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  چكيده
ز در بسياري ازنقاط ير غالت دانه ري) و سا Triticum aestivum( مهم گندم نان يهايارمياز ب يكيسنبله  يوميفوزار يدگيبيماري پوس

هاي عليرغم وجود روششود. يت محصول ميفكيرد و كد عملياهش شدكوم باعث يقارچ جنس فوزار لهيبوس يباشد. آلودگدنيا مي
هاي درگير تعيين ژن هاي مقاوم وخته شده يافتن ژنوتيپكاهش اثرات زيانبار خسارت، بهترين روش شنا مختلف مبارزه با بيماري و

مكانيسم  اين مطالعه جهت بررسي بيان ژن الكل دهيدروژناز در در .باشدهاي حساس ميانتقال به ژنوتيپ در فرايند مقاومت و
بايوزول صورت پي ه روش ب  RNAاستخراج  تري) با قارچ آلوده شدند.سوماي) و مقاوم (فالترقم حساس( هاي دوسنبلهمقاومت ؛ 

متعاقب  )آلودگي از ساعت و يك هفته بعد  72، 48، 24، 12، 6، 3 ،(صفر زمان 8و بررسي سطح بيان ژن در  cDNAگرفت. ساخت 
انجام  Primer3اختصاصي طراحي شده با نرم افزار  با آغازگر  (qRT PCR)در زمان واقعي آن  انجام واكنش كمي زنجيره اي پليمراز

ساعت پس از آلودگي و  72نوشت اين ژن را در زمان تري، بيشترين كاهش بيان روايج به دست آمده نشان داد كه رقم سوماي. نتشد
  ساعت پس از آلودگي را داشته است. 12در رقم فالت بيشترين افزايش بيان در 

 QRT-PCR ژن الكل دهيدروژناز ،، گندم بيماري فوزاريوم سنبله كلمات كليدي:

  
  مقدمه

كه نه تنها  ،باشد، يك بيماري مخرب گندم مي Fusarium graminearum ايجاد شده توسط قارچ ،1باليت فوزاريومي سنبله گندم
ها براي ، يكي از سودمندترين و مؤثرترين راه حل FHBهاي مقام استفاده از رقمدهد. عملكرد دانه بلكه كيفيت دانه را نيز كاهش مي

  .)1(باشدمياين بيماري به حداقل رساندن خسارت 
ها مينمايد و سبب افزايش پايداري مولكولها را كاتاليز ميآنزيم الكل دهيدروژناز در شرايط كمبود اكسژن، كاهش آلدهيدها به الكل

ل بخشي از خانواده چند ژني الك  2سيناميل الكل دهيدروژنازها باشد.. الكل دهيدروژناز جزء خانواده چند ژني مي)3(گردد 
ها، اليسيتورهاي پاتوژن و در مراحل مختلف رشد گياه حضور دارد و در واكنش به تنش CADدهد. دهيدروژنازها را تشكيل مي

كند. شواهد ژنتيكي به دست پاتوژن نقش دفاعي در گياه بازي مي -رسوب ليگنين در طول اثرات متقابل گياه شود.جراحت بيان مي
به عنوان تركيبات در برابر گونه CAD-dو  CAD-cوليه درگير در بيوسنتز ليگنين در آرابيدوپسيس هاي ادهد كه ژنآمده نشان مي
  ).4كنند(گوجه فرنگي فعاليت مي .Pseudomonas syringae pvزاي باكتري زا و غير بيماريهاي بيماري

                                                            
1 . Fusarium Head Blight(FHB) 
2 Cinnamyl Alcohol Dehydrogenase(CAD) 
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  هامواد و روش
  و آلوده سازي مواد گياهيتهيه 

در ايستگاه تحقيقات كشاورزي عراقي محله  و با فاصله هايي جداگانههر كدام در رديف، و فالت تري، ارقام سومايمطالعهدر اين 
  كشت شدند.گرگان 

