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چکیده
مایکوتوکسین ها متابولیت ثانویه قارچی هستند که در اکثرمناطق جهان و در محصوالت کشاورزی متنوعی شامل خشکبار و غالت رشد
مینمایند و ثابت شده است که مسئول بسیاری از بیماریهای غیر واگیر در جوامع انسانی و دامی بودهاند .روش های زیادی ازجمله
کروماتوگرافی الیه نازک ) ،(TLCروشهایی بر اساس کروماتوگرافی گازی ( ،)GCکروماتوگرافی مایع با کارایی باال )،(HPLC
کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی) (LC-MSبرای سنجش توکسین ها در زنجیره غذایی معرفی شده اند ،این روش ها گرانقیمت و زمانبر
هستند .عالوه بر این ،نمونه اصلی تخریب گردیده و دیگر قابل استفاده نخواهند بود .بنابراین ،همواره برای شناسایی مایکوتوکسین ها در
محصوالت غذایی به روش های جایگزین ارزان ،سریع و غیر مخرب و قابل کاربرد در مزرعه نیاز است .طیف سنجی مادون قرمز سالهاست که
بعنوان یک روش سریع و غیر مخرب در کنترل کیفی صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد .پتانسیل تکنیک طیف سنجی مادون قرمز برای
آنالیز فوزاریوتوکسین ها ،آفالتوکسین ها ،اکراتوکسین  ،Aپاتولین و  ...بررسی شده است .این مقاله با توجه به گزارشات مختلفی از آلودگی
محصوالت کشاورزی به مایکوتوکسین ها ،به بررسی تحقیقات اخیر در مورد استفاده از طیف سنجی مادون قرمز و سنجش مایکوتوکسین ها در
این محصوالت می پردازد.
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.1مقدمه
 .1-1مایکوتوکسین ها

