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چکیده
 در این پژوهش با.) یکی از ویروس های مهم زیانبار با دامنۀ میزبانی گسترده استPotato virus Y, PVY( ویروس وای سیبزمینی
 ویژگیهای سه،1392 توجه به شناسایی ویروس وای سیبزمینی و جداسازی آن از کشتزارهای شلغم استان خوزستان در سال زراعی
 سه جدایه، در آزمون تعیین دامنۀ میزبانی.) بررسی شد10Tu  و9Tu ،7Tu(  شوشتر و شوش،جدایۀ انتخابی از شهرستانهای دزفول
 هر سه. بهصورت مکانیکی مایهزنی شدند،Amaranthaceae  وChenopodiaceae ،Solanaceae روی گیاهانی متعلق به سه خانوادۀ
 تاتوره و گل تکمهای نشانههای موضعی و فراگیر (سیستمیک) ایجاد کردند ولی روی، فلفل، گوجهفرنگی،جدایه روی سیبزمینی
 کیلودالتونی در آمودۀ خالصشدۀ31  و33  دو باند با اندازۀ حدود،SDS-PAGE  در آزمون. نشانههایی مشاهده نشد،بوتههای سلمهتره
PVY  برای تعیین سویۀ جدایه های انتخابی از جفت آغازگرهای اختصاصی سویۀ.هر سه جدایۀ خالصسازیشده مشاهده شد

 باPCR  در آزمون.) طراحی شدهاند استفاده شدCP( ) که بر پایۀ ناحیۀPVNIBIP/PVY3TIM  وCF/OR, NF/NR, OF/OR(
 جفت بازی در1200  و608 ) به ترتیب دو قطعۀPVNIBIP وPVY3TIM( NTN ) و سویۀOR/OF( O آغازگرهای اختصاصی سویۀ
 درنهایت با استفاده از مجموع. همسانهسازی و توالییابی شد، افزایش، هر سه جدایهCP  ناحیۀ، در ادامه.هر سه جدایه افزایش شد
9Tu ،7Tu نتایج بهدستآمده از آزمونهای زیستی (بیولوژیکی) و بررسی توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی مشخص شد که جدایههای

 این نخستین. دارندPVY  ویروسW  وNTN  جداشده از کشتزارهای شلغم استان خوزستان بیشترین همسانی را با سویههای10Tu و
.گزارش از شناسایی ویروس وای سیبزمینی در کشتزارهای شلغم است
.SDS-PAGE ،RT-PCR ، ویروس وای سیبزمینی، شلغم، پروتئین پوششی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Potato virus Y is one of the most important damaging viruses with a broad host range. In this research due to
detection and isolation of Potato virus Y in turnip fields of Khuzestan province during 2014 growing season,
characteristics of three selected isolates (7Tu, 9Tu and 10Tu) from Dezful, Shushtar and Shush cities were
investigated. To analyze the host range of the isolates, three selected isolates were mechanically inoculated on some
members of Solanaceae, Chenopodiaceae, and Amaranthaceae. All three isolates induced local and systemic
symptoms on the leaves of potato, tomato, pepper, datura, and gomphrena plants, but no symptoms were observed on
Chenopodium quinoa. Analysis of the PVY partially purified preparations indicated that molecular weight of two
protein bands obtained by SDS-PAGE was estimated to be about 33 and 31 KDa. To determine the strain of selective
isolates the specific primer pairs CF/OR, NF/NR, OF/OR, and NF/OR were used. Using OF/OR and
PVY3TIM/PVNIBIP primers, two fragments with 609 and 1200 bp length respectively were amplified. The CP
region in the all three isolates was amplified, cloned and sequenced. The results of all aforementioned tests showed
that 7Tu, 9Tu, and 10Tu isolates are probably a member of NTN or W strain groups. According to our knowledge,
this is the first report on occurrence of PVY in turnip fields.
Keywords: Coat protein, turnip, Potato virus Y, RT-PCR, SDS-PAGE.
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مقدمه
شلغم با نام علمی  Brassica napus L.متعلق به
تیرة ( Cruciferaeچلیپاسانان) ،گیاهی است دو ساله که
از راه بذر افزایش مییابد (.)Kuchacki et al., 2013
سطح زیر کشت شلغم در ایران بنا بر آمار سازمان جهاد
کشاورزی خوزستان در سال  3474 ،1388-1387هکتار
است که  2/66درصد از سطح زیر کشت سبزیهای غیر
اصلی را به خود اختصاص میدهد ( Kuchacki et al.,
 .)2013سطح زیر کشت این محصول در استان
خوزستان ،یکی از مناطق مهم کشت سبزیها بنابر آمار
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در سال ،1389
 300هکتار است .باالترین میزان کشت
شلغم مربوط به شهرستانهای دزفول ،شوش و
شوشتر است ( Khuzestan agriculture jahad.
 .)http://www.kaj.maj.irبیماریهای ویروسی باعث
ایجاد آسیبهای کمی و کیفی در گیاه شلغم میشوند.
مهمترین نشانههای ویروسی مشاهدهشده روی این گیاه
عبارتاند از :ایجاد لکههای بافت مرده ،موزاییک مالیم تا
شدید ،ایجاد لکههای حلقوی روی برگها ،کوتولگی،
کاهش رشد و پژمردگی (.)Kachroo et al., 2000
تاکنون ویروسهای اندکی بهصورت طبیعی از
کشتزارهای شلغم گزارش شدهاند ( Leisner et al.,
 .)1992در نمونهبرداریهای انجامشده از کشتزارهای
شلغم استان خوزستان در سال زراعی  94-93گیاهانی
با نشانههای موزاییک و بدشکلی مشاهده شد .بررسیهای
اولیه با االیزا نشاندهندة رابطۀ عامل بیماری با ویروس
وای سیبزمینی ( )Potato virus Y, PVYبود .با توجه
به اینکه تاکنون این ویروس از شلغم گزارش نشده است،
در این پژوهش سه جدایۀ انتخابی از مناطق عمدة کشت
شلغم در استان خوزستان بررسی شدند.
ویروس وای سیبزمینی ( )PVYیکی از مهمترین
پوتیویروسهایی است که گسترش جهانی گستردهای
دارد .این ویروس نخستین بار در جهان توسط اسمیت در
سال  1931از کشور انگلستان و در ایران توسط کریمی
در سال  1346از روی سیبزمینی گزارش شده است
( .)Smith, 1931ویروس وای سیبزمینی ژنگان (ژنوم)
تکال به اندازة حدود  10کیلو باز تنها یک چارچوب
خوانش باز ( )ORFدارد و یک پلیپروتئین کد میکند که

