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چکیده
هیستامین یکی از شاخصهای مهم فساد باکتریایی در مواد غذایی است که میتواند موجب مسمومیت در مصرفکنندگان شود .بنابراین
شناسایی و اندازهگیری مقدار هیستامین در مواد غذایی از اهمیت بهسزایی برخوردار است .در این تحقیق ،دو روش کروماتوگرافی مایع با
عملکرد باال ( )HPLCبهعنوان روش مرجع و الکتروفورز موئینهای با آشکارساز جذبی ( )CZEبرای اندازهگیری مقدار هیستامین تولیدی در

محیط کشت  TSBبا هم مقایسه شدند .برای این منظور محیط کشت با سوش استاندارد مولد هیستامین استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

TYH1

و دو سوش استافیلوکوکوس کاپیتیس و استافیلوکوکوس کارنوسوس دارای ژن هیستیدین دکربوکسیالز تلقیح شد .زمان مهاجرت در روش
 CZEو زمان بازداری در روش  HPLCبرای هیستامین بهترتیب  9/4و  12/0دقیقه بهدست آمد .منحنی استاندارد در محدوده -200 µg/ml
 2/29بهصورت خطی با هر دو با معادله رگرسیون  )r2=0.999( y=0.000004xبهدست آمد .مقدار هیستامین تولید شده توسط سه سوش
باکتری و اندازهگیری شده با دو روش مذکور تفاوت آماری معنیداری نداشت و ضریب همبستگی بین یافتههای بهدست آمده از دو روش
 0/55بود .با توجه به یافتههای مشابه دو روش ،روش  CZEبهدلیل عدم نیاز به آمادهسازی نمونه ،سادگی ،حساسیت و کمهزینه بودن،
بهعنوان روشی مناسب برای اندازهگیری مقدار هیستامین در محیطهای کشت میکروبی پیشنهاد میگردد.
واژههای کلیدی :هیستامین ،الکتروفورزموئینهای ،کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال
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مقایسه روشهای اندازهگیری هیستامین در محیط کشت میکروبی

مقدمه

پشنگه و همکاران

مسمومیت در انسان شامل تهوع ،سختی تنفس،

آمینهای بیوژن ترکیبات طبیعی در بسیاری از مواد

برافروختگی همراه با افزایش دمای بدن ،تعریق ،تپش

غذایی میباشند که در طی فرآوری و نگهداری توسط

قلب ،سردرد ،بثورات قرمز روشن ،سوزش در ناحیه

میکروفلور طبیعی یا کشت میکروبی مورد استفاده ،در

دهان و واکنشهای شبه آلرژی میباشد ( Mah et al.,

مقادیر زیاد بهویژه در مواد غذایی تخمیر شده که از مواد

.)2003

خام با محتوای پروتئین باال بهدست آمدهاند ،تولید

استافیلوکوکوسها شامل انواع باکتریهای بیماریزا،

میشوند ( .)Bover-Cid et al., 2001آمینهای بیوژن

مولد فساد و استافیلوکوکوسهای استارتر در صنعت

مانند هیستامین ،در نتیجه دکربوکسیالسیون میکروبی

غذا میباشند .این کوکسیهای گرم مثبت بهطور طبیعی

اسیدهای آمینه تولید شده و بهخاطر اثرات سمی که

روی پوست ،غدد پوستی و غشاهای مخاطی انسان و

برای انسان دارند ،ترکیبات نامطلوبی محسوب میشوند

حیوانات خونگرم وجود دارند .استافیلوکوکوسها

( .)Sanceda et al., 1999بعضی از آمینهای بیوژن که

همچنین از منابع محیطی شامل آب ،خاک ،هوا و

بهطور معمول در انواع مواد غذایی (مانند فرآوردههای

فرآوردههای غذایی متعددی نظیر گوشت ،پنیر و شیر

ماهی ،پنیر ،شراب ،آبجو و سوسیسهای تخمیری)

