نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي)

Journal of Plant Protection
Vol. 34, No. 2, Summer 2020, P. 145-152

جلد  ،34شماره  ،2تابستان  ،1399ص145-152 .

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی کارایی روشهای مختلف استخراج آر.ان.آ در شناسایی ویروس موزاییک کدو
()Squash mosaic virus
محدثه گرامی نوقابی -1محسن مهرور -*2محمد زکی
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چکیده
تخریب اسید نوکلئیک در طی فرآیند استخراج آن از بافت گیاهی و نیز وجود مواد بازدارنده از عمدهترین معضالت خالصسازی ژنوم ویررو هرای
گیاهی است .به منظور ردیابی موثر ویرو موزاییک کدو از بافت خربزه از مزارع آلوده ،چهار روش مختلف استخراج  RNAبا یکدیگر مقایسره و روش
استخراج اسیدنوکلئیک از این گیاه بهینه شد .کیفیت اسیدنوکلئیک استخراج شده به وسیله آزمون زنجیرهای پلیمراز با نسخهبرداری معکو و به کمک
دو جفت آغازگر متفاوت تعیین شد .در بین روشهای استخراج تفاوت چشمگیری وجود داشت به نحویکه بعضی از روشها قادر به ردیرابی ویررو از
بافت گیاهی نبودند .در بین روشهای مورد مقایسه ،روش استخراج  dsRNAبا سلولز به علت خالصسازی انحصاری اسیدنوکلئیک ویروسری از بافرت
گیاه ،بیشترین و بهترین اسیدنوکلئیک را در پی داشت و ردیابی ویرو در اغلب نمونهها را ممکن مینمود.
واژههای کلیدی :استخراج اسید نوکلئیک ،مقایسه ،ویرو

مقدمه

موزاییک کدو

1

حدود  35ویرو از روی کدوئیان در ایران گزارش شده است که
تعداد زیادی از آنها ایجاد بیماریهای مهمی در کدوئیان مینمایند و
اکثرا دارای دامنه میزبانی وسیعی هستند ( 2و  .)18در میران ویررو
های خسارتزای کدوئیان ،در سالهای اخیر ویررو موزاییرک کردو
)  )Squash mosaic virus, SqMVبه دلیل گستردگی وسیع ،چنین
به نظر میرسد که روی کمیرت و کیفیرت محصروتت تراثیر مهمری
گذاشته و عمال بازارپسندی آنها را کاهش داده است ( 3و .)14
آزمون سرولوژی اتیزا  ELISAیکی از عمومیتررین روشهرای
در شناسایی ویرو های گیاهی است ( )16اما عواملی مانند هزینره و
زمان بر بودن آزمون ،امکان اتصال غیر اختصاصی آنتیسرم با آنزیمها
و پروتئینهای نامربوط و عدم انعطافپذیری آنتیسرمهای تولیردی از
آزمونی به آزمون دیگر سبب شده است ترا کرارایی و محبوبیرت ایرن
روش تا حد زیادی تحت تراثیر قررار گیررد ( )20بنرابراین روشهرای
مبتنی بر ژنوم مورد استفاده گستردهتر قرار گرفت .با توجه به این کره
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشجوی دکتری بیماریشناسی گیاهی و دانشیاران گروه گیراه
پزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: mehrvar@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jpp.v34i2.72088

