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چکیده
پاتولین مایکوتوکسینی است که بوسیله گونههاي مختلف از کپکها تولید میشود .در مطالعه حاضر  07نمونه شامل  15نمونه لواشک
و  15نمونه آب سیب بهطور تصادفی از فروشگاههاي شهرستان شههرکرد ممهآ آوري و مههت بررسهی حرهور پهاتولین بهه رو
کروماتوگرافی مایآ با کارآیی باال ( )HPLC-DADمطابق رو

استاندارد ملی ایران مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج این ایهن تقییهق

نشان داد که پاتولین در  31نمونه لواشک سیب ( 17درصد) و  0نمونه آب سیب ( 27درصد) ومود دارد .میانگین غلظت پهاتولین در
نمونههاي لواشک و آب سیب به ترتیب  11/3±22/1و  22±33/0میکروگرم در کیلهوگرم بهود .اگرچهه غلظهت میهانگین پهاتولین در
نمونههاي مورد مطالعه کمتر از حداکثر میزان مجاز ایران ( 57میکروگرم در کیلوگرم) میباشد ولهی غلظهت پهاتولین در  5/0درصهد
نمونههاي لواشک سیب و  2/3درصد نمونههاي آب سیب باالتر از حداکثر مجاز اتقادیه اروپا و ایران ( 57میکروگهرم در کیلهوگرم)
بود.
واژههاي کلیدي :لواشک ،پاتولین ،کروماتوگرافی مایآ با کارآیی باال ( ،)HPLCمایکوتوکسین ،سیب
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قندت اال ماده غ ذایی فس اد پ ذیر م ی اش د ( Perera,

میدمه
می وهه ا و ف رآوردهه ات تب دیلی آنه ا ا هم ه
تفاوتهایشان ،ج و عم دهت رین کااله ات تا ارت در

.)2005
پ اتولین در حال ت ا ال

م اده کریس تالی

ی

سطح جهان هستند و خشی از حیات اقتصادت س یارت

سفیدرنگ ا نقط ه وو

از کش ورهات در ح ال توس به را ه ا ود ااتص ا

وزن مولکولی  319دالتون می اش د .ای ن س م ق ارچی،

میدهند .ا توجه ه اال ودن می ان ضایبات تولید می وه

مقاوم ه حرارت می اشد ک ه در مح یط اس یدت پای دار

در اکثر کشورها ،لذا همنظور کاهش می ان ضایبات ای ن

ولی در محیط قلیایی ناپایدار است .پ اتولین وس یله 00

محصول ،توجه زیادت ه فرآورت و تولید فرآوردهه ات

گونه مختلف از کپ هات متبلق ه یش از  10ج نس

ش ده اس ت.

