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Abstract

چکیده

Rice is a glycophyte plant and salinity stress is one of

برنج یک گیاه گلیکوفیت است و شوری خاک یکی از مهمترین

the most important obstacles for the rice production.

 از آنجایی که دستیابی به برنج متحمل.محدودکنندههای تولید برنج میباشد

Understanding complex molecular mechanisms of plant
response to salt stress is necessary for developing salt
tolerant rice. In this study, microarray data analysis was

 در،به تنش شوری نیازمند درک سازوکار پیچیده پاسخگویی به تنش است
این تحقیق تالش شده تا با آنالیز دادههای تولید شده از طریق فناوری

used for identification of salt stress responsive genes.

 بدین منظور. ژنهای مهم پاسخگو به تنش شوری شناسایی شوند،ریزآرایه

By analysis of 9 microarray data sets, 13798

 دو برابر، ژن13798 نه سری داده ریزآرایه مورد آنالیز قرار گرفتند و تعداد

differentially expressed genes were found. Gene

 نتایج هستی شناسی.تغییر بیان معنیدار نسبت به شرایط نرمال نشان دادند

ontology analysis of up-regulated genes in the salt

 نشان داد که در،ژنهایی که در ارقام متحمل دارای افزایش بیان شده بودند

tolerant genotypes showed that transcription factors

بخش فرآیندهای زیستی و عملکرد مولکولی بیشتر ژنها در دسته

enriched against rice genetic background. Based on the

 در.رونویسی نسبت به زمینه ژنتیکی برنج به طور معنیداری غنی شدند

hub analysis results, most of the key genes were protein

آنالیز هاب مشخص شد که بیشتر ژن های کلیدی از دسته پروتئین کینازها

kinases, for example CPK10 and PFK. Amongst the
transcription factors, GCN5 identified as the key gene
in the hub analysis in this study. Totally, 10 hub genes

 از جمله مهمترین کینازهای قطب شناساییCPK10  وPFK ،هستند
 به عنوان ژن کلیدی درGCN5 ، درمیان عوامل رونویسی.شده می باشند

were identified which belong to regulatory factors,

 ژن کلیدی را10  نتایج آنالیز هاب، در کل.آنالیز هاب شناسایی شد

transporters and signal transduction effectors. We hope

 ترانسپورترها و سیگنال،شناسایی نمود که از دسته عوامل تنظیمی

that the obtained results would be beneficial toward

 انتظار میرود نتایج بدست آمده در جهت تحقق دستیابی.ترارسانی بودند

developing the salt tolerant rice.
Keywords: Oryza sativa, Salt stress, Microarray data,
Hub analysis, Gene ontology.
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مقدمه
تنش شوری تهديد جدی برای رشد گیاهان و
تولیدات کشاورزی در سطح جهان میباشد .شش
درصد از کل زمینهای دنیا و  20درصد از زمینهای
قابل کشت جهان در سطوح مختلف شور میباشند
) .)Munns et al., 2008شوری منجر به کاهش
سرعت رشد گیاه و در نهايت مرگ آن میشود .با
توجه به اهمیت مسئله ،يکی از اولويتها افزايش
سطح تحمل به تنش شوری در گیاهان زراعی
میباشد .در اين راستا فهمیدن سازوکار پاسخ گیاهان
در مواجه با تنش شوری میتواند اطالعات ارزشمندی
در جهت باالبردن سطح تحمل گیاهان زراعی به
تنش شوری و اصالح گیاهان در اختیار بگذارد.
آگاهی از الگوی بیان ژنی به درک بهتر سازوکار
ژنتیکی پاسخ به تنشهای محیطی کمک میکند.
آنالیز ريزآرايه الگوی بیان تمام ژنها در گیاهان را در
اختیار میگذارد .برنج گیاهی است که به شدت از
تنشهای محیطی همچون خشکی و شوری تاثیر
میپذيرد و تولید آن شديدا کاهش میيابد .اين در
حالی است که بیش از نیمی از مردم دنیا به برنج به
عنوان محصول اصلی وابسته اند .بر اساس آمار ارائه
شده توسط يونسکو ،ايران از لحاظ دارا بودن اراضی
شور در سطح جهان مقام پنجم را دارد و بین  200تا
 300هزار هکتار از اراضی برنجکاری گیالن ،مازندران
و گلستان با شوری تهديد میشود ( Mirdar
 .)mansuri et al., 2012با توجه به افزايش
جمعیت و گسترش فزاينده اراضی شور ،میطلبد که
در راستای تامین امنیت غذايی ،کارايی تولید
محصوالت کشاورزی در واحد سطح باال رود که اين
مهم جز با درک سازوکار پاسخ به تنش شوری در
گیاهان امکانپذير نمیباشد.
از آنجا که شوری در دو سطح اسمزی و يونی
گیاه را دچار تنش میکند ،در سطح گسترده
مسیرهای بیوسنتزی در سلول را مختل میکند و

