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تنش شوري يكي از مهمترين تنشهاي محيطي است كه منجر به كاهش رشد و عملكرد گياهان
زراعي ميشود .براي زنده ماندن در چنين شرايطي ،گياهان بايد بتوانند به سرعت به تنش شوري
پاسخ دهند .مطالعات مولكولي در گياهان مختلف نشان ميدهد كه اين مكانيسم شامل شبكههاي
پيچيدهاي از تنظيم بيان ژن است .يكي از غالت مهم زراعي كه بهعنوان گياهي متحمل به شوري

واژههای کليدی


در بين خانواده گندميان شناخته ميشود گياه جو ميباشد .اين تحقيق بهمنظور مقايسه الگوي بيان

افضل

ژنهاي پاسخ دهنده به تنش بلند مدت شوري در رقم افضل ،يكي از ارقام مقام جو كشور ،انجام

ترانسکریپتوم

شد .بهمنظور اعمال تنش شوري ،از آبشور حاصل از  NaClبا  ECحدود  92دسي زيمنس بر متر

جو

براي آبياري استفاده شد RNA .گياه جو با كيت  Trizolاز گياهان تحت تنش شوري و كنترل
استخراج و سپس كتابخانههاي  cDNAتهيه و توالييابي با استفاده از پلت فرم Illumina/HiSeq

شوری

انجام شد .تجزيههاي  RNA-Seqبا استفاده از پكيج  ،systemPipeRانجام شد .نتايج مقايسه بيان ژن

RNA-Seq

نشان داد پس از اعمال تنش شوري  683ژن با  FC >1.5و  FDR<0.05بهطور معنيداري تغيير بيان
يافتند .تجزيههاي بيوانفورماتيک نشان داد كه ژنهاي تغيير بيان يافته در ارتباط با فرايندهاي
مختلفي همچون تبادل آنيون ،فعاليت آنتيپورترها ،ترانسپورترهاي يون سديم ،انتقال يونهاي
فلزي توسط فعاليت حاملهاي ترانس ممبران ،فعاليت گزارشگر ترانس ممبران و طيف وسيعي از
آبشارهاي كينازي و فسفاتازي ميباشند .حجم زياد اطالعات بهدست آمده در اين تحقيق ميتواند
بهعنوان منبع اطالعاتي ارزشمند در مطالعات آتي بهمنظور دستورزي هاي ژنتيكي گياه جو و توليد
ارقام متحمل به شوري استفاده شد.
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میکنند ،در برابر تنش شوری مقاومت کنند (

