مروری بر روشهای کاهش میزان آفالتوکسین در خوراک دام و غذای انسان
احسان متقیان پور و میرجمال حسینی

ی 416-4،0*31
صفحات
دوره  ،2شماره  ،4زمستان ،1395
حسام احمدیبیرگانی  2و علیرضا مقدم 3
مرحمت سبقت
Vol. 2(4), Winter 2017, 403 - 416

توحید علیقلی نیا ،نگار رسولی مجد ،حسین رضایی و آناهیتا جباری

A Review of Reduction Methods of Aflatoxin
in Food and Feed
Mottaghianpour E. and Hosseini M.J.

ر  ،1395صفحات-

نحوه ارجاع به این مقاله :متقیان پور ا .و حسینی م .ج .)1395( .مروری بر روشهای کاهش میزان آفالتوکسین در خوراک دام و غذای انسان .محیط
زیست و مهندسی آب ،جلد  ،2شماره  ،4صفحات416-403 :
How to cite this paper: Mottaghianpour E. and Hosseini M.J. (2016). A review of reduction methods of aflatoxin in food and
feed. J. Environ. Water Eng. 2(4), 403 - 416

403

مجله محیط زیست و مهندسی آب ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان 1395

مروری بر روشهای کاهش میزان آفالتوکسین در خوراک دام و غذای انسان
2و*3

احسان متقیان پور  1و میرجمال حسینی

1کارشناسارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،ایران
2مرکز تحقیقات فارماکولوژی کاربردی زنجان ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران
3استادیار گروه سم شناسی/فارماکولوژی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران

*نویسنده مسئولjamal_hossini@yahoo.com :
تاریخ دریافت] 1395/05/02[ :

تاریخ پذیرش]1395/06/26[ :

چکیده
آلودگی مواد غذایی به سم آفالتوکسین که متابولیت ثانویه تولیدشده توسط قارچهای رشتهای میباشد ،همواره یک مشکل اساسی در
مورد ایمنی مواد غذایی مورد استفاده انسان بوده است .در این میان ،آلودگی خوراک مصرفی دامها به دلیل امکان توانایی انتقال
متابولیتهای سمی آف التوکسین به سبد غذایی انسان ،از طریق مصرف محصوالت دامی آلوده ،بایستی مورد توجه قرار گیرد .بهترین
راه جهت جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی به این سم ،جلوگیری از رشد قارچهای تولیدکننده آفالتوکسین میباشد که غالباً
موفقیتآمیزنیست .بنابراین نیاز به استفاده از سایر روشها جهت حذف این سم از محصوالت مورد استفاده انسان و دام ضروری به نظر
میرسد .در این مطالعهی مروری ،تعداد  86مقاله از طریق جستجو با کلیدواژههای آفالتوکسین ،روشهای کاهش ،غذای انسان و
خوراک دام در پایگاههای اطالعاتی شامل  Elsevier ،Scopus،PubMedو  Google Scholarجمعآوری و مورد مطالعه قرارگرفتهاند
که در نهایت از بین این تعداد 59 ،مقاله مرتبط با مطالعات انجامشده در خصوص روشهای کاربردی کاهش میزان آفالتوکسین در
خوراک دام و غذای انسان در بازه زمانی  1960تا  2014انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند .در این مقاله روشهای متداول کاهش
میزان آفالتوکسین در خوراک دام و غذای انسان که به سه شکل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی توسط محققان مختلف استفادهشدهاند،
مورد بررسی قرار گرفته است.