پاسخ گیاه مجموعهای از برهم کنشها میان چندين
مسیر میباشد .لذا صفت تحمل به تنش شوری
پلیژنیک است و با تمام مطالعاتی که در سالهای
اخیر در ارتباط با سازوکار سلولی و مولکولی پاسخ به
تنش شوری انجام شد و اطالعات ارزشمندی را ايجاد
کرد ،ولی هنوز درک درستی از سازوکار تنظیمی تحمل
به تنش شوری و حفظ رشد گیاه تحت تنش شوری
وجود ندارد و میطلبد که در اين رابطه تحقیقات
کاملتری صورت پذيرد (.)Zhou et al., 2016
جهت شناسايی ژنهای مسئول در ايجاد تحمل
به تنش شوری مطالعات گستردهای صورت گرفته
است و ژنهای بسیاری در اين زمینه شناسايی و
معرفی شدهاند .با توجه به پلی ژنیک بودن تحمل به
تنش شوری ،میطلبد که با جمعآوری تمامی ژنهای
معرفیشده تاکنون مطالعهی جامعی بر روی ژنهايی
که تغییر بیان قابل مالحظهای تحت تنش شوری
نسبت به شرايط نرمال دارند ،انجام گیرد تا ديد
جامعی نسبت به عملکرد مجموع اين ژنها در ايجاد
تحمل به تنش شوری ارائه گردد ( Seo et al.,
 .)2015در اين زمینه  )2016( Jyotika et al.در
سطح برچسبهای توالی بیان شده ،تعدادEST 7746
را از  NCBIدانلود و مورد تجزيه و تحلیل قرار دادند،
پس از بررسیهای هستیشناسی و تجزيه پروموتر،
تعداد  10ژن نامزد امید بخش در ايجاد تحمل به
تنش شوری را معرفی نمودند ( Jyotika et al.,
 .)2016اين ژنها در گروههای عملکردی متفاوتی
معرفی شدند.در سطح ريزآرايه نیز مطالعات صورت
گرفته در سطح يک سری داده ( Wang et al.,
 )2013و تجزيه و تحلیل چهار سری از دادههای
ريزآرايه موجود در پايگاه دادهها ( Seo et al.,
 )2015ارائه شده است و ژنهايی با بیشترين تغییر
بیان از گروههای کارکردی متفاوت معرفی شدند.
در اين پژوهش سعی شده است تا با آنالیز سری
دادههای ريز آرايه موجود در پايگاه دادهها و شناسايی
تمام ژنهای دارای بیان افتراقی (بیش از دو برابر يا
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کمتر از نصف) در ژنوتیپهای حساس و متحمل ،و
بافتهای مختلف گیاه برنج ،و همچنین شناسايی
ژنهای کلیدی در شبکه برهمکنش پروتئینی،
شناخت دقیقتری از مسیرهای پاسخدهی برنج به
تنش شوری حاصل گردد.
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 Bioconductorبر روی زبان برنامهنويسی  Rانجام
شد .جهت شناسايی ژنهای دارای بیان افتراقی در
شرايط تنش شوری ،تمامی ژنهای دارای تغییر بیان
بیشتر يا مساوی  +2و يا کمتر و مساوی  -2يا به
عبارتی  Log Fold Changeبزرگتر و يا مساوی +1
و کوچکتر و مساوی  -1در نظر گرفته شد ،همچنین
 adjusted P-Valueدر اين تحقیق کوچکتر و
مساوی  0/05لحاظ شد.

