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الكشف السريع لعزالت  Aspergillus flavusالمنتجة لسموم االفالتوكسين
باستعمال األشعة فوق البنفسجية  UV lightوعلى أوساط زرعية مختلفة

شيماء إسماعيل كاظم*

خالد عبد الرزاق حبيب*

استالم البحث  ،4حزيران1011 ،
قبول النشر  ،11نيسان1012 ،

الخالصة:
شملت الدراسة التحرر نرع نرزال ال رر Aspergillus flavusالمنتجرة لسرا ااتالكويسريع المراتلرة لحبرو
الرز األمريكي والذرة الص راء المبانة تي األسواق المحلية مع خالل الكشف السريع ننها باستعمال األشعة توق
البن سجية  UV lightوب ول موجي  263نانوميتر وباستعمال أوساط زرنية مختل ة هي Potato Dextrose
 (PDA) Agarو (YEA) Yeast Extract Agarو (COA) Coconut AgarوCzapek Dox Agar
). (CDAشخصت  101نزلة ت رية تي نينال الرز األمريكي المستورد و 141نزلة ت رية تري نينرال الرذرة
الص راء ،يران نردد األجنرال ال ريرة المراتلرة للحبرو  4اجنرال و 1أنرواع كمثلرت األجنرال ال ريرة بكر مرع
. Aspergillus ,Fusarium ,Neurospora ,Penicilliumيران الجرن  Aspergillusهرو السرا د تري
جميع نينال الرز األمريكي إذ سج أنلى نسربة وجرود بل رت  %0.41إمرا كررددف تلرد يران  %11.13إمرا نينرال
الذرة الص راء تلرد يران ال رر Neurosporaهرو األيثرر وجرودا واألنلرى كررددا إذ بل رت نسربة وجرودف %1.01
وكرددف. %11.13يما أظهرل النتا ج بان  10نزلة  A. flavusمع أص  30نزلة لها اللابلية نلى إنتاج سموم
ااتالكويسيع يما أظهرل النتا ج بان أتض وسط للكشف نع إنتاج السا هرو وسرط  )COAيلير وسرط )(PDA
ثا وسط ). (YEAإما أتض درجة حرارة لنمو العزلة  A. flavusوإنتاج السا تلرد يانرت 23م ˚ وأتضر مردة
حضع للنمو وإنتاج السا يانت  1أيام.
الكلمات المفتاحيةAspergillus flavus, Rice, Aflatoxins, UV, corn:

المقدمة:
ال را رررق للكشرررف نرررع وجرررود ال ريرررال المنتجرررة
لسموم ااتالكويسيع تي األغذية الملوثة.
إذ إن لي لجميع سالال ال  Aspergillusاللدرة
نلى إنتاج هذف السرموم ،وهرذا يت لرب إجرراء العديرد
مررع التلنيررال للتحررر والكشررف نررع ال عاليررة السررمية
لالن ان الملوثة لل ذاء]. [5
هنالررط طرا ررق مختل ررة للكشررف نررع وجررود العررزال
ال ريررة الملوثررة للحبررو يال ريلررة المباشرررة الترري
كعتمد نلى تحص الحبرو برالعيع المجرردة ومرع ثرا
استعمال المجهر الضو ي للكشف نع وجرود ال رزل
ال ر لل ر  [6] A.flavusيمرا يمكرع اسرتعمال
ال حص المباشرر باألشرعة تروق البن سرجية ) (UVإذ
وجررد إن الحبررو ننررد كعرضررها لإلصررابة بررال ر
 A.flavusكظهرررر كاللرررا اصررر را مخضررررا كحرررت
األشررعة ترروق البن سررجية وقررد انتمرردل هررذف ال ريلررة
بوصرررر ها تحصررررا مباشرررررا للكشررررف نررررع الحبررررو
المتعرضة لإلصابة بال ر ]. [7
امررا طريلررة الررزرع المباشررر للحبررو نلررى أوسرراط
غذا ية خاصة تريمكع الكشرف بوسراطتها نرع وجرود
ال ر خالل  1-3أيرام وكتراثر هرذف ال ريلرة بعرامليع
هما درجة الحرارة ومدة الحضع ]. [8
لررذا هرردتت هررذف الدراسررة إلررى الكشررف نررع العررزال
المنتجة لسموم ااتالكويسيع تي حبو الرز والذرة

