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ردیابی و بررسی اثر ویروس لكه حلقوی بافت مرده هستهدارها بر جوانهزنی دانه گرده
آلوده در بادام
Detection and Investigation of Prunus Necrotic ring Spot Virus Effect on Germination
of Infected Pollen Grain in aLmond
اعظم نیکبخت ،1بهروز شیران ،*2وحید روحی ،3سعداله هوشمند 4و قباد
تاریخ دریافت92/02/02 :

بابایی5

تاریخ پذیرش93/12/12 :

چكیده
ویروس لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها ( ،)Prunus necrotic ringspot virus, PNRSVیكی ازمخربترین ویروسهاي گیاهی است
که میتواند باعث کاهش رشد و عملكرد در درختان میوه هستهدار شود .در این مطالعه شیوع این بیماري در درختان بادام با هدف
شناسایی مطمئن این ویروس با دو روش  RT-PCRو الایزا در باغهاي بادام منطقهي سامان در استان چهارمحال و بختیاري و تاثیر آن
بر جوانهزنی دانه گرده بررسی شد 100 .درخت از ارقام مامایی ،ربیع و سفید انتخاب و نمونههایی از آنها در سه ماه فروردین ،تیر و مهر
در سال زراعی  1399-99جمعآوري گردید .پس از تایید آلودگی در نمونهها با آزمون الایزا به روش مستقیم و روش  ،RT-PCRدانه-
هاي گرده رقم سفید تحت شرایط آزمایشگاهی کشت شدند و درصد جوانه زنی دانههاي گرده آلوده و سالم مقایسه شد .نتایج نشان داد
تنها  34درصد دانه گرده درخت آلوده قادر به جوانه زنی هستند .همچنین مشخص گردید زمان نمونهبرداري در ردیابی ویروس
اهمیت داشته و بهترین زمان نمونهبرداري براي آشكارسازي ویروس فروردین ماه تعیین شد .مقایسه دو روش  RT-PCRو الایزا نشان
داد که حساسیت  RT-PCRدر آشكارسازي بیماري لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها بیشتر از آزمون الایزا میباشد.
واژههای کلیدی :ویروسهاي هسته دارها ،جوانهزنی دانه گرده ،بادام

 .1کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ،دانشكده کشاورزي ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد
 2و  .4استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتكنولوژي ،دانشكده کشاورزي ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد
 .3استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشكده کشاورزي دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد
 .5پژوهشگر بخش بیماريهاي گیاهی ،مرکز تحقیقات کشاورزي شهرکرد ،شهرکرد
* :نویسنده مسوول

Email: be_shiran@yahoo.com
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دانه گرده و هم در سطح آن قرار گرفته و منتقل شود .آماري و
همكاران ( )Amari et al., 2007اثرات این ویروس را روي دانه
گرده زردآلو کاهش درصد جوانهزنی دانه گرده تا  26درصد ذکر
کردهاند .آماري و همكاران ( )Amari et al., 2009انتقال
 PNRSVرا از چرخه گامتوفیتی به اسپوروفیتیكی در درخت

