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Abstract
In order to investigate the mechanism of tolerance to
salt stress in wheat, a factorial experiment basis of
completely randomized design with four replications in
greenhouse media were conducted. The factors of this
experiment were included salinity of sodium chloride in
four levels of zero (control), 100, 200 and 300 mM and
two wheat cultivars namely Niknejhad and Pishtaz as a
representative of tolerant and susceptible cultivars,
respectively. Leaf samples were prepared two weeks
after the starting of salt stress. Then, extraction of
protein from leaf tissue was done and two-dimensional
electrophoresis in control plants and under salt stress
plants were carried out. The results of proteome
analysis revealed that 15 replicated protein spots with
different expression variations were common between
two tolerant and susceptible cultivars, and five protein
spots of unique to each tolerant and susceptible
cultivar, had significantly expression variations under
stress. Protein spots were detected by mass
spectrometry and the results showed that more number
from commonly detected proteins were classified in
functional groups including antioxidant defense and
Calvin cycle, while other proteins in each cultivar had
more roles in antioxidant activity. Overall, the results
showed that there was a significant difference between
two cultivars in terms of morpho-physiological
response to salt stress, and the Niknejhad cultivar
showed a better protein response under stress.
Keywords: Proteome analysis, responsive proteins to
stress, tolerance of salt stress, wheat
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چکیده
 آزمایشی،به منظور بررسی مکانسیم تحمل به تنش شوری در ارقام گندم
فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در محیط گلخانه انجام
 عوامل این آزمایش شامل تنش شوری از نوع کلریدسدیم در چهار.شد
 میلیمول و دو رقم گندم نیکنژاد و300  و200 ،100 ،)سطح صفر (شاهد
.پیشتاز بترتیب بعنوان نمایندهای از ارقام متحمل و حساس بودند
 سپس. دو هفته پس از اعمال تنش شوری تهیه شدند،نمونههای برگی
استخراج پروتئین از بافت برگی صورت گرفت و الکتروفورز دوبعدی در
 مقایسه نتایج.گیاهان شاهد و تحت تیمارهای تنش شوری انجام شد
 لکه پروتئینی15 تجزیه پروتئوم در سطوح تنش نشان داد که تعداد
تکرارپذیر با تغییر بیان متفاوت بین دو رقم متحمل و حساس مشترک بوده
و تعداد پنج لکه پروتئینی منحصر به هر رقم متحمل و حساس تحت تنش
 لکههای پروتئینی با استفاده از طیفسنجی.تغییر بیان معنیدار داشتند
جرمی شناسایی شدند و نتایج نشان داد که پروتئینهای مشترک شناسایی
شده بیشتر در گروههای عملکردی شامل دفاع آنتیاکسیدانی و چرخه
 در حالی که سایر پروتئینها در هر رقم بیشتر در.کالوین طبقهبندی شدند
 در مجموع نتایج نشان داد که بین دو.فعالیت آنتیاکسیدانی نقش داشتند
فیزیولوژیکی به تنش شوری-رقم مورد مطالعه از لحاظ پاسخ مورفو
تفاوت معنیدار وجود دارد و رقم متحمل نیکنژاد پاسخ پروتئینی
.مناسبتری تحت تنش نشان میدهد

، تجزیه پروتئوم، پروتئینهای پاسخدهنده به تنش:واژههای کلیدی
. گندم،تحمل تنش شوری
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مقدمه
گندم يکی از مهمترين محصوالت زراعی جهان است
و تنش شوری يک عامل محدودکننده مهم برای
تولید آن در کشاورزی ديم و آبی محسوب میشود
( .)Sairam et al., 2002درك پاسخ گیاهان به
تنشهای محیطی ،از جمله تنش شوری که منجر به
کاهش رشد و عملکرد گیاهان زراعی میگردند،
جهت تولید و اصالح ارقام متحمل به تنش کامالا
ضروری است .از آنجا که شرايط تنشزای محیطی
سبب اختالل در فعالیتهای گیاهی میشوند لذا
بررسی پاسخ گیاهان به تنشهای محیطی به عنوان
ابزاری برای مطالعه و شناخت مکانیسمهای تحمل
در گیاه مورد استفاده قرار میگیرد ( Okcu et al.,
 .)2005گیاهان با ايجاد تغییرات بیوشیمیايی،
فیزيولوژيکی و مورفولوژيکی و بهواسطه تغییر در بیان
ژنهايی که پروتئینهای ويژهای را کد میکنند ،در
برابر تنش تحمل نشان دهند ( Thiellement et
 .)al., 2002تحمل به تنش شوری نیز با تغییر در
سطح پروتئینها همراه است .تنش شوری باعث
کاهش يا افزايش بیان پروتئینها ،و يا بهطور کامل
باعث ناپديد شدن و يا ظاهر شدن برخی از پروتئینها
میشود ( .)Yildiz, 2007در اين راستا تجزيه و
تحلیل پروتئینی (پروتئومیکس) ابزار قدرتمندی برای
تفکیک بافتهای پروتئینی و روشی مناسب برای
بررسی تغییرات پروتئینها در پاسخ به تنشها و
تغییرات محیطی بهحساب میآيد ( Zang and
 .)Komatsu, 2007به عبارت ديگر در بررسی پاسخ
به تنش و افزايش تحمل در گیاهان ،مطالعه پروتئوم
ابزار مناسبی برای تفکیک ،جداسازی و تشخیص
پروتئینهای پاسخدهنده به تنش محسوب میگردد
( .)Tamura et al., 2003با توجه به اينکه در تنش
شوری گیاهان تحت تنش اکسیداتیو نیز قرار
میگیرند ،در اين راستا از اصلیترين مسیرهای حذف