يعرررد الررررز  (Rice) Oryza sativa L.مرررع
محاصرري الحبررو المهمررة ترري العررالا والعررراق اذ
يشررك الوجبررة ال ذا يررة الر يسررة أليثررر مررع نصررف
سركان العرالا ] .[1يمرا كعرد الرذرة Zea maize L.
) (Cornواحدة مع أها مجاميع الحبرو تري العرالا
التي كستعم غذاء لإلنسان والحيوان و لهرا منتجرال
صنانية نديدة مث نشا الذرة)]. [2
كتعرض الحبو ومنها الرز والذرة الص راء لنشاط
العديررد مررع ال ريررال ترري الحلرر وخررالل نمليررال
الحصرراد وترري أثنرراء النل ر وننررد الخررزن قب ر وبعررد
إجرررراء العمليرررال التصرررنيعية نليهرررا ،وكختلرررف هرررذف
ال ريال يما ونونا باختالف الظرروف البيييرة مرع
درجة حرارة ورطوبة ]. [4,3
ويعررررررررد ال ررررررررر  Aspergillus Micheliمررررررررع
ال ريال التي كسبب أضرارا يبيرة لحبو الررز ،
الحن ة ،الذرة ،تول الصويا والل ع .ككمرع خ رورة
هرررررذا ال رررررر بانتاجررررر ايضرررررال ثانويرررررة كعررررررف
بااتالكويسررررينال ) (Aflatoxinsالترررري كنررررتج مررررع
اانرررررررررررررواعA.parasiticus,A.flavus
و.[5] A.nominus
ولكون هذف ااتالكويسينال ذال سمية نالية وتعالية
مسرررطنة ،لررذا جرراءل الحاجررة لت رروير العديررد مررع
*يلية العلوم للبنال /جامعة ب داد
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يمرررا كرررا حسرررا النسررربة الميويرررة لكررر مرررع الترررردد
والوجررررود لكرررر ااجنررررال المعزولررررة والمشخصررررة
وبحسب المعادال ااكية [16 ]-:

تي األسواق المحليرة ب ريلرة مبسر ة انتمردل نلرى
اسررتعمال أنررواع مررع األوسرراط الزرنيررة الترري كح ررز
إنترراج سررموم ااتالكويسرريع والكشررف ننهررا باألشررعة
تروق البن سرجية باسرتعمال جهراز (UV monitor
وب رررررول مررررروجي  263نانوميتر،ومعرترررررة درجرررررة
الحرارة ومدة الحضع المثلى للنمو وإنتاج السا.

) (frequencyنددالعزال لك جن
التردد 100×--------------------------- = %
ندد العزال لك ااجنال

المواد وطرائق العمل :
 -1كحضير األوساط الزرانية  -:حضرل األوساط

) (occurrenceندد النماذج التي كحتو الجن
التواجد100×-----------------------------= %
العدد الكلي للنماذج

الزرانيررررة ) (PDAو) (CDAو) (YEAبحسررررب
كعليمال الشرية المجهزة ) (Oxoidونلمت بجهاز
الموصرررردة كحررررت ضرررر ط  13بررررار انج 1وحرررررارة
111م˚لمررردة  13دقيلرررة  ،إمرررا وسرررط ) (COAتلرررد
حضررر برروزن  100غرررام مررع مسررحوق جرروز الهنررد
ومجانست مع  200مليليترر مرع المراء الحرار ورشر
خررالل ق عررة مررع الشرراح وأيم ر حجررا الراش ر إلررى
 200مليليتر ثا أضيف ل مادة اايار بنسربة %1.3
ثا نلا بجهاز الموصدة كحت ظروف التعليا السابلة
ن سرررها] . [9وبعرررد انتهررراء نمليرررة التعلررريا كرررا كبريرررد
األوسرراط إلررى  43م˚ ثررا أضرريف المضرراد الحيررو
chloramphenicolلمنرررع نمرررو البكتريرررا ] [10ثرررا
وزنت األوساط باطباق بتر معلمة لتتصلب .
-1جمررع العينررال-:كررا الحصررول نلررى نينررال الرررز
المستورد األمريكي) والذرة الص راء مع األسرواق
المحليررة لمدينررة ب ررداد وبكميررة 1ي ررا لكرر نمرروذج،
وضعت جميع العينال تي أييرال مرع البرولي اثيلريع
واحكررا غللهررا  ،نللررت إلررى المختبررر جررراء نررزل
وكشررخيص ال ريررال وكلرردير العرردد الكلرري لهررا  ،ثررا
خزنت العينال بدرجة حرارة المختبر 13م˚) .