مقدمه
ایران با تولید سالانه  176709تن بادام مقام سوم جهان را به
خود اختصاص داده است (آمار سازمان فائو.)2011 ،
استان چهارمحال و بختیاري با دارا بودن امكانات و شرایط
زیستی مناسب از جمله آب کافی ،اقلیم مناسب و زمینهاي
مستعد ،یكی از مناطق مهم براي پرورش درختان میوه ،به ویژه
بادام است یزدانی و همكاران (.)Yazdani et al., 2006
محدودیتهاي گوناگونی از جمله بیماريهاي ویروسی کشت
بادام در استان را تحت تاثیر قرار میدهد که ویروس لكه
حلقوي بافت مرده هستهدارها از مهمترین آنها میباشد.
ویروس لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها ،از مهمترین
عوامل خسارتزاي اقتصادي درتمام مناطق کشت درختان میوه
بوده و داراي گسترش جهانی است .طبق گزارش مینک و آچیل
) )Mink and Aichele, 1984خسارت این ویروس در آمریكا
باعث کاهش  22درصدي عملكرد ،کاهش رشد درخت ،تغییر
رنگ میوه ،تأخیر در بلوغ و رسیدگی میوه میشود .بررسی
هلگورا و همكاران ( )Heleguera et al., 2001روي درختان
بادام آلوده وجود علائمی مانند نكروز ناگهانی ،نقاط بافتمرده و
کلروزه روي برگ ،موزائیک برگ ،لكهحلقوي و نقشخطی را
نشان میدهد .این ویروس میتواند سبب کاهش رشد  12تا 33
درصدي ماسارت و همكاران ( ،)Massart et al., 2008کاهش
عملكرد  25درصدي و همچنین تاثیر روي رسیدگی میوه در
بسیاري از گونههاي هستهدار شود سانچز -ناوارو و همكاران
(.)Sanchez-Navarro et al., 2005
ویروس لكهحلقوي بافت مرده هستهدارها متعلق به
خانوادهي  Bromviridaeو جنس  Ilarvirusاست که از بیشتر
گونههاي درختان میوه هستهدار شناخته شده است .این
ویروس داراي ماده ژنتیكی  RNAتک رشتهاي مثبت و ژنوم
سهبخشی میباشد RNA1.و RNA2مسئول کد کردن دو زیر
واحد پروتئینی آنزیم رپلیكاز بوده که در فرآیند رونویسی
ویروس نقش دارند RNA3 .ویروس ،حاوي دو ژن مسئول سنتز
پروتئین حرکتی و پوششی ویروس میباشد هاموند
(.)Hammond, 2003
ویروس لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها بذرزاد است و

زردآلو و انتقال ویروس به گیاهچهها 10،درصد گزارش کردهاند.
گربر و همكاران ( )Greber et al., 1992نشان دادهاند حشرات
گردهافشان ،مانند تریپسها میتوانند در انتقال دانه گرده آلوده
به  PNRSVبه گیاهان دیگر نقش موثري داشته باشند.
تشخیص بیماريهاي ویروسی با روشهاي آزمایشگاهی
گوناگونی ازجمله گیاهان محک ،آزمون الایزا و یا روشهاي
مبتنی بر واکنش زنجیرهاي پلیمراز انجام میشود که امروزه
بهطور وسیعی براي ردیابی ویروسهاي گیاهی مورد استفاده
قرار گرفتهاند .روشهاي سرولوژیک قادر به تفكیک ایزولههاي
مختلف ویروس نیستند اشپیگل و همكاران ( Spiegel et al.,
 .)1996همچنین کارآیی این روشها به دلیل تغییر غلظت
ویروس در بافت با تغییرات فصلی کاهش مییابد (هلگورا و
همكاران )2001 ،و نمونهبرداري براي ردیابی ویروس با آزمون
الایزا باید در زمان وجود غلظت بالاي ویروس در بافت صورت
گیرد برتوزي و همكاران ( .)Bertozzi et al., 2002واکنش
زنجیرهاي پلیمراز معكوس یكی دیگر از روشهاي دقیق و
نسبتاً ساده براي ردیابی غلظتهاي پایین ویروس است که در
مقایسه با روش پیشین از حساسیت بالاتري برخورداراست .در
مطالعهاي که موري و همكاران ( )Moury et al., 2001انجام
دادند ،مشخص گردید روش  RT-PCRمیتواند در آشكارسازي
ویروس در درختان چوبی در حال خواب هم سودمند باشد و
نسبت به آزمون الایزا از حساسیت بالاتري براي ردیابی ویروس
لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها ،برخوردار بوده است .مكوریا
و همكاران ( )Mekuria et al., 2003حساسیت دو روش
تشخیصی الایزا و  RT-PCRبراي تعیین ویروس لكه حلقوي
بافت مرده هستهدارها را در  165نمونه برگی از بادامهاي
استرالیائی در سالهاي  1999تا  2001بررسی کردند و
مشخص شد روش  RT-PCRدر مقایسه با آزمون الایزا از
حساسیت بیشتري براي ردیابی  PNRSVبرخوردار است.
تحقیقات اندکی روي اثرات این ویروس بر دانه گرده و
میزان جوانهزنی و زندهمانی آن و میزان انتقال ویروس از طریق
دانه گرده به نسل بعد به ویژه در ارقام محلی صورت گرفته
است .بررسی این موارد در مرحله اول نیازمند آشكارسازي
مطمئن و دقیق ویروس میباشد .لذا در این مطالعه ضمن
ارزیابی روشهاي مختلف ردیابی ویروس در درختان آلوده در

