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آفالتوکسین و مدیریت خطر آن در آبزیپروری
زهرا محمودی کیا ،1احمد ایمانی

1

1گروه شیالت و آبزیان ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده

مصرف آبزیان عمدتا به دلیل دسترسی آسان ،ارزش تغذیهای ،اثرات سالمتی آنها ،قیمت مناسب نسبت به گوشت (دام و
طیور) و همچنین عدم وجود بیماریهای مهلکی چون تب برفکی ،جنون گاوی و  ...در سراسر جهان افزایش یافته است.
آلودگی مواد غذایی با مایکوتوکسینها برای سالمت حیوان و در نتیجه انسان یک خطر جدی است .مایکوتوکسینها
متابولیتهای ثانویه قارچی هستند که دارای ترکیب شیمیایی و آثار فیزیولوژیک متفاوتی میباشند .تخمین زده میشود که
ساالنه  52درصد از محصوالت جهان را تحت تاثیر قرار داده و عمال غیر قابل مصرف میکنند .آفالتوکسینها گروهی از
مایکوتوکسینها هستند که سرطانزا ،جهشزا و سرکوبکننده سیستم ایمنی میباشند .آفالتوکسینها از طریق خوراک یا
استنشاق وارد بدن میشوند .بسیاری از مواد غذایی انسان و دام مستعد رشد و تکثیر قارچ میباشند .آفالتوکسینها به وسیله
قارچهایی چون Aspergillus flavusو  A. parasiticusدر اقالم غذایی تولید میشوند و در بافتهای مختلف از جمله کبد،
کلیه ،سیستم ایمنی ،اندامهای تناسلی ،عصبی و گوارشی تجمع پیدا میکنند .البته میزان تجمع آنها در کبد بیشتر است،
بطوری که غلظت این سم در کبد میتواند به  11برابر میزان آن در عضالت برسد .طیف گستردهای از روشهای مدیریت
مایکوتوکسینها بویژه آفالتوکسین وجود دارد ،که شامل مدیریت پیش و پس از برداشت میشوند .در شیوه پیش از برداشت
جلوگیری از صدمات ناشی از حشرات ،گونههای مقاوم به قارچها یا سازگار به شرایط منطقه کشت و مبارزه زیستی متداول
است .در حالیکه در مدیریت پس از برداشت پرهیز از به تعویق انداختن برداشت ،ممانعت از آسیب دیدگی دانهها ،بوجاری،
مدیریت سیوهاها از نظر دما و رطوبت ،ازون درمانی و  ..اشاره نمود .این مقاله به همراه مروری بر تحقیقات منتشر شده پیرامون
سمیت آفالتوکسین در آبزیان و حیوانات تک معدهای بویژه طیور ،راهکارهای مدیریتی جلوگیری از مخاطرات حاصل از این
سموم را بطور خالصه بیان میکند.
کلمات کلیدی :مایکوتوکسینها  ،آفالتوکسینها ،سموم قارچی ،سرطان ،آبزیپروری
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مقدمه

انتظار میرود تا سال  5101جمعیت جهان به  8/5میلیارد
نفر بالغ گردد و تامین مواد غذایی به یک چالش جدی در
دو دههی آینده خواهد بود ) .(FAO, 2014آبزیپروری
تقریبا نیمی از بازار مواد غذایی دریایی جهانی را در اختیار
دارد و با توجه به افزایش تمایل جهانی به مصرف فرآورده-
های آبزیان به دالیلی چون اثر سالمتی آبزیان و همچنین
عدم وجود بیماریهای مهلکی چون تب برفکی و جنون
گاوی ،تقاضا برای آبزیان بیشتری نیز خواهد شد .از آنجا
که ذخایر دریایی از نظر برداشت و تولید دیگر پاسخگوی
نیاز جوامع بشری نیستند ،این تقاضا منجر به توسعه سریع
آبزیپروری خواهد شد .بنابراین باید توجه داشت که
کنترل سالمت غذای ماهی و در نتیجه کیفیت فرآورده
نهایی مورد مصرف انسان از طریق کنترل آلودگی قارچی و
مایکوتوکسینها جهت کاهش زیانهای اقتصادی و به
حداقل رساندن مخاطرات بهداشتی از اولویتهای این
صنعت خواهد بود ).(Barbosa et al., 2013
طی سالهای اخیر تمایل به استفاده از اقالم غذایی گیاهی
بجای منابع حیوانی گران قیمت از جمله پودر ماهی در
غذای دام و آبزیان افزایش یافته است .به همین دلیل خطر
آلوده شدن غذاهای مورد استفاده ،در آبزیپروری ،به
مایکوتوکسینها افزایش یافته است .حتی در صورت
اندازهگیریهای صحیح و برنامههای کنترلی مناسب،
انتخاب مواد خام با کیفیت باال و محتویات غذایی و شرایط
نگهداری مناسب ،تضمین عدم وجود مایکوتوکسینها
بسیار مشکل است ( .)Abdalla, 1997مایکوتوکسینها
متابولیتهای سمی تولید شده توسط گروههای مختلفی از
قارچهای هستند که محصوالت کشاورزی را قبل از
برداشت و یا طی نگهداری آلوده میکنند و میتوان گفت
انسان ،مرغ ،خوک و ماهی را در معرض آلودگی و
مشکالت ناشی از آن نظیر بیماریهای مختلف و سرانجام
مرگ و میر قرار میدهند (.)Zychowski et al., 2013
آفالتوکسینها گروهی از مایکوتوکسینها می باشند که
بیشتر توسط کپکهای جنس آسپرژیلوس)(Aspergillus
و به ویژه گونههای  A. flavusو  A. parasiticusتولید
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میشوند و به علت سمیت زیاد و مخاطراتی که برای
مصرفکنندگان (دام و انسان) در بردارند ،حائز اهمیت
هستند .این سم سرطانزا و در واقع هپاتوکارسینوژن،
موتاژن ،تراتوژن بوده و برای کبد ،کلیه و سیستم عصبی
سمی است ( .)Khan et al., 2001از میان انواع مختلف
آفالتوکسین ،آفالتوکسین  (Aflatoxin B1) B1سمیترین،
فراوانترین و قویترین ترکیب سرطانزای طبیعی تلقی می
شود ) (Williams et al., 2004و در حال حاضر یکی از
مهمترین مایکوتوکسینهای تحت نظارت سازمان غذا و
داروی آمریکا ) (FDAمی باشد .(Celik and Sur,
)2003

