دانش گیاهپزشکی ایران
دورة  ،64شمارة  ،1بهار و تابستان ( 1936ص )93-84

بررسی حضور ژن حساسیت  Tsn1در تعدادی از الینهای گندم و واکنش آنها نسبت به
تزریق توکسین  ToxAتولیدشده توسط Pyrenophora tritici-repentis
رحیم مهرابی ،*1نسیم کرمی 2و محمد ترابی
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 .1استادیار مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر ،بخش تحقیقات غالت ،کرج
 2و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا ،دانشکدۀ کشاورزی
(تاریخ دریافت - 1333/6/1 :تاریخ تصویب)1333/3/2 :

چکیده
لکهخرمایی گندم که توسط قارچ  Pyrenophora tritici-repentisایجاد میگردد ،به عنوان یك
بیماری مهم گندم همه ساله خسارات فراوانی به بار میآورد .استفاده از تکنیكهای دقیق ،سریع و
کمهزینه برای ارزیابی الینهای گندم نسبت به بیماریهای مهم همواره مورد توجه بهنژادگران
بوده است .در این تحقیق واکنش  22الین گندم نسبت به  ToxAکه مهمترین فاکتور بیماریزایی
 P. tritici-repentisاست ،با استفاده از تزریق توکسین ارزیابی شد .نتایج نشان داد که  3الین به
همراه رقم  Grandinبه عنوان شاهد حساس ،عالئم نکروز را  84ساعت پس از تزریق توکسین
نشان داد و به عنوان الینهای حساس به  ToxAو بقیۀ الینها به عنوان الینهای مقاوم به توکسین
شناسایی شدند .همچنین آزمون  PCRبا استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن حساسیت

Tsn1

انجام گردید .نتایج نشان داد که الینهای حساس قادر به تکثیر باند به اندازۀ  342 bpبودند که
بیانگر وجود ژن حساسیت  Tsn1است .همۀ الینها ی مقاوم در آزمون تزریق توکسین ،در آزمون
 PCRنیز قادر به تکثیر ژن  Tsn1نبودند که مؤید نتایج تزریق توکسین بود .نتایج این پژوهش نشان
میدهد ،از این روش میتوان برای غربالگری مقدماتی الینهای گندم به عنوان انتخاب منفی برای
شناسایی الینهای حساس و حذف آنها از برنامههای بهنژادی استفاده کرد.

واژههای کلیدی :توکسین  ،ToxAژن حساسیت ،لکه خرمایی گندم،Pyrenophora tritici-repentis ،
.Tsn1
مقدمه
بیماری لکهخرمایی گندم که ناشی از قارچ نکروتروف
.Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs.
.(anamorph: Drechslera
)tritici-repentis (Died.
) Shoem.است ،به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای
گندم در بسیاری از مناطق جهان مطرح است .این
بیماری در آمریکای شمالی از اهمیت ویژهای برخوردار
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(بولیوی) ،آمریکای شمالی (کانادا ،ایاالت متحدة
آمریکا) دیده شده و باعث کاهش چشمگیر محصول از
طریق کاهش فتوسنتز و در نتیجه کاهش تعداد سنبله
و سنبلچه ،کاهش وزن دانه و چروکیدگی دانه میشود
(.)De Wolf et al., 1998; Shabeer & Bockus, 1988
خسارت این بیماری در بسیاری از مناطق کشت گندم
کمتر از میزان واقعی آن تخمین زده میشود
( .)Duveiller et al., 2005بهطور متوسط ،این بیماری
باعث کاهش  3تا  16درصدی محصول میگردد ،اما به
هر حال ،تحت شرایط مناسب برای بیماری تا %36
کاهش محصول نیز گزارش شده است ( Rees et al.,
& .1988; Shabeer & Bockus, 1988; Lamari
 .)Strelkov, 2010لکهخرمایی همچنین از طریق ایجاد
لکههای سیاه روی بذر و رنگپریدگی باعث کاهش
کیفیت دانۀ گندم تولیدشده میگردد ( De Wolf et al.,
 .)1998بیماری لکهخرمایی در آمریکای جنوبی به
عنوان سریعترین بیماری در حال گسترش مطرح است
و در آرژانتین ،برزیل و پاراگوئه خسارتهای زیادی به
محصول وارد کرده است (.)Ciuffetti & Tuori, 1999
در مناطق شمالی استرالیا این بیماری مهمترین بیماری
برگی شناخته شده است و در سال  1384از آسیای
مرکزی گزارش شده و بهسرعت به عنوان یکی از
مهمترین بیماریهای گندم مطرح گردیده است
( .)Postnifova & Khashanova, 1998لکهخرمایی
گندم در مناطق شمالی کشور بهشدت در حال گسترش
است و زادمایۀ بیماری سالبهسال در مزارع استان
گلستان بیشتر شده است؛ بهطوری که در سالهای
اخیر این بیماری به یکی از بیماریهای مهم گندم
منطقه تبدیل گردیده است (.)Rajabpour et al., 2014
با توجه به اهمیت این بیماری ،ارزیابی مقاومت به
بیماری لکهخرمایی در موارد متعددی انجام گرفته
است 488 (2008) Chu et al. .تودة گندم تتراپلویید را
نسبت به این بیماری ارزیابی کردند .این مطالعات نشان
داد که حدود  23توده نسبت به لکهخرمایی مقاومت
خوبی نشان میدهند .ارزیابی مقاومت  126رقم
سینتتیک هگزاپلویید نشان داد که بیش از نیمی از آنها
به این بیماری مقاوماند ،در حالی که بیشتر ارقام
تتراپلویید به این بیماری حساس بودند ( Xu et al.,

