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دانش گیاهپزشکی ایران
)263-275  (ص1395  پاییز و زمستان،2  شمارة،47 دورة

) در ایرانCrocus sativus( شناسایی و بررسی برخی از ویژگیهای ویروس آلودهکنندة زعفران
،5 فاطمه ایزدپناه،4 سیامک کالنتری،3 غالمحسین مصاحبی محمدی،2 مینا کوهی حبیبی،*2 اکبر دیزجی،1 شیرین پریزاد
7
 و اشتفان وینتر6فرناندو گارسیا آرنال
 کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشیار و استاد گروه گیاهپزشکی، دانشجوی دکتری.3  و2 ،1
 کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشیار و دانشجوی سابق گروه باغبانی.5  و4
 اسپانیا، مادرید، دانشگاه پلی تکنیک مادرید، مرکز بیوتکنولوژی و ژنومیکس گیاهان. 6
 آلمان، برانشوایگ،DSMZ  کلکسیون آلمانی میکرو ارگانیسمها و کشت سلولی.7
)1395/9/23 : تاریخ پذیرش- 1395/6/28 :(تاریخ دریافت

چکیده
 شمار،1394  تا1390 ( از شش استان کشور در سالهایCrocus sativus L.) پس از نمونهبرداری تصادفی از برگها و بنههای گیاه زعفران
(BCMV)  نمونه با آنتیبادیهای عمومی جنس پوتیویروس و همانطور با آنتیبادی اختصاصی ویروس موزاییک معمولی لوبیا890  از641

) چند جدایة مورد بررسی پوتیویروس زعفران با استفاده از آزمونCP(  وزن مولکولی پروتئین پوششی.در آزمون االیزا واکنش مثبت نشان داد
 ژنوم و3'  سه قطعه منقطع از ژنوم (مربوط به انتهای،ا کل از گیاهان آلوده.ان. پس از استخراج آر. کیلو دالتون محاسبه شد35 وسترن بالت

74( ( پوتیویروس زعفران بر پایة توالی نوکلئوتیدی بیشترین یکسانی راCP)  پروتئین پوششی.) تکثیر شدHC-Pro  وCI بخشی از نواحی
 درصد) با78/8(  و بر پایة توالی ترجمة اسیدآمینهای بیشترین یکسانی راTelosma mosaic virus  وCeratobium mosaic virus درصد) با
 و خویشاوندیBCMV  بهرغم رابطة سرمشناختی (سرولوژیکی) باالی این پوتیویروس با. داشتBean common mosaic necrosis virus
 میزان یکسانی توالی نوکلئوتیدی و ترجمه اسید آمینهای پروتئین پوششی آن کمتر،CP  بر پایة ناحیةBCMV تبارزایی (فیلوژنتیکی) با زیرگروه
 لذا بهاحتمالزیاد پوتیویروس آلودهکنندة زعفران گونة جدیدی از جنس.از آستانة تعیین حدود و گسترة گونه در جنس پوتیویروس است
.پوتیویروس بوده که اظهارنظر قطعی مستلزم تعیین توالی کل ژنوم آن است
.(Crocus sativus L.)  زعفران، پوتیویروس، پروتئین پوششی، االیزا:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Following the random sampling of saffron (Crocus sativus L.) leaves and corms from six provinces of Iran, during growing
seasons of 2011-2015, a total of 890 leaf tissue samples were investigated by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
tests. The results revealed that 641 samples showed positive reaction only with Potyvirus genus specific and exactly with
Bean common mosaic virus (BCMV) specific antibodies. The molecular mass of several isolates of the virus coat protein
(CP) was estimated as 35 kDa by western blotting. Following total RNA extraction from virus infected samples, three
discontinuous fragments (corresponding to genomic 3', partial CI and HC-Pro regions) were amplified. The CP region of the
virus infecting saffron has the highest nucleotide identity with Ceratobium mosaic virus (CerMV) and Telosma mosaic virus
(TelMV) (74%) and the highest deduced amino acid identity with Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) (78.8%).
Despite the high serological relationship with BCMV and a close phylogenetic relationship with BCMV subgroup based on
CP region, the identity values are less than described species demarcation criteria for Potyviridae family. Overall, it seems
that the saffron infecting Potyvirus is a new species of Potyvirus genus but the definitive statement requires sequencing the
entire genome of the virus.
Keywords: Coat protein, ELISA, Potyvirus, saffron (Crocus sativus L.).
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مقدمه
زعفران ) (Crocus sativus L.از خانوادة زنبقیان ،بهعنوان
یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی و گرانبهاترین
ادویة جهان است که توجه روزافزون به ویژگیهای
زعفران ازجمله ویژگیهای ضد سرطانی ،ضدافسردگی و
ضدآلزایمری آن موجب افزایش توجه دانشمندان به
اینگونة گیاهی در جهت بهبود کیفیت و کمیت تولید آن
شده است (.)Grilli Caiola & Faoro, 2011
در دهههای اخیر تغییرپذیری فراساختاری مرتبط
با آلودگی پوتیویروسی (اندامکهای همراه فرفرهای
شکل) در کالله ،خامه و برگهای زعفران زراعی و
( Crocus cartwrightianusگونة وحشی و نیای
احتمالی زعفران) یافت شده است .با توجه به مشاهده
نشدن عالیم بیماری در این گیاهان ،میتوان استدالل
کرد آلودگیهای پنهان ویروسی در Crocus spp.
بهطور گستردهای انتشار یافته است .وجود آلودگی
پنهان پوتیویروسی در ( C. cartwrightianusنیای
احتمالی زعفران زراعی) نیز نشاندهندة قدمت آلودگی
 Crocus spp.به ویروس بوده و احتمال دارد سویه
(استرین)های مالیم در طی تکامل همراه میزبان-
بیمارگر انتخاب شدهاند ( Grilli Caiola & Faoro,
 .)2011از دالیل احتمالی انتشار آلودگیهای پنهان
پوتیویروسی در  Crocus spp.انتقال پوتیویروسها از
راه شته و اندامهای تکثیری (بنه) است .افزون بر آن
ویژگیهای ریختشناختی (مورفولوژیکی) گلهای
زعفران موجب میشود مشاهدة عالیمی مانند
کوتولگی یا شکستگی رنگ گلبرگ و ارتباط دادن
آنها به آلودگیهای پوتیویروسی کار دشواری باشد و
همة این مسائل موجب انتشار آلودگی پوتیویروسی در
زعفران شده است ).(Grilli Caiola & Faoro, 2011
تاکنون در چند بررسی مربوط به آلودگیهای ویروسی
در جنس  Crocusویروسهایی از جمله ویروس
1
موزاییک زرد لوبیا )Russo et al., 1979; ( (BYMV
،)Grilli Caiola, 1982; Pisi and Bellardi, 1990
2
ویروس موزاییک شلغم )Chen & Chen, ( (TuMV
 ،)2000; Jishuang, 2000; Chen et al., 2004ویروس
1. Bean yellow mosaic virus
2. Turnip mosaic virus

