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چکیده
 ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی در صنایع، ضدقارچی،امروزه استفاده از اسانس و عصارههای گیاهان دارویی به دلیل داشتن خواص دارویی
Scrophularia (  در این راستا پژوهشی به منظور ارزیابی عصارههای مختلف گیاه دارویی تشنهداری.دارویی و غذایی رو به پیشرفت است

( وPDB) دکستروز- در محیط کشت مایع سیبزمینیAspergillus flavus ) در جلوگیری از رشد میسلیومی و کاهش آفالتوکسینstriata
.( ارزیابی شدHPTLC)  با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی الیه نازک با کارایی باالB1  میزان آفالتوکسین.همچنین مغز پسته انجام شد
2000  نشان داد که تنها عصاره آبی در غلظتPDB  میلیگرم در لیتر( در محیط2000  و1000 ،500 ،250( کاربرد عصارهها در چند غلظت
 متانولی، درصد کاهش وزن خشک قارچ) برخوردار بوده و سه عصاره اتیل استاتی41/02( میلیگرم در لیتر از قابلیت قابل توجه مهار قارچ
 نتایج تجزیه آفالتوکسین نشان داد که عصارههای آبی و متانولی. درصد) در مهار تولید توکسین داشتند92-100( و آبی تأثیر شگفتآوری
4000  و2000  نتایج روی پسته نشان داد تنها عصاره آبی در غلظتهای. درصد تجزیه آفالتوکسین شدند29/2  و33/7 به ترتیب باعث
 درصد) اسپورزایی قارچ شد درحالیکه عصارههای متانولی و آبی بیشترین تأثیر را37/14-58/91( میلیگرم در لیتر باعث کاهش معنیدار
 میلیگرم در2000  در غلظت. شدندB1  درصد کاهش آفالتوکسین75/48  و96/85 در کاهش تولید توکسین نشان دادند و به ترتیب باعث
 کاربرد عصاره گیاه تشنهداری میتواند، در مجموع. روی پسته شدB1  درصدی آفالتوکسین40/35 لیتر تنها عصاره متانولی قادر به کاهش
.احتماالً جهت مهار آفالتوکسین روی محصوالت کشاورزی مؤثر واقع شود
. پسته، زهرابه قارچی، عصاره گیاه تشنهداری، آسپرژیلوس فالووس:کلیدواژگان

Effects of various extractions of Scrophularia striata to reduce Aflatoxin B1 from
Aspergillus flavus on pistachio nut
Leila Moradi1, Zohreh Jafari2 and Mohsen Farzaneh3*
1, 2. MSc. Student and Assistant Professor, Department of Biology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3. Assistant Professor, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, GC. Evin, Iran
(Received: Apr. 22, 2016 - Accepted: Aug. 15, 2016)

ABSTRACT
Today, the use of essential oils and extracts of medicinal plants in food and pharmaceutical industries is growing because
of their medicinal, antifungal, antibacterial and antioxidant properties. In this way, the effects of various extracts of
Scrophularia striata, a medicine plant, were studied for inhibiting Aspergillus flavus mycelial growth and reducing
aflatoxin B1-level in culture liquid potato-dextrose (PDB) as well as the pistachio nut. Aflatoxin B1 (AFB1) was
evaluated by high performance thin layer chromatography (HPTLC) method. Application of different concentrations of
the extracts (250, 500, 1000, 2000 mg/L) in order to inhibit the growth of Aspergillus flavus and also Aflatoxin B1
production in PDB medium demonstrated that the aqueous extract at a concentration of 2000 mg/L could significantly
inhibit the A. flavus growth (41.02% loss in dried weight). Ethyl acetate, methanol and aqueous extracts had amazing
effect (92-100%) to inhibit toxin production. The results of AFB1 degradation assay indicated that the application of
aqueous and methanolic extracts led to significant degradation of aflatoxin by 33.7 and 29.2%, respectively. It is shown
that only aqueous extract at concentrations of 2000 and 4000 mg/L could significantlly inhibit (37.14- 58.91%) fungal
sporulation on pistachio nuts, while both methanol and aqueous extracts showed the strongest impact on inhibiting toxin
production and caused a reduction of 96.85% and 75.48%, respectively, in AFB1 content. At the concentration of 2000
mg/L only methanol exract was able to reduce AFB1 (40.35%) on the pistachio nuts. Finally, the use of Scrophularia
striata can possibly inhibit the aflatoxin contamination on agricultural products.
Keywords: Asergillus flavus, mycotoxin reduction, pistachio, plant extract, Scrophularia striata.
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مقدمه
کپکهای قارچی مولد زهرابههای قارچی (میکوتوکسینها)
با رشد روی برخی محصوالت کشاورزی در مزرعه و طی
مراحل برداشت ،پسازبرداشت ،فرآوری و انبارداری باعث
آلودگی محصول به آفالتوکسین میشوند .میکوتوکسینها
اثرات زیانآور مختلف از جمله سمیتهای مزمن و حاد
اولیه ،تودهزایی ،سرطانزایی ،ناقصالخلقهزایی ،سقط جنین
و سرکوب سیستم ایمنی بدن را در انسان و حیوان سبب
میشوند (.)Coulombe 1993
زهرابههای آفالتوکسین متابولیتهای ثانویهای
هستند که عمدتاً توسط قارچهای  Aspergillus flavusو
 A. parasiticusروی طیفوسیعی از حبوبات ،غالت،
میوهجات و محصوالت غذایی تولید میشوند ( Shephard
 .)2003آفالتوکسینها ،به عنوان قویترین زهرابههای
قارچی ،از خطرناکترین آالیندههای غذای انسان و
خوراک دام محسوب شده که منجر به سرطان و سرکوب
سیستم ایمنی در انسان و حیوانات میشوند
( Coulombe 1993, Guengerich et al. 1996, Liu
 .)and Wu 2010تاکنون بیست نوع آفالتوکسین شناخته
شده که عمدهترین آنها ،آفالتوکسین نوع  ،B1نوع ،B2
نوع  ،G1نوع  G2و نوع  M1میباشد .از آنجا که
آفالتوکسینها سمی و سرطانزا هستند مقدار آنها در
خوراک دام و محصوالت مختلف غذایی انسان بهدقت
پایش شده و در اغلب کشورها حد مجاز آنها مشخص
شده است .اغلب کشورها این مقدار مجاز را در حد چند
پیپیبی مشخص کردهاند و پایش مقدار مجاز
آفالتوکسین در کشورهای مختلف نشان از اهمیت
فوقالعاده این موضوع دارد.
کنترل قارچهای خطرناک فوق در محصوالت
کشاورزی و غذایی معموالً با استفاده از ترکیبات سنتزی
شیمیایی انجام میشود که در این ترکیبات نیز اثرات
جانبی مثل سرطانزایی و تودهزایی گزارش شده است
) .(Stenersen 2004لذا جهت رفع این مشکل ،استفاده
از منابع طبیعی از جمله گیاهان و میکروارگانیسمهای
مفید و متابولیتهای تولیدشده از آنها بهعنوان
روشهایی ایمن و زیستفناور ،بیش از پیش مورد توجه
قرارگرفتهاند.
از آنجا که معموالً آلودگی برخی محصوالت

