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Background and Aims: Microbial detoxification is one of the methods for eliminating of
aflatoxins, including aflatoxin M1. Reports indicate that some strains of lactic acid bacteria family
through surface adsorption of aflatoxin in their cellwall can be effective in removing them and as a
primer culture. In this study, the ability of Bifidobacterium animalis and Lactobacillus delbrueckii
in the adsorption of aflatoxin M1 in skim milk was assessed.
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Materials and Methods: For this purpose, about 108 and 109 cfu/ ml of B. animalis (Lactis)
and L. delbrueckii (Blegaricus) were inoculated into skim milk without aflatoxin M 1. Then, the
samples were spiked by aflatoxin M1 in concentrations of 0.25, 0.5 and 0.75 ng/ ml. The
concentration of the aflatoxin reside in supernatant of milk samples after different storage times
(0.5, 1, 2 and 24 h) and temperatures of 4 and 37°C was measured by ELISA method, and the results
were confirmed by HPLC.
Results: The results showed that the highest amount of aflatoxin M1 removal was respectively
related to B. animalis (60 ± 2.5%) with a concentration of 108 cells/ ml and L. delbrueckii (58.5 ±
2.5%) with a concentration of 109 cells/ ml and a concentration of 0.5 ng/ml poison at 37°C for 30
minutes. By comparing the concentration of both bacteria, it also appeared that the B. animalis
concentration at 37°C and L. delbrueckii concentration at 4°C were more effective. Also, the results
indicate that the ability of bacteria to reduce the amount of poison in half an hour in milk samples
with values of 0.75 ng/ml poison at 4°C and 0.5 ng/ml poison at 37°C is higher; but over time,
contaminated milk at a concentration of 0.75 ng/ml poison compared to 0.5 ng/ml poison showed
an increased amount of aflatoxin removal.
Calclusion: B. animalis and L. delbrueckii can act as two useful probiotics to reduce the
harmful effects of aflatoxin M1.
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زمینه و هدف :توکسینزدایی میکروبی یکی از روشهای حذف آفالتوکسینها از جمله آفالتوکسین  M1محسوب میشود.
گزارشها نشان میدهد برخی از سویههای خانواده اسید الکتیک از طریق جذب سطحی آفالتوکسینها به دیواره سلولی خود ،می
توانند در حذف آنها و به عنوان یک نوع کشت آغازگر مؤثر باشند .در این تحقیق ،توانایی باکتریهای  B. animalisو L.
 delbrueckiiدر میزان جذب آفالتوکسین  M1از شیر بررسی شد.
مواد و روش کار :بدین منظور ،حدود  108و  109سلول باکتری بر میلیلیتر از باکتریهای  B. animalisزیرگونه
الکتیس و L. delbrueckiiزیرگونه بلگاریکوس به شیر بدون چربی فاقد آفالتوکسین  M1تلقیح شد .سپس نمونهها با غلظتهای
 0/5 ،0/25و  0/75نانوگرم بر میلیلیتر آفالتوکسین  M1آلوده شدند .غلظت آفالتوکسین باقیمانده در سوپرناتانت نمونههای شیر
در زمانهای  2 ،1 ،0/5و  24ساعت و دماهای  4و  37درجه سلسیوس توسط روش االیزای رقابتی تعیین و نتایج توسط HPLC
تأیید شد.
یافتهها :نتایج نشان داد بیشترین میزان حذف آفالتوکسین  M1به ترتیب مربوط به  60± 5/2( B. animalisدرصد) با
غلظت  108سلول باکتری بر میلیلیتر و  58± 5/2( L. delbrueckiiدرصد) با غلظت  109سلول باکتری بر میلیلیتر و غلظت
 0/5نانوگرم بر میلیلیتر سم در دمای  37درجه سلسیوس به مدت  30دقیقه بود .با مقایسه غلظت هر دو باکتری نیز چنین به
نظر رسید که غلظت باکتری  B. animalisدر دمای  37درجه سلسیوس و غلظت باکتری  L. delbrueckiiدر دمای  4درجه
سلسیوس مؤثرتر عمل کردهاند .همچنین ،نتایج حاکی از این است که قابلیت باکتریها در کاهش میزان سم طی نیم ساعت در
نمونه های شیر با مقادیر  0/75نانوگرم در میلیلیتر سم در دمای  4درجه سلسیوس و مقادیر  0/5نانوگرم در میلیلیتر سم در
دمای  37درجه سلسیوس بیشتر است؛ اما با گذشت زمان ،شیر آلوده به غلظت  0/75نانوگرم در میلیلیتر سم نسبت به 0/5
نانوگرم در میلیلیتر ،مقدار حذف آفالتوکسین بیشتری را نشان داد.
نتیجهگیری B. animalis :و  L. delbrueckiiمیتوانند به عنوان دو پروبیوتیک سودمند در کاهش اثرات مخرب
آفالتوکسین  M1عمل کنند.
کلمات کلیدی :آفالتوکسین  ،M1پروبیوتیک ،سمیتزدایی ،L. delbrueckii ،B. animalis ،شیر بدون چربی
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مقدمه
مایکوتوک سینها ،متابولیتهای سمی تولید شده تو سط قارچ
ها هستتتند که به طور عمده توستتط قارچهای ستتاپروفیت در حال
رشتتتد روی برخی از مواد غذایی و خوراا دام تولید میشتتتوند.
آلودگی مایکوتوک سین در مواد غذایی ،تهدید بزرگی برای سالمت
انستتتان ،حیوا نات و ت تارت بینالمللی محستتتوب میشتتتود (.)1

