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چکیده
 کشت رقمهای مقاوم بهترین راه.( از مزارع کلزا بهطور گسترده گزارش شده استTurnip mosaic virus, TuMV) ویروس موزاییک شلغم
 بااینوجود گیاهان مقاوم به یک ویروس در آلودگی همزمان با سایر ویروسها ممکن است مقاومت خود را.کنترل بیماریهای ویروسی است
) وCucumber mosaic virus, CMV(  با ویروس موزاییک خیار،TuMV  ازاینرو در پژوهش حاضر تأثیر آلودگی مخلوط.از دست بدهند
) و یک الین کلزای تراریخته از9 ( روی مقاومت یک رقم متحمل کلزا (کرجCauliflower mosaic virus, CaMV) ویروس موزاییک کلمگل
 مایهزنی گیاهان به روش مکانیکی. در شرایط گلخانه بررسی شدTuMV دارای سازۀ سنجاق سری با مقاومت باال در برابرRGS003 رقم بهارۀ
 وTuMV  نتایج این پژوهش نشان دادند آلودگی همزمان. نیمهکمی انجام گرفتRT-PCR  با استفاده از روشTuMV و ارزیابی غلظت نسبی
 درTuMV  نیمه کمی نیز اختالف معنیداری در غلظتRT-PCR  نتایج. نداردTuMV  تأثیری روی مقاومت کلزای تراریخته مقاوم بهCaMV
 قادر به غلبه بر مقاومت گیاهان کلزای تراریخته در برابرCMV  وTuMV  درحالیکه برهمکنش همافزایی بین. نشان ندادندCaMV حضور
 درحالیکه در رقم، افزایش یافتCMV  در گیاه تراریخته در حضورTuMV  نیمه کمی نیز نشان دادند غلظتRT-PCR  نتایج. شدTuMV
 الزم است سازهای طراحی شودTuMV  بنابراین برای معرفی گیاهان تراریخته مقاوم به. قرار نگرفتCMV تحت تأثیرTuMV  غلظت9 کرج
. مقاوم شوندCMV  وTuMV که گیاه تراریخته همزمان به
.Brassica napus ،RNA  سرکوب خاموشی، برهمکنش ویروسها:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Turnip mosaic virus (TuMV) has frequently been reported from canola fields. Cultivation of resistant varieties is the
best method to control viral diseases. However, plants that are resistant to a virus may lose their resistance in coinfection with other viruses. Therefore, in the present study the effect of mixed infection of TuMV with Cucumber
mosaic virus (CMV) and Cauliflower mosaic virus (CaMV) on the resistance of a tolerant canola cultivar (Karaj 3)
and a transgenic canola of RGS003 spring variety with hairpin construct and high resistance to TuMV was
investigated under greenhouse conditions. Canola plants were inoculated mechanically and then, relative TuMV
content was assayed by semi-quantitative RT-PCR. Results demonstrated that mixed infection of TuMV and CaMV
did not affect the resistance of transgenic canola plants against TuMV. Also, there was not any significant difference
in TuMV content in the presence of CaMV. However, synergistic interaction between TuMV and CMV could
overcome the resistance of canola plants to TuMV. The result of semi-quantitative RT-PCR indicated that TuMV
accumulation was enhanced in the presence of CMV in transgenic plants, whereas TuMV levels were not affected by
co-infection with CMV in Karaj 3. Therefore, it is concluded that for the introduction of TuMV-resistant transgenic
plants, it is necessary to design a construct that the resulting transgenic plants would also be resistant to CMV
simultaneously.
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مقدمه
کلزا ( )Brassica napus L.یکی از اعضای خانوادة
 Brassicaceaeو یکی از مهمترین منابع روغن گیاهی
در جهان است ) .(Banuelos et al., 2002بیماریهای
ویروسی کلزا ساالنه خسارتهای کمی و کیفی باالیی
به این محصول مهم کشاورزی وارد میکنند .ویروس
موزاییک شلغم ) (Turnip mosaic virus, TuMVیکی
از شایعترین این عوامل است که انتشاری جهانی دارد
( .)Walsh & Jenner, 2002ایجاد و معرفی گیاهان
مقاوم به ویروس از مؤثرترین و اقتصادیترین راههای
کنترل بیماریهای ویروسی گیاهان است .خاموشی
 RNAیا خاموشی ژن پس از رونویسی (Post-
 )Transcriptional Gene Silencing, PTGSبهعنوان
یک سازوکار دفاعی علیه نوکلئیک اسید خارجی عمل
میکند و یکی از انواع مقاومت برگرفته از بیمارگر
است ( .)Dougherty et al., 1994فرآیند خاموشی بعد
از رونویسی از طریق تولید RNAهای دوال شروع
میشود و با مقاومت باالیی در برابر ویروسها همراه
است .گیاهان تراریختۀ بیانکنندة  RNAدوال به شکل
سنجاق سری تا  35درصد بازدهی در خاموشی ژن
نشان دادهاند ( .)Smith et al., 2000این روش در
تولید گیاهان کلزا مقاوم به  TuMVنیز موفق بوده
است (.)Jafari et al., in press
آلودگی همزمان دو یا چند ویروس در گیاه یک
پدیدة معمول و رایج است که در بعضی از موارد منجر به
تشدید عالئم میشود .عالوه بر این آلودگی توأم ممکن
است بر غلظت ویروسهای آلودهکننده تأثیر بگذارد
( .)Syller, 2012ویروس موزاییک خیار ( Cucumber
 )mosaic virus, CMVقادر به آلوده کردن طیف وسیعی
از محصوالت زراعی مهم است و به دلیل خسارات
اقتصادی فراوان و پراکنش جهانی بهمثابه یکی از
مهمترین ویروسهای آلودهکننده گیاهان شناخته شده
است ( .)Palukaitis & García-Arenal, 2003برهمکنش
همافزایی بین  CMVو پوتیویروسها گزارش شده است،
بهعنوانمثال آلودگی همزمان  TuMVو  CMVدر
گیاهان  Nicotiana benthamianaبه افزایش شدت
عالئم منجر شده است (.)Takeshita et al., 2012
بهعالوه آلودگی توأم  CMVبا سایر ویروسهای گیاهی