توسط سه پروتئاز ویروسی ( HC-Pro ،P1و  )NIaبه ده
پروتئین عملگر (،6K2 ،CI ،6K1 ،P3 ،HC-Pro ،P1
 NIb ،VPG ،NIaو  )CPشکسته میشود (.)Ha, 2007
ژنگان پوتیویروسها توسط حدود  2000مولکول
زیرواحد پروتئین پوششی ( )CPاحاطه شده است .این
در
ژن
ناحیۀ
شناختهشدهترین
پروتئین
پوتیویروسهاست و برای هدفهای آرایهبندی
(تاکسونومیکی) و تعیین تنوع ژنتیکی به کار میرود.
پروتئین پوششی از سه ناحیۀ  ،N-terminalمرکزی و C-
 terminalتشکیل شده است ( ;Higgins et al., 1998
 .)Fuji et al., 2003پروتئین پوششی در افزایش ،انتقال
با شته ،ایجاد پوشش برای  RNAویروس ،حرکت یاخته
به یاخته و حرکت راه دور دخالت دارد (Urcuqui-
 .)Inchima et al., 2001جدایههای  PVYبر پایۀ دامنۀ
میزبانی طبیعی به سویههای گوجهفرنگی ،سیبزمینی،
توتون و فلفل ( )Hull, 2002و بر پایۀ دامنۀ میزبانی
آزمایشگاهی و شتههای ناقل ویروس به سه سویۀ N
(Ordinary or ( O ،)Tobacco vein necrotic strain
 )Common strainو  )Stipple streak strain( Cتقسیم
میشوند ( .)Missiou et al., 2004نوترکیبیهای زیادی
بین دو گروه  Oو  Nدر نتیجۀ حضور همزمان این دو در
یک گیاه ظهور کرده است .دو سویۀ مهم بهدستآمده از
نوترکیبی بین دو سویۀ  Oو  Nعبارتاند از  PVYNTNو
Visser et al. .)Nanayakkara et al., 2012( PVYN-W
) (2012نشان دادند که موقعیت و طول قطعههای
نوترکیب و تنوع در محل ایجاد نوترکیبی باعث ایجاد
سویههای مختلف از جمله زیر گروههای ،N-Wi ،N:O
 NTNشده است.
مواد و روشها
انتخاب سه جدایۀ  PVYو افزایش در شرایط گلخانه

در سال  1392نمونههایی با نشانههای ویروسی از
کشتزارهای شلغم سه شهرستان دزفول ،شوش و شوشتر
که با توجه به آمار جهاد کشاورزی استان خوزستان
باالترین سطح کشت این محصول را دارند ،گردآوری و در
شرایط خنک به آزمایشگاه منتقل شد .برای تشخیص
ویروس وای سیبزمینی در نمونههای گردآوریشده ،از
آزمون  DAS-ELISAو پادتن (آنتیبادی) چند
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همسانهای  )AS-0137( PVYتهیهشده از مؤسسۀ
 DSMZآلمان با استفاده از روش Clark & Adams
) (1977استفاده شد .نتایج پس از گذشت حدود 30
دقیقه با دستگاه االیزاخوان ( )BioTek®, Elx 808با
طولموج  405نانومتر خوانده شد .نمونههایی که میزان
جذبشان بیشتر از سه برابر میانگین جذب نمونههای
منفی بود بهعنوان نمونۀ آلوده به ویروس در نظر گرفته
شد .برای بررسی ویژگیهای ویروس وای سیبزمینی
جداشده از کشتزارهای شلغم ،چند جدایۀ  PVYکه در
آزمون الیزا مثبت بودند ،انتخاب و با بافر فسفات پتاسیم
 0/05موالر له روی برگهای بوتههای سیبزمینی سالم
در مرحلۀ چهار تا پنج برگی مایهزنی شد .از بین
جدایههای افزایششده سه جدایه با نامهای 7Tu
(جداشده از شهرستان دزفول)( 9Tu ،جداشده از
شهرستان شوشتر) و ( 10Tuجداشده از شهرستان
شوش) که غلظت باالیی در بوتههای مایهزنی شده
داشتند ،انتخاب شدند و بوتههای آلوده به این جدایهها
بهعنوان منبع ویروس در شرایط گلخانهای مناسب با
دمای  25تا  30درجۀ سلسیوس نگهداری شدند.
تعیین دامنۀ میزبانی سه جدایۀ انتخابی PVY

