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رديابی و تعيين پراکنش ويروس موزاييک زرد کدو در جاليزکاريهای کدوئيان در مناطقی از ايران با استفاده از 

  Immunocapture RT-PCRروش 
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  چکيده

ای         ه ،طالبی و بعضی از علفه دو،خربزه ،هندوان در بازديد و نمونه برداری از جاليز کاريهای کدوئيان در مناطق مختلف کشور نمونه هائی از خيار، ک
تفاده از            .  ی، بند کفشی و تاولی شدن برگ و ميوه جمع آوری شد        هرز با عالئمی از قبيل ابلق      ا اس زا وايمن سنجی نقطه ای و ب ا االي ا ب ه ه ن نمون دا اي ابت

ا آزمون      . آنتی سرم تجاری ويروس موزاييک زرد کدو بررسی شدند         ر ب -IC-RTتعدادی از نمونه ها به طور تصادفی انتخاب و جهت بررسی دقيق ت
PCR آزمون . ار گرفتند مورد ارزيابی قرPCR     روتِئين روتِئين پوششی و پ ه پ  با استفاده از يک جفت آغازگر مبتنی برتوالی نوکلئوتيدی قسمتی از ناحي
NIb  ود   459اين جفت آغازگر درکليه نمونه های آلوده قطعه ای به طول           .  انجام گرديد ر نم از را تکثي ر روی گياهان       . جفت ب روس ب ن وي ه های اي جداي

  . و وسترن بالت نيز بررسی شدند SDS-PAGEدند و سپس با استفاده از محک تکثير ش
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Abstract 

Cucurbit species grown in agricultural regions in some parts of Iran, were surveyed for the relative incidence of 
Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV), during September 2002 to June 2004. Samples from different varieties of 
cucumber, melon, watermelon, squash and weeds showing leaves mosaic, mild to severe yellow mottling, green 
vein banding, as well as leaf distortion and blistering symptoms were collected and analyzed by enzyme linked 
immunosorbent assay (ELISA). The results indicated that more cucurbit varieties in these regions were susceptible 
to ZYMV. some positive samples in ELISA were also checked by IC-RT-PCR and a 459 bp fragment of coat and 
NIb protein genes was amplified in IC-RT-PCR by using two specific primers. The ZYMV isolates also were 
verified using SDS-PAGE and western blotting. 

  
  مقدمه

د از                   ايران يکی از توليد کنندگان مهم کدوئيان در دنيا است و طبق گزارش سازمان خواروبار جهانی از نظر سطح کشت بع
ن                       .وم را داراست   چين وترکيه مقام س     ه در اي اهی هستند ک ن محصوالت بيماريهای گي د اي ده تولي يکی از عوامل محدود کنن

ت    ه اس ل توج ها قاب سارت ويروس ه خ دو      . زمين ک زرد ک روس موزايي دوئيان، وي ده ک وده کنن م آل های مه ی از ويروس يک
Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)ه    در سالهای اخير اين ويروس .  می باشد ين ب به دليل گستردگی وسيع ،چن

ا را کاهش داده است                         سندی آنه ازار پ ته و عمال ب اثير مهمی گذاش ه روی کميت وکيفيت محصوالت ت ن  . نظر می رسد ک اي
  ).1367قربانی، (ويروس را اولين بار قربانی از تهران و از روی گياه کدو جداسازی و گزارش نمود

  
  مواد و روشها

 از جاليزکاريهای    1383 تا زمستان    1382آلودگی کدوئيان به ويروس موزاييک زرد کدو از پائيز          به منظور بررسی ميزان     
ستان و               ان و سي زد ، اصفهان ، هرمزگ ان ، ي ران، کرم کدوئيان در استانهای فارس، گيالن، گلستان، مازندران، خراسان، ته

د         ه عمل آم د ب ا عالئ           . بلوچستان بازدي وده ب ا و            از برگهای جوان گياهان آل شی شدن برگه د کف اولی و بن ل ابلقی ،ت می از قبي
زا و        . بدشکلی برگ و ميوه و با قيد مشخصات به آزمايشگاه منتقل شدند       اندويچ االي يله آزمونهای س ه وس دا ب ا ابت اين نمونه ه

د    ZYMV (Bioreba)ايمن سنجی نقطه ای و با استفاده از آنتی سرم تجاری           رار گرفتن ورد بررسی ق دا  .  م دی از سپس تع
 ابتدا آنتی  IC-RT-PCRدر . (Nilasco et al.,1993) بررسی شدند IC-RT-PCR  نمونه های آلوده با استفاده از روش

سبت            ه ن ه های            1:1000سرم اختصاصی ويروس در بافر پوششی ب ق و سپس در لول ه شد     5/0 رقي ری ريخت ی ليت ن  .  ميل اي



 
ه             . جه سانتيگراد نگهداری گرديد    در 37 ساعت در انکوباتور با دمای       3لوله ها به مدت      ه و لول ا تخلي ه ه ات لول سپس محتوي

