اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
گی 

خاموشی ژن سم زدای  CYP6CM1در سفیدبالک پنبه )Bemisia tabaci (Gennadius.
با استفاده از تکنیک RNAi

مسلمبسیج،*1خلیلطالبی ،4وحیدحسینینوه3وسیدعلیرضاسالمی

2

* -1نویسنده مسوول:استادیار،گروهگیاهپزشکی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهجیرفت،جیرفت،ایران()moslembasij2014@gmail.com
 -4استاد،گروه گیاهپزشکی،دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران
 -3دانشیار،گروهگیاهپزشکی،دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران
 -2استادیار،گروهبیوتکنولوژی،دانشگاهتهران،تهران،ایران



تاریخدریافت17/88/41:تاریخپذیرش18/84/44:

چکیده
سفیدبالک ) Bemisia tabaci (Gennadius.یکی از مهمترین آفات گیاهان زراعی و محصوالت زینتی در جهان
است و مشاهده شده است که قابلیت مقاوم شدن به بسیاری از گروههای حشرهکشها را دارد .این آفت توانایی
بروز مقاومت به گروههای مختلف حشرهکش از جمله نئونیکوتونوئیدها را دارا میباشد .در مطالعهی حاضر تاثیر
استفاده از تکنیک خاموشی ژن ( )RNAiژن  CYP6CM1به عنوان یکی از اصلیترین ژنهای مسئول بروز
مقاومت به نئونیکوتینوئیدها روی سطح نسبی بیان ،اندازه مقاومت و میزان فعالیت آنزیم سیتوکروم  P450در دو
جمعیت سفیدبالک پنبه مقاوم و حساس در برابر حشرهکش ایمیداکلوپرید مورد ارزیابی قرار گرفت.کلنی
جمعیتهای سفیدبالک پنبه روی برگهای گیاه گوجه و در اتاقک رشد پرورش یافت RNA .دو رشتهای ژن
 CYP6CM1با استفاده از پرایمرهای اختصاصی سنتز شد و آزمایشات زیستسنجی پس از وارد کردن dsRNA
به داخل بدن حشره از طرق دریافت دهانی و با محاسبه مقدار  LC50و نسبت مقاومت با استفاده از نرمافزار
کامپیوتری  Ploplusانجام شد .اندازهگیری فعالیت مونواکسیژناز نیز با استفاده از زیر نهشت  -7اتوکسی کومارین
انجام شد .آنالیز دادهها نشان داد که تغذیه دهانی  dsRNAبه طور موثری میزان سطح بیان نسبی ژن
 2( CYP6CM1برابری) ،اندازه مقاومت ( 5/3برابری) و میزان فعالیت آنزیم سیتوکروم  55( P450درصدی) را
در جمعیت مقاوم تغذیهشده با  CYP6CM1dsRNAکاهش داد .کاهش چند برابری اندازه مقاومت بیانگر امکان
استفاده عملی از تکنیک  RNAiدر مدیریت مقاومت  B. tabaciمیباشد.


کلیدواژهها ،Bemisia tabaci :ایمیداکلوپرید ،مقاومت به حشرهکشها ،خاموشی ژنCYP6CM1dsRNA ،

مقدمه
سفیدبالک )Gennadius

ایجاد خسارت مستقیم به دلیل تغذیه و تولید عسلک ،با
Bemisia tabaci

انتقالویروسهایگیاهی،خسارتغیرمستقیمنیزایجاد


حشرهایپلیفاژبادامنهمیزبانی
 (Hem., Aleyrodidae

میکند ) ;De Barro et al., 2011; Legg et al., 2014

کهرویبسیاریازگونههایگیاهیفعالیت

وسیعاست 

 .(Yokomi et al., 1990; Bedford et al., 1994این

کرده و از شیره گیاهی یا همان محتویات آوندهای

ایاستودرتمامقارهها


حشرهدارایپراکنشگسترده

کند.اینگونهدارایاهمیتفراوان

آبکشگیاهانتغذیهمی

یافتمیشودوبیشاز 088میزبانشناختهشدهگیاهی


رویگیاهانزینتی،سبزیوصیفیوزراعیاست.عالوهبر

دارد ) .(Oliveira et al., 2001این آفت به دالیل

88
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طراحی کند که در چهارچوب آن از توسعه مقاومت

روز طول میکشد و تعداد نسل زیاد که در شرایط

جلوگیریکردهویامقاومتایجادشدهراازبینببرد.

