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  هچکید
در این . شودباشد که اغلب باعث آلودگی غالتی نظیر ذرت میهاي قارچی مولد مایکوتوکسین زرالنون میونهترین گفوزاریوم گرامیناروم یکی از عمده

هاي ها براي سالمتی انسان و دام به بررسی آلودگی فوزاریومهاي مولد تریکوتسینمطالعه با توجه به وجود مخاطرات ناشی از آلودگی غالت به کپک
در راستاي . هاي صنعتی استان خراسان رضوي پرداخته شدآوري شده از گاوداريذرت مورد استفاده در خوراك دام جمعهاي مولد زرالنون در نمونه

ها از  جدایهDNA. ها به روش تک اسپور خالص شدندها به روش پورپلیت، جدایهي یک روش ساده جهت ردیابی زرالنون، پس از کشت نمونهارائه
 شناسایی شد که فوزاریوم گرامیناروم جدایه 8در این پژوهش . مورد آزمون قرار گرفتند) Pks4-F/R(و ) Tri5-F/R( با آغازگر PCRطریق واکنش 

دهنده توانایی تولید  جفت بازي را تکثیر نمودند که نشان380 یک باند جدایه قارچی 5  در،Tri5-F/R  با آغازگرPCRاز این تعداد طی واکنش 
 جفت 280 ي با طول تقریبی تکثیر باندفوزاریوم گرامینارومجدایه  5 در Pks4-F/R آغازگرنتایج حاصل از واکنش با . باشدتریکوتسین در آنها می

هاي این مطالعه نشان داد که این روش، ابزاري قدرتمند، ویژه و یافته. هاي فوزاریوم گرامیناروم با توانایی تولید زرالنون بودبازي، گویاي وجود گونه
مطالعات تکمیلی ها، انجام زا در این نمونههاي توکسینهمچنین با توجه به حضور قارچ. باشدشخیص آلودگی مواد غذایی به زرالنون میحساس در ت

  .نماید میالزمدیگر، توجه متخصصین بهداشت عمومی و تغذیه به موضوع 
 

  اي پلیمرازش زنجیره، واکنفوزاریوم گرامینارومها، زرالنون،  ذرت، تریکوتسین:کلید واژگان

                                                
 مسئول مکاتبات: A_mehrzad1984@yahoo.com  
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  مقدمه - 1
از پایه ساله و یک گیاهی یکZea mays Lذرت با نام علمی 

 گروه غالت مناطق گرمسیري و ءجز Zea mays جنس

 به علت موارد مصرف زیاد و ].1،2 [شودمعتدل محسوب می

کیفیت و ارزش غذایی باال در سطح وسیعی از جهان کاشته 

غله مهم در سطح جهانی به و به عنوان دومین ] 1[ شودمی

که در آمریکا از نظر اهمیت و ارزش  به طوري]2[رود شمار می

 اقتصادي فراوان به سلطان محصوالت کشاورزي معروف است

]1.[  

. نوع و میزان مصرف ذرت در نقاط مختلف دنیا متفاوت است

هاي اخیر  سطح زیر کشت و همچنین مصرف ذرت طی سال

ه سرعت افزایش یافته و این نسبت در اغلب کشورهاي جهان ب

هاي  به بعد به علت اهمیت زیادي که فرآورده1984از سال 

اشند، رشد زیادتري داشته بمختلف آن در دنیاي امروز دارا می

 میلیون 140و درحال حاضر سطح زیر کشت آن به حدود 

 میلیون تن در جهان 468هکتار و مقدار محصول آن به حدود 

عد از گندم و برنج در بین غالت مقام سوم را بالغ گردیده و ب

 با 1380طی سال زراعی در ایران نیز ذرت  .احراز نموده است

 کیلوگرم در هکتار، 4296 میلیون تن و عملکرد 600تولید 

با توجه به آمار . دهدنسبت به برنج و گندم برتري نشان می

اي  کشورهاي مهم صادرکننده ذرت دانه2000-1999هاي سال

 بر حسب هزار تن و 9715آرژانتین  و 47255در جهان، آمریکا 

 هزار تن 1080ایران هیچ گونه صادراتی ندارد و واردکننده 

   ].2[ اشدبذرت می

 درصد کل غالت 25ها ساالنه بیش از با توجه به برخی تخمین

        تولیدي جهان در معرض آلودگی قارچی قرار دارند و 

  ان غذا و کشاورزي سازمان ملل متحداساس گزارشات سازم بر

  

