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 دهيچك

مهمي را در برهمكنش قارچ با  گزارش شده اند، نقش Fol( lycopersicif. sp  Fusarium oxysporum(كه از  1SIXژنهاي 
شده اند. به منظور  يز شناسائيگر نياز فرم هاي اختصاصي د يها در بعضن ژنيگياهان گوجه فرنگي بازي مي كنند. اخيرا همولوگ ا

ن از روش بيا melonisf. sp.  F. oxysporum يهاي ملون و فرم اختصاصان الينيم 2نشكدر برهم SIX1ژن  يارزيابي نقش احتمال
يك جفت آغازگر اختصاصي داراي  Folن منظور براساس اطالعات ژنوم يستم هترولوگ استفاده مي شود. بديژن افكتور در س 3موقت

يك باند اختصاصي را در  PCRانجام شد. محصول  PCR، واكنش Fol-SIX1طراحي شد و به منظور جداسازي ژن  NcoIسايت آنزيمي 
 PSh10.2F/51-Rكلون شد و كلني هاي نوتركيب با استفاده از پرايمرهاي  pTG19در وكتور  PCRاندازه مورد نظر نشان داد. محصول 

تاييد شدند. جهت قطعه كلون شده با استفاده از الگوي هضم آنزيمي با  PCRشناسايي شدند. تعدادي از كلني ها با استفاده از واكنش كلني 
جفت باز توليد كرد كه مطابق با  1000و  3000ا جهت سنس دو باند حدود مشخص شد. سازه حاوي قطعه كلون شده ب DraIIIآنزيم 

كلون  pCAMBIA3301در ناحيه مشابه در وكتور جفتي  NcoI:: NcoI، قطعه pCaS1اندازه مورد انتظار بود. براي ساخت وكتور بياني 
 شود. يم

  Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ،يانيب وكتور افكتور، ژن ،يچوب آوند در ترشح ،Fol-SIX1: يديكل كلمات
  مقدمه

م، يكي از ينام يم Fomه به اختصار آن را ك Fusarium oxysporum f. sp. melonisبيماري زردي و پژمردگي آوندي ناشي از قارچ 
، )1( Fomف در جمعيت به دليل وجود ژنهاي مقاومت در ميزبان و نژادهاي مختل .)1( مي باشد Cucumis meloبيمارگرهاي مهم ارقام 

د ارقام مقاوم خواهد يو تول ياصالح يدر برنامه ها يژه ايت ويل هستند اهمينش دخكن برهميه در اك 4يتوركاف  ييئن هايپروت يشناسائ
 Fusariumمختلف قارج  يدر فرمهاي اختصاص Fol-SIX7و  Fol-SIX6، مانند  يتوركاف يهان ژنياز ا يداشت. همولوگ تعداد

oxysporum ين همولوگ ها در فرم اختصاصياز ا يلذا حضور تعداد ، )2( اند شده يشناسائ Fom يز مورد انتظار است. ژن هاين 
 يئن هاين پروتي. ا)3(شوند  يان مياه بيگ يه توسط قارچ در زمان توسعه در بافت آوندكنند يكد مكرا  ييئن هايپروت SIX يتوركاف

ن يان اي. در م)4(اه موثر باشند يا ناسازگار با گينش سازگار و كاه سبب در بروز برهميمقاومت گ ينش با ژن هاكقادرند در برهم يترشح
ند يكفا ميا يديلكنقش  ياه گوجه فرنگيو گ Fol يان فرم اختصاصينش مكجفت باز در برهم 854با طول  Fol-SIX1تور ژن كاف يژن ها

نش كاست و نقش آن در برهمنيز شناسايي شده F. oxysporium f. sp. conglutinans   (Foc). توالي مشابه اين ژن در فرم اختصاصي)3(
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 Fom يصفرم اختصانش كبرهم يالگوبا توجه به شباهت . )5(قرارگرفته است  يس مورد بررسيدوبسياه آرابيو گ ين فرم اختصاصيان ايم
ل ينش دخكن برهميدر ا يمشابه يتوركاف يرود ژن ها يم انتظار يبا ارقام مقاوم گوجه فرنگ Folان ينش مكبرهم يارقام ملون به الگو

. بر )6(است  يابيقابل رد Fomدر ژنوم  Fol-SIX1نشان داده است همولوگ ژن  يكوانفورماتيب يزهاير بر اساس آنالياخ يافته ايباشند. 
   .گردد يدفاع يخ هاسبب بروز پاس Cucumis melo Lاز ارقام  يدر بعض Fol-SIX1ن يرود پروتئ ين اساس انتظار ميا
 يتوال يجداسازبا   Fom قارچ  يملون و فرم اختصاصارقام ان ينش مكر برهمد Fol-SIX1ژن نقش  يبررس يين مطالعه با هدف نهايا
  انجام شد.آن  يانيژن و ساخت سازه بن ياننده كان يامل بك