مناسب به  1-14نسل در سال میرسد در برابر

راهبردهای منطقی ،استفاده از حشرهکشها در قالب

بهسرعت از خود مقاومت نشان میدهد .از
کشها  
آفت 


مدیریتتلفیقیآفات 4میباشدکهسببممانعت،تأخیر

جملهآفتکشهاییکه بهطورگسترده علیهسفیدبالک

یابازگرداندنمقاومتایجادشدهاست) .(Scott, 1990
 RNAiیک فرایندسلولیاست کهدرآنmRNA

میباشد .نئونیکوتینوئیدها از
حشرهکش ایمیداکلوپرید  


توسط RNAهایکوچکیکهمکملبخشیازmRNA

پرمصرفترین حشرهکشها در جهان امروز محسوب

هدف است ،مورد حمله قرار گرفته و از بین میرود .این

شدهوحدود 11/7درصدازفروشجهانی حشرهکشها

عملمنجربهمهاراختصاصیبیانژنباتوجهبهتوالیآن

را به خود اختصاص دادهاند و برای کنترل آفات

خواهد شد ) .(Huvenne and Smagghe, 2010این

مکندهایازجملهشتهها،زنجرههاوسفیدبالکهااستفاده


موضوعبه اثباترسیدهاستکه RNAiدرچندینزمینه

میشوند ) .(James and Price, 2002یکی از

تحقیقاتیازجملهدرژنومیکسبرایتعیینکارکردژنو

جدیترین مشکالت در مدیریت کشاورزی و بهداشت


خاموشیژندریوکاریوتهاودرداروسازیبرایکنترل

عمومی پدیده مقاومت است که با طوالنی شدن سابقه

سرطانوبیماریهایویروسیبسیارامیدبخش بوده است.

مصرفیکآفتکشعلیهیکآفتبهوجودمیآید.

در بیوتکنولوژی به دلیل تخصصی عمل کردنRNAi ،

گیریهایالزمبهعملنیاید،


چنانچهدراینزمینهپیش

پتانسیلزیادیداردومیتواندبهعنوانیکروشاختصاصی

بیشک در آینده صدمات جبرانناپذیری چه از نظر

در کنترل حشرات به کار گرفته شود )Huvenne and

تولید فرآوردههای کشاورزی و چه از نظر بهداشت و

هامیتوانبه

.(Smagghe, 2010ازمشکالت آفتکش

سالمت عمومی وجود خواهد داشت .حشرات مقاوم از

اشارهکردکهاغلبآفتکشهاموجودات

اینموضوع نیز

شوندبهطوری

جملهعجایبعلمفیزیولوژیمحسوبمی

غیرهدفراهمازبینمیبرندامامزیتاستفادهازRNAi


کهبرخیازسویههاتابدانحدنسبتبهیکحشرهکش

درایناستکهبااستفادهازاینروشکنترل و باخاموش

مقاوم میشوند ،که قادرند هر دزی از حشرهکش را

کردن ژنهای حیاتی حشره ،تنها موجودات هدف از بین

تحمل کنند .بهعنوان مثال Ghadamyari et al.

رفته و برای موجودات غیر هدف بیزیان خواهد بود

)(2008نشاندادندکهیکیازسویههایمقاومشتههلو،

).(Price and Gatehouse, 2008درایرانتابهحالدر

Myzus persicaeبههردزیازحشرهکشپریمیکارب

زمینهامکانکنترلحشراتبااستفادهازخاموشیژن(تداخل

مقاوم است ،بهطوری که میسر نشد که اندازه  LC50را

در  )RNAتحقیق زیادی صورت نگرفته است که در این

برایآناندازهگیریکنند.جداازاینکههزینههایتهیهو

تحقیقسعیشدهاستکهاینمهمموردبررسیقرارگیرد .

کشهای نئونیکوتینوئیدی از جمله
مصرف دارند حشره 

هاوکنهکشهایجدیدزیاداست ،در

تکوینحشرهکش
بسیاریازمواردترکیباتجایگزینبرایحشرهکشهاو


مواد و روشها

هایقبلیکهآفاتنسبتبهآنهامقاومشدهاند،

کنهکش

جمع آوری و پرورش سفیدبالک پنبه

وجود ندارد .همه این موارد سبب شده که بشر برای

با توجه به نتایج پژوهش )Basij et al. (2016

مقابله با عوارض ناخواسته حاصل از بروز مقاومت،

شفیرههای بیوتیپ  Bجمعیت های مقاوم جیرفت

روشی را به نام مدیریت مقاومت به حشرهکشها1

(جمعآوری شده از گلخانه های جیرفت) و حساس

1 - Insecticide Resistance Management

2 - Integrated Pest Management

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
گی 

81

رفسنجان (جمعیت آزمایشگاهی گروه گیاهپزشکی

بهطورعمودیرویآنقرارداشتریختهشدوبهمدت

دانشگاه ولی عصر رفسنجان) مورد آزمون در این

 38دقیقه باقی ماند تا کامالً ببندد .سپس در تانک

جمعیتهای مذکور  بهطور جداگانه

مطالعه قرار گرفت .

