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چکيده
واژههای کلیدی

نماتدهای انگل گياهی جزو پاتوژنهایی محسوب می شوند که خسارت اقتصادی فراوانی به
محصوالت کشاورزی وارد میکنند .استفاده از ارقام مقاوم ،تناوب زراعی ،کنترل شيميایی،
موجودات آنتاگونيست و کنترل زیستی از اصلیترین روشهای کنترل نماتدها هستند .ژنهای

بیمارگر،

طبيعی مقاومت به نماتدها در ژنوم گونههای گياهی و امکان انتقال این ژنها به ارقام زراعی که

تراریخته،

فاقد چنين مقاومتی هستند بسيار حائز اهميت است .زیستفناوری از طریق انتخاب بر پایه نشانگرها
میتواند در ردیابی بهترین ژنهای مقاومت به نماتدها و ارائه اطالعات مفيد مربوط به آنها از

کنترل تلفیقی،

لحاظ پتانسيل کاربرد برای مهندسی ژنتيک گياهان نقش داشته باشد .بنابراین پيشرفتهای اخير،

کنترل زیستی،

سبب بهرهبرداری از جنبههای اختصاصی برهمکنشهای نماتد-ميزبان برای طراحی راهکارهای

مقاومت

کنترلی شدهاند تا از این طریق گياهان را قادر به جلوگيری از حمله و حرکت نماتدها در داخل
بافتها ،توليدمثل و رشد و تمایز موفقيتآميز آنها سازد .بهرهگيری از  ،RNAiایجاد
نماتدکشهای شيميایی جدید مبتنی بر زیستفناوری و برخی راهکارهای جدید دیگر ،از
روشهای نوین کنترل نماتدها هستند .ژنها و صفات مقاومتی جدید بهتر است به ژنوتيپهایی
اضافه گردد که از قبل مقاومت طبيعی خوبی دارا هستند تا از این طریق تاثير و ماندگاری مقاومت
در آنها بيشتر شود .از طرفی به لحاظ تاثير غالب نماتدها از طریق خاک بهتر است بيان ژنهای
مقاومت جدید محدود به ریشه باشد تا توده پروتئينی بخشهای هوایی قابل برداشت گياه همانند
گياهان معمولی باشند.
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شالله مصلحی

بیوتکنولوژی مدیریت نماتدهای....

مصلحی

پژوهش در مورد رویکردهای زیست فناورانه در کنترل

مقدمه
پیشرفت در روشهای نوین کنترل نماتدها شده و میتواند

موجود در

به راهکارهای موفق رابطه انگلی نماتدها با میزبان غلبه کند.

ذخایر ژنی گونههای گیاهی کمک میکند و هم در مورد

امروزه پیشرفتهای علمی در دانشگاهها چشمگیر بوده و

نقش آنها در تخریب سلولهای تغذیهای ،بیان پروتئینها و

پژوهشهای با کیفیت باال میتواند در فهم نحوه برهمکنش

پپتیدهای اختصاصی ،خاموشی  )RNAi( RNAو یا

نماتد-گیاه مفید باشد .چنین پژوهشهایی میتواند منجر به

رهاسازی اجزای سمی بازدارنده علیه نماتدها اطالعاتی در

شناسایی افکتورهایی شود که نماتدها برای چیره شدن بر

اختیار ما قرار میدهد .برای بهرهبرداری از تنوع موجود در

دفاع گیاه میزبان ترشح میکنند .همچنین در مورد سازوکار

مقاومت طبیعی گیاهان ،از غربالهای وسیع ژرمپالسمها،

حرکت نماتد در ریشه و در مورد برخی گونهها اطالعاتی

بهرهگیری از نشانگرهای مولکولی و همسانهسازی برای

در مورد مکانهای تغذیهای اختصاصی در اختیار پژوهشگر

شناسایی ژنهای مقاومت یا متابولیتهایی که سبب مقاومت

قرار دهد (جدول  .)1اما هنوز فاصله زیادی بین این

در برخی گونههای گیاهی میشوند استفاده میگردد .پس از

اطالعات پایه و کاربرد این روشها در کنترل نماتدها وجود

آن ،منابع ژنی شناخته شده به ژرمپالسمهای مطلوب منتقل

دارد .بنابراین نماتدشناسان باید دنبال ارائه راهکارهای

میگردند .اهداف زیستفناوری در کنترل نماتدها از روابط

کاربردی برای کشاورزان و تلفیق مدیریت سنتی و نوین

بین نماتد و میزبان گیاهی بهره میبرد و میتواند نماتدها را

Scobar and Fennol

از ایجاد اختالل در جهتگیری مراحل آلوده کننده به منظور

 .)2015اولین گزارشها از انتخاب گیاهان حساس و مقاوم

مختل کردن میزبانیابی ،کاهش حرکت موثر در داخل

به نماتدها به اواخر قرن نوزدهم برمیگردد که انتخاب

بافتهای گیاهی ،کاهش استقرار موفق در سلولهای گیاهی

فنوتیپی (تعداد گره در ریشه) مبنای انتخاب گیاهان حساس

یا کاهش توانایی تغذیه و باروری در گیاه حساس یا متحمل

و مقاوم به نماتد گره ریشه بود .پس از آن مقاومت برخی

مورد هدف قرار دهد.

