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Abstract

چکیده

Bioinformatic analysis plays an important role in the
study of genes and the prediction of their function in
response to stresses. Halophyte Aeluropus littoralis, a
valuable genetic resource for identifying genes
In this .involved in plant tolerance to abiotic stresses
study, Phosphoglycerate Dehydrogenase (PGDH) gene
as the first important enzyme in the synthesis of serine,
was Isolated based on EST sequence from plant
Aeluropus littoralis in salinity using by the RLMBy overlapping the 3’ and EST .RACE method
sequences, a 1506 bp fragment including the ORF
region (1268 nucleotides) and 3’UTR region (238
The phylogenetic analysis .nucleotides) were obtained
of AlPGDH was done with other ortholog genes in
different plants and its homologs were identified. Based
on phylogram, the high degree of homology was
observed between AlPGDH gene and other
homologous genes from monocot cereals such as
sorghum, foxtail millet and rice. The AtPGDH coexpression network analysis showed the important role
of the PGDH gene in biosynthetic pathways, including
amino acid synthesis, secondary metabolites synthesis
and the pathway of glycine, serine and threonine
that  metabolism, and its expression analysis indicated
the expression was increased in different stresses. The
Phenotyping of the Arabidopsis knockout mutants for
PGDH gene in NaCl and PEG stress condition
indicated that the growth characteristics were
significantly reduced in compared to the control plant,
which could be confirmed the role of this gene in the
response to salt and drought stress. The findings of this
study reveal the functional characteristics of AlPGDH
gene, phenotypic changes in AtPGDH mutant plants in
exposure to salt and drought stress, and its possible role
in increasing plant tolerance to stress.

.تحليل دادههاي زيستي نقش مهمي در بررسي ژنها در پاسخ به تنشها دارد
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 منبع ژنتيکي ارزشمندي در شناسايي،Aeluropus littoralis هالوفيت
 ژن، در مطالعه حاضر.ژنهاي دخيل در تحمل گياه به تنشها ميباشد

) به عنوان اولين آنزيم مؤثر در توليدPGDH( فسفوگليسرات دهيدروژناز
 ثبت شده از گياه آلوروپوس در شرايط تنشEST  بر اساس توالي،سرين
 با همپوشاني. جداسازي شدRLM-RACE شوري و با استفاده از روش
 به طولORF  شامل ناحيه1506 bp  قطعهاي به طول،EST  و3َ توالي ناحيه
 بررسي فيلوژنتيکي. نوکلئوتيد بدست آمد238  به طول3UTR  و ناحيه1268
 با ديگر ژنهاي اورتولوگ در گياهان مختلف انجام وAlPGDH
 درخت فيلوژنتيکي بيانگر قرابت. شناسايي شدPGDH همولوگهاي ژن

 ارزن، با گياهان تکلپه و خانواده غالت مانند سورگومAlPGDH باالي ژن
 بيانگر نقش،AtPGDH  بررسي شبکه همبياني ژن.دمروباهي و برنج بود
 توليد، در مسيرهاي بيوسنتزي از جمله توليد آمينو اسيدهاPGDH مؤثر ژن
 سرين و ترئونين بوده و آناليز،متابوليتهاي ثانويه و مسير متابوليسم گاليسين
 در تنشهايAtPGDH بياني اينسيليکو آن نيز حاکي از افزايش بيان ژن
 بررسي فنوتيپي جهشيافته خاموش شده (آرابيدوپسيس) اين.مختلف ميباشد
 حاکي از کاهش شديد خصوصياتPEG ژن در تنشهاي کلريد سديم و
رشدي گياهان جهشيافته نسبت به کنترل بود که ميتواند تأييدي بر نقش ژن
، يافتههاي اين تحقيق.در تنظيمات پاسخ به تنشهاي شوري و خشکي باشد
 تغييرات فنوتيپي گياهان جهشيافته،PGDH خصوصيات عملکردي ژن
 در مواجهه با تنش شوري و خشکي و نقش احتمالي آن را در افزايشpgdh
.تحمل گياه به تنشها ارائه مينمايد