Yamaguchi and

در اغلب مواقع گیاهان در معرض انبوهی از شرایط تنشزا

 .)Blumwald 2005; Castillo et al. 2007تا کنون تالشهای

میباشند که آنها را از رسیدن به حداکثر پتانسیل ژنتیکی خود باز

زیادی برای درک مکانیسم مولکولی تحمل به تنش شوری

میدارد .در واقع تنشهای غیر زنده ،علت اصلی بیش از 05

صورت گرفته است .در چند دهه گذشته ،بررسی پاسخ گیاهان به

درصد کاهش عملکرد ،در اغلب گیاهان زراعی دنیا است که

تنش شوری یکی از موضوعات مهم در مطالعات روشهای با

مهمترین آن شامل تنشهای خشکی ،شوری و سرما میباشد

مقیاس بزرگ  ،مانند تجزیه کل ترانسکریپتوم ،پروتئوم و متابولوم

( .)Forster et al. 2000; Waller et al. 2005امروزه وجود پدیده

بوده است .این مطالعات موجب شناسایی مسیرهای انتقال سیگنال

گرم شدن کره زمین همراه با کاهش منابع آب برای کشاورزی

و تحمل در برابر شوری شدهاست ( .)Peng et al. 2009طی این

منجر به افزایش شوری زمینهای کشاورزی شدهاست که این

مطالعات مشخص شدهاست که تنش شوری در ثبات یونی سلول

پدیده تهدیدکننده امنیت غذایی در زمان حال و آینده خواهد بود

و همچنین ثبات اسمزی سلول اختالل ایجاد میکند .تجمع

( .)Parihar et al. 2015از آنجایی که در شرایط یکسان تنش

یونهای  Na+و  Cl-منجر به تغییر فضایی ساختمان پروتئینها و

شوری برخی از گیاهان تحمل بیشتری به شرایط شوری دارند و

تغییر در پتانسیل الکتریکی غشای پالسمایی میشود .این عوامل

عملکرد آنها به اندازه برخی دیگر کاهش نمییابد ،لذا یکی از

بهعنوان پیامرسانهای اولیه در تنش شوری شناخته میشوند ( Qiu

راهکارهای پایدار و اقتصادی برای رویارویی با تنش شوری

 .)et al. 2004; Hauser and Horie 2010تجمع  Ca2+در

مطالعه دقیقتر پروفایلهای بیانی این گیاهان با روشهای جدید

سیتوزول بهعنوان پیام رسانهای ثانویه در تنش شوری عمل

مقیاس بزرگ و امیکس و بهکارگیری ژنهای شناسایی شده جهت

میکنند .حسگرهای کلسیم ،آغازکنندة واکنشهای آبشاری

دستورزیهای ژنتیکی میباشد ( Golldack et al. 2014; Ali et al.

فسفریالسیون هستند که پیامد آن فعال شدن ژنهای دخیل در

 .)2014جو ( )Hordeum vulgare L.چهارمین محصول زراعی

پاسخ به تنش و عوامل رونویسی است که در نهایت منجر به

مهم دنیا پس از برنج ،گندم و ذرت و دومین محصول زراعی مهم

افزایش سازگاری گیاه به تنش شوری میشود (

در ایران پس از گندم میباشد که معموال بهعنوان غذای انسان،

 .)2008مسیر سیگنالی  SOSیکی از مسیرهای بیوشیمیایی

Gozukirmizi and Karlik

اختصاصی در تنش شوری است که اجزای آن ژنهای ،SOS1

 .)2017جو دارای سازگاری وسیع اکولوژیکی بوده و نسبت به

 SOS2و  SOS3میباشد که در واقع حسگرهای میزان کلسیم

سایر گیاهان خانواده غالت تحمل بیشتری نسبت به خشکی،

سلول هستند .بهطور کلی مسیر  SOSدر پاسخ به تنش یونی ناشی

شوری و قلیائیت خاک دارد .محققین اعتقاد دارند که با گرم شدن

از تنش شوری فعال میشود و مسیرهای پروتئین کینازی غیر

زمین و مشکالت ناشی از تغییرات اقلیم ،کشت و کار جو ،به

وابسته به  SOSدر پاسخ به تنش اسمزی ناشی از تنش شوری

علت سازگاری بیشتر آن به شرایط آب و هوائی سخت و خشن

فعال میشوند ( .)Qiu et al. 2002; Zhu 2001در تحقیقی پروفیل

گسترش بیشتری خواهد یافت ( Ahmed et al. 2015; Roy et al.

ترانسکریپتوم دو ژنوتیپ جو  Hua11و  Hua30که بهترتیب

 .)2014شوری منجر به تنش اسمزی ،سمیت یونی و کمبود مواد

ژنوتیپهای متحمل و حساس به شوری هستند در پاسخ به تنش

غذایی در گیاهان میشود .مقدار شوری باالتر از سطح آستانه،

شوری با استفاده از ریزآرایههای  cDNAمقایسه شد .در مجموع،

منجر به تخریب مولکولی ،توقف رشد و حتی مرگ گیاه میشود

بهترتیب  001و  241ژن پاسخ دهنده به شوری در بافت ساقه و

و در شوریهای پایینتر از سطح آستانه ،رشد گیاه کند شده و

ریشه در ژنوتیپ متحمل به شوری بیان شد .در این میان ،تعدادی

عملکرد بهشدت کاهش مییابد .گیاهان سعی میکنند با ایجاد

از این ژنها مربوط به انتقال سیگنال تنش شوری و تعدادی از

تغییرات بیوشیمیایی ،فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی که بهواسطه

1

مالت و خوراک دام استفاده میشود (

تغییر در بیان ژنهایی که پروتئینها و متابولیتهای ویژهای را کد
895
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آنها نیز مربوط به فاکتورهای رونویسی بودند .مشخص شد ژن

مقایسه مکانیسم پاسخ به شوری نسبت به شرایط کنترل با استفاده

 LysM RLKمهمترین ژن پاسخ دهنده به تنش شوری میباشد.