مواد و روشها
آنالیز دادههای ریزآرایه

جهت شناسايی ژنهای پاسخدهنده به تنش شوری
نه سری از دادههای ريزآرايه موجود درپايگاه دادههای
 NCBIاز قسمت Gene Expression ( GEO
 )omnibusدريافت شدند (جدول  .)1آنالیز اين نه
سری از دادهها با استفاده از بسته نرمافزاری  affyو

دسته بندی ژنها

با نرمافزار  R 3.2.2و بسته  VennDiagramانجام
گرفت.

جدول  .1دادههای ريزآرايه برنج مورد آنالیز در اين پژوهش
رديف

سری داده

شماره دسترسی

تکنولوژی

نوع داده

ژنوتیپ

بافت

تنش

دوره نموی

1

GPL2025

GSE58603

Affymetrix

cel

IR64

برگ و ريشه

140 mM NaCl+
10 μM ABA
)(salt

گیاهچه

2

GPL17380

GSE48395

ALLIGNMENT

txt

3

GPL6864

GSE20746

ALLIGNMENT

txt

ساقه و ريشه

150 mM NaCl

گیاهچه

4

GPL2025

GSE16108

Affymetrix

cel

گیاهچه

150 mM NaCl

گیاهچه

5

GPL2025

GSE14403

Affymetrix

cel

ريشه

NaCl and CaCl2
(5:1 molar
)concentration

گیاهچه

6

GPL2025

GSE4438

Affymetrix

txt

Nipponbare ,
Pokkali
Nipponbare
CSR27,
MI48,
FL478,
Pokkali ,
IR63731,
IR29
IR63731
and IR29
Agami ,
M103
FL478 , IR29

گیاهچه

250mM NaCl

گیاهچه

ساقه

NaCl and CaCl2

گیاهچه

ساقه
برگ
گیاهچه

NaCl and CaCl2

گیاهچه
گیاهچه
گیاهچه

7

GPL2025

GSE3053

Affymetrix

txt

8

GPL2025

GSE21651

Affymetrix

cel

Oryza sativa

9

GPL8852

GSE79043

Agilent

txt

Oryza sativa

NaCl
120 mM NaCl

رسم شبکه برهمکنش پروتئینی ()PPI

شبکه از نرمافزار Smoot et al., ( Cytoscape

فهرست نهايی ژنها در نرم افزار تحت وب Rice

 )2011و Chin et al., ( Cytohubba Plug-in

 Interaction Viewerوارد شد و فهرست PPI

 )2014استفاده شد .الزم به ذکر میباشد که جهت
شناسايی ژنهای قطب ( )hub genesدر شبکه از 4
الگوريتم محاسباتی ،Degree( Cytohubba

تهیه شد .در مرحلهی بعد برای رسم شبکه
برهمکنش پروتئینی و شناسايی ژنهای مؤثر در اين
)1. Protein-Protein Interaction (PPI
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 )Closeness 2،MCC 1،MNCاستفاده گرديد.
آنالیز هستی شناسی ژن
اين تجزيه با استفاده از نرمافزار تحت وب AgriGO

( )Du et al., 2010صورت گرفت .در اين نرمافزار
جهت شناسايی گروههای عملکردی دارای ژنهای با
بیان افتراقی از روش  3SEAو برای مقايسه فراوانی
ژنهای هر گروه عملکردی از فهرست Suggested
 backgroundsکه حاوی  23155ژن بود ،استفاده
شد .همینطور جهت محاسبه  p-valueو
 adjusted p-valueبه ترتیب از Fisher exact
 testو )Yekutieli (FDR under dependency
استفاده شد .تمام ژنهای مورد بررسی بر اساس هر
سه گروه اصلی اجزای سلولی ،فرآيند های زيستی و
عملکرد مولکولی گروهبندی و تجزيه و تحلیل شدند.
نتایج و بحث
از نه سری از دادههای ريزآرايه که مورد تجزيه قرار
گرفتند ،در مجموع  13798ژن دارای بیان افتراقی
شناسايی شدند .مشخصات سری دادههای ريزآرايه
مورد آنالیز در جدول  2آمده است .ژنهای دارای
بیان متفاوت تحت دو شرايط تنش شوری و نرمال در
اين نه سری داده با بسته  Vennدر نرمافزار  Rدر دو
دسته مشاهده شده ،در ژنوتیپهای حساس و متحمل
تقسیم شدند ،که بر اين اساس تعداد  468ژن تنها در
ارقام حساس و  11597ژن تنها در ارقام متحمل بیان
شده بودند (شکل  -1الف) .در اين میان 1733 ،ژن
در هر دو ژنوتیپ حساس و متحمل در شرايط تنش
شوری بیان داشتند .شايان ذکر است که از میان نه
سری آزمايش مورد بررسی ،چهار آزمايش هر دو
ژنوتیپ حساس و متحمل ،چهار آزمايش تنها ژنوتیپ
متحمل و يک آزمايش تنها ژنوتیپ حساس را مورد
1. Maximum Neighborhood Component
2. Mathews Correlation Coefficient
3. Singular enrichment analysis