کشاورزی و غذایی به آفالتوکسین اجتنابناپذیر است،
چندین استراتژی برای سمزدایی و غیرفعال کردن آن
نیز پیشنهاد شده است که شامل روشهای فیزیکی،
بیولوژیکی و شیمیایی است ( .)Park 1993به هر حال
محدودیتهای روشهای پاکسازی فیزیکی و شیمیایی از
قبیل کاهش کیفیت و خواص تغذیهای محصول ،اثرات
نامطلوب روی سالمت انسان و محیط زیست و گرانی
تجهیزات مورد نیاز ،توجه محققین را به سمت روشهای
طبیعی و بیولوژیکی سوق داده است ( Philips et al.
 .)1994از بین عوامل طبیعی ،گیاهان دارویی بهخاطر
موقعیت سالم ،توجه زیادی را به خود معطوف کردهاند.
در سالهای اخیر گیاهان دارویی و ادویهای در
زمینههای مختلف چون صنایع دارویی ،آرایشی بهداشتی
و نیز صنایع غذایی استفاده روزافزون داشتهاند .استفاده
از گیاهان دارویی در صنایع غذایی چه بهصورت عوامل
غذا دارو 1و مکملهای غذایی و چه بهعنوان عوامل
طبیعی نگهدارنده مواد غذایی ،گسترش بسیار زیادی
یافته است ( Shetty and Labbe 1998, Tajkarimi et
 .)al. 2010بنابراین ،انگیزه و تمایل زیادی در کشف
خواص بیولوژیکی ناشناخته گیاهان دارویی مهم برای
استفاده بهتر از آنها وجود دارد .در سالهای اخیر برخی
تحقیقات روی کاربرد گیاهان دارویی بویژه اسانس و
عصارههای آنها جهت جلوگیری از رشد قارچها و ممانعت
از تولید توکسین متمرکز شده است ( Basilico 1999,
.Jayashree and Subramanyam 1999, Razzaghi.)Abyaneh et al. 2008, Gorran et al. 2013
در کاهش آلودگی آفالتوکسین  (AFB1) B1و کنترل
رشد  ،Aspergillus flavusتوانایی گونههای گیاهی
متعلق به خانواده  Scrophulariaceaeشناخته نشده
است .بنابراین ،اهداف این تحقیق شامل )1 :ارزیابی
قابلیت پیکره رویشی گیاه تشنهداری ()S. striata
بهعنوان قارچکش علیه قارچ A. flavus؛  )2دستیابی به
نوع عصاره مؤثر از پیکره رویشی گیاه تشنهداری به
عنوان مهارکننده تولید آفالتوکسین  B1در قارچ،
 )3ارزیابی قابلیت عصارههای گیاه تشنهداری در تجزیه
آفالتوکسین  B1و  )4کنترل رشد کپک آسپرژیلوس و
کاهش آلودگی پسته به آفالتوکسین  B1میباشد.
1. Nutraceuticals

مرادی و همکاران :تأثیر عصارههای مختلف گیاه دارویی تشنهداری ...

