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رابطه الگوی بیانی ژنهای ناقلین فسفات و آنزیم فسفاتاز  PAP26در
گیاه Arabidopsis thaliana
The expression patterns of phosphate transporter genes in
relationship with PAP26 encoding a phosphatase enzyme in
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(تاريخ دريافت - 22/11/22 :تاريخ پذيرش)22/12/11 :

فسفر ( )Pيکی از اصلیترين عناصر برای حيات کليه موجودات زنده محسوب میشود و از اجزای
اصلی تشکيل دهنده مولکولهای زيستی ضروری و واکنشهای متابوليکی است .گياهان در مواجه
با کمبود فسفات ،راه کارهای متعددی از جمله بيان اسيدفسفاتازها ،ناقلين فسفر و همچنين ترشح
اسيدهای آلی در ريزوسفر را بهکار میگيرند .در شرايط تنش کمبود فسفر ،حفظ هومئوستازی

واژههای کلیدی


فسفر سلولی در گرو تعامل بين اين اجزا میباشد .در مطالعه حاضر رابطه بيانی ژنهای سه خانواده

اسیدفسفاتازهای ارغوانی

ناقلين فسفات  PHT2 ،PHT1و  PHO1در تعامل با آنزيم فسفاتاز  PAP26بهعنوان يکی از مهمترين

بیشبیان

 22اسيدفسفاتاز گياه  Arabidopsis thalianaدر مواجه با شرايط فقدان فسفر ( )-Pو فسفر کافی ()+P

جهشیافته

بهترتيب دارای  KH2PO4صفر و  1/22ميلیموالر در محيط کشت  MSمورد بررسی قرار گرفت .از
گياهان طبيعی  A. thalianaواريته  col-0بهعنوان شاهد ( ،)Wtالينهای جهشيافته هموزيگوت

عملکرد گیاهچه

دارای قطعه  T-DNAدر ژن  )Mu26( AtPAP26و الينهای بيشبيان هموزيگوت ژن مذکور

فعالیت فسفاتازی

( )OE26استفاده شد .نتايج حاکی از کاهش معنیدار بيان ژنهای  PHT2 ،PHT1و  PHO1و

محتوای فسفر

همچنين فعاليت فسفاتازی در گياهان  Mu26نسبت به گياهان  Wtدر شرايط کمبود فسفر بود .در
شرايط  +Pافزايش معنیدار  %25و  %02به ترتيب در ميزان فسفر کل و آزاد و افزايش  1/3برابری
وزن خشک گياهان  Mu26نسبت به گياهان  Wtمشاهده شد .از طرفی نتايج حاکی از بهبود
ويژگیهای مورفولوژيک و فيزيولوژيک در گياهان  OE26نسبت به گياهان  Wtدر هر دو شرايط
محيطی بود .بر اساس نتايج حاصل ،حفظ هومئوستازی فسفر سلولی در اين گياهان مستلزم تعامل
فسفاتازهای مهم از جمله  AtPAP26با ناقلين فسفات در شرايط تنش فسفر است که میتواند در
توليد گياهان با قابليت جذب حداقل مقدار فسفر موجود در محيط جهت رشد گياه در شرايط
تنش فسفر استفاده کرد.
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مقدمه

مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند (

Haran et al. 2000; Li et al.

