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چکیده
قارچ فوزاریوم از بیمارگرهای عمدهی مزارع ذرت محسوب میشود که عالوه بر تقلیل کمیت و کیفیت محصول ،با تولیدد نددد
نوع مایکوتوکسین از جمله فومونیزین ) ،(FUMموجب آلودگی مواد غذایی و تهدید سالمت انسان و دام میشدود در تحقید
حاضر نمونهبرداری از دانههای ذرت دارای عالئم بیماری قدارنی موجدود در سدیلوهای دامدداری و مرغدداریهدای متللد
اسلان خراسان رضوی انجام گرفت با کشت دانه های ذرت بر روی محدی کشدت هدای  PDAو  ،WAپد
خالص سازی جدایههای ملعل بده جدد

از جداسدازی و

فوزاریدوم ،مجموعد تعدداد  40جدایده بدسدت آمدده کده بدا توجده بده وی گدیهدای

ماکروسکوپیک و میکروسدکوپیک آنهدا و مقایسده بدا کلیددهای شداسدایی مربو ده ،سده گونده ،Fusarium verticillioides
 F. graminearumو  F. proliferatumبه ترتیب با فراوانی  4 ،34و  2جدایه شداسایی شدند به مدظور ت یید نلدای بدسدت
آمده ،پ

از اسلتراج  DNAجدایهها و دانههای ذرت با اسلفاده از واکدش  PCRو آغازگرهای اخلصاصی توالی مورد نظدر

تکثیر شد بعدالوه ،بدا اسدلفاده از واکددش  PCRبده همدراه آغدازگر اخلصاصدی ) 15 (FUM1 F/Rجدایده از گوندهی غالدب
 F.verticillioidesاز نظر پلانسیل تولید فومونیزین مورد بررسی قرار گرفلدد در محصوالت  ،PCRتولیدد نوارهدای 183bp
برای  15جدایه مزبور مشاهده گردید نلای حاصل از این مطالعده نشدان داد کده همدهی جدایده هدای مدورد بررسدی گوندهی
 F. verticillioidesاز نظر ژنلیکی از پلانسیل تولیدد فومدونیزین برخدوردار هسدلدد ،هم ددین بدا تکدیدک منلددی بدر  PCRو
نشانگرهای مولکولی بکار رفله در این مطالعه ،شداسایی ،تفکیک و ردیابی گونههای فوزاریوم همراه دانهی ذرت مقددور مدی-
باشد
واژههای کلیدی :گونهی غالب ،F. verticillioides ،فومونیزین ،آغازگراخلصاصی
مقدمه
واژهی مایکوتوکسدددددین ) (Mycotoxinاز کلمدددددهی
مایکوتوکزیکوزی مشل گردیده که دارای ریشهی یونانی
مدددیباشدددد و از دو واژهی مدددایک  1بددده معددددی قدددارچ و

توکسددیکوم 2بدده معدددی سددم گرفلدده شددده اسددت تددارنر و
همکدداران  )2009بددروز مایکوتوکسددیکوزی در انسددان
معضلی قدیمی است ندانکه به ارگوتیسم در بتشی ازکلاب
مقدددم مسددیحیان اشدداره شددده اسددت مایکوتوکسددینهددا
ملابولیتهای ثانویه سمی هسلدد که جهت عملکدرد نیعدی
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Mykes

Toxicum

جوانبخت اول و همکاران
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سلول ضروری نمیباشدد و در نیعت اغلب توس گدروه-
هایی از قارچها نظیر جدد هدای فوزاریدوم ،آسدژرژیلوم،
پدیسیلیوم ،آللرناریا و کالویسدژ تولیدد میشدوند جدد
فوزاریددوم شددامل قارنهددای هیفومیسددت خدداکزی اسددت و
اهمیت اقلصادی زیدادی دارد کده گوندههدای ملعلد بده آن
ی وسدیعی از محصدوالت غدذایی از جملده غدالت مانددد
ذرت ،گددم و جدو را آلدوده مدیسدازند یکدی از مهدمتدرین
بیماریهای ذرت در سراسر جهدان پوسدیدگی فوزاریدومی
خوشه یا بالل است و حضور گونههای فوزاریدوم در ذرت
سددنب بیمدداریهددای پوسددیدگی صددورتی یددا پوسددیدگی
فوزاریددومی خوشددده ) (Fusarium ear rotبدددا عامدددل
 F. verticillioidesو پوسدددیدگی قرمددر یدددا پوسدددیدگی
جینرالیددی خوشدده ) (Gibberella ear rotبددا عامددل F.
 graminearumمیگردد مانکولد  )2003ایدن بیمداری بده
دلیددل تولیددد مایکوتوکسددینهددا توس د گونددههددای متلل د
 F. proliferatum ،F. verticillioidesو F.nygamaiدر
کاهش کیفیت ذرت و ایجاد مسمومیت در انسان و دام نقش
ویدد های دارد لزلددی و سددومرل  )2006از جملددهی ایددن
مایکوتوکسینها ،فومونیزینها هسلدد که توس حدداقل 11
گونددهی ملعلدد بدده قددارچ فوزاریددوم تولیددد مددیشددوند و

براسام وی گیهای ریتت شداخلی جهت شداسدایی دقید
جدایههای قارنی در سطح گونه کدافی نمدیباشدد و نددین
عملکردهایی نیازمدد تتصص الزم در زمیده فیزیولدوژی و
تاکسددونومی فوزاریددوم هسددلدد لزلددی و سددومرل ،2006
جورادو و همکاران  )2010اسدلفاده از روشدی کده بلواندد
قارچ تولید کدددهی مایکوتوکسین را سریعاً شداسایی نماید،

اهمیددت بسددزایی دارد در ایددن راسددلا تکدیددکهددای PCR2
ملدوعی بدرای شداسدایی گوندههدای فوزاریدوم توکسدینزا
توسعه یافلهاند بعضی از آنها براسام تک کژی ژن هسلدد
که مسلقیماً شامل بیوسدلز مایکوتوکسین مدیشدوند بددین
مدظور که شداسایی گونهی مایکوتوکسینزا بدر اسدام ژن
اخلصاصی تولید مایکوتوکسین در آن گونده مدیباشدد ،در
حددالی کدده رو هددای دیگددر اخلصاصددی گوندده مددیباشدددد
گونزالز و همکاران  ،2004مول و همکاران  )2004با توجه
به اهمیت گوندههدای قدارچ فوزاریدوم در گیاهدان بداالخص
ذرت ونقش مهمی که در سالملی حیوانات ،انسان و اقلصاد
جامعه دارد،در تحقید حاضدر داندههدای ذرت در شدرای
انناری از نظر آلودگی به قارچ فوزاریوم بررسی شدند و از
آنجایی که ردیابی قارچها نسنت به مایکوتوکسینها آسان-
تر است ،با بکارگیری رو های مولکولی از گونهی ملعلد
به جد فوزاریوم به عددوان انددیکاتور در جهدت بررسدی
پلانسیل تولید توکسین اسلفاده شد

