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چکیده
 عامل یکی از بیماریهای مهم اقتصادی به نام اگزوکورتیس،Citrus exocortis viroid (CEVd) ویروئید اگزوکورتیس مرکبات
، در دو میزبان متحمل و حساس (به ترتیبCEVd  چندشکلی توالی نوکلئوتیدی و ساختار جمعیت، در این پژوهش.مرکبات است
 رونوشت تمام طول.() بررسی شدPoncirus trifoliata (L.) Raf. × C. sinensis (L.)( ) و سیترنجCitrus aurantium L.( نارنج
 تنوع ژنتیکی جمعیتهای. در شرایط درون شیشهای جهت آلودهسازی مکانیکی نهالها استفاده شدCEVd-S1 برآمده از جدایۀ ایرانی
 بررسی ژنوم ویروئید.( و توالییابی نوکلئوتیدی تعیین شدSSCP)  با بهکارگیری چندشکلی فضایی تکرشتهایCEVd
. را آشکار کردCEVd  تأثیر گونۀ میزبان بر تغییرهای ژنتیکی جمعیت برآمده از یک جدایۀ،همسانهسازیشده در این دو میزبان
نتیجههای این پژوهش نشان دادند که ساختار جمعیتی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات در دو میزبان حساس و متحمل متفاوت و در
 بررسی ساختار ثانویۀ ترمودینامیکی واریانتها نشان داد که تغییرهای شناساییشده در.میزبان متحمل متنوعتر از میزبان حساس است
.ژنوم ویروئید در این پژوهش تأثیر چشمگیری در ساختار کلی میلهای شکل ویروئید نداشته است
. ویروئید اگزوکورتیس مرکبات، واریانت، ساختار ژنتیکی جمعیت، چندشکلی فضایی تکرشتهای:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Citrus exocortis viroid (CEVd) is the causal agent of exocortis disease, the economically important viroid disease of
citrus. In this research, sequence polymorphism and population structure of CEVd were investigated in CEVd tolerant
and sensitive hosts (sour orange (Citrus aurantium L.) and citrange (Poncirus trifoliata (L.) Raf. × C. sinensis (L.),
respectively) seedlings. Full-length in vitro transcript of single sequence CEVd-S1 isolate was used for mechanical
inoculation. The genetic diversity of CEVd populations was estimated in two citrus hosts by single-strand
conformation polymorphism (SSCP) and sequencing. The analysis of cloned DNAs recovered from infected hosts by
this isolate demonstrated that host species was effective on the variability within a single CEVd isolate. The amount
and composition of the genetic diversity were different among the two hosts, and was higher in the tolerant host
compared with the sensitive one. Furthermore, the analysis of thermodynamic secondary structures illustrated that
nucleotide changes identified in this study did not induce major modifications in the viroid rod-like secondary
structure.
Keywords: Citrus exocortis viroid, Population structure, SSCP, Variant.
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مقدمه
ویروئیدها بهعنوان کوچکترین عوامل بیمارگر گیاهی،
تنها متشکل از یک مولکول  RNAحلقوی تکال
( 451-242نوکلئوتید) با ساختارهای ثانویۀ پیچیده
هستند .ویروئیدها بدون چارچوب ژنی و پوشش
پروتیینی بوده و بهصورت کامال آزاد از ویروسهای
گیاهی دیگر همانندسازی میکنند ( Di-Serio et al.,
 .)2017اعضای تیرة  Pospiviroidaeبا گونۀ تیپ
) Potato spindle tuber viroid (PSTVdدارای
ساختاری میلهای شکل بدون انشعاب هستند و پنج
دامانۀ کارکردی /ساختاری در آن تعریف میشود که
شامل دامانههای حفاظتشدة مرکزی ،بیماریزایی،
متغیر ،انتهایی سمت چپ و انتهایی سمت راست است
و محل همانندسازی و تجمع این ویروئیدها درون
هستۀ سلول گیاهی است (.)Di-Serio et al., 2017
بیماری اگزوکورتیس مرکبات نخستین بار در سال
 1341در کالیفرنیا بهعنوان رخداد پوستهپوسته شدن
تنۀ درختان مرکبات دارای پایۀ نارنج سه برگ
( )Poncirus trifoliata (L.) Rafتوصیف شد
( .)Fawcett & Klotz, 1948زیان اقتصادی این
بیماری شامل کاهش چشمگیر ارتفاع درختان و
درنتیجه کاهش باردهی است (.)Hadidi et al., 2017
ویروئید اگزوکورتیس مرکبات Citrus exocortis viroid
) ،(CEVdعامل بیماری اگزوکورتیس مرکبات ،متعلق
به جنس  Pospiviroidاز تیرة  Pospiviroidaeاست.
بر پایۀ پدیدار شدن نشانههای این ویروئید در میزبان
تکثیری گوجهفرنگی ،جدایههای این ویروئید در دو
کالس ( Aپرآزار) و کالس ( Bکم آزار) تقسیم شدند
که وجه تمایز مولکولی این دو کالس در دستکم 22
نوکلئوتید واقع در موتیف ( PLاز دامانۀ بیماریزایی) و
است ( Visvader & Symons,

( PRاز دامانۀ متغیر)
 .)1985بهطورکلی میتوان گفت  CEVdدر نارنج سه
برگ و دو رگهای آن مانند سیترنج ( Troyer and
 )Carrizo citrangesشکاف عمودی پوست تنه و
کوتولگی را بروز میدهد ،درحالیکه نارنج ( Citrus
 )aurantium L.در هنگام آلودگی بدون نشانههای بارز
است ( .)Hadidi et al., 2003نارنج ،نارنج سه برگ و
دو رگهای آن در جهان و ایران بیشتر از دیگر

