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 4 ،2 ،1و  .5دانشجوی سابق دکتری ،استاد ،دانشیار و استادیار گروه گیاهپزشکی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .3بخش ویروسهای گیاهی  DSMZآلمان ،برانشوایگ
(تاریخ دریافت - 1333/4/11 :تاریخ تصویب)1333/1/11 :

چکیده
ویروس وای سیبزمینی ) (Potato virus Y, PVYاز مهمترین عوامل خسارتزا در مزارع توتون
مناطق مختلف استانهای گلستان ،مازندران و گیالن است .با توجه به بیتأثیری حشرهکشها در
کاهش آلودگی به  ،PVYشکسته شدن منابع طبیعی مقاومت توسط سویههای خاص و مشکالت
روشهای سنتی اصالحی ،بهکارگیری روشهای جایگزین ایجاد مقاومت به  PVYدر توتون با
بهکارگیری مقاومت مشتقشده از بیمارگر میتواند راهکاری برای کاهش خسارت در نظر گرفته شود.
در این پژوهش گیاهان توتون تراژنی تولید شدند که در برابر طیف گستردهای از جدایههای  PVYاز
سویههای مختلف این ویروس مقاوماند .ناحیهای به اندازۀ  4۷2جفتباز از ژنوم یک جدایۀ ایرانی
 PVYشامل توالی نوکلئوتیدی بخشهایی از  CPو  3'UTRبه منظور تهیۀ یک سازۀ سنجاقسری برای
مقاومت به  PVYبهکار گرفته شد و تراژنسازی توتون رقم  Wisconsin 38با این سازه به کمک
اگروباکتریوم انجام گرفت 11 .درصد از گیاهان تراژن  T0حاصل به  PVYمقاوم بودند و انتقال
مقاومت به نسل بعد در  3الین مختلف با استفاده از روش داس االیزا تأیید شد .یکی از این الینها با
 12جدایۀ مختلف  PVYشامل چهار جدایۀ ایرانی و هشت جدایه از کشورهای دیگر تحت آزمایش
قرار گرفت و مصونیت آن بر اساس عدم ظهور عالئم و نتایج آزمونهای داس االیزا و  RT-PCRبه
تأیید رسید .این پژوهش نشان داد که سازۀ سنجاقسری بهکاررفته دارای کارایی بسیار زیادی برای
ایجاد توتون تراژن مصون در مقابل سویههای مختلف  PVYبوده است.
واژههای کلیدی :تراژنسازی با واسطۀ اگروباکتریوم ،سازۀ سنجاقسری ،مقاومت طیف گسترده.
مقدمه
گیاه توتون ) (Nicotiana tabacum L.از خانوادة
بادمجانیان ،یک محصول اقتصادی مهم است که در
بسیاری از نقاط جهان کشت میشود و تولید ساالنۀ آن در
ایران حدود  33333تن است ( .)FAO, 2011بیماریهای
ویروسی از مهمترین مشکالت توتونکاران است .در این
بین ،ویروس وای سیبزمینی ()Potato virus Y, PVY
یکی از شایعترین ویروسها در مزارع توتون مناطق
مختلف استانهای گلستان ،مازندران و گیالن است
* تلفن33321133130 :

( .)Abedi, 1998در حال حاضر ،همۀ ارقام تجاری توتون
زیر کشت در ایران نسبت به این ویروس حساساند.
ویروس وای سیبزمینی گونۀ تیپ جنس Potyvirus
(تیرة  )Potyviridaeاست و عالوه بر توتون باعث
بیماریهای مهمی در دیگر گیاهان تیرة بادمجانیان مانند
سیبزمینی و گوجهفرنگی نیز میشود PVY.بهطور طبیعی
با بیش از  53گونه شته بهصورت ناپایا منتقل میشود
( ،)Lacroix et al., 2010ولی از بین بردن شتهها با
حشرهکش کاهش چندانی در آلودگی محصول ایجاد
E-mail: mosaheb@ut.ac.ir
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نکرده است ( ;Raccah, 1986; Raccah & Fereres, 2009

