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لوسیبر رشد قارچ آسپرژآلوئه وراو میمر، خارشنیآوياثر اسانس هایبررس
B1نیآفالتوکسدیفالووس و تول

3احمد هاشمی نژاد، سید 2يدی، آرش ام*1یمکیفاندیام
، گیاهان دارویی-باغبانیگروه 3؛رانیاراز،یشراز،یبهداشت دام، دانشگاه شتیریگروه مد2ران؛یارجند،یبرجند،یدانشگاه ب،یگروه علوم دام1

کاشمر، ایران.جهاد دانشگاهی،دانشگاه جامع علمی کاربردي،
20/6/93:پذیرشتاریخ 16/8/92تاریخ دریافت:

مقدمه:
یکیاز نظر اقتصادي1B)1(AFBآفالتوکسین 

هاينیکوتوکسیمانتریتیو با اهمنتریعیاز شا
نیکننده بهداشت و سالمت انسان است. آفالتوکسدیدته

آن 1Bکه نوعدباشمی2Gو 1B ،2B ،1Gشامل چهار نوع
هاي مختلفی وسیله قارچبه 1AFBاست. تریاز همه سم

و )Aspergillus flavus(ووسفاللوسیآسپرژر؛ینظ

). 1-3(شود) تولید میA. parasiticus(کوسیتیپاراز
در طبیعت همان 1AFBتولید کننده ترین قارچمهم

آسپرژیلوس فالووس است که داراي انتشار بسیار وسیع 
نی). دانه غالت یکی از مناسب تر2باشد (یم

قارچ محسوب نیرشد اکشت برايهايطیمح
یشناخته شده ناشهايبی). با توجه به آس4(ندشومی

چکیده:
. استB1نیکننده آفالتوکسدیقارچ تولنیترمهم)Aspergillus flavus(فالووس لوسیآسپرژزمینه و هدف:

مطالعه با هدف نیکند. اجادیاتیوارد بدن انسان شده و مسمومییغذارهیزنجقیاز طرتواندیمنیتوکسنای
Thymus vulgaris(شنیاثر اسانس آویبررس L.(میمر، خار)Silybum marianum L.(زرد و صبر)Aloe vera(

.انجام شدB1نیآفالتوکسدیفالووس و توللوسیپرژبر رشد قارچ آس
) از ppm(ونیلیقسمت در م400و 300، 200، 100صفر، يهاغلظتیمطالعه تجربنیدر ا:یبررسروش

) و MIC(یسنجش حداقل غلظت مهار کنندگي. براندمورد مطالعه در چهار تکرار استفاده شداهانیاسانس گ
شد. استفاده) Yeast Extract Sucrose(یکشت غنطیقارچ، از محین) کلMFC(یحداقل غلظت کشندگ

نازك هیالیکروماتوگرافهايبا استفاده از روشبترتیبههاعمده اسانسيو اجزاB1نیآفالتوکسغلظت 
)TLC(یجرمی) و گاز کروماتوگرافGC-Massندشديری) اندازه گ.
یلیکارواکرول، سبیو آلوئه ورا به ترتمیمرخارشن،یآوهايدهنده اسانسلیتشکياجزانیمهمتر:هاافتهی
شنیاز اسانس آوppm200متعلق به غلظتB1نیآفالتوکسدیبازده تولنکمتری. بودندهاو گلوکوماناننیانید

اسانس آلوئه ورا مشاهده ppm100يحاوماریتدرنیتوکسدیبازده تولنیشتری). در مقابل، بP=001/0(،بود
کشندگیغلظتحداقلوppm200شنیاسانس آویحداقل غلظت مهار کنندگب،یترتنی). بدP=013/0(،شد
.شدبرآوردppm400آن
فالووس لوسیآسپرژيبر رویاثر ضد قارچيو آلوئه ورا دارامیمرخارشن،یهر سه اسانس آو:يریگجهینت

