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خشکی يکی از مهمترين تنش های غيرزنده در توليد محصوالت کشاورزی میباشد که هر ساله
خسارتهای زيادی به گياهان زراعی مخصوصا گندم وارد مینمايد .مقاومت به خشکی صفتی
پيچيده است که بهصورت چندژنی کنترل میشود و گواهی بر پيچيدگی اصالح اين صفت زراعی

واژههای کلیدی
بیان ژن

مهم میباشد .تاکنون روش های زيادی برای اصالح گياهان به تنش خشکی به کار گرفته شدهاست.
در اين ميان پرتوتابی رهيافت مناسبی برای بهبود سطح تنوع ژنتيکی در کوتاه مدت به نظر
میرسد .مطالعات بسياری نشان میدهد که بيان اکثر ژنها در شرايط متغيير محيطی مبتنی بر

توالییابی

کنترل ترکيبی چند فاکتور رونويسی و اتصال آنها به عناصرموجود در ناحيهی پروموتر است .لذا

خشکی

در مطالعهی حاضر توالیيابی کامل يکی از ژنهای دخيل در تخريب پروتئينها ( )26sP7برای

شناسایی پروموتر

اولين بار ،با روش پيمايش ژنومی ،بررسی توالی پروموتر ژن با استفاده از نرمافزارهای NEW

گندم

 PLACEو  plant CAREو همچنين بررسی الگوی بيان ژن با روش  QRT-PCRدر گندم رقم
طبسی (حساس به خشکی) و الين موتانت آن ( T-65-58-8نيمه متحمل به خشکی) تيمار شده با
اشعه گاما ،طی تنش خشکی اعمال شده با  PEGدر سطح  0/5مگاپاسکال در مرحله گياهچهای
انجام شد .بيان ژن  26sP7در الين متحمل موتانت و رقم حساس طبسی طی تنش خشکی افزايش
يافته است .در الين موتانت در تيمار سه ساعت پس از اعمال تنش ،به حداکثر ميزان تظاهر
رسيدهاست .در طبسی ،با شروع تنش خشکی ميزان بيان اين ژن افزايش يافته ،تا اينکه در  44ساعت
پس از اعمال تنش به حداکثر ميزان خود رسيده است .الگوی بيان رقم طبسی نشاندهنده افزايش
بيان ژن در تمامی تيمارهای تنش میباشد که احتماال نشاندهنده تخريب پروتئينها طی تمامی
تيمارها و دليل بر حساس بودن اين رقم میباشد .بررسی توالی پروموتر اين ژن حاکی از وجود
درصد بااليی از عناصر تنظيمکننده همسوساز طی تنش خشکی و دهيدر اسيون سلولی مانند عناصر
پاسخدهنده به کمآبی ( ،)DREجايگاه اتصال پروتينهای  MYBو  ،MYCعناصر پاسخدهنده به
اسيدآبسيزيک ( )ABREو پاسخدهنده به نور ( )GTو عناصر تنظيمکننده رونويسی ژن مانند
جعبهی  TATAو جعبهی  CAATبود .بنابراين ،افزايش بيان اين ژن طی تنش خشکی را میتوان
احتماال به جايگاههای اتصال فاکتورهای رونويسی که طی تنش خشکی موجب بيان اين ژن
میشود ،نسبت داد.
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توالیيابی و شناسايی اجزای پروموتر ژن...