در اغلب موارد منجر به شکست مقاومت گیاهان و وقوع
بسیاری از بیماریهای مهم ویروسی در گیاهان شده
است .بهعنوانمثال گزارش شده است آلودگی همزمان
 CMVو ویروس پیسک فلفل ( Pepper mottle virus,
 ،)PepMoVمنجر به شکسته شدن مقاومت یک رقم
مقاوم فلفل در برابر  PepMoVشده است ( & Guerini
 .)Murphy, 1999شکسته شدن مقاومت گیاهان
آرابیدوپسیس تراریخته مقاوم به  TuMVدر اثر آلودگی
با  CMVنیز گزارش شده است (.)Nomura et al., 2014
بر اساس آزمایشهای سرولوژیکی و بیولوژیکی
وجود ویروسهای موزاییک شلغم ،زردی غربی چغندر
( ،)Beet western yellow virus, BWYVموزاییک
کلمگل )،(Cauliflower mosaic virus, CaMV
پژمردگی لکهای گوجهفرنگی ( Tomato spotted wilt
 )virus, TSWVو موزاییک خیار از گیاه کلزا از ایران
گزارش شده است ( Shahraeen et al., 2003; Zahedi
 .)Tabarestani et al., 2010ازاینرو ،بررسی واکنش
گیاهان مقاوم معرفیشده برای یکی از ویروسهای
فوق ،نسبت به سایر ویروسها ضروری است .هدف از
انجام پژوهش حاضر بررسی پایداری مقاومت طبیعی و
برگرفته از بیمارگر گیاهان کلزا به  TuMVدر آلودگی
توأم با  CMVو  CaMVاست.
مواد و روشها
رقمهای کلزا

در این پژوهش الین  hp-7بهعنوان کلزای تراریخته از
رقم بهارة  RGS003دارای سازة سنجاق سری با
مقاومت باال در برابر ،)Jafari et al., in press( TuMV
رقم ( RGS003غیر تراریخته) بهعنوان رقم حساس و
رقم کرج  9بهعنوان گیاه غیر تراریخته متحمل به
 )Jafari et al., 2016( TuMVاستفاده شدند .بذر
رقمهای  RGS003و کرج  9از مرکز تحقیقات دانههای

