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بهداشت مواد غذایی

تأثير سوشهای مختلف از ساکارومایسس سرویزیه در کاهش ميزان آفالتوکسينهای ،B1
 G1 ،B2و G2
روحاهلل کرمياسبو1٭ ،منصوره ميرابولفتحي

2

 .1استادیار مؤسسه تحقيقات گياه پزشکی کل کشور ،تهران ،ایران
 .2استاد مؤسسه تحقيقات گياه پزشکی کل کشور ،تهران ،ایران
*نویسنده مسئول مکاتباتkaramiosboo@gmail.com :
(دریافت مقاله 99/9/11 :پذیرش نهایی)99/9/9 :

چکيده
ساکارومایسس سرویزیه ( (Saccharomyces cerevisiaeیکي از مهمترین ميکروارگانيسمهای درگير در تخمير مواد غذایي در سرتاسرر
جهان است که گزارشهای مختلفي از اثر این ميکروارگانيسم بر جذب آفالتوکسينها منتشر شرده اسرت .هرد

ایرن ملال ره ترأثير

سوشهای مختلف ساکارومایسس سرویزیه بر کاهش آفالتوکسينهای  G1 ،B2 ،B1و  G2بود .برای این منظور سرویههرای اسرتاندارد
 PTCC 0502و  PTCC 0225ساکارومایسس سرویزیه تهيه و در محيط  Yeast Mold Agarکشت گردید .سوسپانسريون اراوی 157
سلول ساکارومایسس سرویزیه در ميليليتر بر روی محلول ااوی مخلوط هر یک از آفالتوکسرينهرای  G2 ، B2، B1و  G1برا غلظرت
 25 ng/mlدرون بافر نمک فسفات ) (pH= 7.2اثر داده شدند .ميزان آفالتوکسين باقيمانده در محلول برا اسرتفاده از روش  HPLCو
ستونهای ایمنوافينيتي مورد بررسي قرار گرفت .مقایسه نتایج نشان داد که ميزان کاهش آفالتوکسينها و زمران اثرگرذاری سروشهرا
متفاوت است .در زمان  025دقيقه سوش  0502توانست آفالتوکسين  G1 ،B2 ،B1و  G2را بهترتير
کاهش دهد ،در االي که در همين مدت سوش  0225بهترتي

 8/5 ،10/5 ،11/2و  8/1درصرد

 2/0 ،8/5 ،5/0و  12/2درصد ،قدرت کاهش آفالتوکسينها را داشت.

نتایج ملال ه ااضر بيانکننده این مسئله است که سوشهای مختلف از ساکارومایسس پاسخهای مختلفي به آفالتوکسينها ميدهنرد و
برای جذب نياز به زمان کافي دارند.

واژههای کليدی :آفالتوکسين ،ساکارومایسس سرویزیه ،ستون ایمنوافينيتي،

HPLC
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 G1 ،B2 ،B1و G2

سرکوبکننده سيستي ایمنی جه

مقدمه

ننتيکلی (IPCS,

مایکوتوکسينها ترکيبات شيميایی سنتزي حاصلل ا

) .2001تحقيقلللات سلللياري در ملللورد اسلللتفاده ا

فعاليللت قللار هللاي مختلفللی هسللتند کلله للر ر ي

ر شهللاي فيزیکللی شلليميایی للراي خللار سللا ي

ا آلوده نملودن

آفالتوکسينها انجلا شلده اسلت ،در سلالهلاي اخيلر

مواد غذایی ا یکسو سبب ا ين رفتن ار ش غلذایی

اسللتفاده ا ر شهللاي يولللونیکی در توکسللين دایللی

محصوالت کشا ر ي ایجاد میشوند

آفالتوکسينها هشدت افزای یافتله اسلت

خسللارات اقتصللادي شللده ا سللوي دی للر اع ل
یان هاي هداشتی مانند يماريهاي مزمن حاد ا ليله
ننتيکلی،

یا اثرات ثانویه مانند سلراان ایلی ،جهل

لهعنلوان

یک ر ش نوین در دست ررسی هسلتند ( Wu et al.,

 .)2009; Ahlberg, 2015البته کاه

آفالتوکسلين B1

ناقص الخلقله ائلی مهلار سيسلتي ایمنلی ملیشلوند.

