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Abstract
Betasatellites, as begomovirus-dependent small circular single-stranded DNAs, are
multifunctional agents that trigger disease symptoms, suppress gene silencing pathways
and also interact with various cellular pathways and factors. These subviral elements
have a conserved genome organization that encodes only a functional open reading
frame on the complementary sense strand βC1. The encoded beta satellite protein
affects only the helper begomovirus cycle factor. The small size with a strong promoter
sequence and the ability to replace βC1 with foreign genes made beta satellites
suspected tools for the investigation of functional genes. As we expand our knowledge
of begomovirus / beta satellite complexes and their interactions with host plants, we
develop management approaches for the expansion of begomoviral destructive diseases.
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چکیده
بتاستالیتها به عنوان دیانایهای کوچک حلقوی وابسته به بگوموویروسها ،عاواملی چنادکاره هساتند کاه
عالوه بر القای عالیم بیماری و سرکوب مسیرهای خاموشی آرانای ،باا ییاو وسایعی از عواما و مسایرهای
سلولی برهمکنش میدهند .بتاستالیتهاا از ساازمان وناومی مظاف اتشادهای برخوردارناد و یاک چاارچوب
خوانش فعال  βC1روی رشته مکم ونوم خود دارند .با وجود ناحیه حفاظتشاده و ناحیاه غنای از آدناین در
ونوم بتاستالیتها ،تنها پروتیین کدشده توسط بتاستالیت است که میتواند بار چرخاه بگوماوویروس کمکای
خود اثرگذار باشد .اندازه کوچک ،داشتن توالی پیشبر قوی و امکان جایگزین کردن توالی ونهای خاارجی باا
توالی ون رمزگذاریکننده  ،βC1باعث شده است که بتاستالیتها به عنوان ابزاری مناسب در مطالعات تعیاین
عملکرد ونها ،بیان ونها و تراریختسازی مورد استفاده قارار بگیرناد .افازایش داناش ماا در ماورد چگاونگی
برهمکنشهای چندگانه بتاستالیت/بگوموویروس و گیاه میزبان میتواند منجر به توسعه و پیشرفت شایوههاای
مدیریت خسارت ناشی از این گروه از بیمارگرها شود.
واوگان کلیدی :بتاستالیت ،بگوموویروس ،جمینیویروس ،مطالعه ون
1

مقدمه
در بین جنسهای تیره  ،Geminiviridaeجنس  Begomovirusبه عنوان بزرگترین جنس در یبقهبندی
ویروسها دارای بیش از  400گونه است ( .)ICTVاعضای این جنس با داشتن ونوم یک یا دوبخشی که
همگی با سفیدبالک  Bemisia tabaciدر گیاهان دولپهای انتقال مییابند ،از سایر جمینیویروسها متمایز
میشوند ( .) Brown et al. 2015بگوموویروسها ،مسئول بروز بسیاری از بیماریهای مخرب در گیاهان مهم
اقتصادی از قبی پنبه ،کاساوا ،گوجهفرنگی و سیبزمینی هستند ( Brown and Bird, 1992, Moriones
 .)and Navas-Castillo 2000بر اساس سازماندهی ونوم و مطالعات تبارزایی ،بگوموویروسها به دو گروه
بگوموویروسهای دنیای جدید و دنیای قدیم تقسیم شدهاند ( .) Nawaz-ul-Rehman et al. 2009bاغلب
بگوموویروسهای دنیای جدید دارای ونوم دوبخشی هستند که با عنوان  DNA Aو  DNA Bشناخته
میشوند ،در حالیکه بگوموویروسهای دنیای قدیم اغلب دارای ونوم یکبخشی هستند (Nawaz-ul-
.)Rehman et al. 2009b
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آلودگی بگوموویروسهای یکبخشی عمدتاً با مولکولهای دیانا کوچک حلقوی به نام بتاستالیت همراه است
( .) Briddon et al. 2008, Stanley 2004بتاستالیتها با اندازهای کوچکتر از ونوم ویروس ،برای
همانندسازی ،کپسیدپوشی ،حرکت در داخ گیاه و انتقال توسط ناقلین به بگوموویروسهای کمکی خود
وابسته هستند ( .) Briddon et al. 2008, Zhou 2013کمپلکسهای بگوموویروس/بتاستالیت عمدت ًا در
دنیای قدیم از جمله کشورهای آسیایی و آفریقایی یافت میشوند ( Briddon et al. 2003b, Ha et al.