می تواند از طریق دانه گرده و یا گیاه مادري به بذر منتقل شود.
کارآیی انتقال  PNRSVاز طریق گرده بسیار متفاوت است.
کریزینسكی و همكاران ( )Kryczynski et al., 1992انتقال
 PNRSVدر گیلاس از طریق بذر را در حدود  99درصد گزارش
کردند درحالیکه این عدد در بادام حدود  9درصد است باربا و
همكاران ( .)Barba et al., 1986این ویروس میتواند هم درون
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ارقام مامایی ،ربیع و سفید ،اثراین ویروس بر جوانهزنی دانه
گرده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

برابر میانگین جذب چاهکهاي شاهد (گیاه سالم) بود به عنوان
نمونه مثبت و آلوده به ویروس در نظر گرفته شد.

مواد وروشها

ردیابی  PNRSVبا روش RT-PCR

مواد گیاهی

 RNAکل ژنومی از برگهاي جوان بادام و بساک با روش کلرید
لیتیم توصیف شده توسط چانگ و همكاران ( Chang et al.,
 )1993و کیت استخراج Simply Total RNA ( RNA
 ،)Extraction, Bionearاستخراج شد.
در روش کلرید لیتیم ،یک گرم از بافت منجمد در ازت مایع
ساییده شد و سپس  5میلیلیتر از بافر استخراج با ترکیب
(EDTA ،Tris-Hcl pH=8 0/1 M ،PVP %2 ،CTAB %2
 (2M NaCl ،0/025 M pH=8به آن افزوده شد .پس از
افزودن محلول ( 1:24کلروفرم:ایزوآمیل الكل) نمونهها به مدت
 20دقیقه در دماي  4درجه سانتیگراد با سرعت  3000دور در
دقیقه سانتریفوژ شدند .لایه فوقانی به میكروتیوب جدید انتقال
یافت و یک چهارم حجم آن ،کلرید لیتیم  10مولار اضافه شد و
به مدت  10تا  14ساعت در دماي  -20°Cقرار گرفت .سپس
نمونهها  30دقیقه در دماي  4درجه سانتیگراد با سرعت
 13000دور در دقیقه سانتریفوژ شدند .رسوب حاصل در 200
میكرولیتر ،%0/5 SDS ،0/01 M Tris-Hcl pH=8 ( SSTE
 )1M NaClحل شد و به هر نمونه  500میكرولیتر کلروفرم:
ایزوآمیل الكل ( )1:24افزوده شد و  5دقیقه در دماي  4درجه
سانتیگراد با دور  13000بر دقیقه سانتریفوژ گردید .به لایه
فوقانی  1میلیلیتر اتانول خالص افزوده شد و بعد از آن که
نمونهها  2ساعت در دماي  -20°Cقرار گرفتند 20 ،دقیقه در
دماي  4درجه سانتیگراد و سرعت  14000دور سانتریفوژ
گردیدند .رسوب حاصل در  50میكرولیتر آب  DEPCحل شد و
در دماي -90°Cنگهداري شد .جهت حذف آلودگی DNA
نمونهها با آنزیم ) DNase І )Fermentas, EN0521تیمار شدند.
استخراج  RNAبراي بساک با روش کیت ( Simply Total
 ،)RNA Extraction, Bionerو مطابق دستورالعمل شرکت
سازنده انجام شد.