 .)2004از میان  133الین گندم نان 43 ،الین مقاوم به
بیماری لکهخرمایی بودند ( .)Oliver et al., 2008در
آمریکای شمالی  224الین الیت گندم نسبت به سه
نژاد قارچ عامل بیماری تحت ارزیابی قرار گرفتند که
تنها چهار الین نسبت به همۀ نژادها مقاوم بودند
(.)Singh et al., 2006
این قارچ قادر به تولید توکسینهای اختصاصی و
غیراختصاصی بوده که با تولید کلروز و نکروز در ارقام
حساس مرتبط است .تاکنون سه توکسین تولیدشده
توسط قارچ به نامهای  ToxB ،ToxAو ToxC
شناسایی شدهاند .از این سه توکسین ،دو توکسین در
سطح مولکولی توالییابی و شناسایی شده است که
مهمترین آنها  ToxAاست .گزارشهای متعدد از نقش
 ToxAدر ایجاد حساسیت به  P. tritii-repentisو نقش
آن در بیماریزایی حکایت میکند ( Ciuffetti et al.,
 .)1997توکسین اختصاصی  ToxAیک توکسین
پروتئینی با وزن  13.2 KDاست که توسط نژادهای ،1
 9 ،2و  8تولید میشود و عامل اصلی بروز عالئم نکروز
در گیاهان حساس است .ژنتیک حساسیت به
توکسینهای تولیدشده توسط عامل بیماری لکهخرمایی
توسط جایگاههای ژنی مختلف در میزبان که آللهای
غالب یا مغلوب دارند کنترل میگردد ( & Lamari
 .)Bernier 1991مکان ژنی مغلوب  tsn1که روی بازوی
بلند کروموزوم  5Bاست ،باعث مقاومت به نژادهای
تولیدکنندة  ToxAمیگردد ( .)Stock et al., 1996به
عبارت دیگر ،آلل غالب ژن  Tsn1در ژنوتیپهای گندم
به عنوان گیرندة سلولی  ToxAعمل کرده و بنابراین
باعث ایجاد حساسیت گندم میگردد و از این نظر به
عنوان ژن حساسیت شناخته شده است .اخیراً ژن
حساسیت  Tsn1توالییابی گردیده است ( Faris et al.,
 .)2010با توجه به اینکه توالی ژن  Tsn1کامالً مشخص
است ،میتوان با استفاده از پرایمرهای اختصاصی نسبت
به وجود یا نبود آن در ارقام گیاهی اقدام کرد .همانند
بقیۀ بیماریها ،بهکارگیری مقاومت ژنتیکی اقتصادیترین
و کمخطرترین روش از نظر زیستمحیطی برای کنترل
این بیماری است .به همین دلیل یافتن منابع مقاومت و
بهکارگیری آنها در بسیاری از برنامههای بهنژادی از اولویت
برخوردار است .با توجه به اطالعات موجود از برهمکنش

مهرابی و همکاران :بررسی حضور ژن حساسیت  Tsn1در تعدادی از الینهای گندم و ...