 F. verticillioidesو  F. proliferatumاز جملدددده
بیمارگرهای ذرت میباشدد به علت ارتندا اپیددمیولوژیک
بین خوردن ذرت آلوده بده فومدونیزین و سدر ان مدری و
آسیب سیسلم عصنی در انسان ،ایدن مایکوتوکسدین دارای
اهمیت بسیاری است هدددریکز  )1999بده عدالوه میلواندد
باعددل لکوانسفالوماالسددی1در اسددب ،ورم ریدده در خددو ،
سدددر ان و آسدددیب سیسدددلم عصدددنی در مدددو هدددای
آزمایشگاهی شود ماراساز و همکاران  )2004در بررسی
پوسیدگی فوزاریدومی بدالل در سدایر کشدورها زمدانی و
همکدداران  ،)2000ودر ایددران از اسددلانهددای خوزسددلان
عظیمدددی  ،)1390لرسدددلان آشدددداگر و همکددداران ،)2010
اصفهان ،ساری ،کرمانشداه و کدرج پرنمیدان و همکداران

مواد و روشها
نمونهبرداری ،جداسازی و شناسایی
ی بهمن مداه سدال  1393تدا خدرداد مداه سدال 1394
نمونه برداری از دانههای ذرت دارای عالئم بیماری قدارنی
موجود در سیلوهای دامدداری و مرغدداریهدای متللد -
اسلان خراسان رضوی انجام شدد نموندههدا داخدل پاکدت
کاغذی مجزا قدرار گرفلددد و پد از ثندت مشتصدات الزم
جهت بررسی به آزمایشگاه مدلقل شدند آلودگی داندههدای
ذرت با اسدلفاده از کشدت آنهدا روی محدی سدیب زمیددی

 )2010نیددز  F. verticillioidesبدده عدددوان گونددهی غالددب
گزار شدده اسدت ردیدابی قدارچهدای مولدد فومدونیزین
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دکسلروز آگار ) (PDA3و آب آگار ) (WA4تعیین گردید

Polymerase Chain Reaction
Potato Dextrose Agar
4
Water Agar
3

Leukoencephalomalacia

3

ردیابی گونههای فوزاریوم مولد مایکوتوکسین با استفاده از...

کشت دانه ذرت روی محیطهای کشت  PDAو WA
برای جداسازی قارچ بیمارگر ابلدا دانههای ذرت پ از
شسلشو به وسدیله جریدان آب بده مددت سده دقیقده بدرای
ضدعفونی سطحی در هیژوکلریت سددیم یدک درصدد قدرار
داده شدند دانهها پ از شسلشو بدا آب مقطدر سدلرون و
خشددک شدددن در زیددر هددود ،در تشددلکهددای پلددری حدداوی
محددی هددای کشددت  PDAو  WAکشددت گردیدنددد ودر
انکوباتور با دمای  25درجهی سلسدیوم نگهدداری شددند
پد از تشددکیل پرگدددهی قددارچ عامددل بیمدداری ،پرگدددههددای
تشددکیل شددده جهددت تحریددک بدده اسددژور زایددی و تولیددد
ماکروکدیدی و میکروکدیدی به محدی کشدت بدر میتدک

3

شدند میسلیومهدا و داندههدای ذرت بده دور جداگانده در
هاون نیدی سلرون توس نیلروژن مایع پودر گردیدند به
مدظور یکسان بودن شرای اسلتراج از یک کیت اسدلتراج
(Genomic DNA isolation Kit-IV, DNA
) DENAzist Asiaاسلفاده شد و مراحل انجدام اسدلتراج
 DNAن دسدلور شدرکت سدازنده انجدام گرفدت جهدت
بررسی کمیت و کیفیت  DNAاسدلتراج شدده ،تعدداد پدد
میکرولیلددر از هددر نموندده  DNAبددا یددک میکرولیلددر بددافر
بارگدذاری ) (Loading Dye, Fermentasمتلدو شدد و
در ژل آگارز  0/8درصد رنگ آمیزی شده با گدرین ویدور

2

در دسددددددلگاه الکلروفددددددورز

(Electrophoresis,

) PowerPacTMBasic, BIO RAD, USAتحت وللاژ 75

آگار (CLA) 1دو درصد و آب آگار دو درصد مدلقل شدند

ولت با بافر  TBE 0/5Xقرار گرفت سژ

وتشلکهای پلری زیر نور UVبا تداوب ندوری  12سداعت
تددداریکی و  12سددداعت روشددددایی و دمدددای  25درجدددهی
سلسیوم قرار داده شدند خالصسازی جدایهها بده رو
تک اسژور انجام شد جدایههای خالص جهدت نگهدداری بده
میکروتیوبهای حاوی ماسه سدلرون مدلقدل شددند جهدت
بررسی میزان رشد ،شکل و رنگ پرگده ،جدایههای خدالص

نور مداوراء بددفش ،در دسدلگاه عکسدنرداری از ژل (Gel

روی محی کشت  PDAدر دمای  25درجهی سلسیوم به
مدت  72ساعت در تاریکی نگهداری شدند برای شداسدایی
جدایههدای قدارنی از کلیددهای شداسدایی معلندر اسدلفاده
گردید نلسون و همکاران  ،1983برگ و همکداران ،1994
و لزلی و سومرل )2006
بررسیهای مولکولی
اسلتراج  DNAاز جدایههای خالص قارچ و دانههای
ذرت که بطور نیعی آلوده بده قدارچ فوزاریدوم بودندد ،در
مراحل جداگانه انجام گرفت جهت تهیهی تدودهی میسدلیوم
قارچ ،جدایههای خالص روی محی کشدت  PDAبده مددت
 4-5روز در دمای  25درجهی سلسیوم ،زیر نور مسدلقیم
نور فلئورسدت اسلفاده شد) نگهداری شدند یلی -ماتیال و
همکاران  )2004سژ بوسیله اسکالژل ضدعفونی شده در
شرای سلرون ،میسلیومها از روی محی کشدت تراشدیده
Carnation leaf-piece Agar

