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در بررسی نقش پلیآمينها ( )PAsدر پاسخ به تنش سرما ( )4 Cدر ژنوتيپ متحمل ( Sel96th

 )11439و حساس ( )ILC533نخود ( ،)Cicer arietinum L.محتوی پوتريسين ( ،)Putاسپرميدين
( ،)Spdاسپرمين ( ،)Spmپراکسيد هيدروژن ( )H2O2و بيان نسبی ژنهای مسير بيوسنتز  ،Putآرژنين

واژههای کلیدی

نخود
تنش سرما

دکربوکسيالز ( )ADCو ارنيتين دکربوکسيالز ( )ODCمطالعه شد .در ژنوتيپ متحمل محتوی H2O2

پس از افزايش معنیدار در روز اول ،در روز ششم تنش کاهش يافته (بيش از  4/7درصد)،
بهطوریکه تجمع آن در مقايسه با شرايط شاهد کمتر شد ،در حالیکه تجمع آن در ژنوتيپ
حساس در مقايسه با شرايط شاهد افزايش يافت (تا 25درصد) .تحت تنش سرما به موازات کاهش
خسارت سلولی ( )H2O2محتوی هر سه نوع  PAsبهويژه  Putتحت تنش سرما در مقايسه با شرايط

پراکسید هیدروژن

شاهد افزايش يافت (حداکثر تا  991درصد) ،در حالیکه در ژنوتيپ حساس در روز ششم تنش

پلیآمینها

افزايش محتوی  Putدر مقايسه با ژنوتيپ متحمل کمتر بود (تا  94درصد) .بنابراين ،بهنظر میرسد
که  Putبه عنوان محافظت کننده در پاسخ به تنش سرما در اثر خسارت القايی تنش تجمع میيابد.
تحت تنش سرما به موازات افزايش ميزان  ،Putمحتوی  Spdو  Spmنيز در مقايسه با شرايط شاهد
افزايش يافت (به ترتيب حداکثر تا  11و  11درصد) بهطوریکه افزايش آنها در ژنوتيپ متحمل
بيشتر از ژنوتيپ حساس بود .تحت تنش سرما ميزان بيان ژن  ADCدر مقايسه با شاهد در هر دو
ژنوتيپ افزايش يافت (حداکثر تا بيش از  21برابر) در حالیکه ميزان بيان ژن  ODCدر هر دو
ژنوتيپ در مقايسه با شاهد کاهش يافت (تا بيش از  2برابر) .نتايج نشان داد که تحت تيمارهای
آزمايش افزايش بيوسنتز  Putوابسته به بيان ژن  ADCمسيری غالب در مقايسه با مسير  ODCدر نخود
است .احتماال افزايش بيان نسبی ژن  ADCبا توليد  Putباعث افزايش تحمل به تنش سرما میشود.
بنابراين افزايش ميزان پلیآمينها ( )PAsبهويژه  ،Putکه احتماال با افزايش بيان ژن  ADCسنتز
میشود ،در بهبود تحمل به تنش سرما نخود زراعی نقش مهمی ايفا میکند.
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مقدمه

مشارکت آنها در پاسخ به تنش است

(Gupta et al. 2013

دمای پایین یکی از تنشهای محیطی است که در تحقیقات

; .)Knight andKnight 2012با این وجود بر اساس نوع ،شدت و

بهنژادی گیاهان زراعی در حوزه رشد ،نمو و کیفیت محصوالت از

مدت زمان تنش در گونهها و ژنوتیپهای گیاهی میزان تجمع

جمله در نخود زراعی ( )Cicer arietinum L.مطالعه میشود

 PAsمتفاوت بوده بهطوریکه میزان  PAsمیتواند در بهبود درجه

( .)Heidarvand et al. 2011; Amini et al. 2017کشت بهاره گیاه

تحمل تنش ایفای نقش کند ( .)Hussain et al. 2011پراکسید

نخود با مخاطراتی از جمله خشکی و کمبود رطوبت آخر فصل

هیدروژن ( )H2O2سیگنال مولکولی حیاتی با قابلیت مشارکت در

همراه است که منجر به کاهش تولید تا میزان  044-044کیلوگرم

فرایندهای فیزیولوژیک گیاهی مانند پاسخ سازگاری به

در هکتار میشود در حالیکه کشت پاییزه این محصول با توجه به

تنشهاست ( PAs .)Dickinson and Chang 2011وابسته به

بارندگی و وجود رطوبت در پاییز و زمستان منطقی بهنظر میرسد.