واژههای کلیدی :آفالتوکسین ،کاهش آلودگی ،خوراک دام ،غذای انسان
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 -1مقدمه
مایکوتوکسینها متابولیتهای ثانویه ایجادشده توسط قارچهای رشتهای در مواد غذایی و به خصوص محصوالت کشاورزی میباشند
که باعث ایجاد مشکالتی برای سالمتی (مایکوتوکسیکوزیس) 1در انسان و سایر حیوانات میگردند ( .)Burel et al. 2009از بین انواع
مایکوتوکسینها ،آفالتوکسینها سمیترین آنها بوده که توسط گونههای قارچ آسپرژیلوس مانند آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس
پارازایتیکوس تولیدشده و در بدن انسان باعث ایجاد جهش در ساختار ژنی ،ناقصالخلقه زایی و ایجاد سرطان به خصوص سرطان کبد
میشوند ( .)Baydar Tam et al. 2006; Rustom, 1997; et al. 2007آفالتوکسین سبب ایجاد مشکالت گوارشی ،تنفسی و
تولیدمثلی در دامها میگردد ( Dehghannyaو  .)2013،Hasheminyaچهار نوع اصلی آفالتوکسین شامل ،AFB2 ،2AFB1
 AFG1و  AFG2میباشند که از مشتقات دیفوروکومارینی بوده و در غالت ،دانهها و مغزهای مصرفی توسط انسان و دامها وجود
دارند ( ; Cavaliere et al. 2007; Burel et al. 2009 Jolley, 2002; Chiavaro et al. 2001و ; Nasir Tam et al.
 .)2006از جمله غالتی که توسط آفالتوکسینها آلوده میشوند میتوان به ذرت ،گندم ،برنج و جو اشاره کرد .همچنین بادامزمینی نیز
از منابع عمده مصرفی توسط انسان و دامها میباشد که در صورت مناسب بودن شرایط رشد قارچ و تولید سم ،میتواند توسط قارچ
آسپرژیلوس با این مایکوتوکسین آلوده شود ) .(Giray et al. 2007; Semple et al. 1991; Alvito etal. 2010از بین انواع
آفالتوکسینها ،آفالتوکسین  B1دارای بیشترین سمیت بوده و توسط آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان ( 3)IARCدر گروه I
سرطانزایی قرار داده شده است (;Muscarella et al. Giray et al. 2007; Cavaliere et al. 2007; Baydar et al. 2007
; Dehghannya،2013 2009و  .)Hasheminyaحد اکثر حد مجاز باقیمانده اعالمشده برای آفالتوکسینها توسط اتحادیه اروپا
 2ppbبرای  AFB1و  ppb4برای آفالتوکسین کل ) (G2،G1، B2،B1در مورد مغزها ،میوههای خشکشده و غالت مصرفی برای
انسان AFB1 0/1ppb ،برای غذای کودک و  AFB1 ppbبرای غالت مصرفی جهت دامها میباشد (;Devreese et al 2013
 .)Muscarella et al. 2009آفالتوکسینهای  M1و  M2به ترتیب مشتقات  4هیدروکسی از  AFB1و  AFB2میباشند که در
صورت مصرف خوراک آلوده به آفالتوکسین ،در بدن حیوانات تولید میگردند و از طریق شیر به دست آمده از این دامها ،امکان انتقال
آلودگی به زنجیره غذایی انسان وجود دارد .آفالتوکسین M1توسط آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان در گروه  2Bقرار داده شده
است و میزان سرطانزایی آن از آفالتوکسین  B1کمتر میباشد ( Uraz،2011و Dehghannya،; Buldu 2013و.) Hashemninya
حداکثر میزان مجاز آفالتوکسین  M1در شیر خام و محصوالت لبنی طبق قوانین اتحادیه اروپا 0/05ppb ،و برای شیر خشک نوزادان
برابر با  0/025ppbاعالم شده است ( .)Verstraete, 2008; Semple et al. 1991استفاده از مواد و روشهای مختلفی جهت کاهش
میزان خطر وجود آفالتوکسینها مورد مطالعه قرارگرفتهاند که مکانیسم عمل و میزان کارایی آنها باهم متفاوت بوده است.

-2مواد و روشها
 -1-2جلوگیری از تولید آفالتوکسین از طریق جلوگیری از رشد قارچ
 1-1-2در مراحل قبل از برداشت
در مرحله کاشت محصوالت کشاورزی ،بایستی از بذرهای سالم و بدون آفتزدگی استفاده نمود .با انتخاب ارقام مقاوم در برابر رشد
قارچها و آفات نیز می توان از رشد قارچ و تولید سم آفالتوکسین به شکل مؤثری جلوگیری به عمل آورد .همچنین با استفاده از مواد
قارچکش در طی مراحل رشد گیاه میتوان مانع از آلودگی گیاه به مایکوتوکسینها شد .از دیگر مواردی که بایستی در کاشت محصوالت
کشاورزی جهت جلوگیری از آلوده شدن به مایکوتوکسینها به خصوص آفالتوکسینها مورد توجه قرار گیرد ،توجه به تاریخ کاشت
1

Mycotoxicosis
Aflatoxin B1
3
International Agency for Research on Cancer
2
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محصوالت میباشد به گونهای که محصوالت مواجه با آلودگی به اسپور قارچها در زمان گردهافشانی ،درجه حرارتهای باال و همچنین
تنش خشکی نگردند) . (Burel et al. 2009; Semple et al. 1991آلوده شدن محصوالت کشاورزی به آفالتوکسین در طی
خشکسالی و حمله حشرات به محصول افزایش مییابد)  .(Zaki et Romoser et al.2012; al. 2013یکی از روشهای کاهش
میزان آفالتوکسینها در محصوالت کشاورزی ،استفاده از سویههای آسپرژیلوس میباشد که توانایی تولید سم را ندارند .با تیمار خاک
کشاورزی با این سویهها مشخص شده است که میتوان میزان آلودگی به سویههای تولیدکننده سم را کاهش داد (Probst et al.
) .2011نشان داده شده است که با این روش 65 ،تا  %80از میزان تولید آفالتوکسین توسط گونههای تولیدکننده سم ،کاسته میشود
( .(Gowda et al. 2013همچنین مشخص شده است که در شیرهای تول ید شده در فصول بهار و تابستان ،نسبت به شیرهای تولید
شده در فصول پاییز و زمستان ،میزان آفالتوکسین کمتر میباشد .علت این کاهش ،مصرف بیشتر علوفه تازه و مصرف کمتر علوفه
انبارشده ( که امکان تولید سم توسط قارچی در طی مراحل نگهداری بر روی آنها وجود دارد) در بهار و تابستان نسبت به پاییز و
زمستان میباشد ) Dehghannya،2013و .(Hashemninya
 -2-1-2در مراحل بعد از برداشت و ذخیرهسازی و تولید
پس از برداشت محصول میبایست شرایط نگهداری به گونهای باشد که از رشد قارچ ممانعت به عمل آید .به این منظور بایستی دما و
رطوبت انبارها کامالً تحت کنترل بوده و از آفتزدگی محصوالت در طی مدت نگهداری محصوالت در انبارها جلوگیری شود .دانههای
شکسته و صدمهدیده بایستی حتیالمقدور حذف شوند .رطوبت و دمای مناسب جهت رشد قارچ و تولید سم آفالتوکسین به ترتیب
 %85و  36-38درجه سانتیگراد میباشد ،لذا استفاده از تهویه مناسب ،چیدمان مناسب محصوالت در انبارها و در برخی موارد استفاده
از روشهایی مانند دود دادن و استفاده از مواد آفتکش توصیه میگردد ) Mutegi, 2011وHell

