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واکنص زنجیرهای پلیوراز جهت بررسی پتانسیل ژنتیکی تولیذ داکسینیوالنول و نیوالنول
در جذایههای قارچ  Fusarium culmorumگنذم در استاى آرربایجاىغربی
PCR Reaction for Surveying the Genetic Potential of Deoxynivalenol and Nivalenol
Production of the Wheat Fusarium culmorum Isolates in the West Azarbayjan
Province
آصاد الٍا ،*1هحوذ ػبالسی ،2ػیذکبظن كجبؽ ٍ 3ػؼیذُ ػذْشیکیب
سبسیخ دسیبفز92/02/02 :

4

سبسیخ دزیشؽ92/09/12 :

چکیذه
ثالیــز فَصاسیَهی ػٌجــــلِ یکـی اص هْـنسشیي ثیوبسیّبی غالر دس خْبى ثِؿــوبس هیآیذ .قـــبسذّبی ٍ Fusarium culmorum
 F. graminearumهْنسشیي ػَاهل ایدبدکٌٌذُ ایي ثیوبسی هیثبؿٌذ .ایي قبسذّب داًِّب سا سَػظ هبیکَسَکؼیيّب آلَدُ ًوَدُ ٍ هٌدش
ثِ کبّؾ کوی ٍ کیفی هحلَل هیگشدًذ .دس ایي ثشسػی سؼذاد  98خذایِ  F. culmorumخذاػبصی ؿذُ اص هــضاسع اػــشبى
آرسثبیدبىغشثی ،ثب اػشفبدُ اص کلیذّبی ؿٌبػبیی ٍ خفز آغبصگش اخشلبكی گًَِ  C51F/C51Rؿٌبػبیی گشدیذًذ .ثب اػشفبدُ اص ٍاکٌؾ
صًدیشُای دلیوشاص ،سَاًبیی سَلیذ ًیَالٌَل ( ٍ )NIVداکؼیًیَالٌَل ( )DONسَػظ خذایِّبی  F. culmorumهَسد اسصیبثی قشاس گشفز.
طى  Tri7ثب اػشفبدُ اص خفز آغبصگشّبی  MinusTri7F/MinusTri7R ٍ Tri7F/Tri7Rهَسد سدیبثی قشاس گشفز .ثب اػشٌبد ثِ ًشبیح حبكل
اص ٍاکٌؾ صًدیشُای دلیوشاص ،سؼذاد  59خذایِ ثِػٌَاى خذایِّبی داسای دشبًؼیل سَلیذ سیخ ؿیویبیی  39 ٍ DONخذایِ ثِػٌَاى
خذایِّبی داسای دشبًؼیل سَلیذ سیخ ؿیویبیی  NIVهؼشفی گشدیذًذ .ثب سَخِ ثِ یبفشِّبی ایي سحقیق سیخ ؿیویبیی  DONثِػٌَاى
سیخ ؿیویبیی غبلت ؿٌبػبیی گشدیذ .دس ایي سحقیق ثشای اٍلیيثبس دس کـَس ،سیخّبی ؿیویبیی سَلیذ ؿذُ سَػظ قبسذ F. culmorum
هَسد ثشسػی قشاس گشفشِ اػز.
واژههای کلیذی :سیخ ؿیویبیی ،سشیکَسؼیي ،Tri7 ،PCR ،آرسثبیدبىغشثی

 .1فبسؽ الشحلیل کبسؿٌبػی اسؿذ ثیوبسیؿٌبػی گیبّی ،گشٍُ گیبّذضؿکی ،داًـکذُ کـبٍسصی ،داًـگبُ صاثل ،صاثل
 .2داًـیبس گشٍُ گیبّذضؿکی ،داًـکذُ کـبٍسصی ،داًـگبُ صاثل ،صاثل
 .3اػشبدیبس گشٍُ گیبّذضؿکی ،داًـکذُ کـبٍسصی ،داًـگبُ صاثل ،صاثل
 .4هشثی گشٍُ ؿیوی داسٍیی ،داًـکذُ داسٍػبصی ،داًـگبُ ػلَم دضؿکی صاثل ،صاثل
Email: azad_lava64@yahoo.com
*ًَ :یؼٌذُ هؼٍَل

52

واکنص زنجیرهای پلیوراز جهت بررسی پتانسیل ژنتیکی تولیذ ...

