ژنتيک نوين
دوره دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 9316
صفحه 627 - 649

بررسی میزان بیان  Pdu-miR477و  Pdu-miR398و ژنهای هدف
آنها تحت تنش سرما در بادام
Evaluation of the expression pattern of Pdu-miR398 and PdumiR477 and their gene targets on reproductive tissues of almond
in response to cold stress
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بادام ( )Prunus dulcis Mill.بهعنوان گياه خشکباری مهم جهت نمو جوانههای ميوه به سرمای
زمستان نياز دارد ولی يخ زدگی در آخر زمستان و ابتدای بهار منجر به صدمه به بافتهای زايشی
در اين گياه و در نتيجه کاهش ميزان باروری میشود .تنشهای غيرزيستی از جمله تنش سرما از
طريق تغيير الگوی بيان ژن نمو و توليد گياهان را تحت تاثير قرار میدهد .از آنجايیکه

واژههای کلیدی
بادام
تنش سرما
میکرو RNA
qPCR
5ʹRLM-RACE

miRNAها نقش مهمی در تنظيم پاسخ به تنش از طريق تاثير متقابل بر mRNAهای هدفشان دارند،
در اين مطالعه برای اولينبار بيان دو  miRNAبا توالی حفاظت شده در گياهان مختلف و مرتبط با
ايجاد تحمل به سرما Pdu-miR398b ،و  ،Pdu-miR477a-3pدر بادام بررسی شد .در اين تحقيق
بررسی بيان در بافتهای زايشی بساک و تخمدان بادام تحت تيمارهای سرمايی صفر و  -2درجه
سانتیگراد در رقم حساس به سرما  Sh12و ژنوتيپ متحمل به سرمای  Hصورت گرفت .بيان Pdu-

 miR398bو  Pdu-miR477a-3pتحت تيمار سرمايی  -2درجه سانتیگراد در بافتهای بساک و
تخمدان رقم حساس به سرما  Sh12افزايش بيان داشت ،در حالیکه آنها در بافت بساک ژنوتيپ
متحمل به سرما  Hکاهش بيان داشتند .ژنهای هدف miRNAهای موردنظر با ابزارهای
بيوانفورماتيکی پيشگويی شدند .يک همبستگی منفی بين  Pdu-miR398bو ژن هدف پيشبينی شده
آن  PduDUF1639در ژنوتيپ  Sh12تحت هر دو تيمار تنش سرمايی مشاهده شد .همچنين کاهش
بيان  Pdu-miR477a-3pدر ژنوتيپ متحمل به سرما با افزايش بيان ژنهای هدف پيشبينی شده
آن PduAAE7 ،و  ABC transporterهمراه بود .بيان متفاوت  Pdu-miR398bو Pdu-miR477a-3p

و ژنهای هدف پيشبينی شده آنها در رقمهای حساس و متحمل به سرمای بادام میتواند
بهعنوان دليلی بر دخيل بودن آنها در پاسخ به تنش سرما در اين گياه باشد.
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مقدمه

دارد ( .)Molassiotis and Fotopoulos 2011گیاهان از طریق

تنش سرما مشابه سایر تنشهای غیر زیستی گونههای گیاهی

مکانیسمهای اختصاصی که شامل تغییر بیان ژنها میباشد به تنش

زیادی را تهدید میکند و باعث محدودیت پراکندگی جغرافیایی

سرما پاسخ میدهند .نقش مهم microRNAها در پاسخ به

درختان و سایر گونههای گیاهی شده و رشد و عملکرد گیاهان را

تنشهای محیطی در مطالعات زیادی مشخص شدهاست (

بهطور معنیداری کاهش میدهد (

;Chinnusamy et al. 2007

 .)Barakat et al. 2012; Zhang et al. 2014یخبندان بهاره یکی از
مهمترین محدودیتهای محیطی در درختان میوه از جمله بادام
میباشد .در طول زمستان جوانهها در حال کمون و سخت هستند
اما با افزایش دما آنها متورم شده و به شکوفه تبدیل شده و در
نتیجه تحمل آنها به خسارت یخزدگی کاهش مییابد .این تنش
میتواند به درخت بادام  12تا  62درصد در مراحل مختلف
فنولوژیکی خسارت وارد کند ( .)Miranda et al. 2005بادام
گیاهی چندساله از زیرخانواده  ،Pronoidaeaخانواده  Rosaceaeو
جنس  Prunusمیباشد .بادام عمدتاً خودناسازگار ،دارای  19عدد
کروموزوم ( )2n=2x=16و یک ژنوم دیپلوئید کوچک در حدود
 122 Mbpمیباشد ( .)Rea 2007اهمیت اعضا این خانواده
بهخاطر ارزش غذایی باال و محصوالت صنعتی میباشد .یکی از
مشکالت عمده بادام کاری در کشور ،تولید نامنظم و غیرقابل
پیشبینی آن میباشد که بیشتر بهدلیل زودگلدهی ژنوتیپهای
بومی ،همزمان نبودن گلدهی ارقام مورد استفاده در باغات ،وجود
پدیده خودناسازگاری یا مصادف شدن گلدهی با سرمای بهاره
میباشد ( )Martínez-Gómez et al. 2007بهطوریکه حتی این
خسارت به میزان  92تا  122درصد تخمین زده شدهاست

(2013

.)Afshari and Parvane
پاسخ گیاهان به تنش وابسته به نوع بافت و یا اندام تحت تنش
است .پیچیدگی پاسخ گیاهان به تنش در سطح رونویسی برای
بافت یا سلول اختصاصی است و بستگی به نوع ،طول مدت و
همچنین سطح تنش محیطی دارد (.)Pinheiro and Chaves 2011
پاسخهای مولکولی گیاهان به تنشهای غیرزیستی شامل
برهمکنش و تداخل مسیرهای مولکولی مختلف است
( .)Takahashi et ali. 2004گونههای فعال اکسیژن و نیتروژن از
اولین پیامهای تولید شده در پاسخ به تنش هستند که پاسخ گیاهان
به تنشهای محیطی را تنظیم میکنند و مطالعات بسیاری بر روی
تاثیرات اکسیداتیو گونههای فعال اکسیژن در پاسخ به تنش وجود
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ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /4زمستان 9316

Li et

al. 2013; Kohli et al. 2014; Tian et al. 2014; Sun et al.
microRNA)2015ها ( )miRNAsگروهی از RNAهای کوچک

( ،)sRNAsتنظیمکنندههای زیستی در گیاهان هستند که در پاسخ
به تنشهای مختلف نقش دارند (.)Bej and Basak 2014
miRNAهای گیاهان RNAهای تنظیمکننده کوچک با طول 01
نوکلئوتید هستند که از رونوشتهای میکروRNAهای طویلتر
مشتق میشوند (miRNA .)Ding Zhou and Guan 2012ها بر
اساس توالی مکمل غیر کامل mRNAهای هدف خود را شناسایی
میکنند )RNA-induced silencing complex( RISC .حاوی
 miRNAیا  siRNAخاموشکنندگی ژنها را بعد از رونویسی
آنها با برش  mRNAیا سرکوب ترجمه آنها القا میکنند
( .)Sunkar et al. 2012تعداد زیادی از miRNAهای تنظیمشونده
با سرما با رهیافتهای کلونینگ ،بیوانفورماتیک و توالییابی با
توان باال در آرابیدوپسیس ( ،)Zhou et al. 2008سپیدار

( Chen et

 )Zhang et al. 2009( Brachypodium ،)al. 2012و برنج ( Lv et

 )al. 2010شناسایی شدهاند .اگرچه چندین  miRNAتشابهاتی در
میان گونهها نشان میدهند ( miR397و  miR169افزایش بیان
مییابند) ولی تفاوتهایی هم در تنظیم miRNAها مشاهده
شدهاست که پیشنهاد اختصاصی بودن آنها را در بین گونهها
میکند .در مورد ژنهای هدف miRNAهایی که در پاسخ به سرما
سطح بیان آنها تغییر میکند اطالعات کمی وجود دارد.

