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Abstract 

 

Background and purpose: Mannoprotein in the cell wall of Saccharomyces cerevisiae is a 

glycoprotein with antimicrobial and antitoxin effects. In this research antifungal properties of gelatin 

based edible coating containing Saccharomyces cerevisiae mannoprotein were tested against Aspergillus 

flavus growth and the inhibitory effect on pistachio kernel. 

Materials and methods: Antifungal properties of gelatin based edible coating containing 

Saccharomyces cerevisiae mannoprotein against Aspergillus flavus (PTCC 5004) were evaluated 

employing Serial Dilution (in plate and tube), Agar-well diffusion methods and inhibitory effects in 

coating of the pistachio kernels. 

Results: Gelatin-based coating containing mannoprotein showed to have inhibitory effects 

against Aspergillus flavus growth. MIC and MFC values for mannoprotein were 0.005 and 0.01 µg/ml, 

respectively. 

Conclusion: The application of gelatin based edible coating containing mannan delayed and 

reduced Aspergillus flavus growth. In this regard, this active coating could be applied in preservation and 

storing of foods such as pistachio to reduce Aspergillus flavus growth and eventually diminution of 

aflatoxin. 
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 پژوهشی

بررسی اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر 
 ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس فالووس در مغز پسته

 
       1آنا عبدالشاهی

       2زدیفریده طباطبایی ی

       3علی اکبرشعبانی
      2سید علی مرتضوی

 4عبدالرضا محمدی نافچی 

 چكیده
مانوپروتئین موجود در دیواره سلولی مخمر ساکارومیسس یک ترکیب گلیکووپروتئییی اسوک کوا دارا   و هدف: سابقه

 بر پایا ژالتین حاو  مانوپروتئینتوکسییی اسک. در این مطالعا اثرات ضدقارچی پوشش خوراکی خواص ضدمیکروبی و آنتی
 )مانان( مخمر ساکارومیسس سرویزیا بر رشد آسپرژیلوس و اثر مهارکییدگی آن بر رو  مغز پستا بررسی شد.

اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی بر پایا ژالتین حاو  موانوپروتئین )مانوان( مخمور ساکارومیسوس  ها:مواد و روش
و پلیوک و نیوز انتروار در چا وک ا  بوا رو  رقوک سوام  متووالی لولوا( PTCC 5004) سرویزیا بر آسپرژیلوس فالووس

 گیر  و اثر مهار کییدگی آن بر رو  مغز پستا ارمیابی گردید.اندامه
اثر مهارکییدگی بر رشد آسپرژیلوس فالووس دارد. کم تورین  نتایج نران داد کا پوشش ژالتییی حاو  مانان ها:یافته

میکروگرم  00/0و  000/0( برا  مانان با ترتیب برابر MFCترین غلظک کریدگی قارچ )( و کمMICغلظک مهارکییدگی )
 بر میلی لیتر با دسک آمد.

کاربرد پوشش ژالتییی حاو  مانان بر رو  مغز پستا سبب تعویق و کا ش رشد آسپرژیلوس فوالووس گردیود.  استنتاج:
توان برا  نگهدار  مواد غذایی ام جملا پستا در جهک کا ش رشد می با توجا با نتایج با دسک آمده، ام این پوشش فعال

 آسپرژیلوس فالووس و نهایتاً کا ش مقدار تولید آفالتوکسین استفاده نمود.
 

 MIC ،MFCآسپرژیلوس فالووس، مانوپروتئین، پستا، واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
ترین محصوالت کراورم  و سومین پستا یکی اممهم

نفتی صادراتی در ایران اسک. میزان صادرات کاال  غیر 
 وزار تون اسوک کوا  00پستا ام ایران، ساالنا در حودود 
گوردد. مویاروپایی صادر قسمک اعظم آن با کرور ا  

 سوختگیرانابارمترین مرکل در امر صادرات پستا، مقررات 

باشود. در ممییا میزان آفالتوکسین موجوود در پسوتا موی
خیر بسیار مورد توجا قرار گرفتا  ا  ااین مسئلا در سال
 ا  میاد  برا  پیروگیر  ام تولیود و یوا اسک. و تال 

کا ش آفالتوکسین پستا با عمل آمده اسک. میورا ضورر و 
 محصول برگرکمیان اقتصاد  غیر مستقیم میاد  ام طریق 

 

 :tabatabai@um.ac.ir E-mail                              وه علوم و صیایع غذاییگر، دانرکده کراورم ، دانرگاه فردوسی مرهدمرهد:  -فریده طباطباییمولف مسئول: 

 دانرگاه فردوسی مرهد، مرهد، ایران دانرکده کراورم ، دانرجو  دکتر  میکروبیولوژ  مواد غذایی،. 0
 دانرگاه فردوسی مرهد، مرهد، ایران کده کراورم ،استاد، گروه علوم و صیایع غذایی، دانر. 0
 دانرگاه علوم پزشکی سمیان، سمیان، ایران، مرکز تحقیقات بیوتکیولوژ ، گروه بیوتکیولوژ ، استادیار. 3
 دانرگاه آماد اسالمی واحد دامغان، دامغان، ایران . دانریار، گروه علوم و صیایع غذایی، دانرکده کراورم ،4
 6/0/0330تاریخ تصویب :            0/3/0334 تاریخ ارجاع جهک اصالحات :           30/8/0334 ک :تاریخ دریاف 
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 پژوهشی