گونههای فعال اکسیژن )ROS( 1در گیاهان ،فعالیت
آنزيمهای آنتیاکسیدان مثل پروتئینهای گروه
سوپراکسید ديسموتاز )SOD( 2هستند که در تبديل
راديکالهای سوپر اکسید به اکسیژن مولکولی دخالت
دارند ( .)Cakmak, 2005تجمع  SODدر رقم
متحمل گیاهان و کاهش فراوانی آن در رقم حساس
در پاسخ به تنش شوری گزارش شده است
( .)Komatsu & Tanaka, 2004از طرف ديگر،
پروتئینهای  peroxiredoxinبهصورت گسترده در
بافتها بیان میشوند و در میتوکندریها،
پراکسیومها و سیتوسول يافت میشوند .مکان
سلولی اين پروتئینها بیانگر آن است که نقش بسیار
مهم آنتیاکسیدانی در اندامکهای سلولی که منبع
اصلی  ROSهستند ،ايفا میکنند .اين پروتئینها
عالوه بر فعالیت آنتیاکسیدانی ،در کنترل انتقال
سیگنال هم فعال هستند .در واقع میتوان گفت بر اثر
copper/zinc superoxide
فعالیت آنزيم
 dismutaseتبديل  ROSبه  H2O2انجام شده و
آنزيم  peroxiredoxinمولکول  H2O2را احیا
میکند ( .)Hashimoto et al., 2009از طرف
ديگر ،فتوسنتز از فرايندهای بسیار مهم در گیاهان
است و فاز نوری فتوسنتز مانند مرحله تاريکی آن از
اهمیت بااليی برخوردار است که هر دو تحت تأثیر
تنش شوری قرار میگیرند .پروتئین Oxygen
 evolving photosystem II proteinاز
پروتئینهای درگیر در مرحله نوری فتوسنتز میباشد
که کمپلکس  )OEC( Oxygen evolvingجزء اين
پروتئینها بوده و در پايداری فتوسیستم )PSII( II
نقش دارد .عالوه بر اين ،اين پروتئین نقش پايداری
منگنز را از طريق ارتباط با کمپلکس منگنز OEC
نیز برعهده دارد .بهعبارت ديگر حاصل فعالیت اين
پروتئین تولید اکسیژن در چرخه انتقال الکترون
. Reactive oxygen species
. Superoxide dismutase
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است ( .)Holmstrom et al., 2000براساس
گزارش ( Komatsu & Tanaka (2004در تجزيه
پروتئوم غالف برگهای برنج تحت تنش شوری
Oxygen evolving
کلرور سديم ،فراوانی
 photosystem II proteinدر پاسخ به تنش شوری
افزايش يافته است که بیانگر نقش حفاظتی اين
پروتئینها در برابر تنش است .مهمترين آنزيم فعال
در چرخه کالوين روبیسکو (Ribulose-1,5-
)bisphosphate carboxylase/ oxygenase
میباشد که اين آنزيم دارای دو نوع عملکرد است و
در مراحل اولیه دو مسیر متابولیکی متضاد ،يعنی
تثبیت کربن فتوسنتزی (در چرخه کالوين) و فرايند
تنفس نوری شرکت میکند .فرم يک اين آنزيم در
گیاهان و جلبکهای سبز وجود دارد و دارای 8
زيرواحد بزرگ و کوچک است .اگرچه زيرواحدهای
بزرگ فعالیت اين آنزيم را برعهده دارد ولی ،نشان
داده شده است که زيرواحدهای کوچک از طريق
اعمال تغییراتی در ساختمان زيرواحدهای بزرگ،
سرعت فعالیت آنها را افزايش میدهند
( .)Vaidyanathan et al., 2003در مطالعه
پروتئوم برگ در شرايط تنش شوری Yıldız et al.
( )2015به افزايش بیان اين آنزيم و همبستگی آن با
مکانیسمی که قدرت فتوسنتزی گیاه را افزايش
میدهد ،اشاره نمودهاند .الزم به ذکر است که بهدلیل
اينکه در شرايط تنش فراوانی راديکالهای
هیدروکسیل افزايش میيابد ،اين باعث شکسته شدن
زيرواحد بزرگ میشود .اهداف اين پژوهش مقايسه
ارقام حساس و متحمل گندم از نظر برخی صفات
مورفولوژيکی و فیريولوژيکی و همچنین بررسی
الگوی الکتروفورز دوبعدی آنها و در نهايت شناسايی
پروتئینهای دارای تغییرات بیان تحت تنش شوری
بهروش تجزيه پروتئوم و بررسی نقش اين پروتئینها
در مسیرهای ترارسانی مولکولی و ايجاد تحمل به
تنش شوری بوده است.
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مواد و روشها
مواد گیاهی و طرح آزمایشی

در اين پژوهش دو رقم گندم بهاره بنام نیکنژاد بعنوان
رقم متحمل و پیشتاز بعنوان رقم حساس در مرحلة
گیاهچهای به روش کشت سیستم آبکشت
(هیدروپونیک) در سال  1396در گلخانه از نظر پاسخ به
تنش شوری مورد ارزيابی قرار گرفتند .مواد گیاهی مورد
استفاده در اين پژوهش در آزمايشی بهصورت فاکتوريل
در قالب طرح کامالا تصادفی با چهار تکرار مورد ارزيابی
قرار گرفتند .فاکتورهای آزمايش شامل تنش شوری از
نوع کلريدسديم در چهار سطح صفر (شاهد)200 ،100 ،
و  300میلیمول و ارقام گندم بودند .در مدت آزمايش،
دوره روشنايی  14ساعت در نظر گرفته شد و برای
تنظیم نور از روشنايی طبیعی و مصنوعی با استفاده از
المپهای فلورسانت و التهابی استفاده شد .دمای روزانه
 25±3و شبانه  15±3برای رشد گیاهچهها فراهم
گرديد .رطوبت نسبی گلخانه در طول مدت انجام
آزمايش بین  45-55درصد در نوسان بود .تنش شوری
به صورت تدريجی و هر روز به میزان  100میلیموالر
اعمال گرديد .غلظت نمک کلرور سديم در تیمار شوری
و همچنین هدايت الکتريکی محلولها بهطور روزانه
کنترل میشد .دو هفته پس از اعمال تنش شوری آغاز
شده از مرحله پنجهزنی ،نمونهبرداری برگها برای
تجزيه پروتئوم انجام شد .از بقیه برگها برای
اندازهگیری محتوای آب نسبی برگ بهروش Morant-
 )2004( Manceau et al.و پتانسیل اسمزی با
اسمومتر استفاده شد .همچنین شاخص کلروفیل توسط
 SPADو سطح ويژه برگ ( )SLAاز نسبت سطح
برگ (سانتیمتر مربع) به وزن خشک برگ (گرم) به
دست آمد ( )Arias, 2007و ارتفاع بوته با متر و وزن
خشک بوته توسط آون و ترازو مشخص شدند.
تجزیه پروتئوم

بهمنظور استخراج پروتئین ،محلول شماره يک شامل 9
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میلیلیتر استن ،دو میلیلیتر  %100 TCAو 14
میکرولیتر  -2مرکاپتواتانول تهیه شد 0/5 .گرم بافت
برگی در ازت مايع خرد شده و سپس در دو میلیلیتر از
محلول شماره يک هموژن گرديد .در مرحله بعد ،عصاره
اولیه بهمدت يک ساعت در دمای  -20درجه سانتیگراد
قرار داده شد و هر  15دقیقه بهمدت  30ثانیه بهطور
کامل ورتکس شد .سپس سانتريفوژ در دمای چهار
درجه سانتیگراد ،با دور  9000gو بهمدت  20دقیقه
انجام گرديد .با حذف روشناور ،يک میلیلیتر از محلول
شماره دو (متشکل از  10میلیلیتر استون و هفت
میکرولیتر  -2مرکاپتواتانول) به روی رسوب ريخته شده
و ورتکس گرديد .پس از اين مرحله نمونه بهمدت يک
ساعت در دمای  -20درجه سانتیگراد قرار گرفته و هر
 15دقیقه يک بار بهمدت  30ثانیه (تا يک دقیقه)
ورتکس شد .سپس سانتريفوژ در دمای چهار درجه
سانتیگراد با دور  20000gو بهمدت پنج دقیقه انجام
شد؛ که با حذف روشناور 1/5 ،میلیلیتر از محلول شماره
دو بر روی رسوب افزوده شده و ورتکس گرديد .اين
مرحله ،دو بار ديگر نیز تکرار شد .در نهايت با حذف
روشناور ،رسوب خشک شد و در بافر لیز حل گرديد.
رسوب حاصل از مرحله قبل توسط  400میکرولیتر بافر
لیز (Ampholine ،0.2ml NP-40 ،4.8 g Urea
)Polyvinylpyrrolidone- ،0.2ml (pH=3.5-10
 )0.5g 40حل شده و يک ساعت در دمای اتاق
ورتکس گرديد .سپس سانتريفوژ در دمای  25درجه
سانتیگراد با دور  20000gو بهمدت  20دقیقه انجام
شد؛ با انتقال روشناور به تیوپ جديد ،سانتريفوژ با
مشخصات قبل تکرار شده و در نهايت  120میکرولیتر
از روشناور برای فراهمسازی  400میکروگرم پروتئین
که بر اساس روش Bradford, ( 2-D Quant Kit
 )1976مشخص شد ،جهت بارگذاری در ژلهای بعد
اول به کار رفت .الکتروفورز بعد اول به روش نوارهای
 17( IPGسانتیمتری) انجام شد .برای انجام بعد اول از
 )Bio Rad( PROTEAN IEF focusing trayو
دستگاه )PROTEAN IEF cell (Bio Rad