روغنی کشور تهیه شدند.
منابع ویروسی

منشأ جدایه ویروس موزاییک شلغم خالصشده از گیاه
 Brassica chinensisبا رسشمار  Ku535893و منشأ
ویروس موزاییک کلمگل شامل همسانۀ عفونتزای
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جدایۀ  CM1841به نام ( pCa122
 )1991با رس شمار  V00140بود .بهمنظور فعالسازی
این دو ویروس برگهای آلوده در بافر فسفات 5/1
موالر و  pH 1/4عصاره گیری و با پودر کربوراندوم به
برگهای شلغم مایهزنی شدند .در این پژ.هش از
ویروس موزاییک خیار جدایه فارس (اهدایی مرکز
تحقیقات ویروسشناسی گیاهی ،دانشگاه شیراز)
استفاده شد .جهت فعالسازی این ویروس ،برگهای
آلوده به کدو مایهزنی شدند ،بعد از هفت روز عالئم
سیستمیک ظاهر و آلودگی ویروسی تأیید شدند.
Anderson et al.,

گزینش گیاهان تراریختۀ الین T1

بذرهای حاصل از گیاهان تراریختۀ الین  ،T0در
گلدانهای پالستیکی کاشته و در گلخانه در دمای 20
درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .بهمنظور گزینش
گیاهان تراریخته از غیر تراریخته ،گیاهان الین  T1در
مرحلۀ  9-0برگی با عصارة برگهای گیاهان آلوده به
 TuMVمایهزنی شدند و با استفاده از سامانۀ نمرهدهی
 )Jafari et al., 2016( 5-1شدت عالئم بیماری ثبت
شد .عالوه بر این از علفکش فسفینوتریسین (با نام
تجاری باستا) بهعنوان گزینشگر انتخابی گیاهان
تراریخته از غیر تراریخته استفاده شد .در این آزمون
با استفاده از گوش پاککن سطح برگ گیاهان در
مرحلۀ رشدی با ارتفاع  25-95سانتیمتری با آخرین
رقت علفکش باستا ( 5/1میلیگرم ماده مؤثره بر
میلیلیتر) که باعث بروز نکروز در برگهای کلزا
میشود ،تیمار شدند ( .)Jafari et al., in pressواکنش
گیاهان در برابر علفکش  9-0روز بعد ثبت شد.
بذرهای حاصل از گیاهان  T1نیز بهمنظور اثبات
تراریخته بودن والدشان روی محیط کشت حاوی
علفکش باستا به میزان  15میلیگرم مادة مؤثره در
لیتر قرار داده شدند .گزینش گیاهان تراریخته از غیر
تراریخته  20-95روز بعد از کشت بذرها انجام گرفت.
استخراج  DNAو آزمون PCR

استخراج  DNAاز گیاهان الین  T1با استفاده از
روش  )Doyle, 1987( CTABانجام شد .بعد از
استخراج  ،DNAسازة انتقالیافته به  DNAگیاه با
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استفاده از آزمون  PCRشناسایی شد .برای این منظور
از آغازگرهای  CP-130-Fو  CP-130-Rاستفاده شد
( .)Jafari et al., in pressآزمون  PCRبا استفاده از
کیت تجاری ) Taq master mix (2Xشرکت
 Ampliconو طبق دستورالعمل آن در دستگاه
ترموسایکلر )SensQuest thermocycler (Germany
انجام شد .برنامۀ  PCRشامل واسرشت سازی اولیه به
مدت چهار دقیقه در  34درجۀ سلسیوس و سپس 90
چرخه شامل  34درجۀ سلسیوس به مدت یک دقیقه،
 01درجۀ سلسیوس به مدت  45ثانیه و  12درجۀ
سلسیوس به مدت یک دقیقه و گسترش نهایی در
دمای  12درجۀ سلسیوس به مدت پنج دقیقه بود.
کاشت بذرها و اجرای آزمایش در شرایط گلخانه