برای تعیین دامنۀ میزبانی ،جدایههای  PVYانتخابی به
نسبت یک به ده در بافر فسفات پتاسیم  0/05موالر با
اسیدیتۀ  7عصارهگیری و روی گیاهانی از تیرة
 Chenopodiaceae ،Solanaceaeو Amaranthaceae
بهصورت مکانیکی مایهزنی و در شرایط مناسب گلخانهای
نگهداری شدند .برای هر گیاه ،یک نمونه بهعنوان شاهد
تنها با بافر فسفات بهصورت مکانیکی مایهزنی شد .این
آزمون چهار مرتبه تکرار شد .این گیاهان به دلیل افتراقی
بودن میتوانند به جداسازی سویههای ویروس وای
سیبزمینی کمک کنند .برای اطمینان از افزایش ویروس
از آزمون  DAS-ELISAو پادتن اختصاصی PVY
استفاده شد.
خالصسازی نسبی ویروس و تعیین وزن مولکولی
پروتئین پوششی ) (CPسه جدایۀ  PVYبا استفاده از
.SDS-PAGE

برای خالصسازی  PVYاز روش

minipurification

99

استفاده شد ( .)Jensen et al., 1986بهمنظور تعیین
درجۀ خلوص ویروس در آمودههای خالصشده ،میزان
جذب نوری آن در طولموجهای  260و  280نانومتر
با دستگاه نانودراپ ( )BioTech, Epochاندازهگیری
شد .در ادامه برای تعیین وزن مولکولی پروتئین
پوششی آمودههای خالصشده ،الکتروفورز عمودی
پروتئین در ژل پلیاکریلآمید حاوی سدیم دو دسیل
سولفات ( )SDS-PAGEبا ژل جداکننده با غلظت
12درصد و ژل متراکمکنندة  5درصد به روش
 (1970) Laemmliانجام شد.
آزمون RT-PCR

برای استخراج  RNAویروسی از کیت ستوندار شرکت
دنازیست (ایران) بر پایۀ دستورکار شرکت سازنده
استفاده شد .پس از استخراج RNAی ویروسی برای
شناسایی اولیۀ  ،PVYناحیۀ  CPجدایههای
انتخابشده با استفاده از آغازگرهای اختصاصی این
ناحیه ( )CPf/CPrدر واکنش  RT-PCRافزایش شد.
ازآنجاکه این آغازگرها قابلیت جداسازی زیر سویۀ
 NTNرا ندارند از آغازگرهای ،OF/OR ،NF/NR
( CF/ORطراحیشده بر پایۀ ناحیۀ  )CPو
( PVY3TIM/PVNIBIPطراحیشده بر پایۀ ناحیۀ
 CPو انتهای کربوکسی ناحیۀ  )NIbبه ترتیب برای
افزایش اختصاصی سویههای  C ،O ،Nو NTN
(جدول )1استفاده شد .واکنش  RT-PCRبرای تولید
 cDNAدر دو مرحله در حجم نهایی  20میکرولیتر
انجام شد .در آغاز ریزلوله (میکروتیوب)های حاوی 2
میکرولیتر )1 ،Reverse transcriptase Buffer (10X
میکرولیتر ) 1 ،dNTPs (10 mmol/μ litمیکرولیتر
) Reverse Primer (10 pmol/ulو  10میکرولیتر آب
دیونیزة سترونشده (استریل) را به مدت پنج دقیقه در
 65oCدر دستگاه ترموسایکلر ( )T100 Bio-Radقرار
داده و پس از آن بیدرنگ روی یخ قرار داده شد .در
MuMLV Reverse
مرحلۀ دوم آنزیمهای
) transcriptase (RTو )RNase inhibitor (40 U/μl
هرکدام به میزان  0/5میکرولیتر به ریزلولهها اضافه و
به مدت یک ساعت در دمای  42oCدر دستگاه
ترموسایکلر قرار داده شد .واکنش  PCRبرای افزایش
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 cDNAدر حجم نهایی  25میکرولیتر شامل5/5 :
میکرولیتر آب دیونیزة سترونشده 12/5 ،میکرولیتر
) Master mix (1.5mM MgCL2ساخت شرکت
ویراژن ) 1 ،(AmpliqonII: TaqDNAPol2Xمیکرولیتر
از هر آغازگر با غلظت 10pmol/ulو  5میکرولیتر از
 cDNAدر دستگاه ترموسایکلر انجام گرفت .برنامۀ
گرمایی واکنش  PCRبرای آغازگرهای ،CPf/CPr
 OF/OR ،NF/NRو  CF/ORبهصورت :واسرشتسازی
اولیه به مدت یک دقیقه در دمای  94oCو  30چرخه
جدول  .1آغازگرهای مورد

شامل واسرشتسازی یک دقیقه در دمای ،94oC
اتصال به مدت یک دقیقه در دمای  ،57oCبسط به
مدت دو دقیقه در دمای  72oCو بسط نهایی به مدت
ده دقیقه در دمای  72oCتنظیم شد .برای جفت
آغازگرهای  PVY3TIM/PVNIBIPواسرشتسازی
اولیه به مدت سه دقیقه در دمای 94oCو  35چرخه
شامل  30ثانیه در دمای  30 ،94oCثانیه در دمای
 90 ،62oCثانیه در دمای  72oCو به مدت پنج دقیقه
در دمای  72oCبسط نهایی انجام شد.

