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چکیده
زمینه و هدف :چای دمکرده از متداولترین نوشیدنی گرم در جهان بوده که آلودگی آن به قارچها ،سبب

آلبودگی ببه سبموم لااب از

متابولیسم آنها شده که این امر میتواند اثرات سوء خطرناک تا لد ایجاد سرطان هایی نظیر هپاتوما و غیره شود .هدف این مطالعه ،تعیبین میبزان
آلودگی چایهای مصرفی شهر باب به قارچها میباشد .

موادّ و روشها:

این مطالعهی توایفی ب تحلیلی بر روی  411نمونه چای خشک مصرفی شهر باب انجامشد  .نمونبههبا از منباطم ملتلب

شهر و بهاورت تصادفی از منازل و مغازهها جمع آوریشد و مشلصات چایها در جدولی ثبتگردید .به منظور تعیبین آلبودگی 61 ،قطعبه از
ذرات چای هر نمونه در پلیت لاوی محیط سابورو دکستروز آگار کشتدادهشد و طی معاینهی روزانهی پلیتها ،قارچهای رشدیافته در اطبراف
قطعات چای با روش معمول آزمایشگاهی شناساییشدند .میزان آلودگی برلس

تعداد کلنی قارچ در  411میلیگرم چای خشک اندازهگیریشد.

()P≤1/15

یافتهها:

همهی  411نمونه چای کشتدادهشده ،آلوده بودند .نمونهها بهاورت فلّهای ،بستهبندی و کیسهای طبقهبندی شبدند کبه آلبودگی در

گروه کیسهای بیشتر و در فلّهای ازهمه کمتر بود و اختالف عددی بین این گروهها از لحاظ آماری نیز معنادار بود ( .)P<1/114بیشترین گونههای
قارچی جداشده از جنس آسپرژیلوس ،پنیسیلیوم ،و موکورال بودهاند .از بین چایهای جمعآوریشده ،نمونههای منزل آلودگی بیشبتری داشبت،
اما اختالف معنادار آماری نداشت ( .)P=1/99همینطور چایهای از قب بازنشده از چایهای از قب بازشده ،آلودهتر بودند ،اما این اخبتالف از
لحاظ آماری معنادار نبود (.)P=1/62
نتیجهگیری :مصرف باالی این محصول ممکناست مشکلی جدی برای سالمت باشد .بنابراین نظارت دقیم بر نحبوهی برداشبت ،فبرآوری و
توزیع محصول ضروری میباشد .

واژههای کلیدی :چای ،قارچ ،قارچ ساپروفیت ،آلودگی قارچی ،مایکوتوکسین و آسپرژیلوس
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نیگروساااااااپورا (  ،) Nigrosporaکالدوساااااااپوریوم

مقدمه
چای ،یکی از نوشیدنیهای گرم شایع در جهاان و

( ) 0-6-7-8-0 ( )cladosporiumمیباشند .این قارچهاا

بهخصوص ایران میباشد .چای خشک مصرفی از گیااهی

در شرای خاص زمینهای عالوه بر تولیاد اناواع مختلاف

سا ز،

مایکوتوکسین که تاکنون یش از  322نوع آن شاناختهشاده،

ساقههای نازک و غنچهی آن بهدستمیآید .این عملیاات

میتوانند برای انسان یا حیوانات بیمااریزا باشاند و اگار

فرآوری ع ارتنداز  :پالس ،مالش ،غربال ،تخمیر ،خشاک-

سموم آن ( )mycotoxinsاز حدّ میاز بیشتر باشد ،اثارات

کردن ،درجهبندی و بستهبندی .درطیّ این عملیات بهعلت

توکسیک ،کارسینوژتیک ،تراتوژنیک و موتاژنیک نیز درپی

رطوبت باال و گرما و نیز در دورهی ان ارشادن قاارچهاای

خواهدداشت )1-12-4( .یکی از این مایکوتوکسینها کاه

چاای

مهمترین وموثرترین آنها در کارسینو ژنیک بودنشان است،

بهنام «کاملیا» پس از عملیات مختلفی بر روی بار

ساپروفیت و میکروبها در آن رشد میکنند( .)1بر

از هنگام رشد در مزارع تا چیادن و ان اارکردن و مراحال

 Aflatoxinمی باشد.