دیتولهیرا  بر علیضد قارچتیفعالنیرشتیبشنیموجود در اسانس آوکیفنولباتیبودند. احتماالً ترک
می رسد، توجه به نتایج بدست آمده به نظرباموجب شده است. گریبا دو اسانس دسهیدر مقاB1نیآفالتوکس
ممانعت کند.نیآفالتوکسدیاز رشد قارچ و تولمی تواندیبه مواد خوراکشنیآوسانسافزودن ا

.B1نیفالووس، آفالتوکسلوسیر زرد، آسپرژصبم،یمرخارشن،یآو:يدیکليهاواژه
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در انسان و یاز مصرف محصوالت آلوده با سموم قارچ
ری(نظیکیولوژیمختلف بهايهمواره روشوانات،یح

درهاقارچنی) جهت کنترل اییدارواهانیاستفاده از گ
.)5،1مطرح بوده است (غذاییمواد

توجه محققان به ر،یاز مطالعات اخياریبسدر
یاهیبا منشأ گیعیطبیضد قارچباتیترکافتنی

اهانیگی). اثرات ضد قارچ6،5معطوف شده است (
و یفنولباتیبه حضور ترکيتا حدودییدارو

). 7(شودمیدادهنسبتهاموجود در آنيدیفالونوئ
ضد ثراتاسهیبر مقایمبنیاگرچه تاکنون مطالعات

Thymus vulgaris(شنیآواهانیگیقارچ L. ،(
Silybum(میخارمر marianum L. ای) و صبر زرد

هاییپژوهشیول؛) وجود نداردAloe vera(آلوئه ورا
بر قارچ اهانیگنیايدر خصوص اثرات انفراد

). احتماالً 8،7فالووس ارائه شده است (لوسیآسپرژ
شنیآوییدارواهانیگیضد قارچهايپژوهشیفراوان

شتریبرینسبت به آلوئه ورا، نشان دهنده تأثمیمرو خار
.بوده استاهانیگنیا

) و Thymol(مولیترینظیفنولباتیترکحضور
عمده باتی) به عنوان ترکCarvacrolکارواکرول (

یجیتواند در حصول نتایمشن،یموجود در آویاسانس
مؤثر باشد کوسیتیفالووس و پارازلوسیبر ضد آسپرژ

به نام ايمادهمیمرخاراهیدر بذر گنیهمچن؛ )11-9(
است که خود شامل سه دهشییشناسانمارییلیس
=Silybin(نبییلیسيهابه نامیاصلزومریا SBN ،(

=Silydianin(نیاندییلیس SDNنیستکرییلی)، و س
)Silychristin= SCNهاي). از برگ12(باشدی) م

کی؛که شاملدآییتازه آلوئه ورا دو ماده به دست م
يالژیمغز موسيکه حاویقسمت گوشتکیو یجزء آب

) Glucomanan(ی(گلوکومانانیمیپارانشهاياز بافت
قسمت فعال عصاره آلوئه ورا، نیتر). مهم13(است

که همانند باشندیموجود در آن مهايگلوکومانان
مخمر یسلولوارهیموجود در دهايگلوکومانان

از محققان یگروه).14،13دارد (یضد قارچتیخاص
آلوئه ورا اثر یالکل-یمشاهده کردند که عصاره آب

بر قارچ يه اظح) قابل مالMIC(یمهار کنندگ
اثرات مطالعه نی). در ا15فالووس دارد (لوسیآسپرژ
رشد تیو آلوئه ورا بر قابلمیمرخارشن،یآوهاياسانس
لوسیاز قارچ آسپرژیناش1Bنیآفالتوکسدیو تول

.قرار گرفتی) مورد بررسIR 111(هیفالووس سو

:یبررسروش
شن،یآواهانیگ،یتجربهمطالعنیادر

و آلوئه ورا در فصل تابستان از شهرستان میخارمر
با اهانیگنیشدند. ايجمع آوررجندیزابل و ب

