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عزل وتشخيص بعض الفطريات المموثة والكشف عن األفالتوكسين في الطحين والخبز والصمون
المنتج في مدينة دىوك

إيمان عالء الدين المزوري  ،صالح عيسى محمد

قسم عموم الحياة  ،كمية العموم  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

الممخص

إستهدفت هذه الدراسة عزل وتشخيص بعض الفطريات المموثة والكشف عن األفالتوكسين في الطحين والخبزز والصزمون المجزت مجز فزي مديجزة دهزوك

في كردستان العراق ,شممت الدراسة عيجات الطحين المحمي والمستورد ,األبيض واألسمر ,وكذلك الخبز والصمون المجت مج  ,حيزث تبزين وجزود اجزواع
مختمفزة مزن الفطريزات ,وكزان الفطزر  A.flavusاكثزر الفطريزات اجتشزا ار بجسزبة عززل  ,% 58.82حيزث عززل مزن الطحزين األسزمر المحمزي والطحزين
األسمر اإليراجي ,ثم يمي الفطر  Penicillium sp.بجسبة عززل  ,% 35.29حيزث عززل مزن الطحزين األبزيض المحمزي والطحزين األسزمر األي ارجزي ,ثزم
الفطر  A.nigerبجسبة عزل  ,% 5.88الذي عزل من الطحزين األسزمر األي ارجزي ,وهزذا وكاجزت جميزي عيجزات الخبزز والصزمون المجتجزة خاليزة مزن اي
تموث بالفطريات .تبين من اختبار تأثير درجات الح اررة واألوساط الزرعية  ,وكذلك من الصفات الزرعيزة لممسزتعمرات والصزورة المجهريزة لمفطزر  ,بزأن
الفطزر المعززول مزن عيجزات الطحزين المموثزة هزو الفطزر  , A.flavusوكزذلك تبزين إن هجزاك عززلتين فزارزتيين لففالتوكسزين مزن العيجتزين ( )9,7وهزي
الطحزين األسزمر المحمززي بتركيزز  2ممغزم /كغزم والطحزين األسزمر األي ارجززي  1ممغم/كغزم عمززا التزوالي ,ولكززن لزم تتجزاوز الجسز

المسزموح بهززا مزن قبززل

مجظمة الصحة العالمية.

المقدمة

تؤل ززف الحب ززو ومش ززت اتها الج زززذ ا كب ززر م ززن الغ ززذاذ الي ززومي لالجس ززان

المسززتهمك ) ,(4وكززذلك تززم عزززل الفطززر  A.flavusمززن  32عيجززة مززن

والحي زوان ،وان الج ززات الجهززاعي ف ززي عمميززة تص ززجيي الحبززو إ ززافة ال ززا

اصل  83عيجة مزن حبزو الحجطزة والشزعير ،وان  27عيجزة مجهزا كاجزت

الطحز ززين ،هجز ززاك مجتجز ززات اخز ززرت تز ززأتي مز ززن الطب ز ززات السز ززطحية لهز ززذه

مموثة باألفالتوكسين  B1بمعدل ) ,(5) (20-5 ppbوفي مازجدران فزي

الحبززو  ،تتمي ززز باحتواعه ززا الع ززالي مززن العجاص ززر الص ززغرت والجخال ززة ،اذ

ايز ز زران ،وج ز ززد ) (63.7%م ز ززن عيج ز ززات الحجط ز ززة كاج ز ززت مموث ز ززة ب ز ززالفطر

تسز ز ززتخدم اعالفز ز ززا لمحي ز ز زوان ،وتمثز ز ززل مصز ز ززد ار لممركبز ز ززات لهز ز ززا صز ز ززفات

 ، A.flavusو) (2.54%مجهززا كاجززت مموثززة باألفالتوكسززين ,)6) B1

فيزوكيمياوي ززة وتغذوي ززة ووظيفي ززة ،وتمتم ززك قيم ززة عالي ززة لتغذي ززة ا جس ززان

وفي المممكة العربية السعودية قام ) (7بعزل وتشخيص ) (12جوعزا مزن

) ,(1وان الحب ززو  ،خاصز زة الحجط ززة ،تع ززد الم ززادة الخ ززام المهم ززة لتغذي ززة

الفطريززات تعززود إلززا ) (6اججززاس وذلززك مززن حبززو الحجطززة مززن ثززالث

ا جس ززان والحيواج ززات المجزلي ززة ،وان العممي ززات الزراعي ززة المالعم ززة ألجت ززاج

مجززاطق فززي المممكززة ،وكاجززت جسززبة العزززل لهززذه ا ججززاس الفطريززة هززي

ه ززذه المحص ززول م ززن ز ارع ززة وحص ززاد وتجفي ززف وتس ززويق وتخز ززين تح ززت

Penicillium ،(29.1%) Fusarium ،(14.3%) Aspergillus

الظززروف الطبيعيززة تعززرض هززذه الحبززو لالصززابة المايكروبيززة ) ,(2وان

) (9.3%و  ,(8.2%) Alternariaوت ز ز ززم اختب ز ز ززار ) (18عزل ز ز ززة م ز ز ززن

الفطريزات لهزا ال زدرة عمزا تمزوث جميزي اجزواع ا ذذيزة كزالحبو الججيميززة

الفطززر  A.flavusمززن حيززث قابميتهززا عمززا اف زراز األفالتوكسززين بطري ززة

و الفواكز ززة و الخ ززروات و المكسز زرات و الز ززدهون

 ، HPLCاذ تب ززين ان ) (13عزل ززة ف ززارزة لففالتوكس ززين كاج ززت بمع ززدل

و المح ززوم و الحميز ز

وكافة مجتجات ومشت ات هذه ا ذذية ،وان جمزو الفطريزات عمزا مختمزف
ا ذذية يتسب

 0.5-2.6مايكروذرام/كغم.