1

ژل در معدر

) documentation, Alphalmager Mini Systemقدرار
گرفددت و نوارهددای  DNAروی ژل مشدداهده و بررسددی
گردیدند
واکنش  PCRاختصاصی
در ایددن تحقیدد یددک جفددت آغددازگر اخلصاصددی جددد
فوزاریدوم و پددد جفددت آغدازگر اخلصاصددی گوندده جهددت
شداسایی مولکولی جدایههای خالص قارچ فوزاریوم) و سه
جفت آغدازگر اخلصاصدی گونده جهدت ردیدابی مولکدولی
آلددودگی فوزاریددومی دانددههددای ذرت) بکددار گرفلدده شددد
جددددول )1آغازگرهدددای سددداخت شدددرکت مددداکروژن
) (Macrogenاز ری شرکت دنازیست آسیا ،تهیه شددند
فرآیدد  PCRدر حجدم  25میکرولیلدر انجدام شدد متلدو
واکدش شامل 12/5میکرولیلدر )PCR Master Mix (2X
) ،(Thermo SCIENTIFICپددد میکرولیلددر  DNAبدده
غلظت  10نانوگرم به عدوان کدلرل مثنت کدلرل مدفی فاقدد
 ، DNAحاوی آب دیونیزه به مقدار پد میکرولیلر) ،از هدر
جفدت آغدازگر ) (Forward, Reverseیددک میکرولیلدر بدده
غلظت  10پیکومول و  5/5میکرولیلر آب مقطر فاقد نوکلئداز
Green Viewer

2

جوانبخت اول و همکاران
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افزوده شدد واکددشهدای  PCRپد

شرکت مداکروژن) مدورد بررسدی قدرار گرفدت جددول)3

از بهیدده سدازی ،در
TM

(MJ Mini

واکدش  PCRاخلصاصی مطاب توضدیحات قنلدی بدا ایدن

) Cycler Bio Rad, USAبراسددام برنامدده حرارتددی

تفدداوت کدده بددرای کدلددرل مدفددی از  DNAژنددومی قددارچ

اخلصاصی هر آغازگر صورت گرفت جددول )2محصدول

 Aspergillus flavusبه مقدار پد میکرولیلدر و غلظدت 10

 PCRاز ژل آگارز  1/5درصد رنگ آمیزی شده بدا گدرین

نددانوگرم اسددلفاده شددد) ،بهیدددهسددازی گردیددد و تکثیددر در

ویور) با بافر  TBE 0/5Xدر یک میدان الکلریکی بدا وللداژ

دسلگاه ترموسایکلر با برنامهی حرارتی شدامل واسرشدت

ژل

سازی اولیه در دمای  94درجهی سلسیوم ،پد دقیقه؛ 35

نور ماوراء بدفش با عکسنرداری مورد مشداهده

نرخدده شددامل واسرشددت سددازی در دمددای  94درجددهی

دسلگاه ترموسدایکلر Gradient Thermal

 90ولت در دسلگاه الکلروفورز عندور داده شدد سدژ
در معر

سلسددیوم ،یددک دقیقدده؛ اتصددال در دمددای  58درجددهی

و بررسی قرار گرفت

سلسدددیوم ،یدددک دقیقددده؛ بسد د در دمدددای  72درجدددهی
سلسیوم ،یک دقیقه و بسد نهدایی در دمدای  72درجدهی

بررسی بالقوه تولید مایکوتوکسین

سلسیوم 10 ،دقیقه انجام گرفت

به مدظدور پلانسدیل تولیدد فومدونیزین DNA ،ژندومی
قارچ با اسلفاده از یک جفدت آغدازگر اخلصاصدی سداخت

جدول -1توالی جفت آغازگرهای مورد استفاده برای تشخیص جنس  Fusariumو گونههای  F. proliferatum ،F. verticillioidesو
F. graminearum
آغازگر

توالی هدف

اندازه محصول (pb) PCR

گونه

منبع

Fusarium genus

Bluhm et al. 2004

ITS
ITS F

Aactcccaaacccctgtgaacata

ITS R

Tttaacggcgtggccgc

431

Calmodulin
VER1

Cttcctgcgatgtttctcc

VER2

Aattggccattggtattatatatcta

578

F. verticillioides

Mule et al. 2004

Calmodulin
PRO1

Ctttccgccaagtttcttc

PRO2

Tgtcagtaactcgacgttgttg

585

F. proliferatum

Mule et al. 2004

IGS
Fgr-F

Gttgatgggtaaaagtgtg

Fgc-R

Ctctcatataccctccg

~500

F. graminearum

Jurado et al. 2005

ITS
verITS-F

aaatcgcgttccccaaattga

ITS4

tcctccgcttattgatatgc

172

F. verticillioides

Visentin et al. 2009
White et al. 1990

ITS
proITS-R

gcttgccgcaagggctcgc

ITS1

tccgtaggtgaacctgcgg

390

F. proliferatum

Visentin et al. 2009
White et al. 1990
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جدول -2برنامه حرارتی آغازگرهای مورد استفاده برای تشخیص جنس  Fusariumو گونههای  F. proliferatum ،F. verticillioidesو
F. graminearum
تعداد
آغازگرها

واسرشت سازی اولیه

چرخه

واسرشت سازی

اتصال آغازگرها

بسط

بسط نهایی

VER1/VER2

 5دقیقه95 ،

35

 50ثانیه94 ،

 50ثانیه56 ،

 1دقیقه72 ،

 7دقیقه72 ،

PRO1/PRO2

 5دقیقه95 ،

35

 50ثانیه94 ،

 50ثانیه56 ،

 1دقیقه72 ،

 7دقیقه72 ،

verITS-F/ITS4

 2دقیقه94 ،

35

 1دقیقه 96 ،

 1دقیقه 60 ،

 45ثانیه72 ،

 10دقیقه72 ،

ITS1/proITS-R

 2دقیقه94 ،

35

 1دقیقه 96 ،

 1دقیقه 60 ،

 45ثانیه72 ،

 10دقیقه72 ،

Fgr-F/Fgc-R

 85ثانیه94 ،

25

 35ثانیه95 ،

 30ثانیه53 ،

 30ثانیه72 ،

 5دقیقه72 ،

ITS F/ ITS R

 5دقیقه94 ،

35

 1دقیقه94 ،

 1دقیقه58 ،

 1دقیقه72 ،

 10دقیقه72 ،

* دما در تمامی مراحل بر حسب درجه سلسیوس است.