از روش  RNA-Seqو الگوریتمهای کامپیوتری موجود انجام شد.

عالوه بر این ،در ژنوتیپ مقاوم آنزیمهای کلیدی در مسیر بیوسنتز
اسید جاسمونیک ،متابولیسم لیپیدها و هموستازی ایندول-3-

مواد و روشها

استیک اسید بهطور خاصی تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفتند

در این تحقیق از گیاه جو رقم افضل که بر پایة آزمایشهای

(.)Gao et al. 2013

پیشین بهعنوان گونة مقاوم به شوری شناسایی شده بود ،استفاده

امروزه ،که کمتر از یک دهه از آن سپری شدهاست ،روی کار

شد و بهصورت دو آزمایش جداگانه یکی تحت تنش شوری و

آمدن توالییابی نسل جدید ( )NGSو الگوریتمهای جدید

دیگری بدون تنش ،در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع

محاسباتی ،منجر شد که توالییابی در مقیاس بزرگ امری معمول

طبیعی نیشابور اجرا شد .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل

NGS

تصادفی در سه تکرار اجرا شد .هدایت الکتریکی ) (ECآب

میتوان میلیاردها خوانش کوتاه را بهطور موازی توالییابی کرد.

آبیاری در شرایط نرمال  5/1 dsm-1و در شرایط شور حدود

dsm-

در حال حاضر( RNA-seq ،توالییابی  RNAبا استفاده از

 12-111بود که از طریق حل کردن نمک  NaClدر آب ،این میزان

روشهای توالییابی  )NGSیکی از محبوبترین موضوعات در

 ECحاصل شد .تنش شوری بهصورت طوالنی مدت و تا مرحله

حیطه  NGSمیباشد که به سرعت جایگزین سایر روشهای

رشد ادامه یافت و سپس نمونهبرداری از برگ پرچم انجام شد.

تعیین پروفایل ترنسکریپتوم در مقیاس بزرگ مانند ریزآرایه و

جهت تأیید اعمال تنش غلظت یونهای  Na+و  K+با استفاده از

 SAGEشدهاست ( .)Willenbrock et al. 2009در تحقیقی که با

فلیمفتومتر اندازهگیری شد .بدین منظور  5/0گرم برگ خشک

استفاده از روش  RNA-Seqبر روی جو وحشی (

Hordeum

شده با استفاده از هاون پودر شد .سپس در کوره با دمای085

 )spontaneumاز اجداد جو زراعی کشت شده (

Hordeum

درجة سلسیوس به مدت چهار ساعت قرار گرفت .به نمونههای

 )vulgareانجام شد جو وحشی تحت تیمار شوری 055

خاکستر شده  15میلیلیتر اسیدکلریدریک  2نرمال اضافه شد و

میلیموالر  NaClدر چهار مرحله زمانی مختلف قرار گرفتند.

پس از عبور از کاغذ صافی ،محلول نهایی به حجم  05میلیلیتر

مهمترین گروههای ژنی پاسخدهنده به شوری شامل ،ژنهای

رسانده شد و با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر غلظت هر نمونه

