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 گیاهان بیماریهایدرکنترل    RNAخاموشی  تکنیک کاربرد  

Application of RNA silencing in plant diseases control 

 1فائزه فلکی، 1پرسا تیموری

 مازندران باغداران اتحادیه گیاهی های بیماری و آفات تشخیص آزمایشگاه .1

 p_teymuri@yahoo.com, faezehfalaki@yahoo.com, 

 چکیده:

فرایندی است که طی آن  و یک ابزار جدید مهندسی ژنتیک برای کنترل بیماریها در گیاهان می باشد RNA تداخل

انجام می  mRNAمهار بیان ژن، از طریق تجزیه . دو رشته ای از بیان ژن معینی جلوگیری می کند RNAیک مولکول 

روند دفاعی  RNAخاموشی . مکانیسم خاموشی بعد از ترجمه ژن می نامند راشود و به همین دلیل این فرایند 

منظم بدون رمزگذاری  RNAهای کوچک، مولکولهای  RNAگیاهی است.  پاتوژنهایقدرتمندی در گیاهان، برای مقابله با 

 RNAخاموشی  می شود.کنترل  بازدارندگی ترجمه یا اصالح کروماتین، واسطه mRNAبیان ژن بوسیله کم کردن است که 

ویروس می شود و در نهایت، غلظت ویروس و ایجاد عالئم در گیاه کاهش می یابد. اما بسیاری  RNA روند سبب تجزیه

خاموشی ایجاد شده از ویروس ها می توانند این روند را مختل کنند. این ویروس ها پروتئین هایی را بیان می کنند که 

را سرکوب می کنند و غلظت ویروس را ( miRNA) ها RNA و میکرو( si RNA) های کوچک تداخلی RNA توسط

این مقاله بر  های کوچک داخلی میزبان روی ایمنی ضدباکتریایی اخیرا شناخته شد. RNAنقش  افزایش می دهند.

ن های بیماریزا از طریق خاموشی ژن را مورد بررسی قرار داده روی جدیدترین یافته های مکانیسم مقاومت بر علیه پاتوژ

 است.

 کنترل بیماری های گیاهی، (،small RNAهای کوچک) RNA، RNAخاموشی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه : 

این ژن،  دو رشته ای از بیان ژن معینی جلوگیری می کند. RNAفرایندی است که طی آن یک مولکول  RNAتداخل 

انجام می شود و به  m RNAمهار بیان ژن، از طریق تجزیه  دو رشته ای همولوگ است. RNAضرورتا از نظر توالی با 

ابتدا در آزمایش هایی برای  RNAنوعی مکانیسم خاموشی بعد از ترجمه ژن می نامند. خاموشی همین دلیل این فرایند 

تغییر یافته دیده شد. متعاقبا این پدیده در گستره وسیعی از موجودات زنده، تراریخت با رنگ دانه تولید گیاهان اطلسی 

خاموشی  .(1933، و زنگنه ؛ طهماسبی1931)قلی زاده، از جمله گیاهان، جانوران، جلبک ها و قارچ ها، شناسایی شد

RNA   ممکن است بر رقابت  گیاه است. این روند -هم تکاملی ویروسیکی از قوی ترین و احتماال قدیمی ترین انواع

بین ویروس ها در میزبان اثر بگذارد و به تکامل نژادهای جدید ویروس منجر شود. ارتباط ویژه بین ویروس و سلول 

)طهماسبی و ، به عنوان یک روند مقاومت، حساس باشندRNAمیزبان احتماال باعث می شود که ویروس ها به خاموشی 

در بین گیاهان، قارچ ها، حشرات و جانوران روندی حفاظت شده است)طهماسبی و  RNAخاموشی . (1933زنگنه، 

آنها ویروس شناسان نیز از این تکنیک برای مقاومت گیاهان در برابر ویروس های گیاهی استفاده کردند. (. 1933زنگنه، 

یم تری از هم خانواده آن گیاهانی که پروتئین های مخصوص ویروس را بیان می کنند یا با گونه مالپی بردند که 

د و همچنین گیاهانی که دارای ناحیه کوچکی از ویروس آلوده شده باشند، مقاومت بیشتری در برابر عفونت ویروسی دارن

RNA پس نتیجه گرفتند، احتماال  نشان می دهند. را ویروس باشند نیز مقاومت در برابر ویروسRNA  ویروسی که

بوسیله یک ژن خارجی در گیاه بیان شده است، می تواند به ژنوم ویروس حمله کند و از تکثیر آن جلوگیری نماید. 

