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اثرات اسانس های هل ،سقز و میخک بر کنترل و بیان برخی از ژنهای مایکوتوکسین

داکسینیوالنول فوزاریوم گرامینهآروم
احمد مهربان ،8جواد آبخو
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 1استادیار ،گروه زراعت دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ،زاهدان ،ایران2 .مربی ،پژوهشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.

چکیده
سابقه و هدف :قارچ فوزاریوم گرامینهآروم عامل بیماری اسکب در گندم و سایر غالت دانه ریز است .زیرالنون ( )Zearalenoneو
داکسینیوالنول ( )Deoxynivalenolمهمترین مایکوتوکسین های این قارچ هستند .این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر اسانسهای
هل ،سقز و میخک بر مهار رشد فوزاریوم گرامینهآروم و بیان برخی از ژنهای موثر در زیستساخت داکسییوالنول انجام شد.
مواد و روشها :پس از کشت فوزاریوم گرامینهآروم در محیط  ،Potato Dextrose Brothحداقل غلظت بازدارندگيی ( )MICرشيد
قارچ تحت اثر اسانسها با استفاده از روش میکروتیتر پلیت اندازهگیری شد .همچنین بیان ژنهای  TRI6 ،TRI5و  TRI14با تکنیيک
 Real-time PCRارزیابی شد.
یافتهها :اسانس هل کمترین مقدار  111( MICمیکرولیتر بر میلیلیتر) و اسانسهای سقز و میخک بیيشيتيریين ميقيدار 211 MIC
میکرولیتر بر میلیلیتر) را داشتند .اسانس هل با کمترین مقدار غلظت قارچکشی ( 211( )MFCمیکرولیتر بر میلیليیيتير) بيانتيریين
خاصیت قارچکشی روی فوزاریوم گرامینهآروم را داشت و اسانسهای سقز و میخک بیشترین مقدار  011 ( MFCمیيکيروليیيتير بير
میلیلیتر) را داشتند .میزان بیان ژنهای  TRI6 ،TRI5و  TRI14به طور معنیداری توسط اسانس هل کاهش یافت.

نتیجه گیری :نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس هل دارای خاصیت قارچکشی و مهارکنندگی بر رشد قارچ فوزاریوم گرامینهآروم
است و موجب کاهش میزان بیان ژنهای  TRI6 ،TRI5و  TRI14موثر در تولید داکسینیوالنول می گردند.

واژگان کلیدی :گیاهان دارویی ،فعالیت ضدقارچی ،داکسینیوالنول ،فوزاریوم گرامینهآروم.
دریافت مقاله :مرداد ماه 79

پذیرش برای چاپ :شهریور ماه 79

مقدمه

 11ژن در تولید سم داکسینیوالنول نقش دارنيد کيه ژنهيای

قارچ فوزاریوم گراميیينيهآروم ( )Fusarium graminearum

 TRI1و  TRI2روی کروموزم شماره  ،1ژنهای ،TRI4 ،TRI3

باعث بیماری اسکب در گندم و سایر غالت دانه ریز ميیشيود

،TRI12 ،TRI11 ،TRI10 ،TRI9 ،TRI8 ،TRI7 ،TRI6 ،TRI5

( )1و زیييراليينييون ( )Zearalenoneو داکسييینييیييواليينييول

 TRI13و  TRI4روی کروموزم شيمياره  ،2ژن  TRI15روی

(  )Deoxynivalenolسموم مهم ایين قيارچ هسيتينيد (.)2

کروموزم  3و ژن  TRI101روی کروموزم شماره  0قرار دارنيد

داکسینیوالنول باعث سرطان مری در انسان میشود ( .)3تعيداد

(  0و  .)0قارچکشهای شیمیایی که برای کنترل بیميارگيرهيای

*) آدرس برای مکاتبه :زابل ،دانشگاه زابل ،پژوهشکده کشاورزی
تلفن17101791920 :

پست الکترونیکjavad.abkhoo@yahoo.com :