غلظت درون سلولی و بر اساس ظرفیت ژنتیکی سلول و نوع

لیکن سرما عامل محدود کننده در توسعه کشت پاییزه نخود

پاسخ به تنش ممکن است تحریک کننده تولید  ROSیا حذف

محسوب میشود ( .)Kazemi Shahandashti et al. 2013فرایند

کننده آن باشند ( .)Saha et al. 2015در بسیاری از موارد تولید

سازگاری به تنش وابسته به تغییر متابولیتها در اثر فعالسازی

 H2O2از طریق تجزیه  PAsبهعنوان یک مسیر حفاظتی در نظر

انتقال سیگنال سرما و به دنبال تنظیم تظاهر گروههای متعدد ژنی

گرفته شدهاست ( .)Cona et al. 2006از آنجا که سازوکارهای

توسعه مییابد ( .)Heidarvand et al. 2013پلیآمینها ( )PAs

موثر در تحمل به تنش سرما در نخود زراعی بهخوبی شناخته

اسمولیتهایی پلیکاتیونیک با وزن مولکولی کم هستند که در

نشده بنابراین بهمنظور یافتن شیوههایی برای ایجاد تحمل به تنش

تقسیم ،تکثیر سلول و همچنین ایجاد تنوع در فرایندهای رشد و

سرما در نخود ،مسیرهای القایی این تنش بایستی مورد مطالعه

نمو مانند عملکرد کروماتین ،سنتز پروتئین ،استحکام ساختاری

قرار گیرد .در این رابطه مطالعه مسیر متابولیسمی  PAsبهعنوان

Handa and

ترکیبات ضروری موثر در بقا و حفاظت از گیاه در برابر تنش

اسیدهای نوکلئیک و پویایی غشا سلولی موثرند (

 .)Mattoo 2010; Handa et al. 2018در گیاهان  PAsشامل

میتواند بسیار مهم باشد.

پوتریسین (  ،)Putاسپرمیدین ( )Spd0و اسپرمین ( )Spm0از

امروزه با استفاده از فناوریهای نوین ،با مطالعه بیان ژنها میتوان

9

1

پیشماده ارنیتین یا سیترولین در یک مسیر آنزیمی بیوسنتزی
پشت سر هم تولید و یا تخریب میشوند (

Madhulata et al.

ترانسکریپتوم شناسایی کرد .گیاهان برای سازگاری و دستیابی به
پاسخ مناسب در برابر تغییرات محیطی با برنامهریزی مجدد ژنوم

.)2014
پژوهشهای متعددی به مطالعه پاسخ گونههای گیاهی به تنشهای
محیطی از طریق تنظیم میزان  PAsو نقش آنها در حذف گونههای
فعال اکسیژن (  )ROSو سیگنالینگ اکسایش-احیا پرداختهاند
( )Kusano et al. 2008; Chen et al. 2018بهطوریکه ارتقا
میزان  PAsدر سازگاری به تنش در گیاهان تراریخت که در آن
ژنهای بیوسنتزکننده  PAsافزایش بیان یافته ،تایید کننده فرضیه
1

)Polyamines (PAs
Putrescine
3
Spermidine
4
Spermine
5
Ornithine
6
Citroline
7
Reactive oxygen species
2
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بخشی از پاسخهای سلول به عوامل محیطی را در سطح
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بیان بسیاری از ژنها از جمله ژنهای مسیر بیوسنتز  Putیعنی
آرژنین دکربوکسیالز ( )ADCو ارنیتین دکربوکسیالز ( )ODCرا
تغییر داده ( )Palma et al. 2015که نهایتا منجر به تغییرات
متابولیسم مسیر بیوسنتز  Putو میزان پلیآمینها تحت تنش سرما
میشوند .بنابراین هدف این پژوهش مطالعه تاثیر تنش سرما بر
ژنوتیپهای حساس ( )ILC533و متحمل ()Sel96th 11439
نخود کابلی بر اساس شاخص خسارت اکسیداتیو مانند ،H2O2
محتوی  Spd ،Put( PAsو  )Spmو بیان نسبی ژنهای مسیر
بیوسنتز  Putیعنی  ADCو  ODCاست .بررسی ارتباط احتمالی
بین منابع ایجاد خسارت تنش و عوامل مختلف دفاعی سلول به
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شناخت بیشتر نحوه ایجاد تحمل به تنش سرما در نخود زراعی

پتاسیم و  4/1میلیلیتر بافر فسفات  14میلیموالر افزوده شد و

منجر خواهد شد.