فزي تمزف هزذه ا ذذيزة ،مزن خزالل تغيزر طعمهزا ولوجهزا،

تعفجها وافرازها لمسموم عميها ،اذ إن اهزم جاجز

إن طح ززين الحجط ززة ه ززو مس ززحوق ج ززات م ززن عممي ززة الطح ززن  ,يسز ززتخدم
لفستهالك البشري وان جميي مايجت مج قد يصا

فزي تمزف ا ذذيزة بسزب

با عفان فزي جميزي

الفطريززات هززو إفرازهززا لمسززموم الفطريززة ،قززد اكتشززف إلززا حززد ارن اكثززر

م ارح ززل سمس ززمة األجت ززاج ) ،(8ويع ززد طح ززين الحجط ززة ه ززو اح ززد المكوج ززات

مززن  400سززم فط ززري ،واخطرهززا ه ززو سززم األفالتوكس ززين )(Aflatoxin

المسززتخدمة فززي اذذيززة عززدة  ,ومززن اهززم ا ذذيززة فززي العززالم ،إن الخبززز

ف ززال عززن سززموم ثخززرت مثززل ، Trichothecin ، Ochratoxin A

والكيززك والمعججززات األخززرت تصززجي مززن الطحززين او يكززون الطحززين احززد

 ,(3) Fumonisin ، Zearalenoneوفي كيجيا ،تم عززل عزدة اجزواع

مكوجاتهززا ،ومززن جهززة اخززرت فززهن الطحززين هززو المجززت الجهززاعي ا جظززف

فطري ز ز ز ززة م ز ز ز ززن طح ز ز ز ززين ال ز ز ز ززذرة ،وم ز ز ز ززن ه ز ز ز ززذه الفطري ز ز ز ززات ، A.flavus

لعمميززة الطحززن ويعززد مجتجززا سززميما مززن الجاحيززة الميكروبيززة او اج ز مجززت

،P.stoloniferum

ذززذاعي قميززل الحمولززة الميكروبيززة ،لكززن المموثززات الميكروبيززة التززي تمززوث

،A.sulphureus

،F.moniliforme

 ،P.cyclopiumوكاجت عيجات طحزين الزذرة هزذه مموثزة باألفالتوكسزين

هزذا الطحزين قزد تعزيش فيز لفتزرة طويمزة ) ,(10(,) 9إن اجزواع الفطريزات

(50-1500

المموثززة لمحجط ززة ه ززي الفطريززات جفس ززها الت ززي سززتموث الطح ززين وا ذذي ززة

وك ززان

المشز ز ززت ة مجهز ز ززا ) ،(11حيز ز ززث تز ز ززم عز ز زززل الفطز ز ززر  A.flavusوفصز ز ززل

 Ochratoxin Aاكثززر السززموم شززيوعا ،إذ يشززكل خطززورة عمززا صززحة

األفالتوكسز ززين  B1بمع ز ززدل  16.3ج ز ززاجوذرام/ذرام مز ززن طح ز ززين الحجط ز ززة

 B1و Ochratoxin A ، (0.4-20 Mg/kg) B2
) Mg/kgو Zeralenone

)،(2500-5000 Mg/kg
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) ,(12وفز ززي د ارسز ززة قز ززام ) (13حز ززول تمز ززوث طحز ززين الحجطز ززة بسز ززبورات

والمجتجات ارخرت ,ولالقبزال المت ازيزد فزي السزجين األخيزرة عمزا اسزتهالك

الفطز ززر  A.flavusوجز ززد بز ززأن هز ززذا الطحز ززين كز ززان مموثز ززا بمعز ززدل 102

الخبززز والصززمون األسززمر خصوصززا لمززرض السززكر ولمتجحيززف واحتماليززة

سز ززبور/ذرام بعز ززد  16سز ززاعة مز ززن التح ز ززين ,قز ززام ) (14بعز زززل اججز ززاس

تمززوث هززذا الطحززين بالسززموم الفطريززة ,فم ززد تززم اقت زراح هززذه الد ارسززة التززي

فطري ززة ع ززدة م ززن عيج ززات طح ززين حجط ززة م ززن اسز زواق مختمف ززة بج ززدة ف ززي

ته ز ززدف ال ز ززا عززززززل وتشزززززخيص الفطريزززززات المموثزززززة والكشزززززف عزززززن

المممكز ز ززة العربيز ز ززة السز ز ززعودية ،وكاجز ز ززت ا ججز ز ززاس المعزولز ز ززة هز ز ززي

األفالتوكسززززين قززززي الطحززززين المحمززززي والمسززززتورد والمتززززداول محميززززاً،

ومنتجاتو من الخبز والصمون.