سیده ساناز رمضانپور و همکاران

مقدمه

ژنومی ،نزدیک به نواحی شناخته شده  DNAو روشی ایدهال برای

گیاهان را محدود مینماید .گیاهان پاسخهای مورفولوژیکی،

کاربرد وسیع در بهدست آوردن ژنهای هومولوگ در گونههای

فیزیولوژیکی و مولکولی مختلفی در مواجهه با خشکی بروز

جدید زمانیکه ژنها دارای نواحی حفاظت شده قوی هستند را

مینمایند ( .)Nejadahmadi et al. 2013غالت مهمترین منبع

دارد (.)Shapter and Waters 2014

Ingram and

محتوای پروتئوم سلول در طول زمان تغییر مینماید ،بنابراین

 .)Bartels; 1996امروزه تولید زراعی غالت تحت تاثیر خشکی

عالوه بر نیاز به سنتز مداوم پروتئینهای آن ،تخریب پروتئینهایی

میباشد ( .)Rizhsky et al. 2002; Chaves et al. 2003مقاومت به

که سلول به آنها نیازی ندارد ،نیز ضرورت دارد .در یوکاریوتها

خشکی صفتی پیچیده میباشد که بهصورت چندژنی کنترل

اکثر شکستهای پروتئینی ،توسط یک سیستم واحد انجام میشود

میشود ،بیان این ژنها تحت تاثیر عوامل محیطی مختلفی

که یوبیکوئیتین و پروتئوزوم  72sدر آن نقش دارد ( Fardesfahani

میباشد .این امر نشاندهنده این است که اصالح این صفت بسیار

 .)and Allah yari 2011پروتئوزوم  72sبیان تعداد زیادی از

مشکل بوده و روشهای جدید مولکولی مانند نشانگر مولکولی،

پروتئینهای تنظیمکنندهی درگیر در مسیرهای عالمتدهی و

استراتژیهای نقشهیابی  QTLو بررسی الگوی بیان این ژنها

متابولیکی را کنترل مینماید .پروتئوزوم یک عامل ضروری برای

برای تولید ژنوتیپهای مقاوم به خشکی مورد نیاز میباشد

کنترل کیفیت پروتئینها میباشد ،بهطوریکه پروتئینهایی را که

( .)Nejadahmadi et al. 2013شناسایی پروموترها و عوامل

دارای تاشدگی ناجور و دناتوره شده حاصل از خطا در ترجمه یا

تنظیمکننده آنها یکی از بزرگترین چالشهای بیوانفورماتیک

آسیبدیدگی پس از تولید میباشد را تخریب مینماید .این

میباشد ( .)Rombauts et al. 2003در آرابیدوپسیس و احتماالً

پروتئینها ابتدا توسط چاپرونها شناسایی ،سپس توسط لیگازهای

بیشتر گیاهان بهصورت نمایی تعداد زیادی از پروتئینهای متصل

یوبیکوییتینه میشوند و در آخر توسط پروتئوزوم  72sتخریب

به دی ان ای رمزگذاری میشوند ،که بهطور بالقوه بهصورت

میشوند ( .)Kurepa et al. 2009پروتئوزوم  72sاز دو زیرواحد

فاکتور رونویسی ( 1)Tfsفعال میباشند .در حقیقت بیش از 0999

ساخته شده است .پروتئوزوم  79sشبه استوانه ،که بهعنوان ستون

ژن شناسایی شدهاست که در رونویسی درگیر میباشند ،که انتظار

تخریب پروتئینها میباشد و اجزای تنظیمکننده ( )RPsاز دو

میرود بیش از نیمی از آنها فاکتورهای رونویسی را رمزگذاری

زیرمجموعه ،شامل پایه و کالهک تشکیل شده است .بهطوریکه

نمایند .فاکتورهای رونویسی به عناصر تنظیمکننده همسوساز

از هر دو طرف به انتهای استوانهی  79sمتصل میشوند .اجزای

( 7)CAREsموجود در دی ان ای متصل شده و شروع رونویسی

تنظیم کننده ،پروتئینهای هدف یوبیکوئیتینه شده را به استوانه

کالری برای جمعیت انسانی به شمار میروند (

s

(.)Kurepa and Smalle 2008

را هماهنگ مینمایند که این قسمت یکی از مهمترین نقاط

 79برای تخریب هدایت مینمایند

کنترلکننده تنظیم بیان ژن میباشد .عناصر تنظیمکننده همسوساز

جزء  79sپروتئوزوم از چهارده زیرواحد مختلف ساخته

موتیفهای کوتاه حفاظتشده شامل  5تا  79نوکلئوتید میباشد

شدهاست ،پایه و کالهک (RPها) از  12زیرواحد ساخته شدهاند

که معموالً در ناحیه ʹ 5ژنها که پروموتر نامیده میشود ،یافت

که هر کدام بهوسیله اجزای دو خانواده ژنی رمزگذاری میشوند.

میشود .پروموتر توالی میباشد که معموال در باالدست ناحیه

بهطوریکه پایه مستقیما روی  79sقرارگرفته و دارای  2زیرواحد

( de Boer et al. 1999; Dorsett et

(non-ATPase )RPNs

شروع رونویسی  )Tss(0است

 .)al. 1999پیمایش ژنومی روشی برای تعیین توالی نواحی

DNA

( AAA-ATPase )RPTsو سه زیرواحد

است .زیرمجموعهی کالهک نیز دارای هشت زیرواحد ()RPNs
است

(.)Fu et al. 2001

1

)Transcription factors (Tfs
Cis acting regulatory elements
3
Transcription start site
2
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خشکی یکی از مهمترین پدیدهها میباشد که تولید و عملکرد

شناسایی پروموتر نزدیک نواحی رمزکننده میباشد .پیمایش ژنوم

توالیيابی و شناسايی اجزای پروموتر ژن...

سیده ساناز رمضانپور و همکاران

طبق مطالعات مختلف نقصان در کارکرد پروتئوزوم  72sتحمل

کیفیت  DNAژنومی بر روی ژل آگارز یک درصد سنجیده شد.