براساس این نتایج و مشاهدات، قطعات کوتاهی از ژن های گیاهان، در ویروس های گیاهی قرار داده می شد. پس از 

-VIGS (Virus بیان ژن های گیاه خاموش می شود. این پدیده را عفونت گیاهان با این ویروس های دست کاری شده،

Induced Gene Silencing ).اولین بار این پدیده توسط نامیدند Fire و همکارانش، تداخل RNA یا RNA 

interference (RNAi )تداخل. (1931)قلی زاده، نامیده شد RNA  یک ابزار جدید مهندسی ژنتیک برای کنترل

برای دفاع در مقابل ویروس ها استفاده شد، ان همچنین به  RNAزمانی که خاموشی  گیاهان می باشد.بیماریها در 

با  RNAi .(Koochakpour, Z. and Fakheri, B. A., 2014)نیز بر می گرددRNA (RVI ) ایمنی ویروسی براساس

ها و شکل گیری  microRNA یک، تنظیم ژن از طریقرفرایندهای سلولی مختلف شامل شکل گیری ساختار سنتروم

و یک نوع  Argonaute و Dicer مهره های کلیدی در این فرایند، دو آنزیم به نام های هتروکروماتین ها مرتبط است.

جفت باز توسط  011-011دورشته ای به طول حدودا  RNA مولکول های است. siRNA کوچک به نام RNA مولکول

به  ATP، با مصرف Dicer-like و( Dicer DCR) به نام RNase III از خانوادهفعالیت ریبواندونوکلئازی آنزیم هایی 

های  RNA که به عنوان siRNA های کوچک یا کوتاه مداخله گرRNA نوکلئوتیدی به نام 01-09قطعات کوچک 

ستند که جزء معدود نوکلئازهایی ه RNase III راهنما عمل خواهند کرد، شکسته می شوند. اعضای خانواده آنزیم های

 بطور آویزاننوکلئوتید  0-9به گونه ای برش می دهند که  dsRNA ˊ9 فعالیت اختصاصی برای مولکول های

(overhang ) هیدروکسیله ایجاد می کنند. این نوکلئازها از نظر تکاملی در کرم ها،  9ˊو  0ˊباقی می ماند و دنباله های

 RNAبطور کلی روند خاموشی  (.1931قلی زاده، حفظ شده اند)مگس سرکه، قارچ ها، گیاهان و پستانداران کامال 

های هدف  RNA از راه متیالسیون، تجزیه پس از رونویسی ،(mRNA) پیام رسان RNAشامل جلوگیری از رونویسی 

 RNA دورشته ای و عناصر ژنتیکی متحرک که توان ایجاد RNAویروس های ها است.  mRNA و جلوگیری از ترجمه
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این فرایند خاموشی توسط آوند های آبکشی در . را القاء کنند RNA را در گیاهان دارند، می توانند خاموشیدورشته ای 

 (.1933)طهماسبی و زنگنه، سراسر گیاه القاء می شود

پس از حمله ویروس به ویروس ها توسط گیاهان یک روند اساسی دفاع علیه ویروس ها است.  RNA روند خاموشی   

میزبان فعال شود. این رخداد، غلظت ویروس را در گیاهان  RNAسلول های میزبان، ممکن است مسیر خاموشی 

نوکلئوتید، ایجاد می  02تا  01های کوتاه، با اندازه  siRNA ، علیه ویروس ها توسطRNA محدود می کند. خاموشی

ر کلیدی در دفاع ضد ویروسی گیاه است، در بسیاری از ویروس ها ، یک مسیRNA شود. با توجه به این که خاموشی

توانایی مختل کردن این سامانه تکامل یافته است. برخی ویروس ها پروتئین هایی را بیان می کنند که خاموشی ایجاد 

غلظت ویروس را افزایش می دهند و باعث اختالالتی در نمو گیاه ، را سرکوب می کنند miRNAو  siRNA شده توسط

های خود را  siRNAممکن است  دورشته ای، DNAمی شوند. برخی، ویروس ها، مانند ویروس موزائیک گل کلم با 

های میزبان توسط رونوشت های ویروس موزائیک  mRNA های دارای توالی تقریبا مکمل RNAکد کنند. تعدادی از 

عمل می کنند و میزان  siRNA هایی در محیط درون سلولی به عنوان یک RNA م تولید می شوند. چنینگل کل

ممکن است سبب حفاظت تقاطعی بین نژادهای ویروسی  RNAخاموشی تعدادی  رونوشت میزبان را کاهش می دهند. 

