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 RT- PCR تشخيص ويروس برگ بادبزني مو درانگور با استفاده از آزمون

   2 و رضا پوررحيم1** ،مسعود شمس بخش1*مريم ابراهيم قمي
  موسسه بررسی آفات و بيماری های گياهی، بخش وپروس شناسی-٢ دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربيت مدرس -1

  چكيده
   تشخيص . يکي از مهمترين ويروسهاي مخرب انگور در سراسر دنيا است (Grapevine fanleaf  virus - GFLV)ويروس برگ باد زني مو

آلودگي "   از قلمه هاي آلوده ای که قبالGFLV  برای تشخيص سريع .دقيق و به موقع اين ويروس در کنترل و کاهش خسارت آن نقش بسزائی دارد
با بکار گيري واکنش . هايي که در آزمون اليزا واکنش منفي نشان داده بودند، استفاده گرديدآنها با روش اليزا ثابت شده بود و نيز برخي از قلمه 

 مربوط به توالي ژن کد کننده پروتئين پوششي اين ويروس قطعه GFLV و با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي (RT- PCR)زنجيره اي پلي مراز
  . منان و خراسان تکثير گرديد در حاليکه در نمونه هاي سالم هيچگونه باندي تکثير نشد جفت باز از نمونه هاي استانهاي س321ای به اندازه 

  ويروس برگ باد زني انگور، تشخيص مولکولي ، خراسان، سمنان: کلمات کليدي
  

Detection of Grapevine fqnleaf virus by RT-PCR 
Ebrahim Qomi, M.1 Shamsbakhsh, M1 and R. Pourrhaim2  
1-tarbiat modares university, 2- Inistitu of pest and plant pathology; department of virology 
Grapevine fanleaf virus is one of the most serious viruses of Grapevine worldwide. Rapid detection of viruses of is 
very necessary in the control of disease. To rapid detection of GFLV, Infected and healthy plants were tested by 
Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). The reverse  transcription- polymerase chain reaction(RT-PCR) 
technique using specific primers related to the coat protein gene was performed. As a result, a 321 lose pair protein 
gene was amplified from sample Semnand and khorasan provinces but not from health sample. 

  
  

  مقدمه
 داراي دو پيکره ايزومتريک به قطر Comoviridae و خانواده Nepovirusويروس برگ باد زني مو از اعضای جنس 

 انتشار اين ويروس از طريق .)Van Regenmorted et al., 2000(تک الست اي .ان. نانومتر و ژنوم آن آر30-25
 .(Makenzi, et al., 1994)و مواد تکثير رويشي آلوده صورت مي گيرد  نماتد ناقل

 اما در بيشتر موارد .آلودگي به اين ويروس در برخي از موارد منجر به بروز عالئم اختصاصي روي گياه ميزبان مي شود
اين بيماري به طور . ه  کيفيت و کميت محصول را تحت تاثير خود قرار مي دهد، فاقد عالئم خاصي استبه رغم آنک

 درصد شود ودر مواردي هم باعث 80وسيعي در سطح دنيا منتشر شده است و ميتواند باعث کاهش عملکرد محصول تا 
 (Rowhani, et al., 1993).کاهش طول عمر تاکستانها مي گردد 

واز طرف ديگر انتقال  که سطح زير کشت اين محصول نسبت به ساير محصوالت باغباني بسيار چشمگير بودهاز آنجائي 
شناسائي دقيق بيماريهاي ويروسي در تاکستانها با استفاده .  و انتشار گسترده آن از طريق مواد تکثير رويشي انجام می شود
براي تشخيص . ي را در گياه نشان دهد، ضروري مي باشداز يک روش سريع با حساسيت باال که کمترين ميزان آلودگ

بيماري ويروسي برگ بادبزني مو در تاکستانهاي  استانهاي فارس، آذربايجان غربي و کهکيلويه و بوير احمد از روش 
   برايRT-PCRهمچنين استفاده از روش ). 1381زکي عقل و همکاران، ( استفاده شده است RT-PCRملکولي 

 در استانهاي فارس،  (Grapevine leafroll associated virus)   هاي همراه پيچيدگي برگ موتشخيص ويروس
در اين ). 1383رومي و همکاران ،(آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و کهکيلويه و بوير احمد نيز انجام گرفته است 

