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) يكي از مهمترين گياهان زراعي .Triticum aestivum Lگندم نان (
گيرد. مطالعات   هاي زيادي قرار مي اتوژنباشد كه در معرض پ در جهان مي

هاي  ها نشان داده است كه عالوه بر ژن قبلي در ارتباط با الگوي بيان ژن
هاي دفاعي ديگري  ها در گندم، ژناصلي ايجادكننده مقاومت به بيماري

يابد. در اين نيز تظاهر مي S-Like RNaseهاي ازجمله ژن كدكننده آنزيم
در مقابله با انواع  ،S-Like RNaseژن  سي الگوي بيانمنظور برر تحقيق به

هاي قارچي گندم، مطالعات بيوانفورماتيكي و آزمايشگاهي انجام  بيماري
آرايه با تيمار  ريز  شد. در مطالعات بيوانفورماتيكي چندين كتابخانه

هاي قارچي فوزاريوم، بادزدگي و زنگ نواري گندم بررسي شدند و   بيماري
زمان (صفر  8در  S-Like RNaseآزمايشگاهي سطح بيان ژن  در مطالعات

ترين روز) بعد از آلودگي با بيماري سپتوريوز برگي يكي از مخرب 6تا 
و حساس فالت با استفاده  Wangshuibaiهاي گندم در رقم مقاوم بيماري

گيري شد. نتايج اين تحقيق نشان داد  كمي اندازه نيمه RT-PCRاز روش 
هاي قارچي در ارقام مقاوم بسته  ژن در اثر آلودگي با بيماري كه بيان اين

ساعت اوليه بعد از آلودگي افزايش  24به نوع بيماري و رقم حداكثر در 
مقاومت عليه  ايجاد در ژن اين گفت توان به اين نتايج مي توجه يابد. بامي

ننده هاي اصلي ايجادكدارد و در كنار ژن سزاييبه هاي قارچي نقش بيماري
مقاومت باعث تشديد، حفظ و بهبود مقاومت خواهد شد. همچنين نتايج 

ژن، هويت ژن مربوطه را مورد  بالست نوكلئوتيدي توالي اين ژن در بانك
 قرار داد. تأييد

 
 S-Like RNase، Triticum ،هاي قارچي بيماري كليدي: هايواژه

aestivum، تظاهر ژن 

 

Bread wheat (Triticumaestivum) is one of the most 
important world food crops that are exposed to many 
pathogen. During the previous expression-profiling 
experiments, in addition to major resistant genes to disease in 
wheat, some defense-related genes such as S-Like RNase gene 
have been identified. Here to study expression pattern of this 
gene in several fungal wheat diseases, some bioinformatics 
and laboratory studied were performed. In bioinformatics 
studies, several microarray libraries infected with Fusarium, 
Spike blight and Stripe rust were considered. In laboratory 
experiments Septoria tritici bloth was studied. So the level of 
expression was measured at 8 time interval, from 0h to 6 days 
after inoculation by Mycosphaerella graminicola in 
Wangshuibai as a resistant wheat cultivar and Falat as a 
susceptible wheat cultivar by semi quantitative reverse 
transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR). The results 
show that the maximum expression of this gene, depending on 
types of disease and resistant cultivars, is obtained up to 24 
hours after the inoculation. Thus, according to this results it 
can be concluded that this gene plays an important role in 
resistance to diseases and ,along with the main gene, increase 
and maintain resistance to many fungal diseases in wheat. 
Also this gene was confirmed by Nucleotide Blast. 
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2Bمقدمه 

ترين م) يكي از مه.Triticum aestivum Lگندم نان (
هاي  باشد كه در معرض پاتوژن گياهان زراعي در جهان مي

هاي گيرد. بر اساس آمار منتشرشده، بيماري  زيادي قرار مي
 شوددرصد از توليدات گندم مي 35گياهي منجر به كاهش 

)Kia and Torabi,2008(ن در . دفاع گياه در برابر پاتوژ
هاي در گير در نتيجه خصوصيات دفاعي ساختاري و بيان ژن

باشد. مطالعات نشان داده است كه گياهان داراي مقاومت مي
طور اختصاصي  ه) هستند كه بRهاي مقاومت اختصاصي (ژن