گیاهی استفاده میشوند اثرات خطرنيا

بير روی سيالميت

مصرفکنندگان دارند (  .)1بنابراین مطالعات روی استيفياده از

حقوق نویسندگان محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد و تحت مجوز مالکیت خالقانه ( )http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/در
فصلنامه دنیای میکروب ها منتشر شده است .هرگونه استفاده غیرتجاری فقط با استناد و ارجاع به اثر اصلی مجاز است.
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ها

ترکیبات طبیعی به ویژه اسانسها و عصارههيای گيیياهيی در

مواد و رو

جلوگیری از رشد این قارچ و تولید زهرابه داکسيینيیيوالينيول

الف) تهیه اسانسهای گیاهی :اسانسهای هل ،سقز و میخک از

متمرکز شده است (.)9-11

شرکت نگین (تولید شده در مقیاس صنعتی) به دسيت تيهيیيه

گیاهان دارویی هل سبز (،)Elettaria cardamomum

گردید.

( )Pistacia atlanticaو میخک ( )Eugenia caryophillataآثار

ب) تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICو حداقل غيليظيت

ضدقارچی آنها به اثبات رسیده اسيت .اسيانيس هيل دارای

قارچکشی ( :)MFCبرای تعیین  MICاسانسهيای گيیياهيی از

خاصیت بازدارندگی علیيه سيراتيوسيیيسيتيیيس پيارادوکسيا

روش میکروتیتر پلیت استفاده شد ( .)11اسانسهای گیاهيی بيه

(  )Ceratocystis paradoxaاست ( )11و عصارههای اتانولی و

صورت سریال از  011تا  3.120میکرولیتر بر میلیلیيتير رقيیيق

استونی هل رشد گونههای بیماریزای کانيدیيدا آليبيیيکينيس

شدند .در هر چاهک  111میکرولیتر از هر رقت اسانس با 111
PDB; Scharlau ( Potato Dextrose Broth

( )Candida albicansرا مهار کردند (.)12

میکرولیتر محیيط

بررسیها نشان داده که عصاره سقز دارای خواص بازدارنيدگيی

 )Chemie, S.A., Spainمخلوط شد .قارچ فوزاریوم گرامینهآروم

علیه قارچهای کاندیدا آليبيیيکينيس ،کيانيدیيدا گياليبيراتيا

از موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهیه گردید .سوسپانسیون

( ،)C. glabrataکاندیدا تروپیکالیس ( ،)C. tropicalisکيانيدیيدا

اسپور قارچ با استفاده از روش آبریل ( )Abrilو همکاران تيهيیيه

نایجر ()Aspergillus niger

شد و تعداد کنیدیومها در میلیلیتر با استفاده از نم هموسایتومتر

 ،آسپرژیلوس فالووس (  )A. flavusو آسپرژیلوس فومیگاتيوس

شمارش و غلظت نهایی اسپور روی  2 ×111کنیدیوم در میلیلیتر

( )A. fumigatesاست ( .)13اسانس میخيک در روش غيذای

تنظیم شد ( .)17در شرایيط اسيتيریيل بيه هير چياهيک حياوی

مسموم در غلظت  311 ppmو در روش تدخینی در غيليظيت

رقتهای مختلف اسانس  11میکرولیتر از سوسپانسیون قيارچيی

خاصیت قارچکشی علیه بوتریتیس سیينيرئيا

افزوده شد .همچنین  2چاهک نیز با افزودن  111میيکيروليیيتير

( )Botrytis cinereaدارد ( .)10همچينيیين در غيليظيت 201

محیط کشت  PDBکه یکی حاوی  11میکرولیتر اسپور قارچی و

میکرولیتر در ليیيتير قيادر بيه ميهيار کياميل رشيد قيارچ

دیگری فاقد اسپور قارچی بود به عنوان کنترلهای مثبت و منفيی

آسپرژیلوس پارازیتیکوس ( )A. parasiticusمی باشد (.)10

در نظر گرفته شد .پس از  01ساعت انکوباسیون در دميای 20

از طرفی در غلظت  011و  1111میلیگيرم اسيانيس در هير

درجه سلیسیوس ،چاهکها از نظر رشد پيرگينيههيای قيارچيی

کیلوگرم دانه ذرت اثر بازدارندگی بر روی رشد قارچ فوزاریيوم

بررسی شد .بدین ترتیب که عدم رشد پرگينيههيای قيارچيی در

گرامینهآروم (  )7و بر روی رشد قارچ فوزاریوم گيراميیينيهآروم

چاهک نشان دهنده عدم رشد قارچ و تأثیر مثبت مهارکنينيدگيی

در روش دیسک آغشته به  0میکرولیتير اسيانيس فياقيد اثير

اسانس در رقت مورد نظر بود.