استفاده شد .سپس متعادلسازی 1نوارها انجام شد
( .)Herbert, 1999ژلهای بعد دوم بهصورت دو تکه
(شامل ژل جداکننده 2و ژل نگهدارنده 3تهیه شدند .ابتدا
ژل جداکننده از ترکیب ( Acrylamide for
separating gel buffer ،8.5ml separating gel
)10% ،2ml distilled water ،6.3ml (pH=8.8
 )20µl TEMED ،120µl APSتهیه گرديد .سپس
تهیه ژل نگهدارنده از ترکیب ( Acrylamide for
stacking gel buffer ،1ml stacking gel
)10% ،2ml distilled water ،3ml (pH=6.8
 )20µl TEMED ،30µl APSانجام گرفت .در ادامه
نوارهای بعد اول بر روی ژلهای بعد دوم قرار گرفته و
با استفاده از آگارز  %1به آنها متصل شدند .در نهايت
عملیات رانش با جريان  35میلیآمپر برای هر ژل انجام
شد .سپس رنگآمیزی با استفاده از محلولآبی کوماسی
انجام شد و پس از رنگبری4ژلها جهت تصويربرداری
مورد استفاده قرار گرفتند .پس از تصويربرداری ژلها با
استفاده از دستگاه اسکنر  ،GS-800Bio-Radتجزيه
کمی لکههای پروتئینی با نرمافزار  PDQuestانجام
شد .در تجزيه واريانس برای انتخاب نقاط پروتئینی که
نسبت به تنش عکسالعمل معنیدار نشان داده بودند،
سطح احتمال معنیداری  %5مدنظر قرار گرفت .از بین
نقاط انتخاب شدة معنیدار ،نقاطی که  IFآنها بزرگتر
از  2و يا کوچکتر از  0/5بود ،مورد انتخاب نهايی قرار
گرفتند .نقطهای دارای  IFبزرگتر از واحد است که
تحت تنش شوری افزايش بیان نشان داده است .برای
کاهش ريسک اين مقدار بزرگتر از  2گرفته شد .در
مقابل ،نقاط دارای IFکمتر از واحد دارای کاهش بیان
تحت تنش شوری هستند و در اينجا هم برای کاهش
ريسک ،مقدار کمتر از  0/5مدنظر قرار گرفت .پس از
. Equilibration
. Separating gel
. Stacking gel
. Destaining
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تعیین لکههای پروتئینی با تغییرات بیان معنیدار و
هضم آنزيمی آنها از دستگاه طیفسنجی جرمی دو
مرحلهای ( )MS/MSدر دانشگاه توشای ايتالیا برای
شناسايی پروتئینها استفاده شد .در اين آزمايش برای
طیفسنجی جرمی از منبع  MALDIاستفاده شد.
بنابراين برای آمادهسازی نمونهها يک میکرولیتر از
نمونههای پروتئینی هضم شده توسط تريپسین با حجم
يکسان از α-cyna-hydroxy-cinnamic acid
(بهعنوان ماتريکس) ترکیب شدند و روی صفحه
مخصوص  MALDIجهت تجزيه و تحلیل پپتیدی و
انگشتنگاری جرمی پپتیدی قرار گرفتند .پپتیدها توسط
اشعه لیزر  337نانومتری يونیزه شدند .سپس با توجه به
نسبت جرم به بار پپتیدها در سیستم از يکديگر جدا و در
نهايت توسط  Detectorشناسايی شدند .در نهايت با
استفاده از دادههای حاصل از اسپکترومتری
(طیفسنجی) جرمی و موتور جستجوگر مسکات
پروتئینهای موردنظر شناسايی شدند ( Twyman,
 .)2004مبنای انتخاب پروتئینها امتیاز باالی 66
( )p<0/05بود و عالوه بر اين حداقل  10درصد
همپوشانی توالیهای پروتئینی در انتخاب پروتئینها در
نظر گرفته شد.
نتایج و بحث
تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها

نتايج تجزيه واريانس صفات ارزيابی شده در جدول 1
آمده است .طبق نتايج بهدستآمده بین ارقام و سطوح
تنش از نظر کلیه صفات ارزيابی شده تفاوت معنیداری
وجود داشت .در ضمن ،اثر متقابل رقم با تنش برای
صفات تمامی صفات مطالعه شده معنیدار بدست آمد.
عالوه بر آن ،کمترين و بیشترين مقدار ضريب تغییرات
مربوط به صفات شاخص کلروفیل ( )6/69و سطح ويژه
برگ ( )18/16بود .در شکل  1مقايسه میانگین ارقام و
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سطوح تنش آورده شده است .همانطورکه مشاهده
میشود میانگین رقم نیکنژاد از لحاظ کلیه صفات مورد
مطالعه بهتر از میانگین رقم پیشتاز میباشد.
نحوه تغییر مقدار صفات فیزيولوژی و مورفولوژی
مورد مطالعه تحت تیمارهای مختلف شوری در دو رقم
نیکنژاد (متحمل) و پیشتاز (حساس) در شکل  1نشان
داده شده است .همانطور که در شکل مشاهده میشود،
در اين آزمايش ،سطح ويژه برگ از جمله صفاتی بود که
تحت تنش شوری افزايش نشان داد و مقدار سطح ويژه
برگ در رقم پیشتاز تحت سطوح باالتر تنش شوری
بیشتر از رقم نیکنژاد (شکل  )1و مشابه گزارش
 )1997( Araus et al.بود .از طرف ديگر ،شاخص
کلروفیل ،پتانسیل اسمزی و محتوای آب نسبی برگ
تحت تنش شوری کاهش نشان دادند و مقدار شاخص
کلروفیل و محتوای آب نسبی برگ در رقم نیکنژاد
تحت سطوح باالتر تنش شوری بیشتر از رقم پیشتاز
بود .در حالیکه در سطوح باالتر تنش شوری در رقم
نیکنژاد صفت پتانسیل اسمزی منفیتر از رقم پیشتاز
بود (شکل  .)1بنابر نتايج بهدستآمده از مقايسه میانگین
در مجموع رقم نیکنژاد بهتر از رقم پیشتاز بود .محتوای
آب نسبی برگ يکی از مهمترين صفات فیزيولوژيک
میباشد که تحت تنش شوری کاهش میيابد .در طی
تنش شوری تعادل آب گیاهان بهم میخورد و در نتیجه
محتوای آب نسبی برگ کاهش میيابد ( Bajjii et al.,
 .)2001گزارشهای متعدد نشان میدهد که ارقام
متحمل به تنش توانايی بااليی در حفظ محتوای آب
نسبی برگ نسبت به ارقام حساس دارند ( Martinez
 .)et al., 2004از طرف ديگر ،کاهش پتانسیل اسمزی
که منجر به حفظ فشار تورمی برگ میگردد معموالا از
طريق افزايش و تجمع نمکهای محلول در سلولهای
گیاهی صورت میگیرد (.)Hasegawa et al., 2000
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جدول  .1تجزيه واريانس صفات مطالعه شده ارقام گندم تحت تنش شوری
سطح ويژه برگ
(سانتی متر مربع بر گرم)

میانگین مربعات
شاخص پتانسیل اسمزی محتوای آب ارتفاع گیاهچه وزن خشک
کلروفیل (مگاپاسکال) نسبی برگ (( )%سانتیمتر) گیاهچه (گرم)

درجه
آزادی

**303.68

**13.05

**0.162

**43.14

**8.12

**0.08

3

**411.23

**7.12

**0.065

**35.08

**7.98

**0.05

1

**78.14

**5.19

**0.022

**8.14

**5.43

**0.03

3

8.44

0.91

0.004

3.95

0.94

0.001

24

18.16

6.69

7.87

8.90

9.93

15.67

منابع تغییر
تنش
رقم
رقم × تنش
خطا
ضريب تغییرات ()%

* و ** :بهترتیب معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصد.

