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Background and Aims: Aflatoxins are a large group of mycotoxins and secondary
metabolites of Aspergillus fungal species. aflR The interfering genes group in the transcription
and production of aflatoxin plays an important role in Aspergillus fungi. In this study, the
molecular identity of aflatoxigenic Aspergillus spp. in fresh pistachios in Sirjan city was
investigated.
Materials and Methods: In This study 100 samples of fungal infected pistachio were
purposefully collected from pistachio warehouses in Sirjan city. Samples were transferred to the
sabouraud dextrose broth medium. The positive control used in this study were generator genes
of aflatoxin in Aspergillus strains and negative control were non Aspergillus fungal strains and
non aflatoxic Aspergillus. DNA extraction were performed by kit and PCR method was used for
identification of AflR gene in samples of fungal infected pistachio warehouses for confirmation
of the presence of the generator genes of aflatoxin.
Results: Molecular results showed that among 100 samples of fresh pistachio nuts that
were purposefully selected, there were 10 healthy samples, and in 64 Aspergillus fungi ones, 18
samples contained pencillium, 1 sample mucor, 5 sample Saprophytic and 2 samples contained
unknown fungal infection. Among Aspergillus, only in 7 cases were regulatory gene of aflatoxin.
Conclusions: By studying this subject, factors affecting on ways to reduce aflatoxin can
be found. Since most countries are sensitive on the issue of aflatoxin in terms of health, this
research can play an important role in the ways of increasing exports to countries.

Email:
babakkheirkhah@yahoo.com
Use your device to scan
and read the article online

Keywords: Aspergillus, Aflatoxin , Polymerase Chain Reaction

Copyright © 2018 Iranian Journal of Medical Microbiology. All rights reserved.

How to cite this article:

Salehi Z, Kheirkhah B, Masoumalinejad Z, Zinatizadeh M R. Identification of aflR Gene in Aflatoxigenic
Aspergillus Isolated from Pistachio Kernel of Sirjan Region Using Molecular Method. Iran J Med Microbiol.
2018; 12 (1): 43-50

 مجله میکروب شناسی پزشکی ایرانMajallah-i mīkrub/shināsī-i pizishkī-i Īrān.

43

مجله میکروبشناسی پزشکی ایران

مقاله

سال  – 12شماره  – 1فروردین-اردیبهشت 1397

پژوهشی

Journal homepage: www.ijmm.ir

شناسایی ژن  aflRدر قارچ آسپرژیلوس مولد افالتوکسین جداشده از مغز پسته در منطقۀ
سیرجان با استفاده از روش  PCRدر سال 1395
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چکیده
زمینه و هدف:

افالتوکسینها گروه بزرگی از مایکوتوکسینها و متابولیتهای ثانویه از گونههای قارچ آسپرژیلوس هستند.

 aflRگروهی از ژنهای مداخلهکننده در نسخهبرداری و تولید آفالتوکسین در قارچهای آسپرژیلوس هستند .در این مطالعه هویت
مولکولی قارچ آسپرژیلوس مولد سم افالتوکسین در پستههای تازۀ شهرستان سیرجان بررسی شد.
مواد و روشکار :تعداد  100نمونه پستۀ آلوده به قارچ از انبارهای پسته در شهرستان سیرجان به روش هدفمند اخذ شد.
نمونهها به محیط کشت سابورو دکستروز براث منتقل شدند .کنترل مثبت استفادهشده در این پژوهش ،سویه قارچ آسپرژیلوس مولد
سم افالتوکسین و کنترل منفی سوشقارچی غیر آسپرژیلوس و آسپرژیلوسهای غیر آفالتوکسیک بودند .استخراج  DNAبا استفاده از
کیت و از  PCRبرای شناسایی ژن  aflRدر نمونههای آلوده به قارچ انبارهای پسته استفاده شد.

یافتهها:

از بین  100نمونه مغز پستۀ تازه که بهصورت هدفمند انتخاب شده بودند 10 ،نمونهمورد سالم  64نمونه آلوده به

قارچهای آسپرژیلوس 18 ،نمونه آلوده به قارچ پنیسلیوم 1 ،مورد موکور 5 ،نمونه ساپروفیت و  2مورد آلودگی قارچی ناشناخته گزارش
شد .از بین آسپرژیلوسها فقط در  7مورد ژن تنظیمی مولد افالتوکسین حضور داشت.