.هالوفيت

 سید حمیدرضا هاشمی پطرودی:* نويسنده مسئول
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مقدمه
گیاهان در طول دوره رشد و نمو خود به كرات در
برابر تنشهای محیطی قرار میگیرند .تنشهای
غیرزيستی از مهمترين عوامل محدود كننده عملکرد
گیاهان زراعی محسوب میشوند ( Zhang et al.,
 .)2010گیاه شورپسند آلوروپوس لیتورالیس
( )Aeluropus littoralisبومی مناطق بیابانی،
جلگهای و مردابی ايران بوده و با توجه به خاستگاه
اكولوژيک خود عالوه بر تحمل به تنش شوری (تا
میزان  1100میلیموالر كلريد سديم) به طیف
وسیعی از شرايط سخت محیطی متحمل میباشد
( )Wei et al., 2001; Hashemi et al., 2014و
بهعلت دارا بودن طیف وسیعی از ژنهای مقاومت به
تنشهای محیطی ،میتواند بهعنوان يک منبع
ژنتیکی با ارزش حاوی ژنهای تحمل به تنش
شوری و خشکی در نظر گرفته شود.
با ارائه توالی ژنومی گیاهان آرابیدوپسیس ( Cao
 )et al., 2011و برنج ( )Goff et al., 2002بر
مبنای تکنولوژیهای توالیيابی ژنومی ،فرايند
شناسايی ،جداسازی و مستندسازی 1ژنها در دهه
گذشته هموار گرديد .از میان روشهای كشف ژن،
روش شناسايی ژن بر مبنای جداسازی قطعات EST2
بهعنوان يک روش كارا و توانمند ،امکان دسترسی به
تمام ژنهای فعال و بیان شده را فراهم مینمايد
( .)Emrich et al., 2007تهیه  cDNAكامل از اين
ESTها با روشهای مبتنی بر Chenchik ( RACE
 )et al., 1998بوده كه بهعنوان يکی از عناصر كلیدی
در ژنومیکس عملکردی بهمنظور تجزيه و تحلیل
كاركرد ژنها استفاده میگردد .بررسی عملکردی بر
اساس فنوتیپ نقض عملکرد( 3ژنتیک معکوس) و
اعطای عملکرد 4روشی مناسب در جهت شناسايی و
1. Annotation
2. Expressed sequence tag
3. Loss of function
4. Gain of function

مطالعه عملکرد ژنهای پاسخگو به تنشهای
غیرزيستی میباشد .در ژنتیک معکوس كاركرد ژن
موردنظر با الحاق  TDNAيا ترانسپوزون در آن مختل
شده ،بدين ترتیب با مطالعه فنوتیپ جهشيافته،
میتوان به كاركرد ژن خاموش شده پی برد.
اسید آمینه ال-سرين يک پیش ماده ضروری برای
مولکولهای زيستی مختلف از جمله گاليسین ،دی-
سرين ،تريپتوفان و سیستئین ()Deng et al., 2015
در موجودات زنده میباشد-3 .فسفوگلیسرات دهیدروژناز
( )PGDHاولین آنزيم مؤثر در مسیر فسفريله تولید ال-
سرين بوده و مقادير آن به واسطه بازخورد منفی وجود
يا عدم حضور ال-سرين در باكتریها و گیاهان تنظیم
میشود ( .)Okamura and Hirai, 2017اين اسید
آمینه برای تولید پورينها 5و تیمیدين 6نیز مورد نیاز بوده
و بهطور مستقیم با تکثیر سلولی ارتباط دارد ( Baek et
 .)al., 2003در شکل  ،1مسیرهای بیوسنتز سرين در
گیاهان و آنزيمهای مؤثر در آن نشان داده شده است.

شکل  .1نمودار شماتیک مسیرهای بیوتولید سرين در
گیاهان

تحقیقات بسیار اندكی در ارتباط با جداسازی و
مطالعه خصوصیات ژن  PGDHدر موجودات مختلف
تاكنون صورت گرفته است ( Achouri et al.,
.1997; Toujani et al., 2013a; Toujani et
.al., 2013b; Kawabata et al., 2000; Deng
5. Purines
6. Thymidine
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.)et al., 2015; Okamura and Hirai, 2017
تجزيه و تحلیل متابولیکی گیاهان جهشيافته و دارای
بیان بیش از حد ژن  PGDHدر آرابیدوپسیس نشان
داد كه هر سه ژن از خانواده  AtPGDHدر اين گیاه
میتوانند پايداری بیان سرين را تنظیم و بیشترين
اهمیت را در فرآيند بیوتولید سرين در گیاه دارند
( .)Toujani et al., 2013aطبق نتايج تحقیق
 Cascales-Miñanaو همکاران ( ،)2013آنزيمهای
خانواده plastidial phosphorylated ( PPSB
 )pathway of serine biosynthesisنقش مهم و
معنیداری در تولید سرين و مراحل رشد گیاهان اعم از
تکامل جنین ،دانه گرده و نیز رشد و توسعه ريشه دارند.
تغییر بیان خانواده ژنی  AtPGDHدر شرايط نوری
نسبت به تاريکی در ريشهها و برگها به طور قابل
توجهی متابولیسم اولیه رشد در آرابیدوپسیس را تغییر
داده و نقش مهمی در رشد سلولهای فعال
غیرفتوتولیدی مانند جنین و دانه گرده دارند ( Toujani
 .)et al ., 2013bبررسی ايزوفرمهای ژن  PGDHدر
گیاه آرابیدوپسیس نشان داد كه فعالیت تمام
ايزوفرمهای اين ژن بهواسطه افزايش غلظت كلريد
سديم و كلريد پتاسیم افزايش معنیداری يافتند
( .)Okamura and Hiari, 2017افزايش فعالیت ژن
 PGDHتحت تیمار كلريدهای مختلف در باكتری
) M. tuberculosis (MtPGDHو سیانوباكتری
) A. halophytica (AhPGDHنیز گزارش شده
است ( ;Dey et al., 2005; Waditee et al., 2007
.)Boland et al., 1983
هدف اين تحقیق ،جداسازی ژن فسفوگلیسرات
دهیدروژناز از گیاه آلوروپوس لیتورالیس و مطالعه
عملکردی جهشيافته  T-DNAاين ژن در گیاه
آرابیدوپسیس تالیانا از طريق مطالعه جهشيافتههای
آن (گیاههای با  T-DNAورودی در ناحیه كدكننده
ژن) نسبت به گیاهان وحشی در مراحل رشدی در
شرايط تنش شوری و خشکی میباشد.
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مواد و روشها
مواد گیاهی و اعمال تنش در آلوروپوس لیتورالیس

