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 چکیده

ٚیزٚعی خیز ػالئٓ ثیٕبری ا ٞبیدر عبَوٝ ثبؽذ یىی اس ٔحقٛالت ٟٔٓ اعتبٖ ٌّغتبٖ ٔی(  Capsicum annuum)فّفُ

ثٝ ٔٙظٛر ثزرعی ػُّ ایٗ . ٔؾبٞذٜ ؽذ آٖ پیچیذٌی ثزي ٚ ثذؽىّی ٔیٜٛ در عطح ٚعیؼی اس ٔشارع ،ییهاؽبُٔ ٔٛس

آٚری ٚ ثٝ خٕغ آثبد، خب٘ججیٗ ٚ دِٙذ()وزدوٛی، ثٙذرٌش، ٌزٌبٖ، ػّیؽٟزعتبٖ اعتبٖ 6اس  ٔؾىٛن ٕ٘ٛ٘ٝ 60تؼذاد  ثیٕبری

ٚ ػالئٓ ٔذوٛر  اعت در خب٘ٛادٜ عٛال٘بعٝ ایٗ اعتبٖ ثغیبر ؽبیغ PVYىٝ ثیٕبری ثب تٛخٝ ثٝ ایٙ. آسٔبیؾٍبٜ ٔٙتمُ ٌزدیذ٘ذ

ٞب پظ اس ا٘تمبَ ثٝ آسٔبیؾٍبٜ ثب اعتفبدٜ اس رٚػ االیشای ٕ٘ٛ٘ٝثبؽذ در ٘تیدٝ ؽجیٝ ثٝ ػالئٓ ایٗ ثیٕبری ٚیزٚعی ٔی

 60 وٝ اس٘تبیح ٘ؾبٖ داد ٔٛرد ارسیبثی لزار ٌزفتٙذ. IgG-PVYای عزْ چٙذ ٕٞغب٘ٝ(  ثب آ٘تی TAS-ELISAغیزٔغتمیٓ )

ای وٝ خٟت تبییذ آِٛدٌی، ثىٕه ٚاوٙؼ س٘دیزٜ ثٛد٘ذPVYدِٙذ( آِٛدٜ ثٝ  ٚ ) ٌزٌبٖؽٟزعتبٖدٚ ػذد اس 15تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ، 

زٚتئیٗ ثزای تىثیز ٘بحیٝ صٖ پ Oligo1n/Oligo2nٚ ثب ثىبرٌیزی آغبسٌزٞبی ػٕٛٔی RT-PCRپّیٕزاس ٚ رٚ٘ٛؽت ثزٌزداٖ 

خفت ثبس  رٚی  327ثطَٛ ٔٛرد ا٘تظبر  DNAٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٙذ. ٘تبیح حبفُ ٘ؾب٘ذٞٙذٜ تىثیز لطؼٝ  PVYپٛؽؾی 

 ثبؽذ.ٔیPVYٞب ثٝ ٚ تبییذ آِٛدٌی آٖ ٞبی فّفّذر دٚ ؽٟزعتبٖ فٛق اِذوز% در 1ٕٝ٘ٛ٘صَ آٌبرس 

 RT-PCRسٔیٙی، تبط االیشا، ٚیزٚط ٚای عیت فّفُ، :کلمات کلیدی           

 

 مقدمه         

( اعت. حذٚد چٟبر ٞشار ٞىتبر  Solanaceae( ٌیبٞی ػّفی ٚ یىغبِٝ اس تیزٜ ثبدٔدب٘یبٖ ) Capsicum annuumفّفُ ) 

ٞشار 50ثبؽذ ٚ عبال٘ٝ حذٚد ٞىتبر تحت وؾت فّفُ ٔی36ٌّخب٘ٝ عجشی ٚ فیفی در وؾٛر ٚخٛد دارد، وٝ اس ایٗ ٔیشاٖ 

 [. 2] ؽٛدای در وؾٛرٔبٖ تِٛیذ ٔیا٘ٛاع فّفُ لّٕی ٚ دِٕٝتٗ 

-ی پٛتی( ٚ خب٘ٛادPotyvirusٜٚیزٚط )( ٌٛ٘ٝ ؽبخـ خٙظ پٛتی Potato virus Yسٔیٙی )عیتٚیزٚط ٚای    