Cu/zn

 )superoxide dimutases( SODsژنهای هدف  mir398میباشند
که سطح بیان آنها با سرما و تنشهای اکسیداتیو در آرابیدوپسیس
کاهش مییابد (.)Sunkar et al. 2006
تحقیقات مختلفی miRNAهای پاسخدهنده به سرما را در
گونههای گیاهی مختلف مانند ،آرابیدوپسیس (

Sunkar and Zhu

 ،)2004; Liu et al. 2008چای ( ،)Zhang et al. 2014گوجه
فرنگی ( ،)Cao et al. 2014; Koca et al. 2015برنج (

Lv et al.

 ،)2010گندم ( ،)Tang et al. 2012هلو (،)Barakat et al. 2012
سپیدار ( )Lu et al. 2008و چمن جاوری ()Zhang et al. 2009
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معرفی کردهاند .در مطالعات مختلف در گیاهان گزارش شدهاست

صفر و  -0درجه سانتیگراد در بافتهای تخمدان و بساک بادام

که ،miR169 ،miR165/166 ،miR159/319 ،miR156/157

در دو ژنوتیپ دیرگل و نسبتا متحمل به سرما  Hو حساس به

 miR397،miR396 ،miR394 ،miR393 ،miR172و  miR398در

سرما  Sh12تهیه شده از مرکز تحقیقات نهال و بذر کرج در

پاسخ به تنش سرما افزایش بیان یافتهاند (.)Zhou et al. 2008

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده زیست

عالوه بر آن در مطالعه ( Chen et al. )2012برخی از miRNAها

فناوری دانشگاه شهرکرد انجام گرفت.

از قبیل miR475a,b ،miR156g-jو  miR476aتحت تنش سرما

نمونهبرداری در مرحله غنچه صورتی ( )popcorn stageاز

در سپیدار کاهش بیان نشان دادهاند .همچنین ( Lu et al. )2008با

درختان با طول عمر  9سال انجام گرفت ،بدین ترتیب که تعداد

انجام ریزآرایه نشان دادند که در گیاهان تنش داده شده با سرما

 0-5شاخه تقریبا مشابه با طول  02-02سانتیمتر انتخاب و

 Ptc-miR477a,bافزایش بیان نشان میدهد .با توجه به

براساس تکنیک شاخه بریده ،شاخههای یکساله از قسمتهای

گزارشهای مختلف موجود بهنظر میرسد خانوادههای سه

میانی درخت تهیه شد ( .)Imani et al. 2012شاخهها پس از

 miRNAشامل  MIR482 ،MIR477و  MIR3627در بین درختان

جداسازی از درخت در آب حاوی ساکارز  5درصد قرار گرفتند.

میوه و همچنین درخت مدل سپیدار خیلی حفاظت شده میباشند

نمونهبرداری بافتهای تخمدان و بساک از  12-10غنچه از یک

( )Solofoharivelo et al. 2014و معموال خانواده فاکتورهای

شاخه معین بهعنوان یک تکرار بیولوژیک انجام پذیرفت .بهمنظور

رونویسی را مورد هدف قرار میدهند .بدین ترتیب این

اعمال تنش ابتدا نمونهها را به مدت  1ساعت در دمای صفر

miRNAها را تنظیم کنندههای اصلی فرایندهایی مثل نمو گیاهان،

درجه سانتیگراد قرار داده و نمونهبرداری برای هر ژنوتیپ با سه

سیگنالهای هورمونی و پاسخ به تنش را تحت تاثیر خود قرار

تکرار انجام گرفت .سپس دما را به  -0درجه سانتیگراد کاهش

دادهاند (.)Axtell 2008

داده و به مدت دو ساعت نمونهها در این دما قرار گرفتند.

تاکنون گزارشی در رابطه با پاسخ miRNAهای بادام به تنش سرما

نمونهبرداری (دو تکرار بیولوژیک) از بافتهای تخمدان و بساک

بهخصوص در اندامهای زایشی نشدهاست ،در حالیکه تنش سرما

( 12-10عدد تخمدان و بساک در هر تکرار) در هر دو تیمار

میتواند بیشترین اثرات تخریبی را داشته باشد .اخیراً

صفر درجه سانتیگراد و دو ساعت  -0درجه سانتیگراد برای هر

( Mousavi et al. )2014تحقیقی را با استفاده از تکنولوژی

دو ژنوتیپ انجام شد .همچنین  12-10عدد بافتهای مادگی و

توالییابی  )RNA-Seq( RNAبهمنظور آشکارسازی پاسخهای

بساک از یک شاخه در هر تکرار بیولوژیک بهعنوان کنترل در

مولکولی در بافتهای تخمدان و بساک بادام در پاسخ به تنش

دمای  12درجه سانتیگراد برای هر ژنوتیپ نمونهبرداری شد .دما

سرما انجام دادهاند .هدف از مطالعه حاضر بررسی الگوی بیان

و نوع اعمال تنش بر اساس مطالعات پیشین بر روی درصد

 Pdu-miR398bو  Pdu-miR477a-3pو ژنهای هدف آنها تحت

خسارت بافت تخمدان بادام انتخاب شد ،به این ترتیب که

تیمارهای تنش سرما در ارقام حساس و متحمل در بافتهای

دماهای پایین تر از  -1درجه سانتیگراد منجر به قهوه ای شدن

زایشی تخمدان و بساک در گیاه بادام با روش  qPCRو نیز

تعداد بسیاری از بافتهای تخمدان میشود (

بررسی محل برش ژن هدف  Pdu-miR477a-3pبا روش

 )Mohammadkhani 2011; Imani et al. 2012و بنابراین دماهای

5′RLM-RACE5′

کمتر از  -1درجه سانتیگراد برای بررسی مولکولی بافت تخمدان

(

Mediated-Rapid

Ligase

RNA

 )Amplification of CDNA Endsمیباشد.

Imani and

(بهعلت صدمه به این بافت) مناسب نمیباشد .نمونهها در یخچال
 -۰2درجه سانتیگراد تا زمان استخراج  RNAنگهداری شدند.
با توجه به در دست نبودن توالی کامل ژنوم بادام ،در این تحقیق

مواد و روشها
بهمنظور بررسی میزان بیان  Pdu-miR398bو

Pdu-miR477a-3p

و ژنهای هدف آنها این آزمایش در دو سطح تنش سرما شامل

از نتایج توالی یابی RNAهای بادام انجام گرفته توسط
( Mousavi et al. )2014و همچنین از دادههای حاصل از آنالیز
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توالییابی RNAهای کوچک در مطالعه ( Karimi et al. )2016با

بررسی بیان  miRNAبا روش  stem–loop RT–PCRبر اساس

نمونههای گیاهی مشابه و شرایط تنش مشابه استفاده شد.

روش ( Chen et al. )2005و ( Varkonyi et al. )2007انجام

( karimi et al. )2016با توالییابی microRNAهای بافت بساک و

گرفت.