ه سيله اکتريها نيز گزارششده است ( Khanafari et

آفالتوکسينها در ا ایل دهه  1991هعنوان عامل ملر

 .)al., 2007اکثر نتایج گلزارششلده لر ر ي لاکتري

 111111وقلمون صلدها جوجله اردد در ان للي

اسيدالکتيک ماننلد گونلههلاي مر لوب له الکتو اسليل

شناسایی شلدند  .قلار هلاي خلانواده آسلژرنیلو

جمله آسژرنیلو
آسلللژرنیلو

پارا یتيکو  ،آسژرنیلو
نومينلللو

ا

فال

(Aspergillus flavus,

)Aspergillus parasiticus, Aspergillus nominus

پنلیسليليو

تعدادي دی ر ا گونه هاي آسلژرنیلو

توانللایی توليللد آفالتوکسللينهللا را دارنللد .خطللرات
آفالتوکسين ها در سال هاي 1999 ,1919 ,1999 ,1992
 2119توسط آنان

تحقيق ر ر ي سراان ()IARC

مورد ررسی قرارگرفته این آنان

آفالتوکسينهلا را

جز مواد سراان اي انسلانی (سلراان اهلاي گلر ه )1
ابقه ندي نمود (.)Siemiatycki et al., 2004
آفالتوکسينها هعلت ایجاد مسلموميتهلاي کبلدي
شدید در حيوانات آ مایش اهی مختلف

قوع ابيعی

آن در محصللوالت گونللاگون کشللا ر ي للهعنللوان
آلودهکننده محليط یسلت له خلو ی شلناخته شلدهانلد
( .)Karami-Osboo et al., 2012ابق گزارش سلا مان
هداشت جهانی ( )WHOاثرات يولونیکی لند ملدت
آفالتوکسينها عبارتند ا سميت حاد ،سلراان ،نلا ایی،
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يفيلللد اکتریو  ,الکتو اسللليل پر پيلللونی لللاکتریو
(Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus
) Propionibacteriumمتمرکلللز شلللده اسلللت ،املللا

للاکتريهللاي مللؤثر دی للري ا جمللله ر د کوکللو
اریتلللللللر پلي

(erythropolis

مایکو لللاکتریو فلوراتينيلللوران

)Rhodococcus
( Mycobacterium

 )fluoranthenivoransنوکاردیللا کورینلله للاکتریودی
( )Nocardia corynebacterioidesفال لللاکتریو
آ رانتيللاکو () )Flavobacterium aurantiacumنيللز
تجزیه آفالتوکسين  B1هکار رده شلدهانلد ( Guan et

.)al., 2008
مخمرها ميکر ارگانيسيهاي سيار مهمی هسلتند کله
توسط شر مورد استفاده قرار گرفتلهانلد .توليلد مخملر
يشتر ا ميليونها تن در سال اسلت ( Ashton Acton,

)2013

يشلللتر آن در سللله شلللاخه تخميلللر ملللواد

( ،)Hammond, 1993تصلللفيه ()Watson, 1993
پخللت نللان ( )Rose, 1993مصللرم مللیشللود در
سالهاي اخير کار ردهاي جدیدي پيدا کردهاند .چندین
قرن است که ا ساکار مایس

هعنوان مخملر غلذایی
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در کشورهاي آسيایی آفریقلایی اسلتفاده ملیشلود