آفالتوکستینها از خطرنااترین مایکوتوکستینها هستتند و عمدتا
توستتط برخی از گونههای جنس آستتپرژیلوس مانند Aspergillus
 flavus Aspergillus parasiicusو  Aspergillus nomiusتولیتد
می شوند ( .)2آفالتوکسینها ممکن است به طور مستقیم از طریق
بلعیدن مح صوالت آلوده یا به طور غیرم ستقیم تو سط م صرف مواد
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غذایی مشتتتقشتتده از مواد اولیه آلوده ،مانند شتتیر و فرآوردههای
لبنی حاصل از دام آلوده وارد بدن انسان شوند (.)3
سویههای م سمومیتزای آ سپرژیلوس به طور معمول دو یا
سه نوع آفالتوکسین را سنتز میکنند که یکی از آنها به طور ثابت
آفالتوک سین  B1ا ست .آفالتوک سین  B1سمی قوی ا ست و در گروه
ترکیبات ستتترطانزا قرار دارد ( .)4هنگامی که گاو شتتتیری ،غذای
آلوده به آفالتوکستتتین در یا فت میک ند ،این توکستتتین در ک بد
متابولیزه میشود .آفالتوکسین  B1و  B2به مشتقات  -4هیدروکسی
به نام های  M1و  M2ت بد یل و از شتتتیر دفی میشتتتو ند .غل ظت
آفالتوک سین  M1تولیدی در شیر گاو ن سبت به آفالتوک سین M2
بیشتر و سمیت آن نیز به مراتب بیشتر است ( .)5همچنین 1 ،تا 3
درصتتد از آفالتوکستتین  B1اولیه موجود در خوراا دام به صتتورت
آفالتوک سین  M1در شیر تبدیل می شود .اگر مواد غذایی آلوده به
آفالتوکسین  B1مصرف شوند 2 ،تا  3روز پس از هضم ،آفالتوکسین
 M1در شیر ظاهر می شود و میتواند باعث به خطر افتادن سالمت
دامها و انسان و بروز انواع بیماریها نظیر سرطان ،نقص در سیستم
ایمنی بدن و ایتاد ناهنتاریهای جنینی شتتتود ( .)9-6با توجه به
اینکه شیر و فرآوردههای لبنی مورد مصرف روزانه اکثریت قریب به
اتفاق مردم استتت ،توجه به ایمنی و ستتالمت این فرآوردهها اهمیت
ویژهای دارد .حضتتور آفالتوکستتین  M1در این فرآوردهها در مقادیر
بیشتر از حد استاندارد ،برای مصرفکننده مخاطرهآمیز است.
نتتتایج تحقیقتتات مختل در زمین تة انتتدازه گیری میزان
آفالتوکسین  M1در شیر مناطق مختل ایران نشاندهندة آن است
که شیر کمابیش به این سم آلوده است ( .)11 ،10در اغلب کشورها
قوانین سختی به منظور محدودکردن ح ضور سم آفالتوک سین در
مواد غذایی و محصتتوالت تتاری و تتی شتتده استتت؛ با این وجود
حضور چنین سمومی در مواد غذایی اجتنابناپذیر است .بر اساس
قوانین و ی شده تو سط سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا،
حداکثر مقدار متاز آفالتوکسین  M1در شیر  0/5قسمت در بیلیون
تعیین شده است ( .)12این مقدار در کشورهای اروپایی کمتر است؛
به طوری که حداکثر ستتطح قابل قبول آفالتوکستتین  M1در شتتیر،
 0/05ق سمت در بیلیون ا ست ( .)13در حال حا ر ،حداکثر مقدار
متاز آفالتوک سین  M1در شیر خام ،انواع شیر حرارتدیده و طعم
دار در ایران 0/1 ،قسمت در بیلیون تعیین شده است ( .)14اهمیت
شیر و فراوردههای لبنی در تغذیه انسان از یک سو و خطرات بالقوه
ناشتتی از وجود ستتم آفالتوکستتین  M1در این مواد غذایی از ستتوی
دیگر ،نیاز به روشی مناسب برای غیرفعال کردن توکسین را آشکار
میسازد .با افزایش دانش و آگاهی از این مو وع که آفالتوکسینها