مولکولی بیمارگر و میزبان ،در تحقیق حاضر امکان استفاده
از توکسین  ToxAبرای تفکیک ارقام مقاوم از حساس در
تعدادی از الینهای گندم ،از طریق تشکیل نکروز در برگ
و شناسایی ژن حساسیت  Tsn1در ارقام حساس بررسی
شد.

81

و تهیۀ نهال و بذر تأمین شد (جدول .)1کاشت بذرهای
گندم به میزان  9-16بذر درون گلدانهای پالستیکی
 16سانتیمتری حاوی مخلوط پیتماس و خاک به
نسبت  1:1صورت گرفت و سپس گلدانها به میزان
مورد نیاز آبیاری شدند و در گلخانه با دمای 26±2
درجۀ سانتیگراد و  12ساعت روشنایی در طی شبانه
روز قرار گرفتند .همچنین در این آزمایشها از رقم
 BR34به عنوان رقم شاهد مقاوم و رقم  Grandinبه
عنوان رقم شاهد حساس استفاده شد .آزمایش در 3
تکرار انجام گرفت.

مواد و روشها
مواد گیاهی

مواد گیاهی تحت آزمایش شامل  18الین گندم بود که
از سوی بخش تحقیقات غالت ،مؤسسۀ تحقیقات اصالح

جدول  .1نام و شجرة الینهای گندم مورد استفاده ،واکنش آنها نسبت به تزریق  ToxAو بررسی حضور ژن حساسیت  Tsn1در
آنها .عالمت مثبت بیانگر ایجاد نکروز در آزمون تزریق توکسین و در آزمون  PCRبیانگر تکثیر باند مرتبط است.
PCR
results
18s Tsn1
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+

+

+
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+
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+

+

+
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S-84-14

7

-

+

-

-
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+

+

+

+
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+

Bow"S"/Vee"S"//1-60-3

M-79-6
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-

+

-

-

-
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Attila * 2 / PBW65

DN-11

16

+

+

+

+

+

+

+

Hys/Drc*2/7c/3/2*Rsh/4/Zagros

MS-87-12

17

-

+

-

-

-

-

-

Ormbu/A/armo//Mahooti/3/1-66-22

MS-85-15

18

+

+

+

+

+

+
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Susceptible control

-

+

-

-

-
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 .1رقم کنترل مثبت (شاهد حساس)

Resistant control

1

Grandin

19

2

20

BR34

 .2رقم کنترل منفی (شاهد مقاوم)

تولید توکسین توسط مخمر Pichia pastoris

ژن تولیدکنندة  ToxAدر یک سازه به نام
همسانهسازی شد و سازة مذکور برای تولید پروتئین به
مخمر  P. pastorisکلون گردید (.)Mehrabi, 2014
pRM-ToxA

برای تولید توکسین  ToxAاز محیط کشت عصارة
مخمر -پپتون -دکستروز YPD (Yeast extract-
) Pepton-Dexteroseاستفاده شد .ابتدا  16گرم عصارة
مخمر با  26گرم پپتون در  366میلیلیتر آب مقطر

82

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار و تابستان 1936

حل شد و محیط کشت مایع استریل گردید .سپس
 266گرم دکستروز وزن شد و با آب مقطر استریل به
حجم یک لیتر رسید و محلول تهیهشده (%26
دکستروز) از فیلتر  23میکرومتری عبور داده شد تا
استریل شود .سپس  166میلیلیتر محلول دکستروز
 %26به بطری حاوی  366میلیلیتر  YPDاضافه
گردید .محیط کشت مذکور به ارلن منتقل شد ،قارچ
مخمر  P. pastorisحاوی سازة  pRM-ToxAبه آن
مایهزنی گردید و به مدت  6روز روی شیکر انکوباتور با
دمای  96درجۀ سانتیگراد در  126دور در دقیقه قرار
داده شد .بعد از سپری شدن این زمان ،محتوای ارلن به
فالکونهای  36میلیلیتری منتقل شد و به مدت 3
دقیقه در  16هزار دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید .پس
از مرحلۀ سانتریفیوژ ،مایع رویی (حاوی محیط کشت
مایع و توکسین) به تیوب دیگری منتقل شد و برای
تزریق گیاهان بهکار رفت.
نحوۀ آزمون واکنش ژنوتیپهای گندم نسبت به تزریق
توکسین