.)2008
عالوه بر بتاستالیتها ،انواع دیگری از مولکولهای ستالیت همراه با آلودگی بگوموویروسها شناسایی شدهاند
که عبارت از آلفاستالیتها ،بتاستالیتهای ناقص و دلتاستالیتها هستند ( Stanley 2004, Zhou 2013,
 .)Lozano et al. 2016این عناصر دارای تفاوتهای ساختاری با بتاستالیتها بوده و معموالً فاقد اثرگذاری
مستقیم بر کمپلکسهای بیماریزایی بگومویروسها هستند ( .) Lozano et al. 2016, Stanley 2004از
آنجاییکه در بین ستالیتهای شناسایی شده همراه با بگوموویروسها ،این بتاستالیتها هستند که از نقش
عمدهای در بروز عالیم بیماریهای ناشی از این گروه از ویروسها برخوردارند ،در این نوشتار به بررسی
سازمان ونومی و برهمکنشهای این عوام با میزبان پرداخته میشود .همچنین ،جنبههای کاربردی استفاده
از این عوام در مطالعات تراریختسازی ،بیان ون و بررسی عملکرد ونها مورد بررسی قرار میگیرد.
-1بتاستالیتها :سازماندهی ونوم
بررسی توالیهای مختلو بتاستالیت حاکی از وجود سازماندهی ونومی واحدی است که شام ناحیه
حفاظتشده ستالیت ( ،)Satellite conserved region, SCRناحیه غنی از آدنین ( Adenine-rich
 )regionو یک چارچوب خوانش روی رشته مکم به نام  βC1میشود .ناحیه حفاظتشده بتاستالیت با یول
تقریبی  200نوکلئوتید حام یک ساختار ساقه-حلقه در انتهای ' 3خود است که مشابه مبدأ شروع
همانندسازی در جمینیویروسها و نانوویروسها است ( .) Briddon et al. 2003bناحیه غنی از آدنین نیز
به یور معمول بین  160تا  280نوکلئوتید یول دارد که دربردارنده  57تا  65درصد آدنین است ( Briddon
 .)et al. 2003bوجود ناحیه غنی از آدنین برای تکثیر و کپسیدپوشی بتاستالیت ضروری نیست ( Tao et al.
 .)2004این احتمال وجود دارد که ناحیه غنی از آدنین به عنوان توالی انطباقدهنده اندازه بتاستالیت عم
کند تا بگوموویروس کمکی قادر به حفاظت و پشتیبانی از این مولکولها باشد ( .)Tao et al. 2004یول
عمومی پروتیین رمزگذاریشده توسط بتاستالیتها 118 ،آمینواسید و دارای وزن تقریبی  13/7کیلودالتون
است (.) Briddon et al. 2001, Saunders et al. 2000
بررسی توالی و نیز ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پروتیین  βC1نشان داد که این پروتیین یک مولکول با شارو
منفی و نواحی متعدد هیدروفیلیک است که از پایداری نسبتاً پایینی برخوردار میباشد ( Sarwar et al.
 .)2019تعیین ساختار سه بُعدی ،وجود سه مارپیچ آلفا ،چهار صفظه بتا و نیز چهار ناحیه پیچ خورده را در
ساختار این پروتیین نشان داد ( .)Sarwar et al. 2019تمام عملکردهای بتاستالیتها که تا به حال توصیو
شدهاند به پروتیین  βC1به عنوان یک پروتیین چندکاره وابسته هستند.