فرآوری و بسته بندی در معرض آلودگی بسیاری از قارچ-

باتوجه به مصرف باالی چای در جامعهی ما و نیز

های ساپروفیت نظیر جنسهای آسپرژیلوس ،پنیسایلیوم،

خطراثر ساو قاارچهاای سااپروفیت و ساموم آن ،ایان

فوزاریوم و غیره قرارمیگیرد .بهطوری که اسپورهای آنهاا

مطالعه با هدف بررسی آلاودگی اناواع چاای مصارفی باه

را میتوان در چای خشک یافت .عالوه بارآن ،بسایاری از

قارچهای ساپروفیت طراحی شدهاست.

این قارچها درطول روند تهیهی چاای ،مایتوانناد باعا
تولیااد سااموم قااارچی (  ) mycotoxinدر چااای گردنااد .
اسپورهای قارچی که درهنگام تهیاه ،نگهاداری و فارو
چای ازطریق هوا باع

آلاودگی در چاای مایشاوند ،در

مواد و روشها
این مطالعهی توصیفی ا تحلیلی و مقطعی در سال
 1380بر روی  122نمونه چای خشک که از  4ناحیاه و 0

زمان باالرفتن رطوبت چای نظیر فصول بارندگی ،شارای

زیر ناحیاهی شاهر بابال و از مناازل و مغاازههاا باهطاور

مرطوب نگهاداری و ان اارکردن چاای مایتوانناد سا

تصادفی انتخابگردید ،انیام شد .براساس نقشهی شهری،

تحریک رشد قارچ و تولید مایکوتوکساین شاوند (.)1-2

شهر بابل به  4ناحیهی شمال ،جنوب ،شرق و غرب و هار

برای رشاد قاارچ باین

ناحیه به  0زیر ناحیاه ( خوشاه ) تقسایمگردیاد و از هار

 32-22درجه سانتیگراد است (  ،) 3با وجوداین ،قارچ-

زیرناحیه براساس شمارهی خاانوار تحات پوشاش مراکاز

ها میتوانند در درجهی حرارت صفر تا  02درجه سانتی-

بهداشتی درمانی ،شمارهی خاانوار باهطاور تصاادفی و از

گراد زندگی کنند .مایکوتوکسین متابولیت ثانوی حاصل از

نقطهی شروع خانوار بهترتی

از چپ به راست،

فعالیاات تیزیااهای قااارچهااا ماایباشااند کااه آفالتوکسااین

 0خانوار و یا مغازه انتخاابگردیاد .آنگااه از خانوارهاا و

خطرناکترین آن است (.)2-4

مغازهها نمونهی چای تهیهشاد .بعاد از باازکردن بساتهی

هرچندکه درجهی حرارت مناس

با گرد

قارچهای ساپروفیت روی ماوادّ درحاال پوسایدن

چای و پوشیدن دساتکش ،حادود  1گارم از چاای درون

زندگیمیکنند ( ) 3و انواع مختلف دارند که شایعتارین و

پاکتهاای ناایلونی باا رعایات حاداکار شارای اساتریل

فااراوانتاارین آنهااا جاانس موکااور ( ،)mucorریزوپااوس

قااراردادهشااد .مشخصااات چااایهااا شاامل نااام چااای بااا

( ،)Rhizopusآسااپرژیلوس (( )Aspergillusکااه باایش از

کدگذاری ،منقضیبودن یا ن ودن تاریخ مصرف چای ،محل

 022گونه آن تااکنون درط یعات شناساایی شدهاسات)،

تهیه و نوع فرآورده شامل چای کیسهای ،بستهبندی یا فلّه-

پنیسااااایلیوم ( ،)penicilliumفوزاریاااااوم (،)Fusarium

ای و بازبودن یا ن ودن چای از ق ال در جادولی جداگاناه
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ث ت و کد چای بدون ث ت نام آنهاا باهوسایلهی برچسا