شکل  .1نحوه تغییر صفات فیزيولوژيکی و مورفولوژيکی مطالعه شده در دو رقم نیکنژاد و پیشتاز تحت تیمارهای مختلف
تنش شوری
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از طرف ديگر ،وزن خشک بوته و ارتفاع بوته تحت
غلظتهای مختلف شوری روند کاهشی نشان داد و
رقم نیکنژاد نسبت به رقم پیشتاز کاهش کمتری تحت
تنش داشت )2002( Sairam et al. .نیز کاهش اين
صفات را تحت تنش شوری گزارش کردهاند.

روش  MALDI TOF/TOF MSمورد شناسايی قرار
گرفت (جدولهای  2و  .)3جايگاه پروتئینهای
شناسايیشده در ژل الکتروفورز دوبعدی و روند تغییرات
آنها تحت تنشهای مختلف در شکلهای  2و  3نشان
داده شدهاند.

پروتئومیکس به روش الکتروفورز دوبعدی

طبقهبندی پروتئینهای پاسخدهنده در برگهای دو

پس از استخراج پروتئین کل برگ از هر دو رقم
نیکنژاد و پیشتاز و انجام الکتروفورز دو بعدی و رنگ
آمیزی با آبی کوماسی ،کار تجزيه ژلها و شناسايی
نقاط انجام گرفت .در مجموع  94لکه پروتئینی
تکرارپذير توسط نرمافزار شناسايی و برچسب زده شد.
درصد حجمی اين نقاط تکراردار که توسط نرمافزار
کمی شده بودند ،مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند .از
 94لکه پروتئینی شناسايیشده ،تعداد پروتئین
پاسخدهنده به تنش شوری در هر دو رقم نیکنژاد و
پیشتاز 25 ،لکه پروتئینی بود که از اين تعداد  15لکه
پروتئینی بین دو رقم مشترك بودند و پنج لکه فقط در
رقم نیکنژاد تغییر بیان داشت و پنج لکه هم تنها در
رقم پیشتاز تحت تنش تغییر بیان معنیدار نشان دادند.
تصوير ژل مرجع مربوط به دو رقم نیکنژاد و پیشتاز در
شکلهای  2و  3نشان داده شده است.
بر اساس نتايج میتوان اظهار داشت که در
رقم متحمل گندم تعداد پروتئینهای دارای افزايش بیان
در شرايط تنش شوری نسبت به رقم حساس بیشتر بود
(جدولهای  2و  ،3شکلهای  4و  .)5افزايش بیان اکثر
پروتئینهای معنیدار در رقم نیکنژاد نسبت به رقم
حساس بیانگر اين است که اين رقم با بیشتر بیانکردن
پروتئینهای مختلف تحت تنش شوری عکسالعمل
بهتری نسبت به رقم حساس جهت حفظ رشد خود
داشته است که اين نتايج مشابه نتايج Hosseini
 )2002( Salekdeh et al.میباشد.
در مجموع در اين آزمايش  25پروتئین دارای
تغییرات معنیدار بین شرايط شاهد و تنش با استفاده از

رقم گندم

در مجموع  15لکه پروتئینی که مشخصات آنها در
جدول  2نشان داده شده است بهطور مشترك بین
دو رقم متحمل و حساس شناسايی شد که تحت
تنش شوری تغییر بیان نشان دادند .همانطورکه در
شکل  6نشان داده شده است بر طبق عملکرد اين
پروتئینها در داخل سلول و براساس روش
 )2004( Berardini et al.گروهبندی پروتئینها
انجام شد و بیشترين درصد پروتئینهای مشترك
بترتیب مربوط به فعالیت آنتیاکسیدانی ( ،)%46چرخه
کالوين ( ،)%27واکنش نوری ( ،)%13انتقال پروتون
( )%7و سیستم شاتلینگ ( )%7بودند.
عالوه بر آن پنج لکه پروتئینی تنها در رقم
متحمل و پنج لکه پروتئینی ديگر تنها در رقم
حساس تظاهر داشتند که ،از پنج لکه غیرمشترك در
رقم نیکنژاد دو لکه پروتئینی در فعالیت آنتی-
اکسیدانی دخیل بوده و ساير لکهها در چرخه کالوين،
واکنش نوری و بیوسنتز نشاسته فعالیت داشتند و از
بین پنج لکه پروتئینی غیرمشترك در رقم پیشتاز سه
لکه پروتئینی در فعالیت آنتیاکسیدانی و ديگر لکهها در
واکنش نوری فتوسنتز و پايداری ساختار پروتئین درگیر
بودند.
بنابراين بیشتر پروتئینهای منحصر به فرد در
ارقام مربوط به پروتئینهای سمزدا 1بودند که با توجه
به افزايش آنها در رقم متحمل و کاهش آنها در رقم
. Detoxifying proteins
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حساس يکی از مکانیسمهای تحمل ارقام بدست آمدند.
در مجموع بر اساس الگوی بیان پروتئین ها در شرايط
بدون تنش و همچنین تنش شوری میتوان چهار گروه
(حالت) بیان پروتئین را مشاهده کرد :الف -پروتئین-
هايی که در هر دو رقم حساس و متحمل افزايش بیان
نشان دادند (مانند پروتئین شماره .)1
الف -پروتئینهايی که در هر دو رقم حساس
و متحمل کاهش بیان نشان دادند (مانند پروتئین شماره
.)1
ب -پروتئین هايی که در رقم متحمل افزايش و در رقم
حساس کاهش بیان از خود نشان دادند (مانند پروتئین
شماره .)5
ج -پروتئینهايی که فقط در رقم متحمل
تظاهر داشتند (مانند پروتئین با کد  .)Bد -پروتئینهايی
که فقط در رقم حساس تظاهر داشتند (مانند پروتئین با
کد .)G
دفاع در برابر تنش اکسایشی

منبع اولیه گونههای فعال اکسیژن يا ،ROS
کلروپالست و میتوکندری میباشند که اين مولکولها
توسط اکسیدکردن نوکلئیک اسیدها ،پروتئینها و
چربیها منجر به آسیب سلول میشوند .با اين وجود،
غلظت پايین  ROSدر حفاظت پیامهای مولکولی که در
پاسخ به تنشهای غیرزيستی و زيستی مؤثرند ،نقش
دارند (.)Petrov & Van Breusegem, 2012
1
بنابراين ،تعادل بین تولید  ROSو پاكسازی
آنتیاکسیدانها میتواند توسط اشکال مختلف تنش
مختل شود (.)Gill & Tuteja, 2010
سمزدايی
در
Glyoxalase
I
 methylglyoxylنقش دارد و افزايش بیان اين
پروتئین در طی تنش غیرزيستی در گیاهان نشان داده
شده است (Ford et al. .)Yadav et al., 2005
. Scavenging

( )2011گزارش کردند که میزان اين پروتئین (لکه
مشترك شماره  )7در ارقام متحمل افزايش يافته است و
در ارقام حساس گندم به تنش مقدار اين پروتئین
کاهش نشان داده است.
از لحاظ عمل GSTs ،آنزيمهای سمزدای وابسته
به گلوتاتیون 1هستند که گلوتاتیون را با محصوالت
طبیعی مختلف و توکسینهای محیطی مانند
علفکشها درآمیخته میکنند.
سپس گلوتاتیونهای درآمیختهشده به واکوئلها
برای متابولیسمهای بعدی که شامل سولفور است،
انتقال میيابند ( .)Edwards et al., 2000همچنین
میزان گلوتاتیون ترانسفراز( 2لکه مشترك شماره  )5در
طی تنش در ارقام متحمل جهت مقابله با تنش افزايش
و در ارقام حساس کاهش میيابد و بهنظر میرسد که
اين آنزيم همراه با ماالت دهیدوژناز میتوانند فعالیت
پاكسازی  ROSرا بهتر انجام دهند ( Kausar et al.,
 .)2013افزايش میزان گلوتاتیون ترانسفراز در طی تنش
کمبود آب در جهت خنثی کردن تأثیر سوء  ROSمی-
باشد (.)Dhindsa, 1991
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شکل  .2الگوی الکتروفورز دوبعدی در تیمارهای مختلف تنش شوری (اشکال باال) و ژل مرجع (شکل پايین) رقم نیکنژاد که در
آن لکههای پروتئینی مشترك پاسخ دهنده به تنش شوری با شماره و لکههای غیر مشترك با حروف انگلیسی مشخص شده است.
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شکل  .3الگوی الکتروفورز دوبعدی در تیمارهای مختلف تنش شوری (اشکال باال) و ژل مرجع (شکل پايین) رقم پیشتاز که در آن
لکههای پروتئینی مشترك پاسخدهنده به تنش شوری با شماره و لکههای غیر مشترك با حروف انگلیسی مشخص شده است.