  

   ) FAO( با  ها تن مواد غذائی در اثر آلودگیهرساله میلیون  

هاي انباري از بین هاي تولید شده توسط قارچمایکوتوکسین

اي به عمل آمده روي که طی بررسیبه طوري .روندمی

محصوالت غذایی با پایه غالتی مانند ذرت، همچون نان، نودل، 

 کودك، غذاهاي فوري و محصوالت مشابه، وجود مقادیر غذاي

  ].2،3،4[شده است گزارش ها مایکوتوکسینبیش از حد مجاز 

ها، آلودگی ذرت توسط ها و آلودگیاز بین تمام بیماري

- به دلیل تاثیري که روي اقتصاد کشورها می1هامایکوتوکسین

ت ناپذیري که روي سالمهاي جبرانگذارد و همچنین آسیب

انسان و حیوان دارد توجه زیادي را به خود جلب کرده است 

]5،6،7.[  

 B1نمونه ذرت در آسیا حاوي فومونیزین % 68، 2005در سال 
 درصد، 67 3نیوالنولکه نمونه مثبت براي داکسیبود در حالی2

 درصد بوده 19 5 درصد و براي آفالتوکسین440براي زرالنون

 تخمین زده است که بین سازمان غذا و کشاورزي. ]7[است 

 درصد از محصوالت کشاورزي در جهان توسط 50 تا 25

میزان خسارت و نابودي ذرت . شوندها آلوده میمایکوتوکسین

 932 میلیون دالر در هر سال و 225ها توسط آفالتوکسین

ها در آمریکا تخمین زده میلیون دالر توسط همه مایکوتوکسین

-ایی، تنش رطوبت و آسیب استرس شدید دم].5[شده است 

ها و دیدگی محصول توسط حشرات مهمترین عامل رشد کپک

تشکیل مایکوتوکسین . ]8[باشد ها میتولید توکسین توسط آن

ممکن است گیاه را در مزرعه قبل از برداشت آلوده کند و در 

مرحله بعد از برداشت این آلودگی ادامه پیدا کند و یا ممکن 

 برداشت و نگهداري محصول، گسترش است در مرحله بعد از

ها در محصوالت گیاهی، مایکوتوکسین. آلودگی شروع شود

غذاهاي فرآوري شده و غذاي حیوانات اثرات اقتصادي قابل 

                                                
1. Mycotoxine 
2. Fumonisin B1  
3. Deoxynivalenol 
4. Zearalenon 
5. Aflatoxin 
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توجهی دارند و باعث مشکالت جدي براي سالمتی انسان و 

  .]9[ شوندحیوان می
ــا   ــون ی ــتروژنیک  F-2 toxinزرالن ــسین اس ــک مایکوتوک  ی