الکتروفورز حاوی بافر تانک  TBEگذاشته و شانه

درقفسهایچوبیباپوششتوریبهابعاد78×18×28

برداشته شد .در این مرحله   4میکرولیتر از آر .ان .ای
1

تاقکهای پرورش روی گیاه گوجهفرنگی

سانتیمتر در ا

استخراجشده و یک میکرولیتر ژلرِد در چاهک تزریق


دردمای41±4درجهسلسیوسورطوبتنسبی01±18

گردید.سیستم الکتروفورزبهمنبعتغذیه وصلوباتوجه

درصد با دوره نوری  10ساعت روشنایی و  8ساعت

بهابعادتانکازولتاژ08-188ولتاستفادهشد.کیفیت

تاریکینگهداریوپرورشیافت.باپرورشهریکاز

درطولموجهای

آر.ان.ایهاتوسطدستگاهGel-Doc

این جمعیتها و استقرار آنها در شرایط پرورشی

ماوراءبنفش()UVمشاهدهوبررسی شد.برای اطمینان

آزمونهای

کنترلشده ،حشرات همسن از آنها برای 


4

از این که مقادیر یکسانی برای ساخت سی.دی.ان.ای 

سنجی،بیوشیمیاییوملکولیجمعآوریگردید .


زیست

مورد استفاده قرار گیرد ،آر .ان .ایهای استخراج شده

مراحل آزمایشگاهی خاموشی ژن

توسط نانودراپ کمیت سنجی شدند .به این منظور با

استخراج آر .ان .ای کل

استفاده از دستگاه نانودراپ نسبت جذب در طول موج

برای استخراج آر.ان.ای کل ،از  418عدد حشره

نانومتراندازهگیریشده

408به488نانومتر408،به438

بالغ سفیدبالک فریز شده در منفی 88درجه سلسیوس

و غلظت آر .ان .ای هر نمونه محاسبه گردید .از آب

استفاده شد .هاونها با ازت مایع سرد و سپس هموژن

مقطر برای کالیبره نمودن دستگاه استفاده شد و 4

کردن حشرات به کمک ازت انجام گرفت .به کمک

میکرولیتر از هر نمونه برای اندازه گیری روی سنسور

اسپاتولهای استریل ،بافت پودر شده به تیوب 1/1

گیری ،سنسور با

دستگاه قرار گرفت .بعد از هر اندازه 

میلیلیتری از قبل سرد شده منتقل شد.استخراج آر.ان.


آب مقطر شستشو داده شده و با کاغذ صافی خشک

ای با استفاده از بایوزول ) (Invitrogen, USAو

گردید.

براساس پروتکل شرکت سازنده انجام گرفت .تمامی

سنتز سی .دی .ان .ای

وسایل مورد نیاز برای استخراج آر .ان .ای اعم از

واکنش سنتز سی .دی .ان .ای با استفاده از کیت

محلولهای مورد نیاز و

یشههای نگهداری 
یوبها ،ش 
ت 

 iScript synthesis cDNAشرکت  BIO-RADبا

هاون همگی به مدت  21دقیقه در دمای  141درجه

سهتکرارتکنیکیصورتگرفت.مخلوطواکنششامل

سلسیوس وفشار 1اتمسفراتوکالوشدند.همچنین برای

 11میکرولیتر  RNAتیمار شده با  ، DNaseدو

محلولهای موردنیاز برای استخراجآر.ان.

تهیه تمامی 

میکرولیتر مخلوط واکنش بافر  )10X( iScriptو یک

ای از مواد و آب استریل عاری از  RNaseاستفاده

میکرولیتر آنزیم رونوشت بردار معکوس  iScriptبود

گردید .

کهنهایتبااضافهکردنشیشمیکرولیترآب عاری از

بررسی کمی و کیفی آر .ان .ای استخراج شده

نوکلئاز،حجممخلوطواکنشبه 48میکرولیتررسانده

به منظور بررسی کیفیت آر .ان .ایهای استخراج

باتوجهبهتعدادواکنشهایموردنظرمحلول

شد .ابتدا 

شده ،الکتروفورز آر .ان .ای کل انجام گردید .به این

مادر تهیه گردید .سپس محلول مادر به میزان 1

منظور ،محلولی شامل  8/1X TBEوآگارز 1/4درصد

یلیلیتر تقسیمشدو
درمیکروتیوپهای 8/4م 

میکرولیتر 

حرارتدادهشدتاآگارزکامالًحلشود.ژلدرکاستی
کهبهطورافقیرویپایهثابتشدهبودوشانۀموردنظر

1- Gel-Red
2- cDNA
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بعداز آنآر.ان.ای تیمارهایموردنظرجداگانهبههر

) (Ambion,USAو بر اساس پروتکلشرکت سازنده

واکنش اضافه گردید .به منظور ساخت رشته سی .دی.

انجام شد .بر اساس پروتکل مربوطه محصوالت PCR

نمونهها در دستگاه ترمال سایکلر 1قرار گرفتند.
ان .ای  ،

یباشند به
که دارای پروموتور  T7در هر دو طرف م 

انکوباسیون در دمای  41درجه سلسیوس به مدت 1

عنوانالگومورداستفادهقرارگرفتند.چرخههایحرارتی

دقیقه ،ساخت سی .دی .ان .ای در دمای  24درجه

واسرشتسازی اولیه به

شامل  12درجه سلسیوس برای 

فعالسازی آنزیم در
سلسیوس به مدت  38دقیقه و غیر 

مدت  3دقیقه ،تعداد  31چرخه در دمای  12درجه

دمای 81درجهسلسیوس به مدت  1دقیقه انجام گرفت.

