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تقذير سًىو األفالتىكسين في حبىب انقًح في بعض أسىاق يذينة يصراتة
الؾغٕه مؾمُد الؾذاد َ وُسالذٔه الشمبلّ
مشكض الشقبثخ ػلّ األغزٔخ ،مقشارخ ،لٕجٕب

انخالصة:
ٔؼدددذ رلددددُس الؾجدددُة ثبلغددددمُي الائشٔددددخ ؽدددبثغ الؾددددذَس دددٓ كضٕددددش مدددده دَع الؼدددبلي َمدددده ثٕىٍدددب لٕجٕددددب راد المىددددبؿ
المزُعددددئٓ الغددددبو َالمغددددزُسد لل مددددؼ .عمؼددددذ  51ػٕىددددخ مدددده ثددددزَس ال مددددؼ المغددددزُسد مدددده أمددددبكه مخزلاددددخ مدددده
أعدددُاخ مخزلادددخ دددٓ مذٔىدددخ مقدددشارخَ .ردددي ر دددذٔش عدددمُي األ رُكغدددٕه دددٓ رلدددك الؼٕىدددبد كبودددذ وغدددجخ األ رُكغدددٕه
ددددٓ رلددددك الؼٕىددددبد رزددددشاَػ مدددده  1.5ppblئلددددّ َ .3.2ppblػىددددذ م بسوددددخ الىزددددبثظ المزؾقدددد ػلٍٕددددب َم بسوزٍددددب
ثبلمُافدددداخ ال ٕبعددددٕخ اللٕجٕددددخ لغددددمُي األ رُكغددددٕه سقددددي َ 15عددددذ أن الىزددددبثظ المزؾقدددد ػلٍٕددددب مددددمه الؾددددذَد
المغمُػ ثٍب ٓ رلك المُافاخ .
انكهًات انًفتاحية :الغمُي ،الائشٔخ ،ال مؼ المخضن