میتوانند به طور بالقوه برای سالمت انسان و دام خطرآفرین باشند،
تالش برای حذف کا مل یا کاهش میزان آفالتوکستتتین در مواد
غذایی مضاف شده است (.)9
استتتفاده از بستتیاری از روشهای فیزیکی و شتتیمیایی برای
حذف مایکوتوکستتتین ها از مواد غذایی آلوده به دلیل مشتتتکالت
مربوط به مباحث ایمنی و امکان از دستتتت رفتن کیفیت تغذیهای
محصتتول ،کارایی کم و هزینه زیاد آنها محدود شتتده استتت .این
دال یل ستتت بب ان تام تحقی قاتی گستتتترده به منظور جایگزینی
روشهای فیزیکی و شیمیایی برای ح صول به روشهای ایمن ،کارا
و مطلوب شده است .در این راستا ،استفاده از روشهای بیولوژیکی
یکی از گزینههای مناستتب استتت ( .)15نتایج تحقیقات نشتتان داده
ا ست یکی از مهمترین شیوهها در کاهش بروز اختالالت مربوط به
سم یا جلوگیری از ورود آن ،ا ستفاده از باکتریهای خانواده ا سید
الکتیک است ()16؛ چرا که برخی از سویههای باکتریهای خانواده
استتید الکتیک از طریق جذب ستتطحی آفالتوکستتینها به دیواره
ستتلولی (عمدتا پروتئین و پپتیدوگلیکان) ،میتوانند در حذف آنها
مؤثر باشند .از سویی دیگر برخی از این میکروارگانیسمها به عنوان
پروبیوتیک شناخته شدهاند و سبب افزایش ارزش غذایی مح صول
میشوند (.)18 ،17
در بین میکروارگانیسمهای پروبیوتیک شناختهشده ،دو سویه
 Lactobacillusو  ،Bifidobacteriumمعمولترین گونههای
باکتریایی در زمینه تولید محصوالت پروبیوتیک هستند و انتخاب
بسیار خوبی برای کاهش آفالتوکسینهای موجود در مواد غذایی به
خصوص شیر به شمار میآیند ( .)19باکتری  B. animalisزیرگونه
الکتیس ،یک باکتری گرم مثبت ،غیربیماریزا و دارای ویژگیهایی
چون تأثیرنگذاشتن در ظاهر ،طعم و مزه غذا است .از طرفی این
باکتری میتواند تا زمان مصرف محصول نهایی ،در فرآورده زنده و
باقی بماند ( .)20باکتری  L. delbrueckiiزیرگونه بلگاریکوس ،یک
باکتری گرم مثبت و غیر بیماریزا است که به علت ویژگیهای
سمیتزدایی و بهبود کارکرد سیستم ایمنی کاربرد دارد ( .)21مهم
ترین مکانیسمهایی که این باکتریها به وسیله آن میتوانند موجب
ارتقای سالمت انسان شوند ،تولید اسیدهای آلی ،پراکسیدها و
باکتریوسیدها و رقابت با باکتریهای مضر و بیماریزای رودهای برای
تصاحب جایگاههای اتصال روی موکوس است (.)22
در این پژوهش ،با توجه به مطالب ذکرشده ،سعی بر آن شد
که اثر دو سویة  Lactobacillusو  Bifidobacteriumبر کاهش
میزان سم آفالتوکسین  M1از شیر در شرایط  in vitroمتأثر از میزان
غلظت باکتری و سم ،دما و زمان ارزیابی شود.
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مواد و روشها
تهیه میکروارگانیسمها و آمادهسازی سوسپانسیون میکروبی
میکروارگانیسمهای استفاده شده شامل  B. animalisزیرگونه
الکتیس ( )PTCC 1736و  L. delbrueckiiزیرگو نه بل گاریکوس
( )PTCC 1737از مرکز کلکستتیون میکروارگانیستتمهای صتتنعتی
ایران خریداری شدند .برای آماده سازی سو سپان سیون میکروبی،
ابتدا میکروارگانیستتمهای لیوفیلی شتتده در محیط کشتتت MRS
 )Sigma Aldrich(brothدر دمای  37درجه سلسیوس به مدت 72
ساعت تحت شرایط بیهوازی فعال و تکثیر شدند تا زمانی که فاز
لگاریتمی ( 8و  )cfu log/ml 9به دستتتت آمد .کشتتتتهای مذکور
تو سط سانتریفیوژ با دور  3500دور در دقیقه به مدت  10دقیقه،
با ا ستفاده از محلول بافر ف سفات ( )Sinagene, Iranش ستو شو
شدند و رسوب میکروبی جداسازی شد .غلظت باکتریها با دستگاه
ا سپکتروفتومتر ( )Ultrospec 2000, Pharmacia Biotech Incدر
طول موج 600نانومتر مطابق محلول استتتتاندارد مک فارلند ( 3در
این کدورت تعداد باکتریهای زنده  cfu/ml 109بود) تنظیم شتتتد
( .)23سلولهای مرده نیز با ا ستفاده از بخار  100درجه به مدت 1
ساعت تهیه شدند .برای تهیه رقت  108نیز از رقت  109ا ستفاده
شد و به نسبت  1:10رقیقسازی صورت گرفت (.)24
آمادهسازی شیر
برای تهیه رقتهای  10و  10از ستتتلول  B. animalisو
8

9

L.

 delbrueckiiدر میلیلیتر شیر بدون چربی ،از آزمونهای HPLCو
 ELISAاستتتفاده شتتد .برای هر تکرار در متموع حدود  50گرم از
پودر شتتیر بدون چربی ( )Merck, Germanyبا آب مقطر به حتم
 500میلیلیتر ر سید ،سپس به مدت  5دقیقه کامال مخلوط و حل
شتتتتد .در مرح له ب عد برای  10دقی قه در دور  3500در دقی قه
سانترفیوژ شد .برای هر غلظت سم در آزمون  HPLCو  ، ELISAبه
ترتیب حدود  176میلیلیتر و  20میلیلیتر از شتتتیر تلقیحشتتتده
استفاده شد (.)25
تهیه محلول آفالتوکسین

M1

آفالتوکستتتن  M1تول یدشتتتده از 10( Aspergillus flavus
میکروگرم بر میلیلیتر محلول ا ستاندارد در ا ستونیتریل) از شرکت
ستتیگما ( )Sigma-Aldrichخریداری شتتد .پس از تعیین مقدار به
وستیله دستتگاه استپکتوفتومتری ( ،)Ultrospec 2000غلظت 100
نانوگرم بر میلیلیتر آن در آب و استونیتریل به نسبت  75:25آماده
شد .به منظور آلودهکردن نمونههای شیر نیز ،محلول آفالتوک سین
 M1با غلظتهای  0/5 0/25و  0/75نانوگرم بر میلیلیتر تهیه شد.