بررسی قرار داده بودند (جدول .)2
در اين بین بعضی از ژنهای با بیان متفاوت
نسبت به شرايط نرمال افزايش بیان و برخی از ژنها
نیز دارای کاهش بیان بودند .دستهبندی اين ژنهای
دارای افزايش يا کاهش بیان نسبت به شرايط نرمال
در شکل  -1ب آورده شده است.
از میان ژنهايی که بیان افتراقی نشان دادند%9 ،
از ژنها در ارقام حساس افزايش بیان داشتند ،در
صورتی که در ارقام متحمل در شرايط شور نسبت به
شرايط نرمال دارای کاهش بیان شدند .در نقطه
مقابل  %0/7ژنها در ارقام حساس کاهش بیان نشان
دادند ولی همین ژنها در ارقام متحمل افزايش بیان
داشتند .اين نوع ژنها به همراه  5927ژنی که بهطور
اختصاصی در ارقام متحمل داراری افزايش بیان
شدند ،حائز اهمیت می باشند.
به جهت اهمیت ژنهايی که تنها در ارقام
متحمل دارای افزايش بیان معنیدار شدند،
هستیشناسی اين ژنها با نرمافزار  AgriGoبررسی
شد .نتايج هستیشناسی ژنهايی که به صورت
انحصاری در ارقام متحمل دارای افزايش بیان شده
بودند ،نشان داد که در بخش فرآيندهای زيستی 44
دسته ژنی غنی شده بودند؛ از جمله مهمترين گروهها
میتوان به رونويسی ( ،)1.10E-102پاسخدهنده به
تنش ،)2.60E-75( 4پاسخدهنده به محرکها
( ،)3.10E-57انتقال پیام )1.20E-20( 6و پردازش
ترکیبات نیتروژندار ( )4.60E-260اشاره نمود
(شکل  .)2در بررسیهای انجام شده در برنج تحت
تنش شوری اين گروههای ژنی جزء مهمترين گروهها
در بخش فرآيندهای زيستی معرفی شدهاند ( Yi et
.)al., 2016

4. Response to stress
5. Response to stimulus
6. Signal transduction
7. Nitrogen compound metabolic process
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جدول  .2دادههای ريزآرايه برنج مورد آنالیز در اين پژوهش
رديف

شماره دسترسی

مرحله نموی

بافت

نوع داده

1

GSE58603

گیاهچه

برگ و ريشه

cel

2

GSE48395

3

GSE20746

گیاهچه
گیاهچه

گیاهچه
ساقه و ريشه

txt
txt

4

GSE16108

گیاهچه

گیاهچه

cel

5

GSE14403

6

GSE4438

گیاهچه
گیاهچه

ريشه
ساقه

cel
txt

7

GSE3053

گیاهچه

ساقه

txt

8

GSE21651

گیاهچه

برگ

cel

9

GSE79043

گیاهچه

گیاهچه

txt

ژنوتیپ
حساس
متحمل
متحمل
متحمل
حساس
متحمل
متحمل
حساس
حساس
متحمل
حساس
متحمل
متحمل

کاهش بیان

افزايش بیان

912

786

1035

821

6732

6309

2392

3099

169

203

312

199

41

16

0

21

0

0

0

0

4071

1728

243

78

0

23
متحمل Up

حساس Down

متحمل Down

(الف)