Eurotium ،(30%) Penicillium ،(70%) Aspergillus
) ,(18%) Alternaria ،(20%) Fusarium ،(14%وم ز ز ززن بز ز ز ززين

المواد وطرق العمل

األفالتوكس ززين ،ف ززأن ) (4ع ززز ت ف ززط كاج ززت ف ززارزة لففالتوكس ززين ،B1

العيج ززات المش ززمولة بالد ارس ززة ه ززي عيج ززات طح ززين ومجتجاتز ز م ززن الخب ززز

) (29عزلة لمفطر  A.flavusتم اختبارها من حيث قابميتها عما افزراز

 -1العينات

عزلتززان كاجززت فززارزة لففالتوكسززين  ،B2 ، B1عزلززة واحززدة كاجززت فززارزة

والصمون ،محمية ومستوردة وهي متداولزة وشزاععة ا سزتهالك محميزا فزي

لففالتوكسيجات .G2 ، G1 ، B1

مديجززة دهززوك فززي إقمززيم كوردسززتان بززالعراق ،كمززا مبززين فززي الجززدول ).(1

زر ل م ززة الد ارس ززات المحمي ززة ح ززول ه ززذا المو ززوع ،وألهمي ززة الطح ززين
جظ ز ا
بوصززف مجتج زا ذززذاعيا عالمي زا ف ززال عززن مجتجات ز مززن الخبززز والصززمون

الجدول  : 1عينات الطحين ومنتجاتو من الخبز والصمون المشمولة بالدراسة
نوع العينة ومصدرىا

موقع العينة

المواصفات

المكونات

الكمية

ت
1

طحين ابيض محمي

مخبز شيالن /شيمي

مجت جهاعي مجخول

طحين حجطة

100ذم

2

خبز طحين ابيض محمي

مخبز شيالن /شيمي

3

طحين ابيض تركي

افران كاليجي /شيمي

4

صمون طحين ابيض تركي

افران كاليجي /شيمي

5

طحين ابيض محمي

مخبز سايدو /كوجر

6

خبز(رقاعق) طحين ابيض محمي

مخبز سايدو /كوجر

7

طحين اسمر محمي

مخبز ثزادي /كري باصي

8

خبز طحين اسمر محمي

مخبز ثزادي /كري باصي

9

طحين اسمر إيراجي

مخبز سايدو / 2حي الشرطة السفما

10

خبز(رقاعق) طحين اسمر إيراجي

مخبز سايدو / 2حي الشرطة السفما

قطعة واحدة
طحين حجطة

مجت جهاعي مجخول

100ذم
قطعة واحدة

طحين حجطة

مجت جهاعي مجخول

100ذم
قطعة واحدة

طحين(حجطة+شعير)

مجت اولي ذير مجخول

100ذم
قطعة واحدة

 -2جمع العينات

مجت اولي ذير مجخول

طحين(حجطة+شعير+شوفان)

100ذم
قطعة واحدة

تم وزن  1ذم من كل عيجة طحين ،وكذلك  1ذم من كل عيجزة صزمون
وخبز ،بعد ت طيعها الا شزراعح رقي زة ،ثزم و زي هزذه العيجزات فزي قجزان

تز ززم جمز ززي ) (10عيجز ززات مز ززن الطحز ززين والخبز ززز والصز ززمون المجز ززت عج ز ز

زجاجي ززة مع م ززة ،س ززعة ك ززل قجيج ززة  25س ززم ³حاوي ززة عم ززا  9س ززم ³م ززاذ

بأكياس بالستيكية مع مة ,وذلك من المخابز واألفزران فزي مديجزة دهزوك،

م طز ززر ومع ز ززم ،ثز ززم مزجز ززت جيز ززدا ليصز ززبح التخفيز ززف  ،10/1ثز ززم عمز ززل

وهززي الشززاععة والمتداولززة ا سززتهالك مززن قبززل اهززالي مديجززة دهززوك ولمززدة
شهرين ) (2015/4/22لغاية ). (2015/6/21

التخ ززافيف  100/1و  ،1000/1ث ززم اخ ززذ  1س ززم ³م ززن التخفي ززف ا خي ززر

 -3تحضير األوساط الزرعية

بواسززطة مح جززة  Syringeمع مززة ،وو ززعها فززي قززاع طبززق بتززري مع ززم
قطزره  9سزم ،ثزم ا ززيف لز الوسزط الزرعززي  ، PDAتزم تح زير ثالثززة

تززم تح ززير الوسززط الزرعززي (P.D.A) Potato Dextrose Agar

مكزررات لكززل عيجزة ،وح ززجت ا طبزاق عجززد درجزة حز اررة  27م 1±°م°

وهز ززو وسز ززط اجز ززار البطاطز ززا والدكسز ززتروز ،وهز ززو الوسز ززط األكثز ززر شز ززيوعا

ولم ززدة اس ززبوع ،لح ززين ظه ززور المس ززتعمرات الفطري ززة بش ززكل وا ززح عم ززا

واسززتخداما فززي تجميززة الفطريززات المموثززة لفذذيززة ،وذلززك بززوزن  200ذززم

سطح الوسط الزرعي ).(16

من شراعح البطاطا الم شرة ،وو عها في بيكر زجزاجي سزعة  500سزم³
م ززن الم ززاذ ،ث ززم التس ززخين عم ززا مص ززدر حز زراري لح ززين الغمي ززان وم ززن ث ززم

 -5تشخيص الفطريات المعزولة

ترشززيح مززن خززالل قمززاش شززاش ثالثززي الطب ززات ،ومززن ثززم اكمززل الحجززم

ت ززم تش ززخيص الفطري ززات المعزول ززة م ززن ه ززذه العيج ززات عم ززا وس ززط اج ززار

الزا  1000سززم ³مزن المززاذ مزي ا ززافة 15ذزم مززن ا كزار و20ذززم مززن

صززفاتها المزرعيززة (شززكل ولززون وقزوام

البطاطززا والدكسززتروز وذلززك حسز

المس ز ززتعمرة وافرازه ز ززا لمص ز ززبغات) ،وك ز ززذلك ص ز ززفاتها المجهري ز ززة (طبيع ز ززة

