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اس خولِ  MRGH21صًَم گیبّبى دارای تعذاد سیبدی اس صى ّبی همبٍهت هی ثبؽذ کِ در عیغتن دفبعی گیبُ خْت همبثلِ ثب عَاهل ثیوبرگز هؾبرکت دارًذ. صى 

ثِ ّوزاُ صى  MRGH21لزار هی گیزد. صى  TIR-NBS-LRRّوَلَگ صى ّبی همبٍهت اعت کِ ثِ دلیل حضَر دٍهیي ّبی خبؿ در گزٍُ پزٍتئیي ّبی ًَع 

Fom1  در یک گزٍُ لیٌکبصی لزار دارًذ. صى Fom1 لبرذ  2ٍ  0همبٍهت ثِ ًضادّبی هغئَل Fusarium oxysporum f. sp. Melonis  عبهل سردی ٍ پضهزدگی

یک خفت آغبسگز  BAC31O16در خزثشُ ایزاًی رلن خبتًَی ثز اعبط تَالی کبًتیگ  MRGH21آًٍذی در خزثشُ هی ثبؽذ. ثِ هٌظَر ردیبثی ثخؾی اس صى 

کلَى گزدیذ ٍ ثصَرت دٍ خْتِ تَالی یبثی ؽذ. ثب اعتفبدُ اس  pTG19اختصبصی ثزای اگشٍى ّبی اٍل ٍ دٍم ایي صى طزاحی گزدیذ. لطعِ تکثیز ؽذُ در ٍکتَر 

خفت  1500 بًذ اختصبصی ثب اًذاسُ هَرد اًتظبر )تکثیز تک ث PCRًتبیح هَرد آًبلیش لزار گزفت. الگَی الکتزٍفَرسی هحصَل  Seqman  ٍBLASTًزم افشار ّبی 

را در عطح صًَم  MRGH21تبئیذ ًوَد. ًتبیح ایي هطبلعِ حضَر صى  MRGH21اًطجبق کبهل تَالی تکثیز ؽذُ را  ثب تَالی صى  BLASTثبس( را ًؾبى داد.  آًبلیش 

 ر ایي رلن لبثل ردیبثی ثبؽذ.رلن خبتًَی تبئیذ ؽذ. اًتظبر هی رٍد دیگز صى ّبی ایي گزٍُ لیٌکبصی ًیش د

 ، خزثشُ، ارلبم همبٍمMRGH21ّوَلَگ صى ّبی همبٍهت، صى  واشگان کلیذي:

 

 مقذمه

 

هَلَگ صى ّبی همبٍهت اس خولِ هکبًیغن ّبیی کِ گیبّبى ثزای دفبع در ثزاثز پبتَصى ّب ثِ کبر هی ثزدًذ اعتفبدُ اس صى ّبی همبٍهت هی ثبؽذ. گزٍُ ثشرگی اسَّ

 Nهی ثبؽنٌذ کنِ اًتْنبی     NBS (nucleotide binding site)ٍ هَتیف   LRR (leucine -rich repeat)بی درٍى علَلی را کذ هی کٌٌذ کِ ؽبهل دٍهیيپزٍتئیي ّ

تنب کٌنَى حضنَر    هی ثبؽذ ٍ ثِ احتوبل سینبد در عیتَپسعنن لنزار دارًنذ.      CC (coiled- coil)یب دٍهیي  TIR (Toll/Interleukin-1 receptor) آًْب دارای دٍهیي

خوعینت  ّوَلَگ صى ّبی همبٍهت در خوعیت هلَى ّب هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت. هطبلعبت اًدبم ؽذُ ثِ هٌظَر ؽٌبعبیی َّهَلَگ صى ّنبی همبٍهنت در   

مبٍهنت ثنِ ثیونبری    همبٍهت ؽذ کِ ثغیبری اس صى ّبی ؽٌبعبیی ؽذُ در هدبٍرت هکبى ّنبی صًنی ه   NBS-LRRَّهَلَگ صى  15هلَى ّب هٌدز ثِ ؽٌبعبیی 

ثِ تزتیت ثب NBS47-3  ٍ NBS-3. لزار داؽت. َّهَلَگ صى ّبی Aphis gossypii، ٍیزٍط حلمِ ًمطِ ای عٌجِ ٍ آفت  Fusarium oxysporumپضهزدگی آًٍذی 