پس از چندبار وارونه کردن تیوب در محیط تاریک برای
یکنواخت نمودن محتوی آن ،مقدار جذب هر نمونه در طول
موج  024 nmاندازهگیری شد (.)Loreto and Velikova. 2001

مواد و روشها
در این پژوهش از دو ژنوتیپ نخود کابلی

Sel96th11439

(متحمل به سرما) و ( ILC533حساس به سرما) که از موسسه
تحقیقات کشاورزی دیم ایران (مراغه ،آذربایجان شرقی) تهیه شده
بودند ،استفاده شد .بذور با هیپوکلریت سدیم  4/41درصد به
مدت ده دقیقه ضدعفونی شده و پس از شستشو با آبمقطر بر
روی کاغذ صافی در پتریدیش با رطوبت الزم قرار گرفت.
پتریدیشها در شرایط بدون نور و دمای  90˚Cبه مدت 99
ساعت قرار گرفتند و پس از جوانهزنی ،گیاهچهها به گلدانها
انتقال یافت .گلدانها در اتاقک رشد آزمایشگاه گروه زراعت و
اصالح نباتات دانشگاه تهران با نور  944میکرومول بر مترمربع بر
ثانیه و شرایط نوری  1ساعت روز و  8ساعت شب و دمای
 90˚Cو رطوبت نسبی  91درصد قرار داده شد .جهت بررسی
پاسخهای گیاهی به تنش سرما ،در روز بیست و یکم گیاهچهها
به اتاقک رشد با دمای ( 0˚Cآروین تجهیز ،اصفهان ،ایران) منتقل
شدند و نمونهگیری در روز اول ( 90ساعت) پس از شروع تنش
سرما (جهت بررسی پاسخهای زودهنگام گیاه) و روز ششم پس
از شروع تنش (جهت بررسی پاسخهای دیرهنگام گیاه) انجام شد.
نمونهگیری از گیاهچهها در اتاقک رشد با دمای  90˚Cنیز انجام
گرفت .بنابراین در این پژوهش اثر سه نوع تیمار دمایی و در دو
ژنوتیپ متحمل و حساس و در مجموع

نمونه با سه تکرار

بررسی شد.

میزان  4/01گرم نمونه تازه گیاهی با نیتروژن مایع در هاون چینی
به پودر تبدیل شد .پودر تهیه شده به فالکون  11میلیلیتری انتقال
یافت و سپس پنج میلیلیتر محلول تریکلرواستیک اسید یک
درصد (محلول در حمام یخ) به تیوب اضافه شد و تیوبها تا
یکنواختشدن نمونهها در حمام یخ قرار داده شد .تیوب حاوی
نمونه یکنواخت شده به مدت  11دقیقه و در دمای  0˚Cبا سرعت
 19444 ×gسانتریفوژ شد .سپس  4/1میلیلیتر از مایع رویی به
یک تیوب جدید حاوی یک میلیلیتر محلول یک موالر یدید

سنجش کمی پلیآمینها به روش ( Hugo and Jan )1987انجام
شد 914 .میلیگرم از بافت گیاهی در  9میلیلیتر محلول پرکلریک
اسید (  )PCAچهار درصد حاوی  1و  9دیآمینوهپتان( 9پنج
میلیگرم در لیتر از اسیدکلریدریک  9نرمال) هموژنیزه شد .پس از
یک ساعت قرارگیری در  ،0˚Cاز فیلتر (پاالیشگر)  01درصد
میکرونی عبور داده شد .بر روی دو دهم میلی لیتر از این محلول،
یک میلیلیتر بافر کربنات با  pH= 2و یک میلیلیتر محلول
دانسیلکلراید ( 14میلیگرم در یک میلیلیتر استون) اضافه و
مخلوط شد .پس از اضافه کردن  14میکرولیتر محلول پرولین
( 144میلیگرم در لیتر) دانسیل کلراید اضافی حذف شد و سپس
 044میکرولیتر تولوئن به آن اضافه و به مدت  04ثانیه ورتکس
شد و پس از سانتریفوژ  144 × gبه مدت  9دقیقه فاز آلی
برداشته و این محلول برای ارزیابی  PAsتوسط  HPLCاستفاده
شد.
بهمنظور ارزیابی کمی پلیآمینها  14میکرولیتر از محلول پایانی به
ستون  Chrompack-Nederlandاز نوع فاز معکوس

CC.P.

