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عامل بالیت سنبله   Fusariumهایها توسط جدایههای تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسینردیابی ژن

 گندم

 

 نیما خالدی، پریسا طاهری و ماهرخ فالحتی رستگار
 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 khaledi.nima@stu.um.ac.ir 

 

يکي از مهمترين و مخربترين بيماري غالت دانه ريز در سراسر  (Fusarium Head Blight, FHB)باليت فوزاريومي سنبله گندم 
ايجاد مي شود. اين  F. culmorumو  F. graminearumويژه گونه هاي  بهFusarium هاي مختلفي از جهان است که توسط گونه

گردد. شناخته شده ترين ها ميمي شود، بلکه موجب آلودگي محصول به انواع مايکوتوکسينبيماري نه تنها سبب کاهش محصول 
( مي باشند که تهديدي NIV( و نيوالنول )DONهاي اين قارچ ها از گروه تريکوتسين ها هستند و شامل داکسي نيوالنول )مايکوتوکسين

هاي توليد شده مي روند. معموالً رديابي و شناسايي انواع مايکوتوکسين جدي براي سالمت انسان، حيوانات، طيور و امنيت غذايي به شمار
هاي باشد. استفاده از روشهاي پيچيده سرولوژيکي و کروماتوگرافي ميمشکل، زمان بر و هزينه بردار بوده و نيازمند استفاده از روش

ي توليد کننده مايکوتوکسين مشخص کند. در اين تحقيق به تواند اطالعات مفيدي را در مورد رديابي ژن هامي DNAمولکولي مبتني بر 
 .F. graminearum  ،F. proliferatum  ،Fاز گونه هاي  جدايه 38منظور بررسي توانايي توليد يا عدم توليد مايکوتوکسين توسط 

subglutinans  وF. culmorum هاي اختصاصي ژن آغازگرگلستان، ايران، از  جمع آوري شده از مزارع مختلف گندم در استانTri5 
(Trichothecene 5 gene) براي  هاي توکسين زا از آغازگرهاي متفاوتي کهاستفاده شد. سپس جهت رديابي ژن هاي تريکوتسين جدايه

طراحي شده اند، استفاده  Tri13و  Tri3 ،Tri5-Tri6 intergenic  ،Tri7 ،Tri12ژن هاي دخيل در بيوسنتز تريکوتسين شامل 
در محيط کشت   AcDON-15و   AcDON-3از جمله  DONو مشتقات استيله شده   NIV ،DONيد. همچنين، ميزان توليد گرد

و تجزيه و تحليل  Tri5مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از استفاده از آغازگرهاي اختصاصي ژن  GC-MSبرنج با روش 
از جدايه ها به  %4/18، %1/42، %21، %5/60نتايج ما نشان داد که   کسين زا هستند.ها تودر صد جدايه 9/78مايکوتوسين ها نشان داد که 

بودند. همچنين، سطح توليد تريکوتسين ها در محدوده  ADON-15و  NIV ،DON ،ADON-3ترتيب داراي ژن هاي متعلق به 
1230-437 1-μg.kg  برايNIV 1 269-1248، محدوده-μg.kg  برايDON 1 178-1183، محدوده-μg.kg  برايAcDON-3 

NIV ،-3 مي باشد. اين تحقيق اولين گزارش مربوط به حضور ژن هاي  AcDON-15براي    μg.kg-1 253-1155و محدوده 

AcDON  15و-AcDON هاي و  توليد همزمان آنها توسط برخي از جدايهF. graminearum  وF. proliferatum  .مي باشد 

 

 .عامل باليت سنبله گندم ، Fusariumهايجدايه، تريکوتسين ،مايکوتوکسين واژه های کلیدی:
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