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برای مطالعه پروتئينهای مش ترک و غيرمشترک پاسخ دهنده به تنش شوری و خشکی در کلزا
( ،)Brassica napus L.ارقام  SW5001و  Sarigolبهترتيب بهعنوان نمايندهای از ارقام متحمل و
حساس به صورت فاکتوريل با طرح پايه بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در محيط گلخانه کشت
شدند .برای بررسی الگوی پروتئينی با استفاده از تجزيه پروتئوم ،نمونههای برگی ،در دو آزمايش

واژههای کلیدی

جداگانه دو هفته پس از اعمال تنش شوری و خشکی و در پايان مرحله روزت تهيه شد .استخراج

پروتئومیک

پروتئين از بافت برگی انجام و الکتروفورز بعد اول به روش نوارهای  IPGدر گياهان شاهد و

پروتئینهای پاسخ دهنده به تنش

تحت تيمار شوری انجام شد .پروتئينها در بعد دوم با تکنيک  SDS-PAGEتفکيک شدند و پس
از رنگآميزی با آبی کوماسی تصويربرداری از ژلها و تجزيه لکههای پروتئينی با نرمافزار

تنش شوری و خشکی

 PDQuestانجام شد .در نهايت بهترتيب تعداد  91و  22لکه پروتئينی معنیدار بين گياهان شاهد و

کلزا

تحت تنشهای شوری و خشکی در هر دو رقم ،تشخيص داده شدند که از اين تعداد بهترتيب
تعداد  99و  92لکه پروتئينی بين دو رقم مشترک و تعداد چهار و شش لکه پروتئينی بهترتيب منحصر
به رقم متحمل و تعداد سه و چهار لکه پروتئينی بهترتيب منحصر به رقم حساس تحت تنشهای
شوری و خشکی بودند .در مجموع از بين تمامی پروتئينهای پاسخدهنده تحت تنش شوری و
خشکی در دو رقم  SW5001و  ، Sarigolسه پروتئين مشترک در هر دو رقم و هر دو تنش شامل
Ribulose-1,5-bisphosphate ،Oxygen-evolving enhancer protein 2-chloroplastic

 carboxylase/oxygenase large subunitو  ATP synthase CF1 beta subunitاز مهم-

ترين پروتئينهای پاسخدهنده به تنشهای خشکی و شوری شناسايی شدند .اين پروتئينها به سه

عضو موثر در سلول يعنی کمپلکس فتوسيستم  ،IIروبيسکو و  ATPسنتاز تعلق دارند که بهنظر می-

رسد از مهمترين اجزای سلول تحت تنش شوری و خشکی باشند .بنابراين افزايش کارايی اين سه
مجموعه که با افزايش کارايی سلول همراه است ،اثرات تنش شوری و خشکی را کمتر خواهد
کرد.
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مقدمه

در مجموع  13عدد از لکهها دارای فراواني بیشتر و  21عدد

مطالعاتي که بهمنظور درک مکانیسم پاسخ به تنش خشکي و

دارای فراواني کمتردر شرایط تنش بودند .تجزیه از طریق  MSو

شوری انجام ميشود در راستای توسعه ارقام متحمل به تنش

جستجو در بانك اطالعات  12لکه که  11پروتئین متفاوت را

است .بهمنظور رهایي از شرایط نامطلوب رشد ،حفظ هموستازی،

نشان ميدادند ،تشخیص داد .سه لکه معرف یك پروتئین بنام

سمزدایي عناصر مضر و بازیابي رشد ،تغییراتي در سطوح

انوالز بودند .چهار عدد از آنها قبالً بهعنوان پروتئینهای پاسخ-

Rampino et

دهنده به شوری تعیین شده بودند .شش پروتئین دیگر نیز جدید

 .)al. 2006تحمل شوری و خشکي در گیاهان پدیده پیچیدهای

بودند .این پروتئینها در متابولیسم انرژی ،نیتروژن و

بوده و با انواع ساز و کارهای فیزیولوژیکي ،بیوشیمیایي و

کربوهیدرات ،حذف ،ROSساخت پروتئینها و  mRNAو

مولکولي در ارتباط است .در این راستا پروتئومیك یکي از

پایداری ساختار سلولي دخیل ميباشند .این مطالعه نشان داد که

رهیافتهای مهم برای درک اساس مولکولي تحمل تنش است تا

تنششوری با تنظیم تولید و مقدار پروتئینهای مختلف قابل

تغییرات القا شده توسط تنش در سطح پروتئینها مورد شناسایي

کنترل است ( .)Yan et al. 2005از طرف دیگر،

(Ali and )2006

و بررسي قرار گیرد ( .)Thiellement et al. 2002با استفاده از

 Komatsuبهمنظور ارزیابي تأثیر تنش خشکي در مراحل اولیه

پروتئومیك ميتوان اثر تنشهای غیر زیستي از جمله کمبود آب و

رشد برنج بر تغییرات میزان پروتئینهای غالف برگ این گیاه

شوری را بررسي کرد ( .)Zang and Komatsu 2007در مطالعات

آزمایشي انجام دادند .در این بررسي گیاهچههای دو هفتهای برنج

متعدد ،پروتئینهای القا پذیر از تنش شوری و خشکي در گیاهان

به مدت دو تا شش روز تحت تنش خشکي قرار گرفت و تجزیه

مختلف شناسایي شدهاند .بهعنوان مثال در مطالعه (Munns )1986

پروتئوم توسط الکتروفورز دوبعدی با بعد اول  IEFو بعد دوم

 and Termatبا بررسي اثر تنش شوری بر روی برنج (به همراه

 ،SDS-PAGEرنگآمیزی آبي کوماسي و تواليیابي کروماتوگرافي

اثر آبسزیك اسید و جاسمونیك اسید) ،گروه جدیدی از

مایع انجام شد .نتایج نشان داد که تعداد  11پروتئین افزایش میزان

پروتئینهای غني از گالیسین و یك سری از پروتئینهای فراوان

و  2پروتئین کاهش میزان معنيداری دارند که با گروهبندی این

در مرحله جنینزایي (دی هیدرینها) شناسایي شدند .همچنین

پروتئینها مشخص شد که در فعالیتهای دفاعي ،تأمین انرژی،

فعالیت آنزیمهای آنتي اکسیدانت در پاسخ به تنش شوری در

متابولیسم ،ساختار سلولي و ترارساني پیام نقش دارند .همچنین

مطالعات متعددی مورد بررسي قرار گرفته است .در پنبه تیمارهای

آنها اظهار داشتند که فاکتور  actin depolymerizingیك پروتئین

شوری منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و گلوتاتیون

هدف القایي تحت تنش خشکي ميباشد.

(Kausar et al. )2013

رداکتاز ( )GRدر بوتههای متحمل شدهاست .این در حالي است

در تجزیه پروتئوم ژنوتیپهای جو به تنش خشکي اظهار داشتند

که در ارقام حساس ،سطح بیان این دو آنزیم ثابت مانده و یا

که در مطالعه ژنوتیپهای متحمل و حساس پروتئینهای دخیل

کاهش داشته است ( .)Gossett et al. 1994در اعمال تنش شوری

در فتوسنتز همراه با سنتز آمینواسیدها و پروتئینهای مرتبط با

ناشي از  lCaNبر دو رقم برنج و مطالعه الگوهای پروتئیني،

تجزیه پروتئینها میزان متفاوتي داشتند .این نتایج نشاندهنده این

پروتئین اسکوربیت پر اکسیداز افزایش نشان داد .این آنزیم باعث

است که پروتئینهای مرتبط با متابولیسم کلروپالستي و تولید

تبدیل  H2O2به  H2Oو  O2ميشود تا سلولها را از اکسیژن فعال

انرژی نقش مهمي در سازگاری با شرایط تنش کمبود آب در

محافظت کند .لذا ،گیاهان تحت تنش شوری ،تحت تنش

مرحله گیاهچهای جو دارند .از طرف دیگر ،در مطالعه دیگری

اکسیداتیو نیز قرار ميگیرند (.)Hosseini Salekdeh et al. 2002a

روی ارقام جو پروتئین آلفا  SNAPکه در انتقال درون سلولي

در مطالعهای دیگر یك رقم برنج بعد از قرار گرفتن در معرض

نقش دارد و نقش حیاتي در بقای سلول در طي تنش بر عهده

تنش شوری تحت تجزیه پروتئوم قرار گرفت .برای این منظور

دارد ( )Peter et al. 1998در ارقام متحمل به میزان دو برابر ارقام

گیاهچههای  1هفتهای برنج با  151میليموالر  NaClتیمار شدند.