 microsphereبه طول  14سانتیمتر و قطر داخلی  0میلیمتر متصل
به دستگاه  HPLCمدل  Unickam-crystal 200ساخت انگلستان
تزریق شد .فاز شستشو (متحرک) شامل مخلوط استونیتریل با
خلوص بسیار باال و آب دیونیزه بهترتیب به نسبت  99به  98حجم
به حجم بود که با سرعت  9میلیلیتر بر دقیقه حرکت آن با سامانه
ایزوکراتیک انجام شد .دتکتور این دستگاه از نوع  UVو در طول
موج  009نانومتر تنظیم شد .از نمونههای استاندارد برای تعیین
وجود هر یک از  PAsو تعیین غلظت آنها استفاده میشود.
استخراج  RNAکل سلول توسط روش ترایزول از  84میلیگرم
نمونههای بافت برگی خردشده به کمک ازت مایع در هاون چینی
استریل انجام گرفت .کیفیت  RNAاستخراج شده توسط
1

)Perchloric acid (CLO4H
2
1,7-diaminoheptane
3
Dansyl chloride
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الکتروفورز بر روی ژل آگارز یک درصد تعیین شد .تشکیل دو

 cDNAسنتز شده به  944نانوگرم بر میکرولیتر) توسط  PCRو

باند  RNAریبوزومی  18Sو  28Sبر روی ژل کیفیت باالی

RNA

الکتروفورز آن بر روی ژل یک درصد آگارز استفاده شد ،که

تخلیص شده را تایید کرد .برای بررسی کمی میزان غلظت

RNA

(bp

اندازه باند مشاهده شده با اندازه ژن خانهدار مطابقت داشت

از دستگاه نانودراپ در طول موج  9 4nmاستفاده شد.

 .)182میزان  1101نانوگرم بر میکرولیتر  RNAبرای سنتز

سپس  RNAاستخراج شده با آنزیم  DNaseІبراساس روش

استفاده شد .طراحی آغازگر برای ژنهای  ADCو  ODCو

پیشنهادی شرکت فرمنتاز تیمار شد .دو میکروگرم  ،RNAیک

همچنین ژن خانهدار  Actin1با استفاده از نرمافزار  Primer3انجام

میکرولیتر بافر ،یک واحد ( )uآنزیم  DNaseІو  14واحد ()u

گرفت .در جدول  1توالی آغازگر ژنهای اختصاصی و ژن

آنزیم  ،RNase inhibitorمخلوط و با افزودن آب  DEPCحجم

خانهدار ارائه شدهاست 94 .میکرولیتر مخلوط واکنش شامل 14

محلول به  14میکرولیتر رسانده شد و به مدت  04دقیقه در

میکرولیتر کیت حاوی رنگ فلورسنت  0 ،Evagreenمیکرولیتر

دمای  09˚Cقرار گرفتند .سپس یک میکرولیتر  EDTAبه تیوبها

آبمقطر استریل ،یک میکرولیتر از هر یک از آغازگرهای

اضافه شد و به مدت  14دقیقه در دمای  1˚Cقرار داده شدند.

اختصاصی پیشرو و پسرو با غلظت  14میکرومول و  1میکرولیتر

تیوبها در  -84˚Cنگهداری شدند .پنج میکرو لیتر  RNAتیمار

نمونه  cDNAسنتز شده با غلظت  914نانوگرم بر میکرولیتر

(-94

بررسی شد .برای هر واکنش دو تکرار بیولوژیک و سه تکرار

 18نوکلئوتید) مخلوط شد و حجم محلول با استفاده از آب

تکنیکی استفاده شد .پس از آماده کردن مخلوط واکنش ،پلیت

 DEPCبه  11میکرولیتر رسانده شد .این مخلوط به مدت  1دقیقه

موردنظر به دستگاه  iQ5منتقل شد و واکنش زنجیرهای پلیمراز به

در دمای  94˚Cقرار گرفت و پس از آن روی یخ سرد شد .سپس

این صورت انجام گرفت 9 :دقیقه در دمای  20˚Cو  01تکرار با

 0میکرولیتر بافر واکنش و  9میکرولیتر دیاکسی نوکلئوتری

چرخههای  14ثانیه در دمای  14 ،21˚Cثانیه در دمای 4˚C

شده با  DNaseبا کمک آغازگر الیگودیتی (یک پیکومول)

cDNA

RNase

(دمای  Tmآغازگر) و  14ثانیه در دمای  99˚Cبیان نسبی ژنها

 inhibitorبه هر تیوب اضافه شد و حجم محلول با آب  DEPCبه

با روش  9–ΔΔCTمحاسبه شد .جهت تجزیه دادهها از نرمافزار

فسفات با غلظت  14میکرومول و  94واحد آنزیم

 12میکرولیتر رسانده شد و به مدت  1دقیقه در دمای  09˚Cقرار
داده شد .بعد از آن  944واحد ( )uآنزیم