موزاییک شدید زنبق( (ISMV) 3
4
 )1979و ویروس جغجغک توتون )Van ( (TRV
 )Slogtern, 1958ردیابی شده است .در سال 2005
نتایج بهدستآمده از بررسیهای مولکولی گویای
ردیابی  ،TRV ،BYMV ،ISMVویروس بافت مردگی
6
(نکروز) توتون (TNV) 5و ویروس موزاییک نرگس
) (NMVاز چند کولتیوار  Crocus spp.با عالیم
کوتولگی ،زردی ،بافت مردگی و شکستگی رنگ
گلبرگ بود (.)Miglino et al., 2005
جنس پوتیویروس ،بزرگترین جنس ویروسهای
گیاهی ،دارای ژنوم آر.ان.ا تکرشتهای مثبت با طول
حدود  10کیلوباز و پیکره بهصورت رشتهای
خمشپذیر و به طول  720-850نانومتر میباشد
) .(Hull, 2002بیان ژنوم پوتیویروسها بهصورت یک
پلیپروتئین است که در پی آن توسط پروتئینازهای
ویروسی ( )NIa ،HC-Pro ،P1به بیشینه  10پروتئین
بالغ شکسته میشود (،VPg ،NIa-Pro ،NIb ،CP
 HC-Pro ،P3 ،6K1 ،CI ،6K2و  ،)P1که برای چرخة
آلودگی الزم هستند ).(Lapierre & Singnoret , 2004
این ویروسها در سیتوپالسم یاختة میزبان
اندامکهای همراه فرفره مانندی تولید میکنند که از
ویژگیهای مهم آرایهبندی (تاکسونومیکی) این
ویروسها است ).(Urcuqui-Inchima et al., 2001
متأسفانه باوجود تحقیقات و بررسیهای انجامشده
روی جنبههای مختلف زیستی (بیولوژیکی) ،بومشناختی
(اکولوژی) و ژنتیک زعفران ،تابهحال بررسیهای معدودی
درزمینة عاملهای بیماریزای زعفران بهویژه ویروسهای
آلودهکنندة این گیاه در سطح جهان انجام شده است.
بررسیهای اولیه توسط پریزاد و همکاران (منتشرنشده)
برای نخستین بار نشاندهندة آلودگی گیاهان زعفران به
پوتیویروس در ایران بود .در این تحقیق افزون بر مطالعه
پراکنش این ویروس در مناطق عمدة کشت زعفران در
کشور ،برخی از ویژگیهای زیستی و مولکولی این ویروس
ردیابیشده بررسی شد.
Brunt & Phillips,

3. Iris sever mosaic virus
4. Tobacco rattle virus
5. Tobacco necrosis virus
6. Narcissus mosaic virus

پریزاد و همکاران :شناسایی و بررسی برخی از ویژگیهای ویروس ...

مواد و روشها
نمونهبرداری و کشت بنههای زعفران

در بازدیدهای بهعملآمده از کشتزارهای زعفران
استانهای تهران ،اصفهان ،فارس ،آذربایجان شرقی و
خراسان جنوبی و رضوی در سالهای  1390تا ،1394
بوتههای زعفران ازنظر داشتن عالیم احتمالی مربوط
به آلودگی ویروسی بررسی و درمجموع شمار 790
نمونه برگی و  100نمونه بنة گیاهی بهصورت تصادفی
نمونهبرداری شد .بنهها پس از انتقال به گلخانه در
دمای  17درجة سلسیوس و شرایط نوری  16ساعت
روشنایی و  8ساعت تاریکی کشت شدند.
ارزیابی آلودگی نمونههای زعفران به ویروسهای
مختلف

آلودگی احتمالی نمونههای برگی مزرعهای و نیز
نمونههای برگی بوتههای زعفران رشد کرده در شرایط
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گلخانه (درمجموع  890نمونه) به پوتیویروس با آزمون
Antigen Coated-Plate Enzyme ( ACP-ELISA
Joisson et al., ( )Linked Immunosorbent Assay
 )1992و با استفاده از آنتیبادیهای تک همسانهای
جنس پوتیویروس (دریافتشده از مؤسسة DSMZ
آلمان) بررسی شدند .نمونههایی که در آزمون ACP-
 ELISAواکنش مثبت نشان داده بودند با آنتیبادی
اختصاصی گونههای مختلف و رایج جنس پوتیویروس
(جدول  )1و به روش Clark & ( DAS-ELISA
 )Adams, 1977ارزیابی شدند .همچنین آلودگی
احتمالی نمونهها با چندگونة دیگر (غیر پوتیویروس،
جدول  )1به روش  DAS-ELISAبررسی شد .میزان
جذب نوری در این آزمون در طولموج  405نانومتر با
استفاده از دستگاه  ELISA-Readerاندازهگیری شد.
نمونههایی با میزان جذب بیش از سه برابر جذب نمونه
سالم ،بهعنوان نمونة آلوده در نظر گرفته شدند.