حساس Up

(ب)

شکل  .1دستهبندی ژنهای با بیان افتراقی بر اساس ارقام حساس و متحمل

اين دسته از ژنهای دارای افزايش بیان در ارقام
متحمل در بخش عملکرد مولکولی در دستههای مهمی
همچون عوامل رونويسی ( ،)1.90E-44فعالیت کینازی
( )1.90E-150و عوامل رونويسی مرتبط با گروههای
فسفر ( )3.70E-188نسبت به زمینه ژنتیکی برنج
. Genetic Background

غنی شده بودند (شکل .)2بیشترين ژنهای پاسخدهنده
به تنش شوری دارای افزايش بیان در ژنوتیپهای
متحمل ،متعلق به هسته ( )6.10E-89بودند (شکل.)2
در يک تحقیق که بر روی سه سری از دادههای
ريزآرايه برنج تحت تنش شوری انجام شد ،نتايج
هستیشناسی  2751ژن که افزايش بیان معنیدار
داشتند 28 ،دسته را در بخش عملکرد مولکولی
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مشخص کرد ،دستههای رونويسی (،)GO:0006350
فعالیت کینازی ( )GO:0016301بههمراه
انتقالدهندهها ( )GO:0005215جز مهمترين
گروههای غنیشده در اين تحقیق معرفی شدند ( Seo

.)et al., 2015
دستهبندی ديگری نیز در ژنهای افتراقی صورت
گرفت .بر اين اساس ژنهای دارای بیان افتراقی بر
اساس اينکه در چه بافتی بیان شدند ،مورد دستهبندی
قرار گرفتند (شکل .)3

شکل  .2نتايج هستیشناسی ژنهای دارای افزايش بیان انحصاری در ارقام متحمل برنج

شکل  .3دستهبندی ژنهای دارای بیان متفاوت بر اساس بافت
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دادههای ريزآرايه مربوط به چهار بافت ريشه،
برگ ،ساقه و گیاهچه بوده است .در دستهبندی
ژنهای بیان شده بر اساس بافت مشخص شد که از
کل ژنهای با بیان افتراقی %3/22 ،ژنها بهطور
انحصاری در ريشه بیان داشتند در صورتی که بیان
آنها در بافتهای ديگر مشاهده نشد .از آنجا که
ريشه به عنوان مهمترين عضو پاسخدهنده به تنش
شوری میباشد ،بررسی اين ژنها میتواند کمک
بزرگی به درک پاسخگويی ريشه در مواجهه با تنش
شوری نمايد (شکل.)3
در اين راستا به جهت اهمیت ريشه در مطالعه
تحمل به تنش شوری در برنج ،ژنهايی که تنها
دارای بیان افتراقی ( )4219در ريشه بودند ،مورد
تجزيه هستی شناسی قرار گرفتند (شکل .)4در بخش
فرآيندهای زيستی از جمله مهمترين گروههايی که
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غنی شدند میتوان به پردازش متابولیکی ترکیبات
نیتروژندار ،)FDR=2.40E-191( 1پاسخدهنده به
3
تنش ،)FDR=7.30E-82( 2انتقالدهندهها
( )FDR=5.20E-70و عوامل رونويسی
( )FDR=4.70E-49اشاره نمود (شکل .)4
تجزيه هستیشناسی در ريشه در بخش عملکرد
مولکولی  21دسته غنی شده را شناسايی نمود که از
اين تعداد 17 ،دسته تنها در ريشه غنی شدند و در
برگ معنیدار نشدند .از بین آنها گروههای مهمی
مانند فعالیت کینازی ( ،)FDR=4.10E-89عوامل
رونويسی ( )FDR=1.00E-18و سیگنال پیام رسانی
( )FDR= 0.039را میتوان اشاره نمود (شکل  .)4در
بررسی مکان سلولی مشخص شد که بیشتر ژنهايی
که در پاسخ به تنش در ريشه نقش دارند جايگاه
هسته بیشتر غنی شده است (شکل .)4