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شک  .1مقایسه سازمان ونومی بگوموویروس کمکی (الو) و بتاستالیت (ب) با در ن ر گرفتن چارچوبهای
خوانش مستقر بر روی رشته ویروسی و مکم  .نواحی حفاظتشده بر روی ونوم بتاستالیت نشان داده شده
است :IR .ناحیه بین ونی :V ،چارچوبهای خوانش مستقر بر روی رشته ویروسی :C ،چارچوبهای خوانش
مستقر بر روی رشته مکم .
Figure 1. Comaprison of genome organization between helper begomovirises (A) and
)their related betasatellites (B) with considering to virion (V) and complementary (C
sense ORFs. IR: intergenic region.

-2عملکردهای بتاستالیت به عنوان تعیینکننده بیماریزایی
حضور بتاستالیتها به هنگام آلودگی ویروسهای کمکی ،در ایجاد عالیم رگبرگ زردی در گ ابری
( ،)Saunders et al. 2000پیچیدگی برگ در پنبه ( ،)Qazi et al. 2007پیچیدگی برگ زرد در
گوجهفرنگی به هنگام آلودگی ویروس چینی پیچیدگی برگ زرد گوجهفرنگی ( Tomato yellow leaf curl
 ،) Cui et al. 2004( )China virus, TYLCCNVموزاییک رگبرگ زرد در ویروس موزاییک رگبرگ زرد
بامیه ( ،)Jose and Usha 2003پیچیدگی برگ در بامیه توسط بگوموویروسهای  1و  2بامیه ( Kon et al.
 )2009و پیچیدگی شدید برگ و توتهای شدن در آلودگی ویروس پیچیدگی فلف ( Pepper leaf curl
 ،)Tahir and Mansoor 2011( )virus, PepLCVمورد نیاز است.
بتاستالیتها از یریق سرکوب مسیرهای خاموشی آرانای (یا خاموشی ون) و غلبه بر سیستم دفاع میزبانی ،به
عنوان تعیینکنندههای بیمارگری در کمپلکسهای بگوموویروس/بتاستالیت عم میکنند (.) Bisaro 2006
پروتیین  ،βC1کمپلکسهای چندگانهای را به وجود میآورد که برای القای عالیم در گیاهان آلوده ضروری
هستند .این پروتیین همچنین دربردارنده یک سیگنال تعیین موقعیت درون هستهای ( Nuclear
 )localization signal, NLSاست که وجود آن برای سرکوب خاموشی ون ضروری میباشد ( Cheng et
 .)al. 2011توانایی پروتیین  βC1در برهمکنش با پروتیین پوششی ویروس همراه ( )Kumar et al. 2006و
مولکولهای آرانا/دیانا ( ) Cui et al. 2005نیز به اثبات رسیده است که میتواند نشان از اثرگذاری این
پروتیین در حرکت کمپلکس ویروس کمکی/بتاستالیت در درون گیاه و نیز تکثیر ونوم باشد .در یرف مقاب ،
برهمکنش پروتیین رمزگذاری شده توسط بتاستالیتها با مسیر پروتئازوم میتواند تخریب این پروتیین را در
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سیستم دفاع گیاهی به دنبال داشته باشد ( .) Eini et al. 2009در این بخش به مهمترین برهمکنشهای
 βC1که سبب القا و توسعه نشانههای بیماری در گیاه میزبان میشوند ،اشاره میشود.