-4الكشف نع نزال  A. flavusالمنتجة لسموم
ااتالكويسيع-:
كا الكشف نع العزال المنتجة لسا ااتالكويسيع
باستعمال جهاز ) (Ultra Violet monitorاذ
زرنت العزال المشخصة نلى أربعة أنواع مع
األوساط الزرانية هي ) (PDAو )(YEA
و ) (CAMو ) (CDAوحضنت لمدة  1أيام
بدرجة حرارة 12م˚وبعد انتهاء مدة الحضانة
نرضت األطباق لألشعة توق البن سجية (UV.
) Lightوب ول موجي  )263نانوميتر إذ إن
إنتاج سا ااتالكويسيع يعتمد نلى وجود حللة
مضيية مع ضوء ازرق امع أو ضوء ازرق
مخضر حول المستعمرة النامية نند مشاهدكها كحت
األشعة توق البن سجية]. [17
-3كا اختيار اي ا العزال المنتجة لسا ااتالكويسيع
لدراسة كاثير ي مرع درجرة الحررارة ومردة الحضرع
ترري النمررو وإنترراج السررا ،واختيررر وسررط ال)) PDA
للليام بهذف التجار .
أ -درل كاثير درجال حررارة مختل رة كراوحرت
برررررريع 10و13و20و23و) 40م˚ ،أذ كمررررررت
كنميرررة العزلرررة المنتجرررة للسرررا نلرررى وسرررط (
) PDAتي درجال الحررارة المختل رة ومردة
حضع  1أيام  ،ثا قيست أق رار المسرتعمرال
الناميررررة واختبررررر إنترررراج السررررا لكرررر معاملررررة
وسجلت النتا ج.
 درل كرراثير اوقررال حضررع مختل ررة كراوحررتبررريع 1و2و4و3و6و)1أيرررام .إذ كمرررت كنميرررة
العزلررة المنتجررة للسررا نلررى وسررط )) PDA
وبدرجرررررة حررررررارة 20م˚واوقرررررال حضرررررع
مختل ة ،ثا قيست أق ار المسرتعمرال الناميرة
واختبرررر إنتررراج السرررا لكررر معاملرررة وسرررجلت
النتا ج.

-2نزل وكشخيص ال ريرال-:اكبعرت طريلرة ][11
أذ كررا اخررذ  100حبررة مررع يرر مررع نينررال الرررز و
نينال الذرة ونلمت س حيا بمحلرول هرايبويلورال
الصوديوم بترييرز %1لمردة دقيلتريع  ،بعردها رتعرت
الحبو وغسلت ثالث مررال بالمراء المل رر المعلرا
ثررررا ج ررررت باسررررتعمال ورق النشرررراف المعلررررا ][12
ووزنت نلى اطباق بتر قيرال  1سرا وبواقرع 3
حبال لل بق الواحد لحبو الذرة و 10حبال للررز
 ،أجريررت هررذف ال ريلررة باسررتعمال وسررط مسررتخلص
الب اطررا ) (PDAوحضررنت األطبرراق كحررت درجررة
حرارة  )12م˚لمدة  )1-3أيام وبعرد مردة الحضرانة
جرررع نررزل ال ريررال المختل ررة مررع األطبرراق باخررذ
مسحة مع اابواغ وكنميتها تي أنابيب اختبار حاويرة
نلررى الوسررط الزرانرري  (PDAالما ر وحضررنت
كحررت درجررة الحرررارة والوقررت السررابليع ن سرريهما ثررا
ح ظررت ترري الثالجررة بدرجررة حرررارة 4م الررى حرريع
كشخيصها .
كرررا كشرررخيص اانرررواع المعزولرررة بحسرررب الم ررراكي
التصني ية ]. [15,14,13