در حال حاضر بیش از  10000گونه قارچ شناسایی شده است که خوشبختانه بیشتر آنها برای انسان سودمند است و در تولید نان،
پنیر ،آنتیبیوتیک ها و غیره کاربرد دارند .حدود  50گونه از این قارچها برای انسان و دام و طیور مضر هستند و اگر بر روی یک
ماده غذایی رشد کنند ،تحت شرایط خاص تولید سم می نمایند .سموم تولید شده توسط قارچها با نام مایکوتوکسین شناخته می-
شوند و در واقع مایکوتوکسین ها محصوالت متابولیکی ثانویه قارچ ها هستند ،این بدان معنی است که مایکوتوکسین ها نقش
خاصی در متابولیسم طبیعی و رشد قارچ ندارد و بطور معمول توسط قارچهای درحال رشد تولید میشوند .این مواد معموال از
مولکولهای متفاوتی با ساختارهای شامل یک حلقه هتروسیکلیک با وزن مولکولی کمتر از  50دالتون تا گروههایی از حلقه های
نامتجانس با وزن مولکولی بیش از  500دالتون تشکیل میشوند .مدت زمان طوالنی است که بشر دانسته است برخی از گونه های
قارچهای بزرگ پس از مصرف می توانند بعنوان یک خطر برای سالمتی انسان مطرح باشند ،اما حتی تا زمانهای طوالنی چنین تلقی
می شد که وقوع کپک زدگی بر روی غذا فقط یک مشکل زیبا شناختی است و خطری برای سالمتی محسوب نمی شود[ .]1ثابت
شده است که متابولیتهای سمی قارچها یا مایکوتوکسین ها مسئول بسیاری از بیماریهای غیرواگیر در جوامع انسانی و دامی به ویژه
در دوران اخیر بوده است .مهمترین شیوع بیماری مربوط به ارگوتیسم در طی هزاره گذشته میالدی بود که موجب مرگ صدها
هزار نفر در اروپا گردید .مسمویت غذایی آلئوکیا موجب مرگ حداقل صد هزار نفر از مردم روسیه طی سالهای 1942تا  1948شد،
استاکی بوتریوتوکسیکوز در دهه  1930موجب مرگ دهها هزار اسب در اتحاد جماهیر شوروی شد .واژه مایکوتوکسین اولین بار
در سال 1962میالدی پس از اینکه حدود صد هزار بوقلمون در انگلیس در اثر بیماری ناشناخته ازبین رفتند ،رواج یافت[ .]1این
بیماری ناشی از سم تولید شده توسط قارچ آسپرژیلوس فالوس روی خوراک پرندگان ایجاد شده بود و به دنبال این بحران
دانشمندان احتمال دادند سایر متابولیت های قارچ ها نیز ممکن است کشنده باشند [.]2
مایکوتوکسینها از طریق مصرف مواد غذایی آلوده به سموم قارچی و یا از طریق استنشاق وارد بدن موجودات زنده میشوند .عالیم
بیماری بستگی به نوع قارچ دارد ،میزان سم ،مدت تماس با آن ،سن و جنس مصرف کننده ،میزان سالمت ،وضعیت تغذیه ای و
ژنتیک در بروز عالیم مسمومیت تاث یر دارند ،بنابراین شدت مسمومیت می تواند تحت تاثیر عواملی مثل کمبود ویتامین ،ضعف و
کمبود انرژی ،استفاده از مشروبات الکلی و بیماری های عفونی قرار بگیرد .توکسین های تولید شده توسط قارچ ها می توانند به
صورت مستقیم باعث ایجاد بیماری در دام و پرنده گردند و به صورت حاد عوارض بیماری را می توان مشاهده کرد و یا می توانند با
کاهش فعالیت سیستم ایمنی ،انسان را نسبت به عوامل بیماری زا حساس کنند و یا از طریق وارد شدن به چرخه غذای انسان از طریق
شیر ،گوشت و تخم مرغ ،باعث ایجاد خطر برای سالمت انسان گردند .مایکوتوکسین ها منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن گردیده
و مسائل ثانویه از قبیل کاهش اثردهی واکسن ها و تضعیف جاندار در مقابله با باکتری هایی مثل سالمونال ،اشریشیا کُالی و غیره
میگردند .تغییرات در درجه حرارت ،رطوبت ،اکسیژن و وجود مواد غذائی باعث افزایش مایکوتوکسین ها می گردند.آلودگی
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محصول غذایی با مخلوطی از مایکوتوکسین های مختلف در سطوح آلودگی پائین ،می تواند سمی تر از یک سم تنها با میزان باالی
آلودگی باشد[.]3
از جمله اثرات زیان آور مایکوتوکسین ها میتوان به سمیتهای حاد و مزمن اولیه (مسمومیت حاد با آفالتوکسین سبب مرگ و
مسمومیت مزمن سبب سرطان و نقص سیستم ایمنی می شود) ،بیماریهای ثانویه ،سمیت سیستم عصبی ،سمیت سلولی ،سرکوب
سیستم ایمنی ،تاثیر بروی دستگاه تولید مثل ،مهار بیوسنتز ( DNAایجاد آثار موتاژنیک و یا تراتئوژنیک( و  RNAدر سلولهای
پستانداران ،مهار فرآیند پروتئین سازی در نتیجه ایجاد حساسیت پوست و نکروز ،نفروز کلیوی ،ناقص الخلقه زایی ،سمیت ژنها،
جهش زایی و سرطانزایی ،تداخل در پروسه خون سازی وغیره اشاره نمود .اصلی ترین اثر مزمن بسیاری از مایکوتوکسین ها ایجاد
سرطان به ویژه در کبد است .همچنین سموم قارچی قادرند آسیب پذیری فرد را در برابر بیماری های میکروبی ،سوء تغذیه و حتی
سموم دیگر افزایش دهند .از اثرات بیولوژیکی مایکوتوکسینها میتوان به خواص ضد توموری ،اثرات حشرهکشی و خواص ضد
باکتریایی آنها اشاره نمود [ .]4بنابراین معموالً روشها و ابزار دقیق پیشرفته مورد نیاز است .اگرچه ممکن است این روش ها از دقت
باالیی برخوردار باشند ،اما در تهیه نمونه از جمله جداسازی آفالتوکسین ها از ماتریس های پیچیده بیولوژیکی می توان با مشکل
روبرو شد .روش تهیه نمونه اغلب بیشتر روشهای تحلیلی را پرتحرک ،گران و ارزان تر می کند.
در نیم قرن اخیر ،روشهای زیادی برای اندازه گیری توکسینها در زنجیره غذایی معرفی شده اند ،کروماتوگرافی الیه نازک
) (TLCبرای اولین بار برای اندازه گیری آفالتوکسینها استفاده شد ،روشهایی بر اساس کروماتوگرافی گازی (،)GC
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) ،(HPLCکروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی ) (LC-MSو روش های دیگر ،مانند روش
های بیولوژیکی از جمله سنجشهای ایمنی اتصال آنزیمی) (ELISAنیز در برخی از آنالیز های مایکوتوکسین ها کاربرد دارند با این
حال استاندارد طالیی در میان روش های سنجش روش استفاده از تصفیه ستون ایمونوافینیتی متصل به روشهای کروماتوگرافی در
نمونه های مواد غذایی می باشد [ .]5روش های ایمونولوژیکی ،مانند  ELISAمی توانند اکثر مایکوتوکسین ها را تشخیص دهند ،اما
آنها عمدتاً جهت پایش یا غربالگری استفاده میشوند و اشکال اصلی این نوع روش ها وجود پاسخ مثبت کاذب (به دلیل واکنش
متقاطع و وابستگی به ماتریس نمونه) یا منفی کاذب (به دلیل حساسیت کم) در مقایسه با روشهای کروماتوگرافی است .در واقع،
روشهای کروماتوگرافی می توانند چندین مایکوتوکسین را همزمان ،با حساسیت و گزینش پذیری باالیی ،تجزیه و تحلیل کنند و به
میزان دقیق سموم بپردازند .هرچند روش های ذکر شده به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند اما این روش ها گران هستند
و در مراحل استخراج و تصفیه ،تنها پس از گذشت زمان قابل توجهی نتایج به دست خواهند آمد [ .]6عالوه بر این ،در روش های
ذکر شده نمونه اصلی تخریب میگردد و دیگر قابل استفاده نخواهند بود .بنابراین ،همواره برای شناسایی مایکوتوکسین ها در
محصوالت غذایی به روش های جایگزین ساده ،سریع و غیر مخرب و حتی قابل کاربرد در مزرعه نیاز است ،بنابراین ،تحقیق در
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زمینه روش های سنجش نوین که قابلیت جایگزینی برای روش های متداول آنالیز توکسین ها را دارا باشد ،از اهمیت باالیی
برخوردار است.
طیف سنجی مادون قرمز سالهاست که بعنوان یک روش سریع و غیر مخرب در کنترل کیفیت صنایع غذایی مورد استفاده قرار می-
گیرد .در حقیقت ،با تعیین پارامترهای مختلفی (رطوبت ،پروتئین ،روغن و غیره) می توان کیفیت محصوالت غذایی را با استفاده از
طیف سنجی مادون قرمز کنترل کرد .این روش به دلیل سرعت ،غیر مخرب بودن ،و همچنین عدم استفاده از مواد شیمیایی در مرحله
سنجش ،بعنوان یک روش سازگار با محیط زیست بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .تطبیق پذیری طیف سنجی مادون قرمز باعث
شده است تا در زمینه های مختلف از جمله شیمی مواد غذایی ،پزشکی ،زیست شناسی ،زمین شناسی و غیره از کاربرد آن استفاده
شود .از آنجا که در این تکنیک تعامل بین پرتوهای مادون قرمز و ماده ،پایش میگردد ،طیف سنجی مادون قرمز ابزاری مناسب
برای تجزیه و تحلیل مواد خام اولیه ،نظارت بر فرآیندهای تولید و اعتبارسنجی محصوالت نهایی است .از دید تئوری ،این تکنیک
محدودیت خاصی ندارد ،مشروط بر اینکه یک مدل پیش بینی مناسب برای فرایند تشخیص ایجاد شود .روند فعلی نشان از افزایش
پتانسیل کاربرد این تکنیک با متصل شدن آن با روشهای جدید کمومتریکس میدهد[.]7-8
در استفاده از تکنیک اسپکترسکوپی مادون قرمز چهار نوع آنالیز برای محصوالت غذایی را میتوان از هم متمایز نمود( :الف) آنالیز
کیفی در زمینه کیفیت تغذیه (آب ،لیپیدها ،پروتئینها ،محتوای کربوهیدرات و غیره)( .ب) آنالیز کیفیت بیولوژیکی (توانایی جوانه
زنی ،دانسیته وزنی ،و غیره)؛ (ج) آنالیز کنترل کیفی در زمینه تضمین استاندارد بودن محصول و (د) کنترل بهداشتی (آلودگی توسط
سموم ،حشرات و غیره) .چالش مربوط به حضور مایکوتوکسین ها در دسته آخر قرار می گیرد .روش های مادون قرمز برای سنجش
آالینده ها بدلیل میزان کم آنالیت ،حساسیت کمی دارند ،و تفسیر طیف های مادون قرمز بدون استفاده از کمومتریکس نمی تواند
براحتی انجام شود ،و از سوی دیگر مدل های قابل اعتماد در کمومتریکس نیاز به داده های بزرگ از تعداد نمونه زیاد دارند .با
وجود این محدودیت ها ،تحقیقات زیادی بر استفاده از طیف سنجی مادون قرمز برای بررسی و آنالیز مایکوتوکسینها انجام شده
است .همانطور که بیان شد مایکوتوکسین ها مولکول های کوچک با وزن مولکولی کم هستند و در غلظت های بسیار کم در
محصوالت غذایی یافت می شوند و اکثراً در مقادیر بسیار کم میتوانند سمی باشند .در حقیقت ،میزان مایکوتوکسین ها در مقایسه با
ترکیبات اصلی مواد غذایی (پروتئین ،نشاسته و غیره) بسیار کم است .بنابراین ،ابزارهای تحلیلی باید توان شناسایی چنین غلظتهای
اندکی را داشته باشند .با این حال ،تغییر در خواص محصوالت غذایی و کشاورزی مانند تغییر محتوای پروتئین ،کربوهیدرات یا
محتوای چربی موجود در بافت محصول غذایی در آلودگی قارچی همراه است .در حقیقت ،آسیب ناشی از حضور قارچ به بافت ها،
سلول ها یا حتی مولکول ها در پایش طیفی منعکس میگردد .به عنوان مثال ،شنک و همکاران مناطق طیفی خاص مربوط به ،CH3
 CONH2 ،CH2بدلیل حضور قارچ ها در ساختارهای ،آمید ،نشاسته و سلولز را شناسایی کرده اند .مایکوتوکسین ها مانند قارچ هایی
که آنها را سنتز می کنند ،توزیع ناهمگن در محصول غذایی ذخیره شده در انبار یا سیلو غالت دارند .بنابراین ،کیفیت بهداشتی یک
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نمونه معین ،لزوماً نمایانگر کیفیت بهداشتی کل انبار یا سیلو نیست به همین دلیل برخی از تحقیقات به آنالیز مادون قرمز آنالین و
بدون انجام نمونه برداری های مقطعی پرداخته اند[.]9-10
تنها زمانی از یک تکنیک آنالیز برای تعیین کمی مایکوتوکسین ها در محصوالت غذایی میتوان استفاده نمود که حد تشخیص و
حد تعیین آن روش حداکثر میزان مجاز مایکوتوکسینها در آن محصول غذایی را پوشش دهد و پاسخ بدست آمده باید حداقل
میزان احتمال منفی کاذب پایین را داشته باشد ،تا خطر آلودگی محصول غذایی را در زنجیره غذایی را به حداقل رساند [ .]11اولین
کاربردهای طیف سنجی مادون قرمز برای سنجش میکروارگانیسم ها به دهه  1950میالدی برمیگردد[ .]12دیویس و همکاران []13
اولین گزارش در مورد استفاده از طیف سنجی  NIRبرای تشخیص آلودگی قارچی را منتشر نمودند مطالعات مختلفی از دهه 1990
تاکنون انجام شده است [ .]14این مقاله با توجه به استراتژیک بودن محصوالتی مانند خشکبار ،غالت و لبنیات در کشور مان و
گزارشات مختلفی از آلودگی این محصوالت به مایکوتوکسین ها ،به بررسی تحقیقات اخیر در مورد استفاده از طیف سنجی مادون
قرمز و سنجش مایکوتوکسین ها در این محصوالت می پردازد.
.2- 1طیف سنجی مادون قرمز