مواد گیاهی مورد استفاده در این تحقیق تعداد  100نمونه از
درختان بادام  12-10ساله از ارقام مامایی ،ربیع و سفید واقع
در منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاري بودند .از هـر
درخت در سـه ماه فروردیـن ،تیر و مـهر درسـال زراعی
 1399 -1399نمونههاي برگی جمعآوري شد .نمونههاي
بساک فقط از رقم سفید و در ماه فروردین و از درختانی که در
مطالعات قبلی وجود ویروس در آنها به اثبات رسیده بـود،
جمعآوري گردید .نمونهبرداري از درختانی با علائم مشكوک به
وجود ویروس ،مانند نكـروز و کلروز برگ ،کوچـک مانـدن
برگها و وجـود لكههاي غربالی روي برگ انجام شد .بدین
منظور نمونهها از چهار طرف هر درخت و بهصورت تصادفی
جمعآوري گردید .نمونههاي برگی هر درخت ،بهصورت مجزا
درون کیسههاي پلاستیكی قرار داده شدند و روي یخ به
آزمایشگاه بیوتكنولوژي دانشگاه شهرکرد انتقال یافتند و پس از
انجماد در ازت مایع در دماي -90Cتا زمان استخراج RNA
نگه داري شدند.
ردیابی  PNRSVبا استفاده از آزمون الایزا
آلودگی به ویروس لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها با آزمون
الیزا به روش مستقیم ( )DAS-ELISAمطابق روش کلارک و
آدامز ( )Clark and Adams., 1977و با استفاده از آنتیبادي
شرکت  )DSMZ, Germany( DSMZدر سه ماه فروردین ،تیر
و مهر بررسی شد .نتیجه آزمون الایزا در فاصله  30تا  70دقیقه
بعد از افزودن محلول سوبسترا به چاهکها و با اندازهگیري
میزان عددي جذب نوري در هر یک از چاهکها در طول موج
 405نانومتر با دستگاه الایزا ریدر ) (Stat Fax 2100تعیین شد.
تمام آزمونهاي سرولوژیک با دو بار تكرار انجام شد .نمونههایی
که جذب چاهک آنها درطول موج  405نانومتر بیشتر از دو
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جدول  :1مشخصات آغازگرهاي مورد استفاده
Table 1: List of used primers
اندازه قطعه

مرجع

دماي اتصال

Reference

Annealing temperature

Fragment length

Spigel et al. 2004

57

785

Sanchez-Navarro et al. 2005

60

357

52

1002

56

311

54

351

Nicole Fiore et al. 2008

Mekuria et al. 2003

ساخت  cDNAبا استفاده از کیت سنتز
) )Fermentas, K1622و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده
انجام شد .مخلوط ساخت  cDNAشامل  1میكروگرم 1 ،RNA
میكرولیتر آغازگر تصادفی  7جفت بازي 1 ،میلیمولار مخلوط
 20 ،1×RT buffer ،dNTPsواحد 100 ،RNase inhibitor
واحد آنزیم ترانسكریپتاز معكوس به مدت  5دقیقه در دماي
 70 ،25°Cدقیقه در دماي  42°Cو در نهایت  5دقیقه در
دماي  60درجه سانتیگراد قرار گرفت .در واکنشهاي ساخت
 cDNAبا تغییر غلظت  RNAکل از  500نانوگرم به یک
میكروگرم و تغییر دماي مرحله واسرشت سازي  RNAاز دماي
 75°Cبه دماي  65°Cشرایط مناسبتري براي ساخت cDNA
فراهم شد.در این پژوهش از پنج جفت آغازگر که بر اساس
توالی ناحیه  RNA3ویروس طراحی شده بودند استفاده گردید
(جدول یک).
تكثیر قطعه مربوطه در یک واکنش  PCRبا حجم 20µl
شامل :ا میكرولیتر  2 ،cDNAمیلیمولار 250 ،MgCl2
میكرومولار مخلوط  2 ،1× PCR buffer ،dNTPsمیكرومولار
آغازگر و  1/25واحد آنزیم Dream Taq Fermentas,
) ،)EP0702انجام گردید .تكثیر در شرایط واسرشت سازي اولیه
در دماي  94°Cبه مدت  3دقیقه و  35چرخه شامل واسرشت
سازي در دماي  94°Cدرجه سانتیگراد براي 30ثانیه ،اتصال
آغازگر به رشته الگو که بسته به نوع آن ،زمان و دماي متفاوتی
داشت و بسط آغازگر در دماي  62°Cبه مدت  1دقیقه و به
دنبال آن بسط نهایی در دماي  62°Cبه مدت  10دقیقه انجام
گرفت .محصول نهایی  PCRدر ژل آگارز  2درصد در بافر 1x
 TBEدر ولتاژ 60ولت الكتروفورز گردید .رنگآمیزي ژل با
اتیدیوم بروماید انجام گرفت و با دستگاه ژل داک ،ژل
عكسبرداري شد .نشانگر  DNAاستاندارد  100 bpساخت
شرکت  Fermentasبراي تعیین وزن مولكولی نمونهها استفاده
شد .قطعه  DNAتكثیر شده با جفت آغازگر  P1از ژل آگارز
استخراج شده و پس از خالصسازي براي تعیین توالی به
شرکت ماکروژن کره ارسال گردید .ترادف کامل ژن پروتئین