در آزمون  192 ،ELISAلوله اپ ندروف برای ستتته غل ظت ستتتم
(غلظتهای  0/5 ،0/25و  0/75نانوگرم بر میلیلیتر) در زمانهای
 2 ،1 ،0/5و  24ساعت و در آزمون  96 ،HPLCلوله اپندروف برای
دو غلظت ستتتم ( 0/5و  0/75نانوگرم بر میلیلیتر) در زمان های
 1 ،0/5و  2ساعت استفاده شد (.)25
آلودگی شیر به آفالتوکسین  M1و تلقیح باکتری
ابتدا  1میلیلیتر ستتوستتپانستتیون میکروبی در شتتیر با دور
 3500دور در دقیقه به مدت  10دقیقه سانترفیوژ شد .مایی رویی
دور ریخته و رستتوب مانده در ته لوله دو بار با آب مقطر استتتریل
شسته شد .در مرحله بعد 1 ،میلیلیتر آب مقطر استریل به رسوب
ها ا افه شد و درنهایت به  9میلیلیتر شیر آلوده به آفالتوک سین
ا افه و به مدت  30ثانیه ورتکس شد .پس از آن در دماهای  4و 37
درجه سل سیوس و زمانهای  2 ،1 ،0/5و  24ساعت انکوبه

شد.

لو له ها م تددا با دور  3500دور در دقی قه به مدت  10دقی قه
ستانترفیوژ و مایی رویی آن برای آنالیز آفالتوکستتین استتتفاده شتتد
(.)26
آلودهکردن نمونه ()Spike
به  0/5میلیلیتر از نمونه شیر ،به ترتیب مقادیر  700 ،500و
 ppt 1000از ا ستاندارد ذخیره ( )stockا افه شد و پس از م شتق
ستتازی ،نمونههای آلوده ( )Spikeبا غلظتهای  0/5 ،0/25و 0/75
نانوگرم بر میلیلیتر به دستتتتت آ مد .از نمو نه های آلوده در
معتبرسازی روش ،تعیین صحت و دقت استفاده شد.
روش االیزا
ک یت خر یداریشتتتده در این آزمون ،ستتتا خت شتتتر کت
یوروپروک سیما ) (Euro Proxima, Netherlandsو روش بهکاررفته
بر پایه آزمون رقابتی مستتتتقیم بود ( .)27در این تحقیق از میکرو
پلیت  96خانهای استفاده شد که به ترتیب در ردی اول از چاهک
 Aنمونه کنترل منفی و از چاهک  Bتا  Hغلظت های مختل از
نمونه کنترل مثبت به مقدار  100میکرولیتر منتقل شتد .در ردی
دوم از چاهک های میکروپلیت ،نمونه های مورد آزمایش به میزان
 100میکرولیتر منتقل شدند .نمونهها به مدت  1ساعت در دمای
اتاق انکوبه شدند .سپس محلول داخل میکروپلیت تخلیه و سه بار
با مایی ش ستو شوی کیت ،ش سته شد .میکروپلیت به شدت تکان
داده شتتد تا مایعی در آن نمانده باشتتد .ستتپس  100میکرولیتر
کونژوگه به آن ا افه و به مدت  30دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد.
متددا مایی داخل میکروپلیت تخلیه و سه بار شستوشو داده شد.
سپس به همه چاهکها  100میکرولیتر سوب سترا ا افه شد و به
مدت نیم ساعت در یک اتاق تاریک قرار گرفت و به همه چاهکها
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بعد از این زمان 100 ،میکرولیتر محلول بازدارنده ا تتتافه شتتتد.
درنهایت عدد جذب آن ها با فیلتر  450نانومتری دستتتتگاه االیزا
( )Model EL × 808; Bio Tek USAخوانده شد (.)29 ،28

کروماتوگرامها در یک گراف با ستتترعت  0/5میلیلیتر بر دقیقه و
عرض پ یک  0/4ذخیره شتتتد .درن ها یت درصتتتد ن هایی حذف
آفالتوکسین سنتیده شد ( .)30درصد آفالتوکسینی که به باکتری
باند شد از طریق معادله زیر ( )2، 31محاسبه شد:

روش HPLC
از د ستگاه Breeze Seprations Module; Waters, ( HPLC

 )USAکه متهز به پمپهای دوتایی حالل و یک دریچه سوئیچی
متصتتل به ستتتونهای فاز معکوس بود ،استتتفاده شتتد .برای اندازه
گیری میزان آفالتوکستتتین  M1بتتاقیمتتانتتده در متتایی رویی ،از
ستتتتون های ایمونوافینیتی ( با  7000دور در دقی قه به مدت 10
دقیقه) ا ستفاده شد که به شنا ساگر فلور سنس خودکار ( Breeze
 )417با طول موجهای برانگیختگی و نشتتر  365و  465نانومتر با
فاز معکوس ()Performance RP-18Cmade of monolithicsilica
و حتفتتا ستتتتتتون (Preformance RP-18C 102129,Merck
 ،)endcapped guardcolumnمتهز بود .غلظت مربوطه با نرم افزار
 Empowerمحاستتتبه شتتتد .فاز متحرا شتتتامل ستتته بخش آب/
استتتتونیتریل /متانول ( )60:20:20V/ V/ Vبا ستتترعت جریانی 1
م ی لی ل ی تر بر د ق یقتته و ح تم تزر یق  150م ی لی ل ی تری بود.

× 100

 𝐴𝐹𝑀1پیک نمونه
 𝐴𝐹𝑀1پیک کنترل سم

( AFM=1 −درصد)

تجزیه و تحلیل آماری
به منظور بررستتی فرض برابری اختالف واریانسهای گروه از
آزمون کرویتتت متتاچلی استتتتفتتاده شتتتتد .همچنین ،بتته دلیتتل
معنیدارنشتتتدن آزمون ماچلی ،از آزمون فرض کرو یت در بخش
آزمون های درونگروهی به عنوان آزمون های اصتتتالحی آزمون
ماچلی استفاده شد.

