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  چکیده

از  از قدیم االیام در محصوالت غذایی  به طور گسترده ای در کشور ما رایج بوده است.افزودنی اهان استفاده از گیهدف : 
سرطان ناشی از آنها  به عنوان یک چالش مهم در این عرصه همواره بیماری و طرفی رشد قارچ های توکسین زا و خطر بروز 

 مطرح می باشد.

 روش: 

و پس شد انتخاب وگلپر معطر شامل زیره سبز،آویشن شیرازی،رازیانه تعدادی از گیاهان و جدید با استفاده از منابع طب سنتی 
با استفاده از روش ماکرودایلوشن اثرات ضد قارچی گیاهان مذکوربر روی سوش از گیاهان مورد بحث از عملیات اسانس گیری  

 مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت. قارچی های بیماریزا و توکسین زا 

 یج وبحث:نتا

در این تحقیقات نتایج بدست آمده نشان داد که گیاهان مورد بررسی دارای اثرات ضد قارچی قوی می باشند.همچنین 
 . می باشندتری نسبت به بقیه موارد  مشخص گردید که  زیره سبز و آویشن شیرازی دارای اثرات ضد قارچی قوی

 نتیجه گیری کلی:

نسبت به جلوگیری از رشد  یی خاصالزم است تا با تدابیر،با توجه به نقش میان وعد ه های غذایی در سالمت افراد جامعه 
 بعمل آید.اقدام موثری و تولید انواع توکسین های قارچی قارچ های توکسین زا 

  یری از تولید سموم مورد بحث باشد.جهت جلوگ عملی افزودن گیاهان رایج در طب سنتی می تواند یکی از این راه کارهای 



 واژه های  کلیدی:

 قارچ های توکسین زا ، وعده های غذایی، طب سنتی

 

 مقدمه

در تهیه بیشتر محصوالت غذایی ، دارویی ، آرایشی و بهداشتی از افزودنی های شیمیایی متعددی استفاده می شود که اگر به 
یا در  و به نام بعضی از این ترکیبات شودتوجه  هشد چسب این محصوالت درج فهرست ترکیبات تشکیل دهنده که روی بر

به طور معمول این افزودنی ها برای افزایش کیفیت و بخصوص . مبعضی موارد اصطالح افزودنی های مجاز برخورد می کنی
نی که مصرف می شود در کیفیت ماندگاری محصوالت اضافه می شود ؛ اما نکته مهم این است که مقدار ترکیبات و مواد افزود

در گذشته بیشتر غذاها به طور مستقیم از منابع طبیعی تولید و مصرف می شد و اغلب  .محصول اهمیت فوق العاده ای دارد
بدون هزینه های جانبی به دست مصرف کننده می رسید، اما امروزه برای تهیه محصوالت غذایی در کارخانه های صنایع 

اگر چه مصرف کنندگان خواهان کاهش . های شیمیایی و مواد نگهدارنده ضدمیکروبی استفاده می شودغذایی از افزودنی 
افزودنی های مواد غذایی هستند، اما متخصصان با توجه به امکان زنده ماندن و تکثیر میکروب های بیماری زا در مواد غذایی 

 اجرایی مناسب نقش مفیدی در تامین ایمنی مواد غذایی دارند معتقدند این ترکیبات نگهدارنده ضد میکروبی همراه با عملیات

. 
غذا و بعلت رشد سریع و اسپور فراوان دائماً می باشند. این عوامل   یکپکقارچ های یکی از عوامل آلوده کننده  مواد غذایی 

انتشار وسیعی داشته و در همه جا یافت می شوند. اسپور آنها بوسیله حشرات، انسان، پرندگان،  . لذاسازند  محیط را آلوده می
حیوانات، باد و آب دائماً در حال انتقال است . هرگاه شرایط محیط مناسب باشد به سرعت رشد می کنند و سریعاً تولید اسپور 

سردخانه ها، رستورانها، آشپزخانه ها و ، و در انبارهای مواد غذایی  دهمی نمایند. این اسپورها با کمترین جریان هوا پراکنده  ش
گردند. خرابی و فساد سبب آلودگی مواد غذایی می توانند  لذا به سهولت .  یافت می شوند فراوانبه صورت سیلوی غالت 