توالی آغازگر(´)5´-3

'Sequence primer 5'-3
´5´-GAGCTCTGGTCCCACTCAGG-3
´5´-TCACTCTAGATCTCAAGCAG-3
´5´-GAACCTCCTTCCGATTTAG-3
´5´-GCTTCCCTAACGGGGCATCCAC-3
´5´-GATTGTTGGTTGTCTTTTC-3
´5´-ATTGCAAATTCGGCAAAAC-3
´5´-GGCCGTGTATTCCTCGTTTATGTA-3
´5´- GGCAATAAAATAGGATTC. -3
´5´-CTTGAAGGACCAACCGAG-3
´5´-ATCTGCTAACGCAGGTAAG-3

آغازگر
Primer
P1
P2
P3
P4
P5

پوششی ویروس در برخی از نمونهها که بهطور همزمان در
مطالعهاي توام با بررسی حاضر با آغازگرهاي مشابه  P1تكثیر
شده بود در بانک ژن قرار گرفت .قابلیت انتقال ویروس در این
نمونهها از طریق پیوند در شرایط گلخانه مورد مطالعه قرار
گرفت .پیوندکهایی از برخی نمونهها گرفته شده و در شرایط
گلخانه به نهالهاي جوان بادام حاصل از بذر پیوند شد و سطح
پیوند با پارافیلم پوشانده شد .گیاهان پیوند شده در دماي
 25°Cبه مدت  7ماه نگهداري شد و ظهور علایم ویروس به-
صورت نقاط بافت مرده و زردي خفیف مورد بررسی قرار گرفت.
وجود ویروس در گیاهان فوق با آزمون الیزا مورد تایید قرار
گرفت.

cDNA

بررسی تأثیر ویروس بر جوانهزنی دانه گرده در شرایط

In

vitro

درختان بادام از رقم سفید که آلودگی آنها با دو روش الایزا و
 RT-PCRهم در این تحقیق و هم در مطالعات انجام شده قبلی
مربوط به تنوع ژنتیكی ویروس به اثبات رسیده بود انتخاب شده
و بساک آنها به منظور بررسی وجود ویروس با روش RT-PCR
مورد بررسی قرار گرفت .نمونههایی که آلودگی آنها در بافت
بساک نیز به تایید رسید انتخاب شده و از آنها در بررسی
جوانهزنی دانه گرده در شرایط  In vitroاستفاده شد .جمعآوري
دانه گرده از شاخههاي اطراف هر درخت که شكوفههاي آنها
بسته بود انجام شد و شاخهها روي یخ به آزمایشگاه انتقال داده
شدند .شاخههاي بریده در آزمایشگاه در ظروف حاوي آب قرار
داده شدند و پس از باز شدن گلها بلافاصله گردههاي هر نمونه
در  3تكرار مطابق دستورالعمل هیراتسوکا و همكاران
( )Hiratsuka et al., 2007به محیطکشت حاوي  %15ساکارز،
 100ppmاسید بوریک و  %0/7آگار انتقال داده شدند .بلافاصله
پتريدیشها با پارافیلم درزبندي و در انكوباتور به مدت 19
ساعت دماي  20°Cو شرایـط نور معمـولی قرار داده شـد.
دانههاي گرده جوانهزده در نمونههاي مربوط به سالم و آلوده با
استفاده از میكروسكوپ نوري شمارش شدند.
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داد که ویروس لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها در درختان
بادام در منطقه مورد مطالعه داراي تغییرات فصلی بوده و
بیشترین غلظت ویروس مربوط به نمونهبرداري فروردین ماه بود.
بیشترین نمونه آلوده مربوط به نمونهبرداري فروردین ماه و
کمترین آن مـربوط به تیـر مـاه بود .تعداد نمـونه آلوده در
نمونهبرداري مهرماه بیشتر از نمونه برداري تیر ماه بوده ولی
همچنان پایینتر از نمونه برداري فروردین ماه بود که نشان
دهنده تغییر غلظت ویروس در بافت گیاه در ماههاي مختلف
سال بوده و احتمالاً مرتبط با دماي محیط میباشد (شكل .)1