پس از رشد ژنوتیپها در گلخانه ،تزریق بهوسیلۀ سرنگ
 1میلیلیتری به برگ دوم گیاهچۀ 16روزه انجام
گرفت .آن قسمت از برگ که پس از تزریق و وارد شدن
توکسین دچار آبسوختگی شده بود ،بهوسیلۀ ماژیک
مشخص شد و بعد از  68ساعت ارزیابی گردید .برای
اطمینان از اینکه عالئم فقط در اثر تزریق توکسین بوده
است ،تیمار شاهدی با تزریق محیط کشت  YPDو
همچنین با آب مقطر استریل در نظر گرفته شد.
شناسایی ژن حساسیت Tsn1

استخراج  DNAاز برگها با استفاده از روش معمول
 CTABبا اندکی تغییر انجام گرفت ( Saghai-Maroof et
 .)al., 1984بدین منظور ابتدا قطعات برگی از هر ژنوتیپ
گندم جدا و درون هاون چینی در ازت مایع پودر شده و
بالفاصله به میکروتیوب  1/3میلیلیتری حاوی 966
میکرولیتر بافر استخراج )،Tris-HCl pH=8 (100mM
)2β.mercaptoethanol ،NaCl (1.4M) ،EDTA (50mM
) CTAB (2%) ،(2%منتقل شد و به مدت  1ساعت در
حمام آب گرم با دمای  96درجۀ سانتیگراد قرار داده

شد .سپس همحجم آن محلول کلروفرم -ایزوآمیل الکل
(به نسبت  )26:1به میکرتیوبها اضافه گردید و به
مدت  3دقیقه مخلوط حاصل هم زده شد و در نهایت
به مدت  16دقیقه با  12666دور در دقیقه در دمای
اتاق سانتریفیوژ گردید .فاز رویی به میکروتیوب 1/3
میلیلیتری منتقل و برای حذف  RNAاز محیط9 ،
میکرولیتر  RNaseبه هر تیوب اضافه شد و در دمای
 99درجۀ سانتیگراد به مدت  96دقیقه قرار داده شد.
سپس استات سدیم  3موالر ) (pH=5.2به نسبت یک
دهم حجم به نمونهها اضافه گردید و معادل  6/8حجم
آن نیز ایزوپروپانول سرد به آن اضافه شد و تیوبها به
آرامی سر و ته شدند تا کالف  DNAظاهر شود .به
منظور تشکیل رسوب  DNAتیوبها به مدت  16دقیقه
در  12666دور در دقیقه سانتریفیوژ شد و در نهایت فاز
مایع دور ریخته و رسوب  DNAبا استفاده از اتانول %96
شسته و در دمای اتاق خشک گردید .رسوب حاصل در
 166میکرولیتر بافر [Tris-HCl pH=7 (10mM), TE
]) EDTA (1mMحل شد .کیفیت  DNAاستخراج شده از
نظر خصوصیات کمی و کیفی شامل غلظت ،شکستگی و
وجود یا نبود  RNAهمراه مولکولهای  DNAتوسط
الکتروفورز روی ژل آگارز  %1بررسی شد.
با توجه به اینکه توالی ژن  Tsn1کامالً مشخص است،
از پرایمرهای اختصاصی برای بررسی وجود یا نبود این ژن
در ژنوتیپهای گیاهی اقدام گردید (.)Faris et al., 2010
در این آزمایش از پرایمرهای اختصاصی این ژن با
توالی 5′-CTATTCGTAATCGTGCCTTCCG-3′
5′-CCTTCTCTCTCACCGCTATCTCATC-3′
و
استفاده گردید .همچنین برای اطمینان از کیفیت و کمیت
 DNAو واکنش  PCRاز آغازگرهای ژن  18Sریبوزومی با
توالی  5′-GTGACGGGTGACGGAGAATT-3′و
 5′-GACACTAATGCGCCCGGTAT-3′به عنوان
کنترل مثبت استفاده گردید ( .)Faris et al., 2010آزمون
 PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن  Tsn1و 18S
ساخت شرکت  IDTکشور بلژیک با استفاده از DNA
جداشده از الینهای گندم تحت نظر انجام گرفت .واکنش
زنجیرهای پلیمراز در حجم  23میکرولیتر (برای هر
واکنش با استفاده از بافر ) ،PCR (1Xآغازگرهای
اختصاصی هر کدام با غلظت  6/2میکروموالر ،آنزیم تگ
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Grandin