یافتهها
در این مطالعه ،محدوده بازیافت بهدستتآمتده بتین  83/6تا
 87/8درصتتد و انحراف معیار نستتبی بین  0/9تا  2/8درصتتد بود
(جدول .)1

جدول  .1نتایج ارزیابی صحت روش بر اساس بازیافت ()Recovery

درصد انحراف معیار

میانگین درصد بازیافت ±

نمونههای آلوده بهدستآمده

نسبی بازیافت

انحراف معیار

(نانوگرم بر میلیلیتر)

1/1

83/7±0/9

0/25

500

2/8

87/8±2/4

0/5

700

0/9

85/6±0/8

0/75

1000

ن تایج بهدستتتتآمده از روش االیزا در نمودار  1با مطالعه
برآورد میانگینهای حاشتتتیهای نشتتتان داد رقت  109باکتری B.
 animalisدر دقیقه  ،30بیشتتترین میزان حذف ستتم آفالتوکستتین
( )52±2/00را نشتتتان داد و اثر آن پس از  24ستتتاعت ،در میزان
 50±2/00تثبیت شتتد .در صتتورتی که باکتری  L. delbruckiiدر
رقت  109در دقیقه  60بیشتتترین میزان حذف ستتم آفالتوکستتین
( )52±2/00را نشتتان داد و اثر آن پس از گذشتتت  24ستتاعت در
میزان  45±2/00تثبیت شد.
با مطالعه برآورد میانگینهای حا شیهای اثرات متقابل غلظت
سم ،دما ،زمان (نمودار  )1م شخص شد شیر آلوده با غلظت سم

نمونههای آلوده (ppt/)Spike

 0/75نانوگرم در میلیلیتر در دقیقه  30با دمای  4درجه سلسیوس،
بی شترین میزان حذف سم آفالتوک سین ( )56±3/00را ن شان داد.
در صورتی که در دمای  37درجه سل سیوس با همین غلظت سم،
بی شترین در صد حذف سم آفالتوک سین در مقدار  51±3/00طی
گذشتتتت  24ستتتاعت دیده شتتتد .همچنین ،در دمای  37درجه
ستتلستتیوس ،بیشتتترین میزان افزایش حذف آفالتوکستین در شتیر
آلوده به ستتتم با غل ظت  0/5نانو گرم در میلیلیتر در دقی قه 30
مشاهده شد؛ اما طی  24ساعت ،شیر آلوده به سم با غلظت 0/75
نتتانوگرم نستتتبتتت بتته  0/5نتتانوگرم در میلیلیتر ،میزان حتتذف
آفالتوکسین بیشتری را نشان داد.
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نمودار  .1برآورد میانگین حاشیهای اثر متقابل نوع×تعداد×زمان باکتریهای  B. animalisو L. delbruckii
و برآورد میانگینهای حاشیهای اثر متقابل غلظت سم×دما×زمان در دماهای  4و  37درجه سلسیوس

از سویی دیگر ،با مطالعه برآورد میانگینهای حاشیهای اثرات
متقابل نوع باکتری ،تعداد باکتری ،دما ،زمان (نمودار  )2و مقایستته
آن با نمودار ( 1نوع باکتری ،تعداد باکتری ،زمان) م شاهده شد که
باکتری  B. animalisدر دقیقه  30با رقت  109و دمای  4درجه
سلسیوس ،بیشترین درصد حذف سم آفالتوکسین ( )54±3/00را
ن شان می دهد که این میزان حذف سم 2 ،در صد بی شتر از حالت
دخالتنکردن دما در سنتش دادهها در زمان م شابه بود ،سپس با

کاهشتتتی مالیم در دقی قه  60و  120به ترت یب به  49±3/00و
 44±3/00در صد ر سید .با گذ شت  24ساعت ،در صد حذف سم
آفالتوکستتین با  6درصتتد افزایش ،در میزان 50±3/00تثبیت شتتد.
برای باکتری  L. delbruckiiدر شتترایط مشتتابه ،بیشتتترین میزان
کاهش درصد سم آفالتوکسین به ترتیب در مقادیر 51±3/00درصد
در دقیقه  52±3/00 ،30درصتتد در دقیقه  47±3/00 ،60درصتتد
در دقیقه 120و  45±3/00درصد طی گذشت  24ساعت ثبت شد.
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55
باکتری  1737تراکم  8دمای 37
باکتری  1737تراکم  9دمای 4

45

باکتری  1737تراکم  9دمای 37
40

باکتری  1736تراکم  8دمای 4
باکتری  1736تراکم  8دمای 37
باکتری  1736تراکم  9دمای 4
باتری  1736تراکم  9دمای 37

میانگین حاشیه ای تخمینی

باکتری  1737تراکم  8دمای 4

50

35
ساعت 24

دقیقه 60ام

دقیقه 120ام

دقیقه 30ام

زمان

نمودار  .2برآورد میانگین حاشیهای اثر متقابل نوع باکتری×غلظت باکتری×دما×زمان  B. animalisوL. delbruckii
55

40

باکتری  1736تراکم  8مرده
باکتری  1736تراکم  9زنده
باکتری  1736تراکم  9مرده

25

باکتری  1737تراکم  8زنده
باکتری  1737تراکم  8مرده
باکتری  1737تراکم  9زنده
باکتری  1737تراکم  9مرده

میانگین حاشیه ای تخمینی

باکتری  1736تراکم  8زنده

10

ساعت 24

دقیقه 60ام

دقیقه 120ام

دقیقه 30ام

زمان
نمودار  .3برآورد میانگینهای حاشیهای اثر متقابل نوع باکتری×تعداد باکتری×حیات باکتری×زمان  B. animalisو L. delbruckii