انًقذية INTRODUCTION

رلؼت المؾبفٕ الضساػٕخ َمىزغبرٍب دَسا ً ٌبمب ً ٓ ؽٕبح اإلوغبن َالؾُٕان ,كمب لٍب دَسا ً مٍمب ٓ رــىمٕخ َأعزق ػ
َرؾغٕه األسامٓ َالؾابظ ػلّ اللُن األخنش َالزُاصن الجٕئــَٓ ،خلق مىبؿ عٕذ للؾٕبح ،ثبإلمب خ ئلّ أن مؾبفٕ
الؾجُة َاألػ و رؼزجش مه المؾبفٕ الى ذٔخ ( الزٓ رضسع مه أع الشثؼ) الٍبمخ َلٍب دَس أقزقبدْ َعٕبعٓ ػبلمٕب ً
َمؾلٕب ً ،أسرجئذ المؾبفٕ داثمب ثظٍُس الؼذٔذ مه األمشاك الىجبرٕخ الٍبمخ خ ع األصمىخ المبمٕخ َ ,الزٓ رإصش ػلّ
كمٕخ اإلوزبط َعُدرً َقذ أدد الؼذٔذ مه األمشاك الُثبثٕخ الزٓ أفبثذ المؾبفٕ ئلّ مُد َ ٌغشح الم ٕٔه مه
الغكبن ئلّ مىبهق أخشِ كمب ؽذد مغ مشك الزج غ الجىٓ ػلّ األسص ٓ عىُة ؽشخ أعٕب َغٕشٌب َ,مغ الز ذي الؼلمٓ
أرنؾذ المخبهش للمغججبد األمشاك مض أوزبط الؼذٔذ مه الغمُي َالزٓ لٍب الكضٕش مه األمشاس ػلّ فؾخ اإلوغبن
َالؾُٕان َالجٕئخ [ .]5رؾك المغبؽخ المضسَػخ ٓ الُهه الؼشثٓ ؽُالٓ  %1.5مه مغبؽزً الكلٕخ الزٓ ر ذس ثؾُالٓ
 5311ملُٕن ٌكزبسَ,رؼزمذ الضساػخ الؼشثٕخ ػلّ األمئبس ؽٕذ الرزغبَص المغبؽخ المشَٔخ ٓ الُهه الؼشثٓ وغجخ
( )%55.1مه أعمبلٓ المغبؽخ المضسَػخ ,ؽغلذ مؾبفٕ الؾجُة ( )%61.6مه المغبؽخ المضسَػخ ثمؾبفٕ
الغزاء ٓ الذَع الؼشثٕخ ٓ ػبي 5153ي ثلغ ئوزبعٍب وؾُ( )%11.1ملُٕنٔ ،زقذس ال مؼ اإلوزبط مه مغمُػخ الؾجُة
ثىغجخ ر بسة ( )%11صي الزسح الؾبمٕخ َالؾؼٕش ثىغجخ ( )%55.1( َ )%55( َ )51.1%ػلّ الزُالٓ [ .]5ال مؼ
 Wheatمه أٌي َأكجش المؾبفٕ الغزا ثٕخ ٓ الؼبلي َٔغئّ مغبؽبد َاعؼخ مه عئؼ الكشح األسمٕخ َٔمٕ ئلّ فذاسح
المؾبفٕ الضساػٕخ األعزشارغٕخ .وجبد ال مؼ وجبد ػؾجٓ ٔزجغ الاقٕلخ الىغٕلٕخَ ،مه الذَع المىزغخ لً ػبلمٕب كىذا
َالقٕه َ شوغب َ سَعٕب َالُالٔبد المزؾذح َأَكشاوٕب [.]3
الائش ػٕ ؼ الغشاة ٔؼزجش مه أَع الائشٔبد الزٓ رشِ ثبلؼٕه المغشدح ػشو َأعزؼم مه قج اإلوغبن مىز األو
الغىٕٕه قج المٕ د [ .]1ػٕؼ الغشاة ال رمض عُِ مب ٔ بسة  %1مه المغمُع الكلّ لؼذد الائشٔبد المُعُدح ٓ
الئجٕؼخ الزٓ ال ٔمكه سؤٔزٍب ثبلؼٕه المغشدح [.]1الائشٔبد ػجبسح ػه كبثىبد ؽٕخ دقٕ خ ؽ ٕ ٕخ الىُاح أكجش ؽغمب َأكزش
رؼ ٕذا ٓ الزشكٕت مه الجكزشٔب َال ر ُي ثؼملٕخ الجىبء النُثٓ لؼذي امز كٍب المبدح الخنشاء (الكلُسَ ٕ ) َاعؼخ
االوزؾبس َرزُاعذ ٓ الزشثخ َالمبء َالٍُاء َػلّ المُاد الؼنُٔخ .الائشٔبد أغلجٍب كبثىبد ٌُاثٕخ أعجبسٔخ أَ اخزٕبسٔخ
رزغزِ ثُاعئخ أ شاصٌب أوضٔمبد ٌبممخ ػلّ أوُاع مخزلاخ مه المُاد الؼنُٔخ مؼ ذح الزشكٕت رزؾُع ئلّ مُاد ثغٕئخ
ٔغٍ ػلّ الخلٕخ الائشٔخ أمزقبفٍب [ .]6رلؼت الائشٔبد دَسا كجٕشا ٓ ؽٕبح اإلوغبن َالؾُٕان َالىجبدَ ،رؼزجش
لإلوغبن الغزاء َالذاء َالذَاءَ .م ه وبؽٕخ أخشِ رؼزجش الائشٔبد الملُصبد الشثٕغٕخ للمُاد الغزاثٕخ ٓ الؼبلي [ .]5رىمُ