علیه نماتدهای انگل گیاهی باشند (

ارقام گیاهانی چون لوبیا چشم بلبلی ،چغندرقند ،پنبه و قهوه
نیز در برابر نماتدهای گره ریشه بررسی شد (

Wilfarth

مقاومت طبیعی در کنترل نماتدهای انگل گیاهی

1900؛  .)Webber and Orton 1902امروزه با آگاهی بیشتر

مقاومت موثر در برابر نماتدهای انگل گیاهی در مورد تمام

در مورد برهمکنشهای نماتد-گیاه ،مشخص شده است که

محصوالت زراعی مهم در دسترس نیست .از طرفی ،منابع

گیاهانی که اجازه تولیدمثل به نماتدها را میدهند با نماتدها

مقاومت طبیعی مقرون به صرفهترین و پایدارترین روش در

رابطه سازگار دارند اما در رابطه ناسازگار بین گیاه میزبان و

کاهش خسارات ناشی از آفات و بیماریها است .بنابراین

نماتد ،گیاه در برابر نماتد مقاومت نشان میدهد .در هنگام

برای شناسایی منابع طبیعی مقاومت ،تالشهای بسیاری با

اعمال روشهای کنترل ،هدف کاهش تولیدمثل نماتد و در

استفاده از روشهای اصالح بر مبنای نشانگرها انجام گرفته

نتیجه کاهش سطح آلودگی است .برخی از راهکارهای

است .این روشها معموالً شامل انجام غربالهای وسیع

مبتنی بر زیست فناوری در کنترل نماتدهای انگل گیاهی در

برای شناسایی مقاومت در گیاهان وحشی خویشاوند با

این مقاله به طور خالصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محصوالت زراعی و ارقام خاص ،نقشهبرداری از مکانهای
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آگاهی در مورد برهمکنشهای مولکولی نماتد-میزبان سبب

نماتدهای انگل گیاهی هم به بهرهبرداری از مقاومت طبیعی

مصلحی

بیوتکنولوژی مدیریت نماتدهای....

و خالصسازی و تعیین ویژگی ژنهای مسئول در بروز

آنجایی که نماتدهای مولد سیست و گره ریشه در سراسر

مقاومت است .روشهای مولکولی بهکار رفته در

دنیا خسارات شدیدی به محصوالت مهم کشاورزی وارد

نقشهبرداری از جمعیتها شامل روشهای مبتنی بر ،RFLP

میکنند ،تالشهای زیادی در زمینه شناسایی منابع مقاومت

 STS ،SCAR ،RAPD ،AFLPو برخی روشهای نوین

در برابر گونهها و تیپهای انگلی این نماتدها انجام شده

دیگر است .انتخاب بر مبنای نشانگر در مورد مقاومت به

است (جدول .)2

جدول  -1راهکارهای مبتنی بر زیستفناوری در کنترل نماتدهای انگل گیاهی (برگرفته از )Fosu-Nyarko and Jones 2015
)Table 1- Biotechnology-based strategies for nematode control (Fosu-Nyarko and Jones 2015

هدف مورد استفاده در کنترل
ژنهای مقاومت جزئی و کامل

پیشرفتها ،موفقیتها یا مثالهای مهم

مالحظات
انتقال ژنهای مقاومت طبیعی از گونههای وحشی

 -اصالح بر پایه نشانگرها برای ایجاد مقاومت علیه نماتدها

و نزدیک ،اساس راهکارهای اصالح است.

 -ژنهای موثر کافی برای تمام گیاهان هنوز یافت نشده است.

مهاجرت نماتد در ریزوسفر و ورود به

تخریب فعالیتهای عصبی نماتد میتواند در این

بهرهگیری از پپتیدهایی که درک شیبهای مواد به وسیله آمفید را

ریشه

مورد اختالل ایجاد کند.

مختل میکنند.

مهاجرت در داخل ریشه

برخی آنزیمهای تجزیهکننده دیواره سلولی برای

به کارگیری  RNAiدر کاهش بیان آنزیمهای تجزیهکننده دیواره

مهاجرت نماتدهای انگل داخلی الزم هستند.

سلولی در نماتدها

افکتورهایی در نماتدها وجود دارند که آنها را

بهکارگیری  RNAiدر کاهش بیان افکتورهایی که در سرکوب دفاع

قادر میسازد دفاع گیاهی را خنثی کنند.

گیاهی نقش دارند.

افکتورهایی وجود دارند که نماتدهای انگل داخلی

بهکارگیری  RNAiدر کاهش بیان افکتورهای کلیدی مورد نیاز

ساکن را قادر به تشکیل مکانهای تغذیهای

برای تشکیل مکانهای تغذیهای

به کارگیری  RNAiبرای ایجاد اختالل در فعالیت آمفیدها

سرکوب دفاع گیاهی
تخریب تشکیل یا فعالیت مکان تغذیهای

اختصاصی میکنند.
تخریب ژنهای حیاتی

مختل کردن بیان ژنهای حیاتی در چرخه زندگی

بهکارگیری  RNAiدر کاهش بیان ژنهای حیاتی نماتدها

نماتد.
بیان باالی ژنهای میزبان با بیان

بسیاری از ژنها در سلولهای تغذیهای نماتدها

بیان باالی برخی ژنهای میزبان که تغییر بیانشان در مکانهای

تغییریافته در مکانهای تغذیهای

بیانشان کم یا زیاد میشود.