جدول  .1آنتیسرمهای مورد استفاده در بررسی مقدماتی آلودگی ویروسی زعفران
Table 1. List of antibodies used in this study for preliminary assays of saffron viral infection
Antibody code
DSMZ-AS-0779
DSMZ-AS-0242
DSMZ-AS-0239
DSMZ-AS-0471
DSMZ-AS-0417
DSMZ-AS-0929
DSMZ-AS-0573/1
DSMZ-AS-0886
DSMZ-AS-0137
DSMZ-AS-0543
DSMZ-AS-0138
DSMZ-AS-0070
DSMZ-AS-0208
DSMZ-AS-0580
DSMZ-AS-0132
DSMZ-AS-0203
DSMZ-AS-0234

Assay
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
ACP-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA
DAS-ELISA

تعیین دامنة میزبانی در شرایط گلخانه

بهمنظور بررسی انتقال مکانیکی پوتیویروس زعفران ،بر
پایة نتایج آزمون االیزا دو جدایه از هر استان (جدایههای
 Ir-Kh1و  Ir-Kh2بهترتیب از تربتحیدریه و فردوس
استان خراسان Ir-T1 ،و  Ir-T2از روستای یقة استان
تهران Ir-F1 ،و  Ir-F2از استهبان استان فارس و  Ir-I1و
 Ir-I2از میمة استان اصفهان) که با آنتیبادی جنس

Virus
)Alfalfa mosaic virus (AMV
)Bean common mosaic virus (BCMV
)Bean common necrosis mosaic virus (BCMNV
)Bean yellow mosaic virus (BYMV
)Cowpea aphid borne mosaic virus (CABMV
)Cucumber mosaic virus (CMV
Genus Potyvirus
)Lettuce mosaic virus (LMV
)Potato virus Y (PVY
)Soybean mosaic virus (SMV
)Tobacco etch virus (TEV
)Tobacco necrosis virus (TNV
)Tobacco rattle virus (TRV
)Tomato spotted wilt virus (TSWV
)Turnip mosaic virus (TuMV
)Watermelon mosaic virus (WMV
)Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV

پوتیویروس و در پی آن با آنتیبادی اختصاصی
 BCMVواکنش مثبت نشان داده بودند انتخاب و با
روش مکانیکی روی گیاهان محک مایهزنی و در
شرایط مناسب در گلخانه نگهداری شدند .گیاهان
محک مورد استفاده برای مایهزنی شامل Gomphrena
،Chenopodium
amaranticolor
،globosa
،Phaseolus vulgaris ،Cucumis sativus ،C. quinoa
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،Vigna unguigulata ،Pisum sativum
N. tabacum cv. ،tabacum cv. White Burley
،N. debneyi ،N. clevelandii ،N. glutinosa ،Samsun
،Datura stramonium ،N. rustica ،N. benthamiana
 Cicer arietinum ،D. metelو  Vicia fabaبودند.
برای مایهزنی این گیاهان از بافر فسفات پتاسیم 0/1
موالر ( )pH 7همراه با  2/3میلیمول NaDIECA
( )Natrium diethyldithocarbamateو پودر زغال
فعال استفاده شد.
Nicotiana

خالصسازی نسبی ویروس ،الکتروفورز عمودی
پروتئین در ژل پلی اکریل آمید ( )SDS-PAGEو
آزمون وسترن بالت

برای بررسی بهتر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و تعیین
وزن مولکولی پروتئین پوششی پوتیویروس آلودهکنندة
زعفران از روش الکتروفورز عمودی پروتئینها در ژل
پلیاکریل آمید حاوی سدیم دودسیل ( sodium dodecyl
.sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, SDSLeammli, 1970; Sambrook & Russel, ( )PAGE
 )2001و آزمون وسترن بالت ( ;Towbin et al., 1979
 )Sambrook et al., 1989استفاده شد .بدین منظور
جدایههای  Ir-I2 ،Ir-T2 ،Ir-T1 ،Ir-Kh2 ،Ir-Kh1و Ir-
 F2به همراه دو نمونة عاری از پوتیویروس (شاهد منفی،
 H1و  )H2انتخاب و به همراه آمودة نیمه خالص
جدایهای از ویروس بررسی شدند .برای استخراج پروتئین
کل ،عصارهگیری از  0/1گرم نمونههای برگی با استفاده
از بافر استخراج (حاوی  50میلیمول تریس اسیدی5 ،
میلیمول اسید بوریک 5 ،درصد گلیسرول در آب مقطر
که به هنگام استفاده 1/5درصد پلیونیلپیرولیدون
) )MW 40000( (PVPو  0/01درصد -2مرکاپتواتانول به
آن اضافه شد) انجام و درون لولههای  1/5میلیلیتری به
مدت سی دقیقه در یخچال قرار داده شدند .سپس 30
میکرولیتر از مایع رویی به لولة جدید منتقل و حجم
یکسان از بافر دو بار لملی ( )2x Lammli bufferبه آن
اضافه شد .نمونهها به همراه پروتئینهای استاندارد از
پیش رنگآمیزیشده ) (BenchmarkTMبه مدت پنج
دقیقه در آب در حال جوشیدن قرار و پس از آن
بیدرنگ به درون ظرف حاوی یخ انتقال داده شدند .برای

