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چکيده
) گیاهی است از خانواده کالهپرکسانان که بیشتر برای استحصال روغن خوراکی کشتHelianthus annuus L.( آفتابگردان
) یکی از بیمارگرهایی با پراکندگی وسیع در مزارع آفتابگردان است که درSclerotinia sclerotiorum(  قارچ اسکلروتینیا.میشود
، استفاده از ژنوتیپ های مقاوم به بیماری. باعث از بین رفتن کل محصول میشود،صورت فراهم بودن شرایط محیطی مناسب
 (فاکتورHaZFHD ،) (ژن دفاعیPDF1.2  بیان ژنهای، در این مطالعه.یکی از اقتصادیترین روشهای کنترل آن است
) (حساسSDR19  (جزئی مقاوم) و8A*/LC1064C  (موثر در مسیر انتقال پیام دفاعی) در ژنوتیپ هایHaPP2C رونویسی) و
 نتایج. در زمان واقعی مورد بررسی قرار گرفتPCR  با تکنیک،) قارچ عامل بیماریA37(  بعد از آلودگی با جدایهی،آفتابگردان
 زودتر از،)8A*/LC1064C(  بیان این ژنها در ژنوتیپ جزئی مقاوم،حاصل از پژوهش نشان داد که پس از مایهزنی با قارچ
 احتماال حاکی از نقش، افزایش نرخ بیان ژنهای مورد بررسی در الین جزئی مقاوم.) افزایش یافته استSDR19( ژنوتیپ حساس
 نتایج این پژوهش میتواند در برنامههای.موثر آنها در مقاومت جزئی آفتابگردان به قارچ عامل بیماری پوسیدگی یقه ساقه است
.به نژادی آفتابگردان برای تولید ارقام مقاوم به بیماری اسکلروتینیا مفید واقع شود
.Sclerotinia sclerotiorum ، مقاومت جزئی، گیاهان دانه روغنی، قارچ های نکروتروف،PDF1.2  ژن:واژههای کلیدی
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A BST R A CT
Sunflower (Helianthus annuus L .) from A steraceae family is one of the most important crops grown
mainly for edible oil. Sclerotinia is one of the fungi pathogens widely distributed in sunflower farms
leading to totally yield losses under the favorable environmental conditions for the pathogen. T he
use of resistant genotypes is potentially one of the economically useful methods for its control. In
this study, the expression pattern of genes PDF1.2 (defence related gene), HaZFHD (transcription
factor) and HaPP2C (effective in defence signal transduction) was investigated in sunflower
susceptible (SDR 19) and partially resistant (8A */L C1064C) lines after inoculation with Sclerotinia
fungal isolate A 37 via Real T ime PCR technique. R esults revealed that the expression of studied
genes has significantly increased in an earlier time in partially resistant (8A*/L C1064C) line
compared to susceptible (SDR 19) one. Increased expression level of studied genes proves their
potential role in resistance of sunflower to Sclerotinia basal stem rot disease. T he findings of this
study can be useful in sunflower breeding programs for producing cultivars resistant to Sclerotinia
stem rot disease.
K eywords: Necrotrophic fungi, PDF1.2, oil seed crops, partially resistant, Sclerotinia sclerotiorum.
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مقدمه
آفتابگردان با نام علمي (،)Helianthus annuus L.
یکي از منابع مهم روغن نباتي خوراکي است و
پيشبيني شده است که در مدت کوتاهي ،به یک
منبع کارآمد بيودیزل (سوخت زیستي) تبدیل شود
( .)Sunflower Statistic, NSA, USA, 2007خاستگاه
این گياه ،آمریکاي شمالي و یا بنا به نظر برخي
محققين ،منطقهاي بين مکزیک و پرو ( Lentz et al.,
 .)2001; Smith, 2006; Heiser, 2008گياه آفتابگردان
سازگاري خوبي به بسياري از شرایط اقليمي دارد و به
همين دليل ،زراعت آن در بسياري از مناطق جهان از
جمله کشور ما رایج است و در طرح خودکفایي توليد
روغن خوراکي ميتواند نقش پراهميتي داشته باشد.
عالوه بر تنشهاي غيرزیستي ،تنشهاي زیستي بهویژه
بيماريهاي گياهي ،یکي از عمدهترین چالشهاي
کشاورزي در سراسر جهان است .در اغلب نقاط جهان،
مهمترین بيماريهاي آفتابگردان توسط قارچها ایجاد
ميشوند که از جمله آنها ميتوان به بيماري
پوسيدگي اسکلروتينيایي یقه ساقه و طبق ایجاد شده
توسط گونههاي  Sclerotiniaاشاره کرد.
 Sclerotinia sclerotiorumیکي از مهمترین
بيمارگرهاي نکروتروف گياهي است ( Bolton et al.,
)2006؛ این قارچ به علت انتشار گسترده و دامنه
ميزباني وسيع (بيش از  044گونه گياهي) ،خسارت
سنگيني به محصوالت کشاورزي وارد ميکند .این
بيمارگر در تمامي مراحل رشد آفتابگردان ،باعث
پوسيدگي ریشه ،ساقه ،یقه و طبق ميشود و در
مناطق کشت با آب و هواي خنک و مرطوب ،باعث
ایجاد خسارت سنگين به آفتابگردان ميشود
( .)Masirevic & Gulya, 1992با توجه به موقعيت و
شرایط اقليمي ،استان آذربایجانغربي از پتانسيل قابل
توجهي در توليد آفتابگردان برخوردار است .در سال-
هاي اخير ،شيوع و گسترش بيماري پوسيدگي
اسکلروتينيایي در این استان ،باعث کاهش سطح زیر
کشت آفتابگردان شده است و در مزارعي که کشت
انجام ميشود ،خسارت وارده به حدي ميرسد که
محصول قابل قبولي برداشت نميشود (مشاهدات