الائشٔبد ثمخزلف أعىبعٍب ػلّ المىزغبد الغزاثٕخ الضساػٕخ َالقىبػٕخ َاألػ و ػىذمب ركُن الظشَو الجٕئٕخ م ثمخ
لىمٌُب مه دسعبد الؾشاسح َالشهُثخ ,ػىذ ونظ المؾقُع َو لً َرخضٔىً ] .]9,8رزؼشك الؾجُة ئلّ أمشاس ػذٔذح
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وزٕغخ أفبثزٍب ثبلائشٔبد أرىبء ومٌُب ٓ الؾ  ،أَ خ ع رذاَلٍب َ كزلك أرىبء رخضٔىٍب َمبلي ٔزي رغإاٍب ثؼذ الؾقبد
ثؾك عٕذ [.]55,51
رغزئٕغ الائشٔبد رلُس مغمُػخ كجٕشح مه المىزغبد الضساػٕخ مه خ ع وُارغٍب األٔنٕخ ؽٕذ رؼزجش مقذس مه
مقبدس أوزبط أكزش مه  311عي ئشِ مؼشَو مىٍب Zearalenone Penicillic acid , Patuline, Aflatoxin
َ Citrinin Penitrin , Ochratoxin A,أٌي ٌزي الغمُي عمُي األ رُكغٕه الزٓ رلُس األغزٔخ َاألدَٔخ َاألػ و
َرؼزجش مغشهىخ َمئاشح َرغجت مؾبك فؾٕخ َخغبثش اقزقبدٔخ بدؽخ [ .]55ثذا االٌزمبي ثمؾبك الغمُي الائشٔخ
خ ع الؾشة الؼبلمٕخ الضبوٕخ ،ؽٕذ أعزبؽذ الكضٕش مه األَثئخ ٓ الؼقُس الُعئّ َأرجذ الؼلمبء الٕبثبوُٕن ػبي
َ 5111عُد ػ قخ ثٕه أعزٍ ك األسص المزؼاه َثذأخ ظٍُس أػشاك مشمٕخ ػلّ الكبثه الؾٓ [ .]53رؼذ مؾكلخ
الزلُس الغزاثٓ ثبلائشٔبد المىزغخ للغمُي َاؽذح مه المؾبك المٍمخ خبفخ ٓ الُقذ الؾبمش ذ أؽبسد ر بسٔش
مىظمخ األغزٔخ َالضساػخ ( Food and Agriculture Organization )FAOئلّ أن مب ٔ ػه  %51مه األغزٔخ
ٓ الؼبلي ملُصخ ثبلغمُي الائشٔخ [ .]51الغمُي الائشٔخ  Mycotoxinكلمخ الرٕىٕخ رزكُن مه م ئؼٕه  Mukosأَ
َ Mukesرؼىّ الائش َ َ Toxinرؼىّ عي [ ٌَّ ]51ػجبسح ػه مىزغبد أٔنٕخ صبؤُخ Secondary metabolites
عبمخ راد َصن عضثٓ مىخال وغجٕب غبلجب مب ٔكُن َصوٍب الغضٔئٓ أق مه  111دالزُن [ ٌَّ ]56غٕش أوزٕغىٕخ ثمؼىّ
خلُ رشكٕجٍب الغضٔئٓ مه المكُوبد الزٓ رذ غ الغغي الؾٓ لزكُٔه أعغبي منبدح ،لٍب ال ذسح ػلّ الُفُع ئلّ الٍذو َال
ٔمكه الزخلـ مىٍب ثغٍُلخ وغجٕب ً ػه هشٔق ػملٕخ اإلخشاط َلٍب ال بثلٕخ ػلّ الزغمغ ٓ األوغغخ َر بَي المؼبم د
الؾشاسٔخ [ .]55ا أل رُكغٕىبد ٌٓ ػجبسح ػه مشكجبد أٔل صبؤُخ مغشهىخ رىزظ ثقُسح سثٕغٕخ مه الائشٔبد
ػشو األ رُكغٕه ألَع مشح ٓ ثشٔئبوٕب عىخ 5161ي ثؼذ المشك الُثبثٓ ()x
.]51[ A. parasiticusَ A.flavus
ُ
ً
ٓ أؽذ مضاسع الذٔك الشَمٓ َرغجت ٓ مُد مبثخ ألف دٔك سَمٓ خ ع أعجُع َاؽذ َأكذد الجؾُس الزٓ أعشٔذ
ٓ ؽٕىٍب أن عجت ٌزي الكبسصخ ٌُ الاُع الغُداوٓ الزٓ رغزد ػلًٕ ٌزي الذُٔك َقذ رجٕه أن الاُع الغُداوٓ مقبة
ثبلائش َ Aspergillusأن ٌزا الائش أوزًظ عمُي ئشٔخ ٌٓ الزٓ عججذ واُخ ٌزا الؼذد الكجٕش مه الذُٔكَ ،أن الغي الزْ
أوزغً الائش األعجشعلظ  ٌُ Aspergillus spالغي الائشْ األ رُكغٕه .]51[ Aflatoxin
انًىاد وطرق انبحث MATERIALS AND METHODS

