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تاریخ پذیرش31/41/21 :

تاریخ دریافت30/62/61 :

چکیده 
ویروسموزاییکزردلوبیا(،)Bean yellow mosaic virus, BYMVازجنس،Potyvirusبادارابوودندامنوه 
کهدرسالهای

طینمونهبرداریهایی

میزبانیوسیعمیتواندرویمحصوالتمختلفخسارتزیادیواردکند.
زراعی39-39ازمزارعآفتابگرداناستاناصفهانصورتگرفتیکجدایهازاینویوروسبواعمیووموزاییوک 
وبدشکلیگزارشگردیدکهاختصاراًBYSunنامگذاریگردید.خوالصسوازیفیزیکویجدایوهمووردماالهوه 
بااستفادهازدودورسانتریفوژافتراقیبررویبالشکهایسوکروز02و92درصدانجوامشود.ازهور922گورم
بافتآلوده،حدود91-02میلیگرمویروسخالصبهدسوتآمود.وزنمولکوولیووروت ینووششویآموودهخوالص
یسرمجدایهموردبررسویبوااسوتفادهاز
BYSunبهروش99/1،SDS-PAGEکیلودالتونبرآوردگردید.آنت 
ونجتزریقهفتگیآمودهخالصویروسبهخرگوشتهیهشد.نتایجآزمونالیزایغیرمستقیومشخصکردغلظت
یسرممناسبترینرقتدرآزمونهایسرولوژیکیمیباشد.یکقاههبهاندازه082
9/0122گاماگلوبولیناینآنت 
بهرهگیریازجفتآغازگرعمومی
کدکنندهاندامکدرونسیتوومسمی()CIجدایهانتخابیبا 
جفتبازازناحیه 
مقایسهترادفبهدستآمده)

یمرازتکثیرگردید.
ووتیویروسها()CIRev/CIForدرواکنشهایزنجیرهایول 
باترادفهایموجوددربانکژنوایگاهاطمعاتیNCBIبااسوتفادهازبرناموهBLASTبیشوترینشوهاهترابوا
لدرختهایفیلوژنتیکیحاصلازمقایسهترادفاینناحیه

جدایهBYMV-Sازاسترالیانشانداد.تجزیهوتحلی
نشانداداینجدایههوادرشوشگوروه،Lupin،General

ازژنومجدایهBYSunباسایرجدایههایBYMV
کهتاحدودزیادیبامنشاءمیزبانیآنهاماابقتدارد.جدایوه

Pea،W،Broad beanوSقابلتفکیکهستند
BYSunبههمراهBYMV-SدرشاخهSجایگرفت.

کلیدواژهها:ویروسموزاییکزردلوبیا،آفتابگردان،فیلوژنی 


مقدمه 

آسررانی مریتوانررد در محصررو چ دنررد سرراله تیررره بقررو چ

ویروس موزاییک زرد لوبیا ( Bean yellow mosaic

( )Leguminosaeمانند شبدر و یونجه یا علفهرای هررز

 )virus, BYMVبررای اولرینبرار در سرا  6321از ایالرت

ماننررد ماشرررک زمسررتانگذرانی کنرررد BYMV .برررر روی

متحده آمریکا و از روی لوبیای فرانسروی ( Phaseolus

گالیو نیز آلودهکننده است .ایرن ویرروس در میزبرانهرایی

 )vulgarisگزارش شده است ( Doolittle and Jones,

ماننررد نخررودفرنگی ،بررا،ال ،لوبیررا و توتررون ( Nicotiana

دامنرره میزبررانی وسرریای دارد و برره
ٔ
 .)1925ایررن ویررروس

 )clevelandiiبه خوبی تکثیر مییابد (.)Bos, 1970
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ویررروس موزاییررک زرد لوبیررا عضرروی از خررانواده

 Pea ،Monocotو ، Wرار دادند (.)Wylie et al., 2008

 Potyviridaeو جنس  Potyvirusمری باشرد .پیکرره

در پژوهش یادشده از پروتئین  VPgنیز برای تمایز جدایهها

ویروس ،میله ای خمش پذیر به طو  414نانومتر و عرر

در مطالااچ فیلوژنی استفاده گردید ،که طی آن جدایرههرای

 62-61نررانومتر م ریباشررد .پیکررره دارای  1درصررد اسررید

 BYMVبه پنج گرروه متمرایز  VΙ ،ΙΙΙ ،ΙΙ ،Ιو  Vتقسریم

نوکلئیک31 ،درصرد پرروتئین و فا،رد لیپیرد اسرت ( Hull,

شدند.

شربدر

تراکنون Danesh, ( Cucumber mosaic virus

( )Clover yellow vein virus, ClYVVو موزاییرک

Tobacco streak virus ،Potato virus Y ،)1969

مامولی لوبیا ()Bean common mosaic virus, BCMV

(Hosseini et al., 2007؛ )Hosseini et al., 2012

ارتباط سرولوژیکی دارد.

