به میکروپلیت و قرار دادن آن به شکل وارونه بر روی کاغذهای
جاذب الرطوبه مایع موجود در حفرهها بهطور کامل تخلیه شد،
سپس همه حفرهها با  210میکرولیتر بافر مخصوص شستشو
گردید (عمل شستشو دو بار تکرار گردید) و هر بار بعد از تخلیه
مایع شستشو میکروپلیت بهطور وارونه بر روی چندالیه
دستمالکاغذی قرار میگرفت تا کامالً باقیمانده آب شستشو
خارج شود به این ترتیب موادی که بعد از این مدت در واکنش
شرکت نکردهاند خارج میشوند .سپس  200میکرولیتر سوبسترا
به حفره اضافه شد و میکروپلیت به مدت  90دقیقه در دمای
 20-21درجه سلسیوس انکوبه گردید .درنهایت برای توقف
واکنش محلول قطع واکنش به مقدار  200میکرولیتر به حفرهها
اضافه شد و میزان جذب هر نمونه با قرائت کننده الیزا ( England
 )State Fax2000در طولموج  210نانومتر قرائت و اطالعات
مربوط به میزان جذب هر حفره به تفکیک ثبت شد .با کسر
میزان جذب نمونهها و استانداردها بر میزان جذب استاندارد صفر،
ضربدر  ، 200درصد جذب به دست آمد .بر اساس درصد جذب
نمونههای استاندارد و میزان اکراتوکسین  Aموجود در نمونهها،
منحنی استاندارد کالیبراسیون رسم شد و به دنبال آن بر اساس
درصد جذب هر نمونه و انطباق با منحنی کالیبراسیون میزان
اکراتوکسین  Aهر نمونه در مقیاس نانوگرم در گرم به دست آمد.

جدول  :2وضعیت آلودگی انواع نان موجود در شهرکرد به اکراتوکسین A
تعداد

میانگین مقدار

نمونههای

اکراتوکسین در نمونهها

آلوده (درصد)

(نانوگرم در گرم)

9

)88/8( 8

2/06

3/22

لواش

11

)81/8( 9

2/75

1/50

بربری

16

)26( 2

3/63

1/23

سنگک

12

)21/5( 7

6/02

6/31

باگت

9

)33/3( 3

1/63

6/27

خانگی

17

)26( 0

2/73

1/36

13

)01/7( 8

3/92

3/32

صنعتی

5

)28/0( 2

6/55

6/17

مجموع

80

)72/3( 27

2/01

1/25

نوع نان

تافتون
ماشینی

تافتون
تنوری

تعداد
نمونه

انحراف
معیار

تیمار با سود همانند روش انتشار فعالیت ضد میکروبی را به
صفر رسانید.

تجزیهوتحلیل آماری:
یافتههای بهدستآمده از آزمایش و اطالعات جمعآوریشده
با نرمافزار  SPSS 18و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه جهت
مقایسه میزان اکراتوکسین در انواع نمونههای نان و درصد
آلودگی ،آزمون توکی باهدف بررسی اختالف زوجی دوبهدو
گزینهها و آزمون نسبت جهت مقایسه درصد آلودگی نمونههای
نان در مطالعه حاضر و مطالعات مشابه مورد تجزیهوتحلیل آماری
قرار گرفت.

بحث
اکراتوکسین  Aیکی از مایکوتوکسین های تولیدی توسط
قارچهای آسپرژیلوس و پنی سیلیوم میباشد .اسپور این قارچها
بهطور وسیعی در محیط پراکنده است و بسیاری از مواد غذایی
خصوصاً غالت به این قارچها آلوده میشوند ( .)28 ،11مطالعه
حاضر نشان داد که بیش از  %10از نمونه نانهای موردبررسی در
شهر شهرکرد از استان چهارمحال و بختیاری ،آلوده به
اکراتوکسین  Aمیباشد و سطح آلودگی در نمونههای آلوده در
محدودۀ وسیعی مابین  0/23تا  20/97نانوگرم در گرم متغیر
است .نتایج این بخش از مطالعه مطابق مطالعات انجامشده در

یافتهها
نتایج این مطالعه نشان داد درمجموع  21نمونه ( )%12/9از
 39نمونه بررسیشده حامل اکراتوکسین  Aدر محدوده بین 0/23
تا  20/97نانوگرم در گرم میباشد .در بررسی وضعیت آلودگی 3
نوع نان (شامل نان سنگک ،بربری ،تافتون ،لواش ،صنعتی،
خانگی ،باگت و ماشینی) به اکراتوکسین  Aبیشترین فراوانی
نمونههای آلوده مربوط به نانهای تافتون ماشینی ( )%33/3و
لواش ( )%32/3بود ،همچنین باالترین سطح آلودگی به