بذرهای حاصل از گیاهان تراریختۀ الین  T1و بذرهای
گیاهان غیر تراریختۀ رقمهای کرج  9و  RGS003در
گلدانهای پالستیکی کشت و در گلخانه در دمای 20
درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .آزمایش بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 10
تکرار اجرا شد .تیمارها در هر آزمایش عبارت بودند از:
مایهزنی با جدایۀ  ،CMVمایهزنی با جدایۀ ،TuMV
مایهزنی با جدایۀ  ،CaMVمایهزنی با جدایههای
 CMVو  TuMVبهصورت همزمان ،ابتدا مایهزنی با
جدایۀ  CMVو پنج روز بعد جدایۀ  ،TuMVابتدا
مایهزنی با جدایۀ  TuMVو پنج روز بعد جدایۀ ،CMV
مایهزنی با جدایههای  TuMVو  CaMVبهصورت
همزمان ،مایهزنی با جدایههای  CMVو CaMV
بهصورت همزمان ،مایهزنی با جدایههای CMV ،TuMV
و  CaMVبهصورت همزمان و تیمار آخر شاهد تیمار شده
با بافر .زمانی که گیاهچهها به مرحلۀ  9-0برگی رسیدند
تحت تیمارهای یادشده مایهزنی شدند .بعد از مایهزنی،
گیاهان در میانگین دمای  13±1درجۀ سلسیوس
نگهداری شدند .روند توسعه عالئم بیماری از زمان
مایهزنی ویروس تا زمان بهبود گیاهان بررسی و تغییرات
ایجادشده در مقایسه با شاهد هر رقم ثبت شد .از
دادههای نمرهدهی که در چهارمین هفته بعد از مایهزنی
یادداشتبرداری شده بودند برای تجزیهوتحلیل آماری
استفاده شد .آزمایش دو بار تکرار شد.
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ارزیابی غلظت نسبی  TuMVبا استفاده از روش
 RT-PCRنیمهکمی

پانزده روز بعد از مایهزنی از برگهای فوقانی گیاهان
بهمنظور استخراج  RNAنمونهبرداری شد .استخراج
 RNAبه روش  )Doyle, 1987( CTABانجام شد .با
استفاده از دستگاه نانودراپ کمیت و کیفیت RNA
استخراجشده برای هر نمونه تعیین شد .ساخت
 cDNAبا استفاده از کیت HyperScript RT premix
) (GeneAll, South Koreaطبق دستورالعمل کیت
انجام شد .غلظت نسبی  TuMVبا آزمون PCR
بهصورت نیمه کمی با استفاده از جفت آغازگرهای
تکثیرکننده بخشی از ژن پروتئین پوششی TuMV
( )Sanchez et al., 2003و جفت آغازگرهای 18S
( )Faria et al., 2006در دو تکرار ارزیابی شد .برنامه
تکثیری بهصورت واسرشت سازی اولیه به مدت چهار
دقیقه در  30درجۀ سلسیوس و سپس  21چرخه
شامل  34درجۀ سلسیوس به مدت  25ثانیه00/0 ،
درجۀ سلسیوس به مدت 95ثانیه و  12درجۀ
سلسیوس به مدت یک دقیقه و گسترش نهایی در
دمای  12درجۀ سلسیوس به مدت  0دقیقه بود .برای
کمی کردن ژل از نرمافزار  TotalLabاستفاده شد.
تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیهوتحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار
) (9.1انجام شد .جهت مقایسه میانگینها از آزمون
کمترین اختالف معنیدار ) (LSDدر سطح احتمال
پنج درصد استفاده شد.
SAS

نتایج و بحث
نتایج حاصل از ارزیابی عالئم نشان دادند رقم
( RGS003غیر تراریخته) بهعنوان رقم حساس کلزا که
در برابر آلودگی  TuMVعالئم شدید نشان میدهد ،در
اثر آلودگی توأم  TuMVو  CMVعالئم را شدیدتر
نشان داده و گیاه دچار کاهش رشد بیشتری میشود
(شکل  1و جدول  .)1این در حالی است که بعد از
مایهزنی بوتههای کلزا بهصورت انفرادی با ،CMV
منحصراً لکههای کلروتیک خفیف روی برگهای میانی
ظاهر شد .ازآنجاییکه در آلودگی توأم  CMVو