در F-1-3-10-1و F-8-4-21 ،F-1-2-17-3-1يکدها
و ییشناسارجندیدانشگاه بيدانشکده کشاورزومیهربار

ریتقطروشبه ییدارواهانیگنی. اسانس اثبت شدند
جهت ن،همچنی؛)16شد (يبخار آب جمع آورلهیبوس

سولفوکسایدلیمتديحاللازهااسانسيسازقیرق
(dimethyl solfoxide = DMSO) که بر قارچ مورد

.)10(ندارد، استفاده شدياثرچیمطالعه ه
ونیفالووس از مرکز کلکسيلویآسپرژقارچ

یو صنعتیعلمهايسازمان پژوهشيقارچ و باکتر
,PTCC NO: 5004(رانیا IR111 (شد. جهت ههیت

از )In vitro(یشگاهیآزماطیکشت قارچ در شرا
) (Potato dexterose agar= PDAکشت طیمح

ریتکثCo26دمايدرروز14مدتبههاقارچاستفاده و
یقارچ جهت کشت خطونی). غلظت سوسپانس2شدند (

)Linear cultureبر ،یاهیگهاي) در حضور اسانس
معادل )Mc-farland(رلندمک فا5/0اساس استاندارد 

تریلیلیم95/9(دیگردتنظیم CFU/ml810×5/1با 
) ومیباردیکلرتریلیلیم05/0و 01/0کیسولفوردیاس
پنجهاازاء هر کدام از اسانسهمرحله، بنی). در ا16(
) در ppm400و 300، 200، 100(صفر، یغلظتمارتی

ربوط به مهايچهار تکرار در نظر گرفته شد. اسانس
هايتیدر پلش،یمورد آزمایاهیگباتیهرکدام از ترک

نکهایازقبل(PDAکشت طیمحيحاومتريیهشت سانت
به جه،ی. در نتدندشقیکشت سرد شده و ببندد) تزرطیمح

اسانس، يکشت حاوطیقارچ در محیمنظور کشت خط
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لوسیپالك آگار (آنس) آغشته به قارچ آسپرژکیاز 
Co26يکشت شده، در دمايپترهايتشتکاستفاده شد. 

انی). در پا2،1شدند (يروز گرمخانه گذار14به مدت 
مربوط به یروز) قطر کلون14دوره کشت قارچ (

لهیجداگانه بوسمار،یمتعلق به هر تکشتهايطیمح
شد. يری) اندازه گmmمتر (یلیسنج بر حسب مزیر

یجهت سنجش حداقل غلظت مهار کنندگ
)Minimum Inhibitory concentration = MIC و (

قارچ یکلنیحداقل غلظت کشندگ
)Minimum fungicidal concentration = MFC از ،(

Yeast Extract Sucrose(یکشت غنطیمح = YES (
بازدارندگی). حداقل غلظت 17استفاده شد (

)Fungistatic(ی) و کشندگFungicidalهاي) اسانس
بر اساس ن،یآفالتوکسدیتولتیقابلمورد آزمایش بر 

ي). برا6(و همکاران بیان شدBakkaliتحقیقات 
موجود در هر کدام هاياسانسیسنجش اثر بازدارندگ

یی)، بر تواناPDAکشت (طیمحيحاوهاياز گروه
). پس 1کشت برنج استفاده شد (طی، از مح1AFBدیتول

يوشده بر ردیتول1AFBهفته غلظت کیاز گذشت 
) TLCنازك (هیالیبرنج توسط روش کروماتوگراف

.)2،1(شديرگیاندازه
هايدهنده اسانسلیتشکباتیترکیبررسجهت

-GCکیپژوهش از تکننیموجود در اییدارواهانیگ

MS9مدل شیمادزو، سري دستگاهوA مجهز به دتکتور ،
FID)– یونیزاسیون با اشعه هیدروژن) و داده پردازEuro