الديكس ز ززتروز ،وجع ز ززم بجه ز ززاز المع ز ززام ) (Autoclaveتح ز ززت ظ ز ززروف
التع ززيم الالزم ززة تح ززت

الهايف ززات والكوجي ززدات وكيفي ززة اتص ززالهما) واعتم ززدت المف ززاتيح التص ززجيفية

ززغط  1.2كغم/س ززم ²ودرج ززة حز ز اررة  121م، °

ذراض التشخيص ).(18, 17, 15

لمدة  15دقي ة ).(15

 -6تشخيص عزالت الفطر  Aspergillus flavusالمحمية

 -4عزل الفطريات المموثة ليذه العينات
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 (ELISA) Immunosorbent Assayوذلك في مختبزر داعزرة بيطزرة

 A.flavusالمحمي ززة وحسز ز

والمح ززجة عم ززا درج ززة

دهوك قسم الصحة الحيواجيزة  /المختبزرات  /وحزدة تحميزل السزموم ،اذ تزم

ح ز اررة 27م 1±°م °لمززدة اسززبوع بتجميتهززا عمززا ا وسززاط الزرعيززة ارتيززة

وزن )(5

ذ ززم م ززن ك ززل عيج ززة طح ززين ،وو ززعت ف ززي دورق زج ززاجي،

والخاصة بتشخيص اجواع الفطر Aspergillus

وا ززيف لك ززل عيج ززة ) (25س ززم ³م ززن الميث ززاجول تركي ززز  ،70%ومزج ززت

 -1وسط زابك ومستخمص الخميرة Czapek Yeast Extrect Agar
)(CYA
 -2وسط مستخمص الشعير ).Malt Extract Agar (MEA

جيز ززدا بتحريكهز ززا حركز ززة داعريز ززة لمز ززدة ) (3دقز ززاعق ،بعز ززدها تز ززم ترشز ززيحها

ومواقعه ززا والجامي ززة عم ززا وس ززط  PDAالص ززم

بواسززطة ورق ترشززيح ومززن ثززم صز

وتشز ززخيص السز ززموم الفطريز ززة (إن كاجز ززت حاويز ززة عميهز ززا) بواسز ززطة ت جيز ززة

بط درجة الحمو ة  pHعما درجة  , 6.5ع مت هزذه األوسزاط

 ELISAوكما يمي:

في جهاز المع ام ,وصبت في اطباق بتري مع مة ب طزر  9سزم وبمعزدل

 -1ج ززل  100م ززايكروليتر م ززن ا فالتوكس ززين ال ياس ززي

ثالثة مكررات لكزل وسزط زرعزي ،ل حزت ا طبزاق ب زرص قطزره  0.5سزم
مززن مسززتعمرة الفطززر  A.flavusالمحميززة بواسززطة ثاق ز
porerبعززد تع يمز بززالكحول  70%ثززم التمهي ز

فمززين Cork

 -2ا ززافة 100

والتبريززد بأسززتخدام إب زرة

 ،ppb 50الا جفس الطبق لغرض المزج مي ا فالتوكسين ال ياسي.
 -3تحويززل 100مززايكروليتر مززن الخمززيط وكززذلك  100مززايكروليتر مززن

اسززبوع ،بعززدها تززم تشززخيص عززز ت الفطززر با عتمززاد عمززا شززكل ولززون

الم ارج ززات وو ززي ف ززي طب ززق اخ ززر ح ززاوي عم ززا  antigenوالتح ززين

وطبيعز ززة جمز ززو المسز ززتعمرات الفطريز ززة واقطارهز ززا ووجز ززود او عز ززدم وجز ززود

لمدة دقي تين بدرجة ح اررة  25م.°

ا ف ارزات والصبغات با عتماد عما المفاتيح التصجيفية المعتمدة ).)15

 -4ذسل الطبق ب  300مايكروليتر من الماذ الم طر لخمس مرات.

 -7تشخيص عزالت الفطر  A.flavusالمحمية الفارزة لالفالتوكسين

 -5ا ززافة  100مززايكروليتر مززن مززادة التفاعززل  Substrateإلززا كززل

ت ز ززم تش ز ززخيص افز ز زراز ع ز ززز ت الفط ز ززر  A.flavusلالفالتوكس ز ززين وذل ز ززك

الطبق والح ن لمدة ثالثة دقاعق بدرجة ح اررة  25م °لغرض التفاعل.

بتجميتها عما الوسطين ارتيين:

 -6بعززدها تززم ا ززافة  100مززايكروليتر مززن محمززول ا ي ززاف

 -1وسززط Aspergillus flavus and parasiticus Agar
)(AFPA
وه ز ززذا الوس ز ززط الزرعز ز ززي يك ز ززون تفري ي ز ززا لمكشز ز ززف ع ز ززن العزل ز ززة المجتجز ز ززة

 -7ال ز ز زراذة بجه ز ززاز  ELISAعم ز ززا  360ج ز ززاجوميتر (كثاف ز ززة

النتائج والمناقشة
 -1تشخيص الفطريات المعزولة من عينات الطحين والخبز والصزمون

ف ززي خمفي ززة الوس ززط الزرع ززي بع ززد م ززرور 48س ززاعة عم ززا التح ززين عج ززد

المنتج عنو حسب أنواعيا ومصادرىا

درجة ح اررة  27م 1±°م.(19) °

او ز ز ززحت جتز ز ززاع عز ز زززل الفطري ز ز ززات مز ز ززن عيجز ز ززات الطحز ز ززين (المحمي ز ز ززة