آفالتوکسین  B1به شکل بلوری است و در دمای -562
 568درجه سلسیوس که نقطه ذوب آن است تجزیه
میشود .این سم از قویترین مواد سرطانزای
) (Carcinogenکبدی است که تا به حال شناخته شده
است (کرمانشاهی و همکاران .)1086 ،آفالتوکسین در دام
و طیور و آبزیان موجب کاهش سرعت رشد و بازدهی
پایین حیوان میشود ) .(Gallo et al., 2010همچنین
آفالتوکسینها میتوانند موجب اختالل در چرخه تولید
انرژی (سوخت وساز کربوهیدراتها و چربیها) گردند و یا
در تداخل با اسیدهای نوکلئیک ،موجب کاهش تولید
پروتئین در سلولها و سرانجام کاهش سرعت رشد و
بازدهی حیوان شوند .از سوی دیگر سرکوب سیستم ایمنی
(خونی و سلولی) ،تغییر فراسنجههای خونی و بیوشیمیایی
سرم ،نکروز حاد ،سیروز و تومورهای کبدی و در نهایت
مرگ آبزی در گونههای مختلف ماهیان شامل ماهی روهو
) (Labeo rohitaگربه ماهی روگاهی ( Ictalurus
 )punctatusو قزل آالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 )mykissدر پی مصرف جیرههای غذایی آلوده به
آفالتوکسین گزارش شده است ( Mohapatra et al.,
 .)2011سمیت آفالتوکسینها بر روی گونههای مختلف
آبزیان از جمله قزل آالی رنگین کمان ،گربه ماهی
روگاهی ،ماهی تیالپیای نیل ،میگوی موزی سیاه و ...
مشخص شده است ( .)Imani et al., 2018در مورد
آبزیان خطر بروز بیماری در اثر مصرف پودر ماهی آلوده به
آفالتوکسین و بویژه به دلیل افزایش استفاده از مواد غذایی
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با منشا گیاهی از جمله کنجاله پنبه دانه ،بادام زمینی،
ذرت ،سویا و سبوس برنج برای فرموالسیون خوراک آبزیان
وجود دارد (.)Santacroce and Zizzadoro, 2008
طبق بررسیهای میدانی شرکت بیومین در سال 5112
سموم قارچی ( )Mycotoxinsهمچنان یکی از مشکالت
گریبانگیر غذای دام ،طیور و آبزیان به شمار میروند .به
نحوی که از میان  00111نمونه آنالیز شده توسط شرکت
تغذیه دام بیومین 8525 ،جیره غذایی آماده و نمونههای
مواد اولیه غذایی تهیه شده از  60کشور جهان (از ژانویه یا
ژوئن  )5112دارای آلودگی مایکوتوکسینی بودند و دو سم
دیاکسینیوالنول ( )DONو فومنیزین ( )FUMدر آغاز
سیاهه فراوانترین سموم قارچی قرار داشتند .طبق آمارهای
این شرکت این روند طی چهار سال گذشته تکرار شده
است .در قاره آسیا آلودگی با تمامی سموم قارچی روندی
صعودی داشته است ،اما در اروپا میزان آلودگی با
آفالتوکسین ( ،)Aflaزیرالنون ( ،)ZENسم  T2و DON
در فصل نخست سال  5112نسبت به فصل دوم آن
کاهش داشته است (شکل  .)1در آمریکای شمالی نیز
فصل دوم سال با کاهش قابل توجه میزان آلودگی با
 ،Aflaفوزاریوم ( ،)FUMاکراتوکسین  T2 ،)OTA( Aو
 ZENنسبت به سه ماهه نخست سال همراه بود .در
آمریکای جنوبی نیز میزان  FUMدر فصل دوم اندکی
بیشتر بود ،در حالیکه در قاره آفریقا افزایش قابل توجهی
در سطوح آلودگی با مایکوتوکسینها در دو فصل سال
مشاهده نگردید .همبستگی قابل توجهی میان میزان
آلودگی مایکوتوکسینی در جیرههای غذایی آماده و ذرت
ثبت شد ،که میتواند به سهم قابل توجه ذرت در
جیرههای غذایی دام باشد و فراوانترین سموم قارچی
مشاهده شده در ذرت به ترتیب شامل 21( FUM
درصد) 85( DON ،درصد) و  52( ZENدرصد) بود.
همچنین آلودگی با  FUMو  DONبسته به اقلیم منطقه
به ترتیب در مناطق گرمتر و خنکتر مساله ساز هستند.
عالوه بر این  DONبا فراوانی  22درصد و  ZENبا 20
درصد فراوانترین مایکوتوکسین در نمونههای سویا در کل
جهان بودهاند .همچنین سم  Afla ،T2و  FUMبه ترتیب
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دارای  08 ،02و  56درصد فراوانی بودند .میزان آلودگی
مایکوتوکسینی سویا و فرآوردههای آن در آمریکای جنوبی
افزایش قابل توجهی در سال  5112داشت .بیش از سه
چهارم نمونههای مورد مطالعه در فصل نخست سال 5112
دچار آلودگی با دو سم قارچی یا بیشتر بودند ،که
نشاندهنده خطر مضاعف ناشی از چندین سم در
جیرههای غذایی است .آلودگی همزمان با برخی از سموم
قارچی دارای اثر همافزایی است و موجب تشدید آثار سوء
سموم قارچی بر گونه پرورشی میگردد .همچنین سموم
قارچی نوظهوری نیز در گندم ( Enniatinsبا  82درصد
فراوانی) و ذرت ( Moniliformin ،Culmorinو
 Beauvericinبه ترتیب با  25 ،62و  81درصد فراوانی)
گزارش شدهاند .سطح خطر ( )Risk levelبیانگر درصد
نمونههای دارای حداقل یک مایکوتوکسین باالی سطح
آستانهای ( )ppbمیباشد .این سطوح خطر شامل اندک
(کمتر از  15/2درصد) ،متوسط ( 15/2-52درصد) ،باال
( 52-21درصد) ،شدید ( 21-22درصد) و خیلی شدید
(بیش از  22درصد) میباشند .چنین به نظر میرسد که
سطوح خطر شدید و خیلی شدید طی چهار سال گذشته
بسیار فراوان بودهاند (شکل  .)Biomin, 2017 ،1همانطور
که از شکل  5برمیآید ،علیرغم افزایش درصد آلودگی با
 DONو  ،FUMسم آفالتوکسین نیز از فراوانی قابل
توجهی برخوردار است و از مهمترین سموم قارچی
سرطانزا به شمار میرود (.)Biomin, 2017