Chrom 2000،از شرکتKnauer استفاده شدآلمان .
طیف متصل به،GC-MSدستگاهگاز کروماتوگرافی 

سیستم تله ، حاويVarian-3400/Saturn IIسنج جرمی
. ستون بودالکترون ولت 70انرژي یونیزاسیون ویونی 

ساختDB-5ستون نیمه قطبی GCاستفاده شده براي
(Scientific J & W Inc., Rancho Cordova, CA, USA)

میلی متر و ضخامت 25/0و قطر داخلی متر 30به طول 
همچنین، میکرون بود.25/0الیه فاز ساکن برابر 

Co250-40برنامه ریزي حرارتی ستون، در دامنه دمایی 
به %1از هر نمونه در اتانول µl1در این مرحله،بود.

ور بهانژکتيدمادر مرحله اي که شد. قیدستگاه تزر
Co250نیدرجه حرارت ستون بد،یرسCo265-60

درجه سانتی گراد به آن 3و در هر دقیقه ه بودشدمیتنظ
همچنین، درجه حرارت محفظه تزریق .دیگرداضافه می

میتنظCo265 -250و آشکارساز به ترتیب، در دامنه 
) به طول قهی(دق30'زیانجام آنالمانمدت زگردید.

شد. میبه صورت نمودار تنظجینتاتیانه. دردیانجام
) و نمودار Retention time(يزمان نگهدارنیبسهیمقا

دهنده هر اسانس را نشان لیمواد تشکياستاندارد، محتو
رنوفی). با آزمون کومولوگروف اسم18(دهدیم

شد و سپس از خصنرمال بودن داده ها مشتیوضع
انکن در ديو چند دامنه اسیآزمون کروسکال وال

لیو تحلهی) جهت تجزP≥05/0(يداریسطح معن
.شداستفادههاداده

:هاافتهی
,Carvacrol)کارواکرول  methyl ether)

46/33((Silydianin)درصد)، سیلی دیانین 44/34(
21/44((Glucomannans)هادرصد) و گلوکومانان

دهنده لیتشکياجزانیمهمتردرصد) به ترتیب 
لیو آلوئه ورا را تشکمیمرخار،شنیآويهااسانس

.)1دادند (جدول شماره 
گیري قطر کلونی قارچ و بررسی میزاناندازه

1AFB تولید شده نشان داد که با افزایش غلظت
مریم و آلوئه ورا قدرت هاي آویشن، خاراسانس

یابد. میافزایشها آن(Fungicidal)قارچ کشی 
ر کلنی به ترتیب در گروه بیشترین و کمترین میزان قط

) و گروه دریافت کننده mm22/1±78شاهد (
ppm200) اسانس آویشنmm54/1±75/19 مشاهده (

.)2، جدول شماره =001/0Pگردید (
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شناسایی شده به آلوئه ورايمریم و آویشن، خاروجود در اسانس گیاهانمثرمؤترکیبات عمده:1شماره جدول
(GC-MS)با کارایی باال زيروش کروماتوگرافی گا

مجموعدرصدشاخص بازدارندگیگیري شدهترکیبات اندازهشمارههااسانس
1Carvacrol129644/343/69آویشن

2Thymol128865/31
3Paracymen102421/3

1Silydianin (SDN)129546/335/68مریمخار
2Silybin B (SBNB)126161/24
3Isosilibin B (ISBNB)102643/10

1Glucomannan129321/445/78آلوئه ورا
2Galactan124116/22
3Acemanan121216/12

) و آلوئه ورا 2r=9819/0عصاره گیاهان آویشن (
)9045/0=2r به ترتیب بیشترین و کمترین میزان (

وس را بر قارچ آسپرژیلوس فالو(MIC)بازدارندگی 
هاي مختلف اسانس آویشن دارند. غلظتIR111سویه 

(MIC)در این آزمایش داراي اثر مهار کنندگی 

معنی داري بر روي قابلیت رشد قارچ مورد نظر بودند 
)05/0P<هاي حاصل از این پژوهش نشان داد ). یافته