 -2-1سرکوب مسیرهای خاموشی آرانا
سرکوب مسیر خاموشی آرانا به هنگام ترانویسی توسط پروتیین  :βC1ویروسهای گیاهی در پاسخ به
مسیرهای دفاعی خاموشی آرانا در گیاه ،پروتیینهای سرکوبگر این مسیرها را به خدمت گرفتهاند
( .) Bisaro 2006بگوموویروسهای یکبخشی این امکان را دارند که عالوه بر پروتیینهای سرکوبگر
رمزگذاریشده توسط ونوم ویروس ،از توانایی پروتیین  βC1به عنوان یک سرکوبگر اصلی و قدرتمند در
سرکوب مسیرهای  TGSو  PTGSبهره ببرند ( .) Briddon et al. 2008مولکولهای دیانای تکالی ونوم
جمینیویروسها در خالل آلودگی در هسته سلولهای گیاهی ،مولکولهای حدواسط دیانای دوال را تولید
میکنند که میتوانند به عنوان الگو در فرآیندهای ترانویسی و تکثیر مورد استفاده قرار بگیرند و در برهمکنش
با هیستونهای سلولی ،مینیکروموزومهایی را تشکی دهند (.) Pilartz et al. 1992, Pilartz et al. 2003
چرخه متی در هسته سلولها میتواند گروه متی را به مینیکروموزومهای ایجاد شده منتق کند و سبب
سرکوب مستقیم ترانویسی آرانای های پیک ویروس یا همان  TGSشود ( Raja et al. 2008,
 .)Rodriguez-Negrete et al. 2009پروتیین  βC1میتواند نقش تن یمی منفی بر آنزیم اس-آدنوزی
هوموسیستئین هیدروالز داشته باشد که به عنوان یک فاکتور در تولید اس -آدنوزی متیونین عم میکند؛
بنابراین ،انت ار میرود که چرخه متی اثرگذار بر ونوم جمینیویروسها به واسطه کاهش و توقو تولید اس-
آدنوزی متیونین سرکوب شود چرا که این مولکول به عنوان گروه دهنده متی و نیز یک کوفاکتور در فعالیت
آنزیم متی ترانسفراز عم میکند ( .)Yang et al. 2011به این ترتیب ،سرکوب چرخه متیالسیون ونوم
ویروس کمکی توسط پروتیین  ،βC1میتواند سبب استقرار و حفاظت بیشتر از کمپلکسهای
جمینیویروس/بتاستالیت شود.
سرکوب مسیر خاموشی ون پس از ترانویسی توسط پروتیین  :βC1برخالف ویروسهای آرانادار،
جمینیویروسها فاقد حدواسطهای آرانا دوال در چرخه تکثیر خود هستند اما با وجود این ،سبب القای
فعالیت پروتیینهای شبه دایسر در سلولهای گیاه آلوده میشوند ( .)Hohn and Vazquez 2011به ن ر
میرسد که ترانویسی دوجهته دیاناهای دوالی حدواسط سبب تولید برخی آراناهای دوالی ناقص میشود.
آرانا پلیمراز وابسته به آرانا شماره  )RNA dependent RNA polymerase 6, RDR6( 6میزبان ،این
گروه از ترانوشتهای ناقص همپوشان را به آراناهای دوالی کاملی تبدی میکند که پس از ورود به
سیتوپالسم میتوانند به عنوان کلید راهاندازی خاموشی ون پس از ترانویسی عم کنند ( Muangsan et al.
 .)2004پروتیین  βC1میتواند از یریق افزایش فعالیت فاکتور  ،Nbrgs-CaMبه عنوان یک تن یمکننده
منفی خاموشی آرانا ،سبب سرکوب بیان آنزیم  RDR6شود ( .)Li et al. 2014بنابراین ،پروتیین  βC1از
یریق ممانعت از تولید آراناهای د والی مشتق شده از ونوم ویروس کمکی ،به یور غیرمستقیم سبب سرکوب
مسیر خاموشی ون پس از ترانویسی میشود .به عنوان مثال ،سرکوبگری پروتیین رمزگذاری شده توسط
بتاستالیت همراه با ویروس چینی پیچیدگی برگ زرد گوجهفرنگی در گیاه  N. benthamianaبه اثبات
رسیده است ( .) Cui et al. 2005همچنین فعالیت  CLCuMuBبه عنوان یک سرکوبگر خاموشی ون پس
از ترانویسی نیز به اثبات رسیده است به نظوی که حتی در آلودگی همزمان با یک بگوموویروس غیرخودی
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ن یر ویروس پیچیدگی برگ گوجهفرنگی ( )Tomato leaf curl virus, ToLCVسبب کاهش سطح
آراناهای کوچک مداخلهگر مشتق شده از ونوم ویروس شده است (.) Eini et al. 2012
 -2-2برهمکنش با سایر مسیرها و فاکتورهای میزبانی
توسعه عالیم بیماری به ییفی از برهمکنشهای اختصاصی بین ویروس و اجزای گیاهی نیاز دارد که منجر به
اختالل در فرآیندهای فیزیولوویکی و نموی گیاه و در نهایت بروز عالیم بیماری میشود .سازوکار پروتیین
 βC1در برهمکنش با میزبان که سبب بروز نمو غیریبیعی در میزبان میشود ،چندان شناختهشده نیست.
