نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  42شماره  /3سال 3333

بررسی پتانسیل توکسینزایی جدایههای  Aspergillus tubingensisجدا شده از انگور و کشمش در
نواحی جنوبی استان آذربایجانشرقی
5

علی خدایی* ،1اسداله بابای اهری ،2جواد حصاری ،3مهدی ارزنلو 4و امیرعباس متین
تاریخ دریافت99/9/5 :

تاریخ پذیرش99/9/92 :

 1دانشجوی دکترای گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 9استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 9دانشیار گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 4دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 5استادیار گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
* مسئول مکاتبهEmail:khd_l@yahoo.com :

چکیده
پتانسیل توکسینزایی جدایههای گونه  Aspergillus tubingensisجداسازی شده از انگور و کشمش در نواحی جنوبی
استان آذربایجانشرقی با استفاده از سه روش بخار آمونیاک ،عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش و کروماتوگرافی
مایع با کارآیی باال ( )HPLCمورد ارزیابی قرار گرفت .برای این منظور جدایههای قارچی روی محیطهای کشت
) Czapek Yeast Autolysate Agar (CYAو ) Coconut Cream Agar (CCAکشت داده شدند و تولید
اوکراتوکسین آ ) (OTAردیابی گردید .نتایج این بررسی نشان داد که تولید توکسین با استفاده از روش بخار آمونیاک،
عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش و  HPLCبهترتیب در  %14 ،%96و  %96از جدایهها قابل تشخیص بود .میزان
همخوانی روش بخار آمونیاک با  HPLC ،HPLCبا عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش ،بخار آمونیاک با
عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش و سه روش مذکور با همدیگر بهترتیب  %96 ،%96 ،%65و  %16بود .بر اساس نتایج
این تحقیق کارآیی عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش در مقایسه با بخار آمونیاک در ردیابی جدایههای توکسینزای
 A. tubingensisبیشتر بود .میزان توکسین تولید شده توسط جدایههای قارچی با استفاده از  HPLCبین  66تا 4506
میکروگرم بر کیلوگرم تعیین گردید.
واژگان کلیدی :اکراتوکسین آ ،انگور ،کشمشAspergillus tubingensis ،
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مقدمه

ردیابی توکسین در کشمشهای صادراتی این منطقه که

اکراتوکسین آ 4یکی از توکسینهای قارچی است که

مشکالتی را برای این محصول در بازارهای جهانی

بهطور مکرر بهعنوان عامل آلودگی در تعداد زیادی از

بوجود آورده است ،لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی

محصوالت کشاورزی از جمله انگور و فرآوردههای آن

جدایههای

Aspergillus

در سراسر دنیا شناخته شده است (بِلّی و همکاران

 tubingensisجدا شده از انگور و کشمش در نواحی

6551؛ بائو و همکاران  .)6556این توکسین توسط

جنوبی آذربایجانشرقی انجام گردید.

تعدادی از گونههای جنس  Aspergillusو گونهی

در این پژوهش سه روش متفاوت شامل استفاده از بخار

 Penicillium verrucosumتولید میشود و دارای

آمونیاک ،6عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش با طول

اثرات سمی و سرطانزایی روی کلیه در انسان و

باال9

گونهی

توکسینزای

موج  399نانومتر و کروماتوگرافی مایع با کارآیی

Aspergillus

جانوران دیگر میباشد .اکراتوکسین آ عموماً در غالت و

برای ردیابی جدایههای توکسینزای

فرآوردههای آن یافت میشود ،اگرچه گزارش شده است

 tubingensisمورد مقایسه قرار گرفتهاند.

که در دامنه وسیعی از محصوالت دیگر از جمله انگور و
فرآوردههای آن نیز آلودگی به این توکسین دیده شده

مواد و روشها

است (پوهلند و همکاران  .)4666خیلی از محققان اثرات

مواد و حاللهای شیمیایی

ضد سالمتی (اساساً روی کلیه و کبد) و متعاقباً پتانسیل

مواد مورد استفاده در این پژوهش بهقرار زیر بوده

سرطانزایی اکراتوکسین آ را تایید کردهاند (پرایکا و

است:

همکاران  .)4666همچنین اکراتوکسین آ با یک بیماری

آمونیاک ( %66مرک ،آلمان) ،متانول (با درجه خلوص

اندمیک کلیه 6در کشورهای بالکان که در آنها ژامبون

HPLC؛ مرک ،آلمان) ،کاغذ صافی با قطر سوراخهای

خوک مصرف میشود ،مرتبط بوده است (استوو .)4660

 466میکرومتر (واتمن ،انگلستان) ،آبمقطر (با درجه

روشهای ردیابی و کمیتسنجی اکراتوکسین آ در

خلوص HPLC؛ مرک ،آلمان) ،استونیتریل (با درجه

استخراج

خلوص HPLC؛ مرک ،آلمان) ،اسید استیک یخی (با

اکراتوکسین آ با حاللهای آلی است که بهدنبال آن با

درجه خلوص HPLC؛ مرک ،آلمان) و استاندارد OTA

استفاده از کروماتوگرافی الیهی نازک ،3میزان

(مرجعان خاتم ،ایران).