تولید میش ود ( .)Acar and Gokmen 1998اکث ر ای ن

جدید مانند کمپ وت ،آ
لواش

می وه و لواش

مخلوط عصاره و پالپ چند میوه یا سب ت اس ت

که پس از طی مراحل فرایند تا اندازه مبینی اش

شده

 330-333درج ه سلس یو

ق ار ه ا از ج نس آس پر یلو

کالوات و  ،آس پر یلو

و

مانن د آس پر یلو

یگ انتئو

و آس پر یلو

و عم دتا هص ورت ورق ه و گ اهی ه اش کال دیگ ر

ترئو  ،جنس پنیسیلیوم مانن د پن یس یلیوم اورتیک ا و

سته ندت و عرضه میشود ) .(Spadaro et al., 2007از

پن یس یلیوم اکسپانس وم و ج نس ایس وکالمیس مث ل

ویژگیهات این ماده م یت وان ه س ادگی نگ هدارت و

ایسوکالمیس نیوا می اشند که ر روت میوهه ا هوی ژه

مصرف و از طرف دیگ ر ص رفهج ویی در ه ین هه ات

سیب ،گال ی و هلو رشد میکنند (.)Artik et al., 1995

حمل و نقل و انباردارت اشاره کرد .لواش

پاتولین ترکیبی موتا نی

هعنوان ی

و در نتیا ه مخ در اعص ا ،

فرآورده سنتی همواره مورد توجه عموم هویژه کودک ان

سیستم ایمنی و اثرگذار ر دستگاه گوارش در جوندگان

در پخ ت و

است ( .)Yuan et al., 2010اگر چه اثرات س می آن در

پ غذاها نی هعنوان چاشنی استفاده میش ود .از آنج ا

دام و طیور گ ارش شده است که منار ه جه شزای ی،

که اغلب میوهها نیازت ه اف ودن ش یرینکنن ده ن دارد،

سرطانزایی ضبیف و تراتو ن میگردد اما این اثرات ر

وده است .عالوه ر مصرف تفننی ،لواش

یماران دیا تی میتوانند از لواش

سالمت انسان هطور قطع ثا ت نش ده اس ت (Artik et

می وه هعن وان ی

منبع غذایی دارات مقدار سیار کم ساکارز اس تفاده کنن د

) .al., 1995; Linglai et al., 2000ا توجه ه ای ن ک ه

(.)Irwandi et al., 1998; Phimpharian et al., 2011

ای ن مایکوتوکس ین دارات ااص یت جه شزای ی و

از

سرطانزایی می اشد ،لذا استاندارد جهانی ،حض ور ای ن

لواش

از نظر ارزش غذایی و نداشتن مواد ن امطلو

جمله مواد شیمیایی ،ج و غ ذاهات ارزش مند محس و

ماده را در کنسانترهها و فرآوردههات میوه محدود ک رده

میشود ( .)Vatthanakul et al., 2010ا توجه ه اینکه

و در سیارت از کشورها مق دار ما از پ اتولین در م واد

ماده اولیه هر نوع لواش  ،گوشت میوه (ترکیبات عمده

غذایی  10 mg/Lتبیین شده است .(Couto do Amparo

غذایی میوهها) می اشد .لواش

هعل ت داش تن م واد

) et al., 2012; Linglai et al., 2000ای ن مطالب ه ا
هدف تبی ین حض ور و می ان پ اتولین در نمون هه ات
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سیب عرضه شده در شهرس تان ش هرکرد

طراحی و اجرا شد.

سرعت حرکت ی

میلیلیتر در دقیقه و آشکار ساز UV

در طول موج  201نانو متر استفاده شد .کلیه مواد م ورد
مصرف از شرکت مر آلمان تهیه گردید.

مواد و رو ها

ه منظور سناش می ان پ اتولین در محل ول حاص ل از

ممآآوري نمونهها

استخراج ا ت دا اس تاندارد پ اتولین و هیدروکس ی متی ل

مطالبه حاض ر از ن وع توص یفی و جامب ه آم ارت آن

فورفورال ( )HMFکه از نظ ر س ااتار س یار ش بیه ه

سیبهات عرضه ش ده در فروش گاهه ات

پاتولین است و در زمان ازدارت سیار مشا ه ه پ اتولین

شهرستان شهرکرد ود .در ای ن مطالب ه در مام وع 00

جدا میشود ،ه س تون ت ری ق ش د .دین منظ ور 300

سیب (جدول  )3هط ور تص ادفی

میکرولیتر از محلول استاندارد کارت ا غلظته ات ،300

ساده از فروشگاههات شهرس تان ش هرکرد جم عآورت و

pH= 9

لواش

وآ

نمونه لواش

وآ

 210 ،200 ،321و  100 ng/mlدر حالل ا آ

ه ماتمع

ه دستگاه ت ریق ش د .س پس  20میکرولیت ر از محل ول

آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی ش هرکرد منتق ل و ت ا

هیدروکسی متی لفورف ورال در اتی ل اس تات ه س تون

نگ هدارت

ت ریق شد .منحنی کالیبراسیون (نمودار  )3هط ورت ک ه

در شرایط مناسب در دمات  9درجه سلسیو
زمان اناام مطالبه در  -31درج ه سلس یو

روت محور عرضها تغییرات مر وط ه غلظت استاندارد

شدند.
رات آنالی پاتولین از روش  HPLCاس تفاده ش د .در

پ اتولین رحس ب ن انوگرم و ر روت مح ور ط وله ا

این تحقیق از دس تگاه  HPLC-DADم دل WATERS

تغییرات مر وط ه سطح زیر منحنی ی ا ارتف اع پی

را

 USA 2695ا ستون  C18ه طول  31سانتیمتر و قط ر

نشان میدهد .پس از اجرات ای ن روش زم ان ازدارت

داالی  9/30میلیمتر ا اندازه قطر ورات ف از ثا ت µm

رات سم پاتولین  9-1دقیقه و رات محلول هیدروکس ی

 1استفاده شد .ف از متح ر اس تونیتریل -آ

مقط ر ا

متیلفورفورال ( 1-9 )HMFدقیقه هدست آمد.