تخمدان بادام تحت تنش سرما برخی miRNAهای پاسخ دهنده

جهت بررسی بیان miRNAها و ژنهای هدف آنها سه مرحله

به تنش سرما از جمله  Pdu-miR398bو  Pdu-miR477a-3pرا

بهترتیب سنتز  ،cDNAبررسی محصول توسط  End point PCRو

qPCR

بهمنظور تایید و همچنین بررسی تغییرات بروز آنها تحت تنش

گزارش نمودند که تایید آنها در این تحقیق با روش
صورت گرفت.

سرما واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی (

طراحی آغازگر برای بررسی بیان  miRNAتوسط نرمافزار

 )PCRانجام شد.

 miRNA Primer Designerو بررسی بیان ژن هدف توسط

واکنش  PCRدر زمان واقعی با استفاده از مخلوط واکنش

نرمافزار  Primer3انجام گرفت .همچنین طراحی آغازگر برای

( ،)Cat. #RR820Aحاوی  SYBR Greenو آغازگر اختصاصی

انجام  5′RLM-RACEبا نرمافزار  primer3انجام گرفت .آداپتور

برای هر ژن و آغازگر رفت اختصاصی  miRNAو آغازگر

5′-RACE-

برگشت  universalانجام شد .این واکنش با سه تکرار تکنیکی

FirstChoice®RLM-

برای هر نمونهی  miRNAو ژن هدف و دو تکرار بیولوژیک

برای انجام  5′RLM-RACEو توالی آغازگرهای
 Outerو  5′-RACE-Innerبر اساس کیت

انجام شد .همچنین از ژن خانگی ( 18S rRNA

 RACEطراحی گردید (جدول .)1
استخراج  RNAکل و بررسی کیفیت  RNAبه روش

Real-Time

Takara

Mallory et al.

 )2004و  )Guo et al. 2009( PdAct1بهعنوان کنترل داخلی در

Rubio-Piña

نرمالسازی نتایج  qPCRاستفاده شد.

) and Zapata-Pérez (2011انجام شد .کمیت و کیفیت  RNAاز
طریق اسپکتروفتومتر و ژل آگارز یک درصد بررسی گردید.

جدول  -1لیست آغازگرهای طراحی شده برای بررسی بیان  ،miRNAژن هدف و محل برش دقیق ژن هدف از طریق روش 5′RLM-RACE
توالی ʹ5ʹ→3

نام آغازگر-آداپتور
Pdu-T477a-3p-1-F

Pdu-T477a-3p-1-R

Pdu-T477a-3p-2-F

Pdu-T477a-3p -2-R

TM

نام آغازگر-آداپتور

GCC TGA AGA CCA ACA AAA CCA

95/4

Pdu-miR398b-RT

TAG CTG GGG TGC AAC TAA CAG

91/3

Pdu-miR398b –F

CCT CCA CCC TCT GTT CTC CT

92/9

78/1 GTC GTA TCC AGT GCA GGG TCC GAG GTA Pdu-miR477a-3p-RT
TTC GCA CTG GAT ACG ACC GTC CC

AGT CCC ACT CAG GCT TCC AA

96/9

95/9 GCG GCG GTT GGG GGC TCT TTT G

Pdu-miR477a-3p F

Universal_reverse

96/99 GTC GTT GGA CTT CTG GTA GCA A Pdu-T477a-3p
RACE Outer
Pdu-T477a-3p
RACE Inner

Pdu-miR398b -F
GAG ATG AAC TCC TGC TCT CAT

96/19

CGA ATG ATA GAG TTG CCG GGA Pdu-T477a-3p
RACE Forward

96/47

5'-RACE-Outer
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Pdu-miR398b -R

97/9 CAT GGC TAC ATG CTG ACA GCC TA
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5'-RACE-Inner

TM

78/1 GTC GTA TCC AGT GCA GGG TCC GAG GTA
TTC GCA CTG GAT ACG ACC AGG GG
95/2 GCG GCG CGT GTT CTC AGG TCG

94/9 ATC CAG TGC AGG GTC CGA GG

96/9 ACG TCC CGT GGA AGC AAT AG

96/9 GAT AAG GAC CCG GCC AAT CA
TCA CGC GGA TCC ACA GCC TAC TGA TGA
72/9 GTC GAT G
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 cDNAسنتز شده به نسبت  1به  0رقیقق شقد ،سقپس در واکقنش
 PCRدر زمان واقعی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج آنقالیز
در زمان واقعی یا  )cycling threshold( Ctتوسط

PCR

نزدیک بادام و گیاه مدل در خانواده  ،Rosaceaeتعداد 111
miRNAهای حفاظت شده شناسایی شد که شش

microRNA

نرمافزارRotor-

حفاظت شده (،Pdu-miR394b ،Pdu-miR166d ،Pdu-miR162

 Gene Q Series Softwareبقهدسقت آمقد .مقایسقه نتقایج بقا ژن

 Pdu-miR7122a-3p ،Pdu-miR398bو )Pdu-miR477a-3p

(Livak and )2001

بروز متفاوتی را تحت تنش سرما نشان دادند و  E-valueبرابر یک

 )2-ΔΔct( Schmittgenانجام شد .برای مقایسه  Ctنمونقه کنتقرل و

داشتند ( .)Karimi et al. 2016در این مطالعه به بررسی الگوی

تنش از  student t testبا در نظر گقرفتن حقداقل سقطح معنقیدار

بیان  Pdu-miR398bو  Pdu-miR477a-3pو همچنین تنظیم ژن

 2/25استفاده شد.

هدف آنها در بافتهای زایشی بادام در دو رقم متحمل به سرما

جهت بررسی محل دقیق برش  miRNAدر توالی ژن هدف از

 Hو حساس به سرما  Sh12پرداخته شد.

طریق روش  5′RLM-RACEاستفاده شد .مراحل آزمایش در

بهمنظور آشکارسازی پاسخ مولکولی بافتهای تخمدان و بساک

بررسی محل دقیق برش  miRNAدر توالی ژن هدف شامل الحاق

بادام در پاسخ به تنش سرما از دادههای  RNAseqحاصل از

آداپتور ،سنتز  ،cDNAانجام  PCRآشیانهای ،خالصسازی

مطالعه ( Mousavi et al. )2014استفاده شد .دادههای خام

محصول  ،PCRکلونسازی ،استخراج پالسمید و توالییابی

ترنسکریپتوم در آرشیو توالیهای خوانش ( )SRAدر  NCBIقرار

کنترل  18srRNAو اکتین ،با استفاده از روش

نمونهها میباشد ( .)Thiebaut et al. 2012به  0میکروگرم

RNA

داده شدهاست و با شماره  SRP041269قابل دسترس میباشد.

استخراج شده از بافت تخمدان بادام رقم  Hاز تیمار تحت تنش

از آنجاییکه miRNAهای گیاهی اهداف خود را از طریق اتصال

سرما صفر درجه سانتیگراد  5′RACE DNAآداپتور

نزدیک جفتبازهای مشابه تشخیص میدهند ،جستجوی

الیگونوکلئوتیدی به کمک  T4-RNAلیگاز متصل شد .از

محاسباتی شباهت توالی ژن هدف و  miRNAمیتواند برای

PCR

پیشبینی رابطه  miRNAو ژن هدف استفاده شوند .با استفاده از

آشیانهای برای تکثیر قطعات حاصل از سنتز  cDNAحاوی محل

توالی miRNAها و کانتیگهای حاصل از  RNASeqبادام در

برش انجام گرفت PCR .اول با استفاده از آغازگر خارجی

مطالعه ) ،Mousavi et al. (2014پیشبینی ژنهای هدف از طریق

آغازگرهای نهتایی تصادفی برای سنتز  cDNAاستفاده شد.

