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Abstract
Ochratoxin A (OTA) is a nephrotoxic mycotoxin, which is classified by IARC in the 2B
category of carcinogenic factors in human bodies due to immunotoxic, mutagenic and
teratogenic effects. OTA is known as the Balkan endemic nephropathy agent which causes renal
cancer. Feeding animals with OTA-contaminated grains will make their milk and meat toxic
enough to threaten human health. Pregnant and breast-feeding women as well as children who
consume a large amount of milk and meat on a daily basis are threatened the most. OTA
represents one of the most challenging issues in clinical medicine and global food safety
because its harmful effects, including growing incidence of cancer, Alzheimer's and Parkinson's,
infertility and inhibition of gluconeogenesis, are under serious consideration by researchers. In
light of the significance of OTA health threats and FAO and WHO recommendations for OTA
monitoring in grains, this study aims to examine OTA presence in rice and bread.
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مروری بر آلودگی برنج و نان به اکراتوکسین  Aعامل اپیدمی نفروپاتی بالکان
حبیب

واحدی*1

اکراتوکسین  Aیک مایکوتوکسین نفروتوکسیک است که به علت اثرات ،ایمونوتوکسیک ،موتاژنیک و تراتوژنیک از
طرف اژانس بین المللی تحقیقان روی سرطان در گروه  2Bعوامل ایجاد کننده سرطان برای انسان طبقه بندی شده است و
به عنوان عامل نفروپاتی آندمیک بالکان و سرطان بخش فوقانی مجاری کلیوی در انسان شناخته شده است .تغذیه حیوانات
با غالت آلوده به اکراتوکسین  ،Aشیر و گوشت را آلوده خواهد ساخت که در این صورت سالمتی انسان را تهدید خواهد
نمود .زنان باردار و شیرده ،اطفال و کودکان که روزانه مقادیر زیادی شیر و گوشت مصرف می کنند بیش تر در معرض
خطرند .اکراتوکسین  Aیکی از چالش برانگیزترین مشکالت در پزشکی بالینی و ایمنی غذایی جهان است چرا که اثرات
مخرب اکراتوکسین  Aاز جمله آسیبهای کلیوی ،افزایش سرطان ،ایجاد آلزایمر و پارکینسون ،ناباروری و
مهارگلوکونئوژنز در قشر کلیه باعث شده است تا در کانون توجه پژوهشگران قرار بگیرد .نظر به اهمیت مخاطرات
بهداشتی ناشی از اکراتوکسین  Aو پیشنهادهای مکرر  FAOو  WHOمبنی بر پایش اکراتوکسین  Aدر غالت ،این مطالعه
مروری با هدف بررسی وضعیت آلودگی برنج و نان به اکراتوکسین  ،Aتدوین شده است.
واژههای کليدی :مایکوتوکسین ،اکراتوکسین  ،Aسرطان ،نفروپاتی ،نان ،برنج.

مقدمه
امروزه محصوالت غذایی خصوصاً منابع پروتئینی

حاصل از غذای انسان و خوراک دام میباشد که این

نقش بسیار عمدهای در سبد غذایی انسان دارند و روز به

مسمومیت

قارچهای

روز بیشتر مورد توجه قرار میگیرند .از طرفی ورود

بازیدیومیست(قارچهای خوراکی) متفاوت است.

محصوالت آلوده به مایکوتوکسینها مخصوصاً

مایکوتوکسینها در اصل متابولیتهای ثانویه هستند که

اکراتوکسین  Aبه زنجیره غذایی میتواند تهدیدی جدی

نقشی در متابولیسم طبیعی در ارتباط با رشد قارچها

برای سالمتی انسان باشد( .)1سموم تولیدشده توسط

ندارند .اکنون بهخوبی مشخص گردیده است که

کپکها ،مایکوتوکسین نامیده میشود که دارای ریشه

متابولیتهای سمی قارچی(مایکوتوکسینها) مسئول

یونانی مایکس به معنی قارچ و کلمه التین توکسیکوم به

اپیدمیهای بزرگ در انسان و قادر به آسیب رساندن و

معنی سم بوده و مسمومیت آن محدود به مسمومیت

تخریب سالمتی و کاهش قدرت تولید در حیوان

با

مسمومیت

ناشی

از

میباشند(.)2

 .1دکترای تخصصی تکنولوژی مواد غذایی ،عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،گروه علوم پایه دانشکده بهداشت.
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چكيده

مروری

واحدی

گزارششدهاند عبارتاند از :ارگوتیسم 1عامل مرگ

میشود( .)6طی مطالعات گستردهای اکراتوکسین  Aبرای

صدها هزار نفر از مردم اروپا در هزاره گذشته ،مسمومیت

اولین بار در  1162شناسایی شد( .)2این سم بیشتر باعث

مسئول مرگ حداقل صدهزار نفر از مردم

آلودگی غالت از جمله ذرت ،گندم و چاودار میشود

استاکی

که ،در نتیجه شیر و گوشت حیوانات تغذیهشده با غالت

بوتریوتوکسیکوزیس 3مسئول مرگ دهها هزار اسب در

آلوده سالمتی انسان را تهدید مینماید(یا خواهد نمود).

روسیه( )1131و مسمومیت افالتوکسینی 9باعث مرگ

اثرات مخرب آن شامل :آسیبهای کلیوی ،سرکوب

صدها هزار بوقلمون در انگلستان( )1161و مرگومیر

سیستم ایمنی بدن ،سقطجنین و افزایش ابتال به سرطان

حیوانات و احتماالً انسان بوده است(علت آن مصرف تفاله

میباشد( .)1تنها

بهعنوان آلودهکنندهترین

بادامزمینی کپکزده اعالم شده است) .شبیه به چنین

ترکیب طبیعی دانههای غالتی نظیر جو ،گندم ،یوالف،

مسمومیتهایی در بین مرغداریها و دامداریها در اوایل

چاودار و ذرت ،حبوبات و بادامزمینی شناختهشده است.

دهه  61میالدی در نقاط مختلف نیز به وقوع پیوست که

اکراتوکسین

مایکوتوکسینی بسیار سمی است

این امر منجر به یکسری تحقیقات وسیعی در مورد انواع

بهنحویکه بهعنوان سمیترین مایکوتوکسین برای طیور

مایکوتوکسینها گردید( .)2-3تحقیقات انجامشده در

اهلی طبقهبندیشده است.

در مقایسه با

مورد آفالتوکسینها و شیوع زیاد سرطان کبد در قبیلهی

سایر مایکوتوکسینها در غلظتهای کمتری در جیره

بانتو در افریقای جنوبی(که آن را با متابولیتهای قارچی

جوجهها دارای اثرات ممانعتکنندگی از رشد بوده و

مرتبط میدانستند) انگیزهای را برای جستجوی حضور

متوسط میزان مصرف کشنده( 6)LDکمتری از آنها

احتمالی مایکوتوکسینها در غالت آن ناحیه به وجود

دارد(.)1-11

توسط

آورد .اسکات( 22 )1162قارچ(هفت گونه) را جدا کرد که

میکروارگانیسمها در شکمبه ،سکوم و روده بزرگ باعث

برای جوجه اردکها ،موشها یا موشهای صحرایی سمی

تولید فرم غیرسمی آن  OTαو هیدرولیز اسیدی باعث

ATA2

روسیه(،)1192-1191

مسمومیت

بودند .سپس یک متابولیت سمی از آسپرژیلوس
اکراسئوس جدا و شناسایی شد که آن را اکراتوکسین

اکراتوکسین A

A

هیدرولیز

تولید ال  -بتا  -آالنین و

اکراتوکسین A

اکراتوکسین

A

 OTαمیشود(OTA .)11

2میل

A

ترکیبی باالیی با پروتئینهای پالسما بهویژه آلبومین دارد.

