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 سهیل علینژاد:
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چکیده
آفالتوکسینها سمومی هستند که توسط قارچهای رشتهای آسپرژیلوس دسته فالووی (گروه آسپرژیلوس فالووس) تولید میشوند .این
قارچها قابلیت رشد و تولید سم در خوراک دام یا مواد اولیه تشکیلدهنده خوراک در محیط با شرایط دمای بیش از 27درجه سانتیگراد و رطوبت
باالی  ٪16را دارا هستند .در بین ماهیان پرورشی قزلآالی رنگینکمان حساسترین گونه نسبت به آفالتوکسینها میباشد .حضور این سم در
خوراک ماهی قزل آال موجب کاهش رشد ،تضعیف سیستم ایمنی ،اختالل در انعقاد خون ،بروز تومورهای کبدی و بهدنبال آن تلفات میگردد .در
تحقیق حاضر  20نمونه خوراک کارخانهای از  20کارگاه پرورش قزلآال در استان البرز در فصل پاییز نمونهگیری شد و میزان سطح آفالتوکسین
کل با استفاده از روش االیزای مستقیم اندازهگیری گردید .میزان آفالتوکسین در دامنه بین  1/34 ppbو  12/4 ppbو میانگین 4/69 ppb
گزارش گردید که این میزان کمتر از حد مجاز بود .نمونههای خوراک از نظر فلور قارچی نیز مورد بررسی قرار گرفتند7 .جنس (آسپرژیلوس،
موکور ،فوزاریوم ،آلترناریا ،پنی سیلیوم ،رایزوپوس و آبسیدیا) شناسایی گردید که جنس آسپرژیلوس با  %46/3باالترین میزان فراوانی را داشت.
دربین گونههای این جنس ،آسپرژیلوس فالووس  %48/2باالترین و فومیگاتوس با  %5/3پایینترین فراوانی نسبی را دارا بود .آسپرژیلوس نایجر نیز
با  19موردگزارش  %34از فراوانی را بهخود اختصاص داد .علیرغم پایین بودن سم آفالتوکسین و با توجه به قارچهای جدا شده از خوراک،
پتانسیل تولید سموم قارچی وجود دارد .بنابراین وضعیت و طول مدت نگهداری خوراک ،از عوامل مهم تعیینکننده بهحساب میآید.
کلمات کلیدی :آفالتوکسین ،فلور قارچی ،آسپرژیلوس ،قزلآالی رنگینکمان ،استان البرز
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولbabak.shoaibi@kiau.ac.ir :
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تعیین میزان آفالتوکسین و فلور قارچی خوراک مصرفی قزلآالی رنگینکمان در....