فسفر ( )P1يکی از ريز مغذیهای ضروری برای تمام موجودات

 .)2002; Tran et al. 2010; Wang et al. 2011يکی از

زنده از جمله گیاهان است .فسفر به شکل معدنی و آلی در

اسیدفسفاتازهای ارغوانی گیاه  ،A. thalianaآنزيم

بسیاری از خاکها يافت میشود ولی گیاهان تنها قادر به جذب

میباشد .بررسیها نشان میدهد بیان ژن رمزکننده اين آنزيم

فسفات معدنی ( )Pi2آزاد حل شده در فاز آبی هستند .با وجود

بهعنوان يکی از اسیدفسفاتازهای اصلی درون سلولی و ترشحی،

غنی بودن اغلب خاکها از فسفر ،بهدلیل تثبیت اين عنصر حیاتی

در شرايط تنش کمبود فسفات افزايش میيابد (

توسط ذرات خاک ،از طريق ريشه گیاهان قابل جذب و استفاده

 .)al. 2006; Tran et al. 2010در شرايط تنش کمبود فسفات

نمیباشد ( .)Vance et al. 2003استفاده از کودهای شیمیايی

آنزيم  PAP26در بازجذب فسفات درون سلولی و همچنین در

فسفره يکی از راهکارهای تأمین فسفات مورد نیاز گیاهان میباشد

تحرک مجدد فسفات از منابع فسفات آلی برگهای پیر دخالت

ولی تنها کمتر از  %21از کود مصرفی جذب گیاهان میشود و

دارد ( .)Smith et al. 2003بهعالوه با فعالیت در ريزوسفر و

مابقی آن توسط ذرات خاک تثبیت شده و عمالً از دسترس گیاه

جاروب فسفات از مخازن فسفر خاک و همچنین بازيافت فسفر

خارج میشود .از طرفی فسفات تثبیت شده عالوه بر تخريب

از فسفومونواسترهايی که از طريق سیتوپالسم به ديواره سلولی

ساختمان خاک و همچنین رشد سیانوباکتریهای سمی ،ساير

ترشح يافتهاند ،به گیاه در شرايط کمبود فسفات کمک میکند

فرآيندهای مخرب زيست محیطی را به همراه دارد .کودهای

( .)Robinson et al. 2012با اين وجود آنچه تأمین و حفظ

فسفاته غالباً از منابع تجديدناپذير ذخاير سنگهای فسفاته تهیه

همئوستازی فسفات گیاه را تضمین مینمايد ،اثر متقابل عملکرد

میشوند که پیشبینی میشود طی  61سال آينده به اتمام برسند

اسیدفسفاتازها با مجموعه ناقلین سلولی فسفات میباشد.

( )Vance et al. 2003از اينرو تنش کمبود فسفات به يک عامل

افزايش بیان ژنهای رمزکننده ناقلین فسفات از ديگر سازوکارهای

محدودکننده برای رشد و عملکرد گیاهان در اکوسیستمهای

عمومی گیاهان در پاسخ به تنش کمبود فسفر میباشد (

کشاورزی و طبیعی تبديل شده است.

;1982; Drew et al. 1984; Ullrich-Eberius et al. 1984

اسیدفسفاتازهای خود را افزايش میدهند .ترشح اسیدفسفاتازها از
ريشه گیاهان در پاسخ به تنش کمبود فسفر نقش اصلی در تأمین
فسفر معدنی از منابع فسفر آلی در رايزوسفر و نیز چرخش فسفر
در خاک دارد ( .)Richardson et al. 1994اسیدفسفاتازهای
ترشحی ،هیدرولیز  Piرا از فسفومونواسترها و فسفودیاسترها
بهعهده دارند و در تولید ،انتقال و بازجذب يا بازيافت فسفر،
نقش اساسی دارند (

Tran et al. 2010; Plaxton and Tran

 .)2011از بین  81اسیدفسفاتاز شناسايی شده در گیاه
 22 ،Arabidopsis thalianaاسیدفسفاتاز ارغوانی ( )PAP3بهدلیل
نقش بهسزايی که در رهاسازی فسفات و حفظ همئوستازی
فسفات درون سلولی گیاه بر عهده دارند ،بیشتر از سايرين مورد
1

Phosphorus; P
Inorganic Phosphate; Pi
3
Purple Acid Phosphatase; PAP
2

40
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Veljanovski et

Lee

 .)Shimogawara and Usuda 1995در صورت در دسترس نبودن
فسفر کافی ،گیاهان مجموعهی جامع و متنوعی از ناقلهای درگیر
در انتقال کارآمد  Piاز محلول خاک به سلولهای ريشه و توزيع
آن در سطح بافت (ريشه به ساقه) و در سطح درون سلولی
(اندامکهای مختلف) را در خود تکامل دادهاند (

Lin et al.