خالصسازی نسبی ) (Mini purificationویروس
( ،)Jensen et al., 1986از بافت برگ گیاه آلوده به
جدایة Ir-Kh1استفاده شد .از بافت برگی گیاهان عاری از
پوتیویروس نیز بهعنوان شاهد منفی در خالصسازی
نسبی استفاده شد 2 .گرم از بافت برگ تازة نمونهها در
 15میلیلیتر بافر سیترات سدیم  0/1موالر،pH 6/5 ،
حاوی  0/25درصد -2مرکاپتواتانول 0/1 ،درصد
 NA-DIECAو  1درصد  PVPعصارهگیری و پس از
عبور از پارچة ململ چندالیه ،به مدت بیست دقیقه با
سرعت  10000rpmسانتریفوژ شد .رونشین با 4
میلیلیتر محلول  33درصد  Triton X-100در آب مقطر
مخلوط و روی بالشتک محلول  20درصد سوکروز در بافر
عصارهگیری به مدت سه ساعت و با سرعت 24000rpm
سانتریفوژ شد .آمودههای پروتئین کل و آمودة نیمه
خالص ویروس به همراه نشانگر پروتئینی ( Pierce
.Unstained Protein MW Marker, Thermo Fisher
 )Scientific, USAدر ژل ناپیوسته  5درصد
متراکمکننده و  12درصد جداکنندة پلی اکریل آمید
استفاده شدند .پس از جداسازی پروتئینها و انتقال
باندهای پروتئینی به غشای سلولزی ،از آنتیسرم
چندهمسانهای  )DSMZ-AS-0242( BCMVبرای
ردیابی ویروس استفاده شد .ردیابی باند پروتئین پوششی
ویروس واکنش داده با آنتیسرم توسط اضافه کردن
همزمان  75میلیگرم Nitro blue tetrazolium chloride
) (NBTدر  1میلیلیتر دیمتیل فرمامید و 50
میلیگرم5-bromo-4-Chloro-3'-Indolyphosphate p-
) Toluidine Salt (BCIPدر  1میلیلیتر دیمتیل
فرمامید در  10میلیلیتر بافر آلکالین فسفاتاز pH 9/5
صورت گرفت .بر پایة حرکت نسبی پروتئینهای نشانگر و
لگاریتم وزن مولکولی آنها ،خط رگرسیونی ترسیم و
تودة مولکولی پروتئین پوششی پوتیویروس زعفران
تعیین شد (.)Fried & Crothers, 1981
استخراج آر.ان.ا کل و نسخهبرداری معکوس -واکنش
زنجیرهای پلیمراز )(RT-PCR

بهمنظور تعیین توالی بخشهایی از ژنوم پوتیویروس
زعفران پنج جدایة  Ir-I1 ،Ir-T1 ،Ir-Kh2 ،Ir-Kh1و
 Ir-F1انتخاب شدند .آر.ان.ا کل از  100میلیگرم بافت

پریزاد و همکاران :شناسایی و بررسی برخی از ویژگیهای ویروس ...

برگی زعفرانهای آلوده به ویروس با استفاده از کیت
) (RNeasy plant mini kit, Qiagen, Germanyو
بنابر دستورکار شرکت سازنده استخراج شد .برای تکثیر
سه ناحیة ناپیوسته از ژنوم جدایههای مورد بررسی
پوتیویروس آلودهکنندة زعفران از جفت آغازگر عمومی
مربوط به انتهای ' 3ژنوم (در برگیرندة نواحی ،3'UTR
 CPو بخشی از  )NIbو جفت آغازگرهای متناظر با تکثیر
بخشی از نواحی  CIو  HC-Proژنوم پوتیویروسها
استفاده شد (شکل  ،1جدول .)2در همة واکنشها،
ساخت دی.ان.ا مکمل با  5میکرولیتر آر.ان.ا کل6/5 ،
میکرولیتر آب دیونیزة سترون (استریل) 4 ،میکرولیتر
 0/75 ،RT-buffer 5Xمیلیمول  0/5 ،dNTPsمیلیمول
 5 ،DTTپیکومول آغازگر معکوس و  20واحد RiboLock
) RNase inhibitor (Thermo Scientific, Lithuaniaو با
استفاده از دستگاه ترموسایکلر ( Palm cycler, CG1-96,
 )Cobett research, Australiaصورت گرفت .واکنشها
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در دمای  72درجة سلسیوس به مدت سه تا پنج
دقیقه قرار گرفت و پس از قرار دادن لولهها روی یخ،
 100واحد آنزیم نسخة بردار معکوس M-MuLV
( RevertAid Reverse Transcriptase, Thermo
 )Lithuania .Scientific,به هر یک از لولهها اضافه و
در دمای  42درجة سلسیوس به مدت یک ساعت قرار
داده شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز در واکنشهایی با
حجم نهایی  25میکرولیتر (شامل  5میکرولیتر
دی.ان.ا مکمل ساخته (سنتز)شده 14/6 ،میکرولیتر
آب دیونیزة استریل 2/5 ،میکرولیتر PCR-buffer
 0/2 ،10Xمیلیمول  3 ،dNTPsمیلیمول 2 ،MgCl2
پیکومول از هر آغازگر مستقیم و معکوس و  2/5واحد
آنزیم Sinaclon, ( SmartTaq DNA Polymerase
 )Iranانجام گرفت .برای مشاهدة قطعههای تکثیرشده،
الکتروفورز در ژل آگاروز  1درصد در بافر Tris-( TBE
 )Borate-EDTAاستفاده شد.

شکل  .1موقعیت آغازگرهای عمومی متناظر با ژنوم پوتیویروسها مورد استفاده برای تکثیر سه ناحیة ژنومی ناپیوسته
پوتیویروس آلودهکنندة زعفران
Figure 1. Position of universal primers corresponding to the potyviruses genome used for amplification of three
interrupted regions of saffron infecting Potyvirus genome

جدول  .2جفت آغازگرهای عمومی مورد استفاده ،مربوط به تکثیر بخشهایی از ژنوم پوتیویروسها
Table 2. Universal primer pairs used in this study for partial amplification of potyviruses genome
Reference
Mackenzie
et al., 1998
Mackenzie
et al., 1998
Ha et al., 2008

Annealing
temperature
)(°C
58

Ha et al., 2008

PV1/SP6 GATTTAGGTGACACTATAGAATTTTTTTTTTTTTTTTVN 3'UTR , CP, NIb
PV21/T7 TAATACGACTCACTATAGGGNAAYAAYAGYGGNCARCC3'UTR , CP, NIb

40

Ha et al., 2008
Ha et al., 2008

Position on
the genome

)'Sequence (5'-3

Primer pair

40

CI

GGIVVIGTIGGIWSIGGIAARTCIAC

CIFor

CI

ACICCRTTYTCDATDATRTTIGTIGC

CIRev

HC-Pro

TGYGAYAAYCARYTIGAYIIIAAYG

HPFor

HC-Pro

GAICCRWAIGARTCIAIIACRTG

HPRev

I=inosine, Y=C/T, R=G/A, W=A/T, V=A/C/G, S=C/G, D=A/G/T, N=A/T/C/G
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همسانهسازی قطعههای تکثیرشده و تعیین توالی
نوکلئوتیدی