اکراتوکسین آ با مقایسهی مستقیم با یک نمونهی

جدایههای قارچی

استاندارد با استفاده از شدت نور فلورسنت در زیر نور

جدایههای  Aspergillusمورد استفاده در این آزمایش،

ماورای بنفش برآورد میشود (اسکات  .)4696به همین

در تابستان سالهای  4365و  4364از روی نمونههای

جهت روشهای ردیابی سادهتر مخصوصاً روش حلقهی

محصول انگور جمعآوری شده از باغات انگور و نیز

آگاری 1ابداع شده است (فیلتنبورگ و فرایزود 4605؛

کشمش

جنوب

فیلتنبورگ و همکاران .)4603

آذربایجانشرقی شامل شهرستانهای مراغه ،آذرشهر،

با توجه به اینکه فرآوردههای انگور و مخصوصاً

بناب ،عجبشیر و ملکان جداسازی شده بود و هویت

کشمش از نظر صادرات برای کشور و منطقه مهم

مولکولی آنها در موسسهی قارچشناسی فرهنگستان

میباشند و با توجه به وجود گزارشهای غیرمکتوب از

علوم کشور هلند تایید شده بود.

محصوالت

کشاورزی

عموماً

شامل

موجود

در

بازار

در

منطقهی

1

)- Ochratoxin A (OTA
2 - Balkan Endemic Nephropathy
3
)- Thin layer chromatography (TLC
4
- Agar plug

5

- Ammonia vapor
)6 - High performance liquid chromatography (HPLC
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محیطهای کشت

الف -آزمون استفاده از بخار آمونیاک

در این پژوهش از دو نوع محیط کشت ( CYA4جدول )4

در این آزمون از کشتهای سه روزهی  466جدایه

و ( CCA6جدول  )6استفاده گردید .آمادهسازی محیط

قارچی ( 469جدایه از گونه  ،A. tubingensisیک جدایه

کشت عصارهی نارگیل آگار بدین صورت انجام گرفت

از  ،A. nigerیک جدایه از  A. parasiticusو یک جدایه

که ابتدا مقدار  955میلیلیتر آب ولرم در یک بشر دو

از  )A. welwitschiaeکه در روی محیط کشت

لیتری ریخته شد و مقدار  455گرم از پودر نارگیل

عصارهی نارگیل آگار و در دمای  66±6 oCنگهداری

تجاری به آن افزوده گردید و ضمن بههم زدن با یک

شده بودند ،استفاده گردید .در ابتد با دوربین دیجیتال

میله شیشهای تا آستانهی جوش حرارت داده شد .بعد از

سونی مدل  DSC-HX10Vاز قسمت پشتی همهی

اینکه مخلوط حاصل دو مرتبه از پارچهی ململ دو الیه

ظروف

آزمایش

صاف گردید ،حجم عصاره به  955میلیلیتر رسانده شد

عکسبرداری شد ،سپس مقدار  655میکرولیتر از

و مقدار نه گرم از پودر آگار به آن اضافه گردید .مخلوط

آمونیاک  %66در زیر هود شیمیایی در قسمت مرکزی

بهدست آمده در اوتوکالو استریل شد و در نهایت حدود

درپوش ظروف پتری که بهصورت وارونه قرار گرفته

ده میلیلیتر از محیط کشت در زیر هود میکروبیولوژی

بودند ،اضافه شد و در نهایت ظروف پتری حاوی محیط

که قبالً بهمدت  46دقیقه با اشعهی ماورای بنفش سترون

کشت و ریسهی قارچی روی درپوش محتوی آمونیاک

شده بود ،در ظروف پتری پالستیکی هشت سانتیمتری

گذاشته شدند ،بعد از حدود  35دقیقه ،مجدداً از قسمت

یکبار مصرف پخش گردید .محیطهای آماده شده تا

پشتی ظروف پتری عکسبرداری گردید و در نهایت

زمان استفاده در دمای اتاق نگهداری گردیدند تا اگر

عکسهای مربوط به هر جدایه در کنار هم قرار داده

آلودگی احتمالی ایجاد شده باشد ،خود را نشان دهد.