گیاه را به انواع تنشهای محیطی تغییر میدهد .بهعنوان مثال

در این تحقیق از روش پیمایش ژنومی جهت ارزیابی توالی کامل

جهش در ژنهای رمزکننده دو جزء  rpn10و  rpn1در

ژن 26Sp7استفاده شد .بدین منظور توالی رونوشت افتراقی

آرابیدوپسیس منجر به کاهش تحمل به تنش شوری شده است،

که نتیجهی انجام تکنیک  )Vakili 2016( cDNA-AFLPبر روی

همچنین گیاهان  rpn10نسبت به اشعهی  UVو عوامل تخریب

رقم طبسی و الین جهشیافتهی آن بود استفاده شد .این توالی

( Kurepa

 795جفتبازی ،دارای بیان افتراقی طی تنش خشکی در الین

 .)et al. 2008بیان ژن در بافتها و ارگانهای مختلف ،طی

جهشیافته نسبت به رقم حساس طبسی بود .در طی این تحقیق،

مراحل مختلف رشد و نمو ،یا پس از تحریک عوامل بیرونی در

مشخص شده بود که این توالی با ژن  26Sp7با شماره ثبت شدهی

سطح رونویسی ،پس از رونویسی و یا پس از ترجمه تنظیم

 EMS65641.1که درگیر در تنش خشکی میباشد در گیاه

میشود .تنظیم در مرحلهی رونویسی نقش بسیار مهمی را در

 00 Triticum urataدرصد شباهت داشت .پس از بالست نمودن

فعال نمودن و یا فرونشانی بیان بازی مینماید و بهشدت تحت

توالی مورد نظر در پایگاه دادهای  NCBIمشخص شد که این

( Zou et

رونوشت با توالی گیاهان  Aegilops. Tauschiiبا شمارهی

 .)al. 2011از اهداف این تحقیق توالییابی کامل ژن رمزکنندهی

دسترسی  XM_020308985.1و همچنین  Hurdeum.vulgareبا

putative

شمارهی دسترسی  AK355684.1همپوشانی باالیی در موقعیت

 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 7دخیل در

ژن  26Sp7دارد .همچنین پس از همردیف نمودن توالی پروتیینی

تخریب پروتئینها ( )26Sp7با روش پیمایش ژنومی ،بررسی

این ژن ،در گیاهان مذکور مشخص شد که شباهت بسیار زیادی

NEW

وجود دارد .سپس در ادامهی کار ،پس از تشخیص مکان اتصال

کنترل پروموتر و عوامل همسوساز مربوط به آن میباشد
زیرواحد  2از زیرمجموعهی کالهک پروتئوزوم 72s

توالی پروموتر ژن مذکور با استفاده از نرمافزارهای

 PLACEو  plantCAREو همچنین بررسی الگوی بیان این ژن

این توالی به ژنوم  Triticum. aestivumدر پایگاه اطالعاتی

با استفاده از روش  QRT-PCRدر گندم رقم طبسی (حساس به

 ensembleبهکمک  ،BLASTnجایگاه اتصال این رونوشت روی

خشکی) و الین موتانت آن ( T-65-58-8نیمه متحمل به خشکی)

کروموزوم  2DLدر موقعیت  70502-70272شناسایی شد.

تیمار شده با اشعه گاما به میزان  759گری (پژوهشگاه کشاورزی

همچنین مشخص شد که این رونوشت در گندم نیز دقیقا به توالی

هستهای کرج) ،طی تنش خشکی اعمال شده با  PEGدر سطح

ژن 26Sp7متصل میشود .بنابراین برای توالییابی کامل این ژن و

 9/5مگاپاسکال در مرحله گیاهچهای بوده است.

پروموتر آن موقعیت کامل این ژن در مکان ،10222-73702
مشخص شد .سپس با استفاده از روش پیمایش ژنومی

مواد و روشها
این تحقیق در آزمایشگاه گروه اصالحنباتات و بیوتکنولوژی
دانشگاه علوم کشارزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .با توجه
به دو مرحلهای بودن آزمایش ،استخراج  DNAو  RNAکل انجام
شد .بنابراین برای استخراج  ،DNAنمونههای بذور رقم حساس
طبسی و متحمل موتانت ( T-65-58-8پژوهشگاه کشاورزی
هستهای کرج) در مرحلهی اول ضدعفونی شده و در گلدان کشت
شدند ،پس از گذشت ده روز از برگهای تازه از طریق روش
 DNA ،CTABژنومی استخراج شدند ،پس از استخراج،

plant

( Genome

 )walkingو بهصورت گام به گام انتهای ʹ 5وʹ 0ژن توالییابی
شد .این عمل در اولین مرحله با طراحی آغازگر از جاییکه

TDF

به توالی گندم متصل شده بود ،بهعنوان آغازگر برگشتی و 1599

نوکلئوتید باالتر به طرف ' 5بهعنوان آغازگر پیشرو انجام شد.
سپس از آغازگرهای مورد نظر بر روی  DNAگندم در هر دو رقم
و الین موتانت با کمک  PCRاستفاده شد و محصوالت آن بر
روی ژل آگارز یک درصد الکتروفورز شدند .در مرحله بعد باند
مورد نظر از روی ژل آگارز بهوسیلهی کیت خالصسازی شرکت
 Rocheجداسازی شد وجهت تایید نهایی ،محصول خالصسازی
در هر مرحله بر روی ژل آگارز یک درصدالکتروفورز شدند
ژنتیک نوین /دوره پانزدهم /شماره  /2تابستان 9311

931

Downloaded from mg.genetics.ir at 14:00 +0430 on Sunday June 20th 2021

کننده  DNAواکنش فوق حساسیت از خود نشان دادند

TDF
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(شکل  .)1سپس این محصوالت در مرحلهی نهایی برای
توالییابی به شرکت تکاپوزیست (بایونیر کرهی جنوبی) ارسال
شد (شکل  ،)7توالی یابی از دو جهت با استفاده از آغازگر پیشرو
و پسرو انجام شد (جدول  .)1نتایج توالییابی در پایگاه دادهای