طیف سنجی مادون قرمز تعامل بین تشعشع الکترومغناطیسی مادون قرمز ( 25000-800نانومتر) و پیوندهای شیمیایی را نشان می-
دهد که تجزیه و تحلیل پرتوهای منعکس شده یا منتقل شده توسط یک نمونه ،به فرد اجازه میدهد انرژی سبکهای مولکولی و
ارتعاشات پیوندهای شیمیایی در نمونه را تعیین کند .انرژی این ارتعاشات ماهیت پیوندهای شیمیایی را مشخص می کند و بدین
ترتیب اطالعاتی در مورد گروههای عملکردی موجود در مولکولها ارائه می کند .طیف سنجی مادون قرمز( 2500تا  10000نانومتر)
به طور گسترده ای در شیمی آلی تحلیلی استفاده می شود .ناحیه مادون قرمز نزدیک ) 800 (NIRتا  2500نانومتر یا ( 12500تا 4000
 )cm-1کمتر مورد استفاده قرار می گیرد زیرا شامل اورتون های نسبتاً وسیعی از ترکیبات OH ،NH ، CHو  SHاست .اورتون های
گسترده و نوارهای ترکیبی با هم همپوشانی دارند و در نتیجه یک طیف پیچیده را ایجاد مینمایند[.]15-16
تفسیر طیف های مادون قرمز متوسط(  )MIRبه دلیل ویژگی قله های جذب ،آسان است .در مقابل ،تفسیر طیف های  NIRپیچیده تر
است ،زیرا طیف ها در این منطقه شامل پیک های طیفی سرپوشیده هستندکه برای به دست آوردن حداکثر اطالعات ممکن از داده
های شیمیایی در این منطقه طول موجی نیاز به استفاده از کمومتریکس است.
تهیه یک مدل نیاز به کالیبره کردن طیف سنج با داده های مرجع به دست آمده در آزمایشگاه دارد .این داده ها (محتوای پروتئین،
رطوبت و غیره) با طیف مادون قرمز نمونه ها در ارتباط هستند .یک مدل پیش بینی از طریق پنج مرحله اصلی ایجاد می شود)1( :
ابتدا نمونه های کالیبراسیون انتخاب می شوند .این نمونه ها باید نماینده نمونه هایی باشند که بطور معمول پس از تهیه مدل مورد
تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و باید با استفاده از یک روش مرجع شیمیایی (به عنوان مثال ،کروماتوگرافی مایع با کارایی باال یا
کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی) آنالیز شوند [ .]17دامنه میزان آنالیت باید در محدوده نمونه های کالیبراسیون قرار گیرد و
) ( JQCS
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عمدتا نمونه ها به طور تصادفی به دو مجموعه کالیبراسیون و اعتبارسنجی (به ترتیب حدود  %75و  %25از نمونه ها را شامل می-
شوند) تقسیم می شوند[ )2( ،]18طیف های مادون قرمز نمونه مرجع یا با طیف سنجی حالت بازتاب یا انتقال به دست می آیند .در
حالت بازتاب ،طیف سنج شدت نور منعکس شده توسط نمونه را تشخیص می دهد ،در حالی که در حالت انتقال ،طیف سنج شدت
نور منتقل شده از طریق نمونه را ثبت می کند )3( .پردازش ریاضی برای از بین بردن نویز یا نوفه پایه انجام می شود )4( .یک مدل
برای ایجاد ارتباط بین مقادیر طیفی و مقادیر مرجع ایجاد میگردد ( )5در آخر ،مدل معتبر و قابل استفاده خواهد بود و پس از تهیه و
اعتبار سنجی مدل ،می توان از آن به طور معمول استفاده کرد.
 .3-1پردازش داده های طیفی

پردازش داده های طیفی به محاسبات ریاضی داده های طیف خام اشاره دارد و برای حذف یا کاهش تغییرات شدید مربوط به
عواملی که نباید در مدل در نظر گرفته شوند ،استفاده می شود .انتخاب درست پیش پردازش ممکن است برای توسعه مدل بسیار مهم
باشد .معموالً روش های مختلف پردازش در طیف سنجی مادون قرمز استفاده می شود :مشتق گیری ،]19-20[ 1نرم کننده ،]21[ 2دفع
(که اغلب پس از یک پخش طبیعی نرمال ،]20[ 3اصالح پراکندگی ضربی ]22[ 4و غیره استفاده می شود .روش مشتقات بیشتر در
مطالعات مایکوتوکسین مورد استفاده قرار می گیرند .دو روش طبقه بندی 5و رگرسیون 6جزو روشهای اصلی کمومتریکس میباشند
که در طیف سنجی مادون قرمز نیز استفاده می گردند [.]23
مدلهای طبقه بندی این امکان را می دهند که نمونه ها را بر اساس ویژگی های طیفی متمایز به گروه (کالس) های مختلف طبقه
بندی کنیم .دو روش نظارت شده 7و بدون نظارت 8برای طبقه بندی وجود دارد که در طبقه بندی بدون نظارت ،از شباهت ها و
اختالفات طیفی نمونه ها برای ایجاد گروه ها استفاده می شود ،در حالی که در طبقه بندی نظارت شده ،عضویت گروه در ابتدای
مدل سازی (آنالیز تفکیکی) تعریف شده است [ .]24-25برای مرتبط ساختن طیفها به مقادیر شیمیایی از روشهای رگرسیون
استفاده میشود که روشهای خطی و غیرخطی را شامل می شود .سه روش رگرسیون خطی شناخته شده عبارتند از :رگرسیون خطی
چندگانه ،رگرسیون مؤلفه اصلی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی ) (PLSکه روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی متداول ترین
روش در طیف سنجی مادون قرمز بوده [ ،]15و به ویژه در آنالیزهای مربوط به مایکوتوکسین ها کاربرد دارد [ .]26-27این روش
توسط والد در سال  1966معرفی شد و در اوایل دهه  1980توسط مارتینز محبوبیت یافت که شامل ایجاد یک رگرسیون متغیر بوده و
به عنوان تابعی از متغیرهای نهفته پیش بینی می شود ،درنتیجه ترکیبی خطی از متغیرهای پیش بینی کننده اصلی (یعنی طول موج)
1