شدند تا تغییر رنگ محیط در قسمت پشتی ظروف پتری،

کشت جدایههای قارچی

در محلی که حاوی هیف قارچی بود ،مورد مقایسه قرار

برای کشت جدایههای قارچی با استفاده از یک سوزن

گیرد .تغییر رنگ از زرد تا قرمز نشان دهندهی تولید

سترون مرکز ظروف پتری حاوی هر دو نوع محیط

توکسین بوده و با افزایش میزان توکسین تولیدی ،میزان

کشت با اسپور جدایههای قارچی مایهزنی گردید ،برای

تغییر رنگ بیشتر بود.

جلوگیری از پخش شدن اسپورها در موقع مایهزنی

ب -آزمون استفاده از اشعهی ماورای بنفش

ظروف پتری بهصورت وارونه نگهداشته شدند و عمل

برای انجام این آزمون نیز کشتهای سه روزهی 466

مایهزنی از زیر صورت گرفت .بعد از مایهزنی ظروف

جدایهی قارچی ( 469جدایه از گونهی ،A. tubingensis

آماده شده در درون کیسه نایلونی سربسته قرار داده

یک جدایه از گونهی  ،A. nigerیک جدایه از گونهی A.

شدند و سپس بهمدت سه روز (برای آزمونهای استفاده

 parasiticusو یک جدایه از گونهی )A. welwitschiae

از بخار آمونیاک و عکسبرداری با اشعهی ماورای

کشت شده در روی محیط کشت عصارهی نارگیل آگار،

بنفش) و هفت روز (برای آزمون کروماتوگرافی مایع با

که در دمای  66±6 oCنگهداری شده بودند ،مورد استفاده

کارآیی باال) در دمای  66±6 oCنگهداری گردیدند.

قرار گرفتند .در این آزمایش نیز قبل از عکسبرداری با

غربال جدایههای توکسینزای گونههایAspergillus

اشعهی ماورای بنفش ،با استفاده از دوربین دیجیتال

برای غربال جدایههای توکسینزا از سه آزمون بهشرح

سونی مدل  DSC-HX10Vاز قسمت پشتی ظروف

زیر استفاده گردید:

پتری عکسبرداری شد و سپس با استفاده از دستگاه

پتری

حاوی

جدایههای

مورد

ژلداک مدل (VILBER LOURMAT EXC-F20.M,
- Czapek yeast autolysate agar
- Coconut cream agar

1
2

) FRANCEمجدداً عکسبرداری انجام گرفت و در
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نهایت دو تصویر مربوط به هر جدایه در کنار هم چیده

سوراخهای  466میکرومتری (شماره  )4عصارهگیری

شد و مورد مقایسه قرار گرفت.

گردید ،عصارهی حاصل درون ویالهای  4/6میلیلیتری

ج -آزمون با دستگاه HPLC

ریخته شد و در نهایت ویالهای آماده شده تا زمان

این آزمون برای مقایسهی نتیجهی دو آزمون قبلی انجام

آنالیز با دستگاه  HPLCمدل  Cecil 1100در داخل

گرفت ،تا میزان همخوانی دو آزمون فوق در غربال

فریزر با دمای  -40 oCنگهداری گردیدند.

جدایههای توکسینزا مورد مقایسه قرار گیرد .برای

شرایط دستگاه  HPLCمورد استفاده در این آزمایش

اینکار جدایههای مورد آزمایش در چهار گروه شامل:

بدین صورت بود :ستون فاز ساکن mm( Nucelosil C18

 -4جدایههایی که در هر دو آزمون بخار آمونیاک و

 665mm×1/9با اندازهی ذرات  6میکرومتر) ،فاز متحرک

عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش ،واکنش مثبت

شامل استونیتریل – آب – اسید استیک (بهترتیب به

نشان دادند -6 ،جدایههایی که در هر دو آزمون فوق

نسبت  ،)4-16-65سرعت جریان یک میلیلیتر بر دقیقه،

واکنش منفی نشان دادند -3 ،جدایههایی که در آزمون

دتکتور  UVسری  CE1200با طول موج  646نانومتر.

آمونیاک واکنش مثبت و در آزمون عکسبرداری با

برای ترسیم منحنی کالیبراسیون  ،OTAبعد از روشن

اشعهی ماورای بنفش واکنش منفی را نشان دادند،

کردن سیستم و هواگیری حاللها ،اجازه داده شد تا

 -1جدایههایی که در آزمون آمونیاک واکنش

سیستم بدون تزریق نمونهای به مدت  46دقیقه جهت

توکسینزایی منفی و در آزمون عکسبرداری با اشعهی

آماده شدن برای آزمون روشن بماند ،بعد از سپری

ماورای بنفش واکنش مثبت را نشان دادند ،قرار داده

شدن مدت مذکور ابتدا یک تزریق خالی صورت گرفت تا

شدند .در نهایت از بین گروههای فوق بهصورت تصادفی

از خالی بودن ستون از هر مادهای اطمینان حاصل گردد،

تعداد  63جدایه از گونهی  A. tubingensisبههمراه سه

سپس برای تعیین زمان بازداری ،OTA 4چند تزریق با

جدایه از گونههای دیگر (یک جدایه از گونهی A. niger

استفاده از استانداردهای  333و  4555نانوگرم بر

A.