مزرعه اي نگارندگان).
مقاومت به بيمارگر نکروتروفيک  S. sclerotiorumدر
گياهان ميزبان ،در تعداد محدودي از گونهها و ارقام
زراعي پيدا شده است اما سازوکارهاي مقاومت هنوز
بهطور کامل شناسایي نشده است .بعضي از گونههاي
Helianthus mollis,
وحشي آفتابگردان مانند
 Helianthus nuttalliiو Helianthus maximiliani
مقاومت متوسط تا زیادي به بيمارگر نکروتروفيک
 S. sclerotiorumنشان دادهاند (.)Skoric, 1993
تاکنون ژنوتيپي با مقاومت کامل به بيماري پوسيدگي
اسکلروتينيایي در آفتابگردان زراعي شناسایي نشده
است اما ژنوتيپها ،سطوح متفاوتي از مقاومت در برابر
این بيماري را نشان ميدهند ( ;Hahn, 2002
 .)Khalifani et al., 2018ژنتيک مقاومت به پوسيدگي
اسکلروتينيایي یقه ساقه در آفتابگردان ،به صورت
پليژنيک با اثرات کوچک هر یک از ژنها در بروز
مقاومت ميباشد ( Davar et al., 2010; Amouzadeh
 .)et al., 2013; Talukder et al., 2014براي کنترل
موفقيتآميز بيماري ،تلفيق روشهاي زراعي ،شيميایي
و استفاده از ژنهاي مقاومت در ميزبان پيشنهاد شده
است (.)Emamgholi et al., 2015
در سالهاي اخير ،مقاومت القایي به عنوان یک
جایگزین بالقوه یا استراتژي مکمل براي حفاظت از
محصوالت زراعي ارائه شده است .مقاومت القایي شامل
کنترل آفات و بيمارگرها ،بهوسيله فعال کردن
مسيرهاي دفاعي در گياهان است ( Kogel & Langen,
 .)2005القاي ژنهاي دفاعي در گياهان در پاسخ به
بيمارگرها ،در مرتبه اول در سطح رونویسي رخ ميدهد
و در مرتبه دوم ،تنظيم الگوهاي بيان زماني و مکاني
ژنهاي دفاعي ،مهمترین قسمت از سيستم دفاعي گياه
به شمار ميرود ( .)Hao et al., 2009بنابراین سرعت
پاسخ گياه به بيمارگر ،از مهمترین عوامل تعيين کننده
مقاومت یا حساسيت گياه مورد نظر به بيمارگر
ميباشد؛ بهطوري که اگر پاسخهاي دفاعي گياه پس از
حمله بيمارگر سریع تر اتفاق افتد ،گياه در مقابل این
بيمارگر مقاومت نشان خواهد داد ولي اگر پاسخهاي
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دفاعي با سرعت کم و به آهستگي ،پس از آلودگي
صورت گيرد ،گياه به بيمارگر حساس است و قادر به
مقاومت نخواهد بود .بنابراین به نظر ميرسد که
شناسایي به موقع حمله ریزسازواره ها و سرعت
پاسخهاي دفاعي القا شده ميتواند تفاوت اصلي بين
گياهان حساس و مقاوم باشد ( & Hammond-Kosak
 .)Parker, 2003دستاوردهایي که در این حوزه به
دست آمده است ،در مورد گياه مدل آرابيدوپسيس
است که به تدریج منجر به انتقال این نتایج به گياهان
زراعي شده است.
شناسایي اجزاي انتقال پيام همچون عوامل رونویسي
در راستاي بيان ژنهاي دفاعي گياه ،این اميد را
بهوجود آورده است که این عوامل ،ابزار مناسبي جهت
افزایش تحمل گياهان در برابر طيف وسيعي از
بيمارگرها باشند .این عوامل ،از اجزاي مهم و کليدي در
کنترل بيان ژن در همۀ بافتهاي زنده ميباشند و باعث
تنوع فنوتيپي و سازگاري موجودات در طي تکامل
ميشوند ( .)Chew et al., 2013عوامل رونویسي زیادي
در گياهان شناسایي شده است که بعضي از آنها در
پاسخ به تنشها ،اعم از تنشهاي زیستي مانند
بيمارگرها و تنشهاي غيرزیستي مانند گرما ،سرما و
همچنين نور زیاد یا کم ،نقش دارند .از ميان عوامل
رونویسي مختلف ،پروتئينهاي AP2 Domain
 MYB،WEKY،و ، HD-ZIPبارزترین نقش را در پاسخ
به تنشها دارند (.)Javelle et al., 2011
توليد فرمهاي فعال اکسيژن مانند پراکسيد هيدروژن
( ،)H2O2سوپر اکسيد و یون هيدروکسيل ،از
فرآیندهاي اوليه پاسخ دفاعي گياهان به حمله
بيمارگرها ميباشد ( .)Hao et al., 2009توليد ترکيبات
ضد ميکروبي ،تقویت دیواره سلولي و ترشح
پروتئينهاي مرتبط با بيماريزایي ( Pathogenesis
 )Wei et al., 2004( )related protein, PRPو تخریب
هسته ،دیگر واکنشهاي دفاعي گياهان ميباشند
( .)Ryerson & Heath, 1996پروتئينهاي مرتبط با
بيمارگر) ، (PRگروه متنوعي از پروتئينهاي گياهي
هستند که در پاسخ به حمله بيمارگرها بيان ميشوند
) .(Van Loon et al., 2006این پروتئينها موجب
تخریب دیوارههاي سلولي قارچ ،ایجاد اختالل در
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غشاهاي سلولي آن ،تقویت سيستم پاسخ دفاعي
ميزبان ،دخالت در بيماريزایي و سنتز پروتئينهاي
ضد قارچي ميشوند ( .)Dahleen et al., 2001این
پروتئينها معموالً در شرایط نرمال به مقدار کم در
گياهان بيان مي شوند اما ميزانشان در پاسخ به تنش
یا حمله بيمارگرها ،به ميزان زیادي افزایش ميیابد
( .)Van Loon et al., 1999دیفنسينها و تيونينها،
گروه مهمي از پليپپتيدهاي ضد ميکروبي هستند که
به ترتيب به خانواده  PR12و  PR13تعلق دارند
( .)Van Loon et al., 2006دیفنسينها و پروتئينهاي
کوچک (حدود  ،)5 KDaماهيت بازي دارند و غني از
سيستئين هستند .اولين دیفنسينها از گندم و جو
جداسازي شدند و در ابتدا ،آنها را به عنوان زیر گروهي
از خانواده تيونينها ميدانستند .سپس این گروه از
پروتئينها دیفنسين ناميده شدند .بعضي از این
پروتئينها در غلظتهاي کم (ميکرو موالر) و در شرایط
 ، in vitroفعاليت ضد قارچي در مقابل طيف وسيعي از
قارچهاي رشتهاي نشان ميدهند و از رشد طولي ریسه
جلوگيري ميکنند و باعث تغيير نفوذپذیري غشاي
سلولهاي قارچ ميشوند (.)Portieles et al., 2010
فعاليت ضد قارچي این پليپپتيدها در محيط کشت
عليه بسياري از قارچها ثابت شده است و این ژنها در
جریان مقاومت گياه بيان ميشوند .دیفنسينها با تغيير
در نفوذ پذیري غشاي بيمارگر ،منجر به توقف رشد آن
ميشوند.
با توسعه روشهاي زیست مولکولي ،مطالعه خصوصيات
ژنهاي گوناگون درگير در مقاومت به بيمارگرها و
سازوکارهاي دخيل در مقاومت آسان شده است .این
تحقيقات ،شناسایي ژنهاي مطلوب و همچنين نقش و
اهميت این ژنها در پاسخ به بيماريها و توليد ارقام
متحمل از طریق روشهاي زیستفناوري را هموارتر
ميسازند .این مطالعه با هدف بررسي بيان ژنهاي
 HaZFHD ،PDF1.2و  HaPP2Cکه در منابع
مختلف ( Veronese et al., 2004; Fusari et al.,
 ،)2012دخالت آنها در مقاومت به بيماري نشان داده
شده است ،در دو ژنوتيپ ( 8A*/LC1064Cجزئي
مقاوم) و ( SDR19حساس) آفتابگردان دانه روغني،
بعد از آلودگي با جدایهي  A37قارچ S. sclerotiorum
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و با تکنيک  PCRدر زمان واقعي انجام شد .نتایج
حاصل از این پژوهش ميتواند در توليد گياهان مقاوم
به عامل بيماري پوسيدگي اسکلروتينيایي یقه ساقه در
آفتابگردان سودمند باشد.
مواد و روشها
مواد گیاهی و آلودگی با جدایه قارچ عامل
بیماري
دو ژنوتيپ ( 8A*/LC1064Cو  )SDR19با واکنش
حساسيت متفاوت به جدایه  ،A37از مجموعه
ژنوتيپهاي مورد استفاده در تجزیه ارتباطي انتخاب
شدند ( .)Khalifani, 2016; Paknia, 2018بذرهاي هر
دو ژنوتيپ در گلدانهاي مستطيلي شکل با ابعاد × 04
 04سانتيمتر در محيط پيت ماس کشت شدند.
گياهان در شرایط کنترل شده با دماي  05±1درجه
سانتيگراد ،رطوبت نسبي  %05و با فتوپریود 10
ساعت تاریکي/روشنایي به مدت شش هفته تا مرحله
 V6-V8پرورش یافتند (.)Schneiter & Miller, 1981
آزمایش در قالب طرح پایه کامال تصادفي ،با سه تکرار
و هر تکرار شامل شش گياهچه انجام شد .جدایه