 TuMVعالئم متفاوتی نسبت به آلودگی انفرادی با
 TuMVظاهر شد ،شاخص جدید با نمرة  3تحت
عنوان کاهش رشد شدید و بدشکلی برگها به سامانۀ
نمرهدهی  5-1اضافه شد .بسیاری از برهمکنشهای
همافزایی که تاکنون گزارش شدهاند نتیجه سرکوب
سازوکار دفاعی میزبان توسط یکی از ویروسها است.
در مورد  CMVپروتئین  2bدر خلق این رابطه
همافزایی نقش دارد ( Siddiqui et al., 2011; Ryang
 .)et al., 2004پروتئین  2bویروس موزاییک خیار
عالوه بر اینکه در حرکت راه دور و بیماریزایی ویروس
نقش مهمی دارد ،سرکوبگر خاموشی  RNAنیز است و
در کاهش siRNAها نقش دارد (.)Ding et al., 1994
هرچند در گیاه آرابیدوپسیس  CMVو ویروس
چروکیدگی شلغم ()Turnip crinkle virus, TCV
رابطۀ آنتاگونیستی دارند (.)Li et al., 2016
نتایج پژوهش حاضر نیز نشان دادند گیاهان رقم
کرج  9در هر سه حالت مایهزنی ( CMVو TuMV
همزمان ،ابتدا  CMVو پنج روز بعد  ،TuMVابتدا
 TuMVو پنج روز بعد  )CMVمقاومت خود را در
برابر  TuMVاز دست دادند .در حالتی که گیاهان ابتدا
با  CMVو پنج روز بعد با  TuMVمایهزنی شدند
عالئم با شدت بیشتری نمایان شدند (جدول  .)1در
حقیقت یک زمان مشخصی نیاز است تا تجمع ویروس
به حدی برسد که بتواند با مقاومت میزبان مقابله کند
( .)García-Cano et al., 2006در گیاه Capsicum
 annuum cv. Avelarمقاوم به  ،PepMoVدر اثر
آلودگی  CMVمحدودیت حرکت  PepMoVتسهیل
میشود و میتواند بافتهای جوان را بهطور
سیستمیک آلوده کند (.)Guerini & Murphy, 1999
در این پژوهش نیز مشخص شد  CMVقادر به
سرکوب کردن خاموشی  RNAدر گیاهان تراریختۀ
مقاوم به  TuMVبود و  TuMVفرصت آلوده کردن
برگهای جوان را به دست آورده است .بنابراین به نظر
میرسد پروتئین  2bدر شکسته شدن مقاومت گیاهان
تراریخته نقش داشته باشد ،این پروتئین از طریق
تداخل در حرکت سیگنالهای خاموشی ،میتواند
 PTGSرا سرکوب کند .پروتئین  2bدر گیاهان
تراریختۀ  Nicotiana tabacumنیز بهعنوان سرکوبگر
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( Guo & Ding,

خاموشی ناشی از سنس عمل میکند
 .)2002هرچند مقاومتهای ناشی از RNAهای دوال
در ایجاد گیاهان مقاوم به ویروس بسیار مؤثرتر است،
بااینحال گزارش شده است  CMVقادر به سرکوب
کردن خاموشی  RNAاز طریق سازة سنجاق سری در
گیاهان تراریختۀ مقاوم به ویروس وای سیبزمینی
( )Potato virus Y, PVYاست (.)Mitter et al., 2003
بعد از آلودگی  ،CMVخاموشی  RNAاغلب در
بافتهای انتهایی و برگهای جوان سرکوب میشود ،در
حقیقت پروتئین  2bاز انتشار سیگنال خاموشی  RNAدر
قسمتهای در حال رشد ممانعت میکند ( Nomura et
 .)al., 2014این پروتئین تأثیری بر بافتهایی که PTGS
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مستقر شده است ندارد و از آغاز آن در برگهای جدید
ممانعت میکند (.)Li et al., 1999
نتایج بررسی اخیر نیز نشان دادند گیاهان مایهزنی
شده با تیمار ابتدا  TuMVو پنج روز بعد  CMVبهطور
معنیدار کمتر از گیاهان مایهزنیشده با تیمار ابتدا
 CMVو پنج روز بعد  TuMVمقاومت خود را از دست
دادند (جدول  .)1بنابراین ترتیب مایهزنی این دو
ویروس در میزان شکسته شدن مقاومت اهمیت دارد.
در گیاهان توتون بیانکنندة RNAهای دوال مقاوم به
 ،PVYهرچه فاصله بین مایهزنی  CMVو PVY
بیشتر میشود گیاهان حساسیت بیشتری نشان
میدهند (.)Mitter et al., 2003