CB-338

MS-84-13

N-85-5

N-86-4

S-83-3

MS-87-12

S-84-14

M-79-6

BR34

Vee/Nac
S-83-4

MS-85-15

WS-85-10

| -------حساس )|------ (Susceptible

S-87-18

در این تحقیق واکنش  26الین نسبت به 68 ،ToxA
ساعت پس از تزریق توکسین ارزیابی شد .الینهایی که

S-85-19

نتایج و بحث

MV-17
MS-85-17

عالئم نکروز را نشان دادند و واکنش آنها به تزریق
توکسین مثبت بود ،حاوی ژن حساسیتاند و به عنوان
الینهای حساس به  ToxAشناسایی شدند (شکل .)1
الینهایی که عالئم مورد نظر را نشان ندادند ،به عنوان
الینهای مقاوم به  ToxAشناخته شدند (شکل  .)1از
بین ژنوتیپهای بررسی شده ،واکنش الینهای
،MV-17 ،S-85-19 ،MS-85-17 ،DN-11 ،S-87-19
 Vee/Nac ،S-83-4 ،S-87-18 ،MS-85-15و  BR34به
تزریق توکسین در آزمایشهای گلخانهای منفی بود و
به عنوان الینهای مقاوم به  ToxAشناسایی شدند
(شکل  .)1همچنین واکنش الینهای ،WS-85-10
،N-86-4 ،S-83-3 ،MS-87-12 ،M-79-6 ،S-84-14
 CB-338 ،MS-84-13 ،N-85-5و  Grandinبه تزریق
توکسین در آزمایشهای گلخانهای مثبت بود و به
عنوان الینهای حساس به  ToxAشناسایی شدند
(شکل .)1

DN-11
S-87-19

پلیمراز ( 1واحد) 6/2( dNTPs ،میلیموالر) ،کلرید منیزیم
( 2/3میلیموالر) و  16( DNAنانوگرم)) انجام گردید.
برنامۀ حرارتی برای واکنش  PCRبهصورت یک چرخۀ
واسرشتسازی اولیه در دمای  36درجۀ سانتیگراد به
مدت  9دقیقه و  93چرخه شامل مراحل واسرشتسازی
در دمای  36درجۀ سانتیگراد به مدت  63ثانیه ،اتصال در
دمای  33درجۀ سانتیگراد به مدت  63ثانیه و بسط در
دمای  92درجۀ سانتیگراد به مدت  63ثانیه و در خاتمه
یک چرخۀ بسط نهایی در دمای  92درجۀ سانتیگراد به
مدت پنج دقیقه تنظیم شد .برای الکتروفورز فرآوردههای
تکثیرشدة  PCRاز ژل آگارز با غلظت  1/3درصد استفاده
شد.
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| -----مقاوم )|-------(Resistant

شکل  .1واکنش تعدادی از الینهای گندم  68ساعت پس از تزریق توکسین  .ToxAسمت چپ الینهای مقاوم به همراه شاهد
مقاوم ( )BR34و سمت راست الینهای حساس به همراه شاهد حساس ( )Grandinنمایش داده شده است .منطقۀ تزریق توکسین
بهوسیلۀ خطوط سیاه رنگ عالمت زده شده است.

آزمایشهای مولکولی نشان داد با استفاده از
آغازگرهای  18Sهمۀ الینهای تحت بررسی قادر به تکثیر
به اندازة  131 bpاند .این نتیجه نشاندهندة وجود DNA
با کیفیت مناسب برای تکثیر در واکنش زنجیرهای پلیمراز
است (شکل  .)2همچنین آزمون  PCRنشان داد که
الینهای حساس قادر به تکثیر باند به اندازة  986 bpاند

که بیانگر وجود ژن حساسیت  Tsn1است (شکل .)2
تکثیر نشدن ژن  Tsn1در الینهای مقاوم شناساییشده
در آزمون تزریق توکسین گیاهان بیانگر نبود ژن
حساسیت  Tsn1و در نتیجه مقاومت به توکسین
تولیدشده است .در مجموع آزمون مولکولی تأییدی بر
صحت آزمایشها تزریق توکسین است.