...  فیزيولوژی و الگوی پروتئینی ارقام متحمل- مطالعه تغییرات مورفو:نقوی و خلیلی
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 لکه پروتئینی مشترك شناختهشده از کل لکههای معنیدار در ارقام گندم تحت تنش شوری15  مشخصات.2 جدول
تجربی
گروه عملکردی پروتئین
Functional group of
protein

انتقال پروتون

شماره
لکه
Spot
number

تئوری

Experimental Theoretical

درصد
همپوشانی
Score
امتیاز

اسم پروتئین

Overlap% MW

pI

MW

pI

name of protein

ATP synthase beta
subunit
Glyceraldehyde-3phosphate
dehydrogenase B,
chloroplastic
Sedoheptulose-1,7bisphosphatase,
chloroplastic
chloroplast fructosebisphosphate aldolase

1

16

113

68.02 4.71 59.33 5.56

Calvin cycle

2

23

127

67.14 6.43 47.33 6.03

چرخه کالوين

3

21

135

66.92 6.03 42.55 6.04

4

26

147

66.84 5.31 42.21 5.90

5

32

252

42.87 4.62 45.26 8.30

6

21

290

42.63 5.80 34.93 5.26

7

13

115

42.41 5.16 31.83 5.39

putative glyoxalase I

8

20

119

39.50 4.54 27.42 8.84

9

20

119

10

21

11

Proton transfer

چرخه کالوين

Calvin cycle

چرخه کالوين
Calvin cycle

دفاع آنتیاکسیدانی
antioxidant defense

سیستم شاتلینگ
Shuttling system

دفاع آنتیاکسیدانی
antioxidant defense

Upregulated

Downregulated

gi|1173347

Upregulated

Downregulated

gi|223018643

Upregulated

Downregulated

gi|474023258

Upregulated

Downregulated

Malate dehydrogenase
gi|475577109
1, mitochondrial

Upregulated

Downregulated

gi|7619802

Upregulated

Downregulated

Oxygen-evolving
enhancer protein 2,
(OEE2) chloroplastic

gi|131394

Upregulated

Downregulated

35.64 6.12 27.42 8.84

Oxygen-evolving
enhancer protein 2,
(OEE2) chloroplastic

gi|131394

Upregulated

Downregulated

97

34.87 5.20 27.96 5.00

ascorbate peroxidase

gi|15808779

Upregulated

Downregulated

17

124

33.21 5.75 23.39 5.40

2-Cys peroxiredoxin
BAS1, chloroplastic

gi|2499477

Upregulated

Downregulated

12

38

264

33.05 4.55 22.20 6.28

Copper/Zinc
superoxide dismutase

gi|3273753

Further
increase

Increased
less

13

17

124

31.24 5.95 23.39 5.40

gi|2499477

Upregulated

Downregulated

14

25

128

gi|4038719

Upregulated

Downregulated

15

37

260

gi|1572627

Further
increase

Increased
less

واکنش نوری
photoreaction فتوسنتز
of photosynthesis

دفاع آنتیاکسیدانی
antioxidant defense

دفاع آنتیاکسیدانی
antioxidant defense

دفاع آنتیاکسیدانی
antioxidant defense

دفاع آنتیاکسیدانی
antioxidant defense

چرخه کالوين
Calvin cycle

دفاع آنتیاکسیدانی
antioxidant defense

gi|525291

General
General
trend
Expression trend of
Expression
in
in Pishtaz
Niknejhad
Further
Increased
increase
less

gi|473912215

واکنش نوری
photoreaction فتوسنتز
of photosynthesis

Accession
number

روندکلی بیان روند کلی
بیان در رقم
در رقم
متحمل
حساس

Glutathione Stransferase DHAR2

2-Cys peroxiredoxin
BAS1, chloroplastic
ribulose-1,5bisphosphate
26.05 5.70 18.80 8.83 carboxylase/oxygenase
small subunit
Cu/Zn superoxide
23.16 4.45 20.35 5.30
dismutase
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 مشخصات پنج لکه غیر مشترك در رقم نیکنژاد و پنج لکه غیر مشترك در رقم پیشتاز گندم تحت تنش شوری.3 جدول
گروه عملکردی
پروتئین

شماره
لکه

Functional group Spot
of protein
number

چرخه کالوين
Calvin cycle

واکنش نوری
فتوسنتز

A

تجربی

تئوری

Experimental

Theoretical

درصد
همپوشانی
Score
Overlap% MW
امتیاز

31

241

اسم پروتئین
pI

MW

Pi

Strach
biosynthesis

دفاع آنتیاکسیدانی
antioxidant
defense

دفاع آنتیاکسیدانی
antioxidant
defense

پروتئین شوك
حرارتی

antioxidant
defense

واکنش نوری
فتوسنتز

antioxidant
defense

دفاع آنتیاکسیدانی
antioxidant
defense

General trend
Expression of
in Pishtaz

gi|167096

Upregulated

-

42.53 6.62

37.01 5.40

photosystem II
stability/assembly
factor HCF136,
chloroplastic-like

gi|357117071

Upregulated

-

31.52 4.42

21.97 5.68

adenosine
diphosphate glucose
pyrophosphatase

gi|21322655

Upregulated

-

gi|116346

Upregulated

-

B

20

279

C

12

104

D

19

108

24.35 6.58

27.90 5.60 Acidic endochitinase

E

15

123

22.91 6.03

17.00 5.37

Type 2
peroxiredoxin

gi|473787383

Upregulated

-

F

20

86

68.84 4.98

73.72 4.90

70kDa heat shock
protein

gi|254211611

-

Downregulated

G

16

113

33.51 6.59

29.50 10.20

Harpin binding
protein 1

gi|38679331

-

Downregulated

H

20

119

30.80 5.38

27.42 8.84

Oxygen-evolving
enhancer protein 2,
chloroplastic

gi|131394

-

Downregulated

I

25

136

28.63 4.81

29.50 10.20

Harpin binding
protein 1

gi|38679331

-

Downregulated

J

37

260

25.67 5.06

20.35 5.30

Cu/Zn superoxide
dismutase

gi|1572627

-

Downregulated

photoreaction of
photosynthesis

دفاع آنتیاکسیدانی

General
trend
Expression
in
Niknejhad

47.34 8.62

44.91 4.35

Heat shock
protein

دفاع آنتیاکسیدانی

Accession
number

روندکلی بیان در
رقم حساس

ribulose 1,5bisphosphate
carboxylase activase
isoform

photoreaction of
photosynthesis

بیوسنتز نشاسته

name of protein

روند کلی
بیان در رقم
متحمل

1. Glutathione-dependent detoxifying enzymes
2. Glutathione transferase
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شکل  .5نحوه تغییر مقدار لکههای پروتئینی غیرمشترك در دو رقم نیکنژاد و پیشتاز تحت غلظتهای مختلف تنش شوری