ئیدي است که در انسان سبب عـدم تـوازن هورمـون،     غیراسترو

سـرطان پـستان و سـرویکس در انـسان و در حیوانـات اهلـی       

نازایی، کاهش باروري، کاهش وزن نـوزادان، تغییـر وزن غـدد        

آدرنال، تیروئیـد و هیپـوفیز و نیـز تغییراتـی در سـطح سـرمی             

جنس . ]10،11 [گرددهاي پروژسترون و استرادیول می هورمون

هـاي هیفومیـست خـاکزي اسـت کـه دامنـه              یوم از قارچ  فوزار

حداقل هفـت   . کندوسیعی از گیاهان ازجمله ذرت را آلوده می       

ــه طــور عمــده   ــه ســاپروفیت شــفاف و ب ــومایــن گون  فوزاری

 از گونه هاي 8 کالموروم فوزاریوم و  )7جیبرال زئا (6گرامیناروم

و سـایر  مولد این توکسین به شمار رفته و تولید کننده زرالنون           

هـا و  و بتا زراالنول9ها هاي آن شامل آلفا و بتا زرالنول متابولیت

cis-ZEA در این راستا تحقیقـات زیـادي      . ]10،12[باشند   می

 در ابتـدا بـه منظـور    کـه در دنیا به عمل آمده اسـت بـه طـوري      

 در غـالت، آزمـون      فوزاریوم گرامینـاروم  شناسایی و تشخیص    

هـاي  اي شناسـایی ویژگـی    مورف بر پلی DNAتکثیر تصادفی   

پـس از   . محصوالت تکثیر شده فوراریوم گرامیناروم انجام شد      

یـابی، جفـت    هـاي انتخـاب شـده و تـوالی        کلون کـردن قطعـه    

دهنـده حـضور   آغازگرهایی که بـه صـورت اختـصاصی نـشان       

 رقـابتی   PCRفوزاریوم گرامیناروم بودند را براي انجام آزمون        

  . ]13[مورد استفاده قرار دادند 

اروم ئـ فوزاریـوم گرامین   هـاي محققان جهـت شناسـایی ایزولـه      
تولیدکننده توکسین در غالتی که از هنـد، انگلـستان، نیوزلنـد،            

ــع  ــادا جمـ ــا و کانـ ــدند از ایتالیـ  و RAPD-PCRآوري شـ

SCARS   ــد ــین مورفولــوژي و تولی اســتفاده نمودنــد و همچن

. توکسین را تحت شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند        

                                                
6. Fusarium graminearum 
7. Gibberella zeae 
8. F.culmorum 
9. α -  zearalenol 

در این بررسی استفاده از آغازگرهاي اختصاصی براي شناسایی  

بـین   مفید گزارش شد و رابطه آشـکاري      فوزاریوم گرامینئاروم   

ــوژي و  ــشخیص species-specific PCRمورفولـ  در تـ

 2002ل  همچنین در سـا   . ]14[یافت شد   فوزاریوم گرامینئاروم   

هــاي زایــی در ســویهنیــز جهــت شناســایی پتانــسیل توکــسین

بـر  هـاي گنـدم عـالوه      جـدا شـده از دانـه       اریوم کولموروم فوز

ــدازه  ــزان انکوباســیون در شــرایط آزمایــشگاهی و ان گیــري می

 طراحی Tri5-Tri6 با آغازگر PCRتوکسین تولیدي، واکنش 

بر اساس اطالعات   .  انجام پذیرفت  IGSشده بر اساس نواحی     

 نشان داده Tri5-Tri6 با آغازگر PCRبدست آمده از واکنش 

زایـی را در دو   داراي پتانسیل توکـسین فوزاریوم کولموروم شد  

تـوان  شاخه با توانایی باال و با توانایی کم تولید تریکوتسین می   

  .]15[بندي نمود تقسیم

هـاي  به منظور تشخیص سریع گونه     میالدي نیز    2012در سال   

 بـه چرخـه   فوزاریوم با هدف جلوگیري از ورود مایکوتوکسین 

صل از محصوالت کـشاورزي از جملـه گنـدم،          مواد غذایی حا  

 و طراحی پروتکلی   DPCRبراي اولین بار اقدام به استفاده از        

آمیـزي بـا   این مطالعـه بـه طـور موفقیـت    . در این زمینه نمودند 

ــصاصی    ــازگر اخت ــتفاده از آغ ــنتز   Tri5اس ــسیر بیوس ــه م  ک

بـراي  . ]16،17[انجام شد، ها را مورد هدف قرار داد تریکوستین

موفق به طراحـی روشـی      ) 2012( و همکاران    10 بار منگ  اولین

هـاي تولیدکننـده توکـسین     دقیق و سـریع در تعیـین فوزاریـوم        

این آزمـون بـه وسـیله دسـتگاه         . زرالنون در خوراك دام شدند    

Real time PCR آغـازگر طراجـی شـده بـر      و با استفاده از

 Fluorescent dye در حــضور Pks4اســاس ژن هــدف 

SYBR Green.I18[نجام پذیرفت  ا[.  