قارچي در محيط کشت آگار دکستروز سيب زميني
( )Potato Dextrose Agar, pH 6در اتاق تاریک با
دماي  05±1درجه سانتيگراد کشت شد .وقتي که
گياهان به مرحله هشت برگي رسيدند ،گياهان با
جدایه قارچ اسکلروتينيا ( )A37از محل یقه آلوده
شدند .براي تلقيح از دیسکهاي ميسيليوم به قطر سه
ميليمتر در بخش پایهاي ساقه گياهان استفاده شد.
بعد از قرار دادن ميسيليوم در پاي بوته ،یک پنبه
خيس روي آن قرار داده شد و بهمنظور حفظ رطوبت
براي رشد قارچ ،اطراف آن با پارافيلم بسته شد (شکل
 .)1در زمانهاي صفر به عنوان شاهد و سه ،شش،10 ،
 00و  09ساعت بعد از آلودگي با جدایه قارچي ،از
محل آلوده نمونه برداري انجام شد و نمونه ها در
نيتروژن مایع ،به فریزري با دماي  -94درجه
سانتيگراد منتقل شدند .به منظور کنترل کارایي
تلقيح ،چندین گياه تلقيح شده از ژنوتيپهاي
 A*/LC1064Cو  SDR19تا چند روز بعد از تلقيح
رشد داده شدند؛ در این مدت امکان مشاهده نکروز به
صورت واضح وجود داشت.