مرکبات بهعنوان پایه استفاده میشوند (

Murica et

 .)al., 2011; Bani-Hashemian et al., 2013در سال
 1313برای نخستین بار گسترش بیماری
اگزوکورتیس مرکبات در استان مازندران بر پایۀ
نشانههای برجستۀ این بیماری در پایههای حساس و
جابهجایی آن با پیوندک آلوده گزارش شد ( Habashi,
 )1988و در سالهای اخیر نیز ترادفهای بیشماری از
جدایههای ایرانی این ویروئید در بانکهای اطالعاتی
ذخیره شدهاند.
جمعیت ویروئیدها و بیشتر ویروسهایی دارای
ژنوم  ،RNAآمیختهای از هاپلوتایپهای نزدیک به هم
است که فراوانی آنها در جمعیت از تعادل ناشی از
جهش ،انتخاب طبیعی و ریزش ژنتیکی به دست
میآید .این ناهمگونی جمعیت ویروئیدها دستاورد نرخ
تکثیر باال ،جمعیت بزرگ و نبود فعالیت ویرایشگر
آنزیم  RNAپلیمراز بوده که باعث تغییرپذیری فراوان
آنها میشود ( .)Gandia et al., 2000الگوی فرگشتی
ویروئیدها با مدل شبهگونه ( )Quasi-speciesسازگاری
دارد ( .)Roossinck, 2008آشکار است که عاملهای
بیشماری مانند تنشهای حرارتی و تغییر میزبان در
تنوع ژنتیکی ویروئیدها دخالت دارند .بررسی ساختار
ژنتیکی و تنوع جمعیتی در دریافت سازوکارهای
فرگشتی در جمعیتهای ویروسها و ویروئیدها دارای
اهمیت است ( .)Garcia-Arenal et al., 2003تاکنون
پژوهشهای فراوانی در ارتباط با نرخ تنوع درون
جمعیت ویروئیدها و تأثیر میزبان بر آن انجام شده
است .آشکار شده که ده سال پس از آلودگی نارنج و
پونسیروس با یک منبع یکسان  ،CEVdمیزان
تنوعپذیری ویروئید در میزبان نارنج بیشتر از
پونسیروس بوده است ) .(Bernad et al., 2009در
پژوهش دیگری و به دنبال مایهزنی کشت
پروتوپالستی ،گیاهچه و نهال مرکبات با همسانۀ
عفونتزای  ،CEVdبیشترین نرخ تنوع در کشت
پروتوپالستی و کمترین نرخ در نهالها دیده شد
( .)Hajeri et al., 2011البته تغییر میزبان نیز بهعنوان
یک تنگنا ( )Bottlenecksمیتواند منجر به تغییر در
جمعیت ناهمگن ویروئید و نشانههای ایجادشده شود
(.)Gandia et al., 2007
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چندشکلی فضایی تکرشتهای (

Single-strand

 )conformation polymorphism, SSCPروشی بر
پایۀ واکنش زنجیرهای پلیمراز ( Polymerase chain
 )reaction, PCRبا یاری الکتروفورز برای بررسی تنوع
ژنتیکی است که بنیاد آن حرکت مولکولهای DNA
تکرشتهای در ژل پلیاکریلآمید است .وجود
تفاوتهای تک نوکلئوتیدی در یک مولکول ویروئید
میتواند منجر به تغییر در ساختار مولکولی ،شکل
فضایی و درنتیجه جابهجایی مولکول در ژل
پلیاکریلآمید و درنهایت موجب شکلگیری الگوهای
متنوعی در ژل شود ( .)Elleuch et al., 2013در این
پژوهش تنوع ژنتیکی واریانتهای ویروئید
اگزوکورتیس مرکبات برآمده از یک ترادف عفونتزا به
روشهای چندشکلی فضایی تکرشتهای و توالییابی
نوکلئوتیدی در دو پایۀ متحمل و حساس ارزیابی
میشود تا گامی در راستای شناخت تأثیر میزبان در
مسیر فرگشتی ویروئید باشد.
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(میزبان حساس )Troyer citrange ،عاری از هرگونه
ویروس و ویروئید جهت مایهزنی انتخاب شدند.
مایهزنی گیاهان دو هفته پس از جابهجایی آنها از
خزانه به گلخانه صورت گرفت .نخست سطوح موردنظر
در ساقه با اتانول  35درصد سترون و سپس با آب
مقطر آبشویی شد .با فروبردن تیغ اسکالپل سترون در
مخلوط ( RNAبا غلظت پنج میکروگرم) و ایجاد
زخمهایی اوریب در پوست ساقه مایهزنی انجام شد
) .(Garnsey & Jones, 1967در هر میزبان ،سه تکرار
جهت مایهزنی با  RNAو نیز سه تکرار جهت مایهزنی
با آب دیونیزه (شاهد) در نظر گرفته شد .محل زخمها
با نوار پارافیلم پوشانده شد و نهالها تا پایان این
پژوهش در گلخانه نگهداری شدند .سه هفته پس از
مایهزنی ،نمونههایی از بافت پوست ساقه نهالها
برداشته شد و بیدرنگ در ازت مایع قرار گرفت و پس
از جابهجایی به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشهای
پسازآن در دمای  -15درجۀ سلسیوس نگهداری
شدند.

مواد و روشها
ساخت همسانۀ عفونتزا

استخراج  RNAکل و ویرایش برادری معکوس-

ژنوم کامل ویروئید  CEVdجدایۀ ایرانی ( S1رسشمار
 )KY649365جداسازیشده از درخت  10سالۀ پرتقال
( )Cv. Thomson navelبر پایۀ سیترنج و دارای
نشانههای بیماری اگزوکورتیس ( Ghobakhloo et al.,
 ،)2016بهوسیلۀ شرکت )Bioneer (South Korea
ساخته شد و در سایت برشی آنزیم  EcoRIحامل
 A-PBHقرار گرفت .در انتهای ˊ 0ژنوم ،ترادف
پیشبر  T7پلیمراز و در انتهای ˊ 9سایت برشی آنزیم
 SmaIطراحی شد .بهمنظور نسخهبرداری در شرایط
آزمایشگاه از ژنوم  ،CEVdنخست با بهکارگیری
آنزیم برشی  SmaIسازه بهصورت خطی در آمد.
سپس با بهکارگیری آنزیم T7 RNA Polymerase
 )(Roche, Switzerlandواکنش نسخهبرداری
در دمای  93درجۀ سلسیوس به مدت یک ساعت
انجام گرفت.