بذور آلوروپوس لیتورالیس از شركت پاكان بذر اصفهان
خريداری شد .بعد از شستشو و استريل كردن ،بذور در
محیط جامد  MSكشت و بعد از  30روز ،تیمار شوری
به میزان  600 mMبهصورت پاساژدهی (با اضافه
كردن  NaClبه میزان  100 mMدر هر  48ساعت) در
سیستم كشت هیدروپونیک حاوی محلول هوگلند
اعمال شد ( .)Hashemi et al., 2014اندام هوايی
گیاهان تنش ديده برداشت و در ازت مايع فريز و سپس
در فريزر نگهداری شدند.
آنالیز  RACEجهت جداسازی  cDNAژن PGDH

 ESTكدكننده ژن  AlPGDHبه طول 706
نوكلئوتید با كد دسترسی )JK671248 (EST 40
جهت مطالعات بیشتر در اين تحقیق انتخاب گرديد.
استخراج  RNAاز اندام هوايی گیاه كنترل و تنش
داده شده ،به روش RNeasy Plant Mini Kit
) (QIAGEN, Germanyصورت گرفت .كمیت و
كیفیت نمونهها با محاسبه مقدار جذب نمونهها در
طول موج  280/260و با استفاده از دستگاه نانودراپ
) (Peqlab, Germanyاندازهگیری شد .خلوص و
سالمت  RNAاستخراجی با استفاده از بیوآنااليزر
( )Agilent 2100 Bioanalyzerو كیت RNA
).6000 Nano assay (Agilent Technologies
صورت گرفت .طراحی پرايمرهای اختصاصی ژن
 PGDHجهت جداسازی  cDNAكامل با نرمافزار
 Beacon designer 8.02و تولید آن در
 Metabion GmbHصورت گرفت .بدين ترتیب كه
دو پرايمر جهت  ،5’RLM-RACEدو پرايمر برای
 3’RLM-RACEو يک پرايمر نیز جهت كنترل
مثبت طراحی شد .جداسازی  cDNAكامل با
تکنولوژی  RLM-RACEبا استفاده از كیت
.FirstChoice RLM-RACE kit (Ambion,
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) Austin, TXصورت گرفت .در جدول  1لیست
پرايمرهای اختصاصی ارائه شده است .مراحل انجام
 PCRاولیه و  nestedبهصورت زير بود :مرحله
واسرشتهسازی اولیه در دمای  94درجه و بهمدت 3
دقیقه ،مرحله تکثیر شامل  94درجه  30ثانیه 60 ،درجه
 30ثانیه و  72درجه  30ثانیه در  35تکرار و در نهايت
مرحله بسط نهايی در دمای  72درجه و مدت  7دقیقه.
قطعات جدا شده از  3’RLM-RACEو 5’RLM-
 RACEپس از خالصسازی در ناقل TOPO TA
) Cloning Kit (Invitrogenهمسانهسازی و
توالیيابی شدند .در ادامه با استفاده از طراحی پرايمر
( PIPRو  )PIPFاز دو انتهای ژن  ،PGDHقطعه
 cDNAكامل جداسازی و پس از خالصسازی در ناقل
) TOPO TA Cloning Kit (Invitrogenهمسانه
سازی و در دو جهت توالیيابی شد.
آنالیز بیوانفورماتیکی و بررسی روابط فیلوژنتیکی

توالی ژن  AlPGDHجدا شده از گیاه آلوروپوس با
استفاده از الگوريتمهای  BLASTn ،BLASTxو
 ،tBLASTxموجود در  NCBIآنالیز گرديد
( .)Zhang et al., 2000جهت بررسی
روابط فیلوژنتیکی ،توالی پروتئینی موجود در گیاهان
حاوی  PGDHاز گونههای مختلف مانند
) ،AtPGDH (Arabidopsis thalianaبرنج
) OsPGDH (Oryza sativaو ذرت ZmPGDH
UniProt
) (Zea maysو ...از پايگاه
) (Consortium, 2014اخذ و آنالیز همرديفی با
نرمافزار  ClustalX 2.1صورت پذيرفت .درخت
فیلوژنتیکی توالیهای پروتئینی با استفاده از امکانات
سايت https://www.ebi.ac. ( ebi.ac.uk
 )uk/Tools/servicesرسم گرديد .آنالیز بیان ژن
همولوگ  PGDHدر آرابیدوپسیس با استفاده از
دادههای موجود در سايت Arabidopsis eFP
 )http://bar.utoronto.ca( Browserو در شرايط
تنشی مختلف و همچنین آنالیز همبیانی ژن