شکل  -1کشت و پرورش گياهچههاي آفتابگردان در اتاق رشد و آلودگي گياهان با جدایه قارچي  A37در مرحله هشت برگي
براي بررسي بيان ژن ها
Figure 1. Cultivation of sunflower seedlings in growth chamber and contamination of plants with fungal
isolate (A37) in the eight-leaf stage to study the expression of genes
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استخراج  RNAو سنتز cDNA

استخراج  RNAاز نمونههاي برگي ،با استفاده از
محلول استخراج ( RNX-plusTMشرکت سيناکلون،
ایران) ،طبق دستورالعمل شرکت و بر روي یخ انجام
گرفت .قبل از استخراج ،همه وسایل دوبار استریل
شدند و به مدت  04دقيقه در زیر هود و در معرض
تابش اشعه  UVقرار گرفتند .براي بررسي کميت و
کيفيت  RNAاستخراجشده ،از دستگاه
اسپکتروفتومتري و ژل آگارز یک درصد استفاده شد.
فرآیند جداسازي توسط الکتروفورز با ولتاژ  14ولت و
به مدت  05دقيقه انجام شد و پس از عکسبرداري،
صحت  RNAبررسي شد .براي سنتز  ،cDNAدر تيوب
استریل  4/0ميليليتري ،مقدار پنج ميکروليتر آب
عاري از نوکلئاز ریخته شد .سپس شش ميکروليتر
 RNAاستخراج شد و یک ميکروليتر آغازگر اليگو dT
به آن اضافه شد .پس از انجام یک سانتریفيوژ پالسي،
تيوب حاوي مواد به مدت پنج دقيقه در دماي 05°C
قرار گرفت .پس از سرد کردن تيوب حاوي مواد روي
یخ ،یک ورتکس نرم انجام گرفت .سپس چهار
ميکروليتر بافر واکنش  ،5xیک ميکروليتر آنزیم
 04( RiboLockTM RNase Inhabitorواحد در
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ميکروليتر) ،دو ميکروليتر مخلوط  14( dNTPميلي-
موالر) و یک ميکروليتر آنزیم (RevertAidTM M-
 044( )MuLV Revers Transcriptaseواحد در
ميکروليتر) به تيوب حاوي مواد اضافه شد .پس از
انجام سانتریفيوژ پالسي ،تيوب حاوي مواد به مدت 04
دقيقه در دماي  00°Cو به مدت پنج دقيقه در دماي
 70°Cقرار داده شد .براي ساخت  cDNAاز کيت
 Fermrntas LIFE SCIENCE #K1621استفاده شد
و پس از ساخت  ،cDNAواکنشهاي کنترل مثبت و
منفي به منظـور بررسي صحت ساخت  cDNAو عدم
وجود آلودگيهـاي ژنـومي صورت گرفت و پس از
تأیيد  cDNAسـاخته شـده ،ميـزان بيـان سه ژن
 HaZFHD ،PDF1.2و  HaPP2Cبررسي شد .دو ژن
( HaZFHDو  ،)HaPP2Cبراساس نتایج مطالعات
نقشه یابي ارتباطي براي مقاومت به بيماري پوسيدگي
اسکلروتينيایي در آفتابگردان ( )Fusari et al., 2012و
تجزیه بيان آنها در پاسخ به بيماري S. sclerotiorum
در کلزا ( )Zhao et al., 2007( )Brassica napusو ژن
 PDF1.2بهدليل نقش آن در مکانسيم دفاعي
آفتابگردان به تنش هاي زیستي ( Şestacova et al.,
 )2016انتخاب شدند.

جدول  -1مشخصات ژن ها و توالي آغازگرهاي مورد استفاده در این تحقيق
Table 1. Characteristics of genes and sequence of primers used in the present study
Annealing Length of
temperature fragment
96

58.5

398

60

168

62

166

57

Putative functions

Gene
name

Reference Gene

Actin

Target locus in
Arabidopsis
thaliana
AF282624.1

HaPP2C

At1g48040

)'Primer sequences (5'3

Forward GCTAACAGGGAAAAGATGACTC
Backward ACTGGCATAAAGAGAAAGCACG
Forward ACTGGGACTACGGCATTGAC

Signal
transduction
pathway
Forward AATGAGCTCTCATGGCTAAGTTTGCTTCC AF364865.1 PDF1.2 Induction of the
Backward AATCCATGGAATACACACGATTTAGCACC
JA-dependent
defence signalling
pathway.
Forward TCATGCCCTCACTAACATGC
At1g14687 HaZFHD Transcription
Backward TTTGTCCGGAATCTTTTTCG
& factor activity
protein binding
Backward TGCTGAATTTCTGGCTCTGA

بيولوژیک0

 PCRدر زمان واقعی
براي انجام  PCRدر زمان واقعي ،از کيت

Maxima

SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix

 (2x) #K0241شرکت فرمنتاز استفاده شد و جهت
نرمـال سـازي دادههـا از ژن  Actinبه عنوان ژن

مرجع 1یا خانه دار استفاده شد .سه تکرار
براي هر تيمار در آزمایش در نظر گرفته شد .ترکيب و
مقادیر مواد مورد نياز جهت انجام  PCRدر زمان
واقعي ،در حجم  10/5ميکروليتر در جدول ( )0آورده

1

. Internal control or reference gene or housekeeping gene
. Biological repeats (=consist of different biological
)samples
2
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شده است .پس از اتمام چرخههاي  ،PCRمنحني ذوب
براي هر ژن به دست آمد و با استفاده از آن ،درستي
تکثير محصول مربوط به هر ژن تأیيد شد (شکل .)0
پيکهاي اضافي در منحني ذوب ،هميشه نشان دهنده
اختصاصي عمل نکردن واکنش تکثير نيست .اگرچه به
طور معمول فرض ميشود که یک رابطه تناتنگي بين

تعداد قله ها و تعداد محصوالت حاصل از تکثير وجود
دارد ،اما در برخي موارد ،نحوه توزیع بازهاي گوانين-
سيتوزین در طول توالي ،باعث توليد دامنه هاي
مختلف ذوب مي شود ( Kharabi Masooleh & Saidi,
.)2018

