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چکیده
 نمونه برگی از درختان میوۀ941  شمار،بهمنظور شناسایی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی عامل لکه حلقوی بافت مردۀ درختان هسته دار
 جمعآوری و با آغازگرهای اختصاصی ژن پروتئین پوششی9911  و9914 هستهدار و دانهدار استان کردستان طی بهار و تابستان سالهای
. بودندPNRSV  درصد از نمونهها آلوده به22/8  نشان دادند کهRT-PCR  نتیجهها. شدندRT-PCR  آزمونPNRSV-F3/PNRSV-R3
 وpTG-19 سیزده جدایه بر پایۀ نوع میزبان و منطقۀ جغرافیایی گزینش و پس از تکثیر و پیوست بخشی از ژن پروتئین پوششی آنها به پالسمید

 درصد با98/9 ± 2/222  توالیهای بهدستآمده در سطح نوکلئوتیدی بهطور میانگین. تعیین توالی شدندE. coli همسانهسازی در باکتری
 در واکاوی تبارزایی بر پایۀ. درصد با دیگر جدایههای موجود در بانک ژن همانندی نوکلئوتیدی نشان دادند94/4 ± 2/220 یکدیگر و

 قرار گرفتند که سیزده جدایۀ این پژوهش بهPE5  وPV32 ،PV96  در سه گروه تبارزاییPNRSV ترادف نوکلئوتیدی جدایههای
 بیشترین همانندی نوکلئوتیدی میان جدایههای هلو از کامیاران. قرار گرفتندPV96 همراه بیشتر جدایههای ایرانی در گروه تبارزایی
 درصد و کمترین همانندی98 ( باKX353935) ( با جدایۀ شلیل از ایرانD7) ( و هلو از دهگالنSZ93)  زردآلو از سنندج،(KH10)
 نسبتهای. درصد همانندی دیده شد83/0 ( باDQ983499) ( با جدایۀ آلو از لهستانSZ26) نوکلئوتیدی میان جدایۀ زردآلو از سنندج
( در ژن پروتئین پوششی این ویروس روشنگر این نکته است که گزینش منفی نقش بزرگیdN/dS) کم جانشینی مترادف به غیر مترادف
 نیز نشان داد که در جدایههای موردبررسی در اینRDP v.4.63 را در تکامل این ژن بازی کرده است و بررسی نوترکیبی با نرمافزار
.پژوهش نوترکیبی در این بخش از ژنوم رخ نداده است
. واکاوی تبارزایی، نوترکیبی، گزینش منفی، پروتئین پوششی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to study molecular identification and genetic diversity of Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV), 149 leaf
samples from 37 orchards of pome and stone fruit trees of Kurdistan province were collected and tested by RT-PCR
using a PNRSV-F3/PNRS-R3 specific primer pair. Results showed that 20.8% of the samples were infected by
PNRSV. In the next stage of the study, 13 isolates were selected based on the host and geographic region and their
amplified fragments were ligated into the pTG19-T plasmid, transformed to E. coli DH5α, and sequenced.
Phylogenetic analysis showed that PNRSV isolates formed three clades PV96, PV32, and PE5, and all newsequences from Kurdistan (in this research) were categorized in PV96 phylogenetic clade, which is close to other
Iranian isolates. The new isolates shared 99 ± 0.002 identities together and 94/9 ± 0.005 with other previously
PNRSV reported isolates at the nucleotide level. Pairwise comparisons of sequences showed that isolates peach from
Kamyaran (KH10), pear from Sanandaj (SZ93), and peach from Dehgolan (D7) had the highest nucleotide similarity
(98%) with Iranian isolate nectarine (KX353935) whereas isolate pear from Sanandaj (SZ26) had the lowest
nucleotide identity with isolate plum from Poland (DQ983499). The low dN/dS ratio in all populations of the virus
showed that negative selection plays important role in PNRSV-CP evolution and recombination. There is no
recombination event in this domain of PNRSV genome of these isolates.
Keywords: Coat protein, negative selection, recombination, phylogenetic analysis.
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مقدمه
ویروس لکه حلقوی بافت مردة هستهدارها (
 )necrotic ringspot virus, PNRSVمتعلق به جنس
 Ilarvirusو خانوادة  Bromoviridaeاست ( King et
 .)al., 2011این ویروس بهوسیلۀ بذر ،دانۀ گرده و
تکثیر رویشی ترابرده میشود و تاکنون ناقل زیستی
برای آن شناخته نشده است (.)Vaskova et al., 2000
 PNRSVدارای پیکرة چندوجهی است و ژنوم آن
دربرگیرندة سه بخش  RNAتکرشتهای با قطبیت
مثبت و یک بخش زیرژنومی است ( Pallas et al.,
 RNA1 .)2013و  RNA2به ترتیب پروتئینهای  P1و
 P2را کد میکنند که در تکثیر ویروس نقش دارند و
بخش ' 0از  RNAسه پروتئین حرکتی و بخش ' 9به
شیوة زیر ژنومی پروتئین پوششی را کد میکند
(.)Aparicio et al., 2010; Bujarski et al., 2012
ویروس لکه حلقوی بافت مردة هستهدارها نخستین بار
از آمریکا در سال  1391از درختان هلو گزارش شده
است ( .)Cochran & Hutchins, 1941پژوهشهای
دیگر نشان داد که این ویروس گسترش جهانی داشته
و ازلحاظ اقتصادی در هستهدارها خسارتزا است
( .)Mink, 1992ویروس یادشده از استان اردبیل و
دشت مغان ( ،)Moini & Izadpanah, 2000استان
تهران و شمال کشور ( Rakhshandehroo et al.,
 ،)2006استانهای فارس و گلستان ( Rahmanian et
 )al., 2013و برخی بخشهای غرب و شمال غرب
( )Sokhandan-Bashir et al., 2017از میزبانهای
گوناگون گزارش شده است.
دامنۀ میزبانی ویروس لکهحلقوی بافت مردة
هستهدارها دربرگیرندة بیش از ده خانواده است که
،Apiaceae
،Amarantaceae
خانوادههای
،Cucurbitaceae ،Chenopodiaceae ،Cannabinaceae
،Malvaceae
،Leguminosae
،Compositae
 Solanaceae ،Rosaceaeو  Scrophulariaceaeبه این
ویروس حساس هستند ( .)Fallah et al., 2009این
ویروس از عاملهای ایجادکنندة نشانههای لکه غربالی
در درختان میوه هستهدار است و باعث کاهش کمی و
کیفی میوهها میشود که در برخی باغها میزان زیان تا
 05درصد گزارش شده است ( Vaskova et al.,
Prunus