توسط مخمر وده در نتيجه آفالتوکسلين تجزیله نشلده

تعدادي ا گونلههلاي مخملر له یلژه ساکار مایسل

ود ( .)Shetty et al., 2007هليچنلين مشلخص شلده

سر یزیه نقل

اصللی در تخميلر ملواد غلذایی را له

است که گلوکومانهاي هدست آمده ا دیلواره سللولی

همراه اکتري اسيد الکتيک ایفا ملیکننلد ( Jespersen,

رخی ا مخمرها ،توانایی جلذب مایکوتوکسلينهلا در

سلر یزیه شلامل

خللوراد دا آلللوده را دارنللد ).(Smith et al., 2000

 .)2003دیواره سلولی ساکار مایس

شلبکهاي ا  β-1,3 glucanلا نجيلره جلانبی β-1,6

 glucanاست

ه منوپر تئينهاي گليکلو یالت شلده

متصل شلده اسلت سلط فعلال

تحقيق حاضلر لا هلدم ررسلی اثلر ساکار مایسل
سر یزیه در کاه

آفالتوکسينهلاي G1 ،B2 ،B1

G2

سليعی را لراي

انجا گردید تا در صورت یافتن سویه مؤثر در مراحلل

جلذب ملواد در اختيلار دارد (.)Kollar et al., 1997

عدي هعنوان عامل يولونیکی کاه

آفالتوکسلينهلا

پر تئينها گلوکانها تعداد یادي سلایتهلاي فعلال

در غذا خوراد مورد ررسی قرار گيرد.

راي ایجاد پيوندهاي هيدر ننی ،یونی یا هيلدر فو يک
ایجلاد ملیکننلد ( .)Huwig et al., 2001اتصلال لين
مایکوتوکسينهاي مختلف مانند یرالنون ،اکراتوکسلين
آفالتوکسين  B1ا سط دیواره مخمر قلبالا مشلخص

مواد و روشها
تما محلولهلا ،ملواد معلرمهلاي ملورد اسلتفاده
داراي کيفيللت مناسللب للراي آ مایشلل اه ودنللد ا

شده ود معلو شده است که یرالنون اکراتوکسين

شرکت  Merckتهيه شدند .آب ملورد اسلتفاده در ایلن

ه گلوکانها متصل میشوند اما در ملورد آفالتوکسلين

استاندارد ا یژگیهاي درجه  9اسلتاندارد لينالملللی

 B1هنللو مطالعللات سللامانمنللد انجللا نشللده اسللت

 9999مطا قللت داشللته

( Piotrowska and Masek, 2015; Yiannikouris et

ساخت محللولهلا مناسلب لود ;(ISO/TC 47-3696

 .)al., 2004خوراد ايلور له هملراه ساکار مایسل
سر یزیه تأثير مناسبی در کاه

سلميت آفالتوکسلين

 B1نشان داده است (.)Stanley et al., 1993
مانیکه مخمر خشک دیواره سلولی مخمر ه یک

للراي آ مایشللات شلليميایی

) .2011سللویههلاي اسللتاندارد 9192

 PTCCمخمللر ساکار مایسلل

PTCC

9299

سللر یزیه ا سللا مان

پژ ه هاي علمی صنعتی ایران تهيله گردیلد .پلودر
استاندارد آفالتوکسين هاي  G2 G1 ،B2 ،B1خالص ا

نسبت لا آفالتوکسلين  B1مخللوب شلده انلد ،کلاه

شرکت  Sigmaتهيه هر یک ا استانداردها درغلظلت

چشلللم يري در سلللميت آن مشلللاهده شلللده اسلللت

 11ميکر گلر در ميللیليتلر در متلانول HPLC grade

( .)Baptista et al., 2004سلللویههلللاي مختللللف

ا دست اه اسژکتر فتومتر لا ر ش AOAC

ساکار مایس

سر یزیه راي کلاه

آفالتوکسلين B1

حل شده

هاور کمی در اول مو  999نلانومتر تعيلين غلظلت

مورد ررسی قرار گرفت مشاهده شلد کله رخلی ا

گردیدند ) ،(Nesheim et al., 1999سلژ

آنها تا  %01آفالتوکسلين  B1را در محللول اسلتاندارد

استاندارد مخلوب آفالتوکسينها ا غلظتلی را لر 1111

آفالتوکسين ه خاار جلذب آن

نانوگر در ميلیليتر راي آفالتوکسينهلاي G1 ،B2 ،B1

کاه

دادند کاه

محللولی ا
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 G1 ،B2 ،B1و G2

 G2هعنوان استاندارد ذخيره ثانویه ساخته شد ،ا این

حجي تزریق را ر ا  111ميکر ليتلر آشکارسلا ي لا

محلول راي ساخت محلولهاي مورد آ ملون اسلتفاده

آشکارگر فلورسان

ا تلاب

گردید.