سبکٌَى زْبس ًَع سشیکَسؼیي  D ٍ C ،B ،Aؿٌبػبیی ؿذُاًذ.
سشیکَسؼیيّبی ًَع  D ٍ Cسَػظ گًَِّبی هَلذ ثالیز
فَصاسیَهی سَلیذ ًویگشدًذ ػَداکیي (.)Sudakin, 2003
سشیکَسؼیيّبی ًَع  Bکِ سَػظ یک گشٍُ کشَ دس کشثي ؿوبسُ
ّـز ؿٌبػبیی هیگشدًذ ،حبٍی سَکؼیيّبی هْوی هبًٌذ
 ٍ NIV ،DONهـشقبر اػشیلی آىّب هیثبؿٌذ .قبثلسَخِ اػز
کِ سیخ  Bسشیکَسؼیيّب حبٍی خغشًبکسشیي هبیکَسَکؼیيّب
ثشای اًؼبى ٍ دام هیثبؿذ کیوَسا ٍ ّوکبساى ،الکؼبًذس ٍ
ّوکبساى (.)Kimura et al., 2007; Alexander et al., 2009
طىّبی ػٌشضکٌٌذُ سشیکَسؼیيّب ( )Triدس یک خَؿِ طًی
( )Gene clusterهشوشکض ؿذُاًذ کِ ؿبهل :طىّبی سشیکَدایي
ػٌشئبص ( ،)Tri5اکؼیظًبص  ،)Tri11 ٍ Tri4( P450اػشیل-
سشاًؼفشاص ( ،)Tri7 ٍ Tri13فبکشَسّبی ًؼخِثشداسی (ٍ Tri6
 ،)Tri10دوخ اًشـبس سَکؼیي ( ٍ )Tri12دٍ دشٍسئیي فشضی
ًبؿٌبخشِ ( )Tri9 ٍ Tri8هیثبؿٌذ .دیگش طىّبی اػشیل
سشاًؼفشاص هبًٌذ  Tri101دس ایي خَؿِطًی ثِ كَسر ًبدیَػشِ
ّؼشٌذ لی ٍ ّوکبساى (.)Lee et al., 2002
دیـشفز سکٌیکّبی هَلکَلی ثشای سدیبثی سشیکَسؼیيّبی
 ٍ NIV ٍ DONهـشقبر اػشیلی آىّب ،هغبلؼِ ثیَؿیویبیی ٍ
آًبلیض ایي سشکیجبر سا دس غالر ٍ سغزیِ دام ٍ عیَس سؼْیل
ًوَدُ اػز دػیبسدیٌغ ٍ ّوکبساى ( Desjardins et al.,
 .)2000یکی اص سٍؽّبی هَلکَلی کِ ثب اػشفبدُ اص آى هیسَاى
ثِ سؼییي سیخّبی ؿیویبیی دشداخز ،کبسثشد  PCRهجشٌی ثش
عشاحی آغبصگشّبی اخشلبكی طىّبی ػٌشضکٌٌذُ سشیکَسؼیي
هیثبؿذ ،کِ دس کنسشیي صهبى هوکي ثِ سدیبثی هبیکَسَکؼیيّب
دشداخشِ ٍ ّضیٌِّبی کنسشی دس هقبثل سٍؽّبی هشذاٍل هبًٌذ
کشٍهبسَگشافی الیِ ًبصک ٍ کشٍهبسَگشافی گبصی داسد ًیکَلؼَى
ٍ ّوکبساى ( .)Nicholson et al.,1998دس ایي سحقیق ثِهٌظَس
ؿٌبػبیی سکویلی خذایِّبی  F. culmorumاص خفز آغبصگش
 ٍ C51F/C51Rخْز ثشسػی دشبًؼیل سَلیذ سیخّبی
ؿیویبیی  NIV ٍ DONاص خفز آغبصگشّبی Tri7F/Tri7R
ٍ  MinusTri7F/MinusTri7Rاػشفبدُ گشدیذ.

هقذهه
ثالیز خَؿِ گٌذم یب فَصاسیــَص ػــٌجلِ ( )FHBیکی اص
ثیوبسیّبی هخشثی اػز کِ ّش ػبلِ هیلیَىّب دالس خؼبسر ثِ
غالر کـزؿذُ دس ػــــشاػش خْبى ٍاسد هیًوـــبیذ ٍیغ
( .)Wiese,1987ایي ثیوبسی ثِػٌَاى یکی اص هْـنسشیي
ثیوبسیّب دس هٌبعق هشعَة ٍ ًیوِهشعَة خْبى ثِؿـوبس
هیآیذ .اّویز ایي ثیوبسی صهبًیکِ هشحلِ گلذّی ٍ سکبهل
داًِ ثب ثبسًذگی ٍ یب سعَثز ًؼجی ثبال ّوشاُ ثبؿذ ،ثؼیبس
افضایؾ هییبثذ دشی ٍ ّوکبساى (.)Parry et al., 1995
فَصاسیَص ػٌجلِ گٌذم ،هٌدش ثِ کبّؾ سَلیذ هحلَل دس
هضسػِ ،کبّؾ کیفیز داًِ ٍ آلَدگی داًِ ثب هبیکَسَکؼیيّب
هیگشدد گَػبهی ٍ کیؼشلش (.)Goswami and Kistler, 2004
آلَدگی هحلَالر اًجبسی سَػظ هبیکَسَکؼیيّب ثؼیبس حبئض
اّویز هیثبؿذ ٍیٌذلغ ( .)Windels, 2000قبسذّبی
 F. culmorum ٍ Fusarium graminearumگًَِّبی غبلت
ایدبدکٌٌذُ ایي ثیوبسی دس گٌذم هیثبؿٌذ دشی ٍ ّوکبساى
( .)1995آسایِ  F. graminearumدس هٌبعق گشم ٍ هشعَة
هبًٌذ ایبالرهشحذُ غبلت هیثبؿذ ،دسحبلیکِ  F. culmorumدس
هٌبعق خٌکسش هبًٌذ ًَاحی غشثی ،هشکضی ٍ ؿشقی اسٍدب ثِ-
ػٌَاى یکی اص گًَِّبی غبلت خٌغ فَصاسیَم هؼشفی گشدیذُ
اػز گَػبهی ٍ کیؼشلش ( .)2004غبلتثَدى گًَِّبی قبسزی
سحز سبثیش ؿـشایظ اقلیــوی قشاس داسد کِ دس ایي هیبى دهب
هْنسشیي ًقؾ سا ایفب هیًوبیذ دشی ٍ ّوکبساى ( .)1995قبسذ
 F. culmorumهشؼلق ثِ گشٍُ  Discolorهیثبؿذ .اػضبی ایي
گشٍُ ،فَصاسیَمّبی غالر ًیض ًبهیذُ هیؿًَذ ،کِ ثِخض ثشخی اص
هَاسد خبف سَلیذ هیکشٍکٌیذی ًویًوبیٌذ ٍ ػوذسبً ثشاػبع
هَسفَلَطی هبکشٍکٌیذیّب ؿٌبػبیی هیگشدًذ ثَص ( Booth,
.)1975
سشیکَسؼیيّب گشٍُ اكلی هبیکَسَکؼیيّبیی ّؼشٌذ کِ
سَػظ گًَِّبی هخشلف فَصاسیــَم اص خوـــلِ F. culmorum
ٍ  F. graminearumسَلیذ هیؿًَذ ثٌز ٍ کلیر ( Bennet and
 .)klich, 2003سشیکَسؼیيّب اص ًظش ػبخشبسی خضٍ هـشقبر
ػؼکَییسشديّب ( )Sesqueiterpensهحؼَة هیؿًَذ .ایي
سشکیجبر هَخت ثشٍص اخشالالر سؿذی دس ػلَلّبی یَکبسیَسی
هیگشدًذ .اصخولِ ایي هَاسد ،هیسَاى ثِ ثشٍص اخشالل دس
سَلیذهثل دؼشبًذاساى ٍ خلَگیشی اص سؿذ گیبّسِ ٍ سَلیذهثل
دس گیبّبى اؿبسُ ًوَد هکالفلیي ٍ ّوکبساى ( McLaughlin et
.)al., 1997
هیضاى ػویز سشیکَسؼیيّب ثِ سَاًبیی خلَگیشی آىّب اص
فؼبلیز دذشیذیل سشاًؼفشاص سیجَصٍمّبی  60sثؼشگی داسد.