جدا شدهاند ( .)Irlinger, 2008استافیلوکوکوسهایی با

یافت میشوند ،ترکیبات آروماتیک تکآمینی شامل

توانایی تولید هیستامین از ماهیهای نمکسود

هیستامین ،تیرامین ،تریپتامین و فنیلاتیلآمین دارند که

( ،)Hernandez-Herrero et al., 1999فرآوردههای

خاصیت وازواکتیو ( )Vasoactiveو روانگردانی

گوشتی تخمیر شده ( )Landeta et al., 2007و

( )Psychoactiveاز خود نشان میدهند ( Brink et al.,

فرآوردههای سویا ( )Tsai et al., 2007جدا شدهاند.

 .)1990تولید آمینهای بیوژن یکی از خصوصیات

باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس  ،TYH1یک

گروهی از میکروارگانیسمها از جمله انتروباکتریاسهها،

باکتری تولید کننده هیستامین است که از خمیر ماهی

میکروکوکاسهها ،الکتیک اسید باکتریها ،انتروکوکوسها

تخمیری جدا شده است .این باکتری قادر به تولید

گونههای سودوموناس ،و استافیلوکوکوسها میباشد

هیستامین تحت شرایط اسیدی در محیط حاوی گلوکز

(.)Halász et al., 1994

میباشد (.)Yokoi et al., 2011

هیستامین یکی از مهمترین آمینهای بیوژن میباشد

شناسایی هیستامین در نمونههای غذایی به دو دلیل

که تولید آن توسط باکتریها در شرایط فقر مواد مغذی

حائز اهمیت میباشد :نخست بهدلیل سمیت آنها و دوم

افزایش مییابد؛ چرا که در این شرایط دکربوکسیالسیون

بهدلیل استفاده از آنها بهعنوان شاخص کیفی غذا.

هیستیدین یک مسیر اضافی برای تولید انرژی است

روشهای گوناگونی برای شناسایی هیستامین در

( .)Konings et al., 1997این آمین بیوژن موجب

نمونههای غذایی پیشنهاد شده است .این روشها شامل

مسمومیت هیستامینی میشود .متداولترین عالئم

کروماتوگرافی الیه نازک ،کروماتوگرافی مایع با عملکرد
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باال با آشکارساز جذبی یا فلورسانس همراه با