 AlPGDHبا استفاده از نرمافزار ATTED-II

( )http://atted.jpانجام شد.
انتخاب

گیاه

T-DNA

و

ژنوتایپینگ

جهشیافتههای AtPGDH

همولوگ
ژن
به
مربوط
اطالعات
 3-Phosphoglycerate Dehydrogenaseدر
آرابیدوپسیس ( )AlPGDHاز پايگاه اطالعاتی
 )www.Arabidopsis.org( TAIRبهدست آمد.
گیاهان  T-DNAبرای ژن مورد نظر در آرابیدوپسیس
تالیانا با بررسی پايگاههای اطالعاتی  1SIGnalو
 TAIRبا كد دسترسی  AT1G17745انتخاب
گرديد .انتخاب گیاهان جهشيافته بهنحوی بوده كه
 T-DNAدر منطقه دومین (و يا سومین اگزون با
توجه به وجود  2ايزوفرم مختلف) و در جهت مخالف
جهت ژن وارد شده ،تا امکان بررسی اختالل در
عملکرد ژن را فراهم نمايد .گیاه  T3مورد نظر كه
2
بهوسیله مؤسسه  SALKبا كد SALK_069543
ايجاد شده بود ،از  NASCبا كد  N569543از
اكوتايپ كلمبیا دريافت شد .بذرها در مخلوط
خاکهای كمپوست غنی شده با نیتروژن و فسفر،
پرلیت و ورمیکولیت به نسبت به ترتیب  1:1:3در سه
تکرار كاشته شدند .از آنجايیكه گیاهان T-DNA
هموزيگوت در اين پژوهش مدنظر میباشند ،آزمايش
 PCRجهت بررسی هموزيگوسیتی يا هتروزيگوسیتی
گیاههای جهشيافته آرابیدوپسیس صورت گرفت.
 DNAژنومی به روش استاندارد ( Dellaporta et
 )al., 1983استخراج گرديد .طراحی پرايمرهای
اختصاصی ژن و  ،T-DNAدر پايگاه اطالعاتی
 3SIGnALصورت گرفته (جدول  )2و ژنوتايپینگ
در دو واكنش  PCRمجزا اجرا گرديد.

1. http//:www.signal.salk.edu
)2. Syngenta Arabidopsis Insertion Library (SAIL
3. T-DNA primer deaign tool
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جدول  .1پرايمرهای مورد استفاده جهت جداسازی  cDNAژن
كد پرايمر
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PGDH

توالی

5' RACE Outer
5' RACE Inner
3' RACE Outer
3'RACE Inner
PGDH-5' RACE-Outer
PGDH-5' RACE Inner
PGDH-3' RACE Outer
PGDH-3' RACE Inner

5’GCTGATGGCGATGAATGAACACTG
5’CGCGGATCCGAACACTGCGTTTGCTGGCTTTGATG
5’GCGAGCACAGAATTAATACGACT
CGCGGATCCGAATTAATACGACTCACTATAGG
CCTGCCCACATCACAAAACCTC
ATACGCTGCCGCTCATCTGTCT
CAACTGCTGTCCTTGTCGGTGA
GGGCTATAATATGCAGGGGAGGAA

جدول  .2پرايمرهای مورد استفاده جهت ژنوتايپینگ جهشيافته

اندازه قطعه مورد انتظار

آغازگر

توالی

SALK_069543 LP
SALK_069543 RP
LBb1.3

TGAGATCGGTTCAATGATTCC
GGAATTGTCGTCAGTCAAAGC
ATTTTGCCGATTTCGGAAC

واكنش اول ،شامل يک پرايمر مخصوص ژن و
يک پرايمر مخصوص  ،T-DNAبهمنظور تأيید حضور
 T-DNAبود .واكنش دوم حاوی دو پرايمر
مخصوص ژن بود ،كه بهمنظور تايید هموزيگوسیتی
و يا هتروزيگوسیتی تداخل انجام پذيرفت .مراحل
انجام  PCRبهصورت زير بود :مرحله واسرشتهسازی
اولیه در دمای  94درجه سانتیگراد و به مدت 3
دقیقه ،مرحله تکثیر شامل  94درجه سانتیگراد 15
ثانیه 60 ،درجه سانتیگراد  30ثانیه و  72درجه
سانتیگراد  2دقیقه در  36تکرار و در نهايت مرحله
بسط نهايی در دمای  72درجه سانتیگراد و مدت 5
دقیقه.
اعمال تنش شوری و خشکی