) متناظر با آن است avrزاي ( پاتوژني را كه داراي ژن بيماري
اساس مطالعات  . بر)Agrios, 2005( كنندرا شناسايي مي

هاي موثر در ايجاد مقاومت به شده جهت شناسايي ژن انجام
نشان داده است  cDNA-AFLPها از طريق تكنيك بيماري

ژني، در طول  كه عالوه بر اين نوع مقاومت اختصاصي يا تك
يابد  ها افزايش ميپاسخ مقاومت گياه تظاهر تعداد زيادي از ژن

)Adhikari et al.,2007 ها در الگوي بيان اين ژن). تفاوت
در ارقام مقاوم و حساس پس از آلودگي با بيماري ممكن است 

هاي مقاومت به بيماري در گندم نقش اصلي را در مكانيزم
 داشته باشد.

هايي از جمله ژن S-Like RNaseژن كدكننده آنزيم 
باشد كه در اثر آلودگي گياه با بيماري به ميزان زيادي بيان مي

 S-Likeهاي شود. آنزيم عث ايجاد مقاومت ميشده و با
RNase باشند. گروهي از خانواده ريبونوكلئازهاي گياهي مي

ها هستند كه باند هاي ريبونوكلئاز گروهي از آنزيمآنزيم
ها در دهند. اين پروتئينبرش مي RNAاستر را در فسفودي

باشند. داراي نقش كليدي مي RNAهاي بلوغ انواع مولكول
 T2هاي ريبونوكلئاز، خانواده هاي آنزيمي از زيرگروهيك
ها از قارچ جداسازي شدند ولي بعد از باشند. ابتدا اين آنزيم مي

وسيعي از موجودات يافت شدند. در شرايط  دامنهآن در 
شناخته  S-RNaseصورت  ها بهآزمايشگاهي نقش اين آنزيم

 ها درBariola et al., 1999 .(S-RNaseشده است (
گياهي  خانوادهفرآيند خودناسازگاري گامتوفيتي در حداقل سه 

ها در ). تراوش اين آنزيمHua et al., 2008دخالت دارند (
كند مشابه جلوگيري مي sخامه از رشد دانه گرده حاوي آلل 

)Clarke and Newbigin, 1993 گروه ديگري از .(
 S-Like، به نام T2ريبونوكلئازهاي گياهي در خانواده 

RNase  خوانده شده است. اگر چه وزن مولكولي اين
شباهت دارد اما از لحاظ ساختار،  S-RNaseها با پروتئين

متفاوتند. مشخص شده است كه  S-RNaseبيان و فعاليت با 

باشند و در خود ناسازگاري دخيل نمي فرايندها در اين آنزيم
 ,.Bariola et al)شوندگياهان خودسازگار نيز بيان مي

ها فقط كه بيان آن S-RNaseهاي بر خالف آنزيم .(1999
در  S-Like RNaseهاي باشد، آنزيممحدود به خامه مي

هاي گياهي و تحت تحريكات محيطي بيان همه اندام
 S-Like). عملكرد Bariola et al., 1999شوند ( مي

RNase  در دو مسير فيزيولوژيكي گزارش شده است: الف) در
واسطه چرخش مجدد فسفات معدني در طي  تغذيه كه به

باشد و ب) در طي پيري يا ديگر مراحل كمبود فسفات مي
ها رشدي شامل مرگ سلولي و دفاع در برابر پاتوژن

)Deshpande and Shankar, 2002 مشخص شده .(
ناحيه  5داراي  S-Like RNaseو  S-RNaseاست كه 

باشند. دو ناحيه مي C1-C5نام  اي بهالعاده محافظت شدهفوق
C2  وC3  مكان هيستيدين فعال هستند كه  3تا  2داراي

 Hillwig et)ها الزم است براي فعاليت كاتاليكي اين آنزيم
al., 2010)هاي . آنزيمS-Like RNase  داراي يك ناحيه

دهندگي  نيز هستند كه اين ناحيه پتانسيل شكاف Nانتهايي 
كند كه اين مي تأييدآميد  آكريل باال دارد. آناليزهاي ژل پلي

 Hugot et)باشند كيلودالتون مي 22ها داراي وزن پروتئين
al., 2002) . 