استفاده برای  PVYدر آزمون RT-PCR

Table 1. Oligonucleotide primers used for PVY in the RT-PCR test
References

Fragment

Folwarczna et al., 2008

824bp

Boonham et al., 2002

609bp

Boonham et al., 2002

549bp

Boonham et al., 2002

609bp

Ohshima et al., 2000

1224bp

Sequence
´5´- CATAAAGCTTGCAAATGACACAATCG -3
´5´- CATAAAGATCTTCACATGTTCTTGACT -3
´5´-TCTGGRACACATACWGTRCCR-3
´5´-TGTACTGATGCCACCGTCGAAC-3
´5´-TCTGGAACTCAYACTGTGCCAC-3
´5´-CCTTCATTTGAATGTGTGCCTCT-3
´5´-TCTGGAACWCATACTGT ACCAA-3
´5´-TGTACTGATGCCACCGTCGAAC-3
´5´-GGGGCGGCCGCCTCTCCTGATTGAAGTTTACAG-3
´5´-GGGGCGGCCGCGC(C/T)TTCAC(C/T)GAAATGATGGT-3

بررسی محصوالت  ،PCRدر ژل آگارز 1درصد و
بافر  )1X( TBEپس از افزودن  2میکرولیتر محلول
( Red safeمحصول شرکت  )Intronبرای رنگآمیزی،
با استفاده از دستگاه الکتروفورز (Bio-Rad, Mini-
 )sub® Cell GTبا ولتاژ ثابت  85ولت انجام شد.
نتایج با دستگاه  UVترانسلومیناتور ( ®uvidoc
 )Uvitecمشاهده و عکسبرداری شد.
همسانهسازی قطعات DNAی ناحیۀ  CPدر حامل
پالسمیدی

همسانهسازی ناحیۀ  CPبا استفاده از کیت
 PCR Cloning Kit #K1214محصول شرکت Thermo
 Scientificدر حامل  pTZ57R/Tو باکتری Escherichia
 coliسویۀ  DH5αبر پایۀ دستورالعمل شرکت سازنده
انجام گرفت .استخراج پالسمید نوترکیب از باکتری به
روش  (1979) Doly & Birnbiomانجام گرفت.
الکتروفورز نمونههای همسانهسازی شده ،پس از هضم
آنزیمی با استفاده از دو آنزیم برشی  EcoRIو HindIII
(محصول شرکت  ،)Fermentasبرای اطمینان از الحاق
InsTAclone

Primer
CP for
CP rev
OF
OR
NF
NR
CF
OR
PVY3TIM
PVNIBIP

محصول  PCRدر حامل در ژل آگارز 1درصد انجام شد.
محصوالت  PCRبا آغازگرهای مورد بررسی و ناحیۀ
همسانهسازیشده ،برای تعیین توالی از شرکت دنازیست
به شرکت  Macrogenکرة جنوبی فرستاده شدند.
بررسی فیلوژنتیکی جدایههای  PVYبر پایۀ توالی
پروتئین پوششی

ترادف  CPبهدستآمدة سه جدایۀ مورد بررسی در آغاز
با برنامۀ  Chromas, version 2.13بازبینی شد و سپس
با استفاده از برنامۀ  BLASTدر پایگاه اطالعاتی  NCBIبا
ترادف برخی از جدایههای  PVYموجود در GenBank
مقایسه شدند (جدول  .)2تجزیهوتحلیل ترادف
نوکلئوتیدی ،ترجمه این ترادف به ترادف اسیدآمینه،
مقایسۀ ژنگان جدایۀ مورد بررسی با دیگر جدایههای
 PVYثبتشده در بانک ژن و همردیفسازی چندگانه
ترادف نوکلئوتیدی و اسیدآمینه و بازسازی درخت
VectorNTI
تبارزایی (فیلوژنی) با نرمافزارهای
) Advance™ 11 (Invitrogenو  MEGA6.2.2انجام
شد .درخت تبارزایی با برنامۀ  MEGA6.2.2بر پایۀ روش
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) بهعنوان برون گروهGU724847( virus, WSMV
.استفاده شد

. تکرار رسم شد1000  باMaximum Likelihood, ML
Wheat streak mosaic در تحلیلهای تبارزایی از جدایۀ

 انتخابی در این پژوهشPVY  نام و رس شمار جدایههای.2 جدول
Table 2. Name of selected PVY isolates in this study and their accession number
Isolate
HAM-KA
KH-CH
KER-SO
AZA.TA.O.T
AZA.TA.O
FA.OG
KER-SA
KER-KER
KER.JI.NTN
KER.JI
ESF-CH
KER-LA
Boushehr
SYR-NB-16
D6
NIB-NTN
34/01
Linda
NZ
TU660