 -2وسزززط
)(APA
وهو وسط متخصص لمكشف عن العزز ت التابعزة لمفطزرين ،A.flavus

Aflatoxin-Producing

والمسز زتوردة) والخب ززز والص ززمون المج ززت مجز ز  ,والت ززي اخ ززذت م ززن األفز زران
والمخز ززابز المحميز ززة فز ززي مديجز ززة دهز ززوك عز ززن وجز ززود اج ز زواع مختمفز ززة مز ززن

 A.parasiticusالمجتج ز ززة لالفالتوكس ز ززين عم ز ززا التفم ز ززور عج ز ززد الط ز ززول

الفطري ززات ,وك ززان الفطز ززر flavus

الموجي  365جاجوميتر ،اذ تعطي المستعمرات الفطرية الجامية عما هزذا

( Aspergillusالش ززكل  )1اكثز ززر

الفطريز ززات اجتشز ززا ار ,اذ عز زززل مز ززن كز ززل مز ززن الطحز ززين األسز ززمر المحمز ززي,

الوسززط لمززدة اسززبوع وعجززد درجززة حز اررة  27م1±°م °تفمززو ار ازرق المززون

والطح ززين األس ززمر اإلي ارج ززي ,ث ززم يميز ز الفط ززر  , Penicillium sp.اذ

تحت مصباح ا شعة فوق البجفسجية ).)21 , 20

عزل من الطحين األبيض المحمي ) )5،1والطحين األسمر ا يراجي ,ثزم

 -8استخالص وفصل وتشخيص السموم الفطريزة مزن عينزات الطحزين

الفطززر  ,A.nigerالززذي عزززل مززن الطحززين األسززمر ا ي ارجززي ف ززط ,هززذا

المموثة

وقززد كاج ززت عيج ززات الخبززز والص ززمون المج ززت فززي كاف ززة عيج ززات الطح ززين

تم فصل وتشخيص السموم الفطرية المموثزة لعيجزات الطحزين المسزتخدمة
ف ز ز ززي الد ارس ز ز ززة ،وذل ز ز ززك حسز ز ز ز

ز ززوعية)

).(22

اذ ان العززز ت المجتجززة لالفالتوكسززين تعطززي لوجززا برت اليززا مصززف ار وب ارقززا

ت جي ز ز ززة

Stop

. solution

لالفالتوكسزين والتزي تعزود لمفطزرين  A.flavusو ، A.parasiticus

Linked

م ززايكروليتر م ززن ك ززل عيج ززات المس ززتخمص و

100مززايكروليتر مززن مجمززوع اربعززة م ارجززات وبززالتراكيز ، 15 ، 5 ، 0

بتري ثم ح جت ا طباق عما درجات ح ارريزة ( (37 ، 25 ، 5م °لمزدة

Medium

(aflatoxin

) conjugateالا طبق ا لي از خالي من ال  antigenلغرض المزج.

التم ززيح المع مززة والمبززردة ثززم رفززي ال ززرص وو ززي فززي مركززز كززل طبززق

Ability

مستخمصززاتها فززي اجابيز

م ززي كتاب ززة رق ززم ك ززل عيج ززة عم ززا ا جبوب ززة وم ززن ث ززم فح ززص ه ززذه العيج ززات

 -3وسط جترات الكميسيرين ).25% Glycerol Nitrate (G25N
بعد

بالسززتيكية

خالية من اي تموث بالفطريات (الجدول .)2

Enzyme
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شكل  :1الفطر ( A.flavusعزلة محمية)

) :(Aالمستعمرة (الصفات المزرعية)  :(B) ,الصورة المجيرية لمفطر بقوة تكبير 40X
الجدول :2الفطريات المعزولة من عينات الطحين والخبز والصمون المنتج عنو حسب أنواعيا ومصادرىا
نوع العينة ومصدرىا

الفطريات المعزولة
Penicillium sp.

تكرارىا *
3

رقم العينة
1
2

خبز طحين ابيض محمي

()-

()-

3

طحين ابيض تركي

()-

()-

4

صمون طحين ابيض تركي

5

طحين ابيض محمي

()-
Penicillium sp.

()-
11

6

خبز (رقاعق) طحين ابيض محمي

7

طحين اسمر محمي

()-
Aspergillus flavus

()-
15

8

خبز طحين اسمر محمي

()-
Aspergillus niger A.flavus
Penicillium sp.

خبز (رقاعق) طحين اسمر إيراجي

()-

()-
3
15
4
()-

طحين ابيض محمي

طحين اسمر إيراجي
9
10

* كل قراءة تمثل ثالثة مكررات ,كل مكرر طبق واحد .

( )-عدم وجود نمو فطري .

* التكرار الكمي لمفطر ىو مجموع تكرار مستعمراتو المعزولة من جميع العينات.

 1.1تشززززخيص الفطريززززات المعزولززززة مززززن عينززززات الطحززززين والخبززززز

وهززذه الجتززاع تتفززق مززي ماوجززده ) (12اذ عزززل الفطززر  A.flavusمززن

والصمون المنتج عنو حسب تكرارىا ونسبة عزليا .

طح ززين الحجط ززة ,وك ززذلك م ززي ) (23ف ززي ب ززون بألماجي ززا اذ ع ززز ك ززل م ززن
الفط ز ز ز ز ززر  , A.flavusالفط ز ز ز ز ززر sp.

تب ززين م ززن خ ززالل جت ززاع ع زززل الفطري ززات م ززن عيج ززات الطح ززين والخب ززز
والص ز ززمون المج ز ززت عجز ز ز إن الفط ز ززر  A.flavusك ز ززان اكث ز ززر الفطري ز ززات

sp.