;.(Rahmianna et al. (2007

برای نمونه در مورد غالت توصیه میشود که رطوبت به زیر  %15و ترجیحاً  %10-13رسانده شود ) Mutegi،2011و(Zaki ; Hell

 et al. 2012رعایت اصول بهداشتی و  1 HACCPو ایزو  22000در مراحل تولید مواد غذایی از دیگر روشهای ممانعت از تولید
آفالتوکسین میباشد )Mutegi, 2011و ; Hell Olsen, 2004; Fallah et al. 2013و  .)Maganهمچنین استفاده از مواد و
روشهایی که کاهش میزان آفالتوکسین تولیدشده را از طریق جذب ،حذف و تبدیل آن میسر میسازند نیز میتوانند در کاهش آلودگی
مواد غذایی مصرفی انسان مؤثر واقع شوند .اینکار به سه شکل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی صورت میپذیرد.
الف -روشهای فیزیکی
در این روشها با استفاده از جذب سطحی ،باند کردن و یا ایجاد تغییر در ساختار آفالتوکسین ،میزان آلودگی ماده غذایی را به

مایکوتوکسین کاهش میدهند.
استفاده از حرارت
استفاده از حرارت برای غیرفعال آفالتوکسین شامل فرایندهایی مانند پختن ،سرخ کردن ،برشته کردن و خشک کردن میباشد
) Kumari،2010و  .(Choudharyفرآیند خشک کردن در دمای باال میتواند میزان آفالتوکسین را به میزان  48تا  %83کاهش دهد
( .)Burel et al. 2009حرارت دادن و پختن تحت فشار میتواند حدوداً  ،%70برشته کردن  %50-70خشک کردن در برابر نور
خورشید نیز میتواند بیش از  %70از میزان آفالتوکسین را کاهش دهد ) .(Gowda et al. 2013در برخی از مطالعات انجامشده نشان
داده شده است که آفالتوکسین  M1در طی فرآیند پاستوریزاسیون پایدار میباشد ) .(Sanli et al. 2012; Burel et al; 2009این
Hazard Analysis Critical Control Point

1
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در حالی است که در برخی دیگر از مطالعات گزارش شده است که حرارت پاستوریزاسیون تا حدودی میتواند باعث کاهش میزان
آفالتوکسین در شیر گردد .بکار بردن درجه حرارت  95درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه باعث کاهش  16 -18درصدی آفالتوکسین
 M1در شیر میگردد که این کاهش احتماالً در اثر از بین رفتن اثر محافظتی پیوند بین کازئین و سم در اثر ایجاد پیوند بین کازئین و
پروتئینهای آب پنیر میباشد .پاستوریزاسیون شیر در دمای  63درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه  %9/5و استریلیزاسیون شیر در

دمای  121درجه سانتیگراد به مدت  15دقیقه تا  %26میزان آفالتوکسین  M1را کاهش میدهد (.)Sanli et al. 2012
استفاده از پرتو
پرتو دهی باعث رادیو لیز آب و ایجاد رادیکالهای آزاد میگردد .آفالتوکسین  B1در برابر اشعه گاما ،ایکس و فرابنفش حساس میباشد
و با اشعه دادن به محصوالت میتوان میزان این سم را در آنها کاهش داد .همچنین با استفاده از نور خورشید و ماکرویو نیز میتوان
تا حدود زیادی میزان آفالتوکسین را کاهش داد)Choudhary, 2010; Herzallah et al. 2008و .(Kumariمیزان کاهش
آفالتوکسین  B1و آفالتوکسین کل بستگی به مدت زمان قرار گرفتن در برابر اشعه و دور مصرفی اشعه دارد .همچنین مشخص شده
است که تأثیر تابش خورشید در کاهش میزان آفالتوکسین بیشتر از تأثیر اشعه گاما و ماکرویو میباشد). (Herzallah et al. 2008
تأثیر پرتوهای یونیزه مانند گاما در محیط مرطوب به علت آزادی عمل بیشتر رادیکالهای آزاد بیشتر از محیط خشک میباشد )2013
 Dehghannya،و .(Hashemninya