 RESTاستفاده شد (.)Pfaffl et al. 2001

Revert Aid M-Mulv

این مطالعه بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال

به این محلول افزوده شده و پس از مخلوط کردن به مدت یک

تصادفی با سه تکرار انجام شد .پس از تجزیه و تحلیل دادهها به

ساعت در دمای  09˚Cقرار داده شد .سپس برای غیرفعال کردن

کمک نرمافزار آماری  ،SAS9.2آزمون مقایسة میانگین به روش

واکنش ،تیوبها به مدت  14دقیقه در دمای  94˚Cقرار گرفتند.

دانکن انجام شد.

بهمنظور تایید سنتز  cDNAاز روش تکثیر ژن خانهدار  Actin1بر

Relative expression software tool

روی  cDNAساخته شده (پس از رقیقسازی و رساندن غلظت

جدول  -1توالی آغازگرهای استفاده شده در واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی ( )qPCRتحت تنش سرما.
)´Sequence (5´-3
F: GTAGGGCCATTGTGTCTCAT
R: GAGAGCCCTTCTCCCAAATAC
F: CACTCATTGGTACACTAGCTTCA
R: GACTCGGATTTACACGGGTTAG
F: CTACGAATTGCCTGATGGAC
R: CCTCCTGAAAGGACGATGTT
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Protein
Arginine decarboxylase

Gene
ADC

Accession number
XM_004507452.2

Ornithine decarboxylase

ODC

XM_004500845.2

Actin 1

Actin 1

EU529707.1
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نتایج و بحث
تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی از نظر محتوی

احتماال یک صفت مبتنی بر ژنوتیپ است .بخشی از سازگاری به

PAs

( Spd ،Putو  H2O2 ،)Spmو بیان ژنهای آرژنین دکربوکسیالز

تنش به دنبال کاهش میزان  ROSسلولی در اثر افزایش میزان

( )ADCو ارنیتین دکربوکسیالز ( )p <4/41( )ODCوجود داشت

ایجاد میشود ( .)Li et al. 2017بهمنظور بررسی چنین فرضیهای

(جدول  )9که بیانگر تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپها در القا پاسخهای

میزان  PAsتحت تیمارهای دمایی در ژنوتیپهای انتخابی

فیزیولوژیکی بیوشیمیایی و مولکولی بود.

اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که در شرایط شاهد و تحت تنش،

یکی از شاخصهای مهم در تعیین خسارت سلولی ،میزان تجمع

محتوی  PAsدر ژنوتیپ متحمل بیشتر از ژنوتیپ حساس بود.

 H2O2است ( ،)Sun et al. 2018به طوریکه تحت تنش سرما در

میزان  Putتحت تنش در هر دو ژنوتیپ افزایش یافت اما این

ژنوتیپ متحمل در مقایسه با ژنوتیپ حساس کمتر بود (بیش از

افزایش در ژنوتیپ متحمل در مقایسه با ژنوتیپ حساس معنیدار

 12درصد) .در ژنوتیپ متحمل محتوی  H2O2پس از افزایش

بود .در ژنوتیپ متحمل محتوی  Putدر مقایسه با شاهد با یک

معنیدار در روز اول ،در روز ششم تنش کاهش یافته (بیش از

افزایش نسبی در روز اول و افزایش  11درصد در روز ششم

 0/9درصد) ،به طوریکه تجمع آن در مقایسه با شرایط شاهد

تنش مواجه شد در حالیکه در ژنوتیپ حساس در روز ششم

کمتر شد ،در حالیکه تجمع آن در ژنوتیپ حساس در مقایسه با

تنش افزایش محتوی  Putدر مقایسه با ژنوتیپ متحمل بسیار کمتر

شرایط شاهد افزایش یافت (تا  14درصد) (شکل .)1

بود (تا  10درصد) (شکل  -9الف) .این یافتهها با نتایج آزمایش،

PAs

در گیاهان زراعی که در آنها تحت تنش سرما محتوی  Putآزاد
افزایش یافته ،هماهنگ بود ( .)Zhang et al. 2013بنابراین به نظر
میرسد در نخود زراعی ارتباط معنیداری بین میزان خسارت
سرما (نتایج  )H2O2و افزایش میزان  Putوجود داشته ،که با نتایج
( Kim et al. )2002در مورد اسپریپاشی  Putبر برگهای
گوجهفرنگی که سبب افزایش پایداری غشا تحت تنش سرما شده،
همخوانی دارد PAs .با اتصال به رادیکالهای آزاد ،آنها را خنثی
شکل -1تغییر میزان  H2O2در ژنوتیپهای حساس ( ILC533ستون روشن) و