سلسیوس به مدت  1دقیقه ،دمای  10درجه سلسیوس به

برای اطمینان از ساخت و کنترل کیفیت ،سی .دی .ان.

مدت  1دقیقه جهت اتصال آغازگرها و  74درجه

ایها با استفاده از آغازگرهای ژن مرجع 16S rRNA

سلسیوس به مدت یک دقیقه برای تکثیر قطعات و در

تحتواکنشپی.سی.آرقرارگرفتند.مخلوطواکنش

نهایت یک چرخه  74درجه سلسیوسبه مدت 18دقیقه

شاملدومیکرولیترسی.دی.ان.ایودومیکرولیتربافر

برای تکمیل بسط انجام شد .خالصسازی  dsRNAبه

واکنش زنجیرهای پلیمراز  18Xشرکت فرمنتاز8/8 ،4

وسیلهی ستونهای  Ambion® MEGAclearانجام

میکرولیتردی.ان.تی.پی8/0،3میکرولیترازهرکداماز

شد .در نهایت غلظت  dsRNAسنتز شده با استفاده از

آغازگرهایرفتوبرگشتباغلظت18پیکومول،یک

دستگاهنانودراپتعیینگردید .

میکرولیتر آنزیم تک دی.ان.ای پلی مراز (معادلیک

تغذیه  dsRNAبوسیله حشرات بالغ سفیدبالک

واحد) بود که در نهایت با اضافه کردن  13میکرولیتر

جهت تغذیه  dsRNAبه وسیله حشرات بالغ

آب مقطر دو بار تقطیر استریل ،حجم مخلوط واکنش

سفیدبالک از رژیم غذای مصنوعی ) Kumar et al.,

پی .سی .آر .به  48میکرولیتر رسانده شد .واکنش پی.

 (2009استفاده شد .تغذیه حشرات مورد آزمایش در

سی .آر .طبق پروفایل حرارتی ذیل انجام گرفت.

تیوبهای38میلیلیتریکهفضاییبرایتهویهنیزداشت

چرخههای حرارتی شامل  12درجه سلسیوس برای

انجامشد 188.میکرولیتر رژیم غذای مصنوعی (حاوی/

واسرشت سازی اولیه به مدت  4دقیقه ،تعداد 31

بدون  )dsRNAبین دوالیه پارافیلم استریلیزه شده و

چرخه دردمای  12درجه سلسیوس به مدت   38ثانیه،

یوبها قرار داده شد.
تعبیه شده داخل سرپوش ت 

دمای  18درجه سلسیوس به مدت   38ثانیه  جهت

سرپوشهابهصورتروزانه باسرپوشهای حاوی غذای


اتصال آغاز گرها و  74درجه سلسیوس به مدت 21

مصنوعی جدید جایگزین شدند تا احتمال آلودگی

ثانیهبرایتکثیرقطعاتودرنهایتیکچرخه74درجه

میکروبیکمشود.براساسمطالعه ) Upadhyay et al.,

سلسیوسبهمدت1دقیقهبرایتکمیلبسطانجامشد .

 (2011; Li et al, 2015حشرات بالغ هم سن سفید

سنتز و تولید آرانای دو رشتهای CYP6CM1

یلیلیتر dsRNA
بالک با غلظت  48میکروگرم بر م 

انای از جفت آغازگر با ترادف
ی 
جهت ساخت سید 

تغذیهشدند.

نوکلئوتیدی '3'TAATACGACTCACTATAGGG5

پاسخ حشرات بالغ سفیدبالک تغذیه شده با

و ' 3'TAATACGACTCACTATAGGG5استفاده

 dsRNAبه حشره کش ایمیداکلوپرید

رشتهایCYP6CM1بااستفاده
شد.سنتزآر.ان.ای.دو 

حشراتبالغسفیدبالکبعدازتغذیهبهمدتدوروز

MEGAscript®RNAi

جهتآزمایشاتزیستسنجیمورداستفاده

با  dsRNA

از

کیت

Kit

1- Thermal cycler
2- Fermentas
3- dNTP

قرار گرفتند .حشرات بالغ تیمار شده با  dsRNAبا
محلول غذای مصنوعی محتوی  48میکروگرم

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
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ایمیداکلوپرید تغذیه شدند .مرگومیر با شمارش

واکنش اولیه شامل 43/1 :میکرولیتر بافر فسفات 4/1 ،

حشرات مرده در کف تیوبها محاسبه گردید.