 5ʹRACEو یک آغازگر خارجی اختصاصی ژن انجام گرفت.

وب

 PCRدوم با استفاده از واکنش  PCRاولیه بهعنوان الگو ،آغازگر

( )http://plantgrn.noble.org/psRNATargetانجام شد .عمل

داخلی  5ʹRACEو یک آغازگر داخلی اختصاصی ژن انجام

شناسایی توالیهای پیشبینی شده از طریق تشابه توالی موردنظر با

PCR

توالی  DNAو یا توالی پروتئین شناخته شده در بانکهای

گرفت ( .)Thiebaut et al. 2012سپس محصول

سایت

Plant

sRNATarget

خالصسازی شد .همچنین قطعات حاصل در وکتور کلون شده

اطالعاتی بر پایه الگوریتم  BLASTNانجام شد.

سپس استخراج پالسمید انجام گرفت .هردو محصول حاصل از

با توجه به در دست بودن دادههای ( RNA-Seq

خالصسازی محصول  PCRو استخراج پالسمید توالییابی شد.

 ،)2014برای هر  microRNAهویت ژنها تعیین شد (جدول

پس از توالییابی انتهای برشی توالییابی شده بر روی ژن هدف

توالی ژنها و miRNAهای بهدست آمده از طریق سایت

نقشهگذاری شد و محل دقیق برش مشخص شد.

 psRNATargetمورد بررسی قرار گرفت (.)Dai and Zhao 2011

Mousavi et al.
.) 0

بهمنظور بررسی بیشتر رابطه بین  Pdu-miR398bو ژن هدف آن
نتایج و بحث

( ،)pduDUF1639مقایسه بیان آنها در بین ژنوتیپهای بادام

پس از بررسی در پایگاه اطالعاتی  miRBaseو بالست در مقابل

تحت تنش سرما از طریق  PCRدر زمان واقعی صورت گرفت.

توالی microRNAهای شناخته شده هلو بهعنوان خویشاوند

Pdu-miR398b ،Sh12

در ژنوتیپ دیرگل حساس به سرما

افزایش بیان در دو بافت بساک و تخمدان تحت تنش سرمایی -0
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درجه سانتیگراد را نشان داد (شکل  .)1همچنین این افزایش بیان

تخمدان تحت تیمار صفر و  -0درجه سانتیگراد به ترتیب به

در بافت تخمدان ژنوتیپ دیرگل متحمل به سرما  Hتحت تیمار

مدت سه و دو ساعت مشاهده گردید .در مقابل افزایش بیان

سرمایی صفر و  -0درجه سانتیگراد نیز دیده شد .در تنش -0

معنیدار (در سطح  5درصد) این ژن پس از سه ساعت تیمار

درجه سانتیگراد افزایش بیان معنیدار این ( miRNAدر سطح 5

صفر درجه سانتیگراد در بافت تخمدان ژنوتیپ دیرگل متحمل به

درصد) در بافت تخمدان ژنوتیپ  )0/01 FC( Sh12و همچنین

سرما  Hمشاهده شد .همچنین نتایج آزمون همبستگی بین کل

ژنوتیپ  )5/01 FC( Hپس از سه ساعت تیمار صفر درجه

دادههای بیان  Pdu-miR398bو ژن هدف  pduDUF1639در

سانتیگراد مشاهده شد .میزان بیان  Pdu-miR398bدر بافت بساک

ژنوتیپ  Sh12تحت هر دو تیمار تنش سرمایی همبستگی منفی

ژنوتیپ دیرگل متحمل به سرما  Hدر سطح تنش سرمایی -0

( )-2/01را نشان داد ،که میتواند گویای تنظیم منفی

درجه سانتیگراد کاهش بیان ( )-2/15 FCنشان داد که با کاهش

 pduDUF1639از طریق  Pdu-miR398bدر این ژنوتیپ باشد.

Karimi

یکی از دالیلی که چنین ارتباط منفی در ژنوتیپ  Hمشاهده نشد

( et al. )2016مطابقت دارد و همچنین افزایش بیان ژن هدف

میتواند تاخیری باشد که در پاسخ به این تنش وجود دارد .دلیل

پیشبینی شده آن  pduDUF1639در تحقیق حاضر در مطابقت با

دیگری که میتوان ذکر نمود این است که کاهش بیان ژنهای

بیان آن در دادههای  NGSکتابخانه تنش  HSAدر مطالعه

دادههای کتابخانه تنش  HSAدر مطالعه

1

0

(Mousavi et al. )2014

دیگری مانند CSD1 ،و  CSD2که برای این  miRNAپیشبینی

میباشد .تغییرات بیان ژن هدف پیش بینی شده  Pdu-miR398bیا

شدهاند و احتماال پاسخدهنده به سرما در ژنوتیپ  Hباشند دخیل

 pduDUF1639تاکنون گزارش نشدهاست و برای اولین بار در

باشند نه

مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفت .در ژنوتیپ  Sh12کاهش

.pduDUF1639
1

Cytosolic copper, zinc superoxide dismutase1
2
Chloroplastic copper, zinc superoxide dismutase2

بیان معنیدار (در سطح یک درصد)  pduDUF1639در بافت

جدول -0ژنهای هدف پیشبینی شده  Pdu-miR398bو  Pdu-miR477a-3pاستخراج شده از سایت NCBI
miRNA

( miRNA )5ʹ→ 1′توالی

ژن هدف پیشبینی شده

Accession number

Pdu-miR398b

CGUGUUCUCAGGUCGCCCCUG

(Protein of unknown function (DUF1639

XP-008220439.1

Pdu-miR477a-3p

UUGGGGGCUCUUUUGGGACG

Acetate/butyrate-CoA ligase AAE7, peroxisomal
)(AAE7
)ABC transporter C family member 8-like(ABCC

XP-008223306.1
XP-008228319.1

شکل -1مقایسه بیان  Pdu-miR398bو ژن هدف آن  PduDUF1639در دو سطح تنش صفر و  -0°Cدر دو ژنوتیپ  Sh12و  Hدر بافت بساک بادام ( )aو بافت
تخمدان ()b
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 miR398یکی از microRNAهای مهم است که در پاسخ به تنش

میدهند و پاسخ miRNAها به تنشهای غیرزیستی بسیار پویا

اکسیداتیو و همئوستازی مس نقش دارد و اولین  miRNAگزارش

است Jia et al. )2009( .ثابت کردند که تنظیم  miR398در پاسخ

شدهاست که در تنش اکسیداتیو با کاهش بیان نقش تنظیمی خود

به  ABAو تنش شوری در گیاهان پویا است .در درخت سپیدار،

را ایفا میکند ( .)Axtell 2008گزارش شدهاست که  miR398bدر

 miR398ابتدا تحت تیمار  0-1ساعت  ABAیا تنش شوری القا

پاسخ به تنش سرما نیز نقش دارد (.)Jagadeeswaran et al. 2009

میشود و پس از  0۰ساعت سرکوب شده و نهایتاً در طول

این  miRNAدر تنشهای زیستی و غیرزیستی درگیر است و با

تنشهای بیشتر از  10ساعت دوباره تجمع پیدا میکند .در مقابل

تنظیم میزان اکسیژن آزاد درون سلولی نقش خود را اعمال میکند.