مواد و روشها

مشتقسازی ،کروماتوگرافی گازی ،کروماتوگرافی تبادل

 -باکتریها و محیط کشت

یونی و اسپکترومتری جرمی میباشند .در اکثر

در این تحقیق از سه سوش استافیلوکوکوس مولد

روشهای فوق ،زمان الزم برای جداسازی هیستامین در

هیستامین شامل سوش استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

محدوده  3-12دقیقه و در بعضی موارد بسیار طوالنی

 TYH1اهدایی پروفسور ویکتور نیزت ،دانشگاه

میباشد .پیچیدگی ماتریکس غذایی یکی از دالیل

کالیفرنیا سندیگو و دو سوش استافیلوکوکوس کاپیتیس

طوالنی شدن زمان جداسازی میباشد که با تداخل در

و استافیلوکوکوس کارنوسوس که در تحقیقات اخیر

ظهور پیکهای شناسایی نمود مییابد .بنابراین

نویسندگان مقاله از شیر گوسفند جدا شده و دارا بودن

روشهایی برای آمادهسازی نمونه قبل از آنالیز انجام

ژن تولید هیستامین ،هیستیدین دکربوکسیالز ( Histidine

میشود که اثر تداخلی سایر ترکیبات غذایی را کاهش

 )decarboxylase: hdcدر آنها تأیید گردیده است،

دهد .این امر بهنوبه خود باعث افزایش هزینه و

استفاده شد .باکتریهای انتخاب شده در محیط

طوالنیتر شدن زمان آزمایش میگردد .الکتروفورز

( Tryptic soy broth )Merck ،Germanyدر دمای 37

موئینهای ( )Capillary Electrophoresisیک روش

درجه سلسیوس بهمدت  24ساعت گرمخانهگذاری و

شناسایی است که قادر به ایجاد شرایط مناسب برای

احیا شدند .مقدار  10میکرولیتر از کشت تازه هر باکتری

جداسازی ترکیب مورد نظر و کاهش پیکهای تداخلی

روی محیط کشت جامد بردپارکر آگار ( Oxoid,

ناشی از سایر ترکیبات غذایی میباشد که با برطرف

 )Englandبهصورت خطی کشت داده شد و در دمای

کردن نیاز به آمادهسازی قبل از آنالیز موجب سرعت

 37درجه سلسیوس بهمدت  24ساعت تا ظهور

بخشیدن به فرآیند شناسایی میشود ( Vitali et al.,

پرگنههای سیاهرنگ گرمخانهگذاری شدند .تک پرگنه

.)2013

حاصل از کشت خطی ،به  9میلیلیتر محیط  TSBبا

هدف از این مطالعه مقایسه روش الکتروفورز

غلظت  0/9میلیموالر هیستیدین ( )Sigma, USAمنتقل

موئینهای منطقهای با آشکارساز جذبی ( Capillary

و در دمای  37درجه سلسیوس بهمدت  24ساعت

 )Zone Electrophoresis: CZEبا روش کروماتوگرافی

گرمخانهگذاری شد .کنترل منفی و مثبت بهترتیب شامل

مایع با عملکرد باال ( High Performance Liquid

 9میلیلیتر محیط  TSBبا غلظت  0/9میلیموالر

 )Chromatography: HPLCبهعنوان روش مرجع،

هیستیدین بدون باکتری و  9میلیلیتر محیط TSB

برای اندازهگیری مقدار هیستامین تولیدی توسط

حاوی  1میلیموالر هیستامین ( )Sigma, USAبدون

استافیلوکوکوسهای تولید کننده هیستامین در محیط

باکتری آماده و گرمخانهگذاری شدند .نمونههای

کشت باکتریایی میباشد.

گرمخانهگذاری شده با سانتریفوژ در دور  14000دور
در دقیقه در دمای  4درجه سلسیوس جدا و برای
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اندازهگیری مقدار هیستامین تولیدی در دمای  -۰0درجه

روش قبلی ،با دستگاه  CZEپرینس ،مدل  1آسانسوره و

سلسیوس نگهداری شد.

سری )PrinCE-C 450 Series, Netherlands( ،490

 -اندازهگیری هیستامین با روش

HPLC

اندازهگیری شد ( .)Numanoğlu et al., 2008این

محلولهای استاندارد با استفاده از غلظتهای

دستگاه مجهز به یک آشکارساز جذبی ،طول موج 210

 2/29-200µg/mlهیستامین دیهیدروکلراید در اسید

نانومتر ،یک دستگاه کنترل دمایی ،دمای  29درجه

هیدروکلردریک  0/1موالر تهیه شد .به  1میلیلیتر از

سلسیوس و یک نرمافزار آنالیز داده ،DAx ،میباشد.

هریک از محلولهای استاندارد  0/2میلیلیتر سود 2

نمونهها و استاندارد بهصورت هیدرودینامیکی (فشار 90

موالر و  0/3میلیلیتر بیکربنات اشباع اضافه و مخلوط

میلیبار بهمدت  3ثانیه) به دستگاه تزریق و تحت

به  2میلیلیتر محلول  %1دنسیلکلراید ( Dansyl

شرایط قطبیت و ولتاژ ثابت  20کیلوولت آنالیز شدند.

