بررسی اثر ميدان مغناطيسی ايستا و زمان بر رشد قارچ آسپرژيلوس فالووس و توليد آفالتوکسين B6
4

حسین افشاری ،1مهدی افشاری ، 2غالمرضا باقری 3و قنبر الیی

( -1نویسنده مسئول) دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،دامغان ،ایرانAfshari2000ir@yahoo.com .
 -2دکتری اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران.
 -3دکتری بیوتکنولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران.
 -4دانشجوی دکتری تخصصی اصالح نباتات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.

چكيده:
مقدمه :میدان های مغناطیسی از منابع مهم و پیچیده انرژی هستند که قادرند فرآیندهای زیستی را تحت تأثیر قرار دهند.
ارگانیسم های زنده به واسطه داشتن یون ها و رادیکال های آزاد از این میدان ها بسیار تأثیر می پذیرند.
روش پژوهش :به منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا با شدت کم بر وزن میسلیوم و میزان تولید آفالتوکسین  B1قارچ
آسپرژیلوس فالووس آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تکرار اجرا و تأثیر دو فاکتور شدت میدان
مغناطیسی در  4سطح ( 4 ،1 ،1و  6میلی تسال) و مدت زمان قرار گیری در میدان در  3سطح ( 2 ،1و  4روز) مورد بررسی
قرار گرفت .در این بررسی از یک جدایه توکسینزای قارچ مذکور در محیطکشت  YESاستفاده شد.
یافته ها :بیشترین کاهش وزن میسلیوم و آفالتوکسین  B1مربوط به شدت میدان  6 mTدر مدت زمان  4روز مشاهده گردید
(به ترتیب  1/26میلی گرم و  1/16میلی گرم در لیتر).
نتیجه گیری :احتماالً یکی از روش های مؤثر در کنترل آفالتوکسین که از زهرابه های بسیار خطرناک برای انسان به شمار می
رود ،جریان میدان مغناطیسی می باشد.
کلیدواژه ها :آسپرژیلوس فالووس ،آفالتوکسین ،وزن میسلیوم ،قارچ ،میدان مغناطیسی.

مقدمه و هدف

سرعت رشد را کاهش می دهند و روی تقسیم سلولی،

قارچ آسپرژیلوسفالووس روی گستره وسیعی از

حساسیت نسبت به عوامل تنش زا ،تغییر در سطح سلولی

محصوالت کشاورزی و مواد غذایی رشد نموده و با تولید

و درون سلولی ،باال بردن میزان جذب  ،Ca2+فعالیت

زهرابه آفالتوکسین موجب آلودگی آنها میشود.

آنزیم ها و جریان های متابولیکی تأثیر دارند ( .)3درباره

آفالتوکسینها بسیار سمی و سرطان زا بوده و مقدار آنها

تأثیر میدان های مغناطیسی بر رشد و مورفولوژی

در محصوالت کشاورزی به دقت بررسی شده و در اغلب

میکروارگانیسم ها به ویژه قارچ ها مطالعات اندکی انجام

کشورها حد مجاز آنها  5تا  15نانو در گرم مشخص شده

شده است .میدان مغناطیسی عالوه بر نقش در جذب

است ( .)1بیشتر بازدارنده های شناخته شده آفالتوکسین ها

کاتیون ها ،تأثیر مثبتی در جذب عناصر معدنی غیر متحرک

از قبیل اسانس های گیاهی ،میکروارگانیسم ها و ترکیبات

داشته و می تواند جایگزینی برای مواد شیمیایی باشد که

طبیعی بدلیل پتانسیل بالقوه تأثیرات مضر بر روی سیستم

سبب کاهش توکسین های محصوالت غذایی شده و

های یوکاریوتی ،محدودیت کاربرد دارند( .)2بیشتر

موجب افزایش امنیت غذایی گردد ( .)4تأثیر میدان های

گزارشات حاکی از آن است که میدان های مغناطیسی

مغناطیسی بر میکروارگانیسم ها بسته به سویه و ویژگی
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های میدان مورد استفاده متفاوت است ( .)5شدت های کم