كه دوره آسيب پذيري تهيه شد. از آن جاييوژي گرگان سوسپانسيون اسپور قارچ در آزمايشگاه ژنتيك گروه اصالح نباتات و بيوتكنول
ارقام گندم با  آلوده سازيباشد. در اين تحقيق نيزها ميل مرحله سنبله رفتن و باز شدن گلچهگندم به بيماري باليت فوزاريومي در طو

 10اسپور در ميلي ليتر انجام گرفت. به اين صورت،  1510در همين مرحله و با غلظت  F. graminearumسوسپانسيون اسپور قارچ 
هاي مايه زني شده، با كيسهتزريق گرديد. جهت تامين رطوبت سنبلههاي مياني ميكروليتر از سوسپانسيون در هر سنبله درون گلچه

يك هفته بعد از ساعت و  72، 48، 24، 12، 6، 3، 0هايهاي پالستيكي پوشانده شدند. نمونه برداري در ارقام به ترتيب در زمان
  آلودگي صورت گرفت.

    cDNAو ساخت  RNAاستخراج 
استخراج شده از  RNAانجام شد. جهت تعيين كيفيت  pBIOZOLتوسط كيت  RNAاستخراج  ها با ازت مايع،بعد از كوبيدن نمونه 

فوتومتر ها از  نانو. همچنين جهت بررسي كمي نمونهدرصد انجام شد 1رنگ آميزي با اتيديوم برومايد و الكتروفورز با ژل آگارز 
  منتاز انجام گرفت.به روش پيشنهادي شركت فر cDNAي بعد ساخت شد. درمرحله استفادهكمك 

Real time PCR  و بررسي بيان ژن  
ژن 2و پسرو 1هاي پيشرو) انتخاب شد. توالي آغازگر2و نتايج بدست آمده در تحقيق قبلي (ژن رمزكننده آنزيم الكل دهيدروژناز پير

ات مطلوب يدر نظر گرفتن خصوصو با   Primer 3افزارو توسط نرم NCBIهاي مورد استفاده با استفاده از اطالعات موجود در سايت 
 اي پليمرازهاي طراحي شده توسط واكنش زنجيرهاختصاصي بودن آغازگر .)1(جدول طراحي شد qRT-PCRاستفاده در روش  يبرا

مخلوط واكنش جهت بررسي بيان ژن  .درصد الكتروفورز گرديد 1محصول واكنش بر روي ژل آگارز  ها بررسي شد وبر روي نمونه
(دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان)، يك ميكروليتر از هر آغازگر اختصاصي،  3پارسبيوليتر مخلوط سايبركرومي 10شامل 

  بود. همچنين براي هر تيمار سه تكرار تكنيكي در نظر گرفته شد.   cDNAميكرو ليتر نمونه  5ليتر آب مقطر استريل و  ميكرو 3
انتخاب شد. جهت ارزيابي  ،كندبه عنوان ژن مرجع كه ميزان بيانش در شرايط آزمايش تغيير نمي 4هفاكتور امتداد ترجمدار ژن خانه

 با شرايط استفاده شد.  Bio RADشركت  iQ5ها از دستگاه كمي واكنش

در طي فاز نمايي واكنش با رسم نمودار لگاريتمي ميزان فلورسنت در مقابل تعداد سيكل واكنش نشان داده  DNAغلظت نسبي 
شود، در سيكل اي براي ميزان فلورسنت در نظر گرفته ميشود (افزايش نمايي با يك خط راست مشخص مي شود). يك آستانهمي

در هر سيكل در طي فاز  DNAشود. از آنجاييكه مقدار ) ناميده ميCt( 5لرسد، آستانه سيكواكنش جايي كه فلورسنت به آستانه مي
براي اينكه به طور دقيق  انجام شد.  RESTها با نرم افزار . تجزيه دادهتواند محاسبه گرددمي DNAشود، مقدار نسبي نمايي دو برابر مي