استفاده از زغال فعال
2

این ماده بهه شهکل پهودری غیهر محلهول و حاصهل پیرولیهز مهواد آلهی مهیباشهد ،دارای سهط مقطهع زیهاد ( 500تها m 3500
 )/gبهوده و بههه همههین علهت توانههایی جههذب ترکیبهات زیههادی را دارد و از قههرن  19مهیالدی جهههت حههذف ترکیبهات سههمی مههورد
اسهتفاده قهرار مهیگرفتهه اسهت ) .(Huwig et al. 2001; Devreese et al. 2013از جملهه ترکیبهاتی کهه توسهط ایهن مهاده
جهذب و از محههیط خههارج مهیگردنههد ،مایکوتوکسههینههها مهیباشهند .مطالعههات زیههادی بههر روی میههزان کههاهش آفالتوکسهینههها بهها
استفاده از کربن فعال صهورت پذیرفتهه اسهت کهه همگهی آنهها نشهاندهنهده کهاهش میهزان آفالتوکسهینهها بها اسهتفاده از ایهن
مههاده بههودهانههد(; ; Devreese et al. 2013; Galvano et al. 1996; Sief et al. .(2012جههذب آفالتوکسههینههها در
غلظهتههای زیهاد باعهث جلهوگیری از مسهمومیت حهاد در دامهها مهیشهود ( .)Hatch et al. 1982برخهی از انهواع کهربن فعهال
میههزان آفالتوکسههین را تهها بههیش از  90درصههد کههاهش مههیدهنههد ( .)Galvano et al. 1996ایههن در حالیسههت کههه در
مطالعهای دیگر میهزان کهاهش آفالتوکسهین توسهط کهربن فعهال ،کمتهر از کهاهش آن توسهط بانهدکننهدهههای بها پایهه خهاکرس
و یا هیدروژن ،سدیم ،کلسیم ،آلومینیوم ) 1(HSCASبود (.)Burel et al. 2009
استفاده از جاذبهای سیلیکاتی
از پرکاربردترین ترکیبات سیلیکاتی جهت حذف آفالتوکسینها ،خاکرس و ترکیبات وابسته به آن بوده و به دو دسته کلی شامل دسته
اول فیلوسیلیکاتها مانند سیلیکات آب دار آلومینیوم ،سدیم و کلسیم ( )HSCAsو بنتونیتها ،نانوکامپوزیت مونت موریلونیت
اصالحشده () 2MMNو دسته دوم تکتوسیلیکاتها مانند زئولیتها تقسیم میشوند .این ترکیبات به صورت مخلوط با غذای دام مورد
استفاده قرارگرفته و با باند شدن با آفالتوکسین از جذب آن توسط دستگاه گوارش حیوان جلوگیری و مانع از انتقال این سم به

Hydrated sodium calcium aluminosilicate

1

Montmorillonite

2
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محصوالت به دست آمده از دامها و همچنین ایجاد آفالتوکسیکوزیس در آنها میشوند(Huwig et al. 2001; Dixon Jaynes) .

et al 2008; Devreese et al. 2013).و  .( 2011 ; Zartmaدر آزمایشهای صورت پذیرفته نشان داده شده است که تا  80درصد
از آفالتوکسین موجود در ماده غذایی را میتوان با به کار بردن  HSCAsحذف نمود ،از اینروا میتوان از ایجاد مسمومیت حاد در
حیواناتی که غذای با آلودگی زیاد به این سم را مصرف مینمایند جلوگیری نمود ) .) Phillip,1988مکانیسم باند شدن آفالتوکسینها
با  ،HSCAsظاهراً بر اساس ایجاد کمپلکس بین بتاکتوالکتون موجود در ساختار آفالتوکسین و فلزات با بار مخالف در HSCAs

میباشد ) .(Edrington et al. 1995) (Phillips et al. 1996از جمله ترکیبات سیلیکاتی دیگر مورد استفاده بنتونیت است که از
خاکسترهای آتشفشانی منشأ گرفته و مونتموریلونیت به عنوان جزء اصلی این ماده میباشد .این ماده به طور گستردهای جهت حذف
مایکوتوکسینها به خصوص آفالتوکسینها ازغذای دام مورد مطالعه قرار گرفته است )zartman) (Devreese Burel et al. 2009
;et al. 2013و  . (2011 ,Jaynesبا استفاده از بنتونیت میتوان تا  %90از آفالتوکسین  B1موجود در شیر را کاهش داد .اما آفالتوکسین
 M1به میزان  %71کاهش پیدا کر ) Soha،و  .(2007Borjiبنتونیت تأثیر زیادی بر روی ترکیبات خود شیر ندارد .به عنوان مثال در
مورد محتوای پروتئینی شیر تنها  %5از کل پروتئین شیر کاهش مییا ) Dehghannyaو Nova )NS) .(2013 ;Hashemninya