 .)Hull, 2009با توجه به نبود یک روش کارآمد برای
حفاظت مستقیم از بوتههای توتون در برابر آلودگی به
 ،PVYیا کنترل انتقال ویروس توسط شتهها ،مقاومت
ژنتیکی در برابر  PVYبه عنوان ابزاری امیدبخش مورد
توجه بوده است ()Lacroix et al., 2010؛ اما بروز سویههای
غلبهکننده بر مقاومت به  ،PVYامکان استفاده از منابع
طبیعی مقاومت در توتون را محدود کرده است ( Chen et
 .)al., 2010; Lacroix et al., 2010عالوه بر این ،نبود
امکان شکستن همبستگی منفی بین ژن مقاومت به نماتود
ریشۀ گرهی ) (Rkو حساسیت به سویههای خاصی از PVY
( )Sudarsono et al., 1995و روند بسیار زمانبر مورد نیاز
برای تالقی و تالقیهای برگشتی ( )Fatima et al., 2008از
جمله محدودیتهای اصلی برای استفاده از روشهای
سنتی اصالحی است .بنابراین ،بهکارگیری روشهای
جایگزین ایجاد مقاومت به  PVYدر توتون ضروری به نظر
میرسد (.)Sudarsono et al., 1995
بهکارگیری مقاومت مشتقشده از بیمارگر (،PDR
 )pathogen derived resistanceیکی از روشهای
قدرتمند برای ایجاد مقاومت به بیماری در گیاهان است
و فناوریهای موجود امکان تغییر ژنتیکی گیاهان با
ژنهای کدکنندة مقاومت در برابر ویروس را فراهم
آوردهاند ( Simon-Mateo & Garcia, 2011; Chen et
 .)al., 2010از مدتها پیش ،از حفاظت تقاطعی
بهصورت تجاری برای کاهش خسارت ویروسهای
گیاهی استفاده میشد ( ;Powell-Abel et al., 1986
 .)Latorre & Flores, 1985مطالعات اولیه نشان داد که
بیان برخی ژنهای ویروسی در گیاهان تراژن
( )transgenicنیز ممکن است باعث مقاومت در برابر
ویروس شود و در نتیجه نیازی به ایجاد آلودگی با
ویروس کامل نخواهد بود ( ;Powell-Abel et al., 1986
 .)Beachy, 1990بررسیهای بعدی مشخص کرد که
ارتباطی بین سطح پروتئین ویروسی بیانشده در گیاه
تراژن و میزان حفاظت در برابر ویروس وجود ندارد
) (Stark & Beachy, 1989; Lawson et al., 1990و
وجود نسخههای غیر قابل ترجمۀ )CP( Coat protein
نیز منجر به مقاومت میشود ( Zhu et al., 2004; van
 .)der Vlugt et al., 1992نقش مکانیسمهای با واسطۀ

آرانای ،که توسط مکانیسمی مشابه بازدارندگی توأم
( )Lindbo et al., 1993( )co-suppressionرخ میدهند،
در بیشتر پدیدههای  PDRتأیید شده است (Simon-
.Mateo & Garcia, 2011; van der Vlugt et al.,
 .)1992آزمایشهای  (1998) Waterhouse et al.برای
اولین بار با موفقیت نشان دادند که مولکولهای dsRNA
محرک قوی خاموشی آرانای بهشمار میروند ( & Bhaskar
 .)Jiang, 2010; Waterhouse et al., 1998تراژنسازی
توتون و سیبزمینی توسط آرانای سنجاقسری
خودمکمل ()self-complementary hairpin RNA
موجب مقاومت نسبت به  PVYشده ( Smith et al.,
;.2000; Mitter et al., 2001; Missiou et al., 2004
 )Mitter et al., 2003و سازههای مبتنی بر ژنهای
مختلف  PVYنیز نتایج مشابهی نشان دادهاند ( Chen et
 .)al., 2010همچنین بیانگذرای ()transient expression
آرانای سنجاق سری توسط  A. tumefaciensمنجر به
مقاومت در برابر انتقال  PVYتوسط شته ( Vargas et al.,
 )2008میشود.
گزارشهایی وجود دارند که نشان میدهند گیاهان
تراژن تنها در برابر سویههای خاصی از ویروس مقاوم
بودهاند ( ;Pourrahim et al., 2006; Bau et al., 2003
 ،)Schubert et al., 2005در حالی که معموالً در طبیعت
سویههای مختلفی وجود دارند .با توجه به این که مقاومت
گیاه تراژن در برابر طیف گستردهای از سویههای ویروس
مدنظر بیش از مقاومت در برابر سویههای خاص مورد قبول
خواهد بود ،هدف این پژوهش تولید گیاهان توتون تراژنی
بود که در برابر طیف متنوعی از جدایههای ایرانی و خارجی
 PVYاز سویههای مختلف این ویروس مقاوم باشند.
مواد و روشها
جدایههای ویروسی

در این پژوهش 32 ،جدایه  PVYاز جمله چهار جدایۀ
ایرانی مورد استفاده قرار گرفتند (جدول  )3که از بین
آنها  PV-1055به عنوان جدایۀ اصلی در اغلب آزمایشها
بهکار گرفته شد .در طول تحقیق ،نمونههای ویروسی در
گیاه  Nicotiana clevelandii A. Grayدر گلخانه با
دمای  22-25درجۀ سلسیوس نگهداری شده و هر چهار
هفته با تلقیح مکانیکی به گیاهان جوان منتقل شدند.
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جدول  .3مشخصات  32جدایۀ ویروس وای سیبزمینی ( )PVYمورد استفاده در پژوهش حاضر
کشور
آلمان
آلمان
مجارستان
آلمان
آلمان
ایتالیا
ایران
آلمان
آلمان
ایران (تیرتاش)
ایران (فیروزکوه)
ایران (ارومیه)