 .)2000نشانههای ویروس لکهحلقوی بافت مردة
هستهدارها به رقم میزبان و جدایۀ ویروسی بستگی
دارد که در جدایههای با توان بیماریزایی باال
نشانههای لکهحلقوی بیشتر روی برگها ،جوانهها و
همچنین شاخهها پدیدار شده که سپس تبدیل به
بافتمردگی میشوند و درنهایت از پهنک برگ جدا
شده ،برگها سوراخ و به حالت غربالی در میآیند
( .)Moury et al., 2001; Fiore et al., 2008در برخی
رقمهای درختان امکان آلودگی نهان وجود دارد
(.)Uyemoto & Scott, 1992
جدایههای این ویروس بر پایۀ ژن پروتئین پوششی
در سه گروه تبارزایی جدا قرار میگیرند ( Zindovic et
 .)al., 2015; Aparicio et al., 1999جدایههای گروه
تبارزایی  PV32در میزبانهای اصلی گیالس و هلو
بیماری موزاییک و روی گیاه آزمون سلمهتره
) (Chenopodium quinoaبدشکلی و بافتمردگی
انتهایی برگ ایجاد میکنند .جدایههای گروه تبارزایی
 PV96نیز دارای نشانههای خفیفتر در برابر گروه
پیشین هستند و روی میزبانهای اصلی دربرگیرندة
گیالس و هلو نشانهها پیسک خفیف یا بدون نشانه و
روی گیاه آزمون سلمهتره پیسک خفیف ایجاد
میکنند .جدایههای گروه تبارزایی  PE5دارای
نشانههای متغیری روی میزبانهای اصلی و علفی
هستند .این جدایهها روی میزبانهای اصلی پیسک و
روگوز ایجاد میکنند و روی سلمهتره پیسک همراه با
لکههای نکروز و خالدار ایجاد میکنند .جدایههای
گروه تبارزایی  PV32دارای توان تهاجمی بیشتری در
برابر دو گروه دیگر هستند ( ;Fajardo et al., 2015
.)Apricio et al., 1999
کارآمدترین روش برای مدیریت این بیماری ،از
میان بردن درختان آلوده در باغها ،عدم بهکارگیری از
پیوندک آلوده هنگام پیوندزنی و بهکارگیری نهالهای
گواهیشده است بنابراین ،شناسایی این ویروس برای
مهار بیماری ضروری است .بررسی تنوع ژنتیکی
ویروس در میزبانهای گوناگون باعث برگزیدن راهبرد
مناسبی برای مهار عاملهای ویروسی و کامیابی
اقدامات مهاری میشود .بیشتر پژوهشهای
انجامگرفته در ایران روی این ویروس بر پایۀ ردیابی با
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روشهای سرمشناسی

( ;Moini & Izadpanah, 2000

& .Rakhshanderoo et al., 2006; Fallah
 )Nasrollanejad, 2009و مولکولی ( Rahmanian et
.al., 2013; Abtahi et al., 2015; Sakhandan-Bashir
 )et al., 2017بوده و بررسی تنوع ژنتیکی جدایههای
ایرانی این ویروس جداشده از گل محمدی ( Abtahi et
 )al., 2015و درختان هستهدار ( Sokhandan-Bashir et
 )al., 2017انجام شده است .ازآنجاکه در سالیان پسین
نشانههای گمانمند به  PNRSVدر باغهای درختان
هستهدار و دانهدار استان کردستان دیده شد ،ازاینروی
انگیزة این پژوهش شناسایی این ویروس در این استان
بود که توالیهای جدیدی به دست آمد و با هم سنجی با
دیگر توالیهای موجود در بانک ژن ،تبارزایی و تنوع
ژنتیکی آن بررسی شد.
مواد و روشها
نمونهبرداری ،استخراج  RNAو RT-PCR
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آغازگر معکوس که توانایی تکثیر بخشی از ژن پروتئین
پوششی  PNRSVبه اندازة  009جفت باز را داشتند،
استفاده شد .این آغازگرها بر پایۀ منطقههای
حفاظتشده جدایههای گوناگون طراحی شدند.
واکنش  PCRدر حجم پایانی  16/0میکرولیتر
دربردارندة  2/60میکرولیتر از مخلوط PCR
( 5/60 ،)GeneAll, South Koreaمیکرولیتر از
هرکدام از آغازگرهای اختصاصی مستقیم و معکوس با
غلظت ده پیکومول در میکرولیتر 9/10 ،میکرولیتر آب
سترون دیونیزه و یک میکرولیتر  cDNAانجام شد.
همچنین در نمونۀ شاهد منفی بهجای  cDNAاز آب
استفاده شد .شرایط زمانی و دمایی  PCRبهصورت 39
درجۀ سلسیوس برای زمانی برابر دو دقیقه برای آغاز و
سپس  96چرخه دربرگیرندة  39درجۀ سلسیوس برای
زمانی برابر  95ثانیه 09 ،درجۀ سلسیوس برای زمانی
برابر  90ثانیه 16 ،درجۀ سلسیوس برای زمانی برابر
یک دقیقه و درنهایت  16درجۀ سلسیوس برای زمانی
برابر هفت دقیقه بود .برای دیدن و جداسازی
قطعههای تکثیرشده از الکتروفورز افقی در ژل آگاروز
 1/6درصد استفاده شد.