النتائج والمناقشة:
يوض الجردول  )1أنرداد ال ريرال وأنوانهرا تري
نينرررال الررررز األمريكررري والرررذرة الصررر راء  .يمرررا
يوض النسبة الميوية لك مع الترردد والوجرود لهرذف
ال ريررال .ت رري نينررال الرررز األمريكرري يرران النرروع
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 % 6.13ووجرود  % 0.11ثرا  A .nigerبترردد
 %1ووجررود  % 0.04ثررا ير مررع  A. flavusو
Fusarium
 sp.بترردد  % 0.13ووجرود  % 0.02واخيررا A.
 terrusبتردد  % 0.13ووجود %0.01

السرا د هرو  A. flavusبترردد  % 11.13ووجرود
 % 0.41يليررر  Penicillium sp.بترررردد % 2
وكواجررد  % 0.21ثررا  A. fumigatusبتررردد %4
وكواجد  % 0.16ثا  A .nigerبتردد  %2ووجود
. % 0.11امررا ترري نينررال الررذرة الص ر راء تلررد يرران
جن  Neurosporaهو األيثر وجرودا % 1.01
وبتررردد  % 11.13يلي ر  A. fumigatusبتررردد

جدول ( )1أعداد وأنواع الفطريات المعزولة من الرز األمريكي والذرة الصفراء النامية على وسط )(PDA
بدرجة حرارة 82م ◦ ومدة حضن ( )7ايام
المصدر
Source

نوع الفطر
Fungs spp.

عدد العزالت
No.of Isolates

الرز األمريكي
Rice

A. flavus
A. fumigatus
A. niger
Penicillium sp.
A. terrus
A. flavus
A. fumigatus
A. niger
Fusarium sp.
Neurospora sp.

77
11
18
38
1
3
87
7
3
101

مجموع العزالت  107عزلة
الذرة الصفراء
Corn

مجموع العزالت 177عزلة

يما أظهرل النتا ج إن  10نزلة تلط مرع أصر 30
نزلررة مررع نررزال  A. flavusيانررت منتجررة لسررا
ااتالكويسريع امرا البليررة تلرا ككرع منتجررة للسرا وذلررط
مرررررع خرررررالل كعررررررية األطبررررراق الحاويرررررة نلرررررى
المسررتعمرال ال ريررة النليررة لجميررع نررزال A.
 flavusالمختل ة إلى األشعة توق البن سجية وب ول
مرررروجي  263نررررانوميتر تررررالعزال المنتجررررة للسررررا

التردد
Frequency
%
%11.71
%7
%3
%2
%0.81
%0.71
%1.71
%1
%0.71
%87.81

التواجد
Occurrence
%
%0.77
%0.11
%0.18
%0.38
%0.01
%0.03
%0.87
%0.07
%0.03
%1.01

أظهرررل حللررة مضرريية مررع ضرروء ازرق امررع  ،إمررا
المسررررتعمرال غيررررر المنتجررررة للسررررا تلررررا كظهررررر أ
كالق.يمررا أظهرررل النتررا ج برران أتضر وسررط زرنرري
يستعم للكشف نع إنتاج السا هو وسط أيرار جروز
الهنررررررد) (COAثررررررا يليرررررر الوسررررررط) (PDAثررررررا
وسررط) (YEAإمررا الوسررط ) (CDAتلررا يكررع جيرردا
للكشف نع السا ويما موض تي الصور ااكية.