پستا دارا  آفالتوکسوین بویش ام حود مجوام اسوتاندارد 

جایگاه برا  تولیدکییدگان و صادرکییدگان و در نهایک 

ایجواد  کرور عزیزمان ایوران در بامار وا  تجوارت جهوانی

 وا   وا گرو وی ام متابولیوکوکسوینآفالت (.0)گرددمی

 وایی ام ثانویا سرطان ما و سمی تولید شده توسط گونوا

، آسوپرژیلوس 0آسپرژیلوس مانید آسپرژیلوس فوالووس

و آسووپرژیلوس  3، آسووپرژیلوس نومیوووس0پووارامیتیکوس

توانود در باشید. اسپور آسپرژیلوس مویمی 4سودوتامار 

 pHو  شوورایط مسوواعد ام نظوور رطوبووک، درجووا حوورارت

موجود در مغز ا  آجیلی ام جملا پسوتا و بوادام ممییوی 

کووا ایوون سووم تولیوود آفالتوکسووین نمایوود رشوود کوورده و 

 ووا  کبوود  تجمووع نموووده و باعوو  توانوود در بافووکمووی

  (.0،0)سرطان کبد شود

 ا  جلووگیر  و کوا ش ایون مروکل، یکی ام راه

 ووا  خوووراکی در مغووز پسووتا اسووتفاده ام پوشووش/ فوویلم

توانیود حواو  موواد  وا  خووراکی موید. پوششباشمی

اکسویدانی، آنتوی بیوتیوک و فعال )ضد میکروبوی، آنتوی

پوشش/ فیلم با ماده ر ایش ماده فعال ام غیره( باشید کا 

توانود مانودگار  فوراورده غوذایی را افوزایش غذایی می

 وا را ام نظور میکروبوی توامین نمایود. داده و سالمک آن

کی فعال باع  کا ش، مهار و یا  ا  خوراپوشش/ فیلم

در مواد غذایی   ابا تعویق انداختن رشد میکروارگانیسم

 وا  خووراکی الیوا نوامکی ام موواد گردند. پوشوشمی

گیرنود و طبیعی  ستید کا سطح ماده غذایی را در بر می

ترتیوب ام بوروم کیید و با این با صورت محافظ عمل می

ظوا ر  موواد  خواصتغییرات نامطلوب در طعم، بافک و 

 وا  پوشش/ فیلمنمایید. برا  تهیا غذایی جلوگیر  می

با میراء گیا ی   ا  خوراکیتوان ام پروتئینخوراکی می

و حیوووانی )منووین، گلوووتن، گیوودم، سووویا، بووادام ممییووی، 

ژالتووین، کووامنین،پروتئین آب پییوور و غیووره( یووا ام پلووی 

تووان ام  وا را مویساکارید ا استفاده نمود. ایون پوشوش

ور ، با صورت یک الیوا پیوسوتا بور رو  طریق غوطا

                                                 
1. Aspergillus flavus 

2. Aspergillus parasiticus 

3. Aspergillus nomius 

4. Aspergillus pseudotamarii 

دیوواره سولولی مخمور  (.3)محصول مورد نظر تهیوا کورد

 β 0-6ا  مترووکل ام شووبکا 0ساکارومیسووس سوورویزیا

گلوکوان اسوک کوا  β 0-3 ا  جانبی گلوکان با منجیره

 وا اند. پروتئین ا  گلیکومیلا متصل شدهبا مانوپروتئین

 ا  باندکییده بسیار میاد  را  ا، سایککانبا  مراه گلو

 وا  متفواوت بوا توانید با مکانیزماند کا میفرا م نموده

 ا  عاملی متفاوت کیش متقابل داشتا باشید. حتی گروه

 ا قرار بگیرند. توانید در تعامل با سایر میکروارگانیزممی

گزار  شده کا مانان مرتق شده ام دیواره سلولی مخمر 

رومایسس سرویزیا با دلیل ظرفیوک بانود کییودگی ساکا

و نیوز اثورات  Aباال می تواند سبب جذب آکراتوکسوین 

. اخیوراً نیوز بوا (4،0)باشود 1Bبامدارنده بور آفالتوکسوین 

موتاژن شیاختا شده کوا اکسیدان و آنتیعیوان یک آنتی

می تواند در جلوگیر  ام انواع سرطان  ا دخالک داشوتا 

چیین با عیوان یک ماده بیواکتیو آلی می  .  م(7، 6)باشد

 ووا بووا کووار رود و توسووط توانوود در سیسووتم غووذایی دام

ترکیب  6 ایی مثل اشرشیا کولیپروتئین لکتین با پاتوژن

 (.8) ووا را ام سیسووتم گوارشووی حیوووان خووار  کیوودو آن

تاکیون اثر ترکیبات میاد  ام جملا روغن تیمول، روغن 

، عصواره آویرون شویرام ، عصاره مریم گلوی سییامون،

گیوواه باریجوا، اسوانس گیوواه درمیوا و موورمه، عصواره ریروا 

 میره سبز کواکوتی و سویاه دانوا و غیوره،   ا  اسانسیروغن

 انوود. مووورد بررسووی قوورار گرفتووا بوور رشوود آسووپرژیلوس