  . و خراسان به کار گرفته شد در تاکستانهاي استانهای سمنان GFLV براي تشخيص RT- PCRمطالعه، آزمون 
  مواد و روش ها

در اين تحقيق از تاکستانهاي خراسان و سمنان به طور تصادفي نمونه برداري :  نمونه برداري و نگهداري نمونه ها-1
ابتدا با . انجام گرفت و دردو نوبت بهار و زمستان به ترتيب مقداري برگ و قلمه هاي در حال خواب جمع آوري گرديد

 قلمه هاي آلوده شناسائي  (Enzyme linked immunosorbent assay -ELISA)ده از آزمون سرولوژيکي اليزااستفا
  .قلمه هاي آلوده به همراه تعدادي نمونه که در همين آزمون واکنش منفي نشان دادند در گلخانه مستقر گرديدند. شدند

 ,.Rowhani , et al) استخراج شد  قلمه، برگ و دمبرگاسيد نوکلئيک کل از بافتهاي:  استخراج اسيد نوکلئيک کل- 2 
1993) .  

 4. با استفاده از کيت تجاري سينا ژن و مطابق با دستور آن ساخته شد. آ.ان. رشته مکمل دي.: آ. ان.  ساخت مکمل دي-3
به مدت يک ساعت در . ا. ان. ميکروليتر از محصول مرحله قبل  به همراه مواد الزم به منظور ساخت رشته مکمل دي

  .  درجه سانتيگراد قرار گرفت42دماي 
با استفاده از واکنش زنجيره اي پلي مراز با آغازگرهاي :  تکثير قطعه ژنومي با واکنش زنجيره ائي پلي مراز-4

-V1(5′-ACCGGATTGACGTGGGTGA و  C1 (5′-CCAAAGTTGGTTTCCCAAGA-3′)اختصاصي
 ميلي 25 ميکروليتر کلريدمنيزيم 4، (PCR buffer) ميکروليتر بافر8اکنش  شامل مواد الزم براي هر و.  انجام شد(3′

 پلي مراز است که باهم مخلوط Taq ميکروليتر آنزيم 1 ميکروليتر آب مقطر استريل و 6موالر، ا ميکروليتر آغازگر ، 
 چرخه در 35 دقيقه و 2اد به مدت  درجه سانتي گر95ا با برنامه دمائي . ان. تکثير رشته هاي دي.  کرده و استفاده شد

 1 درجه سانتي گراد به مدت 72 دقيقه و در 1 درجه سانتي گراد به مدت 53 دقيقه، 1 درجه سانتي گراد به مدت 95دماي 
  . درجه سانتي گراد قرار داده شد72 دقيقه در 10دقيقه انجام گرديد و در نهايت به مدت 

 تفکيک و TBE بدست آمده در ژل آگاروز يک در صد و بافرPCR محصول  ميکرو ليتر ازPCR :10 آناليز محصول -5
  .عکسبرداري از باندهاي تشکيل شده انجام گرفت
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   نتايج و بحث

 جفت باز از اسيد 321آ به اندازه . ان.  يک قطعه ديV1وC1  و با آغازگرهاي RT- PCRبا استفاده از روش مولکولي 
قوي " عالوه بر اين يک باند اضافي نسبتا.  باند مذکور در گياه سالم مشاهده نشدنوکلئيک نمونه های آلوده تکثير شد،

 جفت باز نيز در برخي از نمونه ها آلوده مشاهده شد که تغيير دماي اتصال يا افزايش دماي بسط 200به اندازه "حدودا
بيدن اشتباه پرايمر به قسمتهاي ديگر به نظر مي رسد اين باند اضافي ناشي از چس.  باعث حذف آن نشد. ا. ان. تکثير دي

. ويروس باشد و در نتيجه واکنش غير اختصاصي روي داده است يا اينکه ممکن است با يک جدايه جديد رو برو باشيم
  .تشخيص قطعي و دقيق اين قطعه که به طور مکرر تکثير مي شود، در حال انجام است

مونه هائي که با استفاده از آزمون اليزا واکنش منفي نشان دادند، در اين نتايج اين آزمون همچنين نشان داد که برخي از  ن
  . نسبت به آزمون اليزا استRT-PCRاين نتايج بيانگر حساسيت باالی .  آزمون از خود واکنش مثبت نشان دادند
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