ه روی کاغذ        .  شسته شدند (PBS-T) ها به تعداد سه دفعه و هر کدام سه دقيقه با بافر  ه صورت وارون ا ب ه ه پس از آن لول
ه  1سپس برگ گياهان آلوده با استفاده از بافر عصاره گيری به نسبت . صافی خشک شدند  ه حجمی  وزنی  (10 ب عصاره  )  ب

داری   .  ميکروليتر از اين عصاره ها به لوله ها اضافه گرديد   200گيری شدند و     اين لوله ها به مدت يک شب در يخچال نگه
رای ساخت   . شدند و سپس مطابق مرحله قبل شسته و خشک شدند     ا اضافه     cDNAپس از اين مرحله مواد الزم ب ه ه ه لول  ب

 از يک جفت آغازگر اختصاصی     PCRجهت  . درجه سانتيگراد قرار داده شدند     42 دقيقه در دمای     45به مدت   شد و لوله ها     
ZYMV  روتِئين روتئِين پوششی و پ ه پ سمتی از ناحي دی ق والی نوکلئوتي ی برت د  NIb مبتن تفاده گردي  Desbiez et) اس

al.,2002) .      تگاه حرارتی تفاده از دس ا اس ره ای پليمراز ب دل   Techneآزمون زنجي ه     TC312 م تفاده از يک برنام ا اس و ب
ه مدت          72 و   43،  94 سيکل با دماهای     35شامل   ه و سپس بالفاصله محصول          30 درجه سانتيگراد هر يک ب ه  PCR ثاني  ب
افر                   . درجه سانتيگراد نگهداری شد    72 دقيقه در دمای     10مدت   تفاده از ب ا اس ارز يک درصد و ب محصول حاصل در ژل آگ
TBEز شد الکتروفور(Sambrok et al.,1989) .     ورز ا از الکتروف جهت تعيين جرم مولکولی پروتئين های ساختمانی آنه

   .(laemmli et al., 1970) درصد و وسترن بالت استفاده شد5/12ژل پلی آکريل آميد دناتوره 
  

  نتايج و بحث
زا و ايمن                      ا آزمون های االي ده ب دادی      بررسی مقدماتی نمونه های گياهی جمع آوری ش ودگی تع سنجی نقطه ای حاکی از آل

ه      دوئيان ب شت ک ای ک ه ه زارع و گلخان ودZYMVازم فهان ،      .  ب زد ، اص ان ، ي تانهای کرم زارع اس ودگی  م زان آل مي
ه ترتيب               ، 13، 7/2، 39/8، 33هرمزگان و سيستان و بلوچستان ، فارس ، گيالن ، گلستان ، مازندران ، خراسان و تهران ب

د6/11 و 1/8، 7/7، 8/25، 3/23، 5/31، 0 شخيص داده ش ه از  . درصد ت ه ايزول ده، س ع آوری ش ای جم ه ه ين ايزول از ب
ا در طی    . خيار و دو ايزوله از کدو جداسازی گرديد ه طول تقريبی     IC-RT-PCRاز تمام نمونه ه ه ای ب جفت   459 قطع

ه روش   IC-RT-PCR روش ). 1شکل (باز تکثيرشد  سبت ب م هز   RT-PCRن ر و ک ر است     آسان ت ق ت ه و دقي در روش . ين
ستی     RT-PCRمعمولی   ه              RNA ابتدا باي روس جداسازی شود و از آنجايي ک ه       RNA وي سبت ب ری ن داری کمت  DNA پاي

 ، يک  ZYMVدر بررسی جرم مولکولی پروتئينهای ساختمانی جدايه های .  از بين می رودRNaseدارد به راحتی توسط    
ی سرم                   ). 2شکل ( رديابی شد   کيلو دالتون  2/36نوار پروتئينی حدود     يله آنت وار پروتئينی در آزمون وسترن بالت بوس ن ن اي

ZYMV  روس  ). 3شکل( تشخيص داده شد ين  ZYMVجرم مولکولی پروتئين پوششی وي ا  32 ب ون گزارش    36 ت و دالت  کيل
  .شده است که با نتايج اخير مطابقت داشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  RT-PCR الکتروفورز محصول تکثير شده -)1(شکل
    آلوده و7 تا 2 شماره های،DNA نشانگراندازه -1شماره

   گياه سالم8شماره 
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الگوی الکتروفورزی پروتئين پوششی-)2(شکل
   آلوده و8 و 6 ،5 ،2 مارکر پروتئينی، شماره های 1شماره 

  . نمونه های سالم7 و 4 ، 3شماره های 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   مارکر پروتئينی،1الت شماره  آزمون وسترن ب-)3(شکل
  . نمونه های سالم7 و 4 ، 3 آلوده وشماره های 8 و 6 ،5 ،2شماره های 
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