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چکیده
زیرالنون مایکوتوكسیني است كه به علت اثرات استروژنیک ،ایمونوتوكسیژنیک ،تراتوژنیک و كارسینوژنیک خطر بالقوهای برای سالمت
انسان دارد .این مطالعه با هدف تعیین میزان زیرالنون در انواع نان مصرفي شهرستان اصفهان انجام شد .در اینن مطالعنه توصنیفي06 ،
نمونه انواع نان گندم ،نان جو و نان ذرت عرضه شده در شهرستان اصفهان از پاییز  1936تا تابستان  1931جمعآوری و از نظر مینزان
آلودگي با زیرالنون با روش االیزا مورد بررسي قرار گرفتند .طبق نتایج به دست آمده ،محدوده غلظت زیرالنون در نمونهها بین  6/93تا
 83/93میکروگرم در كیلوگرم و میانگین و انحراف معیار میزان آلودگي نمونههای نان گندم ،نان جو و ننان ذرت بنهترتین

برابنر بنا

 12/31±3/32 ،0/21±9/38و  16/93±3/39میکروگرم در كیلوگرم بهدست آمد .سطح آلودگي هیچ یک از نمونههای آزمایش شده بیش
از حداكثر مجاز تأیید شده در قوانین اتحادیه اروپا برای زیرالنون در غالت نبود .با این وجود پایش پیوسته سطح آلودگي زیرالنون در
غالت و بهویژه در گندم ضروری است.
واژههای كلیدی :مایکوتوكسین ،زیرالنون ،نان ،االیزا

مقدمه

غالت و فرآوردههای آن یافت میشود .درﺟه حتترارت

زیرالنون یکی از مهمترین توکسینهای قارچی استت

پتایین و یتا درﺟته حترارتهتتای متنتتتاوﺏ بتتتاﻻ و

که توسط قارچ فوزاریتوم گرامیناروم و گونههای مرتبط

پتتایین و رﻃوبتتت مناستتﺐ ،بتترای تولیتتتد زیرالنون

در مﺤﺼوﻻتی نﻈیر گندم ،ﺟو و ﺫرت تولید میشود

مالوﺏ میباشتد ( .)CAST, 2003در برختی ماالعتات

( Gromadzha et al., 2009; Rhyn and Zoller,

خاصیت سترﻃانزایتی زیرالنتون در حیوانتات و انستان

 .)2003بر پایته ماالعتات گذشتته ،زیرالنتون عدتدتاد در

مورد بﺤث قرار گرفته و این توکسین در گروه  Bعوامل
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سرﻃانزا قرار داده شده است .بنابراین با توﺟه به اثترات

هوایی که شرایط بسیار مناسبی را برای رشد قتارچهتای

توکسیک ،استروژنیک و سرﻃانزایی زیرالنتون ،ستاو

فوزاریوم فراهم مینداید ،لتذا هتدف از ماالعته حاضتر

حد مجاز برای این توکسین در غالت و فرآوردههای آن

تعیین میزان آلودگی در انوا نان گندم ،نتان ﺟتو و نتان

در بسیاری از کشورها تعیتین شتده استت کته از  35تتا

ﺫرت به توکسین قارچی زیرالنون در اصفهان بود.

 1555میکروگتترم در کیلتتوگرم ( )ppbمتغیتتر متتیباشتتد
( .)FAO, 2004ماالعات متعتددی در زمینته آلتودگی

مواد روشها

غالت و از آنﺟدله گندم به زیرالنون در مناﻃق مختلف

جمعآوری نمونه

ﺟهان انجام شده و نتایج بسیار متغیتری بتهدستت آمتده

در این ماالعه مجدوعاد  15ندونه شامل نان گندم (55

استتت .بتتر استتاا ماالعتته راسدوستتن و هدکتتاران در

ندونه) ،نان ﺟو ( 13ندونه) و نتان ﺫرت ( 13ندونته) از

داندارک ،تنها در  15درصد از ندونته هتای آرد گنتدم،

نانواییهای ساح شهرستان اصفهان ﺟدعآوری و از نﻈر

آلودگی به زیرالنون مشاهده شتد کته میتانگین آلتودگی

حضور و میزان زیرالنتون متورد آزمتایش قترار گرفتت.