تغذیهای نماتد ایجاد رابطه انگلی توسط نماتد را کاهش میدهد.

تغییر ژنهایی که سبب حساسیت میزبان

روشهای جدید در ویرایش ژن امروزه در دسترس

ایجاد تغییرات ژنتیکی با استفاده از روشهای نوین

به نماتدها میشوند.

هستند.

قرار دادن مواد سمی در معرض نماتد

استفاده از مطالعات پایه در مورد افکتورهای نماتد

بهکارگیری فیلترهای بیوانفورماتیک برای شناسایی اهداف جدید در

و ژنهای حیاتی برای زندهمانی نماتد در اهداف

کنترل شیمیایی و طراحی نماتدکشهای جدید بر اساس این اهداف

کنترلی جدید
ساخت نماتدکشهای جدید و نحوه

ایجاد شکلهای جدید از سموم شیمیایی که مقدار

یک سری از نماتددکشهای جدید امروزه به صورت تجاری در

بهکارگیری متفاوت  .بهکارگیری عوامل

مصرف کمتر داشته و برای محیط زیست امنتر

دسترس هستند که مبنای کنترل زیستی و شیمیایی دارند و نحوه

کنترل زیستی

باشند و همچنین استفاده از شکلهای جدیدی از

مصرف آنها بیشتر از طریق آغشتهسازی بذور و یا همراه با آبیاری

عوامل کنترل زیستی.

قطرهای است.
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ژنی مربوط به صفات کمی ( ،)QTLsهمسانهسازی موقعیتی

نماتدهای انگل گیاهی اساس و پایه اصالح گیاهان است .از

بیوتکنولوژی مدیریت نماتدهای....

مصلحی

جدول  -2برخی ژنهای مقاومت طبیعی مهم گیاهان در برابر نماتدهای گره ریشه و سیست (برگرفته از )Fosu-Nyarko and Jones 2015
)Table 2- Some natural resistance genes of plants against cyst and root knot nematodes (Fosu-Nyarko and Jones 2015

گونههای نماتد

ژنهای مقاومت (گیاه یا منبع مقاومت)

Globodera rostochiensis

( Gro1سیبزمینی)
( H1سیبزمینی)

منابع مهم
Leister et al. 1996
Niewohner et al. 1995
Ganal et al. 1995

( Heroگوجهفرنگی)
Heterodera glycines

( Rhg4، Rhg1سویا)

Heterodera avenae

( Ha4 ،Ha3 ،Ha2جو)

Concibido et al. 2004
Lewis et al. 2009

( Cre8 ،Cre3 ،Cre1گندم(
Heterodera schachtii

( Hs2 ،Hs1pro-1چغندر قند)

Meloidogyne arenaria

( Rma ،Mag ،Maeبادامزمینی)

Meloidogyne incognita

)Solanum peruvianum( Mi-9 ،Mi-3 ،Mi-1

Heller et al. 1996
Chu et al. 2011
Djian-Caporalino et al. 2007

( Mi-9 ،Mi-1کروموزوم شماره  6گوجهفرنگی)
( Me3کروموزوم  P9فلفل)

بهعنوان مثال در مورد مقاومت سیبزمینی به نماتد سیست

( )Solanum peruvianumجداسازی گردیده است .این ژن

سیبزمینی مقاومتهای تکژنی و چندژنی شناسایی

واکنش فوق حساسیت در آلودگی گیاه با گونههای

شدهاند و نشانگرهای متصل به این اللها برای برنامههای

 M. javanica ،Meloidogyne incognitaو

اصالح گیاهان جهت مقاومت در برابر این نماتد نیز توسعه

القا کرده و سبب مرگ الروهای نماتد میگردد Mi .از این

یافتهاند ( .)Niewohner et al. 1995به طور مشابه ،چندین

جهت که عالوه بر مقاومت به نماتد ،در برابر شته

نوع از ژنهای مقاومت از گیاهان میزبان با مقاومت کامل یا

سیبزمینی و سفید بالک نیز سبب بروز مقاومت میشود ژن

نسبی در برابر نماتد سیست سویا ()Heterodera glycines

منحصر به فردی است ( .)Rossi et al. 1998در استرالیا که

و نماتد سیست چغندر قند ( ) H. schachtiiشناسایی،

نماتدهای زخم ( )Pratylenchus spp.خسارات زیادی به

نقشهبرداری و همسانهسازی شدهاند .بهعنوان مثال در

گندم وارد میکنند در بین ارقام گندم برخی ارقام مقاوم و

استرالیا از آنجایی که گندم و جو توسط نماتد سیست

متحمل در برابر برخی گونههای این نماتد شناسایی شدهاند.