مطالعات مختلو ،برهمکنش بتاستالیتها را با ییفی از مسیرها و فاکتورهای میزبانی به اثبات رسانده است
که سبب به کارگیری فرآیندهای میزبان برای ایجاد آلودگی توسط ویروس و نیز مداخله با مسیرهای دفاعی
میزبان میشوند.
مسیرهای هورمونی :جاسمونیک اسید و مشتقات آن ،ونهایی را فعال میکنند که در مقاومت در برابر
بیمارگرها و حشرات دخی هستند ( .) Creelman and Mullet 1997آلودگی گیاهان توسط
بگوموویروسهای همراه با بتاستالیتها نه تنها با بیان بیش از حد عالیم همراه است بلکه افزایش جمعیت
حشره ناق  B. tabaciروی این گیاهان را نیز به دنبال داشته است ( Jiu et al. 2007, Zarate et al.
 .)2007در همین راستا ،توانایی پروتیین  βC1در سرکوب برخی از ونهای واکنشدهنده به جاسمونیکاسید
که پروتیینهای مورد نیاز برای دفاع گیاه در برابر سفیدبالکها را رمزگذاری میکنند ،به اثبات رسیده است
( .)Yang et al. 2008توسعه شدید بگوموویروسها یی سالهای اخیر با گسترش و افزایش فعالیت بیوتیپ
 Bسفیدبالک  B. tabaciهمراه بوده است .به ن ر میرسد که توانایی بتاستالیتها در افزایش جمعیت
حشرات ناق بر روی گیاهان آلوده به کمپلکسهای بگوموویروس/بتاستالیت میتواند در توسعه آلودگی به این
عوام اثرگذار بوده باشد.
مسیرهای کینازی :فاکتور کینازی SUCROSE-NONFERMENTING1-related ( SlSnRK1
 )kinaseدر گوجهفرنگی با پروتیین رمزگذاری شده توسط بتاستالیت برهمکنش داده و سبب فسفوریله شدن
این پروتیین میشود ( .)Shen et al. 2011به عنوان یک واکنش دفاعی ،فسفوریالسیون پروتیین βC1
توسط این فاکتور میتواند سبب افزایش فعالیت مسیر خاموشی ون به هنگام ترانویسی و در نتیجه کاهش
سطح تجمع ونوم ویروس و بیان عالیم شود ( .)Shen et al. 2011در یرف مقاب  ،در کمپلکس
 TYLCCNVو بتاستالیت همراه با آن ،پروتیین رمزگذاری شده توسط بتاستالیت با دو جز از مسیر کینازی
وابسته به میتوون ( )Mitogen-activated protein kinase, MAPKبرهمکنش داده و سبب سرکوب
فعالیت کینازی این اجزا میشود ( .)Hu et al. 2019در این حالت ،بتاستالیت به عنوان یک عام پرآزاری
سبب افزایش حساسیت میزبان در برابر جمینیویروسها میگردد .در همین کمپلکس ،بگومویروس همراه در
یک رفتار دوگانه سبب القا و سرکوب مسیر کینازی  MAPKمیشود (.)Hu et al. 2019
اصالحات پس از ترجمه :یوبیکوئیتیالسیون ( )Ubiquitylationو سایر مسیرهای شبیه به آن از جمله
سوموئیالسیون ( )SUMOylationو میریستوئیالسیون ( ،)Myristoylationفرآیندهای اصالحی پس از
ترجمهای هستند که عملکرد ،ساختار و موقعیت درون سلولی پروتیینها را تعیین میکنند (Hanley-
 .)Bowdoin et al. 2013, Sanchez-Duran et al. 2011یوبیکوئیتیالسیون شام فعالیت سه گروه
آنزیمی است .آنزیم  E1که فعالسازی گروه یوبیکوئیتین را انجام میدهد ،آنزیم  E2که به گروه یوبیکوئیتین