شکل  .6گروهبندی عملکردی پروتئینهای مشترك پاسخدهنده به تنش شوری در دو رقم متحمل و حساس گندم

حضور پروتئینهای (لکه مشترك شماره  12و 15

و لکه پروتئینی با کد  Iدر رقم پیشتاز) copper/zinc

نقوی و خلیلی :مطالعه تغییرات مورفو -فیزيولوژی و الگوی پروتئینی ارقام متحمل ...

 superoxide dismutaseو (لکه شماره  13 ،11و
لکه  Eدر رقم پیشتاز) type 2 peroxiredoxin
داللت بر القائ تنش اکسايشی به همراه تنش شوری
است (جدولهای  2و  ،3شکلهای  2و  .)3پروتئین
های گروه  )SOD( superoxide dismutaseدر
واقع اولین خط دفاعی در برابر  ROSمحسوب می
شوند که سوپر اکسید را به مولکولهای پراکسید
هیدروژن که سمیت کمتری دارند تبديل میکنند .در
عدم وجود دیاکسیدکربن کافی بهعنوان پذيرنده
نهايی الکترون ،الکترونها از غشا فتوسنتزی به
سمت مولکولهای اکسیژن از طريق واکنش
 Mehlerجاری شده و يونهای سوپر اکسید را
بهوجود میآورند ( .)Cakmak, 2005در پاسخ به
تنش شوری ،فراوانی  Cu-Zn SODکلروپالستی
لکه پروتئینی شماره  15در رقم حساس (پیشتاز)
افزايش بیان کمتری داشت امّا افزايش بیان در رقم
متحمل نیکنژاد بیشتر از رقم حساس بود .همسو با
اين نتايج ،تجمع  SODدر رقم متحمل برنج و
کاهش فراوانی آن در رقم حساس در پاسخ به تنش
شوری گزارش شده است ( Komatsu &Tanaka,
 .)2004کمتر بودن اين پروتئین در برگهای تحت
تنش پیشتاز بیانگر سطح باالی تولید راديکالهای
هیدروکسیل در کلروپالستهای اين رقم میباشد.
بهعبارت ديگر ،در شرايط تنش شوری که میزان
تولید  ROSافزايش میيابد ،تعادل بین تولید و حذف
آن میزان اثر تنش اکسايشی و همچنین میزان
حساسیت نسبت به آن را می رساند ( Sun et al.,
 .)2006از طرف ديگر ،پروتئینهای peroxiredoxin
بهصورت گسترده در بافتها بیان می شوند و در
میتوکندریها ،پراکسیزومها و سیتوسول يافت می
شوند .مکان سلولی اين پروتئینها بیانگر آن است که
نقش بسیار مهم آنتیاکسیدانی در اندامکهای سلولی
که منبع اصلی  ROSهستند ،ايفا میکنند .اين
پروتئینها عالوه بر فعالیت آنتیاکسیدانی ،در کنترل
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انتقال سیگنال هم فعال هستند .انتهای  Nاين
پروتئین که حاوی سیستئین میباشد ،به اسید
سولفنیک اکسیده شده که اين خود پلی برای واکنش
با پراکسیدها است .در واقع میتوان گفت بر اثر
copper/zinc superoxide
فعالیت آنزيم
 dismutaseتبديل  ROSبه  H2O2انجام شده و
آنزيم  type 2 peroxiredoxinمولکول  H2O2را
احیا میکند و در بسیاری از مطالعات پروتئین
 peroxiredoxinبهعنوان پروتئین پاسخدهنده به
تنش مطرح شده است ( Hashimoto et al.,
 .)2009حضور بیشتر و فعالتر اين پروتئین در رقم
متحمل نیکنژاد نقش اين پروتئین را در تحمل تنش
شوری نشان میدهد .از طرف ديگر ،دو آنزيم کاتاالز
و آسکوربات پراکسیداز (لکه مشترك شماره  )10از
مهمترين آنتیاکسیدانها هستند که باعث شکسته
شدن  H2O2به آب و مولکول اکسیژن میشوند
( .)Yong et al., 2008در کلروپالست ،آسکوربات
پراکسیداز  H2O2تولیدشده را از طريق چرخه
آسکوربات-گلوتاتیون سمزدايی میکند ( Asada,
 .)1992غلظت اين آنزيم تحت تنشهای غیرزيستی
مختلف از جمله تنش شوری و در ارقام متحمل
افزايش میيابد (.)Tewari et al., 2013
فتوسنتز و متابولیسم کربن

تجزيه شیمیايی آب در اثر نیروی تابشی در مجموعه
درگیر اکسیژن (Oxygen-evolving ( )OEC
( )complexپروتئین شماره  9 ،8و پروتئین با کد
 )Hمرکز واکنش فتوسیستم IIانجام میشود ( Heide
 .)et al., 2004زيرواحد فرعی کمپلکس PSII
پروتئینهايی هستند که در سیستم فتوسنتزی نقش
دارند و بعنوان پروتئینهای  OECشناخته میشوند و
در پايداری کمپلکس  PSIIنقش دارند ( Ifuku et
 )al., 2008و اختالل در اين پروتئینها باعث زيان
نوری به فتوسیستم IIمیشود ( & Takahashi
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 .)Murata, 2008بنابراين با توجه به کاهش بیان يا
عدم بیان اين پروتئینها در رقم حساس پیشتاز)،
باعث اختالل در فعالیت فتوسیستم IIشده و در
نهايت کارايی واکنش نوری کاهش میيابد .در حالی
که در رقم متحمل نیکنژاد اين پروتئینها افزايش
بیان داشتند .اين نتايج نشان میدهد که تنش شوری
يکی از اجزای مهم ماشین فتوسنتز ،يعنی چرخش
اکسیژن و کمپلکس فتوسیستم IIرا بهشدت تحت
تأثیر قرار داده است و از اينرو ،در پیری برگها و
احتماالا مرگ تدريجی سلولی مشارکت خواهد داشت.
براساس گزارش )2004( Komatsu & Tanaka
در تجزيه پروتئوم غالف برگهای برنج تحت تنش
شوری کلرور سديم ،فراوانی اين گروه از پروتئینها
در پاسخ به تنش شوری افزايش يافته است که بیانگر
نقش حفاظتی اين پروتئینها در برابر تنش است .از
طرف ديگر ،پروتئین  HCF136که يک پروتئین
اساسی برای تعمیر ،ساخت و پايداری کمپلکس
فتوسیستم  IIمیباشد ( )Plucken et al., 2002و در
تجزيه پروتئوم گندم تحت تنش کاهش بیان آن
گزارش شده است ( ،)Ford et al., 2011در اين
آزمايش نیز در رقم نیکنژاد (لکه پروتئینی با کد )B
افزايش بیان نشان داد (جدول  3و شکل .)5
روبیسکو يک آنزيم کلیدی برای تثبیت
دیاکسیدکربن در فتوسنتز است که از چندين
زيرواحد بزرگ کاتالیزکننده ( Catalytic large
 )subunitsو چند زيرواحد کوچک تنظیمکننده
(( )Regulative small subunitsلکه پروتئینی
مشترك شماره  )14تشکیل شده است ( Spreitzer
 .)& Salvucci, 2002در اين آزمايش لکه شماره
 14در رقم نیکنژاد افزايش بیان و در رقم پیشتاز
کاهش بیان نشان داد (جدول  2و شکل Ye et al. .)4
( )2013گزارش کردند که بعد از تنش  72ساعته
پلیاتیلنگلیکول میزان روبیسکو در برگهای گندم
افزايش نشان داد و آنها اظهار کردند که اين افزايش
و تغییر ،گندم را در طی تنش اسمزی کمک میکند