جدول -3توالی جفت آغازگر مورد استفاده برای تشخیص گونه فوزاریوم مولد فامونیزین
نام آغازگر

توالی

توالی هدف

FUM1F

CCATCACAGTGGGACACAGT

Fum1 gen

FUM1R

CGTATCGTCAGCATGATGTA

PCRاندازه محصول
)(bp
183

منبع
Bluhm et al. 2004

نتایج

خصوصیات ماکروسدکوپیک و میکروسدکوپیک گوندههدای

جداسازی و شناسایی عامل بیماری

مزبور به تفکیک به شرح زیر است:

از تعددداد  22نموندده دانددهی ذرت دارای عالئددم بیمدداری
قددارنی از سددیلوهای دامددداری و مرغددداریهددای متلل د
اسلان خراسان رضوی ی بهمن ماه سال  1393تا خدرداد
ماه  1394جمع آوری شده ،در مجموع  40جدایده از جدد
فوزایددوم جداسددازی و خددالص سددازی گردیددد بددا بررسددی
جدایددده هدددای بدسدددت آمدددده و مقایسددده مشتصدددات
ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک آنها با کلیدهای شداسایی
نلسون و همکاران  ،1983برگ

و همکاران  ،1994و لزلی

و سومرل  ،)2006سه گونده ،Fusarium verticillioides
 F. graminearumو  F. proliferatumبدده ترتیددب بددا
فراوانیهای  4 ،34و  2جدایده شداسدایی شددند جددول)4

الف -گونه Fusarium verticillioides (Sacc) Nirenberg

در محی کشدت  PDAمیدزان رشدد پرگددهی قدارچ در
تاریکی با دمای  25درجهی سلسدیوم بعدد از  72سداعت،
 2/9 -3/9سانلی ملر ،میسلیومهای هوایی پدنهای و به رنگ
سفید تا خاکسلری ،رنگ پرگده در پشت تشلک پلدری کدرم
تا قهوهای و ب ه سدمت مرکدز بددفش تدا بددفش تیدره رویدت
گردیددد در محددی کشددت  CLAمیکروکدیدددیهددای فددراوان
نماقی ،تک سدلولی ،در زنجیرهدای دوالنی و در سدرهای
دروغدددین ) (False-headsبدددر روی فیالیددددهدددای مدفدددرد
 (Monophialideتشددکیل شدددند ماکروکدیدددیهددا اغلددب
ویددل و کشددیده ،راسددت و معمددوالً دارای  3-4دیددوارهی

جوانبخت اول و همکاران
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عرضی ناز

بودند شدکل )1نلدای ریتدت شدداخلی ایدن

 ،)2000داوودی  ،)2002محمدددددی و همکدددداران ،)2002

ارائده شدده توسد نلسدون و همکداران

زمدددانی  ،)2004داوودی و مهریدددان  )2004و ندددادرپور

گونه بدا توصدی
 ،)1983بددرگ

 )2004از ذرت گزار

و همکدداران  ،)1994و لزلددی و سددومرل

شده است

 )2006مطابقت داشت این گونده در ایدران توسد مهریدان

A

B

D

C

شکل  (A :Fusarium verticillioides -1رنگ پرگنه  (Bرنگ پشت پرگنه  (Cمونوفیالید  (Dماکروکنیدی.

ب -گونه Fusarium graminearum Schewabe

سلول انلهایی کمی تیز و سلول پایه آن پاشدهای شکل بدود

در محی کشدت  PDAمیدزان رشدد پرگددهی قدارچ در

دارای اسژوردوکیوم نارنجی کمرنگ و فاقدد کالمیدوسدژور

تاریکی با دمای  25درجهی سلسدیوم بعدد از  72سداعت،

بود شکل )2نلای ریتت شداخلی این گونه با توصی های

 5/2سانلی ملر ،رنگ میسدلیوم گلسدرخی تیدره و از پشدت

ارائه شده توسد نلسدون و همکداران  ،)1983و بدرگ

و

تشلک پلری قرمز تا قهوهای تیره دیده شد در محی کشت

همکاران  )1994مطابقت داشت این گونه در ایدران توسد

 CLAمیکروکدیدی تولید نشد ماکروکدیدیها نسنلاً کشیده

مهریددان  ،)2000داوودی و مهریددان  )2004و کددایمی و

و در دو رف کمی خمیده و دارای  5-6دیوارهی عرضدی،

A

B

مومدی  )1395از ذرت گزار

شده است

C

شکل  (A :Fusarium graminearum -2رنگ پرگنه  (Bرنگ پشت پرگنه  (Cماکروکنیدی
ج -گونه Fusarium proliferatum (Matsush) Nirenberg

در محی کشدت  PDAمیدزان رشدد پرگددهی قدارچ در

رنگ سفید تا مایل به صورتی ،رنگ پرگدده از پشدت پلدری
کرم تا قهوهای و به سمت مرکز بدفش تا بددفش تیدره دیدده

تاریکی با دمای  25درجهی سلسدیوم بعدد از  72سداعت،

شد رگههایی به رندگ بددفش نیدز رویدت گردیدد درمحدی

 2/9-3/2سانلی ملر ،میسلیوم هوایی پدندهای و ملدراکم بده

کشت  CLAمیکروکدیدیهای فراوان ،تتم مرغی یا نماقی،

7
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تک سلولی ،به صورت زنجیری و گداهی سدرهای دروغدین