تنظیم پویای  miR398در آرابیدوپسیس وجود ندارد و

 miR398یک میکرو  RNAحفاظت شدهاست که در

بهصورت یکنواخت در طول تنش سرکوب میشود .بیان ژن

آرابیدوپسیس با  1مکان ژنی

 MIR398b ،MIR398aوMIR398c

miR398

هدف  SOD( miR398یا  )CSDکامال همبستگی معکوس با سطح

کد میشود .توالی  MIR398bو  MIR398cیکسان است ولی

 miR398دارد miR398 .در تنشهای اکسیداتیو ،شوری ،اسید

 MIR398aدر یک نوکلئوتید در قسمت ʹ 1با آنها تفاوت میکند

آبسیسیک ،استفاده از ساکارز و تغییر دماهای شدید متفاوت باعث

miR398a

( Dugas and Bartel

( .)Sunkar and Zhu 2004بیان  miR398b/cبیشتر از

یک تغییر فوری در سطحهای  CSDمیشود

میباشد که باعث اثر تنظیمکنندگی قویتر آنها میشود

 .)Yu et al. 2012; Lee et al. 2010; 2008بیان زیاد  CSDگیاهان

( miR398 .)Juszczak and Baier 2012حداقل چهار  mRNAرا

را از تنشهای اکسیداتیو حفاظت میکند و تحمل نسبت به تنش

در آرابیدوپسیس مورد هدف قرار میدهد )1( :مس/روی

یخزدگی را در گیاهان تراریخته افزایش میدهد (

سوپراکسایددیسموتاز1سیتوزولی

(،)CSD1

()0

CSD2

Sunkar et al.

 .)2006مکانیسم اصلی مسیر  CSD-miR398در تحمل نسبت به

کلروپالستی )1( ،یک زیر واحد میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز

یخزدگی است ولی هنوز کامالً شناسایی نشدهاست (

 COX5b1,2-4 ،cو ( )0چپرون مس برای سوپراکساید دیسموتاز

 )superoxide dimutases( Cu/zn SODs .)2013ژنهای هدف

( )CCS1که کوفاکتور مس را به آنها ( 0 ،1و  )1تحویل میدهد

 mir398میباشند که سطح بیان آنها با سرما و تنشهای

( miR398 .)Jia et al. 2009; Jagadeeswaran et al. 2009دو ژن

اکسیداتیو در آرابیدوپسیس کاهش مییابد (.)Sunkar et al. 2006

کدکننده سوپراکسیددیسموتاز مس CSD1،و  CSD2را تنظیم

در مطالعات انجام شده روی  miR398تحت تنش خشکی

منفی میکند .آنزیم  CSDدارای مس بهعنوان کوفاکتور است.

( Sunkar et al. )2012افزیش بیان  miR398را در یونجه ،گندم

هنگامیکه میزان اکسیژن آزاد درون سلولی افزایش مییابد با

وحشی و سپیدار گزارش کردند ،آنها بیان داشتند که این افزایش

کاهش بیان  miR398بیان ژنهای کدکننده سوپراکسیددیسموتازها

بیان در برگ بسیار بیشتر از ریشه است smRNAs .پاسخدهنده

افزایش یافته و مانع از صدمه دیدن گیاه توسط اکسیژن آزاد

به دما بهطور عمده در شرایط تنش دمایی شناسایی شدهاند.

میشود .در نتیجه  miR398در پاسخ به تنش نقش دارد و به تنش

گلدهی اولین صفتی میباشد که با تغییرات شدید دما متاثر

اکسیداتیو پاسخ میدهد miR398 .توسط فقدان و کمبود مس نیز

میشود .مطالعات مقایسهای نشان داده است که ،miR156

القا میشود و همئوستازی مس را از طریق قطعه قطعه کردن

 miR172 ،miR169و  miR398میکرو RNAهای پاسخدهنده به

miR398

تنشهای سرما هستند ( .)Lv et al. 2010در مطالعه

بستگی به شرایط فیزیولوژیکی گیاه دارد .کاهش بیان  miR398در

( Esmaili et al. )2015بروز  miR398در هلو ،طی دو سطح تنش

پاسخ به تنش اکسیداتیو جهت کاهش سطح  ROSاتفاق میافتد و

خشکی افزایش قابل توجهی داشته است ،همچنین در بادام و

 CDSI mRNAنگهداری میکند .افزایش یا کاهش بیان

افزایش بیان آن جهت حفظ مس روی میدهد (

Chen et al.

GN

Sunkar et al.

افزایش بیان آن طی تنش مالیم (بیش از  10ساعت) مشاهده شد.

 .)2012مطالعات مختلف نشان دادند که تعدادی از miRNAها

( Jia et al. )2009نیز در مطالعه خود بر گونه درختی سپیدار

تحت شرایط تنش هم افزایش بیان و هم کاهش بیان نشان

افزایش بیان  miR398را در طول تنشهای بیش از  10ساعت
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GN

اکثر DUFها مشخص نشدهاست ولی در مطالعات مختلف برخی

گزارش کردند .با افزایش مدت زمان تنش خشکی ،بادام و

که جز گیاهان متحمل به خشکی بهشمار میروند برای سازش با

اثرات فیزیولوژیک مانند تحمل به تنشهای غیرزیستی به آنها

شرایط تنش ،کاهش بیان  miR398را نشان دادند .به دلیل افزایش

نسبت داده میشود که در این رابطه حفاظت شدگی بسیاری از

مدت زمان تنش خشکی این گیاهان برای سازش با شرایط

DUF1ها نیز می تواند بر نقش مهم زیستی آنها اشاره داشته باشد.

محیطی موجود و مبارزه با  ROSبروز  miR398را کاهش دادند.

اعتقاد بر این است که DUFها یا پروتئینهای با عملکرد

( Zhou et al. )2008نشان دادند در آرابیدوپسیس تحت تنش

نامشخص تنها در شرایط خاصی مورد نیاز هستند

( Häuser et al.

سرما برخی miRNAها افزایش بیان نشان میدهند درحالیکه

 )2012که از این شرایط خاص میتوان به تنشهای غیرزیستی

 miR398بهصورت مالیم و گذرا افزایش بیان نشان داد.

مختلف از جمله تنش سرما اشاره کرد.

(Mawlong et al. )2016

( Sunkar and Zhu )2004با آنالیز توالییابی با توان باال کتابخانه

نشان دادند یک  DUFبا نام  ESK1بهعنوان یک تنظیم کننده منفی

 small RNAتیمارشده با تنش سرما نشان داد که  miR398تحت

سرماسازگاری عمل میکند .جهش در پروتئین

ESKIMO 1،DUF

تنش سرما کاهش بیان نشان میدهد .در مطالعه حاضر افزایش

باعث افزایش تحمل به یخزدگی در آرابیدوپسیس میشود که

بیان مالیم  Pdu-miR398bتحت هر دو تیمار تنش سرمایی در هر

اهمیت آنها در پاسخ به تنش را نشان میدهد .در مطالعه حاضر

دو بافت بساک و تخمدان در ژنوتیپ حساس به سرما  Sh12بادام

القاء بیان  PduDUF1639در رقم متحمل به سرما  Hدر بافت

با نتایج ( Zhou et al. )2008مطابقت دارد ولی در تضاد با نتایج

بساک و تحت تیمار دمایی  -0درجه سانتیگراد در تطابق با

( Sunkar and Zhu )2004میباشد .از طرف دیگر در ژنوتیپ

مطالعه ( Mawlong et al. )2016میباشدBischoff et al. )2010( .

