دانش گیاهپزشکی ایران
دورة  ،64شمارة  ،2پاییز و زمستان ( 4936ص )253-242

تأثير اسيدیته و فشار اسمزی بر توليد افالتوکسين در قارچ Aspergillus parasiticus
سيد مسلم موسویان ،1مصطفی درویشنيا *2و عيدی بازگير
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چکيده
قارچ  Aspergillus parasiticusبا تولید افالتوکسین  B1تأثیرات جبرانناپذیری بر مصرفکنندگان
مواد غذایی آلوده به این زهرابۀ قارچی میگذارد .در این پژوهش ،تیمارهای مختلف  pHو غلظت
 NaClدر محیط کشت مایع قارچ اثر داده شدند و توکسینزایی آنها با استفاده از سه روش محیط
کشت نارگیل  -آگار TLC ،و  HPLCبررسی و مشخص شد که افالتوکسینهای تولیدشده
بهوسیلۀ این قارچ ،زیر نور  UVخاصیت فلورسانس دارند .بیشترین توکسینزایی و رشد را در
تیمار اسیدیته بهترتیب در  6و  5و در تیمار  NaClبا غلظت  3و صفر درصد شاهد بودیم.
غلظتهای باالی نمک باعث جلوگیری از رشد و به تبع آن ،تولید توکسین آن میشود.
افالتوکسین  B1بیشترین توکسین تولیدی این قارچ است ،بنابراین میتوان با کنترل این دو عامل
از رشد و تولید افالتوکسین این قارچ تا حدود زیادی پیشگیری کرد و از تأثیرات سوء آن
جلوگیری به عمل آورد.

واژههای کليدی :آسپرژیلوس ،اسیدیته ،توکسین.NaCl ،
مقدمه
تا سالیان اخیر چنین تلقي ميشد که وقوع کپکزدگي
روي مواد غذایي فقط یک مشکل زیبایيشناختي است
و خطري براي سالمتي محسوب نميشود .عليرغم
مطالعات فراوان طي نیمۀ اول قرن گذشته ،فقط در
دهۀ  4340میالدي مشخص شد که متابولیتهاي
برخي از انواع قارچهاي رایج در مواد غذایي ،مخصوصاً
قارچهاي آسپرژیلوس ،مسئول بیماري و مرگ دامها
است .در حال حاضر بهخوبي ثابت شده است که
متابولیتهاي سمي قارچها یا مایکوتوکسینها مسئول
بسیاري از اپیدميها در جوامع انساني ،دام و طیور و
گیاهي بهویژه در دوران اخیر بودهاند ( Abbas et al.,
* تلفن03444444900 :

 .)2004قارچ کپکي آسپرژیلوس ،جنس بزرگي را با
بیش از  200گونه تشکیل ميدهد که انسان بهطور
دائم در مواجهه با آنها قرار دارد .گونههاي
،Aspergillus flavus ،Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger ،Aspergillus parasiticus
مهمترین آنها محسوب ميشوند ( Anaissie et al.,
 .)2003; Zain et al., 2011مسمومیتهاي قارچي در
حال حاضر یکي از شایعترین و مهمترین مشکالت
تغذیهاي در بسیاري از کشورهاي جهان ،بهویژه در
خاورمیانه و مناطق گرمسیري به شمار ميرود .این
مسمومیت قارچي خصوصاً براي طیور اهمیت زیادي
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