شکل  .1عالئم ظاهرشده روی گیاهان کلزا در اثر مایهزنی مکانیکی  TuMVبهتنهایی و همزمان با  CMVدر مقایسه با گیاه شاهد
مایهزنی شده با بافر فسفات ( d ،c ،b ،a .)Mockو  :eرقم کرج  i ،h ،g ،f .9و  :jرقم ( RGS003غیر تراریخته) n ،m ،l ،k .و  :oرقم
( RGS003تراریخته)
Figure 1. Symptoms appeared on canola plants by mechanical inoculation with TuMV and co-inoculation with
TuMV and CMV in comparison with control plants inoculated with phosphate buffer (Mock). a, b, c, d, e: Karaj 3. f,
)g, h, i, j: RGS003 (non-transgenic). k, l, m, n, o: RGS003 (transgenic

جدول  .1مقایسۀ میانگین غلظت نسبی  TuMVدر آلودگی انفرادی و همزمان با  CMVو  CaMVپانزده روز بعد از مایهزنی در
گیاه کلزا
Table 1. Means comparison of relative TuMV content in single infection and simultaneous infection with CMV and
CaMV, 15 days after inoculation of canola plants
)RGS003 (transgenic
1.00a
1.01a
0.54b
0.55b

)RGS003 (non-transgenic
1.00a
1.03a
1.02a
0.98a

Karaj 3
1.00a
1.04a
1.01a
1.01a

Plants inoculated with
TuMV
TuMV and CMV on the same day
TuMV and CaMV on the same day
TuMV, CaMV and CMV on the same day

میانگینهایی که با حروف مشابه نشان داده شدهاند ،در سطح  0درصد اختالف معنیدار ندارند.
Means indicated by same letters are not significantly different at 5% level.
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ویروس موزاییک کلمگل یکی دیگر از ویروسهایی
است که آلودگی آن همراه با  TuMVو  CMVبهکرات
گزارش شده است ( .)Shahraeen et al., 2003بنابراین
در پژوهش حاضر تأثیر آلودگی توأم  CaMVبا CMV
و  TuMVبر مقاومت گیاه کلزا بررسی شد .نتایج نشان
دادند آلودگی همزمان  CaMVو  TuMVتأثیری بر
مقاومت گیاهان تراریخته و رقم کرج  9نداشت.
همچنین آلودگی همزمان  CMVو  CaMVنیز تأثیری
بر شدت عالئم ایجادشده در گیاه کلزا نداشت .در
گزارشهای دیگری نیز نشان داده شده است  CaMVو
 TuMVرابطه همافزایی با یکدیگر ندارند
( Ghasemzadeh & Shams-Bakhsh, 2016; Martín
 .)& Elena, 2009بااینحال در گیاه کلمگل رابطه
همافزایی بین  CaMVو ویروس لکه حلقوی سیاه کلم
()Cabbage black ring spot virus, CBRSV
مشاهده شده است ( .)Broadbent, 2015نتایج
پژوهشها نیز نشان دادهاند نوع برهمکنش  CaMVبا
سایر ویروسها به جدایه این ویروس بستگی دارد ( Hii
 .)et al., 2002یکی از دالیل تفاوت برهمکنش CMV
و  TuMVبا برهمکنش  CaMVو  TuMVدر گیاه کلزا
میتواند تفاوت سرکوبگر خاموشی  2bو  P6و نحوة
تأثیرشان بر سازوکار دفاعی گیاه میزبان باشد.
نتایج حاصل از کمیکردن شدت باندها با استفاده
از نرمافزار  TotalLabنشان دادند غلظت نسبی
 TuMVدر آلودگی همزمان  TuMVو  CMVدر دو