ب-وسط اكار مستخلص البطاطا

أ-وسط أكار جوز الهند

د-وسط أكار مستخلص الخميرة
ج-وسط أكار الجابكس
شككل ( )1شكدة التكقلق للعزلكة  A. flavusالمنتجكة لالفالتوكسكين ت كأل األشكعة فكوق البنفسكجية الناميكة علكى
أوساط مختلفة بدرجة حرارة 82م ◦ ومدة حضن ( )7ايام
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يررتا الكشررف ننرر ب ريلررة امتصرراق ااشررعة ترروق
البن سجية هو  aflatoxins B1وaflatoxins G1
بشك ر ي ]. [17
يمكررع اسررتعمال هررذف ال ريلررة للكشررف نررع السررموم
نلرى المسررتعمرال الصر يرة ايضررا التري كتكررون بعررد
يررروم ونصرررف نلرررى وسرررط جررروز الهنرررد تضرررال نرررع
امكانيررة تحررص نرردة مسررتعمرال متكونررة ترري طبررق
واحد ]. [22أشارل الدراسال السابلة][25,24,23
الى ان أتض وسط زرني للكشف نع إنتاج سرموم
ااتالكويسرريع هررو وسررط أيررار جرروز الهنررد )(COA
ووص ر ت بان ر طريلررة سررريعة للكشررف نررع السررموم
تضررال نررع النمررو السررريع لل ررر نلررى هررذا الوسررط
وذلط يعود الى حساسية ال رر  Aspergillusإلرى
مكونررررال الوسررررط الزرانرررري الررررذ ينمررررو نليرررر ،اذ
اظهررررل السرررالال المنتجرررة لالتالكويسرررينال التررري
حصلنا نليها تي بحثنا هذا كاللا ازرقا واضرحا نلرى
وسط ).)COA
و إن أتضر درجررة حرررارة لنمررو ال رررA.flavus
هي  23م˚وان أتض مدة حضرع هري  1أيرام وهرذف
النتيجة جاءل مواتلة لدراسة ] [9الذ ايرد اتضرلية
هذف الدرجة 23م˚ ،اذ ان درجة الحرارة 10م˚ كؤثر
تي شدة التالق اما درجة الحرارة 40م˚تلرد ادل الرى
خ رة انتراج ااتالكويسريع تري حريع يانرت درجررال
الحرررررررررارة  23-13م˚هرررررررري الم ضررررررررلة انترررررررراج
ااتالكويسيع .

يما كشير النتا ج إلى إن أتض درجة حرارة لنمو
ال ر  A. flavusوإنتاج سا ااتالكويسيع هي
23م˚،جدول  .)1إما أتض مدة حضع للنمو
وإنتاج سا ااتالكويسيع مع العزلة A. flavus
تهي  1أيام جدول . )2
جدول ( )8تقثير درجات ال رارة المختلفة في
شدة التقلق وشدة النمو للعزلة A. flavus
النامية على وسط( )PDAومدة حضن ( )7ايام
درجة ال رارة م◦

شدة النمو

شدة التالق

80
81
30
31
70

ضعيف()+
جيد()++
جيد()++
جيد جدا()+++
ضعيف()+

اليوجد()-
جيد()++
جيد()++
جيد جدا()+++
اليوجد()-

جدول ( )3تقثير اوقات ال ضانة المختلفة في شدة
التقلق وشدة النمو للعزلة  A.flavusالنامية على
وسط( )PDAبدرجة حرارة 82م ◦
مدة ال ضن

شدة النمو

شدة التالق

8
3
7
1
1
7

ضعيف جدا()-
ضعيف جدا()-
جيد()+
جيد()+
جيد جدا()+++
جيد جدا()+++

اليوجد()-
اليوجد()-
اليوجد()-
جيد()++
جيد()++
جيد جدا()+++
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Abstract:
This study included the isolation and identification of Aspergillus flavus
isolates associated with imported American rice grains and local corn grains which
collected from local markets, using UV light with 365 nm wave length and different
media (PDA, YEA, COA, and CDA ).
One hundred and seven fungal isolates were identified in rice and 147 isolates in
corn.4 genera and 7 species were associated with grains, the genera were Aspergillus
,Fusarium ,Neurospora ,Penicillium . Aspergillus was dominant with occurrence of
0.47% and frequency of 11.75% in rice grains whereas in corn grains the genus
Neurospora was dominant with
occurrence of 1.09% and frequency 27.25% ,results revealed that 20 isolates out of 50
A. flavus isolates were able to produce aflatoxin .results also indicated that the best
medium for toxin production was (COA) followed by (PDA and YEA), whereas the
suitable temperature and incubation period for toxin production was 35◦c and 7 days.
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