شکل  :1سطح خطر سموم قارچی در قاره آسیا در
سالهای مختلف (محور افقی سالهای تهیه نمونه
اقالم غذایی و محور عمودی نشان دهنده درصد
نمونههای آلوده است)
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شکل  :2درصد نمونههای آلوده به انواع سموم قارچی در قاره آسیا در سالهای مختلف (محور افقی سالهای تهیه نمونه
اقالم غذایی و محور عمودی نشان دهنده درصد نمونههای آلوده است)

قارچهای مولد این سموم بر روی مواد غذایی و اقالم اولیه
غذایی جهت تولید خوراک (مانند بادام زمینی ،ذرت ،سویا
و گندم) رشد نموده و مصرف غذاهای آلوده به سموم
ناشی از آنها (آفالتوکسین) میتواند موجب بیماری در
انسان یا دام و آبزیان شود ( Razzaghi-Abyaneh,
 .)2013در کنار روند رو به رشد جایگزینی نهادههای اولیه
غذایی دریایی در خوراک آبزیان و حل مشکالت مربوط به
تامین جیرههای غذایی اقتصادی ،احتمال آلودگی
جیرههای غذایی آبزیان با سموم و متابولیتهای قارچی
ناشی از مواد اولیه گیاهی موجود در جیرهها افزایش
مییابد ،که با اهداف توسعه پایدار در این صنعت مغایرت
دارد (.)Hooft et al., 2011

هدف اولیه تغذیه ماهی ،ارائه یک ترکیبی از مواد مغذی
متعادل برای حمایت از نگهداری ،رشد ،عملکرد
تولیدمثلی ،کیفیت گوشت و سالمت حیوانات با هزینه
قابل قبول است ( .)NRC, 1989کیفیت محصوالت مورد
استفاده در خوراک آبزیان پرورشی به یک عاملمحدود
کننده بدل شده است ،زیرا این خوراکها ،بسترهای ایده
آلی برای رشد قارچها هستند .تولید این متابولیتهای
سمی میتواند طی مراحل داشت ،در هنگام ذخیرهسازی
پس از برداشت یا طی فرآوری مواد غذایی رخ دهد
( .)CAST, 2003آلودگی به عوامل متعددی از جمله
شرایط آب و هوایی (بارش ،دما و رطوبت) ،حساسیت
ژنتیکی ،آلودگی قارچی ،نوع خاک ،عوامل تغذیهای و
ذخیرهسازی پس از برداشت بستگی دارد ( Bakan et al.,

عرضه خوراک بر سیستمهای تولید دام و آبزیان سیطره
دارد و هر یک از عوامل تأثیرگذار بر امنیت عرضه خوراک،
محدودیت مهمی برای تولید خواهد بود ).(Bryden, 2012

.)2002; CAST, 2003; Cavaliere et al., 2005
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آخرین اطالعات برآوردی نشان میدهد که زیان مالی
ساالنه ناشی از مصرف خوراک آلوده به مایکوتوکسین در
ایاالت متحده و کانادا در حدود  2میلیارد دالر است
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( .)Marson and Bonin., 2013مقررات نظارتی و
کنترلی مایکوتوکسینها بسیار متنوع هستند ،زیرا به
عواملی چون سمیت هر یک از مایکوتوکسینها و ترکیبات
احتمالی آنها ،کشور ،نوع غالت ،حبوبات ،مواد غذایی و
توزیع جغرافیایی و اکولوژیکی تولید مایکوتوکسینها
بستگی دارد ( .)Biomin, 2011با این حال ،بسیاری از
کشورها از دستورالعملهای CODEX ،ESFA ،FDA
 alimentariusو  ECبرای سطح قابل قبولی از
مایکوتوکسینها استفاده میکنند .این دستورالعمل نشان -
میدهد که سطح قابل قبول آفالتوکسین در خوراک
حیوانات و مواد تشکیل دهنده آن  51ppbاست ،البته این
میزان برای پرورش نشخوارکنندگان ،طیور و راسو ppm
 01میباشد ( .)FDA, 2011aاهمیت مایکوتوکسینها در
حوزه آبزیان و پرورش حیوانات ،ابتدا در اوایل دهه 1261
با شیوع آفالتوکسیکوز در بوقلمونهای جوان در انگلستان
و ماهی قزل آالی رنگین کمان (Onchorynchus
) mykissدر ایاالت متحده کشف شد .در هر دو مورد
منشاء آفالتوکسیکوزیس ،خوراک آلوده به آفالتوکسین
(کنجاله بادام زمینی برای بوقلمون و تخم پنبه برای ماهی
قزل آال) بود (.)Gourama and Bullerman, 1995
اثرات سمی مایکوتوکسین در ماهیان