تجًيع انعينات Sample collection
ري ٓ ٌزي الذساعخ رغمٕغ ػٕىبد ال مؼ مه ػذح أعُاخ داخ مذٔىخ مقشارخ مىٍب عُخ الؼشة َعُخ أثُؽؼبلخ َر ذٔش
عمُي األ رُكغٕه  Aflatoxinثٍب ثبعزخذاي ر ىٕخ .ELESA
األعٍضح المغزخذمخ -:
جهازاألنيسا ):ELISA )Enzyme Linked Immunosorbent Assay
ر ذٔش رشكٕض الغي الائشْ األ رُكغٕه ٓ الؾؼٕش ثبعزخذايELISA
ٔ . 5ؾنش الشو الخبؿ ثغٍبص ELISAثؼذد مه الـ الؾاش ػلّ ؽغت الؼٕىبد الزٓ عٕزي رؾلٕلٍب َثبإلمب خ ئلّ
المؼٕبس َ ,الزٓ رأرٓ مغ الـ  kitمه الؾشكخ المقىؼخ .
 . 5ونٕف ٓ ك الؾاش  µ 11مه الشاؽؼ الىبرظ مه رغٍٕض الؼٕىخ َكزلك  µ 11لؼذد  6مؾبلٕ قٕبعٕخ ٌَٓ ( 11 , 1
ٌَ ) 5111 , 111 , 311 , 511 ,زي المؾبلٕ ركُن عبٌضح مغ الـ . Kit
 . 3ونٕف  µ 11مه أوضٔي الشثو المىبػٓ  ,لك الؾاش.
 . 1ونٕف  µ 11مه مؾبلٕ األعغبي المنبدح َو ُي ثبلشط الخإف لمذح  31صبوٕخ َوزشكٍب لمذح  31دقٕ خ ٓ مكبن
مظلي َثؼٕذ ػه النُء المجبؽش .
ٔ . 1زي الغغ ثُاعئخ عٍبص الغغ ثمؾلُع الغغٕ المش ق مغ الـ  kitمه الؾشكخ المقىؼخ .
 . 6ونٕف  µ 511مه َ Substateرشط قلٕ َرزشك لمذح  51دقٕ خ ثؼٕذ ػه النُء .
 . 5ثؼذٌب ونٕف  µ 511مه كبؽف اإلٔ بو ( َٔ ) Stup solutionزي قٕبط وغجخ االمزقبؿ ث بسئ ELESA
ػلّ الئُع المُعّ  111وبوُمٕزش .] 20[ .
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شكم  :5عٍبص  ELESAلز ذٔش عمُي اال رُكغٕه