مواد و روشها
تهیه زادمایه قارچ

جدایه  A. flavus R5که توکسینزایی آن قبال اثبات
شده بود ) (Alibakhshi et al. 2011از کلکسیون
قارچشناسی گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران تهیه شد.
جهت تهیه زادمایه قارچ 20 ،میکرولیتر از سوسپانسیون
رقیق اسپور قارچ در آب مقطر سترون ،روی محیط
غذایی مورب  PDAداخل ویالهای اپندورف  2میلیلیتری
کشت داده و در دمای  30درجه سلسیوس در شرایط
تاریکی به مدت یک هفته نگهداری شدند .هنگام انجام
آزمایش ،یک میلیلیتر از محلول  0/15موالر نمک طعام
حاوی  0/05درصد  tween 80به هر ویال اضافه شده و
به آرامی تکان داده شد تا سوسپانسیون اسپور تهیه شود.
در پایان جمعیت اسپور در میلیلیتر سوسپانسیون با
استفاده از الم هموسیتومتر تعیین شد.
تهیه گیاه

پیکره رویش گیاه تشنهداری از مناطق ارکوازی ایالم
تهیه شد .گیاه مورد نظر توسط پژوهشکده گیاهان و
مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی تایید شد.
نمونهها بالفاصله پس از برداشت در سایه خشک گردید

و تا زمان انجام آزمایش در محل خشک و خنک
نگهداری شدند.
تهیه عصاره

 50گرم از نمونه گیاهی را به کمک آسیاب پودر کرده،
سپس با کمک دو الک با اندازه مش  16و  ،20ذرات با
اندازههای بین  0/841- 1/19میلیمتر برای عصارهگیری
بهتر انتخاب شدند .عصارهگیری به منظور تعیین بهترین
فاز استخراج با چهار حالل ان-هگزان ،اتیلاستات،
متانول و آب به ترتیب قطبیت از غیرقطبی به قطبی به
روش خیساندن 1انجام گرفت .ب هطور خالصه برای تهیه
عصاره ان-هگزان از گیاه 30 ،گرم از پودر اندام هوایی
خشک شده را با نسبت  1به ( 10گیاه به حالل)در ارلن
 1000میلیلیتری حاوی  300میلیلیتر ان-هگزان در
دمای  35درجه سلسیوس مخلوط کرده و به مدت 3
ساعت روی شیکر دورانی با سرعت  130دور در دقیقه
1. Maceration
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در شرایط تاریکی قرارگرفت .این عمل سه مرتبه تکرار
شد و هربار به مدت 3ساعت انجام شد.
بعد از هگزان بهترتیب از حاللهای اتیلاستات،
متانول و آب با همان روش باال استفاده شد .عصارههای
هگزان ،اتیلاستات ،متانول و آب از فیلترهای کاغذی
 0/45میکرون به کمک پمپ خال عبور داده شدند.
حاللهای هگزان ،اتیلاستات و متانول موجود در هر
عصاره توسط دستگاه روتاری در دمای  45درجه
سلسیوس تبخیر شد .باقیمانده حالل آب نیز به کمک
دستگاه فریزداریر به مدت  24ساعت جدا شد .در نهایت
ماده خشک حاصل در دمای  4درجه سلسیوس
نگهداری شد.
بررسی تأثیر عصاره در جلوگیری از رشد میسلیومی قارچ

در این آزمایش از هر عصاره خشکشده مقادیر ،12/5
 50 ،25و 100میلیگرم پودر خشکشده در یک
میلیلیتر حالل دیمتیلسولفوکسید ( )DMSOبه عنوان
حالل مناسب حل شد .سپس یک میلی لیتر DMSO
حاوی عصاره به  48میلیلیتر محیط کشت مایع PDB
درون فالکسهای ارلن  100میلیلیتری اضافه شد تا
غلظتهای 1000 ،500 ،250و 2000میلیگرم عصاره
در لیتر محیط کشت تهیه شود .در مورد شاهد نیز از
 DMSOبه تنهایی داخل محیط کشت استفاده شد.
سپس بالفاصله یک میلیلیتر سوسپانسیون 1×104
قارچ اسپور در میلیلیتر به محیط مایع درون ارلن اضافه
شد و به مدت  7روز در شیکر انکوباتور با دور  100دور
در دقیقه ،دمای  30درجه سلسیوس و شرایط تاریکی
نگهداری شدند .تودههای میسلیومی به کمک کاغذ
صافی واتمن از محیط کشت جدا شد و در آون در دمای
 70درجه سلسیوس خشک شدند .سپس وزن خشک
میسیلیوم محاسبه شد .در نهایت میزان آفالتوکسین B1
موجود استخراج و تعیین گردید (.)Gorran et al. 2013
میزان بازداری از تولید آفالتوکسین  B1در تیمارهای
مختلف با استفاده از نسبت میزان توکسین تولیدشده در
تیمارها به میزان توکسین تولیدشده در شاهد و کاستن
آن از عدد  1محاسبه شد (.)Gorran et al. 2013
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بررسی تأثیر عصاره در تجزیه آفالتوکسین B1

