
ABSTRACT

This study presents the results of the identification of Aspergillus strains isolated from 7 majorjam samples. Altogether, 105 isolates with different morphological appaerance were submitted to genus

and species identification. Out of these, typical characteristics of the genus Aspergillus were confirmed in 57 isolates (56 %). The following 12 Aspergillus species were further identified according to

macroscopic and microscopic features as well as PCR product sequencing: A. niger (44 %), A. chevalieri (14 %), A. flavus (12 %), A. nidulans (5 %), A. cristatus (5 %), A. sydowii (5 %) A. versicolor

(3 %), A. amstelodami (3 %), A. fumigatus (2 %), A. tereus (2 %), A. egyptiacus (2 %) and A. caespitosus (2 %). Using the TLC method, the production of aflatoxin B was confirmed in all isolates of A.

flavus (100 %), the production of ochratoxin A was detected in nine isolates of A. niger (37.5 %).
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MATERIÁL A METODIKA
Mykologickému vyšetreniu sme podľa pokynov STN ISO 21527 podrobili 7 vzoriek korenia majorán kúpených v obchodnej sieti SR. Makroskopický odlišné kolónie mikroskopických vláknitých húb

izolovaných z jednotlivých vzoriek na DRBC a DG-18 sme preočkovali do 5 ml Sabuoradovho bujónu (Hi-Media, India) a inkubovali 5 dní pri 25 °C. Následne sme z 5 dňových kultúr preniesli 1 µl na

identifikačné médiá SDA(Sabouraudovo agarové médium s dextrózou), MEA (agarové médium s peptónom, sladovým extraktom a dextrózou) a CYA (Czapkovo agarové médium s kvasničným

extraktom) (Himedia, India) a inkubovali 7 dní pri 25 °C. Zhodnotili sme makroskopické znaky kolónií na jednotlivých identifikačných médiách (farba, textúra a okraje) a pripravili preparáty na

mikroskopickú analýzu. Preparát sme pripravili ofarbením mycélia v laktofenole. Optickým mikroskopom sme zhodnotili mikroskopické znaky (vzhľad konídií a konídiofórov a ich usporiadanie) pre

druhovú diferenciáciu. Makroskopické a mikroskopické znaky jednotlivých izolátov sme porovnali so znakmi identifikovaných druhov viacerých autorov (Samson a kol. 2007; Jurjevic a kol., 2012;

Nyongesa a kol. 2015; Chen a kol., 2016; Chen a kol., 2017; Sun a kol., 2020). Izoláty vykazujúce typické makroskopické a mikroskopické znaky rodu Aspergillus sme podrobili genetickej typizácii

PCR metódou (Regecová a kol., 2020). Produkty PCR boli sekvenované Sangerovou metódou (GATC Biotech AG, Nemecko). Následne sa porovnávala homológia získaných sekvencií so sekvenciami

dostupnými v GenBank – EMBL databáze pomocou programu BLAST (softvérový balík NCBI). TLC metódou podľa autorov Tančinová a kol. sme u identifikovaných druhov rodu Aspergillus

detegovali produkciu aflatoxín B a ochratoxín A.

VÝSLEDKY
Celkovo sme rodovej a druhovej identifikácii podrobili 105 morfologický odlišných izolátov mikroskopických vláknitých húb izolovaných z testovaných vzoriek korenia majorán. Z uvedeného počtu

vykazovalo charakteristické makroskopické a mikroskopické znaky rodu Aspergillus 57 izolátov (56 %). Následne na základe podrobnej analýzy makroskopických, mikroskopických znakov

a výsledkov sekvencií PCR produktov bolo identifikovaných 12 druhov rodu Aspergillus (A. niger (44 %), A. chevalieri (14 %), A. flavus (12 %), A. nidulans (5 %), A. cristatus (5 %), A. sydowii (5

%) A. versicolor (3 %), A. amstelodami (3 %), A. fumigatus (2 %), A. tereus (2 %), A. egyptiacus (2 %), A. caespitosus (2 %), ktorých mikroskopický obraz a makroskopický vzhľad na Czapkovo

agarovom médiu s kvasničným extraktom po 7 dňovej inkubácii je zobrazený na nižšie uvedených obrázkoch.
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ZÁVER

Záverom môžeme konštatovať, že korenie majorán môže byť zdrojom kontaminácie potravín toxinogénnymi druhmi rodu Aspergillus. Z výsledkov tejto štúdie vyplýva, že na kontaminácii testovaných

vzoriek korenia majorán sa výrazne podieľalo 12 druhov rodu Aspergillus. Identifikované izoláty patria ku toxinogénnym druhom produkujúcim širokú škálu sekundárnych metabolitov vrátane

aflatoxínu B, ktorého produkcia bola potvrdená u všetkých izolátov A. flavus a ochratoxínu A, ktorého produkcia bola potvrdená u 37,5 % izolátov A. niger. Výsledky tejto štúdie nasvedčujú tomu,

v prípade mikrobiologické vyšetrenia korenín je dôležité nielen kvantitatívne stanovenie mykobioty, ale aj správna identifikácia asociovaných druhov mikroskopických vláknitých húb, aby sa včas

rozpoznala invazívna plesňová kontaminácia a predišlo sa ochoreniam spôsobených ich prítomnosťou.
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