قویترین

از طریق خون به کلیهها انتقال مییابد ولی ،به میزان

اکراتوکسین است .صدمات بافتی شدیدی در کلیه

کمتری در عضالت و چربیها تجمع مییابد .نیمهعمر

انسانها و حیوانات به وجود میآورد و باعث تضعیف

اکراتوکسین A

در خون انسانهای داوطلب  191ساعت

سیستم ایمنی میگردد .بیماری کشنده مزمن کلیوی بنام

برآورد شده است( .)12-13اکراتوکسین  Aبه لحاظ خواص

نفروپاتی آندمیک بالکان 2که در بلغارستان ،رومانی و

تراتوژنتیکی،

ژنوتوکسیکی،

یوگسالوی شایع است در اثر مصرف غالت و محصوالت

ایمنوتوکسیکی ،نفروتوکسیکی ،فیبروز کلیهها و ایجاد

آلوده به اکراتوکسین  Aبه وقوع پیوسته است .فعالیت آبی

تومور در سیستم ادراری انسان مورد توجه قرار گرفته

1/11 -1/12و دمای  9-31درجه سانتیگراد جهت تولید

است( .)19-12مطالعات حیوانی تائید نموده است که،

اکراتوکسین الزم میباشد .درحالیکه بیشترین میزان

یک عامل بالقوه برای ایجاد سرطان کلیه است .بر این

نامگذاری کردند( .)9-2اکراتوکسین

A

نوروتوکسیکی،

اساس از طرف آژانس بینالمللی تحقیقان روی

A

سرطان1

1.

Ergotism
Alimentary toxicaleukia
3. Botryotoxicosis stachy
4. Aflatoxicosis
5. Balkan endemic nephropathy
2.

تعالی بالینی

LD50

6.

7

. Ochratoxin A: OTA

8

. International Agency for Research on Cancer: IARC
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مهمترین وقایع مسمومیتهای قارچی که تاکنون ثبت و

سم در دمای  31درجه سانتیگراد و فعالیت آبی  1/12تولید

آلودگی برنج و نان به اکراتوکسین A

طبقهبندیشده است و بهعنوان عامل نفروپاتی آندمیک

تولید آنتیبادیها ،تشدید مرگ سلولهای ایمنی و

بالکان و سرطان بخش فوقانی مجاری کلیوی در انسان

کاهش میزان جایگزینی همراه است( .)26-22فرآوردههای

نسبت به

غالت مخصوصاً برنج ،مهمترین اقالم غذایی تأثیرگذار

استریلیزاسیون مطلق (اتوکالو) مقاوم است(در  121درجه

در مواجه انسان با اکراتوکسین

است .اتحادیه اروپا

سانتیگراد به مدت  12دقیقه از بین نمیرود) ،و طی

حداکثر میزان مجاز اکراتوکسین

فرآیندهای حرارتی تنها درصد کمی از آن تخریب

میوههای خشک  ،11و غذاهای کودکان را 1/2 ng/g

میشود( .)12-11میزان تخریب را عواملی مانند غلظت یون

تعیین نموده است( .)21-31سمیت اکراتوکسین  Aبهحدی

هیدروژن ،دما و ترکیبات موجود در محیط تحت تأثیر

شدید است که تحقیقات متابولیسمی روی انسان به لحاظ

قرار میدهند اما ،فرآیندهای حرارتی مثل جوشاندن ،سرخ

اخالقی منع شده است و محدود به انجام آن در شرایط

کردن و پختن تأثیری بر کاهش آن ندارند( .)11در حال

 In vitroشده است .مهمترین اثرات جبرانناپذیر

حاضر اکراتوکسین  Aبهعنوان آالینده اصلی مواد غذایی

اکراتوکسین

در انسان نفروپاتی ،سرطانزایی،

انباری(برنج) در شمال اروپا و آمریکای شمالی و غالت و

ناهنجاریهای مادرزادی و جنینی گزارش شده

فرآوردههای مربوطه موردتوجه قرار گرفته است(آلودگی

.)32

شناخته شده است( .)16اکراتوکسین

ناشی از اکراتوکسین

A

A

در آب انگور ،قهوه ،گوشت

A

A

A

را در غالت ،3/2

مغز انسان زمان شکلگیری طی بارداری به

اکراتوکسین A

خوک ،طیور ،فلفل قرمز و شیر گاو مشاهده شده است).

بسیار حساس است.

اکراتوکسین  Aشکلگیری  OHرا در بدن موجود زنده و

متابولیسم سلولهای عصبی زمینه ابتال به بیماریهای

آسیب ناشی از مس پالسمید( ،)21و تشکیل ترکیب اضافی

میسازد(.)21-21

مینماید(.)21

اختصاصی  - DNAگوانین را تسهیل

باوجودی که برخی مطالعات نقش پیشنهادی متابولیسم

اکراتوکسین A

است(-33

از طریق اختالل در

پارکینسون و آلزایمر را در انسان فراهم

در معاینات پس از مرگ ،رنگپریدگی کبد مشاهده
میشود.

را مورد پرسش قرار

رنگپریدگی کلیهها و تورم روده نیز متداول است .در

دادهاند( ،)22ولی ،شواهد قاطع مطالعات اخیر مؤید آن

موارد حاد مسمومیت ،در کلیهها نفروز همراه با تورم

است که ،رادیکال اکراتوکسین  Aبهعنوان واسطهگر در

سلولهای پوششی مجاری کلیوی ،اتساع مجاری و تجمع

در نمونههای

مواد پروتئینی در داخل آنها مشاهده میشود .کلیهها

پالسمای انسانی ساکنین چندین کشور اروپایی،

بهشدت متورم و رنگپریده هستند و تجمع رسوب

اکراتوکسین  Aبا دامنه متوسط  1/12 - 2/ 3 ng/milمشاهده

اورهات گاهی در پیش معده ،کبد و رودهها نیز مشاهده

در ژنوتوکسی اکراتوکسین

واکنش با  DNAعمل

شده است .سطح

A

مینماید(.)23-29

اکراتوکسین A

در ساکنین شبهجزیره

میگردد .تغییرات عمده بیماریشناسی

بافتی1

شامل

بالکان (منطقهای شامل  11کشور با شصت میلیون نفر

نفروز حاد(که با کیستهای اورات پروتئینی مشخص

جمعیت) تا  111 ng/milردیابی شده است( .)22مصرف

میگردد) ،نفوذ نوتروفیلها و نکروز مجاری بافت

روزانه اکراتوکسین  Aدر انسان دامنهای از 9/ 2 ng/kr /bw

پوششی میباشد .همچنین واکوئوله شدن سیتوپالسم

 1/2 -را شامل میشود .مصرف موقتی و هفتگی

سلولهای پارانشیم کبدی و نکروز نواحی سلولهای

قابلتحمل  ،111 ng/kg /bwتوسط سازمان جهانی

کبدی مشاهده میگردد .در حالت مسمومیت حاد،

با ایجاد

افزایش وزن کبد و کلیهها و کاهش وزن اندامهای لنفاوی

اختالالت هورمونی ،سمیت سلولی ،مرگ جنین،

مشاهده میشود .تغییرات بیماری شناسی بافتی در کلیهها

بهداشت تعیینشده است( .)21اکراتوکسین

A

ناهنجاری در اسپرم و ایجاد ناباروری(جنس مذکر) ،مهار

 39تعالی بالینی

Histopathology
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در گروه  2Bعوامل ایجادکننده سرطان برای انسان

تکثیر لنفوسیتهای  Bو ،Tتحلیل اندامهای ایمنی ،کاهش

مروری

واحدی

و

الکترولیتها و افزایش دفع آب به علت افزایش فشار

کیستهای

شامل

مجاری،

اتساع

مجاری

هیپرپالزی(نوعی تکثیر غیرطبیعی سلولها) در بافت

از طریق

اسمزی مایع دفعی میشود .اکراتوکسین

مییابد ،ولی هیچ جراحت ظاهری مشاهده نمیگردد.