نتیجه و بحث
ویروس لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها علایم متنوعی از
جمله ،لكهغربالی و نقاط بافتمرده در سطح برگ ،لكهحلقوي و
پیسهاي شدن برگها ،ریز برگی و بدشكلی برگ ،بدشكلی،
دیررسی و ریزش میوهها ایجاد میکند .علایم ایجاد شده توسط
ویروس اغلب با علایم ایجاد شده توسط سایر عوامل مشابه بوده و
با تغییر فصل و دماي محیط نیز تغییر میکند .ردیابی و تایید
وجود ویروس در گیاه آلوده در اغلب موارد بر مبناي علایم
ظاهري کافی نبوده و استفاده از روشهاي تشخیص آزمایشگاهی
ضروري میباشد .بررسی نمونههاي مختلف با روش الایزا نشان

تیر

June

درصد آلودگی

Percentage pollution

فروردین March

مهر September

سفید

ربیع

مامایی

Sefid

Rabii

Mamai

شكل  :1ردیابی  PNRSVبا آزمون الایزا در سه ماه فروردین ،تیر و مهر در ارقام مامایی ،ربیع و سفید در منطقه سامان
Fig. 1: PNRSV detected by ELISA in different time in local cultivars of Mamai, Rabii and Sefid in Saman region

شدت جذب نوري در آزمون الایزا رابطه مستقیمی با شدت علایم
در نمونهها داشت ،به گونهاي که در بین ارقام مامایی ،ربیع و
سفید ،رقم ربیع با بیشترین درصد آلودگی بالاترین جذب نوري
را هم دارا بود و حساسیت بیشتري نسبت به سایر ارقام کشت
شده نشان میداد که میتواند نشان دهنده تفاوت در علایم
ویروس و میزان خسارت در گیاه آلوده بسته به ژنوتیپ میزبان
باشد (شكل .)2

برتوزي و همكاران ( )2002نیز در مطالعهاي مشابه ،اثر زمان
نمونهبرداري را در آشكارسازي  PNRSVدر درخت بادام مورد
بررسی قرار دادهاند که نشان داده است آزمون الایزا در
آشكارسازي ویروس در گلبرگها و برگهاي جوان در اوایل بهار
کارآییبیشتري نشان میدهد ،زیرا غلظت ویروس در گیاه تابع
دماي محیط بوده و دماي پایینتر فرودین باعث میشود غلظت
ویروس در بالاترین حد ممكن قرار داشته و با کارآییبیشتري
توسط آزمون الایزا قابل ردیابی میباشد.

18

فنآوری زیستی در کشاورزی /جلد چهاردهم /شمارة دوم/پاییز و زمستان 49

سفید

Sefid

Absorbance values in 405 nm

ربیع

Rabii

مهر
September

تیر

فروردین

June

March

میانگین جذب نوري در  405نانومتر

مامایی

Mamai

شكل  :2میانگین جذب نوري نمونههاي برگ بادام آلوده به ویروس لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها در طول موج  405نانومتر در سه
ماه فروردین ،تیر و مهر
2: ELISA absorbance values in 405nm for infected leaf sample of PNRSV in almond in different time sapling

آغازگرهاي مورد استفاده در این تحقیق بررسی هر پنج جفت
آغازگر طراحی شده بر اساس توالی  RNA3روي نمونههاي
برگی ،نشان داد جفت آغازگر  P1و  P5کارآییبهتري در تكثیر
جدایههاي ایرانی ویروس دارد .آغازگرهاي  P1و  P5بر مبناي
توالی ژن پروتئین پوششی ویروس و قسمتی از ناحیه غیر کد
شونده  3'UTRطراحی شده بودند (شكل  .)3ناکارآمدي سایر

6Fig.

آغازگرها می تواند به دلیل تنوع در جدایههاي ایرانی ویروس
نسبت به سایر جدایههاي ویروس باشد زیرا آغازگرهاي استفاده
شده در این تحقیق برمبناي ترادف جدایههاي ویروس مربوط به
سایر مناطق دنیا طراحی شده بودند و پیشنهاد میشود براي
طراي آغازگر از ترادف نواحی حفاظت شده در ژنوم ویروس مانند
توالیهاي  3'UTRو  5'UTRاستفاده شود.