مقدمه
متوسط سرانه مصرف آبزیان در ایران  8/5کیلوگرم (سالنامه
شیالت ایران )1393 ،میباشد که علیرغم افزایش طی سالیان اخیر
هنوز با سرانه مصرف جهانی که طبق آمار فائو در سال  2014بیش از
 19کیلوگرم است ،فاصله دارد (کیهانپور و میگلینژاد .)1393 ،در
میان ماهیان پرورشی ،ماهی قزلآالی رنگینکمان بهدلیل ظاهر و
طعم مناسب از استقبال نسبتاً زیادی برخوردار است و میزان تولید
ماهیان سردآبی (قزلآال) از  23هزار تن در سال 1382به حدود 144
هزار تن در سال  1392رسیده است (سالنامه آماری سازمان شیالت
ایران .)1393 ،طعم و کیفیت ماهی عرضه شده با غذای مصرف شده
توسط ماهی کامالً مرتبط است .قزلآالی رنگینکمان پرورشی وابستگی
کامل به غذادهی دستی دارد .مواد اصلی تشکیلدهنده غذای قزلآال
شامل پودر ماهی ،سویا ،آردگندم ،گلوتن ،نشاسته و روغن میباشد.
کیفیت نامطلوب هریک از این اجزای تشکیلدهنده اثرات مستقیم و
غیرمستقیم بر کیفیت گوشت تولید شده خواهد داشت .شدت این
تغییرات بهحدی است که بعضی اوقات منجر به غیرقابل مصرف شدن
گوشت ماهی میشود.
قارچها یکی از این عوامل مولد فساد در مواد غذایی هستند،
حضور قارچها از دو جنبه ایجاد فساد و تولید سم در ماده غذایی دارای
اهمیت است (هژیر و همکاران1387 ،؛  Duttaو  .)2000 ،Dasاکثر
سموم قارچی شناخته شده بهوسیله گونههای متعلق به جنسهای
قارچی آسپرژیلوس ،پنیسیلیوم ،فوزاریوم ،کالوی سپس ،آلترناریا،
استاکی بوتریس ،میروتسیوم ،فوما و دیپلوئیدیا تولید میشوند (هژیر
و همکاران .)1387 ،بسیاری از قارچهای مولد سم درشرایط آب و
هوایی گرم و مرطوب رشد کرده و مقادیر قابل توجهی سم تولید و
ترشح میکنند .در ایران ،بهدلیل تنوع آب و هوایی احتمال حضور
طیف وسیعی از قارچهای مولد سم بههمراه سموم مربوط در محیط
نگهداری خوراک وجود دارد .در بین سموم قارچی آفالتوکسینها از
اهمیت خاصی برخوردارند ( Ryan Georgiannaو .)2009 ،Payne
چهار آفالتوکسین اصلی شامل  B1و  B2و G1و  G2است .در میان
آنها آفالتوکسین  B1قویترین ماده سرطانزای طبیعی شناخته شده
است ( Bintvihokو همکاران )2003 ،و بهدلیل سمیت باال و گسترش
وسیع آن در مواد غذایی خام مورد مصرف انسان و دام ،این سم
بهعنوان شاخص توسط سازمان غذا و داروی ایاالت متحده مورد
ارزیابی قرار میگیرد ( .)1993 ،Coulombeبراساس نتایج ارائه شده
بهوسیله  ،(Food and Drug Administration) FDAهرساله حدود
 25درصد از محصوالت غذایی در سراسر جهان با سموم قارچی آلوده
میشوند .بیتردید مصرف اغذیه آلوده به آفالتوکسین یک مشکل
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معمول در آبزیپروری است که موجب بروز مشکالت اقتصادی و
بهداشتی در تولیدات آن میشود .این مساله درکشورهای توسعه یافته
بیشتر است (2005 Fegan؛  Springو  .)2005 ،Feganبیماری حاصل
از این سموم (آفالتوکسیکوزیس) میتواند از طریق خوراکی بسیاری
ازگونههای ماهی و پوستهداران را مبتال کند ( Bennettو Klich
2003؛  .)1970 ،Ashleyموارد متعددی از این بیماری بهدلیل مصرف
غذای آلوده به انواع آفالتوکسینها بهویژه نوع  B1درانسان ،حیوانات
پرورشی و وحشی نیز گزارش گردیده است ( .)2000 ،Khooحضور
آفالتوکسینها در غذا باعث انتقال آنها به گوشت ماهی و در نهایت
بدن انسان بهعنوان مصرفکننده نهایی است.
محققین مختلف نشان دادهاند که در میان آبزیان ،ماهی قزلآالی
رنگینکمان حساسترین گونه نسبت به اثرات سمی آفالتوکسین
محسوب میشود ( Millerو  .)1994 ،Wilsonپایینترین دوز کشنده
( )LD 50در بین آبزیان تحت مطالعه ،برای این گونه تعیین گردیده
است .بنابراین  50درصد از جمعیت قزلآالی رنگینکمان اگر با جیره
غذایی حاوی  1000-500 ppbآفالتوکسین تغذیه شوند سریعاً میمیرند
(Wisemanو همکاران .)1982 ،میزان اثرات ناشی از آلودگی غذای
ماهی به آفالتوکسینها در ماهیان به عوامل متعدد ،شامل قدرت اثر
آفالتوکسین (نوع آفالتوکسین) ،مقدار سم ،گونه و نژاد ماهی ،وضعیت
سالمتی ،مرحله زندگی ،درجه حرارت آب و حضور یا عدم حضور
ترکیبات مؤثر برسمیت آفالتوکسین ،وابسته است (2000 ،Khoo؛
 Jantrarotiو .)1990 ،Lovell