کرده و یا طی تجزیه توسط آمینآکسیدازها H2O2 ،را از طریق

متحمل ( Sel96th11439ستون تیره) نخود تحت تیمارهای دمایی شامل

حذف سوپراکسیدها در مسیر تخریب  PAsتولید میکند

شرایط شاهد ( ،)23°Cروز اول و روز ششم تنش سرما ( .)0°Cحروف

( )Groppa and Benavides 2008به طوریکه در ایجاد تحمل

متفاوت نشان دهنده اختالف معنیدار بین میانگینها براساس مقایسه میانگین

سرما و حفظ هوموستازی سلول نقش حیاتی ایفا میکند.

دانکن.

این نتایج از یک سو آثار مثبت پاسخهای دفاعی را نشان داده و از
سوی دیگر مشخص نمود که در نخود درجه تحمل به تنش سرما
جدول  -9تجزیه واریانس صفات بررسی شده در دو ژنوتیپ حساس ( )ILC533و متحمل ( )Sel96th11439نخود زراعی در سطوح مختلف تنش سرما
منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات
Put

Spd

Spm

H2O2

ADC gene

ODC gene

1

**01 /99

**09/10

**099/02

**0099/ 0

**018/98

4/91

دما

9

**9 8/11

**

**

ژنوتیپ × دما

9

**904/10

**11/ 2

**08/98

19

ژنوتیپ

خطا
ضریب تغییرات ()%

90/89

9 0/99

**

908/28

**0/88

**

021/4

**199/02

**

10/90

4/10

1/10

4/08

1/ 0

1

9/90

4/4 9

2/1

8/01

1/01

1/1

12/42

1 /01
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بنابراین با توجه به همزمانی افزایش  Putو کاهش معنیدار

دفاعی میتواند در القا درجه تحمل به تنش سرما در نخود فعالیت

خسارت  H2O2در روز ششم تنش مخصوصا در ژنوتیپ متحمل

داشته باشد ،نتایجی که از هماهنگی تغییر الگوی  Spdبا  Putپیش

این فرضیه که  PAsمیتوانند بهعنوان آنتیاکسیدانROS ،ها را

بینی میشود.

حذفکنند ،تایید میشود ( .)Gupta et al. 2013افزایش نسبی

محتوی  Spmطی تنش در ژنوتیپ متحمل بهطور معنیداری بیشتر

میزان  H2O2در پاسخهای زودهنگام و کاهش معنیدار آن در روز

از ژنوتیپ حساس بود ،به طوریکه بیشترین افزایش میزان آن در

ششم تنش سرما در ژنوتیپ متحمل (شکل  )1بیانگر نقش

روز ششم و به میزان  2درصد بود (شکل -9ج) .بنابراین در

پیامرسانی  H2O2در القا پاسخهای دفاعی سلولهای گیاهی

امتداد با افزایش میزان  Putو  ،Spdتغییر میزان  Spmنیز احتماال

میباشد که با افزایش میزان  Putو سایر اجزا سیستم دفاعی در

در القا پاسخ های دفاعی گیاه نخود فعالیت کرده که نتیجه آن

این پژوهش مطابقت دارد.