اثرات سمی مایکوتوکسینها در حیوانات با توجه به نوع و
مقدار سم و دورهای که حیوان در معرض آن قرار دارد،
متفاوت است .همچنین ،حساسیت گونههای مختلف
آبزیان به آفالتوکسین B1بسیار متفاوت است .آفالتوکسین
آثار قابل توجهی بر آبزیان میگذارد؛ به طور مثال موجب
کمخونی ،خونریزی ،آسیب کبدی ،افزایش استعداد ابتال
به بیماریهای عفونی ،سرکوب سیستم ایمنی و در نهایت
افزایش میزان مرگ و میر میگردد ( Santacrose and
 .)Zizzadoro, 2008سموم قارچی همچنین موجب
تخریب ساختار مواد ژنتیکی سلولها و جهشزایی،
عفونتهای پوستی و انواع سرطانها بویژه سرطان کبد
میشود (.)Wang and Groopman, 1999
مایکوتوکسینها دارای طیف وسیعی از اثرات دیگر شامل
آسیب کلیه ،اختالالت گوارشی ،اختالالت تولید مثلی و
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سرکوب سیستم ایمنی بدن میباشند ( Bintvihok et
.)Cagauan et al.,2004; al.,2003

اثر سمی اکراتوکسین  Aحاد است و می تواند منجر به
آسیب های مزمن و اختالل عملکرد کلیه شود .تریکوتسن
میتواند اثرات مزمن در حیوانات ،از جمله سرکوب سیستم
ایمنی بدن را سبب شود .اثر عمده سم زیرالنون سندرم
افزایش سطح سرمی هورمون استروژن ()hyperestrogen
و التهاب واژن و فرج ( )vulvovaginitisاست ،ساختار آن
شبیه به -12بتا استرادیول است (et al., 2013
.)Anukul

مایکوتوکسینها میتوانند منجر به ایجاد بسیاری از
اختالالت از جمله تحریک سلولها و اندامها ،تغییرات
ریختی و در موارد شدیدتر مرگ و میر آبزیان شوند
( .)Deng et al., 2010به این ترتیب ،تلفات آبزیپروری
ناشی از مایکوتوکسینها به دلیل تغذیه با خوراک آلوده
میتواند قابل توجه باشد و در نتیجه موجب زیان اقتصادی
شود .برای مثال ،آلودگی جیرههای غذایی با
مایکوتوکسینها حتی اگر بطور متوسط موجب افزایش 2
درصدی ضریب تبدیل غذایی آبزی گردد ،هزینه تولید
آبزیان  5درصد افزایش خواهد یافت (.)Biomin, 2017
در مطالعات اثرات سمی روی ماهی ،استانداردی برای
مقدار یا زمان قرار گرفتن در معرض سموم قارچی در
دست نیست .در واقع ،اثر سمی مایکوتوکسینها ممکن
است وابسته به نوع و کمیت مایکوتوکسین خوراک باشد.
البته گونه ،جنس و سن حیوان نیز موثر است .پژوهشی
تحت عنوان تاثیر آفالتوکسین بر روی ماهی تیالپیای نیل
) (Oreochromis niloticusکه با دوز 100 μg
 AFB1/kgو به مدت  11هفته و به صورت خوراکی انجام
شد ،نشان داد که این سم باعث کاهش رشد ماهی تیالپیا
نیل شد ) .(El-Banna et al 1992زمانی که ماهی
تیالپیا نیل با دوز 200 ppb AFB/kgو به مدت  11هفته
و به صورت خوراکی مورد تغذیه قرار گرفت ،میزان
هموگلوبین کاهش یافت و تغذیه با این خوراک کاهش
وزن و بقاء را نیز به دنبال داشت ).(Selim et al.,2014
از آثار دیگر سطوح مختلف آلودگی با آفالتوکسین شامل
کاهش هماتوکریت و نکروز کبدی (Tuan et al.,
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آفالتوکسین و مدیریت خطر آن در آبزی پروری

)2002و سرکوب سیستم ایمنی در کپور معمولی میتوان
نام برد (.(Sahoo and Mukherjee, 2001

غذایی آلوده به آفالتوکسین ) (20 ppbحاوی بنتونیت،
بقایای این سم در بافت های مختلف از جمله کبد و کل
الشه قابل مشاهده بوده است.