پاسخدهنده به محرکهای خارجی و گروههای ژنی مرتبط با

نسبت به منحنی استاندارد خوانده شد (.)Hald et al. 1947

حاملهای الکترون بود .همچنین مشخص شد که رونوشتهایی

برگ پرچم گیاهان تحت تنش و کنترل پس از نمونهبرداری درون

که دارای افزایش بیان معنیداری بودند در فرایندهای بیولوژیکی

نیتروژن مایع قرار گرفت و تا هنگام استخراج  RNAبه فریزر

مختلف شامل انتقال دهندههای الکترون ،بیوسنتز فالونوئیدها،

 -85درجة سانتیگراد منتقل شد .استخراج  RNAبا استفاده از

گونههای اکسیژن فعال ( ،)ROSتولید اتیلن ،شبکههای سیگنالینگ

محلول  )Invitrogen( TRIzolطبق دستورالعمل شرکت سازنده

و فولدینگ پروتئین درگیر میباشند (.)Bahieldin et al. 2015

انجام شد و سپس  RNAاستخراج شد .کمیت و کیفیت

اگرچه مطالعات گستردهای بهمنظور شناسایی تمام ژنهای موجود

استخراج شده با استفاده از ژل الکتروفورز ،دستگاه نانودراپ و

در مسیر سیگنال دهی تنش شوری انجام شدهاست و موفقیتهای

دستگاه بیوآناالیزر  Agilent 2100ارزیابی شد .ساخت کتابخانة

چشمگیری نیز حاصل شدهاست ،ولی هنوز درک کاملی از

 cDNAو توالییابی توسط انستیتو ژنومیکس پکن ( )BGIو با

مسیرهای بیولوژیک مقاومت بهدلیل کاستیهای موجود در

استفاده از پالتفرم  Illumina HiSeq2000انجام شد.

در تحقیقات شود ( .)Mardis 2008با استفاده از تکنیک

RNA

مسیرهای شناسایی شده و مسیرهای بینابینی شناسایی نشده،
وجود ندارد .لذا این تحقیق با هدف شناسایی ،بررسی و مقایسه

Electrical Conductivity

الگوی بیان ژنهای دخیل در تحمل به تنش شوری در گیاه جو و
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تجزیه خوانشهای  RNA-Seqبا استفاده از بسته نرمافزاری

بهدست آمده با استفاده از تابع  GOCluster Reportانجام شد .در

 ،SystemPipeRیکی از بستههای موجود در وبسایت

نهایت رسم کالستر و  pheatmapبرای  DEGsبهدست آمده با

 Bioconductorنوشته شده با زبان برنامهنویسی  ،Rانجام شد

ماتریس بیان اصالح شده ( )rlogبا استفاده از کتابخانه

( .)Girke 2015توالی مربوط به ژنوم جو ( )Hordeum vulgareبا

انجام شد .در این روش ماتریس فاصله با استفاده از همبستگی

کد  Hv_IBSC_PGSB_v2از پایگاه اینترنتی پلنت انسمبل

پیرسون و اتصال خوشهها به یکدیگر بهصورت لینکج کامل

( )http://plants.ensembl.orgدانلود شد و بهعنوان ژنوم مرجع

محاسبه شد ( .)Girke 2015همچنین جهت بررسی بیشتر

برای تجزیه خوانشها استفاده شد .همچنین فایل  GTFکه مربوط

GOهای بهدست آمده و رسم pathwayها و قابل مشاهده سازی

به انوتیشن ژنوم گیاه جو و موقعیت ژنها ،اگزونها ،اینترونها و

آنها از وبسایت  AgriGOاستفاده شد (.)Tian et al. 2017

pheatmap

رخدادهای اسپالیسینگ در آن میباشد از همین پایگاه دانلود شد.
مراحل تجزیه به این شرح بود که ابتدا دادههای نمونههای
سفارش داده شده از وبسایت انستیتو ژنومیکس پکن
( )www.genomics.cnدانلود شد .فرمت خوانشها به صورت
 fastqبود .کنترل کیفیت خوانشها با نرمافزار  fastQCبرای هر
یک از کتابخانههای ایجاد شده انجام شد .سپس بر اساس آن
پردازش خوانشها با استفاده از نرمافزار  Trimmomaticانجام شد
( )Bolger et al. 2014و خوانشهای با کیفیت پائین و توالیهای
مربوط به ساخت کتابخانه حذف شدند .در این آزمایش کیفیت
 Q>30برای گزینههای موجود در نرمافزار  Trimmomaticاز
جمله  LEADING, TRAILING, AVGQUALدر نظر گرفته
شد و بخشی از خوانشها با گزینه  HEADCROPحذف شد.
پس از اعمال پردازش با استفاده از گزینههای ذکر شده دادههای
تمیز بهدست آمد .سپس خوانشهای پیرایش شده مربوط به
نمونههای تحت تنش شوری و کنترل بهصورت جداگانه بر روی
ژنوم مرجع جو با استفاده از نرمافزار  Bowtie2/Tophat2منطبق
شد ( .)Kim et al. 2013تنظیمات مربوط به نرمافزار  Tophat2در
فایل  tophat.paramتعریف شد .خروجی بهصورت فایل  SAMو
 BAMبود .سپس سیمبلیک لینک جهت مشاهده نتایج در