شکل  .4نتايج هستیشناسی ژنهای دارای بیان افتراقی انحصاری در ريشه
1. Nitrogen compound metabolic process
2. Response to stress
3. Transport
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سری دادههای ريزآرايه صورت گرفت .بدين منظور
ابتدا با وارد کردن فهرست ژنهای افتراقی در هر
مورد با فرمت  MSU-lociدر نرمافزار تحت وب
تحت عنوان  Rice interaction viewerوارد شدند
و فهرست برهم کنشهای پروتئینی ( )PPIآنها
بدست آمد .اين فهرست برهمکنش پروتئینی وارد نرم
افزار  Cytoscape version 2.8.0شد و با استفاده
از  4الگوريتم  ،Cytohubba Plug-inژنهای هاب
برای فهرست برهم کنشهای پروتئینی بهدست آمد،
که مشخصات آنها به تفکیک در جدول  3آمده
است.

در مطالعه  ،)2016( Yi et al.نتايج
هستیشناسی با تأکید بر اهمیت ريشه در پاسخ به
تنش شوری در برنج ،بیان شد که بیشترين تعداد
ژنها در گروههای پاسخدهنده به محرکها و
انتقالدهندهها غنی شدند ( .)Yi et al., 2016در
اين تحقیق مشخص شده است که دستههای
عملکردی که ژنهای بیشتری را نمايندگی میکنند،
نقش مهمی در پاسخ به تنش شوری در برنج دارند
(.)Jyotika et al., 2016
آنالیز هاب برای ژنهای دارای بیان افتراقی

جهت شناسايی ژنهای کلیدی ،آنالیز هاب برای
ژنهای افتراقی در دسته ژنوتیپهای متحمل در 9
جدول  .3فهرست ژنهای کلیدی که در ژنوتیپهای متحمل برنج شناسايی شدهاند
عالمت اختصاری
رديف
ژن

مکان سلولی
ژن
میتوکندری

mcc

سیگنال ترارسانی

سیتوپالسم

Closeness,degree,mcc

تنظیم کننده رونويسی
انتقال دهنده پتاسیم
تنظیم کننده مسیرهای
متابولیکی
کیناز

هسته
کلروپالست

Closeness,degree,mnc,mcc
Closeness

هسته

degree,mnc

غشا

mcc

کیناز

هسته

mcc

کیناز

هسته

mcc

نام ژن

دسته عملکردی ژن

1

Os05g0524400

2

Os07g0486500

3

Os10g0415900

PFK
Auxin-regulated
protein-like
GCN5

کیناز

4

Os01g0293000

METK3

5

Os04g0629700

-

6

CPK10
Os03g0788500
Pyruvate
dehydrogenase kinase Os07g0637300
1
Glycine-rich RNA
Os03g0670700
binding protein

7
8
9

Os12g0188700

Os03g0646800 10

TRXM
-

انتقال دهنده و پاسخ دهنده کلروپالست و
پالستید
به محرک های اکسیداتیو
هسته
فاکتور رونويسی

طی بررسی ژنهای کلیدی که در آنالیز هاب
شناسايی شدند ،مشخص شد که بیشتر اين ژنها در
دسته پروتئین کینازها قرار میگیرند .کینازها نقش
کنترل کننده در فرايندهای مختلف سلولی از جمله

الگوريتم انتخابکننده

mcc
closeness

پاسخ به محرکها را بر عهده دارند ( & Hadiarto

،CPK10 ،PFK .)Tran, 2011
 dehydrogenase kinase 1و Glycine-rich
 RNA binding proteinاز جمله کینازهای کلیدی
Pyruvate
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شناسايی شده در اين پژوهش می باشند.
CDPKها در برنج  31عضو دارند .اين ژنها
نقش فعالی در پاسخ دهی به تنشهای مختلف مثل
سرما ،خشکی و شوری دارند و القای اين ژنها در
پاسخ به تنش شوری ،به عناصر سیس 1موجود در
پروموتر آنها مرتبط است .به طور کلی CDPKها به
صورت مثبت و منفی فعالیتهای عوامل رونويسی،
آنزيمهای متابولیکی ،ترانسپورترهای يونی و
انتقالدهندههای آب را تحت تنش شوری و خشکی
تنظیم میکنند ( .)Boudsocq et al., 2013لذا در
تحقیقات مشخص شده که اين ژنها نقش تنظیمی
مهمی در پاسخدهی به تنش شوری دارند .همانطور که
میدانیم گیاه تحت تنش شوری با افزايش پروتئینهای
درگیر در مسیرهای متابولیکی سعی میکند که انرژی
مورد نیاز خود را تامین کند ،يکی از اين ژنها
 Pyruvate dehydrogenase kinase 1است .گیاه
وقتی تحت تنش شوری قرار میگیرد نیاز به افزايش
تولید انرژی دارد و در گیاهان متحمل به تنش شوری
افزايش زيرساختهای تولید  ATPاز جمله اين ژن
ديده میشود (.)Kosova et al., 2013
RNA-binding