بيماري در اين تحقيق نقش اين ژن در ايجاد مقاومت به 
ترين عنوان مخرب به نواري بادزدگي و زنگ ،سپتوريوز برگي

 هاي گندم مورد بررسي قرار گرفت. بيماري
 

3Bهامواد و روش 
5Bات بيوانفورماتيكيمطالع 

جهت بررسي تظاهر ژن در شرايط تنش زنده ابتدا 
هاي ريزآرايه مربوط به بررسي مقاومت گندم  داده  ي ها كتابخانه

 قارچي از سايت  بيماري نان نسبت به
www.ncbi.nlm.nih.gov  قسمتGEO DataSet  با

 :GEO accession)  كتابخانه اول دانلود شد. Cellپسوند 
GSE43706) دو گندم مقاوم  هاي آزمايشي مربوط به داده

)EM0040 و () (EM0168 و گندم حساس)Superb (
 Fusarium graminearum توكسين قارچآلوده شده با 

 24و  8، 3زماني  تيماردر سه  )DON(داكسي نيوالنول 
سه تكرار به همراه نمونه شاهد در  ساعت پس از آلودگي در

 :GEO accession)دوم   انهكتابخ هر تيمار زماني بود.
GSE43706) دو گونه گندم هاي آزمايشي مربوط به  داده

آلوده  )NIL Sو گندم حساس (NIL2) ( ) وNIL1مقاوم (
 IFA-65سويه  Fusarium graminearumقارچ شده با 
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ساعت  72و  24 ،8زماني  تيماردر سه  عامل بيماري بادزدگي
مونه شاهد در هر تيمار سه تكرار به همراه ن پس از آلودگي در

 :GEO accession)  كتابخانه سوم زماني بود.
GSE31753) دو گندم مقاوم هاي آزمايشي مربوط به  داده

)Yr5) و حساس (S yr5 ( و  24، 12، 6زماني  تيماردر چهار
 Puccinia striiformisساعت پس از آلودگي به  48

نمونه شاهد سه تكرار به همراه  ) دربيماري زنگ نواري(عامل 
 در هر تيمار زماني بود.

هاي خام هاي آماري داده منظور بررسي بعد به  در مرحله
 Expression Consoleافزار  آرايه با استفاده از نرم ريز

 .Flexarray (verافزار سازي شدند و با استفاده از نرمنرمال
مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. در اين  (1.6.2

 05/0 كمتر از p-valueدر  t-testا كمك آزمون برررسي ب
هاي مختلف نسبت  هايي كه در مقابله با بيماري در زمان ژن

به تيمار كنترل افزايش بيان داشتند مشخص شدند. با استفاده 
 گندم  آرايه هاي ريز در چيپ S-LikeRNaseست از پروب

(Ta.30631.1.S1_at) هاي افزايش بيان  از ميان ژن
هاي   در كتابخانه S-Like RNaseگوي بياني ژن داشته ال

 فوق بررسي و نمودار آن رسم شد.
6Bمطالعات آزمايشگاهي 

هاي فالت و  در اين تحقيق از دو رقم گندم، با نام
ترتيب نسبت به بيماري سپتوريوز برگي  ونگشوباي كه به

باشند استفاده شد. جهت ايجاد آلودگي از حساس و مقاوم مي
 .استفاده شد M. graminicolaقارچ  .SA852-2ايزوله 

 PDA )Potatoهاي قارچ روي محيط كشت  ابتدا ايزوله
Dextrose Agarروز در  5مدت  ) كشت داده شده و به

در زير المپ فلورسنت نگهداري شدند.  ºC 22-18دماي 
هاي رشد كرده به داخل محيط كشت مايع  سپس ميسليوم

YGA )Yeast Glucose Agarند. محيط ) منتقل شد
 ºC18 دور در دقيقه) در دماي 30كشت مايع روي شيكر (

روز گذاشته شد. بعد از اين مدت كه قارچ خوب رشد  5مدت  به
صورت كج روي  ههاي حاوي محيط كشت مايع ب كرد، فالسك

ساعت گذاشته شدند تا اسپورهاي  3-5مدت  هاي فلزي به پايه
اسپورهاي قارچ رسوب كنند. سپس فاز مايع خالي شده و 