وك ززذلك م ززي ) , (13اذ عزلز زوا الفط ززر  A.flavusم ززن طح ززين الحجط ززة,

 , Penicilliumحيز ززث عز زززل بجسز ززبة ) ,(%35.29ثز ززم الفطز ززر

وك ززذلك م ززي ) (14ف ززي ج ززدة ف ززي المممك ززة العربي ززة الس ززعودية ,اذ عزل ز زوا

 A.nigerحيث عزل بجسبة )( (%5.88الجدول . )3

فطري ز ززات  A.flavusو  Penicilliumم ز ززن عيج ز ززات طح ز ززين الحجط ز ززة,

الجدول  :3الفطريات المعزولة من عينات الطحين والخبز والصمون المنتج

وك ز ززذلك م ز ززي ) (3ف ز ززي جمهوري ز ززة م ز ززدوجيا ,اذ عزلز ز زوا فطري ز ززات الج ز ززجس

عنو حسب تكرارىا الكمي ونسبة عزليا.

 Aspergillusوالججس  Penicilliumمن طحين الحجطة ,وكزذلك مزي

تكرارىا الكمي *  %لمعزل **
الفطريات المعزولة
58.82
30
Aspergillus flavus
5.88
3
A.niger
35.29
18
Penicillium sp.
* التك زرار الكمززي لمفطززر ىززو مجمززوع تكززرار مسززتعمراتو المعزولززة مززن جميززع

) (8فز ز ز ززي محافظ ز ز ز ززة بابز ز ز ززل ب ز ز ز ززالعراق ,اذ عزل ز ز ز زوا فطري ز ز ز ززات األجج ز ز ز ززاس
 Cladosporium , Penicillium , Aspergillusو Rhizopus
مزن عيجزات طحزين الحجطزة ,إن جميزي عيجزات الطحزين هزذه والتزي كاجززت

العينات
**  %لمعزل =

 Cladosporiumمز ززن طحز ززين الحجطز ززة ,وكز ززذلك مز ززي ) (5فز ززي

جمهوريز ززة التشز ززيك ,اذ عزل ز زوا الفطز ززر  A.flavusمز ززن طحز ززين الحجطز ززة,

المعزول ز ز ز ززة تكز ز ز ز ز ار ار ,ف ز ز ز ززد ع ز ز ز زززل بجس ز ز ز ززبة ) ,(%58.82يميز ز ز ز ز الفط ز ز ز ززر
sp.

 Penicilliumوالفط ز ز ز ز ززر

مموثة بالفطريزات ,هزي جاتجزة مزن حجطزة مموثزة اساسزا بالفطريزات ,اذ إن

مجموع تكرار مستعمرات الفطر المعزول

اج ز زواع الفطريز ززات المموثز ززة لمحجطز ززة هز ززي جفز ززس الفطريز ززات التز ززي سز ززتموث

المجموع الكمي لتكرار مستعمرات الفطريات المعزولة

الطحز ززين واألذذيز ززة المجتجز ززة عج ز ز ) ,(11إن عيجز ززات الطحز ززين األسز ززمر
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المحم ززي واإلي ارج ززي كاج ززت مموث ززة بفطري ززات Penicillium , A.flavus

ال زززرعيين ) (MEAو ) (CYAو ) (3.25س ززم عم ززا الوس ززط الزرع ززي

و Rhizopus stoloniferحتواعهززا عمززا الجخالززة ,وهززذه الجتززاع تتفززق

) ,)G25Nوعجززد درجززة ح ز اررة ) (37م مززي متوسززط اقطززار المسززتعمرات

مززي ماوجززده ) (24مززن ان الفطززر  Penicillium sp.تززم عزل ز مززن

) (5سز ززم عمز ززا الوسز ززط الزرعز ززي ) (MEAو ) (5.5سز ززم عمز ززا الوسز ززط

عيجز ززات الطحز ززين الغيز ززر مجخز ززول (الطحز ززين األسز ززمر) ,وان الطحز ززين ذو

الزرعزي ) (CYAو) (3سزم عمزا الوسزط الزرعزي ) ,)G25Nهزذا ولزم

الدرجة األولا (ذو التهيعة العالية) كان خاليا من التموث بالفطريات.

توجززد فروقززات معجويززة بززين اقطززار المسززتعمرات ولززجفس الدرجززة الح ارريززة

إن عيج ز ز ززات الخب ز ز ززز والص ز ز ززمون المج ز ز ززت ف ز ز ززي كاف ز ز ززة عيج ز ز ززات الطح ز ز ززين

) )25م عم ززا الوس ززطين ال زززرعيين ) (MEAو )( ,(CYAالج ززدول )4

المسزتخدمة ,كاجززت خاليزة مززن التمزوث بالفطريزات ,وهزذه الجتززاع تتفزق مززي

وان هز ززذه الجتز ززاع تتفز ززق مز ززي مز ززا ذك ز زره ) ,(15مز ززن حيز ززث معز ززدل اقطز ززار

ماوجزده ) ,(25مززن ان المعززامالت الح ارريززة التزي تتعززرض لهززا المجتجززات

مس ززتعمرات ال ط ززر  A.flavusالجاميز ززة عم ززا األوسز ززاط الزرعي ززة وتحز ززت

الغذاعية المصجعة من الطحين كالخبز والصمون ت

الدرجات الح اررية اعاله ,وان هذا الفطر المعزول هو .A.flavus

زي عمزا الفطريزات

المموث ززة له ززا .إن تم ززوث الطح ززين به ززذه الفطري ززات ق ززد يك ززون جاتج ززا ع ززن

الجدول ) :(4تأثير درجات الحرارة واألوساط الزرعية عمى نمو عزلة الفطر

إصابة او تمزوث الحبزو المجزت مجهزا او اجز جتيجزة تخززين هزذا الطحزين

 A.flavusالمحمية

او الحب ززو المج ززت عجه ززا تح ززت ظ ززروف ذي ززر ص ززحية ,وه ززذا يتف ززق م ززي

درجات الحرارة

ماوجده ) ,(26مزن إن المحاصزيل الزراعيزة المخزجزة تحزت ظزروف ذيزر

(م)°

لمتموث بالفطريات الخيطية.