هواد و روشها
جوعآوری و ضناسایی نوونهها
ًوًَِثشداسی دس خشداد هبُ ػبل صساػی 1389-1390کِ
هلبدف ثب سـکیل ٍ سکبهل خَؿِّبی گٌذم هیثبؿذ ،اص هضاسع
اػشبى ؿبهل :اسٍهیِ ،هْبثبد ،هیبًذٍاة ،خَی ،سکبة ٍ هبکَ
كَسر گشفز .قؼوزّبی هخشلف خَؿِ ؿبهل دَؿیٌکّبی
هیثبؿذ ،اص هضاسع اسٍهیِ ،هْبثبد ،هیبًذٍاة ،خَی ،سکبة ٍ هبکَ
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كَسر گشفز .قؼوزّبی هخشلف خَؿِ ؿبهل دَؿیٌکّبی
داًِ ،قغؼبسی اص هحَس ػٌجلسِ ٍ خَؿِ ثِعَس خذاگبًِ ثب
ّیذَکلشیز ػذین دٍ دسكذ ثِهذر  10دقیقِ ضذػفًَی
گشدیذًذ .ػذغ ػِ ثبس ثب آة هقغش ػششٍى ؿؼشـَ دادُ ؿذًذ
ٍ سٍی هحیظکـز هؼوَلی ػیتصهیٌی دکؼششٍص آگبس ()PDA
ٍ اخشلبكی  Nash and Snyderکـز گشدیذًذ ًیشًجشگ
(ً .)Nirenberg, 1976وًَِّب دس دهبی  25دسخِ ػبًشیگشاد ٍ
دس ؿشایظ ًَس هشٌبٍة  12ػبػز سٍؿٌبیی ٍ سبسیکی قشاس
گشفشٌذ ٍ خبلقػبصی خذایِّب اص عشیق سکاػذَسکشدى ٍ
ًَکسیؼِ سٍی هحیظکـزّبی آة آگبس دٍ دسكذ حبٍی
اػششدشَهبیؼیي ،ثشگ هیخک آگبس (Synthetic ٍ )CLA
 )SNA) Nutrient Agarاًدبم گشفز ًیشًجشگ ( .)1976ػذغ
خذایِّبی  F. culmorumاص عشیق ثشسػی خلَكیبر
هَسفَلَطی کٌیذیّب ٍ ؿکل دشگٌِّب هَسد ؿٌبػبیی قشاس
گشفشٌذ ثَسگغ ٍ ّوکبساىً ،لؼَى ٍ ّوکبساى ( Burgess et al.,
.)1994 ; Nelson et al., 1983