3000bp
1500bp

 plant ensembleبررسی و تایید شدند (شکل  .)7جهت
موقعیت اولیهی  TDFدر روی ژنوم گندم نان ،یک مرحله
توالییابی به سمت ʹ 0و  3مرحله به سمت ʹ 5انجام شد .پس از

500bp

طی این مراحل ،جهت سرهم نمودن contigهای حاصل از
توالییابی و درست نمودن توالی کامل این ژن از نرمافزار انالین
 CAP3استفاده شد .آنالیز توالی پروموتر ژن  26Sp7با استفاده از
پایگاه دادهای ) New PLACE )https://dna.affrc.go.jpو

plant

شکل  -1نمونه تکثیر باندها پس از استخراج با کیت خالصسازی
*

( ) چاهک شماره 1و 7باند مربوط به رقم طبسی و چاهک شماره  0باند
مربوط به الین موتانت در مرحله چهارم توالییابی

 CAREانجام شد.

شکل -7نتایج توالییابی محصوالت PCR

جدول -1مشخصات توالی آغازگرهای مورد استفاده در پیمایش ژنومی

941

دمای اتصال

طول باند

)(ºC
29

)(bp
001

52

1159

52

1351

50

1375

50

1313

توالی آغازگر
'F5'GTCGCCATCAGTTTACCAGAAC3
'R 5'CAGCCATCTCTAAGGTGTTTCC3
'F 5'TCTGTTGCCCCCATGAAC3
'R 5'CCAAAGACGGAAGGATTGG3
'F 5'CCTCTCCCTCCATCAGTAAAC3
'R 5'CTTCCGGAGACTACAGCAAT3
'F 5'AGCAGAGGAGCAGCAGACA3
'R5'GTTTACTGATGGAGGGAGAGGA3
'F 5'GTGAATCAGTGTCGCTCTTGC3
'R 5'GCGTTCGTTTGTGCTTTGCT3
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موقعیت مورد تکثیر
70799-73099
70299-77599
77275-71125
71725-10225
10099-19399
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توالییابی کامل این ژن و شناسایی ناحیه پروموتر آن ،با توجه به

500bp

توالیيابی و شناسايی اجزای پروموتر ژن...

سیده ساناز رمضانپور و همکاران

از دو رقم حساس و متحمل به خشکی ،پس از ضدعفونی با

درجه سانتیگراد به مدت  19ثانیه ،دمای اتصال آغازگرها به مدت

محلول هیپوکلریت سدیم  19درصد و آبکشی با آب مقطر در

 79ثانیه و  27درجه سانتیگراد به مدت  79ثانیه تنظیم شد .تمامی

پتری دیشهای  0سانتی کشت داده شدند و در اتاقک رشد (دمای

نمونهها در  0تکرار تکنیکی و  0تکرار بیولوژیکی تکثیر شدند و

 79درجه سانتیگراد ،دوره  17ساعت روشنایی/تاریکی) در قالب

مقادیر میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .طراحی آغازگر

طرح کامال تصادفی با  0تکرار بیولوژیکی قرار داده شدند .به

با استفاده از نرمافزار پرایمر  70از ناحیه ترجمه نشده ʹ 0انجام

منظور حفظ رطوبت روی پتریدیشها با پارافیلم پوشانده شد،

شد .مشخصات آغازگرهای مورد بررسی در جدول ( )7نشان داده

پس از رسیدن ارتفاع گیاهچهها به سطح پارافیلم ،در محل خروج

شده است .غلظت آغازگرها و دمای مرحله اتصال از فاکتورهای

گیاهچه منفذ کوچکی ایجاد شد .پس از رسیدن به مرحله دو

اساسی در بهینه نمودن واکنش  QRT-PCRمیباشد .از آنجایی که

برگی هر پتریدیش با  2میلیلیتر محلول  PEG1در سطح پتانسیل

اختصاصی عمل نمودن آغازگرها در این روش از اهمیت باالیی

(and Kaufman 1983

برخوردار است ،بههمین منظور در پایان هر واکنش با رسم

 .)Michelپس از شروع تنش ،در زمانهای ،73 ،17 ،2 ،0 ،1 ،9

منحنیهای ذوب برای هر آغازگر میتوان از اختصاصی بودن

 39و  27ساعت از برگهای تحت تنش نمونهگیری انجام شد.

آنها اطمینان حاصل نمود ( مشاهده یک پیک ذوب منفرد برای

نمونهها در ازت مایع منجمد و جهت نگهداری به دمای -99

هر تیمار مربوط به هر ژن) (شکل  .)0سطح نسبی بیان ژنهای

درجه سانتیگراد انتقال یافتند.

مورد نظر در مقایسه با ژن کنترل مرجع ،با استفاده از

از بافر  ،Bioflux( p-BIOZOLژاپن) جهت استخراج  RNAکل

نرمافزار  GenExمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نمودارهای

از نمونهها استفاده شد .سپس ،بهمنظور حذف آلودگیهای

مربوط در محیط  Excelرسم شد.