حساس افزایش یافت که با توجه به نقش این پروتئین ،ميتواند

فیزیولوژیکي و مولکولي در گیاهان روی ميدهد (
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در تحمل به تنش مؤثر باشد ( .)Kausar et al. 2013در آزمایش

هدف این پژوهش مقایسه الگوی الکتروفورز دوبعدی ارقام

دیگری روی گندم دوروم که توسط ( Caruso et al. )2009انجام

حساس و متحمل کلزا تحت تنش شوری و خشکي و در نهایت

شد ،تنش خشکي به مدت هفت روز بر گیاهچههای هفت روزه

شناسایي پروتئینهای دارای تغییرات میزان تحت هر دو تنش و

اعمال و با گیاهان شاهد مقایسه شد .تجزیه پروتئوم توسط

بررسي نقش این پروتئینها در مسیرهای ترارساني مولکولي و

الکتروفورز دوبعدی در بعد اول بهصورت  IPGو بعد دوم

SDS-

ایجاد تحمل به تنش شوری و خشکي بود.

 ،PAGEرنگآمیزی توسط کوماسي و طیف سنجي جرمي نشان
داد که  16لکه پروتئیني بهصورت تکرارپذیر دارای تغییرات
معنيدار بین تنش و شاهد بودند .با گروهبندی این پروتئینها
مشخص شد که سهم نسبي این پروتئینها بهصورت دخالت در
گلیکولیز 18 ،درصد؛ دخیل در حذف گونههای فعال اکسیژن
( 15 ،)ROSدرصد؛ دخیل در بیوسنتز اسیدهای آمینه 12 ،درصد؛
در چرخه کالوین 9 ،درصد؛ در مکانیسمهای دفاعي 6 ،درصد؛ و
در تنظیم پس از ترجمه 1 ،درصد بود .در راستای این پژوهشها،
در آزمایشي روی کلزا و در شرایط تنش شوری ناشي از
کلرورسدیم تجزیه و تحلیل ژلهای دوبعدی منجر به شناسایي
یك پليپپتید  12کیلودالتوني شد که از افزایش معنيداری
برخوردار بود ( .)Reviron et al. 1992این پروتئین که

BnD22

نامیده شد ،نقش بازدارندگي پروتئازها را دارد و منجر به تعویق
پیری برگها ميشود .در آزمایش دیگری روی کلزا اجزای
زیرواحد مختلف  ATP synthase complexشناسایي و تغییر
میزان آنها در مطالعه تجزیه پروتئوم مشاهده شد ( Albertin et al.

 .)2009همچنین )2010( Zhu et al. ،گزارش کردند که در کلزا
در اثر تنش آبسیزیك اسید پروتئینهای دخیل در فتوسنتز مانند
 PSBOو پروتئینهای فعالکننده  RuBisCOافزایش بیان نشان
ميدهند .همچنین این پژوهشگران کاهش میزان پروتئین
 Cu/Zn superoxide dismutaseرا در سلولهای محافظ روزنه
تحت تنش مشاهده کردند .از طرف دیگر ،در آزمایش تجزیه
پروتئوم کلزا تحت تنش خشکي گزارش شدهاست که گروههای
پروتئیني مرتبط با متابولیسم سلولي ،پروتئینهای درگیر با تجزیه
و پیچش پروتئینها و ترارساني پیام تحت تنش کاهش میزان
نشان دادند در حالي که پروتئینهای مرتبط با تولید انرژی
(فتوسنتز) ،سنتز پروتئین و تولید پروتئینهای دفاعي در سلول
افزایش میزان داشتند (.)Koh et al. 2015

مواد و روشها
در این پژوهش دو رقم کلزای بهاره بهنامهای  SW5001بهعنوان
رقم متحمل و  Sarigolبهعنوان رقم حساس در مرحله گیاهچهای
به روش کشت سیستم آبکشت (هیدروپونیك) با استفاده از
محلول هوگلند در سال  1193-95در گلخانه از نظر پاسخ به
تنش شوری اعمال شده با  NaClو خشکي اعمال شده با
 PEG6000مورد ارزیابي قرار گرفتند .مواد گیاهي مورد استفاده در
این پژوهش در آزمایشي بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفي با چهار تکرار بررسي شدند .در آزمایش
تنش شوری فاکتورهای آزمایش شامل شوری از نوع کلریدسدیم

در دو سطح صفر (شاهد) و  111میليموالر و ارقام کلزا بود .هم-

چنین در آزمایش تنش خشکي از مقادیر

-( PEG6000 10%

 )0.16MPو  )-0.52MP( PEG6000 20%استفاده شد .در مدت
آزمایش ،دوره روشنایي  13ساعت در نظر گرفته شد و برای
تنظیم نور از روشنایي طبیعي و مصنوعي استفاده شد .دمای روزانه
 25±1درجه سانتيگراد و شبانه  15±1درجه سانتيگراد برای
رشد گیاهچهها فراهم شد .رطوبت نسبي گلخانه در طول مدت
انجام آزمایش بین 35-61درصد در نوسان بود .برای یکنواختي
کار و عدم تداخل سرعت جوانهزني بذور بر تیمارهای شوری و
خشکي در دو آزمایش جداگانه اقدام به تهیه نشا از ارقام شد.
زمان نشا پنج روز پس از خیساندن رقم آخر و شروع تنش سه
هفته بعد از نشا گیاهچهها در بستر اصلي بود .تنش شوری به-

صورت تدریجي و هر روز به میزان  51میليموالر اعمال شد.
غلظت نمك کلرور سدیم در تیمار شوری و همچنین هدایت
الکتریکي محلولها بهطور روزانه کنترل شد .همچنین در آزمایش
تنش خشکي ،اعمال پلياتیلن گلیکول  21درصد بهصورت
Polyethylene Glycol 6000
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تدریجي و از زمان شروع تنش ،هر روز مقدار پنج درصد پلي-

صورت دو تکه (شامل ژل جداکننده ( )Separating gel 15%و

اتیلن گلیکول به سطح تنش بود ،بهطوری که سطح  21درصد آن

ژل نگه دارنده ( )Stacking gel 5%تهیه شدند .نوارهای بعد اول

پس از چهار روز فراهم شد .دو هفته پس از اعمال هر دو تنش

بر روی ژلهای بعد دوم قرار گرفته و با استفاده از آگارز یك

شوری و خشکي و در پایان مرحله روزت ،نمونهبرداری از برگ-

درصد به آنها متصل شدند .در نهایت عملیات رانش با جریان

های کلزا برای تجزیه پروتئوم انجام شد .برای استخراج پروتئین،

 15میليآمپر برای هر ژل انجام شد.

محلول شماره یك شامل  9میليلیتر استن ،دو میليلیتر 111 TCA

پس از پایان الکتروفورز بعد دوم رنگآمیزی با استفاده از محلول

درصد و  13میکرولیتر  -2مرکاپتواتانول تهیه شد 1/5 .گرم بافت

آبي کوماسي انجام شد .سپس ژلها به مدت دو ساعت روی

برگي در ازت مایع خرد شده و سپس در دو میليلیتر از محلول

شیکر قرار داده شدند .پس از سپری شدن زمان فوق ،محلول رنگ

شماره یك یکنواخت شد .در مرحله بعد ،عصاره اولیه به مدت

آمیزی دور ریخته شده و محلول رنگ زدا ( )Destainingتا

یك ساعت در دمای  -21درجه سانتيگراد قرار داده شد و هر 15

پوشاندن کامل ژلها به آن اضافه شد .رنگزدایي به مدت یك

دقیقه به مدت  11ثانیه (تا یك دقیقه) بهطور کامل ورتکس شد.