و Motamedi et al., ( Tomato spotted wilt virus

 .)2002این ویروس با ویروسهرای زردی رگبرر

بررذور آلرروده منبرر مهمرری برررای پراکنرردگی و انتشررار

 )2009از مزارع آفتابگردان ایران گزارش شدهاند .در نمونه

بیمررراریهرررای ویروسررری مر ریباشرررند BYMV .در لوبیرررا

برداریهای انجام شده از مزارع آفتابگردان اسرتان اصرفهان،

( )Orellana and Fan, 1978و سویا ()Nooh, 1985

( )Rabiee, 2013آلودگی این گیراه بره  BYMVبررای

با بذر منتقل نمیشود ولی از طریق برذر برا،ال ترا  6/1درصرد

اولین بار از ایران گزارش شد .در پژوهش حاضر ،جدایرهای

انتقا مییابد .با این حا  ،بر اثر فاالیت شرتههرا مریتوانرد بره

تحررت عنرروان  BYSunانتخرراو و پررس از خررالصسررازی

سرعت در سراسر مزرعه پراکنرده شرود .ویرروس موزاییرک

فیزیکی ،تهیه آنتیسررم علیره آن تهیره شرد .عرالوه برر ایرن،

زرد لوبیررا بررهراحت ری از طریررق مکررانیکی ،ابررل انتقررا اسررت

جایگاه این جدایه ویروس در بین سایر جدایههرای BYMV

(.)Bos, 1970

بر اساس ناحیه کدکننده انردامک درون سیتوپالسرمی ()CI

بسرریاری از سرررویههرررای  ،BYMVبرررا آزمرررونهرررای

مورد بررسی ،رار گرفت.

بیماریزایی ،ویژگیهای سرولوژیکی و اخیرا برا روشهرای
مولکررولی تشررخیص داده م ریشرروند )1968( Inouye .بررر
دامنه میزبانی سه سویه  Bاز برا،ال P ،از نخرود و  Oاز
اساس ٔ
لوبیای مامولی را از ژاپن گزارش کرده اسرت .در مطالاراچ
بادی با استفاده از هیبریداسیون  RNA/cDNAکرل ژنروم،
سویهها به دهار گروه ژنتیکی تقسیم شدند که با سویههای ،B
 Pو  Oمطابقت داشتند .در این طبقهبنردی یرک سرویه جدیرد
دیگررر نیررز از گالیررو ( )Gladiolus hybridaجرردا شررد
( .)Wada et al., 2000در پژوهشهای مختلف از نواحی
 CPو  3´UTRبررای بررسری روابری فیلروژنتیکی و تایررین
سویههای  BYMVاستفاده شده است (Choi et al., 2013؛
Guyat et al., 1996؛ .)Parrella and Lanave, 2009
 )2008( Wylie et al.فیلوژنی تررادفهرای ژن پرروتئین

موادوروشها 

منهعویروس
از گیاه با،ال بهعنوان میزبان تکثیری جدایه BYMV
که با نام اختصراری BYSunنامگرذاری مریشرود اسرتفاده
شد .ایرن جدایره پرس از خرالصسرازی بیولروژیکی اولیره ،در
کلکسرریون ویررروسشناسرری دانشررگاه ولرری عصررر رفسررنجان
نگهررداری مرریگررردد ( .)Rabiee, 2013بافررت آلرروده برره
ویروس در بافر فسفاچ سردیم  4/41مرو ر برا اسریدیته هفرت
عصارهگیرری و پرس از پاشرش پرودر کاربرانردوم روی گیراه
میزبان ،مایهزنی بهصورچ مکانیکی انجام شد .گیراه در شررایی
گلخانه در دمای  24-94درجه سلسیوس نگهداری شد.
خالصسازیفیزیکی 

بررررهمنظررررور خررررالصسررررازی  BYSunاز روش

پوششی  10جدایه را از نظر نوع میزبان طبیای اولیره و توزیر

 minipurificationبرره روش  )1986( Laneهمررراه

جغرافیایی بررسی کردند و جدایرههرای مرورد بررسری را در

بررا تغییررراچ اساسرری برره شرررر زیررر اسررتفاده گردیررد

هفت گروه ،Lupin ،General ،Canna ،Broad bean

(:)Hosseini et al., 2010
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آن بررا محلررو سررولفاچ آمونیروم اشررباع ،از کرومرراتوگرافی
2

موزائیک در  624میلیلیتر بافر شامل سیتراچ آمونیروم 4/6

ستونی برا بهررهگیرری از سرلولوز  DEAEاسرتفاده شرد

مو ر( ،حاوی  4/6درصرد  NaDIECAو  4/21درصرد

( .)Clark and Adams, 1977محلرو هرای عبرور

-2مرکاپتواتانو ) با اسیدیته  1/1افشرهگیری شد .در مرحله

کرده از ستون سلولوز با یکدیگر مخلوط و میزان جرذو

همگنسازی به افشره حاصرل بره میرزان  64درصرد حجرم

نوری آن ها در طو مو  284نانومتر بره وسریله دسرتگاه

کلروفرم اضافه و سپس به مدچ  61د،یقه در  1444دور در

اسپکتروفوتومتر در  6/0تنظیم گردید .محلو هرای IgG

د،یقه سانتریفیوژ گردید .در مرحله شفافسازی به رونشین

حاصل در حجمهای  144میکرولیتری در دمرای  -24درجره

حاصل یک سوم حجم محلرو تریترون ( X-100حراوی

سلسیوس نگهداری شدند.

 99درصد تریتون در سیتراچ آمونیوم  4/6مو ر) اضرافه و

آزمون  ELISAغیرمستقیم بره روش ارائره شرده توسری

به مدچ  94د،یقه در دمای دهار درجه سلسریوس مخلروط

 )1990( Converse and Martinبا تغییراتی انجام شد.