بازدارندگی است (.)11

برای تعیین  MFCاسانسهای گیاهی از روش اسپینل-اینيگيراف

همچنین حداقل غلظيت بيازدارنيدگيی آن بير روی قيارچ

( )Espinel-Ingroffو همکارن استفاده شيد ( .)21پيس از 92

بوتریتیس سینرئا در غلظت  011میکرولیتر در لیتر و بير روی

ساعت انکوباسیون در دمای  20درجه سلیسیوس  21میکرولیتر

قارچ آلترناریا سوننی ( )Alternaria solaniو فوزاریوم سوننی

از چاهکهای فاقد رشد قارچ و کنترل مثبت روی محیط

Potato

( )F. solaniدر غلظت  211میکرولیتر در لیتر گيزارش شيد ه

 )PDA; Liofilchem, Italy( Dextrose agarکشيت داده شيد.

است( . )19هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اسانسهيای هيل،

کمترین رقت موجود از اسانس که رشد قارچ مشاهده نگردید به

سقز و میخک بر رشد فوزاریوم گرامینهآروم و بیان بيرخيی از

عنوان  MFCهر اسانس در نظر گرفته شد.

ژنهای موثر در زیستساخت داکسینیوالنول بود.

ج) بررسی اثر اسانس هل بر بیان ژنهای موثر در زیست ساخت

کروزوئی ( ،)C. kruseiآسپرژیلوس

 001و 111

ppm
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داکسینیوالنول :قارچ فوزاریوم گرامینهآروم در محيیيط  PDBدر
حضور اسانس هل با غلظت  111 µl mL-1کشت داده شييده و

بيه ميدت  3روز در گرمخانه  20درجيه سلیسیوس نگييهيداری
شد ( .)21استخراج  RNAاز قارچ توسط کیت شرکت

TOPAZ

 GENE RESEARCHانجام شد و برای بررسی کمیت و کیفیت
شکل  :1سطح کلنی قارچ فوزاریوم گرامینهآروم در غلظتهای مختلف

مولکولهای  mRNAاز روش طیفسنجی با دستگاه بیوفتومتر و

اسانسهای میخک (الف) ،هل (ب) ،سقز (ج) و کنترل مثبت (غلظت صفر).

ژل آگاروز استفاده شد .جهت سنتز رشته اول  cDNAاز کيیيت
( RevertAid First Strand cDNA synthesis kitتيرميوفيیيشير،

با تکثیر ژنهای  TRI6 ،TRI5و  TRI14و همچنین ژن

والتام ،MA ،آمریکا با شماره  )K1621استفاده شد .بيه مينيظيور

کارایی  PCRبيرای تيمياميی ایين ژنهيا بير اسياس فيرميول

بررسی میزان بیان ژنهای مورد نظر (جدول  )1از تيکينيیيک

 Efficiency = [10(-1/slope)]-1محاسبه شد .ارزیابی کمی ميیيزان

 Real-Time PCRاستفاده شد .واکنشها در حجم  21میکرولیتير
شامل  0میيکيروليیيتير

Solis ( EvaGreen® qPCR Mix Plus

بیان ژن با استفاده از روش مقایسه چرخه آستانه

(Cycle =CT

 )thresholdانجام شد .تغییرات نسبی بیان ژنهای هدف نسبيت

 ،)BioDyne, Riia, Estoniaیک ميیيکيروليیيتير آغيازگير رفيت

به ژن خانهدار  EF1aنرمال سازی شد ( .)22محاسبه و تغییرات

(  11میکرومونر) ،یک میيکيروليیيتير آغيازگير بيرگشيت (11

بیان ژن به وسیله نرم افزار  RESTاندازهگیری شد (.)23

میکرومونر)  13میکرولیتر آب و یک میکرولیتر از

نمونه cDNA

EF1a

د) تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه واریانس با استفاده از نسيخيه