واکنش زنجیره پلیمراز ( )RT-PCRو همسانهسازی

مایهزنی گیاهان و نمونهبرداری

نهالهای هفتماهۀ نارنج (میزبان متحمل) و سیترنج

 RNAکل از  155میلیگرم بافت پوست ساقۀ تکتک
نهالهای مایهزنیشده با  RNAویروئیدی و نیز آب
دیونیزه (تیمار شاهد) و با بهکارگیری P-Biozol
 )Bioflux, Japan( Reagentبنا بر دستورکار
شرکت سازنده استخراج شد .در تکثیر تمام
CEVd-R2
طول ویروئید از جفت آغازگر
) (GGGTAGTCTCCAGAGAGAAGو CEVd-
)Bernad ( F2 (GGTGGAAACAACTGAAGCTT
 )& Duran-Vila, 2006استفاده شد .جهت ساخت
 DNAمکمل یک میکروگرم  RNAکل ،ده میکرولیتر
آب دیونیزه سترون به همراه  5/0پیکومول آغازگر
معکوس به لولههای  5/2میلیلیتری منتقل و برای
زمانی برابر پنج دقیقه در دمای  30درجۀ سلسیوس
در دستگاه ترموسایکلر ( Ependorf, Mastercycler
 )Personal, Germanyقرار داده شد .سپس لولهها
برای زمانی برابر سه دقیقه روی یخ تیمار و 5/0
میلیمول مخلوط  ،dNTPsدو واحد RNase inhibitor
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) ،(Thermo scientificچهار میکرولیتر
 ،5Xدو واحد آنزیم Moloney ( M-M-MuLV
.murine LeukemiaVirus reverse transcriptase
 )enzyme, Thermo Scientificو پنج میلیمول DTT
به مخلوط واکنش افزوده و برای زمانی برابر  05دقیقه
در دمای  40درجۀ سلسیوس قرار داده شد .مخلوط
واکنش  PCRدر حجم  20میکرولیتر شامل پنج
میکرولیتر  DNAمکمل 12 ،میکرولیتر آب دیونیزه
سترون 5/0 ،پیکومول از هر آغازگر 2/0 ،میکرولیتر
 PCR-buffer 10Xحاوی  5/1 ،MgSO4میلیمول
مخلوط  dNTPsو  2/0واحد آنزیم Fermentas, ( Pfu
 )Germanyتهیه شد .برنامۀ حرارتی واکنش زنجیرهای
پلیمراز بهصورت :واسرشتسازی نخستین برای زمانی
برابر پنج دقیقه در دمای  30درجۀ سلسیوس و 90
چرخه شامل واسرشتسازی  95ثانیه در دمای  30درجۀ
سلسیوس ،اتصال  95ثانیه در دمای  25درجۀ سلسیوس
و گسترش یک دقیقه در دمای  32درجۀ سلسیوس و در
پایان گسترش پایانی برای زمانی برابر  15دقیقه در دمای
 32درجۀ سلسیوس تنظیم شد .درنهایت مشاهدة
محصوالت  ،PCRاز طریق الکتروفورز ژل آگارز یک
درصد در بافر  (Tris/Borat/EDTA) TBEو رنگآمیزی
با اتیدیوم بروماید انجام شد.
بهمنظور جداسازی ژنوم ویروئید تکثیرشده در یک
نهال سیترنج و یک نهال نارنج آلوده ،از قطعههای غیر
هدف و زدودن اجزای باقیمانده از واکنش ،از Nucleic
 )Vivantis, Malaysia( Acid Extraction Kitبر پایۀ
دستورکار شرکت سازنده استفاده شد .پس از الحاق
قطعه در حامل خطی pJET1.2/blunt (Fermentas,
) ،Germanyتراریزش درون یاختههای مستعد
 ،Escherichia coliسویه  DH5αبه روش تکانۀ
حرارتی انجام شد ).(Sambrook & Russell, 2001
حامل نوترکیب به محیط کشت )LB (Luria Bertani
حاوی آنتیبیوتیک آمپیسیلین ( 155میکروموالر)
منتقل شد.
RT-buffer

چندشکلی ساختاری رشتههای منفرد )(SSCP

پس از استخراج حامل نوترکیب از  125کلنی باکتری
( 25کلنی از هر میزبان سیترنج و نارنج آلوده به

 )CEVd-S1به روش الیز قلیایی ،تکثیر قطعات
الحاقشده با بهکارگیری آغازگرهای اختصاصی حامل و
آنزیم  pfuانجام شد .از سامانۀ الکتروفور عمودی و
بستر ژل پلی اکریل آمید  14درصد بهمنظور شناسایی
تغییرهای تک نوکلئوتیدی در ژنوم CEVd-S1
استفاده شد .به میزان پنج میکرولیتر از محصول
 ،PCRدر دستگاه ترموسایکلر برای زمانی برابر 15
دقیقه در دمای  155درجۀ سلسیوس قرار داده شد تا
رشتههای  DNAواسرشت شوند .نمونههای
واسرشتشده برای زمانی برابر  15دقیقه روی یخ قرار
گرفتند تا از اتصال مجدد رشتههای مکمل جلوگیری
شود .سپس با  25میکرولیتر از بافر بارگذاری ( xylene
.cyanol/ EDTA/ Formamide/ Bromophenol
 )Blueمخلوط و درون هر چاهک ژل در اندازه 25×25
سانتیمتر و به ضخامت یک میلیمتر بارگذاری شد.
سپس الکتروفورز برای زمانی برابر  14ساعت و با
جریان  255ولت در دمای چهار درجۀ سلسیوس در
بافر  TBEانجام شد .در ادامه رنگآمیزی ژل و
آشکارسازی باندها با بهکارگیری روش نیترات نقره
( )Creste et al., 2001انجام شد .درنهایت دو حامل از
هر الگوی باندی با بهکارگیری آغازگرهای اختصاصی
حامل توالییابی شدند.
بررسی ساختار ثانویۀ  ،RNAتنوع ژنتیکی جمعیت و
رابطههای تبارزایی