Accession No.
HM243477
HM243484
HM243483
HM243472
HM243471
HM243474
HM243481
HM243475
HM243480
HM243482
HM243473
HM243478
EF455803
AB270705
AB331515
AJ585342
AJ890342
AJ890345
AM268435
AY166866

country
Hamedan
Chenaran/Khorasan
Soghan/Kerman
Tabriz
Tabriz
Oghlid/Fars
Sardo/Kerman
Kerman
Jiroft
Jiroft
Isfahan
Lalezar/Kerman
Bushehr
Syria
Japan
Slovenia
Poland
Germany
New Zealand
Canada

Strain
W
W
W
W
W
W
O
NTN
NTN
NTN
NTN
NTN
C
NTN
NTN
NTN
NTN
NTN
NTN
NTN

Source Host
Potato
Potato
Potato
Tomato
Potato
Potato
Potato
Potato
Potato
Tomato
Potato
Potato
Eggpalnt
Potato
Potato
Tobacco
Tobacco
Potato

423-3
RRA-1
HN2
Thol
NJg
Mont
NE-11
CH605
Nnp
Son41
LYE84.2
Adgen
SASA 110
SCRI-O
SASA 61
OZ
SASA 207
L56
ID-1
OR-1
NC
WSMV

AY884982
AY884984
GQ200836
M95491
AY166867
AY884983
DQ157180
X997895
AF237963
AJ439544
AJ439545
AJ890348
AJ585195
AJ585196
AJ585198
EF026074
AJ584851
AY745492
DQ157178
DQ157179
DQ309028
GU724847

USA
USA
China
Hungary
Canada
USA
USA
Switzerland
Italy
France
Spain
France
England
England
England
USA
England
Canada
USA
USA
USA

NTN
NTN
NTN
NTN
N
N
N
N
C
C
C
C
O
O
O
O
W
W
W
W
Out group

Potato
Pepper
Nightshade
Tomato
Potato
Potato
Potato
Potato
Potato
Tobacco
Out group

 برخی نشانههای گزارششده از جمله.)et al., 2002
7Tu ایجاد بدشکلی برگ در سیبزمینی توسط دو جدایۀ
9Tu  ایجاد تیرگی رگبرگ در گوجهفرنگی توسط،9Tu و
 و ایجاد نشانههای موزاییک در گل تکمهای10Tu و
Hosseini ( برخالف نتایج بهدستآمده در دیگر پژوهشها
.)1) بود (شکلet al., 2012; Inoue-Nagata et al., 2001
 کهNTN  وN  سویههای،با توجه به پژوهشهای گذشته
قادر به ایجاد نشانههای بافتمردگی روی سیبزمینی
 روی سلمه تره نشانههایی ایجاد نمیکنند و،هستند
همچنین در برگهای تاتوره و گوجهفرنگی به ترتیب
 سبزردی و روشنی-باعث ایجاد نشانههای موزاییک
C  وO  درحالیکه سویههای. موزاییک میشوند-رگبرگ

نتایج و بحث
بررسی دامنۀ میزبانی جدایههای مورد بررسی

،بر پایۀ نتایج بهدستآمده در مورد تعیین دامنۀ میزبانی
 جدایههای مورد،از میان گیاهان آزمون مورد آزمایش
 تاتوره، گوجهفرنگی، در گیاهان سیبزمینیPVY بررسی
و فلفل افزایش شدند و نشانههای موضعی یا فراگیر
(سیستمیک) بهصورت موزاییک و سبزردی موضعی پس
از هفت تا نه روز پس از مایهزنی یا موزاییک خفیف تا
 تا14 شدید و در برخی موارد بافتمردگی فراگیر پس از
 روز پس از مایهزنی در گیاهان محک ایجاد شد16
 که همسان نشانههای مشاهده شده توسط،)3 (جدول
Boonham (  بودPVY دیگر جدایههای گزارششده برای
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باعث ظهور درجههای مختلفی از نشانههای موزاییک در
برگهای سیبزمینی و نشانههای لکۀ موضعی بافت مرده
و سبزرد در سلمه تره میشوند و در برگهای تاتوره و
گوجهفرنگی به ترتیب نشانههای موزاییک و موزاییک-
بدشکلی ایجاد میکنند ( ;Fakhrabad et al., 2012
.)Inoue-Nagata et al., 2001; Hosseini et al., 2012
در این آزمون در بیشتر گیاهان ،سه جدایۀ انتخابی
نشانههای همسانی ایجاد کردند .با توجه به ایجاد
نشانههای بافتمردگی در سیبزمینی و دیگر
نشانههای یادشده ،بهاحتمال این سه جدایه متعلق به
سویۀ  Nو یا  NTNهستند .یکی از گیاهان
جداسازیکنندة سویههای  NTNو  Nگیاه فلفل است
که تنها سویۀ  NTNمیتواند نشانههای فراگیر روی

فلفل ایجاد کند ( .)Singh et al., 2008در این پژوهش
جدایههای یادشده روی فلفل دو هفته پس از مایهزنی
نشانههای موزاییک ایجاد کردند .بنابراین بهنظر
میرسد که احتمال دارد جدایههای  9Tu ،7Tuو
 10Tuاز نظر دامنۀ میزبانی همسان با جدایههای سویۀ
 NTNباشند .با توجه به پژوهشهای گذشته تنها با
تکیه بر دامنۀ میزبانی نمیتوان نوع سویه را تشخیص
داد ،اما این آزمون در کنار دیگر روشهای مولکولی و
سرولوژیک میتواند برای تعیین قطعی سویۀ PVY
استفاده شود ( .)Moury et al., 2005برای اطمینان از
وجود ویروس  PVYدر میزبانهای مختلف از روش
داس االیزا و پادتنهای اختصاصی  PVYاستفاده شد
که تأییدکنندة مشاهدههای عینی بود.