IGV

ایجاد شد .بازسازی ترانسکریپتوم و شمارش خوانشها با استفاده
از تابع  summarizeOverlapsانجام شد .تجزیه مقایسهای ژنهای
بیان شده )DEG( 3با متد  GLMو با استفاده از نرمافزار

edgeR

انجام شد (GO .)Robinson et al. 2010های مربوط به ژنها از
پایگاه داده  biomaRtبهدست آمد .تجزیه گروهی تمام GOهای
1

Options
Clean
3
Differentially expressed genes
2
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نتایج و بحث
نتایج تایید کننده وجود تفاوت معنیدار غلظت یونهای  Na+و

K+

و همچنین نسبت یونها  K+/Na+در نمونههای برگ پرچم در
حضور شوری در مقایسه با تیمار بدون شوری در سطح احتمال 1
درصد بود .اعمال تیمار شوری سبب افزایش غلظت یون سدیم
در بافت برگ شد ،این در حالی بود که غلظت یون پتاسیم در
تیمار شوری نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد که این نتایج
بیانگر اعمال تنش شوری در گیاه مورد آزمایش میباشد .در
غالت مقادیر کم سدیم برگ و مقادیر باالی نسبت یون

K+/Na+

بهعنوان یک شاخص مهم در انتخاب گیاهان متحمل نسبت به
گیاهان حساس به شوری بهشمار میآید .افزایش میزان یون سدیم
و کاهش نسبت یون  K+/Na+در گیاهان قرارگرفته در معرض
تنش شوری در منابع توسط

(Hauser and Horie Chen et )2010

( al. )2007نیز گزارش شدهاست.
نتایج کنترل کیفیت  ،RNAنشاندهنده مطلوب بودن کیفیت

RNA

استخراج شده بهمنظور ساخت کتابخانه  cDNAجهت توالییابی
بود .در بررسی کیفیت  RNAبا استفاده از ژل اگارز طبق انتظار
سه باند  28S, 18S, 5Sمشاهده شد که نشان دهنده کیفیت

RNA

استخراج شده میباشد .در تجزیه تعیین خلوص و کمیت  RNAبا
استفاده از دستگاه نانودراپ ،نمونههایی که نسبتهای جذب
 295/285و جذب  295/235در آنها نزدیک به عدد  2 ± 5/1و
کمیت آنها باالی  35 µg/µlبود انتخاب شد و جهت توالییابی
ارسال شدند .یکی دیگر از شاخصهای استفاده شده در بررسی
کیفیت  RNAاستخراج شده عدد  RINبود که شرکت مربوطه
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محمد فارسی و همکاران

جهت بررسی کیفیت  RNAارسال شده با استفاده از دستگاه

ژنوم مرجع جو با استفاده از نرمافزار  Bowtie2/Tophat2نشان

بیوآناالیزر انجام داد RIN .شاخصی برای بررسی میزان تجزیه

داد که بیش از  15درصد خوانشها بر ژنوم مرجع منطبق شد.

شدن  RNAمیباشد که محدوده بین  1تا  15دارد .اعداد بزرگتر

نتایج تجزیه مقایسهای ژنهای بیان شده با استفاده از نرمافزار

نشان دهنده کیفیت باالتر و تخریب کمتر  RNAاستخراج شده

 edgeRنشان داد که  983ژن دارای تغییرات معنیدار با

میباشد .لذا از بین نمونههای ارسال شده نمونههایی که دارای

 FDR=0.05و  logFC=1.5میباشند .از این میان  319ژن کاهش

 RINبزرگتر از  1بودند انتخاب شد و جهت توالییابی سفارش

بیان بین  -1/0تا  -8برابری و  391ژن افزایش بیان بین  +1/0تا

داده شد.