شكل :3ترادف  RNA3ویروس لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها به همراه نواحی کد کننده پروتئین پوششی  ،پروتئین حرکتی
 ،ترادف حفاظت شده ناحیه غیرکدشونده  ، 3' UTRقطعه تكثیر شده  4 ،3 ،1،2.و  5به ترتیب محل قرار گرفتن آغازگرهاي
 P3, P2, P1و P5روي  RNA3ویروس لكهحلقوي بافت مرده هستهدارها
. and

RNA3 sequences of PNRSVwith cp gene ,MP gene ,3' UTR , non coding and amplified region
1,2,3,4 and 5 showed the position of primer standing on RNA3 PNRSV.
16
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مطالعات قبل از جمله مطالعات مكوریا و همكاران (،)2003
نشان داده است که روش  RT-PCRبراي آشكارسازي دقیق و
مطمئن  PNRSVدقت بیشتري نسبت به سایر روشها دارد.
روش  RT-PCRآلودگی به  PNRSVرا در تعداد بیشتري از
نمونهها نسبت به آزمون الایزا نشان داد و آلودگی به ویروس در
برخی نمونهها که با آزمون الایزا ردیابی نشده بود با استفاده از
این روش قابل تشخیص بود .قطعات ژنی مربوط به ویروس که
توسط آغازگرهاي اختصاصی  P1و  P5تكثیر گردید پس از
الكتروفورز روي ژل آگارز به ترتیب نواري با اندازه تقریبی 695
و 351جفت باز آشكار نمود .به منظور تایید نتایج RT-PCR
باند  695جفت بازي مربوط به ویروس که در نمونه درختان
بادام آلوده حاصل شده بود (شكل  )4در پروژهاي مستقل تعیین
ترادف شده و ترادف آن در بانک ژن ( )NCBIبا شماره
دسترسی  KJ573395قرار داده شد.
در برخی نمونهها اگرچه علایم ظاهري آلودگی به PNRSV
به ویژه علائم لكهغربالی و پیچیدگیهاي خفیف برگی مشاهده
شده بود اما پس از آزمون الایزا شواهدي مبنی بر آلودگی
بدست نیامد .در تعدادي ازاین نمونههاي مشكوک آلودگی
توسط  RT-PCRتایید گردید .علایم ظاهري در بعضی نمونهها

مشاهده نشد ولی آلودگی توسط آزمونهاي الایزا و
تایید گردید .بروز علایم در میزبانهاي آلوده به این ویروس
مرتبط با شرایط محیطی خاص از جمله درجه حرارت می باشد
که نتایج مشابهی در تحقیقات ماسارت و همكاران ) (2008نیز
گزارش شده است .چنین نتایجی موید این است که ردیابی
ویروس به ویژه در نهال یا پایههاي مادري باید با استفاده از
تكنیکهاي تشخیصی با دقت بالا همچون  RT-PCRانجام
شود .نتایج حاصل از مقایسه دو روش الایزا و  RT-PCRنشان
داد که روش  RT-PCRدر مقایسه با آزمون الایزا حساسیت
بیشتري در ردیابی ویروس لكه حلقوي بافت مرده هستهدارها
دارد .مزیت این تكنیک نسبت به آزمون الایزا در ردیابی ویروس
در غلظتهاي پایین و دقت تشخیصی بالاي ویروس میباشد.
عامل اصلی که کاربرد روش  PCRرا با مشكل روبرو میکند،
آماده کردن اسیدهاي نوکلئیک با کیفیت بالا است که در برابر
مهارکنندههاي  PCRمقاوم باشند ،به خصوص در مورد
درختانی مانند بادام که استخراج  RNAکل از آنها به دلیل
وجود مواد مهار کننده امري بسیار مشكل است و از بین بردن
ناخالصیها و مواد مهار کننده نیازمند استفاده از بافر مناسب و
قوي ،زمان و دقت زیاد است (.)Spiegel et al ., 2004