نمونهبرداری از  91باغ درختان میوه هستهدار و دانهدار
استان کردستان طی ماههای تیر ،مرداد و شهریور
سالهای  1939و  1932از میزبانهای گوناگون
دربرگیرندة آلبالو ،آلو ،زردآلو ،سیب ،شلیل ،گالبی و
هلو انجام شد .در باغهای با گونههای گیاهی گوناگون،
از همه گونهها نمونهبرداری شد .در سال ،1932
نمونهبرداری از درختان بدون نشانه نیز انجام شد .در
میزبانهای دارای نشانهها گمانمند به  PNRSVاز
برگهای دارای نشانهها و در میزبانهای بدون نشانهها
بهصورت تصادفی از برگهای یک شاخه درخت
نمونهبرداری انجام شد .استخراج  RNAاز بافت برگ
نمونهها با روش سیلیکا ( )Foissac et al., 2000انجام
شد .برای ساخت  DNAمکمل ( )cDNAاز آغازگرهای
شش نوکلئوتیدی تصادفی در واکنشی با حجم پایانی
ده میکرولیتر بهوسیلۀ کیت ساخت  cDNAتولید
شرکت ( GeneAllکره جنوبی) برابر دستورکار شرکت
سازندة آن استفاده شد .در این پژوهش از آغازگرهای

برای همسانهسازی قطعههای  DNAبرآمده از  ،PCRاز
حامل  ،pTG19-T PCR cloning vectorشرکت
 )Selangor, Malaysia) Vivantisبرابر دستورکار
شرکت سازنده استفاده شد .همسانهسازی در باکتری
 Escherichia coliسویۀ  DH5αانجام شد .استخراج
پالسمید با بهکارگیری کیت استخراج پالسمید شرکت
(Plasmid )Gene All Biotechnology, Seoul, korea
 ،SV Exprep TMبرابر دستورکار شرکت سازنده انجام
شد .پالسمیدها با غلظت  155نانوگرم در میکرولیتر
آماده و برای تعیین توالی به شرکت ماکروژن در کره
جنوبی ارسال شدند .توالییابی با روش خودکار سنگر
بهوسیلۀ آغازگر مستقیم  T7 promoterانجام شد.

PNRSV-F3
)5´GCCGAATTTGCAATCATACCC
(´3

ترسیم درخت تبارزایی

آغازگر

مستقیم

و

بهعنوان
(´ )5´ACTTCGGTCTTGAATTCGAT3بهعنوان
PNRSV-R3

همسانهسازی و تعیین توالی نوکلئوتیدی

دادههای نوکلئوتیدی بهدستآمده نخست در نرمافزار
 BioEditوارد و نخست توالی آغازگرها در آن جستجو
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و پس از زدایش توالیهای مربوط به پالسمید ،توالی
ClustalW
الگوریتم
بهوسیلۀ
بهدستآمده
( )Thompson et al., 1994در نرمافزار MEGA6
) (Tamura et al., 2013همردیف شدند .سپس درخت
تبارزایی توالیهای همردیف شده با بهکارگیری دو
روش (NJ) Neighbor joiningو (ML) Maximum
 Likelihoodو الگوی & 1984) Tajima-Nei (Tajima
 Neiبا  1555تکرار در نرمافزار  MEGA6ترسیم شد.
برآورد سنجههای ژنتیکی ژن پروتئین پوششی

برآورد سنجههای مربوط به تنوع ژنتیکی ویروس با
بهکارگیری نرمافزار  DnaSP V.5.10.05انجام شد.
برای تجزیهوتحلیل تنوع ژنتیکی ،فشار گزینش
جدایههای تعیین توالی شده در این پژوهش به همراه
دیگر جدایههای توالییابیشده از ایران بهعنوان زیر
جمعیت ایرانی ویروس  PNRSVبا دیگر زیر
جمعیتهای این ویروس از شیلی ،چین ،ایتالیا،
لهستان و آمریکا هم سنجی شدند (جدول .)1
در این همسنجی سنجههای ژنتیکی مانند شمار
هاپلوتیپ ) ،(Hتنوع هاپلوتیپ ) ،(Hdشمار جایگاههای
افتراقی ) ،(Sشمار کل جهشها ) ،(ηتنوع نوکلئوتیدی
) ،(πنسبت جانشینی مترادف ) ،(dSنسبت جانشینی
غیرمترادف ) (dNو فشار گزینش ) (dN/dSبا بهکارگیری