میکرولیتر -7اتوکسی کومارین ( 48میلیموالر) و

آزمایشات در سه تکرار انجام شد و داده ها با نرمافزار

12میکرولیتر 18( NADPHمیلیموالر)بودکهبااضافه

آماری  Polo-Plusتجزیه و تحلیل و مقادیر  LC50و

کردن  38میکرولیتر نمونه آنزیمی آماده و درون پلیت

نسبت مقاومت حشرات بالغ سفیدبالک مورد تغذیه با

ریخته شد .سپس پلیت در درون دستگاه میکروپلیت

 dsRNAوتغذیه شدهبدون dsRNAمحاسبهگردید.

ریدربادمای 38درجهسلسیوسبه مدت 38دقیقهقرار

حشرات تیمار شده با حشرهکش ایمیداکلوپرید در

دادهشد.بعدازسپریشدناینزمان 44/1میکرولیتراز

شرایط اتاقک رشد با دمای   41 ± 4درجه سلسیوس،

مخلوط گلوتاتیوناحیاءشده واکسیدشده که شامل 14

رطوبت نسبی  08 ± 1درصد و دورهی روشنایی 10:8

میکرولیتر گلوتاتیون اکسیدشده  38میلیموالر1 ،

(تاریکی  :روشنایی) نگهداری شدند.بعد از  74ساعت

میکرولیتر گلوتاتیون احیاء شده و  14میکرولیتر آب

حشراتیکهنتوانستند باتحریکبانوكقلمموحرکت

مقطر بود ،به پلیت اضافه و در دمای اتاق به مدت

کنندمردهمحسوبشدند .

18دقیقه واکنش آنزیمی کامل شد .با بکار بردن 118

اندازهگیری فعالیت سیتوکروم P450

میکرولیتراستونیتریل(%18استونیتریلدربافرتریس18

سنجش فعالیت سیتوکروم P450در جمعیت مقاوم

میلیموالربااسیدیتهی)7واکنشآنزیمیمتوقفشد.

پسازتغذیهتوسطCYP6CM1dsRNAاززیرنهشت-

مقدار -7هیدروکسیکومارین2011نانومتر(طولموج

-7اتوکسیکومارین 1استفاده شد .در این پژوهش

برانگیختن) و در حالیکه خروجی  318نانومتر (طول

سنجشفعالیتآنزیممونواکسیژنازسیتوکروم P450بر

موجساطع)بودسنجششد.سنجشپروتئیننمونههابا

اساسروشمیکروفلورومتریک 4بااستفادهازٱ-دیاتی

استفادهازروش()Lowry et al., 1951انجامشد.

السیون 3سوبسترای -7اتوکسی کومارین و طبق

بررسی تاثیر  dsRNAدر خاموشی ژن

روش ) Stumf and Nauen (2002باکمی تغییرات

 CYP6CM1با استفاده از qRT-PCR

انجام شد .برای اندازهگیری فعالیت سیتوکروم ،P450

برای بررسی تاثیر  dsRNAروی خاموشی ژنمورد

 388عدد حشره کامل سفیدبالک در یک میلیلیتر بافر

نمونهبرداری در زمانهای مختلف  1 ،2 ،3 ،4و0
نظر  ،

فسفات  8/1موالر (اسیدیتهی  )7/4که دارای 1

روزپس از تغذیهحشراتبا dsRNAصورت گرفت.

میلیموالر  DTTو  488میلیموالر سوکروز بود در


و استخراج   RNAوساخت   cDNAبهصورتمشابه

دمای  2درجه سلسیوس هموژنایز و در   1888دور بر

بامراحلقبلیانجامشد.درنهایتبیانژن با استفادهاز

دقیقه به مدت  1دقیقه و دمای  2درجه سلسیوس

 qRT-PCRدر حشرات تیمارشده و کنترل به صورت

سانتریفیوژ شدند .محلول رونشین به دست آمده

مقایسهای انجامشد .درتمامیآزمایشاتبیان ژن ازژن

در 188888دوربردقیقهبهمدتیکساعتسانتریفیوژ

کــــــنترل

Forward

شد.میکروزومالپلیت( 2تهنشینسانتریفیوژدردورباال)

( )ACGACCAGCCAAGTCCAAACGو توالی

در  388میکرولیتر از بافر فسفات باال دوباره حل شد و

)GGCATCACACTTTCTACAATGAG( Reverse

بهعنوان منبع آنزیمی مورد استفاده قرارگرفت .مخلوط


بعنوان کنترل داخلی استفاده شد .واکنش ریل تایم پی.

Actin

با

توالی

سی .آر با استفاده از کیت  Power SYBR Green
)1 - 7-Ethoxycoumarin (7EC
2- Microfluorimetric
3- O-deethylation
4 - Microsomal pellet

 PCR Master Mixانجامشد.اجزایمخلوطواکنش
5 - 7-hydroxycoumarin
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شاملدومیکرولیترسی.دی.ان.ای( 1:48رقیقشده)،

سپسنرمالسازی ∆CTنمونهتیماربا ∆CTشاهدانجام

 18میکرولیتر مخلوط واکنش  ،SYBR Greenیک

میگیرد .