 )Chlorideدر استون افزوده شد .در ادامه پس از

طول لوله موئین و قطر داخلی آن بهترتیب 92

مخلوط کردن با ورتکس ،مخلوط حاصل بهمدت 49

سانتیمتر و  79میکرومتر بود و سطح زیر منحنی برای

دقیقه در  40درجه سلسیوس گرمخانهگذاری و با

اندازهگیری مقدار هیستامین استفاده شد .بافر جداسازی

افزودن  100میکرولیتر آمونیاک و ادامه گرمخانهگذاری

شامل غلظت  90میلیموالر نمک منوسدیمفسفات بود

بهمدت  30دقیقه حجم محلول با استفاده از استونیتریل

که  pHآن با اسیدفسفریک  1میلیموالر تنظیم گردید

به  9میلیلیتر رسانده شد .محلول حاصل با سرعت

(.)pH =2/9

 10000gبهمدت  9دقیقه در دمای  4درجه سلسیوس

برای آمادهسازی ،یک لوله موئین جدید با

سانتریفیوژ شده و محلول فوقانی پس از فیلتراسیون با

هیدروکسیدسدیم  1موالر ،آب مقطر و اسیدفسفریک 1

فیلتر  0/49میکرون به دستگاه  HPLCتزریق گردید.

موالر و قبل از هر بار تزریق نمونه ،با اسیدفسفریک 0/1

از روش مشابهی جهت آمادهسازی  1میلیلیتر از

موالر (  ۰دقیقه) و بافر جداسازی  90میلیموالر (12

سوسپانسیون فیلتر شده کنترل منفی ،مثبت و نمونههای

دقیقه) شسته و آبکشی شد.

باکتریایی و تزریق به  HPLCاستفاده شد.

استوک استاندارد هیستامین (غلظت  )1000 µg/mlبا

به منظور آنالیز مقدار هیستامین از دستگاه  HPLCمجهز

حل کردن  10میلیگرم هیستامین در  10میلیلیتر اسید

به آشکارگر ( UV-Visibleطول موج  294نانومتر) و

هیدروکلریک  0/1موالر و سایر غلظتهای استاندارد

ستون فازمعکوس ،فاز ،)KNAUER, Germany( C18

( )2/29 -200 µg/mlبا رقیق کردن استوک استاندارد با

استفاده شد .فاز متحرک مخلوطی از نسبتهای مختلف

اسید هیدروکلریک  0/1موالر آماده و پس از فیلتراسیون

استونیتریل و آب بود (.)Lee et al., 2015

با فیلتر سر سرنگی  0/49میکرومتری به دستگاه CZE

 -اندازهگیری هیستامین با روش

CZE

مقدار هیستامین در نمونهها با تغییرات اندکی در

4

تزریق شدند (.)Numanoğlu et al., 2008
برای استخراج هیستامین نمونهها 1 ،میلیلیتر از
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محیط کشت مایع  TSBرا در یک میکروتیوب 9

یافتهها

میلیلیتری ریخته و  2میلیلیتر اسید هیدروکلریک 0/1

مقدار هیستامین تولیدی توسط باکتریهای مولد

موالر به آن اضافه کرده و با استفاده از ورتکس (2

هیستامین در محیط کشت  ،TSBبا استفاده از روشهای

دقیقه) محلول حاصل یکنواخت شد .سپس محلول

 HPLCو  CZEاندازهگیری شد .اندازهگیریها در سه

بهمدت  9دقیقه ،با دور  10000دور در دقیقه و در دمای

تکرار انجام شدند .برای رسم منحنی استاندارد ،تزریق

 29درجه سلسیوس سانتریفوژ و مایع رویی جدا شد.

هر یک از غلظتهای استاندارد با  9تکرار در فواصل

مایع رویی مجدداً به میکروتیوب  9میلیلیتری منتقل و

زمانی متفاوت و در محدوده  2/29-200 µg/mlصورت

تا حجم  4میلیلیتر با اسید هیدروکلریک  0/1موالر پر

گرفت .مقدار هیستامین برآورد شده با روشهای

شد .محلول حاصل پس از مخلوط و فیلتر شدن آماده

 HPLCو  CZEبرای هر یک از غلظتهای استاندارد

تزریق به دستگاه  CZEشد ( ;Cinquina et al., 2004

در جدول ( )1نشان داده شده است.