نرمافزار ( DnaSP v.5.10.05
 )2009برآورد شد .توالیهایی از یک ژن که حتی در
یک نوکلئوتید باهم اختالف داشته و منحصربهفرد
باشند ،بهعنوان یک هاپلوتیپ جدا در نظر گرفته شدند
( .)Gao et al., 2017برای برآورد شدت فشار گزینش
وارد به ژن ) (dN-dSروی هر کدون از نرمافزار
 MEGA6استفاده شد .برای شناسایی کدونهای تحت
اثر فشار گزینش طبیعی ،نخست توالی کدونهای
اسیدآمینهای در نرمافزار  MEGA6هم ردیفسازی
شدند و سپس سه روش گوناگون الگوریتم
Single
 Maximum-likelihoodدربرگیرندة
)Fixed ،likelihood ancestor counting (SLAC
) effects likelihood (FELو Internal fixed effects
) likelihood (IFELدر نرمافزار Datamonkey
) (Delport et al., 2010استفاده شد .بررسی امکان
رخداد نوترکیبی در این بخش از ژنوم میان جدایهها با
نرمافزار  )Martin et al., 2015( RDP v. 4.63بررسی
شد .هفت روش ،GENECONV ،RDP
 Chimaera ،MaxChi ،BOOTSCANو SISCAN
برابر تنظیمات نرمافزار برای شناسایی جدایههای
نوترکیب استفاده شدند و جدایههایی که نوترکیبی
آنها دستکم با سه روش تشخیص داده شد بهعنوان
نوترکیب شناخته شدند.
Librado & Rozas,

جدول  .1رسشمارها و دیگر ویژگیهای جدایههای ویروس لکه حلقوی بافت مرده هستهدارها مورداستفاده در این پژوهش
Table 1. Accession numbers and origins of Prunus necrotic ringspot virus isolates/strains analyzed in this study
Host
Cherry, Plum, Almond, Cherry,
Peach, Nectarine
Cherry, Nectarine, Apricot,
Cherry, Peach, Rose, Rose,
Sweet-cherry, Sweet-cherry,
Rose
Rose, Nectarine, Nectarine,
Nectarine, Almond, Apple
Almond, Cherry, Apricot,
Cherry, Peach, Cherry, Cherry

Isolate/Strain
ChrCl.roy1, PlmCl.mrb1,
PlmCl.mrb1, ChrCl.swe1,
PchCl.sum1, PchCl.sum1
Chr-m, Nec-e, AprSX3, FchrYT5,
PchHN2, -, -, ChrYL, -, Yunnan
RosIr1-Mas1, SHN-40, SHN-6,
ZKN-52, Iranian, 82K
AlmIt.cor1, ChrIt.lam1, AprIt.try1,
ChrIt.bla1, PchIt.mry1, PNRSVPL38, PNRSV-AL17

Cherry, Rose, Plum, Cherry

Bl, I-23, Emp, 143

Plum, Sweet cherry, Cherry,
Plum

Prune, CH39, ChrT133, ChrT224

Accession Number
EF565251, EF565260, EF565247,
EF565250, EF565259, EF565253
HQ833193, HQ833195, KF135204,
KF135195, KF135200, FJ610344,
FJ610342, KT444703, EU869295,
AY684271
KJ599816, KX353935, KX353932,
KX353930, KJ573395, MF767268
AJ133204, AJ133203, AJ133201,
AJ133210, AJ133207, EU368737,
EU368736
DQ983495, DQ003584, DQ983499,
DQ983498
AF013286, AF034990, FJ231736,
FJ231738

Source Number
6

Chile

10

China

2

Iran

7

Italy

4

Poland

4

USA

-: unknown

13
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نتایج و بحث
مشاهدههای مزرعهای و نتیجههای RT-PCR

قطعهای از ژن پروتئین پوششی  PNRSVبه طول
کموبیش  009جفت باز در  91نمونه ( 65/1درصد از
نمونهها) به دست آمد درحالیکه هیچ قطعهای از شاهد
منفی (نمونه سالم و آب) تکثیر نگردید (شکل  .)1این
ویروس در سال  1939در  66/91درصد نمونهها و در
سال  1932در  13/01درصد از نمونهها ردیابی شد.
درمجموع در سالهای موردبررسی ،در میان
منطقههای گوناگون استان کردستان ،کامیاران با 60/36
درصد آلودگی در میان نمونهها جزو آلودهترین
منطقههای نمونهبرداری شده بود .با اینوجودPNRSV ،
از شهرستانهای سقز و قروه ردیابی نشد که میتواند در
ارتباط با شمار کم نمونۀ موردمطالعه از این منطقهها
باشد .در میان میزبانها در استان کردستان ،هلو با 10
نمونه آلوده در میان  91نمونۀ موردمطالعه (93/91
درصد) بیشترین میزان آلودگی و سیب با یک نمونۀ آلوده
در میان  91نمونۀ موردمطالعه ( 9/59درصد) کمترین
میزان آلودگی را نشان دادند درحالیکه این ویروس از
میزبان گالبی ردیابی نشد (جدول .)6

شکل  .1نتیجههای الکتروفورز  RT-PCRبا بهکارگیری
آغازگرهای اختصاصی ژن پروتئین پوششی :M .مارکرDNA
( 155bpجینآل ،کره جنوبی) و چاهکهای  1-0به ترتیب
شاهد مثبت SZ93 ،SAl53 ،KH10 ،و شاهد منفی
Figure 1. Electrophoretic patterns of PCR products on
1.2% agarose gel using specific primers of Prunus
necrotic ring spot virus. Lane M) 100 bp molecular
marker (GeneAll, South Korea), Lane 1-5) Positive
control, KH10, SAl53, SZ93, and negative control,
respectively.