/بازنشده) از آزماون  Tاساتفادهگردیاد و بارای مقایساهی

روی پاکت نمونهها قراردادهشد .پاکت نمونههاا تاا زماان

میزان آلودگی چای در  3گروه ( کیسهای ،دستهبندی ،فلّه-

آزمایش و انتقال به محی کشت در یخچال نگهداریشاد.

ای) از آنااالیز واریااانس ( )One way Anovaیااا رو

جهت کشت نمونهها پلیاتهاایی حااوی محای ساابورو

 kruskal-walisاجراگردید .

دکستروز آگار تهیاه و در هار پلیات حادود  22قطعاه از
ذرات چای با رعایت شرای اساتریل و در کناار شاعلهی

یافتهها

کشت و در دمای محی (20درجه سانتیگراد)قراردادهشد.

درمیموع از  122نمونهی گرفتهشده ،کیسهای 26

ق ل از کشت  22قطعاه چاای توسا تارازوی حسااس

 ،فلهای  28و بستهبندی  46نموناه باود کاه  02نموناه از

توزین و وزن آنها یادداشتگردید .طای معایناهی روزاناه

چایهای موجود در منزل و  48نمونه از مغازهها گرفتهشد

پلیتهای کاشتهشده ،قارچهاای آلاودهکننادهی ساط ژل

 68 .نمونه از چایهای از ق ل بازشده و  32تاا از چاای-

محی کشت رشدیافته در خارج از محال کشات قطعاات

های باز نشده از ق ل بود و تمامی نموناههاا دارای تااریخ

چای بههمراه قسمتی از محی کشت سالم اطاراف کلنای-

مصرف منقضینشدهبودند.

های قارچی آلودهکننده از پلیتها خارج و دور انداختاه-

باتوجه باه ایانکاه معیاار آلاودگی ،تعاداد کلنای

شد .قارچهای رشدیافته اطراف قطعات چای کاشاتهشاده

رشدنموده در  122میلی گرم چای بوده و تمامی نمونههاا،

بههمراه همان قطعه چای به لولاههاای آزماایش جداگاناه

کلنی قارچی رشد کرده ،لذا هار  122نموناه آلاوده باوده-

حاوی محای ساابورو منتقال و کدگاذاری شاد .پاس از

است .متوس تعداد کلنی رشدکرده در هر  122میلیگارم

گذشت یک هفته از رشد قارچها در لولههای آزماایش باا

چای 30/82 ± 32/2 ،بود که کمتارین تعاداد 1 ،کلنای در

معاینه و بررسای ماکرساکپی ومیکروساکوپی ناوع قاارچ

نمونهی چای فلّهای موجود در مغازهی از ق ال بازشاده و

شناساااییشااد .درصااورت مشاااهدهی میساایلیوم اسااتریل

بیشترین132 ،کلنی در نمونهی چای کیساهای موجاود در

قسمتی از کلنی باه رو

ساالید کاالچر ()Slide culture

منزل از ق ل باز شده بود

کشت و میددا" زیر میکروسکوپ مشااهده و شناساایی-

مطابق نمودار شمارهی  : 1از نمونههای گرفتهشده

شد .تعداد کلنیهای رشدکرده در هار پلیات و لولاههاای

از چای  02 ،نمونه آلوده به قارچ آسپرژیلوس نییار 27 ،

آزمایش مربوط به آن بهتفکیک نوع قارچ شمار گردید و

پنیسیلیوم 24 ،آساپرژیلوس فاالووس 22 ،موکاورال10 ،

باتوجه به وزن قطعات چای هر نمونه و میموع کلنیها و

کالدوساااپوریوم  2 ،فوزاریاااوم و  1نموناااه آلاااوده باااه

فراوانی آلودگی براساس تعداد کلنی در  122میلیگارم در

نیگروسپورا بودند .