Derivative
smoothing
3 detrending
4 multiplicative scatter correction
5 classification
6 regression
7 supervised
8 unsupervised
2
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هستند ،که با لحاظ نمودن متغیرهای اصلی و متغیر قابل پیش بینی و به حداقل رساندن مجموع مربعات باقیمانده ها تعیین می شوند
[ .]25پرکاربردترین روش غیرخطی شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNاست که در اواخر دهه  1980و اوایل دهه  1990توسعه یافته
است[ .]28اصول شبکه عصبی مصنوعی مشابه نورونهای بیولوژیکی است و از نورون های متصل تشکیل شده است ،که هر کدام
یک کار واحد را انجام می دهند و نتیجه را به یک یا چند نورون با اعمال قوانین دقیق ارتباط می دهند [.]25
برای اعتبارسنجی و عملکرد مدل باید توانایی مدل برای پیش بینی دقیق مشخصات نمونه های جدید با استفاده از مدل بروی
مجموعهای از نمونه هایی که برای تهیه مدل استفاده نشده اند ،تعیین گردد .چنین روش اعتبار سنجی خارجی یک مجموعه آزمایشی
بحساب می آید .گاهی اوقات مجموعه داده به اندازه کافی بزرگ نیست تا آن را به دو مجموعه تقسیم کند ،بنابراین در این حالت از
روش اعتبار سنجی متقاطع استفاده میشود.
عملکرد یک مدل عمدتا با ضریب تعیین ( )r2و خطای استاندارد کالیبراسیون ) (SECارزیابی می شود .ارزیابی مدل را میتوان بر
اساس باقیمانده ها 1نیز انجام داد ،که تفاوت بین مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی  nنمونه از مجموعه کالیبراسیون را نشان
میدهند .باقیمانده ها اطالعات موجود در داده های  nنمونه مرجع را نشان می دهند که توسط مدل توضیح داده نشده اند ،با این حال
اعتبار سنجی کامل مدل ،نیاز به بررسی و مطالعه مجموعه داده های اعتبارسنجی دارد .جهت محاسبه کیفیت پیش بینی مدل ،از
محاسبه خطای انحراف استاندارد پیش بینی) (SEPو میانگین ریشه مربعات خطای پیش بینی ) (RMSEPحاصل میگردد.
برای اعتبارسنجی متقابل ،2جمعیت مجموعه کالیبراسیون به زیر گروههای  tتقسیم می شوند .معادله کالیبراسیون بر اساس ()t -1
گروه ها تعیین گردیده و سپس در گروه باقی مانده اعتبار می یابد .این عملیات با جایگشت در زیر گروههای دیگر تکرار می شود و
انحراف استاندارد محاسبه شده نیز خطای استاندارد اعتبارسنجی متقابل ( )SECVخواهد بود که اغلب خوش بینانه است [.]15
آخرین پارامتر تعیین کننده عملکرد در گزارش ،پیش بینی نسبی ( )RPDاست ،که با توجه به تغییر پذیری مجموعه آموزش ،توانایی
مدل در پیش بینی نمونه های مجهول را نشان می دهد .ویلیامز از آستانه  RPDبرای آگاهی از پتانسیل استفاده از کالیبراسیون در
نمونه های جدید استفاده کرد و بیان نمود اگر  RPDکمتر از  2/3باشد ،از مدل کالیبراسیون برای پیشگویی نمی توان استفاده کرد،
در حالی که اگر بیش از  8باشد ،بدون تردید می توان از مدل کالیبراسیون استفاده نمود[.]29
بزرگترین  r2با بهترین مدل مطابقت دارد ،و بهترین مدل کوچکترین  SEPcرا دارد [ .]15مطالب کوتاه ذکر شده ،روشی را برای
توسعه یک مدل پیش بینی بر اساس طیف سنجی مادون قرمز توصیف می کند .این پارامترها صرف نظر از نوع طیف سنج مورد
استفاده نیز معتبر هستند [.]15

 .4-1استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در سنجش فوزاریوتوکسین ها
residual
cross-validation

1
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فوزاریوتوکسین ها از مهمترین مایکوتوکسین های تولید شده توسط قارچ های خانواده فوزاریوم می باشند که عمدتاً سبب ایجاد
نکروز و خونریزی در دستگاه گوارش و نیز تغییراتی در اندام های تناسلی و تضعیف سیستم ایمنی میگردند.حداقل  50نمونه از
فوزاریوتوکسین ها شناخته شده است[ .]30-31در حیوانات ،مصرف جیره های آلوده به این توکسین ها منجر به پائین آمدن دامنه
رشد ،اختالالت سیستم عصبی ،تحریک دستگاه گوارش و خونریزی مشخص میشود .همچنین نازائی در برخی حیوانات گزارش
شده است .میزان مصرف کم آنها در طوالنی مدت ،تضعیف سیستم ایمنی میزبان را به همراه دارد .حضور فوزاریوم های توکسین زا
در دانه های ذرت استان های مختلف ایران به اثبات رسیده است[ .]32فوزاریوتوکسین هایی مانند تی-تو توکسین که حادترین
تریکوتسن سمی است ،داکسینیوالنول ،نیوالنول و اچ تی -تو توکسین بیشترین خطرات و نگرانیها را در دسته خانواده قارچ های
فوزاریوم به دنبال دارند [ .]33زیرالنون عضو دیگر فوزاریوتوکسین ها ،یک مایکوتوکسین استروژنیک است .هر چند سمیت حاد آن
بسیار کم است اما این ترکیب در غالتی نظیر ذرت و گندم و جو متداول بوده و به وسیله فوزاریومها تولید میشود .نگرانی هایی در
مورد تماس طوالنی انسان با چنین ترکیبات مولد استروژن وجود دارد[.]34
عمده تحقیقات مربوط به بیماری فوزاریوم سنبله ی گندم()FHDو مایکوتوکسین داکسینیوالنول است و شامل مدل های کمی یا
مدل های درجه بندی در نمونه های آلوده است .برای داکسینیوالنول ،مدل های کمی عملکرد متغیر دارند[ .]35-37تیبوال و
همکاران بروی دانه های گندم که به طور طبیعی با قارچ فوزاریوم و سم داکسینیوالنول آلوده شده بودند ( 196نمونه) تحقیق کرده
و نمونه گندم به صورت دانه های کامل مورد بررسی قرار گرفت و سپس به اندازه  1میلی متر آسیاب و غربال شد .روش مرجع مورد
استفاده نیز کروماتوگرافی مایع متصل به طیف سنج جرمی ) (LC-MSبود .آنها با استفاده از آن مدلی با  r2 =0/89برای پیش بینی
داکسینیوالنول بدست آوردند[ .]38دووراسک و همکاران برای تعیین میزان داکسینیوالنول بر روی نمونه های گندم کامل تحقیق
نمودند .آنها نتیجه می گیرند که ترکیبی از دو ابزار ،آنالیز تمایزی ( )DAو به دنبال آن یک رگرسیون  ،PLSصحت مدل ها را بهبود
می بخشد .کیفیت مدل ها از نظر میزان داکسینیوالنول به شدت به انتخاب محدودیت های کالس بستگی دارد[ .]39بالوت و
همکاران روشهای پیش بینی سطح داکسینیوالنول و  FHDدر گندم را بررسی کردند [ .]40همبستگی بین هسته های آسیب دیده
توسط قارچ فوزاریوم و بیماری  FHDپیش بینی شده توسط طیف سنجی  NIRبه ترتیب  0/7و  0/73است و همبستگی بین
داکسینیوالنول و  FHDپیش بینی شده توسط طیف سنجی  NIRبه ترتیب برای سالهای  2010و  2011به ترتیب  0/56و  0/63است
[.]40
براداکووا از  FT-NIRبرای تعیین محتوای داکسینیوالنول و نیوالنول در جو استفاده کردند .نمونه های جو نه تنها به طور طبیعی
آلوده نه تنها مصنوعی تلقیح شد بلکه شد .د گیروالموو همکاران از  FT-NIRبرای مطالعه داکسینیوالنول در نمونه های گندم
استفاده کرد .نویسندگان مدلهای طبقه بندی را ارائه می دهند که درصد جالبی از طبقه بندی صحیح ( )%90-75را بدست
آوردند[.]35-36
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جین و همکاران یک مطالعه مشابه بر روی نمونه های گندم تلقیح شده مصنوعی انجام دادند .نویسندگان ارتباط معنی داری بین
سطح آلودگی داکسینیوالنول که با روش مرجع  GC-MSمحاسبه شده بود و پیش بینی های مدل مادون قرمز آنها (P ،R2 = 0.46