میکرولیتر آغازگر رو به جلو ( 18میکروموالر) و یک

∆ (∆CT = ∆CTنمونهتیمارشده) ( - ∆CTنمونهشاهد) 

میکرولیتر آغازگربرگشتی( 18میکروموالر)بودکهدر

درنهایتنیزنسبتبیانمحاسبهمیشود .

نهایتبااضافهکردنششمیکرولیترآبمقطردوبارتقطیر

=4

-∆∆CT

نسبتبیاننرمالشده 

استریل،حجممخلوطواکنشریلتایمپی.سی.آربه48
میکرولیتررساندهشد.بهمنظوراجتنابازبروزهرگونه

نتایج و بحث

اختالفدرتهیه مخلوط واکنشبینتیمارهایمختلف،

پاسخ حشرات بالغ سفیدبالک تغذیه شده با

همواره مخلوط واکنش با حجم متناسب با تعداد نمونه

 dsRNAبه حشره کش ایمیداکلوپرید و ارزیابی

تهیهشدودرچاهکهایپلیتمخصوص

موردآزمایش

میزان فعالیت سیتوکروم P450

ریلتایمپی.سی.آرتقسیمگردیدوبعدازاضافهکردن
سی .دی .ان .ای از تیمارهای مختلف به آنها ،روی
پلیتباچسبشفاف مخصوصپوشاندهشد.پسازآن
پلیت با استفاده از سانتریفوژ ،اسپین شده و در دستگاه
ریل تایم پی .سی .آر ( )StepOne, ABIقرارگرفت.
پروفایل  حرارتی شامل مرحله واسرشتسازی اولیه ده
دقیقه در 11درجهسلسیوس سپس 28چرخه(شامل 11
ثانیه در  11درجه سلسیوس ،یک دقیقه در  08درجه
سلسیوس) بود .پس از اتمام واکنش پی .سی .آر برای
رسم منحنی ذوب واکنش در دمای  08-11درجه
سلسیوسبااختالف8/1درجهدرهرچرخهانجامگرفت .
در نهایت میزان بیان ژن با روش  ΔΔCTمحاسبه
خانهدار Actine
گردید.دراینروشهمهدادههاباژن 

به عنوان کنترل داخلی نرمال شد .یکی از روشهای
مناسب برای آنالیز تغییرات نسبی در بیان ژن برای
میباشد.
آزمونهایریلتایمپی.سی.آرروش 4-∆∆CT
در این روش تفاوت نسبی در سطح بیان ژن هدف در
نمونههایمختلفبااستفادهازمراحلزیرقابلتعییناست.
ابتدا نرمال کردن مقادیر  CTژن هدف با استفاده از ژن
مرجعبراینمونهتیمارشدهونمونهشاهدانجاممیگیرد .

(∆CTنمونهتیمارشده) ( = CTژنهدفدرتیمار) –

(CTژنمرجعدرتیمار) 
(∆CTنمونهشاهد) ( = CTژنهدفدرشاهد) – CT

(ژنمرجعدرشاهد) 

برای ارزیابی کلی مشارکت CYP6CM1 dsRNA
جمعیتهای سفیدبالک به حشرهکش

در مقاومت 
ایمیداکلوپرید در مرحله نخست اثر خاموشی
ژن CYP6CM1بوسیله تکنیک  RNAiبر مقاومت
یستسنجی و اندازه
یشهای ز 
یلهی آزما 
حشرات بالغ بوس 
نسبتمقاومتبهروشمعمولاندازهگیری LC50ارزیابی
اندازههای LC50حشرهکشایمیداکلوپریدروی
شد.نتایج 
حشرات بالغ سفیدبالک تغذیه شده با CYP6CM1

 dsRNAو بدون تغذیه با  dsRNAدر جمعیت مقاوم
جیرفت و جمعیت حساس رفسنجان بیانگر کاهش مقدار
 LC50در جمعیت تغذیه شده با  dsRNAنسبت به
جمعیت تغذیه نشده بود (جدول  .)1همچنین این نتایج
حاکی از کاهش  1/3برابری مقدار نسبت مقاومت در
جمعیتمقاومجیرفت-تغذیهشدهباdsRNAبود(جدول
.)1نسبتمقاومتازمقدار477/3برابری درجمعیت مقاوم
جیرفت -تغذیه نشده با  dsRNAبه نسبت  11/0برابری
مقاومتدراین جمعیت پسازتغذیه با dsRNAکاهش
یافت.درمطالعهی)Bautista et al. (2009نیزکاهش4/0
برابرینسبتمقاومتدرجمعیتتغذیهشدهباdsRNAدر
مقایسه باجمعیت بدونتغذیه  dsRNAمشاهدهشدهاست.
دارمرگومیر