آزاد در سلول و همچنین ایجاد برهمکنش مستقیم با

اکراتوکسین  ،Aاثر تضعیفکننده ایمنی از خود بروز

 ،DNAقادر است موجب آسیب ژنهای سلولهای

میدهد و ایمنی با واسطه سلولی و هومورال(خونی) را

کلیوی و ایجاد سرطان گردد .اکراتوکسین  Aو با افزایش

اکراتوکسین A

دادن پراکسیداسیون لیپیدها ،همچنین منجر به بروز آثار

بهعنوان بازدارنده رقابتی از عمل آنزیم فنیلآالنینtRNA-

مسمومیت کبدی شده و بر تولید  ATPدر میتوکندریها

سنتتاز که برای مراحل آغازین پروتئینسازی نیاز است،

تأثیر میگذارد(.)31-91

در سنتز  RNA ،DNAو پروتئین اختالل ایجاد میکند .اثر

برای پیشگیری از مخاطرات بهداشتی ناشی از

بر سنتز  RNA ،DNAو پروتئین احتماالً

مخصوصاً ایجاد سرطان بایستی تدابیری

اکراتوکسین A

اکراتوکسین A

و تولید رادیکالهای

مربوط به قسمت فنیلآالنین سم میباشد .مهار فعالیت این

جدی از جمله؛ ممانعت از رشد کپکهای تولیدکننده

آنزیم بهطور عمده ناشی از شناسایی قسمت

اکراتوکسین A

در سطح مزرعه ،استفاده از مواد جاذب

 -Lفنیل آالنین مولکول اکراتوکسین  Aتوسط این آنزیم

بهصورت تخصصی در تغذیه دامها ،آنتیاکسیدانها،

میباشد( .)32-36حضور مازاد  –Lفنیلآالنین در سلول

نگهداری مواد غذایی در کمتر از  9درجه سانتیگراد،

ممانعتکنندگی

مصرف محصوالت حاوی باکتریهای اسیدوفیل

بر این آنزیم را تعدیل کند .استفاده از

(پروبیوتیکها) ،فیبرها ،داروهای قلیاییکننده ادرار،

 -Lفنیل آالنین برای کاهش عوارض مرگآور

افزودنیها ،اسیدها و بازها ،اکسیدانها ،احیاءکنندهها،

کاربرد دارد .این امر نشان میدهد که

روشهای زیستی ،تابش نور فلوروسنس ،اشعهها ،مخلوط

ممانعت از سنتز پروتئین ،مهمترین علت سمیت حاد توسط

نمودن خوراکهای سالم و آلوده ،زغال فعال،

A

فیلوسلیکاتها ،خاک دیاتومه ،کلستیرامین و اسیدآمینه

متابولیسم کربوهیدراتها را در کلیهها از طریق تأثیر بر

فنیلآالنین جهت خنثی نمودن اکراتوکسین

اتخاذ

 mRNAتولیدکننده آنزیم فسفوانول پیرواتکربوکسی

نمود( .)91،39هدف از انجام این مطالعه تدوین مجموعهای

کیناز  PEPCKکه آنزیمی کلیدی در مراحل

از نکات کلیدی در خصوص آثار سمی و روشهای

گلوکونئوژنز میباشد و تبدیل مولکولهای حد واسط در

کاهش مخاطرات غذایی و تغذیهای اکراتوکسین  Aو

چرخه اسید سیتریک و پیشسازهای آنها را به گلوکز و

مخصوصا کاهش خطرات بهداشتی احتمالی ناشی از

گلیکوژن را ممکن میکند .اختالل در این مسیر دارای

آلودگی برنج و نان به اکراتوکسین

و با توجه به

نقش کلیدی در صدمه به کلیهها و عملکرد آن میباشد؛

پیشنهادهای مکرر سازمان جهانی غذا و سازمان جهانی

زیرا گلوکونئوژنز یکی از مهمترین مسیرهای متابولیسم

بهداشت مبنی بر پایش مرتب

در گروه

کربوهیدراتها در قشر کلیه میباشد .در هنگام گرسنگی

غذایی غالت میباشد.

میتواند

تا

اکراتوکسین A

اکراتوکسین
اکراتوکسین

A

A

حدودی

اثرات

میباشد .عالوه بر این ،اکراتوکسین

A

اکراتوکسین A

A

یا دیابت شدید ،مسیر فوق تأمینکننده حدود
 21-61درصد از گلوکز خون میباشد( .)32 ،1تغییرات القاء

روش کار

شده توسط اکراتوکسین  Aدر این مسیرهای متابولیک در

مطالعه مروری حاضر مبتنی بر ردیابی اکراتوکسین  Aدر

کلیهها منجر به صدمه دیدن بافت پوششی لوله خمیده

برنجهای مصرفی عرضهشده در؛ تهران( ،)92اصفهان(،)93

نزدیک میگردد .این امر سبب کاهش بازجذب

استان مازندران( ،)99-92و نانهای مصرفی شهر و

تعالی بالینی
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پوششی است .در مسمومیت مزمن ،فعالیت کلیوی کاهش

تخریب اکسیداتیو

کاهش میدهد( .)39در سطح مولکولی

اکراتوکسین A

A

آلودگی برنج و نان به اکراتوکسین A

علمی-

رشد کپکهای تولیدکننده اکراتوکسین  Aدر مواد غذایی

پژوهشی منتشرشده قابلدسترس در داخل و خارج کشور،

اهمیت خود را نشان میدهد( .)29مطالعه مرتضوی نشان

استانداردهای ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

میدهد که ،برای اکراتوکسینزدایی در مواد غذایی

ایران ،اسناد سازمان بهداشت جهانی و سازمان امنیت

میتوان از روشهای مختلف از جمله؛ شیمیایی(کلریت

غذایی اتحادیه اروپا ،زمینههای مطالعاتی و پژوهشی در

سدیم ،ازن ،پراکسیدهیدروژن ،عوامل هیدرولیتیک،

خصوص ردیابی سموم سرطانزا( ،)91 - 23و رشته

تصفیه با حاللها و اسیدآسکوربیک) ،فیزیکی(حرارت و

تخصصی نویسنده و جستجوی منابع الکترونیکی در پایگاه

اشعه گاما) ،بیولوژیک و میکروارگانیسمها(کپکهای

Medline Pubmed,

تریشودرما ،رایزوپوس ،اسپوروتریکوم و آلترناریا) استفاده

شیراز و اصفهان( )91کتابهای مرجع ،مقاالت

دادههای اطالعاتی در دسترس

Science Direct, ProQuest, SID, ISI web science,

 IranMedex, Scopus, PubMed, ISCبدون هرگونه
محدودیت زمانی و به دو زبان فارسی و انگلیسی میباشد.
جهت جستجو در منابع الکترونیکی از کلیدواژههای
نان،11

اکراتوکسین،A

برنج،11

مایکوتوکسینها13

و کپک آسپرژیلوس

سرطان

کلیه،12

اوکراسئوس19

استفاده شده است.

مسمومیت کلیوی ،کبدی و عصبی ،سرکوب سیستم
ایمنی ،ناهنجاریهای جنینی و سرطان از توانمندیهای
میباشد که ،از طریق فرآوردههای

دامی(گوشت و شیر) و غالت(برنج و گندم) وارد بدن
میشود .همچنین از شیر مادر به بدن نوزاد منتقل میشود.
لذا نوزادانی که ،فقط با شیر تغذیه میشوند نسبت به
اثرات

اکراتوکسین A

آسیبپذیرترند .اطفال و کودکان

که روزانه مقادیر زیادی شیر مصرف میکنند ممکن است
دریافت روزانه اکراتوکسین  Aتوسط آنها بیشتر از حد
مجاز باشد .مواد خوراکی اگر آلوده به  Aباشند احتمال
آلودگی به سایر مایکوتوکسینها وجود دارد که در این
صورت مایکوتوکسینها اثرات متقابل افزایشی داشته ،و
اثرات سمی یکدیگر را تشدید میکنند که ،این مسئله
10.

Rice
Bread
12. Renal cell Cancer: RCC
13. Mycotoxins
14. A. Ochraceus
11.