شکل :1آسپرژیلوس فالووس

حضور این سموم بهطورکلی در غذای ماهی قزلآال میتواند به
دالیل مختلفی از جمله کیفیت بد اجزای تشکیلدهنده غذا و نیز
نگهداری پلتها در شرایط دمایی باالی  27درجه سانتیگراد و رطوبت
باالی  16درصد مشاهده گردد .ماهیانی که از اینگونه غذاهای پلت
شده تغذیه میکنند دارای مشکالت جدی مختلفی ازجمله کاهش
رشد ،اختالل در انعقاد خون ،بروز تومورهای کبدی و افزایش میزان
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تلفات در یک کارگاه پرورشی میشوند .مولدین اصلی آفالتوکسینها،
قارچهای آسپرژیلوس گروه فالووس هستند و همانند سایرگونههای
این جنس از گسترش جهانی برخوردارند ( Gibsonو همکاران.)1994 ،
آفالتوکسینها عمدتاً توسط دو گونه آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس
پارازیتیکوس تولید میشوند ( Duttaو  .)2000 ،Dasالبته همه سوشهای
آنها مولد سم نیستند و سوشهای مولد سم نیز در هر محیطی
توانایی تولید سم را ندارند ( Cutuliو همکاران .)1991 ،محیط رشد،
دما ،میزان رطوبت نسبی و آب فعال ازجمله عوامل مهمی هستند که
تولید آفالتوکسین را تحت تاثیر قرار میدهند .مناسبترین زمان ،دما
و رطوبت نسبی برای رشد قارچ و تولید آفالتوکسین بهترتیب 2تا 3
هفته 25 ،تا 30درجه سانتیگراد و  88تا  95درصد تعیین شده است
(عالمه و رزاقی .)1380 ،اما رطوبت مهمترین متغیر است ( Gibsonو
همکاران.)1994 ،
باتوجه به اهمیت افالتوکسینها ،محققین مختلفی وجود این
سموم را در خوراک دام بررسی کردهاند .آفالتوکسیکوز در آبزیان پرورشی
برای اولینبار در سال 1960بههمراه وقوع هپاتوم در مراکز تکثیر
قزلآالی رنگینکمان در ایالت آیداهو واقع درآمریکا گزارش گردید
( )1970 ،Ashleyو تلفات دسته جمعی ناشی از مصرف آفالتوکسینها
سپس از آلمان گزارش شد ( Mahoneyو همکاران .)2000 ،اثر سرطانزایی
آفالتوکسین  B1در ماهیانی مانند قزلآالی رنگین کمان ،گربهماهی
کانالی ،تیالپیا ،گوپی ،کپورماهی هندی ( Motalebiو همکاران2003 ،؛
2001 ،Lovell؛  Chavezو همکاران1994 ،؛  Jantrarotiو ،Lovell
 )1990و پنئوس مونودون ( Bennettو  )2003 ،Klichمطالعه شده
است .قزلآالی رنگینکمان و تیالپیای نیل بهمیزان زیادی به آفالتوکسین
B1حساس هستند ،درحالیکه گربهماهی کانال حساسیت کمتری را
نشان میدهد ( Motalebiو همکاران 2003؛  Jantrarotiو ،Lovell
.)1990
سپهداری و همکاران ( 180 )1388قطعه فیلماهی100±10
گرم را در معرض غلظتهای مختلف آفالتوکسین  B1قرار دادند .در
تیمارهای مختلف ،بروز زخمهایی با حاشیه زردرنگ در نواحی شکمی،
جانبی و ساقه دمی بههمراه خونریزی در پایه بالههای سینهای و شکمی
بههمراه بروز زخم و جراحات در لبههای فوقانی و تحتانی باله و در
حاشیه بالههای سینهای و شکمی و پشتی بههمراه خوردگی باله در
برخی از تیمارها مشاهده گردید Motalebi .و همکاران ( )2003میزان
آفالتوکسین خوراک قزلآالی رنگینکمان در استان آذربایجانغربی
را کمتر از حد مجاز و  Alinezhadو همکاران ( )2011غلظت آفالتوکسین
 B1در خوراک را باالتر از حد مجاز اعالم نمودند .باتوجه به اهمیت
موضوع و تنوع آب و هوایی در نقاط مختلف کشور الزم است چنین
تحقیقاتی در محدودههای مختلف جغرافیایی انجام شود ،بههمین
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جهت وضعیت وجود آفالتوکسین در خوراک قزلآال در استان البرز
در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
در این مطالعه میزان آفالتوکسین کل خوراک  20کارگاه پرورشی
استان البرز در فصل پاییز سال  1394بهطور تصادفی مورد سنجش