هر نمونه چای به تفکیک مشخصات منادرج در جادولی
که ق ال" توضی دادهشد ،محاس هگردید .دادهها وارد نارم-
افزار  SPSSنسخه  16گردید  .از آزماونهاای آمااری
 Testو  one – way ANOVAو
برحس

میزان آلودگی نمونهی چایهای کیسهای به قاارچ
از سایر چایهای بستهبندی و فلّهای بیشاتر باود .متوسا

T-

تعداد کلنی رشدکرده در  122میلیگرم از نمونه چایهاای

Kruskal – Wallis

،72±34/1 :

مورد جهت مقایسات تحلیلی استفاده و

P ≥2/20

معنادار تلقی گردید .

کیسااهای ،بسااتهبناادی و فلّااه ای بااهترتیاا

 24/7±16/6و  21/6±13/8بود کاه ایان اخاتالف از نظار
آماری نیز معنادار بود ( . ) P<0/001

در تیزیااه و تحلیاال آماااری در مقایسااه میااانگین

اختالف معنادار آماری باین متوسا تعاداد کلنای

آلااودگی در  2گااروه چااای (مغازه/خااانگی) یااا (بازشااده

رشدکرده در  122میلیگرم از نموناههاای گرفتاهشاده از
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تعداد نمونه های آلوده به انواع قارچ ها

انواع قارچ های رشد کرده در چای
نمودار :1توزیع فراوانی انواع قارچ های رشد کرده در نمونه های چای

تعداد کلنی در  122میلی گرم چای خشک

نمودار  :2میزان آلودگی نمونه های چای بر اساس تعداد کلنی بر حسب نوع بسته بندی

چایهای موجاود در منازل (  ) 38/6 ±31و نموناههاای

در درمان عفونت های میکروبی باسیلی نظیر

موجااااود در مغااااازه (  ) 32/6 ±20/4وجودنداشاااات.

( choleraeبیماری وبا) موثر می باشد ،دارد ( .)11تمام

( )P=%33اختالف معنادار آماری بین متوس تعاداد کلنای

بر های چای حاوی فلوراید هستند ،ولی بر های پیر و

رشدکرده در  122میلیگرم از نموناههاای گرفتاهشاده از

رسیده  12تا  22برابر بیشتر از بر های جوان فلوراید

چایهای از ق ل باز شده (  ) 33/0 ± 28/0و نموناههاای

دارند ( .)12مطالعات عدیده نشان داد که اسید کافیک

بازنشده ( ) 42/7 ± 32/0نیز وجودنداشت ( .)P=2/27

موجود در چای س ز مانع فعالیت آمیالز در محی

vibrio

آزمایشگاهی میشود که این واکنش ممکن است در دستگاه
گوار

بحث
چای ،بهعنوان یک نوشیدنی خوب و پرمصرف
جهانی خواص زیادی ازجمله خواص آنتیبیوتیکی آن که

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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کاهش وزن میگردد .)13(.در این مطالعه در میموع122 ،

چایهای بستهبندی و فلّهای بیشتر بود که این اختالف از

نمونه چای از لحاظ آلودگی قارچی مورد آزمایش

نظر آماری نیز معنادار بود(  .) P< 0/001علت این

تعداد کلنی رشدکرده در هر

اختالف را میتوان در تهیهی چای کیسهای از بر های

 122میلیگرم چای  30/82 ± 32/2بود که بیشترین تعداد

خراب و فرسوده و کیفیت پایین فرآوری جستیوکرد.