Glycine-rich

proteins
) (GRPsتنظیمکنندههای پس از رونويسی هستند،

که نقش کلیدی در پاسخ به تنشها از جمله تنش
شوری دارند و در گیاهان متحمل تحت تنش افزايش
بیان پیدا میکنند .با افزايش بیان اين ژن در گیاهان
مختلف ديده شده است که سطح تحمل گیاه به تنش
شوری و نیز وزن خشک آن افزايش بیان میيابد
( .)Wang et al., 2012از جمله ديگر کینازهای
مهم کلیدی شناسايی شده میتوان به
 )PFK( Phosphofructokinaseاشاره نمود که از
جمله آنزيمهای محدود کننده در شبکه ژنی 2مرتبط
. Cis-regulatory elements
. Pathway
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با مسیر کنترل کربن هستند .در شرايط تنش ،گیاه
سعی میکند تا آسیب ناشی از تجمع  ROSرا با
افزايش سطح پرولین و آنزيمهايی مانند ،SOD
 PODو  CATکاهش دهد ( Inupakutika et al.,
 .)2016با افزايش زمان تنش ،اين امر منجر به
کاهش فعالیتهای متابولیکی گیاه میشود .از آنجايی
که  PFKدر کنترل کربن نقش دارد ،گیاه با حفظ
سطح و فعالیت اين ژن تحت شرايط تنش میتواند
 ATPمورد نیاز خود را تامین نمايد ( Yao et al.,
.)2016; Lee et al., 2016
دسته دوم ژنهای تنظیمی عوامل رونويسی را
شامل میشوند .از جمله اين ژنها میتوان به
 GCN5اشاره کرد .اين ژن در  Uniprotدر بخش
فرايندهای زيستی بهعنوان عامل رونويسی و نیز
تنظیمکننده رونويسی معرفی شده است و نیز در
بخش عملکرد مولکولی نقش فعالکننده هیستون
استیل ترانسفراز برای آن عنوان شده است.
استیالسیون هیستون به عنوان شناسه هدفمند خاص
در تنظیم رونويسی در فرآيند اپیژنتیک شناخته
میشود ،که از طريق تغییر شکل در کروماتین ،میزان
رونويسی را تنظیم میکند .اين ژن در رشد و توسعه
گیاه نقش مهمی دارد ،اثبات شده است که اين ژن در
پاسخدهی به تنشهای مختلف از جمله شوری در
گیاهان مختلف ،همینطور برنج نقش ايفا میکند
(.)Fang et al., 2014
تحت تنش شوری يونهای سديم و پتاسیم برای
ورود به داخل گیاه باهم رقابت میکنند ،چنانچه در
زمان مواجهه با تنش شوری جذب پتاسیم به عنوان
يون غالب نسبت به يون سديم باشد ،گیاه تحمل
بیشتری به تنش شوری نشان میدهد و بدين ترتیب
سمیّت سديمی در گیاه کاهش میيابد .از جمله
ژنهای کلیدی که در اين تحقیق شناسايی شدند،
ژن  METK3میباشد ،که در  uniprotعملکرد
 Potassium bindingبرای آن تعريف شده است.
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جذب پتاسیم و جايگیری آن در گیاه توسط
ترانسپورترهای مختلف پتاسیمی ،جهت تامین پتاسیم
مورد نیاز گیاه در شرايط شور بسیار حیاتی است
(.)Chen et al., 2015
در برنج تنش شوری منجر به تخريب سلولها و
فرايندهای فیزيولوژيکی میشود ،در نتیجه تعادل
متابولیکی به هم میريزد و سطح گونههای اکسیژن
فعال افزايش میيابد ،در اين شرايط گیاهان
راهکارهای متفاوتی را برای ايجاد هموستازی در
سلولهايشان بهکار میگیرند .تحت شرايط تنش
خانواده ژنی  TRXMدر سلول القا میشود ،اين ژن
يک اکسیدوردوکتاز است و در کاهش و ايجاد تعادل
ROSها در گیاهان خصوصا در برنج مؤثر واقع
میشود (.)Krasensky et al., 2014
جهت ايجاد تحمل به تنش شوری نیاز است که
ژنهايی با کارکردهای متفاوت از جمله ترانسپورتری،
سیگنال ترارسانی و ژنهای تنظیمی بیان شوند ،تا در
مواجهه با تنش شوری در گیاه ايجاد تحمل نمايند .در
اين پژوهش نیز مشخص شده است که در تمام اين سه
دسته ،ژنهايی به عنوان ژنهای کلیدی در ژنوتیپهای
متحمل به تنش شوری معرفی شدهاند .تنش شوری
منجر به تجمع سديم در سیتوزول و ايجاد سمیّت در
سلول میشود ( ،)Roy et al., 2014تحت اين شرايط
پتاسیم به عنوان يون مهم در واکنشهای فیزيولوژيکی
نقش ايفا میکند و گزارش شده است که حفظ تعادل
سديم و پتاسیم میتواند در افزايش تحمل گیاه به تنش
شوری مؤثر واقع شود ( .)Qian et al., 2017به نظر
میرسد با توجه به نتايج موجود ،ژنوتیپهای متحمل
عالوه بر جلوگیری از ورود بیش از اندازه سديم از طريق
بیان ترانسپورترهای پتاسیمی که کلیدیترين آنها در
اين پژوهش  METK3بوده است ،سعی میکنند تا