جدول  .6زمان ،منطقهها و میزبانهای نمونهبرداری از استان کردستان و نتیجههای  RT-PCRبرای ردیابی PNRSV
Table 2. Time, geographic, and host species origin of collected samples concerning the results of incidence and
detection of Prunus necrotic ringspot virus detection from Kurdistan province
Number of infected / Number of collected samples
Pear

Apple

Plum

Nectarine

Sour cherry

Apricot

Cherry

Peach

Number of
infected
samples

Total
samples

Number
of gardens

0.1
0.2
0.1
0.4
0.1
0.2
0.1
0.4

0.7
0.5
0.2
0.3
0.1
0.18
0.9
1.2
0.2
0.2
1.15
0.16
0.5
1.4
0.5
0.3
1.33

0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.7
0.1
0.2
1.2
1.2
2.14
0.8
0.2
0.1
0.2
1.2
1.3
2.18

0.1
1.1
0.1
0.1
1.4
1.2
0.2
1.1
2.5
1.3
1.1
0.3
1.2
3.9

1.1
0.1
0.1
1.3
0.3
0.3
1.4
0.1
0.1
1.6

4.8
0.1
0.1
4.10
0.4
0.1
0.2
2.4
0.1
2.12
4.12
0.1
0.2
2.5
0.2
6.22

1.4
0.1
0.3
1.1
2.9
0.4
1.2
0.2
0.1
1.9
1.8
1.3
0.3
0.2
1.2
3.18

5.8
0.1
0.1
1.2
1.6
0.1
7.19
4.9
0.3
0.1
0.1
2.3
2.3
8.20
9.17
0.4
0.2
1.3
3.9
2.4
15.39

11
1
0
1
1
1
15
5
1
0
1
6
3
16
16
2
0
2
7
4
31

30
4
10
6
12
5
67
39
7
3
9
15
9
82
69
11
13
15
27
14
149

6
2
3
2
3
2
18
7
3
1
2
3
3
19
13
5
4
4
6
5
37

Location

Sanandaj
Marivan
Saqqez
Baneh
Kamyaran
Dehgolan
Total
Sanandaj
Marivan
Saqqez
Baneh
Kamyaran
Dehgolan
Total
Sanandaj
Marivan
Saqqez
Baneh
Kamyaran
Dehgolan

Sampling time

1394

1396

1394 + 1396

Total

65
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نمونههای آلوده دارای طیف گستردهای از نشانهها
همانند زردی ،موزاییک ،لکه غربالی ،پیچیدگی برگ و
بدشکلی میوه بودند (شکل  )6که این نشانهها با
نشانههای توصیفشده برای  PNRSVهمخوانی داشت
) .(Mink, 1992نشانهها و شدت آنها به فراخور
میزبان ،سویه ویروسی و شرایط محیطی گوناگون است
) .(Boulila et al., 2013عدم ردیابی ویروس لکه
حلقوی درختان هستهدار از همه نمونههای دارای
نشانهها شاید به دلیل آلودگی نمونهها به دست
ویروس یا ویروسهای دیگر باشد که در این پژوهش
بررسی نشد.
در نمونهبرداریهای انجامگرفته از میزبانهای
بدون نشانه ،از یک نمونه گیالس و یک نمونه زردآلو
 PNRSVردیابی شد؛ بنابراین تهیه پیوندک از درختان
سالم بدون آزمون مولکولی این درختان ممکن است
منجر به آغاز آلودگی در باغ جدید گردد.
تجزیهوتحلیل توالی ژن پروتئین پوششی

سیزده جدایۀ ،KH10 ،BH11 ،SZ26 ،SZ93 ،Sal53
 D4 ،M4 ،S2 ،K6 ،M ،B5 ،DG1و ( D7جدول ،)9
بر پایۀ منطقۀ جغرافیایی ،میزبان و نوع نشانههای
ایجادکنندة گزینش و پس از تکثیر بخشی از ژن
پروتئین پوششی و همسانهسازی در پالسمید

 pGT19-Tو میزبان  E. coliتعیین توالی شدند.
ترادفهای بهدستآمده پس از زدایش توالی
نوکلئوتیدی مربوط به پالسمید در دو سوی توالی
ویروسی موردنظر که در جایگاه  1تا  025ژن پروتئین
پوششی این ویروس است ،در پایگاه اطالعاتی دادههای
نوکلئوتیدی ) (NCBIبه ثبت رسیدند.
جدایههای توالییابی شده در این پژوهش در سطح
نوکلئوتیدی با یکدیگر بهطور میانگین 31/3±5/556
درصد و با دیگر جدایههای ایرانی 31/9±5/559
درصد همانندی داشتند .همچنین ،میزان همانندی
جدایههای این پژوهش با جدایههای موجود در بانک
ژن بهطور میانگین  39/9±5/552درصد بود .سه
جدایۀ  KH10 ،D7و  SZ93و دو جدایۀ  DG1و D4
دارای همانندی نوکلئوتیدی  155درصد بودند و
بهعنوان یک هاپلوتیپ در نظر گرفته شدند.
دگرگونیها در طول توالی نوکلئوتیدی ژن
پروتئین پوششی در جدایههای این پژوهش روند
همانندی را با دیگر جدایههای موجود در بانک ژن
نشان داد (شکل  .)9بیشترین میزان دگرگونیهای
نوکلئوتیدی در یکسوم نخستین ژن پروتئین پوششی
این ویروس دیده شد؛ بنابراین طراحی آغازگر از این
بخش برای ردیابی همه جدایههای این ویروس کارآمد
نیست.