گردد تا دار در نمونه مشابه تقسيم مييك ژن خانه RNAقدار تعيين شده ژن هدف بر م RNAگيري گردد، مقدار ميزان تظاهر ژن اندازه

                                                            
1 .Forward 
2 .Reverse 
3. SYBR BioPars 
4 .Translation Elongation Factor (TEF) 
5 .Cycle threshold 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٣

در بين نمونه هاي مختلف نرماليزه گردد. اين نرماليزه شدن مقايسه دقيق بيان ژن  RNAبراي تغييرات احتمالي در مقدار و كيفيت 
 .سازدپذير ميهاي مختلف امكانهدف را بين نمونه

 
 
 

 qRT-PCRده در توالي آغازگرهاي مورد استفا - 1جدول

ماي د آغازگرپسرو آغازگرپيشرو نام ژن  Tm 
Alcohl dehydrogenaseTAAGTTCTGGGTGGGCTACTTACTCCAGCTTGCGGAACAA62:62 

 
 
  ايج وبحث نت

ساعت پس از آلودگي نسبت به شاهد كاهش بيان داشت. به طوري 3طبق نتايج به دست آمده، ژن الكل دهيدروژناز در رقم مقاوم در 
ساعت پس از آلودگي بيشترين افزايش بيان را داشت.  12ساعت پس از آلودگي افزايش بيان قابل توجهي را نشان داد و در  6در كه 

ساعت پس از آلودگي بود. در  24ساعت پس از آلودگي كاهش بيان را نشان داد كه بيشترين كاهش بيان  72و  48، 24هاي در زمان
  .)1(نمودار اه با افزايش بيان بود آلودگي همرزمان يك هفته پس از 

، 48، 24، 12، 6هاي ساعت پس از آلودگي كاهش قابل مالحظه بيان ژن نسبت به كنترل مشاهده شد و در زمان 3در در رقم حساس 
 .شدساعت پس از آلودگي مشاهده  12ساعت و يك هفته پس از آلودگي افزايش بيان را نشان داد كه بيشترين افزايش بيان در  72

دهد و در رقم حساس ديرتر و تاخير زماني باعث گسترش پاتوژن در رقم حساس ميهمچنين بيان ژن در رقم مقاوم زودتر رخ مي
  شود.

  
  تريارزيابي بيان ژن الكل دهيدروژناز در رقم سوماي -1نمودار 

  
h               : ساعت پس از آلودگي  /wهفته پس از آلودگي : 
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  ارزيابي بيان ژن الكل دهيدروژناز در رقم فالت -2نمودار 

  
h           :  ساعت پس از آلودگي /wهفته پس از آلودگي :  
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Abstract 
Fusarium Head Blight is one of the most important disease in bread wheat (Triticum aestivum) and other 
grains in all around the world. Infection by this fungi leading to a significant plummet in Quality and product 
yield. Among several measures taken to alleviate such a problem, the best way is finding the resistant 
genotypes and determining the involved genes in resistance process and transferring them to susceptible 
genotype. In order to evaluation the Alcohol dehydrogenase gene expression, heads of tow cultivars (i.e. 

Falat as susceptible, sumi3 as resistant line) were inoculated and RNA extraction did with pBIOZOl buffer. 
Then, cDNA was synthesized and levels of expression were measured at 8 time points (0.3.6.12.24.12 hours 
and one week) after inoculation,with specific primers which were designed  by Online software Primer3, by 
Quantitative Real time polymerase chain reaction  (  qRT PCR ). .The results acquired from determination of 

gene expressions revealed that Alcohol dehydrogenase expression decreased in sumi3 genotype at 72hours 
after inoculation .In Falat genotype, at12 hours after inoculation reached to maximum levels. 
Keywords: Alcohol dehydrogenase gene, Fusarium Head Blight, QRT-PCR,  
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