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گیاهان، با تشخیص میکروب های مفید، از آسیب میکروب های 
مضر در امان می مانند. این موضوع از لحاظ تولید محصوالت 

سالم گیاهی و امنیت جهانی غذا، حائز اهمیت است. 
ریزوبیا  نام  به  همزیستی  باکتری های  کمک  با  لگوم(  )گیاهان  بقوالت 
بنابراین، این گیاهان برای  نیتروژن اتمسفر را تثبیت می کنند.   )Rhizobia(
اجتناب از آلوده شدن توسط میکروب های بیماری زا، باید توانایی تشخیص 
دقیق باکتری های همزیست خود را داشته باشند. بقوالت، برای تشخیص این 
باکتری ها، از پروتئین های مختلف گیرنده LysM در سطح سلول های بیرونی 
ریشه خود استفاده می کنند. در مطالعه منتشر شده در مجله Science، یک 
Aarhus، نشان می دهند  به رهبری دانشگاه  از پژوهشگران  بین المللی  تیم 
)دارای  همزیستی  یا   )chitin( بیماری زایی  عالمت  دارای  مولکول های 
نشانه های اتصال به گره های همزیستی( توسط نقش های مولکولی کوچکی 
روی گیرنده های پروتئینی شناخته می شوند، نتیجه این شناسایی، فرایند را به 

سمت دفاع ضد میکروبی، یا همزیستی هدایت می کند.
شناسایی  عامل  به عنوان   LysM گیرنده های  دارای  خاک زی،  گیاهان  همه 
سیگنال های مختلف میکروبی هستند، اما چگونگی تصمیم گیاهان، در ایجاد 
اتصال همزیستی یا پاسخ ایمنی به سمت یک میکروب در دسترس، مشخص 
نیست. زولتان بزوسکی )Zoltán Bozsoki( می گوید: ما پژوهش خود را 
از  استفاده  با  می توان  آیا  کردیم،  آغاز  ساده  شاید  و  اساسی  سؤال  یک  با 
را  خاک  مهم  غذایی  عناصر  متفاوت،  مأموریت های  با  مشابه  گیرنده های 
ساختار  اولین  شناخت   )Kira Gysel( گیزل  کایرا  ازنظر  کرد؟  شناسایی 
ادامه  او  است.  بوده  شایانی  موفقیت  همزیستی،  گره های  گیرنده  کریستالی 
در  را  ما  و  داده  ما  به  گیرنده ها  این  از  بهتری  این موضوع، درک  می دهد: 

مهندسی مربوطه گیاهان راهنمایی کرده است.
گیرنده های  در  شده  تعریف  مناطق  ساختار  تشریح  از  ترکیبی  مطالعه  این 
LysM در آزمایش های بیوشیمیایی و همکاری تنگاتنگ با متخصصان علم 
اصولی  عملکردی  تست های  انجام  و  بیوشیمی  و  ساختاری  زیست شناسی 
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گیاهان چگونه میکروب های مضر را  از میکروب های مفید 
تشخیص می دهند؟
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در گیاهان است. پژوهشگران با استفاده از نقش های قلمروی LysM1 )که 
پیش از این شناخته نشده بود(، گیرنده های )chitin( و گیرنده گره های همزیستی 
کردند. شناسایی  همزیستی  و  ایمنی  تعیین کننده  عامل  به عنوان  به ترتیب  را 

نقش  اندکی  بسیار  تعداد  فقط  که  است  معلوم  می گوید:   )Kasper( کاسپر 
مهم وجود دارند که گیرنده ایمنی را از یک گیرنده همزیستی جدا می کنند، 
درواقع ما با شناسایی این گیرنده ها برای نخستین بار نشان دادیم، با تغییر این 

نقش ها، برنامه ریزی دوباره گیرنده های LysM امکان پذیر است.
هدف بلندمدت این پژوهش، انتقال توانایی منحصر به فرد تثبیت نیتروژن از 
گیاهان لگوم به غالت، کاهش نیاز استفاده از کودهای ازته تجاری آلوده کننده 
پایان  در  است.  زمین  روی  مردم  فقیرترین  توانمندسازی  و  محیط زیست 
سیمونا رادویوتو )Simona Radutoiu( اضافه می کند: ما هم اکنون با ارائه 
 ،LysM درک مفهومی مورد نیاز در مهندسی گام به گام و منطقی گیرنده های

اولین گام ضروری را برای نیل به این هدف بلندپروازانه برداشته ایم.
با  گیاهان  روابط  بررسی  در  تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  دبیر 
میکروارگانیسم ها چه از نوع همزیستی و چه از نوع تهاجم و ایمنی، دانشمندان 
با سه پدیده روبه رو هستند، گیاه، میکروارگانیسم و شرایط ارتباطی مثبت یا 
منفی میان آن دو. درنتیجه برای کشف هر پدیده ای با حضور آنها، نیاز به 
دانش فراوان و متخصصان مختلف است. کشف منتشرشده در این خبر نیز 
همین گونه است. این یافته ارزشمند آغازی است برای یافتن پاسخ بسیاری از 

پرسش ها درمورد روابط میان گیاهان و میکروارگانیسم ها.
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