ایدن گونده بدا توصدی هدای ارائده شدده توسد نلسددون و

روی فیالیدهای مدشعب یا سلولهای تولید کددددهی کدیددی

همکدداران  ،)1983بددرگ

و همکدداران  ،)1994و لزلددی و

ندد شاخه ) (Polyphialideتشکیل شدند ماکروکدیدیهدا

سومرل  )2006مطابقت داشت این گونه در ایران توسد

داسدددی تدددا کشدددیده بدددا  3-5دیدددوارهی عرضدددی بدددود

مهریدددان  ،)2000ندددادرپور  )2004و داوودی و مهریدددان

کالمیدوسژور مشاهده نشد شکل )3نلای ریتت شدداخلی

شده است

B

A

 )2004از ذرت گزار

D

C

شکل  (A :Fusarium proliferatum -3رنگ پرگنه  (Bرنگ پشت پرگنه  (Cپلیفیالید  (Dماکروکنیدی.
جدول -4محل نمونهبرداری و مشخصات جدایهها
ردیف

کد جدایه

گونه شناسایی شده

محل جمع آوری

1

Fj1

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – مرغداری

2

Fj2

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – مرغداری

3

Fj3

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

4

Fj4

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

5

Fj5

F. verticilioides

خراسان رضوی -نقاب -مرغداری

6

Fj6

F. verticilioides

خراسان رضوی -نقاب -مرغداری

7

Fj7

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

8

Fj8

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – دامداری

9

Fj9

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – دامداری

10

Fj10

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – دامداری

11

Fj11

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – دامداری

12

Fj12

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – مرغداری

13

Fj13

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – مرغداری

14

Fj14

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – مرغداری

15

Fj15

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – مرغداری

جوانبخت اول و همکاران
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ادامه جدول 4
16

Fj16

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار ( -ذرت آمریکا)

17

Fj17

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار ( -ذرت آمریکا)

18

Fj18

F. verticilioides

مازندران -مرغداری

19

Fj19

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار – مرغداری

20

Fj20

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار  -مرغداری

21

Fj21

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار ( -ذرت برزیل)

22

Fj22

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار  -مرغداری

23

Fj23

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار  -مرغداری

24

Fj24

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار ( -ذرت اکراین)

25

Fj25

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

26

Fj26

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

27

Fj27

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

28

Fj28

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

29

Fj29

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

30

Fj30

F. graminearum

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

31

Fj31

F. graminearum

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

32

Fj32

F. graminearum

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

33

Fj33

F. graminearum

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

34

Fj34

F. proliferatum

خراسان رضوی -جوین -دامداری

35

Fj35

F. proliferatum

خراسان رضوی -جوین -دامداری

36

Fj36

F. verticilioides

خراسان رضوی -سبزوار ( -ذرت آرژانتین)

37

Fj37

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

38

Fj38

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد -دامداری

39

Fj39

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد  -مرغداری

40

Fj40

F. verticilioides

خراسان رضوی -مشهد  -مرغداری

شناسایی مولکولی جدایههای فوزاریوم به روش واکنش

جد

 PCRاختصاصی

بدست آمده بدا بررسدی یزیدد و همکداران  )2011مطابقدت

 DNAجدایددههددا بددا اسددلفاده از یددک جفددت آغددازگر

فوزاریوم مورد تایید قرار گرفلدد شکل ،)4کده نلدای

دارد دو جفددت آغددازگر اخلصاصددی ،F. proliferatum

اخلصاصددی  )ITS-F/ITS-Rکدده در جدایددههددای جددد

 PRO1/PRO2و  ITS1/proITS-Rقددددادر هسددددلدد در

فوزاریوم قطعهای به اندازه  431جفت باز را تکثیر مدیکددد

جدایههدای  ، F. proliferatumقطعدهی  DNAبده ترتیدب

بالم و همکاران  ،)2004مورد بررسی قرار گرفدت کلیدهی

 585مول و همکاران  )2004و  390ویسددلین و همکداران

جدایهها با تولید یک قطعه  431جفت بازی از نظر تعلد بده

 )2009جفت بازی را تکثیر نمایدد در ایدن تحقید در تمدام
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جدایهها قطعه  DNAبه ول  585و  390جفدت بداز تکثیدر

که در تمام جدایههای این گونه به ترتیدب قطعده  DNAبده

F.

دددول  578مدددول و همکددداران  )2004و  172جفدددت بددداز

شدددد شدددکل )4یدددک جفدددت آغدددازگر اخلصاصدددی

 Fgr-F/Fgc-R ،graminearumجددددورادو و همکدددداران

ویسدددلین و همکدداران  )2009را تکثیددر مددینمایدددد ،مطدداب

 )2005در جدایههایی کده بدا بررسدی وی گدیهدای ریتدت

انلظدددار جدایدددههدددایی کددده از نظدددر ریتدددت شدددداخلی

شداخلی  F. graminearumشداسایی شدند ،قطعه DNA

 F. verticillioidesشداسایی شدند با تکثیر قطعات DNA

 ~500جفت بازی را تکثیر نمود و نشدان داد کده جدایدههدا

مزبور مورد تایید قرار گرفلدد شکل )4نلای بررسدیهدای

ملعل به گونه  F. graminearumمیباشدد شکل)4

مولکددولی ایددن بتددش از تحقید  ،ت ییدددی بددر نلددای ریتددت

برای ردیابی گونه  F. verticillioidesدو جفت آغازگر

شداخلی جدایهها بودند

اخلصاصدی VER1/2 ،و  verITS-F/ITS4اسدلفاده شدد،

شکل -4نمایی کلی از محصول  PCRشناسایی جنس فوزاریوم و گونههای متعلق به آن .چاهکهای 12،10،7،5،3،1به ترتیب از چپ به راست)
آغازگرهای .Fgr-F/Fgc-R .ITS F/R .proITS-R/ITS1 .verITS-F/ITS4 .PRO1/2 .VER1/2 :چاهک 1و)5

F.