غالت ( )H. avenaeخسارت میبینند ،شناسایی و تعیین

همچنین مکانهای ژنی صفات کمی در مورد گونههایی مثل

ویژگی ژنهای مقاومت  Ha1و ( Ha2کروموزوم شماره )2

 P. penetrans ،P. thorneiو  P. neglectusبرای انتخاب

Cre1

مقاومت به این نماتدها در برنامههای اصالح گندم دراسترالیا

(کروموزوم  )2Bو  Cre3در گندم و سایر ژنهای  Creبه

و ( CIMMYTمرکز بینالمللی تحقیقات ذرت و گندم) به

طور وسیعی در برنامههای اصالح غالت کاربرد دارند

کار رفتهاند ( .)Williams et al. 2002مثالهای دیگری نیز

( .)Williams et al. 1996در مورد نماتدهای گره ریشه،

موجود هستند اما هنوز هم در مورد گیاهان مختلف،

چند ژن مقاومت شناسایی شده است .مهمترین و رایجترین

شناسایی منابع جدید مقاومت در برابر نماتدهای خسارتزا

آنها ژن  Miاست که از خویشاوند وحشی گوجه فرنگی

مورد نیاز است.

و ژن ( Ha4کروموزوم  )5در جو و مکان ژنی
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Globodera pallida

( Gpa2سیبزمینی)

van der Voort et al. 1997

مصلحی

بیوتکنولوژی مدیریت نماتدهای....

کردن آنها به سایر گیاهان حساسی که ارزش اقتصادی باال

قرار میدهد مطرح نمود .موفقیت چنین روشهایی به

دارند تا میزان خسارت آنها را بدون متضرر شدن از معایب

شناسایی پیشبرهای گیاهی که به طور اختصاصی یا به

کنترل شیمیایی کاهش دهند .اگرچه موفقیتهایی در ایجاد

فراوانی در مکانهای تغذیهای بیان میشوند بستگی دارد.

محصوالتی با ژنهای مقاومت به گیاهان (مثل ارقام

این پیشبرها میتوانند به ژنهای کشنده که هنگام بیان

گوجهفرنگی دارای ژن  ،Miارقام سیبزمینی دارای ژن )H1

داخل سلولهای تغذیهای سبب مرگ یا ایجاد نقص در

وجود دارد اما به طور کلی گزارشهای کمی از انتقال موفق

سلول میشوند متصل شوند .اولین مثال از این راهکار

ژنهای مقاومت در برابر گونههای جدید موجود است .در

چنین گزارش شد که پیشبر کوتاه شده پروتئین کانال آبی

اغلب انتقالهای موفق انجام شده ،ارتباط بین ژنهای وارد

( )TobRB7به طور اختصاصی در داخل سلولهای

شده به گیاهان و گونههای نماتد اختصاصی است .مثال

غولآسای اختصاصی نماتد گره ریشه در گیاه بیان میشود

M.

و زمانی که به ریبونوکلوئاز کشنده سلول ( )Barnaseمتصل

انتقال ژن  Miبه بادمجان سبب ایجاد مقاومت به

 javanicaمیشود اما در برابر شته مقاومت رخ نمیدهد.

میشود سبب مرگ سلول میگردد (

همچنین انتقال ژن  Hero Aبه ارقام گوجهفرنگی سطوح

 .)1994اما بیان ناخواسته چنین ژن کشندهای در سایر

قابل قبولی از مقاومت را در برابر نماتد سیست سیبزمینی

سلولهای گیاهی میتواند یک ایراد جدی برای این راهکار

بروز میدهد ،اما انتقال این ژن به سیبزمینی سبب مقاومت

باشد که با برخی روشها اصالح میشود .اگرچه گروهی از

( Sobczak et al.

ژنها شناسایی شدهاند که در سلولهای تغذیهای نماتدها

 .)2005درک بهتری از سازوکار مقاومت حاصل از این

بیانشان کم یا زیاد میشود اما باید پیشبرهایی استفاده گردد

گروه ژنهای مقاومت سبب انتقال موثرتر آنها به سایر

تا عالوه بر بیان باال در مکانهای تغذیهای ،بدون ایجاد

گیاهان خواهد شد.

عوارض جانبی ناخواسته برای گیاهان عمل نماید.

روشهای تراریخته در کنترل نماتدهای انگل گیاهی

با پیشرفت در زمینه فناوری ،تجزیه و تحلیل تغییرات الگوی

انواع مسیرها برای ایجاد مقاومت به نماتدها وجود دارد که

بیان ژنها در سلولهای تغذیهای نماتدها با جزئیات کامل

به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود .تولیدمثل

ممکن شده است .بسیاری از این پژوهشها به خاطر اهمیت

نماتدهای انگل داخلی مثل گونههای مختلف نماتدهای

اقتصادی باالی آن به کار روی سلولهای تغذیهای نماتد

مولد سیست ،نماتدهای گره ریشه ،نماتد قلوهای

سیست سویا متمرکز شده است .با بهکارگیری ریزآرایهها،

( ،)Rotylenchulus spp.نماتد گره کاذب ریشه ( Nacobbus

 100ژن منتخب سویا که در سلولهای تغذیهای بیان

 )spp.و نماتد مرکبات ( )Tylenchulus spp.وابسته به

تغییریافته و متفاوتی دارند شناسایی شدهاند .بعضی از این

تشکیل موفق سلولهای غولآسا ،سینستیومها ،سلولهای

ژنها با افزایش بیان سبب کاهش  50درصدی در تعداد

پرستار و سایر مکانهای تغذیهای اختصاصیافته است.