 Silنیز یکی دیگر از ترکیبات سیلیکاتی میباشد ) .(Phillips et al 2008; Romoser et al. 2013; Fallah et al. 2013این
ترکیب با پایه رسی در حقیقت یک کلسیم مونت مورینولیت میباشد که به عنوان یک ماده ضد کلوخه شدن به غذای دام اضافه
میشود ،به صورت اختصاصی با آفالتوکسینها باند شده لذا از کاهش مواد مغذی مانند ویتامینها و سایر ریزمغذیها با افزودن 0/25
درصد از  NovaSilدر ماده غذایی ممانعت به عمل میآید .مکانیسم عمل این ماده بر اساس تبادل یونی میباشد .این ترکیب دارای
بار منفی میباشد و با جذب بارهای مثبت به تعادل میرسد و با توجه به بار مثبت کربنهای موجود در سیستم کربونیل و قطبی بودن
انتهای فورانی آفالتوکسینها امکان جذب آنها توسط این ترکیب و خروج از محیط وجود دارد (Romoser et al. 2013; Phillips
) .et al 2008زئولیتها که کاتیونهای قلیایی آلومینیوسیلیکات آبدار میباشند نیز قادر به جذب آفالتوکسین  B1میباشند ولی به
طور کلی در بین ترکیبات آلومینیوسیلیکاتی HSCAs ،و بنتونیتها بیش ترین میزان جذب آفالتوکسین را از خود نشان دادهاند
) .(Gowda et al. 2013ظرفیت و پایداری اتصال ایجادشده بین جاذبها و سم ،تحت تأثیر عواملی همچون دما و  pHمیباشد
) Dehghannya،2013و.(Hashemninya

ب -روشهای شیمیایی
در این روشها از ترکیبات شیمیایی استفاده نموده و با ایجاد تغییراتی در ساختار سم و غیرفعال نمودن آن ،میزان آفالتوکسین را
کاهش میدهند .از جمله روشهای شیمیایی مورد استفاده به این منظور میتوان به اُکسا یش ،احیا ،استفاده از آمونیاک ،اسید و باز
اشاره نمود .مواد شیمیایی مورد استفاده ضمن غیرفعال نمودن مایکوتوکسین ،باقیمانده آن و محصوالت نهایی تولیدشده ،خود نبایستی

سمی باشند و نبایستی ارزش غذایی محصوالت را کاهش دهند ) Choudhary)(Devreese et al. 2013و .) 2010 Kumari
مواد اکسیدکننده
از جمله ترکیبات اکسیدکننده قوی که تأثیر آنها در کاهش میزان آفالتوکسینها مورد بررسی قرار گرفته است ،ازن ،پر اکسید
هیدروژن و کلر میباشند ) Hasheminya Olsen) ) Dehghannya, 2013و  .(2004 ,Maganاین ترکیبات با اکسید کردن
پیوند دوگانه موجود در ساختار سم آن را غیرفعال مینمایند .به عنوان مثال ازن با اکسید کردن پیوند دوگانه انتهایی موجود در حلقه
دیهیدروفورانی موجود در ساختار آفالتوکسینهای  G1،B1و M1آنها را اکسید مینماید ).(Zaki et al. 2012
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مواد احیاکننده
سدیم بیسولفیت ( )NaHSO3و سدیم دیسولفید ( )Na2S2O5از جمله ترکیبات احیاکنندهای میباشند که جهت کاهش میزان
آفالتوکسین مورد استفاده قرار میگیرند ( .(Zaki et al. 2012; Burel et al. 2009از سولفیت پتاسیم جهت کاهش آفالتوکسین
 M1در شیر استفاده میگردد .افزودن  0/04گرم سولفیت پتاسیم به ازای هر میلیلیتر شیر ،باعث کاهش آفالتوکسین  M1به میزان
 %45میگردد ) Choudhary) ( Kumari، 2010و  .(2013 ,Hasheminya , Dehghannyaهمچنین بی سولفیت سدیم در
محیط آبی با آفالتوکسینهای  G1 ،M1و  B1واکنش میدهد ) Kumariو . (2010 ,Choudhary
استفاده از اسید
با استفاده از اسیدهای قوی از طریق هیدراتاسیون باند غیراشباع در حلقه فورانی آفالتوکسینهای  G1و  B1و تبدیل آنها به فرمهای
همیاستال  AFG2aو  ،AFB2aمیتوان فعالیت بیولوژیکی آنها از بین برد و به ترکیبات غیر سمی تبدیل نمود .به عنوان مثال با
استفاده از اسیدهیدروکلریک و رساندن  pHبه  ،2آفالتوکسین را میتوان به میزان  %19/3طی  24ساعت کاهش داد Doyle et al.
)Zaki et al. 2012

;.)1982

استفاده از قلیا
استفاده از محلولهای قلیایی تولیدشده با هیدروکسیدپتاسیوم ،هیدروکسیدکلسیم وکربنات سدیم همراه با حرارت دادن جهت فراوری
دانههای غالت ،به خصوص ذرت به علت جدا کردن پوسته دانه باعث کاهش مایکوتوکسینها از جمله آفالتوکسین در محصول میگردد
) Kumari،2010و.(Guzmán-de-Pena, 2009; Choudhary