باﻻی  2 ppbبتود ( .)Rasmussen et al., 2003کانهتا و

ندونهها در ﻃول سه فﺼل ستال از زمستتان  1535التی

فرماندا  1/2درصد از ندونههای آرد گندم را آلوده بته

بهار و تابستان  1531بهﻃور تﺼادفی ساده و در فواصتل

زیرالنون گزارش ندودند که میتانگین آلتودگی برابتر بتا

زمانی  13روز ﺟدعآوری شدند .از هر ندونه نان حتدود

 22 ppbبتود ( .)Cunha and Fermandes, 2010دال و

 1کیلوگرم خریداری شد .ندونههتا در استر وقتت بته

هدکاران در ماالعهای بتر روی گنتدم در کشتور آلدتان

آزمایشگاه مرکز تﺤقیقات بهداشت مواد غذایی دانشگاه

میتتزان شتتیو  11/11درصتتد آلتتودگی بتته زیرالنتتون بتتا

آزاد اسالمی واحد شهرکرد منتقل و مورد آزمتایش قترار

میانگین  13 ppbدر ندونههای مثبت را گزارش ندودنتد

گرفتند.

(.)Doll et al., 2002

ﺟهت انتدازهگیتری زیراالنتون در ندونتههتای متورد

در ماالعهای زمانیزاده و خورسندی در مازنتدران در

بررسی از کیت الیزا  R- Biopharmساخت کشور آلدان

سال  1529از  52ندونه دانه گندم ،غلﻈت زیرالنتون 1

استفاده شد .ماابق دستورالعدل شترکت ستازنده کیتت،

میکرو گرم بر کیلوگرم بتهدستت آمتد .هتمچنتین در

زیرالنون از ندونهها استخراج و در مﺤلتول رقیتقکننتده

ماالعتتهای دیگتتر توستتط هتتدایتی در ستتال  1519در

حل شد .در ادامه  155میکرولیتر مﺤلول رقیقکننتده بته

گندمهای انباری استتان مازنتدران از  111ندونته گنتدم

چاهتتکهتتا اضتتافه شتتد س ت

 35میکرولیتتتر مﺤلتتول

انباری 15/3 ،درصد از آنها به زیرالنتون آلتوده بودنتد

رقیقکننده (استاندارد صفر) و  35میکرولیتر از هر رقت

غلﻈت زیرالنون بین  23تا بتیش از  255میکروگترم بتر

استاندارد یعنتی  15 ،3 ،1 ،5/3 ،5/23 ،5/123نتانوگرم

کیلوگرم متغیر بود.

در میلتتیلیتتتر) ،بتته چاهتتکهتتا اضتتافه شتتد .ست

35

از آنجاییکه انوا غالت ،قبل از مﺼرف ،مدت زمانی

میکرولیتر از هر ندونه در چاهکهای باقیمانده صتفﺤه

را در انبارها نگهداری میشوند و با توﺟه به اقلیم آﺏ و

میکروتیتتتر اضتتافه و  23میکرولیتتتر مﺤلتتول کنژوگتته
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(زیرالنون  )HRPO-و  23میکرولیتر مﺤلتول پتادتن بته

آزمایش قرار گرفت .تجزیه و تﺤلیل دادهها با استفاده از

چاهتکهتا ،منتقتل گردیتد .صتفﺤه میکروتیتتر بترای 1

نرمافزار آمتاری  SPSSویترایش  11در دو ستاح آمتار

ستتاعت در تتتاریکی در دمتتای  52درﺟتته سلستتیوا

توصتتیفی شتتامل میتتانگین ،میانتته و انﺤتتراف معیتتار و

 155میکرولیتتر از مﺤلتول سوبستترا و

در ستاح

نگهداری و س

مﺤلول توقفکننده به چاهکها اضافه شد .شدت نوری

هدچنین آمار تﺤلیلی شامل تﺤلیتل واریتان
اﻃدینان  33درصد تجزیه و تﺤلیل شدند.

( )ODبا استفاده از قرائتکننتده الیتزا ()Stat Fax 2100
در  935نانومتر قرائت شد .با توﺟه بته  ODندونتههتای
استاندارد ،منﺤنتی استتاندارد رستم و پت

یافتهها

از آن میتزان

زیرالنون هر ندونه از منﺤنی قرائتت و مﺤاستبه گردیتد.

