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استفاده از مولکولهای برگي بهعنوان نشانگرهای
تشکيل همزيستي ميکوريزايي
ترجمه :سيده معصومه زماني

اخيرا ً گروهي از پژوهشگران مؤسسه اکولوژی شیمیایی ماکس پالنک
( )Max Planckدر ینا ( )Jenaآلمان ،گزارش کردند که وجود برخي
متابولیتهاي موجود در قسمتهای هوايي گیاه ميتواند نشاندهنده
موفقيت گياه براي تشکيل همزيستي با قارچ میکوریز باشد .اين گروه،
متابولیت برگي را يافتند که میتواند به عنوان نشانگر همزيستي میکوریزا
استفاده شود .کشف نشانگرهای برگی ،بهصورت ميانبري ساده دانشمندان
را قادر خواهد ساخت ميزان شراکت تعداد وسيعي از گیاهان را در
همزيستي ميکوريزايي بدون نیاز به تخريب بافتهاي همزيست زيرزميني
ارزيابي کنند .ازاينرو ،این ابزار جدید میتواند در برنامههاي اصالحي
ايجاد گياهان ميکوريزايي و توليد واريتههاي کارآمد و مقاوم در برابر تنش
کاربرد فراواني داشته باشد.
گياهانی مانند تنباکوی وحشی  ،Nicotiana attenuataهنگام
تشکيل یک همزیستی فعال با قارچهاي میکوریز آربوسکوالر (صورتی)
در ريشههاي خود مشتقاتي از ( blumenol Cآبي) را تولید میکنند.
اين ترکيبات به برگها منتقل میشوند و میتوانند بهعنوان نشانگرهای
برگي برای تشخیص کلونیزاسیون موفق ريشه توسط قارچهاي همزيست
استفاده شوند .تاکنون ارزيابي تشکیل همزيستي ميکوريزايي تنها از طريق
خارج کردن ریشههای گیاه ميزبان از خاک امکانپذیر بود .اين نوع ارزيابي
نهتنها زمانبر است ،بلکه موجب ازبین رفتن گیاه نیز میشود .اما تحقیقات
جدید دانشمندان مؤسسه اکولوژی شیمیایی ماکس پالنک نشاندهنده توليد
ترکیباتی در برگ است که هنگام کلونیزاسیون موفق ریشه گياهان ميزبان
توسط قارچهای میکوریز آربوسکوالر تجمع میيابند .این ترکیبات که
مشتقات  blumenol Cنیز نامیده میشوند ،مشخص شده است که منحصرا ً
پس از کلونیزاسیون توسط اين قارچهاي همزيست در ریشه تولید میشوند
و سپس به سایر قسمتهای گیاه ميزبان انتقال مییابند .تا قبل از اين
گزارش ،تمام تالشها برای یافتن شاخص برگي قابل اطمینان و خاص
همزيستي ،توأم با شکست بوده است .در تحقيق مذکور ،محققان ترکیبات
برگی این گیاهان را ازطريق تکنيکهاي بسيار حساسي با ترکیبات برگی
گیاهانی که قادر به تشکيل همزیستی با قارچهای میکوریز آربوسکوالر
نبودند ،مقايسه کردند .پروفسور  Ming Wangضمن ذکر اين مطالب
خاطرنشان کرد« :با استفاده از روش طیفسنجی جرمی حساس و متوالي،
آنها موفق به کشف تغييرات خاص همزيستي ميکوريزايي در بخشهاي
هوايي گياهان ميزبان شدند».
اگرچه اغلبچنين تعامالت اکولوژیکی ،اختصاصی گونه بوده و از

گونهای به گونه دیگر متفاوت است ،بااینحال اين پژوهشگران توانستند
ت برگ سایر گونههاي گیاهي،
نشان دهند که تجمع  blumenolدر باف 
ازجمله بسياري از ارقام مهم زراعی و باغي نیز اتفاق ميافتد .يکسان بودن
ال
اين نشانگر در خانوادههاي گياهي که ﻫﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ يکديگر ﻧﺪارند احتما ً
بهدليل تاريخچه ديرين تعامل گياهان و قارچهاي ميکوريز بوده و نشان
ميدهد اين نشانگر نقش اساسي در گياهان کلونيزهشده توسط قارچهاي
ميکوريز آربوسکوالر ايفا ميکنند .شناسايي این نشانگر ،ابزاری قوی و
آسان براي ايجاد تغييرات اساسي در تحقیقات اصالحی آینده در رابطه با
گیاهان و قارچهای میکوریزای آربوسکوالر فراهم کرده است.براساس
نظرات دکتر ( Ian Baldwinرئيس بخش اکولوژي مولکولي) «نشانگر
تشخیصی  blumenolمیتواند برای مطالعه کلونیزاسیون موفق قارچهای
میکوریز آربوسکوالر در غربالگريهاي عظيم برنامههاي اصالحي بسيار
مفید و پرکاربرد باشد .از سوي ديگر استفاده از نشانگر مذکور در تحقيقات
پايهاي ،امکان پاسخگویی به سؤاالت اساسی در مورد انتقال اطالعات از
گیاهی به گیاه دیگر ازطریق شبکههای قارچی را نیز فراهم میکند».
اينمحققاندرنظردارنددرگامبعدی،اثرتحریککنندگیتجمعblumenol
ایجادشده توسط کلونيزاسيون قارچی را بررسي کرده و نقش این ترکیب
را در سیگنالدهي ميان ریشه و برگهاي گياه ميزبان پژوهش کنند .آنها
همچنین قصد دارند از اين ابزار جدید برای بررسی پرسشهای اساسی
در زمينه ارتباط ميان گیاهان گونههای مشابه و گیاهان گونههای مختلف
ازطریق يک شبکه قارچی مشترک استفاده کنند.
دبیر تخصصی اخبار علمی -تحلیلی :از اوج گرفتن تحقیقات مربوط به
قارچهای میکوریزای آربوسکوالر در جهان و سپس در ایران بیش از
 30سال میگذرد .در این چند دهه به ابعاد بسیار متفاوتی از این موضوع
ارزشمند پرداخته شده است و هر چقدر که پیش میرویم شگفتیهای
ن نوع همزیستی بیمانند کشف میشود .کشفی که در این
جذابتری از ای 
خبر به آگاهی عالقهمندان میرسد در صورت کارایی الزم ،میتواند برای
تحقیقات قارچهای همزیست بسیار راهگشا باشد .یکی از سودهای آن
هنگام ارزیابی همزیستی در گیاه است .این روش با اجتناب از بههم زدن
ریزوسفر و خاک ،سبب کاهش آسیبهای احتمالی به گیاه خواهد بود.
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