در گیبّبى آلَدُ ثِ ٍینزٍط خؾخبؽنی    MRGH 11 ،MRGH21  ٍMRGH63. افشایؼ ثیبى َّهَلَگ صى ّبی [1]لیٌکبص ًؾبى دادًذ  Fom1  ٍFom2صى ّبی 

کِ دارای ینک   31O16. آًبلیش کتبثخبًِ ّبی کزٍهَسهی هصٌَعی [2]لبثل تَخِ ثَد f. sp. melo  Fusarium oxysporumٍ لبرذ  Tobacco Rattle Virus)تَتَى )

 7در گزٍُ لیٌکبصی  MRGH21. َّهَلَگ صى [3]  لیٌکبص دارًذ، ؽذ Fom1هبرکز خذیذ کِ ثب  3گزٍُ اس َّهَلَگ صى ّبی همبٍهت هی ثبؽذ، هٌدز ثِ ؽٌبعبیی 

 Fusarium oxysporum f sp لنبرذ خنبکشی    1ٍ  0ٍ  2ٍ  0ثِ تزتیت هغئَل همبٍهت ثِ ًضادّنبی   Fom 1  ٍFom 2. دٍ صى [4]حضَر داؽت  Fom1ثِ ّوزاُ 

melonis  بلعِ ثب ّنذ   ایي لبرذ اس خولِ عَاهل خغبرت سا عوذُ خزثشُ ثِ ؽوبر هی رٍد. ایي هط.[5]عبهل ثیوبری سردی ٍ پضهزدگی آًٍذی در خزثشُ هی ثبؽٌذ

 در رلن خبتًَی خزثشُ ایزاًی اًدبم ؽذ تب در صَرت حضَر ایي صى ثتَاى اس آى در عبیز ثزًبهِ ّبی اصسحی اعتفبدُ ًوَد. MRGH21ردیبثی ّوَلَگ صى 

 ها  روش و مواد

 ؾْذ تْیِ ؽذ.اس ثبًک ثذر پضٍّؾکذُ علَم گیبّی داًؾگبُ فزدٍعی ه  MSB008ًوًَِ ّبی گیبّی: ثذٍر رلن خبتًَی ثب کذ

( ٍ ثز AccuPrep GMO DNA Extraction, Bioneer Co., South Koreaثب اعتفبدُ اس کیت ) DNAاعتخزاج  [6]: پظ اس کؾت ثذٍر رلن خبتًَیDNAاعتخزاج  

 اعتخزاج ؽذُ ثب اعتفبدُ اس صل آگبرٍس یک درصذ هَرد ثزرعی لزار گزفت.  DNAاعبط دعتَرالعول ضویوِ آى اًدبم ؽذ. کیفیت ٍ کویت 

ثز اعبط دادُ ّبی صًَهی هلَى ّب اس ثبًک ّبی اطسعبتی ثیي الوللی   MRGH21ت اثتذا تَالی صىطزاحی آغبسگزّب: ثِ هٌظَر طزاحی آغبسگزّبی هٌبع 

آغبسگزّبی اختصبصی طزاحی  VectorNTI,11اعتحصبل گزدیذ ٍ ثب تَخِ ثِ الگَی حضَر تَالی ّبی تکزاری در دٍهیي ّبی ایي صى ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار 

 گزدیذ. 

 اعتفبدُ ؽذ.  Touchdown PCRِ هٌظَر حذ  ثبًذّبی غیز اختصبصی اس ثزًبهِ . ث[6]اًدبم ؽذ r / Psh22-f/بسگزّبیآغPCR ٍاکٌؼ   PCR: اًدبم 

ٍ ثب اعتفبدُ اس دعنتَرالعول    (Plasmid exteraction kit, BIONEER, South Korea)اعتخزاج پسعویذ: اعتخزاج پسعویذ اس کلٌی ّبی ًَتزکیت ثَعیلِ کیت 

 کیت اًدبم ؽذ.