) ،P<0.001و همچنین ارتباط معنی داری بین تعداد  FHDهای بصری ارزیابی شده و با طیف سنجی مادون قرمز تخمین زده شده
است ( .)P <0.001 ،R2 = 0.52از لحاظ عملی در این مطالعه ایراد اساسی وجود دارد زیرا محتوای داکسینیوالنول تعیین شده توسط
 GC-MSبرای نمونه های فله بود ،در حالی که طیف ها از دانه های جداگانه جمع آوری می شدند[ .]41میدانیر و همکاران با نمونه
ذرت با آلودگی مصنوعی با قارچ فوزاریوم تلقیح شده است .آنها سطح داکسینیوالنول را با استفاده از طیف های  NIRپیش بینی
کرده و  R2 = 0.80بدست آوردند .اطالعاتی در مورد خطاهای مدل داده نشده است .مدل های سنجش داکسینیوالنول در پیش بینی
میزان آلودگی عمدتا ضعیف هستند .با این حال ،این مدلها می توانند برای طبقه بندی دانه های غالت با توجه به میزان آلودگی به
داکسینیوالنول مورد استفاده قرار گیرند[.]37
پیریس و همکاران از روش دانه به دانه برای شناسایی دانه های گندم آلوده به فوزاریوم و پیش بینی میزان داکسینیوالنول استفاده
نمودند یافته های آنها حاکی از آن است که می توان غلظت داکسینیوالنول را بیش از  ppm 60پیش بینی کرد ،هرچند مدل ایجاد
شده میتواند پایش انجام دهد ولیکن حد مجاز داکسی نیوالنول  ppm 1بوده در نتیجه این مدل قابلیت زیادی ندارد[.]42
کاتزمن و همکاران مدلی را براساس نشانه غیرمستقیم از وجود مایکوتوکسینها یعنی سطح پروتئین خام ایجاد کردند .آنها با طبقه
بندی دانه ها بر اساس این شاخص و طبقه بندی آنها به بخش های مختلف ،مقدار داکسینیوالنول و درصد  FHDها را (برای بهترین
دسته ها) کاهش دادند [ .]43گارسیا و همکاران مدلهای مختلفی را برای شناسایی دانه ذرت آلوده به داکسینیوالنول یا فومونیزین
ارائه دادند که بر اساس حدود مجاز اتحادیه اروپا ،صحت اعتبار مدل ها را با میزان  %60و  %84به ترتیب در اعتبار خارجی ارائه
داد[ .]44کوس و همکاران در نمونه ذرت آلوده به داکسینیوالنول تحقیق نمودند آنها از تصمیم گیری بر اساس طبقه بندی شاخه ای
استفاده کردند ،و روی یک پنجره طیفی مربوط به  cm-1 1800-800متمرکز شدند .این پنجره حاوی اطالعات مربوط به
کربوهیدرات ها و پروتئینها است .میزان رتبه بندی صحیح اعتبار سنجی متقابل ،بسته به حد آلودگی به داکسینیوالنول مورد استفاده
در ایجاد کالس ها ،بین  79تا  85درصد متغیر بود[ .]45سیگر و همکاران تجزیه و تحلیل مایکوتوکسین را با ترکیب طیف سنجی
لیزر کوانتومی قابل تنظیم مادون قرمز ( )QCLبا موجهای فیلم نازک  GaAs / AlGaAsبرای طبقه بندی نمونه های ذرت و گندم
آلوده به داکسی نوالنول و بادام زمینی آلوده به آفالتوکسین  B1در اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد .محدودیت های نظارتی اتحادیه اروپا
به ترتیب  1250گرم بر کیلوگرم و  8گرم برکیلوگرم بود .تکنیک های بسیار کمی برای آنالیز در محل 1وجود دارد .بنابراین،
تکنیک اخیر ،به لطف مینیاتوراسیون ،فرصت بسیار جالبی را برای استفاده در مزرعه فراهم می آورد[ ،]46برای فومونیزین نیز نتایج
مشابهی به دست آمده است [ .]44بهترین مدل ها قابلیت غربالگری با آستانه های مربوط به حدود قانونی دارند .گاسپاردو و همکاران
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مدلی را پیشنهاد نمودند که از طیف سنجی ) NIR (FT-NIRبرای پیش بینی سطح فومونیزین  B1و فومونیزین  B2در نمونه های
ذرت استفاده کردند[ .]47دالریکیا و دل زوتو یک مدل  PLSرا برای پیش بینی میزان فومونیسین نمونه های ذرت تهیه کردند .آنها با
تأکید بر آستانه  4میلی گرم در کیلوگرم مقرر در آیین نامه اتحادیه اروپا ،مدل های پیش بینی کننده را برای طبقه بندی ارائه می-
دهند[ .]48استاسیویچ و همکاران تکنیک  NIRرا برای مرتب کردن دانه های ذرت آلوده به فومونیزین استفاده نمودند .با استفاده از
مرتب سازی دو مرحله ای ،آنها دانه های آلوده و و آلودگی کم را با موفقیت نزدیک به  %80از یکدیگر جداسازی نمودند[.]49
کار شناسایی سطح آلودگی توسط چندین قارچ عملکرد خوبی در مورد هسته ذرت آلوده به فوزاریوم دارد [ .]59آنها طیف سنجی
مرئی و  NIRرا با هم ترکیب کردند و از روشهای طبقه بندی متنوعی مانند مدل سازی نرم مستقل از قیاس کالس ( )SIMCAو
شبکه های عصبی استفاده کردند .طیف هر دانه از دو طرف جوانه و طرف مقابل جمع آوری شد که بهترین نتیجه از طرف مقابل
جوانه حاصل می شود .دانه های سالم و آلوده به ترتیب با میزان  %99/3و  %98/7درجه بندی می شوند .این نتایج از یک مجموعه
تست به دست آمد[ .]50تاالدا و همکاران از طیف سنجی  NIRو در طول موجهای بین  904الی  1685نانومتر ،برای شناسایی دانه
ذرت آلوده به هشت سویه قارچی با درجه های مختلف استفاده نمودند .آنها از آنالیز تفکیک خطی ( )LDAبه همراه شبکه عصبی
( )ANNاستفاده کردند .هدف از این کار ،تفکیک دانه های سالم از دانه های آلوده به قارچ بود .مدل ) ANN (LDAبا صحت %84
از دانه های سالم و  %83از دانه های آلوده تفکیک را انجام داد [ .]47عالوه بر این ،از آنجا که مایکوتوکسین ها و قارچ ها به دلیل
عدم حساسیت دستگاه های مادون قرمز ،به طور مستقیم در ماتریس دانه قابل تشخیص نیستند ،از اطالعات غیرمستقیم آلودگی در
مدل ها میتوان استفاده نمود .در واقع ،محقیقن مختلف با مشخص نمودن مناطق طیفی که نشان دهنده تغییرات دانه به دلیل حمله
قارچی یا وجود مایکوکسینها است میزان آلودگی را مرتبط با تغییرات طیفی دانسته اند ،بعنوان مثال تغییرات مربوط به میزان
کربوهیدرات ( )cm-1 1200-900و پروتئینها (گروههای آمید  Iو  )cm-1 1200-1750 ،IIکاربردهای زیادی در بررسی
مایکوتوکسین ها از خود نشان داده اند [.]48-49
موضوع مهم دیگر در مورد روشهای سنجش همزمان چند مایکوتوکسین است ،این امر به خوبی توسط کروماتوگرافی مایع با طیف
سنجی جرمی پشت سر هم حاصل می شود ،اما در زمان کنونی ،مطالعه ای براساس ابزار مادون قرمز ،آنالیز همزمان چند توکسین
گزارش نشده است[.]50
 .5-1استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در سنجش آفالتوکسین ها و اکراتوکسین A