روش مولکررولی  RT-PCRکارآمرردترین و مرروثرترین روش برررای
شناسایی ویرو های  RNAدار است ) 8 ،5و  ،)13لذا استخراج ژنوم
از گیاه به عنوان اولین قردم در آزمرون مولکرولی از اهمیرت ویر های
برخوردار است به طوریکه در این ویرو ها ،استخراج ژنوم با کیفیت
مناسب ،تزمه موفقیت در کاربرد روشهای مولکولی مانند RT-PCR
است (.)7
اتصال  RNAاستخراج شده به پلی ساکاریدها و مواد فنلی موجود
در رسوب موجب ناپایداری آن و عدم موفقیت در آزمایشهرای پرایین
دست از جمله  RT-PCRمیشود (.)19
 RNAویروسی  SqMVاولین بار توسط  Hebertو همکاران بره
وسرریله روش پلرریاترریلن گلیکررول اسررتخراج شررد ( ،)12بعررد از آن
 Haudenshieldروش مبتنی بر فنول-کلروفرم را برای این ویررو
به کار برد (.)11
در سال  Kammen1967در تحقیقات خود متوجه شرد کره روش
استخراج آر .ان.آ ویرو های چند وجهری از جملره ویررو SqMV
که مبتنی بر فنول و کلروفرم است ،منجر بره تخریرب بخرشهرای از
ژنوم میشود و لذا این روش را برای استخراج این گرروه ویررو هرا
مناسب ندانست (.)23
همچنین پیشنهاد شده است که برای استخراج ژنوم کومروویرو
ها روشی استفاده شود که بافر آن دارای  pH=6باشد ،چررا کره ایرن
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شرایط از تجمع مواد قهوهای بازدارنده جلوگیری میکند و نیز توصریه
شده است که کلیه مراحل به سرعت انجام شود تا چسبندگی ویررو
به حداقل برسد (.)24
ویرو موزائیرک کرردو ) (SqMVیکرری از اعضررای جررن
 Comovirusو خررررانواده  Secoviridaeو زیرررر خرررانواده
 Comovirinaeاست که توسط برذر ،سوسرک و بصرورت مکرانیکی
منتقل شده ،باعث ایجاد بیماریهای مهمی در دامنه وسیعی از گیاهان
جن  Cucurbitaو  Cucumisمیشود .ایرن ویررو دارای ژنروم
 RNAتک رشتهای دوقسمتی اسرت کره هرر کردام درون پرروتئین
پوششی جداگانرهای قرار میگیرنرد ( 6و .)10
با توجه به اهمیت باتی کیفیت اسید نوکلئیک استخراج شرده در
انجام آزمونهای مولکولی ،در این پ وهش ما اقدام به مقایسه چندین
روش متداول استخراج  RNAویروسی برای دسرتیابی بره بهتررین و
کارآمدترین روش کردیم .بدین منظرور چهرار روش مختلرف دو نروع
متفاوت کیت تجاری استخراج  ،RNAاسرتفاده از تریرازول ،اسرتخراج
 dsRNAو روش استخراج با  CTABرا از لحاظ کارایی و موفقیت در
آزمون  RT-PCRمورد مقایسه قرار دادیم.

مواد و روشها
در طی بهار و تابستان سال  1396از مزارع کشت خربزه خراسران
جنوبی و رضوی تعداد  25نمونه گیاهی مشکوک با عالیم آلودگی بره
 SqMVجمعآوری و به آزمایشگاه منتقل شدند.
استخراج  RNAکل

 RNAکل از برگهرای دارای عالیرم آلرودگی ،بره چهرار روش
مختلف خالصسازی شد.
 -1استفاده از کیتهای تجاری استخراج RNA
در این روش ما از دو کیت متفاوت شامل کیت Column RNA
 Isolation Kit-Iساخت شرکت دنازیست آسیا مطابق با دستورالعمل
شرکت سازنده و هم چنین کیت تجاری  RNeasy Mini Kitسراخت
شرررکت  Qiagenنیررز مطررابق بررا دسررتورالعمل مربوطرره  RNAکررل
استخراج شد.
 -2روش CTAB
برای این منظور مطرابق برا روش ژانر و همکراران (RNA )4
برگهای مشکوک به آلودگی استخراج شدند.
 -3روش GIT
در این روش محلولی مشابه  Trizolدر آزمایشگاه تهیه شد .برای
این منظور  %38فنول اسریدی 0.8 ،مرول گوانیردین تیوسریانات0.4 ،
موتر آمونیوم تیوسیانات 0.1 ،موتر استات سدیم و  %5گلیسررول در
یک لیترر در آب مخلروط شرده و پر از همگرن شردن مخلروط در