شکل  .6نشانههای  PNRSVروی برگ درختان هستهدار و دانهدار در نمونههای جمعآوریشده از منطقههای گوناگون استان
کردستان که آلودگی آنها با روش  RT-PCRآشکار شد )A .شلیل (جدایۀ  )K8جمعآوریشده از کامیاران )B ،سیب (جدایۀ )B5
جمعآوریشده از بانه (C ،آلو (جدایۀ  )K2جمعآوریشده از کامیاران (D ،هلو (جدایۀ  )S3جمعآوریشده از سنندج و (E
نشانههای روی برگ زردآلو (جدایۀ  )K6جمعآوریشده از کامیاران
Figure 2. Symptoms of PNRSV on pome and stone fruit samples collected from several locations of Kurdistan
province. A) Nectarine (isolate K8) collected from Kamyaran, B) Apple (isolate B5) collected from Baneh, C) Plum
)(isolate K2) collected from Kamyaran, D) Peach (isolate S3) collected from Sanandaj, and E) Apricot (isolate K6
collected from Kamyaran
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جدول  .9میزبان ،محل نمونهبرداری ،نشانهها و شماره دسترسی در ژن بانک جدایههای تعیین توالی شده در این پژوهش
Table 3. Host, location, symptoms, and accession numbers of Prunus necrotic ringspot virus strains isolated from Kurdestan
Symptomsa
LD, Y, NS
CS, LD
M
M, LD
SL
SH, M
NS, LD
CS, M
SH, CS, NS
CS
SL
CS, NS
NS

Accession Nos.
MF574153
MF574154
MF574155
MF767265
MF767267
MF767266
MG788250
MG788256
MG788253
MG788255
MG788254
MG788252
MG788251

Location
Sanandaj
Kamyaran
Sanandaj
Baneh
Sanandaj
Dehgolan
Baneh
Dehgolan
Kamyaran
Sanandaj
Marivan
Dehgolan
Dehgolan

Host
Prunus cerasus
Prunus persica
Prunus armeniaca
Prunus persica
Prunus armeniaca
Prunus avium
Malus domestica
Prunus persica
Prunus armeniaca
Prunus persica
Prunus avium
Prunus persica
Prunus domestica

Sample
Sal53
KH10
SZ93
BH11
SZ26
DG1
B5
M
K6
S2
M4
D7
D4

a) LD: leaf deformation, Y: yellowing, NS: necrotic spots, CS: chlorotic spots, M: mosaic, SL: symptomless, SH: shot holes.

شکل  .9میانگین دگرگونیهای نوکلئوتیدی در  009نوکلئوتید از ژن پروتئین پوششی ویروس لکه حلقوی بافت مردة هستهدارها
در جدایههای موجود ) (Pi1و جدایههای این پژوهش )(Pi2
Figure 3. Trend of nucleotide diversity along the 553 nucleotides of coat protein gene in the Prunus necrotic ringspot
)virus strains/isolates in previously reported isolates (Pi1) and our isolates (Pi2

تجزیهوتحلیل تبارزایی

جدایههای ویروس لکهحلقوی بافت مردة درختان
هستهدار بر پایۀ  009نوکلئوتید از ژن پروتئین
پوششی با هر دو روش  NJو  MLدر سه گروه
تبارزایی  PV32 ،PV96و  PE5قرار گرفتند (شکل )9
که با پژوهشهای پیشین ( Aparicio & Pallas,
)2002; Aparicio, 1999; Fiore et al., 2008
همخوانی داشت .گروه تبارزایی  PV96دربرگیرندة 19
جدایۀ این پژوهش ،پنج جدایه از ایران ،چهار جدایه از
ایتالیا ،چهار جدایه از آمریکا ،سه جدایه از چین ،سه
جدایه از شیلی و یک جدایه از لهستان ،گروه تبارزایی
 PV32دربرگیرندة یک جدایه از ایران ،هفت جدایه از
چین ،دو جدایه از شیلی ،دو جدایه از لهستان و یک

جدایه از ایتالیا و گروه تبارزایی  PE5دربرگیرندة چهار
جدایه ،دو جدایه از ایتالیا و یک جدایه از شیلی و یک
جدایه از لهستان بودند .در پژوهشی که در استان
گلستان روی جدایههای این ویروس انجام شد ،همگی
جدایهها در گروه تبارزایی Rahmanian et al., ( PV32
 )2013بودند اما در پژوهش دیگر ،جدایههای PNRSV
از گل محمدی در گروه تبارزایی  PV96قرار گرفتند
( .)Abtahi et al., 2015همچنین ،در درخت
ترسیمشده برابر با پژوهشهای پیشین ( Aparicio et
 )al., 1999; Fiore et al., 2008همبستگی میان نوع
میزبان ،منشأ جغرافیایی با گروهبندی تبارزایی به
دست نیامد هرچند ارتباط معنیداری میان
بیماریزایی جدایههای این ویروس و گروههای
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تبارزایی وجود داشت (
1998؛  .)Cui et al., 2012نبود ارتباط میان نوع
میزبان و گروهبندی تبارزایی در این ویروس بر پایۀ
 ،CPمیتواند برآمده از نبود گزینش واریانتهای ویژه
بهوسیلۀ میزبان و یا بهاصطالح نبود فشار گزینش
Hammond & Crosslin,

برآمده از میزبان ) (host-associated selectionباشد
) .(Garcia-Arenal et al., 2003قرار گرفتن
جدایههای ایرانی در دو گروه جدا (شکل  )9نشان داد
که این ویروس در ایران مسیر تکاملی جدایی را طی
نکرده است.