نتیجهگیری:

در بسیاری از کشورها آلودگی پسته به آفالتوکسین به مقادیر مختلف وجود دارد ،که می تواند تهدید کننده ی

سالمت جامعه باشد . .بهترین اقدام برای جلوگیری از پیامدها و کاهش آفالتوکسین در پسته ،نظارت و کنترل بر تولید ،نگهداری و
توزیع آن ها و تشخیص آلودگی توسط تکنیک های دقیق مولکولی است .هم چنین ایجاد شرایط ایده آل برای به حداقل رساندن
آلودگی امری الزم برای سالمت مصرف کنندگان است.

کلمات کلیدی : :آسپرژیلوس ،آفالتوکسین ،واکنش زنجیرهای پلیمراز
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
( .)3آلودگی پسته به گونههای قارچ آسپرژیلوس و مایکوتوکسین-

پسته یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی و باغی ایران
است و استان کرمان بیشترین سطح زیر کشت تولید پسته در

های آن ،مهمترین معضل در زمینۀ مصرف و صادرات این محصول

کشور را دارد ( .)1برطبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل

محسوب میشود (.)4

متحد(فائو) ،ایران بزرگترین تولیدکنندۀ پسته در دنیا است (.)2

آفالتوکسینها گروهی از مایکوتوکسینها و متابولیسمهای
ثانویه با اثرات سمی ،سرطانزایی و جهشزایی هستند که بهطور
از گونههای آسپرژیلوس ( Aspergillus flavus,
عمده

این محصول مقام دوم صادرات غیر نفتی کشور را بعد از فرش به
خود اختصاص داده است .بههمین دلیل پستۀ ایران در بین
محصوالت صادراتی و ارزآور کشور اهمیت خاصی داشته که باید
برای حفظ و ارتقاء موقعیت جهانی آن تالش بیشتری انجام داد

Aspergillus parasiticus, Aspergillus nomius, Aspergillus

 )ochraceoroseusتولید میشوند .عالوهبراین بیش از  50گونۀ
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دیگر از قارچهای رشتهای شامل چندین گونه از

Penicillium

و  Choetominumنیز آفالتوکسین تولید میکنند (.)5،6
توکسینها بهعنوان عوامل زیستی شناخته شدهاند که در مقادیر
بسیار کم میتوانند برای موجودات زنده ازجمله انسانها و حیوانات
خطرناک و اغلب کشنده باشند و از دست دادن زمان میتواند
صدمات جبرانناپذیری وارد کند ( .)7افالتوکسینها اثرات
استروژنی روی انسان و حیوان دارند (.)8،9
آلودگی میوههای پسته به قارچهای تولیدکنندۀ این
توکسین ،از باغها شروع شده و پس از برداشت درهنگام درجه-
بندی پستهها با آب ،میزان آلودگی به اسپور قارچهای مزبور بهطور

آموزش مردم از خطر رژیم غذایی آلودگی افالتوکسین،
برداشت زودهنگام ،خشککردن ،بهداشت محیط ،بهبود ساختار
ذخیرهسازی و کنترل بیولوژیکی باید انجام شود .همچنین در یکی
از تحقیقات بهعملآمده ،بهنظر میرسد کمبود پروتئین ،ظرفیت
کبد را برای سمزدایی افالتوکسین کاهش میدهد (.)21
با توجه به اهمیت اقتصادی و بهداشتی آفالتوکسینها ،هدف
از انجام این تحقیق شناسایی ژن  aflRدر قارچ آسپرژیلوس مولد
افالتوکسین جداشده از مغز پسته در منطقۀ سیرجان در سال
 1395با استفاده از روش مولکولی است.
مواد و روشها
نمونهبرداری و ﺟامعۀ مﻄالعهشده