همچنین) Li et al. (2014لی افزایش معنی 
حشراتبالغسفید بالک راپسازتغذیه با CYP6CM1

 dsRNAدر مقایسه با جمعیت کنترل و بدون تعذیه با
dsRNAگزارشکردند .
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جدول  -1سمیت حشرهکش ایمیداکلوپرید روی جمعیت های مقاوم و حساس سفیدبالک پنبه  B. tabaciتغذیه شده با
 CYP6CM1 dsRNAو کنترل
Table 1- Toxicity of Imidacloprid to CYP6CM1 dsRNA-fed and control B. tabaci resistance and
susceptible populations
Population1
Treatment
)Slope ± SE χ2 (df
LC50 (Cl 95%)2
RR (Cl 95%)3
Fold
mg/l
mg/l
decrease in
resistance
Imidacloprid
1.6 ± 0.35
0.74
4.89
RF
)(3
)(4.29 – 5.59
-

-

3.08
)(2.62 – 3.59

0.98
)(3

2.2 ± 0.27

Imidaclopride
+ dsRNA

1.0

277.32
– (228.23
)336.98
51.60 (41.39
)– 64.31

855.75
)(817.43 -899.41

0.85
)(3

0.93 ± 1.10

Imidacloprid
JR

Imidacloprid 0.68 ± 0.52
0.92
252.70
* 5.3
+ dsRNA
)(3
)(219.41 – 258.90
1. RF: Susceptible Population, JR: Resistance Population.
2. Confidence interval at 95%.
3. Resistance ratio: ratio of LC50 estimations between resistant and susceptible populations according to
Robertson & Preisler (1992).
*
. Decrease in resistance ratio is significant if confidence interval does not comprise the value 1.0.




برایارزیابیتاثیرخاموشیژن CYP6CM1روی

سهروشمعمولورایجبرایواردکردنdsRNA

میزان فعالیت سیتوکروم  P450از حشرات بالغ

به داخل بدن حشرات شامل تغذیه ،تزریق مستقیم و

سفیدبالک تغذیه شده با   CYP6CM1 dsRNAو


گیاهانترانسژنیکمیباشند.دربرخیمطالعاتازروش

بدون تغذیه استفاده شد .کاهش متوسط اما معنیدار

تزریق مستقیم dsRNAبه داخل بدن حشرات استفاده

حدود 21درصدیدرخصوصمیزانفعالیتسیتوکروم

شده است که این روش به نظر میرسد جهت کنترل

 P450در جمعیت مقاوم (جیرفت) تغذیه شده با

حشرات آفت در مزرعه کاربردی نباشد )Huvenne

 CYP6CM1dsRNAدر مقایسه با همین جمعیت در

 .(and Smagghe, 2010بعالوه تزریق  dsRNAبه

حالتتغذیهنشدهبا CYP6CM1dsRNAمشاهدهشد

هاینوكریزبرای


هاوبندهایبدنبوسیلهسوزن
ح 
فره

(شکل.)1ازآنجاییکهخاموشیژناتفاقافتادهدراین

حشرات کوچکی چون سفیدبالکها محدودیت داردو

تحقیق بسیار تخصصی و مربوط به ژن CYP6CM1

سبب مرگومیر زیادی در زمان تزریق میشود

بودهاست،ایننتایجبهمااطمینانمیدهدکهاینمیزان

) .(Ghanim et al., 2007اغلب مطالعات نیز تاکید

کاهش فعالیت سیتوکروم در جمعیت تغذیه شده با

برایخاموشیژنهایمورد

کردهاندکهتغذیه dsRNA


 dsRNAتنهامربوطبهخاموشیژنCYP6CM1بوده

هدف کاربردیتر و عملیتر است و میتواند منجر به

است .بنابراین میتوان گفت کاهش  1برابری مشاهده

معنیداردر
ثیراتفیزیولوژیکیقویوحتیمرگومیر 

تا

شده در میزان مقاومت در نتیجه کاهش کارایی در

حشرات آفت در اثر خاموشی ژنهای هدف گردد

فعالیت متابولیکی ژن  CYP6CM1بوده است که این

)and

Upadhya

کاهش کارایی در نتیجه القاء و تداخل  dsRNAدر

 .(Schmittgen, 2001; Turner et al., 2006

سطحترانسکریپتومیبودهاست .



Livak

;2011

al.,

et
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شکل  -1فعالیت کل سیتوکروم  P450درجمعیت های مقاوم و حساس سفیدبالک پنبه  B. tabaciتغذیه شده با CYP6CM1
 dsRNAو کنترل
Figure 1- Total Cytochrome P450 - activity in CYP6CM1 dsRNA-fed and control B. tabaci resistance
and susceptible populations

بررسی تاثیر  dsRNAدر خاموشی ژن

سوم درست و منطقی بوده است .در مطالعه Li et al.