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متص میشود و در نهایت آنزیم  E3که اتصال گروه یوبیکوئیتین به پروتیینهای هدف را ممکن میسازد (
 .)Hanley-Bowdoin et al. 2013اضافه شدن یک گروه یوبیکوئیتین به پروتیین هدف میتواند سبب
اصالح در ساختار و فعالیتهای آن شود ،در حالیکه اضافه شدن چند گروه یوبیکوئیتین
( )Polyubiquitylationمیتواند سبب تخریب پروتیین هدف به واسطه معرفی آن به مسیر پروتئازوم
( )Proteasomeگردد ( .) Hanley-Bowdoin et al. 2013پروتیین  βC1رمزگذاری شده توسط
 CLCuMuBبا یک آنزیم متص شونده به یوبیکوئیتین به نام  SIUBC3به شیوهای اختصاصی برهمکنش
میدهد .مطالعات از یریق ایجاد جهش یافتههای مختلو نشان داد که وجود یک موتیو شبه
میریستوئیالسیون در  βC1برای برقراری این برهمکنش و نیز القای عالیم آلودگی ضروری است که دلی آن
میتواند کاهش اثر مسیر پروتئازوم بر پروتیین رمزگذاری شده توسط بتاستالیت باشد (.) Eini et al. 2009
در سمت مقاب مشخص شده است که یکی از آنزیمهای  E3کاربردی در توتون به نام  ،NtRFP1توانایی
برهمکنش با پروتیین  βC1را دارد و به واسطه اضافه کردن بیش از یک گروه یوبیکوئیتین سبب معرفی این
پروتیین به مسیر پروتئازوم و تخریب آن و در نتیجه کاهش عالیم آلودگی میشود (.)Shen et al. 2016
تن یم نمو برگ :دو فاکتور  )ASYMMETRIC LEAVES 1( AS1و ASYMMETRIC ( AS2
 )LEAVES 2به فرم کمپلکس  ،AS1/AS2به عنوان تن یمکنندههای نمو برگ شناخته میشوند ( Yang
 .)et al. 2008مشخص شده است که پروتیین رمزگذاری شده توسط بتاستالیت وابسته به ویروس چینی
پیچیدگی برگ زرد گوجهفرنگی قادر به برهمکنش با فاکتور  AS1است و این موضوع میتواند سبب تغییراتی
در نمو برگ شود که در نهایت بروز عالیم بیماری را به همراه دارد .همچنین ،پروتیین  βC1به یور نسبی
قادر به انجام وظایو فاکتور  AS2در جهشیافتههای  as2بود که نشاندهنده تقلید پروتیین  βC1از فاکتور
نمو برگی است (.)Yang et al. 2008
موقعیت درونسلولی پروتیین رمزگذاری شده توسط بتاستالیتها مطابق با الگوی بگوموویروسهای یکبخشی
کمکی آنها به بافت آبکشی میزبان مظدود میشود ( .) Eini et al. 2017تغییری دیگر در ارتباط با موقعیت
درونسلولی این عوام که در رشد و نمو برگها اثرگذار است ،عالیم رگبرگ روشنی است که در آلودگیهای
سیستمیک برخی از کمپلکسهای بگوموویروس/بتاستالیت مشاهده میشود .در این کمپلکسها ،پروتیین
 βC1در ارتباط با کلروپالستهای سلولهای بافت آبکشی میزبان استقرار مییابد و سبب کاهش بیان ونهای
فعال در بیوسنتر کلروفی  ،ساختمان کلروپالستها و نیز جایگیری پالستیدها میشود ( Bhattacharyya et
 .)al. 2015بنابراین وجود و اثرگذاری بتاستالیتها ،سبب تخریب یکپارچگی ساختاری و عملکردی
کلروپالستها و به دنبال آن توسعه عالیم رگبرگ روشنی در میزبان میشود ( Bhattacharyya et al.