شب روی شیکر انجام شد .سپس رنگزدایي به مدت حداکثر 11

سپس سانتریفوژ در دمای چهار درجه سانتيگراد ،با دور 9111g

دقیقه تکرار و سپس ژلها جهت تصویربرداری مورد استفاده قرار

و به مدت  21دقیقه انجام شد .با حذف روشناور ،یك میليلیتر از

گرفتند.

محلول شماره دو (متشکل از  11میليلیتر استون و هفت

جهت تصویربرداری ژلها از دستگاه اسکنر

میکرولیتر  -2مرکاپتواتانول) روی رسوب ریخته شده و ورتکس

استفاده شد .تجزیه کمي لکه های پروتئیني با نرمافزار

شد .پس از این مرحله نمونه به مدت یك ساعت در دمای -21

GS-800Bio-Rad
PDQuest

انجام شد .پس از تعیین لکههای پروتئیني با تغییرات میزان معني-

درجه سانتيگراد قرار گرفته و هر  15دقیقه یك بار به مدت 11

دار از دستگاه طیفسنجي جرمي دو مرحلهای ( )MS/MSبه

ثانیه (تا یك دقیقه) ورتکس شد .سپس سانتریفوژ در دمای چهار

همراه کروماتوگرافي مایع و ابزارهای بیوانفورماتیك برای

درجه سانتيگراد با دور  21111gو به مدت پنج دقیقه انجام شد

شناسایي لکهها استفاده شد .دادههای حاصل از اسپکترومتری با

که با حذف روشناور 1/5 ،میليلیتر از محلول شماره دو بر روی

نرمافزار بیوورکس (( )ver.3.3.1, Thermo Fisher

رسوب افزوده شده و ورتکس شد .این مرحله ،دو بار دیگر نیز

 )softwareبه فرمت قابل استفاده با موتور جستجوگر مسکات

تکرار شد .در نهایت با حذف روشناور ،رسوب خشك شد و در

تبدیل شد .در نهایت لکههای پروتئیني تکرار دار در دو رقم

بافر لیز حل شد (.)Damerval et al. 1986

متحمل و حساس توسط نرمافزار  PDQuestشناسایي و برچسب

رسوب حاصل از مرحله قبل با  311میکرولیتر بافر لیز (

Bioworks

4.8 g

زده شد .درصد حجمي این نقاط تکراردار که توسط نرم افزار

،0.2ml

کمي شده بودند ،مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند .در تجزیه

 )0.5g Polyvinylpyrrolidone-40حل شده و یك ساعت در

واریانس برای انتخاب نقاط پروتئیني که نسبت به تنش عکس

دمای اتاق ورتکس شد .سپس سانتریفوژ در دمای  25درجه

العمل معنيدار نشان داده بودند ،سطح احتمال معني داری پنج

سانتيگراد با دور  21111gو به مدت  21دقیقه انجام شد .با

درصد مد نظر قرار گرفت .از بین نقاط انتخاب شده معنيدار،

انتقال روشناور به تیوپ جدید ،سانتریفوژ با مشخصات قبل تکرار

نقاطي که  IF2آنها بزرگتر از  2و یا کوچكتر از  1/5بود ،مورد

شده و در نهایت  121میکرولیتر از روشناور جهت بارگذاری در

انتخاب نهایي قرار گرفتند .نقطهای دارای  IFبزرگتر از واحد است

بعد اول به کار رفت ( .)Damerval et al. 1986الکتروفورز بعد

که تحت تنش شوری افزایش میزان نشان داده است .برای کاهش

اول به روش نوارهای  IPGو الکتروفورز بعد دوم به روش

ریسك این مقدار بزرگتر از  2گرفته شد .در مقابل ،نقاط دارای

NP-40 ،Urea

Ampholine (pH=3.5-10)،0.2ml

 SDS-PAGEانجام شد ( .)Herbert 1999ژلهای بعد دوم به-

 IFکمتر از واحد دارای کاهش میزان تحت تنش شوری هستند و

1

2

Immobilized pH Gradient
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در اینجا هم برای کاهش ریسك ،مقدار کمتر از  1/5مد نظر قرار

میزان داشت و سه لکه هم تنها در رقم  Sarigolتحت تنش تغییر

گرفت.

میزان معنيدار نشان داد .بهعبارت دیگر تحت تنش شوری در
مجموع  11لکه پروتئیني پاسخدهنده به تنش در این آزمایش در
هر دو رقم شناسایي شد .در حاليکه تحت تنش خشکي  15لکه

نتایج و بحث
از مجموع لکههای شناسایي شده بر روی ژلهای رنگآمیزی شده
تعداد پروتئینهای پاسخ دهنده به تنش شوری بهترتیب در رقم
 SW5001و  13 ،Sarigolو  11و تحت تنش خشکي  21و 19
بود که از این تعداد در شرایط تنش شوری  11لکه پروتئیني بین
دو رقم مشترک بودند و چهار لکه فقط در رقم  SW5001تغییر

پروتئیني بین دو رقم مشترک بودند و شش لکه فقط در رقم
 SW5001تغییر میزان داشت و چهار لکه هم تنها در رقم

Sarigol

تحت تنش تغییر میزان معنيدار نشان دادند و در مجموع  25لکه
پروتئیني پاسخدهنده به تنش خشکي در هر دو رقم شناسایي شد.
تصویر ژل مرجع مربوط به دو رقم  SW5001و  Sarigolتحت هر
دو تنش در شکلهای  1و  2نشان داده شدهاست.

شکل  -1ژل مرجع رقم ( SW5001سمت چپ) و رقم ( Sarigolسمت راست) که در آن لکههای پروتئیني مشترک پاسخ دهنده به تنش شوری با شماره و لکههای غیر
مشترک با حروف انگلیسي مشخص شدهاست.

شکل  -2ژل مرجع رقم ( SW5001سمت چپ) و رقم ( Sarigolسمت راست) که در آن لکههای پروتئیني مشترک پاسخ دهنده به تنش خشکي با شماره و لکههای غیر
مشترک با حروف انگلیسي مشخص شدهاست.
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بر اساس نتایج ميتوان اظهار داشت که در رقم متحمل تعداد

دیده شدند که بیشتر مرتبط با چرخه کالوین بودند که با توجه به

پروتئینهای دارای افزایش میزان در شرایط تنش شوری و خشکي

کاهش میزان آنها نشاندهنده کاهش روند تولید قند تحیت تینش

نسبت به رقم حساس بیشتر بود (جدول  1و  .)2بیشتر بودن

در رقم حساس است (جدول .)1

تعداد پروتئینهای پاسخ دهنده به تنش در رقم  SW5001و هم-

در دو رقم بیشترین پروتئینها مربوط به واکنش نوری فتوسنتز،

چنین افزایش میزان اکثر پروتئینهای معنيدار در این رقم نسبت

چرخه کالوین و پروتئینهای دخیل در حذف آنتي اکسیدان بودند

به رقم حساس بیانگر این است که این رقم با دخالت دادن

که این امر نشاندهنده اهمیت متابولیسم کربن و هموستازی تحت

پروتئینهای مختلف و افزایش میزان آنها تحت تنش شوری و

تنش شوری ميباشد .واکنش شیمیایي وابسته به نور

خشکي عکسالعمل بهتری نسبت به رقم حساس جهت حفظ

( )Photolysisدر مجموعه درگیر اکسیژن ( )OECمرکز واکنش

رشد خود داشته است Hosseini Salekdeh et al. )2002b( .در

فتوسیستم  IIانجام ميشود ( .)Heide et al. 2004زیرواحد فرعي

مطالعه پروتئوم ارقام حساس و متحمل برنج نسبت به تنش

کمپلکس  PSIIپروتئینهایي هستند که در سیستم فتوسنتزی نقش

خشکي ،زیاد بودن تعداد پروتئینهای دارای افزایش میزان در رقم

دارند و بهعنوان پروتئینهای  OECشناخته ميشوند و در پایداری

متحمل را گزارش کردهاند و این نتایج مشابه نتایج مطالعه

کمپلکس  PSIIنقش دارند ( .)Ifuku et al. 2008اختالل در این

حاضرروی دو رقم کلزا ميباشد.