قرار گرفت .از انبار کارگاه مقدار  500گرم نمونه خوراک کارخانهای
(پلت) تهیه شد و پس از قرار دادن در بستههای مناسب و ثبت
مشخصات سریعاً به آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی برای اندازهگیری
سطح آفالتوکسین کل منتقل گردید .برای اندازهگیری میزان آفالتوکسین
نمونههای خوراک از روش االیزا استفاده شد .برای اینکار از کیت
سنجش آفالتوکسین کل AgraQuant total Aflatoxin Assay 4/40
استفاده گردید .روش  AgraQuantیک روش االیزای مستقیم میباشد
که سطح کمّی آفالتوکسین کل را اندازهگیری نموده و برای دانههای
غالت موجود درخوراک دام مورد استفاده قرار میگیرد .در مرحله
پایانی فرآیندهای آزمایشگاهی نمونهها با استفاده از یک دستگاه
اپتیکال دانسیتومتر خوانده شدند.
نمونهگیری براساس دستورالعمل شماره  7570موسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین روش اجرایی نمونهبرداری از مواد
اولیه و خوراک آماده مطابق دستورالعمل نحوه نمونهبرداری از کارخانجات
تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیان سازمان دامپزشکی کشور
صورت پذیرفت (سازمان دامپزشکی کشور .)1394 ،نمونهها در
کیسههای پالستیکی سربسته به آزمایشگاه منتقل شدند و بالفاصله
با استفاده از روش  Samsonو همکاران ( ،)2000برای جداسازی
قارچها اقدام به رقیقسازی نمونهها شد .مقدار 20گرم نمونه با 180
میلیلیتر آب مقطر استریل حاوی  %0/85کلرید سدیم و %0/05
توئین  80بر روی شیکر بهمدت  30دقیقه قرار داده شد .سپس
حجمهای  0/75 ، 0/5و  1میلیلیتر از آن برداشت شد و به محیطهای
 )Aspergillus flavus and parasiticus agar( AFPAو DRCA
( )Dichloran rosebengal chloramphenicol agarمنتقل گردید.
پلیتها بهطور روزانه مورد مشاهده و بررسی قرار گرفتند.
در محیط کشت  ،AFPAقارچهای آسپرژیلوس دسته فالووی از
جمله گونههای فالووس و پارازیتیکوس به صورت پرگنههای پشت
نارنجی مشخص میشوند .محیط  DRCAنیز بهدلیل دارا بودن
دیکلران ،روزبنگال و کلرامفنیکل برای جداسازی قارچها از محیط
بسیار مناسب است .دیکلران رشد قارچهای سریعالرشد را کند
میکند و مانع از پوشانده شدن سایر قارچها توسط آنها میشود.
کلرامفنیکل هم رشد باکتریها را مهار کرده و در نهایت جداسازی و
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شناسایی کلنیهای قارچی رشد کرده بر روی محیط کشت بهتر صورت
میگیرد .از کلیه پرگنههای پشت نارنجی نمونهگیری شد و جهت خالص
سازی به پلیتهای حاوی محیط (Sabouraud dextrose agar) SDA
و ( CZچاپکس )Czapek dox agar :منتقل گردید .کشت بر روی
محیط چاپکس برای مشاهده بهتر کلنی و بهصورت سه نقطهای انجام
شد .بعد از خالصسازی پرگنههای پشت نارنجی ،برای بررسی
مرفولوژیکی اقدام به تهیه اسالید کالچر (کشت بر روی الم) شد .الزم
به ذکر است از همه پرگنههای رشد کرده بر روی پلیت گسترش
مستقیم ( )Tease mountبرای شناسایی فلور قارچی نمونهها تهیه شد
و از قارچهای غیرآسپرژیلوس که با این روش شناسایی نمیشدند نیز
اسالید کالچر تهیه گردید .شناسایی فلور قارچی با توجه به ویژگیهای
مورفولوژی ماکرو و میکروسکوپی ایزولههای قارچی انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل نتایج بهدست آمده با استفاده از روش آنالیز
واریانس یکطرفه ( )ANOVAبهوسیله نرمافزار  SPSSانجام گرفت.
تفاوتها در سطح  P 0/05از نظر آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج
نتایج بهدست آمده نشاندهنده میانگین  4/69 ppbدر دامنه
 1/12-34/4 ppbبود .مقادیر آفالتوکسین بهدست آمده در این 20