که با افزايش استفاده دیاکسیدکربن و کارايی ماده-
سازی فتوسنتر بر تنش غلبه کندWan & Liu .
( )2008و  )2014( Naghaviنیز مشابه اين نتايج
افزايش اين آنزيم را بهترتیب در برگ گیاهچههای برنج
و گندم تحت تنش پراکسیدهیدروژن و خشکی گزارش
کردند .از طرف ديگر ،گزارش شده است که
پروتئینهای مرتبط با فتوسنتز مانند پروتئین اتصال
يافته به روبیسکو و روبیسکو اکتیواز (لکه  Aدر رقم
متحمل با افزايش بیان تحت تنش) در رقم حساس
جو کاهش بیان نشان دادند ( Kausar et al.,
 .)2013در نتیجه افزايش بیان پروتئین روبیسکو
اکتیواز در اين فرآيند در رقم متحمل منجر به افزايش
کارايی چرخه کالوين و افزايش تولید قند میگردد.
از لحاظ وظیفه ،پروتئینهای روبیسکو واکنشهای
تثبیت کربن (کربوکسیالسیون) که در چرخه کالوين
گیاهان فتوسنتزکننده انجام میشود را کاتالیز میکنند.
در چرخه کالوين آنزيمها و پروتئینهای مختلفی
فعالیت دارند که يکی از آنها گلیسرآلدهید فسفات
دهیدروژناز ( )GAPDHمیباشد که نقش کلیدی در
کاهش گلیسرات  -3فسفات به گلیسرآلدهید-3-
فسفات بر عهده دارد .گلیسرآلدهید -3-فسفات تنها
يک محصول فتوسنتزی نیست و بهعنوان پیشماده
ريبولوز  -5فسفات هم عمل میکند ( Ye et al.,
( GAPDH B .)2013لکه پروتئینی مشترك شماره
 )2توسط  )2008( Yangشناسايی و گزارش شده
است که اين پروتئین در واکنش نوری ،روی کارايی
چرخه کالوين تأثیر میگذارد و موجب تجمع
محصوالت فتوسنتزی و محصوالت گیاهی میشود
(Fructose-1,6- .)Pillai et al., 2002
fructose-1,6که
bisphosphatase
 diphosphateرا به fructose-6-phosphate
کاتالیز میکند ،نقش تنظیمی مهمی در چرخه کالوين
و انتقال میانجیهای فتوسنتزی بازی میکند
( .)Kiddle et al., 1999در چرخه کالوين،
 transketolaseکاتالیز glycerate 3-phosphate

نقوی و خلیلی :مطالعه تغییرات مورفو -فیزيولوژی و الگوی پروتئینی ارقام متحمل ...

و  fructose-6-phosphateرا به xylose-5-

 phosphateو  erythrose-4-phosphateو همچنین
 glycerate 3-phosphateو sedoheptulose 7-
 phosphateرا به  xylose-5-phosphateو
 erythrose-4-phosphateانجام میدهد ( Ye et
 )2008( Wang et al. .)al., 2013اظهار داشتند که
بیان  GAPDHدر ريشههای گندم تحت تنش شوری
اعمال شده با  NaClافزايش بیان نشان داده است
درحالیکه بعد از آبیاری دوباره گیاهان بیان
 transkrtolaseو fructose-1,6-biphosphatase
 Bکاهش يافته است .اين کاهش بیان بهطور
معنیداری نسبت تبديل گلیسرات -3فسفات را کاهش
میدهد و ممکن است منجر به بیان خاص GAPDH
 Bشود .کاهش بیان  transketolaseمیتواند کارايی
چرخه کالوين و مسیرهای کامل فتوسنتزی را کاهش
دهد (.)Ye et al., 2013
در مرحله يا فاز سوم مولکولهای  RuBPدوباره
ساخته میشوند و چرخه کالوين از ابتدا شروع
میشود .فاز احیاء توسط يکسری واکنشهای آنزيمی
شناخته میشود که تريوز فسفات را به  RuBPتبديل
میکند ( & Heldt, 1997; Macdonald
 .)Buchanan, 1997برخی از آنزيمهای واسطه يا
میانجی در اين فاز شامل sedoheptulose-1,7-
( biphosphateلکه پروتئینی مشترك شماره  )3و
( fructose 1,6-biphosphate aldolaseلکه
شماره  )4در اين آزمايش شناسايی شدند .اين دو
آنزيم با همديگر واکنشی را کاتالیز میکنند که در
نهايت نتیجه آن تشکیل ribulose-5-phosphate
میباشد .سپس  ribulose-5-phosphateفسفريله
شده و  RuBPرا تشکیل دهد که اين فسفريله شدن
توسط فسفوريبولوکیناز انجام میشود که در مطالعه
حاضر شناسايی شد .برای تکمیل چرخه  RuBPبه
عنوان ماده هدف ،توسط  RuBisCoاستفاده شده و
دوباره فاز اول که همان تثبیت کربن است ،انجام
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میشود .بعضی از تريوزفسفاتهای تولید شده در
چرخه کالوين برای بیوسنتز قند و نشاسته استفاده
میشوند (.)Tamoi et al., 2005
انتقال پروتون

گروه ديگر از پروتئینها از نظر نوع عمل که شامل
لکه پروتئینی مشترك  1و نشاندهنده زيرواحد بتای
 ATP synthase complexمیباشد ،مربوط به
پروتئینهای دخیل در انتقال پروتون است .اجزای
زيرواحد مختلف کمپلکس  ATP synthaseدر
مطالعه پروتئوم برخی گیاهان شناسايی شدهاند
( .)Albertin et al., 2009از نظر ساختاری ATP
سنتاز کلروپالستی دارای دو جزء اصلی  CF1و CF0
میباشد که CF1 ،يک کمپلکس آنزيمی 1با پنج
زيرواحد آلفا ،بتا (لکه شماره  ،)1گاما ،دلتا و اپسیلون
است درحالیکه  CF0دارای سه زيرواحد  b ،aو c
میباشد (.)von Ballmoos & Dimroth, 2007
يکی از زيرواحدهای  CF1زيرواحد  βاست ،که يک
 catalytic and ADP-binding unitمیباشد و
نقش مهمی در متابولیسم انرژی بواسطه تبديل
 ADPبه  ATPدرصورت وجود شیب پروتون درون
غشايی 2دارد ( .)Ye et al., 2013وظیفه
فیزيولوژيکی اصلی  ATPسنتاز کلروپالستی تولید
 ATPاز  ADPدر حضور شیب پروتون از طريق
غشای تیالکوئید میباشد ( & von Ballmoos
 .)Dimroth, 2007افزايش سطح بیان پروتئینهايی
نظیر ATPسنتاز بر نقش غیر مستقیم آن در جهت
همئوستازی يون تحت تنش (مخصوصاا تنش شوری)
داللت میکند ،زيرا افزايش سطوح ATP
تحريککننده  H+-ATPasesبرای ايجاد شیب

. Enzyme complex
. Transmembrane
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پروتون میباشد و اين عمل آنتیپورترهایNa+/H+1

را برای انتقال يونهای  Na+و  Cl-به واکوئل و
تونوپالست تحريک میکند (.)Gao et al., 2011
در اين راستا ،افزايش بیان لکه پروتئینی مشترك
شماره  1در هر دو رقم نشاندهنده نقش مهم پروتئین
ATPسنتاز در همئوستازی سلولی دارد که با توجه به
افزايش بیشتر مقدار اين پروتئین در رقم متحمل
نیکنژاد نشاندهنده سازگاری مطلوبتر اين رقم با
شرايط تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری است
(جدول  2و شکل .)4

میيابد ( .)Guicherd et al., 1997همانطورکه در
اين آزمايش نیز مشاهده شد ،افزايش سطح آنزيم
ماالت دهیدروژناز در طی تنش در ارقام متحمل
(مانند افزايش مقدار لکه پروتئینی شماره  6در رقم
نیکنژاد) نشاندهنده نقش اين آنزيم برای سازگاری
با تنش میباشد ،درحالیکه در ارقام حساس سطح
اين آنزيم تحت تنش کاهش نشان داده است (مانند
کاهش مقدار لکه پروتئینی شماره  6در رقم پیشتاز)
(جدول  2و شکل  )4که اين نتايج مشابه نتايج
 )1997( Guicherd et al.و Kausar et al.
( )2013میباشد.