کاهش شاخصهای خسارت سلولی بود .در آرابیدوپسیس

در هر دو ژنوتیپ حساس و متحمل محتوی  Spdتحت تنش در

تراریخت شده با ژن اسپرمین سینتاز بدون تغییر محتوی  Putو

مقایسه با گیاهان شاهد افزایش معنیداری (بهترتیب تا  19و

 ،Spdمیزان  Spmتا سه برابر افزایش یافت که متعاقب آن

درصد) داشت .محتوی  Spdطی تنش در ژنوتیپ متحمل تفاوت

رونویسی از فاکتورهای رونویسی ،کینازها ،پروتئینهای متصل

درصد

شونده به نوکلئوتید ( DNAو  )RNAو ژنهای موثر در پاسخهای

معنیداری با ژنوتیپ حساس داشته و در روز اول تنش

و در روز ششم تنش  01درصد در مقایسه با ژنوتیپ حساس

دفاعی در برابر تنش زیستی افزایش یافت (

بیشتر بود (شکل -9ب) .مطالعه اثر  Spdدر گیاهان زراعی تحت

 .)2011بنابراین افزایش معنیدار میزان  Spmدر همکاری با سایر

تنش نقش آن را در القا بیان چندین گروه ژن مرتبط با پاسخهای

متابولیتها احتماال میتواند در بهبود درجه تحمل گیاه به تنش

دفاعی ،احیا اکسیداسیونی  ،انتقال سیگنال و بیوسنتز هورمونها

سرما نقش داشته باشد .نکته جالب آن است که تحت تنش سرما

نشان میدهد ( .)Cheng et al. 2012گزارشها نشان داده که

میزان هر سه نوع  PAsدر ژنوتیپ حساس نیز همانند ژنوتیپ

Spd

متحمل افزایش نشان داد .بهنظر میرسد افزایش محتوی  PAsدر

به میزان قابل مالحظهای کاهش یافت ( .)Yin et al. 2015بهنظر

ژنوتیپ حساس بیانگر تالش سلول حتی در این ژنوتیپ برای

میرسد که  Spdدر همکاری با سایر متابولیتها و اجزا سیستم

نجات و حفاظت از ساختارهای خود و بازگشت به شرایط

آسیب ناشی از تنش شوری در گیاهان زراعی با اسپریپاشی

Oxidation reduction

1

Gonzalez et al.

معمول فیزیولوژیکی است.

شکل -9تغییر محتوی پلیآمینهای پوتریسین ( ،)Putاسپرمیدین ( ،)Spdاسپرمین ( )Spmدر ژنوتیپهای حساس ( ILC533ستون روشن) و متحمل Sel96th11439

(ستون تیره) و نخود تحت تیمارهای دمایی شامل شرایط شاهد ( ،)23°Cروز اول و روز ششم تنش سرما ( .)0°Cحروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنیدار بین
میانگینها براساس مقایسه میانگین دانکن.

232

ژنتیک نوین /دوره سیزدهم /شماره  /2تابستان 9317

رضا معالی امیری و همکاران

ارزيابی مسير بيوسنتزی پلیآمينها در نخود زراعی...

این ژن در ژنوتیپ حساس در روز اول و ششم تنش سرما در
مقایسه با شاهد بهترتیب بیش از چهار و هشت برابر افزایش
یافت .همچنین میزان بیان نسبی این ژن در روز ششم تنش در
ژنوتیپ متحمل سه برابر بیشتر از ژنوتیپ حساس بود که حاکی
از ظرفیت ژنتیکی ناکارامد ژنوتیپ حساس در مقایسه با ژنوتیپ
متحمل در جهت القا تحمل به سرما بود .همچنین بیان این ژن با
نتایج محتوی  Putتحت تنش مطابقت داشت ،که نشان میدهد

(ب)

این ژن احتماال بیوسنتز  Putرا تنظیم کرده و مسئول پاسخ به سرما
در سطح رونویسی است.
بررسی بیان ژن  ODCنشان میدهد که بیان این ژن تحت تنش
سرما در ژنوتیپهای نخود بهطور پیوسته تا بیش از سه برابر
کاهش یافت (شکل -0ب) .افزایش بیان ژن  ADCدر مقایسه با
شکل -0الگوی بیان ژن آرژنین دکربوکسیالز (( )ADCالف) و ارنیتین

کاهش بیان ژن  ODCتحت تنش سرما تایید میکند که

دکربوکسیالز (( )ODCب) در ژنوتیپهای حساس ( ILC533ستون روشن)

مسئول پاسخ به تنش سرما بوده ،در حالیکه  ODCاحتماال در

و متحمل ( Sel96th11439ستون تیره) نخود تحت تیمارهای دمایی شامل
شرایط شاهد ( ،)23°Cروز اول و روز ششم تنش سرما (.)0°C

تاییدکننده ناکافی بودن مسیر متابولیسم  PAsبه موازات ضعف
دیگر سامانههای دفاعی موثر در تحمل به تنش سرما در ژنوتیپ
PAs

غنیتری در مقایسه با ژنوتیپ حساس داشتند به طوریکه حتی
این میزان در مقایسه با میزان  PAsدر پاسخ دیرهنگام ژنوتیپ
حساس بیشتر بود که نشان دهنده نقش زمان و شدت پاسخهای
سلولی و تعیین کننده درجه تحمل باالتر گیاه متحمل در مقایسه با
ژنوتیپ حساس بود .با توجه به اینکه  Putدر مقایسه با سایر

پاسخ به تنش سرما تحت تیمارهای آزمایش نقشی ندارد .چنین
نتایجی نشان میدهد که افزایش بیان  ADCاز طریق تجمع