پس از مصرف جیرههای غذایی آلوده به آفالتوکسین
توسط آبزی ،با توجه به حاللیت باالی آن در چربی ،این
ترکیب براحتی وارد سیستم گردش خون شده و سپس به
کبد منتقل میشود ( .)Santacroce et al., 2008ذخیره
سازی زیستی  AFB1موجود در جیره غذایی به مدت  12و
 51هفته در ماهی تیالپیا مورد مطالعه قرار گرفت.
باقیمانده  AFB1در عضله قابل توجه نبود ،در حالی که
وجود باقیماندههای  AFB1در کبد بطور کامل تایید شد.
پس از  12و  51هفته AFB1 ،باقی مانده در کبد ماهی
تغذیه شده با جیره غذایی حاوی آفالتوکسین ،بیش از
 608میکروگرم در کیلوگرم بود و همچنین  AFB1باقی-
مانده پس از  51هفته دو برابر بیشتر از مقدار مربوطه پس
از  12هفته بود .البته ،باقیمانده  AFB1در بافتهای
زیستی ماهی اغلب گزارش شده است ( El-Sayed and
 .)Khalil, 2009در اکثر این مطالعات سطح AFB1
باقیمانده در کبد بسیار باالتر از عضله بود ( Nomura et
 .)al., 2011این یافته را میتوان چنین تفسیر نمود که
کبد نقش مهمی در متابولیسم  AFB1دارد .برخی
پژوهشگران بر این باورند که باقی مانده  AFB1موجود در
بافتها و اندام میتواند تابعی از دوز و مدت زمان مواجهه
با سم باشد ( .)Bintvihok et al., 2003مقادیر پایین
آفالتوکسین B1برای مدت طوالنی در گربه ماهی روگاهی
آسیبهای بافتی) کبد و کلیه ( شد (Jantratail
باعث
) .and Lovell, 1990مواجهه با آفالتوکسین موجب
تغییرات محسوسی مانند رنگ باختگی کبد ،کبد چرب،
هیپرپالزی ،تغییرات مجاری صفراوی و بروز تومورهای
کبدی در ماهی قزلآالی رنگینکمان شده است .(Hooft
) et al., 2011در مطالعه  Zychowskiو همکاران
)(2013bنیز کمترین میزان شاخص کبدی در تیالپیای
نیل تغذیه شده با خوراک آلوده به آفالتوکسین، B1
مشاهده شد Ellis .و همکاران ) (2000نشان دادند که
یک هفته پس از تغذیه قزل آالی رنگین کمان با جیره

مدیریت آلودگیهای مایکوتوکسینی در خوراک

مخاطرات حاصل از آفالتوکسین
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غذا میتواند در هر مرحله از فرآیند تولید و توزیع آلوده
گردد و مسئولیت اصلی با تولیدکنندگان مواد غذایی است.
مایکوتوکسینها یک گروه از مواد نامطلوب در فرآیند تولید
مواد غذایی و کنترل کیفی آن هستند ،که اغلب نادیده
گرفته میشوند .مایکوتوکسینها میتوانند در طول دوره
رشد گیاهان تولید شوند ،اما عمدتا پس از برداشت
محصول در مزرعه ،از طریق دوره برداشت و ذخیره سازی
باعث آلودگی میشوند .کنترل آلودگی مایکوتوکسین باید
از جایی که دانه تولید میشود آغاز گردد ،اما ضروری است
توجه ویژهای به مراحل پیش و پس از برداشت و
ذخیرهسازی این دانهها داشت .مایکوتوکسینها با چشم
قابل مشاهده نیستند و اغلب دانهها نشانههایی از آلودگی
را نشان نمیدهند ،اما ممکن است به مایکوتوکسینها
آلوده باشند ( .)FAO, 2004, 2007اقدام برای کاهش
خطر آلودگی غالب قبل از برداشت و تولید مایکوتوکسین
باید بر اساس استفاده از بذر سالم حاصل شود به این
معنی که بذر باید عاری از آلودگیهای قارچی ،باکتری یا
ویروسی باشد؛ اجتناب از تنش خشکی  -آبیاری در صورت
امکان ،کنترل حشرات و اجتناب از استرسها میتواند
مفید باشد ).(FAO, 2007
حذف آفالتوکسینهای تشکیل شده در خوراکهای آلوده
یکی ازجنبههای مهم تحقیقات تغذیهای است .روشهای
متنوع فیزیکی ،شیمیایی و زیستی برای از بین بردن
آفالتوکسینها با موفقیت کم به کار گرفته شده است
( .)Pasteiner, 1994یک روش معمول استفاده از مواد
جاذب غیر مغذی در جیره است که با آفالتوکسینها پیوند
ایجاد نموده و جذب آنها را از دستگاه گوارش کاهش
میدهند( .)Jindal et al., 1994تاکنون از زئولیت
طبیعی ،بنتونیت ،آلومینیوسیلیکات هیدراته سدیم -کلسیم
( ،)HSCASدیواره سلولی مخمر و زغال فعال برای کاهش
سمیت آفالتوکسینها در خوراک طیور استفاده شده است

فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته

( .)Huwing et al., 2001برای اینکه یک جاذب بتواند
بطور موفق آفالتوکسینها را از دستگاه گوارش جذب کند،
باید قابلیت باالیی در پیوند شدن به آفالتوکسینها داشته
باشد ( Oguz .)Ramos et al.,1997و همکاران ()5111
در آزمایشی مشاهده کردند که افزودن کلینوپتیلولیت به
جیرهی غذایی طیور موجب کاهش معنیدارمسمومیت با
آفالتوکسین شد و میزان مصرف خوراک و وزن جوجهها
بهبود یافت .همچنین افزودن دیواره سلولی مخمر به جیره-
ی جوجههای گوشتی اثرات مضر آفالتوکسینها بر
عملکرد ،شاخصهای بیوشیمیایی ،خونشناسی و عملکرد
سیستم ایمنی را کاهش داد ( Raju and Devegowda.
.)2000
استراتژیهای نوآورانه مدیریت کاهش آفالتوکسین