) 091 991 (exition, emissionنللانومتر انجللا شللد

 -تهيه مایه ساکارومایسس سرویزیه

(.)Karami-Osboo et al., 2012

سویههاي استاندارد ساکار مایس

سر یزیه

PTCC

) )5052 , 5269در مرحله ا ل در محليط Yeast Mold

) Agar (Merckکشت گردیدند ،لراي تکثيلر انجلا

در اول مو هاي تا

 -اندازهگيری ميزان کاهش آفالتوکسينها

آفالتوکسينهلا در محللول

اندا هگيري ميزان کاه

لللافر نملللک فسلللفات در تلللراکي  119سللللول

ررسللیهللاي عللدي ا محلليط فللوه اسللتفاده شللد.

ساکار مایس

فالسکهاي  111ميلیليتري محتوي  11111سللول در

ود جذ ی معادل یک را در دست اه اسژکتر متر نشان

ن هلداري شلدند تلا تعلداد

داد ،انجلا شلد ) ،(El-Nezami et al., 1998له ایلن

دماي  91درجه سلسليو

سلول تکثير شده در اول مو  911نلانومتر له سلط
جذب  1رسانيده

سوسژانسيون سلول مخمر ا غلظت

سر یزیه در ميلیليتر که قبالا تهيه شلده

منظور یک ميلیليتر ا سوسژانسليون سللول مخملر لا
غلظت  119سللول در ميللیليتلر ،در سلط 21 ng/ml

 119سلول در ميلیليتر تهيله شلوند .تلراکي سللولی لا

آفالتوکسين آلوده شد در دماي  29درجه سلسليو

جذب نوري  1در حجي  11ميلیليتر افر نمک فسفات

ر ر ي دسلت اه شليکر افقلی ،مخللوب شلدند .ميلزان

رقيق ( )pH=6همدت  11دقيقه ثا ت ن هداشته شلدند،
سللژ

للهمللدت  11دقيقلله در  0911د ر للر دقيقلله

سانتریفيون شد سژ
پ

د ار ا افر فسفات شستشو

ا هر ار شستشو در  0911د ر ر دقيقه لهملدت

 11دقيقه سانتریفيون شدند (.(Shetty et al., 2007

سللر یزیه در فاصللله مللانی  9تللا  921دقيقلله در
مانهاي  921 111 ،91 ،9دقيقه ،مورد ررسی قلرار
گرفت؛ نمونه رداري در ملانهلاي 1001 991 ،011
دقيقه نيز جهت ررسی ر ند اشباع شدن ميزان کلاه
انجا شد .نمونهها پ

 شرایط کروماتوگرافيا دسللت اه  HPLCمللدل  Breezeشللرکت Waters

استفاده شد .ستون فا معکو

کاه

آفالتوکسينها در تما

ا سلول ساکار مایس

 0911د ر للر دقيقله

ا اتما

مان مخلوب کردن ،در

للهملدت  9دقيقله سللانتریفيون

®(Waters Nova-pak

شدند ،محلول ر یی رداشته شد در یلک یلال تيلره

) C-18, 3.9×250 mm, 4 μm particle sizeجهلت

رنگ ریخته شد .ميکر ا رگانيز تهنشين شلده لا یلک

ملورد اسلتفاده

ميلیليتر افر شستشو داده شلد مجلدداا لهملدت 11

قلللرار گرفلللت .مخللللوب آب /متلللانول /اسلللتونيتریل

دقيقه در  0911د ر ر دقيقه سانتریفون محلول ر یلی

( 11/01/91حجمی /حجمی) لا سلرعت جریلان یلک

رداشته شد

ه محلول جمعآ ري شده ا مرحلله ا ل

ميلیليتر ر دقيقه هعنوان فا متحرد در شيوه شلوی

اضللافه گردیللد ا فيلتللر  1/09 µmعبللور داده شللد

تکتوانی کار گرفته شد .مشتقسا ي عد ا سلتون لا

مطا ق ا استاندارد مللی ایلران شلماره  9192ا سلتون

ر ه ر ش الکتر شيميایی کبلري سلل انجلا شلد،

ایمينللوافينيتی حللا ي آنتللی للادي منوکلونللال در را للر

جداسا ي در دماي  01درجه سلسيو
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آفالتوکسلينهلا عبلور داده شلد )(ISIRI 6872/2011؛
سللژ