تعداد کونیدی های فوزاریوم اگزسپوروم 8کاهش داشته

میدان مغناطیسی روی ارگانیسم های زنده مختلف اثر

است ( 79-93درصد) .این نتایج نشان داد که میدان

داشته است و بسیاری از اطالعات بدست آمده از این

مغناطیسی به کار برده شده که حدود 2-21برابر میدان

آزمایشات در ارتباط با تأثیر میدان های الکترومغناطیسی

مغناطیسی زمین است تاثیر معنی داری روی تشکیل کنیدی

روی ماکرومولکول ها یا سلول ها است .مطالعات اولیه در

ها در پاتوژن های گیاهی مورد مطالعه داشته است .بنابراین

ارتباط با تأثیر میدان های الکترومغناطیسی سینوسی بر روی

می توان نتیجه گرفت که میدان مغناطیسی زمین ممکن

مخمر ساکارومیس سرویسیه 1و کاندیدا آلبیکس 2صورت

است روی تشکیل کنیدی ها در قارچ های پاتوژن گیاهی

گرفته است که نشان دهنده افزایش رشد این

اثرگذار باشند ( .)8هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر

میکروارگانیسم در شدت های  B‹1 mTو تاثیرهای

میدان مغناطیسی ایستا بر رشد میسلیوم قارچ آسپرژیلوس

ممانعت کننده رشد در شدت های  B›1 mTاست(.)6

فالووس و تولید آفالتوکسین  B1می باشد.

اعمال یک میدان مغناطیسی با شدت  11 mTروی قارچ
های چاتومیوم گلوبوزوم 3و تریکودرما ویریده 4باعث

مواد و روشها:

تحریک فعالیت آنزیم کاتاالز شد .منگزیانگ و همکاران

قارچ توکسین زای آسپرژیلوس فالووس مورد نظر از

( )2111تأثیر میدان مغناطیسی بر آسپرژیلوس نیجر 5را

بخش قارچ شناسی انسستیتو پاستور ایران تهیه و روی

بررسی نموده و نشان دادند که اسید سیتریک و فعالیت

اسلنت های سابورودکستروز آگار ( )SDAکشت داده شد.

سلوالزی این قارچ افزایش یافت اما در اثر افزایش مدت

مدت  5تا  7روز در انکوباتور  28درجه سانتی گراد نگه

جریان میدان مغناطیسی مقدار این متابولیت ها کاهش پیدا

داری شد تا قارچ رشد کرده و اسپور تولید کند .آن گاه

کرد ( .)7مطالعه درباره تأثیر میدان مغناطیسی بر ارگانیسم

سوسپانسیون اسپور توسط آب مقطر استریل تهیه و به

ها نشان می دهد که میدان مغناطیسی ضعیف تعادل

روش هموسایتومتری شمارش گردید .برای بررسی

بیوشیمیایی را در قارچ ها به هم می زند .از جمله این

تأثیرات میدان مغناطیسی ایستا بر رشد قارچ آسپرژیلوس

اثرات می توان به افزایش در سطح پراکسیدازهیدروژن و

فالووس 9از محیط کشت  YESاستفاده شد 1/5 .سی سی

در نتیجه افزایش در تولید کاتاالز اشاره کرد ( 5و  .)6از

سوسپانسیون با غلظت  116اسپور در میلی لیتر در  3تکرار

دیگر اثرات میدان های مغناطیسی و الکترومغناطیسی بر

به هر کدام از لوله های آزمایش اضافه و حجم آن ها

قارچ ها می توان به تأثیر بر تولید کونیدی ها و جوانه زنی

توسط آب مقطر به  5سی سی افزایش یافت .پس از پنج

اسپور در آن ها اشاره کرد که این تأثیرات نیز در سویه های

روز از اعمال تیمارها ،پتری ها توسط کاغذ صافی واتمن

مختلف می تواند متفاوت باشد .در مطالعه ای میزان

01

کونیدی های آلترناریا آلترنات 6و کوروالریا ایناکوالیس

7

 42صاف و وزن خشک میسلیوم توسط ترازوی دیجیتال
یک ده هزارم گرم به دست آمد.