گردید .افشره تیمار شده با تریتون در دو مرحله برا اسرتفاده

گیاهران برا،الی سرالم و آلروده جدایره

نمونههای برر

از سانتریفوژافترا،ی بر روی بالشتک تهیه شده از سروکروز

مذکور در بافر سیتراچ آمونیوم  4/6مو ر عصاره گیری شد

 24درصد و  94درصرد در سریتراچ آمونیروم بره مردچ 244

و در مقررادیر  644میکرولیتررری درون حفررراچ میکروپلی رت

9

د،یقره بررا سرررعت  24444دور در د،یقره سررانتریفیوژ گردیررد.

ریخته و به مدچ یک شب در دمای دهار درجره سلسریوس

آموده نهایی بهعنوان آموده نسبتاً خالص جم آوری گردید.

نگهررداری شرردند .غلظررتهررای ،6:6144 ،6:6444 ،6:144

کیفیررت نوکلئرروپروتئین خررالص شررده از طریررق نسرربت

 6:2144 ،6:2444و  6:9444از  IgGضرررردویروس برررررای

جررذو در طررو مررو  214برره  284بررا اسررتفاده از دسررتگاه

جدایه مذکور در بافر ( Blockingبافر شستشرو حراوی دو

نررانودرا ( )BioTech, Epochبررسرری شررد .همچنررین

درصررد  PVPو  )egg albuminتهی ره و برره داهررکهررا

برای بررسی خلوص آموده خالص شده و اندازهگیرری وزن

اضافه گردیدند .سپس آنتیبرادی ضرد خرگروش متصرل بره

مولکررولی پررروتئین پوشررش از الکتروفررورز عمررودی در ژ

آنزیم ( )Goat antirabbit IgG-Eبا غلظت  6:9444در

پلیآکریل آمید حاوی سدیم دو دسیل سرولفاچSDS-( 6

بررافر نمونرره حرراوی سرره درصررد شریر خشرک تهیره ،و درون

 )PAGEبه روش  )1970( Laemmliاستفاده شد.

داهکها ریخته شد .درنهایرت محلرو یرک میلریگررم در

تهیهآنتیسرموآزمونالیزا 

برررای تهیرره آنترریسرررم جدایرره  BYSunپررنج تزریررق

میلیلیتر پارانیتروفنیل فسفاچ 0در بافر زمینه تهیه شد و میرزان
واکنشهای انجام شده در ر،تهرای مختلرف  IgGو آنتری

بهصورچ زیر جلدی در پشرت گرردن خرگروش نیوزلنردی

ژن با تایین میزان جرذو نرور در طرو مرو  041نرانومتر برا

برره فواصررل یررک هفترره انجررام گرفررت .در هررر بررار تزریررق

دستگاه میکروپلیت خوان ( BIOTEKمرد )ELx 808

 244میکرولیتر آموده خالص حاوی  6/1میلیگررم ویرروس

اندازهگیری شد.

خالص با حجم مساوی روغن Freund´s incomplete
 adjuvantمخلوط و به مردچ  9-1د،یقره بهرم زده شرد ترا
بهصورچ امولسیون درآمد .یک هفته پس از آخرین تزریق،
عمررل خررونگیری از ر هررای حاشرریهای گرروش خرگرروش
انجام پذیرفت.
برای خالصسازی گاماگلوبولین ،پرس از رسروو دادن
1- Sodium Dodecyl Sulfate-PolyAcrylamide Gel
Electrophoresis

استخراجRNAکلوRT-PCR
 RNAکل نمونه با،الی آلوده بره جدایره  BYSunبرا
اسرتفاده از ( Column RNA isolation kitشررکت
دنازیست -ایرران) اسرتخرا شرد .در ایرن پرژوهش بخشری از
ناحیه  CIژنوم با استفاده از آغازگر اختصاصی خرانواده پروتی
2- Diethylaminoethyl cellulose
3- Microtiter plate
4- Para-nitrophenyl phosphate
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ویریده تکثیر شد .ساخت  cDNAدر دو مرحله و در حجم

از  30درجه به مدچ  94ثانیه 04 ،درجره  94ثانیره 18 ،درجره

نهایی  24میکرولیتر انجام گرفت .در مرحلره او ده میکرولیترر

یک د،یقه و یک درخه  18درجرهای بره مردچ پرنج د،یقره

آو ،دو میکرولیترر Reverse transcriptase Buffer

(جهت کامل شدن رشتههای نا،ص) اعما گردید.

) ،(10Xیرک میکرولیترر )،dNTPs (10 mmol/μ lit

رادفیابیوآنالیزترادف

ت

یک میکرولیتر آغازگر ) CIRev (10 pmol/ulبا تررادف

محصررو چ  PCRمربرروط برره ناحیرره تکثیررر شررده از

´5´-ACICCRTTYTCDATDATRTTIG TIGC-3

جدایه مورد بررسی بره شررکت  Macrogenدر کشرور

( )Ha et al., 2007و پرنج میکرولیترر از  RNAکرل

کره جنوبی برای تایین ترادف فرستاده شد، .طااچ تکثیر

استخرا شده ویروس درون میکروتیوو ریختره ،و بره مردچ

شده در دو جهت برا اسرتفاده از آغازگرهرای  CIRevو

پنج د،یقه در دمای  11درجه سلسیوس در دستگاه ترموسایکلر

 CIForتایین ترادف گردیدند .ترادف نرواحی تکثیرر شرده

،رار داده شد تا ساختارهای ثانویه  RNAشکسته شود و سپس

ابترردا بررا برنامرره  Chromas version 2.13بررازبینی و

بالفاصرله برر روی یرخ منتقرل گردیدنرد .در مرحلره دوم نرریم

سپس برا نررمافرزار بالسرت در پایگراه اطالعراتی  NCBIبرا

میکرولیتر آنزیم )MuMLV Reverse transcriptase (RT

ترادفهای موجود در بانرک ژن مرورد مقایسره ،ررار گرفرت.