سیستم شاتلینگ ماالت/اگزالواستات

در سلولهای گیاهی ايزوفرمهای گوناگونی از
( MDHsماالت دهیدروژناز) (لکه مشترك شماره )6
شناسايی شده است که تفاوت آنها در کوآنزيم
اختصاصی ،مکان زيرسلولی و عمل بیولوژيکی
میباشد (& Ma, 2004; Minarik et al., 2002
 .)Dingدر گیاهان پنج گروه مختلف  MDHوجود
دارد که عبارتند ازchloroplast NADP- :
mitochondrial NAD- ،dependent MDH
microbody NAD- ،dependent MDH
chloroplast NAD- ،dependent MDH
 dependent MDHو cytosolic NAD-
.)Ding & Ma, 2004( dependent MDH
بهطور کلی  MDHsتبديل داخلی اگزالواستات و
ماالت را با استفاده از سیستم کوآنزيم
 NAD/NADPکاتالیز میکنند ( Minarik et al.,
 .)2002ماالت دهیدروژناز يک آنزيم مهم متابولیسم
سلولی میباشد که تبديل 2اگزالواستات و ماالت را
کاتالیز میکند ( .)Musrati et al., 1998مقدار اين
آنزيم در شرايط تنش برای فراهم کردن انرژی
مضاعفی که گیاه در طی تنش نیاز دارد ،افزايش

سایر پروتئینها
تولید پروتئینهای شوك حرارتی ( Ali & Komatsu,
 )2006و پراکسی ردوکسین ( Gelhaye et al.,

 )2005که فعالیت آنتی اکسیدانی دارد و همچنین
تجزيه  RuBisCOاز طريق تجزيه پیشمادههای آن
در بسیاری از مطالعات تجزيه پروتئوم تحت
تنشهای غیرزيستی اظهار شده است ( & Samaj
 .)Thelen, 2007پروتئینهای شوك حرارتی (لکه F
در رقم حساس پیشتاز با کاهش بیان (جدول  3و
شکل  ))5در زمرة چاپرونهای مولکولی بوده و باعث
پايداری و بهبود پیچخوردگی دوباره پروتئینهايی که
در طی تنشهای گوناگون باز و تجزيه شدهاند
میگردد و نقش تعیینکننده در حفاظت گیاه علیه
تنش برای برگرداندن پروتئینها به شکل طبیعی
اولیه آنها و در نتیجه همئوستازی سلول برعهده دارند
( .)Wang et al., 2004اين پروتئینها مسئول
پیچش پروتئین 3،بازسازی آنها 4،ترامکانی 5،پايداری
پروتئینها و غشاءها میباشند و همچنین به پیچش
دوباره پروتئینها تحت شرايط تنش کمک میکنند.
3. Folding

. Antiporters
. Conversion

4. Assembly
5. Translocation
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اين پروتئینها اغلب درگیر پیچش پلیپپتیدهای
مجدد سنتز شده و انتقال يا وارد کردن پروتئینهای
مورد نیاز برای سنتز آنها میباشند ( Wang et al.,
 .)2004القای زياد پروتئین شوك حرارتی در طی
تنش گرما توسط  )2009( Han et al.گزارش شده
است )2005( Cui et al. .پروتئین شوك حرارتی را
به عنوان يکی از پروتئینهای مهم و مؤثر در تحمل
به تنش سرما عنوان کردند .در عین حال ( Naghavi
 (2014کاهش بیان اين پروتئین را در رقم حساس
گندم تحت تنش خشکی گزارش کرد .از طرف ديگر
پروتئین  Heat shock cognate 70KDaدر مطالعه
پروتئوم ارقام جو تحت تنش در رقم متحمل افزايش و
در رقم حساس کاهش نشان داد که با توجه به نقش
اين پروتئینها میتواند نشاندهنده نقش آنها در تحمل
به تنش باشد (.)Kausar et al., 2013
نشاسته يک پلیساکاريد ذخیرهای مهم در گیاهان
محسوب میشود که منبع انرژی برای فرآيندهای
متابولیکی مختلف میباشد ( .)Kruger, 1997در
سنتز نشاسته سه آنزيم :آدنوزين بیفسفات گلوکز
پیروفسفاتاز ( ،)AGPase1نشاسته سنتاز و آنزيم
منشعب کننده 2فعالیت دارند ( Guan & Keeling,
 .)1998در اين آزمايش تنها يکی از اين آنزيمها
شناسايی شد (لکه پروتئینی با کد  Cدر رقم نیکنژاد)
که  AGPaseبود AGPase .واکنش تشکیل
 ADP-glucoseو پیروفسفات غیرآلی را از  ATPو
 glucose-1-phosphateکاتالیز میکند .محصول
نهايی اين واکنش که  ADP-glucoseمیباشد
پیشماده3برای سنتز نشاسته است ( Tetlow et al.,
 .)2003سپس نشاسته سنتاز ،گلوکز را از ADP-
 glucoseبه انتهای غیر کاهنده زنجیره پذيرای در
. ADP-glucose pyrophosphorylase
. Branching enzyme
. Precursor
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حال رشد انتقال میدهد و باعث طويل شدن زنجیره
گلوکان  α-1,4میشود .در مرحله سوم آنزيم انشعاب-
دهنده نشاسته زنجیره گلوکان  α-1,4طويل شده را جدا
کرده و همزمان آن را به يک زنجیره گیرنده برای
تشکیل لینکاژ  α-1,6انتقال میدهد ( & Guan
 .)Keeling, 1998همچنین اظهار شده است که
 AGPaseيک آنزيم محدودکننده نسبت4بیوسنتز است
که شامل دو زيرواحد بزرگ ( )l-AGPaseو دو زيرواحد
کوچک ( )s-AGPaseمیباشد که زيرواحدهای کوچک
آن نقش  catalyticبرعهده دارند و نقش کلیدی در
سنتز نشاسته اجرا میکنند (Ye .)Kim et al., 2002
 )2013( et al.گزارش کردند که در طی تنش
اعمالشده با پلیاتیلنگلیکول ،فعالیت آنزيم AGPase
کاهش میيابد و بهنظر میرسد که در طی تنش
محدوديتهای بیوسنتری در جهت افزايش کارايی
فتوسنتزی برداشته میشود.
در اين آزمايش رقم نیکنژاد از نظر صفات
مورفولوژی و فیزيولوژی تحت تنش شوری عکسالعمل
مناسبتری نسبت به رقم پیشتاز نشان داد .همچنین
اين رقم ،افزايش بیان بیشتری در ارتباط با پروتئینهای
مؤثر در پاسخ به تنش شوری نشان داد .در ضمن اغلب
پروتئینهای شناسايیشده ،در فرايند دفاع آنتیاکسیدانی
و چرخه کالوين حضور داشتند و در شرايط تنشزا ،اين
مسیرهای متابولیکی در رقم متحمل نسبت به رقم
حساس بیشتر تقويت شدند و در مجموع رقم متحمل
نیکنژاد دفاع در برابر تنش اکسايشی ناشی از شوری را
بهتر از رقم حساس انجام داد .همچنین در پاسخ
اختصاصی در مقابل تنش ،مسیر متابولیکی تعیینکننده،
دفاع آنتیاکسیدانی بود که در رقم متحمل افزايش و
تقويت پروتئینهای مربوطه و در رقم حساس کاهش و
تضعیف آنها را در شرايط تشديد تنش شوری نشان
داد.
. Rate
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