تحت تأثیر میدان مغناطیسی به طور معنی داری افزایش

استخراج و اندازه گيری ميزان آفالتوکسين  B1توليد

پیدا کرده است ( 68-133درصد) .این در حالی است که

شده در ميسليوم های قارچ

پس از محاسبه وزن میسلیوم ها ،داخل آون خشک گردید
1

. saccharomyces cerevisiae.
. Candida albicas.
3
. Chaetomium globosom.
4
. Trichoderma viridae.
5
. Aspergillus niger.
6
. Alternaria alternate.
7
. Curvularia inaqeualis.
2

تا از رشد بیشتر قارچ و تولید آفالتوکسین ممانعت شود.
سپس آفالتوکسین موجود در میسلیوم ها به روش BF
. Fusarium oxysporum.
. Aspergillus Flavus.

8
9
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استخراج و میزان کمی آفالتوکسین B1تولید شده به روش

جدول  -1تجزیه واریانس اثر شدت و زمان میدان مغناطیسی بروزن
میسلیوم و میزان افالتوکسین B1

کروماتوگرافی با کارآیی باال ( )HPLCمحاسبه گردید (.)9

میانگین مربعات

برای اعمال تیمارها پتری ها به درون دستگاه تولید کننده

منابع تغییرات

میدان مغناطیسی هم هولتز که حاوی دو حلقه مسطح

زمان

2

شدت میدان

3

(رینگ) بود برده شد (دکتر فارسی) .این دو حلقه با فاصله

زمان× شدت

ای برابر با شعاعشان از همدیگر قرار داشته و شدت جریان

میدان

مساوی از آن ها عبور می کند .شدت میدان مغناطیسی در

اشتباه آرمایشی

فضای بین دو حلقه که لوله ها آن جا قرار می گیرند از
رابطه زیر محاسبه می گردد:
)B=0.715 µ0( nl ∕R
µ0=1.256× 11 -6 Volt.sec/A.M
در این رابطه  Rشعاع میدان (بر حسب  n ،)cmتعداد دور
برای هر یک از حلقه ها و  Iشدت جریان (بر حسب آمپر)

درجه آزادی وزن میسلیوم میزان افالتوکسینB1

6
24

**88164583
**

*

583427

38458333
181148

*48171875
**

**

5188178

58564453
181512

* ،nsو** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال%5و.%1

در اثر مدت زمان نگهداری لوله ها ،جدا از شدت میدان
مغناطیسی بر وزن و میزان آفالتوکسین تولیدی نمونه ها
مشاهده گردید که هر چه زمان نگهداری بیشتر شده ،میزان
وزن میسلیوم و آفالتوکسین تولیدی این سویه توکسین زا
افزایش یافته است (نمودار  2و .)1

می باشد (دکتر فارسی) .با توجه به ثابت بودن تعداد دور و
شعاع حلقه ها ،با تغییر جریان ورودی دستگاه شدت های
مورد نظر(A3= 4،A2=1،A1=1 mTو  )A4=6بدست
آمد.

یک

دستگاه

تسالمتر

(

مدل

Germany,KAISE,Digital multitester sk )6111در اتاقک رشد جهت اطمینان از صحت شدت
های مورد نظر تعبیه گردید .شدت جریان های فوق در 3
مدت زمان جداگانه ( T2= 2،T1=1و T3= 4روز) اعمال
شد .این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار اجرا و اطالعات بدست آمده با نرم
افزارهای  Excelو  SASمحاسبه و مقایسه میانگین ها با
آزمون دانکن در سطح  1درصد انجام شد.