با توجه به اهمیت موضوع و مصرف با توجه به موارد فوق و 

زیاد غالت و مشتقات غذایی آن در جیره غذایی جامعه و 

ها، بررسی حاضر به منظور ها و مرغدرايهمچنین در دامداري

                                                
10. Meng 
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هاي مولد هاي ذرت به فوزرایومتشخیص آلودگی نمونه

هاي ه از سطح گاوداريآوري شدزرالنون در خوراك دام جمع

  .صنعتی و غیرصنعتی استان خراسان رضوي انجام پذیرفت
 

 هامواد و روش - 2

برداري تصادفی از قسمت میانی نمونهپس از در این مطالعه 

آوري هاي جمعها، نمونهانبار ذرت مورد استفاده در گاوداري

هاي پالستیکی استریل تا زمان انجام آزمایش شده درون کیسه

پس از کشت  .گراد نگهداري شدند  درجه سانتی-20 فریزردر

ها به روش کشت تک اسپور ها به روش پورپلیت، جدایهنمونه

هاي فوزاریوم به دست جهت شناسایی جدایه. خالص شدند

معتبر  کلیدهاي و CLA و PDAآمده از دو محیط کشت 

به منظور تهیه توده میسیلوم، . گردید استفاده ]19[ شناسایی

 11زمینیهاي فوزاریوم در محیط کشت مایع سیب لیه جدایهک

 روز در 14گذاري به مدت  بعد از گرمخانه.کشت داده شد

 دور در دقیقه، 100گراد با سرعت  درجه سانتی25دماي 

میسلیوم قارچ تکثیر شده با کمک کاغذ صافی در زیر هود 

گراد نگهداري  سانتی-20آوري و در دماي استریل جمع

توسط هاي منجمد  ابتدا نمونهDNAجهت استخراج . دندگردی

دستگاه فریز درایر خشک گردید و سپس با کمک نیتروژن 

استخراج . مایع، نمونه خرد و پودر یکنواختی از آن تهیه شد

DNA طبق دستور العمل از کیت AccuPrep Genomic 

DNA Extraction Kit (Bioneer) انجام شد.   

 از آغازگرهاي طراحی شده بر اساس  با استفادهPCRواکنش 

، به منظور شناسایی و بررسی ]16،17،18[مطالعات پیشین 

سازي آغازگرها رقیق. آلودگی قارچی مورد نظر انجام پذیرفت

 ارائه شده آغازگر در ODیونیزه و بر اساس با آب مقطر دي

  PCR   تست  منظور به این .  میکروموالر تهیه شد10غلظت 

  

                                                
11. Potato Dextrose Broth (PDB) 

  ها براي تمامی واکنشPCRی به این منظور تست  براي تمام

 AccuPowerTM ماکرولیتر با استفاده از کیت 25 در حجم 

PCR Premix (Bioneer) و با استفاده از دستگاه 

 13سنسکوئیستشرکت ساخت 12 لب سایکلر مدلترموسایکلر

 هر آزمایش شامل یک کنترل مثبت و حداقل .انجام شدآلمان 

 ژنومی قارچ DNA فاقد PCRاکنش یک و(یک کنترل منفی 

 همچنین به منظور ارزیابی صحت عملکرد آغازگرها در . بود)