 +8برابری داشتند (شکل  .)1همچنین برای رسم pathwayها از

تعداد خوانشهای موجود برای هر یک از نمونههای توالییابی

وبسایت  AgriGOجهت بررسی بیشتر GOهای بهدست آمده

شده حدود  05،555،55خوانش با طول  105نوکلئوتید و به

استفاده شد AgriGO .نرمافزار و پایگاه داده مبتنی بر وب جهت

صورت  paired-endبود .نتایج ارزیابی کیفیت خوانشها با

تجزیه و تفسیر ژنهای بیان شده میباشد .فعالیت این وبسایت

نرمافزار  fastQCنشان داد که بهطور کلی خوانشها کیفیت الزم

بر شناسایی pathwayهای مربوط به ارقام زراعی متمرکز

برای انجام تجزیههای پایین دستی را دارند ولی با این وجود برای

شدهاست و دارای محیطی کاربر پسند میباشد که با هدف

بهدست آوردن حداکثر کیفیت ،خوانشهای با کیفیت نامطلوب با

حمایت از جامعه محققین کشاورزی در حوزه تجزیههای

استفاده از نرمافزار  Trimmomaticحذف شد (

GO

طراحی شدهاست (.)Tian et al. 2017

Bolger et al.

 .)2014پس از اعمال پردازش دادههای تمیز 1بهدست آمد که

نتایج بررسی  Gene Ontologyبا استفاده از وبسایت  AgriGOو

نتایج ارزیابی مجدد با استفاده از نرمافزار  fastQCنیز نشاندهنده

آپشن  Singullar Enrichment Analysisنشان داد که به اغلب

همین مطلب بود .نتایج منطبق کردن خوانشهای پیرایش شده با

این ژنها حداقل یک  GOالصاق شد و  00عدد از آنها دارای
GO

Clean

1

معنیدار

با

سطح

معنیداری

FDR=0.05

بود.

10
8
6
4

0
1
44
87
130
173
216
259
302
345
388
431
474
517
560
603
646

-2

log FC

2

-4
-6
-8
-10

Gene Number
شکل  -1نتایج تجزیه مقایسهای ژنهای بیان شده با استفاده از نرمافزار  983 .edgeRژن دارای تغییرات معنیدار با  FDR=0.05و  .logFC=1.5در دامنه  -8تا +8
میباشند.
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بهطور کلی نتایج در سه گروه اصلی ،فرایندهای بیولوژیک،1

گونههای فعال اکسیژن با فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت همچون