 .)2009پنج خانواده ناقلین فسفات شامل ،PHT3 ،PHT2 ،PHT1
 PHT4و  PHT5در گیاه  A. thalianaشناسايی شده است .از اين
بین دو خانواده  PHT1و  PHT2در تغییرات غلظت  Piنقش
کلیدی دارند ( .)Lin et al. 2009خانواده  PHT1شامل نه ژن
( Pht1;1تا  )Pht1;9است .اين ناقلین در Kmی در محدوده
میکروموالر فسفر فعال میشوند و به کمبود فسفر پاسخ میدهند
( .)Cogliatti and Clarkson 1983; Drew et al. 1984خانواده
 PHT2تنها يک عضو ( )Pht2;1دارد و در محدوده غلظت
میلیموالر فسفر فعالیت داشته و به کمبود فسفر پاسخ میدهد
Affinity Value in Michaelis-Menten Kinetics; Km
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ناقلین فسفات ،خانواده ناقلین  PHO1است که در بارگیری  Piاز

گرفتند و سپس به شرايط نوری  0111لوکس بر سانتیمتر مربع و

ريشه به آوند چوبی نقش دارد (.)Poirier and Bucher 2002

دمای  28  2°Cو شرايط  16ساعت روشنايی 1 /ساعت تاريکی

افزايش کارآيی گیاهان در تأمین و جذب فسفر يکی از

در اتاقک رشد منتقل شدند .بهمنظور اعمال تیمار فسفر،

راهکارهای مؤثر در افزايش تحمل گیاهان به کمبود فسفر

گیاهچههای هفت روزه به مدت  18روز به محیط کشت  MSفاقد

میباشد .طراحی و بهبود سیستمهای جذب عناصر غذايی ،مستلزم

فسفر ( )-Pو واجد فسفات کافی (( )+Pبهترتیب حاوی

شناخت و درک روابط بین ژنها و نحوه تعامل آنها در پاسخ به

صفر و  1/28میلیموالر) منتقل شدند .در محیط کشت بدون

شرايط مختلف محیطی است .در بررسی حاضر بهمنظور شناسايی

فسفر از  KClبا غلظت  1/28میلیموالر بهعنوان جايگزين

ژنهای مؤثر و کارآمد در تأمین فسفات از خاک و استفاده بهینه از

 KH2PO4استفاده شد .در نهايت گیاهچههای  21روزه به تفکیک

فسفر جذب شده ،الگوی بیانی ژنهای سه خانواده ناقلین فسفات

اندام هوايی و بافت ريشهی جداسازی و تا زمان انجام آزمايشات

 PHT2 ،PHT1و  PHO1درگیر در حفظ هومئوستازی فسفات

در فريزر  -11°Cنگهداری شدند.

سلولی ،در تعامل با اسیدفسفاتاز ارغوانی  PAP26بهعنوان يکی از

بهمنظور بررسی الگوی بیانی  11ژن مورد مطالعه (جدول ،)1

مهمترين اسیدفسفاتازهای گیاه آرابیدوپسیس ،در مواجه با شرايط

استخراج  RNAکل از گیاهچههای  21روزه رشد يافته در

کمبود فسفات محیط در دو گروه گیاهان جهشيافته و بیشبیان

غلظتهای مختلف فسفر به تفکیک بافت هوايی و ريشه با

ژن  PAP26مورد مطالعه قرار گرفت.

استفاده از کیت ( RNXTM )Plusشرکت سیناژن انجام گرفت.

KH2PO4

حذف آلودگی احتمالی  RNAاستخراجی با  DNAژنومی با
استفاده از تیمار  DNaseIمطابق با دستورالعمل شرکت

مواد و روشها
در اين پژوهش از گیاه  A. thalianaواريته )Wt ( Columbia-0
بهعنوان شاهد استفاده شد .الينهای هموزيگوت جهشيافته
(  )Muاين گیاه ( )Mu26دارای قطعه  T-DNAدر ژن