آفالتوکسین ها و اکراتوکسین Aجزء مهمترین مایکوتوکسین های قارچ خانواده آسپرژیلوس ها می باشند .آفالتوکسین ها از نظر
قدرت سرطانزایی قوی تر از سایرمایکوتوکسین ها بوده و خطرات آفالتوکسین ها در سالهای  1993 ،1987 ،1972،1976و 2003
توسط آژانس تحقیق بر روی سرطان ( )IARCمورد بررسی قرار گرفته و این آژانس آفالتوکسین ها را جز مواد سرطانزای انسانی
(سرطانزاهای گروه) 1طبقه بندی نموده است [ .]51براساس مطالعات در طبیعت چهار نوع آفالتوکسین اصلی شامل ( B1مهم ترین
) ( JQCS
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ماده سرطانزای طبیعی و بیشترین سم تولیدی توسط گونه های مولد سم) G1 ،B2 ،و G2و دو نوع محصوالت متابولیکی به نامهای

 M1و

M2وجود دارند که می توانند خوراکهای دام و انسان مانند ذرت ،خوشه ذرت ،گندم ،سویا ،کنجاله پنبه دانه ،بادام زمینی ،آجیل ها
و خشکبار را آلوده سازند .آفالتوکسین های  M1و M2برای اولین بار از شیر دامهائی که با خوراک آلوده تغذیه شده بودند ،جدا
شدند .این سموم دارای ساختمان مولکولی مشابهی بوده و یک گروه از ترکیبات اکسیژن دار هتروسیکلیک را تشکیل می دهند (در
صورت کپک زدگی خوراک دام و تولید آفالتوکسین  B1در آن ،مشتق هیدروکسی آن یعنی آفالتوکسین  M1در شیر مشاهده می-
شود که همانند آفالتوکسین B1اثرات سرطان زایی دارد) .آفالتوکسیتها بر اساس فلوئورسنس آنها در برابر نور اشعه ماوراء بنفش
آبی یا سبز و حرکت آنها در کروماتوگرافی الیه نازک قابل تفکیک هستند .آفالتوکسین هایG2و  B2مشتقاتی از G1و B1