پروتئینها باعث زیان نوری به فتوسیستم  IIميشود

از بین پروتئینهای پاسخ دهنده به تنش شوری آنهایي که بر

 .)and Murata 2008بنابراین با توجه به کاهش میزان یا عدم بیان

روی ژلهای رنگآمیزی شده با آبي کوماسي قابل مشاهده بودند،

این پروتئینها در رقم حساس  Sarigolکه شامل لکههای

جدا شده و برای انجام اسپکترومتری جرمي استفاده شدند11 .

پروتئیني  1و  3هستند ،باعث اختالل در فعالیت فتوسیستم  IIشده

پروتئین در تنش شوری و  25پروتئین در تنش خشکي با استفاده

و در نهایت کارایي واکنش نوری کاهش ميیابد .در حاليکه در

از روش  MALDI TOF/TOF MSمورد شناسایي قرار گرفت

رقم متحمل  SW5001این پروتئینها و همچنین لکه پروتئیني

(جدول  .)1در روش  ،MALDI TOFشناسایي پروتئینها بهروش

افزایش میزان داشتند .این نتایج نشان ميدهد که تنش شوری یکي

Twyman

از اجزای مهم ماشین فتوسنتز یعني ،چرخش اکسیژن و کمپلکس

 .)2004جایگاه پروتئینهای شناسایي شده در ژل در شکلهای 1

فتوسیستم  IIرا بهشدت تحت تأثیر قرار داده است و از این رو،

و  2نشان داده شدهاند.

در پیری برگها و احتماالً مرگ تدریجي سلولي مشارکت خواهد

در مجموع  11لکه پروتئینیي کیه مشخصیات آنهیا در جیدول 1

داشت .بر اساس گزارش ( ،Komatsu and Tanaka )2004در

نشان داده شدهاست بهطور مشترک بین دو رقم متحمل و حسیاس

تجزیه پروتئوم غالف برگهای برنج تحت تنش شوری کلرور

انگشتنگاری جرم پپتید ( )PMFصورت ميگیرد (

( Takahashi

C

شناسایي شد که تحت تنش شوری تغییر میزان نشان دادند .همان-

سدیم ،فراواني این گروه از پروتئینها در پاسخ به تنش شوری

طور که در شکل  1نشان داده شدهاست بیر اسیاس عملکیرد ایین

افزایش یافته است که بیانگر نقش حفاظتي این پروتئینها در برابر

پروتئینها در داخل سلول ،گروهبنیدی پیروتئینهیا انجیام شید و

تنش است .از طرف دیگر ،پروتئینهای  PSBO-2که در این

بیشترین درصد پروتئینهای مشترک بهترتیب مربوط بیه واکینش

تحقیق در دو ایزوفرم مختلف ظاهر شدند (لکههای  6و ،)1

نوری فتوسینتز ( 3پیروتئین) ،چرخیه کیالوین ( ،)2حیذف آنتیي-

متعلق به خانواده  Oxygen evolvingهستند و گروه منگنز را که

اکسیدان ( ،)2ترارسیاني عالمیت ( )1و تولیید انیرژی ( )1بودنید.

سایت اصلي شکسته شدن مولکول آب است ،پایدار نگه ميدارد

عالوه بر آن چهار لکه پروتئیني تنها در رقم متحمل تظاهر داشیتند

( .)Kumara et al. 2003این پروتئینها در رقم متحمل افزایش

که بیشتر مربوط به واکنش نوری فتوسنتز بودند که بیا توجیه بیه

میزان و در رقم حساس کاهش میزان داشتند .در این راستا،

افزایش آنها در جهت تقویت جذب و استفاده از نور تحت تینش

( Zhu et al. )2010گزارش کردند که در کلزا در اثر تنش

فعالیت داشتند .در حالي که سه لکه پروتئیني تنها در رقم حسیاس

1
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آبسیزیك اسید پروتئینهای دخیل در فتوسنتز مانند PSBOدر رقم

تنش خشکي در الینهای حساس گندم گزارش شدهاست که

متحمل افزایش میزان نشان ميدهند .از طرف دیگر ،روبیسکو یك

نشاندهنده نقش آن در تحمل تنش خشکي در گندم ميباشد

آنزیم کلیدی برای تثبیت دیاکسیدکربن در فتوسنتز است که از

( Zhu et al. )2010( .)Demirevska et al. 2009گزارش کردند

چندین زیر واحد بزرگ کاتالیز کننده( 1لکههای شماره  1و  )11و

که در کلزا در اثر تنش آبسیزیك اسید در رقم متحمل پروتئینهای

( Spreitzer

دخیل در فتوسنتز مانند( PSBOلکههای مشترک شماره  6و )1

 .)and Salvucci 2002در این آزمایش هر دو لکه شماره  1و 11

افزایش میزان نشان ميدهند .در این پژوهش همچنین پروتئینهای

Sarigol

فعالکننده ( RuBisCOلکه پروتئیني  Gدر رقم  )Sarigolدر رقم

تحت تنش نشان داد (شکل  Ye et al. )2013( .)1گزارش کردند

متحمل افزایش میزان و در رقم حساس کاهش میزان نشان دادند.

که بعد از تنش  12ساعته پلياتیلنگلیکول میزان روبیسکو در

حضور پروتئینهای ( copper/zinc superoxide dismutaseلکه

برگهای گندم افزایش ميیابد که این افزایش و تغییر ،گندم را در

شماره  )9و ( type 2 peroxiredoxinلکه شماره  )8داللت بر

چند زیر واحد کوچك تنظیمکننده 2تشکیل شدهاست

در رقم  SW5001افزایش میزان بیشتری نسبت به رقم

طي تنش اسمزی کمك ميکند تا با افزایش استفاده از دی-

القای تنش اکسایشي بههمراه تنش شوری است .پروتئینهای

اکسیدکربن و کارایي مادهسازی فتوسنتر بر تنش غلبه کند)2008( .

گروه  )SOD( superoxide dismutaseدر واقع اولین خط دفاعي

 Wan and Liuو ( Naghavi et al. )2010نیز افزایش این آنزیم را

در برابر  ROSمحسوب ميشوند که سوپر اکسید را به مولکول-

بهترتیب در برگ گیاهچههای برنج و کلزا تحت تنش

های پراکسید هیدروژن که سمیت کمتری دارند تبدیل ميکنند .در

پراکسیدهیدروژن و اسمزی گزارش کردند.