پس از توالییابی ،ساختار ثانویۀ ژنوم جدایه و واریانتهای
مشتقشده از آن با بهکارگیری نرمافزار RNAdraw
ویرایش  1.1در دمای  93درجۀ سلسیوس نگاشته شد و
ساختارهای سرسنجاقی و ساقه بررسی شدند .همچنین
میزان انرژی آزاد ساختار  RNAبرای هر ژنوم به دست
آمد ( .)Matzura & Wennborg, 1996جهت بررسی
رابطههای تبارزایی واریانتها ،توالی نوکلئوتیدی
واریانتهای حاصل با توالیهای متناظر موجود در بانک
ژن  NCBIبا بهکارگیری نرمافزار Blastn
( )http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/مقایسه
شد .بر پایۀ نتیجههای این مقایسه 22 ،جدایۀ CEVd
از میزبانها و منطقههای مختلف دنیا انتخاب و با
بهکارگیری نرمافزار  ،Bioeditویرایش 3.1.9
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همترازسازی چندگانه انجام شد ) .(Hall, 1999بهترین
مدل جانشینی نوکلئوتیدی در همترازها با بهکارگیری
نرمافزار  MEGAویرایش  2تعیین و درخت تبارزایی
به روش  Maximum likelihoodو  1555بار تکرار
نگاشته شد ( .)Tamura et al., 2013تنوع ژنتیکی
ها و پارامترهای فرگشتی و انتخاب
درون جمعیت 
طبیعی با بهکارگیری برنامۀ  DnaSPویرایش 0.5
( )Librado & Rozas, 2009برآورد گردید .تنوع
نوکلئوتیدی برای تمام واریانتها با ارزش میانگین
 5/50برآورد شد.
نتایج و بحث
سه هفته پس از مایهزنی نهالهای سیترنج و نارنج با
جدایۀ  CEVd-S1و آب دیونیزه RNA ،کل از بافت
پوست ساقه نهالها استخراج شد .پس از انجام RT-
 PCRبا بهکارگیری آغازگرهای اختصاصی ،باند
ویروئیدی با اندازه کموبیش  935جفت باز مشاهده و
با انجام توالییابی نوکلئوتیدی ،آلودگی ویروئیدی در
همگی نهالهای مایهزنیشده با جدایۀ CEVd-S1
تأیید شد ،درحالیکه در نمونۀ مربوط به نهالهای
مایهزنیشده با آب دیونیزه هیچ قطعهای تکثیر نشد
(شکل  .)1در این پژوهش RNA ،ویروئیدی با انجام
واکنش رونویسی در محیط آزمایشگاه از توالی ویروئید
حاوی پیشبر  T7در حامل  A-PBHبه دست آمد .در
بسیاری از پژوهشها این روش در تولید  RNAویروئیدی
دارای ویژگی عفونتزا موفق گزارش شده است
( .)Szychowski et al., 2005; Hajeri et al., 2011در
مایهزنی مکانیکی گیاهان با  RNAویروئیدی ایجاد
برشهای ظریف و اوریب در پوست ساقه بهواسطۀ تیغ
اسکالپل سترون ،پایۀ اساسی در بهدستآوردن موفقیت
در این روند است .همانند پژوهشهای پیشین ،در
پژوهش حاضر نیز مایهزنی مکانیکی سه نهال از هر
میزبان نارنج و سیترنج با رونوشتهای CEVd-S1 RNA
منجر به آلودگی همه نهالها شد ( Garnsey & Jones,
.)1967; Barbosa et al., 2002
پس از استخراج  RNAکل از یک نهال سیترنج و
یک نهال نارنج سه هفته پس از مایهزنی ،توالی تمام
طول ویروئید با بهکارگیری آغازگرهای اختصاصی
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تکثیر و همسانهسازی شد .پس از تکثیر توالی
الحاقشدة ویروئید در  125کلنی باکتری ( 25کلنی از
هر میزبان سیترنج و نارنج آلوده به  )CEVd-S1با
بهکارگیری جفت آغازگر اختصاصی حامل ،حرکت
قطعههای تکثیرشده در ژل پلیاکریلآمید بررسی شد.
بر پایۀ نتیجهها ،به ترتیب چهار و سه الگوی حرکتی
در میزبان نارنج و سیترنج آلوده دیده شدند (شکل )2
که نتیجههای توالییابی نیز تفاوت در الگوی حرکتی
را تأیید کردند .در هر دو میزبان هاپلوتایپ CEVd-S1
(منبع آلودگی) بهعنوان واریانت برتر تعیین شد .نرخ
فراوانی هر واریانت ،نوکلئوتیدهای تغییریافته و
همچنین رسشمار ثبتشده آنها در بانک ژن در
جدول  1نام برده شدهاند.
در پژوهش حاضر در واریانت  V1رخداد جهش از
نوع جایگزینی انتقالی ( )Transitionدر نوکلئوتید
موقعیت  ،159موجب تغییر در حلقۀ  Eشد اما ساختار
کلی آن را تغییر نداد (شکل  .)9-Aحلقۀ  Eواقع در
ناحیۀ حفاظتشدة مرکزی در ساختار میلهای شکل،
در فرایند برش نقشی بنیادین دارد .برش و اتصال دو
فرایند بنیادین در مسیر تولید مونومرهای ویروئیدی
هنگام تکثیر هستند .افزون بر این ،اهمیت حلقۀ  Eدر
بیماریزایی ،اختصاصیت میزبانی و پدیدار شدن
نشانهها گزارش شده است ( .)Flores et al., 2003با
توجه به اینکه حلقۀ  Eدر ویروئیدها جایگاه همکنش
با پروتیینهای میزبان است ،ازاینروی پدیدار شدن
تغییر در آنها درون میزبانهای مختلف دور از انتظار
نیست .رخداد یک جابهجایی در نوکلئوتید موقعیت
 203ویروئید  ،PSTVdواقع در ناحیۀ مرکزی موجب
پدیدار شدن نشانههای کوتولگی شدید در گوجهفرنگی
شد ( .)Qi & Ding, 2003همچنین رخداد جابهجایی
در نوکلئوتیدهای موقعیت  203و 203
جهشیافتههایی از  PSTVdرا ایجاد کرد که علیرغم
دارا بودن توانایی تکثیر در آوندها ،توانایی جابهجایی از
آوند به سوی مزوفیل را نداشتند (.)Zhu et al., 2002
افزون بر این موارد که اهمیت حلقۀ  Eدر
زیستشناسی ویروئید را روشن میسازد ،گزارشهای
بیشماری نیز نمایانگر تأثیر تغییر میزبان در پدیدار
شدن جهش در حلقۀ  Eوجود دارد.