طیف گستردهای از روشهای مدیریت مایکوتوکسینها
بویژه آفالتوکسین وجود دارد .بسته به "نوع" یا شیوه
کاربرد ،کنترل زیستی به مدیریت پیش از برداشت قابل
تعمیم است ،در حالی که تکنولوژی رقم بندی ،تیمار با
تابش الکترومغناطیسی ،ازن ( )Ozone fumigationتحت
عنوان عوامل کنترل شیمیایی به مدیریتهای مرحله پس
از برداشت معروف هستند (.)Udomkun et al., 2017
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زمینه قارچهای بیوکنترل غیرتهاجمی که از طریق
استراتژی انحصار رقابتی عمل میکنند ،با موفقیت
محصول زیستی بومی با نام ™  Aflasafeرا آزمایش
کردهاند که میتوان آن را در ذرت و بادام زمینی استفاده
نمود (Bandyopadhyay and Grace et al., 2015
; .)Cotty, 2013این محصول آلودگی ذرت و بادام زمینی
را با آفالتوکسین تا حد  %22-81کاهش داد .محصوالت
™  Aflasafeبرای استفاده تجاری در کنیا ،نیجریه،
سنگال و گامبیا استفاده میشود Aflasafe ™ .حاوی
چهار سویه منحصر به فرد غیر سمزای A. flavus
است(  .)Bandyopadhyay et al., 2016یکی دیگر از
مطالعات در زمینه کنترل زیستی توسط  Anjaiahو
همکاران ( )5116گزارش شده است که از تلقیح سویههای
و
Bacillus
،Pseudomonas
آنتاگونیستی
 Trichoderma spp.در بادام زمینی استفاده شد که
باعث کاهش قابل توجه آلودگی بذر پیش از برداشت با A.
 flavusشد.
باکتریهای اسیدالکتیک

سویههای غیر آفالتوکسینزای  A. flavusبه عنوان یک
کنترل زیستی برای حفاظت از محصوالت در برابر آلودگی
در شرایط مزرعه مورد استفاده قرار میگیرند
( .)Atehnkeng et al., 2014زمانی که تعداد اسپور انواع
غیرسمزا ( )nontoxigenicدر خاک باال باشد ،آنها با
گونههای دیگر ،مولد سم ،برای مواد مغذی ضروری مورد
نیاز رقابت خواهند کرد .عالوه بر این ،تلقیح خاک با سویه-
های غیرتوکسینزا ،دارای اثر انتقال است که محصوالت را
از آلودگی در طول ذخیرهسازی محافظت میکند

فرض بر این است که ترکیبات ضدقارچ و ضدباکتری تولید
شده توسط باکتریهای اسیدالکتیک ( )LABباعث
کاهش تولید سم میشوند Dalié .و همکاران ()5111
گونههای متعلق به جنسهای الکتوکوکوس ،پدیکوکوس،
الکتوباسیلوس و الکتونوستوک که قادر به مهار رشد قارچ-
های سمی بودند ،را شناسایی کردند .عواملی نظیر دوره
انکوباسیون و درجه حرارت ،غلظت نمک خوراکی و
همچنین حضور زایلوز ،هیدرولیزات کازئین و پروتئوس
پپتون بر توانایی مهار  LABدر تولید توکسین موثر
هستند .برای مثال ،کارایی ترکیبات ضدقارچی و تکثیر
 Lactobacillus rhamnosusبعد از افزودن  1و  5درصد
گلوکز و در غلظت  0درصد نمک خوراکی افزایش یافت.

(.)Atehnkeng et al., 2014

رقم بندی

توانایی قارچ برای رقابت با گونههای مرتبط با آن بستگی
به عوامل متعددی نظیر  pHو نوع خاک و نیز دسترسی به
نیتروژن ،کربن ،آب و مواد معدنی دارد ).(Ehrlich, 2014
موسسه بین المللی کشاورزی گرمسیری ) (IITAو وزارت
تحقیقات کشاورزی ایاالت متحده با سایر شرکای خود در

هدف رقمبندی حذف محصوالت کشاورزی با کیفیت
نامطلوب است .به طور معمول رقمبندی ،به ویژه برای
دانهها ،بر اساس تمایز خواص فیزیکی مانند رنگ ،اندازه،
شکل و چگالی صورت میگیرد .طی این مراحل،

کنترل زیستی
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محصوالتی که تحت تاثیر رشد قارچ قرار گرفته باشند ،از
نظر کلیت فیزیکی و تغییر رنگ جدا شده و از میزان
آلودگی محصول قابل ارائه به بازار کاسته میشود
(  Phillips .)Fandohan et al., 2005و همکاران
( )1225اشاره کردند که جداسازی بر اساس شناوری و
چگالی میتواند باعث کاهش  22درصدی میزان
آفالتوکسین در بادامهای زمینی گردد.
تیمار با تابش الکترومغناطیسی