.)Numanoğlu et al., 2008

جدول ( -)1مقایسه مقدار هیستامین اندازهگیری شده با روشهای کروماتوگرافی مایع با
عملکرد باال ( )HPLCو آشکارساز جذبی ()CZE
مقدار هیستامین ()µg/ml

غلظت استاندارد
هیستامین

)(µg/ml

HPLC

CZE

2/29

2/1۰2  0/97۰ a

2/230  0/019 a

12/9

b

12/452  0/025

b

12/42۰  0/45۰

29

c

24/535  0/112

c

24/541  0/10۰

90

45/5۰3  0/100 d

45/795  0/122 d

100

e

55/32۰  1/020

5۰/297  1/555

200

f

15۰/532  1/523

e
f

155/221  2/222

حروف غیر مشابه نشانگر تفاوت آماری در سطر میباشد (.)p>0/01

در روش  ،HPLCزمان بازداری ()Retention time

 2/29 – 200 µg/mlبهصورت خطی با معادله رگرسیون

هیستامین  12دقیقه و منحنی استاندارد در محدوده

خطی ( y=0.000004x )r2=0.999بهدست آمد .مقدار

استاندارد یکسان بهصورت خطی با معادله رگرسیون

هیستامین اندازهگیری شده با روشهای  HPLCو CZE

خطی ( y=0.000004x )r2=0.999بهدست آمد .در

در نمونههای کنترل منفی و مثبت و نمونههای باکتریایی

روش  ،CZEزمان مهاجرت ()Migration time

در جدول ( )2نشان داده شده است.

هیستامین  9/4دقیقه و منحنی استاندارد در محدوده
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جدول ( -)2مقایسه مقدار هیستامین اندازهگیری شده با روشهای کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال
( )HPLCو آشکارساز جذبی ( )CZEدر محیط کشت  TSBحاوی  0/9میلی مول هیستیدین و سه
سوش باکتری استافیلوکوکوس بعد از  24ساعت گرمخانهگذاری در دمای  37درجه سلسیوس
مقدار هیستامین ()µg/ml

سوش باکتری

HPLC

CZE

0a

0a

172/53  9/03 b

173/99  4/2۰b

45/39  0/5۰

45/54  0/02

کنترل منفی
کنترل مثبت

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

TYH1

c

c

استافیلوکوکوس کاپیتیس

17/42  0/۰4 d

17/34  1/02 d

استافیلوکوکوس کارنوسوس

۰/52  1/01 e

5/14  0/53 e

کنترل منفی :محیط  TSBحاوی  0/9میلیمول هیستیدین؛ کنترل مثبت :محیط  TSBحااوی  1میلایماول
هیستامین بود .حروف غیرمشابه نشانگر تفاوت آماری معنیدار ( )p>0/01در سطر میباشد.

در محیط کشت  TSBبا غلظت  0/9میلیموالر

هر دو روش  CZEو  HPLCدر محدوده غلظتهای

هیستیدین بدون باکتری (کنترل منفی) ،در روشهای

استاندارد هیستامین شناسایی شدند که ضریب

 CZEو  HPLCمنحنی هیستامین مشاهده نشد و مقدار

همبستگی دو روش  CZEو  HPLCدر تمامی نمونه

آن صفر برآورد گردید .در نمودار ( ،)1الکتروفروگرام

 0/55میباشد .در هر دو روش  CZEو ،HPLC

هیستامین در نمونه کنترل مثبت و کنترل منفی در شرایط

بیشترین مقدار هیستامین تولید شده مربوط به

بهینه آنالیز با روش  CZEو در نمودار ()2

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

الکتروفروگرام کنترل منفی و نمونه حاوی  TYH1قابل

 45/54  0/02میباشد .از نظر دقت و حساسیت در

مشاهده میباشد .در کنترل منفی هیچ پیکی بهدست

تشخیص هیستامین تفاوتی بین روشهای  CZEو

نیامد و مقدار هیستامین برآورد شده در سایر نمونهها با

 HPLCمشاهده نشد.