00
يافته ها:
با توجه به جدول تجزیه واریانس ،برحسب نوع شدت
میدان مغناطیسی و زمان در معرض بودن لوله های آزمایش
حاوی میسلیوم های قارچ آسپرژیلوس فالووس تأثیرات
متفاوتی روی وزن میسلیوم ها و میزان آفالتوکسین B1
مشاهده گردید (جدول.)1

اما شدت های میدان بطور جداگانه توانسته اند اثر معنی
داری در سطح  1درصد بر وزن میسلیوم و آفالتوکسین
ایجاد نمایند بطوری که شدت 6 mTکمترین میزان وزن
میسلیوم ( )1/3 mgو آفالتوکسین را در مقایسه با نمونه
شاهد ایجاد کرده است (( )1/21نمودار 3و  .)4با توجه به
معنی دار بودن اثر متقابل تیمار ها بر صفات یاد شده
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مالحظه گردید که استفاده از میدان مغناطیسی در مدت

2

a

زمان مناسب سبب کاهش وزن میسلیوم و به تبع توکسین

1.5

حاصله شده است .در جدول  2مالحظه شد که همزمان با
افزایش شدت میدان به  6میلی تسال و مدت در معرض
بودن نمونه ها ،کاهش محسوسی در وزن نمونه ها دیده
شد بطوری که بیشترین کاهش وزن و میزان آفالتوکسین
نسبت به سایر تیمارها خصوصاً تیمار شاهد شدت میدان 6

b
c

c

6

4 -

1
0.5
0
1

0

میلی تسال در کلیه زمان های تحت تیمار بوده است
(جدول.)2
جدول -2مقایسه میانگین اثرمتقابل زمان و شدت میدان بر صفات
وزن میسلیوم و میزان افالتوکسینB
میزان افالتوکسین

وزن میسلیوم(میلی گرم)

(Bمیلی گرم بر لیتر)

01

میانگین گروه بندی

میانگین

گروه بندی

a

4824

a

a

اثر متقابل زمان(روز) و شدت
میدان()mT

1893

 1روز × شدت صفر

4814

a

1897

 2روز × شدت صفر

a

4811

b

1826

 4روز × شدت صفر

b

385

bc

1813

 1روز × شدت 1

b

3814

c

1898

 2روز × شدت 1

در سال های اخیر میدان های الکترو مغناطیسی به عنوان

c

2836

c

1884

 4روز × شدت 1

d

1

d

1848

 1روز × شدت 4

یکی از عوامل مؤثر بر موجودات زنده منظور شده اند و

e

1848

d

184

 2روز × شدت 4

e

1837

d

1837

 4روز × شدت 4

e

1835

d

1833

 1روز × شدت 6

f

1819

d

1833

 2روز × شدت 6

f

1816

e

1826

 4روز × شدت 6

بحث و نتيجه گيری:

میدان های دارای شدت زیاد به عنوان عامل تنش زا
محسوب می گردند .این میدان ها می توانند بر تکثیر و
تمایز سلولی اثر گذاشته و سرعت رشد را کاهش دهند(.)7
مکانیسم تأثیر میدانهای مغناطیسی بر سلولهای زنده هنوز

تیمارهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال

بطور دقیق مشخص نشده است ،ولی باید گفت که اثرات

پنج در صد اختالف معنی دار ندارند.

مهاری یا تحریکی میدان مغناطیسی بر رشد بافتها ،به

با مشاهده جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها
(جدول )2مشاهده می گردید که با افزایش شدت میدان در
یک زمان معین ،کاهش وزن و میزان آفالتوکسین دیده می
شود که می توان احتمال داد شدت میدان جهت کاهش
آلودگی به آفالتوکسین مهمتر از زمان تحت تیمار می باشد.
نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج برخی از محققین
مطابقت می نماید ( 11و .)11

عواملی نظیر گونه و اندام گیاهی ،فرکانس و نوع میدان،
مدت زمان تیمار و سایر عوامل تنشزا بستگی دارد (.)12
برخی تحقیقات نشان داده است که میدان مغناطیسی می-
تواند منجر به تولید و یا افزایش طول عمر رادیکالهای
آزاد اکسیژن ( )ROSشود .تجمع این رادیکالها میتواند
منجر به تنش اکسیداتیو شود (  11و  .)13تنش اکسیداتیو
باعث تغییر در فعالیت آنزیمها ،بیان ژن و آزادسازی کلسیم
از ذخایر سلولی میگردد .همچنین این تنش میتواند بر
ساختار غشا ،رشد سلول و مرگ سلولها تأثیر بگذارد
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( .)14این رادیکالها میتوانند نقش دوگانهای داشته باشند.