5

صحية تكون عر

 -2تشخيص عزلة الفطر  Aspergillus flavusالمحمية

تبززين مززن د ارسززة تش ززخيص عزلززة الفطززر ( A.flavusالمحميززة) اعتم ززادا
عمزا الصززفات المزرعيززة لممسززتعمرات والصززورة المجهريززة لمفطززر ,وكززذلك

MEA
CYA
G25N

25

37

MEA
CYA
G25N

الخميز زرة ) (CYAووس ززط مسز ززتخمص الش ززعير ) (MEAووس ززط جت ز زرات
عم ززا جم ززو عزل ززة الفط ززر  A.flavusالمحمي ززة ,إجز ز ل ززم يحص ززل اي جم ززو
لمفطز ز ززر عمز ز ززا درجز ز ززة ح ز ز ز اررة ) (5م وعمز ز ززا جميز ز ززي األوسز ز ززاط الزرعيز ز ززة

النامية (سم) *

MEA
CYA
G25N

اعتمادا عما تأثير بعض األوساط الزرعية وهي وسط ازبزك ومسزتخمص
الكميسز زرين ) (G25N25%وب ززدرجات ح ارري ززة مختمف ززة ( (37 ،25،5م

األوساط الزرعية

أقطار المستعمرات
 0.5د
 0.5د
 0.5د
 8.0ا
 8.0ا

 3.25ج
5
5.5
 3.0ج

* -1كل معاممة تمثل متوسط ثالثة مكررات ,كل مكرر طبق واحد .

المستخدمة ,في حزين ان الفطزر قزد جمزا عجزد درجزة حز اررة ) )25م وعمزا

 -2القيم التي تشترك بحزرف أبجزدي واحزد أو أكثزر لزيس بينيزا فزرق معنزوي
عند مستوى احتمال . 0.05

جميززي األوسززاط الزرعيززة (الجززدول  , 4الشززكل  ,)2حيززث كززان متوسززط
اقطز ز ززار المسز ز ززتعمرات لمفطز ز ززر  )8.0) A.flavusسز ز ززم عمز ز ززا الوسز ز ززطين

الشكل  :2تشخيص عزلة الفطر ( A.flavusالمحمية) عمى األ وساط الزرعية
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عمز ز ززا وسز ز ززط ( AFPAالجز ز ززدول  ,)5وكز ز ززذلك اظهز ز ززرت العزلتز ز ززان عجز ز ززد

 -3تشخيص عزالت الفطر  A.flavusالفارزة لألفالتوكسين

تززم التأكززد مززن إف زراز عزلتززي الفطززر  A.flavusالمحميززة والمعزززولتين مززن

تجميتهمزا عمزا وسزط Aflatoxin-Producing Ability Medium

العيجتززين ) (7و ) (9وهززي الطحززين األسززمر المحمززي والطحززين األس ززمر

) (APAومي ززا متفمززو ار مزرقززا تحززت األش زعة فززوق البجفسززجية بززالطول
الموجي  365جاجوميتر ،عجد تعري زها لز فزي حجزرة مظممزة (الشزكل )3

اإلي ارجززي لسززموم األفالتوكسززين مززن خززالل إظهارهززا لوجززا برت اليززا مصززف ار

ان عزلزة الفطزر A.flavus
 ،وهزذا يتفزق مزي مزا وجزده ) (21 , 20مزن َ
الفارزة لففالتوكسين تظهر ومي ا متفمو ار تحت األشعة فزوق البجفسزجية

وبراقا في خمفية المستعمرات الجامية عما وسط Aspergillus flavus
( (AFPA) and parasiticus Agarالشزكل  ،)3وهزذا يتفزق مزي مزا

بالطول الموجي  365جاجوميتر(،الجدول .)5

ان العزلة الفارزة لففالتوكسزين لمفطزر A.flavus
وجده ) (27 , 19من َ
تظهززر لوجززا برت اليززا مصززف ار فززي خمفيززة المسززتعمرة الفطريززة عجززد تجميتهززا

الجدول  :5أختبار قابمية عزالت الفطر  A.flavusالمعزولة من عينات الطحين عمى إفراز األفالتوكسين.
لون المستعمرة عمى ظير

التألق تحت األشعة فوق

رقم العينة

مصدرىا

الطبق عمى الوسط الزرعي AFPA

7

طحين اسمر محمي

برت الي اصفر

البنفسجية عمى الوسط الزرعي
APA
وميض ازرق

()+

طحين اسمر إيراجي

برت الي اصفر

وميض ازرق

()+

9
( :)+عزلة قادرة عمى إفراز األفالتوكسين .