جدول  .3نشانههای ایجادشده توسط جدایههای  PVYروی گونههای گیاهی انتخابی
Table 3. Symptoms induced by PVY isolates on selected plant species
Isolate
9Tu

10Tu

Indicator plants

7Tu

N, M
VB, M
M
M, NLL
CLL, M

N, M, Mf
VB, M
M
M, NLL
CLL, M

N,M,Mf
Mf, M
M
M, NLL
CLL, M

-

-

-

Mf, M

Mf, M

Mf, M

Solanaceae
Solanum tuberosum L.
Lycopersicum scullentum Mill.
Capsicum annuum L.
Datura stramonium L.
Datura metel L.
Chenopodiaceae
Chenopodium amaranticolor L.
Amaranthaceae
Gomphrena globosa L.

 :CLLلکۀ موضعی سبزرد :M ،موزاییک :Mf ،بدشکلی شدن :NLL ،لکۀ موضعی بافت مرده و  :Nبافتمردگی فراگیر :VB ،تیرگی رگبرگ.
CLL: chlorotic local lesion, M: mosaic, Mf: malformation, NLL: necrotic local lesion, N: necrosis, VB: vein banding.

C

B

A

E

D

شکل  .1نشانههای سه جدایۀ ایرانی  9Tu ،7Tuو  10Tuروی گیاهان مختلف )A :ایجاد بافتمردگی و بدشکلی توسط جدایۀ
روی سیبزمینی )B ،ایجاد نشانههای بافتمردگی جدایۀ  10Tuروی سیبزمینی )C ،ایجاد نشانههای موزاییک توسط جدایۀ 7Tu
روی سیبزمینی )D ،ایجاد نشانههای تیرگی رگبرگ توسط جدایۀ  9Tuروی گوجهفرنگی )E ،ایجاد نشانههای لکۀ موضعی بافت
مرده روی تاتوره توسط جدایۀ 10Tu
9Tu

Figure 1. Symptoms of three Iranian PVY isolates on plant species: A) necrosis and leaf distortion on potato caused by 9Tu
isolate, B) leaf distortion on potato caused by 10Tu isolate, C) mosaic on tomato caused by 7Tu isolate, D) vein banding
symptoms on tomato caused by 9Tu isolate, E) Necrotic local lesion on Datura stramonium L. caused by 10Tu isolate.
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تعیین وزن مولکولی پروتئین پوششی با استفاده از
روش SDS-PAGE

وزن پروتئین پوششی جدایههای  9Tu ،7Tuو  10Tuبا
استفاده از مارکرهای پروتئینی و رسم منحنی خط
رگرسیون ( )RFدر حدود  33و  31کیلودالتون برآورد
شد (شکلهای  2و  ،)3که با نتایج تحقیقات پیشین
.Huttinga & Mosch, 1974; Moghal & Francki,
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 )1976; Amer et al., 2004; Sabir, 2012همخوانی
داشت .علت احتمالی این پدیده که در برخی پوتی
ویروسهای دیگر هم گزارش شده است ،ایجاد تغییر
در نتیجۀ آنزیمهای پروتئولیتیک است .تمایل
پروتئینهای ویروسی به تجزیه شدن میتواند به
ویروس و یا میزبان بستگی داشته باشد ( & Huttinga
.)Mosch, 1974; Moghal & Francki, 1976

شکل  .2لکتروفورز پروتئینی پارتیکلهای جدایههای  9Tu ،10Tuو  7Tuدر ژل پلی اکریل آمید
 :Mنشانگر پروتئینی ( :ph ،)Thermo, 14.4kDa-116kDaگیاه سالم :pd ،گیاه آلوده
Figure 2. Electrophoresis of proteins from 10Tu, 9Tu and 7Tu particles in polyacrylamide gel
M: Molecular weight marker (Thermo, 14.4kDa-116kDa), ph: Healthy plant and pd: Infected plant

شکل  .3خط رگرسیون وزن پروتئین پوششی ( =RFحرکت نسبی باندها روی ژل)
)Figure 3. Linear regression line related to coat protein weight (RF = relative movement of bands in gel

تعیین سویۀ جدایههای  PVYبا استفاده از آغازگرهای
اختصاصی

با بررسی واکنش جدایههای  9Tu ،7Tuو  10Tuبا
آغازگرهای اختصاصی  CF/OR ،NF/NRو ،OF/OR
هر سه جدایۀ تنها قادر به افزایش ناحیۀ 609
جفتبازی با جفت آغازگر  OF/ORاختصاصی سویۀ O

بودند (شکل  .)4بنابراین توالی ناحیۀ انتهایی ژن
پروتئین پوششی این جدایهها همسان توالی جدایههای
سویۀ  Oاست .با توجه به اینکه توالی انتهای پروتئین
پوششی زیرگروههای  NTNو  Wدر اثر نوترکیبی ژنگان
از سویۀ  Oمنشأ میگیرند ( & Visser, 2012; Karasev
 .)Gray, 2013برای بررسی بیشتر از جفت آغازگر
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 PVY3TIM/PVNIBIPاختصاصی سویۀ  NTNنیز
استفاده شد و یک قطعۀ  1124جفت بازی از ناحیۀ
انتهای  3/سه جدایه افزایش شد (شکل  .)5با توجه به
افزایش جدایههای  9Tu ،7Tuو  10Tuبا آغازگر

اختصاصی  ،NTNاین جدایهها احتمال دارد متعلق به
سویۀ  NTNو یا  Wباشند .برای تعیین دقیق سویه
بایستی نواحی مختلف ژنگان توالییابی و با دیگر
توالیهای موجود در بانک ژن مقایسه شود.