اسمزی  -9/5مگاپاسکال تیمار شد

احتمالی  DNAاز آنزیم  )Fermantas( DNase1استفاده شد.
ساخت  cDNAنیز بر اساس روش پیشنهادی شرکت فرمنتاز انجام
شد .در پایان ،کمیت و کیفیت  RNAکل به روش
اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل اگارز سنجیده شد .جهت انجام
واکنشهای کمی از غلظت  1:79هر نمونه  cDNAو همچنین از
دستگاه  iQ5شرکت  BioRadاستفاده شد .بهمنظور ارزیابی کمی،
محلول واکنش با حجم  79میکرولیتر در تیوبهای مخصوص
تهیه شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز با چرخههای حرارتی شامل
Poly Ethylene Glycol

شکل -0منحنی ذوب آغازگر اختصاصی و آغازگر ژن مرجع

1

جدول  -7مشخصات توالی آغازگرهای مورد استفاده در آزمایش QRT-PCR
دمای اتصال ()ºC

طول محصول ()bp

57

190

60

121

شماره دسترسی

توالی آغازگر
5'ACGAGGTCAACGACAAAACC3'F
5'CCTGACGGCTCTACCAAAGT3'R

EF592180

5'TCACCACCGACTACATGAC
C3'f
5'ACAGCAACCTCCTTCTCACC
3'r
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نام آغازگر
26Sp
GAPD
H
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برای انجام مرحله دوم تحقیق و بررسی بیان این ژن ،تعداد ده بذر

 05درجه سانتیگراد به مدت  0دقیقه و  05چرخه شامل 05

توالیيابی و شناسايی اجزای پروموتر ژن...

سیده ساناز رمضانپور و همکاران

نتایج و بحث

یک دوره میباشد .پیمایش ژنوم کاربرد وسیع در بهدست آوردن

رمزشده توسط این ژن دارای  019آمینو اسید میباشد .پس از

توالی ژنهای هومولوگ در گونههای جدید زمانیکه ژنها دارای

بررسیهای الزم و ترجمهی توالی با کمک نرمافزار آنالین

Shapter and Waters

 ،EXPASYکدون آغازین که همان کدون مربوط به باز متیونین

 .)2014در بیست سال گذشته تکنیک پیمایش ژنوم با اضافه شدن

( )ATGمیباشد مشخص شد ،و  1022باز ترجمه نشدهی

روشهایی مانند تکنولوژی توالییابی نسل جدید ( 1)NGSبه

باالدست بهعنوان توالی کامل پروموتر در رقم طبسی و  1732باز

استراتژیهای اساسی اولیه توسعه یافت ،که دارای پتانسیل باال در

در الین موتانت توالییابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بدست اوردن توالی نوکلئوتید میباشد .این تکنیک یک روش

ترکیب بازی این پروموتر در رقم طبسی شامل  59/30درصد

مولکولی برای شناسایی مستقیم توالی نوکلئوتیدی در ژنومهای

بازهای گوانین-سیتوزین و  30/52درصد بازهای آدنین-تیمین

خالص شده میباشد که فقط به یک توالی نوکلئوتیدی شناخته

میباشد .در پروموتر این ژن جعبه  TATAدر موقعیت  -90با

Leoni et al. 2010; Volpicella

توالی حفاظت شده  TATAو اولین جعبهی  CAATدر موقعیت

 .)2012; Wang et al. 2013در توالی ژنهای دخیل در مقاومت

 -51قرار گرفته است .در طول پروموتر این ژن در رقم طبسی 2

به تنش برخی عوامل غیرهمسوساز 7شناخته شدهاند که با ایجاد

توالی  2 ،MYCتوالی  9،MYBجعبهی  7 ،CAATجعبهی

پیوند با عناصر همسوساز 0ناحیه راهانداز ژن مقاومت ،باعث القای

 0 ،TATAتوالی 7 ،DPBFتوالی  3 ،GT1توالی ،3DRE/CRT

Gamboa et al.

یک توالی  5ABREو  7توالی  0 2LTREتوالی  I BOXمشاهده

نواحی حفاظت شده قوی هستند را دارد (

شده برای شروع نیازمند است (

رونویسی از این ژنها به هنگام تنش میشوند (

 .)2007طی این تحقیق ،مشخص شد که اندازهی کامل ژن

26Sp7

شد (شکل .)3

1

Next generation sequensing
Trans acting.
3
Cis acting
2

شکل -3جایگاه عناصر پروموتر ژن 26Sp7در رقم طبسی

942
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Dehydration responsive element
responsive element
Low temperature responsive element

4

5 ABA
6
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پیمایش ژنوم دارای پتانسیل شناسایی  2تا  2کیلوباز توالی فقط در

 3329جفتباز دارای  0اینترون و  19اگزون است و پروتیین

توالیيابی و شناسايی اجزای پروموتر ژن...