چشمگیری افزایش مییابد ( .)10شناسایی و تشخیص بیوشیمیایی
آنزیمهای دخیل در چرخۀ متابولیکی بیوسنتز آفالتوکسین به
جداسازی ژنهای مسئول در تولید این آنزیمها وابسته است (.)11
تعداد  25ژنی که در بیوسنتز آفالتوکسین شرکت دارند ،در ناحیۀ
 75کیلو بازی از  DNAبر روی کروموزوم گروهبندی شدهاند (.)6
نقش ژن ( aflRژن محافظتشده) در تنظیم تولید آفالتوکسین به
اثبات رسیده است ( .)12این ژن اختصاصی تنظیمکنندۀ مثبت
مسیر تولید آفالتوکسین ،سبب فعال شدن رونویسی اکثر ژنها
می شود .اضافه کردن یک نسخۀ دیگر از این ژن سبب تولید
مضاعف مواد حد واسط در بیوسنتز آفالتوکسین میشود (.)13
رونویسی ژنهای مسیر بیوسنتز آفالتوکسین با اتصال پروتئین
 AFLRبه توالی پالیندرومیک در ناحیۀ پروموتور ژنهای
ساختمانی در  A.flavusفعال میشود ( .)6عالوهبراین ،ژنهای
دیگری( cypX, cypA, moxY aflTو  )ordBنیز در مسیر بیوسنتز
آفالتوکسین یافت شدهاند aflT :که یک پروتئین متصلشونده به
غشاء را کد میکند و به نظر میرسد در ترشح آفالتوکسین مؤثر
باشد ()12؛ عملکرد ژنهای  cypX, cypA, moxYو  ordBهنوز

در این مطالعۀ مقطعی در سال  1395برای تهیه و
جمعآوری نمونههای آلوده به قارچ در انبارهای پسته شهرستان
سیرجان به طور تصادفی  ،تعداد  100نمونه اخذ شد .مغز پستهها
در ظروف استریلِ از قبل تهیهشده قرار گرفتند و در دمای  4˚Cبه
آزمایشگاه انتقال یافتند.
در آزمایشگاه نمونهها به محیط کشت سابروز دکستروز براث
منتقل شدند ،که محیطی غنی و عمومی برای رشد اکثر قارچها
است .با افزودن کلرامفنیکل به این محیط ،رشد باکتریها در آن
متوقف شد .نمونهها بهمدت  48ساعت در دمای  28-30˚Cگرم-
خانهگذاری شدند.
آزمایش قارچشناسی
نمونهها را بهخوبی در محیط سابروز دکستروز براث شیک
کرده و سپس مقداری از آن روی محیط رز بنگال آگار( Merck
 ) Co. Germanyریخته شد و در انکوباتور تحت حرارت ،رطوبت و
تاریکی قرار گرفت .مدت زمان نگهداری  7تا  10روز در نظر گرفته
شد.
ﺟداسازی و خالصسازی قارچها

ناشناخته است (.)13،15
بهمنظور ارزیابی کیفیت مواد غذایی و نیز بررسی حضور
مایکوتوکسینها ،شناسایی قارچهای توکسینزا امری ضروری است
( .)16روشهای مرسوم برای تشخیص قارچها در مواد غذایی
براساس روشهای مبتنی بر کشت و مطالعات میکروسکوپی،
نیازمند کار آزمایشگاهی فشرده بوده و بسیار وقتگیر هستند (،17
 .)18اخیراً روشهای مولکولی مثل واکنش زنجیرهای پلیمراز
( )PCRبهدلیل حساسیت باال ،اختصاصی و سریع بودن ،تبدیل به
یک ابزار مقتدر برای تشخیص قارچهای توکسینزا شده اند
(.)19،20

جداسازی ایزولههای قارچی با استفاده از محیط کشت PDA

( ) Merck Co. Germanyصورت گرفت .بهمنظور خالصسازی
ایزولههای قارچی از روش سینگل اسپور استفاده شد .بدینصورت-
که با آنس سوزنی ظریف میزان کمی از اسپور قارچی به لولۀ
محتوی آب مقطر استریل منتقل و سپس بهوسیلۀ الم توما رقت
آن محاسبه شد .پس از تهیۀ رقتی مناسب ،قطرهای از
سوسپانسیون حاصل به محیط کشت واتر آگار ( Merck Co.
 )Germanyانتقال یافت .پس از گذشت  12الی  25ساعت ،از
کلنی رشدیافته بر روی محیط واتر آگار ،به محیط کشت  PDAکه
قبال در پلیت استریل ریخته و سرد شده بود ،در  3نقطه منتقل
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PCR

شده و بهمدت  4روز در دمای  24˚Cگرمخانهگذاری شد .درنهایت
براساس خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی گونههای
آسپرژیلوس شناسایی شدند.