غیاب دی اکسید کربن کافي بهعنوان پذیرنده نهایي الکترون،

کمبود آب موجب بسته شدن روزنههای برگ ميشود و این امر

الکترونها از غشا فتوسنتزی به سمت مولکولهای اکسیژن از

باعث کاهش جریان دیاکسیدکربن به داخل برگ شده و باعث

طریق واکنش  Mehlerجاری شده و یونهای سوپر اکسید را

افزایش هیدرولیز نشاسته و تجمع قندها و همچنین کاهش بازدهي

بوجود مي آورند ( .)Cakmak 2005در پاسخ به تنش شوری،

محصوالت فتوسنتزی ميشود .همه این تغییرات در نتیجه کاهش

فراواني  Cu-Zn SODکلروپالستي (لکه شماره  )9در رقم حساس

فتوسنتز اتفاق ميافتد ( .)Yordanov et al. 2003روبیسکو یك

( )Sarigolافزایش میزان کمتری داشت امّا افزایش میزان در رقم

آنزیم کلیدی برای تثبیت دیاکسیدکربن در فتوسنتز است که از

متحمل  SW5001بیشتر از رقم حساس بود .همسو با این نتایج،

چندین زیر واحد بزرگ کاتالیز کننده (لکههای پروتئیني مشترک 1

تجمع  SODدر رقم متحمل برنج و کاهش فراواني آن در رقم

و  )11و چند زیر واحد کوچك تنظیمکننده تشکیل شدهاست

حساس در پاسخ به تنش شوری گزارش شدهاست (

( .)Spreitzer and Salvucci 2002در تجزیه پروتئوم غالف برگ

.)and Tanaka 2004

برنج در طي تنش کمبود آب گزارش شده که زیر واحد بزرگ

کمتر بودن این پروتئین در برگهای تحت تنش  Sarigolبیانگر

روبیسکو کاهش یافته است (.)Ali and Komatsu 2006

سطح باالی تولید رادیکالهای هیدروکسیل در کلروپالستهای

( Costa et al. )1998نیز شواهدی مبني بر تجزیه زیر واحد بزرگ

این رقم ميباشد .بهعبارت دیگر ،در شرایط تنش شوری که میزان

روبیسکو در طي تنش کمبود آب مشاهده کردند .همچنین ،در

تولید  ROSافزایش ميیابد ،تعادل بین تولید و حذف آن میزان اثر

آزمایش ( Han et al. )2009نیز در شرایط تنش گرما زیرواحد

Komatsu

تنش اکسایشي و همچنین میزان حساسیت نسبت به آن را مي-

بزرگ روبیسکو کاهش میزان نشان داد .افزون بر این ،در طي تنش

رساند (.)Sun et al. 2006

آبسیزیكاسید این پروتئینها کاهش میزان نشان دادند ( Zhu et al.

در بررسي الگوی باندی تحت تنش خشیکي در مجمیوع  15لکیه

 .)2010همچنین کاهش میزان زیرواحد بزرگ روبیسکو در طي

پروتئیني بهطور مشترک بین دو رقم متحمل و حسیاس شناسیایي
شد که تغییر میزان نشان دادند (جدول .)2

Catalytic large subunits
Regulative small subunits

1
2
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جدول  -1مشخصات  11لکه پروتئیني مشترک شناخته شده از کل لکههای معنيدار و چهار لکه غیر مشترک در رقم  SW5001و سه لکه غیر مشترک در رقم Sarigol

کلزا تحت تنش شوری
گروه عملکردی پروتئین

تجربي

شماره

تئوری

لکه

MW

pI

MW

pI

چرخه کالوین

1

64

6.00

52.5

6.09

ترارساني عالمت

2

61.01

5.10

53.88

5.06

واکنش نوری فتوسنتز

3

37.5

6.20

37

6.78

واکنش نوری فتوسنتز

4

37.2

5.92

27.42

8.84

اسم پروتئین

Accession
number

روند تغییر

روند تغییر میزان در

میزان در رقم

رقم حساس

متحمل

Sarigol

SW5001
Ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase-large subunit
ATP synthase CF1 beta subunit
Oxygen evolving photosystem II
protein
Oxygen-evolving enhancer protein
)2, (OEE2

gi|52001641

افزایش بیشتر

افزایش کمتر

gi|14017579

افزایش بیشتر

افزایش کمتر

gi|474352688

افزایش بیشتر

افزایش کمتر

gi|131394

افزایش

کاهش

تولید انرژی

5

35

6.14

33

7.67

Triose-phosphate isomerase

gi|1174749

افزایش بیشتر

افزایش کمتر

واکنش نوری فتوسنتز

6

31

4.95

35

5.92

PSBO-2/PSBO2 (photosystem II
subunit o-2) oxygen evolving

gi|15230324

افزایش

کاهش

واکنش نوری فتوسنتز

7

30.1

5.05

35

5.92

PSBO-2/PSBO2 (photosystem II
subunit o-2) oxygen evolving

gi|15230324

افزایش

کاهش

حذف آنتي اکسیدان

8

25

5.67

17

5.37

Type 2 peroxiredoxin

gi|473787383

افزایش بیشتر

افزایش کمتر

حذف آنتي اکسیدان

9

24.5

22.2

6.28

چرخه کالوین

10

20.2

5.35

17.7

5.43

gi|156143205

افزایش بیشتر

افزایش کمتر

واکنش نوری فتوسنتز

A

36

6.00

24.44

8.11

gi|544700

افزایش

-

واکنش نوری فتوسنتز

B

31.62

6.38

29.30

8.69

gi|474121685

افزایش

-

واکنش نوری فتوسنتز

C

26

6.30

14

9.71

gi|474352688

افزایش

-

حذف آنتي اکسیدان

D

5.45

22.2

6.28

gi|3273753

افزایش

-

پروتئین شوک گرمایي

E

73.2

6.10

76.36

6.16

gi|473970552

-

کاهش

چرخه کالوین

F

47.20

5.20

42.21

5.94

gi|473848356

-

کاهش

چرخه کالوین

G

42.5

6.50

51.24

6.9

Copper/Zinc superoxide dismutase
Ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase/oxygenase large
subunit
light-harvesting complex I, partial
)(chloroplast
Chlorophyll a-b binding protein 8,
chloroplastic
Photosystem II oxygen-evolving
complex protein 2
Copper/Zinc superoxide dismutase
Heat shock 70 kDa protein,
mitochondrial
Fructose-bisphosphate aldolase,
chloroplastic
Ribulose bisphosphate
carboxylase/oxygenase activase A,
chloroplastic

gi|3273753

افزایش بیشتر

افزایش کمتر

gi|474153435

-

کاهش

18.2

5.95

گروهبندی پروتئینها بر طبق عملکرد این پروتئینها در داخل
سلول انجام شد و بیشترین درصد پروتئینهای مشترک بهترتیب

در مجموع در هر دو رقم بیشترین تعداد پروتئینهای پاسخدهنده
به تنش مربوط به واکنش نوری فتوسنتز و چرخه کالوین بود .به-

مربوط به واکنش نوری فتوسنتز ( 6پروتئین) ،چرخه کالوین (،)3

عبارت دیگر ،در مجموع بیشترین تعداد پروتئینها مربوط به

حذف آنتياکسیدان ( ،)2سنتز یا تجزیه پروتئین ،انتقال پروتون و

پروتئینهای دخیل در متابولیسم کربوهیدرات بودند .در این گروه

پروتئین شوک گرمایي (هر کدام یك پروتئین) بودند (شکل .)3

عملکردی بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکي و مسیرهای متابولیکي

عالوه بر آن شش لکه پروتئیني تنها در رقم متحمل تظاهر داشتند

از قبیل واکنش نوری فتوسنتز ،چرخه کالوین ،بیوسنتز قندها،

که بیشتر مربوط به چرخه کالوین و واکنش نوری فتوسنتز بودند

گلیکولیز و سیستم شاتلینگ ماالت/اگزالواستات وجود داشتند .در

که با توجه به افزایش آنها در جهت تقویت جذب و استفاده از

نتیجه میزان مشارکت باالی پروتئینها در این گروه نشاندهنده

نور تحت تنش فعالیت داشتند .در حاليکه چهار لکه پروتئیني تنها

اهمیت باالی این دسته از پروتئینها در رشد و نمو گیاه و مقابله

در رقم حساس دیده شدند که بیشتر مرتبط با چرخه کالوین

با تنش خشکي است.