تعادل میان اين دو يون را حفظ کنند .از طرفی گیاه
متحمل فرايندهای مختلف سلولی را نیز از جمله تامین
زيرساختهای تولید انرژی و ورود کربن در مواجهه با
تنش شوری از طريق تنظیمکنندههای رونويسی کنترل
مینمايند .در بررسیهای مختلف بیان شده است که
تنظیمکنندههای رونويسی مهمترين نقش را در پاسخ
دهی به تنش شوری دارند ( .)Rama et al., 2016اين
عوامل عالوه بر تنظیم در سطح رونويسی ،در فرآيند
انتقال پیام نیز نقش مهمی ايفا میکنند ( Shinozaki
 .)et al., 2007در اين زمینه عالوه بر عوامل ژنتیکی،
فاکتورهای اپیژنتیکی نیز نقش مؤثری در پاسخدهی و
ايجاد تحمل به تنش شوری ايفا میکنند .از جمله اين
فاکتورهای اپیژنتیکی استیله شدن و تغییر شکل
کروماتین است که رونويسی را تنظیم میکنند و از جمله
کلیدیترين اين عوامل  GCN5در اين پژوهش معرفی
شده است .نتیجه اين پژوهش تاکیدی بر اين مطلب
است که مکانیسم پاسخدهی به تنش شوری بسیار
پیچیده است و توسط ژنهای زيادی کنترل میشود
( .)Priyanka et al., 2015بنابراين شناسايی ژنهای
قطب و کلیدی میتواند امید بیشتری را برای بهبود
تحمل به تنش شوری در برنج و ساير گیاهان ايجاد
کند .امید است که ژنهای قطب معرفی شده در اين
تحقیق در دستورزی برنج ،جهت باالبردن سطح
تحمل آن به تنش شوری مورد استفاده قرار گیرند.
سپاسگزاری
اين پژوهش قسمتی از پروژهای است که از طرف طرح
کالن شوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری و ستاد توسعه زيستفناوری مورد حمايت قرار
گرفت ،بدين وسیله از اين مجموعهها برای تأمین منابع
مالی اين پروژه ،تشکر و قدردانی میگردد.
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