میلیلیتر انجام گرفت و مدت زمان الزم برای اتمام آنالیز

( parasiticusفاقد قدرت تولید  )OTAو یک جدایه از

 35دقیقه در نظر گرفته شد .با توجه به کروماتوگرامهای

گونهی ( A. welwitschiaeقدرت تولید ،OTA

بهدست آمده (شکل  )4مدت زمان بازداری  OTAو مدت

نامشخص)) انتخاب و در روی محیط کشت  CYAبا

زمان الزم برای تزریقها ،تعیین گردید و نمونههای

شرایطی که در باال ذکر شد ،کشت گردید .کشتها بعد از

استاندارد بهغلظتهای  655 ،465 ،455 ،65و 333

مدت هفت روز برای ارزیابی تولید توکسین با استفاده از

نانوگرم بر میلیلیتر (بهمقدار  66میکرولیتر) تزریق

روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال مورد استفاده

گردیدند و در نهایت سطح زیر پیک هر غلظت (جدول )3

قرار گرفتند.

یادداشت شد و با استفاده از آن منحنی کالیبراسیون

برای استخراج توکسین از جدایههای آسپرژیلوس از

( OTAشکل  )6ترسیم گردید و معادلهی الزم برای

روش ارائه شده توسط اسمدگارد ( )4661استفاده

تعیین غلظت  OTAدر نمونههای مورد آزمایش بهدست

گردید .برای این منظور ابتدا با استفاده از یک پیپت مقدار

آمد.

پنج میلیلیتر از متانول در درون ویالهای ده میلیلیتری

برای ردیابی توکسین در نمونههای مورد آزمایش ،بعد

ریخته شد و سپس با استفاده از یک اسکالپل سترون کل

از کالیبره کردن سیستم ،ابتدا یک نمونهی خالی ،سپس

پرگنهی قارچی بههمراه محیط کشت بریده شده و بعد از

 OTAاستاندارد به غلظت  333نانوگرم بر میلیلیتر و

توزین به درون ویالهای حاوی متانول انتقال داده شد و

نمونههای مورد نظر و در نهایت استانداردهای بهغلظت

(با قابلیت تولید  ،)OTAیک جدایه از گونهی

بعد از حدود  95دقیقه با استفاده از کاغذ صافی با قطر

- Retention time

1
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 465 ،455 ،65و  655نانوگرم بر میلیلیتر تزریق

گردیدند.

جدول  -1نوع و مقدار مواد تشکیل دهندهی محیط کشت CYA
نوع ماده

مقدار الزم

نوع ماده

مقدار الزم

نیترات سدیم

 3گرم

سولفات آهن با هفت مولکول آب

 5/54گرم

عصارهی مخمر

 6گرم

سولفات مس با پنج مولکول آب

 5/556گرم

ساکارز

 35گرم

سولفات روی با هفت مولکول آب

 5/54گرم

فسفات هیدروژن پتاسیم با سه مولکول آب

 4/3گرم

آگار

 46گرم

سلفات منگنز با هفت مولکول آب

 5/6گرم

آب مقطر

یک لیتر

کلرید پتاسیم

 5/6گرم

جدول  -2نوع و مقدار مواد تشکیل دهندهی محیط کشت CCA
نوع ماده

مقدار الزم

نوع ماده

مقدار الزم

پودر نارگیل تجاری

455گرم

آب مقطر

 955میلیلیتر

آگار

 6گرم

شکل -1کروماتوگرام بهدست آمده از تزریق  OTAاستاندارد به غلظت  333نانوگرم بر میلیلیتر
جدول  -3سطح زیر پیک اکراتوکسین  Aبرای نمونههای استاندارد
غلظت برای نمونه استاندارد (نانوگرم بر میلیلیتر) سطح زیر پیک
5

5

65

15315

455

06615

465

431465

655

464365

333

611313
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y = 0.0012x + 0.7424
R² = 0.9937