متحمل به سرما  Hکاهش بیان  Pdu-miR39bبا نتایج

گزارش کردند یک پروتئین  DUFدیگر بهنام  TBLدر سنتز و

miR398

جابجایی سلولز دیواره ثانویه ،احتماال با تحت تاثیر قرار دادن

در میان مطالعات مختلف ممکن است بهخاطر تفاوت در گونه،

وضعیت استریفیکاسیون پلیمرهای پکتینی و پایداری غشاء که

ژنوتیپ (رقم) ،دوره و مدت تنش سرما در مطالعات مختلف باشد

جایگاه اولیه تاثیر تنشهای غیر زیستی سلول میباشد درگیر در

( .)Zeng et al. 2010پاسخ وابسته به ژنوتیپ miRNAها به

تحمل به تنش میباشد .با توجه به این یافتهها و القاء بیان

تنشهای غیرزیستی فقط در بین گونههای مختلف متفاوت نیست

معنیدار  Pdu-miR398bو کاهش بیان معنیدار ژن هدف آن

بلکه در میان ژنوتیپهای مختلف یک گونه نیز متنوع است

 PduDUF1639در رقم حساس به سرما  Sh12و تحت تنش

Sh12

سرمایی  -0درجه سانتیگراد نشان داد که  PduDUF1639احتماال

و ژنوتیپ متحمل به سرما  Hاین تفاوت دیده میشود .با کاهش

در مکانیسمی مشابه با  TBLدر مطالعه

(Bischoff et al. )2010

بیان  Pdu-miR398bدر ژنوتیپ  Hکه متحمل به سرما است

عمل نموده و اثر تنظیمی منفی  Pdu-miR398bباعث کاهش بیان

احتماال این کاهش بیان در افزایش تحمل به سرما دخالت داشته

 PduDUF1639و در نتیحه ناپایداری غشا و افزایش حساسیت به

است و همچنین ممکن است افزایش بیان این  miRNAدر

سرما شود.

ژنوتیپ  Sh12در حساسیت این ژنوتیپ به سرما نقش داشته

بهمنظور بررسی میزان بیان  Pdu-miR477a-3pو رابطه آن با

باشد .بهخوبی شناخته شده است که ژنوتیپ یک گونه گیاهی

ژنهای هدف آن ( pduAAE7و  ،)pduABCC-MRPمقایسه بیان

ممکن است در ظرفیت پاسخ به تنش غیرزیستی متفاوت باشد.

آنها در بین ژنوتیپهای بادام تحت تنش سرما از طریق  PCRدر

تنظیم ژن وابسته به  miRNAممکن است به این تفاوت کمک

زمان واقعی صورت گرفت (شکل  .)0در ژنوتیپ دیرگل حساس

کند (.)Zhang 2015

به سرما  ،Sh12کاهش بیان غیر معنیدار  Pdu-miR477a-3pدر

( Sunkar and Zhu )2004مطابقت دارد .تفاوت در بیان

همانطوریکه در این مطالعه بین ژنوتیپ حساس به سرما

تغییرات بیان ژن هدف پیش بینی شده برای  Pdu-miR398bبه نام
 pduDUF1639تاکنون گزارش نشدهاست .گرچه مکانیسم عمل
634
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Domain of unknown function

1

بررسی ميزان بيان  Pdu-miR477و ... Pdu-miR398

ربیعی و همکاران

(FC

دو بافت بساک و تخمدان تحت تنش سرمایی صفر درجه

این سطح تنش کاهش بیان معنیدار (در سطح  5درصد)

سانتیگراد به مدت سه ساعت را مشاهده شد .همچنین این

 )-1/۰0نشان داد .در مقایسه با مرحله ابتدایی تنش سرما ،میزان

کاهش بیان در بافت بساک ژنوتیپ دیرگل متحمل به سرما  Hنیز

افزایش بیان باالتر  Pdu-miR477a-3pدر ژنوتیپ حساس به سرما

دیده شد .در حالیکه در ادامه تنش پس از دو ساعت تیمار در

پس از دو ساعت تیمار  -0درجه سانتیگراد مشاهده شد .پس با

دمای  -0درجه سانتیگراد افزایش بیان معنیدار این ( miRNAدر

کاهش بیان  Pdu-miR477a-3pدر ژنوتیپ  Hکه متحمل به سرما

سطح یک درصد) در بافت بساک ژنوتیپ  )0/11 FC( Sh12و

بوده میتوان پیشنهاد کرد که این کاهش بیان در افزایش تحمل به

افزایش بیان غیر معنیدار این  miRNAدر بافت تخمدان هر دو

سرما دخالت داشته است و افزایش بیان این

ژنوتیپ دیرگل متحمل و حساس به سرما (بهترتیب 1/11 FC،و

در ژنوتیپ  Sh12در حساسیت این ژنوتیپ به سرما دخالت دارد.

Pdu-miR477a-3p

 )5/1مشاهده شد .بافت بساک ژنوتیپ دیرگل متحمل به سرما در

شکل -0مقایسه بیان  Pdu-miR477a-3pو ژن هدف آن  PduAAE7در دو سطح تنش صفر و  -0 °Cدر دو ژنوتیپ  Sh12و  Hدر بافت بساک بادام ( )aو بافت
تخمدان ()b

شکل -1مقایسه بیان  Pdu-miR477a-3pو ژن هدف آن  PduABCC -MRPدر دو سطح تنش صفر و  -0 °Cدر دو ژنوتیپ  Sh12و  Hدر بافت بساک بادام ( )aو
بافت تخمدان ()b
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بررسی ميزان بيان  Pdu-miR477و ... Pdu-miR398

بهنظر میرسد خانوادههای سه  miRNAشامل

ربیعی و همکاران

MIR482 ،MIR477

یک منبع اصلی نیتروژن در گیاهان ،بهعنوان یک واسطه عمل

و  MIR3627در بین درختان میوه و همچنین درخت مدل سپیدار

میکند که در همگذاری کربن-نیتروژن برای رشد گیاهان و تکامل

خیلی حفاظت شده باشند)Solofoharivelo et al. 2014( .