سیده ساناز رمضانپور و همکاران

در الین موتانت درصد بازهای گوانین و سیتوزین در طول این

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ناحیه پروموتر این ژن نشان

پروموتر  51/39درصد و برای بازهای آدنین و تیمین 39/50

میدهد که عناصر اصلی توالی پروموتر ژنهای یوکاریوتی

درصد میباشد .همچنین  5توالی  9 ،MYBتوالی2 ،MYC

 CAAT- boxو  TATA-boxدارای باالترین تعداد در توالی

جعبهی  7 ،CAATجعبهی  ،TATAیک توالی  0 ،GT1توالی

پروموتر این ژن در هر دو رقم میباشد ،بهطوریکه

 3 ،IBOXتوالی  7،DRE/CRTتوالی 1 ،DPBFتوالی  ABREو 7

بهعنوان عناصر همسوساز در نواحی هستهی پروموتر و

توالی  LTREمشاهده شد .جعبه  TATAدر موقعیت  -703و

 boxبهعنوان عناصر تنظیمکننده فعالیت دارند .توالی  ABREدر

اولین جعبهی  CAATدر موقعییت  -121قرار گرفته است

پروموتر ژنهای تنظیمکننده مقاومت به خشکی که در بیان

(شکل.)5

مقاومت به تنشهایی که توسط خانوادههای چندژنی صورت

با توجه به بررسیهای انجام شده مشخص شد که قسمت اعظم

میگیرد ،درگیر هستند ( .)Eva et al. 2007از سویی دیگر دو

عناصر موجود در پروموتر مسئول پاسخ به تنشها مانند خشکی و

مسیر عالمتدهی طی تنش خشکی مسیر وابسته به اسیدآبسیزیک

اسید ابسیزیک هستند .بهنظر میرسد نیمهی اول پروموتر در

و مستقل از اسیدآبسیزیک وجود دارد که در مسیر وابسته ،تولید

کنترل تظاهر ژن در شرایط تنش خشکی دخیل میباشد زیرا در

فاکتورهای رونویسی از نوع  MYCو MYBو اتصال آنها به

حدود  59درصد عناصر مسول پاسخ به تنش خشکی در این

پروموتر ژنها طی تنش خشکی باعث بیان ژنها میشود

( Kiziz

ناحیه قرار گرفتهاند و منطقهی ابتدایی پروموتر شامل جعبههای

 I BOX .)et al. 2001و  GT1از عناصر تنظیمکننده در راهانداز

 TATAو  CAATبهعنوان عناصر راهانداز در شروع نسخهبرداری

برخی از ژنهای گیاهی میباشد که نقش مهمی در دریافت

عمل مینماید (شکل  3و  ،)5بنابراین احتمال میرود با حذف این

سیگنالهای نوری و در طی ان تنظیم بیان ژنهای وابسته به نور

ناحیه از پروموتر ،بیان ژن گزارشگر در شرایط تنش خشکی

دارد (.)Lindlof et al. 2009

ناموفق باشد .همانطور که گفتیم بخش اعظم عناصر موجود روی

باتوجه به آنالیز هستیشناسی 309 1ژن دخیل در تحمل به تنش

پروموتر ژن مورد بررسی را عناصر پاسخدهنده به تنش خشکی

خشکی در برنج مشاهده شد که در  95درصد از پروموترها دارای

تشکیل میدهد که این خود میتواند شاهدی بر حضور این ژن در

جایگاه اتصال  MYC ،MYBو  GTبودند .اعضای خانوادههای

TATA-box
CAAT-

شبکههای ژنی تنظیمکنندهی پاسخ به تنش خشکی باشد.
)ontology analysis (GO
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شکل -5جایگاه عناصر پروموتر ژن  26Sp7در الین موتانت

توالیيابی و شناسايی اجزای پروموتر ژن...

سیده ساناز رمضانپور و همکاران

 MYBو  MYCدر فعال شدن مسیر وابسته به  ABAنقش مهمی

است که از یک یا دو انتها توسط یک جزء تنظیمکننده  RPپوشیده

دارند و بسیاری از پروتیینهای فعال در این مسیر بهوسیلهی

شده است .دسترسی به جایگاه فعال کمپلکس  79sتوسط

اعضای این خانواده از عوامل رونویسی تنظیم میشود (

Yang et

RP

تنظیم میشود ،بهطوریکه به کارگیری سوبسترا ،بازکردن پیچش،

.)al. 2012; Liu et al. 2014

انتقال به محفظه پروتئولیتیک  79sو بازیافت مولکولهای

طی تحقیق ( Ramezanpour )2010بیان ژن SUT4 ،از گروه

یوبیکوئیتین را وساطت مینماید (

ژنهای انتقالدهندهی کربوهیدراتها و آنالیز توالی پروموتر ژن

.)Weinl and Kudla 2009

;Navon and Goldberg 2001

جعبهی  CAATو TATA1بود که توالیهای دیگری بهعنوان
عوامل شروع رونویسی عمل مینمودند .بهطوریکه فقدان جعبهی
 TATAدر بسیاری از ژنهای گیاهی دخیل در فتوسنتز و بسیاری
از ژنهای خانهدار گزارش شده است ( .)Chay et al. 1992طی
این تحقیق مشخص شد که  57درصد از عناصر موجود در
پروموتر مسئول درجه حرارت پایین  LTREو  70درصد عناصر
مسئول دفاع گیاهی و  10درصد عناصر مسئول تجمع