درصد بازیافت زیرالنون برای نان گندم ،نان ﺟو و نان
ﺫرت در ﺟدول ( )1مشخص شده است.

درصد بازیافت ( )Recovery Rateزیرالنتون بترای نتان
گندم ،نان ﺟو و نان ﺫرت در غلﻈتهای مختلتف متورد
ﺟدول ( -)1درصد بازیافت زیرالنون برای نان گندم ،نان ﺟو و نان ﺫرت در غلﻈتهای  15 ،3و  25میکروگرم در کیلوگرم
غلظت (انحراف معیار  ±میانگین)
نوع نان

3

16

26

گندم

11/35  2/33

15/15  5/23

12/95  2/91

ﺟو

11/12  1/21

12/35  2/33

35/52  1/51

ﺫرت

35/35  1/22

13/22  1/35

35/52  1/21

فراوانی و درصد آلودگی در  55ندونه نتان گنتدم13 ،

خالصه در ﺟدول شتداره ( )2آمتده استت .بتر استاا

ندونه نان ﺟو و  13ندونه نان ﺫرت بهترتیﺐ  95درصد،

آزمون تﺤلیل واریان

یکﻃرفه ،اختالف آمتاری معنتی

 11درصد و  11درصد بهدست آمد که نتایج آن بهﻃتور

داری در غلﻈت زیرالنتون در انتوا نتان مشتاهده شتد.

ﺟدول ( -)2مقایسه وضعیت آلودگی نان گندم ،ﺟو و ﺫرت به زیرالنون
میزان آلودگي (میکروگرم در كیلوگرم)

نوع نان

تعداد نمونه

فراواني (درصد)

گندم

55

 95( 15درصد)

5/39

ﺟو

13

 11( 15درصد)

1/32

12/11

ﺫرت

13

 11( 15درصد)

3/35

15/53

1/51

مجدو

15

 33( 55درصد)

1/91

3/93

2/19

میانگین

انحراف معیار

میانه

دامنه

1/21

5/51

5/53-25/22

5/11

5/53-91/51
5/53-59/11
5/53-91/51
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در ﺟدول ( )5وضعیت آلودگی انوا نان گندم نشتان

با این وﺟود اختتالف آمتاری معنتیداری در ستاح

داده شده است .هدانﻃور که نتایج ﺟدول نشان میدهد

اﻃدینان  33درصد در میزان آلودگی بین انوا نان گنتدم

باﻻترین میزان درصد آلودگی در نان سنتی ( 35درصتد)

مشاهده نشد.

و به دنبال آن نان سنگک ( 92درصتد) ،نتان لتواش (52
درصد) و نان تافتون ( 21درصد) مشاهده شد.
ﺟدول ( -)2غلﻈت آلودگی زیرالنون در انوا نان گندم
میزان آلودگي (میکروگرم در كیلوگرم)

نوع نان

تعداد

فراواني و درصد آلودگي

نان تافتون

2

 21( 2درصد)

15/12

سنگک

2

 92( 5درصد)

15/13

19/21

لواش

1

 52( 5درصد)

3/32

2/21

3/31

سنتی

1

 35( 9درصد)

15/25

5/33

3/11

5/53-11/21

مجدو

55

 95( 12درصد)

15/53

1/15

2/91

5/53-55/91

آزمون تﺤلیل واریان

میانگین

انحراف معیار

میانه

دامنه

15/15

15/12

5/53-25/51

2/33

5/53-55/91
5/53-5/29

یکﻃرفته نشتان داد اختتالف

ماالعات مﺤدودی در خﺼوص اندازهگیری زیرالنون در

آماری در ساح اﻃدینان  33درصد بین انوا نتان متورد

غالت و سایر مواد غذایی از ایران انجتام گرفتته استت.

ماالعه وﺟود ندارد.

بتترای مثتتال اویستتی و هدکتتاران ( ،)2553هادیتتانی و
هدکتتاران ( ،)2555و هتتدایتی ( )1519غلﻈتتت ایتتتن

بحث و نتیجهگیری

توکستتین را در آرد ﺫرت صتتفر تتتا  113میکروگتترم در

زیرالنون یکی از مهمترین توکسینهای قارچی استت

کیلوگرم ،در ﺫرت  155تا  212میکروگترم در کیلتوگرم،

که توسط گونههای مختلفی از فوزاریوم تولید میشتوند.