بذرها با استفاده از محلول  1میلیلیتر از اتانول %70
حاوی  Triton X-100 %0/1استريل سطحی و بر
روی محیط كشت  MSطبق دستورالعمل گانلت
( )http://www.gantlet.orgكشت شدند .پس از
گذشت  7روز طول ريشه مورد بررسی قرار گرفته و
در ادامه گیاهچهها به محیط پیت ماس منتقل شدند.
به منظور بررسی پاسخ جهشيافتهها به تنش شوری

PGDH
LP+RP

BP+RP

1131

562-862

و خشکی ،گیاهان  4هفتهای كشت شده در خاک ،به
ترتیب تحت تیمار  NaClبه غلظت  300میلی موالر
و  PEGبه غلظت  20درصد قرار گرفتند ( Xu et
.)al., 2010
نتایج و بحث
بر مبنای مطالعات بیوانفورماتیکی ،بررسی الگوی
بیان ژنهای كانديد تحت تنش شوری و شرايط
بازيابی و در نهايت مقايسه با نتايج آنالیز میکروآرايه
(جهت شناسايی ژنهای مشترک) EST ،كدكننده
ژن  AlPGDHبه طول  706با كد دسترسی
 JK671248جهت مطالعات بیشتر انتخاب گرديد.
نظر به اينکه هیچ گونه اطالعاتی از اين ژن در گیاه
آلوروپوس در دسترس نمیباشد ،از اطالعات موجود
در پايگاه  NCBIجهت برآورد اندازه ژن AlPGDH
استفاده شد .نتايج همرديفی در  BlastXنشان داد
كه اين  ESTدارای شباهت بیش از  90درصدی با
ژن  PGDHدر گیاهان Sorghum bicolor
Setaria italica
)،(XP_002445584.1
)Oryza brachyantha ،(XP_004973582.1
Brachypodium
)،(XP_015695621.1
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) distachyon (XP_003574563.1و Oryza

) sativa Japonica (XP_015650533.1بوده و
باالترين میزان همپوشانی و همسانی اين ژن با ژن
متناظر از گیاه سورگوم ،بهترتیب  81و  93درصد با
 Evalue = 0برآورد گرديد .طول اين ژن در گیاه
سورگوم  2262بوده و پروتئینی به طول  619آمینو
اسید را كد میكند ،كه بر مبنای آن اندازه مورد انتظار
اين ژن در آلوروپوس برآورد گرديد.
برای جداسازی توالی هدف ،از واكنش RLM-
 RACEبههمراه پرايمرهای مربوطه استفاده شد .در
فرايند  5’RLM-RACEجهت جداسازی ناحیه َ،5
قطعهای در  PCRاول و نیز  Nested PCRتکثیر
نگرديد ولی در جداسازی ناحیه َ 3در  PCRاول و
 Nested PCRبهترتیب قطعهای به طول  1000و
 890نوكلئوتید تکثیر گرديد ،در حالیکه با توجه به
همولوژی آن با سورگوم قطعهای به طول  882و
 775نوكلئوتید مورد انتظار بود (شکل .)2

با توالی  ،ESTدر مجموع قطعهای به طول 1506bp
بهدست آمد كه شامل ناحیه  ORFبه طول 1268
نوكلئوتید و ناحیه  3UTRبه طول  238نوكلئوتید بود.
توالی ژن  AlPGDHبهكمک الگوريتمهای
 BLASTxو  BLASTnبا توالی ژنوم آرابیدوپسیس
تالیانا همرديف گرديد ،كه همولوژی باالی آن با ژن
 At1g17745مشاهده گشت ،بهطوریكه میزان
همپوشانی و همسانی آن بهترتیب  99و  76درصد با
 Evalue = 0برآورد گرديد .درخت فیلوژنتیکی رسم
شده بیانگر قرابت باالی ژن  AlPGDHبا گیاهان تک
لپه و خانواده غالت بود ،بطوريکه بیشترين شباهت و
نزديکی را با گیاهانی مانند سورگوم ،ارزن دم روباهی و
برنج داشته و در يک گروه قرار گرفتند (شکل  .)3آنالیز
همرديفی توالی ژن  PGDHدر گیاهان ذرت ،برنج،
سورگوم ،ارزن و جاروی جنگلی با آلوروپوس لیتورالیس
نیز نشاندهنده شباهت باالی اين توالیها با يکديگر
میباشد (شکل .)4
بررسی عملکردی جهشیافته  PGDHدر گیاه
آرابیدوپسیس