نمودار ( -)3منحنی کالیبراسیون پاتولین ا استفاده از محلولهات استاندارد
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در ادامه  10میکرولیتر از محلول حاص ل از اس تخراج
پاتولین ه ستون ت ریق شد سپس پی

ه ات حاص له از

رحیمی و همکاران

می ان آلودگی ا استفاده از منحنی کالیبراس یون محاس به
گردید (شکل .)3

نظر زمان ازدارت ا پی هات استاندارد مقایسه و ن وع و

شکل ( -)3کروماتوگرام حاصل ازاندازهگیرت پاتولین هوسیله دستگاه

پاتولین از آ

سیب یا از لواش  ،ا مخلوطی از اتی ل

استات و هگ ان در حض ور س دیم س ولفات و س دیم
هیدرو ن کر نات اس تخراج ش د .خش ی از محص ول
استخراج ،هوسیله استخراج فاز جامد ،اال
سپس تبخیر شد .اقیمانده ،دو اره در آ

س ازت و
ا  pHرا ر 9

حل شد و پاتولین توسط  HPLCا ف از مبک و

HPLC-DAD

یافتهها
جهت ارزیا ی دقت و صحت آزمون ،درصد ازیاف ت
پاتولین محاسبه شد ،که این می ان در نمونههات لواش
 19درصد و در نمونههات آ

سیب  12درصد هدس ت

آمد .نتایج این آزمایش نشان داد که از  11نمونه لواش

()RP

س یب م ورد آزم ایش 39 ،نمون ه ( 90درص د) ح اوت

شناسایی و هطور کمی ا آشکارسازت ف را نفش ()UV

پاتولین در غلظتی ین  31تا  20میکروگرم در کیل وگرم

تبیین مقدار شد.

ود .همچنین از  11نمون ه آ

س یب م ورد مطالب ه0 ،

نمونه ( 0درصد) حاوت پاتولین در غلظتی ین  2ت ا 01
میکروگرم در کیلوگرم ود.
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جدول ( -)3فراوانی و می ان آلودگی لواش
نمونه
لواش
آ

سیب و آ

عرضه شده در شهرستان شهرکرد ه پاتولین ر حسب میکروگرم در کیلوگرم

تعداد نمونه

نمونههاي مثبت (درصد)

میانگین ±انقراف معیار

میانه

مقدوده آلودگی

11

39

19/2±20/1

22

20-31

11

0

20±32/0

32

01-2

00

23

13/2±29/2

22

20-2

سیب
سیب

ماموع

از لح ا پ اتولین م ورد ررس ی ق رار گرفتن د .تم ام

بقث و نتیجهگیري
توکسین مهم فرآوردههات س یب و

نمونههات آلوده شده ا پ اتولین در مح دوده  0ت ا 100

فرآوردههات آن ،یکی از متا ولی ته ات ثانوی ه ق ارچی

میکروگرم در لیتر وده و  21نمونه از آن س طح پ اتولین

ه ا تولی د

یش از  10میکروگرم در لیترداشته است ( Gokmenand

میشود و رروت میوههات کامال رسیده و در حال فس اد

 .)Acar, 1996نت ایج حاص ل از ررس ی  00محص ول

هویژه سیب ،گال ی و هلو رشد میکندJoint( JECFA .

سیب تاارت در آفریقات جنو ی رات آل ودگی پ اتولین

FAO/WHO

از نمونهها االتر از 10

پاتولین هعنوان ی

است که هوسیله گونههات مختلف ی از کپ

Committee

Expert

on Food
 )Additivesحداکثر مصرف روزانه قا ل تحمل پ اتولین
Provisional Maximum Tolerable Daily ( PMTDI

 )Intakeرا  0/91میکروگرم در کیلوگرم وزن دن/روز یا
 1/03میکروگ رم در کیل وگرم وزن دن/روز هعن وان
سطح مطمئن و یاطر تخمین زده است ( Bonerba et

 .)al., 2010ررسیه ات متب ددت ر روت پ اتولین در
سیب و محصوالت آن در سالهات گذش ته انا ام ش ده
است .این مطالبات نشان میده د ح دود  10درص د از
نمونههات آ

س یب آزم ایش ش ده در سراس ر جه ان

ح اوت س طوح قا ل تش خی

پ اتولین وده اس ت

( Piemontese et al., 2005; Sant et al., 2008; Yuan

نشان داد که پاتولین در هیچی

میکروگرم در لیتر نبوده و حداکثر سطح آلودگی مشاهده
شده را ر ا  91میکروگرم در لیتر وده اس ت ( Leggott

