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  گزارش كوتاه علمي

  شده از زنجرک  جداSpiroplasma citriد يه جديجدا

Circulifer haematocepsدر استان فارس    

  

NOVEL ISOLATE OF Spiroplasma citri FROM LEAFHOPPER 
Circulifer haematoceps FROM FARS PROVINCE  

  
 

   ۱ين تقود محسيو س ۲ي، محمد صالح۱زد پناهي، کرامت ا۱ خوانچه زرينام

  

   شناسي گياهي، به ترتيب دانشجوي سابق كارشناسي ارشد، استاد و دانشيار بيماري. ۱

  رازي دانشگاه شي،دانشکده کشاورز

   فارسيعيبع طبا و منيقات کشاورزيقحمرکز تشناسي گياهي   پژوهشي بيماريياراستاد. ۲

  

  انـد  گـروه تقـسيم شـده   پـنج  ژن اسـپيرالين بـه   RFLP و  براساس تحرک الکتروفورزي پروتئينSpiroplasma citriهاي جدايه

)Foissac et al. 1996 .( در اين گزارش دو جدايه جديدS. citriگذاري گـروه شـشم هـستند معرفـي      که واجدشرايط براي پايه  

اي زنجرک ناقل هنمونه). Salehi and Izadpanah 2002( در گياه کنجد گزارش شده بود S. citriپيش از اين آلودگي . گرددمي

)Salehi et al.1993 (ــه ــوده ب ــع  S. citriآل ــارس جم ــتان ف ــف اس ــاطق مختل ــدند از من ــوده . آوري ش ــل آل ــشرات ناق   ح

)Circulifer haematoceps (جهت انتقال  S. citri روي گياه پروانش )Catharanthus roseus (وجـود آلـودگي   . داري شدندنگه

ها و گياهاني که توسط زنجرک ناقل و در شرايط گلخانـه آلـوده شـده بودنـد بـا                    باغهاي گياهي جمع آوري شده  از        در نمونه 

جهـت  ) LD10)Lee and Davis 1984  محـيط .  تهيه شده بود تأييـد شـد  S. citriاستفاده از آنتي سرم محلي که بر عليه جدايه 

 F1R1  پليمراز بـا اسـتفاده از جفـت آغـازگر          واکنش زنجيره اي  . هاي آلوده مورد استفاده قرار گرفت     جداسازي بيمارگر از نمونه   

)TAATTTTAATAACATTTGCTT3´,-´5 3 5-GTTCTAAATAAGAAAAAGTTT- (     کنـد  که ژن اسپيرالين را تکثير مي

 ژن اسپيرالين نشان داد کـه اکثـر   RFLPآناليز . سازي وتعيين ترادف گرديد همسانهE. coli در باکتري PCRمحصول . انجام شد

از مـزارع   Circulifer haematocepsگيرند اما دو جدايه اسپيروپالسـما کـه از زنجـرک     در گروه يک قرار ميS. ctriهاي جدايه

 Acc. No. FJ755921 and(ژن اسپيرالين در هـر دو جدايـه   . کنجد جدا شده بودند با هيچ يک از اين پنج گروه تطابق نداشتند

FJ755922. ( درصد همولوژي با جدايه۹۳داراي  GII3اين در حالي اسـت  .  آمينو اسيد را داشت۲۴۴د و توانايي رمزگذاري بو

از طـرف ديگـر آنـاليز       . کننـد  آمينو اسيد را رمزگذاري مي     ۲۴۲ و جدايه گروه پنج      ۲۴۱هاي گروه يک تا چهار تعداد       که جدايه 

RFLP ژن اسپيرالين نشان داد که اين دو جدايه داراي يک جايگاه برشي اضافي با آنزيم  MboI   در موقعيت نوکلئوتيـد شـماره

اين نتايج با الکتروفورز پروتئين در ژل آکريل آميد مورد تاييـد            . باشدهاي برشي مي   به همراه تغيير در موقعيت ديگر جايگاه       ۴۵۶

 و kDa ۳۲  بوددر حالي که اندازه اين پروتئين در جدايه پالميرkDa۸/۲۲ اندازه پروتئين اسپيرالين در اين دو جدايه. قرار گرفت

  بنــابراين بــا توجــه بـــه    .  گــزارش شــده اســت   kDa ۵/۲۸- ۲۴هــاي يــک تــا چهــار     هــاي گــروه  در جدايــه 

  .قرار داد) گروه شش(توان در يک گروه جداگانه اين دو جدايه را مي) Foissac et al. 1996(هاي موجود داده

  