یک میلیگرم در لیتر آفالتوکسین  B1را به ویالهای 2
میلیلیتری حاوی غلظت یک میلیگرم عصاره افزوده و
روی شیکر انکوباتور با دمای  30درجه سلسیوس و دور
 100دور در دقیقه در شرایط تاریکی نگهداری شدند.
پس از مدت  24ساعت مقادیر توکسین موجود ارزیابی
شد (.)Gorran et al. 2013
بررسی تأثیر عصاره منتخب در مهار رشد قارچ و کاهش
آفالتوکسین  B1روی پسته

پستههای رسیده و سالم رقم اوحدی که پوسته سبز
آنها به پوسته استخوانی نچسبیده بود ،از باغهای
منطقه رفسنجان جمعآوری شد و پس از حذف پوسته
سبز ،پستههای خندانشده از پستههای خنداننشده
تفکیک شده و در دمای  -20درجه سلسیوس نگهداری
شدند .جهت انجام آزمایش ابتدا با استفاده از اسکالپل
سترون ،روی مغز پستهها در طول درز پوسته استخوانی
با کمک سوزن سترون ،زخمی به عمق  2و عرض 1
میلیمتر ایجاد شد ( .)Farzaneh et al. 2012سپس 20
گرم پسته زخمی ( 10عدد) با غلظت  2و  4در هزار
عصاره ( 2000و  4000میلیگرم عصاره خشک در
میلیلیتر آب مقطر سترون) بهطور جداگانه به مدت 15
دقیقه بهروش غوطهورسازی تیمار شد و درون
تشتکهای پتری  9سانتی متری منتقل شدند .پس از
خشک شدن سطحی ،به میزان 20میکرولیتر از زادمایه
 5×105اسپور قارچ  ،A. flavus R5به محل زخم هر
پسته مایهزنی شد .پستههای مایهزنی شده به مدت 7
روز در دمای  30درجه سلسیوس و شرایط تاریکی
نگهداری شد .جمعیت اسپور قارچ در گرم پسته محاسبه
و میزان آفالتوکسین نمونهها ،پس از استخراج ،تعیین

جداکننده( 1دکانتور) ریخته شد .سپس عصاره محیط
کشت و کلروفرم با همزدن به خوبی مخلوط شدند و بعد
از دو فاز شدن ،فاز باالیی (کلروفرم) که حاوی
آفالتوکسین بود در ظرفی شیشهای ریخته شدند .سپس
کلروفرم در دمای  60درجه سلسیوس با استفاده از
دستگاه روتاری تبخیر شد .در نهایت نمونههای حاصل
در یک میلیلیتر متانول حل شده و حداکثر به مدت دو
هفته تا انجام آنالیزهای کروماتوگرافی در دمای  4درجه
سلسیوس درون یخچال نگهداری شدند .جهت استخراج
آفالتوکسین از بستر پسته از ستونهای ایمونوافینیتی
()Puri-Fast AFLA BG IAC, LIBIOS Co., France
استفاده شد .بهطور خالصه ،ده گرم پسته خرد و آسیاب
شده و میزان آفالتوکسین آن به کمک ستون
ایمنوافینیتی و طبق روش استروکا و همکاران استخراج
شد ( .)Stroka et al. 2000جهت انجام کروماتوگرافی و
اندازه گیری آفالتوکسین از دستگاه کروماتوگرافی الیه
نازک با کارایی باال (HPTLC) 2استفاده شد .ابتدا هر
نمونه در یک میلیلیتر کلروفورم به کمک دستگاه
تولیدکننده امواج ماورای صوت ،التراسونیک ،3کامالً حل
شد .سپس نمونهها روی صفحه سلیکاژلی ( TLC Silica
 )gel 60 F254, Merck, Darmstadt, Germanyبه
فاصله مناسب لکهگذاری شدند .سپس صفحات
لکهگذاری شده در حالل کلروفورم-استون (به نسبت 9
به  )1قرار گرفته و عمل جداسازی آفالتوکسین صورت
گرفت .پس از جداسازی ،صفحات مذکور درون قسمت
آنالیز دستگاه  HPTLCقرار گرفته و با استفاده از
نرمافزار ( CAMAG VideoScan TLC/HPTLC

 )Evalution Software V. 1.01بهصورت کمی و کیفی
در طول موج برانگیختگی  365نانومتر و نشر 420
نانومتر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

شد.
تجزیه و تحلیل آماری
استخراج و اندازهگیری آفالتوکسین

استخراج آفالتوکسین  B1موجود در محیط کشت مایع
سه مرتبه طبق روش تنیوال و همکاران انجام شد
( .)Teniola et al. 2005به این صورت که عصاره محیط
کشت همراه با  10سیسی کلروفرم به درون قیف

تمام آزمایشها به صورت طرح کامال تصادفی و با سه
تکرار انجام شد .برای تجزیه دادهها از دو نرمافزار به
تفکیک کارهای مورد نیاز بهره برده شد .در ابتدا نرمال
بودن دادهها بهوسیله نرمافزار  Mini-tabمشخص شد.
1. Separatory Funnel
2. High performance tin layer chromatography
3. Ultra sonic

مرادی و همکاران :تأثیر عصارههای مختلف گیاه دارویی تشنهداری ...