بهمنظور شناسایی ژن  aflRدر نمونههای آلوده به قارچ در
انبارهای پسته از روش  PCRاستفاده شد .در این روش با استفاده
از کیت ( Mastermixسیناژن ،ایران) تهیه و  PCRانجام شد .توالی

رسوبگیری و استخراج DNA

پرایمرهای استفادهشده در جدول  1ذکر شده است ( .)22برای

ال در سرم فیزیولوژی مخلوط شد تا اسپورها و
نمونه کام ً
تکههای میسیلیوم بهخوبی در سرتاسر محیط پخش شوند .سپس
حدود  1 MLاز نمونه به میکروتیوپ  1/5 MLمنتقل و بهمدت
 15دقیقه در دور  5000rpmسانتریفوژ شد .سپس محلول رویی
تخلیه شده ،حدود  100 µLرسوب در ته لوله باقی ماند و مراحل

انجام  PCRدر حجم نهایی  12/5 µL ،25µLمسترمیکس2 µL ،
از  DNAباکتری (با غلظت  1/9نانوگرم)  1 µL ،از پرایمرها
( )100pmolو  8/5 µLآب مقطر استریل بهکار رفت .همچنین در
جدول  2واکنش  PCRطبق برنامۀ مربوطه انجام شد.
آنالیز آماری دادهها با استفاده از تست آماری  ANOVAبا
نرمافزار  SPSSورژن  18انجام گرفت.

استخراج  DNAروی رسوب انجام گرفت ( .)22استخراج  DNAبا
استفاده از کیت (شرکت سیناژن) انجام شد .کنترل مثبت
استفادهشده در این پژوهش ،سویۀ قارچ آسپرژیلوس مولد سم
افالتوکسین) ) PTCC 5006(IR6بود که از دانشکدۀ بهداشت
دانشگاه تهران اخذ شد.

ﺟدول  .1توالیهای نوکلئوتیدی و آغازگر استفادهشده در تشخیص آسپرژیلوس مولد سم ()22
product size

Sequence 5 ́ to 3

Target

1032 bp

F: 5/-TATCTCCCCCCGGGCATCTCCCGG-3/
R: 5/- GTCGGCGCCACGCACTGGGTTGGGG -3/

aflR

Fungus
Aspergillus

ﺟدول  .2برنامۀ درﺟۀ حرارت و زمان برای PCR
Stage name

Temperatures

period of time

cycles

First Denaturation

94 ºC

10 min

1

Second Denaturation

94 ºC

1 min

Primer Annealing

65 ºC

2min

First Extension

72 ºC

2min

Final Extension

72 ºC

5 min

یافتهها
از  100نمونه پستههایی که از لحاظ خواص ظاهری ،سیاهی
و لکهدار شدن مغز مشکوک به آلودگی قارچی بودند ،پس از کشت
روی محیط و مشاهدۀ کلنیها و خواص میکروسکوپی 90 ،مورد
آلوده ( )%90و  10مورد ( )%10فاقد آلودگی بودند .براساس روش
ذکر شده در فصل مواد و روشها ،کلنیهای آسپرژیلوس به شکل
سفیدرنگ ،برجسته و ابریشکل در محیط رزبنگال مشاهده شدند.

35
1

هاگها برداشته شده و در محیط دوم بهصورت خطی کشت داده
شدند تا خالصسازی کلنیها بهطور کامل انجام شود.
در شکل  2کلنیهای رشدکردۀ در محیط رزبنگال کلنیهای
برجستۀ سفید ،ابری و با مشاهدۀ میکروسکوپی هیچگونه کلنی
دیگری که مشکوک به رشد سایر قارچها باشد ،مشاهده نشد.
درصورتیکه کلنی مشکوکی دال بر رشد قارچ دیگری بهچشم می-
خورد ،آن پلیت حذف میشد.