محصول . ها استفاده گردید سایر گونهDNAهر مورد از 

PCR همچنین جهت  . درصد الکتروفورز شد5/1 روي ژل

 با وزن  DNAاندازه قطعات از مارکر مولکولیبررسی 

  . استفاده گردیدbp 100مولکولی 

- قارچDNAهاي بدست آمده، راي شناسایی مولکولی جدایهب

به منظور بررسی و شناسایی ، PCRها از طریق واکنش 

هاي فوزاریوم و همچنین تفکیک زایی جدایهپتانسیل توکسین

هاي شناسایی زاي جدایهزا از غیر توکسینهاي توکسینگونه

لد هاي موشده و همچنین شناسایی و بررسی آلودگی به قارچ

نمونه (ها با نمونه کنترل همچنین مقایسه آن. زرالنون انجام شد

 فوزاریوم گرامیناروم DSM 1096و  DSM 1095استاندارد 

هاي فوق ها به لحاظ تولید توکسین، جدایه)تولید کننده زرالنون

 از جفت پرایمر به این منظور. ]18[مورد بررسی قرار گرفت 

-هاي تولیدفوزاریوم جداسازي  جهتTri5-F/Rاختصاصی 

 با بکار بردن استفاده گردید و در نهایت کننده تریکوتسین

 فوزاریوم گرامینارومهاي گونه R/Pks4-F اختصاصی پرایمر

 توالی پرایمرهاي اختصاصی مورد .مولد زرالنون شناسایی شدند

برنامه حرارتی . اند آورده شده1استفاده در جدول شماره 

-Pks4 آغازگرهاي اختصاصی  در واکنش با PCRواکنش

F/R ،Tri5-F/Rانجام پذیرفت 2، نیز طبق جدول شماره 

]16،17،18.[  

                                                
12. labcycler 
13. Thermocycler Sensquest 
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Table 1 Sequence of primer pairs in detecting contamination with Zearlonon fungi  

 Size (bp)  )'3 - - -'5( Sequences Target species Primer 

280 5'- CGTCTTCGAGAAGATGACAT-3' 
5'- TGTTCTGCAAGCACTCCGA-3' Zearlonon producers  Pks4 F1 

Pks4 R1 
380 5'-GGGATGCTGGATTGGCG-3' 

5'-CATCACCTGAGGGTCCTTGT-'3 
Trichotocin producing 

fusarium  
Tri5-F 
Tri5-R 

Table 2 Thermal program of primers: Pks4-F/R ،Tri5-F/R 

Final 
Extension Extension junction denaturation cycle Initial 

denaturation Primer 

72ºC, 7min 72ºC, 30s 60ºC, 30s 94ºC, 30s 35 94ºC, 3min Pks4 F1 
Pks4 R1 

72ºC, 7min 72ºC, 30s 60ºC, 45s 94ºC, 30s 35 94ºC, 5min Tri5-F 
Tei5-R 

 

    نتایج- 3
 جدایه قارچی مشکوك به فوزاریوم از 98در این بررسی تعداد 

هاي ماکروسکوپی و  هاي ذرت جداسازي و به روش نمونه
جدایه به منظور  98ي  کلیهمیکروسکوپی شناسایی شد، که

هاي تولید کننده مایکوتوکسین با استفاده از شناسایی فوزاریوم
.  مورد آزمون قرار گرفتندTri5-F و -R Tri5آغازگر 

الکتروفورز ژل آگارز براي محصوالت واکنش با این جفت 
.  جدایه با قابلیت تولید توکسین بود5 وجود دهندهآغازگر نشان

 380 برابر با با این آغازگري تکثیر شده در واکنش طول قطعه
 ).1شکل (جفت باز بود 

 
Fig 1 Agarose gel PCR products for detection of 

Trichotocin producing fusarium, wells: 1-5: 
Trichotocin producing fusarium isolates, N wells: 

negative control (without DNA), C: positive 
control, M: marker bp100 

 به F.culmorum و F.graminearumبا توجه به این که 
هاي مولد مایکوتوکسین زرالنون  ترین گونه عنوان عمده

هاي  ستفاده از روش اپژوهش در نتیجهدر این . باشند می
 8 جدایه فوزاریوم، 98 از بین ماکروسکوپی و میکروسکوپی

شناسایی شد که به منظور فوزاریوم گرامیناروم جدایه 

 مولد زرالنون در فوزاریوم گرامینارومهاي  جداسازي گونه
 مورد ارزیابی قرار Pks4-F و -R1 Pks4واکنش با آغازگر 

 جفت بازي در 280ی باندي با طول تقریبتکثیر . گرفتند
الکتروفورز ژل آگارز براي محصوالت واکنش با این جفت 