رقم کرج  9و ( RGS003غیر تراریخته) تفاوت
معنیداری نسبت به آلودگی انفرادی با  TuMVنداشت
(شکل  2و جدول  .)2در بسیاری از برهمکنشهای
همافزایی که یک پوتیویروس درگیر است ،افزایش
قابلتوجهی در تجمع غیر پوتیویروس گزارش شده
است؛ بدون اینکه تجمع پوتیویروس تغییر کند
(.)Bance, 1991; Hamilton & Dodds, 1970
بنابراین افزایش شدت عالئم احتماالً به دلیل افزایش
غلظت  CMVبوده است ،بهطوریکه در اثر آلودگی
توأم  CMVو  ،TuMVتسهیل حرکت  CMVاز
کوتیلدونها به سمت برگهای باالیی باعث افزایش
چشمگیری در تجمع  CMVمیشود ( & Sano
 .)Kojima, 1989در گیاه تراریخته غلظت نسبی
 TuMVدر آلودگی همزمان  TuMVو  CMVبهطور
معنیداری افزایش یافت (جدول  .)2این نتیجه با نتایج
بسیاری از گزارشها منطبق است که نشان دادهاند در
گیاهان تراریخته در اثر آلودگی  ،CMVمیزان ویروسی
که گیاه به آن مقاوم بوده افزایش مییابد ( Mitter et
.al., 2003; Mitter et al., 2001; Simon-Mateo et
 .)al., 2003نتایج  RT-PCRنیمه کمی نیز تأییدکنندة
عدم وجود برهمکنش بین  TuMVو  CaMVبودند
بهطوریکه در هیچیک از رقمهای کرج  9و RGS003
(تراریخته و غیر تراریخته) تفاوت معنیداری در غلظت
نسبی  TuMVدر آلودگی همزمان با  CaMVنسبت به
آلودگی انفرادی این ویروس مشاهده نشد (جدول .)1

شکل  .2نقوش الکتروفورزی محصول  RT-PCRنیمه کمی در ژل آگارز یک درصد ،باند  319جفت بازی حاصل از آغازگرهای
تکثیرکنندة بخشی از ژن پروتئین پوششی  TuMVو باند  405جفت بازی حاصل از آغازگرهای  b ،a .18Sو  :cبهترتیب گیاهان
( RGS003تراریخته)( RGS003 ،غیر تراریخته) و کرج  :1 .9آلودگی انفرادی  :2 .TuMVآلودگی همزمان  TuMVو :9 .CaMV
آلودگی همزمان  TuMVو  :4 .CMVآلودگی همزمان  CaMV ،TuMVو .CMV
Figure 2. Electrophoresis pattern of semiquantitative RT-PCR products in 1% agarose gel, 986 bp band is the result
of primers that reproduce part of coat protein gene of TuMV and 450 bp band is the result of 18S primers. a, b, c:
RGS003 (transgenic), RGS003 (non-transgenic) and Karaj 3 respectively. 1: infection of TuMV. 2: co-infection of
TuMV and CaMV. 3: co-infection of TuMV and CMV. 4: co- infection of TuMV, CaMV and CMV.
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جدول  .2مقایسۀ میانگین درصد بهبودی و شاخص شدت عالئم  TuMVدر آلودگی انفرادی و توأم با  CMVو  CaMVبهترتیب
پنج و چهار هفته بعد از مایهزنی گیاهان کلزا
Table 2. Means comparison of the percentage of recovery and severity index of TuMV symptoms in individual and
mixed infection with CMV and CaMV, five and four weeks after inoculation of canola plants, respectively
)recovery of TuMV symptoms (%
RGS003
RGS003
Karaj 3
)(non-transgenic) (transgenic
44.28bcd
49.04b
62.22a
8.33ij
24.83fg
38.90cde
10.83ij
25.74fg
40.95cd
3.33j
14.48hi
31.11ef
41.28bcd
46.63bc
60.74a
7.03ij
18.88gh
38.42de
-

severity index of TuMV symptoms
RGS003
RGS003
Karaj 3
)(non-transgenic) (transgenic
2.43h
6.23fg
2.46h
8.06abc
7.66bc
6.56ef
7.43cd
6.73def
5.53g
8.63a
8.33ab
7.36cde
2.36h
6.10fg
2.60h
7.93abc
7.46cd
6.53ef
0.0i
0.0i
0.0i