مجارستان ،آلمان و اسپانیا ست ()31 ،31 ،23؛ اما سطح آلودگی
در مقایسه با مطالعات  Gelisingاز لهستان Powoloik ،از
یوگسالوی و  Abozeidاز عربستان بیشتر بوده است (.)32 ،8 ،2
 Abosoumمیزان وقوع آلودگی نان را به اکراتوکسین  Aبه روش
کروماتوگرافی با الیه نازک مورد ارزیابی قرارداد و نشان داد ،تنها
22
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نکته آخر اینکه در این بررسی یکی از اهداف مطالعه ،مقایسه
آلودگی انواع نانهای مصرفی به سم اکراتوکسین  Aبود که در
عمل اختالف معنیداری در آنها مشاهده نشد که دالیل مختلفی
میتواند داشته باشد :یکی اینکه میتواند تعداد کم نمونه
تهیهشده از هر نوع نان باشد و الزم است در آینده بررسی
جامعتری صورت گیرد ،در بررسی حاضر به دلیل محدودیت
زمانی و هزینهای امکان بررسی نمونههای بیشتر نبود ،همچنین
دلیل دیگر میتواند سوبسترای نان که در حقیقت گندم است،
باشد در بررسی حاضر به نوع گندم یا آرد تهیهشده ،روش
نگهداری و مدت نگهداری آرد یا گندم مصرفی توجه نشد،
بررسیها نشان داده است که قارچهای مولد اکراتوکسین اغلب در
زمان نگهداری و انبار نمودن غالت باعث آلودگی و تولید

 9نمونه از  10نمونه بررسیشده حامل اکراتوکسین  Aاست،
سطح آلودگی نمونههای آلوده در بررسی اسبوم 2/3 ،0/22 ،و
 0/23میکروگرم در گرم گزارششده است ()33؛ که معرف این
است که گرچه درصد آلودگی نمونهها در این مطالعه بسیار
پایینتر از مطالعه حاضر بوده است بااینوجود سطح آلودگی
نمونههای مثبت بامطالعه حاضر بسیار مشابه است.
در بررسی  Writerو همکاران در اتریش ،از  900نمونه ماده
غذایی بررسیشده به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
( ،)HPLCدرصد آلودگی  92درصد و محدودۀ آلودگی بین 0/02
تا  2/03نانوگرم در گرم گزارششده است ( .)34بررسی  Bntoو
همکاران در کشور پرتغال حاکی از آن است که بیش از %10
نمونهها به اکرا توکسین  Aآلوده هستند .همچنین سطح آلودگی
 0/23نانوگرم در گرم گزارششده است .نتایج این مطالعات بهطور

اکراتوکسین  Aدر آنها میشوند (.)23
همانطور که در مطالعه حاضر مشاهده گردید ،سطح آلودگی
به اکراتوکسین  Aدر  %27/2نمونهها باالتر از حد مجاز بود ،با
توجه به اینکه نان قوت غالب ایرانیان است و درصد باالیی از
انرژی و مواد معدنی موردنیاز انسان در ایران از این فرآورده
غذایی بابرکت تأمین میشود ،این آلودگی میتواند در درازمدت
بر سالمت مصرفکننده تأثیر نامطلوبی داشته باشد .لذا رعایت
اصول بهداشت و ایمنی در طول فرآیند بهداشت ،نگهداری و
حملونقل گندم و آرد جهت کاهش آلودگی گندم و آرد به
قارچها و به دنبال آن توکسین های قارچی توصیه میشود.
همچنین مصرف سریع و بهموقع آرد میتواند در کاهش آلودگی
قارچی و توکسین های آن مؤثر باشد .از طرفی پایش منظم و
دقیق نمونههای گندم ،آرد و نانهای عرضهشده در استانهای
مختلف کشور پیشنهاد میگردد .در پایان توصیه میشود در
مطالعات بعدی به دنبال عمل مشتق سازی اکراتوکسین  ،Aاز
روش  HPLCهمراه با ردیاب فلورسنت جهت بررسی آلودگی
استفاده گردد.

معنیداری بامطالعه حاضر مطابقت دارد ( jan .)6و همکاران در
بررسی دیگر در کشور مراکش بر روی نان گندم و ذرت نشان
دادند که  %22/3از انواع نان گندم و  %70از انواع نان ذرت به
اکراتوکسین  Aآلوده هستند ( .)18اگرچه درصد آلودگی نمونهها
در این مطالعه مشابه مطالعه حاضر است اما سطح آلودگی
نمونههای آلوده بیشتر از مطالعه حاضر بود .همچنین مطالعه
حاضر در مقایسه با بررسی زینالدین و همکاران از مراکش بر
روی  200نمونه نان گندم درصد و میزان آلودگی کمتری را
نشان داد (.)12
 Mah tabaniو همکاران در سال  2933در بررسی بر روی
غالت عرضهشده در فروشگاههای شهر تهران و سنجش به روش
 HPLCمیزان آلودگی به اکراتوکسین را صفر گزارش نمودند
( .)27درمجموع نتایج مطالعه حاضر و مقایسه آن با مطالعات
مشابه نشان میدهد وضعیت آلودگی مواد غذایی در مناطق
مختلف بسیار متفاوت بوده است .علت این امر را میتوان به
موقعیت جغرافیایی متفاوت و نهایتاً آبوهوای متفاوت نسبت داد.
عالوه بر آن سطح بهداشت و رعایت اصول کیفی در طول فرآیند
برداشت غالت ،نگهداری و حملونقل نیز نقش مؤثری در رشد
قارچ بر روی غالت دارد .همچنین فرآیند آسیاب گندم و
نگهداری صحیح آرد تا زمان مصرف نیز میتواند یکی دیگر از
فاکتورهای مؤثر بر میزان آلودگی آرد به اکراتوکسین  Aباشد

تقدیر و تشکر
از کلیه عزیزانی که در انجام این پروژه ما را یاری نمودند،
کمال تشکر و سپاسگزاری را مینماییم.

(.)31 ،12
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A, an update. Chem Biol Interact. 2006; 159: 1846.
11. International Agency for Research on Cancer
(IARC). Summary of data reported and evalution,
Naturally occurring aflatoxins. 1993; 56: 245.
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