و نریم میکرولیترر آنرزیم )RNase inhibitor (40 U/µl

همردیرفسرازی دندگانره برر اسراس تررادف نوکلئوتیردی و

اضررافه و میکروتیررووهررا برره مرردچ یررک سرراعت در دمررای
 02درجره سلسرریوس در دسرتگاه ترموسررایکلر ،ررار گرفتنررد.
برره ایررن ترتیررب  cDNAآمرراده شررد .واکررنش  PCRبررا
اسررتفاده از  cDNAدر حجررم نهررایی  21میکرولیتررر انجررام
گرفررت .مخلرروط واکررنش شررامل شررش میکرولیت رر آو62 ،
میکرولیتر ( Master mixساخت شرکت ویرراژن ایرران)،
یررک میکرولیتررر ) CIFor (10 pmol/ulبررا ترررادف

بازسازی درخت فیلوژنی بهترتیب با استفاده از نررمافزارهرای
)Vector NTI Advance 11 software (Invitrogen
و  )Tamura et al., 2013( MEGA6انجرام شرد.

درخت فیلوژنی با روش  Maximum Likelihoodو بر
اسرراس آزمررون اعتبررارسررنجی ( 6444 )Bootstrapترسرریم
گردید.
نتایجوبحث 

´5´-GGIVVIGTIGGIWSIGG IAARTCIAC-3

حررردود  24روز بارررد از مایرررهزنررری مکرررانیکی روی

( ،)Ha et al., 2007یرک میکرولیترر )CIRev (10 pmol/ul

بر های با،ال عالیم موزاییکی سبزرد ظاهر شرد (شرکل

و پررنج میکرولیتررر  cDNAبررود .برنامرره حرارترری  PCRدر

 .)6این گیاه بهعنوان منب ویرروس جهرت خرالصسرازی

یک درخه  30درجه به مدچ سه د،یقه 04 ،درخره متشرکل

مورد استفاده ،رار گرفت.

سههفتهوسازمایهزنیمکانیکیرویگیاهباقم

شکل-9عمیوجدایهBYSun
Figure 1. Symptoms on BYSun-infected broad bean three weeks after mechanical inoculation
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در خالصسرازی  ،BYSunسوسپانسریون نیمره شرفاف

بهرهگیری از کلروفرم بهعنوان یکی از تغییراچ افزوده شرده بره

بهدسرت آمرده پرس از حرذف رسروو ،حاصرل از آخررین

پروتکل اصلی اثر ،ابل توجهی در حذف سرری پرروتئینهرای

سانتریفیوژ دور پایین بهعنوان آموده نسربتا خرالص ویروسری

گیررراهی و تغییرررر رنررری آمررروده گیررراهی در طررری مراحرررل

مورد استفاده ،رار گرفت .نسربت میرزان جرذو نروری بررای

خالصسازی دارد .با استفاده از رابطه ⁄

محصررو خررالص شررده در طررو مررو  214برره  284نررانومتر

در نظر گرفتن  E=2/4که برای بسیاری از پروتیویرروسهرا

( 6/08 )A260/A280برآورد گردید که نشاندهنده خلروص

گررزارش شررده اسررت ( McDaniel and Gordon,

نسبتاٌ مناسب آمروده مرورد مطالاره مریباشرد .منحنری جرذو

 ،)1989میزان ویروس خالص شده از  644گررم بافرت برین

حاصل از این جدایه خالص شده بیشترین جذو را در طرو

 61تا  24میلیگرم برآورد گردید .نتایج الکتروفرورز آمروده

مرو  211نررانومتر و کمتررین جررذو را در طرو مررو 201

خالص جدایه  BYSunبیانگر تشکیل تنها یرک بانرد ،روی

نانومتر نشان داد (شکل .)2

پروتئینی بود که نشاندهنده خلوص برا ی آمروده برهدسرت

خررالصسررازی پرروتی ویررروسهررا همررواره بررا مشررکالچ

 ،با

آمده میباشد (شکل .)9

زیادی همراه میباشد و اغلب راندمان این فرآیند پایین بروده

با استفاده از روش  ،)1969( Weber and Osbornو

است ( .)Hollings and Brunt, 1981در ویروسهای

پس از ترسیم خی رگرسیون بین لگاریتم وزن مولکرولی

رشتهای بخش مهمی از پیکرهای ویرروس بره سربب بره هرم

پروتئین ها و میزان حرکت نسبی بانردهای پروتئینری ،وزن

دسبیدن و یا خرد شدن در طو مراحل مختلف خالصسرازی

مولکولی پروتئین پوششی این ویروس  99/1کیلو دالترون

از دسرت مریرود ( .)Jones and Tolin, 1972روش

برآورد گردید (شکل .)0

 minipurificationکه یرک روش خرالصسرازی نسربی

استفاده از الیزای غیر مسرتقیم در آزمرون عیارسرنجی

است برای تشخیص ویرروس هرای ناشرناخته برا اسرتفاده از

مشررخص نمررود در تمررام ر،ررتهررای مررورد اسررتفاده ،بررین

آزمونهرای الکتروفرورز شریوهای سرری و مفیرد اسرت .از

آنتیبادی و آنتیژن موجود در عصاره گیراه آلروده واکرنش

ویژگیهای مثبت این روش کارایی آن با مقادیر کم بافرت

مثبت دیده شد .مقرون به صرفهترین حالت استفاده از این

گیاهی اسرت .اسرتفاده از تریترون  X-100یکری دیگرر از

آنتیبادی ،غلظت  6:2144بود که به خوبی آنتیژن را در

مزایای مهم روش یاد شده برای رف این مشرکل مریباشرد.