بودند که با توجه به کاهش میزان آنها نشاندهنده کاهش روند
تولید قند تحت تنش در رقم حساس است (جدول  1و شکل .)3
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SW5001

Sarigol

 11پروتئین

1

3

مشترک

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2
1.5
1
0.5
0

…

واکنش
نوری

چرخه کالوین

پروتئین شوک

3

چرخه

حذف آنتي

ترارساني

کالوی ن

اکسیدان

عالمت

تولید انرژ ی

فتوسنت ز

گرمایي

شکل  -1تعداد و گروهبندی پروتئینهای مشترک و غیر مشترک پاسخ دهنده به تنش شوری در ارقام  SW5001و Sarigol

این نتایج مشابه نتایج بهدست آمده در مطالعه پروتئوم ذرت

اکسیدکربن طي چرخه کالوین استفاده ميشود .تحت شرایط تنش

( ،)Porubleva et al. 2001برنج ( )Nozu et al. 2006و گندم

کمبود آب ،غلظت دیاکسیدکربن در برگها در اثر بسته شدن

( )Naghavi et al. 2014ميباشد .در مجموع ،در دو رقم

روزنهها کاهش ميیابد ( )Kaiser and Kappen 1997در نتیجه

 SW5001و  Sarigolبیشترین پروتئینهای مشترک درگروه

منجر به کاهش فعالیت آنزیمهای دخیل در چرخه کالوین ميشود

واکنش نوری فتوسنتز مربوط به ،پروتئینهای ( OECشامل لکه-

( .)Chaves et al. 2002در گیاهاني که با تنش کمبود آب مواجه

های پروتئیني مشترک  5 ،2و  ،11لکه پروتئیني  Cو  Bدر

ميشوند انرژی نوری جذب شده از طریق رنگیزههای فتوسنتزی

 SW5001و همچنین لکه پروتئیني  Hدر  )Sarigolبودند .با توجه

بیشتر از نسبت مصرف آن در چرخه کالوین است که علت آن

به کاهش میزان این پروتئینها در رقم حساس  ،Sarigolفعالیت

کاهش فعالیت چرخه کالوین و کاهش فعالیت آنزیمهای دخیل در

فتوسیستم  IIمختل شده و در نهایت کارایي واکنش نوری کاهش

این چرخه ميباشد .در نتیجه به دستگاه فتوسنتزی مخصوصاً

ميیابد .در حاليکه در رقم متحمل  SW5001این پروتئینها

پروتئینهای هستهای  D1و  D2مرکز واکنش فتوسیستم  )IIزیان

افزایش میزان داشتند .از طرف دیگر ،پروتئین ( HCF136لکه

نوری وارد ميشود ( .)Aro et al. 1993گیاهان برای جلوگیری از

مشترک  )9که یك پروتئین اساسي برای تعمیر ،ساخت و پایداری

زیان نوری به دستگاه فتوسنتزی ،چندین مکانیسم شامل تعدیل

کمپلکس فتوسیستم  IIميباشد ( )Plucken et al. 2002و در

آنتنهای جذب کننده نور (که پروتئینها در این آنتنها

تجزیه پروتئوم گندم تحت تنش خشکي کاهش میزان آن گزارش

نامیده ميشوند) (لکه پروتئیني مشترک شماره  )1و کاهش اندازه

SW5001

ميدهند ( Eberhard et al.

شدهاست ( ،)Ford et al. 2011در این آزمایش در رقم

آنتنها برای کاهش جذب نور را انجام

LHC

نسبت به رقم  Sarigolکاهش میزان کمتری نشان داد.

 .)2008از طرف دیگر( TL29 ،لکه پروتئیني مشترک شماره )11

در طي فتوسنتز ،انرژی نوری توسط رنگیزههای فتوسنتزی در

که یك پروتئین  29کیلودالتوني است و در لومن تیالکوئید قرار

کلروپالست جذب شده و از طریق دستگاه فتوسنتزی به انرژی

گرفته است ( ،)Kieselbach et al. 2000بر اساس تشابه باالیي که

شیمیایي تبدیل ميشود و این انرژی شیمیایي در تثبیت دی-

با اسکوربات پراکسیداز ( )APXدارد  APX4نیز گفته ميشود و
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قبالً تصور بر این بود که در حفاظت سلولها علیه گونههای فعال

مشترک  6و همچنین لکه پروتئیني  Jدر  )Sarigolدر رقم حساس

اکسیژن نقش دارد ( .)Panchuk et al. 2005اخیراً بر اساس

جو کاهش میزان نشان دادند ،در حالي که این پروتئینها در رقم

آزمایشات ( Granlund et al. )2009گزارش شدهاست که این

متحمل جو تغییر میزان نداشته و یا افزایش میزان نشان دادند

پروتئینها در ارتباط با فتوسیستم  IIو بازدارندگي زیان نوری به

( .)Kausar et al. 2013از طرف دیگر ،مرحله یا فاز سوم چرخه

این فتوسیستم نقش دارند.

کالوین توسط یکسری واکنشهای آنزیمي شناخته ميشود که

از طرف دیگر ،در دو رقم  SW5001و  Sarigolبیشترین

تریوز فسفات را به  RuBPتبدیل ميکند (

پروتئینها درگروه چرخه کالوین زیرواحد بزرگ روبیسکو بودند.

 .)Bauchanan 1997برخي از آنزیمهای واسطه یا میانجي در این

روبیسکو یك آنزیم کلیدی برای تثبیت دیاکسیدکربن در فتوسنتز

فاز شامل  sedoheptulose-1,7-biphosphateو

است که از چندین زیر واحد بزرگ کاتالیز کننده (شامل لکههای

( biphosphate aldolaseلکه مشترک شماره  ،3لکه پروتئیني  Eدر

پروتئیني مشترک  11 ،1و همچنین لکه پروتئیني  Dدر )SW5001

 SW5001و همچنین لکه پروتئیني  Gدر  )Sarigolميباشند .این

و چند زیر واحد کوچك تنظیمکننده (شامل لکه پروتئیني  Aدر

دو آنزیم با همدیگر واکنشي را کاتالیز ميکنند که نتیجه آن

Macdonald and

fructose 1,6-

 )SW5001تشکیل شده است ( .)Santos et al. 2004در تجزیه

تشکیل

پروتئوم غالف برگ برنج در طي تنش کمبود آب توسط گزارش

 phosphateفسفریله شده و  RuBPرا تشکیل دهد که این فسفریله

شدهاست که زیر واحد بزرگ و کوچك روبیسکو کاهش یافته

شدن توسط فسفوریبولوکیناز انجام ميشود که در مطالعه حاضر

است ( .)Ali and Komatsu 2006همچنین کاهش میزان زیرواحد

شناسایي شد .بعضي از تریوزفسفاتهای تولید شده در چرخه

کوچك روبیسکو در طي تنش خشکي در الینهای حساس گندم

کالوین برای بیوسنتز قند و نشاسته استفاده ميشوند (

گزارش شده که نشاندهنده نقش آن در تحمل به تنش خشکي در

 .)al. 2005در مجموع با توجه به کاهش میزان پروتئینهای ذکر

گندم ميباشد ( .)Demirevska et al. 2009از طرف دیگر،

شده ،رقم  Sarigolدر مسیر متابولیکي چرخه کالوین تحت تنش

گزارش شدهاست که پروتئینهای مرتبط با فتوسنتز مانند پروتئین

خشکي آسیب بیشتری ميبیند.

ribulose-5-phosphate

ميباشد .سپس

اتصال یافته به روبیسکو ،روبیسکو اکتیواز (شامل لکه پروتئیني

3

 15پروتئین
مشترک

6
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 کلزا تحت تنش خشکيSarigol  وSW5001  لکه پروتئیني مشترک شناخته شده از کل لکههای معنيدار در رقم15  مشخصات-2 جدول
روند تغییر میزان در
رقم حساس
Sarigol

روند تغییر میزان در رقم
متحمل

Accession
number

تئوری

تجربي

شماره

اسم پروتئین
pI

MW

pI

MW

8.69

24.44

5.53

62

1

واکنش نوری فتوسنتز

9.71

14

6.10

61

2

واکنش نوری فتوسنتز

6.2

53.4

5.72

53.1

3

چرخه کالوین

SW5001
light-harvesting complex I,
partial (chloroplast)
Photosystem II oxygenevolving complex protein 2
Ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase/oxygenase Large
subunit