  وا  فعوال بور رشود پوشوشچیین با میظور بررسی اثر  م

جملا پوشوش  میاد  ام آسپرژیلوس در پستا نیز تحقیقات

حواو  سووربات پتاسویم، پوشوش کیتوومان، متیل سولولز 

آب پییوور و عصوواره آویروون شوویرام ،  پوشووش کیسووانتره

 (.3-0،06)بررسی شده اسک

ا داف این مطالعا بررسی اثر مانوپروتئین استخرا  

 شده ام دیواره سلولی ساکارومیسس سرویزیا با عیوان یک

 آسوپرژیلوس قارچ  نابود بر رو  رشد و ترکیب میسک فعال

 باشد.فالووس مولد سم آفالتوکسین درپستا می
 

                                                 
5. Saccharomyces cerevisiae 

6. E.coli 
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 مواد و روش ها
 ا  استاندارد ام مرکز کلکسیون میکروبوی و سویا

 وا  علموی و قارچی ایران وابسوتا بوا سواممان پو و ش

صیعتی ایران خریدار  گردید. محیط کرک  ا  موورد 

 . ژالتویناستفاده ام شرکک بتاژن )مرهد، ایران( تهیا گردید

)گاو ( ام شرکک سیگما، گلیسرول )بوا عیووان  Bتیپ 

محلوول پالستی سایزر( ام شرکک مرک و سوایر موواد و 

سیگما   ا  معتبر وارد کییده محصوالتشیمایی ام شرکک

 و مرک در ایران تهیا گردید. رقم اکبور  پسوتا ام ایسوتگاه

 تهیا شد. 0334غان در شهریور ماه تحقیقات پستا دام

 

 خرا  مانان ام مخمراست

( PTCC 5052ابتدا مخمر ساکارویسس سورویزیا )

آگار )حواو   0YMام حالک لیوفیلیزه خار  و در محیط

درصد 0/0درصد عصاره مخمر، 3/0درصد گلوکز،  0/0

درصود آگوار( کروک  0درصد عصاره مالک و  3/0پپتون و 

مخمور  گردید. پس ام آن یک لوپ کامل ام کلیی خوال 

لیتور میلوی 000لیتر  حاو  میلی 0000ایر با یک ارلن م

بوواتور شوویکردار بووا میتقوول و در انکو 0بوورا  YMمحوویط 

دور در  000گوراد در دور ثابوک درجوا سوانتی 30دما  

 ا  مخمر ساعک نگهدار  شد. سلول 04دقیقا با مدت 

با وسیلا چید مرحلا سانتریفوژ محیط کروک محلوول در 

ا و سووا مرتبووا دقیقوو 00بوورا  موودت  g ×4000شوورایط 

شسترو با آب سرد د  یونیزه جدا شدند. رسوب حاصل 

مووالر  00/0موالر سیترات پتاسویم و  0/0در محلول بافر 

سواعک  0بوا مودت  pH=  7متا بوی سوولفیک پتاسویم در 

اتوکالو گذار  شد. مانوپروتئین محلول حاصلا پوس ام 

دقیقوا( بوا وسویلا سوا  00با مودت  g ×0000سانتریفوژ )

درصود اسوید اسوتیک در  0تانول اسوید  حواو  حجم ا

درصد، رسووب داده شود. جهوک کامول شودن 36اتانول 

درجوا  4سواعک در دموا   04رسوب، نمونوا بوا مودت 

 00با مدت  g  ×8000گراد نگا دار  و سپس در سانتی

                                                 
1. Yeast mold agar 

2. Yeast mold broth 

توور، ام دقیقووا سووانتریفوژ گردیوود. جهووک خلوووص بوویش

با عیوان ستاولون ) گزا دسی تر  متیل آمونیم بروماید( 

سوام  یک حالل آلی بورا  رسووب انتخوابی و خوال 

  ووا ووا و دیگوور موواکرومولکولمووانوپروتئین ام گلوکووان

استفاده شد. رسوب حاصلا در مقابول آب مقطور توسوط 

 کیلوو دالتوون، 00 ا  دیالیز )حد نهایی ومن مولکولیکیسا

Sigma ساعک دیوالیز  48میکرومتر با مدت 30( با ضخامک

 (Ehrisa 317, Germanyک کن انجمواد  )و سپس با خر

 (.07،08)خرک گردید
 

 تهیا سوسپانسیون قارچی
( ام ویووال PTCC 5004آسووپرژیلوس فووالووس )

 فعوال 3(SDBمحیط سابوراد دکسوتروم بورا  )لیوفیلیزه در 

 4(PDAدر محیط پوتیتودکسوتروم آگوار ) گردید و سپس

 ادگوردرجا سانتی 08با صورت شیبدار در درجا حرارت 

روم کرک شد. اسپور ا پس ام برداشوک ام  7و با مدت 

 00/0) 80محیط کرک با آب مقطر استریل حاو  توویین 

 0ثانیوا مخلووگ گردیود و  00درصد( میتقل و بوا مودت 

دقیقا اجامه داده شد تا قطعات سویگین توا نروین شووند. 