...  آزمون نتاج جدایۀ ایرانی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات در:قباخلو و همکاران

2

 و آبCitrus exocortis viroid-S1 ) نهالهای مایهزنیشده باRT-PCR(  محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز معکوس.1 شکل
 نهالهای،2  و0 ،4  راهکهای. نهالهای نارنج شاهد،9  و2 ،1  راهکهای. با بهکارگیری جفت آغازگر اختصاصی،)دیونیزه (شاهد
155 DNA  نشانگر،M . نهالهای سیترنج شاهد،12  و11 ،15  راهکهای. نهالهای سیترنج آلوده،3  و1 ،3  راهک.نارنج آلوده
.)GeneRuler TM, SM0321, 100bp Plus DNA Ladder, Fermentas, Germany( جفت بازی مثبت
Figure 1. RT-PCR product of viroid infected and negative control seedlings using specific primer pair. Lanes 1, 2 and
3, negative control of sour orange; lanes 4, 5 and 6, infected sour orange; lanes 7, 8 and 9, infected citrange; lanes 10,
11 and 12, negative control of citrange; M: 100bp plus DNA Ladder (GeneRuler TM, SM0321, 100bp Plus DNA
Ladder, Fermentas, Germany).

0 ،4 ،9 ،1  راهکهای. درصد14  در ژل پلیاکریلآمیدCitrus exocortis viroid  واریانتهایSSCP  الگوی الکتروفورزی.2 شکل
.V4  واریانت،3  راهک.V3  واریانت،3  راهک.V1  واریانت،2  راهک.V2  واریانت،2  راهک.S1  واریانت تیپ وحشی،1 و
Figure 2. Single strand conformation polymorphism analysis in 14% polyacrylamide gel of cloned full-length Citrus
exocortis viroid sequences. Lanes 1, 3, 4, 5 and 8: wild type variant (CEVd-S1), lane 2, V2; Lane 6, V1; lane 7, V3;
lane 9.V4.

 در دو میزبان نارنج و سیترنجCitrus exocortis viroid  فراوانی رخداد و نوکلئوتیدهای تغییریافته واریانتهای.1 جدول
S1 مایهزنیشده با جدایۀ
Table 1. Citrus exocortis viroid sequence variation and occurrence frequency in the progeny generated in two citrus
species inoculated with CEVd-S1
Haplotypes/
variant
KY649365
V1
V2
V3
V4
* n/a: not applicable.