در شکل  1کلنیهای انبوه آسپرژیلوس را در محیط مذکور
نشان میدهد .پس از این از کلنیهای رشدکرده در محیط اول
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شکل  .1رشد کلنیهای آسپرژیلوس در محیط رزبنگال
آگار

شکل  .3تصویر ژل الکتروفورز محصول  PCRبا استفاده
از آغازگر aflR

بحث

شکل .2رشد کلنیهای آسپرژیلوس در محیط مجدد
رزبنگال آگار
در کشت اول که روی محیط رزبنگال صورت گرفت ،قارچ-
های دیگری غیر از آسپرژیلوس مشاهده شدند .از  100نمونه
پستهای که آزمایش شدند 90 ،مورد آلوده به قارچهای دیگری
مثل آسپرژیلوس ،موکور ،پنیسلیوم و قارچهای ساپروفیت بودند.
بنابراین ،از  90نمونۀ آلوده 64 ،نمونه آسپرژیلوس 18 ،مورد
پنیسلیوم 3 ،مورد قارچ موکور 5 ،مورد ساپروفیت و  10مورد
آلودگی قارچی ناشناخته بود.
نتایج مولکولی
پرایمری که در این مطالعه برای بررسی ژن مولد
افالتوکسین استفاده شد(جدول  ،)1با توالی فوروارد و ریورس
تکثیر کننده ژن تنظیم کننده سنتز افالتوکسین ( )aflrبود (.)22
از  64نمونۀ آسپرژیلوس بدست آمده از پسته 7 ،نمونه واجد ژن
مولد افالتوکسین و  57نمونه فاقد این ژن بودند (جدول .)3
از کل  100نمونۀ آزمایش شده %7 ،از نمونهها واجد ژن
مولد افالتوکسین بوده و از میان کل نمونههای آلوده به قارچ
آسپرژیلوس فقط  %10/93ژن مولد افالتوکسین داشتند.