، داراي الگوي وابسته به دوز بوده و با (MIC)که این اثر 
س، اثر مهار کنندگی آن افزایش افزایش غلظت اسان

اسانس ppm300یابد. به طوري که در غلظت می
). 1آویشن هیچ رشدي مشاهده نشد (نمودار شماره 

اثر %100اسانس حاوي آویشن داراي ppm400غلظت 
مهار کنندگی بر روي رشد قارچ آسپرژیلوس بوده و این 
سطح از اسانس آویشن، نقطه شروع حداقل غلظت 

). بدین 2باشد (جدول شماره می(MFC)ی کشندگ
اسانس (MIC)ترتیب حداقل غلظت مهار کنندگی 

و حداقل غلظت کشندگی آن ppm200آویشن 
(MFC) معادلppm400 2برآورد شد (جدول شماره.(

هاي هاي مختلف اسانسمقایسه قطر کلونی قارچ آسپرژیلوس فالووس در حضور غلظت:2جدول شماره 
روز)14و آلوئه ورا در پایان دوره آزمایش (مریمخارآویشن، 

گروه ها

نوع گیاه

)ppmغلظت هاي مختلف اسانس (شاهد

P 100200300400

1/22a46±0/91b19/75±1/54c--001/0±78آویشن

1/22a61/25±2/25b51±1/63c22±1/22d20±1/22d001/0±78مریمخار

1/22a75±2/04a63±0/91b55±2/04c51±1/63c002/0±78آلوئه ورا
a,b,c,dقسمت در میلیون 400و 300هاي حروف نامشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار است. به ترتیب غلظت

(ppm) برابر با غلظت معادل ،MICغلظت معادل وMFC عدد بود و 5رشد قارچ هستند. تعداد نمونه در هر گروه
ذکر شده اند."رمعیاانحراف±میانگین"رت داده ها به صو
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آویشن خارمریم آلوئه ورا

هاي مختلف مقایسه میزان قطر کلونی قارچ آسپرژیلوس فالووس تحت تأثیر غلظت:1نمودار شماره 
مریم و آلوئه وراهاي آویشن، خاراسانس

(MIC)شن، برابر با غلظت معادل مهار کنندگیاسانس آوی(ppm)قسمت در میلیون 400و 300هاي به ترتیب غلظت

بیانگر تغییرات لگاریتمی در مجموع )2r(در میزان رشد کلونی قارچ هستند. ضریب رگرسیون (MFC)و بازدارندگی 
.باشدهاي اسانسی متعلق به هر یک از گیاهان دارویی، بر قطر کلنی قارچ آسپرژیلوس فالووس میغلظت

مریم هاي آویشن، خارنسبا افزایش غلظت اسا
به کمترین میزان ممکن 1AFBمیزان تولید و آلوئه ورا

). در این خصوص، کمترین و 3رسید (جدول شماره 

، به 1AFBبیشترین اثر بازدارندگی و کشندگی تولید 
اسانس )ppm400-300(ترتیب متعلق به غلظت حاوي 

.)2آویشن بود (نمودار شماره 

، ناشی از قارچ آسپرژیلوس فالووس در حضور AFB)1(ه غلظت آفالتوکسین مقایس:3جدول شماره 
ppmمریم و آلوئه ورا بر حسب هاي آویشن، خارهاي مختلف اسانسغلظت

گروه ها

نوع گیاه

)ppmت هاي مختلف اسانس (ظغلشاهد

P 100200300400

2/04a50±1/07b28/27±1/33c--001/0±59/9آویشن

2/04a55/3±1/39b43/37±1/23c34/55±1/04d31/67±1/2d002/0±59/9مریمخار

2/04a61/17±1/46a55/8±2/05b50/87±2/1c48/57±1/8c013/0±59/9آلوئه ورا
a,b,c,dقسمت در میلیون 400و 300هاي حروف نامشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار است. به ترتیب غلظت