شکل  .9درخت تبارزایی ترسیمشده به روش  Neighbor-joiningاز همردیف سازی  009نوکلئوتید از ژن پروتئین پوششی 05
جدایۀ  .PNRSVاعتبارسنجی با  1555تکرار برای برآورد روابط تبارزایی به کار رفته است .اندازههای بوت استرپ کمتر از  25روی
گرهها نشان داده نشدهاند .جدایههای ردیابی شده در این پژوهش با نشان مثلث سیاهرنگ کنار آن.
ویژگیهای جدایهها در جدول  1آمدهاند.
Figure 4. Phylogenetic relationships of Prunus necrotic ringspot virus isolates reconstructed based on 553 bp of CP
gene sequence data using the Neighbor-joining method. Bootstrap values over 60% are given at the nodes. Isolates of
this study are shown by black triangles. Identities of isolates are given in Table 1.
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در میان گروههای تبارزایی ،بیشترین همانندی
نوکلئوتیدی در گروه تبارزایی  PE5با  33/1درصد و
سپس گروه تبارزایی  PV96با  31/6درصد و گروه
تبارزایی  PV32با  31درصد مشاهده شد .بیشترین
فاصله ژنتیکی میان گروههای تبارزایی  PV96و PE5
با  5/199به دست آمد و بیشترین نزدیکی میان دو
گروه تبارزایی  PV32و  PV96با  5/502برآورد شد.
همچنین فاصله ژنتیکی میان گروه تبارزایی  PV32و
 5/161 ،PE5بود.
نتیجههای برآمده از برآورد سنجههای ژنتیکی

ویژگیها مولکولی ژن پروتئین پوششی
بهوسیلۀ چندین سنجۀ ژنتیکی برآورد شد (جدول .)9
جدایههای این پژوهش دارای شمار  15هاپلوتیپ،
میزان تنوع نوکلئوتیدی  ،π=5/5159شمار جایگاههای
افتراقی  ،S=99شمار جهشها  ،ᴫ=90نسبت جانشینی
نوکلئوتیدهای نامترادف به جانشینی مترادف
 dN/dS=5/9101بودند که روشنگر نقش کارآمد
گزینش منفی در تکامل این ژن بوده است .برای
دریافتن بیشتر از همسنجی جمعیت ایرانی این
ویروس با دیگر جمعیتهای این ویروس در جهان،
جدایههای این پژوهش و شش جدایۀ از پیش تعیین
توالی شده از دیگر استانها (جدول  )1تحت عنوان
جمعیت ایرانی تجزیهوتحلیل شدند .بیشترین میزان
تنوع نوکلئوتیدی ( )π=5/511و بیشترین شمار
جایگاههای افتراقی ( )S=30در جدایههای ایتالیا و
کمترین میزان تنوع نوکلئوتیدی ( )π=5/519با
کمترین شمار جایگاههای افتراقی ( )S=19برای
جدایههای آمریکا به دست آمد .کمترین میزان تنوع
ژنتیکی در میان جمعیتهای این ویروس برای
جمعیت آمریکا ( )π=5/519و سپس جمعیت ایران
( )π=5/560بهدست آمد .تنوع کم این ژن در جمعیت
ایرانی  PNRSVشاید برآمده از پیشینۀ کم این
ویروس در ایران باشد .فشار گزینشی همانندی از
سوی گونههای گوناگون میزبان به این ویروس وارد
شده است و درنتیجه باعث ایجاد جمعیتهای مشتق
از میزبان نشده است همچنان که دربارة ویروسهای
دیگر نیز این حالت دیده شده است ( Vevis et al.,
PNRSV
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 .)2002; Garcia-Arenal et al., 2001همچنین فشار
گزینش منفی شدیدی بر روی ژن پروتئین پوششی
وارد شده است (.)dN/dS=5/111
قرارگیری جدایههایی از یک کشور در گروههای
تبارزایی گوناگون (شکل  ،)1وجود تنوع کم ژنتیکی در
درون گروهها ،وجود تنوع ژنتیکی فراوان در میان
گروهها و برآورد شناسۀ افتراق جمعیت )( (FSTدادهها
نشان داده نشدهاند) به نظر میرسد که مهاجرت ژنی
(جدایهها) در اثر جابجایی مواد تکثیری آلوده بهوفور
رخ داده است .همچنین نسبتهای کم جانشینی
مترادف به غیر مترادف ) (dN/dSدر همه جمعیتها
(جدول  )9روشنگر این نکته است که گزینش منفی
نقش بسیار را در تکامل این ژن ویروس بازی کرده
است .با توجه به فرضیۀ  ،dS=dNفشار گزینش در
گروهها حالت خنثی نداشته است و این نشاندهندة
نقش کارآمد گزینش منفی در تنوع و تکامل این ژن از
ویروس بوده است .نتیجههای نشان دادند که بیشترین
فشار گزینش ( )dN/dS=5/601در جمعیت ایرانی و
آمریکایی و کمترین فشار گزینش ( )dN/dS=5/131در
زیر جمعیت شیلی وجود داشت .بیشترین مقدار
 dN/dS=5/9101برای جدایههای این پژوهش به دست
آمد و دلیل این امر ممکن است در پیوند با بیشماری
میزبانهای موردبررسی در این پژوهش باشد که
جدایههای ویروس از آنها جدا شدهاند.
هرچند نوترکیبی نقش فراوانی را در دگرگونیهای
ژنتیکی و تکامل ویروسها بازی میکند ( Gao et al.,
 ،)2016اما این بخش از ژنوم ویروس  PNRSVبدون
نوترکیبی بود .نوترکیبی در این ژن در پنج جدایه از
تونس و یک جدایه از لهستان گزارش شده
است ) ،(Boulila, 2009ولی این جدایهها در این
پژوهش مورد بهکار نرفتند .چرایی پایین بودن نرخ
نوترکیبی در این ویروس شاید در پیوند با نبود ناقل
زیستی باشد.
میزان شدت گزینش ) (dN-dSبر روی کدونهای
در پیوند با این بخش از ژن پروتئین پوششی در
نرمافزار  MEGA6برآورد و نتیجهها نشان دادند که
میزان شدت گزینش در طول این ژن یکسان نبوده
است (شکل .)0
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جدول  .9نتیجههای برآورد سنجههای جمعیتی