 33تعالی بالینی

نقش

اخیرا

پروپیونی

در

باکتریها

سمزدایی

مایکوتوکسینها موردتوجه قرار گرفته است .کاهش
اکراتوکسین A

استارتر

در جو طی تخمیر و ماست که حاوی

الکتویاسیلوس،

استرپوتوکوکوس

و

است(.)22-21،91

دیگر مطالعه مرتضوی حاکی از این است که،

مطالعه انجام شده توسط خالقی بیان میدارد که ،ایجاد

اکراتوکسین

 111درصد در  31درجه سانتیگراد طی  121ساعت شد.

بفیدوباکتریها میباشد به اثبات رسیده

پيشينه پژوهش در ایران

A

نمود .اکتینوباکتر موجب تخریب اکراتوکسین  Aبه میزان

اکراتوکسین A

عامل بیماری مهلک کلیوی و شایع در

کشورهای بالکان است .آلودگی به میزان باال در آب
انگور ،شراب قرمز ،گوشت خوک ،قهوه ،کاکائو ،آجیل،
محصوالت خونی خوک و آبجو ،ادویه و خشکبار تائید
شده

است( .)3اکراتوکسین A

جزء ترکیبات فنیلآالنینی

بوده که با یک هسته ایزوکومارین( ،)61با فرمول شیمیایی
) (C20 H18 O6 NCIو نقطه ذوب  19-16درجه سانتیگراد
شناخته

میشود.

تجزیه

اکراتوکسین

A

ایجاد

دیهیدورایزوکومارین مینماید که ،این ماده در ادرار
سنجاب آزمایشگاهی که با اکراتوکسین  Aتغذیه شده بود
مشاهده شد .هیدرولیز اکراتوکسین

A

با آنزیمهای

پروتئولیتیک ایجاد ال فنیلآالنین و  OTαمیکند .این ماده
در عصاره صفرا هم دیده میشود .اکراتوکسین  Aبه مقدار
زیاد و متنوع توسط  Aspergillus ochraceusتولید
میشود .سمیت اکراتوکسین  Aتابعی از سهولت از دست
دادن گروه فنلی آن میباشد( ،LD50 .)61-61اکراتوکسینA

برای جوجه اردک یکروزه  22 μg/kgو گاهی موارد
 21 mg/kgمیباشد .اکراتوکسین Aسبب مرگ جوجهها و
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شهرستان کرد( )96-92و آردهای مصرفی نان سنگک در

خطر مسمومیت را افزایش میدهد .بنابراین جلوگیری از

مروری

واحدی

در گوسالهها و خوکها باعث بهم چسبیدن گلبولهای

مانند ماهیدودی و نمکزده ،لوبیای سویا ،لوبیا چیتی،

قرمز در کبد و ایجاد ضایعات قلبی و مرگ میشود.

آجیل ،فلفل و میوههای خشک ،غالت و دانه سبز قهوه

White

رشد میکند OTA .موجود در غذاهای مناطق گرمسیری

 ،leghornباعث تاخیر بلوغ جنسی شده و زمانی که،

و نیمهگرمسیری مانند ذرت ،دانه قهوه ،کاکائو و سویا

افزایش مییابد تولید تخممرغ

معموالً به علت آلودگی به کپک آسپرژیلوس میباشد.

کاهش پیدا میکند .اکراتوکسین  Aسبب ضایعات کلیوی

 OTAبه حرارت فوقالعاده مقاوم است و در  211درجه

و گاهی اوقات مرگ حیوان میشود .ترکیب شدن آنزیم

سانتیگراد نابود نمیشود ولی ،حضور هیدروکسید سدیم

سبب افزایش

منجر به خنثی شدن آن میشود .در غالت پایداری

گلیکوژن در این بافت میشود .اکراتوکسین  Aبه همراه

حرارتی  OTAبه میزان رطوبت آنها بستگی دارد(در

یکی از متابولیتهای ناشی از هیدورلیز خود ،مانند

غالت خشک در  211 - 221درجه سانتیگراد بهطور کامل

دیهیدورایزوکوماین سبب تاثیر منفی بر بافت تنفسی و

نابود نمیشود ،ولی ،وجود آب خنثی شدن آن را افزایش

برای

میدهد) .سوربات پتاسیم ،پروپیونات سدیم ،متیل پارابن و

جوجه اردکها ،موشهای صحرایی ،جوجه مرغها و

بیسولفیتسدیم به ترتیب از بیشترین به کمترین ،اثر

ماهیآزاد(قزلآال) و بعضی حیوانات دیگر سمّی است و

بازدارندگی را بر رشد کپکهای مولد  OTAاز خود نشان

زخمهایی در کلیه ،موشهای صحرایی ،ماهی آزاد و

دادند .در غالت از طریق شستشو و آسیاب کردن حذف

در

نمیشود و توزیع آن در بین آرد و سبوس برابر است.

مواد غذایی حداقل از این جهت حائز اهمیت است که،

بهطور قابل محسوسی از طریق گوارش جذب میشود.

برای بعضی از حیوانات سمّی است .هنگام حرارت دادن

میزان جذب در جوجه  91درصد ،خرگوش  26درصد و

اکراتوکسین A

خوکچه هندی  66درصد میباشد( .)62-23مطالعه واحدی

تخریب نمیشود( .)63 ،9مطالعه ذوقی بیانگر این است که،

روی  221نمونه برنج داخلی و وارداتی در استان مازندران

اکراتوکسین Aبه شدت توکسیک ،موتاژنیک ،تراتوژنیک

نشان داد که ،آلودگی در بین انواع برنجهای داخلی

و استروژنیک میباشد .خواص سرطانزایی در ماهیان،

 ،21/92وارداتی  13/63درصد و در کل نمونهها

اکراتوکسین

A

در جوجههای  9هفتهای نژاد

غلظت اکراتوکسین

A

فسفوریالز کبدی با اکراتوکسین

میتوکندری بافت تنفسی

A

است( .)62اکراتوکسین A

جوجه مرغها ایجاد میکند .بررسی

اکراتوکسین A

بلغور یوالف به مدت طوالنی در اتوکالو،

12/23

جوندگان ،و نخستینیان(پریماتهای انساننما) مشاهده

درصد میباشد .آلودگی غیرمجاز ناشی از

شده است .تصوراتی در ارتباط با مرگهای ناگهانی

در انواع برنج ایرانی و وارداتی در محدوده غیراستاندارد

اسرارآمیز باستان شناسان وارد شده در قبرهای مصری

تایید نشد .ولی ،اختالف میان برنجهای ایرانی و وارداتی

نسبت داده

معنیدار شد .اما،

وجود داشته که ،به استنشاق

اکراتوکسین A

از نظر آلودگی به اکراتوکسین

A

اکراتوکسین A

میشود( .)21مطالعه گیتی کریم نشان داده است که،

اختالف بین انواع برنج ایرانی و وارداتی معنیدار نشد .با

اکراتوکسین در غالت باالخص جو و دانههای خشک

اطمینان

در

تولید می شود( .)69مطالعه قاسمیان نشان میدهد که ،اغلب

برنجهای ایرانی به صورت معنیداری  1/22 ng/gدرصد

نفروزهای ایجاد شده در خوکها هنگامی بوده است که،

بیشتر از برنجهای وارداتی است( .)99مطالعه رحیمی در

مقدار زیادی غالت تازه درو شده مرطوب مصرف

اصفهان روی  121نمونه(داخلی و وارداتی) نشان داد که،

کردهاند( .)9-2مطالعه نیکپویان نشان میدهد که،

OTA

12

درصد میزان آلودگی به

 21/1درصد نمونهها به

اکراتوکسین A

اکراتوکسین A

در محصوالتی مانند پنیر و فرآوردههای گوشتی و غالت

درصد نمونهها حاوی

که غذای اصلی دام را تشکیل میدهد یافت شد.

 ،2 ng/gتایید شد( .)93مطالعه هادیان در تهران روی

تعالی بالینی

اکراتوکسین A

آلوده است.

3/3

با غلظتی بیش از
111
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برهها و باعث فلج شدن و خرابی دستگاه تنفس میشود.