آنها مشارکت دارد .برای تامین گلوتامین بهمیزان کافی ،سلولهای

( Lu et al. )2008بر اساس نتایج میکرواری 16 ،عدد

miRNA

گیاهی از گلوتامین سنتتازها ( )GSاستفاده میکنند که شامل

پاسخدهنده به تنش سرما در سپیدار که از  10خانواده

miRNA

سیتوزولی و  GS2پالستیدی میباشد Ji )2011( .نشان داد که

Sunkar and Zhu

 GS1نسبت به استرسهای محیطی مختلف پاسخ میدهد و

( )2004نیز در گیاه سپیدار در تنش سرما  miR168a,bو

همچنین در هومئوستاز گلوتامین دخیل است .بهعنوان مثال،

 miR477a,bافزایش بیان در حالیکه  miR475a,b ،miR156g-jو

فعالیت  GS1در گوجهفرنگی پس از مواجهه با مقادیر مختلف

 miR476aکاهش بیان نشان دادند که با نتایج مطالعه حاضر در

 NaClافزایش مییابد ( .)Debouba et al. 2006بررسی پروتئینها

ژنوتیپ  Sh12و همچنین در ژنوتیپ  Hبادام در بافت تخمدان

با ژل الکتروفورز دوبعدی نشان داد که  GS1در پاسخ به تیمار

Pdu-

سرما تجمع مییابد ( .)Kwon et al. 2007با توجه به این یافتهها

 miR477a-3pیا  pduAAE7در ژنوتیپ  Sh12عدم تغییر بیان

و القای  pduAAE7تحت تنش سرما در این مطالعه ،چنین

معنیدار در بافت تخمدان و همچنین در بافت بساک ژنوتیپ

برداشت میشود که  Pdu-miR477a-3pبا نقش تنظیمی روی

دیرگل متحمل به سرما  Hتحت تنش سرمایی تیمار  -0درجه

 pduAAE7از کاهش  Glnکه برای رشد و نمو ضروری است

سانتیگراد به مدت دو ساعت نشان داد .در مقابل کاهش بیان

جلوگیری میکند و باعث تحمل در رقم متحمل به سرما

معنیدار (بهترتیب در سطوح  5و  1درصد) این ژن پس از سه

میگردد .از طرف دیگر در رقم حساس به سرما القاء بیان

ساعت تیمار صفر درجه سانتیگراد در دو بافت بساک و تخمدان

 miR477a-3pباعث کاهش میزان بیان ژن هدف و در نتیجه

مشاهده شد .همچنین این کاهش بیان در بافت تخمدان ژنوتیپ

کاهش در سطوح متابولیتهای اولیه گردیده و حساسیت به سرما

 Hتحت تیمار سرمایی مشابه دیده شد .بررسی روند تغییرات

افزایش مییابد.

 Pdu-miR477a-3pو ژن هدف  pduAAE7آن تحت تیمارهای

ژن هدف دیگر

سرمایی رابطه معکوس آنها را نشان میدهد .همچنین نتایج

 member 8-likeمیباشد که منطقه پروتئینهای مقاومت چند

آزمون همبستگی بین کل دادههای بیان  Pdu-miR477a-3pو ژن

دارویی (  )PduABCC-MRPرا کد میکند که افزایش بیان

هدف  pduAAE7در هر دو ژنوتیپ و تحت هر دو تیمار تنش

معنیداری (در سطح  5درصد) در بافت بساک و تخمدان پس از

سرمایی همبستگی منفی ( )-2/51را نشان داد ،که میتواند گویای

سه ساعت تیمار سرمایی صفر درجه سانتیگراد (بهترتیب

تنظیم منفی  pduAAE7از طریق  Pdu-miR477a-3pدر این

 05۰2و  )9/11 FCو همچنین افزایش بیان معنیداری (در سطح

منشا میگیرند شناسایی کردند .در مطالعه

تحت تنش  -0درجه سانتیگراد مطابقت دارد .ژن هدف

GS1

H

Pdu-

ABC transporter C family ،Pdu-miR477a-3p

FC

ژنوتیپها باشد.

یک درصد) پس از دو ساعت تیمار -0درجه سانتیگراد

ژن  AAE7بهطور اختصاصی برخی سوبستراهای با زنجیره کوتاه

 )1/۰9در بافت تخمدان ژنوتیپ متحمل به سرما  Hنشان داد .در

و متوسط را فعال میکند ( .)Shockey et al. 2003در مطالعهای

مقابل کاهش بیان معنیدار (در سطح یک درصد) این ژن پس از

 AAE7در مقادیر باال در بافتهای ریشه ،ساقه ،برگ و گل بیان

سه ساعت تیمار سرمایی صفر درجه سانتیگراد ()-12۰/06 FC

ACN1

و همچنین کاهش بیان معنیدار (در سطح  5درصد) پس از دو

( )acetate non-utilizing 1منجر به کاهش تقریبا  52درصدی در

ساعت تیمار -0درجه سانتیگراد ( )-02/96 FCدر بافت تخمدان

کربن  11نشانهگذاری شده گلوتامین که یک منبع اصلی کربن در

در ژنوتیپ حساس به سرما  Sh12مشاهده شد .در بافت بساک

جوانهها است میشود ،و منجر به کاهش چشمگیری در سطوح

1

شدهاست ( .)Shockey et al. 2002جهش در  AAE7یا ژن

متابولیتهای اولیه میشود ( .)Allen et al. 2011گلوتامین (،)Gln
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(FC

Prunus dulcis ABC transporter C family member 8-likemultiple resistance protein

بررسی ميزان بيان  Pdu-miR477و ... Pdu-miR398

ربیعی و همکاران

ژنوتیپ  Hعدم تغییر بیان معنیدار )1/25 FC( PduABCC-MRP

بهعنوان یک گیاه متحمل به سرما ولی عدم افزایش در ژنوتیپ

پس از دو ساعت تیمار  -0درجه سانتیگراد مشاهده شد .در

 Sh12به عنوان ژنوتیپ حساس تحت تنش سرما نشان میدهد که

مقایسه با مرحله ابتدایی تنش سرما ،بیان این ژن در هر دو

این تنظیم کننده در تحمل این ژنوتیپ به سرما از طریق

ژنوتیپ حساس و متحمل به سرما پس از دو ساعت تیمار -0

فرایندهایی مانند مکانیسمهای سمزدایی کمک میکند .تنش سرما

درجه سانتیگراد دارای میزان باالتری بود (شکل  .)1بررسی روند

مولد تنش اکسیداتیو و سایر تنشها میباشد ( Chinnusamy et al.

تغییرات  Pdu-miR477a-3pو ژن هدف  PduABCC-MRPآن

 .)2007یکی از پاسخهای مشترک گیاهان نسبت به تنشهای غیر

تحت تیمارهای سرمایی رابطه معکوس آنها را نشان میدهد به

زیستی القاء تنش اکسیداتیو است .گزارشات نشان میدهد،

Pdu-miR477a-

خسارت یخزدگی در درختان منجر به تولید انواع گونههای فعال

 3pپس از دو ساعت تیمار  -0درجه سانتیگراد در دو بافت در

اکسیژن  )Reactive Oxygen Species( ROSشده که منجر به

PduABCC–MRP

تنش اکسیداتیو و صدمه دیدن ابرمولکولهای مختلف درون

کاهش یافت .در مقابل روند کاهش بیان  Pdu-miR477a-3pدر

سلولی میشود (.)Sandve et al. 2011; Thakur et al. 2010

طوریکه در ژنوتیپ  Sh12با افزایش میزان بیان
مقایسه با تیمار سرمایی اولیه ،میزان بیان

ژنوتیپ  Hدر بافت تخمدان پس از دو ساعت تیمار  -0درجه

2-

عمدتا انواع اکسیژن فعال همچون رادیکال آزاد اکسیژن ( ،)O
-

سانتیگراد در مقایسه با تیمار سرمایی اولیه و افزایش میزان

پراکسید هیدروژن ( )H2O2و رادیکال هیدروژن (  )OHدر

بیان  PduABCC-MRPمشاهده شد.

کلروپالست ،میتوکندری ،پراکسیزوم و آپوپالست سلولهای
ABCC-( ABCC

گیاهی تولید میشوند ( .)Halliwell 2006گونههای فعال اکسیژن

پروتئینهای مرتبط با مقاومت چند دارویی

 ،)MRPیک زیرمجموعه از انتقالدهندههای  ABCمیباشند که در

در تنش سرما و یخزدگی ایجاد شده و میتواند باعث سرعت

فرایندهای فیزیولوژیکی چندگانه که شامل هومئوستاز سلولی ،سم

بخشیدن به پراکسیداسیون لیپیدها شود و در نتیجه بر سیالیت

زدایی فلزی و انتقال کانژوگههای گلوتاتیون میباشد ،دخیل

غشاء سلول اثر گذاشته و به علت تغییر در لیپیدهای غشاء موجب

میباشد ( .)Bhati et al. 2015در گونههای گیاهی مختلف،

نفوذپذیری غشاء گردد ( )Tian et al. 2012بنابراین این پاسخ

ژنهای مرتبط با پروتئینهای مقاومت دارویی چندگانه که متعلق

موجب فعال شدن مکانیسمهای مهار  ROSدر گیاهان میشود.