شکل  .2تصوير ژل تکثیر قطعه َ 3ژن  AlPGDHبه
روش RLM-RACE

بعد از توالیيابی قطعه جدا شده ،با همپوشانی آن

اطالعات مربوط به ژن همولوگ  PGDHدر
آرابیدوپسیس ،شامل بیان در بافت و مرحله خاصی از
نمو و همچنین دخالت در فرايندهای مربوطه ،با استفاده
از پايگاه اطالعاتی  TAIRبهدست آمد .اين ژن
بهصورت  Forwardبر روی كروموزوم  1قرار گرفته
است كه دارای دو نوع ساختار اسپاليسی می باشد كه
ايزوفرم اول آن شامل  3اگزون 2 ،اينترون UTR 2 ،و
ايزوفرم دوم آن دارای  4اگزون 3 ،اينترونUTR 2 ،
میباشد .پروتئین آن پپتیدی به طول  651آمینواسید را
كد مینمايد .در شکل -5الف نمای شماتیکی از
جهشيافته  T-DNAمورد استفاده نشان داده شده
است .از آنجايیکه در اين پژوهش گیاههای T-DNA
هموزيگوت مدنظر میباشند ،آزمايش  PCRجهت
بررسی هموزيگوسیتی يا هتروزيگوسیتی در دو واكنش
 PCRمجزا صورت پذيرفت (شکل  -5ب).
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شکل  .3درخت فیلوژنتیکی پروتئینهای  PGDHدر گونههای مختلف گیاهی .رسم درخت به روش نزديکترين همسايه با
آزمون بوتاسترپ 1با  1000تکرار انجام شد.

شکل  .4همرديف سازی توالیهای پروتئین  PGDHدر گیاهان مختلف.

1. Bootstrap
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(الف

(ب
شکل  .5الف) نمای شماتیکی از جهشيافته  T-DNAمورد استفاده؛ ب) پروفايل ژل ژنوتايپینگ جهشيافته PGDH

واكنش يک ،شامل پرايمر مخصوص ژن
بههمراه پرايمر مخصوص  T-DNAبهمنظور تأيید
حضور  T-DNAبود ،كه در ژنوتايپینگ قطعهای
بطول تقريبی  800نوكلئوتید تکثیر نمود .در حالیكه
واكنش دوم حاوی دو پرايمر مخصوص ژن برای
تأيید هموزيگوسیتی يا هتروزيگوسیتی تداخل بود ،كه
طی آن قطعهای به طول  1131تکثیر گرديد .در
مجموع از  50گیاه  T3مورد بررسی 23 ،گیاه
هموزيگوت جهشيافته 6 ،گیاه هتروزيگوت و مابقی
هموزيگوت وحشی ( )Wildtypeبودند.
فنوتایپینگ و تنش شوری و خشکی

در تنش شوری دو مرحله مختلف يونی و اسمزی
حادث میشود ،از اينرو جهت بررسی كاركرد ژن
 AlPGDHتحت اين تنشها ،روش ژنتیک معکوس
مورد توجه قرار گرفت .با توجه به عدم وجود گیاه
جهشيافته برای اين ژن در گیاه آلوروپوس
لیتورالیس ،از گیاه جهشيافته ژن  AtPGDHدر گیاه

مدل آرابیدوپسیس استفاده شد .به منظور بررسی
پاسخ جهشيافتهها به تنش يونی و اسمزی ،گیاهان
به ترتیب تحت تیمار كلريدسديم به غلظت  300میلی
موالر و  PEGبه غلظت  20درصد قرار گرفتند.
گیاهان جهشيافته  AtPGDHدر مرحله رشد
زايشی ،تحت تنش شوری و خشکی در مقايسه با
گیاهان كنترل ،به میزان بیشتری تحت تأثیر تنش
قرار گرفتند .گیاهان جهشيافته در شرايط بدون
تنش ،كاهش رشد چشمگیری را نسبت به گیاهان
تیپ وحشی در شرايط كنترل و تنش شوری و
خشکی داشتند به گونهای كه فنوتیپ گیاهان مشابه
با فنوتیپ گیاهان جهشيافته تنش ديده شد (شکل
 -6الف) .بررسی تغییرات فنوتايپینگ در مرحله روزت
(شکل  -6ب) نشان داد كه گیاهان جهشيافته در
تنش خشکی تحمل بیشتری نسبت به تنش شوری و
همچنین نسبت به گیاهان تیپ وحشی خود دارند.
تنش شوری و خشکی در گیاهان تیپ وحشی باعث
كاهش تعداد برگهای گیاه و پیری زودهنگام آنها
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شد ،درحالیكه در گیاهان جهشيافته اين كاهش
رشد ،بسیار كمتر بوده و در تنش خشکی هیچ
اختالفی مورفولوژيکی میان گیاه جهشيافته شاهد و
تحت تنش مشاهده نشد.
آنالیز شبکه همبیانی ژن  PGDHدر آرابیدوپسیس