آسپرژیلوس اکراسئوس غالباً در غذاهای خشک و انباری

آلودگی برنج و نان به اکراتوکسین A

نمونه برنج نشان داد که ،میزان آلودگی در برنج داخلی و

است .از تاثیر چهار مهارکننده شییمیایی بر رشد و تولید

وارداتی  61درصد مشاهده شد .میزان اکراتوکسین  Aدر

اکراتوکسین

توسط دو کپک( 2سویه از

اکثر نمونهها از حد مجاز تعیین شده کمتر بود( .)92مطالعه

آسپرژیلوساکراسئوس جدا شده از ران گوشت خوک

6

در  PH = 9/2این

فیضی در مشهد روی  112نمونه برنج نشان داد که،

نمکزده) تولیدکننده

اکراتوکسین A

نتایج بهدست آمد :پتاسیم سوربیت > سدیم پروپیونات

>

مطالعه محمد حسنی در اصفهان و شیراز روی  31نمونه از

متیل پاربن> سدیم بیسولفیت .در  PH = 2/2بیشترین اثر

آردهای مصرفی نان سنگک نشان داد که ،همه نمونهها

مربوط به متیل پارابن و پتاسیم سوربیت است .عالوه براین

در هیچکدام از

مشخص شد که ،بیشترین میزان تخریب مایکوتوکسین

نمونهها بیش از حد اکثر مجاز تعیینشده توسط اتحادیه

توسط پختن باقال  21درصد است .همچنین مشخص شده

اروپا  2ng/gنبود .همچنین نشان داده شد که ،تخمیر با

است که ،اکراتوکسین  Aمیتوز غیرطبیعی را در سلولهای

مخمر ساکارومایسس سرویزیه  2درصد ،مخلوط مخمر

کلیه میمون القاء میکند( .)22فرجزاده آالن در مطالعات

29

خود گزارش نموده است که 29/2 ،درصد نمونههای بادام

درصد ،قادرند اکراتوکسین  Aرا کاهش دهند( .)91مطالعه

زمینیهای خام و بوداده مغازههای شهر اهواز به

محمودی روی نمونههای گندم نشان داد که ،در تمامی

اکراتوکسین

آلوده بودهاند .بیشترین غلظت

نمونهها آلودگی در دامنه  1/13-1/11 ng/gمشاهده شد .در

اکراتوکسین  16/12 ،Aو کمترین  1/22 µgr/kgمشاهده

 21درصد نمونهها آلودگی به اکراتوکسین  Aفراتر از حد

شد .آلودگی در  21/32درصد نمونهها بیش از ماکزیمم

مجاز استاندارد ملی و اتحادیه اروپا( )ng/g 2مشاهده

حد مجاز میباشد .آلودگی ناشی از

در

شد( .)26مطالعه عرفانی روی  16نمونه نان در شهر کرد

ذرت ،لوبیای خشک شده ،دانههای کاکائو ،لوبیای سویا،

نشان داد که ،بیش از  21درصد نمونهها آلوده هستند.

یوالف ،جو ،مرکبات ،گردو و بادامزمینی مشاهده شده

بیشترین فراوانی در تاقتون ماشینی  11/1درصد مشاهده

است( .)21مطالعه رضویلر بیانگر این است که،

شد .در سطح آلودگی به اکراتوکسین  Aدر  12/9درصد

اکراتوکسین  Aباعث صدماتی روی کلیهها در راتها و

نمونهها باالتر از حد مجاز استاندارد در حد  3 ng/gتایید

سگها ،نفروپاتی در خوکها ،ناقصالخلقه زائی در

شد( .)96در مطالعه رحیمی روی  16نمونه نان تافتون و

موشها ،راتها ،جوجهها و ایجاد نفروپاتی آندمیک

سنگک در شهرستان کرد نشان داد که 22/3 ،درصد

بالکان شده است( .)21مطالعه چیانی نشان میدهد که،

نمونهها آلوده میباشند .بیشترین سطح آلودگی در نان

اکراتوکسینها گروهی از ترکیبات وابسته به هم هستند که

تافتون مشاهده شد( .)92مطالعه مهرابیان بیانگر این است

به وسیله  Aspergillus Ochraceusو گونههای وابسته،

که ،اکراتوکسین  Aدر ماکزیمم  31درجه سانتیگراد و aw

همچنین بهوسیله  Penicillium verrucosumتولید

برابر  1/12تولید میشود .پایینترین  awبرای تولید

میشوند .این سموم در ذرت ،گندم ،جو ،آرد ،برنج ،جو

اکراتوکسین Aتوسط آسپرژیلوس اکراسئوس در  31درجه

دو سر ،چاودار ،نخودها ،دانه قهوه سبز ،خمیر پن کیک و

سانتیگراد و در غذای ماکیان  1/12میباشد .در

خوراکیهای مخلوط یافته شدهاند .از نظر شیمیایی،

 LD50از راه خوراکی در موش  21-22 mg/kgاست که،

اکراتوکسین  Aیک ترکیب کریستالین بیرنگ است که

این مقادیر هپاتوتوکسیک و نفروتوکسیک میباشند.

در حاللهای آلی قطبی و محلول بیکربنات سدیم محلول

در دانههای قهوه ،جو دوسر ،دانههای

میباشد و اصلیترین ترکیب سمی این گروه است که

روغنی ،تنباکوی کپکزده ،ران خوک نمکزده شده،

تحت عنوان دیهیدروایزوکومارین شناخته میشود و با

دانههای قهوه و دیگر محصوالت مشابه مشاهده شده

اکراتوکسین A

آلوده است اما ،غلظت

اکراتوکسین A

 +الکتوباسیلوسپالنتاروم  12درصد و پخت به میزان

اکراتوکسین

 33تعالی بالینی

A

A

اکراتوکسین A

 L-P-Phenylalanineپیوند دارد .همچنین
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درصد نمونهها آلوده به