 .verticillioidesچاهک 2و )6کنترل منفی  .F. verticillioidesچاهک 3و ..F. proliferatum )7چاهک 4و )8کنترل منفی
 ..F. proliferatumچاهک  )10جنس  ..Fusariumچاهک  )9کنترل منفی جنس  .Fusariumچاهک 11و )12کنترل منفیF. ،
 DNA (M .graminearumسایز مارکر .(Ladder, ThermoScientific - Fermentas, Canada) 100bp

ردیابی مولکولی گونههای فوزاریوم در دانههای ذرت

های فوزاریوم از دانههدای ذرت را تکمیدل نمدود شدکل )5

نلای حاصدل از واکددش  PCRاخلصاصدی ،بدا تولیدد

نلای بدست آمده بدا مطالعدهی ،ربیعدی مطلد و همکداران

قطعدده  578 DNAجفددت بددازی ملعل د بدده جفددت آغددازگر

 )1389در ردیابی گونه F. proliferatumاز بدذور آلدوده

اخلصاصی  ،(F. verticillioides) VER1/2قطعده DNA

پیاز با اسلفاده از آغازگرهای اخلصاصی بده رو

،PCR

 585جفددت بددازی ملعل د بدده جفددت آغددازگر اخلصاصددی

مطابقت دارد

 (F. proliferatum) PRO1/2و قطعه  ~500 DNAجفت
بازی ملعل بده جفدت آغدازگر اخلصاصدی Fgr-F/Fgc-R
) ،(F. graminearumنلای جداسازی و شداسدایی گونده-

جوانبخت اول و همکاران
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شکل -5نمای کلی محصول  PCRردیابی گونههای فوزاریوم از دانه ذرت .چاهک  )2،1گونه  F. verticillioidesبا آغازگر  VER1/2و
تکثیر نوار  578جفت بازی،کنترل منفی .چاهک  )4،5کنترل منفی ،گونه  F. proliferatumبا آغازگر  PRO1/2و تکثیر نوار  585جفت بازی.
چاهک  )8،7کنترل منفی ،گونه  F. graminearumبا آغازگر  Fgc-F/Fgc-Rو تکثیر نوار  500جفت بازی .چاهک  3و DNA (M 6
سایز مارکر .(Ladder, ThermoScientific - Fermentas, Canada) 100bp

بررسیییی پتانسییییل تولیییید فومیییونیزین در گونیییه

اسلفاده از یک جفت آغازگر اخلصاصی  )FUM1 F/Rکه

F. verticillioides

در گونههای فوزاریوم مولد فومونیزین قطعه 183 DNA

در این تحقی

گونههای فوزاریوم از نظر دارا بودن

پلانسیل تولید فومونیزین و یا بالعک

مورد بررسی قرار

گرفلدد با توجه به غالب بودن جدایههای ملعل به گونه
 F. verticillioidesکارهای مولکولی این بتش از تحقی ،
بر اسام جدایههای ملعل به این گونه صورت گرفت از
 34جدایه بدست آمده از این گونه ،تعداد  15جدایه با

جفت بازی را تکثیر مینماید و توس

بالم و همکاران

 )2004مورد بررسی قرار گرفله است ،مطاب انلظار این
آغازگر توانست قطعه  DNAبه اندازه  183جفت باز را در
تمام  15جدایه مورد بررسی ،تولید نماید در حالی که قطعه
 DNAمزبور در نمونه شاهد )(Aspergillus flavus
مشاهده نگردید شکل )6

شکل -6محصول  PCRبررسی پتانسیل تولید فومونیزین توسط آغازگر  FUM1 F/Rدر  .F. verticillioidesچاهکهای F. )5،3،2،1
 verticillioidesدارای پتانسیل تولید فومونیزین .چاهک  A. flavus )4فاقد پتانسیل تولید فومونیزین DNA (M.سایز مارکر 100bp
).(Ladder, ThermoScientific - Fermentas, Canada

نتیجهگیری و بحث

شده است زمانی و همکاران  ،2000غیاصیان و همکداران

پوسیدگی فوزاریومی خوشه یدا بدالل یکدی از ملدداول-

 )2004در مطالعات قنلی شمال ایران ،این گونده بده عددوان

ترین بیماریهای ذرت میباشد بر اسام مطالعدات انجدام

قارچ بذرزاد با میدزان شدیوع بداال در مدزارع بدرن  ،ذرت و

گرفله روی عامل این بیمداری در ایدران و سدایر کشدورها،

گددم یافت شده اسدت زارع و ارشداد  )1997بدا توجده بده

گونه  F. verticillioidesبه عدوان گونهی غالب شداسدایی

اهمیت این بیماری ،نموندهبدرداری از داندههدای ذرت دارای

ردیابی گونههای فوزاریوم مولد مایکوتوکسین با استفاده از...
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عالئددم بیمدداری قددارنی موجددود در سددیلوهای دامددداری و