ٌٛ٘ٝ  ایٗ ٚیزٚط ثغیبری اس[. 10]ؽٛد ثبؽذ. ایٗ خب٘ٛادٜ ثشرٌتزیٗ ٌزٜٚ ٚیزٚعی را ؽبُٔ ٔی( ٔی Potyvirideaeٚیزیذٜ)

ٞبی خب٘ٛادٜ عٛال٘بعٝ را آِٛدٜ ٕ٘ٛدٜ وٝ در ایٗ ٔیبٖ ٔحقٛالتی چٖٛ عیت سٔیٙی، ٌٛخٝ فزٍ٘ی، فّفُ ٚ تٛتٖٛ اس خب٘ٛادٜ 

ٞبی ٌیبٞی دارای صْ٘ٛ آر.اٖ.ای ٔثجت ٔتؾىُ اس یه یٗ ٌزٜٚ اس ٚیزٚطا[. 8] بٖ إٞیت ثیؾتزی را دارا ٔی ثبؽٙذثبدٔدب٘ی

ٌزددوٝ پزٚتئیٗ ثشري ٔیثبؽذ. ثیبٖ آر.اٖ.ای ص٘ٛٔی ٔٙدز ثٝ تؾىیُ یه پّیثبس ٔی9700ِٔٛىَٛ ثشري آر.اٖ.ای ثطَٛ 

حزوتی، پزٚتئیٗ پٛؽؾی -ٞبی ٔتؼبلت، ِٔٛىِٟٛبی پزٚتئیٙی وٛچىتز السْ ثزای فؼبِیت ٚیزٚط ٔب٘ٙذ پزٚتئیٗطی ثزػ

خٟت ایدبد ػالئٓ رٚی ٌیبٞبٖ ٔختّف عیت سٔیٙی دارای چٟبر ٘ضاد اعت وٝ اس  Yٚیزٚط ٌزد٘ذ.ٚآ٘شیٓ رپّیىبس تؾىیُ ٔی

 [. 12] ا٘ذآ٘تی ثبدیٟبی ٔٛ٘ٛوّٛ٘بَ ٔتفبٚت ٚ اس خٟت پبعخ عزِٚٛصیه ثٝ



 

ثباعتفبدٞبسرٚؽٟبیغزِٚٛصیىیِٛٔٛىِٛی درٔشارع تٛتٛ٘زدیبثی ٌزدیذ ٚ تزادف عٝ ایشِٚٝ ایٗ ٚیزٚط  PVYدر اعتبٖ ٌّغتبٖ 

پٛرحیٓ ٚ [. 5ٚ  4] ٔٛخٛد در ثب٘ه صٖ ٔٛرد ٔمبیغٝ فیّٛص٘تیىی لزار ٌزفت PVYٞبی تؼییٗ تزادف ٚ ثب عبیز ایشِٚٝ

ای پّیٕزاس در ( را ثب اعتفبدٜ اس ٚاوٙؼ س٘دیزCapsicum annuumٜ سٔیٙیذرٌیبٜ فّفُ )آِٛدٌیٛیزٚعٛایغیت[ 3] فزسادفز

 ٔشارع فّفُ ٔٙطمٝ خیزفت وزٔبٖ ٌشارػ ٕ٘ٛد٘ذ.

ٙیٗ پزاوٙؼ سیبد ٚ ٕٞچ رٚی فّفُ PVYثب تٛخٝ ثٝ إٞیت فّفُ در اعتبٖ ٌّغتبٖ ٚ ؽیٛع ثیٕبری ٚیزٚعی ٔؾىٛن ثٝ  

ٚیزٚط ٔذوٛر رٚی ایدبد ػالئٓ ٔٛساییه، ٘ىزٚس، رً٘ ٚ پزاوٙؼ  احتٕبَ دخبِت اعتبٖ ،  ٛادٜ عٛال٘بعٝ ایٗ ٚیزٚط در خب٘