(ppm)اثر بازدارندگی ، برابر با(Fungistatic) و کشندگی(Fungicidal) آفالتوکسین هستند. تعداد نمونه در هر گروه
ذکر شده اند."معیارانحراف±میانگین"عدد بود و داده ها به صورت 5

ی 
لون

ر ک
قط

(m
m

)

(ppm)هاغلظت اسانس
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هاي آویشن، تلف اسانسهاي مخمقایسه میزان جذب آفالتوکسین تحت تأثیر غلظت:2نمودار شماره 
امریم و آلوئه ورخار

و (Fungistatic)اسانس آویشن، برابر با اثر بازدارندگی (ppm)قسمت در میلیون 400و 300هاي به ترتیب غلظت
هاي بیانگر تغییرات لگاریتمی در مجموع غلظت)2r(آفالتوکسین هستند. ضریب رگرسیون (Fungicidal)کشندگی 

باشد.ه هر یک از گیاهان دارویی، بر مقدار آفالتوکسین تولید شده میاسانسی متعلق ب

:بحث
بههامانانو گلوکونیانیدیلیسکارواکرول،

اهانگیدهنده اسانسلیتشکياجزانیمهمتربترتی
. مطابق با دادندلیرا تشکو آلوئه ورامیمرخارشن،یآو

، gr/mg DM3/64تیمول (از محققان یگزارشات گروه
شنیاسانس موجود در آوبیشترین)درصد7/30برابر با 

بیمحققان ترکگری). د19(دهدیملیرا تشک
یلیاز سشتری) را بSBN(نینبییلیسيدیفالونوئ

نیشتریبجه،ی) گزارش کردند؛ در نتSDN(نیاندی
گروه از مواد نیرا به امیمرخاراهیگیاثر ضد قارچ

ف در غلظت ). اختال10(ه شده استنسبت داد
اهانیموجود در گیفنولباتیو ترکدهایفالونوئ

و یمیاقلطیبه شرااه،یگونه گععالوه بر نو،ییدارو
مناطق اهانی). گ20دارد (یبستگییآب و هوا

یو ضد قارچيدیفالونوئباتیاز ترکيریگرمس

حاضر در قیتحقجی). نتا20برخودار هستند (يشتریب
و همکاران، Rahnamaهايافتهیمورد با نیا

زانیمنیشتریمحققان بنی)؛ ا21مطابقت دارد (
میمرخاراهیگشهیموجود در ريدینوئفالوباتیترک

ریاز ساشتریآلوئه ورا بسیلی دیانینرا از نوع 
بود. اطالعات شیمورد آزمایاهیگهايعصاره

فوق ییدارواهانیزیادي در مورد اثرات متقابل گ
وجود ندارد. مطابق با 1AFBجذب تیبر قابل

ییدارواهیاز محققان، اسانس گیگزارش گروه
نسبت به يشتریبیاز خاصت قارچ کششنیآو

مشاهدات ن،یهمچن؛)22مرزنجوش برخوردار بود (
Kumar بود که نیاانگریب2009و همکاران در سال

ریاسانس سانیدر بیضد قارچتیفعالنیباالتر
). 11است (شنیه آومتعلق ب،ییدارواهانیگ

سین
وک

الت
ت آف

غلظ
(p

pm
)

(ppm)هاغلظت اسانس
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Nguefack حداقل 2004و همکاران در سال ،
را )MFC(فالووس لوسیآسپرژیغلظت کشندگ

گزارش ppm600لظت در غشنیتوسط اسانس آو
حاصل از پژوهش حاضر هايافتهیکردند که با 

)ppm600(مغایرت) با وجه تمایز،نای). 23دارد
ییآب و هواطیتوجه به متفاوت بودن شرا

قابل ران،یمختلف ااطقدر منیاهیگيهاگونه
دینامالدئیسمول،یترینظیباتیاست. ترکهیتوج

)cinnalmaldehyde و کارواکرول موجود در (
) بر Zataria multiflora Boiss(يرازیششنیآو