نتايج بررسی شبکه همبیانی ژن  AtPGDHدر سايت
 ،http://atted.jpنشاندهنده ژنهای مؤثر و مرتبط در
مسیرهای عملکردی ژن  PGDHمیباشد (شکل .)7
اين مسیرها شامل مسیر تولید آمینو اسیدها ،مسیر
تولید آنتی بیوتیکها ،مسیر متابولیسم كربن ،مسیر
تولید متابولیتهای ثانويه و مسیر متابولیسم
گاليسین ،سرين و ترئونین میباشد .در مسیر تولید
At4g34200 (EDA9,
سرين ،ژنهای
) At4g35630 (PSAT1) ،PGDH1و
) At3g54640 (TSA1به همراه ژن At1g17745
) (PGDH2فعالیت مینمايند .در گیاهان
آرابیدوپسیس بالغ ،میزان بیان ژنهای  PGDH1و
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 PGDH2در بافتهای آوندی برگ و ريشه و نیز در
آوندهای گلبرگها ،به طور همزمان افزايش میيابد.
الزم به ذكر است ،اگرچه بیان اين ژنها در
بافتهای رويشی باال میباشد ولی هیچ فعالیتی در
مراحل اولیه رشد گیاهچهای نداشتند .با اين حال ،در
طول رشد جنین PGDH1 ،در نوک كوتیلدونها
بیان قابل توجهی داشت در حالیكه  PGDH2در
اين مرحله بیان نشده است .ايجاد جهشيافته در ژن
 PGDH1منجر به مرگ گیاهچهها شده و از رشد
آنها جلوگیری كرد .در اين جهشيافتهها ،غلظت
اكسین و گلوكوزينوالتهای مشتق شده از تريپتوفان
نیز كاهش يافته بود (.)Benstein et al., 2013
آنالیز تغییرات سطوح رونوشتی ژن  AtPGDHبا
استفاده از اطالعات موجود در پايگاه دادههای e-FP
 Browserنشان داد كه در شرايط تنش شوری،
خشکی و اسمزی ،میزان بیان ژن تا  4برابر افزايش
يافته اين موضوع دلیلی بر نقش اين ژن در افزايش
تحمل گیاه نسبت به تنشها میباشد (شکل .)8

(الف
تنش شوری

بدون تنش

تنش خشکی
تیپ وحشی

جهشيافته

(ب

شکل  .6الف) به ترتیب از راست به چپ :جهشيافته در تنش شوری ،جهشيافته در تنش خشکی ،جهشيافته بدون تنش،
تیپ وحشی بدون تنش ،تیپ وحشی در تنش خشکی و تیپ وحشی در تنش شوری ،ب) اعمال تنش در مرحله رشدی روزت.
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شکل  .7آنالیز شبکه همبیانی ژن .AtPGDH

شکل  .8تغییرات بیان رونوشت ژن  AtPGDHدر تنشهای مختلف

با تحقیقات صورت گرفته در خالل دهه گذشته،
استفاده از گیاهان هالوفیت در كشاورزی جهت
مصارف علوفهای ،دارويی و بهعنوان گیاه معطر ،در
حال گسترش بوده ( )Flowers et al., 2010و
ژرمپالسم گیاهان هالوفیت میتواند ژنهای مقاوم به
شرايط محیطی را جهت برنامههای بهنژادی گیاهان
عرضه نمايد ( .)Jaradat, 2010در اين تحقیق،
توالی ژن  PGDHاز گیاه آلوروپوس در شرايط تنش
 600 mMشوری جداسازی شد .در تحقیقات گذشته
به جداسازی سه ژن  PGDHاز گیاه آرابیدوپسیس

( )Toujani et al., 2013aو سه ژن از گیاه برنج
( )Kito et al., 2017اشاره شده بود .نتايج
همرديفی بالست نشان داد كه توالی AlPGDH
دارای بیشترين شباهت با ژن  SbPGDHبوده و
آنالیز بیوانفورماتیکی ژن همولوگ آن در
آرابیدوپسیس نشان داد كه اين ژن در مسیر تولید
سرين نقش ايفا میكند .در آرابیدوپسیسPGDH1 ،
( )At1g17745مهمترين نقش را در مسیر بیوسنتزی
سرين در تمام پیکره گیاه ايفا میكند در حالیكه
 )EDA9, At4g34200( PGDH2صرفاً برای رشد
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دانه گرده و جنین بیان شده و برای ژن PGDH3