وآفالتوکسین های  M2و  M1به ترتیب از آفالتوکسینهای  B2و  B1حاصل می گردند .یکی از خواص سموم قارچی ،خاصیت تجمعی
آنها می باشد ،در نتیجه فردی که در طوالنی مدت میزان کمی از سم را دریافت می کند ،پس از مدتی به عوارض تجمعی آن دچار
می شود .در بحث سرطانزایی نیز بیشترین خطر آفالتوکسین ها متوجه سلول های کبدی است .چین ،فیلیپین ،تایلند و کشورهای
آفریقایی بیشترین آمار سرطان کبد ناشی از مصرف غذای آلوده به آفالتوکسین را دارند .آفالتوکسین ها به علت ایجاد سمیت های
کبدی شدید در حیوانات آزمایشگاهی مختلف و وقوع طبیعی آن در محصوالت گوناگون کشاورزی به عنوان آلوده کننده محیط
زیست به خوبی شناخته شده اند [ .]52اکراتوکسین  Aیک ماده محلول در چربی است که در بافتهای چربی تجمع می یابد و یک
نفروتوکسین بالقوه شناخته میشود ،اولین بار در آفریقای جنوبی از آسپرژیلوس اکراسئوس جداسازی گردید ،اما این ترکیب غالبا
به عنوان یک ماده آلوده کننده غالتی نظیر جو آلوده به قارچ پنی سیلیوم وروکوسوم در کشورهای معتدله نظیر کشورهای اروپای
شمالی مورد مطالعه قرار گرفته است .یک بیماری ضعیف کننده در انسان که به نام نفروپاتی اندمیک بالکان ممکن است با حضور
مقادیر کم مایکوتوکسین های نفروتوکسیک نظیر اکراتوکسین  Aدر رژیم غذایی افرادی که از محصوالت غذایی آلوده به قارچ
به مدت طوالنی استفاده می نمایند مرتبط شناخته شده است .حضور اکراتوکسین  Aدر مواد غذایی مناطق گرمسیری و نیمه
گرمسیری نظیر ذرت ،دانه های قهوه ،کاکائو و لوبیای سویا معموال در نتیجه آلودگی آنها توسط گونه های آسپرژیلوس می باشند.
ارزیابی های توکسیکولوژی جدید در مورد اکراتوکسین  Aنشان می دهد که این ترکیب نه تنها یک نفروتوکسین حاد می باشد
بلکه ممکن است موجب ایجاد سرطان کلیه گردد[.]53
تکنیک  FTIR-ATRدر تشخیص آفالتوکسین ها در بادام زمینی استفاده شده است و طیف عصاره استخراجی این محصول آنالیز
گردید که برای بدست آوردن مدل های کالیبراسیون برای هر سم ،از رگرسیون حداقل مربعات جزئی استفاده شد .ضرایب تعیین
) (R2مدل کالیبراسیون برای طیف سنجی  FTIRمقادیر پیش بینی شده در مقابل مقادیر واقعی آفالتوکسین ها در حد یک قسمت
آلودگی در بیلیون محاسبه شد .پتانسیل تکنیک طیف سنجی مادون قرمز نزدیک برای آنالیز فلفل قرمز برای آفالتوکسین ،B1
اکراتوکسین  Aو کل آفالتوکسین ها بررسی شده است .برای اندازه گیری  ، NIRاز فیبر نوری بازتاب از راه دور به طور مستقیم بر
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روی نمونه های فلفل استفاده شد و در این تکنیک نیازی به اماده سازی یا دستکاری نمونه نبود .الگوریتم حداقل مربعات جزئی
) (MPLSاصالح شده به عنوان یک روش رگرسیون استفاده شد .برای آفالتوکسین  ،B1اکراتوکسین  Aو کل آفالتوکسین ها به
ترتیب ضرایب همبستگی چندگانه ( )RSQو خطای استاندارد تصحیح پیش بینی ( )SEPcبه ترتیب  0/955و  0/2میکروگرم
برکیلوگرم 0/853 ،و  3/3میکروگرم بر کیلوگرم 0/938 ،و  0/3میکروگرم بر کیلوگرم بود .ظرفیت پیش بینی مدل توسعه یافته به
عنوان انحراف عملکرد ( ) RPDبرای آفالتوکسین ( ، B1 )5/2اکراتوکسین )2/8( Aو کل آفالتوکسین ها ( )4/4اندازه گیری شده
است که نشان می دهد که تکنیک  NIRSبا استفاده از فیبر نوری برای تعیین این سه پارامتر در فلفل ،با هزینه کمتر و سرعت باالتر
در مقایسه با روش شیمیایی یک جایگزین مناسب بحساب می آید .تکنیک  FTIRبرای تخمین آفالتوکسین  B1در فلفل قرمز نشان
دادند که مناطق طول موج مشخصی از  1449تا  2000نانومتر و  2039تا  2500نانومتر و یک روش پیش پردازش تفریق خط
مستقیم ،آفالتوکسین B1را با همبستگی باال ) (R2 = 0.98و با حداقل ریشه میانگین خطای مربع اعتبار سنجی()RMSECV
()0.65%شناسایی کرده و محققین پیشنهاد دادند که این روش می تواند برای پایش نمونه های فلفل بصورت فله در مقادیر آلودگی
باال استفاده شود[ .]54سیریسمبون و همکاران از طیف سنجی مادون قرمز نزدیک  ،با طول موج بین  950تا  1650نانومتر ،برای تعیین
درصد آلودگی قارچی موجود در نمونه های برنج استفاده نمودند .طیف  106نمونه برنج ،با روش بازتاب ،از جمله  90نمونه آلوده
طبیعی ،و  16نمونه آلوده مصنوعی به دست آمد .مدل های کالیبراسیون برای کل آلودگی قارچی با استفاده از طیف جذبی اصلی و
طیف پردازش شده با رگرسیون حداقل مربعات جزئی ( )PLSRتهیه شد .مدل آماری توسعه یافته از طیف های پردازش نشده
بیشترین دقت را در پیش بینی ،با ضریب همبستگی 0/668و خطای استاندارد پیش بینی %28/874و خطای  %1/1ارائه داد .برای
آلودگی به قارچ آسپرژیلوس ،دقیق ترین مدل پیش بینی آماری با استفاده از طیف ( NIRحداکثر نرمال شدن) با خصوصیات آماری
( )%SEP = 18.723 ،R = 0.437تهیه شد .بنابراین ،نتیجه آنها نشان داد که تکنیک  NIRمی تواند برای تشخیص آلودگی قارچی
آسپرژیلوس های مولد آفالتوکسین در برنج استفاده شود[ .]55فرناندز و همکاران ( )2009از طیف سنجی  NIRو FT-NIRبرای
تشخیص سریع آفالتوکسین در ذرت و جو استفاده نمودند .تمامی نمونه های اعتبار سنجی خارجی آفالتوکسین به درستی توسط
 FT-NIRطبقه بندی شدند  ،در حالی که تنها  %75به طور صحیح توسط  NIRطبقه بندی شدند .عالوه بر این  ،در مقایسه با ، NIR
طیف  FT-NIRنسبتاً پایدار بود .بهترین مدل پیش بینی در ذرت توسط  r² =0.80( NIR؛  SECV = 0.21میکروگرم بر کیلوگرم) و
در  r² = 0.82( ،FT-NIR؛  SECV = 0.21میکروگرم بر کیلوگرم) یافت شد .برای نمونه های جو ،مدل اعتبارسنجی نتایج
همبستگی تقریباً مشابهی با r² = 0.85( NIR؛  SECV = 0.17میکروگرم بر کیلوگرم) وSECV = 0.18 ،r² = 0.84 ، FT-NIR

میکروگرم بر کیلوگرم) به دست آورد .این تحقیق نشان داد ،تکنیک  NIRیک روش غربالگری سریع برای تشخیص آفالتوکسین
در مقادیرآلودگی باالی  20میکروگرم بر کیلوگرم بود که می تواند در حین برداشت و ذخیره سازی غالت مورد استفاده قرار گیرد
[ .]56در تحقیق دیگری  132نمونه برنج قهوه ای آلوده به آفالتوکسین در محدوده غلظت  ug / kg 2435-0توسط تلقیح مصنوعی با
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گونه های  A. flavusو  A. parasiticusقارچ تهیه شد .برای طبقه بندی نمونه ها در سطوح مختلف آفالتوکسین  ، B1مدل آنالیز
تفکیک خطی مورد استفاده قرار گرفت که به ترتیب از نظر صحت طبقه بندی  96/9و  90/6درصد برای طیف سنجی  NIRو MIR

بدست آمد .برای تعیین همزمان آفالتوکسین های  G2 ،G1 ،B2 ،B1و کل آفالتوکسین ها ،رگرسیون حداقل مربعات جزئی نیز
دقت پیش بینی خوبی را برای هر دوتکنیک  NIRو طیف سنجی  MIRنشان داد .در تحقیق ذکر شده ،نتایج کلی مشخص کرد که
امکان استفاده از دو روش طیف سنجی فوق به عنوان ابزار جایگزین برای تشخیص سریع آلودگی های آفالتوکسین موجود در دانه
برنج را دارند [.]57
آفالتوکسین ) ،M1 (AFM1یک ترکیب بالقوه سرطان زا است که در شیر به دست آمده از حیواناتی که خوراک آلوده به
آفالتوکسین  B1مصرف می کنند ،یافت می شود ،طیفهای شیر آلوده به آفالتوکسین  M1تفاوت معنی داری را با نمونه های غیر
آلوده در مناطق طیفی  cm-1 650-1800و  cm-1 3499-3689نشان داد که به ساختار شیمیایی پیچیده  AFM1نسبت داده شود .تجزیه
و تحلیل مؤلفه اصلی )(PCAخوشه بندی نمونه ها نشان داد ،این مدل ها می توانند با موفقیت طبقه بندی شیر آلوده و غیر آلوده را
انجام دهند (>  )%86و حتی در آلودگی هایی در حد  0/02میکروگرم بر لیتر  AFM1در شیر را با استفاده از  SIMCAتشخیص
دهند .رگرسیون حداقل مربعات جزئی ( )PLSبرای کالیبراسیون و اعتبارسنجی  ،به ترتیب با ضریب تعیین) 0/99 (R2و  0/98بدست
آمد[ .]58از طیف سنجی مادون قرمز از نوع  ATRبرای تعیین اکراتوکسین در کشمش استفاده شده است .نمونه هایی با سطح
آلودگی زیاد به اکراتوکسین ( 20 ،10و  40میکروگرم بر کیلوگرم) و نمونه های غیر آلوده با استفاده از مدل  PCAبه درستی
تشخیص داده شدند .از مدل  PLSبرای سنجش کمی نمونه های آلوده جمع آوری شده از شیلی مورد استفاده قرار گرفت و
همبستگی باالیی را نشان داد .با استفاده از این روش  ،نمونه هایی با سطح اکراتوکسین باال ( 20میکروگرم بر کیلوگرم) می توانند از
نمونه هایی با سطح اکراتوکسین پایین ( 10میکروگرم بر کیلوگرم) متمایز شوند ،روش مذکور یک روش غربالگری مناسب برای
اکراتوکسین در کشمش معرفی شده است[.]59