شکل  .4نقوش الکتروفورزی محصوالت  PCRجدایههای  9Tu،7Tuو  10Tuبا آغازگرهای :M :NF/NR/OF/ OR/ CF
نشانگر 3،2،1 ،)Qiagen, 100bp DNA ladder( DNAبه ترتیب شامل نمونههای  9Tu ،7Tuو  10Tuبا آغازگرهای اختصاصی
 5 ،4 ،NF/NRو  9به ترتیب شامل نمونههای  9Tu ،7Tuو  10Tuبا آغازگرهای اختصاصی  OF/ORو  7 ،6و  8به ترتیب شامل
نمونههای  9Tu ،7Tuو  10Tuبا آغازگرهای اختصاصی  CF/ORاست
Figure 4. Electrophoresis pattern of PCR products of 10Tu, 9Tu and 7Tu isolates with NF/NR/OF/ OR/ CF primers.
M: DNA ladder (Qiagen, 100bp), 1, 2, 3: related to amplification of 7Tu, 9Tu, 10Tu isolates with NF/NR primer
pairs. 4, 5, 9: related to amplification of 7Tu, 9Tu and 10Tu isolates using OF/OR primer pairs. 6, 7, 8: related to
amplification of 7Tu, 9Tu and 10Tu using CF/OR primer pairs.

شکل  .5نقوش الکتروفورزی بهدستآمده از واکنش  PCRجدایههای  9Tu،7Tuو  10Tuبا آغازگرهای :PVY3TIM/PVNIBIP
 )Mنشانگر  )C- ،)Fermantase, O’GeneRuler 1 kb DNA Ladder( DNAکنترل منفی.
Figure 5. Electrophoresis pattern of PCR products of 10Tu, 9Tu and 7Tu isolates using PVY3TIM/PVNIBIP primer
pairs. M: DNA ladder (Fermantase, O’GeneRuler 1 kb DNA Ladder), C-: negative control.

بررسی توالی ناحیۀ CP

قطعههای افزایششده از هر دو سو توالییابی و آنگاه با
گزینۀ  Assembleبرنامۀ  VectorNTIترادف پروتئین
پوششی مونتاژ و تصحیح شد .ناحیۀ همپوشان با دیگر
توالیهای ثبتشده در بانک ژن توسط برنامۀ بالست
مقایسه شد که نتایج همسان انتظار نشاندهندة همانندی
باالی این جدایه با دیگر جدایههای  PVYثبتشده

داشت .سپس ترجمۀ توالی نوکلئوتیدی به توالی
اسیدآمینه با برنامۀ  VectorNTIانجام گرفت .توالی
نوکلئوتیدی جدایههای  9Tuو  10Tuبا یکدیگر به میزان
100درصد و با جدایۀ 99 7Tuدرصد همسانی دارند.
همانندی توالی نوکلئوتیدی ناحیۀ  CPجدایههای ،7Tu
 9Tuو  10Tuبا دیگر جدایهها  87تا  99درصد است که
بیشترین همانندی را با جدایههای ،L56 ،ID1 ،HN2
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 SCRI-O ،SASA207 ،OZ ،OR1و  SYR-NB-16و
کمترین همانندی را با جدایههای  KER-KERو NE-11
دارند .توالی آمینواسیدی سه جدایۀ مورد بررسی 100
درصد با هم همسانی دارد .درصد همانندی توالی
آمینواسیدی ناحیۀ  CPاین جدایهها با دیگر جدایهها 86
تا  99درصد است که بیشترین همانندی جدایههای
 9Tu ،10Tuو  7Tuبه ترتیب با جدایههای  NCو SYR-
 OZ ،NIBو  99( SYR-NIBدرصد) و کمترین همانندی
 10Tuبا  KER-KERو  KER-SAو دو جدایۀ دیگر با
 KER-KERو  KER-SAمشاهده میشود .در پژوهش
انجامشده توسط  (2012) Hosseini et al.دو موتیف
حفاظتشده ( GSTKKDAKQتوالی  )17-9و
( PNLNKEKEتوالی  )31-24در همۀ جدایههای ایرانی
انتخابی متعلق به سویههای  NTNو  Nجداشده از
سیبزمینی وجود داشت که در جدایههای متعلق به
سویۀ  Oدیده نمیشد .جدایههای  9Tu ،7Tuو 10Tu
بهجای این دو موتیف دارای موتیفهایی با توالی
 GSN(S)KKDARPو  SNLNKGKDهمسان با
جدایههای ایرانی متعلق به سویههای  Oو  Wگزارش
شده در پژوهش  (2012) Hosseini et al.و برخی دیگر
از جدایههای متعلق به سویۀ  NTNمانند  SYR-NBو
 HN2هستند .بنابراین به نظر میرسد به علت رخداد
نوترکیبی زیاد در ناحیۀ  ،CPاین ناحیه نمیتواند برای
جداسازی همۀ جدایههای متعلق به سویۀ  NTNو O
بهکار رود .از این نظر جدایههای ایرانی جداشده از شلغم
با جدایههای ایرانی جداشده از سیبزمینی متفاوت
هستند.
بهترین مدل برای رسم درخت تبارزایی برای توالی
نوکلئوتیدی و اسیدآمینه بنابر نتایج بهدستآمده از برنامۀ
 MEGA6به ترتیب مدل  Hasegawa-Kishino-Yanoو
 Jones-Taylor-Thorntonتعیین شد .برای رسم درخت
تبارزایی بر پایۀ توالی نوکلئوتیدی و اسیدآمینۀ ناحیۀ CP
جدایههای  PVYاز روش  MLاستفاده شد .در درخت
رسم شده بر پایۀ توالی نوکلئوتیدی ناحیۀ  ،CPجدایهها
به چهار گروه تقسیم شدند .در گروه یک جدایههای
 9Tu ،7Tuو  10Tuدر کنار دو جدایۀ آسیایی (جدایههای
 HN2و  SYR-NBبه ترتیب از چین و سوریه) متعلق به
سویۀ  ، NTNجدایههای سویۀ  Oو جدایههای سویۀ W
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جداشده از ایران و دیگر نقاط جهان که در زیرگروههای
جداگانه جای گرفتند ،دیده میشوند .در گروه دوم
جدایههای متعلق به سویۀ  Cو در گروه سوم جدایههای
متعلق به سویۀ  Nو  NA/NTNقرار دارند .در درخت
تبارزایی رسمشده بر پایۀ توالی اسیدآمینه نیز چنین
تقسیمبندی مشاهده میشود (شکل  .)6اما به علت
حفاظتشدگی زیاد ،دو گروه اول و دوم در یک گروه با
هم ادغام میشوند و جدایههای سویۀ  Cدر کنار
جدایههای  O ،Wو چند جدایۀ  NTNآسیایی قرار
میگیرند.
ID-1
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HN2
SYR-NB-16
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L56
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51
51