6

 TYH1با مقدار µg/ml
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)Absorbance (mAU

)Time (min

نمودار ( -)1الکتروفروگرام هیستامین در نمونه کنترل مثبت شامل  TSBحاوی  1میلی موالر هیستامین (نمودار قرمز رنگ) و
کنترل منفی شامل  TSBحاوی  0/9میلی موالر هیستیدین (نمودار سیاه رنگ) در شرایط بهینه آنالیز ( NaH2PO4.2H2Oبافر
جداسازی و ولتاژ  20کیلو ولت) در روش

CZE

نمودار ( -)2الکتروفروگرام هیستامین تولید شده در محیط  TSBتوسط سوش استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
در روش

TYH1

CZE

1
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در تحقیقات قبلی مقدار هیستامین در کنسرو ماهی

یافتههای بهدست آمده در این تحقیق ،در مورد

تن ( ،)ER et al., 2014ماهی تن ()Vitali et al., 2013

مقایسه دو روش  CZEو  HPLCبرای اندازهگیری

و گوجه و سس گوجه ( )Bolygo et al., 2000با روش

هیستامین ،با یافتههای سایر تحقیقها همخوانی دارد.

 CZEاندازهگیری شده است .کمترین حد تشخیص

هیستامین در روش  CZEدر کمتر از  2دقیقه و در

هیستامین در تحقیقات انجام شده  0/2 µg/mlبود

روش  HPLCتا  20دقیقه شناسایی شد .از طرفی در

( .)Bolygo et al., 2000در یافتههای مطالعهای ،روش

روش  HPLCآمادهسازی نمونه قبل از تزریق بسیار

 CZEبهعنوان روشی سریع و حساس ،بدون نیاز به

زمانبر بوده و ترکیبات مورد استفاده برای آمادهسازی

مشتقسازی و آمادهسازی نمونه قبل از آنالیز و تنها با

بسیار حساس به دما و اکسیداسیون هستند و این امر

نیاز به رقیقسازی ،استخراج اسیدی هیستامین و

باعث ایجاد خطا در اندازهگیریها میشود .دنسیل

فیلتراسیون برای اندازهگیری هیستامین در نمونههای

کلراید ( )Dansyl chlorideترکیب مورد استفاده در

غذایی (ساالمی ،پنیر ،شراب و آبجو) ،معرفی گردید

روش  HPLCبا آشکارساز جذبی ،ترکیبی بسیار گران

( .)Kvasnicka and Voldrich, 2006در مطالعات

قیمت و حساس بوده که متأسفانه ترکیبات مشابه و

دیگری نیز دو روش  CZEو  HPLCرا با هم مقایسه

تقلبی آن در بازار زیاد شده و دسترسی به ترکیب اصلی

شدهاند و به این نتیجه رسیدند که آمینهای بیوژن با

آن تا حدودی دشوار میباشد .در روش  CZEبا ایجاد

روش  CZEدر کمتر از  10دقیقه و در روش  HPLCدر

شرایط مناسب برای جداسازی ترکیب مورد نظر و

کمتر از  20دقیقه قابل شناسایی هستند که با یافتههای

کاهش پیکهای تداخلی ناشی از سایر ترکیبات غذایی،

بهدست آمده در این تحقیق همخوانی دارد ( Lange et

نیاز به آمادهسازی قبل از آنالیز مرتفع میگردد که

.)al., 2002

موجب سرعت بخشیدن به فرآیند شناسایی ،کاهش

در آنالیز آمینهای بیوژن در مواد غذایی دو مشکل

هزینه و کاهش خطا در تشخیص ترکیب مورد نظر

اساسی وجود دارد .پیچیدگی ماتریکس غذایی و غلظت

میشود .در مجموع هزینه آنالیز یک نمونه یکسان در

پایین بعضی از آمینهای بیوژن در آن .این دو مشکل

روش  ،CZEبهدلیل ارزان قیمت بودن ترکیبات مورد

میتوانند موجب غیرقابل اندازهگیری شدن بعضی از

استفاده در این روش ،کمتر از نصف هزینه مورد نیاز با

آمینهای بیوژن شوند .بنابراین روشهای مشتقسازی

روش  HPLCمیباشد .همچنین دستگاه  CZEاز نظر

برای تمیز و قابلتشخیص کردن ترکیب مورد نظر

قیمت تمام شده در مقایسه با دستگاه  ،HPLCارزانتر