تعداد اسپور ا  موجود در سوسپانسیون حاصول توسوط 

( شمار  و boeco,0/0025 mm2, Germanyالم نئوبار )

اسپور در میلی لیتر اسوتاندارد  0× 700در نهایک در غلظک 

 .(03)گردید
 

 مانان (MFC و MIC)تعیین فعالیک ضد قارچی 
( و MICبا میظور تعیین حداقل غلظک مهارکییوده )

 سوام ( ام دو رو  رقیوقMFCکری )حداقل غلظک قارچ

لیک استفاده شد. قبل ا  و پمتوالی )ماکرودایلوشن( لولا

ام انجام آممون و با میظور سیجش اثر غلظوک مانوان بور 

رشد آسوپرژیلوس، مقوادیر مرخصوی ام پوودر مانوان در 

 وا  حجم مرخ  آب مقطر استریل حل شد و محلول

 000و  000، 000، 00، 00 ووا  شووامل مانووان بووا غلظووک

 وا  لیتر تهیا شود. پوس ام آن در لولواگرم بر میلیمیلی

                                                 
3. Sabouraud dextrose broth 
4. Potato dextrose agar 
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 پژوهشی

مایش حاو  محیط کرک استریل، حجوم یکسوانی ام آم

 ر غلظک محلول مانان ریختا شد و با  ر لولا آمموایش 

آسپرژیلوس فالووس تلقیح شود. پوس ام  0× 700مقدار 

 ساعک(، 04مدت گراد بادرجا سانتی 08گذار  )خاناگرم

 ووا  آممووایش، مرووا ده گردیوود در  وویز یووک ام لولووا

بیوابراین مبیوا  ارمیوابی  آسپرژیلوس رشد نیموده اسوک.

 لیتورگرم بور میلویمیلی 00حداقل غلظک مهارکییده، غلظک 

در نظر گرفتا شد. با استفاده ام نتایج حاصول، ام غلظوک 

 ا  متووالی دو توایی تهیوا لیتر رقکگرم بر میلیمیلی 00

 ا  و پلیک قرار گرفک. ا  لولاشد و مورد آممون با رو 

 لیتورمیلوی 0  آممایش حاو   اا : در لولارو  لولا

آب مقطر استریل و محیط کرک پوتیتو دکستروم برا ، 

و  006/0، 300/0، 600/0، 00/0، 0/0، 0، 00 ا  غلظک

گرم بر میلی لیتر مانان تهیا گردید با  ر لولا میلی 078/0

لیتور اسوپور در میلوی 700× 0اسپور قارچ برابر بوا غلظوک 

ان شوا د مثبوک )حواو  اضافا گردید. یک لولا بوا عیوو

محیط کرک و اسپور ا  قارچ( و یوک لولوا بوا عیووان 

شا د میفی )حاو  محیط کرک و مانان( در نظر گرفتوا 

 04گوراد بوا مودت درجا سانتی 08 ا در دما  شد. لولا

( 0003ساعک )بر اساس رو  رماقی ابیانا و  مکواران، 

گذار  گردید و پس ام ایون مودت، کودورت خاناگرم

 ا ام نظر درجوا رشود یوا عودم رشود موورد ارمیوابی لولا

 ا  بصر  قرار گرفک. عالوه بر آن ام  رکدام ام نمونا

( بوا PDAمورد آممایش، کرک مجدد در محیط جامد )

 ا ثبک و قضواوت بور آن مبیوا بوا عمل آمد کا نتایج آن

 وا  حاصول ام کروک پلیتوی در پلیک MIC. (00)عمل آمد

در آن غلظک ام مواده موورد کا کا ش رشد قارچ  اسک

موردنظر )مانان( در مقایسا با پلیک شوا د مثبوک مروهود 

پلیتی اسک کا در آن غلظک ام مواده موورد  MFCاسک. 

نظر و در مقایسا با پلیوک شوا د مثبوک  ویز رشود قابول 

 وا  مالحظا قوارچی حتوی پوس ام انکوباسویون کروک

 مجدد مرهود نیسک.