( اعتفبدُ گزدینذ ٍ رٍػ کنبر ثنز    Vivantis, Malaysia) cloning vector pTG19-Tی ًَتزکیت: خْت کلَى لطعِ تکثیز ؽذُ اس کیت کلًَیٌگ ٍ تبییذ کلٌی ّب

هطبثك ثب دعتَرالعول ّبی هعوَل اعتفبدُ ؽذ. هحتَیبت ٍاکٌؼ کلٌی  PCRاعبط دعتَرالعول کیت اًدبم ؽذ. خْت تبئیذ کلٌی ّبی ًَتزکیت اس رٍػ کلٌی 

PCR ثب هحتَیبت ٍاکٌؼ  هطبثكPCR  ثب اعتفبدُ اس پزایوزّبی اختصبصی ٍPSh22-f/r  پزایوزّبی یًَیَرعبل ٍM13 .تْیِ ؽذ 

هَردآًبلیش لزار گزفت ٍ ّوزدیفی تَالی  DNA Starدر ثغتِ ًزم افشاری  SegManتَالی یبثی ٍ آًبلیش ًتبیح: دادُ ّبی حبصل اس تَالی یبثی ًیش ثب اعتفبدُ اس ثزًبهِ 

 .اًدبم ؽذ MEGA5ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار ّب 

 

  بحث و نتایج

 

خفت ثبس )ثذٍى در ًظز گزفتي تَالی ّبی تٌظیوی ٍ غیز تزخوِ ؽًَذُ ثبالدعت ٍ پبئیي دعت آى( در صًَم خزثنشُ   4185در هٌطمِ ای ثطَل  MRGH21صى 

خفت ثبس طَل دارًذ. در هیبى آى عِ تَالی ایٌتزًٍی ثِ طنَل   1133ٍ  275، 1088، 563لزار گزفتِ اعت. ایي صى دارای چْبر تَالی اگشًٍی اعت کِ ثِ تزتیت 

اعیذ آهیٌِ  1020( ؽبهل اس AAU04762.1ثبس اعت ٍ پزٍتئیٌی ) 3060خفت ثبس لزار گزفتِ اعت. طَل تَالی کذ کٌٌذُ آى ثطَر کلی  349ٍ 101، 675ّبی 

عولکزدی هؾبثِ یک گیزًذُ غؾبئی را ثِ پزٍتئیي هی  TIRثؾوبر هی رٍد. دٍهیي  TIR-NBS-LRRع را کذ هی ًوبیذ. ایي پزٍتئیي یک پزٍتئیي همبٍهت اس ًَ

یک تَالی دخیل در پیبم رعبًی ثؾوبر هنی رٍد کنِ در صى    NB-ARCدّذ. ایي دٍهیي در هغیزّبی پیبم رعبًی ٍ پبعخ ّبی دفبعی ًمؼ ایفب هی کٌذ. دٍهیي 

 را دارا اعت.  ATPهغیز هزگ علَلی ًمؼ ایفب هی کٌذ ٍ لبثلیت ثبًذ ؽذى ثب ّبی همبٍهت گیبّی هؾبّذُ ؽذُ اعت ٍ در 

 1506( لزار داؽتِ ٍ ًبحیِ ای ثِ طَل1913تب  1891)اس ثبس  2اگشٍى  ( تب اٍاعط429تب 408) اس ثبس  1ثِ تزتیت در اٍاخز اگشٍى  Psh22-r/f خفت آغبسگزّبی 

اًدبم ؽذُ تَعط خفت آغبسگز  PCRالف(. الکتزٍفَرس -1ُ اس رلن خبتًَی دارای کیفیت هطلَة ثَد )ؽکلاعتخزاج ؽذ DNAخفت ثبس را تکثیز هی ًوبیٌذ . 

کلَى ؽذ. ثزرعی  PTG19ة(. لطعِ تکثیز ؽذُ در ٍکتَر  -1خفت ثبس ثَد )ؽکل 1500طزاحی ؽذُ ًؾبى دٌّذُ تکثیز یک لطعِ ثب ٍسى هَلکَلی حذٍد

 ج ٍ د(. -2کلَى لطعِ تکثیز ؽذُ را تبئیذ ًوَد. )ؽکل  M13ٍ ًیش آغبسگزّبی عوَهی  PSh22-r/fگزّبی اختصبصی کلًَی ّبی ثذعت آهذُ ثب اعتفبدُ اس آغبس

 

 