 CYP6CM1با استفاده از qRT-PCR

)(2014نیزبیانشدهاستکهباافزایشمدتزمانبعد

سطحبیاننسبیژن CYP6CM1بوسیلهیتکنیک

از تغذیه  ،dsRNAکاهش معنیدار سطح بیان ژن

ریل تایم پی سی آر در جمعیت مقاوم تغذیهشده با

خاموششده مشاهده شده است .و از طرفی نیز به این


 CYP6CM1dsRNAتعیین گردید .اثر مدت زمان

نکته نیز باید توجه داشت که تکنیک  RNAiبه عنوان

پسازتغذیه CYP6CM1dsRNAرویمیزانسطح

نمیتوان
یکروشسرکوبمعرفیشدهاستوطبیعتاً  

بیاننسبیژن CYP6CM1درشکل 4نشاندادهشده

انتظارخاموشیکاملژنهایهدف وجلوگیریازمیزان


است .نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان بعد از

بیاننسبیصددرصدیراداشتهباشیم )Huvenne and

تغذیه  ،dsRNAمیزان ترانسکریپت ژن CYP6CM1

 .(Smagghe, 2010

کاهشمعنیداریداشت.در

درغلظتثابت dsRNA

به طور کلی میتوان گفت که در پژوهش حاضر

روزپنجم(3روزبعدازانجامآزمونزیستسنجی)پس

پسازاستفادهازتکنیکخاموشیژندرجمعیتمقاوم

ازتغذیهdsRNAمیزانبیاننسبیژنCYP6CM1نیز

کاهش چند برابری اندازه مقاومت مشاهده شد که

درکمترینسطوحبیانمشاهدهشدکهنسبتبهروزدوم

بیانگرامکاناستفادهعملیازاینتکنیکدرکنترلو


بعدازتغذیهdsRNAحدود4برابرکاهشسطحبیانرا

مدیریتمقاومتدرB. tabaciمیباشد .

نشان داد که با توجه به این نتایج میتوان گفت ثبت
دادههای مرگومیر در آزمایشات زیستسنجی در روز
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CYP6CM1dsRNA
Figure 2- Relative expression level of CYP6CM1 gene after 2, 3, 4, 5 and 6 day after CYP6CM1
dsRNA-fed in B. tabaci resistance population
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Abstract

Background and Objectives
The cotton whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), is a significant
agricultural pest in arable lands and on ornamental crops in temperate regions of the world
and has been shown to be capable of developing resistance to many classes of insecticides.
Difficulties in controlling B. tabaci mainly result from its resistance to insecticides,
including neonicotinoids. Neonicotinoids are a relatively new class of synthetic insecticides
used primarily to control of whiteflies, B. tabaci is capable of developing resistance to
different classes of insecticides as neonicotinoides. It has been experimentally proven that
resistance of B. tabaci to imidacloprid is associated with overexpression of the P450 genes.
RNA interference (RNAi) has been successfully applied in insects to study RNAi
mechanisms and gene functions. In this study, the RNA interference (RNAi) effects of P450
CYP6CM1 as key gene in resistance to neonicotinoides on expression, resistance ratio and
total P450 activities were evaluated.
Material and Methods
Colony of whitefly reared on leaves of tomato plants in growth chamber at 25 ± 2 ºC, 65±5%
RH and a photoperiod 16:8 h (light: darkness). Total RNA was isolated from adult B. tabaci
using Biosol reagent (Invitrogen). cDNA synthesis was performed using iScript cDNA
Synthesis Kit (BIO-RAD). Double-stranded RNA (dsRNA) of P450 CYP6CM1 was
synthesized using specific primers (3' TAATACGACTCACTATAGGG 5', 3'
TAATACGACTCACTATAGGG 5'), the bioassay tests after introduce of dsRNA into the
insect body of whitefly by oral delivery were carried out for 6 days, and mortality was
recorded daily by counting the dead insects at the bottom of the tube. The LC50 and
resistance ratio were calculated using Ploplus computer software. The amount of cytochrome
P450 activity was measured using 7-ethoxycoumarin based on the microfluorimetric
method. Quantification of mRNA expression levels was quantified using the comparative
cross-threshold (CT) (the PCR cycle number that crosses the signal threshold) method.
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Results
Analysis of knockdown effects of CYP6CM1 on resistance was based on probit analysis and
indicates that the gene is responsible for up to 5.3-fold reduction in imidacloprid resistance
of dsRNA-fed adults. Moderate, but significant reduction in total P450 activity (45 %)
exhibited by microsomal proteins prepared from dsRNA-fed JR population adult when
compared to the control (JR population without dsRNA-fed). The results of P450 CYP6CM1
mRNA expression levels showed decrease in mRNA levels of the target genes with
increasing the time after feeding dsRNA. Results revealed that delivery dsRNA to adult
insect's reduced CYP6CM1 expression up to 2 -fold when comparing to the control.
Discussion
Reduction in resistance ratio by 5.3 fold after CYP6CM1 dsRNA fed in resistance
population indicated the possibility of practical use of RNAi technique in insect resistance
management (IRM).
Keywords: Bemisia tabaci, imidacloprid, resistance to insecticide, gene silencing,
CYP6CM1dsRNA