AtPAP26

(با شماره دسترسی  )NC_003076.8و الينهای هموزيگوت
بیشبیان ژن مذکور ( )OE26بهمنظور انجام اين تحقیق از
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زيستفناوری تهیه شدند.
ضدعفونی بذور کلیه ژنوتیپها به مدت  2دقیقه در اتانول  %01و
يک مرحله شستشو با آبمقطر استريل انجام شد .سپس به مدت
 3دقیقه در محلول هیپوکلريت سديم  %11شستشو و  6-0مرحله
با آبمقطر اتوکالو شده آبکشی شد .بذور پس از ضدعفونی روی
محیط کشت  )Murashige and Skoog 1962) MSحاوی
 1/28 KH2PO4میلیموالر (فسفر کافی) 11 ،گرم در لیتر ساکارز
و  6گرم در لیتر آگار-آگار در پتریديشهای  11 cmکشت شد.
بهمنظور خوابشکنی و همزمانی جوانهزنی بذور کشت شده،
1

Wild-type; Wt
Mutant line; Mu
3
Overexpressed; OE
2

Roche

اعمال شد .کمیت و کیفیت  RNAاستخراجی کلیه نمونهها با
استفاده از دستگاه نانودراپ (مدل  )EPOCHو ژل آگارز يک
درصد تأيید شد .ساخت  cDNAبا استفاده از  RNAاستخراج
شده عاری از  DNAطبق روش ( Zamani et al. )2012انجام شد.
کیفیت  cDNAساخته شده با استفاده از واکنش  PCRو
آغازگرهای آلفاتوبولین مورد بررسی قرار گرفت.
آغازگرهای اختصاصی ژنهای مورد بررسی توسط نرمافزار
 Oligo7طراحی شد (جدول  .)1اختصاصیت آغازگرهای طراحی
شده با استفاده از نرمافزار  PrimerBLASTقابل دسترس از پايگاه
 NCBIبررسی شد .بررسی بیان ژنهای مورد مطالعه در واکنش
 RT-PCRبهصورت :يک مرحله واسرشتهسازی اولیه شامل يک
چرخه  8دقیقه دمای  ،28°Cمرحله دوم شامل  38چرخه متناوب
واسرشته شدن در دمای  28°Cبه مدت  81ثانیه ،اتصال آغازگرها
در دمای  68-61°Cبه مدت  31ثانیه ،بسط در دمای  02°Cبه
مدت  21ثانیه و در نهايت يک مرحله گسترش نهايی در دمای
 02°Cبه مدت  18دقیقه بهینه شد .کمیسازی بیان ژنها بر اساس
شدت نوار حاصل از تکثیرژن آلفا-توبولین (بهعنوان ژن کنترل
ژنتیک نوین /دوره شانزدهم /شماره  /1بهار 1011
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داخلی) روی ژل آگارز يک درصد در دو تکرار زيستی و سه

کمی سازی فعالیت آنزيمی با استفاده از منحنی استاندارد برای هر

تکرار آزمايشگاهی انجام شد .بیان کل ژنهای ناقلین خانواده

سری از سنجشها و بهکمک غلظتهای مشخص فسفات

 PHT1بهصورت مجموع میزان بیان همه ژنهای اعضا محاسبه

( KH2PO4صفر 181 ،111 ،11 ،61 ،81 ،21 ،11 ،8 ،و 211

شد.

میلیموالر) و ضريب رگرسیونی انجام شد .مقادير جذب حاصل

محتوای فسفر آزاد و کل گیاهچههای رشد يافته در محیطهای

و  +Pبه روش ( Zamani et al. )2012بر حسب میکرومول به

اسپکتروفتومتر (مدل  6305ساخت کمپانی  JENWAYانگلستان)،

ازای هر گیاه تعیین شد .همچنین بهمنظور اندازهگیری فعالیت

پس از قرار گرفتن در فرمول رگرسیونی منحنی استاندارد محاسبه

فسفاتازی ،بافتهای گیاهی در نیتروژن مايع پودر و در بافر

شد .غلظت پروتئین کل به روش ( Bradford )1976و با استفاده
2

استخراج ( 111میلیموالر استات سديم سرد  )pH = 8/6همگن

از منحنی استاندارد سرم آلبومین گاو (  )BSAتعیین شد .مقدار

شدند .ترکیب حاصل دو بار در  12111 gبه مدت  18دقیقه در

فسفر آزاد شده بر حسب میکرومول به ازای يک میلیگرم از
-1

دمای  8 °Cسانتريفیوژ شد .در نهايت از عصاره بهدست آمده

پروتئین محلول (  )µmol mgدر مدت زمان يک دقیقه گزارش

برای اندازهگیری فعالیت فسفاتازی استفاده شد .تمام مراحل

شد.