افراد ماده گردیدند و برخی اثر عکس داشتند .بنابراین

بنابراین راهکارهایی که بتوانند تشکیل این مکانهای

چالش بعدی ،انتخاب ژنهایی است که سبب ایجاد مقاومت

تغذیهای را مختل کنند مورد عالقه پژوهشگران قرار گرفته

در گیاه شده و فقط در تشکیل سلولهای تغذیهای اختالل

به این نماتد در گیاه سیبزمینی نمیشود

Opperman et al.

است .بهعنوان مثال ،میتوان روشهای مبتنی بر  RNAiکه
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اصلیترین هدف شناسایی ژنهای مقاومت به نماتدها وارد

توانایی نماتد را در ایجاد مکانهای تغذیهای مورد هدف

بیوتکنولوژی مدیریت نماتدهای....

مصلحی

رشد گیاه ایجاد نکند.

روشهای پیشرفته ویرایش ژن میتوانند برای دستکاری

با کشف  RNAiدر نماتدها ،ایجاد گیاهانی با تولید

ژنهای گیاه میزبان مثالً از طریق تخریب یا تغییر بیان

RNAهای دو رشتهای که ژنهای نماتدها را مورد هدف

ژنهای اساسی در تشکیل مکانهای تغذیهای نماتدهای

قرار دهند مطرح شد .در حقیقت این روش شامل خاموشی

انگل داخلی ساکن به کار روند .با این حال ،هنوز در مورد

محصول رونویسی ژنهای خاصی از نماتدها است که برای

عدم وجود اثرات جانبی ناخواسته برای این فناوریها

ایجاد رابطه انگلی مناسب ضروری هستند .نگارنده پیش از

اطمینان کافی وجود ندارد.

این در مورد سازوکار این روش و پیشینه آن به تفصیل
بحث نموده است (مصلحی  .)1397ژنهای بسیاری در
نماتدهای مختلف با استفاده از این روش خاموش شدهاند
(جداول  3و  .)4از آنجایی که  RNAiبه فراوانی در
مطالعات ژنومیک کاربردی افکتورهای نماتد یا ژنهای
حیاتی به کار رفته است ،امنیت و سالمت غذایی و تغذیه با
محصوالت اصالح شده با این روش نیازمند توجه خاصی
است .در این مورد مطالب زیادی نگاشته شده که سالمت
انسان و جانوران را مورد توجه قرار داده است .در یک
مطالعه مروری ،از دادههایی در مورد انسان و سایر
پستانداران استفاده شده و چنین نتیجهگیری شده است که
گیاهان حاصل از فناوری  RNAiبرای مصرف انسان و سایر
موجودات ضرری ندارند (.)Petrick et al. 2013
برخی از مثالهای مهم از فناوریهای نوین شامل
( Cisgenesisوارد کردن  DNAاز یک گونه مشابه یا
سازگار)( RNAi ،کاهش بیان ژنهای موجود)،

NGS

(توالییابی نسل جدید) ،اصالح معکوس ،ویرایش ژنوم،
اپیژنتیک ،انتقال با اگروباکتریوم ،خاموشی ژن القا شده با
ویروس و ...است .با پیشرفتها در زمینه فناوری زیستی،
فناوریهای جدید ویرایش ژن ایجاد شده است که توانایی
ایجاد تغییرات مطلوب در توالی ژنومی را فراهم میکند .این
روشها میتوانند بیان ژنهای موجود را تغییر دهند و یا
تغییرات مشخص و هدفداری را در نوکلئوتیدها ایجاد کنند
(مانند جهشهای ایجاد شده بهوسیله الیگونوکلئوتیدها).
286

استفاده از محصوالت دارای مقاومت به نماتدها از مرحله
آزمایش تا تجاریسازی
پس از انجام پژوهشها و گرفتن نتیجه رضایت بخش از
آزمایشهای مختلف ،قدمهای بعدی باید برداشته شود .قبل
از اینکه مقاومت به نماتد یا ویژگی دیگری بتواند تجاری
شود عالوه بر اینکه بازارپسندی و صرفه اقتصادی آن
بررسی میشود باید ثبت اختراع شود .در سطح دانشگاهی،
این کار معموالً از طریق ثبت موقت در دفاتر دانشگاهی
انجام میگیرد .سپس مراحل بعدی جهت ثبت کامل
محصول پژوهش انجام خواهد گرفت .این مراحل از طریق
برخی شرکتهای خصوصی نیز قابل انجام است .در کل
این فرایندها میزان هزینه مورد نیاز برای تجاریسازی
محصول براورد شده و با شرکت یا شرکتهایی که بتوانند
این هزینهها را تقبل کنند مذاکره انجام میشود .به طور کلی،
کل فرایند تجاریسازی یک محصول جدید مقاوم به نماتد
را به طور خالصه چنین میتوان توصیف کرد :مرحله کشف
و شناسایی ژن مقاومت یا عامل مقاومت که شامل انواع
روشهای غربال و آزمون بر روی گیاهان مدل است.
پیشروی و توسعه کار شامل چندین مرحله است که
مهمترین آن انجام بهینهسازی ژن و وارد کردن آن به گیاه و
انجام تمام آزمایشهای تکمیلی مربوط به آن میباشد تا
نتیجه مطلوب از هدف مورد نظر به دست آمده و تایید
شود.
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ایجاد کرده و تغییر دیگری در متابولیسم و حالت طبیعی