اکراتوکسین  Aهستند(.)29-22

A

مروری

واحدی

با نفروپاتی خوکی در ارتباط بوده و در موشها ،رتها و

A

بهمیزان  21/3-26/2 μg/kgمی باشد .ولی ،در جنوب

نسبت به حرارت

ایاالت  31درصد نمونهها آلوده بودهاند( .)11مطالعه باسکو

نشان داد که ،وقتی نمونههای آرد سفید به مدت  91دقیقه

مبین این است که ،از بین  911نوع مایکوتوکسین  6گروه

اکراتوکسین 26 ،A

دارای آثار سرطانزایی و مسمومیتزایی برای انسان و دام

برخالف

هستند که شایعترین آنها اکراتوکسین  Aاست( .)11وندر

آفالتوکسین  ،B1پایداری بیشتری نسبت به رطوبت محیط

گزارش نمود که ،اکراتوکسین Aبهعنوان آلودهکنندهترین

دارد .اشعه گاما(تا  )2/2 Mardاکراتوکسین  Aرا در متانول

و سمیترین ترکیب طبیعی دانههای غالت نظیر جو،

تجزیه نمیکند(.)11

گندم ،یوالف ،چاودار و ذرت ،حبوبات و بادام زمینی

جنینهای جوجهها تراتوژنیسیتی گزارش شده
مطالعه روی پایداری اکراتوکسین

A

در  221درجه سانتیگراد قرار بگیرد،

درصد کاهش مییابد .اکراتوکسین

A

میباشد(.)11

پيشينه پژوهش در جهان

مطالعات

لسان،

اسکات

همیلتون،

مارکوآردت بیانگر این است که ،اکراتوکسین

مطالعه بولرمن نشان داد که ،اکراتوکسین

A

از

باعث

آسپرژیلوساکراسئوس استخراج و بعد از خالصسازی

صدمات بافتی شدیدی در کلیه انسان و حیوان میشود،

ساختار شیمیایی آن تشریح شد امروزه آسپرژیلوس

بیماری مزمن کلیوی(نفروپاتی آندمیک بالکان) که در

اکراسئوس با نام آسپرژیلوس آلوتاسئوس شناخته

بلغارستان ،رومانی و یوگسالوی شایع است در اثر مصرف

میشود( .)12،32،1-11مطالعه در تانزانیا روی غالت نشان

غالت و محصوالت آلوده به اکراتوکسین  Aبوده است(.)6

داده است که 21 ،درصد نمونههای برنج به

اکراتوکسین A

مطالعه تونس روی نمونههای برنج نشان داد که ،میزان

آلوده هستند(مقادیر باالتر از سطح مجاز) ،میانگین

آلودگی در برنج  91درصد میباشد( .)12،93مطالعه

آلودگی و دامنه تغییرات بهترتیب  99و بین  11-12درصد

A

انگلستان نشان داد که ،میزان اکراتوکسین  Aدر برنج

2/2

میباشد(.)13

درصد میباشد( .)13،93مطالعه ترکیه روی برنج نشان داد

مطالعه پریکا نشان داد که ،آلودگی به اکراتوکسین Aیکی

1/22-9/12 μg/kr

از شایعترین مشکالت مربوط به ایمنی مواد غذایی است

میباشد غلظت اکراتوکسین  Aدر  31درصد از  111نمونه

که ،اثرات سمی متنوعی را در انسان و حیوانات ایجاد

برنج عرضه شده بیش از حداکثر مجاز استاندارد ترکیه

میکند .یکی از نگرانیها این است که ،حضور مکرر

 3 ng/grمیباشد( .)13-12مطالعه موراکو نشان داد که،

اکراتوکسین  Aدر جیره غذایی از طریق ترکیبات مختلف

آلودگی در  111نمونه برنج به اکراتوکسین  26 ،Aدرصد و

است که ،ممکن است درجه شدیدتری از آسیب را به

محدوده آلودگی  1/11 -92 ng/grاست .میزان آلودگی در

سالمت انسان وارد کند( .)12مطالعه شتی نشان داد که،

 19درصد نمونهها باالتر از حد مجاز اتحادیه اروپا

ساکارومایسس سرویزیه (مخمر نانوایی) و الکتوباسیلوس

گزارش شد( .)16،93،19مطالعات اسپانیا ،ویتنام و شیلی

و کاهش آن را

که ،میزان اکراتوکسین

A

در برنج

نشان داد که ،آلودگی برنج به

بهترتیب

دارند( .)19،21مطالعات پیوتروسکا نشان داد که ،بیشترین

 32 ،2/1و  92درصد میباشد( .)12-11مطالعه در نمونههای

نتیجه در جهت کاهش اکراتوکسین  Aزمانی به دست آمد

برنج ارگانیک و غیرارگانیک و فرآوردههای آن در

که ،از الکتوباسیلوسهای پالنتاروم ،اسیدوفیلوس و

اسپانیا نشان داد که ،میانگین اکراتوکسین  Aدر  2/1درصد

رامنوسوس استفاده شد( .)12مطالعات لسان نشان داد که،

نمونههای غیرارگانیک  ،9/3 ± 22/3 μg/kgو در  31درصد

کنترل میزان اکراتوکسین در مواد غذایی یکی از مسائل

نمونههای ارگانیک  1±2/1 μg/kgمیباشد( .)12مطالعه

مهم در ارتقای سطح ایمنی مواد غذایی است و در

ویتنام(سئول) نشان داد که ،آلودگی برنج به اکراتوکسین

کشورهای مختلف تالش بر این است تا مقدار آلودگی

تعالی بالینی

اکراتوکسین A

توانایی باند شدن با اکراتوکسین

A
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است(.)11

ویتنام آلودگی نمونهها به  22μg/kgمیرسد ،در برخی

آلودگی برنج و نان به اکراتوکسین A

کاهش یابد .استفاده از داروهای قلیاییکننده ادرار بهطور

جیره حاوی اکراتوکسین  Aرا بهبود میبخشد( .)111مطالعه

در مجاری

هوهلر نشان داد که ،ویتامین  Eو سلنیوم هر دو در تشکیل

کلیوی شده و مانع بازجذب به داخل خون شود .اتصال

گلوتاتیون پراکسیداز که ترکیبی حیاتی در مکانیسم

اکراتوکسین  Aبه آلبومین خون که در نیمه عمر طوالنی

مسمومیتزدایی سلولی است ،نقش دارند .این آثار به

این سم دخالت دارد را نیز میتوان با استفاده از داروهای

طور جزئی توسط ویتامین  Eخنثی میشود ،ولی،

دارای میل ترکیبی زیاد با آلبومین مانند فنیلبوتازون

ویتامین Cدر این خصوص اثری ندارد( .)111مطالعات در

کاهش داد( .)1مطالعات دبرگ نشان داد که ،پرتوتابی با

چین نشان داد که 36/36 ،درصد از نمونه گندمهای مورد

اشعه گاما در محدوده  2-2 kGyدر پشگیری از تولید و

بررسی آلوده به اکراتوکسین  Aبودهاند .میانگین و میزان

موثر است .ولی استفاده از

آلودگی در  9/2درصد از نمونهها خارج از حد مجاز

کربوکسیپپتیداز بهمیزان  2واحد در  21میلیلیتر در

اکراتوکسین A

بالقوه سبب القاء یونیزه شدن

تخریب اکراتوکسین

A

اکراتوکسین A

محیطهای مایع در تخریب اکراتوکسین

گزارش شد( .)112نتایج مثبت آلودگی به

بسیار موثر

در کشورهای تونس( ،)13اسپانیا( ،)113قطر( ،)119آفریقای

است( .)16مطالعات دبل یوکیو نشان داد که ،فرآوری

آمریکا()112-111

آنزیمی برای تخریب اکراتوکسین

A

A

توسط آنزیمهای

جنوبی( ،)112عربستان سعودی( )116و

مشخصکننده شیوع و فراوانی آلودگی به

اکراتوکسین A

مختلفی غیر از کربوکسی پپتیداز مطالعه شد و آثار مفید

در کشورهای مختلف است .سابی رید گزارش نموده

هریک مشخص شد( .)32مطالعات اکراتوکسین  Aمبین این

است که ،اثربخشی فرآیند حرارتی بر کاهش اکراتوکسین

است که ،طی فرآیند تولید آرد سفید از دانه غالت

 Aدر پخت بیسکوییت  32درصد است(.)111

اکراتوکسین  Aدر سبوس و سایر بخشهای خارج شده از
فرایند آسیاب جدا میشود .گرچه ،احتمال آلودگی
غذاهایی که با سبوس و فرآوردههای فرعی این فرآیند

نتایج
در مطالعه استان مازندران آلودگی به

اکراتوکسین A

تولید میشوند وجود دارد( .)31-91راول گزارش نمود که،

روی  221نمونه در بین انواع برنجها(داخلی و وارداتی) به

آلودگی به اکراتوکسین  Aدر بسیاری از اقالم غذایی از

ترتیب  21/92و  13/63و در کل نمونهها  12/23مشاهده شد.

است(.)12

با غلظتی بیش از

جمله غالت و فرآوردههای مربوطه تایید شده

در  6درصد نمونهها اکراتوکسین

A

مطالعات گیبسون نشان داد که ،افزایش پروتئین خام به

 2 ng/grمشاهده شد .از نظر آلودگی به

جیره دام آثار منفی اکراتوکسین  Aرا بر وزن بدن ،ضریب

اختالف میان برنجهای ایرانی و وارداتی معنیدار شد.

تبدیل خوراک و میزان تلفات را کاهش میدهد ،ولی،

ولی ،اختالف ناشی از آلودگی به اکراتوکسین  Aدر انواع

این آثار را از بین نمیبرد .از سوی دیگر پایین آوردن

برنج ایرانی و وارداتی معنیدار نشد .در مطالعه اصفهان

مقدار پروتئین ،حساسیت جوجههای در حال رشد را

روی  121نمونه از  1نوع برنج(داخلی و وارداتی) از نظر

نسبت به آفالتوکسین افزایش میدهد .از طرفی باال بردن

آلودگی به اکراتوکسین  Aمشخص شد میانگین بازیافت

مقدار پروتئین جیره روشی پرهزینه برای کنترل

در نمونههای شاهد در غلظت ،2 ng/gr

اکراتوکسین A

اکراتوکسین A

با

 19/9درصد میباشد 21/1 .درصد نمونهها به اکراتوکسینA

افزودن فنیل آالنین کاهش می یابد .افزودن فنیلآالنین به

آلوده است .غلظت اکراتوکسین  Aدر  3/3درصد نمونهها

جیرههای کم پروتئین آلوده به اکراتوکسین ،Aوزن بدن و

بیش از حداکثر مجاز برای غالت  2 ng/grگزارش شد.