استفاده از آمونیاک
با استفاده از آمونیاک مایع یا گازی میتوان تا  %95از آفالتوکسین موجود در خوراک دام را کاهش داد ) Dehghannyaو
 .(2013 ،Hasheminyaبرای بهبود میزان کاهش آفالتوکسین توسط آمونیاک از اتوکالو با دما و فشار باال استفاده میگردد )Kumari

و .(Fremy et al. 1988) (2010 ,Choudhary
ج -روشهای بیولوژیکی
روشهای بیولوژیکی کاهش آفالتوکسین به علت ارزان ،ساده و اختصاصی بودن جهت کاهش میزان آفالتوکسینها مورد توجه
قرارگرفتهاند ) Dehghannya) (Burel et al. 2009و  .(2013 ,Hasheminyaبنابراین مطالعات زیادی در این زمینه صورت پذیرفته
است.
باکتریهای اسیدالکتیک
باکتریهای اسیدالکتیک توانایی کاهش آفالتوکسینها را دارا میباشند .مکانیسم حذف آفالتوکسین توسط این باکتریها بر اساس
تجزیه متابولیکی نیست بلکه از طریق باند شدن سم به دیواره سلولی این عمل انجام میگیرد)(Burel et al. 2009) Dehghannya
و  .(2013 ;Hasheminyaجذب سم توسط دیواره سلولی به وسیله هر دو نوع سلول زنده و کشتهشده با تیمار حرارتی یا اسیدی
صورت میپذیرد .جذب در سلولهای کشتهشده بیشتر از سلولهای زنده میباشد ) .(Burel et al. 2009در خصوص سلولهای زنده،
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برخی از محققان توانایی تولید اسید توسط باکتریهای اسیدالکتیک و کاهش  pHمحیط را در کاهش میزان آفالتوکسین مؤثر
میدانند ) Dehghannyaو .(2013، Hasheminya
پروبیوتیکها
این میکرواورگانیسمها در صنعت ،به خصوص در صنایع لبنی ،به عنوان آغازگر کاربرد گستردهای دارند .اثر باکتریهای پروبیوتیک در
کاهش میزان آفالتوکسین در مواد غذایی به خصوص شیر و فراوردههای آن مورد مطالعه بسیاری از محققان قرار گرفته است .از بین
باکتریهای پروبیوتیک ،الکتو باسیلوسها و بیفیدیو باکترها توانایی کاهش آفالتوکسینها را از خود نشان دادهاند ( ; Peltonen et al
 .)2001; Gowda et al. 2013 Wu et al 2009از الکتوباسیلوسها ،الکتوز رامنوسوس ،الکتوز اسیدوفیلوس و الکتوز کازئی در
حضور آفالتوکسین ،از ایجاد آسیب به بافت کبدی جلوگیری میکنند ( .)Gowda et al. 2013این باکتریها با اتصال به آفالتوکسینها
باعث محافظت  DNAو غشای سلولها در برابر آسیبهای ایجادشده از این سم میشوند ( .)Salim et al. 2011به عنوان مثال
ترکیبات دیواره سلولی الکتوز رامنوسوس نژاد  GGکه با باند شدن به آفالتوکسین  B1باعث کاهش میزان آن میگردند مورد مطالعه
قرارگرفتهاند و عامل اصلی باند شدن را پپتیدوگلیکان موجود در دیواره سلولی دانستهاند (Peltonen et al. 2001; Lahtinen et
) .al. 2004عالوه بر باکتریهای الکتیکی و پروبیوتیکها ،مطالعاتی بر روی سایر باکتریها در خصوص کاهش میزان آفالتوکسین
صورت پذیرفته است .به عنوان مثال  Lineو همکارانش با استفاده از باکتری فالووباکتریوم آئورانتیاکوم که در خاک وجود دارد و یک
باکتری گرم منفی غیر اسپورزا میباشد ،مشاهده کردند که این باکتری با مصرف و تبدیل آفالتوکسین در شیر ،باعث کاهش آن
میگردد ) Lásztity, 1999و .)Line, 1994 ; Bataهمچنین در مطالعه دیگری که توسط  Gaoو همکارانش انجام شد ،اثر باکتری
باسیلوس سوبتیلیس بر روی کاهش آفالتوکسینهای  G1،B1و M1مورد مطالعه قرار گرفت ونشان داده شد که سویهANSB060

این باکتری ،بیشترین تأثیر در کاهش میزان این آفالتوکسینها را دارا میباشد ) .(Gao et al. 2011با استفاده از الکتوز برویس
میزان آلودگی را در غذای دام میتوان کاهش داد ) Dehghannyaو. (2013 ,Hasheminya

مخمرها
از بین مخمرها ،مخمر ساکارومایسس سرویسیه ،بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است )،Kusumaningtyas, et al. 2006; 2006