مددیباشددد کدده در گون ده  F. verticillioidesکدیدددیهددا از

اسدلان خراسدان رضدوی صدورت

سلولهدای کدیددیزای دارای یدک مدفدذ مونوفیالیدد) و بده

پذیرفت براسام بررسیهای ریتت شدداخلی و مولکدولی

ندرت دارای دو مدفذ پلیفیالید) تشکیل میگردند ،در حدالی

آلودگی به قارچ فوزاریوم عامل بیمارگر در تمام نمونههای

کده در گونده  F. proliferatumکدیددیهدا از پلدیفیالیددها

جمددع آوری شددده مشدداهده گردیددد کدده در ایددن میددان،

تشکیل مییابدد با توجه به خصوصیات مزبدور شداسدایی

 F. verticillioidesبه عدوان شایعترین گونه با شدیوع 85

دقی این گونهها با اسلفاده از خصوصیات ریتتشدداخلی

درصد نسنت به دو گونه  F. graminearumشدیوع )%10

به تدهایی کافی و دقی نمیباشد و بررسدیهدای مولکدولی

و  F. proliferatumشددیوع  )%2جداسددازی و شداسددایی

جهددت شداسددایی دقید آنهددا ضددروری مددیباشددد لزلددی و

شد باال بودن شیوع این قارچ بر اسام مطالعات دیگدر بده

سدومرل  )2006ناحیدهی فاصدله اندداز رونویسدی شدونده

اثنات رسیده اسدت آکوندا و همکداران  )2005در بررسدی

داخلددی ) (Internal Transcribed Specerیکددی از انددواع

شیوع گونههای فوزاریوم ،نشان دادند که نموندههدای ذرت

نشانگرهای مولکولی است کده در دهدههدای اخیدر کداربرد

مدددورد بررسدددی  %100دارای آلدددودگی قدددارنی بدددوده و

بسیاری در پ وهشهای فیلوژنی و تکدیک  DNAبارکدیدگ

 F. verticillioidesبدده عدددوان یکددی از گونددههددای غالددب

پیدا کرده است شوللز و همکاران  )2009کده در آن بتدش

باالترین فراوانی  )%70/8را داشله اسدت و در برزیدل نیدز

کونکی از ژنوم گیاه توالییابی میشود و برای شداسایی و

شده اسدت

مورد اسلفاده

مرغداریهدای متللد

این میزان آلودگی در دانههای ذرت نیز گزار

تعیین ارتنا بین گونههای متلل

یک جد

روکا و همکاران  )2009از جمله باالترین فراوانی کده ایدن

قرار میگیرد هولیدگزورث و همکداران  )2009بده مدظدور

گونه به خود اخلصاص میدهد ،ملعل بده مطالعدهی اخیدر

تایید نلای شداسایی در واکدش  PCRاخلصاصدی بتشدی

عندالفلاح و همکاران  )2015روی ذرت در مصر مدیباشدد

از تدددوالی ناحیددده  IGS ،ITSو تدددوالی ژن ،Calmodulin

کددده بدددر اسدددام نلدددای ریتدددت شدددداخلی و مولکدددولی

فوزاریددوم و گونددههددای

 F. verticillioidesبا فراوانی  %96/4گزار

شده اسدت

جدایددههددای ملعلدد بدده جددد
verticillioides

graminearum ،F.

 F.و

درصد غالب بودن این گونه در مطالعدات متللد  ،ملفداوت

 F. proliferatumتکثیر گردید ،گونههای مزبور شداسایی

شده ولی این مهم شایان ذکر است که نده در تمدام

و دو گوندده  F. verticillioidesو  F. proliferatumاز

بلکه در اکثر تحقی های انجام شدده روی عامدل پوسدیدگی

یکدیگر تفکیک شدند ردیابی آلودگی فوزاریدومی داندههدای

فوزاریومی در ذرت F. verticillioides ،به عدوان گوندهی

ذرت بددا تکثیددر بتشددی از تددوالی ناحیدده  IGSو تددوالی ژن

غالب اعالم شده است.

 Calmodulinملعل به گونههای فوزاریوم همراه بدا ذرت

گزار

فوزاریددوم بددا اسددلفاده از

سه گونه نامبدرده) از  DNAژندومی داندهی ذرت ردیدابی

شداسددایی گونددههددای جددد

رو های معمول و بر اسام دادههای ریتت شدداخلی بده

شدند و نلای شداسایی ریتدتشدداخلی تکمیدل گردیدد در

دلیل همپوشانی این خصوصدیات بده سدتلی امکدان پدذیر

مطالعات دیگدر ،بدا اسدلفاده از آغدازگر اخلصاصدی جدد

است بدین مدظدور بکدارگیری تکدیدکهدای مولکدولی نظیدر

فوزاریددوم منلدددی بددر ناحیدده  ITSآلددودگی فوزاریددومی در

 ،PCRدر جهت تشتیص نوع گونه بسیار دقی  ،حسدام و

خورا دام مورد بررسدی و شداسدایی قدرار گرفلده اسدت

سریع عمل مینمایدد روسل و پلرسدون  ) ،2006دو گونده

یزیددد و همکدداران  ،)2011هم دددین ویسدددلین و همکدداران

 F. verticillioidesو  F. proliferatumبددده لحدددا

 )2009بدددددا تدددددوالی یدددددابی ناحیددددده  ITSدو گونددددده

خصوصیات ریتت شداخلی بسدیار مشدابه هسدلدد و تدهدا

 F. verticillioidsو  F. proliferatumکه از نظدر ریتدت

وجه تمایز و تفکیک آنها ،سلولهدای کدیددیزا یدا فیالیددهدا

شداخلی مشابه یکدیگر هسلدد را تفکیک نمودندد بده عدالوه

جوانبخت اول و همکاران
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در شداسایی گونههای فوزاریوم عامدل پوسدیدگی ذرت در

ذرت در مصر عند الفلاح و همکاران  )2015و ندین دووان

گونددده

و همکاران  )2016دارای پلانسیل تولید فومونیزین بودهاندد

 F.در نددددین سدددده گوندددده مسددددلقل

اسریدیواسددا و همکدداران  )2008نیددز بددا تکثیددر تددوالی ژن

 F. meridionale ،F. graminearumو  F. boothiiرا

 ،fum1گوندههدای  F. verticillioidesمولدد و غیدر مولدد

شامل شد دووان و همکاران  )2016نلای بدسدت آمدده از

فومونیزین را تفکیک نمودند و نلای حاصل ،پلانسیل تولیدد

شداسایی وردیابی مولکولی گونههای ،F. verticillioides

فومونیزین در تمام جدایههای گونه مزبور و عددم پلانسدیل

 F. proliferatumو  F. graminearumبا نلای مطالعات

تولید این مایکوتوکسدین در گونده  Aspergillus flavusرا

ذکر شده مطابقت دارد

نشان داد در تحقید حاضدر کلیدهی جدایدههدای آزمدایش

ندددین ،بدددر اسدددام تدددوالی ژن  ،TEF-1کمدددژلک
graminearum

قارچ  F. verticillioidesبه عدوان عامل بیمدارگر ذرت
پلانسیل بداالیی جهدت تولیدد فومدونیزین دارد کده سدالمت

شده ،دارای پلانسدیل تولیدد فومدونیزین مدیباشددد ،کده بدا
تحقیقات فوق الذکر مطابقت دارد