ضریب تبدیل خوراک را بهبود نمیبخشد .اما ،موجب

میزان تخمینی دریافت اکراتوکسین  Aدر مصرفکنندگان

کاهش تلفات میشود( .)11-11مطالعه بایلی نشان داد که،

برنجهای آلوده  2/6 ng/grوزن بدن در هر روز میباشد.

مایکوتوکسینها است .ولی ،سمیت اکراتوکسین

 37تعالی بالینی

A
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به اکراتوکسین  Aدر محصوالت غذایی بهحداقل ممکن

افزودن فنیلآالنین وضعیت سالمت پرندگان تغذیه شده با

مروری

واحدی

مطالعه تهران میزان شیوع اکراتوکسین Aرا در کلیه

های برنج داخلی و وارداتی  61درصد نشان داد .میزان

اکراتوکسین A

در بین برنجهای داخلی بهترتیب  23/3و

اکراتوکسین  Aدر اکثر نمونهها کمتر از حد مجاز تعیین

 3/1 ng/grمیباشد و بهطور معنیدار باالتر از میزان

شده بود .مطالعه اصفهان و شیراز آلودگی آردهای

آلودگی در انواع برنجهای ایرانی بوده ،همخوانی

و اثر فرآیندهای

دارد( .)93نتایج مازندران با یافتههای سومین مطالعه در

تخمیر و پخت را بر کاهش اکراتوکسین  Aچنین گزارش

مشهد مبنی بر اینکه ،وضعیت آلودگی  6درصد میباشد،

آلوده بودند.

همخوانی دارد( .)29-22نتایج مازندران با یافتههای

تخمیر با مخمر ساکارومایسس سرویزیه ،پخت و ترکیب

کشورهای تونس ،انگلستان ،موراکو ،ترکیه ،اسپانیا و

مخمر و الکتوباسیلوس پالنتاروم  A7بهترتیب توانستند به

ویتنام و شیلی ،همسویی دارد( .)12نتایج مازندران با نتایج

را کاهش

در برنجهای

مصرفی نان سنگک به

اکراتوکسین A

نمود که ،تمامی نمونهها به

اکراتوکسین A

میزانهای  29 ،2و  12درصد

اکراتوکسین A

دهند .در مطالعه آلودگی نانهای مصرفی شهر و شهرستان
کرد به

اکراتوکسین A

آنکارا مبنی بر اینکه ،میزان

اکراتوکسین A

آنکارا کمتر از مقادیر مجاز میباشد ،همخوانی

دارد(-12

مشخص شد که ،در  22/3درصد

 .)19اما ،با نتایج کشور اسپانیا در خصوص برنجهای

وجود دارد سطح

ارگانیک و غیرارگانیک( ،)12و نتایج کشور تانزانیا،

آلودگی  12/9درصد نمونهها بیش از حداکثر مجاز

همخوانی ندارد( .)13دامنه آلودگی برنج در مازندران در

گزارش شد.

مقایسه با مطالعات مشابه در ایتالیا ،آلمان و اندونزی بسیار

نمونهها آلودگی به اکراتوکسین

A

وسیعتر از سطح آلودگی در آن کشورها است .البته
بحث

عوامل محیطی ،شرایط آب و هوایی ،رعایت اصول

مطالعه مازندران نشان داد که ،میزان آلودگی به

بهداشتی در هنگام برداشت و مراحل نگهداری برنج در

در برنجهای ایرانی در مازندران در حد

انبار بر میزان اکراتوکسین  Aتأثیرگذار است .نتایج تهران

استاندارد است( ،)99که ،این یافته با نتایج هادیان در

با نتایج مطالعات فرانسه ،آلمان ،ایرلند و اسپانیا ،همسویی

برنجهای تهران ،همخوانی دارد( .)92اختالف معنیداری

دارد( .)92آلودگی به اکراتوکسین  Aدر بررسی اصفهان با

میان آلودگی برنجهای ایرانی و وارداتی مشاهده شد که،

تهران حاکی از آن است که میزان اکراتوکسین Aدر انواع

این یافته با نتایج در برنجهای اصفهان ،همسویی دارد(.)93

برنج داخلی و وارداتی بیشازحد تشخیص دستگاه بوده

اختالف معنیداری در آلودگی ناشی از اکراتوکسین Aدر

است(میزان آلودگی به

را در برنجهای

بین انواع برنج ایرانی و وارداتی در مازندران مشاهده نشد.

وارداتی بیشتر از برنجهای داخلی) .ولی ،وضعیت آلودگی

یافتههای مازندران در مقایسه با نتایج اولین مطالعه در

برنج در مشهد در مقایسه با مطالعه اصفهان پایین تر است.

اکراتوکسین A

اکراتوکسین A

تهران مبنی بر اینکه ،میزان اکراتوکسین  Aدر  61درصد از
انواع نمونههای برنج داخلی و وارداتی بیشازحد تشخیص
دستگاه است ،همسویی ندارد( .)92نتایج مازندران با نتایج
دومین مطالعه در اصفهان مبنی بر اینکه 22 ،نمونه از

121

نمونه از برنجهای داخلی و وارداتی آلوده به اکراتوکسین
 ،Aو بیش از  11درصد نمونههای برنج غلظت
اکراتوکسین  Aکمتر از حد مجاز تعیینشده بوده است و
تنها در  9درصد نمونهها غلظتی بیش از ،2 ng/gr
اکراتوکسین  Aمشاهدهشده است ،همخوانی ندارد ،اما ،با

تعالی بالینی

نتيجه گيری
 .1میانگین آلودگی به

اکراتوکسین A

بهصورت

مقایسهای بین برنجهای مصرفی در مازندران
(طارم<فجر<بهنام<طارم هاشمی<ندا<شیرودی)،
بین برنجهای وارداتی مصرفی در مازندران
(هندی > پاکستانی > تایلندی > اروگوئهای) و
بین برنجهای ایرانی و وارداتی مصرفی در
مازندران (ایرانی > وارداتی).
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نمونه-

آن بخش از نتایج مطالعه مبنی بر اینکه آلودگی به

آلودگی برنج و نان به اکراتوکسین A

 .2آلودگیهای غیرمجاز برنج به

 .2اصوالً

اکراتوکسین A

روشهای

سالمسازی

حرارتی

بهصورت مقایسهای(مازندران> مشهد = اصفهان

(پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون) قادر به از بین

ایران

نمیباشند تنها راه

تهران) ،و بین کشورها(انگلیس

>

<

بردن کامل

اکراتوکسین A

تونس

<

از کپکزدگی مواد غذایی دامهای شیری و

تانزانیا

<

ترکیه

<

ترکیه

<

ویتنام

<

جلوگیری از تولید مایکوتوکسینها است.

شیلی).

 .1زنان باردار و شیرده بایستی از مصرف غذاهایی

 .3وضعیت آلودگی نان در شهرکرد به
اکراتوکسین ( Aنان تافتون ماشینی > نان تافتون

که احتمال آلودگی آنها با اکراتوکسین

تنوری > نان سنگک > نان خانگی > نان باکت

وجود دارد جدا امتناع نمایند.