RT-PCR
785bp

شكل  :4آشكارسازي  PNRSVبا آزمون  RT-PCRو آغازگر اختصاصی  P1در نمونههاي تست شده منفی با آزمون الایزا ( :Mسایز
مارکر  :N ،bp100نمونه منفی : - ،نمونههاي منفی در آزمون الایزا).
Fig. 4: The detection of PNRSV was confirmed by using specific primer P1 in negative tested samples by ELISA
(M is 100bp ladder, N: negative control for PNRSV, -: in negative tested sample by ELISA) M is 100bp ladder, N:
)negative control for PNRSV, -: in negative tested sample by ELISA

به  PNRSVو سالم تحت شرایط آزمایشگاهی  %26و %74
گزارش کردهاند.
کیفیت دانه گرده بر اساس سرعت جوانهزنی آن تعیین میشود
که به طور مستقیم روي تشكیل میوه اثر میگذارد .بندیكوا
) )Benedikova, 1986همبستگی مثبتی بین سرعت جوانهزنی
دانه گرده و تولید میوه در برخی ارقام زردآلو را نشان داده است
که طبق مطالعات قبلی مینک ( )Mink, 1993اثرات منفی

اثرات ویروس بر جوانهزنی دانه گرده گرفته شده از درختان
آلوده در مقایسه با دانه گرده درختان سالم بررسی شد .بررسی
جوانهزنی دانههاي گردهي آلوده نشان داد که تنها  34درصد از
دانههاي گرده آلوده روي محیط کشت جوانه زدند در حالیكه
این رقم براي دانههاي گرده سالم  57درصد بود .مطالعات
آماري و همكاران ( )2009هم نتایج مشابهی نشان داده است که
درصد جوانهزنی دانه گرده زردآلو را در دو حالت آلوده
18
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و استفاده از بذر به عنوان پایه در این پروسه نقش ویژهاي دارد.
برنامههاي اصلاحی و توسعه باغات بایستی با در نظر گرفتن
رعایت قوانین قرنطینه نباتی و جلوگیري از ورود نهالهاي آلوده
به مناطق جدید توسعه باغات باشد .پیشنهاد میگردد براي
احداث نهالستانها از پایه هاي مادري عاري از ویروس استفاده
شده و با توجه به درصد بالاي آلودگی به ویروس و انتقال آن از
طریق بذر توجه ویژهاي به پایههاي مورد استفاده براي تولید
نهال شده و استفاده از پایههاي بذري با دقت بیشتري مورد
نظر قرار گیرد که میتواند راهكار مناسبی براي کنترل این
بیماري ویروسی فراهم آورده و مانع از شیوع بیشتر آن شود.

ویروس روي کیفیت دانه گرده نمیتواند یک عامل محدود
کننده براي عدم انتقال آن به بذر باشد PNRSV .میتواند در
مراحل اولیه گرده را آلوده کند و باعث کاهش بقاء گرده و
سازگاري آن شده و همچنین جوانهزنی دانه گرده را کاهش
داده و رشد آن را مختل کرده و بلوغ تخم را به تاخیر اندازد
( .)Amari et al., 2009در این مطالعه مشخص شد ویروس لكه
حلقوي بافت مرده هستهدارها میتواند درصد جوانهزنی دانه
گرده در بادام را به  34درصد کاهش دهد .شیوع بالاي ویروس
در ارقام مورد بررسی در منطقه ،اثرات این ویروس بر دانهي
گرده و انتقال این ویروس از طریق دانه گرده و همچنین پدیده
خودناسازگاري در اکثر ارقام بادام اهمیت توجه به انتقال
ویروس از طریق دانه گرده را نشان میدهد .انتقال با بذر یک
مكانیسم عمومی در انتقال ویروسها است و حدود %20
ویروسهاي گیاهی از این طریق میتوانند منتقل شوند ( Hull,
 .)2002انتقال ویروس از طریق بذر نقش مهمی در انتشار
ویروس به ویژه در برنامههاي اصلاحی دارد و تبادل ژرم پلاسمها

سپاسگزاری
این پژوهش باحمایت دانشكده کشاورزي دانشگاه شهرکرد و
همكاري مرکز تحقیقات کشاورزي شهرکرد ،انجام شده است که
بدینوسیله سپاسگزاري میگردد.

منابع:
جهت مطالعه منابع به صفحههاي  23-22متن انگلیسی مراجعه شود.
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