لوسی) و سنتز قارچ آسپرژMFC(یبازدارندگ
بهبیترکنیکه، ایاثر دارند؛ در حالکوسیتیپاراز

Thymus(یمعمولشنیدر آويکمترزانیم

vulgaris L.از ی). گروه24شده است (یی) شناسا
از جنس یمحققان، گزارش کردند که عصاره فنول

شنیآواهیموجود در اسانس گ) µl/ml1(مولیت
) را بر قارچ MIC(یاثر مهار کنندگنیشتریب

).12فالووس دارد (لوسیآسپرژ
ود در سطوح موج1AFBپژوهش، نیادر

و میمرخارهاياسانسازppm400و 300
؛ نداشتنديداریاختالف معنگریکدیآلوئه ورا با 

جهت میمراسانس خاریخواص ضد قارچن،یهمچن

فالووس در لوسیاز رشد قارچ آسپرژيریجلوگ
مورد مطالعه متوسط هايبازدارندهگریبا دسهیمقا

گریدهايهشپژوجیحاضر با نتاقیتحقجیبود. نتا
و ضد یاثرات ضد قارچخصوصمحققان در 

.داردمطابقتهااسانسینیتوکس

:يریگجهینت
و آلوئه ورا میمرخارشن،یسه اسانس آوهر

فالووس لوسیآسپرژيبر رویاثر ضد قارچيدارا
موجود در اسانس کیفنولباتیبودند. احتماالً ترک

دیتولهیرا بر علیضد قارچتیفعالنیشتریبشنیآو
1AFB موجب شده گریبا دو اسانس دسهیمقادر

به نظر می رسد،با توجه به نتایج بدست آمدهاست. 
بتواند از یوراکبه مواد خشنیافزودن اسانس آو

به میزان نیآفالتوکسدیو تولآسپرژیلوسرشد قارچ
.نمایدممانعت قابل توجهی

:یو قدردانتشکر
دکتر دکتر نظر افضلی،انیاز همکاري آقالهینوسیبد

ینیحسیمرتضدیس،یاله رسانیعلمهندس هادي سریر، 
نیايدر اجرایوسفیمهندسنمو سرکار خاسنجدك
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Background and aims: Aspergillus flavus is the most important fungus for production of
Aflatoxin B1 (AFB1). This toxin can be entered in the body through feed chain and ultimately
leads to intoxications. The aim of this study was to investigate the effects of thyme (Thymus
vulgaris L.), milk thistle (Silybum marianum L.) and cape aloe (Aloe vera) essences on the
growth of A. flavus and AFB1 production.
Methods: In this experimental study, concentrations of 0, 100, 200, 300 and 400 ppm of the
studied plants essences were used in 4 replications. The AFB1 and major components of each
essence were measured by Thin Layer Chromatography (TLC) and Gas Chromatography– mass
Spectrometry (GC-MS) method. A rich medium (Yeast Extract Sucrose) was used for measuring
the minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal fungicidal concentration (MFC).
Results: Carvacrol, silydianin, and glucomannan were the main constituents of the essential oil
of thyme, milk thistle and cape aloe. The lowest yield of AFB1 production belonged to the
concentration of 200 ppm in thyme essence (P=0.001). In contrast, the maximum yield of toxin
was observed in the concentration of 100 ppm in cape aloe (P=0.013). However, MIC for thyme
essence was 200 ppm and MFC of this essence was estimated 400 ppm.
Conclusion: 300 and 400 ppm of thyme essences has the highest MIC and MFC on fungal
colonies growth and AFB1 production. Thyme essence may be added to food to prevent fungal
growth and aflatoxin production.

Keywords: Thymus vulgaris L., Silybum marianum L., Aloe vera, Aspergillus flavus, Aflatoxin B1.