به زیرخانواده انتقالدهندههای  ABCمیباشند ،شناسایی شدهاند

برای جلوگیری از تجمع پراکسید هیدروژن در طی تنشهای

( .)Klein et al. 2006که از جمله میتوان به بیشتر از  102عضو

سرمایی سیستم دفاعی آنتیاکسیداتیو باید کارایی باال داشته باشد.

در آرابیدوپسیس و برنج اشاره کرد ( .)Rea 2007اکثرا ولی نه

در مطالعه ( Ruelland et al. )2009افزایش در غلظت آنتی-

همه پروتئینهای  ،ABCپروتئینهای نمایی سازمان یافته در غشاء

اکسیدانتها همچون گلوتاتیون و آسکوربات در طی تنش سرما

هستند (انتقالدهندههای  )ABCکه انتقال بین غشایی انرژی

گزارش شدهاست .در واقع در هنگام تنش سرما که موجب القاء

گیرنده از  MgATPرا تعدیل و یا انتقالدهندههای دیگر را کنترل

تنش اکسیداتیو میشود ،برای جلوگیری از اکسیداسیون کنترل

میکنند .این پروتئینها در سمزدایی سلولی با انتقال مواد سمی از

نشده ،یکسری آنزیمهای کلیدی مانند سوپر اکسید دیسموتاز

سیتوزول به واکوئلها دخیل میباشند ( .)Bhati et al. 2015با

( ،)SODگلوتاتیون ردوکتاز ( ،)GRکاتاالز ( ،)CATگلوتاتیون

توجه به این اطالعات ،ژنوتیپهای بادام متحمل به سرما احتماال

پراکسیداز ( ،)GPXآسکوربات پراکسیداز ( )APXو دیگر

در مسیری که MRPها تنظیم میشوند ،مکانیسم مشابهی دارند.

پراکسیدازها فعال میشوند که موجب سمزدایی  H2O2میشود

همچنین نقش انتقالدهندههای  ABCدر انتقال کانژوگههای

(Gratao et al. 2008؛

گلوتاتیون به واکوئلها شناخته شدهاند و گزارش شده تحت

مکانیسمهای غیر آنزیمی نیز موجب سمزدایی  ROSمیشود که

استرس  Cdافزایش یافته است ( .)Alvarez et al. 2015احتماال

آنتیاکسیدانهای غیر آنزیمی اصلی مانند گلوتاتیون ( )GSHو

H

همچنین ویتامینها ،فالوونوئیدها ،آلکالوئیدها و کارتنوئیدها

در این مطالعه افزایش بیان انتقالدهنده  ABCدر ژنوتیپ

et al. 2012

.)Roychoudhury
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میباشند ( .)Ahmad et al. 2010گیاهان از راهکارهای مختلف

همانطور که در نتایج دیده می شود مشابهت در طول توالی با

برای مقابله با سمیت استفاده میکنند Kim et al. )2007( .گزارش

رونوشت  pduAAE7دیده میشود ولی طول توالی همردیف شده

کردند که ABC transporter ATPDR8در تنش کادمیوم ،در

با آن کوتاه است .با توجه به نتایج بهدست آمده پیشنهاد میشود

بیرون راندن کادمیوم از غشا پالسمایی به سلولهای اپیدرمی

که  Pdu-miR477a-3pاحتماال دارای چندین جایگاه برش باشد.

ریشه کمک میکند.

) Wu et al. (2010گزارش کردند که miRNAهایی وجود دارند

روش ( RNA Ligase Mediated – RACE )RLM-RACEیک

که میتوانند چندین ژن را مورد هدف قرار دهند و همچنین

پیشرفت جدید در  RACEکالسیک میباشد (.)Shaefer 1995

miRNAهایی هستند که می توانند یک ژن را تنظیم کنند .هر چند

تکثیر سریع انتهای  )RACE( cDNAیک تکنیک بر اساس واکنش

در محل برش نتیجه توالییابی  miRNAناقص است ولی نتایج

زنجیرهای پلیمراز است .زمانیکه یک توالی  cDNAجزیی در

حاصل تایید کننده احتمالی ژن هدف میباشد.

دسترس باشد کلونینگ توالیهای تمام طول  cDNAرا آسان

نتیجهگیری کلی

میکند .به منظور تأیید اینکه آیا این ژنهای هدف بهطور مستقیم

بادام بهعنوان گیاه مهم اقتصادی خسارات زیادی را در مراحل

توسط برش هدایتشده miRNAها و  mRNAمورد نظر ما

ابتدایی گلدهی تا نمو میوه در اثر سرمای اواخر زمستان و اوایل

سرکوب شدهاند از تکنیک تغییر یافته  5′ RACEبرای نقشهیابی

بهار متحمل میشود .مطالعه مکانیسم گیاه در پاسخ و تحمل

جایگاههای برش استفاده میکنیم 5′ RACE .اجازه نقشهیابی از

تنشهای محیطی به کمک بررسیهای فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی

انتهای  5′ژن هدف برشیافته را میدهد (.)Thiebaut et al. 2012

و مولکولی برای اصالح گیاهان متحمل به تنش سرما و یخزدگی

بهمنظور شناسایی محل برش  Pdu-miR477a-3pروی ژن هدف

ضروری استmiRNA .ها با توجه به ماهیت ژن هدفشان در

 PduAAE7و همچنین تایید اینکه آیا ژن  PduAAE7هدف

تنظیم نمو گیاه نقش دارند .شناسایی رابطه بین miRNAها و

مستقیم سرکوب شده توسط  Pdu-miR477a-3pمیباشد تکنیک

ژنهای هدف در سطح تنش میتواند به درک تنظیمات ژنها پس

تغییر یافته  5′RACEبرای نقشهیابی محل برش استفاده شد .جهت

از رونویسی و انتخاب اهداف در مهندسی ژنتیک گیاهان کمک

بررسی محل برش  Pdu-miR477a-3pبر روی ژن هدف پیشبینی

نماید .در مطالعه حاضر بیان  Pdu-miR398bو

شده  ،pduAAE7توالیهای خوانش ،آغازگراختصاصی ژن و توالی

 3pدر ژنوتیپ متحمل به سرما  Hکاهش و در ژنوتیپ حساس

مکمل  Pdu-miR477a-3pبر روی کانتیگ ژن هدف پیشبینی

به سرما  Sh12افزایش داشت که میتواند از عوامل موثر بر تفاوت

شده  pduAAE7نقشهیابی شد .سپس برای خوانش به دست آمده

حساسیت آنها نسبت به سرما باشد.

Pdu-miR477a-

با توالی کانتیگ ژن هدف پیشبینی شده الگوریتم  BLASTnانجام
گرفت نتایج همگذاری در شکل  0آمده است.

شکل  -0توالی رونوشت ژن هدف پیشبینی شده و توالی مکمل  Pdu-miR477a-3pبر روی آن .توالی نوکلئوتیدی با فونت ایتالیک نشاندهنده توالی همردیف شده با
توالی ژن هدف  PduAAE7میباشد .توالی نوکلئوتیدی با زیرخط نشاندهنده توالی آغازگر اختصاصی  RACE PduAAE7میباشد.
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