Size (nt)
371
371
371
371
371

Occurrence frequency (%)
Citrange
Sour oranges
81.67
68.34
13.33
20
5
5
6.66

Mutations
n/a*
(A 103 G), (U 362 G)
(U 185 A), (U 233 C), (U 362 G)
(U 233 C), (U 362 G)
(C 230 G), (U 362 G)
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جاب هجایی پیاپی یک جدایۀ  CEVdاز پرتقال به
میزبانهای دیگری ازجمله گوجهفرنگی ،گیاه مخملی
و بالنگ منجر به تولید افرادی در جمعیت شد که
ازلحاظ غلظت ،نشانهها و همچنین الگوی حرکت
هنگام الکتروفورز متفاوت از بقیه بودند ( Semancik et
 .)al., 1993در همگی افراد نوظهور در گوجهفرنگی
یک جهش در حلقۀ  Eمشترک بود که نام «امضای
گوجهفرنگی» را روی آن نهادند .همانند ناحیۀ
حفاظتشدة مرکزی ،موتیف دیگری در ناحیۀ انتهایی
سمت راست با نام  RYوجود دارد که در اعضای تیرة
 Pospiviroidaeحفاظتشده است ( Nie et al.,
 .)2012این ناحیه در همکنش مستقیم با پروتیینهای
گیاهی دخیل در حرکت فواصل دور در میزبان ازجمله
) VirP1 (Viroid RNA-binding Protein 1است و
رخداد جهش در این موتیف ،برهمکنش با ترکیبات
اختصاصی میزبان را تغییر داده و جابهجایی میان
سلولی را محدود میکند .باوجود اینکه حلقۀ انتهایی
ناحیۀ سمت راست نقشی مستقیم در اتصال به
پروتیینهای میزبان دخیل در تکثیر نداشته اما نقش
حمایتی در این فرایند دارد ( Gozmanova et al.,
 .)2003در پژوهش حاضر جهشی در موتیف RY
ردیابی نشد و تنها یک جایگزینی از نوع متقاطع
( )Transversionدر نوکلئوتید  110واقع در حلقۀ
انتهایی واریانت  V2در میزبان سیترنج رخ داد (شکل
 )9-Bکه وجود آن تغییری در ساختار ثانویۀ میلهای
شکل ویروئید ایجاد نکرد .جهشهای همانند با جهش
موردبحث (ازلحاظ موقعیت و نوع نوکلوتیدهای
تغییریافته) در ویروئید  CEVdاز میزبان بالنگ
( )Semancik et al., 1993و گوجهفرنگی ( Visvader
 )& Symons, 1985که میزبانهای تکثیری این
ویروئید هستند ،دیده شده است .در پژوهشی همانند
نیز تنها در میزبان نارنج سه برگ که میزبانی حساس
در برابر  CEVdاست در ناحیۀ انتهایی سمت راست
(خارج از موتیف  )RYتغییرهایی به وجود آمد و در
میزبان نارنج این ناحیه کامال حفاظتشده باقی مانده
بود ( .)Bernad et al., 2009جابهجایی ویروئید
بهصورت سیستمیک در میزبان متحمل در مقایسه با
میزبان حساس ،با موانع بیشتری روبرو است بنابراین
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رخداد جهش در ناحیۀ انتهای سمت راست که نقش
مهمی در این نوع از جابهجایی دارد ،ممکن است منجر
به عدم توانایی ویروئید در این فرایند شود.
در همگی واریانتهای مشتقشده در این پژوهش،
جهشی مشترک از نوع جایگزینی متقاطع در
نوکلئوتید موقعیت  922واقع در انتهای سمت چپ
دیده شد .پژوهشهای نخستین تنها جهشهای
رخداده در ناحیۀ بیماریزایی ویروئید را کارآمد در
پدیدار شدن درجههای مختلف نشانههای بیماری
میدانستند اما پژوهشهای پسازآن نشان داد
ناحیههای دیگر حتی ناحیۀ متغیر از اهمیت بسزایی
در پدیدار شدن نشانهها برخوردار است ( Hajeri,
 .)2010ازجمله دلیلهای اهمیت ناحیۀ متغیر وجود
موتیف  PRو بخشی از ساختار سرسنجاقی  IIدر این
ناحیه (به ترتیب در رشتۀ باالیی و پایینی ساختار
میلهای شکل) است .همانطور که در بخشهای
پیشین اشاره شد ،توالی دو موتیف  PRو  PLوجه تمایز
دو کالس  Aو  Bدستهبندیشده  CEVdاز دیدگاه
مولکولی است ،بنابراین دور از انتظار نیست که رخداد
جهش در ناحیۀ متغیر موجب پدیدار شدن تغییرهایی
در شدت نشانهها شود ( .)Chaffai et al., 2007دو
جهش ردیابیشده در این پژوهش در موقعیت
نوکلئوتید  295و  299واقع شده بود که خارج از
موتیف  PRو ساختار سرسنجاقی  IIقرار داشت (شکل
 9-Cو  .)9-Dبا توجه به ویژگی تغییرپذیری بسیار
ناحیۀ متغیر ،نرخ زیاد جهش در آن قابل پیشبینی
است .بهصورت کلی در این پژوهش هیچگونه جهشی
در ناحیۀ بیماریزایی ردیابی نشد و همگی جهشها از
نوع جایگزینی متقاطع و انتقالی بودند و در برابر
هیچگونه جهشی از نوع حذف یا اضافه ردیابی نشد.
نتیجههای تجزیهوتحلیل پارامترهای جمعیتی
نشان داد که نرخ تنوع نوکلئوتیدی و هاپلوتایپی در
میزبان نارنج (میزبان متحمل) از سیترنج (میزبان
حساس) بیشتر است (جدول  .)2این نتیجهها
میتوانند بهواسطۀ تفاوت در توانایی دفاعی هر میزبان
توجیه شود .در میزبان متحمل در مقایسه با میزبان
حساس ،نیروهای بیشتری در تحمیل تنوع به ویروئید
وارد شده و موجب افزایش نرخ تنوع میشوند.
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 نوکلئوتیدهای جهشیافته در طول.1.1  ویرایشRNAdraw  با بهکارگیری نرمافزارRNA  ساختار ترمودینامیکی و ثانویۀ.9 شکل
 جهش از نوع جایگزینی انتقالی در،) کیلوکالری بر مول-193/53( V1  واریانت:A . با حاشیۀ مربع شکل مشخص شدهاند،توالی
. موجب تغییر در اندازة حلقۀ موجود در توالی شده است،)U→G( 922 ) و جایگزینی متقاطع در موقعیتA→G( 159 موقعیت
) وU→A(110  جهش از نوع جایگزینی متقاطع و انتقالی به ترتیب در موقعیت،) کیلوکالری بر مول-192/23( V2  واریانت:B
 موجب تغییر در،)U→G( 922  موجب تغییر در ساختار توالی نشد اما جهش از نوع جایگزینی متقاطع در موقعیت،) U→C( 299
 جهش از نوع جایگزینی انتقالی در موقعیت،) کیلوکالری بر مول-190/32( V3  واریانت:C .اندازة حلقۀ موجود در توالی شده است
 موجب تغییر در،)U→G( 922  موجب تغییر در ساختار توالی نشد اما جهش از نوع جایگزینی متقاطع در موقعیت،) U→C( 299
 جهش از نوع جایگزینی متقاطع در،) کیلوکالری بر مول-195/11( V4  واریانت:D .اندازة حلقۀ موجود در توالی شده است
. موجب تغییر در اندازة حلقۀ موجود در توالی شده است،)U→G( 922 ) وC→G( 295 موقعیت
Figure 3. Primary and thermodynamic secondary structures of RNA as predicted by RNAdraw V. 1.1 RNA secondary
structure calculation and analysis algorithm. Mutated nucleotide sites are presented in the square box. A: In variant 1,
the transition from A to G at the position 103 resulted in a change in the size of the loop (-139.07 at 37 °C). B: In
variant 2, the transversion from U to A at the position 185 and transition from U to C at the position 233 did not result
in a change of the predicted secondary structure (-136.29 at 37 °C). C: In variant 3, the transition from U to C at the
position 233 did not result in a change of the predicted secondary structure (-135.96 at 37 °C). D: In variant 4, the
transversion, from C to G at the position 230, resulted in enlargement of the loop (-130.81 at 37 °C). The transversion
from U to G at the position 362 in all of the variants was detected and resulted in a change in the size of the loop.
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1931  بهار و تابستان،1  شمارة،05  دورة،دانش گیاهپزشکی ایران
S1  جدایۀCitrus exocortis viroid  ساختار جمعیتی واریانتهای مشتقشده از.2 جدول
Table 2. Population structure of Citrus exocortis viroid-S1 (CEVd-S1) sequence variants

Parameters
Haplotype diversity ± S.E.
Nucleotide diversity ± S.E.
Haplotype
Average number of nucleotide differences
Tajima’s D
Fu and Li’s D
Fu and Li’s F
Fu’s F

Citrange population
0.318 ± 0.071
0.00198 ± 0.00047
3
0.63616
-0.02213 (P>0.10)
0.87333 (P>0.10)
0.69966 (P>0.10)
1.026