بود .واکنشهای زنجیرهای پلیمراز شاميل ميرحيليه واسيرشيت

بیستم نرمافزار  SPSSو مقایسه میانگین با استفاده از آزميون

سازی اولیه پانزده دقیقه در  70درجه سليیيسيیيوس سيپيس 01

در سطح احتمال  0درصد انجام شد.

t

سیکل شامل  21ثانیه در  70درجه سلیسیوس 21 ،ثانیه در دمای
 11درجه سلیسیوس و  31ثانیه در  92درجه سلیسیوس بود .هر

یافتهها

آزمون در سه تکرار زیستی و دو تکرار فنی انجيام شيد .پيس از

الف) بررسی اثر اسانسها در جلوگیری از رشد قارچ فوزاریيوم

اتمام چرخههای  PCRمينيحينيی ذوب بيه مينيظيور بيررسيی

گرامینهآروم :حداقل غلظت بازدارندگيی ( )MICو حيداقيل

اختصاصیت واکنش  PCRرسم گردید .برای تيعيیيیين بيازدهيی

غلظت قارچکشی ( )MFCسه اسانس گیاهی در پلیت تيعيیيیين

ژنهای هدف ( TRI6 ،TRI5و  )TRI14و ژن خانه دار ()EF1a

شد .نتیجه اثردهی غلظتهای مختلف اسانسهای هل ،سقيز و

Real-time PCR

میخک در جلوگیری از رشد قارچ فوزاریوم گراميیينيهآروم دو

انجام گرفت .با توجه به شیب منحنی استاندارد ( )Slopeمرتبيط

روز پس از انکوباسیون در دمای  20درجه سلیسیوس در شکيل

جدول :1مشخصات آغازگرهای مورد استفاده در این پژوهش.

جدول  :2حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICو حداقل غلظت قارچکشی

رقتهای متوالی از  cDNAتهیه و واکينيش

منبع

24
24
24
22

توالی آغازگر
’F:5’-TCTATGGCCCAAGGACCTGTTTGA-3
’R:5’- TGACCCAAACCATCCAGTTCTCCA-3
’F:5’-TGTCGCTACTCAGAATGCC-3
’R:5’-CCCTGCTAAAGACCCTCA-3
’F:5’-CTGATAAGCTTGAACCACCTCG-3
’R:5’-TTGATCACAACGGGAGTTCC-3
’F:5’-TCACCGACTACCCTCCTCT-3
’R:5’-TCGACGGCCTTGATGACAC-3

( )MFCاسانسهای گیاهی در کنترل فوزاریوم گرامینهآروم.

ژن
TRI5

حداقل غلظت قارچکشی

حداقل غلظت بازدارندگی

(میکرولیتر بر میلیلیتر)

(میکرولیتر بر میلیلیتر)

میخک

011

211

هل

211

111

سقز

011

211

گونه گیاهی

TRI6
TRI14
EF1a
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شکل  :2آنالیز منحنی ذوب برای ژنهای  TRI6 ،TRI5 ،EF1aو  .TRI14هر
یک از قلهها نمایان گر دمای ذوب یک محصول  PCRاست.

شکل  :3منحنی تکثیر برای ژنهای هدف

 1نشان داده شد .بررسیهای نشان داد که در چاهيک کينيتيرل

و در غلظت  MFCقارچ را میکشد.