ر،ت  6:14ردیابی کرد .میزان جذو نور در این ر،رت از
0.280
0.260
0.240
0.220
0.200
0.180
0.160
0.140
0.120

300

290

280

270

260

250

)Wavelength (nm
شکل-0نمودارطیفجذبیآمودهنسهتاًخالصجدایهBYSunدرناحیهنورماوراءبنفشبااستفادهازدستگاهنانودراپ 
)Figure 2. UV spectrophotometry of partially purified preparation of BYSun using nanodrop (BioTech
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شکل-9نقشالکتروفورزیآمودهنسهتاًخالصجدایه.BYSunراهکهای:Mوروت ینهایاستاندارد،راهک9تا:1
غلظتهایمختلفآمودهخالصشدهویروسبااستفادهازروش minipurification

Figure 3. SDS-PAGE of partially purified BYSun. Lines M: standard protein marker, line 1-5:
different dilutions of partially purified preparation using minipurification method

شکل-4خطرگرسیونتخمینوزنمولکولیوروت ینووششیآمودهخالصجدایهBYSunبراساسحرکتنسهی
کولیآنهادرژلولیآکریلآمید

وروت ینهایاستاندارد(محورافقی)ولگاریتووزنمول
Figure 4. Determination of BYSun CP molecular weight based on relative migration distance of
standard protein marker and log of their molecular weight In SDS-PAGE


عصاره گیاه آلوده و عصاره گیراه سرالم برهترتیرب  4/3و

آغازگرهررای مررورد اسررتفاده دارای  184جفررت برراز بررود

 4/641بود (جدو  .)6عالوه بر این ،آنتیبادی تهیه شده

(شررکل  )1کرره بررا ترررادف آغررازگر  CIForشررروع و برره

و خالص شده در این تحقیرق بره خروبی ،رادر بره ردیرابی

ترادف مکمل آغازگر  CIRevختم شد.

ویروس  BYMVدر نمونههای با،الی جم آوری شرده

نمونه تایین ترادف شده با برنامه  BLASTمورد بررسری

از مزارع استانهای کرمان و خوزسرتان برا بهررهگیرری از

،رار گرفت .نتایج بالست شباهت این جدایه را برا جدایرههرای

روش الیزای غیرمستقیم بود.

 BYMVموجود در بانک ژن آشکار نمود .این مقایسه نشان

تحلیل نتایج ترادف های تایین شده بهصورچ رفت و

داد تررادف نوکلئوتیردی ،طاره تکثیرر شرده از ژنروم بیشرترین

برگشرت برا اسرتفاده از نررمافرزار  Vector NTIانجرام

شباهت را به ،سمتی از همین ناحیه از ژنوم جدایره اسرترالیایی

گرفرت .ترررادف مونتراژ شررده بررا در نظرر گرررفتن ترررادف

 BYMV-Sبا یکسانی نوکلئوتیدی  38درصد داشت.

گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  04شماره  ،0زمستان 6931

ورقتهایمختلف

نتایجآزمونالیزابهروشغیرمستقیوبااستفادهازرقتهایمختلفIgGجدایهBYSun

جدول-9
عصارهگیاهسالو()Hوآلودهبهاینجدایه( )I
Table 1. Indirect ELISA results using different dilution of BYSun IgG versus different dilution of
crude extract of healthy (H) and BYSun-infected (I) plants
IgG dilution
1:3000
0.15
1.18
0.15
0.98
0.089
0.6

1:2500
0.25
1.45
0.17
1.05
0.101
0.9

1:2000
0.22
1.84
0.18
1.3
0.105
1.05

1:1500
0.3
2.03
0.2
1.35
0.121
1.25

1:1000
0.41
2.25
0.22
1.55
0.133
1.55

1:500
0.41
2.21
0.23
1.97
0.14
1.67

Crude extract dilution
H 1:5
I 1:5
H 1:10
I 1:10
H 1:50
I 1:50

شکل-1نقوش الکتروفورزیمحصول آزمون  RT-PCRبا استفاده از آغازگرهای  CIRevو  CIForدر ژلآگارز یک
)،راهکهای9تا4

رنگآمیزی شده بهوسیله . Red-safeراهک :Mنشانگر(100 bp DNA ladder, Qiagen

درصد
میباشند 
نمونهجدایه BYSun
Figure 5. Agarose gel electrophoresis of PCR products using CIRev/CIFor primer pairs stained
with Red-safe. Line M: 100 bp DNA ladder (Qiagen), lines 1-4: DNA fragments of 680 bp
representing partial CI of BYSun genome

پروتئین  CIدارای موتیف های متاددی میباشد .این

موتیف ( IIبا ترادف  ،)DEXHموتیف ( IIIبرا تررادف

موتیفها مشخصه اصلی با خانواده دو آنزیم هلیکاز آر

 ،)TATPPموتیف ( IVبا ترادف  ،)PSموتیف ( Vبرا

ان ای 6هستند و شرامل یرک موتیرف اتصرا بره ژنروم 2و

ترررادف  )TD-2X-E-X-Gو موتیررف ( VIبررا ترررادف

تادادی موتیف دیگر از این با خانواده پروتئینی مریشروند.