یک مسیر کلیدی در دفاع ضد   RNAبا توجه به اینکه خاموشی . (1931)قلی زاده، شوند که توالی مشابهی دارند

تعدادی از ویروس ها ویروسی گیاه است، در بسیاری از ویروس ها توانایی مختل کردن این سامانه تکامل یافته است. 

را سرکوب می کنند و غلظت  miRNAو  siRNAپروتئین هایی را بیان می کنند که خاموشی ایجاد شده توسط 

دفاع ضد ویروسی قدرتمندی است و ویروس ها برای دوام و توانایی  RNAخاموشی ویروس را افزایش می دهند. 

می تواند برای  RNAخاموشی  هم چنین .(1933سرکوب این روند یا فرار از آن تکامل یافته اند)طهماسبی و زنگنه، 

 (.1931زاده، )قلی مهندسی گیاهان مقاوم به ویروس و نیز به عنوان ابزاری برای تحلیل های مولکولی مفید باشد

گیاه بصورت مستقیم در پاسخ های بیماریهای  (small RNA) های کوچک RNAهمچنین مطالعات نشان دادند که 

ن آن شرکت داشتدر طی های کوچک در ایمنی گیاهی منجر شده از عفونت های باکتریایی  RNAاولین  باکتریایی درگیر هستند.

ها نشان دادند، به  miRNAگیاهان مورد آزمون با باکتری بیماریزا چندین تغییر را در توده  ، شناسایی شد.در ایجاد ایمنی

  .(Peláez and Sanchez, 2013)بود miRNAخصوص در عالمتدهی اکسین که مرتبط با 

 باکتریایی گیاهاندر درمان بیماری های  RNAi کاربرد فرایند

این تکنیک می تواند برای افزایش مقاومت  اورزی کاربرد فراوان دارد.در تحقیقات پزشکی، دارویی و کش RNAiتکنیک 

به بیماریهای باکتریایی و قارچی بوسیله تغییر بیان ژن از طریق مهندسی ژنتیک در گیاهان میزبان درمقابل پاتوژن ها 

مسیر در مخصوص را برای افزایش مقاومت بیماری  miRNAفالژلین )یک ترکیب باکتریایی( میتواند میزان بیان بکار رود. 

در  AtFAAHبیان بیشتر ژن  .(Younis et al., 2014; Fritz et al., 2006)تخمین بزند سیگنالدهی آرابیدوپسیس

متابولیسم است، می  ((N-acylethanolaminesآسیل اتانول آمین)-اسید چرب )ان تولیدمسئول که ، آرابیدوپسیس

جهت افزایش که در هورمون را از طریق تقسیم کردن در مسیرهای دفاعی گیاهی تغییر دهد -تواند سیگنال های گیاه

در برنج،  (.Younis et al., 2014; Kang et al., 2008)می تواند موثر باشد مقاومت در مقابل پاتوژن های باکتریایی

RNAi  می تواند ژنOsSSI2 ( را از کار بیاندازدOsSSI2-kd ،) هدف برای(فعالیت آنزیم دزاتورازdesaturase اسید چرب )

 Xanthomonasکه می تواند باعث افزایش مقاومت در مقابل پاتوژن باکتریایی ) اتم هیدروژن از اسید چرب( 0است)حذف 
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oryzae pv. oryzae)  برگی و قارچ بالست سوختگی(Magnoporthe grisea )(شودYounis et al., 2014; Jiang 

et al., 2009.) RNA  گوجه تنباکو و گونه های ، در آرابیدوپسیس سرطان طوقههای کوچک اثبات کردند که در برابر بیماری

انتقال پدیده مقاومت بوسیله  ایجاد می شود و Agrobacterium tumefaciensاین بیماری بوسیله پاتوژن  موثر هستند. فرنگی

به پیش سازهای رمزگذاری شده بیوسنتز سیتوکینین و اکسین ایجاد  iaaMو  iptتکرارهای معکوس ژن های این پاتوژن 

  (.Younis et al., 2014; Escobar et al., 2001شد)

 در درمان بیماری های ویروسی گیاهان RNAi کاربرد فرایند

ویروس ها به منظور دوام خود و توانایی سرکوب یا فرار از این ، دفاع ضد ویروسی قدرتمندی است و RNAخاموشی 

برخی ویروس ها بیش . (Koochakpour, Z. and Fakheri, B. A., 2014؛ 1931)قلی زاده، ،پدیده تکامل یافته اند

وتئین از یک پروتئین سرکوبگر تولید می کنند. برای مثال ویروس تریستزای مرکبات از دسته کلستروویروس ها، سه پر

، پروتئین های متصل شونده Hc-pro و P19، یعنی RNA چون دو سرکوبگر ویروسی خاموشی سرکوبگر تولید می کند.