در برنج ،نتان و آرد گنتدم  1/3میکروگترم در کیلتوگرم

در اتﺤادیه اروپا حد مجاز زیرالنتون در غتالت (بتهﺟتز

گزارش ندودند که در مقایسه بتاهم و مقایسته بتا نتتایج

ﺫرت)  155میکروگتترم در کیلتتوگرم ،بتترای ﺫرت ،255

ماالعتته حاضتتر تفتتاوتهتتای زیتتادی را نشتتان داد .ایتتن

برای آرد غالت و فرآوردههتایی کته مستتقیداد مﺼتارف

تفاوتها میتواند ناشی از تفاوت در زمان ندونهگیری و

انسانی دارند  ،23برای نان  35و غذاهای کودک 25-55

آزمایش ،فﺼتل متورد ماالعته ،روش آزمتایش (اﻻیتزا،

میکروگتترم در کیلتتوگرم در نﻈتتر گرفتتته شتتده استتت

 ،)HPLCرقم گندم ،ﺟو و ﺫرت نسبت داد .حتی برخی

( .)EFSA, 2004مقایسه نتایج ماالعه حاضر در قیاا با

ماالعات نشان میدهند ،نﺤوه خشککردن غالت نقتش

استانداردهای اتﺤادیه اروپا نشان داد که غلﻈت زیرالنون

بتتهستتزایی در میتتزان زیرالنتتون در غتتالت داشتتته استتت

در هیچیک از ندونههای نان بیشتر از غلﻈتهای توسعه

(.)Oveisi et al., 2005; Hadiani et al., 2003

شتتده در استتتانداردهای اتﺤادیتته اروپتتا نبتتوده استتت.
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نتایج بهدست آمده از درصد بازیافت غلﻈت زیرالنتون
افزوده شده به ندونتههتای نتان گنتدم ،ﺟتو و ﺫرت بتا
ماالعات مشتابه از قتالی و هدکتاران ( )2551ماابقتت
دارند (.)Ghali et al., 2008
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میکروگرم در کیلتوگرم بتوده استت ( Zinedine et al.,

.)2010; Maragos, 2010
بیشتر ماالعات وضعیت زیرالنتون را در غتالت و آرد
غالت نشان میدهد .زیرالنون نسبتاد به حرارت مقتاوم و

در ماالعه حاضر میانگین غلﻈتت زیرالنتون در انتوا

در فرآینتتد حتترارتدهتتی متوستتط تجزیتته ندتتیشتتود

نتان  1/91میکروگترم در کیلتوگرم و مﺤتدوده آلتتودگی

( ،)Maragos, 2010لذا بهنﻈر میرسد اختتالف زیتادی

 5/53تا  91/51میکروگرم در کیلوگرم بهدستت آمتد .در

بین غلﻈت زیرالنون در نان و آرد بتهعنتوان متاده اولیته

هدتتین راستتتا ماالعتتات مشتتابه فراوانتتی از کشتتورهای

اصلی وﺟود نداشته باشد .با این وﺟود ماالعتاتی نشتان

اروپایی ،افریقایی ،آمریکای ﺟنتوبی ،آمریکتای شتدالی،

دادند کته پختتن و برشتته کتردن غتذا و بتهﻃتور کلتی

آسیا و اقیانوسیه وﺟود دارد در ایتن بررستیهتا غلﻈتت

حرارتدهی ﻃوﻻنی مدت میتواند درصدی از زیرالنون

زیرالنون در حداقل و حداکثر مقتدار آلتودگی در گنتدم

را نابود کند (.)Murata et al., 2008

 5/55521تا  155میکروگرم در کیلوگرم ،در ﺟو 5/552
تا  13میکروگرم در کیلوگرم و در ﺫرت  5/559تتا 51/9
میکروگرم در کیلوگرم گتزارش شتده استت ( Manova

در بخش دیگری از ماالعه وضعیت آلودگی در انوا
نان گندم به زیرالنون مورد بررستی قترار گرفتت .نتتایج
نشان داد غلﻈت زیرالنون در نانهای سبوا دار ،زیتادتر

;and Mladenova, 2009; Salem and Ahmad, 2010
;Zinedine et al., 2010; Domijan et al., 2005
;.)Edwards, 2009