 وا  غلظوکرو  پلیک: در رو  پلیک حجمی ام 

ا  در پلیوک قورار داد شود کوا آماده شده مانان با گونوا

، 00/0، 0/0، 0، 00غلظک نهوایی مانوان در پلیوک شوامل 

لیتور گورم بور میلویمیلی078/0و  006/0، 300/0، 600/0

بود. برا  این میظور ابتدا محلوول مانوان بوا یوک گوشوا 

 ا  استریل خالی میتقل و با گوشا دیگر  ر پلیوک پلیک

موذاب ریختوا شود و  ور  PDAا احتیاگ محیط کروک ب

پلیک با آراموی بوا صوورت پورپلیوک چرخانوده شود توا 

محلول مانان کامالً با محیط کرک مخلوگ گوردد. پوس 

 ا،  ر پلیک با رو  کرک سطحی ام جامد شدن محیط

ا  بوا اسوپور قوارچ آسوپرژیلوس توسط یک سواپ پیبوا

 08ر شورایط  وا دفالووس تلقویح شود. در نهایوک پلیوک

سواعک گرمخانوا گوذار   04گراد با مدت درجا سانتی

تورین غلظوک مانوان پلیتی با کم MIC گردید. در این جا

 (.3،00)گردداسک کا در آن  یز رشد  مرا ده نمی

 

 بررسی اثر ضد قارچی با رو  چا ک
ام سوسپانسوویون قووارچی آسووپرژیلوس فووالووس بووا 

 PDA صورت کرک خطی و شوطرنجی بور رو  محویط

متور در میلی 0تلقیح شد. در محیط چهار چا ک با قطر 

شرایط استریل با کمک پیپک پاستور ایجاد گردید و در 

، 0 وا   ا  ایجاد شده محلول مانوان بوا غلظوکچا ک

لیتور اضوافا گرم بور میلویمیلی 000و  000، 000، 00، 00

 08گوذار  در دموا  خانواسواعک گورم 04شد. پس ام 

گیور  شود. راد، قطر  الا عدم رشد اندامهگدرجا سانتی

این عمل برا   ر غلظک مانان سا بار تکرار و در نهایک 

 (.0)میانگین قطر  الا محاسبا گردید

 

 هیا پوشش خوراکی و پوشش د ی پستات
گیر  شده و مغز  ا  پستا ابتدا با دسک پوسکدانا

ا  استریل  ا با قرار دادن در ظروف درب دار شیراپستا

دقیقا( گردید. بورا   00گراد با مدت درجا سانتی 000)

تهیا پوشش خوراکی ابتدا پودر ژالتوین در آب دیوونیزه 

گراد حل شد و پس ام درجا سانتی 00در حمام آب داغ 

سرد شدن، مانان و گلیسرول )با عیوان پالستی سایزر( با 

 0)با طور کلی  0نسبک  ا  متفاوت طبق جدول شماره 
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جامد( اضافا و محلول حاصل توسط دستگاه ماده  درصد

 (  مگونultra torax IKA T25D, Germanyتووراکس )

دقیقا  00ور  با مدت گردید. مغز پستا با صورت غوطا

  ا  پوشش قرار داده شد و پوس ام قورار گورفتندر محلول

 وا  اضوافی بر رو  تور  استیل و خار  شدن محلوول

وبک مرخ  خرک گراد تا رطدرجا سانتی 40در آون 

درصد در نظر  00گردید. رطوبک پستا  ا در این مرحلا 

 (.03)گرفتا شد کا برا  رشد قارچ میاسب باشد
 

 000نسبک مواد جامد در پوشش خوراکی در  : 1جدول شماره 

 میلی لیتر آب دیونیزه
 

 گلیسرول )گرم( مانان )گرم( ژالتین )گرم( شماره نمونا

0 0 0 0 

0 0/4 0/0 0 

3 4 0 0 

4 0/3 0/0 0 

 

با میظور ارمیابی تاثیر محلول مانان بور رشود قوارچ 

نیز، با حل کردن مقدار مرخصی ام پوودر مانوان در آب 

گرم بور میلی 0و  0/0 ا  مانان با غلظک دیونیزه، محلول

میلی لیتر تهیا شد و بر رو  سطح پستا با استفاده ام یک 

 سرنگ استریل اسپر  شد.
 

 یک ضد قارچی پوشش پستاارمیابی فعال
 ا  پوشش شده در شرایط اسوتریل در داخول پستا

متور قورار داده شودند. میلوی 30 ا  استریل با قطور پلیک

 ( بوا میوزان0000و  مکاران ) Aldrasسپس براساس رو  

میکرولیتر ام سوسپانسیون اسپور قارچ آسپرژیلوس با  00

دیود.  وا تلقویح گر وا بور رو  پسوتامرکز  یدسی پلیک

 ا آب قرار  ا در ظروف پالستیکی کا در کف آنپلیک

کید، قرار داده داشک و شرایط رطوبتی المم را فرا م می

 گوراد میتقولدرجا سوانتی 06شد و با گرمخانا دارا  دما  

 .(08)گردیده و رشد قارچ رومانا مورد ارمیابی قورار گرفوک

 سا گروه نمونا با این ترتیب آماده سام  شد:

 کیترل: مغز پستا بدون پوشش گروه

 گروه پوشش دار: مغز پستا پوشش شده

 با محلول مانان گروه اسپر  شده: مغز پستا اسپر  شده

 آنالیز آمار 
 03نسوخا  SPSSافزار آمار  نتایج با استفاده ام نرم

  ا پردام  شد. ا  آمار  توصیفی دادهو رو 
 

 یافته ها
توورین م( و کووMICتوورین غلظووک مهارکییووده )کووم

( بعود ام سوا بوار تکورار بورا  MFCغلظک کرویدگی )