شکل -2مقایسه بیان ژن 26Sp7در الین متحمل موتانت و رقم حساس طبسی

کربوهیدراتها هستند و در نهایت با وجود این عناصر مشخص

)*(  :hتعداد ساعت پس از شروع تنش خشکی

شد که این ژن دارای نقش دوگانه هم در کنترل تنش سرما و
بیماری کپک برفی میباشد .جداسازی پروموتر مختص بذر ژن

بررسیها نشان میدهد که بیان ژن 26Sp7در هردو رقم و الین

-ßکانگالیسینین در گیاه سویا و همسانهسازی و تعیین توالی

موتانت از اولین ساعات واکنش به خشکی افزایش معنیداری

پروموتر آن ،نواحی حفاظتشدهی مهم در این پروموتر از قبیل

نشان داد .در الین متحمل موتانت بیشترین فعالیت در سه ساعت

جعبهی TATAو جعبهی  CAATو جعبهی  Gو عناصر تکراری و

پس از شروع تنش دیده شد که افزایش معنیداری نسبت به اولین

مختص بذر  SKn1و  RYرا شناسایی شد .این مشاهدات نشان

ساعت نشان میدهد .پس از آن تظاهر ژن کاهش معنیداری نشان

داد که حضور چند نسخه از موتیفهای مختص بذر در پروموتر

داده است و تا پایان دورهی تنش خشکی در سطح ثابتی حفظ

ژن -ßکانگالیسینین ممکن است مسئول عمل اختصاصی آن در

شده است (شکل  .)2در رقم حساس طبسی نیز بیشترین سطح

آندوسپرم بذر باشد (.)Sabori et al. 2016

بیان ژن در اولین ساعت پس از اعمال تنش دیده شده است و

محتوای پروتئوم سلول در طول زمان تغییر مینماید ،بنابراین

پس از آن کاهش معنیداری نسبت به تیمار کنترل دیده شده است

عالوه بر نیاز به سنتز مداوم پروتئینهای آن ،تخریب پروتئینهایی

تا اینکه در  39ساعت پس از اعمال تنش افزایش تظاهر ژن در

که سلول به آنها نیازی ندارد نیز ضرورت دارد .پروتئوزوم،

مقایسه با تیمار کنترل به باالترین سطح خود رسیده است که این

پروتئینهایی را که دارای تاشدگی ناجور حاصل از خطا در

امر در رقم حساس میتواند دلیلی بر واکنش حساسیت به تنش

ترجمه یا آسیبدیدگی پس از تولید میباشد را تخریب مینماید

خشکی باشد .جهش در زیرواحدهای  RPکارکرد پروتئوزوم 72s

( .)Jiang et al. 2001; Zhang et al. 2014یافتههای اخیر نشان

را تحت تاثیر قرار میدهد بدین صورت که میتواند تجمع

میدهند که فعالیت  72sکنترل نموگیاه و پاسخ به تنش را تنظیم

کمپلکس را کاهش دهد ،از میزان پروتئولیز وابسته به یوبیکوئیتین

مینمایند ( .)Kurepa et al. 2009پروتئوزوم  72sیک ترکیب

بکاهد و همچنین پاسخ گیاه به تنشهای غیرزنده را تغییر دهد

پروتئازی وابسته به  ATPشامل یک کمپلکس پروتئوالیتیکی 79s

( .)Kurepa and Smalle 2008تجزیههای مقایسهای گیاهان

TATAless
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مذکور در گندم طی تنش سرما ،این ژن از گروه ژنهای فاقد

توالیيابی و شناسايی اجزای پروموتر ژن...

سیده ساناز رمضانپور و همکاران

به شوک گرمایی و کاهش در سرعت تقسیم سلولی میشود،

مختلف عوامل همسوساز در نواحی پروموتور ژنهای القاشونده با

بنابراین برای حفظ مقاومت به تنشها سطح بهینه این پروتئوزوم

تنش میشود ( .)Shinozaki et al. 2003بیان پروتئینها ،وابسته به

مورد نیاز است ( .)Kurepa et al. 2009تظاهر ژن در الین موتانت

القای رونویسی از ژن میباشد ،بنابراین شناسایی عوامل

در همان ساعات اولیه به تنش و نشان دادن درجهای از تحمل

تنظیمکننده ،مناطق تنظیمکننده وپروموترها بسیار مهم میباشد.