 1001دقيقه تفا ت چشم يري در ميزان کلاه

دیلده

 111ميکر ليتللر ا محلللول نهللایی لله دسللت اه

نمیشلود .ایلن فراینلد لهخلو ی نشلان ملیدهلد کله

 HPLCتزریق شد (آ مونها سه مرتبه تکلرار شلد) .در

سللوشهللاي مختلللف توانللایی متفللا تی در جللذب

اول آ مای

ا یک محلول کنترل افر نملک فسلفات،

حا ي هر چهلار آفالتوکسلين در غلظلت 21 ng/ml

آفالتوکسللين داشللتهانللد .در تحقيللق حاضللر یکللی ا
سوش هلا نسلبت له سلوش دی لر ميلزان يشلتري ا

عاري ا سللولهلاي جلاذب ساکار مایسل

لود نيلز

آفالتوکسين گر ه  Bرا جلذب نملود مقایسله نتلایج

استفاده گردیلد تلا هلر علاملی لهجلز کلاه

توسلط

ملان اثلر

سلولهاي ساکار مایس

حذم شوند.

نشان داد که ميزان کاه

آفالتوکسلينهلا

سوشها متفا ت می اشد؛ لی هر د سلوش در ملان
مشا هی حداکثر جذب را ا خود نشان دادند تفلا ت
معنیداري ين د نلوع مختللف سلوش ا ایلن لحلا

یافتهها
سلر یزیه لر کلاه

جود نداشت .ا آنجاییکه حداکثر ميزان جذب لراي

استانداردهاي آفالتوکسين در مانهلاي 201 ،91 ،9

هر چهار آفالتوکسين در صنعت ملواد غلذایی اهميلت

ا آن تا  1001دقيقه در نمودارهلاي ()1

االیی دارد نا راین راي نيل ه ایلن مهلي ملی ایسلت

تأثير د سوش ساکار مایس
921

پ

( )2نشان داده شده است .این نمودارها هخلو ی نشلان

مخلوای ا سوش هاي مختلف این مخملر در صلنعت

میدهد که تأثير سوشها ر نلدهلاي متفلا تی دارد .له

تهيلله شللود کلله قللادر لله جللذب حللداکثر ميللزان

ا  921دقيقله

لهعنلوان یلک ر ش

عنوان مثلال سلوش شلماره  9199پل

يشللترین اثللر را للرر ي آفالتوکسللين  B2داشللت ،در

آفالتوکسين ها ا محليط اشلد
يولونیکی در کاه

آفالتوکسينها هکارگرفته شوند.

حللالیکلله سللوش دی للر يشللترین اثللر را للر ر ي

کر مللاتوگرا هللاي ( )2( )1محلللول حللا ي 21

آفالتوکسين  G2نشان داد ال لوي اثلر در ملانهلاي

نللانوگر در ميلللیليتللر آفالتوکسللينهللا سللوش

مختلف متفا ت ود .هماناور که ا نمودارها مشخص

 9192در مانهاي  91 921دقيقله را

است ميزان کاه

راي هر چهار آفالتوکسلين توسلط

ساکار مایس
نشان میدهد.