عملکردهای مولکولی 2و اجزای سلولی 3ارایه شد .بررسیها نشان

سوپراکسیددیسموتاز ،گلوتاتیون ترانسفراز ،پراکسیداز و ترکیباتی

داد که بیشتر ژنهای تغییر بیان یافته مربوط به گروه عملکردهای

همچون پرولین انجام میشود (.)Qiu et al. 2002; Zhu 2001

مولکولی بود که خود به چندین زیر گروه اصلی و فرعی تقسیم

نتایج بهدست آمده در این مطالعه نشان داد که ژنهایی با عملکرد

میشدند .زیر گروههای اصلی مربوط به مسیرهای هیدروالز،

ترانسپورترهای یون سدیم از جمله ژنهای

فعالیت فسفاتازها ،فرایندهای تشکیل دیواره سلولی ،فعالیتهای

افزایش بیان  1/1برابری با سطح معنیدار  FDR=3.5e-7و ژن

آنتی اکسیدانتی و پروسههای اتصال میباشند .از جمله ژنهای

 MLOC_7811افزایش بیان  1/8برابری با سطح معنیدار

تغییر بیان یافته در این گروه ژنهای موجود در مسیر پروتئین

 FDR=2.7e-3با شماره ( )GO:0006814بهطور معنیداری افزایش

سرین/ترئونین فسفاتاز ( ) GO:0004722( )FDR=1.3e-6میباشد

بیان داشتند .همچنین گروه ژنی پروتئین سرین/ترئونین فسفاتاز

شامل ژن  MLOC_15081با  UniProtID: M0UWN5با افزایش

) (GO:0004722) (FDR=1.3e-6نیز افزایش بیان چشمگیری

بیان  3/1برابری و سطح معنیداری ( )FDR=1.1e-3و همچنین ژن

داشت .نقش پروتئین کینازهای سرین–ترئونین فسفاتازها در

 MLOC_15065با  UniProtID: M0X0K6با افزایش بیان 2/89

تنشهای شوری در مطالعات مختلفی گزارش شدهاست .در این

برابری و سطح معنیداری ( )FDR=1.9e-10میباشد .نقش گروه

تحقیق بیان پروتئین کینازهای سرین– ترئونین فسفاتازها در رقم

ژنی پروتئین سرین/ترئونین فسفاتاز در سیگنالینگ استرس توسط

افضل که بهعنوان رقم مقاوم به شوری شناخته میشود ،افزایش

( País et al. 2009; Cui

معنیداری داشت SOS1 .دارای فعالیت تبادل  Na+/H+است که

 .)et al. 2013فرایندهای آنتیاکسیدانت ()GO: 0015380

این انتقال فعال برای جریان سدیم در سلول های گیاهی ضروری

()FDR=1.7e-5

است و طی آن مسیر  4SOSشامل پروتئین کینازهای سرین–

محققان زیادی بررسی و اثبات شدهاست
(،)FDR=2.1e-4

فعالیت

آنتیپورترها

MLOC_74633

( )GO:0015297انتقال یونهای فلزی توسط فعالیت حاملهای

ترئونین و کلسیم باندینگ پروتئینها 0فعال میشوند

ترانس ممبران ( ،)GO:0046915( )FDR=1.2e-3فعالیت گزارشگر

 .)al. 2006فعالیت این مسیر در نهایت منجر به فعال شدن برخی

ترانس ممبران و غیره از جمله GOهای مشاهده شده میباشند که

ترانسپورترها خواهد شد .تنشهای محیطی باعث القای ورود یون

به لحاظ نسبت حضور افزایش معنیداری داشتند .در گروه

کلسیم از طریق مسیر آپوپالست یا منافذ دیگر به سیتوپالسم شده،

فرایندهای بیولوژیک ،متابولیسم تری گلیسریدها ()FDR=8.1e-3

که این کانالهای ورود کلسیم یک نوع حسگر برای درک تنش

()FDR=1.5e-2

میباشند .در نتیجه مسیر یونی تنش شوری مسیر  SOSکه وابسته

( )GO:0006814ارگانیزیشن دیواره سلولی ()FDR=1.5e-2

به کلسیم است فعال میشود .هدف این نوع مسیر انتقال یونهایی

( )GO:0071555و در نهایت در گروه اجزای سلولی ،بیشترین

است ،که کنترل هموستازی یونها تحت تنش شوری را بر عهده

تغییرات مربوط به مناطق خارج سلولی ()FDR=8.7e-4

دارند .تحقیقات متعددی نشان داده است که  SOS2 ،SOS1و

( )GO:0005576بود .تنش اکسیداسیونی یک از اثرات جانبی

 SOS3در یک مسیر عمومی در کنترل تنش شوری عمل میکنند.

تنش شوری بر روی گیاهان بوده که بهواسطه میزان باالی اسمز و

( and Rivandi et al. )2010( Que et al. )2002بیان کردند که

سمیت ناشی از یون سدیم ایجاد میشود و متعاقب آن منجر به

کینازهای  SOS2و  SOS3با یکدیگر اثر متقابل داشته و بهصورت

تولید مولکولهای اکسیژن فعال مانند هیدروژن پراکسید،

مستقیم و پشت سر هم فسفریله میشوند .فعال شدن  SOS2در

رادیکالهای هیدرواکسید و آنیونهای سوپراکسید میشود .تجزیه

اثر فسفریالسیون ترانسپورتر  SOS1را فعال میکند ،این ژن فعال

(،)GO:0006641

ترانسپورتر

یون

سدیم

( Nirmala et

+

کننده آنتیپورتر  Na+/Hروی غشای واکوئلی برای ورود یون
1

Biological process
Molecular functions
3
Cellular components
2

822

ژنتيک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /4زمستان 9316

4

Salt overlay signaling
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Calcium binding proteins
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سدیم به درون واکوئل و نیز مسئول خروج یون سدیم از طریق

تنش را از بین ببرند .آنزیمهای آنتی اکسیدان از غشاها در مقابل

غشای پالسمایی است .گروه ژنی دیگری که به شدت تحت تاثیر

اثرات مخرب  ROSکه در برابر تنشهای غیرزنده تولید میشوند،

تنش شوری قرار گرفتند ،مربوط به گروه آنتی اکسیدانها

محافظت نموده و موجب مقاومت و پایداری گیاهان در برابر

( )GO:0016209بود .تنش شوری مانند دیگر تنشهای محیطی

تنش شوری میشوند .کاتاالز آنزیمی است که بهطور مستقیم

باعث تجمع گونههای واکنشگر اکسیژن ( )ROSمانند سوپر

باعث تجزیه پراکسید هیدروژن میشود (

اکسید ،پراکسید هیدروژن و رادیکالهای هیدروکسیل در سلول و

 .)Pan et al. 2006نتایج آزمون معنیداری تعدادی از GOهای

آسیب رساندن به لیپیدهای غشا ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک

معنیدار در جدول شماره  1آورده شدهاست.