نمونه خوراک به تفکیک درجدول  1آمده است .نمونههای خوراک از
نظر فلور قارچی نیز مورد بررسی قرار گرفتند .در مجموع 7جنس
(آسپرژیلوس ،موکور ،فوزاریوم ،آلترناریا ،پنیسیلیوم ،رایزوپوس و
آبسیدیا) شناسایی گردید (جدول )2که جنس آسپرژیلوس با %46/3
باالترین میزان فراوانی را داشت .در بین گونههای این جنس،
آسپرژیلوس فالووس با  %48/2باالترین و فومیگاتوس با %5/3
پایینترین فراوانی را دارا بودند .آسپرژیلوس نایجر نیز با  19مورد
گزارش  %34از فراوانی را بهخود اختصاص داد (جدول.)3
جدول : 1میزان آفالتوکسین بهدست آمده از نمونههای خوراک
کارگاههای پرورش ماهی قزلآالی استان البرز
شماره
نمونه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

میزان آفالتوکسین
کل ()ppb
3/14
4/25
2/84
4/71
5/30
3/74
5/50
4/35
4/77
1/34

شماره
نمونه
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

میزان آفالتوکسین
کل ()ppb
2/72
2/28
12/4
9/52
2/85
3/25
4/20
3/87
4/52
8/31

جدول  :2تعداد کلنی قارچهای مختلف یافت شده در هر نمونه
نمونه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
جمع
درصدنسبی
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Absidia spp.

Rhizopus spp.

Penicillium spp.

Alternaria spp.

Fusarium spp.

Mucur spp.

Aspergilus spp.

1
2
1
1
1
2
1
1
10
8/3

1
1
2
1
1
2
1
1
1
11
9

2
-

1
2
1
1
2
1
1
9
7/4

1
1
2
1
3
1
2
1
3
1
16
13/3

1
3
1
1
1
7
5/8

2
4
1
2
3
5
2
3
2
3
2
4
2
5
4
3
5
4
56
46/3

1
2
1
2
1
2
1
12
9/9
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جدول  :3فراوانی گونههای آسپرژیلوس یافت شده در خوراک قزلآالی استان البرز
گونه آسپرژیلوس

آسپرژیلوس فالووس

آسپرژیلوس نایجر

آسپرژیلوس فومیگاتوس

آسپرژیلوس spp.