400

200
100
0
300000

100000

200000

غلظت )(ng/mL

300

0

سطح زیر پیک

شکل  -2منحنی کالیبراسیون اکراتوکسین  Aبا استفاده از محلولهای استاندارد

نتایج و بحث

مجموع جدایهها ،در هر دو آزمون فاقد توانایی تولید

نتایج آزمایش در جدولهای  1تا  1نشان داده شده

توکسین بودند و فقط چهار جدایه (O7222, O9215,

است .بر اساس جدول  1در آزمون تغییر رنگ کلنی با

) R613, R6224در آزمون عکسبرداری با اشعهی

بخار آمونیاک (شکل  )3از مجموع  466جدایهی مورد

ماورای بنفش فاقد قدرت توکسینزایی ولی در آزمون

آزمایش ،تعداد  19جدایه ( )%66واکنش منفی داشتند و

آمونیاک دارای قابلیت توکسینزایی بودند .در مقابل

مطابق این آزمون فاقد توانایی تولید توکسین بودند ،در

تعداد  16جدایه ،در هر دو آزمون دارای توانائی تولید

حالیکه تعداد  63جدایه ( )%14دارای واکنش مثبت بوده

توکسین بودند ولی  15جدایهی دیگر هرچند در آزمون

و بهعبارتی توانایی تولید توکسین را داشتند .در آزمون

عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش واکنش مثبت

عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش (شکل 15 ،)1

داشتند ولی در آزمون دیگر واکنش منفی از خود نشان

جدایه ( )%34واکنش منفی و  06جدایه ( )%96واکنش

دادند .از نگاه دیگر بر اساس این تحقیق این دو آزمون

مثبت نشان دادند .با مقایسهی این دو آزمون (جدول )1

در غربال جدایههای توکسینزا از غیرتوکسینزا ،فقط

مشاهده میشود که میزان همخوانی این دو آزمون در

 06( %99جدایه) همخوانی داشته و در  11( %31جدایه)

غربال جدایهها %69 ،است بهطوریکه تعداد  39جدایه از

مغایرت نشان دادند.

جدول  -4مقایسهی واکنش جدایهها به آزمون توکسینزایی با آمونیاک و عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش
توکسینزایی در آزمون با
اشعهی ماورای بنفش آمونیاک

تعداد جدایه ها درصد جدایه ها

-

-

39

60

-

+

1

3

+

-

15

34

+

+

16

30

466

455

جمع
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شکل  -3جدایههای توکسینزا و غیرتوکسینزا با تست آمونیاک :باال :مثبت ،پایین :منفی ،چپ :قبل از افزودن آمونیاک ،راست:
بعد از افزودن آمونیاک

شکل  -4جدایههای توکسینزا و غیرتوکسینزا با آزمون عکسبرداری با اشعهی ماوری بنفش :باال :مثبت ،پایین :منفی ،چپ:
عکسبرداری با نور معمولی ،راست :عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش

مطابق جدول  6در روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی

کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال با عکسبرداری با

باال ،اکراتوکسین آ در  41جدایه از  69جدایهی مورد

اشعهی ماورای بنفش ،عکسبرداری با اشعهی ماورای

آزمایش ردیابی گردید ولی در نه جدایه که یکی از آنها

بنفش با بخار آمونیاک و هر سه روش بهصورت توام به

متعلق به گونهی  A. parasiticusبود ،اثری از

ترتیب  %96 ،%96 ،%65و  %16بوده است .با توجه به

اکراتوکسین آ مشاهده نشد .الزم به یادآوری است که

نتایج باال میتوان گفت که میزان همخوانی دو روش

دو جدایهی دیگر از  41جدایهی فوق به گونههای A.

کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و عکسبرداری با

 welwitschiaeو  A. nigerتعلق داشتند .همچنین بر

اشعهی ماورای بنفش نسبت به روش بخار آمونیاک

اساس همین جدول تعداد جدایههای با و بدون قابلیت

بیشتر میباشد .بههمین سبب نیز میچیهیکو و مچیدا

توکسینزایی در روش بخار آمونیاک مساوی بودند در

( )4666روش عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش را

حالیکه در روش عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش،

برای غربال جدایههای تولید کننده آفالتوکسین در

 46جدایه توکسین تولید نمودند ولی در هفت جدایهی

گونههای  A. flavusو  A. parasiticusمفید دانستهاند.

دیگر توکسین ردیابی نشد .با مروری بر جدول 9

ضمن اینکه روش عکسبرداری با اشعهی ماورای

میتوان دریافت که میزان تطابق روشهای بخار

بنفش ،در مقام مقایسه با روش کروماتوگرافی مایع با

آمونیاک با کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال،
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نیز می باشد.