کلنی  132 ،کلنی در یک نمونهی چای کیسهای موجود

همچنین نمونههای موجود درمغازه که از ق ل باز نشده-

در منزل از ق ل باز شده و کمترین تعداد  1 ،کلنی در یک

بودند ،بهطور معناداری آلودهتر از نمونههای بازشده ازق ل

نمونهی چای فلّهای موجود در مغازه از ق ل باز شده بود.

بودند(  . ) P= 0/001در بقیهی موارد اختالف معنادار

درتمامی نمونههای مورد آزمایش انواع کلنی قارچی رشد

آماری بین نمونهها وجودنداشت.

قرارگرفت .بهطور متوس

نمود و  %122نمونهها آلوده بودند .همانگونه که در

آفالتوکسین ( )Aflatoxinگروهی از سموم قارچی

نمودار شمارهی  1مشاهدهمیشود در بیشتر نمونهها،

است که توس

آلودگی توام با چند قارچ دیدهمیشود :بهطوریکه 02

 )flavusو آسپرژیلوس پارازیتیکوس))A. Parasiticus

نمونه آلوده به قارچ آسپرژیلوس نییر 27 ،نمونه آلوده به

تولیدمیشود که در مزرعه ،ان ارکردن و مراحل فرآوری

پنیسیلیوم 24 ،نمونه آلوده به آسپرژیلوس فالووس22،

چای اییادمیگردد .آفالتوکسین بسیار توکسیک،

نمونه آلوده به موکورال  10 ،نمونه آلوده به کالدوسپوریوم

کارسینوژنیک ،تراتوژنیک و موتاژنیک میباشد(.)1،12،18

 2 ،نمونه آلوده به فوزاریوم و  1نمونه آلوده به

برشتهکردن دانههای قهوهی آلوده به قارچ در دمای 222

نیگروسپورا

بودندکه

با

تحقیق

انیام

شده

آسپرژیلوس فالووس (

Aspergillus

درجه سانتیگراد و بهمدت  22دقیقه ،س

تخری

توس  J.M.Mogensenaو همکاران در دانمارک برروی

آفالتوکسین میگردد ( .)10بنابراین سمّ آفالتوکسین

Aspergillus

موجود در چای با دمکردن چای از بین نمیرود .چون

nigerشایع ترین میکروارگانیسم رشد یافته در چای بوده

درجهی حرارت در شرای دمکردن از  122درجه سانتی-

است مطابقت دارد ( H.A.H.HASAN .)14و همکاران

گراد بیشتر نیست .تعداد کلنی قارچ در چای در دورهی

در تحقیقی نشاندادند که آسپرژیلوس شایعترین قارچ

ان ارکردن و فرآوری بهمقدار رطوبت بستگی مستقیم دارد

آلودهکنندهی رشد یافته بوده و درتمامی  22نمونه چای

( M.A ABDEL – SATER . )1و همکاران در تحقیق

وجود داشته و  %02کل قارچهای جدا شده را شامل بوده-

خود نشاندادند که از  22نمونه آسپرژیلوس فالووس

است(. )1در مطالعهی ما نیز بیشترین آلودگی مشاهدهشده،

جداشده از چای 10 ،نمونه حاوی آفالتوکسین

، B2 ، B1

آلودگی به انواع آسپژیلوس بودهاست .درچند تحقیق

 G2 ، G1و  0نمونه دیگر فق  B1و  B2بودند (. )1

چای سیاه انیام دادند مشخص شد که

انیامشده توس محققان دیگر نیز آسپرژیلوس شایعترین

هرچند که عصارهی مایع چای ،مطابق مطالعات

قارچ رشدیافته گزار گردید( )10 ،17،16،در مطالعهای

نشاندادهشده در سالهای اخیر ،از تولید آفالتوکسین

که  Ostry Vو همکاران در سال  2221در چک اسلواکی

جلوگیری میکند ،ولی از رشد قارچ آسپرژیلوس

بر روی نمونههای فلفل سیاه و چای سیاه انیامدادند،

جلوگیری نمیکند ( )12و آنتی آفالتوکسیژنیک بودن قهوه

دریافتند که  %21نمونهها آلوده به قارچ آسپرژیلوس

و چای بهعلت کافئین ( )Caffeineو تانین ( ) Tanninمی

فالوس توکسی ژنیک بودند(  .)17برط ق مطالعهی حاضر،

باشد ( .)10باوجوداین ،مطالعات بیشتری برای اث ات آن و

میزان آلودگی نمونه چایهای کیسهای به قارچهای آلوده-

بررسی شرای الزم است .

کنندهی ساپروفیت موجود در محی اطراف چای ،از سایر
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بررسی میزان آلودگی چای مصرفی شهر بابل

. نظارت بهداشتی در دسترس جامعه قرارگیرد