A

 .1برخالف شایعات آلودگی به اکراتوکسین  Aدر

> نان صنعتی.
 .9براساس مطالعه اصفهان اگر ،میزان مصرف

برنجهای مصرفی استان مازندران کمتر از حد

سرانه برنج در ایران  91کیلوگرم( 111گرم/

مجاز مشاهده شد .طی فرآیند تولید آرد سفید

روز) باشد ،میزان دریافت اکراتوکسین  Aبرای

از دانه غالت ،اکراتوکسین  Aدر سبوس و سایر

یک فرد  61کیلوگرمی 1/36 ng/kg/BW/day

بخشهای خارج شده از فرایند آسیاب جدا

میباشد که ،بهمراتب کمتر از دریافت روزانه

میشود(گرچه احتمال آلودگی غذاهایی که با

قابلتحمل مشروط است اما ،چونکه برنج تنها

سبوس و فرآوردههای فرعی این فرآیند تولید

نمیباشد احتمال دریافت

میشوند وجود دارد) ولی ،جامعه در معرض

وجود دارد و در

قرار

منبع دریافت

A

بیشتر اکراتوکسین

A

خطر ماده سرطانزای اکراتوکسین

A

طوالنیمدت میتواند اثرات نامطلوبی را بر

نمیگیرد(اگر چه نانهای تهیهشده با آرد سفید

سالمت جامعه داشته باشد.

ارزش تغذیهای چندانی ندارند اما ،از نظر
بهداشتی و عدم ایجاد بیماری ایمنتر هستند).

 .2در خصوص آلودگی گندم و مشتقات آن به
اکراتوکسین A

در مطالعات ملی و بینالمللی

انجامشده پیشین ،نتایج بسیار متناقضی مشاهده

پيشنهادهای تحقيقاتی با رویكردهای صنعتی،

میشود ولی ،در ایران دو مطالعه بر حضور و

بهداشتی و درمانی برای آینده
با توجه به اینکه شیوع و فروانی آلودگی به اکراتوکسین

شدت آلودگی نمونههای گندم و نان به
A

اکراتوکسین Aتأکیددارند.

در کشورهای مختلف سالمت و بهداشت عمومی

 .6مطالعه در ایران مشخص نموده است که،

جامعه را در معرض خطر قرار داده است(یا خواهد داد)

نانوایی)،

پیشنهاد میشود که موارد ذیل مورد توجه پژوهشگران،

سرویزیه(مخمر

ساکارومایسس

الکتوباسیلوس ،تخمیر و پخت بر کاهش

برنامهریزان و مسئولین بهداشتی کشور قرار بگیرد:

تأثیرگذار است و بیشترین

 .1پایش منظم اکراتوکسین  Aدر گندم ،آرد ،برنج

کاهش اکراتوکسین  Aزمانی مشاهده شده است

و نانهای عرضهشده در کشور با روش

،Plantarum

 LC/MS/MSو  ،HPLCچرا که ،خطر مواجه

 Acidophilusو  Rhamnosusدر تخمیر

از طریق مصرف

اکراتوکسین
که،

از

A

الکتوباسیلوسهای

استفاده شده است.

 31تعالی بالینی

مردم ایران با

اکراتوکسین A

برنج( 91کیلوگرم /سال) و نان باالست.

دوره هفتم ،شماره  ،4بهار 9317

Downloaded from ce.mazums.ac.ir at 10:36 +0430 on Monday May 27th 2019

(مازندران) < اسپانیا < کره جنوبی = مراکش

<

مؤثر برای جلوگیری از آلودگی شیر ،پیشگیری

مروری

واحدی

 .2استفاده از میکروارگانیسمهایی با قابلیت توانایی
انجام عمل تخمیر در تکنولوژی.

های آنزیمی مسمومیتزدایی در کبد و سایر
بافتها.

 .3انجام مطالعات جامعتر به شکل ارزیابی خطر
تجمعی مایکوتوکسینها.

 .11افزایش پروتئین خام و استفاده از اسیدهای
آمینه محدود کننده خاص مانند متیونین در

را از طریق کاربرد پروپیونیک اسید ،سدیم

 .12براساس مطالعات آزمایشگاهی پیشنهاد شده

کلرید ،آمونیاک ،استفاده از واریتههای گیاهان

است که ،سمیت اکراتوکسین

با افزودن

اصالح شده مقاوم ،شستن دانهها با آب یا سدیم

اسیدآمینه فنیلآالنین کاهش مییابد.

A

A

بیکربنات ،جدا کردن دانههای آلوده ،دمای

 .13ویتامین  Eقادر است پراکسیدهای چربی را که

باال ،اشعههای ماورای بنفش و ایکس ،امواج

توسط اکراتوکسین Aتسریع میشود خنثی کند.

میکروویو ،استخراج سموم ،کاهش غلظت از

 .19پیادهسازی مفهوم سیستمهای آنالیز و تحلیل

طریق مخلوط نمودن خوراکهای آلوده با

خطر و نقاط کنترل بحرانی 12با رعایت اقدامات

بازها،

پیشگیریکننده قبل و بعد از که منجر به کاهش

خوراکهای سالم

برای دامها،

اکسیدانها ،احیاءکنندهها ،مواد کلره و

اکراتوکسین Aخواهد شد.

فرمالدئید در خوراکهای آلوده و گاز

 .12استفاده از مواد خام اولیه سالم.

آمونیاک کاهش داد.

 .16به اشتراک گذاشتن تجارب گروهی بخشهای

 .2سویههایی مشخصی از باکتریهای اسید

مرتبط و بینالمللی در جهت کاهش

الکتیک ،پروپیونی باکتریها و بیفیدو

آلودگیهای ناشی از رشد کپکهای مولد

باکتریها مجهز به ساختارهایی در دیواره

اکراتوکسین.A

اکراتوکسین A

 .12استقرار و اجرای سیستم الگوی نوین تضمین

سلولی میباشند که ،قادرند به

متصل شده و زیست فراهمی آن را در بدن

کیفیت مواد غذایی برای مواد غذایی در سطح

محدود نمایند.

تولید صنفی و عرضه با هدف حفظ ایمنی مواد

 .6گلوکومانانهای جدا شده از مخمر نانوایی قادر

غذایی در سطح صنفی دارای اهمیت ویژهای

متصلشده و جذب

در پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی است

است به اکراتوکسین

A

بخصوص در مناطقی که آب و هوای گرم و

گوارشی را کاهش دهد.
آنتی-

مرطوب داشته و پرجمعیت هستند و در روستاها

 .2استفاده از افزودنیها همانند؛ مواد جاذب،

اکسیدانها و ویتامینها ،آنزیمها و باکتریها

و حاشیه شهرها که از امکانات ناکافی

برای کاهش اکراتوکسین.A

برخوردار هستند.

 .1استفاده از زغال فعال برای سنجش توانایی آن

 .11بررسی سطح بهداشتی واحدهای صنفی مبتنی

در جذب اکراتوکسین.A

بر

استفاده از کلستیرامین جهت اتصال به اسیدهای

مسمومیتهای غذایی با بکارگیری سیستم

صفراوی با هدف کاهش  LDLو کلسترول.

الگوی نوین تضمین کیفیت مواد غذایی در

 .11بررسی اختصاصی استفاده از سلنیوم و

رستورانها ،کافه تریاها ،ساندویچ فروشیها،

.1

پیشگیری

از

آلودگیها

و

شیوع

ویتامینهای آنتیاکسیدان  E, C, Aدر برابر
صدمات مایکوتوکسینها و تحریک

تعالی بالینی

سیستم-

Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP

15.
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 .9نشان داده شده است که ،میتوان اکراتوکسین

جیره غذایی دامها.
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A آلودگی برنج و نان به اکراتوکسین

آلودگی قارچی و توکسینهایی ناشی از آن

 ورزشگاهها و مدارس، پارکها،تفریحگاهها

 لذا الزم است.بهراحتی اتفاق خواهد افتاد

.کشور

 عملیات خوب،روشهای مناسب کشاورزی

 از آنجایی که برنجهای تولیدی داخل یا.11

تولید و سیستم الگوی نوین تضمین کیفیت مواد

 مدتزمان زیادی در،وارداتی ممکن است

غذایی در مراحل قبل و بعد از برداشت اجرا

 لذا عدم رعایت شرایط.انبارها نگهداری شوند

.شود

مناسب نگهداری باعث رشد قارچها میشود و
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