( )3-PGDH, At3g19480نیز تأثیر فنوتیپی خاصی
گزارش نشده است ( ;Benstein et al., 2013
 .)Toujani et al., 2013bاز اينرو میتوان يکی از
نقشهای ژن جداشده از گیاه آلوروپوس را مشاركت
در تولید سرين عنوان كرد .اهمیت آمینواسید سرين
در فرآيندهای ضروری گیاهان شامل تولید پروتئین،
آمینواسیدها ،پورينها و پريمیدينها ،لیپیدها ،متیله
شدن نوكلئیک اسید و نیز مسیرهای پیام رسانی
گزارش شده است .افزايش تولید سرين در مسیر
فسفوريله شدن در كلروپالست بهعنوان يک روش
عمومی در پاسخ گیاهان به شرايط شوری باال
میباشد .در اين شرايط نرخ تولید سرين بهعنوان
واسطه متابولیسم تنفس نوری نیز افزايش میيابد.
نتايج تحقیق بر روی ژن  PGDHنشان داد كه
عملکرد فیزيولوژيکی اين ژن بین چغندر قند و
آرابیدوپسیس در شرايط تنش يکسان میباشد ( Kito
 .)et al., 2017در تمام گیاههايی كه فعالیت ژن
 PGDHدر آنها كاهش يافته بود ،تجمع هورمون
اكسین نیز به طور معنیداری كاهش يافته بود .در
اين گیاهها ،رشد گیاهان ،سطح برگ و طول ريشه در
مقايسه با گیاهان شاهد بهطور معنیداری كاهش
يافته بود ( .)Benstein et al., 2013آنالیز
فنوتايپینگ در شرايط تنش شوری و خشکی نشان
داد كه در جهشيافتههای  AtPGDHاختالل در
بیان ژن باعث كاهش كارايی گیاه در شرايط تنش
شد .الحاق  T-DNAبه ناحیه كدكننده ژن ،میتواند
منجر به غیرفعال شدن ژن و نیز تغییر كاركردهای
آن شود (.)Nath Radhamony et al., 2005
همچنین در صورت الحاق به منطقه پروموتری منجر
به غیرفعال ساختن كامل ژن ،كاهش بیان و يا
افزايش آن میشود .تحقیقات انجام شده ،نقش مهم
اين ژن را در شرايط تنش غیر زيستی تايید نموده و
آنالیز بیانی اين ژن نیز نشاندهنده افزايش سطح
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بیان آن در شرايط تنش شوری و خشکی میباشد .از
جمله روشهای بررسی ارتباطات بین ژنها،
شبکههای همبیان ژنی میباشد كه با استفاده از
محاسبه همبستگی پیرسون محاسبه میشوند
( .)Serin et al., 2016ژنها در صورتی با هم در
ارتباط هستند كه پروفايل بیانی آنها در پاسخ به
شرايط بیرونی و درونی سلول به صورت همزمان
تغییر كند ( .)Zhang and Horvath, 2005در
گیاهان از روش شبکههای همبیان ژنی در بررسی
ارتباطات بین ژنها در شرايط مختلف استفاده شده
است ( Silva et al., 2016; Omranian et al.,
.2015; Takehisa et al., 2015; Zhang et al.,
 .)2016; Tantong et al., 2016شبکههای همبیان
وزندار در بررسی ارتباط بین ژنهای درگیر در تنش
شوری در آرابیدوپسیس (،)Kobayashi et al., 2016
پیری برگها در آفتابگردان ( Moschen et al.,
 ،)2016خشکی در انگور ( )Hopper et al., 2016و
تجزيه و تحلیل شبکه ژنهای متأثر از هورمونهای
گیاهی مانند جاسمونیک اسید (مرتضايیفر و همکاران
 )1395بهكار رفته و به نقش آنها در پاسخ به تنشهای
محیطی اشاره شده است .نتايج بیان نشان داد كه بیان
ژن  PGDHتنها محدود به تنش شوری نشده و در
پاسخ به ديگر تنشها نیز نقش دارد .افزايش سطح
رونوشتی ژن  PGDHدر آرابیدوپسیس ()AtPGDH
( )Ho and Saito, 2001و نیز نقش مهم اين ژن
در بافتهای مختلف گیاه چغندر قند ()BvPGDHa
در شرايط تنش شوری ()Kito et al., 2017
گزارش شده بود .مطالعه الگوی بیان ژنهای
)PSAT (At4g35630) ،PGDH (At1g17745
و  PSP1در آرابیدوپسیس نشان داد كه در ريشهها در
شرايط نوری نسبت به تاريکی ،بیان بیشتری داشتند.
همچنین در برگها ،بیان  PSP1و  PSATدر
بافتهای رشد يافته در نور در مقايسه با بافتهای رشد
يافته در تاريکی ،افزايش يافته است .خانواده ژنی
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اين ژن در آرابیدوپسیس و نیز جدا شدن اين ژن در
 میتوان به،شرايط تنش شوری از يک گیاه شورپسند
 در افزايش تحمل گیاهAlPGDH نقش احتمالی ژن
.به تنش شوری اشاره نمود
سپاسگزاري
اين مطالعه با استفاده از امکانات آزمايشگاهی و
پشتیبانی مالی پژوهشکده ژنتیک و زيست فناوری
 نويسندگان.كشاورزی طبرستان به انجام رسیده است
،بر خود الزم میدانند از مساعدت بخشهای مختلف
.بهويژه رياست محترم پژوهشکده قدردانی نمايند
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 بر متابولیسم اولیه رشد در آرابیدوپسیس اثرPGDH
گذاشته و نقش مهمی در رشد جنینها و دانه گرده
 از آنجايیكه.)Toujani et al., 2013b( دارند
گیاهان برای رشد و سازگاری بیشتر در شرايط
مواجهه با تنشهای محیطی نیازمند هماهنگی بااليی
،میان فرآيندهای متابولیسمی و رشدی خود هستند
متابولیسم سرين میتواند به عنوان يک عامل
ارتباطی اولیه در كنترل برخی فرآيندهای زيستی و
Toujani et ( رشدی در گیاهان ايفای نقش نموده
،) و با توجه به نتايج اين تحقیقal ., 2013b
تغییرات فنوتیپی ايجاد شده در گیاهان جهشيافته
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