مخمر فرآیند نسبتاا سریع است که در ملان  921دقيقله
ه حداکثر مقدار خود ملیرسلد پل

ا آن تلا ملان
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نمودار ( -)1ميزان کاه

آفالتوکسينها (درصد) در محلول حا ي  21نانوگر در ميلیليتر ا هر یک ا

آفالتوکسينها توسط سوش ساکار مایس

نمودار ( -)2ميزان کاه

سر یزیه 9192

آفالتوکسينها (درصد) در محلول حا ي  21نانوگر در ميلیليتر ا هریک ا

آفالتوکسينها توسط سوش ساکار مایس سر یزیه 9299
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کر ماتوگرا ( -)1کر ماتوگرا آفالتوکسين ها در محلول حا ي  21نانوگر در ميلیليتلر
ا هریک ا آفالتوکسينها سوش ساکار مایس

سر یزیه  9192در مان  921دقيقه

کر ماتوگرا ( - )2کر ماتوگرا آفالتوکسينها در محلول حا ي  21نانوگر در ميلیليتر ا

هریک ا آفالتوکسينها سوش ساکار مایس

سر یزیه  9192در مان  91دقيقه
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 G1 ،B2 ،B1و G2

تحقيق ،در پژ ه

بحث و نتيجهگيری
سي دایی يولونیکی مایکوتوکسين ا استفاده ا
ميکر ارگانيسي یک استراتژي شناخته شده راي
خوراد دا است.

مدیریت مایکوتوکسين در غذا

حاضر نيز یکی ا سوشها نسبت

ه سوش دی ر سبب کاه

ميزان يشتري ا

آفالتوکسين در محلول گردید

مقایسه نتایج نشان داد

آفالتوکسينها

که ميزان کاه

مان اثر سوشها

گنجاندن چنين ميکر ارگانيسي در رنیي غذایی ممکن

متفا ت است ،اما تفا ت معنیداري ين د نوع مختلف

است اثرات سمی ا مایکوتوکسينها در حيوانات

سوش جود نداشت .یافتههاي مطالعه دی ر نيز تأیيد

میدهد یرا یک مجتمع -AFB1

میکند که هکارگيري سوش مناسب ا مخمر که توانایی

ودن

در

مزرعه را کاه

ميکر ارگانيسي ممکن است در دستر

رشد

فعاليت ضدقارچی يشتري را داشته اشد

در نتيجه جذب آن در

مقا ل اثرات محيطی مقا تر اشد ،مطلوبتر است

دست اه گوارش جاندار خواهد شد (.)Gratz et al., 2007

( .)Azimi et al., 2015آفالتوکسينهاي گر ه  Bهميزان

مایکوتوکسين را کاه

ساکار مایس

داده

سر یزیه قرنها در صنعت غذا استفاده

يشتري توسط ساکار مایس

سر یزیه جذب شدند

گلوکانهاي موجود

سوش  9192يشتر ا سوش دی ر قدرت جذب این

سر یزیه سایتهاي فعال یادي راي

گر ه را داشت .سوش  9299در مانهاي ا تدایی جذب

ایجاد انواع پيوند مانند پيوند هيدر ننی ،یونی یا

سيار کمی داشت

عد ا گذشت مان توانایی جذب

هيدر فو يک ایجاد می کنند ( ،)Huwig et al., 2001لذا

را پيدا نمود.

شود

ا آنجایی که پر تئينها

در ساکار مایس

در تحقيقی که ر ر ي خوراد دا انجا گرفت،

شرایط خو ی راي اتصال ه گر ههاي هيدر کسيل
موجود در ساختار آفالتوکسين دارند .در مطالعهاي ا

استفاده ا ساکار مایس

سر یزیه در نمونههاي ادا

نشان دادند که ساکار مایس
الي واسژر

سر یزیه

( )Rhizopus oligosporusتوانایی کاه

مينی نشان دادند که ميزان کاه

این سي عد ا

آفالتوکسين  B1را دارند

استفاده ا این مخمر در ای  9ر

 90/0درصد ود

حد د  91درصد آفالتوکسين را کاه

) .(Prado et al., 2011لراسلا

مطالعلات دی ري

توانایی سویههاي مختلف ساکار مایس
کاه

سر یزیه راي

آفالتوکسين  B1مورد ررسی قرار گرفت

گزارش نمودند که عضی ا آنها تا  %01آفالتوکسين
 B1را در محلول استاندارد کاه

میداد

این کاه

سويدی ر

رایز پو

ا گذشت

آفالتوکسين کاه

ساکار مایس
مان ،ميزان

هتنهایی
داد .ا
يشتري ا

پيدا نمود که ا تحقيق حاضر

هيخوانی دارد ( .)Kusumaningtyas et al., 2006در
مان  921دقيقه سوش  9192توانست آفالتوکسين ،B1
 G2 G1 ،B2را هترتيب %1/1 %1/1 ،%19/9 ،%11/2
دهد ،در حالیکه در همين مدت سوش 9299