در بررستتی اثرات متقابل نوع باکتری ،تعداد باکتری ،حیات
باکتری و زمان (نمودار  )3م شاهده شد که بی شترین میزان حذف
سم آفالتوکسین مربوط به رقت  109باکتری زنده  B. animalisدر
دقیقه  30و در باکتری زنده  L. delbruckiiدر دقیقه  60است.
در آزمون  ،HPLCبا مطالعه برآورد میانگین حاشیهای اثر
متقابل نوع باکتری ،تعداد باکتری ،دما و زمان (نمودار  )a-4مشخص
شد باکتری  B. animalisدر دقیقه  30با رقت  108در دمای 37
درجه سلسیوس بیشترین میزان حدف سم آفالتوکسین را نشان داد
( )57±3/6و این میزان با کاهش شدید  11درصدی در دقیقه 60به
 46±3/5رسید؛ اما با گذشت زمان در دقیقه 120با یک افزایش 8
درصدی در  54±3/6تثبیت شد .همچنین ،باکتریL. delbruckii
در رقت  109و دمای  4درجه سلسیوس ،بیشترین میزان حذف سم

را نشان داد که در زمان  60 ،30و  120دقیقه مقدار آن به ترتیب
در حدود  51±3/5 ،55±3/6و  46±3/6درصد ثبت شد.
برآورد میانگین حاشیهای اثر متقابل غلظت سم ،تعداد باکتری،
حیات باکتری و زمان (نمودار  )b-4نیز نشان داد بیشترین درصد
حذف سم آفالتوکسین در دقیقه  60توسط رقت  109باکتری زنده
و غلظت سم  0/75نانوگرم در میلیلیتر است ()59±3/5؛ که این
میزان در دقیقه  120با کاهش  6درصدی به  53±3/5رسید.
بنابراین ،بدون در نظر گرفتن هریک از دو گونة باکتری بررسیشده،
چنین به نظر میرسد که در بین باکتریهای مرده و زنده ،بیشترین
میزان حذف سم در غلظت  0/75نانوگرم در میلیلیتر و در رقت 109
باکتری در  30دقیقه اول (برای باکتریهای مرده) و طی  60دقیقه
(برای باکتریهای زنده) صورت گرفته است.
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نمودار  .4برآورد میانگینهای حاشیهای اثر متقابل نوع باکتری×تعداد باکتری×دما×زمان  B. animalisو)a( L. delbruckii؛ برآورد میانگینهای حاشیهای اثر
متقابل غلظت سم×تعداد باکتری×حیات باکتری×زمان ()b

نمودار  .5برآورد میانگینهای حاشیهای اثر متقابل نوع باکتری×تعداد باکتری×غلظت سم×دما×زمان )a( B. animalis؛ )b( L. delbruckii

نتایج حاصل از نمودار  5نشان داد باکتری  B. animalisبا
رقت  108و محیط سم با غلظت  0/5نانوگرم در میلیلیتر ،در دقیقه

 30و دمای  37درجه سلسیوس ،بیشترین میزان حذف سم
آفالتوکسین را دارد ( ،)60±5/2که در دقیقه  60با کاهش شدید
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 11درصدی به  49±4/9رسید .سپس در دقیقه  120با افزایش قابل
توجه  8درصدی در میزان  57±5/1درصد تثبیت شد .میانگین
درصد حذف طی دوره تحقیق معادل  55/3±5/6بود (نمودار .)a-5
بر اساس نمودار  b-5نیز بیشترین کاهش حذف سم آفالتوکسین
 M1توسط باکتری  L. delbruckiiبا رقت  109و غلظت سم 0/5
نانوگرم در میلیلیتر در دقیقه  30و دمای  37درجه سلسیوس
مشاهده شد ( 58±5/2درصد).

بحث و نتیجهگیری
باکتری L.

نتایج تحقیق حا تتتر به روش االیزا نشتتتان داد
 delbrueciiقادر است سم آفالتوکسین  M1موجود در محیط شیر
را بدون در نظر گرفتن دو عامل دمای  4و  37درجه سل سیوس و
در روش  HPLCبدون در نظر گرفتن دو رقت  109و  108باکتری
و یا دماهای مذکور ،به طور قابل توجهی حذف کند .با توجه به
اینکه استفاده از دمای  4درجه سلسیوس در نگهداری و توزیی شیر
کاربرد فراوانی دارد ،بررسی حذف آفالتوکسین  M1به روش HPLC
ن شان داد باکتری  L. delbrueciiتحت تأثیر غلظت سم و در دمای
 4درجه ستتلستتیوس توانمندی بیشتتتری نستتبت به باکتری B.
 animalisبرای حذف آفالتوکستتین  M1در روش االیزا داردBovo .
و هم کاران ( )32( )2013نشتتتتان داد ند در د مای  37در جه
سل سیوس ،تفاوتی بین باکتریهای )33/54±9/7( L. delbruecii
و )32/5±4/01( B. animalisدر اتصال به سم آفالتوکسین  M1در
شیر وجود ندارد و صرفا  )35/75±3/31( B.animalisقادر ا ست
در د مای  4در جه ستتتلستتتیوس بیش از باکتری L. delbruecii
( ،)13/51±5/26منتر به حذف آفالتوکسین  M1شود.
 Corassinو هم کاران ( )2( )2013نیز گزارش داد ند قدرت
حذف آفالتوکستتتین  M1به کمک  B.animalisو  L.delbrueciiدر
زمان  30و  60دقیقه از شتتتیر به ترتیب  11/5±2/3و 11/7±4/4
درصتتتتد استتتتت که الب ته این میزان حذف با ک مک مخمر
 Saccharomyces cerevisiaeو در زمانهای م شابه به 90/3±0/3
و  92/7±0/7درصتتتد می تواند افزایش یابد .در واقی نتایج آن ها
ن شان داد عوامل محیطی نظیر دما ،غلظت سم و تعداد باکتری به
مراتب تأثیر بیشتری دارند .از طرفی دیگر ،روش اندازهگیری HPLC
 ،درصد حتم بیشتری از کاهش سم را نسبت به روش االیزا نشان
داد .در واقی اثر گذاری باکتری  B. animalisدر کاهش ستتتم
آفالتوک سین از محیط ک شت آلوده نهتنها طی  30دقیقه اول ،بلکه
در زمان  120دقیقه نیز نستتبت به باکتری  ،L. delbrueciiکارایی
بی شتری دا شته ا ست .با کاهش رقت باکتری B. animalisاز 109