عمومی باشد. اغلب  RNA ، ممکن است این نحوه اثر در میان سرکوبگرهای ویروسی خاموشیهستند RNA به

)قلی متصل شوند siRNA دورشته ای RNA ، می توانند به یک یا دو مجموعهRNA سرکوبگرهای ویروسی خاموشی

ویروس موزائیک زرد شلغم  P69، ها VSRتوالی  0ی هدف ها amiRNAاولین تالش برای بیان  (.1931،زاده، 

(TYMV)  وHC-Pro ( ویروس موزائیک شلغمTuMV در آرابیدوپسیس ،) توسطNiu ( 0112و همکاران ) .انجام شد

و  TYMVهای بیان شده مقاومت مخصوصی به  amiRNAهمانطور که انتظار داشت، گیاهان ترانسژنیک این دو 

TuMV ژنی قابل کاربرد است. اتژی در گیاهان ضد ویروسی نرااین نتایج نشان می دهد که این استر .نشان دادند

دیگری  (،CMV) ویروس موزائیک خیار VSR ،b0ایست که  amiRNAتراژنی بیان کننده یک  N. tobacumمتعاقبا، 

های  amiRNA اخیرا، مقاومت مشابهی همچنین بدست آمد در بیان را هدف قرار می دهد که در مقاومت دخالت دارد.

 RNAتعدیل شده خاموشی  VSR  ،amiRNAاگرچه هدف  .PVXویروس  TGBp1/p25هدف  N. tobacum گیاه

(، گیاهان تنباکو تراریختی بیان کننده یک 0112) Qu. در مطالعات مقاومت و اثرات متنوعی از آن را اعطا می کند

amiRNA  هدف گذاریCMV 2b  درجات متنوعی از پاسخ های آلودگیCMV مقاومت"شامل  را نشان داد که" ،

اولین آن،  چندین فاکتور ممکن برای این نتایج حساب شوند. .بود "حساس"و  "به تاخیر انداختن آلودگی"، "بهبود"

بهینه نشده است زیرا همه  RISCبرای دسترسی به مکان  amiRNAمکان هدف  توانایی دسترسی به هدف می باشد.

siRNA  ها در مقابل یک هدفmRNA اثرات موضعی و ساختارهای ثانویه منطقه قرار می گیرند که کامال موثر است .

آزمایشات را به مکان هدف مسدود کند. در واقع، در شرایط مصنوعی  RISCژنوم ویروس ممکن دسترسی  ای در

بصورت هدف  RNA در دسترسکه مکان های نشان داد  در سیستم های جانوری RISCتعدیل شده  اتتقسیم

مطالعات مختلف راجع به با توالی های هدف  .(Duan et al., 2012)مرتبط است RNAبا کارایی تقسیم مستقیم 

( دومین فاکتور را تایید میکند. بدین ترتیب که جهش طبیعی،  miR171،  miR167،miR159)  miRNAمختلف 

 PPV استراتژی مشترکی است که ویروس ها برای فرار از مقاومت میزبان تحت فشار انتخابی استفاده می کنند.

chimeras  حمل کننده های توالی های هدف  عفونت باهای مختل کننده یnon-RNA آنالیز توالی  .مقایسه میشود

میتواند از طریق جهش در توالی های PPV آلوده شده نشان داد که PPV chimerasنسل های ویروس گیاهان که با 

 (Simon-Mateo and Garcia , 2006)های هدف بگریزد.   miRNAخارجی به آسانی از فشار 
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انجام دادند، پدیده ی طبیعی   amiRNAدر مطالعاتی که لین و همکاران راجع به  ثبات تکاملی واسطه مقاومت 

 ntamiRNA-21با توجه به جهش خودبخودی یا مصنوعی در توالی هدف مشابهی مشاهده شد. آنان دریافتند که 

 (Lin et al., 2009) شکسته میشود amiRNAواسطه مقاومت ،

های ویروسی گیاهی شامل ژنوم های  RNAحضور ژنوم های متعدد منجر به تکرار ژنوم غیر هدف میشود. بسیاری از 

 RNAشامل سه  CMVمتعددی است. برای مثال  های ویروسی گیاهی شامل ژنوم های متعددی است. برای مثال 

 زیر ژنومی است . RNAژنومی و دو 

را بیان میکنند، بوسیله ویروس ها به چالش کشیده می شوند.   VCRهدف ،  amiRNAهنگامی که گیاهان تراریخت 

RNA  میزبان فرآیندهای ماشینیRNA  های ویروسی غیر هدف را بیان میکند. ویروس های مشتق شده

SiRNA(VsiRNA)  ازSiRisc اشباع شده و تاحد زیادی غلظتamiRNA-Risc   را کاهش داده و آنرا رقیق

 (Duan, 2008)میکند.