 .6-1استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در سنجش پاتولین

پاتولین توسط چند گونه از پنی سیلیوم و آسپرژیلوس به ویژه پنی سیلیوم اکسپانسوم تولید می گردد .اولین بار در سال  1942به
عنوان یک آنتی بیوتیک بالقوه مناسب با طیف ضد میکروبی وسیع توصیف گردید[ .]60در سال  1959شیوع یک مورد مسمومیت
گاو در اثر تغذیه با جوانه های جو جوانه زده موجب تغییر نظر دامپزشکان و شناسایی پاتولین به عنوان یک مایکوتوکسین گردید.
در موارد مربوط به انسان ،حضور پنی سیلیوم اکسپانسوم بر روی سیب و افزایش مصرف آب سیب تازه به عنوان آشامیدنی موجب
بروز نگرانی می شود .اثبات حضور پاتولین در آب میوه شاخص مناسبی جهت نشان دادن استفاده از میوه با کیفیت بسیار نامناسب
در تهیه آب میوه می باشد .تمام روشهای فعلی مورد استفاده برای تعیین کمیت پاتولین بسیار وقت گیر بوده و نیاز به پرسنل ماهر
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دارد .در این تحقیق ،یک روش فلورسانس بر اساس استفاده از روبشگر های فلورسانس نزدیک به مادون قرمز ( )NIRبکاربرده شد.
استفاده از این فلوئوروفورها همراه با آنتی بادی های ضد پاتولین ،تشخیص پاتولین را به طور مستقیم در آب سیب و بدون هیچ گونه
پیش آماده سازی قبلی امکان پذیر نمود .حد تشخیص روش  0/06میکروگرم بر لیتر است  ،مقداری که پایین تر از حداکثر حد باقی
مانده پاتولین است که در  50میکروگرم بر لیتر از آیین نامه اتحادیه اروپا ثابت شده است [.]61

 .2نتیجه گیری

در سالهای اخیر ،مطالعات متعددی در مورد استفاده از روش های طیف سنجی مادون قرمز برای تشخیص مایکوتوکسین ها انجااام
شده است .این روش ها سریع ،ارزان و غیر مخرب هستند و پس از تهیه مدل ،به آماده سازی نمونه کمی نیاز دارند و به تعداد پرساانل
اندکی جهت انجام آنالیز و پاسخدهی نیاز دارند و در واقع این روش نیاز به آزمایشگاه پیشرفته برای انجام آنالیز طیف ساانجی ناادارد.
با این حال ،استفاده از ابزارهای طیف سنجی مادون قرمز برای تشااخیص و تعیااین مایکوتوکساین هااا ،گاهااا آنااالیز در حاادود مجاااز را
براساس استاندارد های ثبت شده الزم ارائه نمی دهند و از سوی دیگر برای افزایش دقاات نیاااز بااه آنااالیز نمونااه هااای مرجااع دقیااق ،و
مجموعه داده های کالیبراسیون بزرگ و به روز شده دارند ،از سوی دیگر به دلیل محدودیت های ذاتاای روش هااای مااادون قرمااز بااه
وجود آب در مواد مورد بررسی ،این مدل های اندازه گیری ،به اندازه کافی برای برآورده کردن الزامااات قااانونی مناسااب نیسااتند .از
آنجا که محصوالت آلوده به مایکوتوکسین در مقدار مشخص و به صورت مساوی توزیع نمی شوند ،باید حجام زیاادی از محصااول
اسکن شود تا حاشیه امن در پاسخ دهی افزایش یابد .امیدوار کننده ترین کاربردها تکنیک اسپکترسااکوپی مااادون قرمااز توانااایی ایاان
تکنیک درآنالیز محصوالت کشاورزی در مزرعه یا باغ (آنالیز بر خط) است ،که منجر به تولید مااواد غااذایی تجاااری (خااوراک دام،
مواد غذایی انسان و غذای کودک) با استفاده نمودن از مااواد اولیاه مطلااوب و مرغااوب مای شااود .در زمینااه مایکوتوکسااین هااا ،ایان
تکنیک ها عمدتا تغییرات ایجاد شده در محصول را بدلیل فعالیت قارچ ها بر روی آنها را تشخیص می دهنااد .یکاای از تحقیقاااتی کااه
میتوان بر روی آن متمرکز گردید تحقیق برروی مایکوتوکسین های نقاااب دار شااده اساات ،کااه خطاار حضااور آنهااا در مااواد غااذایی
سالهای متمادیست که مورد بحث قرار می گیرد .بنظر میرسد استفاده از توان بسیار باالی سایر روشهای طیاف ساانجی( طیاف ساانجی
رامان یا تکنیک های اسپکترسکوپی تصویربرداری 1نیز باید در نظاار گرفتااه شااود و توسااعه یابااد .پیشاارفت هااای اخیار در محاساابات
ریاضی میتواند باعث افزایش حساسیت و دقت ماادل هااا شااود .ایان ابزارهااای محاسااباتی مای تواننااد باارای دسااته بناادی و جداسااازی
محصوالت غذایی حاوی مواد مضر با استفاده از تکنیک های "تمایز ،مرتااب سااازی و غربااالگری نظااارتی" بااا سااطح باارش مناسااب،
استفاده شوند .در صورت عملیاتی شدن استفاده از ابزار مااادون قرمااز در تشااخیص ساام ،ایاان تکنیااک جاازء الینفااک کنتاارل کیفیات
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 در عرض چند ثانیاه و باادون آماااده سااازی نمونااه،محصوالت کشاورزی خواهد بود و می تواند بخشی از آنالیز چند پارامتری غالت
باشند
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Abstract
Mycotoxins are toxic secondary fungi metabolites and grow in most parts of the world and a variety of agricultural
products, including dried fruits and cereals, and the toxic metabolites of fungi (mycotoxins) are responsible for many noncommunicable diseases in humans and livestock communities. Many methods for measuring toxins in the food chain have
been introduced; thin-layer chromatography (TLC), methods based on gas chromatography (GC), high-performance liquid
chromatography (HPLC), mass spectrometry liquid chromatography (LC-MS) have been used for mycotoxins
determination, these methods are widely used, but they are expensive, time consumable and besides, the original sample
will destroy. Therefore, it is very important to identify mycotoxins in food products, by cheap, simple, fast, and nondestructive alternative methods that can even be used in the field. Infrared spectroscopy has been used in quality control of
the food industry as a fast and non-destructive method. The potential of the infrared spectroscopy technique has been
investigated for the analysis of Fusariotoxins, Aflatoxins, Ochratoxin A, patulin, etc. Due to the various reports of
contamination of agriculture products with mycotoxins in Iran, this article review recent studies on the application of
infrared spectroscopy and the measurement of the mycotoxins.
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