إفرازىا لألفالتوكسين

الشكل  :3إفراز عزلة الفطر ( A.flavusالمحمية) لألفالتوكسين عمى وسط  AFPAو APA
مززايكروذرام/كغززم  ،وكززذلك مززي ) ،(5فززي جمهوريززة التشززيك الززذين وجززدوا

 -4الكشززف عززن األفالتوكسززين فززي عينززات الطحززين المسززتخدمة فززي

تمززوث طحززين الحجطزة باألفالتوكسززين بمعززدل ( ،ppb )10-2وكززذلك مززي

الدراسة
اظه ز ز ززرت جت ز ز ززاع الكش ز ز ززف الج ز ز ززوعي والت ز ز ززدير الكم ز ز ززي لس ز ز ززموم األف ز ز ززال

) (28فز ز ززي الربز ز ززاط بز ز ززالمغر  ،مز ز ززن ان طحز ز ززين الحجطز ز ززة كز ز ززان مموثز ز ززا

(األفالتوكسززين) فززي عيجززات الطحززين المسززتخدمة فززي الد ارسززة بت جيززة ال

باألفالتوكسز ززين  B1بمعز ززدل  0.07جز ززاجوذرام/ذ ز زرام .ول ز ززد كاجز ززت عيجز ززات

 ، ELISAإن بعز ززض عيجز ززات الطحز ززين كاجز ززت مموثز ززة باألفالتوكسز ززين،

الطحين األسمر المحمي و األسمر اإليراجي مموثة باألفالتوكسزين ،وذلزك
حتواعهزا عمزا الجخالزة والتزي هززي قشزور الحبزو دون الطحزين األبززيض

وه ززي العيج ززة ) (7م ززن الطح ززين األس ززمر المحم ززي بم ززدار  2ممغ ززم/كغ ززم،

الخ ززالي م ززن الجخال ززة وه ززذه الجت ززاع تتف ززق م ززي م ززا وج ززده ) (29م ززن اجز ز

تميهززا العيجززة ) (9مززن الطحززين األسززمر اإلي ارجززي ،وبم ززدار  1ممغززم/كغززم،

عمميز ززة ت شز ززير حبز ززو الحجطز ززة ادت إلز ززا ت ميز ززل محتواهز ززا مز ززن السز ززموم

هز ززذا وكاجز ززت العيجز ززات ) (1مز ززن الطحز ززين األبز ززيض المحمز ززي (3) ،م ز ززن

الفطريززة ،وكززذلك مززي ) ،(30مززن إن مسززتوت السززموم الفطريززة كززان عاليززا

الطحين األبيض التركي و ) (5من الطحين األبيض المحمزي خاليزة مزن

في الجخالة ،بيجما كان الطحين الجهزاعي (المجخزول) اقزل مسزتوت مزن هزذه

اي تمز ززوث باألفالتوكسز ززين (الجز ززدول  ،(6إن تراكيز ززز األفالتوكسز ززين فز ززي
عيجات الطحين هي

من الحدود المسموح بها عالميا حس

السموم ,بهذا جستجت إن عيجات الطحين األسزمر المحمزي وكزذلك عيجزات

مزا حددتز

الطحززين األسززمر األي ارجززي ,مموثززة بففالتوكسززين  Bولكززن

مجظمززة الصززحة العالميززة ) (WHOكحززد اعمززا مسززموح ب ز فززي اذذيززة

ززمن الحززدود

المس ززموح به ززا عالمي ززا ,ام ززا عيج ززات الطح ززين األب ززيض الترك ززي والطح ززين

الكبار وهي  20ممغم/كغم ) ،)WHO, 2002) (20 ppbوهذه الجتزاع

األبيض المحمي فكاجت خالية تماما من اي تموث باألفالتوكسين.

تتفززق مززي مززا وجززده ) ،(12حيززث فصززل األفالتوكسززين  B1بمعززدل 16.3
جاجوذرام/ذرام من طحين الحجطة ،وكذلك مي ما وجده ) ،(2بزأن طحزين
الحجطز ز ز ززة كز ز ز ززان موجبز ز ز ززا لفحز ز ز ززص األفالتوكسز ز ز ززين  B1بتركيز ز ز ززز 25.62
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 الكشف عن سموم األفال (االفالتوكسين) في عينات الطحين المستخدمة في الدراسة:6 الجدول
)كغم/تركيز االفالتوكسين (ممغم
0

نوعيا ومصدرىا
طحين ابيض محمي

رقم العينة
1

0

طحين ابيض تركي

3

0

طحين ابيض محما

5

2

طحين اسمر محمي

7

1

طحين اسمر إيراجي
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Isolation and Identification of Some contaminant fungi and Detection of
Aflatoxin in flour and produced bread and loaf in Duhok city
Eman A.R. Al-Mazorey , Saleh Easa Mohammad
Biology department , College of Science , Mosul University , Mosul , Iraq

Abstract
This study aimed to isolate and detect some contaminant fungi and its produced mycotoxins on flour and its
produced bread and loaf in Duhok city, Kurdistan Region, Iraq, This study included samples of local and
imported flour (White & Black), and also the produced bread and loaf.
The study showed different species of contaminant fungi , and the fungus Aspergillus flavus was the dominant
fungus, which isolated from both the local black flour and Iranian black flour, and fungus Penicillium sp, which
isolated from both the local white flour and Iranian black flour, then fungus A.niger, which isolated from Iranian
black flour only, and all the samples of produced bread and loaf were free from any contaminant fungi.
Investigation of effect of temperature degrees and cultures media on growth of the isolated fungi from flour
samples, its cultured characteristics and microscopic picture, showed that this fungus is A.flavus, and there are
two isolates (7,9) produced aflatoxin, which are local black flour and black Iranian flour respectively, but agreed
with the allowed limits of World Health Organization.
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