سویه

رسشمار

جدایه

میزبان اولیه
Solanum tuberosum cv. Amigo

N

KP063202

PV-0321

Solanum tuberosum cv. Christa

O

KP063203

PV-0343

Solanum tuberosum

NTN

KP063204

PV-0403

Solanum tuberosum cv. Nicola

NTN

KP063205

PV-0410

Solanum lycopersicum

NTN

KP063206

PV-0446

)pepper (chilli pepper

C1

KP063207

PV-0722

pepper

C1

KP063208

PV-0890

Solanum tuberosum

C2

KP063209

PV-0893

Solanum tuberosum cv. Quarta

NW

KP063210

PV-1031

)Nicotiana tabacum (Coker 347*PVH19

C1

KP063211

PV-1055

NTN

KP063212

PV-1056

O

KP063213

PV-1057

Solanum tuberosum cv. Marfona
Nicotiana tabacum cv. Basma Serres

تهیۀ سازۀ سنجاقسری برای مقاومت به PVY

یک قطعه حدود  3241جفتبازی از انتهای ' 1ژنوم
جدایۀ  PVY PV-1055و  33جدایۀ دیگر  PVYتکثیر،
همسانهسازی و تعیین توالی گردید .به این منظور،
استخراج آرانای کل از گیاهان آلوده ،سنتز دیانای
مکمل و سپس  PCRبا استفاده از جفت آغازگرهای
 PV2I-T7و )Mackenzie et al., 1998( PV1-SP6
(توالیها در جدول  )2صورت گرفت و محصوالت PCR
در داخل حامل  pDriveهمسانهسازی شد .همسانۀ
نوترکیب حاوی این محصول  PCRاز HK50 ،PV-1055
نامیده شد .همردیفسازی چندگانۀ توالی قطعۀ
تکثیرشده از  32جدایۀ  PVYمذکور با استفاده از ابزار

 AlignXدر نرمافزار  Vector NTI 11.5انجام گرفت و
یک قطعه  522جفتبازی از ژنوم PVY PV-1055
متشکل از  123جفتباز از ژن  CPو  31جفتباز از '3
 UTRبرای تهیۀ سازة سنجاقسری انتخاب شد .با
استفاده از  HK50به عنوان  DNAالگو و جفت آغازگر
 HK50-Mlufو  HK50-Stucکه بر مبنای توالی جدایه
 PV-1055و توسط نرمافزار  Vector NTI 11.5طراحی
شدند (توالیها در جدول  ،)2دو مکان برشی برای
آنزیمهای  MluIو  StuIبهترتیب به دو انتهای ' 4و '1
این قطعه  522جفتبازی افزوده شدند و محصول PCR
( HK50MluStuبه طول  511باز) مجدداً در pDrive
قرار داده شد.

جدول  .2مشخصات آغازگرهای مورد استفاده .در زیر نوکلئوتیدهای مربوط به مکان برشی
آنزیمهای  Mlufو  Stucدر توالی آغازگرها خط کشیده شده است.
دمای ذوب

توالی نوکلئوتیدی

آغازگر

03
04
41
02
41
02

GATTTAGGTGACACTATAGAATTTTTTTTTTTTTTTTV

PV1-SP6

TAATACGACTCACTATAGGGNAAYAAYAGYGGNCAR

PV2I-T7

GTACGCGTTGAATACCCGTTGAA

HK50-Mluf

TGAGGCCTATTATTAGTTGCAATAAAAGTAGTACAGG

HK50-Stuc

GCACGTACTCGGATGGAAGCC

NPTII_loc

TCGCCGCCAAGCTCTTCAGC

NPTII_ups

با هضم آنزیمی ،قطعۀ محدود به مکان برشی  MluIو
 StuIاز  pDriveجدا و به حامل  pING71-IV2الحاق
گردید pING71-IV2 .یک حامل دوتایی ()binary vector
تراژنسازی گیاهی است که مبتنی بر pCAMBIA 2300

(با شمارة دسترسی  AF234315در  )GenBankبوده و
دارای یک پروموتر قوی از ویروس Cassava vein mosaic
 virusو اینترون  321( IV2جفتباز) سیبزمینی
( )Vancanneyt et al., 1990است .در این حامل ،ژن
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مقاومت به آنتیبیوتیک کانامایسین ( ،nptIIنئومایسین
فسفوترانسفراز) به عنوان نشانگر انتخابی برای غربال
سلولهای تراژن گیاهی وجود دارد .ناقل حاصل با هضم
آنزیمی توسط  SmaIو  AscIخطی گردید و مجدداً نسخهای
از  ،HK50MluStuاین بار در پایین دست اینترون ،IV2

CsVMV promoter

Hk50MluStu1
Hk50MluStu2
poly A Right border

StuI

قرار داده شد تا منجر به یک سازة سنجاقسری ()pHK1
شود (شکل  .)3صحت الحاقهای انجام گرفته و نیز جهت
آنها در حامل دوتایی نوترکیب توسط هضم آنزیمی و
توالییابی بررسی شد و سپس با روش الکتروپوریشن به
 A. tumefaciens LBA4404انتقال داده شد.