جدول  -0ترکيب و مقادیر مواد مورد نياز جهت انجام  PCRدر زمان واقعي در بررسي بيان ژنهاي مورد مطالعه
Table 2. The composition and quantities of substances required for real time PCR in the expression of
studied genes.
)Amount (µl
28.11
2
1
0.5
1

Material name
)Maxima SYBR Green/ Fluorescein qPCR Master Mix (2X
)Forward primer (10 µM
)Reverse primer (10 μM
)cDNA (500 μg
Water, nuclease-free

c

a

b

شکل -0منحني ذوب ژنهاي مورد مطالعه ( )(a): PDF1.2, (b): HaZFHD, (c): HaPP2Cدر  PCRدر زمان واقعي در گياه آفتابگردان
آلوده شده با قارچ عامل بيماري پوسيدگي اسکلروتينيایي یقه ساقه (جدایه .)A37
Figure 2. Temperature melting curves of studied genes ((a): PDF1.2, (b): HaZFHD, (c): HaPP2C) in real time
PCR in sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes infected by Sclerotinia stem rot disease agent.

تجزیه آماري دادههاي حاصل از بیان ژن

نتايج و بحث

براي محاسبه ميزان نسبي بيان ژن در نمونه تيمار
نسبت به نمونه شاهد ،از روش  ΔΔCTبهصورت زیر
استفاده شد (.)Pfaffl et al., 2004

واکنش فنوتيپي ژنوتيپ هاي مختلف آفتابگردان دانه
روغني به جدایه قارچ عامل بيماري پوسيدگي
اسکلروتينيایي یقه ساقه ( ،)S. sclerotiorumسه روز
پس از آلودگي ،بهصورت درصد قسمت نکروزه و
پوسيده در یک سانتيمتري از پایه ساقه یادداشت شد
و نتایج نشان داد که ژنوتيپ هاي مختلف ،واکنش
متفاوتي در مقابل عامل بيماري نشان دادند .بر اساس
مطالعات فتوتيپي ،ژنوتيپ  8A*/LC1064Cبه جدایه
قارچ عامل بيماري ( ،)A37مقاوم جزئي داشت اما
ژنوتيپ  SDR19حساس بود ( ;Paknia, 2018
( )Khalifani, 2016جدول .)3

(ژن خانه دار در همان نمونه) ( - CTژن هدف)( = CTنمونه هدف)ΔCT
(نمونه شاهد)ΔCT

(ژن خانه دار در همان نمونه) ( - CTژن هدف)= CT
(نمونه شاهد)( - ΔCTنمونه هدف) ΔΔCT = ΔCT

ميزان بيان ژن در نمونه تيمار شده نسبت به شاهد ،از
رابطه  0-∆∆ᴄᴛمحاسبه شد .تجزیه دادههاي حاصل از
ميزان نسبي بيان ژنهاي مورد مطالعه ،بر پایه طرح
کامالً تصادفي انجام گرفت .تجزیه واریانس دادهها و
مقایسه ميانگين تيمارها با استفاده از نرمافزار SPSS
 22انجام گرفت و نمودارها با  Excelرسم شدند.
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جدول  -3متوسط درصد نکروز در الینهاي آفتابگردان روغني آلوده شده با جدایه ( )A37قارچ عامل بيماري Sclerotinia
sclerotiorum
Table 3. Mean percentage of necrosis of oily sunflower lines inoculated with S. sclerotiorum isolate
)(A37
Response to fungal
)isolate (A37

Genotype

Susceptible
Partially
Resistant

SDR19
8A*/LC1064C

بهمنظور بررسي مقاومت ژنوتيپ ها به جدایه قارچي
عامل بيماري ( )A37در سطح مولکولي ،تغييرات بيان
ژن هاي  PDF1.2 ،HaZFHDو  HaPP2Cبا  PCRدر
زمان واقعي بررسي شد .نتایج تجزیه واریانس نشان
ميدهد که تاثير ژنوتيپ ،زمان پس از آلودگي و اثر
متقابل ژنوتيپ × زمان بر روي ميزان بيان ژن هاي
 PDF1.2و  HaPP2Cدر سطح احتمال یک درصد
معنيدار بود .در رابطه با ژن  ،HaZFHDاثر ژنوتيپ

Origin

Type

USA

Breeder line

Percentage of
contamination
)(mean ± se
٪100±0.00

France

Breeder line

٪59.33±3.68

روي بيان معنيدار نبود ولي اثر زمان پس از آلودگي و
اثر متقابل ژنوتيپ × زمان بر روي ميزان بيان ژن
معنيدار است .معنيدار بودن اثر متقابل نشان مي
دهد که الگوي بيان ژنهاي مورد بررسي در ژنوتيپ ها
( 8A*/LC1064Cو  )SDR19پس از آلودگي با قارچ
عامل بيماري پوسيدگي اسکلروتينيایي ،بسته به زمان،
متفاوت است (جدول .)0

جدول  -0تجزیه واریانس بيان ژنهاي مورد مطالعه در الینهاي  8A*/LC1064Cو  SDR19در پاسخ به جدایه ) (A37قارچ
عامل بيماري پوسيدگي اسکلروتينيایي یقه ساقه
Table 4. Variance analysis of genes expression in sunflower (Helianthus annuus L.) lines (SDR19 and
8A*/LC1064C) in response to A37 isolate of Sclerotinia sclerotiorum; fungal agent of basal stem rot
disease.
Source of variations

degree of
freedom

Genotype
Time
Genotype × Time
Error

1
4
4
18

PDF1.2
P-value
Mean
sqaure
0.00
116.75
0.00
79.52
0.00
92.41
6.64

HaZFHD
P-value
Mean
square
0.42ns
58.62
0.00
1064.48
0.00
2281.28
95.42

HaPP2C
P-value
Mean
sqaure
0.00
3756.25
0.00
2144.48
0.00
1638.45
41.79

 ** ،nsو * :بهترتيب غيرمعني دار و معنيدار در سطح احتمال یک و پنج درصد.
*:

and Non-significant, significant at 1% and 5% of probability levels, respectively.