ها و سموم آن یکپکارچ های قغالت در اثر  %20های قارچی بسیار بوده و حداقل  غالت و فرآورده های آنها در اثر آلودگی
  [1,2]خراب و غیر قابل مصرف می گردد

مایکوتوکسین ها بعنوان محصوالت متابولیکی ثانویه . ها بنام مایکوتوکسین شناخته می شوند سموم تولید شده توسط قارچ
د و بطور معمول البته شناخته می شوند این بدان معنی است که این مواد نقش خاصی در متابولیسم طبیعی و رشد قارچ ندار

میتوان به  گونه های مهم تولید کننده مایکوتوکسیناز. های درحال رشد تولید می شوند  نه کامال انحصاری توسط قارچ
  . [3, 2] اشاره کردپنی سیلیوم  و فوزاریوم آسپرژیلوس، 

 ها روش و مواد
 

 قارچ سوشتهیه 

 صنعتي و علمي هاي ش پژو سازمان زا بیماري هاي قارچ و باكتري كلكسیون مركز ازسوش  قارچ های آسپرجیلوس  

 . شد خريداري ايران

 Aspergillus fumigatus (A. fumigatus) PTCC 5009, Aspergillus flavus PTCC 5006, Aspergillus niger 

PTCC 5011, Aspergillus terreus PTCC 5267, Aspergillus ochraceus PTCC 5017, Aspergillus nidulans 

PTCC 5014  
 

از آزمايشگاه قارچ شناسی دانشگاه تهران جدا و مورد نیزسوش قارچ های توکسین زا و غیر توکسین زا ی فوزاريوم 
 .شناسايی قرار گرفت

 گیاهان آوري جمع نحوه

 قانون، گیاهي، معارف االدويه، مخزن نظیر سنتي طب كتب و دارويي گیاهان متون از استفاده با حاضر تحقیق در



 ابتدا در .شد پرداخته باشند، خوبي میكروبي ضد اثرات داراي احتماالا  كه گیاهاني بررسي به ... و درماني گیاه راهنماي

 شده ذكر متون باشند،از باكتريايي، ضد قارچي، ضد اثرات داراي شد مي داده احتمال كه گیاهاني فن، اساتید مشورت با
بوده  میكربي ضد اثراتکه احتمال داده می شد دارای  گیاه 4 تعدادلیست  اين ازسپس .شد تهیه آنها از لیستي و استخراج

آويشن  در طی بررسی بعمل آمده گیاهان وبدين ترتیب [4,5,6,7].شدند انتخاب بودن دسترس درو بوميبه لحاظ و
 . [8,9,10,11,12]انتخاب گرديدندشيرازي،  زيره سبز، رازيانه و گلپر  

 اسانس تهیه روش

 رایا برگ گیاه  هداناز گرم صد مقدار [13] . گرفت انجام (Hydrodistilation)آب با تقطیر روش به اسانس تهیه

 از پس و ریخته)بریتانیا دارونامة مدل کلونجر ( گیری دستگاه اسانس ژوژه بالن داخل به و کرده خرد برقی با آسیاب

 برقرار تقطیر جریان ساعت دو مدت به تا کرده راروشن دستگاه ، مقطر آب لیتر میلی صد هفت دن کر اضافه

 .شد نگهداری یخچال در زمان استفاده تا رنگی شیشه در اسانس گیری، اسانس اتمام از پس.شود
 ( NCCLS macrodilution methodسازی در براث )آزمایش رقیق

 . [14]تعیین گردید گیاهاناسانس  1(MICمهارکنندگی رشد قارچ )ای حداقل غلظت با استفاده از روش استاندارد رقت لوله 
 

 های آماریروش

محاسبه شد. سپس با استفاده  Mean ± SEM جهت بدست آوردن نتایج یکسان،آزمایشات سه بار تکرار شده ونتایج براساس
 بدست آمد. P<0.05ها در حیطه نتایج مورد بررسی قرار گرفته و معنادار بودن جواب   t-testاز آزمون 