افزایش میزان خسارتها و عدم توانایی سلول در حذف آنها

حساس است .گیاهان متحمل در روز اول تنش محتوی

ADC

PAs

نقش مهمتری در ایجاد تحمل به سرما در گیاهان مختلف دارد
( ،)Song et al. 2015بنابراین بهمنظور دستیابی به اساس مولکولی
چگونگی تغییرات  PAsدر پاسخ به تنش سرما ،میزان بیان نسبی
ژنهای رمزکننده آنزیمهای موثر در بیوسنتز  Putبررسی شد .بیان
ژن  ADCتحت تنش سرما در مقایسه با شاهد در ژنوتیپ حساس
و متحمل بهطور پیوسته افزایش یافت ،به طوریکه میزان بیان
نسبی این ژن در ژنوتیپ متحمل در روز ششم تنش سرما بیش از

محتوی  Putسبب تحمل سرما در ژنوتیپ متحمل در مقایسه با
ژنوتیپ حساس شدهاست .این نتایج توسط گزارشات پیشین در
آرابیدوپسیس تحت تنشهای زیستی و غیرزیستی ( Cuevas et al.

 )2008; Mitsuya et al. 2009و در برنج تحت تنشهای شوری و
خشکی ( )Alcazar et al. 2010; Do et al. 2013و همچنین در
تلقیح ذرت با قارچ پاتوژن بایوتروف

Ustilago maydis

( )Rodríguez-Kessler et al. 2008تایید میشود .در برخی
پژوهشها بیان هر دو ژن  ADCو  ODCتحت تنش افزایش نشان
داده است ( .)Zhang et al. 2011, 2013; Song et al. 2015از
طرف دیگر در ژنوتیپ حساس آرابیدوپسیس تحت تنش شوری
القای کم  ADC2توسط  ODC1جبران شده ،در حالیکه در
ژنوتیپ متحمل هر دو مسیر تحت تنش شوری فعال میشوند
( .)Rodriguez-Kessler et al. 2006بنابراین نتایج پژوهش در
نخود نشان داد که تحت تنش سرما بیوسنتز  Putوابسته به

ADC

پاسخ مطلوبتری نسبت به مسیر  ODCدارد .بنابراین نقش غالب
مسیر  ADCدر مقایسه با مسیر  ODCدر سنتز  Putو دیگر

PAs

 9برابر در مقایسه با شاهد افزایش یافت (شکل  -0الف) .بیان
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...ارزيابی مسير بيوسنتزی پلیآمينها در نخود زراعی

 در روز ششم تنشADC  و بیان نسبی ژنPAs بیشترین محتوی

 از طریق تجمع این متابولیتها باعث افزایشSpm  وSpd مانند

 در کاهشPAs  که بیانگر نقش احتمالی،سرما مشاهده شد

.تحمل به تنش سرما شدهاست

 نکته جالب آن است که در.خسارت سلولی در این ژنوتیپ است

نتیجهگیری کلی

 حتی در روز اول تنش نیز بیشتر ازPAs ژنوتیپ متحمل محتوی

 که،Put ) بهویژهPAs( بهطور خالصه تغییر میزان پلیآمینها

محتوی آن در ژنوتیپ حساس بود که بیانگر نقش زمان و شدت

 در، سنتز میشودADC احتماال بیشتر توسط افزایش بیان ژن

پاسخهای متابولیکی بود و احتماال تعیین کننده درجه تحمل این

تحمل به تنش سرما مخصوصا در ژنوتیپ متحمل نقش ایفا

 با این وجود مطالعات بیشتری.دو ژنوتیپ به تنش سرما است

 در هر دو ژنوتیپ حساس و متحمل در روزSpd  محتوی.میکند

 مولکولی در پاسخ به تنش-برای تعیین نقش شبکههای متابولیکی

Spd

. مورد نیاز استPAs سرما در نخود زراعی در زمینه نحوه تنظیم

 خصوصاSpm  وPut احتماال متابولیتی حدواسط در مسیر بیوسنتز

 میتواند بهعنوان هدفی ایدهال در بهنژادیPAs مسیر بیوشیمیایی

 این بدان.در پاسخ دیرهنگام ژنوتیپ متحمل نخود به سرما باشد

تحمل به تنش سرما و بهبود عملکرد محصوالت زراعی استفاده

معناست که در پاسخ دیرهنگام نخود به تنش سرما متابولیسم

.شود

چرخه بیوسنتز به شدت فعالیت میکند تا آثار نامطلوب تنش را

اول و ششم به میزان کمی افزایش یافته که نشان میدهد

 همراه باH2O2  در ژنوتیپ متحمل کمترین میزان.حذف کند
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