برای تجزیه واریانس از نرمافزار  SASو به روش
استفاده شد .پس از تجزیه واریانس ،میانگین دادهها با
استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در سطح  %1یا %5
مقایسه شدند.
GLM

نتایج
اثر عصارههای مختلف گیاه تشنهداری در بازدارندگی از
رشد میسلیومی و کاهش آفالتوکسین قارچ A. flavus

بین غلظتهای مختلف چهار نوع عصاره گیاه تشنهداری
از نظر توانایی در جلوگیری از رشد قارچ و همچنین
کاهش آفالتوکسین  B1تفاوت معنیداری مشاهده شد
(جدول .)1
از نظر مهار رشد قارچ و کاهش آفالتوکسین ،عصاره
ان-هگزانی کمترین تأثیر را نشان داد .با افزایش غلظت
عصاره ان-هگزانی (به ترتیب 2000 ،1000 ،500 ،250
میلیگرم در لیتر) میزان رشد قارچ به ترتیب ،10/49
20/03 ،19/8 ،14/18درصد کاهش یافت اما تأثیر
عصاره در کاهش میزان آفالتوکسین تولیدی مشهودتر
بود ،بهطوریکه به ترتیب ،68/52 ،44/52 ،26/28
 79/09درصد کاهش در میزان آفالتوکسین تولیدی
مشاهده شد.
عصاره اتیلاستاتی نیز تأثیر قابل قبولی در مهار رشد
قارچ نشان نداد اما بهطور شگفتآوری از تولید توکسین
توسط قارچ جلوگیری کرد (جدول  .)1بین غلظتهای
مختلف عصاره اتیلاستاتی گیاه تشنهداری از نظر کاهش
آفالتوکسین تولیدی تفاوت معنیداری مشاهده نشد .در
کمترین غلظت کاربردی  250میلیگرم در لیتر92/93 ،
درصد کاهش تولید آفالتوکسین مشاهده شد .با افزایش
غلظت عصاره به  2000 ،1000 ،500میلیگرم در لیتر
به ترتیب  32/92 ،27/13 ،26/98درصد کاهش در وزن
خشک قارچ و  97/86 ،96/57 ،94/71درصد کاهش در
میزان آفالتوکسین تولیدی مشاهده شد .به عبارت دیگر
هرچند عصاره اتیلاستاتی تأثیر چشمگیری در جلوگیری
از رشد قارچ نشان نداد اما در ممانعت از تولید توکسین
بسیار مؤثر بود.
عصاره متانولی گیاه تشنهداری در مهار رشد قارچ
تأثیر قابل توجهی نداشت اما در همه غلظتها تأثیر قابل
توجهی در مهار تولید توکسین نشان داد بهطوریکه در
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سه غلظت  1000 ،500و  2000میلیگرم در لیتر به
میزان  100درصد از تولید توکسین ممانعت کرد .در
غلظت  250میلیگرم در لیتر نیز با  98/72درصد
کاهش در میزان تولید آفالتوکسین ،تفاوت معنیداری
با سایر غلظتها مشاهده نشد .با افزایش غلظت عصاره
میزان رشد قارچ و سطح آفالتوکسین تولیدی کاهش
یافت بهطوریکه در غلظتهای  1000 ،500و2000
میلیگرم در لیتر از عصارهمتانولی به ترتیب،35/15 ،
 37/51 ،36/44درصد کاهش در وزن خشک قارچ و
 100درصد کاهش در میزان آفالتوکسین تولیدی
مشاهده شد.
بر اساس نتایج جدول  1عصاره آبی گیاه تشنهداری
باالترین تأثیر در بازدارندگی از رشد قارچ نشان میدهد.
با کاربرد حداکثر غلظت کاربردی ( 2000میلیگرم در
لیتر) عصاره آبی گیاه تشنهداری ،وزن خشک قارچ به
میزان  41/02درصد کاهش نشان داد که نسبت به بقیه
عصارهها از خاصیت ضد قارچی باالتری برخوردار بود و از
طرفی باعث کاهش 100درصدی میزان آفالتوکسین
تولیدی شد .با کاهش غلظت عصاره آبی ،میزان رشد
قارچ و سطح مهار آفالتوکسین تولیدی کاهش یافت
بهطوریکه در غلظتهای  500 ،1000و  250میلیگرم
در لیتر از عصاره آبی به ترتیب 32/79 ،33/52 ،34/58
درصد کاهش در وزن خشک قارچ و بهترتیب ،100
 97/24و  94/07درصد کاهش در میزان آفالتوکسین
تولیدی مشاهده شد.
اثر عصارههای مختلف گیاه تشنهداری در تجزیه
آفالتوکسین