 نتایج : بحث و

 .شوند می ها میکروارگانیسم رشد مانع ها ادویه از برخی . باشد می طعم ایجاد غذایی ماده به ها ادویه افزودن از اصلی هدف

 نیز ها ادویه خود .باشد می غذایی سنتتیک افزودنیهای از تر مطلوب گیاهی منشا با طبیعی های ادویه کننده مصرف برای

  [11, 9].هستند هایشان عصاره از مؤثرتر
برعلیه قوی  قارچیدارای اثرات ضد  و گلپر رازیانه  گیاهان  آویشن شیرازی،  زیره سبز،اسانس که  داد نتایج این بررسی نشان 

 ویشنآغلظت اسانس میانگین حداقل به طوریکه (.  P<0.05)سوش های توکسین زا وغیر توکسین زای فوزاریوم می باشند
میلی  185.3تا میلی گرم/میلی لیتر 159(، زیره سبز ) میلی گرم/میلی لیتر 165.4تا  میلی گرم/میلی لیتر 88.9) شیرازی

میلی گرم/میلی  753.5( و برای گلپر) میلی گرم/میلی لیتر 532.9تا  میلی گرم/میلی لیتر 496.4(، رازیانه )گرم/میلی لیتر
همچنین حداقل غلظت ممانعت از رشد اسانس زیره سبزدر خصوص  ( بدست آمد. میلی گرم/میلی لیتر 1492.6تا  لیتر

 .(P<0.05)( ارزیابی شد میلی گرم/میلی لیتر 74تا  میلی گرم/میلی لیتر 0.3 )سوش های آسپرجیلوس از

 نتیجه گیری:

سمومیت مرمن ، خاصیت مایکوتوکسین ها چهار نوع اصلی از مسمومیت را موجب می شوند که عبارتند از مسمومیت حاد ، م
جهش زایی و ناقص الخلقه زایی. اصلی ترین اثر شرح داده شده برای مایکوتوکسیکوز حاد بر جای گذاشتن آثار سوء بر کبد و 

کلیه می باشد که ادامه آن موجب مرگ می شود . بهر ترتیب برخی از مایکوتوکسین ها بطور اولیه در امر سنتز پروتئین 
و به این ترتیب موجب حساسیت پوست ، نکروز و یا تضعیف سیستم ایمنی می شوند. گروهی دیگر از دخالت می نمایند . 

های مداوم در حیوانات شده  مایکوتوکسین ها بعنوان نوروتوکسین عمل می نمایند و ممکن است در مقادیر کم موجب لرزش
 . [1,2]اما فقط مقادیر زیاد موجب آسیب مغزی دائم و یا مرگ می شوند

                                                           

MIC = Minimum Inhibitory concentration 1 



آثار بلند مدت بلعیدن مقادیر اندک مایکوتوکسین متفاوت است . اصلی ترین اثر مزمن بسیاری از مایکوتوکسین ها ایجاد 
را تحت تاثیر قرار می دهند و به این ترتیب آثار موتاژنیک و  DNA سرطان به ویژه در کبد است . برخی از سموم همانند سازی

 [1]. یا تراتئوژنیک باقی می گذارند

با توجه به نقش میان وعد ه های غذایی در سالمت افراد جامعه ،الزم است تا با تدابیری خاصی نسبت به جلوگیری از رشد  ذال
 قارچ های توکسین زا و تولید انواع توکسین های قارچی اقدام موثری بعمل آید.

  لوگیری از تولید سموم مورد بحث باشد.افزودن گیاهان رایج در طب سنتی می تواند یکی از این راه کارهای  عملی جهت ج

بعنوان مثال افزودن گیاهان مورد بحث به صورت چاشنی و ادویه جات در غذا ها و ترشیجات به صورت سنتی از قدیم در 
.لذا شایسته است تا با تحقیقات گسترده تر جهت شناسایی مواد موثر در گیاهان مورد فرهنگ ما ایرانیان مرسوم بوده است

 سایر گیاهان دارای اثرات مشابه اقدامات مفیدی جهت کاهش زیان های ناشی از قارچ های توکسین زا بعمل آوریم. بحث و
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