به  ،108 cfu/mlتوانمندی باکتری  B. animalisدر کاهش ستتتم
آفالتوکستتتین از محیط کشتتتت آلوده افزایش یافت .همچنین ،با
افزایش دما از  4به  37درجه ستتلستتیوس ،توانمندی باکتری در
کاهش سم آفالتوکسین از محیط کشت آلوده نیز افزایش یافت.
با کاهش غلظت ستتم آفالتوکستتین از  0/75به  0/5نانوگرم بر
میلیلیتر در شتتیر ،توانمندی باکتری  B. animalisدر کاهش ستتم
آفالتوکسین  M1افزایش مییابد Haskard .و همکاران ()33( )2001
گزارش کردند حذف آفالتوکستتتین شتتتدیدا به نوع باکتری (دیواره
سلولی و پاکت سلولی) و تعداد آن ب ستگی دارد و گونههای مختل
میتوانند به صورت زنده و مرده ،ویژگیهای مختلفی را ن شان دهند؛
به طوری که باکتریهای مرده در اغلب گونهها ،توانمندی بیشتتتری
در حذف آفالتوکسین دارند که این ویژگی بر خالف نتایج ما در روش
 HPLCبود El-Nezami .و همکاران ( )34( )1998نیز گزارش دادند
باکتریهای گرم مثبت ن سبت به باکتریهای گرم منفی اثر بی شتری
در حذف آفالتوکستتین دارند .همچنین آنها دریافتند بر روی مولکول
آفالتوک سین  M1یک گروه هیدروک سیل ا افه وجود دارد که باعث
افزایش قطبیت و حاللیت بیشتر در محلول می شود و گاهی میتواند
در روشهایی با دقت کمتر ،م شکل ایتاد کند .شاید یکی از دالیل
کمتربودن مقادیر اندازهگیری با روش االیزا نستتبت به روش HPLC
همین مو وع باشد.
در این مطالعه ،میزان دقت شمارش حذف آفالتوک سین در
روش االیزا ن سبت به روش  HPLCکمتر بود .این مو وع میتواند
ناشی از اتصال آفالتوکسین در سطحی از دیواره سلول باکتری باشد
یا اینکه مقدار کمی از آن به دیواره سلولی باکتری نفوذ کرده باشد
که قابل شنا سایی تو سط آنتیبادی نبوده ا ست (Serrano- .)35
 Ninoو همکاران ( )36( )2013نیز میزان حذف آفالتوکستتین M1
از شیر را توسط باکتری  B. bifidumدر دمای  37درجه سلسیوس،
 45/17±2/6در صد گزارش کردند که در مقای سه با تحقیق حا ر
به مراتب کمتر از میزان حذف سم تو سط باکتری  B. animalisبه
روش  60±5/2( HPLCدرصد) بود ،اما از حذف توسط باکتری L.
 55±5/2( delbrueciiدرصد) بیشتر بود .در مطالعه حیات باکتری،
 Elsanhotyو همکاران ( )26( )2014دریافتند درصتتد تأثیر ستتم
آفالتوک سین  M1تو سط باکتری مرده41/9±0/27( L. delbruecii
درصد) به مراتب بیشتر از باکتری زنده (15/4±0/89درصد) است.
 Bovoو همکاران ( )32( )2013نیز گزارش دادند بیشترین درصد
حذف آفالتوک سین  M1از شیر پس از  24ساعت از مواجهه ا ست،
اما اختالف معنیداری ( )P-Value>0.05بین باکتری زنده و مردة
 L. delbrueciiوجود نداشتتتت .در م طال عه آن ها باکتری مردة B.
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 animalisدر میزان حذف آفالتوک سین  35/84±3/85( M1در صد)
به مراتب تأثیر بیشتتتتری نستتتبت به حالت زنده (23/62±4/13
در صد) دا شت که مقادیر آن ن سبت به مقادیر حذف آفالتوک سین
 M1در تحقیق حا تتتر کمتر بود .در م طال عهای دیگر توستتتط
 Sarimehmetoğluو  )37( )2004( Küplülüو  Kabakو Var
( )38( )2008مشتتاهده شتتد که به ترتیب مقدار درصتتد حذف
آفالتوکسین  M1از شیر توسط باکتری زنده  L. delbrueciiبعد از 4
ستتاعت در دمای  37درجه ستتلستتیوس 29/42 ،درصتتد و 10/22
درصتتد استتت که تفاوت آنها با نتایج تحقیق حا تتر به روش االیزا
پس از گذشتتت  24ستتاعت در رقت  109باکتری  L. delbrueciiبر
میلیلیتر ،قابل تامل بود.
در رابطه با مقدار حذف ستتم ،بدون درنظرگرفتن نوع باکتری
با روش  ،HPLCمیتوان مشتتتتا هده کرد که کمترین (49±3/6
درصتتد) و بیشتتترین ( 59±3/5درصتتد) مقدار مهار ستتم در غلظت
 0/75نانوگرم ستتم بر میلیلیتر توستتط رقت  109باکتری زنده طی
زمانهای  30و  60دقیقه اتفاق افتاده ا ست .این مقادیر در شرایط
مشابه برای باکتری مرده به ترتیب  46±3/5و  54±3/6درصد ثبت
شتتد .این نتایج در حقیقت نشتتان داد توانایی باکتریهای زنده در
کاهش سم آفالتوکسین  M1با افزایش زمان بیشتر شده است ،ولی
این توانایی در باکتریهای مرده ،با گذشتتتت زمان کاهش خواهد
یافت Bueno .و همکاران ( )39( )2007نیز گزارش کردند حداقل
غل ظت باکتری ز نده  L.acidophilusبرای حذف  50درصتتتد از
آفالتوکستتین در محیط مایی 2×109 ،ستتلول باکتری بر میلیلیتر
استتت که این مقدار برای حذف آفالتوکستتین ≤2 ،تعداد باکتری
 B.animalisو باکتری  L.delbrueciiدر این تحقیق ا ست .بنابراین
باکتری  B. animalisدر روش  HPLCقادر استتت در رقت 1×108
باکتری ،بیش از  50در صد از سم آفالتوک سین  M1را در شیر طی
 30دقیقه اول حذف ( 60±5/2درصتتتد) و طی  120دقیقه ،این
مقدار را به  57±5/1در صد کاهش دهد .رقتهای  1 ×109و ×108
 1باکتری  L. delbrueciiنیز برای حذف بیش از  50در صد از سم
آفالتوکسین  M1به ترتیب در زمانهای  30و  60دقیقه الزم است.
ن تایج تحقیق حا تتتر با ن تایج  Sarimehmetoğluو Küplülü
( )37( )2004م طاب قت داشتتتت ،ا ما با ن تایج  Serrano-Ninoو
همکاران ( )36( )2013مطابقت ندا شت .از سویی دیگر ،در روش
االیزا م شخص شد بی شترین مقدار کاهش سم در دمای  4درجه
ستتلستتیوس و در غلظت  0/75نانوگرم بر میلیلیتر طی  30دقیقه
اول و بدون در نظر گرفتن نوع باکتری استتتت ( 56 ±3درصتتتد).
 Adibpourو همکاران ( )40( )2016م شخص کردند acidophilus