بیان ژن PDF1.2

الگــوي بيــان ژن  PDF1.2در ژنوتيــپ جزئــي مقــاوم
 ،8A*/LC1064Cسه ساعت بعد از آلودگي القاء شـد و
نسبت به ژنوتيپ حساس ،به حداکثر ميزان بيان خـود
رسيد در حالي که این افزایش بيـان در الیـن حسـاس
 ،SDR19شش ساعت پـس از آلـودگي بـا قـارچ عامـل
بيماري اسـکلروتينيا اتفـاق افتـاد (شـکل  .)3بنـابراین
افزایش سطح تظاهر ژن  PDF1.2در ژنوتيپ حسـاس،
با تاخير و از نظر ميزان در فاصله زمـاني شـش تـا 00
ساعت بعد از آلودگي بود .احتماال بيان زود هنگام ایـن
ژن در ژنوتيپ جزئي مقاوم ،باعـث جلـوگيري از رشـد
بيمارگر مي شود و بهعنوان محرک سازوکارهاي دفاعي

** ns

,

و بيان ژنهاي مرتبط با آن ميتواند در ایجاد مقاومـت
نقش موثري داشته باشد.
بر اساس مطالعات PDF1.2 ،ژني است که در مقاومـت
گياهان بـه قـارچ هـاي نکروتـروف نقـش اساسـي دارد
( .)Veronese et al., 2004دیفينســـين گيـــاهي
( ،)PDF1.2اغلب به عنـوان یـک نشـانگر رایـج بـراي
مسير القاي پيام دفاعي وابسته بـه جاسـمونيک اسـيد
مــيباشــد .بررســيهــا نشــان داده اســت کــه فعاليــت
نسخه برداري ژن دفاعي دیفينسـين تحـت تـنشهـاي
زیســتي ،بيشــتر از ژنهــاي  NPR11و  PAL0تغييــر
. Natriuretic peptide receptor 1
. Phenylalanine ammonia lyase

1
2
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ميیابـد ( .)Grant & Lamb, 2004ژن هـاي  NPR1و
 PALجزو ژن هـاي دفـاعي هسـتند .ژن  NPR1یـک
تنظــيم کننــده کليــدي مســير مقاومــت اکتســابي
سيستميک با واسطه اسيد سالسيليک اسـت .سـطوح

نسخهبرداري ژن  PDF1.2بر اساس مطالعـات پيشـين
در ژنوتيپهاي مقاوم افزایش داشـته اسـت ولـي عـدم
بيان یا فعاليت تاخيري این ژن در ژنوتيپهاي حساس
مشاهده شده است (.)Radwan et al., 2005

)Relative gene expression (PDF1.2

Time after inoculation
)(hours

شکل  -3الگوي بيان ژن  PDF1.2در ژنوتيپهاي  8A*/LC1064Cو  SDR19آفتابگردان دانه روغني پس از آلودگي با
جدایه ( )A37قارچ اسکلروتينيا
Figure 3. Expression profiling of PDF1.2 genes in oily sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes
(8A*/LC1064C and SDR19) after inoculation by (A37) isolate of S. sclerotiorum.

بررسي الگوي بيان ژن  HaZFHDدر دو ژنوتيپ
 8A*/LC1064Cو  SDR19طي زمانهاي مختلف
پس از آلودگي نشان ميدهد که بيان این ژن در
زمانهاي اوليه (سه و شش ساعت) در ژنوتيپ جزئي
مقاوم نسبت به حساس تا حدودي افزایش یافت و
سپس افزایش بيان با تاخير ( 10ساعت) در ژنوتيپ
حساس دیده شد .دوباره در  09ساعت بعد از آلودگي،
این ژن افزایش بيان در ژنوتيپ جزئي مقاوم نشان داد
(شکل  )0که احتماال بهدليل آلودگي ثانویه در گياه
ميزبان ،همزمان با انشعابات شبکه ميسيليومي قارچ
بوده است .بنابراین ميتوان گفت که افزایش زودهنگام
بيان این ژن نيز احتماال با مقاومت به بيماري ارتباط
داشته باشد .طبق نتایج ،بيان ژن  HaZFHDبا توجه
به ترکيب ژنوتيپ-زمان متفاوت است که نشان دهنده
نقش این ژن در مکانيسم دفاعي گياه در برابر تنش
زیستي ميباشد .ژن  HaZFHDعمدتا در تنظيم

رونویسي

نقش

دارد

(https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObjecttype

) .=locus&name=At1g14687ژن حاوي همودمين
انگشت روي 1به اندازه تقریبي 04آمينواسيدي است
که در اتصال پروتئين به  DNAنقش دارد.
پروتئينهاي حاوي این دمين در تنظيم بيان ژنهاي
مختلف از جمله ژنهاي دخيل در مکانيسم دفاع به
بيمارگرها و انتقال پيام نقش اساسي دارند
(.)http://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/IPR006456
بیان ژن HaPP2C

بررسي الگوي بيان ژن  HaPP2Cدر دو ژنوتيپ
 8A8/LC1064Cو  SDR19پس از آلودگي با قارچ
عامل بيماري اسکلروتينيا نشان ميدهد که سطح بيان
این ژن در ژنوتيپ مقاوم در مقایسه با ژنوتيپ حساس
). Zinc-finger-homeodomain (ZF- HD

1
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در سه و شش ساعت پس از آلودگي با قارچ
اسکلروتينيا ،بهطور معنيداري افزایش یافته است
(شکل  .)5افزایش بيان در ژنوتيپ جزئي مقاوم در
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مقایسه با ژنوتيپ حساس ،دوباره در  09ساعت بعد از
آلودگي مشاهده شد .با توجه به القاء سریع و بيان

)Relative gene expression (HaZFHD

Time after inoculation
)(hours

شکل  -0الگوي بيان ژن  HaZFHDدر ژنوتيپ هاي  8A*/LC1064Cو  SDR19آفتابگردان دانه روغني پس از
آلودگي با جدایه ( )A37قارچ اسکلروتينيا
Figure 4. Expression profiling of HaZFHD gene in oily sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes
(8A*/LC1064C and SDR19) after inoculation by (A37) isolate of S. sclerotiorum.