  ها روش و مواد
است.  )گروه گياهپزشكي دانشگاه شيراز سميروارگانيكم كبان از شده هيته( F. Oxysporum f. sp. melonisمربوط به قارچ   FB27جدايه 
  جهت مراحل كلونينگ استفاده شد.   E. coliاز باكتري   DH5αسويه 

، MgCl2 ميلي موالر 2,5 ميكروليتري حاوي  10(به واكنش  FB27ژنومي جدايه  DNAنانوگرم از  50جهت تكثير توالي هدف، مقدار 
با  PSh51-F5پيكومول از آغازگرهاي اختصاصي  10X  PCR  (Parstous) ، 5تر بافر يروليكم يكو   dNTPs (Parstous)  روموالريكم 400

'A TCG CAA CTT AGT GTGC CAT GGGG-5-   با توالي R5-PSh51و  'C GCC CTA TAG CAT GC CAT GGCA-5-3'توالي  

) اضافه شد و برنامه حرارتي پس از بهينه GeNetBio, koreaپليمراز ( كت )، يك واحد آنزيمMacrogene, Korea(سنتز شده توسط  '3
درجه) و مرحله  72درجه و يك دقيقه در  61ثانيه در  30درجه،  94ثانيه در  45چرخه با ( 35درجه و  94دقيقه در  3كردن به صورت 

انجام گرديد.  (Eppendorf, Co. Germany)انت ييكلر گرادگراد با استفاده از دستگاه ترموسايدرجه سانت 72دقيقه در  5تكثير نهايي با 
) الكتروفورز گرديد و تصوير الگوي باندي تكثير Green viewer )Parstous رنگ   %10محصول واكنش در ژل آگارز يك درصد حاوي 

  با استفاده از دستگاه ژل داك تهيه شد.  شده از نمونه
هاي استفاده شد و روش كار براساس دستورالعمل كيت انجام شد. كلني pTG19-T (Vivantis, Malaysia)جهت كلونينگ از كيت 

انجام شد.  )PSh10.2-F/51-R1 )7با استفاده از آغازگرهاي  PCRد شدند. واكنش كلني ييتا PCRنوتركيب با استفاده از روش كلني 
ت ك) بر اساس دستورالعمل شرPlasmid DNA Isolation Kit, GeNet Bioت (كيب با استفاده از كينوتر يها يلنكد از ياستخراج پالسم

  ) انجام شد.DraIII )Thermo scientific-fermentasبا استفاده از آنزيم  pTG19تور كنگ جهت قطعه در ويلونكد ييسازنده انجام شد. تا
 بحث و نتايج

ژن و اطالعات  يز تواليشد. آنال يابيباز AJ608702ژن با رس شمار  كبانن ژن از يا يتوال Fol-SIX1ژن  ير و همسانه سازيثكبمنظور ت
ه وجود ندارد. ب يكد شونده آن دمين شناخته شده ا (CAE55866) ينپروتئ يدر توال واست  ياگزون يتوال فاقدن ژن يموجود نشان داد ا

مناسب  يميآنز يگاه هايابا درنظر گرفتن ج PSh51-F5/R5  ين ژن يك جفت آغازگر اختصاصي بنام هايا يانيمنظور ساخت سازه ب
ر خواهد بود يثكجفت باز پايين دست رمز خاتمه قابل ت 8جفت باز باالدست رمز آغازين تا  2ن ترتيب از يالف). بد- 1طراحي شد (شكل 
تكثير با طول قطعه قابل  NCBIگردد. براساس توالي ارائه شده بانك اطالعاتي  يبه آن اضافه م NCoI يم برشيگاه آنزيو عالوه بر آن جا

باند  كت PCRتروفورز محصول كجه اليجفت باز است. نت 875ژنومي،  DNAاستفاده از آغازگر اختصاصي طراحي شده از توالي 
  ب).- 1ه با اندازه مورد انتظار انطباق داشت (شكل كلوباز نشان داد كي 1را به اندازه حدود  ياختصاص
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                 a 

-psh51 ياختصاص يبا آغازگرها PCRمحصول  يتروفورزكاليالگوو)Aت آغازگرها (ي) و موقعFol-SIX1  )AJ608702ژن  يكشماتي: نما1شكل

FR5 )B .(1 افته از ژنوم قارچ، ير يثكت يو باند اختصاص يمنف نترلك بيترت به 2 وM1 ي: نشانگر وزن مولكولKb 