مثبت قارچ فوزاریوم گرامینهآروم تمامی سطح چاهک را پوشاند

ب) ارزیابی بیيان ژنهيای  TRI6 ،TRI5و  TRI14بيا تياثيیير

و در سایر چاهکها با افزایش غلظت اسانسها میزان رشد قارچ

غلظتهای مختلف اسانس هل با تکنیک  :Real-Time PCRبيا

کاهش یافته است و مقایسه چاهکها با کنترل مثبيت تيوانيایيی

توجه به دادههای به دست آمده از رسم نمودار منحنی استاندارد

مهار رشد قارچ توسط اسانسها را اثبات کرد MIC .اسانسهای

مشخص شد که بازده واکينيش بيرای ژنهيای  TRI6 ،TRI5و

هل ،سقز و میخک به ترتیب  211 ،111و  211میکروليیيتير در

 TRI14به ترتیب  1970 ،1970و  1910بود .شرایط بهینه طيوری

میلیلیتر تعیین شدند (جدول  .)2مقادیر  MICدر محدوده 111

فراهم شد که بازدهی واکنش با تکنیک

 Real-Time PCRدر

تا  211میکرولیتر در میلیلیتر بودند و اسانس هيل کيمتيریين

بهترین حالت ممکن و هیچ محصول غیراختصياصيی در طيول

غلظت  111( MICمیکرولیتر در میلیلیتر) و اسانسهای سقز و

واکنش تولید نشود که این امر با استيفياده از مينيحينيی ذوب

میخک بیشترین غلظت  211 ( MICمیکرولیتر در میيليیليیيتير)

(مشاهده یک پیک ذوب منفرد) تائید شد (شکل  .)2شيکيل 3

را داشتند.

منحنی پیشرفت واکنش تکثیر ژن را در زمان واقعی یعينيی در

اثر قارچکشی غلظتهای اسانسهای هل ،سقز و میخيک روی

طول هر سیکل برای ژنهای هدف نشان میدهيد .نيتيایيج CT

MFC

مربوط به هر یک از ژنها در جدول  3مشاهده ميیشيود .در

اسانسهای هل ،سقز و میخک به ترتیيب  011 ،211و 011

جدول  0نتایج بررسی میزان بیان ژن  TRI5در نمونههای تیميار

میکرولیتر در میلیلیتر تعیین شدند (جيدول  .)2اسيانيس هيل

شده با اسانس هل (با غلظت  111میکرولیتر بر میليیليیيتير) و

کمترین غلظت  211( MFCمیکرولیتر در میلیلیتر) و بانتيریين

غیرتیمار شده (شاهد) قارچ فوزاریوم گراميیينيهآروم مشياهيده

خاصیت قارچکشی روی قارچ فوزاریوم گرامینهآروم را داشيت.

میشود .پس از تیمار با اسانس هل کاهش  %01911در سيطيح

در غلظت  MICبرای  01ساعت از رشد قارچ جلوگیری میکند

نسخهی ژن  TRI5مشاهده شد .نتایج اختالفات معينيیداری را

فوزاریوم گرامینهآروم در جيدول  2نشيان داده شيد.

جدول  :3میزان  CTژنهای  TRI6 ،TRI5و  TRI14در نمونههای تیمار

جدول  :0میزان بیان ژنهای  TRI6 ،TRI5و  TRI14در نمونههای تیمار

شده با اسانس هل (با غلظت  111میکرولیتر بر میلییتر) و غیرتیمار شده

شده با اسانس هل (با غلظت  111میکرولیتر بر میلیلیتر) و غیرتیمار شده

(شاهد) قارچ فوزاریوم گرامینهآروم.

( )1قارچ فوزاریوم گرامینهآروم.
اسانس هل (میکرولیتر بر میلیلیتر)

اسانس هل (میکرولیتر بر میلیلیتر)

ژن

100

0

ژن

111

1

p value

TRI5

22903

21931

TRI5

19011

19791

191102

TRI6

21911

11973

TRI6

19921

19113

191197

TRI14

22910

11910

TRI14

19113

19779

191111

سطوح  mRNAژنها در نمونههای تیمار شده و شاهد تفاوتهای معنیداری داشتند (.)p<1910
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بین میزان بیان ژن  TRI5در نمونههای تیمار شده و غیرتيیيميار