ثشداؿشِ ؿذ ٍ ثِ سیَة خذیذ هٌشقـل گشدیـذ ٍ ّـن حدـن آى
ایضٍدشٍدبًَل ػشد ( -20دسخِ ػبًشیگشاد) یب  2ثشاثـش حدـن آى
اسبًَل ػشد  %96اضبفِ ؿذ.
سیَةّب ثِهذر  10ثبًیِ ثِ آساهی ٍاسًٍِ ؿذًذ ٍ ػذغ -1
 0/5ػبػز دس دهبی  -20دسخِ ػبًشیگشاد قشاس دادُ ؿذًذ.
دغ اص آةگیشی کبهل  ،DNAسیَةّب ثِهذر  15دقیقِ دس
دٍس  13000 rpmػبًششیفیَط ؿذًذ .دس هشحلِی ثؼذ 500
هیکشٍلیشش اسبًَل  %70ػشد ثِ آساهی دس سیَة سیخشِ ؿذ ثِ-
عَسیکِ سػَة سـکیل ؿذُ سِ سیَة کٌذُ ًـَد .ػذغ دس
سیَةّبی حبٍی اسبًَل  %70ثِهذر  2دقیقِ دس دٍس
 13000rpmثشای ؿؼشـَی  DNAػبًششیفیَط ؿذًذ .دغ اص
ؿؼشـَی  ،DNAاسبًَل سا خبسج کشدُ ٍ سیَةّب سا ٍاسًٍِ
گزاؿشِ سب دس هحیظ خـک ؿَد .دس ًْبیز ثشای حلکشدى
 50 ،DNAهیکشٍلیشش ثبفش  TEثِ سیَةّب اضبفِ کشدُ ٍ دغ اص
حلؿذى  DNAدس دهبی  -20دسخِ ػبًشیگشاد ًگْذاسی
ؿذًذ ًیکَلؼَى ٍ ّوکبساى (.)1997

استخراج  DNAبا استفاده از روش CTAB

طراحی آغازگرهای هولکولی

خذایِّبی ؿٌبػبیی ؿذُ  F. culmorumدس هحیظکـز هبیغ
 )Potato Dextrose Broth( PDBکـز دادُ ؿذًذ ٍ ثِهذر
یک ّفشِ ثش سٍی دػشگبُ سٍسبسی ؿیکش ثب ػشػز  150دٍس دس
دقیقِ قشاس گشفشٌذ .سَدُ هیؼلیَهی سَلیذ ؿذُ دس هحیظکـز
 PDBاص عشیق اػکبلذل خوغآٍسی ؿذ ٍ سَػظ اصر هبیغ دس
ّبٍى زیٌی دَدس گشدیذ .هقذاس  600هیکشٍلیشش اص ثبفش اػشخشاج
(ؿبهلٍ EDTA: 20 mM ،NaCL: 1/4 M ،CTAB: 2% :
 )Tris: 100 mM, PH=8ثش سٍی ّیفّبی دَدس ؿذُ اضبفِ
ؿذ .ػذغ هحشَیبر داخل ّبٍى (حبٍی ّیف قبسذ ٍ ثبفش
اػشخشاج) ثِ سیَةّبی  1/5هیکشٍلیششی اًشقبل دادُ ؿذ .الصم
ثِرکش اػز کِ سوبم ایي هشاحل دس حوبم یخ اًدبم گشفز .ثشای
اص ثیيثشدى زشثیّب ٍ دشٍسئیيّب هقذاس  1هیکشٍلیشش
هشکبدشَاسبًَل ( )2-Mercaptoethanolثِ سیَةّب اضبفِ ؿذ ٍ
ػذغ سیَةّب ثِهذر  45دقیقِ دس حوبم آة گشم دس دهبی
 65دسخِ ػبًشیگشاد قشاس گشفشٌذ ٍ ّش  5دقیقِ یک ثبس ثِ-
خَثی سکبى دادُ ؿذًذ.
ثِ ّش سیَة  500هیکشٍلیشش هخلَط کلشٍفشم /ایضٍآهیل الکل
ثِ ًؼجز ( 1:24ثشای سْیِ  100هیلیلیشش اص هحلَل ،هقذاس 96
هیلیلیشش کلشٍفشم ٍ  4هیلیلیشش ایضٍآهیل الکل هخلَط ؿـذًذ)
اضبفِ ؿذ ٍ زٌذ ثبس ( 20-25ثـبس) سیـَةّـب ثـِ آساهـی ٍاسًٍـِ
ؿذًذ سب هخلَط ؿیشیسًگ ؿذ .ػـذغ سیـَةّـب دس دٍس rpm
 13000ثِهذر  8دقیقِ ػبًششیفیَط ؿذًذ .فبص ثبالیی ثِ آساهـی

ثشای ؿٌبػبیی سکویلی خذایِّب ،اص خفز آغبصگشّبی اخشلبكی
 )C51F/C51R( F. culmorumاػشفبدُ گشدیذ ًیکَلؼَى ٍ
ّوکبساى ( .)1998ثشای سدیبثی طى  Tri7اص خفز آغبصگشّبی
 MinusTri7F/MinusTri7R ٍ Tri7F/Tri7Rاػشفبدُ گشدیذ
زٌذلش ٍ ّوکبساى (( )Chandler et al., 2003خذٍل .)1
واکنص PCR

ٍاکٌؾ  PCRدس حدن  25هیکشٍلیشش ٍ ثب اػشفبدُ اص
سشهَػبیکلش ( )Eppendorph, Germanyاًدبم ؿذ .ثشای اًدبم
 PCRغلظز  ،dNTP ،MgCl2 ،DNAآغبصگشّب ٍ آًضین Taq
دلیهشاص ثشای حدن  25هیکشٍلیشش هغبثق خذٍل  2سؼییي ٍ
ثْیٌِ ؿذ خی ٍ ّوکبساى (ّ .)Ji et al., 2007ش آصهبیؾ ؿبهل
یک کٌششل هثجز (یک ٍاکٌؾ  PCRثب  DNAطًَهی یک
خذایِ  F. culmorumؿٌبخشِ ؿذُ) ٍ یک کٌششل هٌفی (یک
ٍاکٌؾ  PCRؿبهل سوبم هَاد هَسدًیبص خْز اًدبم ٍاکٌؾ ،اهب
ثذٍى  DNAطًَهی) اًدبم گشفز.
برناهه دهایی واکنص  PCRجهت استفاده از جفت آغازگر
اختصاصی گونه F. culmorum