دورهی فرآوری چای باالتر و مواد اولیه فرسوده و غیر
 رشد قارچهای ساپروفیت و تولید سموم،بهداشتی باشد

تشکر و قدردانی

 لذا کاهش رطوبت در.آفالتوکسین بیشتر خواهد بود

 که در1167 این مقاله منتج از پایاننامهی شمارهی

و رعایت بهداشت

 فرآوری و ان ار، دورههای برداشت

، در دانشگاه علوم پزشکی بابل انیامگرفت1380 پاییز

توصیه میشود که این موضوع نظارت مراکز بهداشتی را

 از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه به جهت.میباشد

.میطل د

 کلیهی دستاندرکاران بهخصوص،کمکهای مالی

ازآنیاکه چای یک نوشیدنی ارزان و پرمصرف

سرکارخانم حافظی منشی گروه چشم که در تهیه و تنظیم

جهانی است و حاوی خواص زیادی از جمله وجود

. تشکر و قدردانی میشود،این مقاله همکاریکردهاند

 شایسته است که چای،فلوراید و اثر آنتیباکتریال میباشد
عاری از هرگونه آلودگی قارچی و مایکوتوکسینها با
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Background and purpose: The herbal tea is one of the most
common hot beverages in the world. Tea poisoning as a result of
saprophytic fungus contamination can cause many different
diseases among human. This research was aimed at defining
saprophytic fungus contamination rate of all kinds of tea which
are being consumed in Babol, northern Iran.
Materials and Methods: This research was carried out on 100
samples of tea using descriptive – analytical method. The
samples were gathered from different regions of the city including
both homes and shops. The properties of tea are registered in a
table. To define the level of the contamination, 20 pieces of each
tea sample were cultivated in Sabouraud Dextrose Agar (S) fields
The grown fungus around tea pieces were recognized by an
ordinary laboratory method, during daily observations of plates.
The rate of contamination was measured based on the total
amount of colony per100 mg of dry tea leaves. (P Value ≤ 0/05).
Results: All of the 100 cultivated tea samples were
contaminated. The samples were classified into three groups of
packed, unpacked and bagged tea, respectively. The maximum
contamination rate was seen in bagged group. Statistical
differences between groups were significant. (P< 0.001( The
most identified fungus were as follow: Aspergillus Niger,
penisillium A. flavus, Mucur spp. Among tea samples which were
collected from homes and shops, home samples were more
polluted than shop samples, but there was not any significant
difference (P=0.33). The unpacked tea samples were less
polluted than firm packed tea samples but the difference was not
significant (P=0.27).
Conclusion: The result of this study indicates that the
consuming tea in Babol is highly contaminated by saprophytic
fungus which can be a serious threat because of the popularity of
tea as a hot beverage. And so an accurate control over all
various steps of harvesting, processing and distributing of tea is
necessary and recommended.
Key words: tea, fungus, Saprophyte fungi,Fungal contamination,
mycotoxin, aspergillus.

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 626