میشود .آنزیمهای آنتی اکسیدان مهمترین ترکیبات در سیستمهای

در مجموع در این تحقیق مشاهده شد که وقتی گیاه جو با تنش

جاروبگر گونههای فعال اکسیژن ( )ROSهستند و نخستین راه

شوری مواجه میشود مکانیسمهای مختلفی در آن فعال میشوند

مقابله با تنشهای اکسیداتیو میباشند .در گیاهان عالی سیستم

که طی آن ژنهای متعدد با عملکردهای متفاوت سعی در برقراری

جاروبگر گونههای واکنشگر اکسیژن ( )ROSاز آنزیمهای

تعادل در متابولیسم سلولی جهت بقا گیاه میکنند ،که با

آنتیاکسیدان نظیر کاتاالز ( ،)CATسوپر اکسید دیسموتاز (،)SOD

تمهای کامپیوتری قدرتمند
بهکارگیری نرمافزارهای دارای الگوری 

پلی فنول اکسیداز ( )PPOو آسکوربات پراکسیداز ( )APXتشکیل

شناسایی و مدلسازی شبکه تنظیمی بیان ژن در پاسخ به تنشها

شدهاند ،که میتوانند گونههای فعال اکسیژن تولید شده در شرایط

امکانپذیر میباشد.

;Notondo et al. 2004

جدول  -1نتاج تعدادی از تجزیههای  Gene Ontologyبا وبسایت  AgriGOدر سطح معنیداری .FDR<0.05
FDR

p-value

0.0000013
0.0000021
0.0000021
0.0000021
0.0000026
0.000003
0.0000083
0.000017
0.000066
0.0031
0.0035
0.0052
0.0058
0.0066
0.0066
0.0066
0.0073
0.0081
0.0081
0.0081
0.011
0.012
0.012
0.013
0.014
0.015
0.015
0.026
0.047

1/70E-09
1/10E-08
1/10E-08
1/10E-08
1/60E-08
2/30E-08
7/30E-08
1/80E-07
7/50E-07
6/70E-05
7/90E-05
0/00013
0/00015
0/00019
0/00018
0/00019
0/00023
1/20E-05
1/70E-05
1/50E-05
0/0004
6/80E-05
8/50E-05
0/00048
0/00057
0/00013
0/00013
0/0011
0/0021

Description
protein serine/threonine phosphatase activity
Anion exchanger activity
inorganic anion exchanger activity
anion:anion antiporter activity
phosphoprotein phosphatase activity
iron ion transmembrane transporter activity
phosphatase activity
antiporter activity
phosphoric ester hydrolase activity
transmembrane transporter activity
tetrapyrrole binding
O-acyltransferase activity
drug transmembrane transporter activity
CTP synthase activity
terpene synthase activity
sucrose alpha-glucosidase activity
alpha-glucosidase activity
triglyceride biosynthetic process
triglyceride metabolic process
cellular amino acid catabolic process
carbon-oxygen lyase activity
glycerol ether biosynthetic process
acylglycerol metabolic process
heme binding
iron ion binding
plant-type cell wall organization
sodium ion transport
transporter activity
diacylglycerol O-acyltransferase activity

Ontology

GO term

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
P
P
F
P
P
F
F
P
P
F
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شکل  -2بخشی از  pathwayترسیم شده در رابطه با تجزیه  Gene Ontologyبا استفاده از وبسایت  AgriGOدر سطح معنیداری .FDR<0.05

شکل  -3نمودار میلهای مربوط به بخش  Molecular Functionsبا استفاده از وبسایت  AgriGOدر سطح معنیداری  .FDR<0.05که در آن درصد ژنهای مشارکت
کنند در هر یک از گروههای  GOبر روی محور عمودی و عملکردهای بیولوژیکی هر یک از آنها بر روی محور افقی نمایش داده شدهاست.
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