سبواگیتری غتالت نقتش متوثری در کتاهش غلﻈتت

نتایج این ماالعه نشتان داد غلﻈتت زیرالنتون در نتان

مایکوتوکسینها از ﺟدله زیرالنون دارد ( Neuhof et al.,

ﺫرت بیشتر از نان ﺟو و گندم است کته از نﻈتر آمتاری

از زمان های سفید بود .ماالعات مشابه نیز نشان میدهند

.)2008

این اختالف معنیدار ( )p > 5/53بود .ماالعتات مشتابه

راهکارهای عدلی متعددی بترای حتذف زیرالنتون از

نیز نشان میدهد در بین غالت ،ﺫرت مستتعدترین غلته

غذاها و خوراک آلوده و همچنین کتاهش اثتر زیرالنتون

ﺟهت آلودگی بته قتارچهتایی نﻈیتر زیرالنتون استت و

بهوسیله روشهای فیزیکی ،شیدیایی و بیولوژیکی مورد

باﻻترین غلﻈت زیرالنون در ﺫرت گتزارش شتده استت

ارزیابی قرار گرفته است .با توﺟه به تدامی متوارد ﺫکتر

( .)Van Egmond et al., 2007; Maragos, 2010در

شده بهترین راه پیشگیری از عوارض مایکوتوکسینها از

اکثتتر ماالعتتات غلﻈتتت زیرالنتتون بتتین  15تتتا 1555

ﺟدلتته زیرالنتتون بتترای مﺼتترفکننتتدگان ،ﺟلتتوگیری از

میکروگرم در کیلوگرم گزارش شده است در حتالی کته

آلودگی مواد غذایی ،رعایت اصتول پیشتگیری کننتده از

این میزان در ﺟو و گندم بهمراتﺐ کدتر و متابین  15تتا

رشد قارچ بر روی مواد غذایی است که این مهم باید از

 155میکروگرم در کیلوگرم بوده استت و تنهتا در چنتد

مزرعه آغاز شود و در ﻃتول فرآینتد نگتهداری رعایتت

ماالعه غلﻈت زیرالنتون در گنتدم و ﺟتو بتاﻻتر از 155

گردد (.)Macri et al., 2009; Muri et al., 2009
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 جو و ذرت در اصفهان،تعیین میزان زیرالنون در انواع نان گندم

 برابتتر میتتزان ستترانه5  کیلتتوگرم و بتتیش از115 ایتتران

نتایج این ماالعته نشتان داد درصتد زیتادی از ندونته

 لتذا ﻻزم،مﺼرف بسیاری از کشتورهای اروپتایی استت

.مورد ماالعه حامل مایکوتوکسین زیرالنون بتوده استت

است برای کاهش میزان و درصد آلتودگی متواد غتذایی

اگر چه غلﻈت زیرالنون در تدام ندونههای آلوده پائینتر

 اقدامات بهداشتی اتخاﺫ گتردد،خﺼوصاد نان به زیرالنون

از حداکثر حد مجاز تعیین شده در کشورهای اروپایی و

تا خارات این توکسین برای مﺼرفکنندگان به حتداقل

 اما از آنﺟایی که قوت غالﺐ مردم ایران نان.آمریکا بود

.برسد

و برنج است بهنﺤوی که میتزان سترانه مﺼترف نتان در
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Abstract
Zearalenone is a mycotoxin that poses a risk to human health due to its oestrogenic, immunotoxigenic,
teratogenic and carcinogenic effects. This study was undertaken to determine the concentration of
zearolenone in different types of bread consumed in Isfahan. In a descriptive study, a total of 60 samples
consisting of wheat, oat and maize breads was obtained from Isfahan retails from October 2011 to
December 2012. Using ELISA method the samples were surveyed for the presence of zearalenone.
According to the results, concentration of zearalenone in positive samples ranged between 0.35 and 45.38
ng/g. Moreover, the mean and standard deviation of zearalenone concentration in wheat, oat and maize
breads were estimated as 3.94 ± 6.21, 8.52 ±12.81 and 9.53 ±10.35 ng/g, respectively. Any positive sample
contained zearalenone concentration more than the maximum level of 50 ng/g set by the European
Regulation for zearalenone in cereals and bread. However, it is essential to continuously monitor the
zearalenone contamination level in cereals and particularly in wheat.
Key words: Mycotoxin, Zearalenone, Bread, ELISA
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