رسوب كرده در آب مقطر حل شده و با استفاده از الم 
ها تعيين  هموسايتومتر در زير ميكروسكوپ ميزان غلظت قارچ

در نظر گرفته  2×106گرديد. غلظت نهايي براي اسپورپاشي 
شد. پس از آنكه سوسپانسيون قارچ به غلظت موردنظر رسانده 

اضافه  20وين قطره ت 10شد، به هر ليتر از سوسپانسيون، 

ها روي ماندن آن گرديد كه باعث چسبندگي اسپورها و باقي
شود. اسپورپاشي بوسيله اسپري  برگ در هنگام اسپورپاشي مي

ساعت  72مدت  دستي انجام شد. بعد از اسپورپاشي، گياهان به
هاي پالستيكي جهت تامين رطوبت قرار  در داخل پاكت

 72پوشيده شد. بعد از  ها با پالستيك سياهگرفتند و روي آن
ساعت گياهان از پالستيك خارج شده و در گلخانه با شرايط 

 16% و حداقل 90-95و رطوبت نسبي  ºC26-22دمايي
از گياهان آلوده و شاهد دو  ساعت روشنايي در روز قرار گرفتند.

، 6، 3، 0هاي هاي برگي در زمانرقم حساس و مقاوم نمونه
روز پس از آلودگي و هر كدام  6ساعت و  72 و 48 ،24، 12

 در سه تكرار گرفته شد و بعد از قرارگرفتن درون فويل سريعاً
براي  -ºC 80وسيله ازت مايع منجمد گرديد و به فريزر هب

 انتقال يافت.  RNAاستخراج 
گرم از نمونه  ميلي 100، حدود RNAمنظور استخراج  به

چيني به كمك نيتروژن مايع در هاون  شده به  گياهي منجمد
ليتري انتقال يافت.  ميلي 2خوبي سائيده شده و به تيوپ 

 RNeasy Mini Kitبا استفاده از كيت  RNAاستخراج 
) انجام شد. تعيين كميت QIAGEN )#74903از شركت 

RNA  استخراج شده با استفاده از روش اسپكتروفتومتري
ورز ها از روش الكتروفمنظور تعيين كيفيت نمونه انجام شد و به

استفاده گرديد.  MOPS 1x درصد در بافر 3/1ژل آگارز 
شده از برگ در شكل  استخراج RNAاي از الكتروفورز نمونه

دهنده  نشان s28و  s18آورده شده است. تفكيك باندهاي  1
 باشد.مي RNAكيفيت خوب 

 

 
شده از برگ بر  استخراج RNAاي از الكتروفورز نمونه -1شكل 

 درصد 3/1روي ژل آگارز 
 

-Viva 2با استفاده از كيت cDNAسنتز رشته اول
steps RT-PCR Kit with M-MuLV RT/Taq 

DNA Polymerase )#RTPL12 ساخت شركت (
Vivantis  و برطبق دستورالعمل آن شركت انجام شد. براي
استخراج شده مورد استفاده  RNA ميكروگرم1اين منظور 
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منظور آناليز  بهكمي نيمه RT-PCRقرار گرفت. از واكنش 
روزه پس از  6در دوره  s-Like RNaseالگوي بيان ژن 

 1، از RT-PCRمنظور انجام واكنش به آلودگي استفاده شد.
سنتز شده و آغازگرهاي مربوط به ژن  cDNAميكروليتر 

) استفاده گرديد. 1هدف و ژن كنترل داخلي اكتين (جدول 
نابع مورد بررسي الزم به ذكر است اين آغازگرها با توجه به م

حاوي  20µlدر حجم نهايي  PCRانتخاب شدند. واكنش 

 Taq، يك واحد 1x (PCR، 200µM dNTPبافر (
از هر كدام ازآغازگرها، انجام گرفت.  0.4µMمراز و  پلي

 ºC94 ،30دقيقه در دماي  PCR ،3شرايط دمايي براي تكثير 
ه هر ثانيه در دماي اتصال مربوط ب ºC94 ،30ثانيه در دماي 
و سپس نگهداري در دماي  ºC72دقيقه در  1جفت آغازگر، 