.)2015
 -3بتاستالیتها به عنوان ابزارهای ونتیکی
مطالعات کاربردی مختلو شیوههایی را برای استفاده از بتاستالیتها به عنوان ابزارهایی در الو .خاموشی ون
القاشده توسط ویروس ( ،)Virus Induced Gene Silencing, VIGSب .بیان ون و نیز در ج .القای
مقاومت علیه جمینیویروسها ،معرفی نمودهاند ( Ataie Kachoie et al. 2016, Kharazmi et al. 2012,
.)Kharazmi et al. 2016, Pakniat-Jahromy et al. 2010b
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خاموشی ون القاشده توسط ویروس :بر سازوکار خاموشی استوار است که بیان ونها را از یریق تخریب
اختصاصی مولکولهای آرانا تن یم میکند ( .)Robertson, 2004این سیستم میتواند در مطالعات تعیین
عملکرد ونها به واسطه کاهش بیان یک ون و بررسی فنوتیپهای ایجاد شده مورد استفاده قرار گیرد (
 .)Carrillo-Tripp et al. 2006ناقلین  VIGSمختلفی بر اساس استفاده از ویروسهای آرانادار و دیانادار
ایجاد شده و توسعه یافتهاند که به من ور مطالعه عملکرد ونها در ییو وسیعی از گیاهان مورد استفاده قرار
گرفتهاند (  .)Fofana et al. 2004, Peele et al. 2001,اندازه کوچک ونوم ،سهولت مایهزنی ،دامنه میزبانی
وسیع و سازمانبندی ونومی مظاف تشده از جمله مزایای جمینیویروسها است که آنها را به ناقلین VIGS
کارآمدی تبدی کرده است ( .)Turnage et al. 2002جایگزینی چارچوب خوانش  βC1در  CLCuMuBبا
بخش کوچکی از توالی پیشبر ون چالکون سنتاز ( Aمسئول تولید رنگدانه درگیاه ایلسیChalcone ،
 )synthase, ChsAو مایهزنی آن با استفاده از سازههای عفونتزای بتاستالیت نوترکیب در حضور ویروس
کمکی به گیاهان ایلسی سبب سرکوب ون داخلی گیاه ایلسی و در نتیجه کاهش رنگ گ ها در گیاهان
مورد تیمار شد ( .) Kharazmi et al. 2012, Xiaorong et al. 2006سازوکار جایگزینی توالی چارچوب
خوانش  βC1با توالی ونهای بیگانه ،امکان ایجاد عالیم شدید در گیاهان به هنگام آلودگی با بگوموویروس
کمکی را از بین میبرد و بنابراین امکان بررسی فنوتیپ خاموشی ون مورد ن ر وجود خواهد داشت .همچنین
با توجه به استفاده بتاستالیتها از یک توالی پیشبر قوی در باالدست چارچوب خوانش Eini et al. ( βC1
 ،) 2009, Saeed et al. 2005امکان افزایش کارآیی خاموشی ون در استفاده از این گروه از ناقلین وجود
خواهد داشت.
امکان استفاده از بتاستالیتها به عنوان ناقلین انتقال و بیان ونهای بیگانه در شرایط درون-گیاهی ( In
 )plantaنیز در صورت حذف چارچوب خوانش  βC1وجود دارد .بر این اساس ،امکان انتقال و بیان ون B-
 cell lymphoma 2انسانی ( )Bcl-2و نیز ون پروتیین پوششی ویروس نقص سیستم ایمنی انسان
( )Human immune deficiency virus, HIVدر گیاهان گوجهفرنگی و توتون با استفاده از CLCuMuB
فاقد چارچوب خوانش  βC1مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که پروتیینهای مذکور در حضور
ویروس کمکی خود به میزان قاب توجهی در گیاه هدف بیان میشوند ( Ataie Kachoie et al. 2018,
.)Kharazmi et al. 2016
القای مقاومت :در یی دو دهه گذشته استراتژیهای متعدد مهندسی ونتیک در راستای ایجاد تداخ در بیان
ونهای ویروسی مورد استفاده قرار گرفتهاند که اغلب آنها بر مقاومت مشتق شده از بیمارگر از قبی بیان
پروتیینهای ناقص ویروسی و یا ترانویسی توالیهای آرانا ویروسی تأکید داشتهاند ( Vanderschuren et al.