  
آنزيمي، در مرحله اول  يگاه هايگاه آنزيمي خاص، جهت اطمينان از عملكرد جايبا توجه به طراحي پرايمرهاي اختصاصي حاوي جا

)، bو  a -2كلون شد. با توجه به اينكه احتمال كلون شدن قطعه در دو جهت در وكتور وجود دارد (شكل pTGدر وكتور  PCRمحصول 
گاه يتور و در باالدست جاكو يگاه اتصال روي(جا PSh10.2-Fد نظر با استفاده از جفت آغازگر قطعه مور يحاو يها يلنكانتخاب 

) Bو  A - 2ل كسازه (ش يكشمات يه در نماكسنس قطعه) انجام شد. همانگونه  يگاه اتصال در رشته آنتي(جا PSh51-R1نگ) و يلونك
با استفاده از  يجفت باز 1000رود باند  يده باشد انتظار متور وارد شكح در ويه قطعه در جهت صحيكشود در صورت يمشاهده م
ه با كافته است ير يثكلوباز تكي 1در اندازه باالتر از  يباند 7و  6شماره  يلنكنشان داد در  PCR يلنكج ير شود. نتايثكفوق ت يآغازگرها

  ). c - 2ل كاندازه مورد انتظار انطباق دارد (ش
مورد  DraIIIم يهضم آنها با استفاده از آنز يد شده استخراج شد و الگوييتا يها يلنكد يب، پالسمكيرنان از صحت سازه نوتيبمنظور اطم

لون كح يه قطعه در جهت صحيكشود در صورت ي) مشاهده مbو  a -2ل كسازه ها (ش يكشمات يه نماكقرار گرفت. همانگونه  يبررس
د يهضم پالسم يجفت باز در الگو 890و  2980 يرود دو باند به اندازه ها يار مانتظ DraIII يميگاه آنزيت جايشده باشد با توجه به موقع

ه با ك)d -2ل كجفت باز مشاهده شد (ش 750و باالتر از  3000ه يسازه ساخته شده دو باند در ناح يميجه هضم آنزيمشاهده شود. در نت
  مورد انتظار انطباق داشت. يالگو
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 .آنزيمي هضم و PCRيكلنيآن با روش هاييدو تا،pTG-19در وكتورFol-SIX1ژن  ينگكلون يكشماتي: نما2شكل

a و bلون شده قطعه كب حاصل كيسازه نوتر يكشمات يب نماي: به ترتSIX1 سنس؛  يجهت سنس و آنت درcافت يد دريب حامل پالسمكينوتر يها يلنكد ي: تائ
و  6باند منطبق با جهت سنس؛  فاقد نوتركيب هاي كلني 5و 4، 3، 2 منفي؛ كنترل: PSh10.2-F/51-R1 )1 يمرهايده از پراجهت سنس با استفا در SIX1ننده ژن ك
د سازه ييتا جهت DraIII يمبا آنز يبنوترك يكلن يميهضم آنز يجه: نتd)؛ 1Kb يوزن مولكول نشانگر: Mبا جهت سنس،  يب نشاندهنده الگوكينوتر يلنك 7

pTS1-D1 )1ننده سازه كد ييب تاكينوتر يدپالسم  يمي: محصول هضم آنز2هضم نشده،  يدالسم: پpTS1-D1، M1 ي: نشانگر وزن مولكولKb(  
  

 :يسپاسگزار

بدين وسيله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه فردوسي و مديريت محترم پژوهشكده علوم گياهي كه فضاي آزمايشگاهي الزم جهت 
  نمودند صميمانه تشكر مي نماييم.اجراي اين تحقيق را مهيا 
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Abstract: 
SIX (secreted in xylem) genes have been reported from Fusarium oxysporum f. sp lycopersici (Fol), 
play critical roles in interaction of the fungus with Tomato plants. Recently some homologues of the 
SIX genes reported from other formae speciales of the fungus. This study planed to evaluate the 
potential roles of SIX1 in interaction between F. oxysporum f. sp. melonis with melon lines using the 
heterologous effector gene expression method. Based on the Fol genome data a specific primer pair 
with NcoI restriction sites was designed and PCR was performed to isolate the Fol-SIX1 gene. PCR 
product showed a unique band on the correct size. The product was cloned in pTG19 and recombinant 
colonies were screened using the PSh10.2F/51-R primers. Some of the colonies were confirmed by 
colony PCR. Orientation of cloned segment clarified using DraIII digestion pattern. The construct 
containing sense direction named produced two bands at approximately 3000 and 1000 bp which were 
on the expected size. To construct the expression vector pCaS1, the NcoI:: NcoI segment of will be 
subcloned in the same site in the pCAMBIA3301 binary vector. 
Key words: Fol-SIX1, Secreted in xylem, effector gene, expression vector, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. 

 