 Jespersenو  .)Shetty et al. 2007; Shettyنژادهای  A18و  26.1.11در بین نژادهای مورد مطالعه از این مخمر ،بیشترین
میزان کاهش آفالتوکسین را در فاز اولیه رشدشان در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند ) .(Shetty et al. 2007این کاهش در اثر باند
شدن آفالتوکسین به دیواره سلولی مخمر میباشد و یک پدیده فیزیکی تلقی میگردد .باند شدن آفالتوکسین به دیواره سلولی در
مخمرهای تیمار شده و غیرفعال شده در شرایط اسیدی و حرارت نسبت به سلولهای زنده بیشتر میباشد ;(Shetty et al. 2007
) Shetty et al. 2006دیواره سلولی در مخمر ساکارو مایسس سرویسه  %30وزنی سلول را تشکیل میدهد و در ساختار آن
گلوکانهایی مانند بتا  1و  3گلوکان و بتا  1و  6گلوکان وجود دارند که با پروتئینهای دیواره سلولی ایجاد گلیکوپروتئین نموده که
این ترکیبات توانایی باند شدن به آفالتوکسین را دارند ( Jespersenو  .)Jouany et al. 2005) ( 2006,Shettyو همکارانش
نشان دادند که سویههای پروبیوتیک مخمر ساکارومایسس توانایی کاهش میزان آفالتوکسین در غذای طیور را دارند . (Pizzolitto
)et al. 2012

قارچها
برخی از قارچها با احیای گروه کربونیل موجود در حلقه سیکلوپنتونی آفالتوکسین  ،B1توانایی تبدیل این سم را به آفالتوکسیکول A

) (AFL-Aکه سمیت آن  18بار کمتر از  B1است را دارند .از جمله این قارچها میتوان به آسپرژیلوس نیجر ،یوروتیوم هرباریوم،
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برخی از گونههای رایزوپوس و گونههایی از آسپرژیلوس فالووس که تولید سم نمیکنند اشاره نمود Devreese et al.( 2013) Wu

) et al. (2009از گونههای رایزوپوس که توانایی کاهش میزان آفالتوکسین  B1را در همراهی با آسپرژیلوس فالووس تولیدکننده سم
از خود نشان دادهاند ،رایزوپوس اولیگوسپوروس میباشد که بیش ترین میزان کاهش را در روز پنجم کشت از خود نشان میدهد
) .(Kusumaningtyas et al. 2006برخی دیگر از قارچها مانند پنی سیلیوم رایستریکی آفالتوکسین  B1را متابولیزه کرده و تولید
محصوالت سمی مانند آفالتوکسین  B2و برخی ترکیبات ناشناخته مینمایند ).(Devreese et al. 2013
آنزیمها
با استفاده از آنزیمهای به دست آمده از میکرو اورگانیسمها میتوان مایکوتوکسینها را سمزدایی نمود (Burel et al. 2009; Wu et

) .al. 2009; Zaki et al. 2012در این خصوص آنزیم جدا و خالصسازی شده از قارچ پلئوروتوس استراتوس توانایی تجزیه آفالتوکسین
را دارا میباشد و این عمل را با باز کردن حلقه الکتونی انجام میدهد ) .(Burel et al. 2009همچنین در مطالعهای که توسط Liu
و هکمارانش انجام پذیرفت ،آنزیمی تحت عنوان  (ADTZ)1از قارچ آرمیالریال تابسنس به دست آمد که با باز نمودن حلقه دی فورانی

آفالتوکسین ،سمیت آن را کاهش میدهد (.)Liu et al. 1998
باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس که از ذرات هیدروکربنهای پلی آروماتیک جداسازی شده است به شکل چشمگیری آفالتوکسین

 B1را کاهش میدهد و به نظر میرسد با استفاده از آنزیم پراکسید از تولیدی خود آفالتوکسین را تجزیه مینماید . (Burel et al.
)2009; Wu et al. 2009