تعداد (درصد)

)48/2( 27

)34( 19

)5/3( 3

)12/5( 7

بحث
در این پژوهش  20نمونه خوراک پلتشده قزلآالی بازاری که
از  20کارگاه پرورش ماهی در نقاط مختلف استان البرز بهصورت
تصادفی و در فصل پاییز  1394جمعآوری شد و مورد آزمایش قرار
گرفت .فلور قارچی و نیز میزان سطح آفالتوکسین کل با استفاده از
روش االیزای مستقیم اندازهگیری گردید.

آسپرژیلوس ،موکور ،فوزاریوم ،آلترناریا ،پنی سیلیوم ،رایزوپوس
و آبسیدیا جنسهای قارچی جدا شده بودند .حدود نیمی از قارچهای
جدا شده از خوراک قزلآال متعلق به جنس آسپرژیلوس بود (جدول
 )2که از این میزان نزدیک به نیمی از آن را آسپرژیلوس فالووس
تشکیل میداد (جدول  .)3در تحقیق علینژاد و همکاران ( )1392با
نتیجهای مشابه میزان آلودگی نسبت به آسپرژیلوس فالووس در پلت
کارخانهای  %55/5گزارش شد که این با نتیجه  Ghaemmaghamiو
همکاران ( )2013و نیز  Alinezhadو همکاران ( )2011همخوانی
دارد ،که طی آن بیشترین جنس جدا شده مربوط به جنس آسپرژیلوس
بود و آسپرژیلوس فالووس بیشترین جدایه را در گونههای مختلف
آسپرژیلوس تشکیل میداد .آسپرژیلوس فالووس مهمترین عامل مولد
آفالتوکسین بهحساب میآید ،سوشهای مختلف این گونه ممکن است
هم آفالتوکسین  B1و هم  B2را تولید کنند (  Hedayatiو همکاران،
 .)2007توانایی تولید آفالتوکسین توسط سوشهای جدا شده از غذا
در یک دامنه وسیع از  %1/60برای سوشهای جدا شده از خوراک
طیور ( Labudaو  )2006 ،Tanvinovaتا  %76برای موارد جدا شده
از خوراک دام در هند ( Duttaو  )2000 ،Dasگزارش شده است.
البته تمامی سویههای آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس
پارازیتیکوس قادر به تولید آفالتوکسین نیستند .سویههایی که توانایی
تولید آفالتوکسین را دارند سویههای سمی و آنهایی که مولد آفالتوکسین
نیستند سویههای غیرسمی نامیده میشوند .ضمن اینکه سویههای
مولد سم نیز در همه محیطها توانایی تولید سم را ندارند (عالمه و
رزاقیابیانه1380 ،؛  Cutuliو همکاران .)1991 ،بنابراین حضور این
قارچها بهطور قطع نمیتواند نشاندهنده حضور سم در غذا باشد اما
پتانسیل تولید سم وجود دارد و در صورت ایجاد شرایط مساعد مانند
باال بودن میزان رطوبت غذا و یا شرایط بد نگهداری احتمال تولید سم
در پلت افزایش مییابد .از طرفی میزان سم تولید شده ممکن است
بهحدی نباشد که ایجاد مسمومیت و تلفات کند و ماهیهای آلوده