Grandin
BR34
MS-85-15
CB-338
DN-11
S-83-4
MS-87-12
M-79-6
Vee/Nac
S-87-19
WS-85-10
S-84-14
S-83-3
S-87-18
N-86-4
N-85-5
S-85-19
MV-17
MS-84-13
MS-85-17
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Tsn1

18S

شکل  .2قطعات تکثیرشده برای تعدادی از الینهای گندم با استفاده از آغازگرهای ژن  Tsn1و ژن  .18sدر قسمت باالی تصویر
الینهای حساس قادر به تکثیر باند به اندازة  986 bpاند که بیانگر وجود ژن حساسیت  Tsn1است .در قسمت پایین تصویر همۀ
الینهای تحت بررسی قادر به تکثیر به اندازة  131 bpاند که نشاندهندة وجود  DNAبا کیفیت مناسب برای تکثیر در واکنش
زنجیرهای پلیمراز است.

پس از مقایسۀ نتایج ،مشخص شد که نتایج آزمایش
تزریق  ToxAو همچنین نتایج حاصل از آزمون مولکولی
وجود یا نبود  Tsn1در ژنوتیپهای گیاهی مطابقت و
همخوانی کاملی با یکدیگر دارند .بدین معنی که
ژنوتیپهایی که پاسخ آنها به تزریق  ToxAمثبت بوده ،در
آزمون مولکولی همگی حاوی ژن حساسیت  Tsn1بودند.
با توجه به نتایج ،تکنیک تزریق توکسین برای تشخیص
سریع حضور ژن حساسیت مناسب به نظر میرسد.
ارزیابی منابع مقاومت به بیماری لکهخرمایی
میتواند در مزرعه یا گلخانه انجام پذیرد .آلودگی در
مزرعه عموماً توسط کاه و کلش آلوده ،یا مایهزنی اسپور
بهوسیلۀ اسپری کردن و پوشش دادن گیاهان آلوده
شده برای تأمین رطوبت انجام میگیرد ( & Lamari
 .)Bernier, 1989به هرحال ،ارزیابی منابع مقاومت در
مزرعه به دلیل وجود مشکالت در کنترل شرایط
آلودگی به عنوان روش قابل اعتماد شناخته نشده است
( .)Brule-Babel & Lamari, 1992از جملۀ این
مشکالت میتوان به تهیۀ زادمایۀ قارچ به اندازة کافی،
فراهم آوردن رطوبت مناسب برای استقرار بیماری،
همگن نبودن آلودهسازی و استقرار بیماری در نقاط
مختلف در یک مزرعه و کنترل نشدن آلودگیهای
طبیعی به نژادهای مختلف قارچ عامل بیماری اشاره
کرد .از طرف دیگر ،از آن جا که این بیماری در مزرعه
همراه با بقیۀ بیماریهای برگی ظاهر میشود ،ارزیابی
را بعضاً با مشکل مواجه میکند ( Gilbert & Woods,
 .)2001; Lamari & Bernier, 1989در مقایسه با

ارزیابی مزرعهای ،ارزیابی در مرحلۀ گیاهچهای بهوسیلۀ
مایهزنی مصنوعی در گلخانه ،اجازة ارزیابی در شرایط
همسان را فراهم آورده است و بنابراین مشکالت
کمتری دارد و از این نظر به ارزیابی مزرعهای ترجیح
داده میشود.
استفاده از روشهای مولکولی به عنوان ابزاری
دقیق ،سریع و کمهزینه همواره مورد توجه پژوهشگران
بهنژادگر بوده است .اصالحکنندگان گندم عالقهمند به
استفاده از ژنهای مقاومت در برنامههای اصالحیاند و
تاکنون برای تعداد زیادی از ژنهای مقاومت
نشانگرهای مناسب شناسایی و در برنامههای بهنژادی
بهکار گرفته شده است ( .)Yu et al., 2001در
بهکارگیری ژنهای مقاومت ،مدل کالسیک ژن برای
ژن که توسط فلور در سال  1362پیشنهاد شد ،اساس
بهکارگیری بوده و بنابراین ژنوتیپهایی که حاوی ژن
یا ژنهای مذکور باشند ،در برنامههای بهنژادی انتخاب
میگردند .اما در مورد این بیماری الماری ( Lamari et
 )al., 2003فرضیۀ پاتوسیستم گندمP.tritici- -
 repentisرا ارائه داد .در مدل توکسینی ژن برای ژن،
برهمکنش بین گیاه میزبان و بیمارگر باعث حساسیت
میگردد که این حساسیت ناشی از برهمکنش توکسین
تولیدشده توسط بیمارگر و گیرندة توکسین در میزبان
در سطح مولکولی است که از این لحاظ مدل توکسینی
ژن برای ژن عکس مدل کالسیک ژن برای ژن است .در
مدل کالسیک ژن برای ژن برهمکنش ژن مقاومت در
میزبان و ژن غیربیماریزا در بیمارگر باعث واکنش

مهرابی و همکاران :بررسی حضور ژن حساسیت  Tsn1در تعدادی از الینهای گندم و ...