 -3یافتهها و بحث
در بکار بردن ترکیبات مختلف جهت کاهش میزان آفالتوکسینها در غذای دام بایستی مواردی مانند میزان کاهش سم ،میزان ترکیب
مورد استفاده ،مدت زمان الزم جهت کاهش سم ،هزینه مورد نیاز ،نوع دام ،میزان کاهش ترکیبات ریزمغذی و آلودگیهای ایجادشده
احتمالی مانند دیوکسینها را مد نظر قرار داد ). (Oguz, 2011استفاده از مواد شیمیایی و روشهای فیزیکی جهت کاهش میزان
آفالتوکسینها اگرچه به شکل مؤثری توانایی حذف و کاهش آفالتوکسین را از خوراک دام و شیر را نشان دادهاند ،عمدتاً به علت باال
بودن هزینه ،کاهش ارزش تغذیهای ،پایین بودن بازدهی و ضعف در اختصاصی عمل کردن دارای محدودیتهایی میباشند .برای مثال
استفاده از آمونیاک و اکسیدکنندههای قوی میتواند ارزش تغذیهای مواد را کاهش دهد .همچنین چون زغال فعال یک جاذب
غیراختصاصی میباشد ،امکان حذف ترکیبات دیگر ازجمله ترکیبات مفید و ضروری نیز از مواد غذایی تیمار شده با این روش وجود
دارد ) . (Burel et al. 2009; Huwig et al. 2001اگرچه ترکیبات با پایه رسی به طور موثری میزان آفالتوکسینها را کاهش
میدهند ول ی مقدار الزم جهت تأثیر و جذب آفالتوکسین در دستگاه گوارش دامها زیاد میباشد که این مسئله باعث باند شدن
آنتیبیوتیکها ،امالح و ویتامینها به این جذبکنندهها و دفع این مواد ضروری از بدن دام میشود لذا استفاده از سایر جذبکنندهها
همراه با این ترکیبات از جمله کمک گرفتن از مخمرها و دیواره سلولی آنها جهت کاهش میزان مصرف ترکیبات رسی مورد مطالعه
قرار گرفته است ) .(Gowda et al. 2013; Zhao et al. 2010با اصالح ساختار ترکیبات جاذب آفالتوکسین میتوان میزان کارایی
این ترکیبات را در باند شدن به آفالتوکسین افزایش داد .به عنوان مثال نانوکامپوزیت مونت موریلونیت اصالحشده ) (MMNبه دلیل
دارا بودن اندازه سط  ،تخلخل و همچنین تبادل کاتیونی باال توانایی بسیار بیشتری نسبت به ترکیبات مشابه در باند شدن با آفالتوکسین
را دارا میباشد) . (Burel et al. 2009در اتحادیه اروپا ،سم زدایی با استفاده از ترکیبات شیمیایی به علت امکان ایجاد مشتقات سمی،
ممنوع میباشد و در ایاالتمتحده آمریکا از بین مواد شیمیایی ،تنها استفاده از آمونیاک برای سمزدایی آفالتوکسین مجاز میباشد
 Dehghannya،2013; Devreese et al. 2013; Burel et al.) 2009و ( .Hasheminyaمطالعات مختلف نشان دادهاند که
Aflatoxin-detoxizyme
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جاذبهایی مانند خاک رس و ترکیبات وابسته به آن از طریق باند شدن به آفالتوکسینها در دستگاه گوارش باعث دفع این سموم از
بدن میگردند ولی بر میزان سمیت آنها از لحاظ بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیکی تأثیر چندانی ندارند و نمیتوانند از ایجاد عوارض
 با این حال.)Neeff et al. 2013; Phillips et al. 2008; al.2009) Burel etناشی از آفالتوکسیکوزیس جلوگیری به عمل آورند
 در غلظتهای باالتر نسبت به دیواره سلولی مخمرهاHSCAs  نشان داده شد که, و همکارانشZhao در مطالعه انجامشده توسط
.(Zhao et al. 2010) تأثیر بهتری در کاهش اثرات مخرب آفالتوکسین بر روی کبد و همچنین میزان رشد در جوجه پرندگان دارند
،برخی از مطالعات انجامشده بیانکننده این مطلب هستند که مناسبترین و کم خطرترین روش جهت آلودگیزدایی آفالتوکسین
استفاده از روشهای بیولوژیکی مانند استفاده از مخمر و ترکیبات به دست آمده از آن میباشد زیرا میزان آلودگی را با این روش بدون
 البته.(Oguz, 2011) استفاده از مواد شیمیایی خطرناک برای انسان و دام و یا کاهش میزان ترکیبات ریزمغذی میتوان کاهش داد
استفاده از میکرواورگانیسمهای زنده به دلیل تخمیر ایجادشده در اثر فعالیت آنزیمهای آنها ممکن است بر روی طعم و عطر ماده
 یک روش نوین و جالب جهت.(Line et al. 1994( )2013 ،Hasheminya  ) وDehghannyaغذایی تأثیر نامطلوبی ایجاد نمایند
 زیرا با وجود کاهش در مقدار.از بین بردن و یا اصالح مایکوتوکسینها استفاده از آنزیمهای به دست آمده از میکرواورگانیسمها میباشد
 با توجه به نتایج به دست آمده از. تغییری در خصوصیات ارگانولپتیکی و کیفی محصوالت ایجاد نمیگردد،و یا اثرات بیولوژیکی سمها
 استفاده از روشهای بیولوژیکی میباشد و از این رو، بهترین روش جهت کاهش میزان آلودگی غذای دام و شیر،مطالعات گوناگون
.میبایست مطالعات بیشتری در این رابطه انجام پذیرد
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Abstract
Food contamination with aflatoxins, a secondary metabolite produced by filamentous fungi, is a
fundamental subject in food safety for human. Therefore, especial attention should be dedicated
about contamination of animal feed and transfer to human food chain by contaminated livestock
products. The promising approach for controlling aflatoxins in food is prevention of fungi growth.
However, practically this method is not successful; therefore, alternative techniques are needed to
eliminate these toxins from consumed products in human and animals. In present study, four phrases
used as key words were “aflatoxin, reducing methods, food and feed “by databases including
Elsevier, Scopus, PubMed, and Google Scholar. After reviewing 83 articles, 59 studies were
selected; these papers were published between 1960 -2014 for recent review. Therefore, it was
decided to collect and review the common and usual methods for decreasing or deletion of
deterioration of Aflatoxin in livestock feed and human food including physical, chemical and
biological methods.
Keywords: Aflatoxin; Contamination; Animal feed; Human food.