Mlu I

Eco RI

IV2

CaMV promoter
nptII gene

Left border

شکل  .3نقشۀ سازة سنجاقسری در حد فاصل نواحی مرزی  LBو  RBبه طول  5521باز
pHK1 LB to RB

تراژنسازی توتون

تراژنسازی توتون بر اساس دستورالعمل آزمایشگاه دکتر
یورگ لندزمن انستیتو جولیوس کوهن آلمان انجام گرفت.
به این صورت که کشت باکتریایی بهدست آمده از یک تک
کلنی سویۀ  A. tumefaciens LBA4404حاوی حامل
دوتایی واجد سازة سنجاقسری ( ،)pHK1دو بار پشت سر
هم و هر بار به مدت  51ساعت در  21درجۀ سلسیوس در
محیط کشت عصارة مخمر ()yeast extract medium
( )Wise et al., 2006حاوی آنتیبیوتیک ریفامپیسین
( 333میکروگرم در میلیلیتر) ،سولفات استرپتومایسین
( 133میکروگرم در میلیلیتر) و کانامایسین ( 13میکروگرم
در میلیلیتر) کشت شد .از این کشت برای تلقیح دو لولۀ
فالکون  43میلیلیتری حاوی  23میلیلیتر محیط جامد
مخمر -مانیتول ()Wise et al., 2006( )yeast-mannitol
استفاده شد .بعد از  51ساعت نگهداری در  21درجۀ
سلسیوس ،سلولهای باکتریایی به درون محلول تلقیح
( )MS9+200µM acetosyringoneشسته شدند .محلول
MS9با اضافه کردن  3/4میکروگرم در میلیلیتر  IAAو
یک میکروگرم در میلیلیتر  BAPبه محلول ( MSحاوی
ویتامینها و  %2ساکارز) تهیه شد .میزان جذب نوری
سوسپانسیون باکتریایی در  033نانومتر بین  3/1تا 3/5
تنظیم شد.
از برگهای توتون رقم  W38( Wisconsin 38یا
 )Havana 38قطعاتی به اندازة حدود یک سانتیمتر مربع
جدا و به مدت نیم ساعت در سوسپانسیون باکتریایی قرار

4423 bp

داده شدند .جداکشتها ( )explantsبه آرامی با سطح کاغذ
سترون تماس داده شدند تا رطوبت اضافی سطح آنها
برطرف گردد .سپس روی محیط همکشتی ( MS9حاوی
 200µM acetosyringoneکه با فیتوآگار ( )Phytoagarبه
میزان  2/4گرم بر لیتر جامد شده بود) قرار گرفته و به
مدت  51ساعت در  20درجۀ سلسیوس در تاریکی
نگهداری شدند .جداکشتها در محلول  MS9حاوی
آنتیبیوتیک  433( ticarcillinمیکروگرم در میلیلیتر)
برای  33-4دقیقه شستوشو داده شده ،به آرامی خشک
شده و به محیط کشت انتخابی باززایی ()regeneration
( MS9حاوی  333میکروگرم در میلیلیتر کانامایسین و
 433میکروگرم در میلیلیتر  )ticarcillinمنتقل شدند و
سپس در اتاقک رشد با دمای  25درجۀ سلسیوس با چرخۀ
نوری  30ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی نگهداری
شدند .حدوداً یک بار در هفته تجدید کشت روی همین
محیط انجام گرفت و غلظت  ticarcillinبهتدریج به 243
میکروگرم در میلیلیتر کاهش داده شد .بعد از  4-5هفته،
شاخسارههای در حال ظهور از کالوسهای مستقل بریده
شدند و به محیط انتخابی ریشهزایی ( MSحاوی ساکاروز
 333+%2میکروگرم در میلیلیتر کانامایسین) انتقال یافتند.
پس از ریشهزایی ،محیط کشت بهطور کامل از ریشهها
شسته شده و گیاهان در گلدانهای حاوی پیت ماس
کاشته شدند و بهصورت تدریجی با شرایط گلخانه سازگار
شدند .برای اطمینان از صحت مراحل آزمایش ،تعدادی
ریزنمونه که توسط آگروباکتریوم آلوده نشده بودند نیز روی

خاطری و همکاران :تهیۀ گیاه توتون تراژن مصون به طیف گستردهای از ...

هر دو نوع محیط غیرانتخابی و انتخابی قرار داده شدند.
تراژنسازی جداگانهای نیز با حامل دوتایی خالی
) (pING71-IV2انجام گرفت.
تأیید تراژنسازی