گروه عملکردی پروتئین

لکه

کاهش بیشتر

کاهش کمتر

gi|544700

کاهش

افزایش

gi|474352688

کاهش

افزایش

gi|61378609

کاهش

افزایش

gi|473848356

Fructose-bisphosphate aldolase,
chloroplastic

5.94

42.21

5.44

45.5

4

چرخه کالوین

کاهش

افزایش

gi|131394

Oxygen-evolving enhancer
protein 2, chloroplastic

8.84

27.42

6.10

43.9

5

واکنش نوری فتوسنتز

افزایش کمتر

افزایش بیشتر

gi|167096

ribulose 1,5-bisphosphate
carboxylase activase isoform

8.62

47.34

5.30

42.1

6

چرخه کالوین

کاهش

افزایش

gi|111073719

Triticain gamma

6.5

39.9

6.25

40.5

7

سنتز یا تجزیه پروتئین

کاهش

افزایش

gi|14017579

ATP synthase CF1 beta subunit

5.06

53.88

6.02

40.2

8

انتقال پروتون

کاهش بیشتر

کاهش کمتر

gi|357117071

5.4

37.01

4.65

39

9

واکنش نوری فتوسنتز

کاهش

افزایش

gi|195656049

7.7

28.6

5.80

38.8

10

واکنش نوری فتوسنتز

کاهش

افزایش

gi|131394

8.84

27.42

5.50

35.6

11

واکنش نوری فتوسنتز

کاهش

افزایش

gi|2499477

افزایش کمتر

افزایش بیشتر

gi|156143205

کاهش

افزایش

کاهش

افزایش

photosystem II
stability/assembly factor
HCF136, chloroplastic-like
Thylakoid lumenal 29.8 kDa
protein
Oxygen-evolving enhancer
protein 2, (OEE2) chloroplastic

5.4

23.39

5.31

33.5

12

حذف آنتي اکسیدان

5.43

17.7

5.34

27.5

13

چرخه کالوین

gi|1572627

2-Cys peroxiredoxin BAS1,
chloroplastic
Ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase/oxygenase large
subunit
Cu/Zn superoxide dismutase

5.3

20.35

5.80

25.2

14

حذف آنتي اکسیدان

gi|254211611

70kDa heat shock protein

4.9

73.72

5.55

25

15

پروتئین شوک گرمایي

 تحت تنش خشکيSarigol  و چهار لکه پروتئیني غیر مشترک در رقمSW5001  مشخصات شش لکه پروتئیني غیر مشترک در رقم-1 جدول
روند تغییر میزان
در رقم حساس
Sarigol

روند تغییر میزان در
رقم متحمل

Accession
number

افزایش

gi|4038719

-

افزایش

gi|131394

-

افزایش

gi|131394

-

افزایش

gi|52001641

-

افزایش

gi|473848356

-

افزایش

gi|254211611

کاهش

-

gi|223018643

کاهش

-

gi|131394

کاهش

-

gi|218192573

کاهش

-

gi|167096

تجربي

شماره

اسم پروتئین

SW5001

-
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تئوری

ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase/oxygenase small
subunit
Oxygen-evolving enhancer
protein 2, chloroplastic
Oxygen-evolving enhancer
protein 2, (OEE2)
chloroplastic
Ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase-large subunit
Fructose-bisphosphate
aldolase, chloroplastic
70kDa heat shock protein
chloroplast fructosebisphosphate aldolase
Oxygen-evolving enhancer
protein 2, chloroplastic
50S ribosomal protein L10
ribulose 1,5-bisphosphate
carboxylase activase isoform

9316  تابستان/2  شماره/ دوره دوازدهم/ژنتیک نوین

گروه عملکردی پروتئین

pI

MW

pI

MW

لکه

8.83

18.80

6.10

55.6

A

چرخه کالوین

8.84

27.42

6.03

43.5

B

واکنش نوری فتوسنتز

8.84

27.42

5.75

40.0

C

واکنش نوری فتوسنتز

6.09

52.5

5.90

35.8

D

چرخه کالوین

5.94

42.21

5.30

27.2

E

چرخه کالوین

4.9

73.72

6.15

24.5

F

پروتئین شوک گرمایي

5.9

42.21

5.93

53.7

G

چرخه کالوین

8.84

27.42

6.40

44.5

H

واکنش نوری فتوسنتز

10.1

24.4

6.12

39.0

I

سنتز یا تجزیه پروتئین

8.62

47.34

5.45

35.8

J

چرخه کالوین

بررسی گروههای عملکردی پروتئينی مشترک و...
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جدول  -3مشخصات شش لکه پروتئیني مشترک در رقم  SW5001تحت تنش شوری و خشکي
شماره لکه در شرایط

شماره لکه در

تنش شوری

شرایط تنش خشکي

واکنش نوری فتوسنتز

A

1

واکنش نوری فتوسنتز

C

2

واکنش نوری فتوسنتز

4

5

انتقال پروتون

2

8

چرخه کالوین

10

13

چرخه کالوین

1

D

گروه عملکردی پروتئین

Accession
number

اسم پروتئین
light-harvesting complex I,
)partial (chloroplast
Photosystem II oxygenevolving complex protein 2
Oxygen-evolving enhancer
protein 2, chloroplastic
ATP synthase CF1 beta
subunit
Ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase/oxygenase large
subunit
Ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase-large subunit

8

 6پروتئین
مشترک

روند تغییر میزان در شرایط
شوری

روند تغییر میزان
در شرایط
خشکي

gi|544700

کاهش کمتر

کاهش بیشتر

gi|474352688

افزایش

افزایش

gi|131394

افزایش

افزایش

gi|14017579

افزایش بیشتر

افزایش

gi|156143205

افزایش بیشتر

افزایش بیشتر

gi|52001641

افزایش بیشتر

افزایش

15
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جدول  -5مشخصات چهار لکه پروتئیني مشترک در رقم  Sarigolتحت تنش شوری و خشکي
شماره لکه در شرایط

شماره لکه در

تنش شوری

شرایط تنش خشکي

واکنش نوری فتوسنتز

F

4

Fructose-bisphosphate
aldolase, chloroplastic

فتوسنتز photoreaction of

4

5

Oxygen-evolving enhancer
protein 2, chloroplastic

گروه عملکردی پروتئین

واکنش نوری
photosynthesis
انتقال پروتون proton

2

چرخه کالوین Calvin

10

transport
cycle

332

8
13

روند تغییر میزان در شرایط

روند تغییر میزان در

شوری

شرایط خشکي
کاهش
کاهش

اسم پروتئین

Accession
number
gi|473848356

کاهش

gi|131394

کاهش

ATP synthase CF1 beta
subunit
Ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase/oxygenase large
subunit

ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /2تابستان 9316

gi|14017579
gi|156143205

افزایش کمتر
افزایش کمتر

کاهش
افزایش کمتر

بررسی گروههای عملکردی پروتئينی مشترک و...
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15

 3پروتئین
مشترک

9

شکل  -6تعداد و گروهبندی پروتئین های مشترک و غیر مشترک پاسخ دهنده به تنش شوری و خشکي در رقم Sarigol

در مجموع شش لکه پروتئیني بیهطیور مشیترک در رقیم متحمیل

کمتر خواهد شد .پروتئینهای  OECفتوسیستم  IIدر نگهداری و

 SW5001شناسایي شد که تحت تینش شیوری و خشیکي تغیییر

حفظ یونهای کلسیم و کلرید نقش دارند که این یونها دو

میزان نشان دادند .بر طبق عملکیرد ایین پیروتئینهیا ،بییشتیرین

کوفاکتور غیرآلي برای واکنش تجزیه آب ميباشند (

درصد پروتئینهای مشترک بهترتییب مربیوط بیه واکینش نیوری

 .)2005پروتئینهای  OECوظیفه بهینهسازی گروه منگنز در طي

فتوسنتز ( 1پیروتئین) ،چرخیه کیالوین ( )2و انتقیال پروتیون ()1

تجزیه شیمیایي آب و حفاظت از پروتئینهای مرکز واکنش  IIدر

بودند (جدول  3و شکل  .)5در مجموع چهار لکه پروتئیني بهطور

برابر خسارت ناشي از تشکیل رادیکالهای اکسیژن در اثر نور را

مشترک در رقم حساس  Sarigolتحیت تینش شیوری و خشیکي

بر عهده دارند.

