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ويروس برگ بادبزني مو ) (Grapevine fanleaf virus, GFLVمتعلق به جنس  Nepovirusاز خانواده  Secoviridaeاست .اين
نپوويروس در تاکستانهاي سراسر جهان که انگور ((Vitis spp.کشت ميشود ،بروز ميکند و توسط نماتد انگل خارجي Xiphinema
 indexانتقال مييابد .ژنوم آن از دو مولکول  RNAخطي تک ال با قطبيت مثبت تشکيل شده است که در انتهاي ' 5خود  VPgو نيز در
انتهاي ' 3خود داراي يک دنبالهي آدنوزيني ميباشند .هر يک از مولکولهايRNAي ژنومي يک پليپروتئين رمزگرداني ميکند.
 RNA2پليپروتئين  P2را رمز ميکند که به پروتئينهاي  ،2AHPحرکتي و پوششي هضم ميشود .پروتئين  2AHPدر همانند سازي
 RNA2نقش دارد .تنوع ژنتيکي ژنهاي حرکتي و پوششي جدايههاي ايراني  GFLVدر برخي مناطق ايران به خصوص استانهاي
شمال غرب مورد بررسي قرار گرفتهاند ،اما اين اطالعات در مورد ژن 2AHPبسيار کم است .اين پژوهش ،به منظور تعيين تنوع ژنتيکي و
همسانه سازي ژن  2AHPنخست ،تواليهاي موجود در بانک اطالعاتي  GenBankبا استفاده از نرم افزار  Clustal Wزيرهمچيني و
سپس بر اساس بخشهاي ابتدايي و انتهايي ژن  2AHPچندين جفت آغازگر دژنرهي توسط نرم افزار  Primer3طراحي شدند .نمونههاي
برگي انگور با عاليم موزاييک زرد و رگبرگ نواري طي سالهاي  1393-94از استانهاي آذربايجان شرقي ،زنجان و قزوين جمعآوري
شدند و RNAي کل آنها استخراج شد .حدود  100نانو گرم از RNAي کل استخراج شده با جفت اليگونوکلئوتيدهاي طراحي شده در
واکنش زنجيرهاي پليمراز با نسخه برداري معکوس ) (RT-PCRاستفاده شدند .محصوالت  RT-PCRاز ژل استخراج و به
حامل pTG19که يک حامل همسانهسازي  A/Tاست ،الحاق شدند .پالسميدهاي نوترکيب به باکتري  Escherchia coliانتقال يافت
و پس از کشت در محيط کشت جامد داراي آنتي بيوتيک و مواد زمينهاي ،همسانههاي مورد نظر انتخاب و توالي يابي شدند .نتايج نشان داد
طراحي يک جفت آغازگر که به تنهايي ژن  2AHPرا در تمامي جدايههاي گزارش شده تکثير نمايد بسيار مشکل است و قادر نيستند اين
ژن را در تمامي جدايهها تکثير دهند .بنابراين نواحي حفاظت شده موجود در دو طرف ناحيه ژنومي 2AHPبراي طراحي پرايمر استفاده
شدند .در نهايت دو جفت آغازگر شناسايي شدند که تکثير ژن  2AHPبه همراه نواحي اطراف آن را به صورت موفقيت آميز سبب شدند.
اطالعات حاصل از تعيين توالي نشان داد که ناحيه ژنومي  2AHPاز نظر اندازه و توالي بسيار متنوع است .درخت فيلوژنتيک ترسيم شده
براساس ژن 2AHPدر سطح اسيدهاي نوکلئيک ،تمامي  111جدايهي  GFLVگزارش شده از دنيا به همراه دو جدايه تعيين توالي شده از
ايران و شش جدايه تعيين توالي شده در اين مطالعه را به شش گروه تقسيم کرد که طيف اندازه آنها از  765تا  798نوکلئوتيد بود ،اما
آنها براساس آناليزهاي فيلوژنتيکي در سطح اسيدهاي آمينه به هشت گروه تقسيم شدند .در حاليکه انتهاي آميني پروتئين  2AHPمنطقه
بسيار متنوعي بود ،در بيشتر جدايهها منطقه مرکزي و انتهاي کربوکسيل محافظت شده بودند .احتماالً تنوع در ابتداي ژن  2AHPباعث
عدم اتصال آغازگرها به آن ميشود.
واژههای کلیدی :انگور ،طراحي آغازگر ،نپوويروس ،فيلوژني.
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