برای تأیید تراژنسازی از روشهای  RT-PCRو لکهگذاری
سادرن ( )Southern-blotاستفاده شد .نسخهبرداری ژن
 nptIIدر گیاهانی که از تراژنسازی با  pHK1و نیز ناقل
خالی بهدست آمده بودند توسط  RT-PCRو با استفاده از
آغازگرهای اختصاصی  nptIIبررسی گردید .به این منظور،
پس از استخراج آرانای و سنتز  ،cDNAبرای تکثیر یک
قطعه از ژن  nptIIبا استفاده از جفت آغازگر  NPTII_locو
( NPTII_upsجدول PCR )2انجام گرفت و سپس نمونهها
روی ژل آگارز دو درصد بررسی شدند.
در آزمون لکهگذاری سادرن به منظور تأیید حضور
ژن  nptIIدر  DNAگیاهان تراژن ،جداسازی  DNAاز
بافت گیاهی با استفاده از محلول ( DNAzol ESساخت
 ،MRC Inc.آمریکا) و طبق دستورالعمل شرکت سازنده
انجام گرفت .دیانای گیاهی پس از هضم با آنزیم
روی ژل آگارز  3/1درصد بارگذاری و الکتروفورز گردید و
پس از واسرشتسازی مطابق روش سمبروک و راسل به
غشای نایلونی ( ،Amersham Hybond-NXآلمان) انتقال
یافت ( .)Sambrook & Russell, 2001از کاوشگر
( )probeاختصاصی نشاندارشده با دیگوکسیژنین
( )digoxigeninکه با استفاده از کیت PCR DIG probe
Roche Applied Science, Mannheim, ( synthesis kit
 )Germanyو طبق توصیۀ شرکت سازنده تهیه شده بود،
برای دورگهسازی ( )hybridizationاستفاده شد .کاوشگر
نشاندارشده با دیگوکسیژنین با استفاده از CDP-Star
) (Rocheطبق توصیۀ شرکت سازنده ،ردیابی و در
معرض فیلم اشعۀ ایکس رؤیت گردید.
EcoRI
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گیاهان تراژن مذکور ،مایهزنی گیاهان تیپ وحشی
 )typeبرای مقایسه انجام گرفت و گیاهان مایهزنیشده از
نظر بروز عالئم ،تحت ارزیابی قرار گرفتند .از همۀ این
گیاهان نمونههایی تهیه شده و توسط پادتن چندهمسانهای
 DSMZ ،AS 0137/403( PVYآلمان) با استفاده از آزمون
 DAS-ELISAطبق روش کالرک و آدامز ( )3322آزمایش
شدند .گیاهان فاقد عالئم با نتایج منفی در آزمون االیزا
(نمونههایی که میانگین جذب نوری بهاضافۀ سه برابر
انحراف معیار در آنها نسبت به شاهد سالم پایینتر بود) به
عنوان مقاوم در نظر گرفته شدند .گلآذین این گیاهان
(پس از حذف گلهای بازشده) پاکتزنی گردید و بذر آنها
برای آزمایش مقاومت در نتاج جمعآوری شد.
آزمایشهای ارزیابی مقاومت در نتاج

برای ضدعفونی سطحی ،بذور توتون زیر جریان مالیم
شیر آب به مدت  23دقیقه شستوشو داده شد و پس از
 23ثانیه غوطهوری در اتانول  23درصد ،به مدت 13
دقیقه در محلول  %1هیپوکلریت سدیم %3/3+تویین 23
قرارگرفتند و سپس پنج بار با آب سترون شستوشو
داده شدند .برای تعیین میزان جوانهزنی ،بذور ضدعفونی
سطحی شده روی محیط  MSقرار داده شدند و برای
تعیین درصد بذرهای تراژن و انتخاب گیاهان تراژن برای
آزمونهای بعدی مقاومت در برابر ویروس ،بذرها روی
محیط  MSانتخابی حاوی  533میکروگرم در میلیلیتر
کانامایسین قرار داده شدند ( Guerineau, 1995; Martin
 .)et al., 2001بذرهای تیپ وحشی توتون رقم  W38نیز
بهعنوان شاهد روی همین محیطها قرار داده شدند.
بوتههای نسل  T1حاصل از تراژنسازی با سازة
سنجاقسری ( )pHK1که به کانامایسین مقاوم بودند
همانگونه که در باال اشاره شد ،از محیط کشت به
گلخانه انتقال یافتند و در آزمایشهای بعدی به شرح
زیر مورد استفاده قرار گرفتند.

ارزیابی مقاومت در گیاهان T0

آزمایش توارث مقاومت به  PVYدر گیاهان نسل T1

از تراژنسازی با سازة سنجاقسری ( )pHK1در مجموع 22
گیاه و از تراژنسازی توسط حامل دوتایی خالی (pING71-
 23 ،)IV2گیاه بهدست آمد .همۀ این گیاهان  T0در
گلخانه با جدایۀ  PVY PV-1055به روش مکانیکی مایهزنی
شدند تا مقاومت به ویروس در آنها ارزیابی شود .عالوه بر

از میان توتونهای تراژنشده با سازة سنجاقسری
 pHK1که در نسل  T0به  PVYمقاوم بودند 3 ،الین
انتخاب شد و گیاهان نسل  T1بهدستآمده از رشد
بذرهای آنها (روی محیط انتخابی) از نظر مقاومت در
برابر  PVY PV-1055آزمایش شدند .به این منظور
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جدایههای مختلف  PVYمایهزنی شده بودند ،سه بوته
به ازای هر جدایه انتخاب شده و با روش  RT-PCRو
توسط جفت آغازگرهای  PV2I-T7و  PV1-SP6از نظر
وجود آلودگی به  PVYآزمایش شدند.

حداقل  23بوته از هر الین تحت مایهزنی قرار گرفتند.
این گیاهان از نظر بروز عالئم ارزیابی شدند و حدود دو
هفته پس از مایهزنی ،نمونههایی از آنها با آزمون DAS-
 ELISAآزمایش شدند.

نتایج و بحث

آزمایش مقاومت در برابر سویههای مختلف PVY

صحت سازة سنجاقسری بر اساس نتایج توالییابی
نوکلئوتیدی و نیز انطباق نتایج برشهای آنزیمی با نقشۀ
ژنتیکی حامل تأیید شد .طول قطعۀ بهکار گرفتهشده از
ژنوم ویروس ( 522باز) برای تهیۀ این سازه نسبت به
قطعات  034و  214جفت بازی مورد استفاده در برخی
تحقیقات قبلی ( Mitter et al., 2001; Missiou et al.,
 )2004بسیار کمتر است که آن را میتوان به عنوان یک
مزیت در نظر گرفت .میزان یکسانی نوکلئوتیدی این
قطعه از  PVY PV-1055با  33نمونه  PVYدیگر بین
 33/4تا ( %32میانگین  )%35/2برای کل  522جفتباز
و  32/0تا ( %30/1میانگین  )%35/1در بخش 123
جفتبازی از  CPبود (جدول  .)1حفاظتشدگی ناحیۀ
انتخابشده برای تهیۀ سازة سنجاقسری در کارایی سازه
علیه سویههای مختلف ویروس بسیار اهمیت دارد.