 .)2007با وجود این ،برخی از استراتژیهای مستق از بیمارگر نیز جهت القای مقاومت به جمینیویروسها
معرفی شدهاند که سبب جلوگیری از آلودگی این گروه از ویروسها و یا کاهش اثرات مخرب آنها شدهاند .از
جمله این استراتژیها میتوان به بیان پروتیینهای کشنده القاپذیر توسط جمینیویروسها و یا بیان
پروتیینهای متص شونده به دیانا جمینیویروسها در گیاهان از قبی همولوگهای  GroELاشاره نمود
( .)Shepherd et al. 2009یکی از مهمترین پروتیینهای کشندهای که در این مطالعات مورد استفاده قرار
گرفته است ،پروتیین بارنیز ( )Barnaseرمزگذاری شده توسط ونوم باکتری Bacillus amyloliquefaciens
است که در صورت بیان در سلولها ،سبب مرگ سلولی و جلوگیری از گسترش آلودگی به سلولهای مجاور
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آن میشود ( .) Brett 2007بتاستالیت حام توالی ون بارنیز (جایگزین شده با توالی ون  )βC1در صورت
حضور بگوموویروس کمکی ،قادر به همانندسازی است ( .)Pakniat-Jahromy et al. 2010انتقال سازه
بتاستالیت بیانکننده بارنیز به گیاه توتون ،سبب ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم در برابر  ToLCV-Auشد
( .)Pakniat-Jahromy et al. 2010این سازه ،در غیاب ویروس بیان نمیشود ،اما در صورت بروز آلودگی
امکان بیان مییابد که در نتیجه آن پروتیین بارنیز بیان شده و در اثر مرگ سلولی از گسترش آلودگی ویروس
به سلولهای مجاور جلوگیری میکند .از آنجاییکه جمینیویروسهای مختلو امکان حمایت از تکثیر
بتاستالیت را دارند ،میتوان انت ار داشت که استفاده از ناق بتاستالیت گزینه مناسبی برای القای مقاومت در
برابر ییو وسیعی از جمینیویروسها و نیز استفاده در مطالعات تعیین عملکرد ونها باشد.
نتیجهگیری
در یی دو دهه گذشته آلودگی بگوموویروسهای یکبخشی به دامنه میزبانی بیشتر و منایق جغرافیایی
وسیعتری گسترش یافته است .میتوان گفت که موفقیت این گروه از بیمارگرها تا حدود زیادی مدیون
بتاستالیتها است چراکه این دیاناهای کوچک ،شرایط را برای آلودگی و انتقال بگوموویروسها تا حدود
زیادی تسهی میکنند .بتاستالیتها این توانایی را دارند که آلودگیهای معمولی را از یریق اثرگذاری بر
تن یمکنندههای رشدی ،مسیرهای دفاعی ،اصالحات پروتیینی پس از ترجمه و نیز کارآیی ناقلین ،به
کمپلکسهای بیماریزایی مخربی تبدی کنند .در یرف مقاب نیز ،گیاهان به واسطه مسیرهای
فسفوریالسیون و پروتئازوم سعی بر سرکوب اثرگذاری پروتیین رمزگذاریشده توسط بتاستالیتها دارند .در
کنار قدرت مخرب بیماریزایی این گروه از ستالیتها ،امکان استفاده از آنها به عنوان ناقلین  VIGSو نیز
ناقلین بیان و مقاومت ،فرصت مناسبی را در ایجاد شیوههای نوین در کنترل و کاهش خسارت ناشی از آلودگی
جمینیویروسها فراهم آورده است.
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