خْز ؿٌبػبیی سکویلی خذایِّبی  F. culmorumکِ ثب
اػشفبدُ اص خلَكیبر هَسفَلَطیکی ؿٌبػبیی ؿذُ ثَدًذ اص
خفز آغبصگش اخشلبكی گًَِ  F. culmorumیؼٌی
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دهبی  72°Cثِهذر  30ثبًیِ ٍ ثؼظ ًْبیی ثـِهـذر  5دقیقـِ
دس دهبی  72°Cسٌظین گشدیذ زٌذلش ٍ ّوکبساى (.)2003

 C51F/C51Rاػشفبدُ گشدیذ .ؿشایظ دهبیی ٍاکٌؾ صًدیشُای
دلیوشاص ؿبهل ٍاػشؿزػبصی اٍلیِ دس دهبی  94°Cثِهذر 5
دقیقِ ،ػذغ  35زشخِ کِ ّش زشخِ ؿبهل یک ٍاػشؿز
ػبصی دس دهبی  94°Cثِهذر یک دقیقِ ،هشحلِ اسلبل دس
دهبی  61°Cثِهذر یک دقیقِ ،هشحلِ ثؼظ ثِهذر  90ثبًیِ
دس دهبی  ٍ 72°Cثؼــظ ًْبیی ثِهــذر  10دقیقِ دس دهبی
 72°Cدس ًظش گشفشِ ؿذ ًیکَلؼَى ٍ ّوکبساى (.)1998

الکتروفورز هحصوالت PCR

هحلَالر  PCRثِعَس خذاگبًِ ثش سٍی طل  1/2دسكذ آگبسص
الکششٍفَسص ؿذًذ .سًگآهیضی هحلَالر  PCRثب اسیذیَم
ثشٍهبیذ كَسر گشفز ٍ ػذغ ػکغثشداسی سحز ًَس  UVثب
اػشفبدُ اص دػشگبُ طل داک ( )Bio-RAD, USAاًدبم ؿذ.

واکنص  PCRجهت بررسی پتانسیل تولیذ تیپهای
ضیویایی NIVو  DONبا استفاده از جفت آغازگرهای

نتایج و بحث

Tri7F/Tri7Rو MinusTri7F/MinusTri7R

ضناسایی تکویلی جذایههای  F. culmorumبا استفاده

خْز سدیبثی طى  ٍ Tri7ثشسػی دشبًؼیل سَلیذ سیخّبی
ؿیویبیی  ،DON ٍ NIVدس خذایِّبی  F. culmorumاص خفز
آغبصگشّبی MinusTri7F/MinusTri7R ٍ Tri7F/Tri7R
اػشفبدُ گشدیذ Tri7F/Tri7R .دس خذایِّبی سَلیذکٌٌذُ سیخ
ؿیویبیی  NIVسَلیذ قغؼبر  436خفز ثبصی هیکٌذ ،دس
حبلیکِ دس خذایِّبی سَلیذکٌٌذُ سیخ ؿیویبیی  DONثب
اػشفبدُ اص ایي آغبصگش هحلَل  PCRسَلیذ ًویگشدد .ؿشایظ
دهبیی ٍاکٌؾ صًدیشُای دلیوشاص ثشای ایي خفز آغبصگش ؿبهل
یک هشحلِ ٍاػشؿزػبصی اٍلیِ دس دهبی  94°Cثِهذر دٍ
دقیقِ ٍ ػذغ  35زشخِ کِ ّش زشخِ ؿبهل یک هشحلِ
ٍاػشؿزػبصی ثِهذر  30ثبًیِ دس دهبی  ،94°Cهشحلِ اسلبل
دس دهبی  62°Cثِهذر  30ثبًیِ ،هشحلِ ثؼظ دس دهبی 72°C
ثِهذر  45ثبًیِ ٍ ثؼظ ًْبیی ثِهذر  10دقیقــِ دس دهبی
 72°Cسٌظین گشدیذ زٌذلش ٍ ّوکبساى (.)2003
خفــز آغــبصگش  MinusTri7F/MinusTri7Rدس ٍاکــٌؾ ثــب
خذایِّبی سَلیذکٌٌذُ سیخ ؿـیویبیی  DONسَلیـذ ثبًـذ 483
خفز ثبصی هیًوبیذ ،دسحبلیکِ دس خذایِّبی سَلیذکٌٌذُ سیخ
ؿیویبیی  NIVثب اػشفبدُ اص ایي آغـبصگش هحلـَل  PCRسَلیـذ
ًویگشدد .ؿشایظ دهبیی ٍاکٌؾ صًدیشُای دلیوـشاص ثـشای ایـي
خفز آغبصگش ؿبهل یک هشحلِ ٍاػشؿزػبصی اٍلیـِ دس دهـبی
 94°Cثِهذر  2دقیقِ ٍ ػذغ  35زشخِ کِ ّش زشخِ ؿبهل
یک هشحلِ ٍاػشؿزػبصی ثِهـذر  30ثبًیـِ دس دهـبی ،94°C
هشحلِ اسلبل دس دهبی  58°Cثِهذر  30ثبًیِ ،هشحلِ ثؼظ دس