کارآیی باال بسیار سادهتر ،سریعتر و مقرون به صرفهتر

جدول  -5مقایسهی قابلیت توکسینزایی جدایهها با هر سه روش مورد آزمایش.
نوع آزمون

واکنش

کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال

آمونیاک

عکسبرداری با اشعهی ماورای بنفش

+

41

43

46

-

6

43

1

جدول  -6مقایسهی میزان همخوانی روشهای مورد آزمایش در ردیابی .OTA
همخوانی یا ناهمخوانی
همخوانی

مقایسهی روشهای مورد مقایسه
HPLC, UV, ammonia UV, ammonia HPLC, UV HPLC, ammonia
44
49
40
43

درصد همخوانی

65

96

96

16

ناهمخوانی

43

0

45

46

درصد ناهمخوانی

65

34

30

60

براساس جدول  1مقدار توکسین ردیابی شده در ارزیابی

آبوهوایی نواحی نمونهبرداری شده باشد ،اما در

با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال از 66

سالهای متفاوت ،نیز تفاوت در سطوح  OTAتوسط

میکرولیتر بر کیلوگرم در جدایهی  R6221تا 4506

پیهتری و همکاران ( ،)6554لوپز دسراین و همکاران

میکرولیتر بر کیلوگرم در جدایهی ( A2215متعلق به

( )6556و باتیالنی و همکاران ( )6559گزارش شده است.

گونهی  ،)A. awamoriمتغیر بود و میانگین توکسین

امروزه استفاده از پروفیل متابولیتهای ثانوی قارچها،

ردیابی شده  364میکرولیتر بر کیلوگرم برآورد گردید

بخش مهمی از ردهبندی و شناسایی قارچها را تشکیل

که باالتر از که حد نهایی مورد قبول کمیسیون اروپا

میدهد (پیت و سامسون  .)4665در بعضی از حاالت

) (5ng/mlدر آب میوه میباشد .البته بایستی در نظر

برای دستیابی به پروفیل کاملی از متابولیتهای ثانوی،

داشت که غلظت باالی توکسین در این آزمایش ممکن

استفاده از فرایندهای عصارهگیری اختصاصی ضرورت

است ناشی از شرایط آزمایشی از قبیل دما باشد و الزم

مییابد .در چنین حاالتی یک روش غربال سریع و آسان

است تا در کارهای بعدی قابلیت توکسینزایی در روی

الزم و ضروری است .با اینکه روشهای متنوعی مثل

محصوالت کشاورزی نیز مورد بررسی قرار گیرند ،چرا

استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال برای

که تفاوت در محتوای  OTAدر آب انگور ،در مطالعات

تعیین متابولیتهای ویژه توصیف شدهاند ،فقط تعداد

دیگر نیز گزارش شده است و بیان شده است که ممکن

اندکی از آنها برای غربال عمومی کشتها مناسب

است

ناشی

از

بهکارگیری

روشهای

مختلف

نمونهبرداری ،اثرات فصلی و یا روشهای آزمایشگاهی
بهکار گرفته شده در مطالعات مختلف باشد .تفاوت در
سطوح  ،OTAاحتماالً بهدلیل تفاوت در شرایط

هستند (فرایزود و تران .)4663
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جدول  -7اطالعات مربوط به غلظت  OTAدر جدایههای مورد آزمایش با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و
مقایسهی این روش با دو روش دیگر
غلظت