 )T-5X-QR-X-GRX-GRبودند (Ha et al. 2007؛

موتیف اتصا به ژنوم ()GSGKS-3X-Pکه در برخی

 .)Kadare and Haenni 1997در ویرروس BYSun

مناب بهعنوان موتیرف  Iنیرز شرناخته مریشرود در جدایره

تررادفهررای حفاظرت شررده ،KVLMIESTRPLAE

 BYSunبهصورچ ترادف حفاظت شده GSGKSTGLP

 DECHو  SATPPبهترتیب بهعنوان نماینده موتیرفهرای

در ابتدای ،طاه تکثیرر شرده از ناحیره  CIوجرود داشرت.

 II ،Iaو  ،IIIمورد شناسایی ،رار گرفتند .هردند موتیرف

دند موتیرف دیگرر کره دارای نقرش هلیکراز آر .ان .ای.

 IVبا ترادف  SPدر نرواحی دیگرر پرروتئین  CIجدایره

بودند شامل موتیف ( Iaبا ترادف ،)R-5X-PTR-4X-E

 BYSunمشاهده گردیرد امرا در ناحیره متنراظر برا سرایر
جدایههای  BYMVو یا سایر پوتیویروسها یافت نشد.

1- Super family 2 RNA helicase
2- NTP-binding motif

مقایسه با استفاده از ناحیه کدکننده  CIمری توانرد برا
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د،ت بسیار زیادی بازتاو ترادف نوکلئوتیدی کل ORF

 BYMV-Sو  BYMV-SW9بهترتیب برا  644و 38

باشد و اگر ترادف کامل ژنوم در دسترس نباشرد ایرن ناحیره

درصد شباهت بیشترین ،رابت را با  BYSunداشتند.

مناسبترین ،سمت برای اهرداف تشخیصری و تاکسرونومیکی

برررا اسرررتفاده از نررررم افرررزار  MEGA6و روش

بره نظرر مریرسرد ( .)Adams et al. 2005مو،ایرت

 Maximum Likelihoodدرخرت فیلوژنیرک برا 29

تاکسررونومیکی جدایرره  BYSunدر بررین جدایررههررای

جدایه ترسیم گردید (شکل  .)1بررای ترسریم درخرت سرای

 BYMVبا تایین ترادف ،طاه یاد شده در مرکرز ناحیره

شد از جدایههایی استفاده شود که از مناطق مختلف جهران

 CIمورد بررسی ،رار گرفت .برای مقایسره  BYSunبرا

جمر آوری گردیررده و در عررین حرا ترررادف ناحیرره یرراد

سایر جدایه ها ،اطالعاچ موجود در بانک ژن بررسی شرد

شررده از ژنرروم آنهررا در دسررترس باشررد .از یررک جدایرره

(جدو  .)2بر اساس مقایسه ترادف نوکلئوتیردی ناحیره ،CI

 Potato virus Yنیز بهعنوان  out groupاستفاده شد.

میزان شباهت جدایه  BYSunبا جدایه  BYMV-Sبه

دنانچه مشاهده میشود کلیه جدایههای مورد بررسری در

 38درصد رسید ،درحالیکه این میزان برای سایر جدایههای

شش گرروه جرای گرفتنرد .گرروه  Generalمتشرکل از

مررورد بررسرری از  48-83متغیررر بررود (جرردو  .)9مقایسرره

جدایه هرایی اسرت کره از نقراط مختلرف کرره زمرین و از

دندگانه ترادف آمینواسیدی پروتئین  CIجدایره BYSun

میزبررانهررای مختلررف جرردا شرردهانررد .در گررروه Lupin

شباهت  32-644درصدی ایرن ناحیره را برا پرروتئینهرای

جدایه هایی جای دارند کره از گیراه لوبیرای مصرری جردا

متناظر سایر جدایههای  BYMVنشران داد .جدایرههرای

شدهاند .در گروه  Broad beanنیز جدایههرایی کره از


مشخصاتجدایههایBYMVبرداشتشدهازبانکژنبهمنظوررسودرختفیلوژنی 

جدول-0
Table 2. Properties of BYMV isolates used for phylogenetic analysis
Host
Freesia sp.
Lupinus angustifolius
Lupinus cosentinii
Lupinus angustifolius
Diuris sp.
Lupinus angustifolius
Diuris magnifica
Lupinus angustifolius
Diuris sp.
Gladiolus hybrida
Gladiolus sp.
Gladiolus sp.
Lupinus pilosus
Vicia faba
Lupinus angustifolius
Vicia faba
Gladiolus sp.
Vicia faba
Vicia faba
Lupinus albus
Pisum sativum

Origin

Accession No.