 ٖ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت. فّفُ اعتبٖ ٌّغتبوٛتٍِٛی رٚی ٚ  پزیذٌی، پیغه

 

 مواد و روش

 60دراعتبٖ،تؼذادPVYٚیزٚطردیبثی عزِٚٛصیه ٚ ِٔٛىِٛی  ثٟٕٙظٛر1393طی فقُ سراػی در

آثبد، وزدوٛی، ثٙذرٌش، ٌزٌبٖ، ػّیؽٟزعتبٖ )6ٕٟ٘ٛ٘بسٌیبٞب٘یىٟؼالئٕیٙظیزٔٛساییه، پضٔزدٌیٛوٛتٍِٛیزا٘ؾبٕ٘یذاد٘ذ،اس 

اس خٟت ؽٙبعبیی ٚ تؼییٗ پزاوٙؼ ٚیزٚط ،آٚری. ٕٟٟ٘ٛ٘بثؼذاسخٕغ٘ذوؾت فّفّذراعتبٍّ٘غتب٘دٕؼآٚریؾذ (خب٘ججیٗ ٚ دِٙذ

وّٛ٘بَ( ایٗ )پّیای ثبدی چٙذٕٞغب٘ٝثب اعتفبدٜ اس آ٘تی[7] رٚػ وب٘ٛرس ٚ ٔبرتیٗثب TAS-ELISAآسٖٔٛ عزِٚٛصیىی 

اس  ٚ٘ب٘ٛٔتز ثجت  405. ٘تبیح آسٖٔٛ االیشا ثب اعتفبدٜ اس دعتٍبٜ االیشا ریذر در طَٛ ٔٛج ٔٛرد ارسیبثی لزار ٌزفتٙذٚیزٚط 

ػقبرٜ ٌیبٜ عبِٓ ثؼٙٛاٖ وٙتزَ ٔٙفی ٚ اس ػقبرٜ ٌیبٜ آِٛدٜ ثؼٙٛاٖ وٙتزَ ٔثجت اعتفبدٜ ٌزدیذ. عٝ ثزاثز ٔیشاٖ ٔتٛعط 

 2تؼذاد  ٌیبٞی آِٛدٜ تّمی ٌزدیذ. ٖ ٚاوٙؼ ٔثجت ٕ٘ٛ٘ٝٞب ثٝ ػٙٛاتٛعط ٌیبٜ عبِٓ ثٝ ػالٜٚ ا٘حزاف ٔؼیبر آٖ  خذة ٘ٛری

ٞب اس آسٖٔٛ خذایٝ اس اعتبٖ ٌّغتبٖ وٝ ثیؾتزیٗ غّظت ٚیزٚط را در آسٖٔٛ االیشا دارا ثٛد٘ذ ا٘تخبة ٚ ثزای تبییذ آِٛدٌی آٖ

PCRRT-ٕٝ٘ٛ٘ ٗٞب ثب اعتفبدٜ اس ویت اعتفبدٜ ؽذ. آر.اٖ.ای ایmRNA capture (Roche ٛطجك دعت ) راِؼُٕ ؽزوت

( ثب 1)خذَٚ  PCRثب ٔٛادٚاوٙؼ PCRخٟت تىثیز، ٚاوٙؼ   cDNAعبختٚ  RTٚاوٙؼْ پظ اس ا٘دبٚ عبس٘ذٜ اعتخزاج 

چزخٝ oligo n1(5'-atggtttggtgcattgagaatgg-3')  ٚoligo n2(5'-cagatgaaggccgcagca-3') [9 ]یآغبسٌزٞب اعتفبدٜ اس

 .ؽذ (ا٘دب2ْدٔبیی )خذَٚ
 PCRمواد الزم در واکنص  -1جدول

 22مقدار مواد در هر واکنص 

 میکرولیتری )میکرولیتر(

 نوع ماده

5/2 Taq buffer (10×) 

1 MgCl2 (50 mM) 
5/0 dNTPS (10 mM) 

1 Primer-forward (10 μM) 
1 Primer-reverse (10 μM) 
5/0 Taq DNA polymerase (5 U/μl) 

2 CDNA 
5/16 Deionized water 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دمایی آزمون واکنص زنجیره ای پلیمراز یچرخه -2جدول 