)Relative gene expression (HaPP2C
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شکل  -5الگوي بيان ژن  HaPP2Cدر ژنوتيپ هاي  8A*/LC1064Cو  SDR19آفتابگردان دانه روغني پس از
آلودگي با جدایه ( )A37قارچ اسکلروتينيا
Figure 5. Expression profiling of HaPP2C gene in oily sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes
(8A*/LC1064C and SDR19) after inoculation by (A37) isolate of S. sclerotiorum.

باالي این ژن در ژنوتيپ جزئي مقاوم ،ميتوان
استنباط کرد که احتماال این ژن در واکنشهاي
مرتبط با مقاومت دخيل باشد .سرعت پاسخ گياه به

بيمارگر ،از مهمترین عوامل تعيين کننده مقاومت یا
حساسيت گياه مورد نظر به بيمارگر ميباشد،
بهطوريکه اگر پاسخهاي دفاعي گياه به سرعت پس از
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حمله بيمارگر القاء شود ،گياه در مقابل بيمارگر
مقاومت نشان ميدهد ولي اگر پاسخهاي دفاعي با
سرعت کم و به آهستگي پس از آلودگي صورت گيرد،
گياه به بيمارگر حساس است و قادر به مقاومت نيست
( .)Hammond-Kosack & Parker, 2003بنابراین به
نظر ميرسد که شناسایي به موقع حمله
ميکروارگانيسمها و سرعت پاسخهاي دفاعي القاء شده
ميتواند تفاوت اصلي بين گياهان حساس و مقاوم
باشد .بررسي  )2007( Zhao et al.نشان مي دهد که
ژن Protein phosphatase 2C (PP2C)-related
( )HaPP2Cدر مسير انتقال پيام دفاعي فعال ميباشد.
نتایج این تحقيق نشان داد که در زمانهاي اوليه پس
از آلودگي ،اکثرا بيان ژنهاي مورد بررسيدر ژنوتيپ
جزئي مقاوم بيشتر از ژنوتيپ حساس بود .به عبارتي،
سطح بيان این ژنها در ژنوتيپ جزئي مقاوم در اثر
آلودگي نسبت به ژنوتيپ حساس ،سریعتر افزایش
یافته است؛ بنابراین ميتوان نتيجهگيري کرد که
احتماال این ژنها ،نقش مهمي در کنترل بيان عوامل
القاکننده مقاومت گياه به بيماري اسکلروتينيا دارند.
طبق این نتایج ،مقاومت ژنوتيپ  8A8/LC1064Cدر
سطح مولکولي تایيد ميشود و ميتوان از آن ،به
عنوان الین بالقوه مناسب براي ایجاد هيبرید مقاوم به
بيماري اسکلروتينيا استفاده کرد .در پژوهشي،
تغييرات بيان ژنهاي کد کننده عوامل رونویسي
( HD-Zip ،AP2 Domainو  )MYB Familyدر
واکنش به جدایه  SSU53عامل بيماري اسکلروتينيا
( )Sclerotinia sclerotiorumدر ژنوتيپهاي حساس
( )RHA266و جزئي مقاوم ( )LC106-Cآفتابگردان با
تکنيک  Real time PCRبررسي شد .نتایج نشان داد
که ميزان بيان ژن کد کننده عوامل رونویسي مورد
مطالعه در الینهاي حساس و مقاوم آفتابگردان
متفاوت است بهطوريکه ميزان بيان ژن کد کننده
عوامل رونویسي  AP2 Domainو  MYB Familyدر
الین مقاوم  LC106-Cدر مقایسه با الین حساس
 RHA265بهطور معنيداري افزایش نشان داد .نتایج،
نشاندهنده نقش بالقوه مثبت عوامل رونویسي AP2
 Domainو MYB Familyدر مکانيسم مقاومت گياه