پس از الکتروفورز افقی محصول واکنشهای ،PCR
قطعههای تکثیرشده از ژل آگاروز استخراج و پس از
الحاق به حامل ( pTG19-T PCR cloning vectorدارای
ژن مقاومت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین) ،تراریزش به
درون یاختههای مستعد  Escherichia coliسویة DH5α
صورت گرفت .همسانههای نوترکیب در محیط کشت LB
) (Luria-Bertani mediumحاوی آنتیبیوتیک
آمپیسیلین کشتشده و درنهایت پالسمیدهای نوترکیب
به روش لیز قلیایی ()Sambrook & Russel, 2001
استخراج و برای تعیین توالی دو طرفه به شرکت ماکروژن
کرة جنوبی فرستاده شدند.
تحلیل توالی نوکلئوتیدی قطعههای افزایششده

توالی نوکلئوتیدی قطعههای تکثیرشده ژنوم ویروس
آلودهکنندة زعفران و ترجمة اسیدآمینهای نواحی
کدکنندة متناظر با توالیهای نوکلئوتیدی و اسیدآمینهای
موجود در بانک ژن  NCBIبا استفاده از نرمافزار Blastn
) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/مقایسه
شد .بر پایة نتایج این مقایسه ،ویروسهای مشابه
انتخاب و هم ردیفسازی چندگانة توالی نوکلئوتیدی
قطعههای تکثیرشدة ژنوم ویروس آلودهکنندة زعفران و
ترجمة اسیدآمینهای نواحی کدکنندة متناظر با
استفاده از نرمافزار (Tamura et al., 2013) MEGA6
انجام گرفت .بهترین مدل جانشینی نوکلئوتیدی و
اسیدآمینهای در همترازها با استفاده از نرمافزار
 MEGA6تعیین و درخت تبارزایی (فیلوژنی) بر پایة
توالی نوکلئوتیدی ناحیة ژنومی کدکنندة  CPو ترجمة
اسیدآمینهای متناظر با روش maximum likelihood
1
و  1000تکرار رسم شد .ویروس موزاییک گندم
) (TrMVنیز بهعنوان برون گروه استفاده شد.
نتایج و بحث
آزمون های سرولوژیکی نمونههای زعفران

تهران ،اصفهان ،فارس ،آذربایجان شرقی و خراسان
جنوبی و رضوی ،عالیم شبهویروسی در بوتهها مشاهده
نشد .پس از نمونهبرداری تصادفی از برگها و بنههای
گیاهان زعفران ،درمجموع  890نمونة برگی مورد
بررسی سرمشناختی (سرولوژیکی) قرار گرفتند .در
بررسی آلودگی نمونهها به ویروسهای مختلف با
آزمون االیزا هیچ واکنش مثبتی دال بر آلودگی
نمونهها به ویروس موزاییک خیار ،2ویروس موزاییک
یونجه 3و ویروس پژمردگی لکهای گوجهفرنگی 4به
دست نیامد ،درحالیکه  641نمونة جمعآوریشده از
استانهای مختلف با آنتیسرم جنس پوتیویروس
واکنش مثبت نشان دادند .در نتایج آزمون االیزای این
شمار نمونه ( 641عدد) با استفاده از آنتیسرم
اختصاصی یازده گونة پوتیویروس ،همة نمونهها فقط
با آنتیسرم اختصاصی  BCMVواکنش مثبت نشان
دادند (جدول .)3
بررسی دامنة میزبانی آزمایشگاهی و عالیم ناشی از
مایهزنی روی گیاهان محک

گیاهان محک مایهزنیشده با هشت جدایة پوتیویروس
زعفران بهطور مرتب ازنظر بروز عالئم بازدید و انتقال
ویروس به آنها با آزمون االیزا بررسی شد .بر اساس
نتایج ،تاکنون انتقال مکانیکی این ویروس به گیاهان
محک ناموفق بوده است ،البته آزمایشهای بیشتری در
این خصوص در حال انجام میباشد.
تعیین وزن مولکولی پروتئین پوششی ویروس

پس از الکتروفورز آمودههای پروتئین کل و نیمه خالص
ویروس از بافت برگ گیاهان آلوده و غیر آلوده به
پوتیویروس در ژل پلیاکریلآمید ،تفاوت عمدهای بین
آمودهها مشاهده نشد که این امر نشان داد روش
خالصسازی نسبی باعث حذف چشمگیری از
پروتئینهای گیاهی نشده بود .پس از انتقال پروتئینها به
غشای سلولزی و رنگآمیزی ژل پلیاکریلآمید ،نبود
باند پروتئینی در ژل گویای انتقال کامل همة

در بازدیدهای مکرر از کشتزارهای زعفران استانهای
1. Triticum mosaic virus

2. Cucumber mosaic virus
3. Alfalfa mosaic virus
4. Tomato spotted wilt virus

پریزاد و همکاران :شناسایی و بررسی برخی از ویژگیهای ویروس ...

پروتئینها به غشا بود .در آزمون وسترن بالت یک باند
پروتئینی در آمودة پروتئین کل و نیمهخالص گیاهان
آلوده به جدایههای ،Ir-T2 ،Ir-T1 ،Ir-Kh2 ،Ir-Kh1
 Ir-I2و  Ir-F2با آنتیسرم اختصاصی  BCMVواکنش
نشان داد درحالیکه هیچ واکنش مثبتی در آمودههای
گیاهان سالم مشاهده نشد .باند مربوط به پروتئین
پوششی ویروس در آمودة نیمهخالص بهمراتب قویتر
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از باند ظاهرشده در آمودة پروتئین کل گیاه آلوده بود.
این نتیجه گویای تغلیظ پیکرههای ویروسی در فرآیند
خالصسازی نسبی ،بهرغم کم بودن حجم بافت گیاهی
بود (شکل  .)2بر پایة خط رگرسیون بین حرکت نسبی
و لگاریتم وزن مولکولی پروتئینهای نشانگر ،وزن
مولکولی پروتئین پوششی پوتیویروس زعفران حدود
 35کیلودالتون برآورد شد.