با توجه به اینکه فرآیند آلودگی به قارچ آسپرژیلوس و
افالتوکسین از پیچیدگی بسیار زیادی برخوردار است ،بهگونهایکه
در بسیاری از موارد نابودسازی یا حتی کنترل آلودگی بـه
توکسـین ،اتخـاذ چندین رویکرد و روش مختلف را طلب میکند؛
لـذا انجـام فعالیتهای تحقیقاتی درخصوص شناسایی ارقام مقـاوم
محصـوالت مختلـف به قارچ آسپرژیلوس و افالتوکسین و همچنین
مطالعه در زمینۀ تأثیرات فیزیکوشیمیایی پوستۀ مغز پسته در
جلـوگیری از رشـد قـارچ و تولیـد توکسین میتواند مبنای
مناسبی برای کنترل آلودگی آفالتوکسـین فراهم کند.
بهاینمنظور در اکثر نقاط جهان تحقیقات گسترده و وسیعی
برای شناسایی ارقـام مقـاوم محصـوالت زراعـی و بـاغی ،به قارچ
آسپرژیلوس و آفالتوکسین و بررسی مکانیسمهای مقاومـت آنها
درحال انجام است ،که نتایﺞ موفقیتآمیزی نیز از آنها گزارش
میشود (.)23
مغز پستۀ تازه بهعنوان یکی از مهمترین خشکبار جهان،
معروف به طالی سبز ،در صنعت مواد غذایی و در صنعت لوازم
آرایشی بهکار میرود و از لحاظ صادرات جزء بزرگترین صادرات
غیر نفتی در جهان است .در این مطالعه ،مغز پستۀ شهرستان
سیرجان که منبع اصلی تولید این محصول در جهان محسوب می-
شود ،از نظر آلودگی قارچی و حضور ژن تنظیم کننده تولید
افالتوکسین بررسی شد.
افالتوکسینها گروه بزرگی از مایکوتوکسینها را تشکیل
میدهند .متابولیتهای ثانویه با اثرات سمی ،سرطانزایی و
جهشزایی هستند که بهطور عمده ازسوی گونههای آسپرژیلوس
فالووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید میشوند ( .)24عوامل
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محیطی مختلف مثل درجۀ حرارت و رطوبت نسبی مهمترین
فاکتورهای مؤثر در تولید آفالتوکسین هستند .تولید بهینۀ
آفالتوکسین در دامنۀ دمایی  28- 35˚Cاست ( .)25مطالعات
انجامشده نشان دادهاند که درجۀ حرارت و رطوبت نسبی بهینه
برای تولید افالتوکسین در پسته و فندق  25-30˚Cو %97-99
است (.)26،27
در مطالعهای که  Mojtahediو همکاران بر روی پستۀ ایران
انجام دادند ،فلور قارچ اصلی روی میوۀ پسته آسپرژیلوس معرفی
شد .در این تحقیق 13 ،گونه آسپرژیلوس از میوههای پسته
گزارش شدند که گونۀ غالب  A. nigerگزارش شد ( .)28در
مطالعه حاضر به بررسی گونه آسپرژیلوس پرداخته نشده و هدف
شناسایی ژن  aflRدر قارچ آسپرژیلوس مولد افالتوکسین بوده
است ولی می توان در تحقیقات بعدی به بررسی گونه غالب نیز
پرداخته شود.
 Rahimiو همکاران نیز بیش از  230جدایۀ قارچی از میوه-
های پستۀ باغهای اصفهان ،کرمان و رفسنجان ،انبارها و همچنین
نخالههای پستۀ ریخته شده در باغهای مختلف بهدست آوردند که
براساس مطالعات مورفولوژیکی 170 ،جدایه متعلق به گونههای
مختلف آسپرژیلوس بودند ،که ازایننظر با یافتۀ این آزمایش
همسویی دارد .در میان آسپرژیلوسهای جمعآوری شده از باغهای
پسته A.niger ،بیشترین فراوانی را داشت و پس از آن ، A.flavus
 A.terreusو  A.ochraceusقرار داشتند (.)29
در مطالعه  Mimouneو همکاران فراوانترین قارچهای
جداشده از نمونههای پسته و همچنین در بادام و کنجد بهترتیب
آسپرژیلوس با  %84/69و پنیسلیوم با  %9/3و موکور با %4/48
بوده که آسپرژیلوس رایﺞترین جنس قارچ است و ازایننظر با نتایﺞ
تحقیق حاضر همسویی دارد ( .)30این نتایﺞ نشان میدهند که
آسپرژیلوس تولیدکنندۀ آفالتوکسین است و بیشتر بهعنوان قارچ-
های انباری محسوب میشود و در شرایطی که رطوبت و درجۀ
حرارت باال هستند ،تکثیر پیدا میکند .بهطورکلی تولید
آفالتوکسین ازسوی فاکتورهای مختلفی مثل ویژگیهای ژنتیکی
قارچهای مولد و محیط فیزیکوشیمیایی که در آن رشد میکنند،
تحتتأثیر قرار میگیرد.
در تحقیقی که ازسوی  Najafiو همکاران روی نمونههای
پسته صورت گرفت ،با استفاده از ژن تنظیمی مسیر بیوسنتز
آفالتوکسین ) PCR ،)aflRاختصاصی بهمنظور شناسایی جدایههای
توکسینزا به کمک دو آغازگر  aflR .1و  aflR .2انجام شد ،که