از جفت آغازگر اختصاصی C51F/C51R

اػشفبدُ اص هیکشٍػکَح ٍ کلیذّبی قبسذؿٌبػی ،سٍؽّبی
هشذاٍل ثشای ؿٌبػبیی گًَِّبی هخشلف فَصاسیَهی هیثبؿٌذ.
اػشفبدُ اص ایي سٍؽّب خْز ؿٌبػبیی گًَِّبی قبسذ فَصاسیَم،
ثب سَخِ ثِ هشٌَعثَدى خلَكیبر هَسفَلَطیکی آىّب ،صهبىثش
ثَدُ ٍ ؿٌبػبیی كحیح آىّب ًیبصهٌذ هْبسر ٍ سدشثِ کبفی
هیثبؿذ لؼیل ٍ ّوکبساى ،یَدس ٍ کشیؼشبًؼَى ( Lessiele et
 .)al., 2006 ; Yoder and Chrisitanson, 1998سکٌیکّبی
هَلکَلی دس هقبیؼِ ثب ایي سٍؽّب ،دقیق ٍ ػشیغ ثَدُ ٍ
اػشفبدُ اص ایي سکٌیکّب دس ثیوبسیؿٌبػی گیبّی ًیبص ثِ افشاد
هبّش ٍ ثب سدشثِ ثبال ًذاسد هک کبسسٌی ٍ ّوکبساى ( McCartney

.)et al., 2003

ثب اػشفبدُ اص هیکشٍػکَح ًَسی ٍ کلیذّبی ؿٌبػبیی هؼشجش
ثَسگغ ٍ ّوکبساىً ،لؼَى ٍ ّوکبساى ( )1994, 1983سؼذاد 98
خذایِ  F. culmorumاص هضاسع گٌذم اػشبى آرسثبیدبىغشثی
ؿٌبػبیی گشدیذ .سوبهی خذایِّب هدذداً ثب اػشفبدُ اص خفز
آغبصگش اخشلبكی  C51F/C51Rهَسد ؿٌبػبیی قشاس گشفشٌذ.
هحلَل  PCRثب اػشفبدُ اص ایي خفز آغبصگش سَلیذ قغؼبر
 570خفز ثبصی هیًوبیذ 98 .خذایِ هَسد ثشسػی سَلیذ
قغؼبر  570خفز ثبصی ًوَدًذ ،ثٌبثشایي كحز ؿٌبػبیی
خذایِّبی  F. culmorumثب اػشفبدُ اص خلَكیبر
هَسفَلَطیکی سأییذ گشدیذ ( ؿکل .)1
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ؿکل  :1سَلیذ ثبًذ ثب اػشفبدُ اص خفز آغبصگش ً M .C51F/C51Rـبًگش  100خفز ثبصی -c ،کٌششل هٌفی c+ ،کٌششل هثجز
Fig.1: Amplification products (570bp) from primer set C51F/C51R. M: 100 bp ladder, -c: Negative control, c+:
Positive control

ؿکل  :2سَلیذ ثبًذ  436خفز ثبصی سَػظ خذایِّبی سَلیذکٌٌذُ  NIVثب اػشفبدُ اص خفز آغبصگش ً M .Tri7F/Tri7Rـبًگش
 100خفز ثبصی -c ،کٌششل هٌفی
Fig. 2: Amplification products (436bp) from primer set Tri7F/Tri7R specific to nivalenol chemotypes. M: 100 bp
ladder, -c: Negative control

ؿکل  :3سَلیذ ثبًذ  483خفز ثبصی سَػظ خذایِّبی سَلیذکٌٌذُ  DONثب اػشفبدُ اص خفز آغبصگش اخشلبكی
ً M .MinusTri7F/MinusTri7Rـبًگش  100خفز ثبصی -c ،کٌششل هٌفی
Fig. 3: Amplification products (483bp) from primer set MinusTri7F/MinusTri7R specific to deoxynivalenol
chemotypes. M: 100 bp ladder, -c: Negative control

خفز آغبصگش  C51F/C51Rسَػظ ًیکَلؼَى ٍ ّوکبساى
( )1998عشاحی گشدیذ .سؼذاد  60خذایِ  F. culmorumدس
کـَس فشاًؼِ سَػظ ثبکبى ٍ ّوکبساى ( Bakan et al.,
 )2001ثب اػشفبدُ اص ایي خفز آغبصگش ؿٌبػبیی گشدیذًذ.
دس سحقیقی هـبثِ ،سؼذاد  37خذایِ F. culmorum
خذاػبصی ؿذُ اص هضاسع آهشیکب ٍ اسٍدب ،ثب اػشفبدُ اص ایي
خفز آغبصگش هَسد ؿٌبػبیی هدذد قشاس گشفشٌذ ٍ ًشبیح

ؿٌبػبیی ثشاػبع خلَكیبر هَسفَلَطیکی هَسد سأییذ قشاس
گشفز سَص ٍ ّوکبساى ( .)Toth et al., 2004اػشفبدُ اص ایي
خفز آغبصگش خْز ؿٌبػبیی خذایِّبی F. culmorum
خذاػبصی ؿذُ اص هضاسع گٌذم کـَس لْؼشبى گضاسؽ
گشدیذُ اػز ثبسَسٍ ػیؼٌیَػکب ٍ ػَکشصیٌؼکب (Baturo-
.)Ciesniewska and Suchorzynska, 2011
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بررسی پتانسیل تولیذ تیپهای ضیویایی