خْت   PSH22 f/rثب اعتفبدُ اس آغبسگزّبی اختصبصی   PCRدر رلن خبتًَی، ج: ًتیدِ کلٌی PCRاعتخزاج ؽذُ اس رلن خبتًَی، ة: هحصَل  DNA: الف: الکتزٍفَرس 1ؽکل

 M13ثب اعتفبدُ اس آغبسگزّبی   PCRکلٌی ّبی ًَتزکیت د: ًتیدِ غزثبل 

 5:  5ٍ  4؛  3، 2، 1در رلن خبتًَی. ج:   PSH22 f/rثب اعتفبدُ اس آغبسگزّبی   PCRهیکزٍلیتز اس هحصَل  2اعتخزاج ؽذُ اس رلن خبتًَی. ة:  DNAهیکزٍلیتز اس  2: 1الف: 

ًؾبى دٌّذُ کلٌی ًَتزکیت هی ثبؽذ .  5خْت تبئیذ کلٌی ّبی ًَتزکیت، چبّک ؽوبرُ  PSH22 f/rُ اس پزایوز ّبی اختصبصی  اًدبم ؽذُ ثب اعتفبد PCRهیکزٍلیتز اس کلٌی 

M 1: ًؾبًگز هَلکَلیkb :هیکزٍلیتز اس هحصَل  5. جPCR  ثب اعتفبدُ اس آغبسگزّبیM13 
 

در رلنن    MRGH21لیش تَالی یبثی اًدبم ؽذُ ًؾبى داد کِ لطعِ تکثیز ؽنذُ اس  صى  پسعویذ ّبی ًَتزکیت ثِ صَرت دٍ خْتِ هَرد تَالی یبثی لزار گزفت. آًب

(. ًتبیح گنشارػ  2کل خبتًَی ثب تَالی ایي صى کِ در  ثبًک ّبی اطسعبتی هَخَد هی ثبؽذ، اًطجبق کبهل داؽتِ ٍ حضَر ایي صى را در رلن  خبتًَی تبئیذ کزد )ؽ

رٍی تَالی صى  2008ٌذُ هحبفظت ؽذُ ثَدى ایي تَالی ّب اعت. در ایي خصَؿ ًتبیح هطبلعِ صَرت گزفتِ در عبل ؽذُ اس دیگز صى ّبی همبٍهت ًیش تبییذ کٌ

Fom2  ًؾبى دادُ اعت کِ ثخؾی اس دٍهیيLRR     ایي صى  در ّؾت رلن اس اس یبسدُ رلن هلَى ثزرعی ؽذُ حفبظت ؽذُ ثَدُ اعنت ٍ ّیگگًَنِ تٌنَعی در آى

تَخنِ ثنِ ایٌکنِ صى     .ثنب [7]را گنشارػ ًوبینذ   Fom2آلنل هتفنبٍتی اس صى همبٍهنت     Cum-355بلعِ تٌْب تَاًغتِ اعت در  رلنن  هؾبّذُ ًگزدیذُ اعت. ایي هط

MRGH21  در گزٍُ لیٌکبصی Fom1  لبرذ  2ارلبم خزثشُ ایزاًی ثِ ًضاد  لزار دارد ٍ اکثزf. sp. melo  Fusarium oxysporum    همبٍم هی ثبؽٌذ حضنَر ایني

  صى در رلن خبتًَی لبثل لجَل هی ثبؽذ.
 



 
 هَخَد در ثبًک ّبی اطسعبتی ٍ لطعِ تَالی یبثی ؽذُ اس رلن خبتًَی. MRGH21: ًتیدِ ّوزدیفی تَالی 2ؽکل              

 تقذیر و تشکر

حمیك هْیب ذیي ٍعیلِ اس هعبًٍت هحتزم پضٍّؾی داًؾگبُ فزدٍعی ٍ هذیزیت هحتزم پضٍّؾکذُ علَم گیبّی کِ فضبی آسهبیؾگبّی السم را خْت اخزای ایي تث

 ؽذُ اعت. هصَة هعبًٍت هحتزم پضٍّؾی داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ تبهیي 18948طزح ؽوبرُ ثَدخِ ایي تحمیك اس هحل  .وبیینی ًصویوبًِ تؾکز ه ،ًوَدًذ
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