درتمامی جدایههای جداسازی شده از پسته یک باند

DNA

درحدود  798جفت باز به چشم خورد ( .)31با توجه به اینکه در
مطالعه حاضر از پرایمر های دیگری برای تشحیص جدایه های
ت وکسین زا استفاده شده است اما نتایﺞ از لحاظ وجود جدایه های
توکسین زا در نمونه های پسته مشابه می باشد.
همچنین در مطالعۀ دیگری  Rahimiو همکاران بهمنظور
بررسی و شناسایی جدایههای آسپرژیلوس فالووس و پارازیتیکوس
موجود در نمونههای پسته از دو جفت آغازگر اختصاصی ژنهای
تنظیمی  aflRو  aflJاستفاده کردند که در تمامی جدایههای
آسپرژیلوس پارازیتیکوس و  33جدایۀ آسپرژیلوس فالووس
جداسازی شده از پسته ،با استفاده از جفت آغازگر  ،aflRیک باند
 DNAدرحدود  629جفت باز مشاهده شد؛ درحالیکه جفت
آغازگر اختصاصی aflJفقط در  39جدایۀ آسپرژیلوس فالووس ،یک
قطعه  840جفت بازی را تکثیر کرد .از میان جدایههای
آسپرژیلوس فالووس بررسیشده 19 ،جدایه با هر دو آغازگر aflR
و  aflJنتایﺞ مثبتی را نشان دادند ( .)32این نتایﺞ نشان میدهند
که  PCRروش سریع با حساسیت باالست که در مطالعۀ حاضر نیز
از این روش مولکولی استفاده شده است.
 Pourebrahimو همکاران حضور قارچهای مولد آفالتوکسین
در پستۀ منطقه خراسان را با استفاده از روش مولکولی بررسی
کردند .در این تحقیق 30 ،جدایۀ قارچی متعلق به جنس
آسپرژیلوس شناسایی و به کمک روشهای مبتنی بر کشت
خالصسازی شدند .شناسایی جنس آسپرژیلوس با استفاده از
واکنش زنجیرهای پلیمراز ازسوی جفت آغازگرهای اختصاصی
انجام شد .از  30جدایههای قارچی فقط  12نمونه حاوی ژن
 omtAو  4نمونه ژن  ver1بودند .در هیچیک از جدایههای قارچی
ژن تنظیمی  aflRمشاهده نشد .نتایﺞ بهدست آمده در مقایسه با
مطالعه حاضر نشان داد که هرچند بعضی از جدایهها یک یا دو ژن
ساختاری دخیل در مسیر بیوسنتز آفالتوکسین را دارند ،ولی با
توجه به حاضر نبودن ژن تنظیمی  aflRبهصورت بالقوه قادر به
تولید آفالتوکسین نیستند (.)33
 Panjehkehو همکاران  22نمونه آسپرژیلوس را از پستههای
آلوده به قارچ جدا کردند .همچنین برای ژن  aflRپرایمرهای
خاص طراحی شد و باند  798جفت باز از هر ایزوله در تقویت
 DNAداللت بر وجود ژن تنظیمی افالتوکسین دارد .بنابراین فقط
از ژن تنظیمی  aflRبرای شناسایی آسپرژیلوسهای مولد
افالتوکسیژنیک استفاده شد که ازایننظر با تحقیق ما همسویی
دارد (.)34
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این مقاله قسمتی از پایاننامۀ کارشناسی ارشد
 در دانشگاه آزاد1396/3/5 میکروبیولوژی است که در تاریخ
 نویسندگان مقاله بر خود.اسالمی سیرجان به تصویب رسیده است
الزم میدانند که از همکاران و پرسنل محترم بخش میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان و همچنین خانم زهرا
.معصومعلینژاد تقدیر و تشکر کنند
تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

طی مراحل انجام این تحقیق نیز به ارزیابی مولکولی قارچ
آسپرژیلوس مولد سم افالتوکسین در پستههای تازۀ شهرستان
 نتایﺞ حاصل از انجام آزمایش نشان داد که.سیرجان پرداخته شد
 مورد64 ، نمونهای که بهصورت هدفمند انتخاب شدند100 از بین
 مورد قارچ5 ، مورد موکور1 ، نمونه پنیسلیوم18 ،آسپرژیلوس
 نمونه هیچگونه آلودگی قارچی10 ساپروفیت مشاهده شد و در
 تشخیص، بنابراین قضاوت فقط از روی ظاهر نمونهها.دیده نشد
دقیقی برای نشان دادن آلودگی قارچی نیست و نیاز به روشهای
 ازآنجاییکه اکثر کشورها بر روی مسئلۀ.کشت و مولکولی است
 این تحقیق میتواند،افالتوکسین ازنظر بهداشتی حساس هستند
.نقش مؤثری در راههای افزایش صادرات به کشورها داشته باشد
8. Carlson MP, Ensley SM. Understanding fungal
(mold)
toxins
(mycotoxins):
Cooperative
Extension, Institute of Agriculture and Natural
Resources, University of Nebraska-Lincoln; 2003.
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