انسان و دام را به متا ره میاندازد ردیابی قارچهای مولد

یافلههای بدست آمده از این بررسی نشان داد که تمدام

مایکوتوکسین با روشهای سددلی کدار پدر زحمدت و وقدت-

نمونههای ذرت که در شرای انناری قرار داشلهاندد ،آلدوده

گیری میباشد که نیاز به تجربه در تاکسونومی قدارچهدا و

به گونههای ملعل به قارچ فوزاریوم میباشددد کده در ایدن

هم دین آنالیزهای شیمیایی دارد اسریدیواسدا و همکداران

میان گونه  F. verticillioidesباالترین فراوانی را به خدود

 ،)2008به مدظور برآورده شدن این هدف

اخلصدداص داده اسددت از آنجددایی کدده داندده ذرت اسددلعداد

رو هدای مولکدولی نظیددر  PCRبدا تمرکددز بدر شداسددایی

زیادی برای جذب مایکوتوکسینها به عدوان ترکیناتی سمی

فوزاریومهای عامل بیمارگر گیاه و فوزاریومهای توکسین-

دارد ،بدابراین آلودگی دانهی ذرت به مایکوتوکسدین عدالوه

زا مورد اسلفاده قرار گرفلهاندد اوداندل و همکداران ،1998

بر ایدکه اقلصاد جامعه را تحت تاًثیر قدرار مدیدهدد ،تهدیدد

جیمدز و همکاران  )2000در این راسدلا بدا در نظدر گدرفلن

قابل مالحظهای برای سالمت انسان و دام به جهت عوار

گونه  F. verticillioidesبه عددوان انددیکاتور ،در واکددش

ناشی از آن میباشد و ایدن مشدکل بده دلیدل تقاضدا بدرای

 PCRاخلصاصی به همراه آغازگر اخلصاصدی ،ژن fum1

افزایش غذا ،افدزایش پیددا خواهدد کدرد اسدلفاده از تکدیدک

در این گونه ردیابی گردید این در حالی است که ژن مدورد

مولکولی توسدعه یافلده و بررسدی ارتندا پلانسدیل تولیدد

نظر در گونه  Aspergillus flavusکه فاقد پلانسدیل تولیدد

مایکوتوکسین با وی گیهای ژنلیکدی گوندههدای ملعلد بده

 ،2008هالسلد

فومونیزین میباشد ،مطاب انلظار ردیابی نشد با اسدلفاده
از این رو

قارچ فوزاریوم در مطالعات بعدی حائز اهمیت میباشد

گونههدای فوزاریدوم جداسدازی شدده از دانده

منابع
آشداگر ل ،رضایی م ،درویشنیا م ،و سیاهژو

م 1389 ،شداسایی عوامل پوسیدگی فوزاریومی بالل در اسلان لرسلان

صفحه  1خالصه مقاله های نوزدهمین کدگرهی گیاهژزشکی ایران ،تهران ،ایران
پرنمیان م ،رهجو و ،زمانی م ،پیرنیا م ،و ذهابی ع 1389 ،جداسازی و شداسایی جدایههای قارچ عامل پوسیدگی فوزاریومی
خوشه ذرت صفحه  62خالصه مقاله های نوزدهمین کدگرهی گیاهژزشکی ایران ،موسسه تحثقیقات گیاهژزشکی ایران،
تهران ،ایران
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داوودی ع 1381 ،معرفی قارچ عامل پوسدیدگی وقده ذرت در قدزوین صدفحه  82خالصده مقالده هدای پدانزدهمین کدگدرهی
گیاهژزشکی ایران ،کرمانشاه ،ایران
داوودی ع ،و مهریان ف 1383 ،شداسایی عوامل بیماریزای قارنی خوشه و دانه ذرت در مدطقه قزوین صدفحه  115خالصده
مقاله های شانزدهمین کدگرهی گیاهژزشکی ایران ،تنریز ،ایران
ربیعی مطل ا ،فالحلی رسلگار م ،روحدانی ح ،جعفرپدور ب و جهدان بتدش و 1389 ،بررسدی فوزاریدومهدای بدذرزاد پیداز
دراسلان های خراسان شمالی و رضوی نشریه حفایت گیاهان ،جلد  ،24شماره  2صفحههای  137تا 144
زمانی م 1383 ،بررسی پوسیدگی ساقه ذرت و ارزیابی تعدادی از ترکینات با اسلفاده از آلودگی مصددوعی نسدنت بده گونده
غالب صفحه  114خالصه مقاله های شانزدهمین کدگرهی گیاهژزشکی ایران ،تنریز ،ایران
عظیمی ص 1390 ،بررسی پوسیدگی فوزاریومی بدالل ذرت در اسدلان خوزسدلان مجلده تحقیقدات غدالت ،جلدد ،1شدماره 1
صفحههای  75تا .83
کایمی ه ،و مومدی ح 1395 ،گزار

قارچ  Fusarium graminearumو فرم جدسی آن از ذرت در مدطقه دشت مغدان جلدد

 -1صفحه  148خالصه مقالههای بیست ودومین کدگره گیاهژزشکی ایدران ،پدردی

کشداورزی و مددابع نیعدی دانشدگاه

تهران ،کرج
محمدی ع ،فرخیند اد ر ،و میداسدیان و 1381 ،تددوع ژنلیکدی در جدایدههدای  Fusarium moniliformeجداسدازی شدده از
نیشکر و بذور ذرت با اسلفاده از گروههای سازگار رویشی و تعیین ارتنا گروهها بدا بیمداریزایی صدفحه  135خالصده
مقاله های پانزدهمین کدگرهی گیاهژزشکی ایران ،کرمانشاه ،ایران
مهریان ف 1370 ،معرفی عامل بیماریزای خوشه ذرت در اسلانهدای مازنددران و گدیالن صدفحه  289خالصده مقالده هدای
نهاردهمین کدگرهی گیاهژزشکی ایران ،اصفهان ،ایران
نادرپور م 1383 ،مایکوفلور بذر ذرت هینرید رقم سیدگل کرام  704دشت مغان صفحه  120خالصه مقاله های شدانزدهمین
کدگرهی گیاهژزشکی ایران ،تنریز ،ایران
Abd-El Fatah SI, Naguib MM, El-Hossiny EN, Sultan YY, Abodalam TH and Yli-Mattila T, 2015. Molecular
versus Morphological Identification of Fusarium spp. isolated from Egyptian corn. Research Journal of
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Abstract
Fusarium, a phytopathogenic fungus in fields of corn, not only reduces the quality and quantity of crops
but also causes food contamination and endangers people ̓s health by producing some mycotoxins such
as Fumonisin (FUM). In the present study, samples were collected from fungal disease symptomsshowing corn from different livestock and poultry storage in Khorasan-Razavi province. Having placed
the corn on PDA and WA, isolates belonging to Fusarium genus were isolated and purified. As a result,
a total of 40 isolates were obtained among which three species were identified as Fusarium
verticillioides, F. graminearum and F. proliferatum with isolated frequencies of 34, 4 and 2,
respectively. To support these results, DNA was extracted from the isolates from corn seeds and the
fungal ribosomal DNA was amplified using PCR with species- specific primers. In addition, using PCR
with the specific primers (FUM1 F/R) 15 isolates of F. verticillioides, as the prevalent species were
examined for fumonisin production. The results indicated that all of the examined F. verticllioides
isolates gave the expected fragment with 183 bp in size. Therefore, this study demonstrated that F.
verticllioides isolates genetically have a potential for fumonisin-production. It also showed that the PCRbased technique can be used for the identification, distinction and detection of the Fusarium species.
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