برای این آزمایش ،یک الین توتون تراژن (،316T1
حاصل تراژنسازی با سازة سنجاقسری) که بوتههای
متعددی از آن در آزمایش قبلی به جدایۀ PV-1055
مقاومت نشان داده بودند ،انتخاب گردید .بوتههای نسل
 T1بهدستآمده از این الین با  32جدایۀ ویروس PVY
شامل چهار جدایۀ ایرانی و هشت جدایه از کشورهای
آلمان ،ایتالیا و مجارستان (به نمایندگی از اغلب
سویههای مهم  )PVYمایهزنی شدند (جدول  .)3هر
جدایه  PVYبه شش بوتۀ مختلف الین  316T1و سه
بوتۀ تیپ وحشی تلقیح شد .همچنین  33بوته از الین
 349T1نیز با جدایۀ ایرانی  PV-1056مایهزنی شدند.
بوتههای بهدستآمده از بذرهای تراژن و بوتههای تیپ
وحشی با آزمون داس االیزا تحت آزمایش قرار گرفتند.
همچنین از بوتههای بهدستآمده از بذرهای تراژن که با

جدول  .1عالئم جدایههای  PVYبهکار رفته روی توتون رقم  W38و درصد یکسانی نوکلئوتیدی هر جدایه با بخشی از ژنوم جدایه
 PVY PV-1055که در سازة سنجاقسری بهکار رفته است.
درصد یکسانی نوکلئوتیدی با قطعۀ  123بازی

ج

درصد یکسانی نوکلئوتیدی با قطعۀ  522بازی

ب

عالئم

الف

سویه

جدایه

32/0

33/4

VC, VB

N

PV-0321

34/1

35/3

VC, VB

O

PV-0343

31/2

31/2

MN, VN, VB

NTN

PV-0403

31/2

31/2

MN, VN, VB

NTN

PV-0410

31/2

31/2

MN, VN, VB

NTN

PV-0446

34/4

35/3

VC

nnp

PV-0722

30/1

32

VC, VB

C1

PV-0890

30/0

30/0

VB

C2

PV-0893

34/1

35/2

MN, VC

NW

PV-1031

333

333

VC, VB

C1

PV-1055

31/2

31/2

VB, CS

NTN

PV-1056

34

35/1

VC, VB

O

PV-1057

الف) عالئم روی توتون رقم ( W38تیپ وحشی) شامل  :VCروشنی رگبرگ :VB ،رگبرگ نواری :VN ،بافت مردگی رگبرگ :MN ،بافت مردگی دِمار (رگبرگ اصلی)،
 :CSلکۀ سبزرد
ب و ج) بهترتیب نشاندهندة درصد یکسانی نوکلئوتیدی توالی این جدایهها با کل ناحیۀ  522جفتبازی (شامل بخشهایی از  CPو  ،)3'UTRیا فقط ناحیۀ 123
جفتبازی مربوط به بخشی از  CPاز ژنوم جدایه  PVY PV-1055است که در سازة سنجاقسری بهکار رفته است.
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نتایج  RT-PCRبا استفاده از آغازگرهای اختصاصی
 ،nptIIوجود یک باند حدود  224جفت بازی را در
نمونههای گیاهان تراژن نشان داد که تأییدی بر حضور و
نسخهبرداری ژن  nptIIدر این گیاهان است .استفاده از
کاوشگر اختصاصی  nptIIدر آزمون لکهگذاری سادرن با
نمونههای دیانای الین  316T1که با آنزیم EcoRI
هضم شده بودند نیز وجود یک باند را نشان داد .با توجه
به اینکه در سازة بهکاررفته نیز یک جایگاه برشی برای
آنزیم ( EcoRIدر خارج از محل اتصال کاوشگر) وجود
دارد (شکل ) ،میتوان نتیجه گرفت که این گیاهان یک
نسخه از تراژن را دریافت کردهاند.
ارزیابی گیاهان  T0حاصل از تراژنسازی