خود نشان داد که با نتایج این تحقیق مشابهت دارد (.)11

شده در سطح  0درصد نشان داد .نتایج بررسی میزان بيیيان ژن

همچنین مطالعات ویجایانکشمی ( )Vijayalakshmiو همکاران

 TRI6در نمونههای تیمار شده با اسانس هل (با غيليظيت 111

نشان داد که عصارههای اتانولی و استونی هل دارای اثر مهياری

میکرولیتر بر میلیلیتر) و غیرتیمار شده (شاهد) قارچ فيوزاریيوم

بر گونههای بیماریزای کاندیدا آلبیيکينيس هسيتينيد (  .)12در

گرامینهآروم در جدول  0مشاهده میشود .پس از تيیيميار بيا

مطالعات آنیجا ( )Anejaو شارما ( )Sharmaعصارههيای آليی

اسانس هل کاهش  %21911در سطح نسخهای ژن  TRI6مشاهده

میوه هل فعالیت ضد میکروبی علیه استافیلوکوکيوس اورئيوس

شد .نتایج اختالفات معنیداری را بین میزان بیان ژن  TRI6در

( ،)Staphylococcus aureusپييروتييمييوس مييیييرابييیييلييیييس

نمونههای تیمار شده و غیرتیمار شده در سطح  0درصد نشيان

(  ،)Proteus mirabilisاشریشیيا کيليی ( ،)Escherichia coli

داد .نتایج بررسی میزان بیان ژن  TRI14در نمونههای تیمار شده

اسینتوباکتر (  )Acinetobacter sp.و کاندیدا آلبیيکينيس نشيان

با اسانس هل (با غلظت  111میکرولیتر بر میلیلیتر) و غیرتیميار

دادند (. )20

شده (شاهد) قارچ فوزاریوم گرامینهآروم در جدول  0مشياهيده

در این تحقیق اسانس هل میزان بیان ژنهيای

میشود .پس از تیمار با اسانس هل کاهش  %71919در سيطيح

 TRI14را کيياهييش داد .ژن  TRI5اولييیيين ژن در مسييیيير

نسخهای ژن  TRI14مشاهده شد .نتایج اختالفات معنیداری را

زیستساخت داکسینیوالنول است که آنزیم تریکوداینسينيتياز

بین میزان بیان ژن  TRI14در نمونههای تیمار شده و غیرتیيميار

(  )trichodiene synthaseرا کد میکند و این آنزیم فيارنيزیيل

شده در سطح  0درصد نشان داد.

پیرو فسفات ( )farnesyl pyrophosphateرا بيه تيریيکيودایين

 TRI6 ،TRI5و

تبدیل میکند ( 21و  .)29ژن  TRI6فاکتور نسخهبرداری مرتبيط
بح

با بیان سایر ژنهای موثر در مسیر زیستساخت داکسینیوالنول

در این تحقیق ،خواص ضدقارچی اسانس هل علیه یک جدایيه

را کد میکند ( .)21در سال های گذشته مطالعاتی در مورد بیان

توکسینزای قارچ فوزاریوم گرامینهآروم و تاثیر آن در ارتباط بيا

ژنهای  TRI6 ،TRI5و  TRI14انجام شيده اسيت .از جيميليه

کاهش بیان ژنهای مسیر زیستساخت داکسی نیوالنول ،یعينيی

بررسیهای دایر (  )Dyerو همکاران نشان داده است که حيذف

ژنهای  TRI6 ،TRI5و  TRI14بررسی شيد .پيژوهيش هيای

ژن  TRI14از قارچ فوزاریوم گرامینيهآروم تيوانيایيی تيوليیيد

مختلف فعالیت ضدمیکروبی هل در غلظتهای خاص را نشان

داکسینیوالنول در گیاه را کاهش میدهد و این ژن برای توليیيد

داده است .خطیب (  )Khatibو همکاران فعالیت ضد قيارچيی

داکسییوالنول در گیاه ميورد نيیياز اسيت اميا در شيرایيط

اسانس سه گونه گیاهی شامل گیاه آلوئه ورا ( ،)Aloe veraهيل

آزمایشگاهی ( )in vitroمورد نیاز نیست(.)21

سبز و رزماری ( )Rosmarinus officinalisرا روی رشد قيارچ

پینسونگادایز ( )Pinson-Gadaisو همکاران اثر غيليظيتهيای

سراتوسیستیس پارادوکسا با استفاده از روش دیسک کاغذی در

مختلف یون منیزیم ( )Mg2+را بر رشد و تولید تریکوتسینهيای

غلظتهای  20 ،10 ،11 ،0و 01میکرولیتر بر دیسيک بيررسيی

تایپ بی ( )type-B trichothecenesقارچ فوزاریوم گرامینهآروم

کردند .نتایج نشان داد که در بین اسانسهای ميورد اسيتيفياده،

بررسی کردند .یون منیزیم منجر به کاهش شدید توکسین شيد.