جدول  .3درصد آلودگی نمونههای زعفران مناطق مختلف ایران به پوتیویروس زعفران
Table 3. Infection rate of saffron samples originated from different locations of Iran with detected virus
)Infection rate (%
56.6
75
-

Number of infected samples
85
22
24
487
23

)(a

Sampling region

Number of samples
150
30
30
650
30

Isfahan
East Azarbayjan
Alborz
Razavi & South Khorasan
Fars

)(b

شکل  .2آزمون ( SDS-PAGEالف) و وسترن بالت (ب) آمودة نیمه خالص ویروس ) ،(Pآمودههای پروتئین کل برگ زعفران آلوده
به جدایههای  Ir-I2, Ir-Kh1, Ir-Kh2, Ir-T1, Ir-T2, Ir-F2ویروس و گیاهان زعفران سالم ( H1و  ،M .)H2نشانگر پروتیئنی
).(Pierce Unstained Protein MW Marker, Thermo Fisher Scientific, USA
Figure 2. SDS PAGE (A) and western blot (B) of partial purified virus (P) and extracted total protein from virus
infected saffron plants (Ir-I2, Ir-Kh1, Ir-Kh2, Ir-T1, Ir-T2, Ir-F2) and healthy saffron plants (H1, H2). M: (Pierce
)Unstained Protein MW Marker, Thermo Fisher Scientific, USA

واکنش زنجیرهای پلیمراز معکوس ()RT-PCR

بهمنظور تعیین ویژگیهای مولکولی پوتیویروس
آلودهکنندة زعفران ،سه قطعه ناپیوسته از ژنوم پنج
جدایة پوتیویروس زعفران با استفاده از آمودة آر.ان.ا
کل استخراجشده از گیاهان آلوده تکثیر شد .این
قطعهها با اندازة مورد انتظار شامل قطعهای 1637

جفتبازی ،مربوط به  227( 3'UTRنوکلئوتید)،
پروتئین پوششی ( 822نوکلئوتید) و بخشی از NIb
( 588نوکلئوتید) و دو قطعة دیگر به طول 700
جفتباز متناظر با بخشی از نواحی  CIو  HC-Proبود
درحالیکه در آمودة آر.ان.ا کل استخراجشده از گیاه
سالم هیچ قطعهای تکثیر نشد (شکل .)3
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)(b

)(a

شکل  .3محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز معکوس ( )RT-PCRآمودة آر.ان.ا کل زعفران آلوده به ویروس با استفاده از جفت
آغازگر اختصاصی جنس پوتیویروس (الف) و جفت آغازگر مربوط به بخشی از ناحیة  CIو ( HC-Proب) :H1 .گیاه سالم:M ،
نشانگر دی.ان.ا  1کیلو بازی

)(Gene Ruler TM, SM0313, 1Kb DNA Ladder, MBI Fermentas, Germany

Figure 3. RT-PCR product of virus infected saffron total RNA using Potyvirus specific primer pair (A) and primer
pairs corresponding to the partial CI and HC-Pro regions. M: 1Kb DNA Ladder (Gene Ruler TM, SM0313, 1Kb
DNA Ladder, MBI Fermentas, Germany).

تحلیل توالی نوکلئوتیدی

نتایج بهدستآمده از مقایسة توالی نوکلئوتیدی نواحی
تکثیرشده از ژنوم ویروس جداشده از زعفران با
توالیهای نوکلئوتیدی مربوط به دیگر ویروسهای
موجود در بانک ژن با استفاده از نرمافزار  Blastnنشان
داد که این ویروس با پوتیویروسها بیشترین شباهت
را دارد .نتیجة همردیفسازی چندگانة توالی
نوکلئوتیدی قطعههای تکثیرشده ژنوم ویروس
آلودهکنندة زعفران و ترجمة اسیدآمینهای نواحی
کدکنندة متناظر پوتیویروسها در جدولهای  4و 5
نشان دادهشده است .محل برش  NIb/CPپوتیویروس
زعفران توالی اسیدآمینهای  VLLQ/Sدارد که توالی
 LQ/Sهمسان با توالی متناظر در اغلب اعضای جنس
پوتیویروس است ) .(Adams et al., 2005bمقایسة
این توالی پنج اسیدآمینهای با چهار ویروس مرتبط
نشان داد که تفاوت در اسیدآمینة دوم وجود دارد ،به
این حالت که برخالف پوتیویروس زعفران ،این توالی
در Ceratobium mosaic virus (CerMV) ،BCMNV
و ) Telosma mosaic virus (TelMVبهصورت