درتنشهای باالتر در برابر تخریب پروتئین و کاهش بیان این ژن

شناسایی پروموترهای گیاهی اغلب شامل شناسایی و مشخصهیابی

میباشد .از سویی دیگر در رقم حساس طبسی عالوه بر ساعات

ژنهای بیان شده در بافتهای خاص یا تحت شرایط تنش

اولیه شروع تنش در انتهای طول دورهی تنش نیز افزایش بیان را

فیزیولوژیکی انجام میشود .برای توصیف کارکردی بیان ژن،

داریم ،این امر میتواند احتماال دلیلی بر تخریب پروتئینها در این

خالصسازی و تجزیه ساختمانی منطقهی باالدست ژن مورد نیاز

تیمارهای تنش و همچنین میتواند مؤید حساس بودن این رقم

است پس از خالصسازی ناحیهی پروموتر ،مناطق فعالکننده یا

نیز باشد .بهطور کلی در الین موتانت افزایش بیان در اوایل تنش

بازدارنده بیان ژن با حذف مناطق پروموتر قابل شناسایی میباشند

خشکی بوده است ،اما در رقم طبسی در اواخر اعمال تنش به

( .)Cai et al. 2007در مهندسی ژنتیک پس از اینکه پروموتر از

vakili

لحاظ ساختمانی شناسایی شد ،مناطقی که مورد نظر برای الحاق

( )2016طی بررسی بیان ژن  26Sp7در گیاهان بالغ گندم موتانت،

به ژن هدف میباشند را شناسایی نموده تا بعدا برای

افزایش تجمع رونوشتهای این ژن را طی تیمارهای اولیه تنش

ترانسفورماسیون گیاه استفاده نمایند ( .)Porto et al. 2014با این

خشکی نشان دادند ،که با نتایج حاصل از این تحقیق همپوشانی

وجود ،آنالیز توالیهای همسوساز موجود در پروموتر ژنها ساده

دارد .الزم به ذکر است که با توجه به اهمیت بررسی سیستم

و آسان نمیباشد و بررسیهای بیشتری با استفاده از چندین پایگاه

تخریب پروتئینها طی تنشها ،شناسایی ژنهای دخیل در این

دادهای قوی و وصول نتایج باارزش و تایید نتایج توالییابی با

سیستمها ،بررسی عملکرد و نحوه بیان آنها میتواند در ایجاد

استفاده از ژنهای گزارشگر مورد نیاز میباشد که برای این منظور

گیاهانی مقاومتر در برابر تنشها کمک شایانی نماید .با توجه به

میبایست توالی پروموترها توسط آنزیمهای مختلف در فواصل

موارد پیش گفته شده MYC ،MYB ،و  DREاز اجزای عوامل

متعددی هضم شده ،سپس قطعات حاصل به ژن گزارشگر

رونویسی میباشند که در تنظیم پاسخهای مناسب در ارتباط با

( )GUSمتصل شده و بیان ژن گزارشگر مورد بررسی قرار گیرد.

تنش خشکی نقش حیاتی دارند .از سویی دیگر با توجه به افزایش

تنها در این صورت است که با اطمینان باالیی میتوان در مورد

بیان این ژن طی تیمارهای تنش خشکی میتوان اذعان نمود که با

این عناصر اظهار نظر نمود .از اینرو با توجه به کاربرد بیولوژی

وجود عوامل همسوساز مذکور ،در ناحیهی پروموتر ،موجب

مولکولی در تکنیکهای بیوتکنولوژی پیشرفته ،اصالح نباتات و

رونویسی و بیان این ژن شده است .عوامل تنظیمی همسوساز،

مهندسی ژنتیک یک ابزار بسیار مهمی در پیدایش گیاهان

کلیدهای مولکولی 1مهمی میباشند که در تنظیم رونویسی از

تغییریافته ژنتیکی در دهههای اخیر شده است .چندین شرکت در

شبکههای پویای ژنی و کنترل فعالیت آنها طی فرایندهای

دنیا بر روی ترنس جنسیس تحقیق مینمایند ،تکنیکی که

بیولوژیکی مختلف و پاسخ به تنشهای غیرزنده ،هورمونها و

مشکالت خاص کشاورزی را که با کاربرد متدهای اصالح سنتی

فرآیندهای رشدی مختلف درگیر هستند .مخصوصا ،درک

قابل حل نیستند را شناسایی مینماید .با توجه به تحقیق حاضر

شبکههای ژنی تنظیمکننده ،در آبشارهای 7پاسخ به تنش ،به

میتوان بیان نمود که ،در دسترس بودن توالی کامل ژنوم در

تجزیههای عملکردی موفق عوامل همسوساز وابسته است .هر

بانکهای ژنی باعث پیشرفت فعالیت و تنظیم ژنهای مختلف در

بیشترین میزان تظاهر نسبت به تیمار کنترل رسیده است.

سطح مولکولی شده است .با این وجود ،کاربرد این ژنها در
Molecular switches

1

2 Cascads

ترنس جنسیس نیاز به دانستههای قبلی از مکان و سطوح بیان،
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میدهد که کاهش در تولید این پروتئوزوم منجر به فوقحساسیت

پیشرفت دقیقی در بیان رونویسی منجر به شناسایی ترکیبات
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 معقوالنهتر خواهد،زیادی به تولید غذا برای حفظ امنیت غذایی

 اندازهی پروموتر و عناصر همسوساز و تنظیم کنندهی،اندازهی ژن

 در نتیجه هرگونه تحقیق در زمینهی افزایش محصول و.بود

 گندم از لحاظ اقتصادی مهمترین غله در، نظر به اینکه.ژن دارد

مقاومت غالت به تنشهای محیطی مخصوصا خشکی که بتواند

 باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان.دنیا محسوب میشود

در زمان کوتاهی نتیجهی مفیدی داشته باشد و به حفظ امنیت

 نیاز به افزایش تولید گندم به7959 پیشبینی میشود که تا سال

. مورد توجه خواهد بود،جهانی غذا کمک نماید

 محققان پیشنهاد مینمایند که. درصد هماکنون برسد59 بیش از
افزایش عملکرد محصوالت نسبت به اختصاص دادن زمینهای
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