بکار میگیرند  RNAسرکوبگرهای ویروسی اختصاصی که استراتژی های خاص و متفاوتی را برای جلوگیری از خاموشی 

ست که مستقیما با ا  RNA، یک سرکوبگر خاموشی V2(TYLCV)به خوبی شناسایی شده اند. برای مثال پروتئین 

SGR  در تعامل است وdsRNA  .را اسیر میکند(Pelaez and Sanchez., 2013) 

ویروس ها صورت گرفته ،  RNA، در مقابل  RNAدر حال حاضر بسیاری از مقاومت های موفق که با واسطه  خاموشی 

برای مثال جمینی ویروسی مانند ویروس موزائیک طالیی باقال میتواند بوسیله بیان  بوده است. RNAروشی برای القائ 

. (Aragao and Faria, 2009) تراریخت که ازیک توالی کدکننده رپلیکاز مشتق شده، سرکوب گردد hpRNAیک 

 Buchman et)مورد هدف قرار بگیرند.  TGSو    PTGSمیتوانند بوسیله هردو مکانیسمبنابراین  جمینی ویروس ها 

al., 2009)   

های بیمارگر گیاهان هستند که ساختمانهای حلقوی بسیاری دارند و بدلیل اینکه   RNAویروئیدها یکی از انواع    

های میزبان هستند. این  RNAبرای تکثیر نیازمند فاقد پوشش پروتئینی هستند، هیچ پروتینی را کد نمیکنند و 

 Simon-Mateo and) میزبان می باشد.  Dicer-likeآنزیم های در خدمت dsRNAبه عنوان بستر  ساختمان پایدار

Garcia, 2011 ) در تحقیقات انجام شده،   ،همانطور که انتظار میرفتsiRNA  یاهان میزبان ویروئید ها فراوانی در گ

ایجاد  با ساختار ثانویه ویروئیدها .(Itaya et al., 2001; de Alba et al., 2002; Denti et al., 2004)شناسایی شد

برای مثال ژنوم  .(Wang et al., 2004)میشود siRNA-RISCمحدود کردن کمپلکس مقاوت در ویروس ها سبب 

PSTVd میتواند برای تخریب بوسیله بیان تراریخت PSTVd  که ازhpRNA مورد هدف قرار گیرد_مشتق شده است 

پیشنهاد میشود که . و (Schwind et al., 2009)  در ارتباط است hpRNA-siRNAو این مقاومت با تجمع باالیی از 

ممکن است در مهندسی مقاومت نسبت به بیماریهای ویروئیدی قابل اجرا باشد. ویروئیدها،  RNAمکانیسم خاموشی 

(Duan et al., 2012) 

 در مطالعات انجام شده برای غلبه بر ضعیف بودن مقاومت در مقابل فاکتورهای ویروسی که بوجود می آیند، برای مثال 

UTRˊ9  ویروسCMV  که بصورت کاربردی برای همانند سازیCMV  و در میان استرین های مختلفضروری است 

 قابل دسترس یکانون هابرای تقسیم  در آزمایش مورد نظر انتخاب شد. به عنوان ناحیه هدف حفاظت شده است

RISC (RNA-induced silencing complexes ) موتانت های این مناطق از طریق روش های زیست مولکولی با

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مقاله مروری

6 
 

DCL بر طبق آن جستجو شد ،amiRNA بیشتر  بیان شد. طراحی شد و در گیاهان مختلف میزبان ییها

را بیان  RISCهای مورد هدف کانون های قابل دسترس  amiRNAآرابیدوپسیس های ترانسژنیک و گیاهان تنباکو  

این . ندنشان نداد CMVاسترین های مختلف  مقاومت زیادی در برابر، RISC ی غیر قابل دسترسکانون ها، اما کردند

می تواند طیف مقاومت وسیعتر و  RISCهدف کانون های حفاظت شده قابل دسترس  amiRNAنشان می دهد که 

اعطا  دار با ژنوم های گوناگون RNAهدف در ویروس های  VSRنسبت به فقط توالی  ی راعالی تر

  .(Koochakpour and Fakheri, 2014; Duan et al., 2012)کند
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