را هدليل جذب آن توسط مخمر اعال نمودند .در

کاه

نتيجه ،پدیلده اتصال آفالتوکسين یک پدیده فيزیکی

هترتيب %2/9 ،%1/1 ،%9/9

 %19/2قدرت جذب

می اشد که در سط مخملر یعنی در دیواره سلولی آن

کاه

اتفاه میافتد ( .)Shetty et al., 2007همانند این

تيمار فيزیکی ر ر ي سوشهاي استفاده شده در این
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( سي میتواند متغير اشد

جهت کاه

نتایج مطالعه حاضر يانکننده این مسئله است

سر یزیه

)2015

که سوشهاي مختلف ا ساکار مایس

پاسخهاي مختلفی ه جذب آفالتوکسينها میدهند
 ه همين دليل تنها ا.راي جذب نيا ه مان دارند
سر یزیه میتوان استفاده نمود

سوشی ا ساکار مایس

 هنظر میرسد راي اینکه مخمر،تحقيق صورت ن رفت
جذب مناسب

سر یزیه

توانایی

ساکار مایس

آفالتوکسينها را پيدا کند می ایست تأثيرات حرارت
تهيه مانن توسط اسيد را
حرارتی توانایی
.میدهند

تخریب ساکار مایس

 تيمارهاي اسيدي.ررسی نمود

 درصد افزای99

92 را هترتيب

کاه

که در حداقل مان ممکن تواند آفالتوکسينها ( ه یژه

نا راین میتوان نتيجه گرفت که شرایط محيطی نيز در

 ا آنجاییکه حداکثر.( را جذب کندB1آفالتوکسين

ر ند ميزان اتصال مؤثر است میتواند یکی دی ر ا

ميزان جذب راي هر چهار آفالتوکسين در صنعت مواد
 نا راین راي رسيدن ه این،غذایی اهميت االیی دارد

سي در مطالعات

علتهاي تفا ت در ميزان کاه

 ميزان غلظت.(Rahie

et al., 2010)

مختلف اشد

 می ایست مخلوای ا سوشهاي مختلف این،هدم

آفالتوکسين در مطالعات مختلف ا توجه ه

هعنوان یک ر ش

 محيط منطقه مورد، شيميایی،عوامل مختلف فيزیکی

مخمر در صنعت تهيه شده

.آفالتوکسينها هکارگرفت

 Anonymous,








يولونیکی در کاه

سویه ميکر ی هکارگرفته شده
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Abstract
Saccharomyces cerevisiae is one of the major microorganisms widely used in food fermentation, and the
ability of its strains to reduce the level of aflatoxins has been reported. The aim of this study was to test
the capability of S. cerevisiae strains on reduction of aflatoxin B1, B2, G1 and G2 levels. For this reason,
standard strains of PTCC 5052 and PTCC 5269 were cultivated on Yeast Mold Agar. Afterwards, cell
suspension containing 107 cell/ml was spiked into PBS (pH= 7.2) containing 20 ng/ml of each B 1, B2, G2
and G1 aflatoxins. Aflatoxin levels were determined using HPLC and immunoaffinity columns. The
results show that different strains of S. cerevisiae reduced the aflatoxin levels in a different rate and
various durations. At the time 320 min the PTCC 5052 strain reduced the aflatoxin B1, B2, G1 and G2
levels to 11.2 , 13.9, 8.0 and 8.1%, respectively; meanwhile, these results for the PTCC 5269 strain 9.5,
8.0, 2.3 and 16.2%, respectively. Results suggested that different strains of S. cerevisiae had a different
reduction rate on aflatoxins. Moreover, the strains need to have sufficient time to absorb the maximum
amounts of aflatoxin.
Key words: Aflatoxins, Saccharomyces cerevisiae, Immunoaffinity columns, HPLC
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