ºC10 .بود 

 
 و ژن اكتين مورد استفاده S-Like RNaseمربوط به ژن  هاي رفت و برگشتتوالي آغازگر -1 جدول

 رديف نام ژن رفت آغازگر برگشت آغازگر محصول منبع
)Adhikari et al., 2007( 430 TGTCCTACGCCGAAGCATTC ATTCGCTTGAACGCAACTCA S-Like 

RNase 
1 

)Ji et al., 2011( 200 GCTTCTCCTTGATGTCCCTTA GCCGTGCTTTCCCTCTATG Actin 2 
 

بر روي ژل  PCR، فراورده PCRپس از اتمام واكنش 
از  الكتروفورز شد. و نهايتاً x TBE5/0درصد با بافر5/1آگارز 

-UVبا استفاده از دستگاه  UVژل زير نور 
transiluminator  عكس گرفته شد. سپس با استفاده از

 ,Image J )ImageJ software; Rasbandافزار  نرم
)، ميزان بيان هر ژن كمي گرديد و هر نمونه با توجه به 2011

دست آمده براي  هاكتين خود نسبي شد و سپس ميزان عددي ب
هر دو حالت كنترل و تنش ارقام نسبت كنترل رقم حساس 

گين بيان هر ژن با استفاده از سه تكرار نسبي شدند و ميان
منظور  دو طرفه به t-testبيولوژيك محاسبه گرديد. آزمون

 دار بين تيمارها استفاده گرديد. هاي معني بررسي اختالف
قطعه تكثيرشده  S-Like RNaseژن  تأييدمنظور  به

وسيله جفت آغازگر مربوطه در رقم فالت و ونگشوبايي،  هب
كلون گرديد و پس از تعيين توالي، اين  E.coliداخل باكتري 

بالست شد. به اين منظور ابتدا  NCBIقطعه در سايت 
ساخت  PCR Clean-up kitتوسط كيت  PCRفراورده 
سازي شد و ) خالصVivantis )#GF-PC-050شركت 

 CloneJET PCR Cloning kitسپس با استفاده از كيت 
)#k1231ر به داخل ) ساخت شركت فرمنتاز قطعه موردنظ

كلون گرديد. سپس وكتور درون باكتري  pJET1.2وكتور 
E.coli سويه DH5α  انتقال داده شد و پس از انتخاب

هاي تراريخته، استخراج پالزميد با استفاده از كيت كلوني
-Vivantis )#GF-PLاستخراج پالزميد ساخت شركت 

 ) انجام شد.050
 

4Bنتايج و بحث 
در  S-Like Rnaseالگوي بيان ژن  بررسي

 بادزدگيهاي  آرايه گندم مربوط به بيماري هاي ريز كتابخانه
) بيانگر 4و زنگ نواري گندم (شكل  )3و  2هاي (شكل

ي آلودگي در ارقام  ساعت اوليه 24افزايش بيان اين ژن در 
مقاوم نسبت به ارقام حساس است. زمان بروز حداكثر ميزان 

در  يماري متفاوت بود.بيان در ارقام مختلف و بسته به نوع ب
ارقام مقاوم در  (عامل بيماري بادزدگي) مقابله با سم فوزاريوم

 ساعت پس از آلودگي بيشترين بيان ژن  8زمان 
S-Like Rnase  را نشان دادند، اين در حالي است كه رقم

دهد و  حساس در اين زمان كمترين ميزان بيان را نشان مي
 رسد به اوج مي 24 بيان اين ژن در رقم حساس در زمان

 ).2 (شكل
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  Superb وگندم حساس EM0168 و EM040در دو گندم مقاوم  s-Like RNaseالگوي بياني ژن  -2شكل 
 DON)توكسين قارچ فوزاريوم ( پس از تيمار با

 
 
 

 24در رابطه با بيماري بادزدگي ارقام حساس در زمان 
ود نشان ساعت پس از آلودگي بيشترين ميزان بيان را از خ

دهند. اين در حالي است كه بيان اين ژن در رقم حساس  مي
يابد و حتي ميزان آن نسبت  اين زمان به شدت كاهش مي در

 ).3(شكل شود شاهد نيز كمتر مي  به نمونه

 در مقابله با  S-Like Rnaseنمودار بيان ژن 
  كي يبيان اين ژن ط دهد بيماري زنگ نواري نشان مي