تابش گاما به عنوان یک ابزار موثر برای حفظ کیفیت
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی مورد توجه قرارگرفته
است ( .)Jalili et al., 2010فوتونهای با انرژی باالی
تولید شده توسط یک منبع مولد گاما مانند کبالت 61
برای از بین بردن میکروارگانیسمهای بیماریزا و فاسد
کننده استفاده میشود ( .)Markov et al., 2015تابش
گامابا تعامل انرژی با مولکولهای آب موجود در مواد زیر
پوست و یا مواد غذایی باعث ایجاد رادیکالهای آزاد و
یونهایی میشود که به DNAهای میکروارگانیسمها
حمله میکنند ( .(Da Silva Aquino, 2012با این حال،
کارآیی اشعه گاما بستگی به عوامل بسیاری نظیر تعداد و
نوع قارچ ،زاویه تابش ،ترکیب غذا و رطوبت دارد Iqbal .و
همکاران ( )5110اشاره کردند که دوز  6kGyاز تابش
گاما ،کل آفالتوکسین و محتوای آفالتوکسین B1را در بیش
از  81درصد از کلم بروکلی کاهش میدهد .همچنین،
 Kanapitsasدر  5112نشان داد که تابش گاما در دوز
 11 kGyباعث کاهش تقریبا  62درصدی انباشت اولیه
آفالتوکسین B1در نمونههای کشمش آلوده شده توسط
 A. parasiticusشد Markov .و همکاران ()5112
دریافتند که تابش دوز  11 kGyمیتواند برای کاهش
میزان آفالتوکسین B1به سطح قابل قبول بدون ایجاد
آسیب به حیوانات و سالمت انسان استفاده شود.
تیمار با ازن

ازن ،فرم سه عاملی اکسیژن ) ،(O3یکی از قویترین مواد
ضدعفونیکننده است .به طور مستقیم به عنوان یک عامل
ضدمیکروبی در صنعت مواد غذایی استفاده میشود .به
طور معمول ،ازن میتواند توسط روشهای مختلفی مانند
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تخلیه الکتریکی در اکسیژن ،الکترولیز آب ،فتوشیمیایی و
رادیو شیمیایی تولید شود (.)Inan et al., 2007
یکی از جنبههای مهم جذاب ازن این است در مرحله بعد
از برداشت ،گاز ازن برای جلوگیری از رشد باکتریها
( ،(Karaca and Velioglu, 2014جلوگیری از
پوسیدگی قارچی ( ،)Palou et al., 2002نابود کردن
آفت کشها و باقیماندههای شیمیایی ( Hwang et al.,
 ،)2001قابل استفاده است (.)Young et al ., 2006
مکانیسم ازن در تخریب آفالتوکسین  B1و آفالتوکسین
G1شامل یک واکنش الکتروفیلی در باند  C8-C9دو حلقه
فوران و تشکیل  ozonideاین ترکیبات است که سپس به
مشتقات  monozonideمانند آلدئیدها ،کتونها ،اسیدها
و دی اکسیدکربن تجزیه میشوند ( Agriopoulou et
 Luo .)al., 2016; Chen et al., 2014و همکاران
( )5115تأثیر تیمار ازن را در تخریب آفالتوکسین B1در
ذرت بررسی کردند و دریافتند که مسمومیت با ذرت آلوده
به آفالتوکسین  B1از طریق تیمار با ازن کاهش می یابد.
عوامل کنترل شیمیایی

 Jaliliو  )5115( Jinapاثر هیدروسولفیت سدیم
) (Na2S2O4و فشار را بر کاهش آفالتوکسین در فلفل
سیاه بررسی کردند .این مطالعه نشان داد که استفاده از
 Na2S2O4 ٪5تحت فشار باال منجر به کاهش قابل توجه
آفالتوکسین  ،B1آفالتوکسین  ،B2آفالتوکسین  G1و
آفالتوکسین  G2بدون آسیب به الیه بیرونی فلفل سیاه
شد .با این وجود آفالتوکسین  B2در برابر تیمار اعمال
شده مقاومتر بود .همچنین ،تنفس حشرات باعث افزایش
درجه حرارت و رطوبت دانهها میشود که شرایط مطلوب
برای رشد قارچی را فراهم میکند Zhang .و همکاران
( )5115فناوری جدیدی به نام( electrolyzed
 )oxidizing waterرا ارائه دادند که یک راهحل
الکترولیتی است که توسط دستگاه الکترولیز با غشای
تبادل یونی حاصل میشود ،همچنین Kohiyama ،و
همکاران ( )5112اثرات مهارکننده اسانس Thymus
vulgarisرا در رشد قارچ  A. flavusو تولید آفالتوکسین
نشان دادند.

فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته

استفاده ازآنتیاکسیدانها

درسالهای اخیر افزایش عالقه به استفاده از آنتیاکسیدان-
ها در برابر مسمومیت آفالتوکسین مشهود است ،چرا که
آفالتوکسین به القاء تولید اکسیژن فعال و تنش اکسیداتیو
کمک میکند .رادیکالهای آزاد به عنوان یکی از
مکانیسمهای زیربنایی ایجاد آسیب های سلولی وDNA
پیشنهاد شده اند ( .)Yang et al., 2000در زمان سوخت
و ساز طبیعی سلولها ،رادیکالهای آزاد تولید میشوند.
رادیکالهای آزاد ،مولکول و یا بخشهای مولکولی شامل
یک یا چند الکترون جفت نشده دراوربیتال اتمی یا
مولکولی هستند .احیاء متوالی مولکول اکسیژن منجر به
شکلگیری یک گروه از گونههای اکسیژن فعال نظیر آنیون
سوپراکسید ( ،)O2-پراکسیدهیدروژن ( )H2O2رادیکال
هیدروکسیل ( )OHو اکسیژن میشود .الکترون جفت
نشده رادیکالهای آزاد دارای میل ترکیبی زیادی با
مولکولهای مجاور مانند چربیها ،پروتئینها و
کربوهیدرات ها هستند و به عنوان علت اصلی آسیب
سلولی مطرح هستند ( .)Halliwel, 2000آفالتوکسین به
سرعت در دستگاه گوارش با انتشار غیر فعال جذب شده و
به کبد منتقل میشود .در کبد ،آفالتوکسین  B1توسط
آنزیم سیتوکروم  P450متابولیزه و به اگزو  -9-8اپوکسید
( )AFBOتبدیل میگردد .این اپوکسید به راحتی به
موقعیت  N7گوانین متصل میشود و به شکل ترکیب
 AFB-DNAدر میآید که مسئول اثر جهشزا ییو
سرطانزا یی آفالتوکسین استاین ترکیب همچنین بسیار
فعال بوده و سبب تولیدگونههای اکسیژن فعال مانند آنیون
و
هیدروژن
پراکسید
سوپراکسید،
رادیکال
هیدروپراکسیدهای چربی میگردد ،که خود پیش سازهای
رادیکال هیدروکسیل میباشند .رادیکالهای هیدروکسیل
میل ترکیبی زیادی با  DNAو در نتیجه جهشزایی دارند
(.)Ozen et al., 2009
توصیه های ترویجی