استخراج اسید نوکلئیک استفاده شد.
مقدار  0.5گرم از بافت گیاهی با استفاده از ازت مایع پودر شد و 2
میلیلیتر تریازول به آن افزوده و ورتک گردید .مخلوط حاصل بررای
 5دقیقه در  7000دور در دقیقره سرانتریفوژ شرده و بره رونشرین 0.1
حجم استات آمونیوم و  0.8حجم ایزوپروپانول اضافه شرد و بررای 30
دقیقه در  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپ لولهها بررای 15
دقیقه در  13000دور در دقیقه سانتریفوژ شد و رسوب حاصل پر از
شستشو با الکل  70درصد در  30میکرولیتر بافر  TEحل شد (.)9
 -4استخراج dsRNA
مطابق روش پیشنهادی  Khankhumو همکاران کره مبتنری برر
استفاده از سلولز میباشد ،اقردام بره بهررهگیرری از ایرن روش بررای
استخراج ویرو  SqMVکردیم .بدین منظور مقدار  0.5گررم بافرت
گیاهی را در ازت مایع پودر کرده و سرپ در برافری شرامل ترری ،
 EDTAو نمک حرل کررده و  500میکرولیترر فنرول %101 SDS ،و
بنتونیررت  %2برره محلررول افررزوده و برررای  3دقیقرره در rpm10000
سانتریفیوژ کردیم .پ از این مرحله فراز رونشرین را بره میکروتیروب
جدید انتقال داده و در نهایت با افزودن  100میلیگررم سرلولز (سرلولز
 C013شرکت  RNA )Sigmaهای دو رشتهای را خالصسازی کرده
و پ از طی کردن مراحل شست و شرو برا الکرل  70درصرد ،در 30
میکرولیتر از بافر  TEحل شدند (.)15
بهینهسازی آرتی-پیسیآر ()RT-PCR
برای سنتز رشته  DNAمکمرل ( 3 )cDNAمیکرولیترر از آر.ان.آ
استخراج شده با  2میکرولیتر آغازگر اختصاصری ( )S1-Rو ( )S2-Rو
 9.5میکرولیتر آب دیونیزه مخلوط و میکروتیوب در دمرای  60درجره
سانتیگراد به مدت  10دقیقه قرار داده شد .سپ  2میکرولیتر مخلوط
 4 ،dNTPsمیکرولیتر بافر  5xواکنش و  0.5میکرولیتر آنرزیم نسرخه
بردار معکرو ( )MMuLV-Reverse Transcriptaseبره مخلروط
اضافه گردیده و میکروتیوب به مردت  1سراعت در دمرای  42درجره
سانتیگراد ترموسایکلر قرار گرفت .برای  RNAاستخرج شده به روش
سلولز ،پیش از این مرحله اسید نوکلئیک به مردت  5دقیقره در دمرای
 95درجه سانتیگراد قرار داده شد تا دو رشته  RNAاز هم جدا شده و
برای واکنش آماده گردد (.)15
واکنش زنجیرهای پلیمرراز برا اسرتفاده از دو جفرت آغازگرهرای
اختصاصی (( )22جدول  )1برای تکثیر بخشهایی از ژن پلی پروتئین
 RNAاول ژنومی و نیز ژن پوشش پروتئینی در  RNAدوم ویروسری
انجام شد .حجم نهایی واکنش  20میکرولیترر شرامل  3میکرولیترر از
 1 ،cDNAمیکرولیتر از جفت آغازگرهای نام برده 2 ،میکرولیترPCR
 1.2 ،10x bufferمیکرولیتر  50( MgCl2میلیموتر) 0.4 ،میکرولیتر
مخلروط  dNTPsو  0.2میکرولیترر  Taq DNA Polymeraseبرود.
)1- Sodium Dodecyle Sulfate (SDS

بررسی كارایی روشهاي مختلف استخراج آر.ان.آ در شناسایی ویروس موزاییک كدو...

پروفایل دمایی واکنش زنجیرهای پلیمراز شامل یک چرخه در دمرای
 94درجه سانتیگراد به مدت  4دقیقه در مرحله واسرشرتسرازی35 ،
چرخه شامل  94درجه سانتیگراد  30ثانیه 55 ،درجه سرانتیگرراد بره
مدت  40ثانیه و  72درجه سانتیگراد به مردت  2دقیقره و در نهایرت
یک سیکل  72درجه سرانتیگرراد بره مردت  7دقیقره برا اسرتفاده از
ترموسایکلر انجام گردید.
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کلیه مراحل فوق برای هر دو جفت آغازگر تکرار شد.
به منظور بررسی نتایج  5 ،RT-PCRمیکرولیتر از محصول PCR
در ژل آگارز  1درصد حراوی  2میکرولیترر ( %10کرل ژل) از Green
 Viewerالکتروفورز و در نهایت در دسرتگاه ژل داک عکر بررداری
شد.