 VSLQ/Sبوده درحالیکه  BCMVتوالی
در این ناحیه دارد .بر پایة نتایج هم ردیفسازی
چندگانة ناحیة کدکنندة پروتئین پوششی پوتیویروس
زعفران با توالی مشابهترین پوتیویروسها و با استفاده
از نرمافزار ،(Huang & Miller, 1991) LALIGN
بیشترین یکسانی توالی نوکلئوتیدی ویروس زعفران با
 CerMVو 74( TelMVدرصد) و ترجمة اسیدآمینهای
با  78/8( BCMNVدرصد) تعیین شد که توالی ژنی
مربوط به  CerMVدر بانک ژن بهصورت توالی غیر
کامل (جزئی) است و هیچ توالی کاملی از آن در
دسترس نیست .با توجه به معیارهای مولکولی تعیین
حدود و گسترة گونه در تیرة پوتیویریده ( Adams et
 ،)al., 2005aیکسانی کمتر از  76و  82درصدی توالی
نوکلئوتیدی و اسیدآمینهای ناحیة پروتئین پوششی
نشاندهندة ماهیت آنها بهعنوان گونة جداگانه است.
نتایج بهدستآمده از این تحقیق نشان داد که
بیشترین یکسانی نوکلئوتیدی و اسیدآمینهای ناحیة
 CPپوتیویروس آلودهکنندة زعفران کمتر از آستانة
تعیینشده برای جدایههای مربوط به یکگونه است.
VHLQ/S
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همچنین بهمنظور تعیین روابط تبارزایی این ویروس
با دیگر گونههای جنس پوتیویروس ،مدل general
 )Tavaré, 1986( (GTR+G+I) time-reversibleدر
همترازهای نوکلئوتیدی و Jones-taylor-Thornton
) (Jones et al., 1992) (JTT+Gدر همترازهای
اسیدآمینهای بهعنوان بهترین مدل جانشینی تعیین و
درخت تبارزایی بر پایة توالی ناحیة کدکنندة پروتئین
پوششی پوتیویروس زعفران و توالی متناظر در دیگر
پوتیویروسهای مرتبط با این ویروس با استفاده از
نرمافزار  MEGA6رسم شد (شکلهای  4و  .)5در
درخت تبارزایی نوکلئوتیدی رسم شده ،پوتیویروس
آلودهکنندة زعفران در خوشة زیرگروه  BCMVاز
جنس پوتیویروس در کنار East Asian passiflora virus
) (EAPVو  TelMVو در درخت تبارزایی اسیدآمینهای
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در خوشة زیرگروه  BCMVهمراه با  BCMVو
 BCMNVقرار گرفت .بر پایة نتایج این تحقیق،
پوتیویروس آلودهکنندة زعفران رابطة سرمشناختی
باالیی با  BCMVدارد بهطوریکه در آزمونهای
سرمشناختی با آنتیسرم اختصاصی اینگونه واکنش
بسیار خوبی نشان میدهد ،همچنین بر پایة توالی
پروتئین پوششی نیز در زیرگروه  BCMVقرار میگیرد
ولی میزان یکسانی توالی این ناحیه کمتر از آستانة
تعیینشده برای جدایههای مربوط به یکگونه از جنس
پوتیویروس است .لذا بر پایة این نتایج ،احتمال زیاد
میرود پوتیویروس آلودهکنندة زعفران گونة جدیدی از
جنس پوتیویروس باشد .لیکن تعیین جایگاه آرایهبندی
دقیق این پوتیویروس مستلزم بررسیهای بیشتر ،بهویژه
تعیین توالی کل ژنوم آن است.

جدول  .4مقایسة توالی نوکلئوتیدی و ترجمة اسیدآمینهای بخشهایی از ژنوم پوتیویروس آلودهکنندة زعفران با پوتیویروسهای مرتبط
Table 4. Comparison of nucleotide and deduced amino acid sequences of saffron infecting Potyvirus partial genome
with closely related potyviruses
Amino acid identity
Virus
Percentage
BCMNV
78.8
TelMV
78.6
SMV
86.6
WMV
87.8

Nucleotide identity
Virus
Percentage
SMV
71.4
CerMV/EAPV
74.8
TelMV
73.8
BCMV
77.4
SMV
76.9

Region of Potyvirus infecting
saffron genome
3' UTR, CP, NIb
CP
Partial NIb
CI
HC-Pro

جدول  .5مقایسة توالی نوکلئوتیدی و ترجمة اسیدآمینهای ناحیة پروتئین پوششی پوتیویروس آلودهکنندة زعفران بر پایة هم
ردیفسازی دوگانه با توالی متناظر پوتیویروسهای مشابه ،با استفاده از نرمافزار

LALIGN

Table 5. Comparison between the nucleotide and deduced amino acid sequences saffron infecting Potyvirus coat
protein region with related potyviruses based on two alignment using LALIGN program
Deduced amino
)acid identity (%
78.8
74.9
76.6
75.9
72.8
77.1
78
78.4
77.2
76.3
73.6
73.9
74.2

Nucleotide identity
)(%
72.5
72.6
74
71.8
73
73.1
73.5
72.9
74
73.9
72.2
73.7
73.6