بر پایۀ بخشی از ژن پروتئین پوششی PNRSV

Table 4. Genetic characterization of Prunus necrotic ring spot virus coat protein from different populations
dN/dS
0.4857
0.1979
0.2062
0.2530
0.2561
0.2295
0.2580
0.1880

dS
0.0175
0.1793
0.0960
0.0486
0.1827
0.1860
0.0310
0.1457

dN
0.0085
0.0350
0.0198
0.0123
0.0468
0.0427
0.0080
0.0274

π
0.0103
0.0695
0.0380
0.0199
0.0785
0.0765
0.0133
0.0498

ηd
35
98
63
83
103
82
14
203

Hdb
0.949
1.000
1.000
0.959
1.000
0.833
1.000
0.994

Sc
34
91
61
79
95
80
14
171

Ha
10
6
10
14
7
3
4
45

N
13
6
10
19
7
4
4
50

Geographic region
This study
Chile
Chin
Iran
Italy
Poland
USA
Total

 :Nشمار نمونه :H ،شمار چندشکلی (پلیمرفیسم) :Hd ،تنوع هاپلوییدی :S ،شمار جایگاههای افتراقی :η ،شمار کل جهشها :π ،تنوع ژنتیکی :dN ،تنوع
جهشهایی که منجر به تغییر اسیدآمینه نشدهاند :dS ،تنوع جهشهایی که منجر به تغییر اسیدآمینه شدهاند.
N: number of isolate; H: number of haplotypes/isolates; Hd: haplotype diversity; S: number of polymorphic (Segregating) sites; η (Eta): total number
of mutations; π: nucleotide diversity; dS: synonymous nucleotide diversity; dN: non-synonymous nucleotide diversity.

Normalized dN-dS
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
4
9
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
84
89
94
99
104
109
114
119
124
129
134
139
144
149
154
159
164
169
174
179

شکل  .0شدت فشار گزینش بر ژن پروتئین پوششی ) (dN-dSدر طول کدونهای ژن پروتئین پوششی
Figure 5. Selection pressure intensity (dN-dS) along the codons of the coat protein gene

همچنین نوع فشار وارد بر هر کدون با بهکارگیری
نرمافزار  HyPhyموجود در  Datamonkeyبا روشهای
 FEL ،SLACو  IEFLدر سطح معنیداری  5/1انجام
شد .همانگونه که در شکل  0نشان داده شده است
بیشتر کدونها تحت فشار گزینش منفی بودند .در
سطح معنیدار  ،5/1با بهکارگیری الگوریتم FEL
کدونهای  01و  191و با الگوریتم  IFELو
کدونهای 01و  111با فشار گزینش مثبت در سطح
معنیدار  5/1بهدست آمد درحالیکه با الگوریتم
 SALCهیچ کدونی تحت فشار گزینش مثبت یافت
نشد .همچنین کدونهای ،33 ،36 ،19 ،16 ،11
 129 ،110 ،116 ،155و  121با هر سه الگوریتم
 IFEL ،FELو  SALCو در سطح معنیدار  ،5/1تحت
فشار گزینش منفی شناسایی شدند.

دادههای بهدستآمده در این پژوهش به دریافت
ساختار مولکولی جمعیتهای این ویروس در راستای
بهکارگیری راهبردهای مشتق از بیمارگر بهمنظور
رویارویی با این ویروس یاری خواهد کرد.
نتیجهگیری کلی

در این پژوهش ،با روش مولکولی  RT-PCRویروس
لکه حلقوی بافت مرده درختان هستهدار از میزبانهای
هستهدار و دانهدار استان کردستان ردیابی شد و
همچنین دادههایی در پیوند با ژنتیک جمعیت این
ویروس بهدست آمد .دادههای بهدستآمده در برآورد
سنجههای جمعیتی این ویروس نشان داد که گزینش
منفی نقش فراوانی را در تکامل ژن پروتئین پوششی
این ویروس بازی کرده است.
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