جدول  -1آغازگرهای اختصاصی  SqMVدر واکنش RT-PCR
Table 1- SqMV specific primers for RT-PCR reaction

توالی

طول (جفت باز)

محل اتصال

ژن

Sequence

)Size (Base Pair

Position

'5'-CCACACACTACTTGGGATGTT-3

21

3341-3362

Gene
پلی پروتئین RNA1
Polyprotein RNA1

S1_F

'5'-AGGAGATTCATTCTCATGGT-3

20

4658-4678

پلی پروتئین RNA1
Polyprotein RNA1

S1_R

'5'-TGTGTACAAGATTGGTGGAGATGC-3

24

1364-1388

پوشش پروتئینی RNA2
RNA2 Cp

S2-F

'5'-AGGCTTCTAAAGCGAACTGGG-3

21

3359-3380

پوشش پروتئینی RNA2
RNA2 Cp

S2-R

آغازگر
Primer

شکل  -1عالیم برگ های خربزه آلوده به ویروس موزاییک کدو
Figure 1- Symptoms of melon leaves infected with SqMV

نتایج
عالیم برگهای آلوده جمرعآوری شرده شرامل موزاییرک شردید،
پیچیدگی و بدشکلی با عالیم ذکر شده در منرابع مطابقرت دارد ( 17و
.)7
واکنش نسخهبرداری معکو و به دنبال آن آزمون  PCRبا هرر
دو جفت آغازگرهای رفت و برگشرت ( )22در نمونرههرای جمرعآوری
شده ،برای بررسی کارایی همره روشهرای مرورد بررسری در ردیرابی
ویرو از بافت خربزه استفاده شد.
با استفاده از کیت تجاری شرکت  Qiagenو آغازگرهای مربروط
به بخشهایی از ژن پلیپروتئین  RNA1آلودگی حدود 14نمونه (56

درصد) در آزمون الکتروفورز محرز شد در حالیکه با اسرتفاده از کیرت
تجاری شرکت دنازیست تنها  5نمونره ( 20درصرد) آلرودگی را نشران
دادند .آزمون مولکولی با استفاده از  RNAاسرتخراج شرده بره روش
 CTABقادر به شناسایی ویرو  SqMVدر هیچ یک از نمونههرا
نبود .آزمون مولکولی با اسرتفاده از  RNAاسرتخراج شرده بره روش
 GITنیز تنها در  2نمونه ( 8درصد) قادر به ردیرابی ویررو مرذکور
بود.
در استفاده از روش  dsRNAدر  16نمونه ( 64درصرد) از نمونره
های جمعآوری شرده قطعره  1300bpبخرشهرایی از پلریپرروتئین
 SqMVهمانندسازی شد که نشاندهندهی کارآمدتر بودن این روش
نسبت به سایر روشهای مورد بررسی است.
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(جدول  ،)2با این تفاوت که نتایج حاصل از الکتروفورز جفرت آغرازگر
 S1-Fو  S1_Rدارای باندهای واضحتری بودند.

نتایج برای استفاده از آغازگرهای مربوط به ژن پوشش پروتئینری
 RNA2و قطعه  1900bpنیز تقریبا بر ایرن نترایج مطابقرت داشرت

جدول  -2میزان موفقیت روشهای مختلف استخراج و نیز دو جفت آغازگر متفاوت در ردیابی ویروس SqMV
Table 2- The success rate of different extraction methods and two pairs of different primers in detecting the SqMV virus