Virus
BCMNV
BCMV
CerMV
CLLV
EAPV
FVY
PasVY
SMV
TelMV
Uganadan passiflora virus
WMV
WVMV
YMV
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 درخت تبارزایی بر پایة توالی نوکلئوتیدی ناحیة کدکنندة پروتئین پوششی ویروس آلودهکننده زعفران و توالی متناظر.4 شکل
 وmaximum likelihood  به روشGTR+G+I  و مدلMEGA6 دیگر پوتیویروسهای نزدیک به این ویروس با استفاده از نرمافزار
. ویروس موزاییک گندم بهعنوان برون گروه در نظر گرفته شده است.هزار تکرار
Figure 4. Phylogenetic tree of saffron infecting Potyvirus genome and other closely related potyviruses based on CP
nucleotide sequence reconstructed using MEGA6 and GTR+G+I model based on analysis with 1000 bootstrap
replications.Triticum mosaic virus was considered as outgroup.
BCMNV: Bean common mosaic necrosis virus (AB735585.1); BCMV: Bean common mosaic virus (KC478389.1); BYMV: Bean
yellow mosaic virus (JX173278.1); CLLV: Calla lily latent virus (EF105299.1); CABMV: Cowpea aphid-borne mosaic virus
(KM597165.1); CerMV: Ceratobium mosaic virus (AF022443.1); CSV: Cocksfoot streak virus (EU119422.1); DsMV: Dasheen
mosaic virus (KJ786965.1); EAPV: East Asian passiflora virus (KP114136.1); FVY: Fritillary virus Y (AM039800.1); ISMV: Iris
sever mosaic virus (NC029076.1); MDMV: Maize dwarf mosaic virus (JQ280313.1); PRSV: Papaya ringspot virus (AY027810.2);
Passiflora virus Y (PasVY) (JF427599.1); PPV: Plum pox virus (KC020125.1); PSbMV: Pea seed-borne mosaic virus
(AJ252242.1); PTV: Peru tomato mosaic virus (NC004573.1); PepMoV: Pepper mottle virus (EU586127.1); PVY: Potato virus Y
(KF770835.1); SMV: Soybean mosaic virus (LC037232.1); SCMV: Sugarcane mosaic virus (JX188385.1); SPFMV: Sweet potato
feathery mottle virus (KP115623.1); SrMV: Surghum mosaic virus (KM025044.1); TeMV: Telosma mosaic virus (DQ851493.1);
ToNStV: Tomato necrotic stunt virus (JQ314463.1); TrMV: Triticum mosaic virus (NC012799.1); TuMV: Turnip mosaic virus
(AY134473.2); Ugandan Passiflora virus (FJ896003.1); WMV: Watermelon mosaic virus (KP164988.1); WVMV: Wisteria vein
mosaic virus (AY656816.1); YMV: Yam mosaic virus (NC004752.1); YBMV: Yam bean mosaic virus, (JN190431.1); ZYMV:
Zucchini yellow mosaic virus (KF976712.1)
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 درخت تبارزایی بر پایة توالی ترجمة اسیدآمینهای پروتئین پوششی ویروس آلودهکنندة زعفران و توالی متناظر دیگر.5 شکل
 و هزارmaximum likelihood  به روشJTT+G  و مدلMEGA6 پوتیویروسهای نزدیک به این ویروس با استفاده از نرمافزار
. ویروس موزاییک گندم بهعنوان برون گروه در نظر گرفته شده است.تکرار
Figure 5. Phylogenetic tree of saffron infecting Potyvirus genome and other closely related potyviruses based on CP
amino acid sequence reconstructed using MEGA6 and GTR+G+I model based on analysis with 1000 bootstrap
replications. Triticum mosaic virus was considered as outgroup.
BCMNV: Bean common mosaic necrosis virus (BAM34499.1); BCMV: Bean common mosaic virus (CAA78912.1);
BYMV: Bean yellow mosaic virus (JX173278.1); CLLV: Calla lily latent virus (EF105299.1); CABMV: Cowpea
aphid-borne mosaic virus (KM597165.1); CerMV: Ceratobium mosaic virus (AAC59614.1); CSV: Cocksfoot streak
virus (EU119422.1); DsMV: Dasheen mosaic virus (KJ786965.1); EAPV: East Asian passiflora virus
(BAD83868.1); FVY: Fritillary virus Y (YP001974445.1); ISMV: Iris sever mosaic virus (NC029076.1); MDMV:
Maize dwarf mosaic virus (JQ280313.1); PRSV: Papaya ringspot virus (AY027810.2); Passiflora virus Y (PasVY)
(ADZ45595.1); PPV: Plum pox virus (KC020125.1); PSbMV: Pea seed-borne mosaic virus (AJ252242.1); PTV:
Peru tomato mosaic virus (NC004573.1); PepMoV: Pepper mottle virus (EU586127.1); PVY: Potato virus Y
(KF770835.1); SMV: Soybean mosaic virus (LC037232.1); SCMV: Sugarcane mosaic virus (JX188385.1); SPFMV:
Sweet potato feathery mottle virus (KP115623.1); SrMV: Surghum mosaic virus (KM025044.1); TeMV: Telosma
mosaic virus (YP001816835.1); ToNStV: Tomato necrotic stunt virus (JQ314463.1); TrMV: Triticum mosaic virus
(YP002956096.1); TuMV: Turnip mosaic virus (AY134473.2); Ugandan Passiflora virus (ACZ43795.1); WMV:
Watermelon mosaic virus (KP164988.1); WVMV: Wisteria vein mosaic virus (AY656816.1); YMV: Yam mosaic
virus (NC004752.1); YBMV: Yam bean mosaic virus (JN190431.1); ZYMV: Zucchini yellow mosaic virus (
KF976712.1).
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نتیجهگیری کلی

درمجموع نتایج این تحقیق نشان میدهد که
پوتیویروس ردیابیشده از زعفران ،با درصد باالی
آلودگی ،ویروس غالب در مناطق عمدة زعفرانکاری
است .در بررسیهای سرمشناختی انجامشده در آزمون
االیزا این ویروس تنها با آنتیسرم اختصاصی ویروس
موزاییک معمولی لوبیا ) (BCMVواکنش مثبت نشان
داد و وزن مولکولی پروتئین پوششی این ویروس در
ژل پلی اکریل آمید و آزمون وسترن بالت 35
کیلودالتون برآورد شد که در دامنة وزن مولکولی
اعضای جنس پوتیویروس ( 30تا  47کیلودالتون
) )(King et al., 2011قرار میگیرد .انتقال مکانیکی
ویروس روی چندین گونة گیاه محک تاکنون موفق
نبوده است .درنهایت با توجه به تحلیلهای مولکولی و
تبارزایی بر پایة توالی نوکلئوتیدی ناحیة کدکنندة
پروتئین پوششی ،این ویروس در زیرگروه  BCMVاز
جنس پوتیویروس قرار گرفت ولی میزان یکسانی
توالی نوکلئوتیدی و ترجمة اسیدآمینهای متناظر این
ناحیه کمتر از آستانة تعیینشده برای جدایههای
مربوط به یکگونه از جنس پوتیویروس است .بر پایة
این نتایج ،پوتیویروس آلودهکنندة زعفران

بهاحتمالزیاد گونة جدیدی از جنس پوتیویروس است
لیکن تعیین جایگاه آرایهبندی دقیق این پوتیویروس
مستلزم بررسیهای بیشتری در زمینة ویژگیهای
زیستی ،انتقالپذیری با شتهها و بهویژه تعیین توالی
نوکلئوتیدی کل ژنوم آن است .با توجه به درصد باالی
آلودگی در کشتزارهای زعفران استانهای مورد بازدید،
این ویروس میتواند بهعنوان یک هشدار جدی برای
این محصول ارزشمند کشور باشد .اگرچه تاکنون تأثیر
آلودگی زعفران به این ویروس روی محصول زعفران
بررسی نشده ،لیکن انجام آن بسیار ضروری است.
ممکن است با فراهم شدن شرایط بهتر بهویژه ازنظر
فعالیت شتههای ناقل و یا ظهور سویههای مهاجمتر
ویروس (در اثر وقوع تغییر ژنتیکی ژنوم ویروس) ،آلودگی
زعفران به این ویروس به آستانة خطر رسیده و منجر به
آسیبهای غیرقابل پیشبینی شود .همچنین بررسی
دامنة میزبانی طبیعی این ویروس ضروری است.
سپاسگزاری
این تحقیق با حمایت مالی صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور (،)http://rtms.insf.org
طرح تحقیقاتی مصوب  )93021253انجام شده است.
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