 سٔبٖ
 دٔب

 ) درخٝ عب٘تیٍزاد (
 تؼذاد چزخٝ ٔزحّٝ ٚاوٙؼ

C دلیمٝ 4
˚94 Initial 

denaturation 
1 

1دلیمٝ  94˚C Denaturation 
 

35 
45ثب٘یٝ  ˚C55 Annealing 

دلیمٝ  1  72˚C Extension 

دلیمٝ 15  72 ˚C    Final extension 1 

 

آٔیشی ثب اتیذیْٛ ٔحقَٛ ٚاوٙؼ پی.عی.آر در صَ آٌبرس یه درفذ اِىتزٚفٛرس ؽذ ٚ لطؼبت تىثیزی صْ٘ٛ ثىٕه رً٘

 .ثزٚٔبیذ تٛعط دعتٍبٜ ثجت صِٕذَ ایٕبوٛ ٔٛردٔؾبٞذٜ ٚ ػىغجزداری لزار ٌزفتٙذ

 

 نتایج و بحث

پزیذٌی، وٛتٍِٛی ٚ فّفُ ثب ػالئٓ تیپیه ٔٛساییه، رًٕ٘٘ٛ٘ٝ ٌیبٞی اس  60٘تبیح تحمیك حبضز ٘ؾبٖ داد وٝ اس ثیٗ 

 PVYٕ٘ٛ٘ٝ در آسٖٔٛ االیشا آِٛدٌی ثٝ  15دِٙذ ، تؼذاد  ٚ آثبد، خب٘ججیٗٔٙطمٝ وزدوٛی، ثٙذرٌش، ٌزٌبٖ، ػّی 6ریشثزٌی اس 

تٛعط پٛررحیٓ ٚ  PVYٞبیی وٝ در آسٖٔٛ االیشا ٚاوٙؼ ٔثجت ٘ؾبٖ داد٘ذ ثب ػالئٓ ٌشارػ ؽذٜ اس ٕ٘ٛ٘ٝرا ٘ؾبٖ داد٘ذ

ثزداری در . در ٔیبٖ ٔٙبطك ٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝٔطبثمت داؽت [1ایشدپٙبٜ ٚ ٕٞىبراٖ ]ٚ [11]، ٔقطفبیی ٚ ٕٞىبراٖ [3ٕٞىبراٖ ]

، ػٕٛٔی،ثب اعتفبدٜ اس خفت آغبسٌزٞبدر ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ .را ٘ؾبٖ داد٘ذ PVYثٝ  ٌیدِٙذ ٚ ٌزٌبٖ آِٛد ؽٟزعتبٖ اعتبٖ ٌّغتبٖ،

ٞبی ؽبٞذ تىثیز ٌزدیذ وٝ در ٕ٘ٛ٘ٝ PVYصٖ پزٚتئیٗ پٛؽؾی خفت ثبس ٔزثٛط ثٝ ٘بحیٝ  327ثطَٛ حذٚد  DNAلطؼٝ 

 .ٔٙفی( ثب٘ذی ٔؾبٞذٜ ٍ٘زدیذ)عبِٓ 
ثبر سٔیٙی ؽٙبعبیی ؽذ. در اعتبٖ ٌّغتبٖ اِٚیٗدر ٔشارع عیت[6]در ایزاٖ تٛعط وزیٕی  سٔیٙی اِٚیٗ ثبرٚیزٚط ٚای عیت

آٖ در ٔشارع فّفُ اعتبٖ أب در خقٛؿ آِٛدٌی در ٔشارع تٛتٖٛ ؽٙبعبیی ؽذ[4]ایٗ ٚیزٚط تٛعط سیٙتی ٚ ٕٞىبراٖ 

 ثبؽذ.ٔی PVYفّفُ اعتبٖ ثٝ ٘ؾذٜ ٚ ایٗ اِٚیٗ ٌشارػ اس آِٛدٌی  یٌشارؽ
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