65

9Tu
10Tu
Group 1

95
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61

SASA110
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LYE84.2
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NNp
85

SON41
KER.SA
KER.JI
ESF.CH
NIB-NTN
34/01
12-94
423-3
KER.JI.NTN
Linda
KER.LA
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79

Thol
CPT5
KER.KER
CH605

68
74

NZ
Mont
NE-11
TU660
NJg

92

D6
RRA-1
SASA61

63
53

WSMV

شکل  .6درخت تبارزایی رسمشده بر پایۀ مقایسۀ توالی
اسیدآمینۀ ناحیۀ  CPجدایههای  9Tu ،7Tuو  10Tuبا
برخی جدایههای  PVYبه روش .ML
Figure 6. Phylogenetic tree constructed based on
amino acid sequences of coat protein region of 7Tu,
9Tu and 10Tu isolates in comparison with some of
the PVY isolates using ML method.

...  بررسی سه جدایۀ ویروس وای سیبزمینی جداشده از:ذبیحی و همکاران

وای سیبزمینی ثابت شد و با استفاده از روش
 کیلودالتونی31  و33  و مشاهده دو قطعۀSDS-PAGE
 تأییدPVY÷  وجود ویروس،از پروتئین پوششی ویروس
 در ادامه با استفاده از گیاهان آزمون و آغازگرهای.شد
10Tu  و9Tu ،7Tu  نوع سویۀ جدایههای،اختصاصی
 شوشتر و شوش،جداشده از شهرستانهای دزفول
 درنهایت. تعیین شدW  وNTN همسان سویههای
CP بررسی توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی نواحی
 و مقایسۀ آن با دیگر10Tu  و9Tu ،7Tu جدایههای
جدایههای برداشتشده از بانک ژن نشان داد که هر سه
 همسان جدایههای متعلقCP جدایه از نظر توالی ناحیۀ
 بنابر نتایج بهدستآمده از. هستندW  وNTN به سویۀ
آغازگرهای اختصاصی و بررسی نواحی مختلف هر سه
 جنس،جدایۀ مورد بررسی متعلق به خانوادة پوتیویریده
. هستندW  و یاNTN  و گروهPVY
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به نظر میرسد تنها با تکیه بر نتایج بهدستآمده از
 را تعیینPVY یک ناحیه نمیتوان با قاطعیت سویۀ
 برای اطمینان بیشتر بایستی نواحی بیشتری از.کرد
 شبیه بهCP  از نظر توالی.ژنگان توالییابی شود
 بنابراین با توجه. هستندW  وNTN جدایههای سویۀ
به نتایج بهدستآمده از بررسی نواحی مختلف به نظر
میرسد هر سه جدایۀ انتخابی در این پژوهش متعلق
. استW  و یاNTN به سویۀ
نتیجهگیری کلی

 و پادتنDAS-ELISA در این پژوهش با روش
 ویروس یادشده از کشتزارهای استان،PVY اختصاصی
خوزستان که از مناطق مهم کشت شلغم است ردیابی
 با استفاده ازRT-PCR  در آزمون.و جداسازی شد
 حضور ویروسPVY آغازگرهای اختصاصی جنس
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