  ارقام در و داشته كاهش بعد و انيب شيافزا اول روز
 ت اس داشته كاهش اول روز كي يساس طح

 ).4(شكل
 

 
 ) NIL S) و گندم حساس (NIL2و  NIL1در دو گندم مقاوم ( s-Like RNaseالگوي بياني ژن  -3شكل 

 graminearum Fusariumپس از تيمار با 
 

 
 Puccinia striiformisپس از تيمار با ) S yr5( ) و گندم حساسYr5( در گندم مقاوم s-Like RNaseالگوي بياني ژن  -4 شكل

 
در مطالعات آزمايشگاهي الگوي بيان ژن كدكننده آنزيم 

S-Like RNase،  روزه پس از آلودگي با 6در طي دوره 
بيماري سپتوريوز برگي در دو رقم حساس فالت و مقاوم  عامل

لگوي بياني ژن ونگشوبايي مورد بررسي قرار گرفت. بررسي ا
S-Like RNase دهد كه بيان اين ژن در اثر نشان مي

روزه پس از  6آلودگي با بيماري سپتوريوز برگي در طي دوره 
ديده  5شكل  طور كه در يابد. همانآلودگي افزايش مي

 3در رقم فالت تا زمان  S-Like RNaseشود، بيان ژن  مي
بت به حالت داري نسروز پس از آلودگي هيچ افزايش معني

برابر نسبت به حالت  3 كنترل نداشته ولي در اين زمان تقريباً
) يافته است. با توجه به p≤0.05داري (كنترل افزايش معني

 24تا  6نمودار، بيان اين ژن در رقم مقاوم در فاصله زماني 

باال  ساعت پس از آلودگي در هر دو حالت كنترل و تنش نسبتاً
) با رقم حساس دارد p≤0.05داري (باشد و اختالف معني مي

ساعت  12تر از رقم حساس و در زمان و بيان اين ژن سريع
برابر افزايش يافته و در  2پس از آلودگي در اثر تنش بيماري 

داري با حالت كنترل % داراي اختالف معني5سطح احتمال 
ها در باشد. در مطالعات مختلف مشخص شده كه اين آنزيممي

ثري دارند. ؤهاي مختلف نقش ممت عليه بيماريايجاد مقاو
)، گزارش كردند كه بيان 1992و همكاران ( Leeنخستين بار 

ها ها در تخمدان باعث ايجاد مقاومت عليه پاتوژناين آنزيم
شود. همچنين گزارش شده است كه در گياه تنباكو ژن مي

RNase NW  در اثر آلودگي با بيماري ويروس موزاييك
 RNase Rkl) و ژن Kurata and Kariu, 2002تنباكو (
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 Ohno and)در اثر آلودگي با بيماري ويروس موزاييك خيار 
Ehara, 2005) شود. و طي به ميزان زيادي بيان مي

) انجام شد 1997و همكاران ( Galianaاي كه توسط  مطالعه
در هنگام  S-Like RNaseنيز مشخص گرديد كه بيان ژن 

به ميزان زيادي  Phytophthora parasiticaآلودگي با 
) در 2002و همكاران ( Hugotهمچنين  يابد.افزايش مي

توانند از  ها ميشرايط آزمايشگاهي نشان دادند كه اين آنزيم
 Phytophthoraهاي دو قارچ شدن هيف طويل

parasitica  وFusarium oxysporum  جلوگيري كنند
) 2007همكاران ( و Adhikariاي كه توسط بر اساس مطالعه

صورت گرفت نيز  S-Like RNaseبر روي الگوي بيان ژن 
 3در  W7985مشخص گرديد كه بيان اين ژن در رقم مقاوم 

روز پس از آلودگي با بيماري سپتوريوز برگي افزايش يافته و 
كه ميزان بيان آن در دو  رسد در حاليبه حداكثر ميزان خود مي

هي نشان نداده است. نقش رقم حساس هيچ افزايش قابل توج
هاي اين ژن در ايجاد مقاومت در گياه در برابر ديگر استرس

اي كه طور مثال طي مطالعه محيطي نيز اثبات شده است: به
صورت گرفت مشخص  )1982( و همكاران Farkasتوسط 