در آزمایشهای انجامگرفته در این پژوهش ،تمامی
بوتههای تیپ وحشی که با جدایۀ PVY PV-1055
مایهزنی شده بودند ،عالئم مشخصۀ آلودگی به ،PVY
شامل روشنی رگبرگ و رگبرگ نواری را نشان دادند و
آلودگی آنها توسط آزمون داس االیزا نیز تأیید شد .از
مجموع  22بوتۀ  T0حاصل از تراژنسازی توتون رقم
 W38با سازة سنجاقسری ( )pHK1که به گلخانه
منتقل شده و با جدایۀ  PVY PV-1055مایهزنی شده
بودند 55 ،بوته ( 03درصد) بدون عالمت بودند و در
آزمون داس االیزا نیز سالم تشخیص داده شدند.
 ،(2006) Pourrahim et al.با آزمایش  13الین
تراژن  T0در برابر سه جدایۀ ایرانی  PVYمشاهده کردند
که بهترتیب  5و  4الین در برابر دو جدایۀ زه PVYn-H
و  PVYn-Mzمقاوم بودند ،اما هیچ الین مقاومی در
برابر سویۀ معمولی  PVYo-Arوجود نداشت .بنابراین
نسبت گیاهان  T0مصون از آلودگی که در پژوهش
حاضر بهدست آمدند ( 03درصد) در مقایسه با گزارش
 (2006) Pourrahim et al.که حداکثر حدود  30درصد
بوده ،بسیار باالتر است که این نتیجه به احتمال زیاد به
علت بهکارگیری دو نسخه از توالی ویروسی بهصورت
سازة سنجاقسری (بهجای یک نسخه بهصورت خطی)
بوده است .گزارشهای موجود نشان دادهاند که سازههای
سنجاقسری با تشکیل آرانای دو رشتهای محرکی قوی
برای خاموشی ژن بهشمار میروند ( Bhaskar & Jiang,
 21 .)2010; Waterhouse et al., 1998بوته دیگر (13
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درصد) دارای عالئم مشخصۀ  PVYبوده و آزمون داس
االیزا نیز وجود آلودگی را در آنها تأیید کرد .بوتههای
آلوده از نظر زمان بروز عالئم ،شدت عالئم و نتایج داس
االیزا تفاوتی با گیاهان تیپ وحشی (غیرتراژن) نداشتند.
این نتایج نشان میدهند که در این بررسی فقط دو نوع
واکنش مصونیت و حساسیت مشاهده شد .به این صورت
که گیاهان  T0تحت بررسی یا مقاومت نشان دادند ،یا
همانند گیاهان تیپ وحشی آلوده شدند .بنابراین حد
واسطی مانند تحمل (بهصورت کاهش شدت عالئم یا
تأخیر در بروز عالئم) که در برخی تحقیقات قبلی
گزارش گردیده است ( ;Schubert et al., 2005
)2006 .Kavosipour et al., 2012; Pourrahim et al.,
مشاهده نشد.
همۀ  23بوتۀ بهدستآمده از تراژنسازی توسط ناقل
خالی ( )pING71-IV2دارای عالئم  PVYو پاسخ مثبت
در آزمون داس االیزا بودند و هیچگونه تفاوتی با گیاهان
تیپ وحشی نشان ندادند .این نتیجه قابل انتظار بود و با
گزارشهای قبلی از تراژنسازی با ناقل خالی (از جمله
( ))Kavosipour et al., 2012نیز مطابقت داشت؛ چرا
که سازة بهکاررفته در این تراژنسازی فقط حاوی ژن
مقاومت به آنتیبیوتیک کانامایسین و اینترون  IV2بوده
است.
بذرهای جمعآوریشده از گیاهان  T0و نیز بذرهای
تیپ وحشی روی محیط  MSغیرانتخابی دارای
جوانهزنی مطلوبی بوده (باالی  33درصد) و گیاهچههای
حاصل بهخوبی رشد کردند .هر دو نوع بذر مذکور روی
محیط انتخابی حاوی کانامایسین نیز قادر به جوانهزنی
بودند ،اما بذرهای تیپ وحشی پس از جوانهزنی قادر به
توسعۀ ریشه نبودند (شکل ) و حدود  35روز پس از
کاشت کامالً زرد شدند .حدود  24درصد از بذرهای
جمعآوریشده از گیاهان  T0که روی محیط انتخابی
حاوی کانامایسین جوانه زدند ،توانستند بهخوبی
ریشهزایی و رشد کنند .این گیاهان پس از رشد کافی
برای آزمایشهای بعدی به گلخانه منتقل شدند.
در آزمایش بررسی توارث مقاومت به  PVYدر
گیاهان نسل  T1حاصل از تراژنسازی با سازة
سنجاقسری ،همۀ گیاهان  T1از نُه الین مذکور که با
جدایۀ  PVY PV-1055مایهزنی شده بودند ،فاقد هر نوع
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عالئم ویروسی بودند و نبود آلودگی در آنها توسط آزمون
داس االیزا نیز تأیید شد (جدول  .)5بنابراین مقاومت
اعطاشده توسط سازة سنجاقسری با موفقیت از بوتههای
والد ( )T0این الینها به گیاهان نسل بعد منتقل شده
بود .این گیاهان از بین حدود  24درصد از نتاج هر الین

و نه همۀ آنها انتخاب شده بودند ،چرا که در مرحلۀ
کشت بذرها ،با کمک فشار آنتیبیوتیک یک غربال اولیه
صورت گرفته بود تا بذرهای فاقد تراژن حذف گردند .در
نتیجه ،درصد بذرهای حاوی ژن مقاومت به  PVYدر هر
یک از این الینها نیز حدود  24درصد خواهد بود.