آفتابگردان در پاسخ به آلودگي قارچ عامل اسکلروتينيا
بود ( .)Najafzadeh et al., 2017در مطالعه
دیگري )2008( Darvishzadeh et al. ،گزارش کردند
که بيان دو عامل رونویسي  AP2 domainو MYB-
 relatedدر پاسخ به جدایههاي قارچ عامل بيماري
ساقه سياه 1در ترکيبات مختلف ژنوتيپ-جدایه متفاوت
است درحاليکه تفاوتي در بيان عامل رونویسي HD-
 Zipمشاهده نشد )2009( Zhang et al .با انتقال ژن
 GmERF3که یک عامل رونویسي از نوع AP2/EFR
ميباشد ،از گياه سویا به توتون مشاهده نمودند که گياه
گيرنده ،مقاومت قابل توجهي نسبت به بيمارهاي ناشي
از باکتري  Ralstonia solanacearumو قارچ
 Alternata alternariaنشان ميدهد .در بررسي
الگوي بيان ژنهاي فنيل آالنين آمونيالياز دو ()PAL2
و پروتئين شبه توماتين ( )TLPدر الینهاي
آفتابگردان در پاسخ به جدایههاي قارچ عامل بيماري
اسکلروتينيا گزارش شد که در رابطه با ژن  ،PALبين
دو الین مورد بررسي در زمانهاي شش و  09ساعت
پس از آلودگي و در رابطه با ژن  TLPدر  09ساعت
پس از آلودگي ،اختالف معنيداري از نظر ميزان بيان
وجود دارد ،بهطوريکه سطح بيان نسبي  PALدر
ژنوتيپ جزئي مقاوم در زمان شش ساعت پس از
آلودگي 100 ،برابر و در  09ساعت پس از آلودگي،
هشت برابر بيشتر از ژنوتيپ حساس بود .سطح بيان
نسبي ژن  TLPنيز در الین مقاوم 031 ،برابر بيشتر از
الین حساس بود ( .)Nouri et al., 2017در پژوهشي،
 )2014( Mohammadian-Farsani et al.گزارش
کردند که سطح رونوشت ژنهاي فنيلآالنينآمونيا لياز
دو ( )PAL2و پروتئين شبه توماتين ( )TLPدر
ژنوتيپهاي آفتابگردان در پاسخ به جدایههاي قارچ
عامل بيماري ساقه سياه (،)Phoma macdonaldii
تحت تأثير جدایه ،ژنوتيپ و اثر متقابل ژنوتيپ -جدایه
ميباشد .بيان ژنهاي  NPR1و  PDF1.2در
هيپوکوتيل آفتابگردان تحت شرایط آلودگي با سفيدک
پودري 0ارزیابي شد و نتایج نشان داد که ژن  NPR1با
فعاليت بيان سریع ،مرتبط با واکنش فوق حساسيت و
. Phoma black stem
. Downy mildew

1
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راهاندازي سازوکار  SARدر بافت گياه مقاوم در
مقایسه با شاهد بود و همچنين سطح نسخه ژنهاي
 PDF1.2و  PR5در ژنوتيپهاي مقاوم افزایش یافت .از
طرفي عدم بيان یا فعاليت دیرهنگام این ژنها در
ترکيب حساس مشاهده شد (.)Radwan et al., 2005
در ارزیابي واکنش هفت الین آفتابگردان به انگل گل
جاليز طي آزمایشات مزرعهاي چندساله ،ژنوتيپ ها به
سه گروه مقاوم ،متحمل و حساس تفکيک شدند .در
ادامه بررسي بيان ژنهاي  ،PAL ،NPR1دیفنسين و
 PR5در الینهاي آفتابگردان در طي آلودگي با سه
جمعيت انگل گل جاليز با استفاده از  RT-PCRنشان
داد که بيان ژن  PR5و دیفنسين در گياهان آلوده
اختالف معنيداري با گياهان شاهد داشتند اما ژنهاي
 PALو  NPR1تغييرات کمتري را بين گياهان آلوده و
شاهد نشان دادند ( .)Şestacova et al., 2016در
تحقيقي ،تجزیه  QRT-PCRنشان داد که اختالف
کمي در بيان ژنهاي  PDF1.2و  VSP2بين
موتانتهاي حساس ( )jin1آرابيدوپسيس به بيماري
 S. sclerotiorumو نوع وحشي وجود دارد
( .)Guo & Stotz, 2007چندین هورمون گياهي در
تنظيم پاسخ دفاعي گياه نقش مهمي ایفا ميکنند.
درحاليکه اسيد ساليسيليک در تحریک ژنهاي درگير
در مقاومت به بيمارگرهاي بيوتروف نقش دارد ،اسيد
جيبرليک و اتيلن در واکنش به بيمارگرهاي نکروتروف
نقش دارند ( .)Mc Dowell & Dangl, 2000در
تحقيقي ،تغييرات بيان فاکتورهاي نسخهبرداري در دو
ژنوتيپ مقاوم ( )H. maximilianiو حساس
( )H. annuusآفتابگردان در پاسخ به آلودگي با
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بيمارگر  S. sclerotiorumمورد بررسي قرار گرفت.
سطح فاکتورهاي نسخه برداري مرتبط با مقاومت به
بيمارگر مانند کومارات –کو اي -ليگاز و سيستئين
پروتئاز در ژنوتيپ مقاوم افزایش یافت اما فاکتور نسخه
برداري اس-آدنوزیل -ميتيونين در ژنوتيپ حساس
افزایش نشان داد ( .)Muellenborn et al., 2011در
تحقيقي در پاتوسيستم کلزا -اسکلروتينيا مشخص
شـد کـه سـطح بيان ژن هاي درگير در تشخيص
عامل بيماريزا ،آبشار پيام دهـي پروتئين کيناز فعال
شده با ميتوژن (ميتوژن :تحریک کننده تقسيم سلول
و ميتوز) ،تنظيم کننـده نسـخه بـرداري از نوع WRKY
 ،تشـخيص پيـام دهـي اتـيلن و جاسـمونيک اسـيد،
بيوسنتز پروتئين هاي مرتبط با دفاع و ایندوليک
گلوکوزینوالت در الین مقاوم بسيار بيشتر از الین
حساس است (.)Wu et al., 2016
نتایج نشان داد که سطح بيان ژنهاي  HaPP2Cو
 HaZFHDدر ژنوتيپ جزئي مقاوم 8A*/LC1064C
در مقایسه با ژنوتيپ حساس  SDR19در زمان هاي
اوليه بعد از آلودگي با قارچ عامل بيماري افزایش مي
یابد که احتماال نشان دهنده مشارکت باالي این ژنها
در پاسخهاي دفاعي در برابر آلودگي باشد .با تایيد
مقاومت الین  8A*/LC1064Cدر مقابل عامل بيماري
اسکلروتينيا در سطح مولکولي ،ميتوان از الین مذکور
بهطور بالقوه در توليد ارقام هيبرید مقاوم در اصالح
نباتات متداول استفاده نمود و راه را براي کاهش
خسارات ناشي از این بيماري در آفتابگردان هموار
نمود.
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