S. Korea
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Japan
Japan
Japan
Australia
Australia
Australia
Australia
Japan
Australia
Japan
USA
Japan

FJ492961
HG970860
HG970847
HG970853
JX156423
HG970869
JX173278
HG970858
KF632713
D83749
AB439730
AB439729
HG970866
HG970868
HG970848
U47033
AB079887
EU082116
AB439731
DQ641248
AB373203

Isolate name
Fr
PN83A
MD1
GB42C
SW3.2
NG1
KP2
ES55C
SW9
MB4
G1
GIa
LP
LPexFB
MD5
S
IbG
FBI-1
90-2
W
CS
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Isolate name
AB079887/IbG

2

AB439729/Gia

3

AB439730/G1

4

D83749/MB4

5

AY192568/GDD

6

AB373203/CS

7

DQ641248/W

8

AB439731/90-2

9

HG970867/FB

10

HG970866/LP

11

HG970868/LPexFB

12

BYSUN

13

U47033/S

14

HG970848/MD5

15

FJ492961/Fr

16

HG970860/PN83A

17

HG970847/MD1

18

HG970853/GB42C

19

HG970858/ES55C

20

JX156423/SW3.2

21

KF632713/SW9

22

HG970869/NG1

23

JX173278/KP2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

98

97

97

96

78

79

80

80

79

79

88

88

92

95

95

95

96

95

96

96

95

95

98

98

97

78

79

80

80

79

79

89

89

93

96

96

96

96

96

96

96

96

96

98

98

79

80

81

81

80

80

89

89

93

95

96

96

96

96

96

96

95

96

98

79

80

80

80

79

79

89

88

93

96

96

96

97

96

97

97

96

96

79

80

81

81

80

80

89

89

93

95

96

96

96

96

96

96

96

96

79

78

78

78

78

78

78

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

80

80

79

79

78

78

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

98

83

83

81

80

82

80
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BYMVباسایرجدایههای

 BYSun جدایهCI درصدیکسانیترادفنوکل وتیدیبخشازناحیه-9جدول
Table 3. Percent identities among partial CI nucleotide sequences of BYSun and other BYMV isolates
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شکل-0درختترسیوشدهبهروشMaximum LikelihoodبااستفادهازنرمافزارMEGA6براساسمقایسهترادف
بابرخیجدایههایموجوددربانکژن.دراینمقایسهویروسPVYبه

نوکل وتیدیبخشیازناحیهCIژنومBYSun
عنوانout groupدرنظرگرفتهشدهاست .
Figure 6. Phylogenetic tree resulting from maximum likelihood analysis of the partial CI nucleotide
sequences of BYSun and other BYMV isolates using MEGA6 software. The PVY was used as
outgroup

گیاه با،ال جدا شدهاند ،رار دارند .گروه  Wنیز تنها شامل

( )atypicalدر بررین سررایر جدایررههررای  BYMVبررود

یک جدایه بود که از امریکا جدا شرده اسرت و همچنرین

( .)Randles et al., 1980ایرن جدایره کره از لحرا

جدایه گروه  Peaنیز از گیاه نخرود ردیرابی شرده اسرت.

بیمررراریزایررری در زیرگرررروه پاتوتیر ر  IIجدایرررههرررای

گروه  Sکه در این پژوهش به عنوان یرک شراخه جدیرد

، BYMVررار مریگیررد ( ،)Sasaya et al., 1997از

مارفررری مر ریشرررود شرررامل جدایررره  BYSunو جدایررره

نظر دامنه میزبانی (عردم توانرایی آلرودهسرازی لوبیرا) و نروع

( BYMV-Sاز استرالیا) بود .این گروه برا Bootstrap

عالیم با سایر جدایههرای برا،الی  BYMVمتفراوچ برود

 38( 1000درصد شباهت ژنتیکی) از گرروههرای دیگرر

( .)Hammond and Hammond, 2003یافترههرای

تفکیک شده است .جدایه  BYMV-Sاز مزارع با،الی

این بررسی هردند با نتایج به دست آمده توسی Wylie

اسررترالیا جرردا شررده اسررت و یررک جدایرره غیرتیپیررک

 )2008( et al.کرره جدایرره  BYMV-Sرا بررر اسرراس
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مقایسرره ترررادف نوکئوتیرردی ناحیرره  CPدر کنررار برخرری

نامگذاری بر اساس میزبان پیشرنهاد مریکننرد ( Kehoe

دیگر از جدایههای برا،ال در گرروه ، Broad beanررار

 .)et al., 2014از طررف دیگرر ،برا در نظرر گررفتن

داده بودند اختالف دارد ،اما با بررسیهای برخی محققین

جدایهها در درختهرای فیلروژنتیکی

جایگاه ،رارگیری

دیگر از جملره  )2009( Parrella and Lanaveکره آن

میتوان گفت که پراکندگی جغرافیایی برا گرروهبنردی

را مسررتقل از گررروه یرراد شررده و در همسررایگی گررروه

فیلوژنتیرک همخروانی زیرادی نردارد .ایرن وضرایت را

 Monocotجای داده است ،همخوانی زیادی دارد .بررسی
اخیر نیز برر پایره مطالاره برر روی ناحیره  CPو 3-UTR
تاررداد زیررادی جدایرره  BYMVصررورچ گرفترره بررود.
جدایه  BYSunبا وجود شرباهتهرای زیراد ژنتیکری برا
جدایه  ،BYMV-Sدر برخی صفاچ بیولوژیرک مرورد
بررسی ،رار گرفته (مانند دامنه میزبرانی) دنردان نزدیرک
نبود .برا وجرود آنکره جدایره ، BYSunرادر بره ایجراد
آلودگی سیستمیک در لوبیا بوده است (،)Rabiee, 2013
گزارشهرایی وجرود دارد کره نشران مریدهرد ایرن گیراه
نمرریتوانررد توسرری جدایرره  BYMV-Sآلرروده شررود
( .)Hammond and Hammond, 2003بررسری
رابطه فیلوژنتیکی جدایه  BYSunبا جدایرههرای ایرانری
 BYMVبا مشکالتی همراه برود .از ایرران تنهرا تررادف
بخشرری از ژن پررروتئین پوششرری دو جدایرره ( BYMVبرره
اندازه  940جفت باز) در بانک ژن وجود دارد کره از برا،ال
از استان گلستان جداسازی شده اند ،به همین دلیرل امکران
وارد کردن آنها در بررسریهرای هرمردیرف سرازیهرای
دندگانه با سایر جدایهها و ترسیم درختهای فیلروژنتیکی
وجود نداشت.