مقاومت میگردد؛ درحالیکه مقاومت در پاتوسیستم
گندم P. tritici-repentis -به دلیل نبود ژن حساسیت
یا ژن تولیدکنندة توکسین است ( Anderson et al.,
 .)1999; Singh et al., 2008اخیراً ژن حساسیت Tsn1
کلون شده است ( .)Faris et al., 2010این ژن دارای 8
اگزون بوده و اندازة آن  16381 bpاست .منطقۀ
کدکنندة پروتئین ) (ORFآن حاوی  6699 bpبوده که
پروتئینی به طول  1636اسید آمینه را کد میکند
( ToxA .)Faris et al., 2010نیز اولین توکسین قارچی
بود که شناسایی و جداسازی شد ( Ballance et al.,
 .)1989این پروتئین یک پروتئین با وزن مولکولی پایین
در حدود  19/2 KDaاست .پروتئین حاصل قادر است
بعد از تزریق ) (Infiltrationروی ارقام حاوی ژن
حساسیت  Tsn1بهسرعت ظرف  68ساعت نکروز تولید
کند .در این زمینه  (1998) Gamba & Lamariو
 (2002) Effertz et al.معتقدند که توکسینهای مذکور
یا عصارة توکسینی کشت قارچ ()culture filtrate
میتوانند برای ارزیابی و شناسایی ارقام مقاوم به جای
استفاده از مایهزنی با اسپور بهکار روند ( & Singh
 .)Hughes, 2006سودمندی استفاده از توکسینها یا
عصارة توکسینی کشت قارچ شایان توجه بوده و عالوه
بر اینکه زمان کوتاهی برای ارزیابی مورد نیاز است،
هزینۀ بسیار اندکی دارد .عالوه بر این ،پاسخ به تزریق
توکسین قارچ شفافتر است و ارقام حساس و
غیرحساس بهراحتی تمایزپذیرند و نیاز به تجربۀ زیاد
گلخانهای ندارند .سادگی انجام کار همراه با تأثیر بسیار
کم آزمایش از شرایط محیطی از مزایای دیگر این روش
است .به دالیل اشارهشده ،ژن تولیدکنندة  ToxAدر
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یک سازه به نام  pRM-ToxAهمسانهسازی و سازة
مذکور برای تولید پروتیین به مخمر  P. pastorisکلون
شد ( .)Mehrabi, 2014پروتئین حاصل قادر است بعد
از تزریق ) (Infiltrationروی ارقام حاوی ژن حساسیت
 Tsn1بهسرعت ظرف  68ساعت نکروز تولید کند.
ژنوتیپهایی که بعد از تزریق  ToxAنکروز دادند حاوی
ژن حساسیت  Tsn1بودند و به عنوان ژنوتیپ حساس
شناخته شدند و ژنوتیپهایی که با تزریق  ToxAتولید
نکروز نکرده بودند ،به عنوان ژنوتیپ مقاوم نسبت به
جدایههای تولیدکنندة  ToxAشناسایی شدند.
نتیجهگیری کلی

روش تزریق توکسین که برای اولین بار در ایران انجام
گرفت ،به عنوان یک روش آسان ،سریع و یک تکنیک
ساده برای آزمایش اولیه و غربال ژرمپالسم گندم و
شناسایی ارقام حساس و مقاوم است ،بهطوری که میتوان
طی مدت زمان کوتاهی تعداد زیادی از ژنوتیپها را
بررسی کرد .از این روش میتوان برای انتخاب منفی
( )Negative selectionژنوتیپها استفاده کرد تا ارقام
حساس از گردونۀ برنامۀ بهنژادی برای مقاومت به این
بیماری حذف شوند و تنها ارقام مقاوم به توکسین برای
ارزیابیهای دقیقتر و غربالگریهای مزرعهای و گلخانهای
استفاده گردد.
سپاسگزاری
از مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر به خاطر
فراهم آوردن امکانات انجام تحقیق حاضر تشکر و
قدردانی میگردد.
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