اسانس هل با غلظت  20و  01میکرولیتر بر دیسک بهترین تاثیر

افزودن یون منیزیم به محیط کشت به طور ميعينيیداری بيیيان

را علیه سراتوسیستیس پارادوکسا دارد و نسبيت بيه اسيانيس

ژنهای  TRI6 ،TRI5و  TRI12را کاهش داد .ميهيار تيوليیيد

رزماری و آلوئه ورا از مهارکنندگی بیشتری برخوردار بيود بيه

توکسین توسط یون منیزیم بيا ميهيار رونيویسيی ژن

TRI5

طوری که از غلظت  20میکرولیتر بر دیسک به بيان تيوانسيت

همبستگی زیادی داشت و به میزان کمتری با مهيار رونيویسيی

رشد بیمارگر را به طور کامل متوقف نماید و آثار ضدقارچی از

ژنهای  TRI6و  TRI12همبستگی داشت (.)27
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 همچنین ارزیابی.ساخت داکسینیوالنول مورد بررسی قرار گیرد

نتیجه گیری

) می تواند به فهم بهتيرin vivo(تکمیلی در شرایط درون سلولی

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس هل در شرایط

.مکانیسم تاثیر عصاره های گیاهی کمک نماید

آزمایشگاهی دارای خاصیت قارچکشی و مهارکنندگی بر رشيد
قارچ فوزاریوم گرامینهآروم است و در کاهش میزان بیان ژنهای

تشکر و قدردانی

 که برای تولید داکسینیوالنول نقشهاییTRI14  وTRI6 ،TRI5

نویسندگان این مقاله از آقای مهندس هاشم خندان بيارانيی بيه

 پیشنهاد میشيود در مطالعا ت.مهمی بازی میکنند موثر است

.دلیل همکاری در اجرای این پژوهش کمال سپاس را دارند

 اثر اسانس هل بر روی سایر ژنهای موثير در زیسيت،بعد ی
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Abstract
Background & Objectives: Fusarium graminearum is the causal agent of scab disease in wheat
and other small grains. Zearalenone and deoxynivalenol are the main toxins produced by
F. graminearum. In this study, the effects of essential oils of Elettaria cardamomum, Pistacia
atlantica, and Eugenia caryophillata on F. graminearum growth inhibition and the expression of
some genes in deoxynivalenol biosynthetic pathway were investigated.
Materials & Methods: Minimal inhibitory concentration (MIC) of the fungal growth was
measured through the microtiter plate method after growing F. graminearum on Potato Dextrose
Broth. In addition, the expression of TRI5, TRI6, and TRI14 genes were evaluated using real-time
PCR (qRT-PCR) technique.
Results: Elettaria cardamomum essential oil had the lowest MIC (100 µl/ml) and the essential oils
of P. atlantica and E. caryophillata had the highest MIC (200 µl/ml). Elettaria cardamomum
essential oil had the lowest MFC (200 µl/ml) and the highest fungicidal property against
F. graminearum, and the essential oils of P. atlantica and E. caryophillata had the highest MFC
value (400 µl/ml). The expression of TRI5, TRI6, and TRI14 genes was significantly decreased by
E. cardamomum essential oil.
Conclusion: The results of the study showed that the E. cardamomum essential oil has fungicidal
and inhibitory effects against F. graminearum and leads to reduce the expression of TRI5, TRI6,
and TRI14 genes relating to deoxynivalenol production.
Keywords: Medical plants, Antifungal activity, Deoxynivalenol, Fusarium graminearum.
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