 در این پژوهش آزمون.مختلف ویروئیدها نیز باشد
 محاسبهشده درFu and Li بیطرفی تاجیما و شناسۀ
 در هیچیک از دو جمعیت موردبررسی،DnaSP برنامۀ
معنیدار نبود که این نتیجهها نشاندهندة نبود
انتخاب طبیعی در جمعیتهای موردبررسی است که
ممکن است به دلیل تعداد کم واریانتهای ردیابیشده
.در این پژوهش باشد
CEVd- بر پایۀ مقایسه توالی نوکلئوتیدی جدایۀ
 در دسترسCEVd  جدایۀ22  با توالی نوکلئوتیدیS1
بانک ژن از میزبانها و منطقههای جغرافیایی مختلف
 بیشترین درصد شباهت نوکلئوتیدی،)9 (جدول
 درصد) با جدایهای از کشور پرو و کمترین33/3(
 درصد) با جدایههای کالس39-39/0( درصد شباهت
.) تعیین شدE117  وA ،JA ،DE25( A

Sour oranges population
0.494 ± 0.066
0.00266 ± 0.00035
4
0.98870
0.33319 (P>0.10)
0.98685 (P>0.10)
0.91639 (P>0.10)
1.003

Total
0.411 ± 0.050
0.00251 ± 0.00030
5
0.86737
-0.14490 (P>0.10)
1.02152 (P>0.10)
0.7584 (P>0.10)
0.206

 سازوکارهای دفاعی این،در میزبانهای حساس
اجازه را به ویروئید میدهند تا بهواسطۀ یک واریانت
.برتر در جمعیت نشانهها بیماری را موجب شود
ویروئیدها از راه سازگار کردن ساختار ثانویۀ برخی از
 میتوانند از سازوکار،واریانتهای خود در جمعیت
خاموشی میزبان که به نظر میرسد مهمترین سازوکار
Gomez & (  فرار کند،دفاعی در برابر ویروئیدها است
 از طرفی هر نوع از میزبان نرخ.)Pallas, 2007
RNA متفاوتی از جهش را در بیمارگرهای با ماهیت
 بهعنوان نمونه در هر یک از گیاهان بابونۀ.القا میکند
 تاجخروس و سیزاب آلوده به، بابونۀ شاخی،آلمانی
 نرخ جهش متفاوتی در ویروئید گزارش شده،PSTVd
 همین امر میتواند.)Matousek et al., 2007( است
دلیلی دیگر در تفاوت نرخ جهش در میزبانهای

 موجود در بانک ژن بهکاررفته در تحلیل تبارزایی با اشاره به درصدCitrus exocortis viroid  ویژگیهای جدایههای.9 جدول
 واریانتهای مشتقشده از آن در این پژوهش با دیگرانS1 شباهت نوکلئوتیدی جدایۀ

Table 3. Characteristics of Citrus exocortis viroid (CEVd) isolates used in phylogenetic analysis with concerning
nucleotide sequence identity values (percentage) among S1 and progeny variants in this study with others
Isolate/ Variant
S1 (KY649365)
V1 (MH265947)
V2 (MH265948)
V3 (MH265949)
V4 (MH265950)
005 (HQ284015)
012 (HQ284022)
017 (HQ284027)
14-1.13 (JX259392)
2 (KJ538555)
a (FJ626863)
A (M30868)
CSC10 (DQ471995)
d (FJ626866)
DE25 (K00964)
DE26 (K00965)
DE30 (M30871)
E117 (EU872276)
EK3 (JX885866)
g-M (AF298178)
GBI4 (GQ260199)
HB (AY456136)
i-19 (EF488050)
i-20 (EF488049)
JA (M30869)
JB (M30870)
LMPE3 (EF186989)
NiagD11 (DQ444474)
Sy1 (LN681196)
TL5 (EU564172)
tun/cl1 (AF540960)

Country
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
China
China
China
Greece
Tunisia
Iran
Australia
Brazil
Iran
Australia
Australia
Australia
Spain
Greece
USA
Iran
China
Spain
Spain
Australia
Australia
Iran
Brazil
Syria
Peru
Tunisia

Origin
Host
C. sinensis
P. trifoliata × C. sinensis/ C. aurantium
P. trifoliata × C. sinensis
C. aurantium
C. aurantium
Citrus tree
Citrus tree
Citrus tree
C. sinensis
Citrus tree
C. sinensis
C. sinensis
Vitis vinifera
C. sinensis
C. sinensis
C. sinensis
C. sinensis
C. clementina
C. sinensis
Gynura aurantiaca
C. sinensis
Vicia faba
V. faba
C. sinensis
C. sinensis
C. sinensis
V. labrusca
Citrus tree
C. latifolia
C. reticulata

S1
100
99.4
99.1
99.4
99.7
99.1
98.9
98.6
95.4
96.2
94.9
93.2
97.8
95.1
93.5
99.1
98.9
93.5
95.1
98.6
95.1
99.4
99.1
98.9
93
98.9
94.3
96.4
95.4
99.7
94.3

Isolate/Variant
V1
V2
V3
100
99.1
100
99.4
99.7
100
99.7
99.4
99.7
99.1
100
99.7
98.9
99.7
99.4
98.6
99.4
99.1
94.8
95.4
95.1
95.4
95.9
95.6
94.8
95.4
95.1
92.4
92.7
93
98.6
99.4
99.1
95.1
95.6
95.4
92.7
93
93.2
98.6
98.9
99.1
98.3
98.6
98.9
92.7
93
93.2
94.8
95.4
95.1
97.1
98.1
98.3
95.2
95.4
95.7
99.4
99.7
100
98.9
98.6
98.9
98.6
98.3
98.6
92.2
92.4
92.7
98.3
98.6
98.9
94.1
94.7
94.5
97.3
98.1
97.8
95.1
95.6
95.4
99.1
99.4
99.7
94.8
95.4
95.4