توضیح این روشها در این نوشتار نمیگنجد اما این

مصلحی

بیوتکنولوژی مدیریت نماتدهای....
جدول  RNAi -3راهاندازی شده در گیاه در مورد برخی ژنهای اساسی و انگلی نماتدهای گره ریشه (برگرفته از )Fosu-Nyarko and Jones 2015
)Table 3- Host-delivered RNAi for parasitism and essential genes of root knot nematodes (Fosu-Nyarko and Jones 2015

گونه نماتد
M. incognita

فنوتیپ به دست آمده

ژن خاموش شده (گیاه محصول)
 ( Snfc-5تنباکو)

کاهش  90درصدی نماتدها

) (prp-21فاکتور ویرایش پیش( mRNA -تنباکو)

کاهش  90درصدی نماتدها

( )16D10پپتید ترشحی ( آرابیدوپسیس)

کاهش  69-83درصدی تعداد تخم در گره ریشه و بیش از 63

منبع
Yadav et al. 2006

Huang et al. 2006

( ،)tncتروپونین ( C

گوجهفرنگی(

کاهش  59درصدی در تفریخ الرو سن دوم

( )16D10پپتید ترشحی (انگور)

کاهش کلی تعداد تخمها در هر گرم از ریشه

( )ctrکالرتیکولین (گوجهفرنگی)

کاهش  84درصدی در گرههای ایجاد شده از الروهای سن

Yang et al. 2013
Dubreuil et al. 2009

دوم حاصل از خاموشی
الکتات دهیدروژناز (سویا)

 57درصد کاهش در تعداد گرهها و

Ibrahim et al. 2011

کاهش اندازه نماتدها
پروتئین شوک 70-میتوکندریایی (سویا)

 92درصد کاهش در تعداد گرهها و کاهش اندازه نماتدها

Ibrahim et al. 2011

تیروزین فسفات (سویا)

کاهش  95درصدی گرهها در ریشه و

Ibrahim et al. 2011

کاهش اندازه نماتد

M. javanica

اکسیداز دوگانه (گوجهفرنگی)

کاهش  61درصدی کل تعداد نماتدها

Charlton et al. 2010

کمپلکس سیگنال پپتیداز ( 3گوجهفرنگی)

کاهش  52درصدی کل تعداد نماتدها

Charlton et al. 2010

( )NULG1-aپروتئین افکتور نماتد (آرابیدوپسیس)

کاهش بیش از  88درصد در تعداد کل نماتدها

( )16D10پپتید ترشحی (آرابیدوپسیس)

کاهش  90-93تعداد تخم در هر گرم ریشه و بیش از 63

Lin et al. 2013
Huang et al. 2006

درصد کاهش در تعداد و اندازه گرهها
M. arenaria

( )16D10پپتید ترشحی (آرابیدوپسیس)

M. hapla

( )16D10پپتید ترشحی (آرابیدوپسیس)

M. chitwoodi

کاهش  84-92تعداد تخم در هر گرم ریشه و بیش از 63

Huang et al. 2006

درصد کاهش در تعداد و اندازه گرهها
کاهش  69-73تعداد تخم در هر گرم ریشه و بیش از 63

Huang et al. 2006

درصد کاهش در تعداد و اندازه گرهها
( )16D10پپتید ترشحی (آرابیدوپسیس)

کاهش  57-67درصد تعداد تخمها و کیسههای تخم

Dinh et al. 2014

( )16D10پپتید ترشحی (سیبزمینی)

کاهش  63-71درصد در تعداد تخمها و کیسههای تخم

Dinh et al. 2014

مرحله نهایی شامل تجاریسازی است که شامل تکمیل و

بستگی به چند مورد دارد .بهعنوان مثال ،میتوان به ارزش

جمعبندی مراحل قبلی از جمله آزمونهای مزرعهای و تولید نسل

اقتصادی خود گیاه ،محلی که کشت میشود (از نظر قوانین

از گیاهان و پیشراهاندازی محصول است .در این مرحله مراحل

حاکم) ،سطح زیر کشت ،درصد و محدوده منطقه آلوده به نماتد،

قانونی ،تهیه و تولید بذر محصول و بازاریابی انجام شده و نهایتاً

درصد مقاومتی که به وسیله اعمال ویژگی جدید در گیاهان ایجاد

محصول موردنظر به زارعین و مشتری عرضه میگردد .کل فرایند

میشود ،هزینه روشهای جایگزین کنترل ،میزان دسترسی و

موفق شروع پژوهش تا پایان آن در شرایط عادی به طور کلی

استاندارد محصوالت ایجاد شده و قابل عرضه به کاربر و ...اشاره

حدوداً شش الی هشت سال زمان صرف میکند که این زمان بسته

نمود (.)Scobar and Fennol 2015

به شرایط مختلف تاثیرگزار در روند کار میتواند تغییراتی داشته
باشد .ارزش تجاری محصوالت مقاوم حاصل از زیستفناوری
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درصد کاهش در اندازه و تعداد گرهها
Dubreuil et al. 2009

بیوتکنولوژی مدیریت نماتدهای....