جمع
56

صید و به بازار عرضه میشوند که این میتواند باعث تجمع تدریجی
سم در مصرفکنندگان و بهخطر افتادن بهداشت عمومی شود.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود میانگین آلودگی
غذای مصرفی ماهیان قزلآالی رنگینکمان پرورشی در کارگاههای
استان البرز به آفالتوکسین  4/69میباشد که کمترین مقدار  1/34و
بیشترین مقدار  12/14 ppbاست .در مطالعه حاضر در تمام نمونههای
بهدست آمده از پلت مصرفی قزلآال میزان آفالتوکسین کمتر از میزان
مجاز ( )20ppbبود .حضور مقادیر باالتر از حد مجاز آفالتوکسین در
بعضی نمونههای خوراک دام توسط سایر محققین گزارش شده است
( Fragaو همکاران2007 ،؛  2007 ،Keller؛  Charoenو ،Kavisarasai
2006؛  Motallebiو همکاران .)2003 ،در کار مشابه انجام شده
توسط  Alinezhadو همکاران ( )2011میزان آفالتوکسین  B1در پلت
کمی بیشتر از  20ppbبود .تحقیقی که توسط ابراهیمیمحمدی و
رضویلر ( )1390بر روی خوراک انبار شده ماهیان قزلآال در استان
آذربایجانغربی صورت پذیرفت میزان آفالتوکسین کل در فصل بهار
 8/6و در فصل تابستان  6/1 ppbرا نشان داد Motalebi .و همکاران
( )2003طی دو مرحله نمونهگیری در دو زمان متفاوت از سال،
خوراک مصرفی قزلآالی پرورشی را آزمایش کردند .طی این مطالعه
اثرات فصل و شرایط محیطی بر میزان آلودگی بررسی شد .غلظت
آفالتوکسین در پاییز و زمستان بین 2تا  4 ppbبود .درحالیکه تعدادی
از نمونههای گرفته شده در بهار و تابستان ،غلظت آفالتوکسینهای
 ،G2 ،G1 ، B2 ،B1بین  1/21تا  6/62 ppbبود .در این بررسی نمونهها
از مزرعههای مختلف جمعآوری شده بودند و مزارعی که بهداشت را
در انبار رعایت میکردند میزان سم کمتری را در غذا نشان دادند.
سپهداری ( )1388گزارشات متعددی از حضور سم درخوراک مصرفی
حیوانات ،شامل  De Vriesو همکاران ( ،)2002بیوسنتز و متابولیسم
آن توسط  Calvoو همکاران ( ،)2002سمشناسی و اثرات بیولوژیک
آن توسط  Eatonو  Cullen ،)1994( Groopmanو )1994( Newberre
ذکر کرده است.
اثر سرطانزایی آفالتوکسین  B1در ماهیانی مانند قزلآالی رنگین
کمان ،گربهماهی کانالی ،تیالپیا ،گوپی ،کپورماهی هندی ( Labudaو
2006 ،Tanvinova؛  Motalebiو همکاران2003 ،؛  Chavezو همکاران،
1994؛  Jantrarotiو  )1990 ،Lovellو پنئوس مونودون ( Bennettو
 )2003 ،Klichمطالعه شده است.
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تعیین میزان آفالتوکسین و فلور قارچی خوراک مصرفی قزلآالی رنگینکمان در....