 L.طی  24ساعت اول تولید ما ست ،قادر ا ست بیش از  90در صد
آفالتوکسین  M1را در دمای  4درجه سلسیوس کاهش دهد ،که با
نتیته تحقیق حا تتر مبنی بر اینکه بیشتتترین حذف آفالتوکستتین
 M1به روش  ELISAدر دمای  4درجه سل سیوس اتفاق می افتد،
مشابهت دارد .از مقایسه هر دو باکتری نیز به نظر میرسد عملکرد
باکتری  B. animalisدر دمای  37درجه ستتلستتیوس و باکتری
 delbrueciiدر دمای  4درجه ستتلستتیوس ،بهتر بوده استتتEl- .
 Nezamiو همکاران ( )34( )1998نیز دمای اپتیمم برای حذف
آفالتوکستتین را  37درجه ستتلستتیوس گزارش کردند .همچنین،
 Elgerbiو همکاران ( )41( )2006با بررسی تأثیر باکتریهای اسید
الکتیک در حذف آفالتوکسین  ،M1دمای  37درجه سلسیوس را به
L.

عنوان دمای بهتر معرفی کردند.
با توجه به خطرات بالقوه نا شی از آلودگی با آفالتوک سین M1
در ایران و ستتایر کشتتورهای جهان ،مطالعات مختلفی در زمینه
چگونگی حذف و یا کاهش مقدار آفالتوکسین انتام شده است ،اما
پژوهش های کمی در راب طه با تأثیر روش های بیولوژیکی حذف
آفالتوکستتین  M1وجود دارد .بنابراین در مطالعه حا تتر با بررستتی
دو روش اندازهگیری  HPLCو االیزا چنین استتتنباط میشتتود که
رقت  108باکتری  B. animalisو رقت  109باکتری L. delbruecii
در شیر آغشته به سم با غلظت  0/5نانوگرم بر میلیلیتر ،در دقیقه
 30و دمای  37درجه ستتلستتیوس ،بیشتتترین توانایی را در میزان
حذف سم آفالتوک سین دارند .با افزایش زمان از  30دقیقه به 120
دقیقه ،از توانایی باکتریها در کاهش ستتم آفالتوکستتین کاستتته
می شود .از اینرو م شاهده شد که دمای  37درجه سل سیوس در
حذف آفالتوکستتین  M1موجود در شتتیر نستتبت به دمای  4درجه
ستتلستتیوس مؤثرتر استتت ،اما در روش  ،HPLCمقدار حذف ستتم
آفالتوکستتین M1موجود در شتتیر توستتط رقت  109باکتری L.
 delbrueciiدر دمای  4درجه سلسیوس بیشتر بود .در روش االیزا،
رقت  109هر دو باکتری مؤثر بود .در واقی میتوان نتیته گرفت که
ا ستفاده از باکتریهای پروبیوتیک  L. delbrueckiiو B. animalis
در جذب بیولوژیکی آفالتوکسین  M1از شیر بسیار مؤثر خواهد بود.

سپاسگزاری
نویستتت ند گان بر خود الزم میدان ند که از هم کاران گرامی
آزمای شگاههای سازمان غذا و داروی ک شور و دان شگاه آزاد ا سالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران کمال تشکر را داشته باشند.

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی ندارند.
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