اننتائج RESULTS

جذول  :2ر ذٔش وغجخ اال رُكغٕه ٓ ال مؼ
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شكم ٔ :0جٕه رشكٕضاد عمُي األ رُكغٕه ٓ الؼٕىبد م بسوخ ثبلمُافاخ ال ٕبعٕخ اللٕجٕخ سقي () 15
انًناقشة DISCUSSION

أظٍشد وزبثظ الذساعخ ػلّ ؽجُة ال مؼ المغزُسدح المغمؼخ مه أعُاخ مذٔىخ مقشارخ أن أػلّ وغجخ أ رُكغٕه
عغلذ كبوذ َ ppb3.5كبوذ أق وغجخ ل رُكغٕه كبوذ ٌَ ppb5.1زا مئبثق للمُافاخ ال ٕبعٕخ اللٕجٕخ سقي
 115الخبفخ ثبلؾذَد ال قُِ للغمُي الائشٔخ (األ رُكغٕه) ٓ األغزٔخ َاألػ و الزٓ ؽذدد الؾذ األققّ
المغمُػ ثً لزُاعذ اال رُكغٕه الكلّ ٓ الؾجُة َمىزغبرٍب ؽُالٓ َ 4ppbرؼضِ ٌزي الىزٕغخ ئلّ أن ؽجُة ال مؼ
المغزُسدح مه الخبسط مشد ثؼملٕخ رؾلٕ قج دخُلٍب الج د مه مشكض الشقبثخ ػلّ األغزٔخ َاألدَٔخ َأٔنب الغجت
الزبوّ ٔؼضِ ئلّ آن الؾجُة مخضوخ ثقُسح عٕذح َلي رزؼشك للظشَو رخضٔه غٕش عٕذح كبسرابع دسعبد الؾشاسح
َالشهُثخ الن ٌزي الؼُام مه األعجبة الشثٕغٕخ لىمُ الائشٔبد المىزغخ للغمُي الائشٔخ َ.أن رُ ش الظشَو
المىبعجخ لىمُ الائشٔبد مه اسرابع دسعخ الؾشاسح ََعُد سهُثخ ُٔدِ ئلّ ومُ الائشٔبد َمه ري َعُد الغمُي
الائشٔخ كمب أؽبس مؾشَط[ ]55أن الائشٔبد رىمُ ػلّ المُاد الغزاثٕخ راد المؾزُِ الؼبلٓ مه الشهُثخ َان مؼذالد
الشهُثخ الؾشعخ لل مؼ ٌٓ  % 53.1-55.1لؾجُة ال مؼ َالزٓ ػىذٌب ٔجذا الغضَ الائشْ كمب أن هجٕؼخ المبدح
الغزاثٕخ رزؾكي ٓ ومُ الائشٔبد للمبدح الغزاثٕخ ؾجُة ال مؼ رزمٕض ثبسرابع مؾزُاٌب مه الكشثٌُٕذساد م بسوخ
ثغٕشٌب مه الؾجُة ٌَ .زي الىزٕغخ مئبث خ للمُافابد اللٕجٕخ َأق مه الىزٕغخ الزٓ رُف ئلٍٕب [ Czerwiecki et
 ]55ػىذ اعزخذاي ر ىٕخ  ٓ HPLCر ذٔش عمُي األ رُكغٕه ٓ ال مؼ ؽٕذ كبن الزشكٕض الكلّ لأل رُكغٕه
ٔزشاَػ مبثٕه ٌَ 55.1 ppb -1.15 ppbزا الزشكٕض كبن أػلّ مه الؾذَد المغمُػ ثٍب دَلٕب ٓ ثؼل الؼٕىبد
].]23
انتىصيات

Recommendations

قذ ٔكُن للائشٔبد َالغمُي الائشٔخ أصش كجٕش ٓ رؾ ٕق خغبثش اقزقبدٔخ بدؽخ لمب لً مه ربرٕش ػلّ فُس الؾٕبح
الىجبرٕخ َالؾُٕاوٕخ َػلّ فؾخ اإلوغبن َلٍزا ٔغت أرخبد ػذح ئعشاءاد َاؽزٕبهبد لخال مؼذالد اإلفبثخ الائشٔخ
ثبلغمُي الائشٔخ مىٍب االرّ:
-5ؽمبٔخ المؾبفٕ المخزلاخ مه الغضَ الائشْ َرلك ثبعزخذاي أ ن الغج الضساػٕخ مه ؽٕذ أعزخذاي المجٕذاد
الائشٔخ َمشاػبح ػذي صلُد رشثخ الؾ .
ٔ-5شاػّ ؽشَه الزخضٔه الغٕذح للؾجُة ََعُد رٍُٔخ عٕذح.
ٔ-3غت وؾش الُػٓ ثٕه المغزٍلكٕه ثخئُسح الضلُد الائشْ َالغمُي الائشٔخ للؾجُة َاألغزٔخ.
 -1رئُٔش هشخ رؾلٕ الغمُي الائشٔخ َأؽكبي المشاقجخ ػلّ الغلغ المغزُسدح مه المىب ز الجؾشٔخ َالجشٔخ.
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Estimating of toxin aflatoxin in wheat grain in some market of Misurata city
Hossen Elhadad and Nor-Aldeen Elramally
Center of Nutrition Control, Misurata, Libya

Abstract The grain pollution by mycotoxins in wide spread in most countries of world
such as Libya that imported of wheat which has Mediterranean climate. Fifteen simples are
collected of imported wheat grains from several sites in Misurata city. Aflatoxins are
estimated in dose simples that aflatoxin ratio are 1.5 ppb – 3.2 ppb in comparison with
Libyan standard of aflatoxin No.57 showed that results under recommend in Libyan
standard.
Keywords: Mycotoxins, Aflatoxin, Fungi , Stored Wheat , ELESA