از عمده راهکارهای پیشنهادی متخصصین شرکت بیومین
برای کاهش خطر ناشی از سموم قارچی پرهیز از جیره-
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های غذایی آلوده و همچنین توجه ویژه به شرایط
نگهداری مواد غذایی است .با این حال علیرغم تالشهای
زیاد برای جلوگیری از بروز سموم قارچی ،این سموم
همچنان مسئله ساز هستند و راهبردهایی نظیر جذب یا
غیرفعال کردن سموم در دستگاه گوارش جانوران قابل
اعتمادترین ،مطمئنترین و موثرترین شیوهها به شمار
میروند (.)Biomin, 2017
روشهای شیمیایی به عنوان استراتژی اصلی جهت خنثی
سازی به کار میروند .مواد مختلف شیمیایی جهت غیرفعال
کردن آفالتوکسینها مورد آزمایش قرارگرفتهاند .مواد
جاذب غیرآلی که به جاذبهای شیمیایی معروف هستند به
خوراک دام اضافه میشوند .برای مثال ،موادی مانند مانان
اولیگوساکارید که از سلولهای مخمر حاصل میشود ممکن
است در کاهش اثرات سم تاثیر داشته باشد .بههرحال مواد
فوق به عنوان مواد افزودنی ضد آفالتوکسین درکشور آمریکا
شناخته شدهاند .باکتریهای پروبیوتیک مانند باکتریهای
اسیدالکتیک ) (LABمیکروارگانیسمهایی هستند که
مصرف آنها بدن را در برابرعوامل جهشزای موادغذایی از
جمله آمینهای هتروسیکلیک ،نیتروزآمینها و
آفالتوکسینها حفاظت میکند و نویدبخش سالمتی
هستند .از خاصیت جذب آفالتوکسین توسط باکتریهای
اسیدالکتیک بعنوان اختصاصیترین روش سم زدایی
محصوالت غذایی میتوان نام برد .پروبیوتیکها عالوه بر
تعدیل سیستم ایمنی میتوانند در سمزدایی موادغذایی نیز
بکار روند( .)Ahlberg et al., 2015که چشم انداز
جدیدی در ارتباط با پروبیوتیکها در صنعت آبزیپروری
محسوب میشود .استفاده از عوامل شیمیایی مانند اسید
سیتریک و اسیدالکتیک ،پراکسید هیدروژن و گاز ازن در
کنار روشهای دیگر مانند جذب سموم در سطح مواد
معدنی و آلی ،کنترل زیستی به کمک سویههای غیرسم-
زای قارچها  ،تخمیر و آمونیاسیون نیز میتواند شیوههای
مناسبی باشند که البته نیازمند بررسی و پژوهشهای
زیادی در کشور جهت بهینه سازی آنها برای تهیه
خوراک آبزیان ایمن و سالم است(.)Pankaj et al., 2018
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Abstract
Seafood consumption is increased mainly due to its availability, nutritional value, health benefits,
reasonable price in comparison to livestock and poultry and finally lack of fatal diseases such as BSE
(bovine spongiform encephalopathy) and FMD (foot and mouth disease) risk. Food contamination
with mycotoxins is a serious setback to animal health and performance with subsequent health issues
to animal protein product consumers. Mycotoxins are secondary fungal metabolites with different
chemical charactristics and physiological effects. It is estimated that 25% of the world's agricultural
products are annually affected and practically become useless. Aflatoxins are a group of mycotoxins
with carcinogenic and immunosuppressive effects. Aflatoxins can transfer to body through food/feed
and also via inhalation. Human and animal food/feed ingredients are susceptible to fungal colonization
and growth. Aflatoxins are mainly produced by fungi species such as Aspergillus flavus and A.
parasiticus. They concentrate in various tissues including liver, kidney, immune system, genital
organs, nervous system and gastrointestinal tract. Certainly, they are considerably accumulated in the
liver, for instance the hepatic concenteration of aflatoxin would be 10 times higher that its mascular
concentration. Various risk management approaches have been proposed to deal with mycotoxins
expecially aflatoxin contamination of feed ingredients, mainly including at-harvest and post harvest
managemnets. In at-harvest method mostly avoiding insect damage, choosing varieties resistant to
fungal diseases and well-adapted to growing area and biological control are addressed. However,
avoiding delayed harvest, avoiding grain kernel damage, grain sorting, managing temperature and
humidity of silos and ozone treatment and etc. are mainly considered in post harvest management of
feed ingredients . This review summarizes the management strategies for preventing the toxicity of
aflatoxin in aquaculture along with reviewing existing literature on the toxicity of aflatoxin in
aquaculture animal and other monogastric animals expecially poltury.
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