 PCRسَلیذ ًکشدًذ ٍ سوبهی  59خذایِ ثبقیوبًذُ سَلیذ قغؼبر
 483خفز ثبصی ًوَدًذ ٍ ثِػٌَاى سَلیذکٌٌذُ سیخ ؿیویبیی
 DONؿٌبػبیی گشدیذًذ (ؿکل  ٍ 3خذٍل .)3
ثٌبثشایي سیخ ؿیویبیی  DONثب اػشفبدُ اص خفز آغبصگش
 Tri7F/Tri7Rقبثلسدیبثی ًویثبؿذ ٍ ثب اػشفبدُ اص ایي خفز
آغبصگش سٌْب هیسَاى سیخ ؿیویبیی  NIVسا سدیبثی ًوَد .سدیبثی
سیخ ؿیویبیی  DONثب اػشفبدُ اص خفز آغبصگش /MinusTri7R
 MinusTri7Fكَسر دزیشفز اهب ایي خفز آغبصگش دس سدیبثی
سیخ ؿیویبیی  NIVفبقذ کبسآیی هیثبؿذ.

 DONوNIV

توسط جفت آغازگرهای ردیابیکننذه ژى Tri7

ثب اػشفبدُ اص خفز آغبصگش  Tri7F/Tri7Rسؼذاد  39خذایِ
 culmorumسَلیذ ثبًذ  436خفز ثبصی ًوَدًذ ٍ ثِػٌَاى
سَلیذکٌٌذُ سیخ ؿیویبیی  NIVؿٌبػبیی گشدیذًذ (ؿکل ٍ )2
 59خذایِ دیگش ثب ایي خفز آغبصگش هحلَل  PCRسَلیذ
آغبصگش
خفز
اص
اػشفبدُ
ثب
ًٌوَدًذ.
 MinusTri7F/MinusTri7Rهـبّذُ گشدیذ کِ ّیریک اص 39
خذایِ ؿٌبػبیی ؿذُ ثِػٌَاى سیخ ؿیویبیی  ،NIVهحلَل
F.

خذٍل  :1آغبصگشّب ،سَالی ًَکلئَسیذی ٍ اًذاصُ هحلَل سَلیذی دس ٍاکٌؾ صًدیشُای دلیوشاص
Table 1: Primers and their nucleotide sequences and product sizes used in PCR reaction
سَالی
آغبصگش
اًذاصُ قغؼِ ()bp
هٌجغ
´Sequence 5´ - 3
Primer
Product size
Reference
C51F
ATGGTGAACTCGTCGTGGC
Nicholson et al.,
570
C51R
CCCTTCTTACGCCAATCTCG
)(1998
Tri7F
TGCGTGGCAATATCTTCTTCTA
Chandler
et al.,
436 a, - b
Tri7R
TGTGGAAGCCGCAGA
)(2003
MinusTri7F
TGGATGAATGACTTGAGTTGACA
483 c, - d
Chandler et al.,
MinusTri7R
AAAGCCTTCATTCACAGCC
)(2003
*  aهحلَل  PCRسَلیذی سَػظ خذایِّبی سَلیذکٌٌذُ  c .NIVهحلَل  PCRسَلیذی سَػظ خذایِّبی سَلیذکٌٌذُ .DON

 d ٍ bػذم سَلیذ هحلَل
a) PCR products only produced with DNA from isolates belonged to NIV, c) PCR products only produced with
DNA from isolates belonged to DON, b and d) not yielded

خذٍل  :2هیضاى هَاد هَسدًیبص ثشای اًدبم ٍاکٌؾ صًدیشُای دلیوشاص (حدن )25μL
Table 2: Amount of Material needed for one PCR reaction

غلظز ًْبیی

غلظز هَاد دبیِ

اخضای ٍاکٌؾ PCR

Final concentration

Stock concentration

PCR reaction

-

-

آة هقغش دٍ ثبس سقغیش

1X

10X

0.2mM

)(H2O

ثبفش  PCRثب  15هیلیهَالس کلشیذ هٌیضین
()PCR Buffer

10mM

dNTP

0.4μM

20μM

آغبصگش دیؾساى

0.4μM

20μM

0.75unit

5unit/μL

25ng/μL

25ng/μL
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)(Forward primer

آغبصگش دغساى
)(Reverse primer
Taq DNA polymerase
 DNAالگَ
Template DNA
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خذٍل  :3ؿٌبػبیی قبسذ

 ٍ F. culmorumسیخ ّبی ؿیویبیی آى ثب اػشفبدُ اص ٍاکٌؾ PCR

Table 3: Identification of F. culmorum and its chemotypes by PCR assay
Tri7F/Tri7R
MinusTri7F/R
اسقبم
ًیَالٌَل داکؼی ًیَالٌَل ًیَالٌَل داکؼی ًیَالٌَل  Fc51/Fc51هٌبعق ًوًَِثشداسی
R
Cultivar
Region
DON
NIV
DON
NIV

-

+
+
+
-

+
+
+

-

+
+
+
+
+
+

اسٍهیِ
اسٍهیِ
اسٍهیِ
اسٍهیِ
اسٍهیِ
خَی

ػشداسی
ػشداسی
ػشداسی
صسیي
صسیي
ػشداسی

-

+
+
+
-

+

-

+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

خَی
خَی
خَی
خَی
خَی
هْبثبد
هْبثبد
هْبثبد
هْبثبد
هْبثبد
هْبثبد
هیبًذٍاة
هیبًذٍاة
هیبًذٍاة
هیبًذٍاة
هیبًذٍاة
هبکَ
هبکَ
هبکَ
هبکَ
سکبة
سکبة
سکبة
سکبة
سکبة