شکل  .2کشت بذرهای جمعآوریشده از گیاهان  T0حاصل از تراژنسازی توتون رقم  W38با سازة سنجاقسری (راست) و بذرهای
تیپ وحشی همین رقم (چپ) روی محیط  MSانتخابی حاوی  533میکروگرم بر میلیلیتر آنتی بیوتیک کانامایسین
جدول  .5نتایج بررسی توارث مقاومت به  PVYدر گیاهان نسل
 T1از نُه الین حاصل از تراژنسازی با سازة سنجاقسری
گیاهان فاقد عالئم

الین

گیاهان مایهزنیشده

301T1

24

24

303T1

23

23

306T1

23

23

307T1

20

20

308T1

23

23

310T1

22

22

311T1

22

22

316T1

22

22

349T1

44

44

تیپ وحشی

33

3

در آزمایش پایداری مقاومت در برابر سویههای
مختلف  ،PVYهمۀ گیاهان تیپ وحشی که با  32جدایۀ
 PVYمایهزنی شده بودند ،عالئم مختلف آلودگی به
 PVYرا نشان دادند (جدول  .)1این عالئم بسته به
جدایۀ ویروس از رگبرگ نواری تا بافتمردگی شدید
دِمار (رگبرگ اصلی) متغیر بودند .در گیاهانی که دارای

نکروز شدید دمار بودند ،تغییر شکل برگ و اختالل در
رشد نیز ایجاد گردید (شکل .)1
در هیچیک از بوتههای نسل  T1الین ( 316حاصل
تراژنسازی با سازة سنجاقسری) که با  32جدایۀ ویروس
 PVYمایهزنی شده بودند عالئمی دیده نشد .همچنین 33
بوته الین  349T1که با جدایۀ  PV-1056مایهزنی شده
بودند ،هیچ عالئمی نشان ندادند .در آزمون داس االیزا نیز
این گیاهان سالم تشخیص داده شدند .در روش ،RT-PCR
یک باند حدود  3243جفتبازی در نمونههای آلودة تیپ
وحشی مشاهده شد ،ولی نمونههای الینهای تراژن  316و
 349به مانند نمونههای شاهد منفی (بدون مایهزنی با
ویروس) فاقد این باند بودند .بنابراین مقاومت در برابر 32
جدایه  PVYپایدار بود .در خصوص گیاهان تراژن مقاوم به
 PVYمواردی از عدم مصونیت در مقابل برخی جدایهها
گزارش شده است ( Schubert et al., 2005; Pourrahim et
 ،)al., 2006ولی در این تحقیق با وجود استفاده از
جدایههای متنوع  PVYکه از سویههای رایج این ویروس
بودند ،چنین موردی دیده نشد .این موضوع نشاندهندة
کارایی باالی سازة بهکاررفته برای تراژنسازی است.
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شکل  .1برخی عالئم آلودگی به  .PVYالف) کاهش رشد و نکروز شدید دِمار (رگبرگ اصلی) در سه بوتۀ تیپ وحشی توتون رقم
(ردیف پایین) در مقایسه با بوتههای تراژنشده با سازة سنجاقسری (ردیف باال) که بدون عالئماند .ب) نمای نزدیک یک بوتۀ تیپ
وحشی توتون رقم  W38دارای ز شدید دِمار .ج) عالئم رگبرگ نواری.

W38

نتیجهگیری کلی

در این تحقیق گیاهان توتون تراژنی بهدست آمدند که به
 PVYمقاوم بودند و نسل بعدی آنها نیز به طور کامل در
برابر جدایههای مختلف ( PVYاز انواع سویههای رایج این
ویروس و از کشورهای مختلف) مصونیت داشتند .در
آزمونهای مختلف این تحقیق در مجموع بیش از 133
بوته نسل  T1از الینهای مختلف حاصل از تراژنسازی با
سازة سنجاقسری با جدایههای مختلف  PVYمایهزنی
شدند و مصونیت آنها با روشهای مختلف تأیید گردید.
این مطالعه اولین گزارش از توتون تراژن مصون در مقابل
چندین جدایۀ  PVYایرانی و خارجی است.
هرچند گزارشی از کشت تجاری یک گیاه تراژن مقاوم
به  PVYیافت نشد ،بررسیها در این زمینه جریان دارند
( )Bravo-Almonacid et al., 2012و همانند بسیاری از
گیاهان تراژن دیگر که بهصورت گسترده در جهان کشت

میشوند ( ،)Gray et al., 2013ممکن است به زودی
گیاهان توتون تراژن مقاوم به  PVYنیز بهصورت تجاری
کشت شده و به عنوان راهکاری برای حل مشکالت
کشاورزان در نظر گرفته شوند .البته این امر مستلزم طی
مراحل متعدد و از جمله بررسی جنبههای مختلف
ایمنیزیستی است .دربارة گیاه توتون خصوصاً تیپهای
گرمخانهای و بارلی این مزیت وجود دارد که کشاورزان
اقدام به گلزنی مینمایند و عالوه بر این ،به احتمال زیاد
با روشهای اصالحی موجود میتوان مقاومت تراژن به
( PVYیا دیگر بیمارگرها) را در ارقام توتون نر عقیم تلفیق
کرد و به این ترتیب یکی از نگرانیهای مرتبط با گیاهان
تراژن را که انتشار دانههای گرده است تا حدی مرتفع کرد.
همچنین روشهایی برای حذف ژنهای نشانگر انتخابی
(مانند مقاومت به آنتیبیوتیک) وجود دارند که بهکارگیری
آنها میتواند به رفع نگرانیها در این زمینه کمک کند.
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