بر اساس نتایج شکل  1بین عصارههای مختلف در
غلظت  1000میلیگرم در میلیلیتر تفاوت بسیار
معنیداری در تجزیه آفالتوکسین  B1مشاهده شد.
عصاره آبی با 33/7درصد تجزیه آفالتوکسین ،B1
مؤثرترین بود (شکل  .)a ،1عصاره متانولی با 29/2
درصد تجزیه آفالتوکسین ،در مرتبه بعدی قرار گرفت
(شکل  .)b ،1عصارههای اتیلاستاتی و ان-هگزانی
بهترتیب با  4/1و 2/2درصد تجزبه با شاهد تفاوت
معنیدار نداشتند و قادر به تجزیه معنیدار آفالتوکسین
بودند.
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 پس از هفتPDB  بررسی تأثیر عصارههای مختلف گیاه تشنهداری در مهار رشد میسلیومی و تولید آفالتوکسین در محیط.1 جدول
 درجه سلسیوس و شرایط تاریکی30 روز نگهداری در دمای
Table 1. The inhibitory effect of various extracts of Scrophularia striata against A. flavus growth and AFB1-production
in PDB medium after seven days' incubation at 30 °C in darkness
Solvent

N-hexane

Ethyl acetate

Methanol

Water

Concentration (mg.L-1)
250
500
1000
2000
250
500
1000
2000
250
500
1000
2000
250
500
1000
2000

* The results are the mean of three replicates ± standard error.

Inhibition %
Mycelial growth
10.49* ± 0.48 h
14.18 ± 0.97 g
19.80 ± 0.89 f
20.03 ± 1.01 f
24.62 ± 1.48 e
26.98 ± 0.89 de
27.13 ± 0.75 d
32.92 ± 1.33 bc
31.79 ± 1.61 c
35.15 ± 1.47 b
36.44 ± 2.18 b
37.51 ± 0.93 b
32.79 ± 1.22 bc
33.52 ± 2.29 bc
34.58 ± 1.78 b
41.02 ± 1.53 a

AFB1 production
26.28 ± 2.62 f
44.52 ± 1.25 e
68.52 ± 2.73 d
79.09 ± 1.25 c
92.93 ± 1.12 b
94.70 ± 2.18 ab
96.57 ± 3.83 ab
97.86 ± 2.14 a
98.73 ± 1.28 a
100.00nd ± 0.00 a
100.00nd ± 0.00 a
100.00nd ± 0.00 a
94.07 ± 3.39 ab
97.24 ± 1.31 ab
100.00nd ± 0.00 a
100.00nd ± 0.00 a

.خطای استاندارد میباشد±* نتایج حاصل از میانگین سه تکرار

-( و انc)  اتیلاستاتی،(b)  متانولی،(a)  میکروگرم در میلیلیتر عصارههای آبی1000  تأثیر غلظتHPTLC  کروماتوگرام.1 شکل
 دی متیلسولفوکساید پس از%5  در محلولB1  پیبیبی آفالتوکسین1000 ( اندام هوایی گیاه تشنهداری در میزان تجزیهd) هگزانی
 پی پی بی1000 ( و تیمار استانداردe)  تیمار شاهد فاقد عصاره. درجه سلسیوس و تاریکی30  ساعت در دمای24 نگهداری به مدت
 و محور عمودی نشاندهنده شدت میزان فلورسنت1 محور افقی نشاندهنده فاکتور بازداری.( نیز مشاهده میشودf) B1 آفالتوکسین
. میباشدB1 ناشی از آفالتوکسین
Figure 1. HPTLC-chromatogram of Aflatoxin B1 (1000 ng. mL-1)-degradation in the presence of e, 5% dimethylsulfoxide in deionized water (DMSO 5%); a, aqueous extract of Scrophularia striata; b, methanolic extract; c, ethyl
acetate extract and d, N-hexane extract at the concentration 1000 mg.L-1 DMSO 5% , after 24 h incubation at 30 ºC in
darkness. The HPTLC-chromatogram of AFB1 standard was shown in part (f).
1. Retention Factor (Rf)

مرادی و همکاران :تأثیر عصارههای مختلف گیاه دارویی تشنهداری ...

پتانسیل عصارههای مختلف گیاه تشنهداری در مهار
رشد قارچ  A. flavusو آفالتوکسین روی پسته
7

میزان اسپور قارچ در تیمار شاهد آلوده برابر با 8/7×10
اسپور در گرم مغز پسته بود .بر اساس نتایج جدول ،2
غوطهوری پستهها در عصاره آبی گیاه تشنهداری
(غلظتهای  2000و  4000میلیگرم در لیتر) باعث
کاهش معنیدار در میزان جمعیت قارچ A. flavus
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(تعداد اسپور در گرم مغز پسته) شد اما بین سه عصاره
دیگر (در هر سه غلظت) با شاهد آلوده تفاوت معنیداری
مشاهده نمیشود .عصاره آبی در غلظت  2000میلیگرم
در لیتر باعث کاهش  37/14درصدی میزان اسپور
تولیدی شد و با افزایش غلظت عصاره به  4000میلی-
گرم در لیتر ،میزان  58/91درصد کاهش در جمعیت
اسپور قارچ روی پسته مشاهده شد.
اسپور) و تولید آفالتوکسین B1