ػشداسی
ػشداسی
صسیي
صسیي
صسیي
ػشداسی
ػشداسی
ػشداسی
صسیي
صسیي
صسیي
ػشداسی
الًَذ
الًَذ
صسیي
صسیي
ػشداسی
ػشداسی
صسیي
صسیي
ػشداسی
ػشداسی
صسیي
صسیي
صسیي
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کذکـز
Code
FcuS1
FcuS5
FcuS6
FcuZ2
FcuZ11
FcxS1
FcxS4
FcxS7
FcxZ13
FcxZ15
FcxZ17
FcS11
FcS13
FcS15
FcZ1
FcZ2
FcZ9
FcmS2
FcmA2
FcmA3
FcmZ9
FcmZ11
FcmkS4
FcmkS6
FcmkZ8
FcmkZ1
FctS5
FctS20
FctZ10
FctZ12
FctZ4
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ثشسػیّبی زٌذلش ٍ ّوکبساى (ً )2003ــبى داد ،دس
خذایِّبیی اص  F. culmorumکِ ثب اػشفبدُ اص
 MinusTri7F/MinusTri7Rسَلیذ هحلَل  PCRهیًوبیٌذ،
طى  Tri7حزف گشدیذُ اػز ،ثٌبثشایي ایي خذایِّب ثب اػشفبدُ
اص خفز آغبصگش  Tri7F/Tri7Rسَلیذ هحلَل ًویًوبیٌذً .شبیح
هـبثْی اص سحقیقبر اًدبم ؿذُ ثش سٍی سیخّبی ؿیویبیی
 NIV ٍ DONثب اػشفبدُ اص ایي دٍ آغبصگش گضاسؽ گشدیذُ اػز
کبهَى ٍ ّوکبساى ،ثبسَسٍ ػیؼٌیَػکب ٍ ػَکشصیٌؼکب ،سَع ٍ
ّوکبساى ( Kammoun et al., 2010 ; Baturo-Ciesniewska
.)and Suchorzynska, 2011 ; Toth et al., 2004
سؼییي سیخ ؿیویبیی خذایِّبی هَسد ثشسػی دس هضاسع
اػشبى آرسثبیدبى غشثی ًـبى داد کِ ّش دٍ سیخ ؿیویبیی
 NIV ٍ DONدس هضاسع اػشبى سَلـیذ هیگشدًذ .ثشاػـبع
یبفشِّبی ایي سحقیق سیخ ؿیویبیی  DONثِػٌَاى سیخ
ؿیویبیی غبلت هؼشفی گشدیذ .ثب سَخِ ثِ اسقبم ثِدػز آهذُ
 60/2دسكذ خذایِّب داسای دشبًؼیل سَلیذ سیخ ؿیویبیی
 39/79 ٍ DONدسكذ آىّب داسای دشبًؼیل سَلیذ سیخ
ؿیویبیی NIVثَدًذ.
حضَس ّش دٍ سیخ ؿیویبیی  NIV ٍ DONدس کـَسّبی
ایشبلیب ،فشاًؼِ ،دشسغبل ٍ یَگؼالٍی گضاسؽ گشدیذُ اػز ،کِ

دس ایي کـَسّب سیخ ؿیویبیی غبلت  DONهؼشفی گشدیذُ
اػز لَگشیکَ ٍ ّوکبساى ( .)Logrieco et al., 2003حضَس ّش
دٍ سیخ ؿیویبیی  NIV ٍ DONدس هضاسع کـَس لْؼشبى
گضاسؽ گضاسؽ گشدیذُ اػشذس هضاسع کـَس اًگلؼشبى غبلتثَدى
سیخ ؿیویبیی  DONدس هیبى خذایِّبی قبسذ F. culmorum
گضاسؽ ؿذُ اػز خٌیٌگض ٍ ّوکبساى (Jennings et al.,
).2004
ًشبیح ثِدػز آهذُ اص ایي سحقیق ًـبى داد کِ اػشفبدُ اص
ٍاکٌؾ  ٍ PCRخفز آغبصگش اخشلبكی  C51F/C51Rخبیگضیي
هٌبػجی ثشای ؿٌبػبیی گًَِ  F. culmorumثشاػبع
خلَكیبر هَسفَلَطیکی هیثبؿذ .ثب سَخِ ثِ یبفشِّبی ایي
سحقیق سیخ ؿیویبیی  DONثِػٌَاى سیخ ؿیویبیی غبلت
ؿٌبػبیی گشدیذ .سیخ ؿیویبیی  DONثِػٌَاى یک ػبهل هؤثش
دس افضایؾ ؿذر ثیوبسیضایی قبسذ  F. culmorumهؼشفی
گشدیذُ اػز ّؼجشگ ٍ ّوکبساى ) .(Hestbjerg et al., 2002ثب
سَخِ ثِ ایي کِ ؿشایظ آة ٍ َّایی اػشبى آرسثبیدبىغشثی ثشای
فؼبلیز ایي گًَِ قبسزی هؼبػذ هیثبؿذ ،ثٌبثشایي خْز
کبّؾدادى احشوبل ٍقَع ادیذهی هغبلؼبر سکویلی دس ػغح
اػشبى هَسدًیبص هیثبؿذ.

خْز هغبلؼِ هٌبثغ ثِ كفحِّبی  8-7هشي اًگلیؼی هشاخؼِ ؿَد.
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