V4
100
99.4
99.1
98.9
95.1
95.6
95.1
92.7
98.9
95.4
93
98.9
98.6
93
95.1
98.1
95.5
99.7
98.1
98.9
92.4
98.6
94.5
97.5
95.4
99.4
95.4
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این جدایه شباهت نوکلئوتیدی باالتری با
جدایههای کالس  DE26 ،DE30( Bو )JB
( 31/3-33/1درصد) نسبت به جدایههای کالس A
( 39/0-39درصد) نشان داد که بیانگر این نکته است
که جدایۀ  CEVd-S1میتواند عضوی از کالس B
باشد .همچنین واریانتهای مشتقشده در این پژوهش
نیز ،بیش از  33درصد با جدایۀ  CEVd-S1شباهت

نوکلئوتیدی دارند .دو واریانت  V2و  V3بهترتیب با دو
جدایۀ ) 005 (HQ284015و ) HB (AY456136از
چین ،توالی نوکلئوتیدی کامال یکسانی داشتند.
در درخت تبارزایی نگاشتهشده بهروش
( Maximum likelihoodشکل  ،)4دو کالد اصلی  Aو
 Bتشکیل شد که بهترتیب کامال منطبق بر جدایههای
کالس  Bو کالس  Aبود.

شکل  .4درخت تبارزایی جدایههای  Citrus exocortis viroidبر اساس همردیف سازی چندگانۀ توالی ژنوم کامل جدایۀ ایرانی
(جدایۀ  S1با عالمت ■ مشخص شده است) ،واریانتهای آن در این پژوهش (واریانتهای  V3 ،V2 ،V1و  V4با عالمت▲
مشخص شده است) و  22جدایۀ دیگر با بهکارگیری نرمافزار  ،MEGA6به روش  Maximum likelihoodو  1555تکرار .اعداد روی
شاخهها نشاندهندة درجۀ اعتبارسنجی (بیش از  05درصد) و خط شاخص نشاندهندة تغییر  5/51نوکلئوتید در هر جایگاه است.
Figure 4. Citrus exocortis viroid phylogenetic tree constructed based on multiple alignment of full length genomic
nucleotide sequences of Iranian isolate (S1, marked by the symbol “■”), progeny variants obtained in this study (V1,
V2, V3, and V4, are marked by the symbol “▲”) and other 26 isolates using the Maximum likelihood method within
MEGA 6. The numbers indicate bootstrap percentage values (more than 50%) based on 1000 random replicates and
the scale bar is representing 0.01 nucleotide substitutions per site.

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،05شمارة  ،1بهار و تابستان 1931

نکته جالبتوجه در این درخت این بود که جدایۀ
 CEVd-S1و واریانتهای آن به همراه جدایههایی از
چین ،استرالیا ،برزیل ،پرو و اسپانیا در کالد جداگانهای
) (AIاز دیگر جدایههای ایرانی ( a, b, GBI4و
 )LMPE3و جدایههایی از سوریه ،یونان و تونس (کالد
 )AIIقرار گرفتند .واریانتهای  V1و  V4به همراه
جدایۀ  CEVd-S1در کنار جدایههایی از اسپانیا و
میزبان باقال قرار گرفتند .دو واریانت  V3و  V2نیز در
کنار جدایههایی از چین و برزیل قرار گرفتند .به نظر
میرسد با واردات انواع پیوندک و بذر از کشورهای
گوناگون طی برهههای زمانی مختلف ،این امری
قابلدرک باشد که جدایههای ایرانی ازنظر شباهت
نوکلئوتیدی و موقعیت در درخت تبارزایی رابطۀ
نزدیکی باهم نداشته و برعکس با جدایههایی از دیگر
نقطههای جهان رابطه خویشاوندی نزدیکتری داشته
باشند .بر پایۀ این درخت تبارزایی ،رابطه نزدیکی میان
تبارزایی ،میزبان و منطقههای جغرافیایی
جدایه/واریانتهای  CEVdبه چشم نمیخورد که با
نتیجههای پژوهشهای پیشین همخوانی دارد .در
پژوهش انجامگرفته بهوسیلۀ  Lin et al.)،(2015
ارتباطی میان رابطههای تبارزایی جدایههای ،CEVd
رقمهای مختلف مرکبات (بهعنوان میزبان) و
منطقههای جغرافیایی یافت نشد .همچنین در پژوهش
Eiras et al.)(2006درخت تبارزایی نتوانست جدایههای
 CEVdبهدستآمده از میزبانهای مرکبات و انگور
کشورهای مختلف را از هم جداسازی کند .از دالیل
احتمالی ناتوانی تحلیلهای تبارزایی در جداسازی
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جدایههای مختلف میزبانی و جغرافیایی  ،CEVdمیتوان
به صادرات و واردات اندامهای رویشی گیاهی در سطح
جهانی بهعنوان عامل اصلی پراکنش این ویروئید و نیز
نرخ باالی تغییرپذیری ژنوم آن اشاره کرد.
نتیجهگیری کلی

درمجموع نتیجههای این پژوهش نشان میدهند
ساختار جمعیتی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات در
میزبانهای حساس و متحمل متفاوت است .بر پایۀ
نتیجههای این پژوهش ،نرخ تنوع ژنتیکی جمعیت این
ویروئید در میزبان متحمل بیشتر از میزبان حساس
تعیین شد که دستیابی به سازگاری بیشتر با میزبان
و کوشش در جهت فرار از سامانۀ خاموشی  RNAآن
از دالیل احتمالی این تنوع است .در میزبان حساس
ویروئید موفقتر عمل کرده و با تکیه بر سازگاری باالی
خود با میزبان ،بهراحتی جمعیت خود را افزایش
میدهد .هیچیک از جهشهای ایجادشده در طول ژنوم
منتج به تغییر در ساختار ثانویۀ میلهای شکل ویروئید
نشد .با توجه به اهمیت زیستی این ساختار ،در تکمیل
چرخۀ زیستی ویروئید ،این امر محتمل است که
جهشهای منتج به تغییر این ساختار ثانویه (که
قابلردیابی در این پژوهش نبود) یا جهشی
برگشتپذیر بوده و یا جهشیافته محکوم به نابودی
بوده است .بهمنظور تعیین نقش هر یک از این
جهشها ،بررسیهای بیشتری درزمینۀ بیماریزایی،
نرخ تکثیر و توانایی سیستمیک شدن این واریانتها
ضروری به نظر میرسد.
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