 Cagauanو همکاران ( )2004گزارش وقوع تلفات دستهجمعی
در میان ماهیان تیالپیای پرورشی در فیلیپین را که از طریق تغذیه با
غذاهای کپکزده اتفاق افتاده بود گزارش کردند.
تحقیقات فوق بیانگر این حقیقت است که قارچهای مولد آفالتوکسین
از یک گسترش جهانی برخوردار هستند و جلوگیری از وقوع آلودگی
طبیعی به آفالتوکسین در خوراک دام نیاز به یک همکاری و توجه
جهانی دارد که از موارد مهم آن میتوان از شرایط مناسب نگهداری
در انبارها و نیز استفاده از مواد اولیه با کیفیت باال در تولید خوراکهای
مخلوط نام برد.
مواد خام تشکیلدهنده خوراک ماهی قزلآالی رنگینکمان
میتواند در معرض آلودگی توسط عوامل قارچی مولد سم قرار گرفته
یا مواد خام قبل از فرآوری دچار آلودگی شده و وارد زنجیره غذایی
ماهی و مصرف کنندگان آن شود .غالت و مواد پروتئینی جیره دو گروه
اصلی مواد خام ترکیبات هستند که در معرض آلودگی قرار دارند .بر
اساس بررسیهای بهعمل آمده توسط  Phillipsو همکاران (،)1994
با موضوع راهکارهای کاهش میزان آفالتوکسینها در مواد غذایی ،مواد
نشاستهای و غالت نسبت به مواد پروتئینی از نظر فیزیکی دارای
رطوبت کمتر میباشند و برای رشد قارچها کمتر مستعد بوده و سالمتر
بهنظر میآیند .محصوالتی که بهصورت پلت هستند نیز بهواسطه
رطوبت پایین ،کمتر مستعد به رشد قارچهای مولد آفالتوکسین میباشند.
البته این اجزا در شکل پودری ،جاذب الرطوبه بوده و مستعد به آلودگی
قارچی و متابولیت آنها هستند (مواد خام مصرفی بیشتر در حالت
پودری به بازار عرضه میشوند و این زمینه آلودگی قبل از فرآوری را
در آنها بیشتر بهوجود میآورد).
با توجه به گسترش آلودگی و وجود اسپورهای قارچهای مولد
آفالتوکسین در محیط میتوان ادعا نمود که بخش اعظم آفالتوکسین
(با وجود اینکه مقدار آن از حد مجاز نیز پایینتر است) ،در خود
موادخام مصرفی ،قبل از فراوری وجود داشته است و احتمال استفاده
از محصوالت آلوده به توکسین با توجه به نوع ترکیبات مورد استفاده
در تهیه خوراک ماهیان وجود دارد .که این مورد در آلودگی گزارش
شده توسط  Alinezhadو همکاران ( ،)2011نیز مشاهده شد و آلودگی
پلت ناشی از آلودگی اجزای تشکیلدهنده آن بود .درطی بررسیهای
بهعمل آمده توسط توتونچیان در فاصله سالهای  1379تا  1381در
استانهای آذربایجانغربی و شرقی ،ضمن اشاره به افزایش و سیر
صعودی ( 4برابر افزایش) ارسال نمونههای خوراک دام و طیور به
آزمایشگاههای کنترل کیفیت در دو استان که نشان از توجه بیشتر
تولیدکنندگان و دامداران به این مهم است ،اشاره شده است که بیشترین
میزان آلودگی در مورد ترکیبات پروتئینی نظیر پودر گوشت ،پودر
ماهی و کنسانتره دیده شده است و در این بین آلودگی دیگر ترکیبات
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همچون مالس ،تفاله چغندر ،کنجاله تخم پنبه ،سویا و ذرت نیز دیده
شده است که دامنهای مابین  10و  ppb 35را دربر گرفته است
(ابراهیمیمحمدی و رضویلر.)1390 ،
در این راستا عملیاتی که بر مواد خام مورد استفاده در کارخانجات
تولیدی انجام میشود نظیر پاک کردن و جداسازی ،آسیاب کردن
خشک و مرطوب ،استفاده از موادضد میکروبی و جاذبهای سموم
قارچی خود میتواند بر کاهش بار آلودگی قارچی و کاهش درصد کل
آفالتوکسین کل موجود در محصول نهایی مؤثر باشد.
نتایج تحقیق حاضر با میانگین آلودگی  4/69 ppbدر استان البرز
کمتر از تحقیق مشابه در استان آذربایجانغربی با میانگین 8/6ppb
(ابراهیمیمحمدی و رضویلر )1390 ،بود اما در مقایسه با تحقیق
 Motalebiو همکاران ( )2003برروی خوراک قزلآالی پرورشی صورت
پذیرفت نتایج مشابهی با میزان میانگین در همان دامنه  2تا  4در
فصول پائیز و زمستان و  1/21تا  ppb 6/62در فصل بهار و تابستان
ثبت گردید .در کل در مقایسه با دیگر تحقیقات صورت گرفته در
سطح ایران و جهان ،سطح آفالتوکسین موجود در پلت مصرفی
کارگاههای پرورشی ماهیان قزلآال در استان البرز با چنین میانگینی
نشانگر این مطلب میباشد که این نمونهها دارای سطح مطلوبی از نظر
استاندارد جهانی آفالتوکسین که  20 ppbاست ،میباشند.
در پایان پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت موضوع چه از نظر
میزان تولید استخرهای پروش ماهی و چه از نظر بهداشت عمومی
تحقیقات بیشتری بهطور مستمر در نقاط مختلف کشور و روی
شکلهای مختلف خوراک صورت پذیرد.
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