تعداد نمونههای مثبت با آغازگرهای

تعداد نمونههای مثبت با آغازگرهای

روش استخراج

S2

S1

Positive samples with S2

Positive samples with S1

)5 (20%

)5 (20%

)12 (45%

)14 (56%

کیت استخراج آر.ان.آ شرکت Qiagen
Qiagen extraction RNA kit

)15 (60%

)16 (64%

استخراج  dsRNAبا سلولز
Extraction RNA by cellulose

0

0

استخراج با CTAB
Extraction by CTAB

)1 (4%

)2 (8%

روش GIT
GIT method

بحث
هدف از این تحقیق مقایسه روشهای استخراج اسریدنوکلئیک و
بهینهسازی  RT-PCRجهت ردیابی ویرو  SqMVدر بافتهرای
گیاه خربزه با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز بود .از آن جرا کره
روش مولکررولی  RT-PCRکارآمرردترین و مرروثرترین روش برررای
شناسایی ویرو های  RNAدار است ( 13 ،8 ،5و  .)21بسیار واضح
است که استخراج ژنوم از گیاه به عنوان اولین قدم در آزمون مولکولی
از اهمیت وی های برخوردار است بره طروریکره اسرتخراج  RNAبرا
کیفیت مناسب تزمه موفقیت در کراربرد روشهرای مولکرولی ماننرد
 RT-PCRاست ( 7و  .)15لذا روش استخراج بایرد سراده ،کارآمرد و
اقتصادی باشد .از همین رو روشهای مختلف استخراج از نظر توانایی
در حذف ترکیبات بازدارنده واکرنش  RT-PCRمرورد مقایسره قررار
گرفتند.
نتایج این تحقیق نشان داد کره روش اسرتخراج  dsRNAدارای
باتترین راندمان در استخراج اسیدنوکلئیک ویرو ( 64درصرد) مری
باشد .از آن جا که این روش با کاربرد سلولز شکل دو رشرتهای اسرید
نوکلئیک  RNAرا جذب و در نهایت خالصسازی میکند ،لرذا دارای
کمترین میزان بازدارنرده و اسریدنوکلئیکهرای گیراهی اسرت ( )15و
راندمان باتی این روش قابل انتظار بود.

Extraction methods

کیت استخراج آر .ان آ .شرکت دنازیست
Dena Zist extraction RNA kit

روش  CTABبرای استخراج ویررو  SqMVکرارایی تزم را
نداشت ،این امر نشان میدهد که بافر عصارهگیرری ایرن روش مروثر
نیست و شاید بتوان نتیجه گرفت که غلظت اسید نوکلئیرک اسرتخراج
شده پایین بوده است .همچنین روش  GITمبتنی بر ساخت محلرولی
مشابه  ،Trizolنیز با هر دو جفت آغرازگر  S1و  S2دارای رانردمان
اندکی در ردیابی ویررو برود کره دلیرل آن مریتوانرد خررد شردن
اسیدنوکلئیک به وسیله این محلول باشد که نتیجه آزمون مولکرولی را
به شدت تحت تاثیر قرار میدهد (.)1
استخراج با روش کیتهای تجاری شرکت داخلی دنازیست با 20
درصد موفقیت میتواند نشاندهنده آن باشد که این روش قادر نیست
به میزان قابل توجهی از اثر بازدارندهها در خالصسازی اسریدنوکلئیک
ویرو جلوگیری کنرد ولری کیرت تجراری  Qiagenبرا  56درصرد
موفقیت برای ردیابی ویرو  SqMVنسبتا کارا و موثر است.
نتایج آزمون الکتروفورز نشان مریدهرد کره آغازگرهرای رفرت و
برگشت  S1که کدکننرده بخرشهرایی از ژن پلریپرروتئین RNA1
ویرو  SqMVاست ،برای ردیابی ویرو موثرتر عمل مریکننرد.
این امر میتواند به دلیل کوتاهتر بودن طول قطعه ژنی ناشری از ایرن
جفت آغازگر ( )1300bpو یا اتصال بهتر این جفت آغرازگر بره ژنروم
ویرو  SqMVباشد.
با توجره بره رانردمان براتی روش اسرتخراج  ،dsRNAامکران
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 میتواندS1 همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که جفت آغازگر
 در شناسایی اولیه اینSqMV آغازگری مناسب برای ردیابی ویرو
.ویرو باشد

استفاده از بافت خشک گیاهی که نگهداری طوتنی مدت نمونه آلوده
 همگی،)15(  سادگی و زمان بر نبودن این روش،را امکانپذیر میکند
 ازRNA دتیلی است که یک روش پیشنهادی موثر برای اسرتخراج
. باشدSqMV بافت گیاه خربزه برای استخراج ویرو

:3  روش تریازول:2 dsRNA  روش:1  شماره.)S1-F & S1-R( SqMV  با آغازگرهای اختصاصی ویروسPCR  الکتروفورز محصول-2 شکل
CTAB  روش:5  روش کیت تجاری دنازیست و:4 Qiagen روش کیت تجاری