مووانوپروتئین )مانووان( حاصوول ام دیووواره سوولولی مخموور 

ساکارومیسس سرویزیا علیوا آسوپرژیلوس فوالووس در 

و  000/0ا  و پلیک با ترتیوب برابور بوا  ر دو رو  لولا

میانگین قطر  الا  لیتر تعیین شد.میکروگرم بر میلی 00/0

 ا  متفاوت  ا  حاو  غلظکاف چا کعدم رشد اطر

 0/0و  00/0، 0/0، 00/0، 00/0، 000/0مانووووووان شووووووامل 

لیتر پس ام سا بار تکرار با ترتیب برابر بر میلی میکروگرم

متوور میلووی 66/03، 06/00، 33/00، 66/8، 76/6، 06/0بووا 

 وا  مانوان مخمور بود. نتایج این مرحلا نران داد محلول

آسوپرژیلوس اعو  مهوار رشود ساکارومیسس با خووبی ب

،  الا 0شماره  تصویرگردد. فالووس در محیط کرک می

د ود. در عدم رشد ایجاد شده در آممایرات را نروان موی

 .اسککلیا نتایج آورده شده  0جدول شماره 
 

 
 

 الا عدم رشد ایجواد شوده توسوط محلوول مانوان بوا  :1شماره  تصویر

 0/0و  00/0، 0/0 ،00/0، 00/0، 000/0غلظووووک  ووووا  متفوووواوت )

میکروگرم بر میلوی لیتور( بور رشود آسوپرژیلوس فوالووس در رو  

 انترار در چا ک
 

، ارمیابی رشد قارچ آسپرژیلوس در 3جدول شماره 

 د د. ا  پوشش شده و کیترل را نران می ا  پستاگروه

 وایی کوا بوا عیووان گوروه کیتورل،  ویز گونوا در پستا
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 پژوهشی

و عدم وجود مانوان( بور رو   تیمار  )عدم پوشش د ی

 ا اعموال نروده اسوک، میسولیا  قوارچ آسوپرژیلوس آن

 ا  حاو  مغوز روم، تمام سطح پلیک 0فالووس پس ام 

پستا را پوشاند. در گروه اسپر  شده با محلول مانان نیوز 

روم  4میسلیا  قارچ با طور کامل سطح پلیک را پوس ام 

ن روم سووم فرا گرفک. در گوروه پوشوش دیوده، توا پایوا

محدودیک رشد کامالً مرهود اسک کا در مقادیر بواالتر 

گورم تعویوق رشود توا روم شروم میلی 000مانان، غلظک 

، رشود میسویلیوم بور رو  0شوماره  تصوویرمرا ده شد. 

 ا  پسوتا موورد آمموون و نیوز پسوتا طبیعوی سوالم گروه

تووان میطقوا د ود کوا مویبدون تلقیح اسپور را نران می

 ر  قارچ بر رو  پستا را مرا ده نمود.رشد و گست
 

ارمیوابی رشود آسوپرژیلوس فوالووس در حضوور  :2جدول شمماره 

 غلظک  ا  متفاوت مانان در رو   ا  متفاوت
 

 غلظک مانان
1-µg ml 

 رشد آسپرژیلوس 
 در رو  لولا ا 

 رشد آسپرژیلوس 
 پلیک تکمیلی  در

 رو  لولا ا 

 رشد آسپرژیلوس 
 در رو  پلیک

 رشد   الا عدم
 رو آسپرژیلوس در 
 (mm)چا ک 

0/0 *- - - 66/03 
00/0 - - - 06/00 
0/0 - - - 33/00 
00/0 - - - 66/8 
00/0 - - - 76/6 
000/0        -   (MIC) **(     +MFC)             -   (MIC) 06/0 

> 000/0 + + + 0 
 

 : رشد**  : عدم رشد*

 

 
 

 (، 0بور رو  پسوتا گوروه کیتورل) رشد آسوپرژیلوس :2تصویر شماره 

 

( و پستا شا د )بدون تلقویح 3(، پستا پوشش دار)0پستا اسپر  شده)

 ( پس ام ده روم4آسپرژیلوس()
 

 بحث
د ود کوا موانوپروتئین نتایج ایون مطالعوا نروان موی

موجود در دیواره سلولی مخمر ساکارومیسس سورویزیا 

دارا  اثوور ضوودقارچی بوور رشوود آسووپرژیلوس فووالووس 

 ا حاکی ام آن اسک کا پوشوش چیین یافتااشد.  مبیم

 ژالتییی حاو  مانان بر رو  مغز پسوتا باعو  مهوار و بوا

تعویووق انووداختن رشوود قووارچ آسووپرژیلوس فووالووس 

گووردد. بووا افووزایش غلظووک مانووان در پوشووش، توواثیر مووی

 تر اسک.مهارکییدگی قارچ نیز باال

Armando ( اثووووور دو گونوووووا 0003و  مکووووواران )

 0کاربونواریوسسرویزیا را بر ضدآسپرژیلوس  یسسساکاروم
در شرایط محیطوی متفواوت )درجوا حورارت، دسترسوی 