 .)and Shephard, 2001ط ی مطالب هات از س یلویا و
همک اران ( 10 )2030نمون ه آ
عرضهشده در ازار جنو

س یب تا ارت

رزیل از نظر می ان پ اتولین

ه روش  HPLCمورد ررسی قرار گرف ت ک ه فق ط در
سه نمون ه غلظ ت پ اتولین یش تر از س طح ما از (10
میکرو گرم در لیتر) سازمان هداشت جهانی وده اس ت
( .)Silvia et al., 2010جاللی و همک اران (310 )2030
نمونه از آ

سیب (محصول محلی) را از منطقه جن و

غر ی ای ران ،از نظ ر حض ور پ اتولین

ه روش

et al., 2010; Bonerba et al., 2010; Monica et al.,
 .)2011که در مقایسه ا مطالبه حاض ر وض بیت نس بتا

کروم اتوگرافی م ایع ا عملک رد اال ( )HPLCا

مشا هی را نشان م یده د .ا ای ن وج ود در را ی از

آشکارساز  UVمورد مطالبه قرار دادند .نت ایج نش ان داد

مطالبات می ان و سطح آل ودگی آ

).(Gokmenand Acar, 1998

 30میکروگرمب ر لیت ر ود .در مام وع  1/31درصد از

سیب تولیدت در ترکیه در س ال 3220

سیب سطوح االتر از  10میکروگ رم در

یشتر گ ارش شده اس ت
کنسانترههات آ

س یب ه پ اتولین

که می ان پاتولین در  20درصد از آ

سیبه ا االتر از

نمونههات آ
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هر لیتر ا حداکثر سطح  300/03میکروگرم در ه ر لیت ر
داشتند .می انگین غلظ ت پ اتولین در آ