میتوان با ویژگیهای اپیردمیولوژیک ایرن ویرروسهرا
توجیه کرد .انتشار با غده (در مورد گالیو ) و بذر (در
حبوباچ) بیشترین احتما ممکن برای گسترش ویروس
در ،ارههای مختلف میباشد.
در تجزیرره و تحلیررلهررای حاصررل از بررسرریهررای
نوترکیبی ،جدایه  BYMV-Sبهعنوان جدایه نوترکیب
بالقوه که از نوترکیبی بین مولکولی برا سرایر جدایرههرای
 BYMVحاصل شدهانرد یراد شرده اسرت ( Parrella
 .)and Lanave, 2009برا توجره بره شرباهت ژنتیکری
زیاد جدایه  BYSunبا جدایه یاد شده ،و،وع نروترکیبی
در این جدایه ایرانی نیز دور از ذهن به نظر نمیرسد ،امرا
کامالً مشخص نیست  BYSunتغییراچ نوترکیبی خرود
را از جدایههای والد ایرانی کسب کررده اسرت یرا منشرا
نوترکیبی آن را باید ماننرد جدایره  BYMV-Sدر میران
جدایههای استرالیایی جستجو کررد .جهرت پری برردن بره
روابررری برررین جدایررره  BYSunو سرررایر جدایرررههرررای
 ،BYMVبررسی جهرشهرا و نروترکیبیهرا و همچنرین
سیر تکاملی این جدایهها ،دستیابی به ترادف کامرل ژنروم

با وجود آنکره در بسریاری از مطالاراچ پیشرین در

 BYSunضروری به نظر میرسد .عالوه بر ایرن ،تایرین

درختهای فیلروژنتیکی رسرم شرده برر اسراس تررادف

ترادف کامل ژنوم  BYSunاولین گام در تولید همسانه

،سمتهای مختلف ژنوم (بهخصوص پروتئین پوششی)،

بیماریزا میباشد .ساخت همسانه بیماریزا از این ویروس

گروهبندیهای نسبتا مشخصی بر اسراس منشرا میزبرانی

با مشخص کردن ،سمت هایی از ژنوم که بهعنروان تایرین

حاصل شده است ،اما برخی بررسیهای بادی نشان داد

کننده هرای بیمراریزایری و دامنره میزبرانی مرؤثر هسرتند،

شاخهبندی با استفاده از ترادف ،طااچ نا،ص ژنومی در

میتواند باعث افزایش شناخت ما از این جدایه گردد.

اکثر موارد پایداری دندانی نداشرته و ممکرن اسرت برا

نتایج بررسی حاضر نیراز بره تایرین تررادف کرل ژنروم و

مارفی برخی جدایههای جدید ددرار دگرگرونی شرود

تجزیه و تحلیل تارداد بیشرتری از جدایرههرای  BYMVبره

( .)Parrella and Lanave, 2009به همرین دلیرل،

خصوص جدایههایی که در حا حاضر در گروه General

برخی محققین استفاده از ترادف کل ژنوم را به همرراه

،رررار دارنررد و اطالعرراچ دربرراره بیولرروژی و خصوصرریاچ

جرایگزینی سیسرتم شرمارهدهری بره گرروههرا بره جرای

ژنتیکی آنها اندک است را نیز مورد تأکید ،رار میدهد.
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پژوهشی این دانشررگاه بره خراطر ترأمین هزینرههرای ایرن
.پژوهش سپاسگزاری میکنند
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 سپاسگزاری

)این پژوهش با پشتیبانی مالی دانشرگاه ولی عصر(عج
 نویسررندگان از مااونررت.رفسررنجان انجررام گرفترره اسررت
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Abstract
Bean yellow mosaic virus (BYMV), a member of genus Potyvirus, causes economic losses
to several crop species due to its wide host range. During 2012-2014 growing seasons, a
BYMV isolate causing mosaic and leaf distortion was detected in sunflower fields of
Isfahan province (Iran), tentatively designated as BYSun. Virions of BYSun were purified
using two cycles of differential centrifugation on 20% and 30% sucrose cushions. Yields
were 15-20 mg per 100g of infected leaves. SDS-PAGE of purified virus preparations
revealed a single protein band with MW of about 33.5 kDa for BYSun. Antiserum against
BYSun was prepared by five subcutaneous injections of purified viruses into rabbits at
weekly intervals. Indirect ELISA indicated that the immunoglobulin obtained had the best
results in dilution 1/2500. A 680 bp DNA fragment, corresponding to the partial CI
(cylindrical inclusion) region of the viral genome was amplified using potyvirus-specific
degenerate primers (CIRev/CIFor) by RT-PCR. BLAST search showed that the most
similar sequence in the databases was that of BYMV-S. Phylogenetic analysis of this part
of the genome in different BYMV isolates sequences revealed six distinct groups including
General, Lupin, Broad bean, W, Pea and S which correlated with original natural isolation
hosts. BYSun and BYMV-S were grouped apart from other isolates, so they were placed
within a distinct group called “S”.
Keyword: Bean yellow mosaic virus, BLAST, Sunflower, Taxonomic position