جدایه

)(μkg-1
455

UV

جدایه

+

+

+

K1111

ammonia HPLC

غلظت

ammonia HPLC

UV

)745 (niger
A2215
)(welwitschiae
NR14
)(parasiticus
A2211

) (μkg
404

+

+

+

4506

+

+

+

M4114

ND

-

-

+

*ND

-

-

-

N112

ND

-

+

-

ND

-

+

+

O3119

001

+

-

+

A3117

ND

-

-

+

O9213

303

+

-

+

A4119

636

+

-

+

O9214

ND

-

-

-

B1119

ND

-

+

+

O9223

416

+

-

+

B3112

16

+

-

+

R6221

66

+

-

-

B3115

ND

-

-

-

R6224

351

+

+

-

B3116

669

+

+

+

R711

ND

-

+

+

B3117

466

+

+

+

S113

95

+

+

+

C211

611

+

+

+

S213

164

+

-

+

C213

355

+

-

-

Y1142

166

+

+

+

-1

* -غیر قابل تشخیص

ردیابی

اینحال این روش سریع بوده و بهطور گستردهای برای

یک

روش

استاندارد

عمومی

برای

مایکوتوکسینها و سایر متابولیتها در محیطهای کشت

ردهبندی قارچها مورد استفاده قرار میگیرد (سامسون

قارچی قبالً توسط فرایزود و تران ( )4601ارائه شده

و همکاران 4666؛ میلز و همکاران .)4666

بود .اما روش آنها دشوار بوده و از مقدار زیادی از

چندین روش ردیابی توکسینهای قارچی روی مواد

حاللهای آلی در آن استفاده میگردید و در اغلب

غذایی و محیط کشت برای غربال جدایههای توکسینزا

مطالعات فقط تعداد محدودی از نمونهها بررسی

وجود دارد (وارگا و همکاران  .)6554عمدهترین

میگردیدند .روش جایگزین برای روش کروماتوگرافی

روشهایی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند،

مایع با کارآیی باالی استاندارد ،روش حلقهی آگاری

عبارتند از :کروماتوگرافی الیهی نازک ،کروماتوگرافی

(فرایزود و همکاران  )4606میباشد که یکی از

مایع با کارآیی باال و سنجش جذب ایمنی متصل به

سادهترین روشها برای تعیین مستقیم پروفیل

آنزیم .4برای کمیتسنجی اکراتوسین آ در انگور ،غالباً

متابولیتهای ثانوی در محیطهای کشت قارچی است.

خالصسازی نمونهها با استفاده از ستونهای

اگرچه در این روش دامنهی خیلی وسیعی از

ایمونوآفینیتی 6و بهدنبال آن کمیسنجی با استفاده از

متابولیتهای ثانوی قارچها با استفاده از سیستمهای

کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال بهکار گرفته شده است

حالل بهینهسازی شده و معرفهای اختصاصی،

(بِلّی و همکاران  .)6556برای غربال سریع جدایههای

بهصورت نقاط رنگی مشخص میگردند ولی فاقد

قارچی ،تولید اکراتوکسین آ میتواند بهصورت in situ

حساسیت و اختصاصیت الزم در مقایسه با روشهای
بر پایهی کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال میباشد .با

)1- Enzyme linked Immunosorbant Assay (ELISA
)2- immunoaffinity Column (IAC
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روی محیط کشت  CCAو با مشاهدهی نور فلورسنت

سپس برای خالصسازی بعدی ،بقایا در ستون

آبی طبیعی ناشی از تولید توکسین در زیر طول موج

ایمونوآفینیتی وارد گردند .سایر محققان همانند پیهتری و

پایین نور فرابنفش ،ردیابی شود (هینان و همکاران

همکاران ( ،)6554بورداسپال و لگاردا ( )4666و یا

 .)4600در روش دیگری برای غربال جدایههای

مارکاکی و همکاران ( )6554عموماً از روش پیشنهادی

توکسینزا ،جدایهی قارچی در روی محیط کشت رشد

این محققان با کمی تغییرات استفاده نمودند .بایستی

داده شده ،اکراتوکسین آ با استفاده از یک حالل آلی ،از

تاکید گردد که عصارهگیری با کلروفرم بعد از اسیدی

قطعات آگار عصارهگیری شده و بعد از صاف کردن

کردن در خیلی از موارد بنیادی است زیرا  OTAبه

مستقیماً به درون  HPLCتزریق میگردد تا کمیتسنجی

پروتئین متصل شده و بعضی از نمونههای غذایی

شود (براگوالت و همکاران  .)6554امروزه عالقه به

نمیتوانند مستقیماً در یک ستون ایمونوآفینیتی (والنتا

استفاده از روشهای ایمونولوژیک مانند استفاده از

 )4660بهکار گرفته شوند .اما تمایلی برای بهحداقل

کیتهای االیزا بهدلیل نیاز به حجم کم نمونه و سادهتر

رساندن مقادیر حاللهای هالوژنی و سمی بهدالیل

بودن روش تلخیص نمونه نسبت به روشهای

بهداشتی و زیستمحیطی وجود دارد .عالوه بر این یک

کروماتوگرافی الیهی نازک و کروماتوگرافی مایع با

فرآیند تصفیهی مناسب با مهیا کردن شرایط بهکارگیری

کارآیی باال افزایش یافته است (تراکسس  .)6554اخیراً بر

مستقیم نمونه در ستونهای ایمونوآفینیتی میتواند زمان

پایه سنجش ایمنی اکراتوکسین آ ،یک روش شیب افقی

آنالیز را کاهش داده و امکان اتومات کردن را فراهم

جهت ردیابی توکسین عصارهگیری شده از قطعات آگار

نماید.