 با توانایی فوزاریوم گرامینارومهاي  آغازگر گویاي وجود گونه
 مشاهده 2 گونه که در شکل شماره همان. تولید زرالنون بود

 جدایه داراي ژن 5 فوزاریوم گرامیناروم جدایه 8شود از بین  می
 .اشدب مولد زرالنون می

               
              

Fig 2 Agarose gel PCR products for detection of 
Fusarium producing zearlonone, wells: 1-5: for 

Zearlonon producing Fusarium isolates, 6-7 wells: 
Aspergillus flavus, Fusarium proliferatum, well N: 

negative control (without DNA), C: positive 
control, M: Marker bp100 

  

  بحث  - 4
در این مطالعه با توجه به طول قطعه کامالً مشابه به دست آمده 

افزار و مطالعات بینی شده توسط نرمدر ژل آگارز با وزن پیش
 توان این گونه  می)2012 (14امر و همکاران بنانجام شده توسط

                                                
14. Ben Amar et al 

 1      2      3      4       5      N      C      M           

1      2    3   4     5    6     7   N    C    M 

280 bp 

380 bp 
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آمیزي با استفاده از نتیجه گرفت که این مطالعه به طور موفقیت
ها را  که مسیر بیوسنتز تریکوتسینTri5آغازگر اختصاصی 
هاي تولیدکننده توکسین را دهد، فوزاریوممورد هدف قرار می
  .]16 [شناسایی نموده است

 R1 در واکنش با آغازگر PCRنتایج بدست آمده طی آزمون 
Pks4- و Pks4-Fمنگ و  با نتیجه حاصل از مطالعات 

- نمونههمچنین کلیه. مطابقت کامل داشت) 2010(همکاران 

 -R Tri5هاي مثبت اعالم شده در آزمون با استفاده از آغازگر 
 شناسایی شده فوزاریوم گرامینارومهاي با نمونه Tri5-Fو 

این مطلب نشان دهنده . ]18 [ یکسان بودPks4توسط آغازگر 
 درصد فوزاریوم گرامیناروم شناسایی شده، 5/62ه آن است ک

و . باشندکننده مایوکوتوکسین هایی از نوع تریکوتسین میتولید
     Pks4-F و -R1 Pks4پاسخ مثبت به آغازگر  در نتیجه

. ي جدایه ها مولد تریکوتسین از نوع زرالنون می باشندکلیه
آزمون ایج نت شود، مشاهده می3همان طور که در جدول شماره 

 با -R1 Pks4 توسط آغازگز PCRانجام شده طی واکنش 
DNAهاي قارچی که به منظور بررسی  سایر انواع گونه

اختصاصی عمل نمودن این آغارگر انجام پذیرفته بود، هیچ 
گونه نتیجه مبتی را نشان نداد، که این نتیجه نیز گویاي 

هاي زاریومحساسیت باالي این آغازگر در رابطه با شناسایی فو
  .باشدتولیدکننده زرالنون می

Table 3 PCR characterization by reaction with specific primer Pks4-F/R with DNA of various species 
of fungi 

R1/Pks4-F  Trichothecene-producer  strain  Species  
-  -  ACCC 30321  Aspergillus flavus  
-  -  ACCC 30797  Aspergillus fumigatus  
-  -  ACCC 2032  Aspergillus niger  
-  -  DSM 840 Fusarium proliferatum  
-  -  DSM 62264 Fusarium verticilloides  
+  +  DSM 1095  Fusarium granumarum1  
+  +  DSM 1096 Fusarium granumarum1  

-  +  DSM 62191 Fusarium culmoreum2  

1DSM 1095, DSM 1096: Standard species of Fusarium graminearum with the ability to produce zearalenone 
2DSM 62191: Standard species of Fusarium culmoreum without the ability to produce zearalenone 

  
 DNAکه در این بررسی واکنش بر روي با توجه اینهمچنین 

لی صورت  معموPCRمسیلیوم قارچ و طی یک واکنش 
م زمان الزم براي تهیه توده مسیلیوم نسبت رغعلیگرفته است، 