ضروری میباشد که میتوان این مرحله را نقطه بحرانی

بوده و میتوان گفت که  CZEروشی انتخابی برای

و در عین حال زمانبر روشهای آنالیزی در نظر گرفت.

اندازهگیری مقدار هیستامین میباشد.

تحقیقات زیادی بر روی گونههای مختلف باکتریایی
بهویژه گونههای استافیلوکوکوس برای ارزیابی توانایی
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 یک روش ارزان با زمان آنالیز کوتاه و دارایCZE

آنها در تولید آمینهای بیوژن و خصوصاً هیستامین

حساسیت و ویژگی الزم برای شناسایی و اندازهگیری

HPLC  در اکثر این تحقیقات از روش.انجام شده است

.هیستامین در محیط کشت میکروبی میباشد

با آشکارساز جذبی یا فلورسانس همراه با مشتقسازی
Gardini et al., 2002; Simonova ( استفاده شده است

سپاسگزاری
بدینوسیله از آقای شمسایی کارشناس آزمایشگاه
مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز بهخاطر
،همکاری در این مطالعه و پروفسور ویکتور نیزت
TYH1 دانشگاه کالیفرنیا سندیگو بهخاطر تأمین سوش

.باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس تشکر میگردد

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی برای اعالم
.ندارند

et al., 2006; Mah and Hwang, 2009; Lu et al.,
.)2010; Simion et al., 2014; Lee et al., 2015

،HPLC مشتقسازی نمونهها قبل از تزریق به دستگاه
 مستلزم استفاده از ترکیبات،بسته به نوع آشکارساز
o-phthalaldehyde: ( دنسیل کلراید و اورتوفتاآللدهید

) بهترتیب برای آشکارسازهای جذبی وOPA
فلورسانس میباشد که عالوه بر طوالنی شدن زمان
. ترکیبات مذکور بسیار گران قیمت هستند،اندازهگیری
 با وجود بودن این دو مشکل و بدونCZE در روش
نیاز به مشتقسازی مقادیر جزئی هیستامین قابل
 این تحقیق نشان داد که روش.اندازهگیری میباشد
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Abstract
The presence of histamine in foods is an important indicator of food spoilage and can also cause food
poisoning in consumers. Therefore, monitoring of histamine level in food is important. This paper has
focused on the comparing of capillary zone electrophoresis (CZE) with HPLC for the determination of
histamine in tryptic soy broth. For this reason, the culture media was inoculated with a standard strain of
histamine-producing Staphylococcus epidermidis TYH1, as well as S. capitis and S. carnosus strains
harboring histidine decarboxylase-hdc. The migration time of histamine in CZE assay and retention time
of HPLC were found 5.4 and 12 min, respectively. The calibration graph was linear ranged 6.25 to 200
μg/ml which was estimated using the regression equation of y=0.000004x (r2=0.999) for both methods.
Determination of histamine produced by these three strains indicated no significant differences using
CZE with HPLC methods. The results show that the CZE is suitable for the determination of histamine in
bacterial culture, since, there is no need for initial preparation, simplicity, sensitivity and low cost.
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