توسعه داده شده است (دانکز و همکاران .)6553

دیوید و همکاران ( )6546در شناسایی گونههای

فرآیندهای تغلیظ و تصفیه ظاهراً موقعی الزامی میگردند

توکسینزای آسپرژیلوسها در روی میوهی انگور با

که محدودهی ردیابی پایینی مورد نیاز باشد (فستاس و

استفاده از یک فرایند  PCR-RFLPنشان دادند که 93

همکاران  .)6555روشهای کالسیک عبارت بودند از

نمونه ( )%41/1از  369نمونهی آنالیز شده بین  5/56تا

بخشبندی مایع مایع و استخراج فاز جامد ،4ولی در

 3/5میکروگرم بر میلیلیتر OTA ،تولید نمودند .ایشان

مواردی تاثیر تصفیه برای ماتریکسهای پیچیده کافی

گزارش نمودند که سطح آلودگی فرآوردههای الکلی تولید

نبود .استفاده از ستونهای ایمونوآفینیتی در مرحلهی

شده از انگورهای مورد آزمایش در سالهای  6551و

تصفیه که مخصوصاً در مورد  OTAمطالعه شده است،

 ،6559عموماً پایینتر بود اما در سال 5/46( 6551

روش تصفیه را سادهتر نموده است .عمدهترین امتیاز

میکرولیتر بر لیتر) نسبت به سال  5/56( 6559میکرولیتر

این ستونها این است که در آنها  OTAبهطور

بر لیتر) باالتر بوده است .نکتهی جالب اینکه در

اختصاصی به آنتیبادیها متصل شده و دخالت

گونههای آزمایشی آنها هیچکدام از جدایههای گونهی

ماتریکس تقریباً بهطور کامل حذف میگردد .عالوه بر

 A. nigerقدرت توکسینزایی نداشته ولی از گونهی A.

این ستونهای ایمونوآفینیتی از نظر دقت و قابل قبول

 ،tubingensisشش جدایه ( %64/1جدایهها) در سال

بودن در دامنهی وسیعی از غلظتها ،کارآیی بهینهای

 6559و پنج جدایه ( %44/1جدایهها) در سال  6551قادر

داشته و بهطور قابل مالحظهای استفاده از حاللهای

بودند تا در شرایط آزمایشگاهی مقادیر پایینی از OTA

خطرناک را کاهش میدهند .زیمرلی و دیک (،4666

را تولید نمایند .نتایج مشابهی را مدینا و همکاران ()6556

 )4669پیشنهاد کردند که استخراج  OTAاز

و مارتینز کولبراس و رامون ( )6551بهدست آوردند.

فرآوردههای الکلی اسیدی با کلروفرم انجام گرفته و

نتایج آزمایش حاضر نیز تولید توکسین در جدایههای

)1 - Solid phase extraction (SPE

گونهی  A. tubingensisرا در شرایط آزمایشگاهی و با
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 نیز ممکن است دلیل این،OTA برای استخراج و ردیابی

 تایید،روشهای بهکار گرفته شده در این آزمایش

.تفاوتها باشند

 ولی آسنسی،) جدایه466  جدایه از مجموع63( مینماید
) نشان دادند که جدایههای تولید کننده6554( و همکاران

سپاسگزاری

 بوده و هیچکدام ازA. niger  متعلق به گونهیOTA

نویسندگان مقاله مراتب قدردانی خود را از معاونت

OTA  قادر به تولیدA. tubingensis جدایههای گونهی

محترم پژوهشی دانشگاه تبریز به خاطر تامین بودجهی

 تناقض در نتایج ممکن است در نتیجهی متفاوت.نبودند

الزم برای انجام این پژوهش و مهندس محمد مددی

بودن ناحیهی جغرافیایی منشاء جدایههای تهیه شده

رئیس وقت اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان

 شرایط آزمایشی.توسط محققان مختلف باشد

مراغه به خاطر همکاریهای صمیمانهشان ابراز

 زمان نگهداری و یا دما) مورد استفاده،pH ،(محیطکشت
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Abstract
Toxicogenic potential of Aspergillus tubingensis isolates occurring on grape and raisin in southern
regions of East Azerbaijan province were evaluated using of ammonia vapor, UV photography and
high performance liquid chromatography (HPLC) methods. For this purpose, fungal isolates were
grown on Capek Yeast Autolysate Agar (CYA) and Coconut Cream Agar (CCA) media and
Ochratoxin A (OTA) production was evaluated. The results of this study showed that toxin
production was detectable on 69%, 41% and 65% of the isolates using ammonia vapor, UV
photography and HPLC methods, respectively. The compatibility of ammonia vapor vs. HPLC,
HPLC vs. UV, ammonia vapor vs. UV and three mentioned methods was 50%, 69%, 62% and 42%,
respectively. According to the results of this study, UV photography method appeared to be more
efficient for detection of toxigenic isolates of A. tubingensis in comparison to ammonia vapor. The
amount of OTA produced by isolates was determined 29-1089 µg/kg using HPLC.
Keywords: Aspergillus tubingensis, Grape, Ochratoxin A, Raisin