يابد. افزايش مي ها در اثر زخم سريعاًشد كه فعاليت اين آنزيم
و همكاران  Tylorكه توسط اي همچنين طبق مطالعه

) صورت گرفت نيز 1994و همكاران ( Bariola) و 1993(
 Arabidopsisها در سه گياه مشخص شد كه اين آنزيم

thaliana،Lycopersicum esculentum  وNicotina 
alata  در طي پيري گياه و در اثر كمبود فسفات بيان

نشان  ) نيز2002و همكاران ( Salekdehشوند. همچنين  مي
در برنج  S-Like RNaseدادند كه بيان ژن كدكننده آنزيم 

يافته و باعث  افزايشدر اثر تنش خشكي به ميزان زيادي 
 ايجاد مقاومت خواهد شد. 

 

 
 روزه  6در دو رقم حساس (فالت) و مقاوم (ونگشوباي) در طي دوره  S-Like RNaseالگوي بيان ژن  -5شكل 

 توريوز برگي گندمپس از آلودگي با بيماري سپ
 
 

 افزايش بيان ژن  تأييددر اين تحقيق پس از بررسي و 
S-Like RNase، وسيله جفت پرايمر  هقطعه تكثيرشده ب

يابي با استفاده از سايت داخل پالزميد كلون شد و پس از توالي
NCBI شده  بالست نوكلئوتيدي انجام گرفت. توالي ژن كلون

در  S-Like RNaseلي ژن آورده شده است. توا 2جدول  در
هر دو رقم فالت و ونگشوباي با توالي گزارش شده براي ژن 

S-LikeRNase جو ( موجود در گياهrsh1با شماره دسترسي ( 
)AF182197.1 باشد. % داراي شباهت مي67) به ميزان 

در دو رقم  S-Like RNaseاين مقايسه بيان ژن  بنابر
دهد كه ميزان بيان حساس و مقاوم در اين تحقيق نشان مي

 ساعت پس از 24تا  6اين ژن در رقم مقاوم در فاصله زماني 
 در  است.  حساس  رقم  از  باالتر  زيادي  ميزان  به  آلودگي 
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 پس از حذف توالي پالسميد S-Like RNaseتوالي نوكلئوتيدي مربوط به ژن  -2 جدول
 شباهت دو رقم (%) توالي نوكلئوتيدي نمونه

S-Like RNase-Falat TTGTCCTACGCCGAAGCATTCGAGATGGCCGGCGCCGCCATGG
GATACTGAGCTGCAGCTGCAGATCGGTAGCCGGTCGGGCCCTT
GACCGGTCTCGTCTTGTGAGTTGCGTTCAAGCGAAT 

 
99/2 

S-Like RNase-Wangshuibai TTGTCCTACGCCGAAGCATTCGAGATGGCCGGCGCCGCCATGG
GATACTGAGCTGCAGCTGCAGATCGGTAGCCGGTCGGGCCCTT
GACCGGTCTCGTCTTGTGAGTTGCGTTCAAGCGAATT 

 
 

در گياه  S-Like RNaseهاي واقع توليد و تجمع پروتئين
قارچ عامل بيماري، از  RNA تواند از طريق تجزيهمقاوم مي

پيشروي و گسترش قارچ درون گياه جلوگيري و باعث ايجاد 
اين سطح  ). عالوه برBariola et al.,1999مقاومت گردد (

ژن در رقم مقاوم در اثر بيماري سپتوريوز برگي  بيان اين
 يابد و بر اين تر افزايش مينسبت به حالت كنترل سريع

 رود نه تنها باالبودن سطح بيان ژن اساس تصور مي

S-Like RNase  دارد بلكه زمان القاء  تأثيردر ايجاد مقاومت
وجه به باشد. بنابراين با تبيان نيز از اهميت بااليي برخوردار مي

توان چنين نتيجه نتايج اين تحقيق و تحقيقات مشابه مي
هاي اصلي ايجاد كننده تواند در كنار ژنگرفت كه اين ژن مي

)، باعث تشديد، حفظ و بهبود مقاومت در گندم STBمقاومت (
  ها از جمله بيماري سپتوريوز برگيدر مقابله با بيماري

 شوند.
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