، نیاز به استفاده از 2010به روش منگ و همکاران در سال 
به طور کلی و با .  از بین رفته استReal time PCRدستگاه 

توجه به اینکه سرعت و دقت تشخیص آلودگی مواد غذایی به 
توسط آنها در مراحل هاي تولید شده فوزاریوم و توکسین

باشد این روش در مقایسه با ابتدایی، داراي اهمیت باالیی می
هاي متداول در تشخیص آلودگی با زرالنون به لحاظ روش

  . باشدحساسیت و دقت باالتر و نسبتاً سریع می
با توجه به شرایط نامناسب مانند باال بودن رطوبـت انبارهـا در        

هـاي  و همچنـین ذرت  وارداتیهاي هاي حمل کننده دانهکشتی
 در را زمانی مدت مصرف، از قبل در داخل کشور، شده تولید

عنایـت بـه بقـا و پایـداري      بـا  و شـوند مـی  داريانبارهـا نگـه  

ها بر روي مواد غذایی به مدت طوالنی حتی بعد       مایکوتوکسین
مناسـب   شـرایط  رعایـت  عـدم  صـورت  در هـا، از پخـت آن 

 و هابه قارچ ذرت جمله از التغ هايدانه آلودگی نگهداري،
ایـن در  . افتد راحتی اتفاق به تواندمی آن از ناشی هايتوکسین

 ذرت مـورد اسـتفاده در   مـده حالی است که در ایران قسمت ع 
گردد، در نتیجه نیاز    ها، از سایر کشورها خریداري می     گاوداري

به نظارت بیشتر بر روي محصوالت کشاورزي اسـتراتژیک در          
لذا با توجه بـه نتـایج ایـن         . شودرودي کشور دیده می   مبادي و 

مطالعه و مطالعات مشابه دیگر ازوم انجـام مطالعـات تکمیلـی        
ــدازه ــسین دیگــر و ان ــري کمــی مایکوتوک ــاي حاصــل از گی ه

ها در مواد غذایی، توجه به وضـع مقـررات بهداشـتی         فوزاریوم
ی، ها در مـواد غـذای  براي تعیین حد مجاز این گروه از توکسین    

-اتخاذ تدابیر الزم و پیشگیرانه براي جلوگیري از بروز آلودگی         

هاي حـذف  هاي قارچی در مواد غذایی، توجه به اجراي روش    
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هـا در مـواد غـذایی و توجـه      و یا کاهش میزان مایکوتوکـسین     
       متخصصین بهداشت عمـومی و تغذیـه بـه موضـوع را مطـرح           
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Fusarium graminearum is one of the main zearalenone producing source Fusarium species that can 
contaminate cereals such as corn. Considering the health risks of contamination with trichothecenes-
source fungi in cereals, in this study, contamination with zearalenone-producing Fusarium in corn 
samples collected from industrial and non-industrial farms in Razavi Khorasan Province was 
evaluated. In order to develop a simple method for detection of zearalenone, after cultur-ing these 
samples using pour plate technique, the isolates were purified through single-spore technique. All the 
Fusarium graminearum were identified by through PCR method using genus specific Tri5-F/R and 
Pks4-F/R as primers. 5 Of the 8 identified Fusarium graminearum isolates wich were tested with 
Tri5-F/R set of primers scored positive, and an amplicon with a size of 380 bp was obtained out of 
them which reveals their ability to produce trichothecenes. From these isolates, an amplicon of the 
size 280 bp was obtained after they scored positive with Pks4-F/R set of primers; which by itself 
shows the existence of Fusarium graminearum with the ability to produce zearalenone .These data 
indicate that, the developed PCR trend is a powerful, specific and sensitive tool to detect potential 
zearalenone contamination in food or feed production. Paying attention to the presence of toxigenic 
fungi on these corn samples, it is necessary to design some complementary investigation, decide 
health regulations and supervise their execution. Finally attention of public health and nutrition 
experts is essential too. 
 
Keywords: Corn, Trichothecenes, Zearalenone, Fusarium graminearum, PCR 
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