جدول  .2بررسی تأثیر عصارههای مختلف گیاه تشنهداری در بازدارندگی از کلنیزاسیون (تشکیل
قارچ  A. flavusروی پسته پس از هفت روز نگهداری در دمای  30درجه سلسیوس و شرایط تاریکی

Table 2. The inhibitory effect of various extracts of Scrophularia striata against A. flavus colonization and
AFB1-production on pistachio after seven days' incubation at 30 °C in darkness
Inhibition %
AFB1 formation
4.31 ± 0.77 e
55.82 ± 1.59 c
3.84 ± 0.63 e
58.90 ± 2.23 c
40.35 ± 2.05 d
96.85 ± 1.37 a
5.14 ± 0.76 e
75.48 ± 2.85 b

Spore formation
2.88 ± 0.35 c
3.42 ± 0.49 c
1.87 ± 0.18 c
2.16 ± 0.39 c
1.05* ± 0.24 c
3.12 ± 0.67 c
37.14 ± 1.67 b
58.91 ± 2.04 a

* نتایج حاصل از میانگین سه تکرار±خطای استاندارد میباشد.

نتایج میزان آفالتوکسین موجود در پستهها نشان
داد که هر چهار عصاره در غلظتهای  2000و 4000
میلیگرم در لیتر باعث کاهش معنیدار میزان
آفالتوکسین تولیدی شدند .میزان آفالتوکسین B1
تولیدی در تیمار شاهد برابر با  25520نانوگرم در گرم
پسته بود .بیشترین قابلیت در مهار تولید آفالتوکسین در
در حضور غلظت  4000میلیگرم در لیتر عصاره متانولی
اتفاق افتاد که میزان آفالتوکسین  B1به  802نانوگرم در
گرم تقلیل یافت .عصارههای آبی ،اتیلاستاتی و ان--
هگزانی نیز در غلظت  4000میلیگرم در لیتر به ترتیب
باعث  58/90 ،75/48و  55/82درصدکاهش در میزان
آفالتوکسین تولیدی روی پسته شدند .در غلظت 2000
میلیگرم در لیتر تنها عصاره متانولی قادر به کاهش قابل
توجه ( )%40/35آفالتوکسین  B1روی پسته شد و
مابقی عصارهها تأثیر معنیدار نداشتند.
بحث و نتیجهگیری
از زمان کشف آفالتوکسین  B1در اوایل دهه ،1960
تعداد زیادی از مواد ترکیبات شیمیایی با هدف مهار
بیوسنتز آفالتوکسین  B1غربالگری شدهاند ( Zaika and

)Concentration (mg.L-1
2000
4000
2000
4000
2000
4000
2000
4000

Solvent
N-hexane
Ethyl acetate
Methanol
Water

* The results are the mean of three replicates ± standard error.