رحیمی و همکاران

مطالبه از  11نمونه لواش

س یب م ورد آزم ایش39 ،

س یب 20/22

نمونه ( 90درصد) حاوت پاتولین در غلظتی ین  31ت ا

میکروگ رم در ه ر لیت ر ود ( .)Jalali et al., 2010در

 20میکروگرم در کیلوگرم ود که از این می ان  3نمون ه

مطالبهات از کریمی و همکاران ( 11 ،)2001نمون ه آ

( 2/10درص د) دارات غلظ ت پ اتولین

سیب جمعآورت شده از فروش گاهه ات مش هد از نظ ر

میکروگ رم در کیل وگرم ود ک ه یش ازح د ما از

حضور و می ان پاتولین مورد ررسی قرار گرفت .نت ایج

استاندارد جهانی و ایران ود .نت ایج ررس ی حاض ر ا

حاصل از مطالبه نشان داد که  99نمون ه از نمون هه ات

مطالبه اولی ه از منتظ رت و همک اران ( )2031وض بیت

سیب ( 01/2درصد) حاوت سطح پ اتولین االتر از

مناس بت رت را نش ان م یده د .در مطالب ه منتظ رت و

 30میکروگرم در لیت ر و س طح پ اتولین در یش از 30

سیب طی ساله ات  3111و

آ

درصد از نمونه آ

سیب یشتر از  10میکروگرم در لیتر

همکاران  11نمونه لواش

االت 10

 3120جمعآورت و از نظر حض ور پ اتولین ه روش

(ح د ما از اس تاندارد جه انی) گ ارش ش ده اس ت

 HPLCآزمایش شده است .در این مطالب ه  300درص د

( .)Karimi et al., 2008در مقا ل مطالب هات مش ا ه از

نمونههات لواش

سیب حاوت پاتولین ا غلظتی کمتر از

فاطی-آچاچلوئی و همکاران ( 399 )2000نمونه آ می وه

 30ت ا  2112میکروگ رم در کیل وگرم

مقدار پاتولین در آ

انگور ،هلو و سیب از مقدار ما از

( .)Montaseri et al., 2010میانگین غلظت پ اتولین در

وده

 020میکروگ رم در کیل وگرم ود و

آن پایینتر و در تبدادت از نمونهها ایل ی ن اچی
است .فقط در ی

وده اس ت

انگ ور

غلظت پاتولین  23/9درص د از نمون هه ا االتر از ح د

یک ی از کاراان هه ا ح دود  910/1میکروگ رم در لیت ر

مااز اتحادیه اروپا WHO ،FDA ،و ای ران وده اس ت

اندازهگیرت شد که در ین تمام نمونهها دارات یش ترین

( 10میکروگرم در کیلوگرم) .درص د و غلظ ت آل ودگی

مقدار پاتولین وده اس ت ( Fathi-Achachlouei et al.,

نمونهه ات لواش

س یب در مطالب ه حاض ر کمت ر از

.)2007

گ ارش ثب ت ش ده از منتظ رت و همک اران ()2031

موکا

م ورد مق دار پ اتولین در آ

نمونههات لواش

و همکاران ( )2001در یون ان  22نمون ه آ

می اشد و یانگر آن است ک ه در ط ی س اله ات اای ر

سیب را از نظر پاتولین مورد ررسی قرار داد که از ای ن

وضبیت هداشتی و کیفیت لواش هات عرضه ش ده در

تبداد  22نمونه حاوت پاتولین وده اس ت .غلظ ت ای ن

ازار مصرف ایران تا حدودت هتر ش ده اس ت ا ای ن

توکسین در محدوده ین  0/2تا  33/1میکرو گرم در لیتر

وجود همچنان کیفیت لواش هات عرضه شده در ازار

گ ارش شده است (.)Moukas et al., 2008

مصرف ایران از نظ ر حض ور پ اتولین نامناس ب اس ت.

ر پایه گ ارشات موجود یشتر مطالبات در اصو

عالوه ر آن رای از عوامل ه مچ ون اف ودن درص د

ارزیا ی آلودگی م واد غ ذایی ه پ اتولین ر روت آ

االت اسید اسکور ی

( 1-00میکروگرم در  300گ رم)

سیب ،پوره س یب و کنس انتره س یب و کمت ر ر روت

میتواند در کاهش غلظت پاتولین در فرآورده میوه مؤثر

فرآوردههات میوه از جمله لواش

10

وده اس ت .در ای ن

اشد.
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) ای ن مق دار در نمون هه ات2031( منتظرت و همکاران

سیب شامل گوشت میوه اس ت و اگ ر اف ت

 میکروگ رم020 سیب سیار االتر ود (متوس ط

 س طح پ اتولین هط ور،فاسد شده وارد محصول گردد

لواش

.)در کیلوگرم

Montaseri et ( اف ایش مییا د

لواش

چشمگیرت در لواش

اگر چه فرآیندهات تاارت ه کار گرفته شده در تولید

) نشان دادند ک ه در2000(  رتا و همکاران.)al., 2013

سیب قادر ه کاهش قا ل توجه در

لواش

 غلظت پاتولین ممکن اس ت ه،قسمتهات فاسد سیب

 ر.)Montaseri et al., 2013( غلظت پاتولین می اشند

 در ح الی ک ه در آ، میلیگرم در کیلوگرم رس د331

 جهت کنترل پاتولین در محصوالت س یب از، این اسا

 میکروگرم در لیتر10 سیب غلظت پاتولین هنوز کمتر از

،سیب اید ر استفاده از سیب سالم

 هط ور کل ی متوس ط.)Beretta et al., 2000( اس ت

سیب و آ

وآ

جمله لواش

 جداسازت سیبهات آس یبدی ده،وایرهسازت هداشتی

سیبهات شفاف عرض ه ش ده در

.و پوس یده و پی رایش اف ته ات فاس د دق ت نم ود

ود

غلظت پاتولین در آ

 میکروگ رم در لیت ر10 ازار ای ران کمت ر از

 در حالیکه طبق مطالب ه،)Phimpharian et al., 2011(
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Abstract
Patulin is a mycotoxin produced by a variey of mold species. In this study, a total of 70 samples consisting
of 35 apple leathers and 35 apple juice samples was randomly obtained from different supermarkets of
Shahrekord. Using HPLC-DAD technique and in accordance with the Iranian National Standard method,
the samples were analyzed for patulin contamination. According to the results, patulin was detected in 14
(40%) of apple leather and 7 (20%) of the apple juice samples. Mean values of patulin concentrations in
the apple leathert and apple juice samples were estimated as 34.9± 26.3 and 26 ± 19.7 µ/kg, respectively.
Although the mean concentration of patulin was lower than the Iranian/European approved limit
(50 µg/kg), patulin contamination level was found higher than the maximum approved limit in 5.7% and
2.9% of the the apple leather and apple juices samples, respectively. Therefore, to minimize the
contamination of patulin in theses products, the necessary practices should be conducted.
Key words: Patulin, Apple leather, Apple juice, Mycotoxin, HPLC
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