مصلحی

جدول  RNAi -4راهاندازی شده در گیاه در مورد برخی ژنهای اساسی و انگلی نماتدهای سیست (برگرفته از )Fosu-Nyarko and Jones 2015
)Table 4- Host-delivered RNAi for parasitism and essential genes of cyst nematodes (Fosu-Nyarko and Jones 2015

گونه نماتد
Heterodera glycines

فنوتیپ ایجاد شده

Steeves et al. 2006

( )MSPپروتئین بزرگ اسپرم (سویا)

بیش از  68درصد کاهش در تعداد سیستها

) (rps-3aپروتئین ریبوزومی ( 3aسویا)

 87درصد کاهش در تعداد سیستها

Klink et al. 2009

( ،)rps-4پروتئین ریبوزومی ( 4سویا)

 81درصد کاهش در تعداد سیستها

Klink et al. 2009

( ،)spk-1پروتئین ( SRسویا)

 88درصد کاهش در تعداد سیستها

Klink et al. 2009

( )snb-1سیناپتوبروین (سویا)

 93درصد کاهش در تعداد سیستها

Klink et al. 2009

( )Y25زیرواحد بتا از کمپلکس ( COPIسویا)

 81درصد کاهش در تعداد سیستها

Li et al. 2010

( )prp-17فاکتور ویرایش پیش( mRNA-سویا)

 79درصد کاهش در تعداد نماتدها

Li et al. 2010
Li et al. 2010

( )cpn-1پروتئین با نقش ناشناخته (سویا)

 95درصد کاهش در تعداد نماتدها

( )4G06پروتئین مشابه با یوبیکوتین (آرابیدوپسیس)

 64-23درصد کاهش در مادههای در حال تشکیل

Sindhu et al. 2009

( ،)3B05پروتئین متصلشونده به سلولز (آرابیدوپسیس)

 47-12درصد کاهش در مادههای در حال تشکیل

Sindhu et al. 2009

( )8H07پروتئین شبه ( SKP-1آرابیدوپسیس)

بیش از  50درصد کاهش در مادههای در حال تشکیل

Sindhu et al. 2009

( )10A06پروتئین انگشت روی (آرابیدوپسیس)

 42درصد کاهش در مادههای در حال تشکیل

Sindhu et al. 2009

) )Hssyv46پپتید ترشحی نماتد (آرابیدوپسیس)

 36درصد کاهش در تعداد سیستها

Patel et al. 2008

( )Hs5d08پپتید ترشحی نماتد (آرابیدوپسیس)

بیش از  20درصد کاهش در تعداد سیستها

Patel et al. 2008

( )Hs4e02پپتید ترشحی نماتد (آرابیدوپسیس)

بیش از  20درصد کاهش در تعداد سیستها

Patel et al. 2008

( )Hs4F01پپتید ترشحی نماتد (آرابیدوپسیس)

بیش از  55درصد کاهش در تعداد سیستها

Patel et al. 2008

پروتئین افکتور

30C02

ایجاد نماتدکشهای شیمیایی نوین بر مبنای یافتههای ژنومی

بیش از  92درصد کاهش در تعداد سیستها

al.