.)Buchanan 1987, Razzaghi-Abyaneh et al. 2006b
محدودیتهای استفاده از مواد شیمیایی از قبیل سمّیت
برای انسان و حیوانات ،مقاوم شدن قارچ به سم ،و اثرات
نامطلوب بر اکوسیستم باعث شد که در این تحقیق به
منابع طبیعی رجوع کرده و قابلیت گیاه تشنهداری در
مهار رشد قارچ و بیوسنتز آفالتوکسین بررسی شود .گیاه
تشنهداری ازگیاهان دارویی ارزشمند است که درطب
سنتی در درمان بیماریها بهکار برده میشود و
تحقیقات آزمایشگاهی متعددی ،خواص درمانی آن را
اثبات کردهاند .اثرات گیاه تشنهداری در طب سنتی
شامل بهبود زخم ،تسکین درد ،خواص ضداکسیدانی،
ضدمیکروبی ،ضدویروسی ،ضدقارچی و ضددرد میباشد
(.)Amin 1999
در تحقیق حاضر فعالیت بازدارندگی چهار نوع عصاره
گیاه تشنهداری ،شامل عصاره ان-هگزانی ،اتیلاستاتی،
متانولی و آبی از رشد قارچ  A. flavusو کاهش
آفالتوکسین قارچ مطالعه شد و سازوکارهای احتمالی
چهار نوع عصاره از قبیل بازدارندگی از رشد قارچ ،مهار
تولید آفالتوکسین در قارچ و پاکسازی زیستی
آفالتوکسین بررسی شد .از نظر میزان مهار رشد قارچ،
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عصاره آبی تشنهداری نسبت به مابقی عصارهها مؤثرتر
بود .در کاهش آلودگی  AFB1و مهار رشد ،A. flavus
توانایی تعداد معدودی از گونههای گیاهی متعلق به
خانواده ،Apiaceae ،Asteraceae ،Lamiaceae
 Myrtaceaeو  Lauraceaeشناخته شده است ( Atanda
.et al. 2007, Bluma et al. 2008, Gorran et al. 2013,
.)Rasooli and Abyaneh 2004
به دلیل اهمیت آفالتوکسینها به ویژه  ،AFB1تأثیر
عصارههای گیاه تشنهداری در مهار زیستساخت
آفالتوکسین مورد بررسی قرار گرفت .در تحقیق حاضر
مشخص شد که هر چهار عصاره و به ویژه عصارههای
متانولی و آبی گیاه تشنهداری بهطور شگفتآوری سطح
تولید آفالتوکسین قابل ردیابی را بین 90-100درصد
کاهش دادند .اثرات مهارکنندگی اسانسها و عصارههای
برخی گیاهان دارویی در تولید AFB1توسط قارچهای
 A. flavusو  A. parasiticusبه اثبات رسیده است
( Viuda-Martos et al. 2008, Razzaghi-Abyaneh et
 .)al. 2009, Deabes et al. 2011تأثیر عصارههای برخی
گیاهان دارویی از قبیل چریش )،(Azadirachta indica
زردچوبه ( ،)Curcuma longaسیر ) (Allium sativumو
ریحان ) (Ocimum sanctumدر کاهش آفالتوکسین به
اثبات رسیده که این کاهش اساساً به دلیل جلوگیری از
رشد قارچ و ممانعت از بیوسنتز آفالتوکسین بوده است
(.)Zeringue and Bhatnagar 1990, Reddy et al. 2009
در تحقیق حاضر این مقدار چشمگیر کاهش در میزان
آفالتوکسین تولیدی ممکن است در اثر وجود ترکیباتی در
عصارههای گیاه تشنهداری باشد که در الگوی بیان ژنهای
درگیر سنتز آفالتوکسین اختالل ایجاد میکند .جهت
بررسی دقیق اثر عصاره گیاه تشنهداری در ممانعت از تولید
آفالتوکسین ،پایش الگوی بیان ژنهای درگیر سنتز
آفالتوکسین در همکنش عصاره-قارچ به کمک تکنیکهای
 Real time (RT)-PCRو  microarrayضروری بوده و
دستیابی به نتیجه نهایی را امکانپذیر مینماید .برای مثال
هو و همکاران بر اساس تکنیک  RT-PCRو میزان بین
ژنهای  FUM1و ( FUM8درگیر در سنتز فومینوزین)
گزارش کردند که فنجایسین باکتری ،تولید میکوتوکسین
فومینوزین در میسلیومهای قارچ  F. verticillioidesرا
کاهش میدهد (.)Hu et al. 2009

از آنجا که آلودگی به آفالتوکسین اجتنابناپذیر
است چندین استراتژی برای سمزدایی و غیرفعال کردن
آن پیشنهاد شدهاست که شامل روشهای فیزیکی،
بیولوژیکی و شیمیایی است ( .)Park 1993به هر حال
محدودیتهای روشهای پاکسازی فیزیکی و شیمیایی از
قبیل کاهش کیفیت و خواص تغذیهای محصول ،اثرات
نامطلوب روی سالمت انسان و محیط زیست و گرانی
تجهیزات مورد نیاز ،توجه محققین را به سمت روشهای
بیولوژیکی سوق دادهاست ( Samarajeewa et al. 1990,
 .)Philips et al. 1994گزارشهایی در مورد کاهش
آفالتوکسین بهوسیله میکروارگانیسمها و به ویژه
باکتریها به چاپ رسیده است ( El-Nezami et al.
.1998, D'Souza and Brackett 2001, Peltonen et al.
.2001, Hormisch et al. 2004, Gratz et al. 2005,
 .)Reddy et al. 2009تأثیر شگفتانگیز تعداد معدودی
گیاه دارویی شامل عصاره آبی آویشندنایی و مرزه
خوزستانی در تجزیه آفالتوکسین مشاهده شده است
( .)Gorran et al. 2013در تحقیق ما عصارههای آبی و
متانولی تشنهداری تأثیر معنیداری در تجزیه
آفالتوکسین  B1نشان دادند اما قادر به تجزیه چشمگیر
آفالتوکسین  B1نبودند.
تیمار پستهها با عصاره آبی گیاه تشنهداری باعث
کاهش معنیدار در میزان کلنیزاسیون قارچ  A. flavusروی
پسته شد اما هر چهار عصاره و به ویژه عصاره های متانولی
و آبی باعث کاهش درخور توجه میزان آفالتوکسین تولیدی
روی پسته شدند .در پایان پیشنهاد میشود که ترکیبات
مؤثر موجود در عصاره متانولی و آبی گیاه تشنهداری را
شناسایی نمود و با تعیین و شناسایی ژنهای کدکننده
ترکیبات مهارکننده تولید آفالتوکسین و در صورت امکان
کلونسازی و انتقال ژنهای اثربخش به گیاهانی که
محصول آنها بستری مناسب برای تولید آفالتوکسین توسط
قارچ است ،آلودگی به آفالتوکسین را در محصوالت گیاهی
حساس کاهش داد.
سپاسگزاری
بودجه و امکانات این تحقیق از محل دانشگاه شهید
بهشتی تامین شده است که بدینوسیله نگارندگان مراتب
تشکر خود را ابراز میدارند.
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