Plants inoculated with
TuMV
TuMV and CMV on the same day
CMV 5 days after TuMV
TuMV 5 days after CMV
TuMV and CaMV on the same day
TuMV, CaMV and CMV on the same day
phosphate buffer

میانگینهایی که با حروف مشابه نشان داده شدهاند ،در سطح  0درصد اختالف معنیدار ندارند.
Means indicated by same letters are not significantly different at 5% level.

نتایج حاصل از این پژوهش نیز نشان دادند درصد
بهبودی گیاهان تراریخته در آلودگی توأم  CMVو
 TuMVبهطور معنیدار بیشتر از گیاهان غیر تراریخته
است (جدول  .)2احتماالً در گیاهان تراریخته فعالیت
دفاعی  PTGSتداوم داشته و تنها میزان آن کاهش
یافته است .گزارش شده است مقاومت گیاهان
تراریخته بیانکنندة RNAهای دوال مقاوم به ،PVY
در اثر مایهزنی  CMVتنها بهصورت موقت شکسته
میشود و از بهبودی گیاهان جلوگیری نمیکند .در
حقیقت در گیاهان تراریخته RNAهای دوال یک
فاکتور دفاعی اضافی را فراهم کرده و به بهبودی منجر
میشود ( .)Mitter et al., 2003در مقابل در پژوهش
دیگری سرکوب مقاومت ناشی از پروتئین پوششی
گیاهان تراریختۀ مقاوم به ویروس ای سیبزمینی
) Potato virus A (PVAدر اثر آلودگی  PVYبه
بهبودی منجر نشد و گیاهان همچنان آلودگی  PVAرا
نشان دادند (.)Savenkov & Valkonen, 2001
نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر حاکی از این هستند که آلودگی توأم
 CMVو  TuMVدر گیاهان غیر تراریختۀ حساس
( )RGS003و متحمل (کرج  )9کلزا بدون افزایش غلظت
 TuMVمیتواند به افزایش شدت عالئم  TuMVمنجر

شود و به گیاهان کلزا خسارت وارد کند و باعث کاهش
عملکرد کلزا شود .بنابراین نتایج این پژوهش از دیدگاه
اپیدمیولوژی دارای اهمیت بسزایی هستند .این در حالی
است که آلودگی توأم  TuMVو  CaMVدر گیاهان
تراریخته و غیر تراریخته تأثیری روی شدت عالئم حاصله
از  TuMVنداشت و در غلظت  TuMVنسبت به آلودگی
انفرادی نیز تفاوتی مشاهده نشد .عالوه بر این در آلودگی
همزمان سه ویروس  CaMV ،TuMVو  CMVعالئم
متفاوتی نسبت به آلودگی همزمان  TuMVو CMV
ظاهر نشد .همچنین این نتایج نشان دادند آلودگی با
 CMVمیتواند به سرکوب کردن خاموشی منجر شود و
گیاهان تراریخته را به فنوتیپ حساسیت بازگرداند.
بنابراین احتمال آلودگی توأم ویروسها در طبیعت
میتواند استفاده از سازوکار خاموشی برای ایجاد گیاهان
تراریختۀ مقاوم به ویروس را با کاهش کارایی روبهرو کند.
ازاینرو الزم است برای تولید گیاهان تراریخته از
روشهای مؤثرتر و پایدارتری استفاده کرد ،بهطوریکه
سازهها به نحوی طراحی شوند که گیاهان تراریخته
بهطور همزمان به  TuMVو  CMVمقاوم شوند.
بااینوجود گیاهان تراریخته کلزای دارای سازة سنجاق
سری مورداستفاده در این پژوهش پس از شکسته شدن
مقاومت در برابر  TuMVنسبت به گیاهان غیر تراریخته
بهبودی بیشتری نشان دادند.
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