Figure 2- Results of RT-PCR using SqMV specific primer pairs (S1-F & S1-R). 1: Extraction dsRNA method; 2: Extraction
using Triazol method; 3: Extraction using Qiagen kit method 4: Extraction using Dena Zist kit and 5: Extraction using
CTAB method
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Introduction: Squash mosaic virus (SqMV) is a member of the genus Comovirus in the family Comoviridae.
It is a seedborne and beetle-transmitted virus infecting most plants in the genera Cucurbita and Cucumis. Like
other comoviruses, SqMV has a bipartite positive-strand RNA genome consisting of RNA1 and RNA2, which are
separately encapsidated in isometric particles of 28 nm in diameter. The genomes contain a poly (A) tail at the 3terminus and the genome-linked viral protein (VPg) attached to the 5end. ELISA has been used widely in plant
virus diagnosis but it has relatively low sensitivity which is not suitable for detection of trace amounts of the
virus in single viruliferous aphid vectors and mix infection. By contrast, PCR is an effective and efficient tool for
in vitro amplification of DNA templates and has been extensively used for the diagnosis of viral and subviral
pathogens with DNA and/or RNA genomes. The polymerase chain reaction (PCR) and reverse transcriptionPCR (RT-PCR) are powerful tools for highly sensitive detection of plant viruses with DNA and RNA. The first
step in a successful PCR test is to have an extraction method and the major problem in RNA extraction is
contamination by polyphenols and polysaccharides. So, in this study, we investigated the effectiveness of various
extraction methods in identifying the Squash mosaic virus.
Materials and Methods:
Plant material and virus isolates RT-PCR and sequencing
Twenty-five samples of Melon from Khorasan Razavi and Jonubi provinces under the cultivation of Melon
have been collected in spring and summer of 2017. The samples had typical virus types, severe mosaic spasms,
complexity and deformity, and entered the process of extraction of the genome of the dandruff as a positive
example. The leaves samples were used for different RNA extraction methods using Chang et al. method, Dena
Zist and Qiagen Kit, Triasol and dsRNA cellulose method and were used directly or stored at minus 70 0C.
Two specific RT-PCR was set up for amplifying an amplicon of 1900 and 1300 bp in order to detect infected
samples, as this region is conserved among all SqMV isolates, and determine the best method for extraction virus
RNA. The SqMV partial coat protein gene and partial genome of RNA1 has been sequenced to confirm the
results. Here, we employed the Chang et al. procedure which is based on CTAB buffer. We also followed the
manufacturer's protocol to extract the genome by Dena Zist and Qiagen kit. Triasol is a mono-phasic solution of
phenol and guanidine isothiocyanate. It is a ready-to-use reagent for the isolation of total RNA from cells and
tissues. After addition of Triasol and chloroform, phase separation is created by centrifugation. RNA is present
in the aqueous phase and can be recovered by precipitation with isopropanol or ethanol. The extraction protocol
used for DsRNA is a modification of the non-phenol batch protocol reported by Morris et al. (1983) and was
compared with two other dsRNA extraction protocols.
Results and Discussion: The destruction of the nucleic acid during the process of extracting from the plant
tissue and the presence of inhibitory substances are the major problems in purifying the genome of the viral
viruses. In order to effectively detect Squash mosaic virus from melon tissue at the contaminated fields, four
RNA extraction methods were compared and then the nucleic acid extraction method was optimized. The quality
of the nucleic acid was extracted by polymerase chain assay with reverse transcription and using two pairs of
different primers. Among the methods of extraction, there were significant differences in the way that some of
the methods were not able to detect the virus from the plant tissue. Among the investigated methods, the method
of extracting dsRNA with cellulose resulted in the highest and most excellent nucleic acid due to the exclusive
purification of the viral genomic from the plant tissue, making it possible to detect the virus in most of the
samples. We concluded that the modified dsRNA extraction protocol is efficient, fast, economic, versatile, and
requires small amounts of tissue. The protocol was successfully used to extract dsRNAs from the plants infected
1, 2 and 3- Ph.D. Student and Associate Professors of Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi
University of Mashhad, respectively.
(*- Corresponding Author Email: mehrvar@um.ac.ir)

1399  تابستان،2  شماره،34  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي

with acute and persistent viruses such as SqMV in Melon samples.
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