( بررسی نمودند. نتایج نروان PHاکسی ن، فعالیک آبی و 

داد  ر دو گونا مخمر فعالیک آنتاگونیستی و کا یده نور  

 .(00)رشد و تولید توکسین در مقابل آسپرژیلوس دارند

Muñoz ( گووزار  دادنوود کووا 0000و  مکوواران )

مخمر ساکارومیسس سرویزیا و اسید الکتیوک بواکتر  

دارا  اثر ممانعک کییدگی بر رشد و تولید توکسوین در 

 محققوین بسویار  بور (.00)باشیدآسپرژیلوس نومیوس می

رو  اثورات ساکارومیسوس و محصووالت جووانبی آن ام 

جملا دیواره سلولی، جسم سلولی اتولیز شده مخمر و یوا 

 ر منده بر کا ش میزان آفالتوکسین مطالعا نموده ومخم

 شده، پستا اسپر  شده و کیترلپستا پوشش گروه  ا  ارمیابی رشد قارچ آسپرژیلوس در :  3جدول شماره 

 غلظک مانان گروه نمونا پستا
 رشد آسپرژیلوس فالووس

 روم  فتم روم شرم روم پیجم روم چهارم روم سوم روم دوم روم اول

 + + + + + + + + + +*** +** -* 0 رلکیت

 + + - - - - - % 0 پستا پوشش دار
0/0 % - - - - - + + 
0 % - - - - - + + 
0/0% - - - - - - - 

 + + + + + + _ - - 0000/0(  µg ml-1)  پستا اسپر  شده
    (1-µg ml) 000/0 - - - + + + + ++ 

 

 : رشد میسلیوم و تولید اسپور )کلیی سفید و سبز رنگ(***  رنگ سفید(: رشد میسلیومی )**  : عدم رشد*
 

1. Aspergillus carbonarius 
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لووذا ایوون مخموور و محصوووالت آن را بووا عیوووان کا یووده 

 بید تقسیم mycotoxin bindersآفالتوکسین و جزء دستا 

انود. توانوایی ایون مخمور در کوا ش آفالتوکسوین نموده

 ه سوولولی ام جملووا گلوکووان،مربوووگ بووا اجووزاء دیوووار

توانیوود بووا گلوکومانووان و مووانوپروتئین اسووک کووا مووی

 وا را ام محویط آفالتوکسین پیوند برقرار کیید و لوذا آن

 .(00،00)خار  کیید

ا  در ممییووا اثوور ترکیبووات دیووواره توواکیون مطالعووا

سلولی بر رشد قارچ آسپرژیلوس انجام نرده و لذا نتایج 

 و ش اسک کا نران د یده تاثیر با دسک آمده در این پ

مهارکییدگی مانوپروتئین دیواره سولولی ساکارومیسوس 

سرویزیا بر رشد قارچ آسپرژیلوس اسک. با توجا بوا آن 

کا پستا یکی ام محصوالت غذایی بسیار مهم اسوک کوا 

ایمیی و کیفیک آن با شدت با رشد و تولید سم توسوط 

آفالتوکسوین این قارچ وابستا اسک، با طور  کا میزان 

آیود، لوذا  ا  بحرانی محصول با شمار مییکی ام نق 

در این پ و ش ارمیابی تاثیر مانان بر رشود آسوپرژیلوس 

بر رو  پستا با دو رو  انجام گردیود. در رو  اول ام 

مانان در فرموالسویون یوک پوشوش خووراکی )پوشوش 

 ا  متفاوت استفاده گردید کا نتوایج ژالتییی( با غلظک

 د د با باال رفتن غلظک مانوان در ترکیوب پوشوش،ینران م

خاصیک مهارکییدگی و تعویوق انوداختن رشود افوزایش 

توانود بوا یابد؛ بیابراین این پوشش خوراکی فعال مویمی

عیوان ابزار  میاسب برا  کا ش رشد آسوپرژیلوس در 

پستا استفاده شود کا این امر در نهایک میجر بوا کوا ش 

ین نیوز خوا ود گردیود. در رو  میزان تولید آفالتوکسو

دوم محلول مانان کا حاصل حل کردن مقودار مروخ  

باشد، بر رو  پستا اسپر  شود. مانان در آب دیونیزه می

در این رو  نیز کا ش رشد قارچ بر رو  پستا مرا ده 

تور ام پوشوش مانوان )رو  اول( شد اما میزان تاثیر، کوم

م مانان در ترکیب د د کا استفاده ابود. این امر نران می

پوشووش خوووراکی ژالتییووی در کووا ش و تعویووق رشوود 

آسپرژیلوس موثرتر اسک. پوشش خوراکی بوا توجوا بوا 

کا یک الیا پیوستا و با نفوذپوذیر  کوم را بور رو  آن

 سطح مغز پستا ایجاد موی کیود، لوذا دسترسوی قوارچ بوا 

توانود د ود، پوس مویغذایی و رطوبک را کا ش مویمواد 

 چیین مانوان مهار رشد آسپرژیلوس شود.  مسبب  تربیش

تدریجی در این رو ، بهتر موجود در پوشش با ر ایش 

آسپرژیلوس بر مغز پستا توانستا اثر مهارکییدگی بر رشد 

 داشتا باشد.