شناسایي شد که بر طبق عملکرد این پروتئینها ،بیشترین درصید

گروه دیگر از پروتئینهای مشترک از نظر نوع عمل مربوط به

پروتئینهای مشترک بهترتیب مربوط به واکنش نوری فتوسینتز (2

پروتئینهای دخیل در انتقال پروتون هستند .لکههای پروتئیني  2و

پروتئین) ،چرخه کالوین ( )1و انتقال پروتون ( )1بودند (جیدول

 8بهترتیب تحت تنش شوری و خشکي در دو رقم مورد مطالعه

 5و شکل .)6

نشاندهنده زیرواحد بتای  ATP synthase complexهستند.

در مجموع سه پروتئین بهطور مشترک در رقم متحمل و حساس

اجزای زیرواحد مختلف این مجموعه در مطالعه پروتئوم ساقه

تحت تنش شوری و خشکي شناسایي شد که شامل

Oxygen-

Ribulose-1,5- ،evolving enhancer protein 2-chloroplastic

 bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunitو

ATP

کلزا ( )Albertin et al. 2009و برگ ذرت (

Ifuku et al.

Porubleva et al.

 )2001شناسایي شدهاند .از نظر ساختاری  ATPسنتاز
کلروپالستي دارای دو جزء اصلي ميباشد که عبارتند از

extrinsic

 synthase CF1 beta subunitبودند (جدول  6و شکل .)1

 CF1و  CF0که  ATPسنتتاز با کمك آنها باعث انتقال پروتون از

با توجه به نتایج بهدست آمده سه پروتئین مشترک در هر دو رقم

غشای تیالکوئید ميشود CF1 .دارای پنج زیر واحد آلفا ،بتا ،گاما،

و هر دو تنش بهعنوان مهمترین پروتئینهای پاسخدهنده به تنش-

دلتا و اپسیلون است در حالي که  CF0دارای سه زیر واحد  b ،aو

های خشکي و شوری در کلزا شناسایي شدند .همانگونه که از

 cميباشد ( ،CF1 .)von Ballmos and Dimtoth 2007یك

نام آنها پیداست این پروتئینها به سه عضو موثر در سلول یعني

کمپلکس آنزیمي است که از پنج زیرواحد ساخته شدهاست .یکي

کمپلکس فتوسیستم  ،IIروبیسکو و  ATPسنتاز تعلق دارند که به-

از این زیرواحدها زیرواحد  βاست که یك

نظر ميرسد از مهمترین اجزای سلول تحت تنش شوری و

 binding unitميباشد و نقش مهمي در متابولیسم انرژی بواسطه

خشکي باشند .بنابراین با افزایش کارایي این سه عضو که با

تبدیل  ADPبه  ATPدرصورت وجود شیب پروتون درون غشایي

افزایش کارایي سلول همراه است اثرات تنش شوری و خشکي

دارد ( .)Ye et al. 2013وظیفه فیزیولوژیکي اصلي  ATPسنتاز

catalytic and ADP-

ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /2تابستان 9316
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کلروپالستي تولید  ATPاز  ADPدر حضور شیب پروتون از

کاهش میزان پروتئینهای مرتبط با تولید  ATPتحت تنش گزارش

von Ballmos and Dimtoth

شدهاست ( .)Caruso et al. 2009 ; Kausar et al. 2013از طرف

 .)2007این شیب پروتون در نتیجه واکنش نوری فتوسنتز ایجاد

دیگر ،افزایش میزان پروتئینهای مرتبط با سنتز  ATPتحت

ميشود .سپس  ATPپروسه سلولي مصرف انرژی را مانند چرخه

شرایط تنشهای غیرزیستي شامل خشکي و شوری در چند

طریق غشای تیالکوئید ميباشد (

کالوین در طي رشد و نمو سلولي گیاهان فعال ميکند (

مطالعه قبلي گزارش شدهاست (

von

Wang et al. 2008; Guo et al.

 .)Ballmos and Dimtoth 2007مطالعات نشان داده است که در

 .)2012افزایش سطح میزان چنین پروتئینهایي نظیر  ATPسنتاز

طي تنش خشکي میزان  ATP synthaseکاهش ميیابد (

Tezara

بر نقش غیر مستقیم آن در جهت هموستازی یون تحت تنش

 )et al. 1999و همچنین کاهش میزان زیرواحد بتای

ATP

(مخصوصاً تنش شوری) داللت ميکند ،زیرا افزایش سطوح

ATP

 synthaseدر طي تنش خشکي اعمال شده توسط پلياتیلن-

تحریكکننده  H+-ATPasesبرای ایجاد شیب پروتون ميباشد و

گلیکول گزارش شدهاست و اظهار شده که این امر موجب کاهش

این عمل آنتيپورترهای  Na+/H+را برای انتقال یونهای  Na+و

تولید  ATPو کاهش نسبت فتوسنتزی و کارایي چرخه کالوین

 Cl-به واکوئل و تونوپالست تحریك ميکند (.)Gao et al. 2011

ميشود ( .)Ye et al. 2013بهطور کلي در چند پژوهش قبلي
جدول  -6مشخصات سه لکه پروتئیني مشترک در دو رقم  SW5001و  Sarigolتحت تنش شوری و خشکي
شماره لکه در شرایط

شماره لکه در شرایط

تنش شوری

تنش خشکي

واکنش نوری فتوسنتز

4

5

Oxygen-evolving enhancer
protein 2, chloroplastic

انتقال پروتون

2

8

ATP synthase CF1 beta subunit

gi|14017579

چرخه کالوین

10

13

Ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase/oxygenase large
subunit

gi|156143205

گروه عملکردی پروتئین

اسم پروتئین

Accession
number
gi|131394

 1پروتئین

25

مشترک

26
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 از مهمترین پروتئینهای پاسخدهنده مشترک بهbeta subunit

نتیجهگیری کلی

 این پروتئینها به سه.تنشهای خشکي و شوری شناسایي شدند

 لکه پروتئیني معنيدار11 در مجموع در شرایط تنش شوری تعداد

 روبیسکو و،II عضو موثر در سلول یعني کمپلکس فتوسیستم

 تشخیص داده شدند که از،بین شرایط شاهد و تیمار تنش شوری

 سنتاز تعلق دارند که بهنظر ميرسد از مهمترین اجزایATP

 لکه پروتئیني بین دو رقم مشترک بودند و تعداد11 این تعداد

، همچنین بر طبق نتایج.سلول تحت تنش شوری و خشکي باشند

چهار و سه لکه پروتئیني بهترتیب منحصر به رقم متحمل و

 پروتئینهای تقویتکننده،اهمیت زیرواحد بزرگ روبیسکو

 لکه پروتئیني معنيدار25  در تنش خشکي تعداد.حساس بودند

 سنتاز آشکار ميشود و درATP فرآوری اکسیژن و زیر واحد بتای

 تشخیص داده شدند که از،بین گیاهان شاهد و تیمار تنش شوری

مجموع اهمیت فتوسنتز و حفظ کارایي اجزای پروتئیني مؤثر بر

 لکه پروتئیني بین دو رقم مشترک بودند و تعداد15 این تعداد

.آن تحت تنش شوری و خشکي بیش از پیش مشخص ميشود

شش و چهار لکه پروتئیني بهترتیب منحصر به رقم متحمل و

سپاسگزاری
نویسندگان از همکاری دکتر سارا لینالدوچي متخصص بخش
.پروتئومیك دانشگاه توشای ایتالیا تشکر و قدرداني ميکنند

.حساس بودند
همچنین از بین تمامي پروتئینهای پاسخدهنده تحت تنش شوری
 سه پروتئین مشترک،Sarigol  وSW5001 و خشکي در دو رقم
Oxygen-evolving enhancer
Ribulose-1,5-bisphosphate
ATP synthase CF1
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