طبیعی ،متورم شدن و عدم گسترش کلونی قارچ

بطوریکه از یک طرف باعث تخریب در سلول شده و از

آسپرژیلوس نایجر شده است ( .)7بهترین توصیف برای اثر

طرف دیگر خود به عنوان مولکول سیگنال باعث به راه

میدان مغناطیسی بر غیر فعال کردن قارچ ها این است که

افتادن مکانیسمهای دفاعی در سلول میشوند ( 13و .(15

این میادین قادر هستند منافذی در غشاء ایجاد کرده و تغییر

مکانیسم پیشنهادی دیگر برای نحوه عمل میدان مغناطیسی

در خاصیت تراوایی غشای این قارچ ها بوجود آورده و

از طریق تأثیر بر مواد دارای خاصیت مغناطیسی میباشد که

نفوذپذیری کانال های یونی غشاء را تغییر می دهند و یون

مهمترین این مواد عبارتند از مواد فرومگنتیک نظیر آهن و

های داخل و خارج غشاء در جهت میدان الکتریکی ایجاد

مواد دیامگنتیک نظیر نشاسته .آهن به عنوان یک عنصر

شده حرکت کرده و بارهای آزاد در دو طرف غشاء جمع

ضروری برای گیاهان دارای نقش دوگانه ای است،

می شوند که پتانسیل غشاء را افزایش می دهند .البته غیر

بطوریکه از یک طرف در واکنشهای اکسیداسیون-احیا و

فعال شدن قارچ ها و افزایش نفوذپذیری غشای آنها فقط

ساختار بسیاری از آنزیمهای داخل سلولی نظیر کاتاالز،

در شدت های معینی از میدان الکتریکی رخ می دهد (.)17

پراکسیداز ،سوپراکسید دیسموتاز شرکت میکند و از سوی
دیگر از طریق واکنش هابر -وایس گونههای فعال اکسیژن

تشكر و قدردانی

تولید میکند ( .)16با توجه به نتایج تحقیقات ما میدان

بدین وسیله از زحمات بی دریغ دوستان عزیز آقایان دکتر

مغناطیسی ایستا احتماالً می تواند یک بازدارنده موثر در

حکم آبادی و مهندس سهیلی که در اجرای تحقیق کمک

کنترل رشد قارچ آسپرژیلوس فالووس باشد آنچنان که در

شایان توجهی نمودند تشکر فراوان می نماییم.
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Effect of static magnetic field and time on growth of Aspergillus flavus and
aflatoxin production
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Abstract:
Introduction:Magnetic fields are important source of energy and complex that can affect
biological processes. Living organisms through a field of ions and free radicals are highly
affected.
Methods: To evaluate the effect of low intensity static magnetic fields on the weight of the
mycelium and aflatoxin B1 production of Aspergillus flavus, factorial experiment in a
completely randomized design with three replication carried out and Two factors effect of
strength field magnetic at four levels (10,1,4 and 6 days and duration of exposure in field at
three levels(1,2 and 4 days) were examined. The study of pathogenic isolates of the fungus in
YES medium was used.
Results: Most decrease in weight mycelia and aflatoxin production B1 belonged to strength
field of 6 mT in 4 days (0.26mg and 0.06mg per liter respectively).
Conclusion: Probably one of the most effective ways to control the toxin aflatoxin is
extremely dangerous to human, is magnetic field.
Key words: Aflatoxin, Aspergillus flavus, fungus, magnetic field, mycelium weight.
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