et

Hamamouch
2012

مورد گیاهان زراعی با وسعت کشت باال مثل سویا ،ذرت و پنبه به

چنین احتمالی وجود ندارد که یک هدف تراریخته یا

کار میرود .از طرفی اگرچه منابع زیادی در مورد بهکارگیری مواد

رویکرد زیستفناورانه بتواند تمام محصوالت زراعی را در برابر

شیمیایی گیاهی در کنترل نماتدها وجود دارد اما تعداد کمی از این

حمله نماتد حفاظت کند .چرا که پیادهسازی این فرایندها و

مواد در سطح کاربردی موفق بودهاند .دلیل این امر میتواند شامل

همچنین تامین هزینه آنها و بازارپسندی و مورد قبول عامه بودن،

فعالیت کم ،گیاهسوزی ،ماندگاری کم ،شستشو به داخل آبهای

جزو مشکالت اساسی است .با این حال ،اطالعات در مورد

زیرزمینی ،گرانی تولید یا سمیت برای پستانداران باشد .بنابراین

ژنهایی که تولیدات حیاتی برای فعالیتهای نماتد ،از جمله

صنایع تولید عوامل کنترل ،به کنترل تلفیقی آفات عالقه بیشتری

جهتیابی به سمت ریشه ،ورود به ریشه ،غلبه بر دفاع میزبان و

دارند .کشف نماتدکشهای شیمیایی جدید معموالً شامل ساخت

سایر فعالیتهای متابولیکی و نشو و نمایی را دارند و یا ژنهایی

مواد جدید ،تغییر مواد از قبل موجود و انجام آزمونهای مختلف

که در تشکیل مکانهای تغذیهای دخالت دارند میتواند برای

از طریق غربالهای با حجم وسیع در گلخانهها و مزارع است تا

ساخت نماتدکشهای جدید و سازگار با محیط زیست به کار

میزان کارایی آنها ،جنبههای زیستمحیطی ،هزینه تولید ،میزان

روند (.)Danchin et al. 2013

تقاضا در بازار فروش و ...بررسی گردد .به طور جایگزین،

با کاهش یا ممنوعیت استفاده بیش از دو سوم از

رویکردهای مبتنی بر هدف ،میتوانند مثالً دادههای حاصل از

نماتدکشهای متداول به علت سمیت زیاد آنها ،باقیماندگی در

آزمایشهای خاموشی ژن را مورد بررسی قرار دهند تا

محیط زیست و تاثیر در تخریب الیه ازن ،صنایع در پی تولید

مولکولهایی را طراحی کنند که در محلهای فعال تولیدات

نسل جدیدی از عوامل کنترل نماتدها هستند .این هدف بیشتر

ژنهای هدف عمل کرده و فعایت حیاتی آنها را مختل کنند

مربوط به گیاهان باغی است؛ چرا که دستکاری ژنتیکی بیشتر در

(.)Taylor et al. 2014
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 ژنهای مقاومت مصنوعی با محلهای اثر، عالوه بر این.نیز گردد

جمعبندی نهایی

 میتوانند برای افزایش کارایی و ماندگاری ویژگی،مختلف

بهرهبرداری از ژنهای مقاومت طبیعی با استفاده از

مقاومت به نماتد به کار روند و یا بیان ژنهای وارد شده را

 به روشی استاندارد برای،غربال ژنوتیپها و انتخاب با نشانگرها

 با این حال بررسیها در مورد امنیت این.محدود به ریشه ها کنند

بهبود مقاومت یا تحمل به نماتدها در بسیاری از محصوالت

.محصوالت برای تغذیه بشر و محیط زیست باید ادامه داشته باشد

 در مورد بسیاری از، با این وجود.گیاهی تبدیل شده است

دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که در آنها

، این رویکرد بسیار کند بوده و در خیلی از موارد،محصوالت

محصوالت دستکاری شده کشت میشود و توجه به تامین غذای

 این یکی از دالیل.مقاومت با طیف وسیع ایجاد نمیشود

 بنابراین چنین احتمال میرود که.این جمعیت اهمیت زیادی دارد

عقبماندگی به کارگیری زیستفناوری در ایجاد گیاهانی با

استفاده از محصوالت تراریخته به عنوان یکی از روشهای تامین

ویژگی مقاومت به نماتدها در مقایسه با گیاهانی است که سایر

 پس از این بیشتر مورد قبول واقع،غذای این جمعیت رو به رشد

 اما با پیشرفت در.ویژگیهای زراعی در آنها اصالح میشود

 موفقیتهای فراوانی در زمینه به کارگیری.شده و افزایش یابد

 ایجاد ارقام تجاری از محصوالت،زمینههای زیستفناوری

زیستفناوری در ایجاد ارقام گیاهی مقاوم به نماتدها انجام گرفته

اقتصادی مهم که با روشهای تراریخته مقاوم شدهاند رو به

.است و هنوز هم پژوهشهای جدیدتر در حال انجام است

 مثالً ذرت تراریخته متحمل به علفکشها و.افزایش خواهد بود

 برای تامین نیاز،بنابراین ارقام تراریخته مقاوم به نماتدها بیشک

مقاوم به حشرهها در بازار موجود است و چنین ارقامی با مقاومت

.غذایی جهان در آینده کمک فراوانی خواهد نمود

. پنبه و سایر محصوالت نیز در حال ایجاد هستند،مشابه در سویا
 یا بیانRNAi چنین رویکردهایی از طریق فناوریهایی چون
 می تواند سبب ایجاد گیاهان مقاوم به نماتد... ژنهای مقاومت و
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Abstract
Plant parasitic nematodes are amongst the most economically important groups of
pathogens. The use of resistant cultivar, crop rotation, chemical control, antagonistic
organisms and biocontrol agents are the principal methods for management of the
nematodes. Natural nematode resistance genes present in gene pools of crop species and
their relatives have been used with the aim of transferring such traits into economically
important plants where effective resistance is lacking. Biotechnology contributes to this
process via marker-assisted selection to identify the best nematode resistance genes, and
increasingly in providing new knowledge of target genes, and the potential to exploit this
knowledge using transgenic technology. Thus recent advances make it possible to exploit
specific aspects of nematode-host plant interactions to design control strategies that include
enabling plants to prevent nematode invasion, migration through tissues and reducing
feeding ability or nematode fecundity. Application of RNAi, new biotechnology-based
chemical nematicides and some other methods are amongst the modern strategies of
control. New traits would be added to existing crop genotypes with the best conventional or
natural nematode resistance to increase the effectiveness and durability of the nematode
resistance trait. Biotech trait expression could also be limited to roots to minimize
expression in harvested parts.
Key words: Biological control, Integrated management, Pathogen, Resistance, Transgenic.
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