(، بووا بررسووی اثوورات 0330قیبوورماده و  مکوواران )

 متیول سولولز ضدمیکروبی فیلم خوراکی بر پایوا کربوکسوی

(CMCحاو  سورب ) ات پتاسیم بر آسپرژیلوس فالووس

(PTCC5004  و آسووپرژیلوس پووارامیتیکوس بووا رو )

انترار آگار دریافتید کا ایون پوشوش اثور مهارکییودگی 

 ووا  رشود علیوا قووارچ  وا  موورد نظوور دارد و در پسوتا

پوشش شده با آن، رشد  ام کپک آسپرژیلوس مرا ده 

ثوور (، بووا مطالعووا ا0330. مقصووودلو و  مکوواران )(0)نروود

پوشش خووراکی کیتوومان بور رشود آسوپرژیلوس نروان 

دادند بوا افوزایش غلظوک کیتوومان در ترکیوب پوشوش، 

توکلی پوور و  (.00)یابداثرات ضد قارچی آن افزایش می

( نرووان دادنوود کووا پوشووش خوووراکی 0383 مکوواران )

کیسانتره پروتئییی آب پییر حاو  عصاره مریم گلوی بور 

 رشود آسوپرژیلوس فوالووستواند سبب مهار رو  پستا می

(، گوزار  دادنود 0330مصلحی و  مکاران ) (.03)گردد

 توانوود پوشووش خوووراکی متیوول سوولولز در مغووز پسووتا مووی

و  Manso. (3)رشود قوارچ آسوپرژیلوس را کوا ش د ود

بیوود  فعووال پروپیلیووی ( دریافتیوود بسووتا0004 مکوواران )

توانود ام رشود آسوپرژیلوس موی 0حاو  روغن سوییامون

لووگیر  نمووده و اثورات کا یوده بور میووزان فوالووس ج

. لذا نتایج تحقیق حاضر در توافوق (06)دآفالتوکسین دار

 ا  فعال بر رشد با نتایج سایر محققین ام نظر اثر پوشش

باشد. بیوابر نتوایج ایون آسپرژیلوس فالووس در پستا می

توان اذعان داشوک کوا موانوپروتئین دیوواره پ و ش می

یسووس سوورویزیا یووک ترکیووب مخموور ساکارومسوولولی 

اسک کوا دارا  خاصویک ضود میکروبوی  گلیکوپروتئییی

علیا آسپرژیلوس فالووس اسک. کاربرد آن در ترکیوب 

                                                 
1. Cinnamon oil 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8170-fa.html


   
 و همکاران آنا عبدالشاهی     

 909       9311، مرداد  931دوره بيست و ششم، شماره                                      مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                   

 پژوهشی

پوشش خوراکی ژالتییی نران می د د کا موی تووان ام 

میاسب در پوشش  ا  0آن با عیوان یک ماده میسک فعال

خوراکی با اثر ضود قوارچی بورا  موواد غوذایی  ا  و فیلم

بوا توجوا بوا آن کوا مخمور ساکارومیسوس  ستفاده نمود.ا

سرویزیا یا مخمر نوان یوک میکروارگانیسوم سوامگار بوا 

میسک و کامالً ایمن شیاختا شوده و در بدن انسان و محیط 

 ، بیابراین ترکیبات با دسوک آموده0قرار دارد GRASلیسک 

 سلولی نیز ام ایمیی باالیی برخووردار ترکیبات دیوارهامجملا 

تواند جایگزین میاسبی برا  موواد ضودقارچی ه و میبود

شیمیایی باشد. امرومه مبارمه با رشد قوارچ آسوپرژیلوس 

  ا  بحرانویفالووس و تولید آفالتوکسین یکی ام چالش

در امر تولید، تومیع، مصرف و صادرات و واردات پستا 

و سایر مغز ا  آجیلی در تمامی کرور ا  دنیاسوک. ام 

 سویتتیکیا  ا  استفاده ام مواد شیمیایی یسو  دیگر نگران

یابد. بیابراین تحقیوق و و آالییده محیط میسک فزونی می

کاربرد ترکیبات میسک فعال سامگار با محیط میسوک و 

بدن انسان ام جایگاه واالیی برخوردار اسوک. در نهایوک 

توان ام مانان حاصل ام مخمور ساکارومیسوس بوا این کا می

 (food gradeایمون و بور پایوا غوذایی ) عیوان یک افزودنی

 میاسب در صیایع غذایی در جهک مهار رشد آسوپرژیلوس

 فالووس و کا ش آفالتوکسین استفاده نماییم.
 

 سپاسگزاری
گوروه  3این مقالا بر اساس طور  پ و روی شوماره 

علوووم و صوویایع غووذایی دانرووکده کروواورم ، دانرووگاه 

وسوویلا ام فردوسووی مرووهد انجووام شووده اسووک. لووذا بوودین

معاونک پ و ری دانرکده کراورم ، دانرگاه فردوسی 

 گردد.مرهد ترکر و قدردانی می
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