استخراج بر روی يخ انجام شد .فعالیت آنزيمی در دمای  30°Cبه
مدت  31دقیقه در بافر  111میلیموالر سديم استات ()pH = 8/6
Bovine Serum Albumin; BSA

حاوی پنج میلیموالر سوبسترای عمومی  pNPPاندازهگیری شد.
Para-Nitro Phenyl-Phosphate; pNPP

2

1

جدول  -1مشخصات ژنها و آغازگرهای مورد استفاده در مطالعه بیان ژنهای ناقلین فسفات
نام خانواده

نام ژن

AC. NO.

*(Primer sequence )5′  3′

محل روی

طول ژن

تعداد

طول

کروموزوم

()bp

اگزون

CDS
()bp

Pht1;1

NC_003076.8

8

2321

3

2112

F-CCACATATAGTCTCTCCTCAACTCTCCAG
R-CCTTAGCCTGGCCGGGAATATCTC

Pht1;2

NC_003076.8

8

2208

3

1162

Pht1;4

NC_003071.7

2

3120

2

1222

Pht1;5

NC_003071.7

2

2181

3

1113

F-CCCCACCATTAGCGCACAACG
R-CCTTAGCCTGGCCGGGAATATCTC
F-GCAGCTTCAACGATCATTCCACTTCC
R-ACGCACCAACCATTGCTCCTAA
F-GCCCACCTACGAGGTTGATCCTG
R-TCCAACAATCGCTCCCGCCTTAC

Pht1;6

NC_003076.8

8

1881

1

1881

F-TCCTCTCTCGGCTACGATCATGTC
R-CCTTGATTTTCTCCGGCTCAGTTTC

1120

Pht1;7

NC_003074.8

3

2038

2

2112

F-TCGAAGCAGAGCAGCAGGGAACT
R-ACGCACCAACCATTGCTCCTAA

868

68

Pht1;8

NC_003070.9

1

8288

2

1112

F-GCTGTTTGCGTGGCGTTTAAGAGAAG
R-AAGCAAAGTGCTCACGGAGGATTG

1168

68

Pht1;9

NC_003070.9

1

3121

2

1260

F-CGAACGTGGCGGGGTTAGAGAC
R-AAACCGTCCTCTTCATGGTGTCT

132

68

PHT2

Pht2;1

NC_003074.8

3

2883

3

2318

8

2861

F-CCTCACATTCCCCTGTGCCACCATC
R-CGTTGCCTCCGTGAGCGAATGAC
R-CGTTGCCTCCGTGAGCGAATGAC

183

68

222

61

PHO1

Pho1

NC_003074.8

3

6101

18

2228

αTubulin

NC_003070.9

1

2818

8

1008

F-AGCTCGTTAACAACCCAAGAT
R-CGCCCATGAAGAAATCAAC
F-GCTTTCAACACCTTCTTCAG
R-GAATAGTTCGCTTGGTCTT

106

61

113

61

ژنی
PHT1

*

 Fو  Rبهترتیب آغازگرهای مستقیم و معکوس
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دمای

محصول

اتصال

)PCR (bp
1316

)(°C
61

1388

63

1833

68

018

63
62
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-P

از هر نمونه در طول موج  388 nmبا استفاده از دستگاه

رابطه الگوی بيانی ژنهای ناقلين فسفات و آنزيم...

محمدصادق ثابت و همکاران

وزن خشک گیاهچههای  21روزه در سه تکرار زيستی (هر پتری
ديش يک تکرار و هر تکرار شامل هشت گیاهچه) انجام شد.
اندام هوايی و ريشه گیاهچهها از هم جدا و به مدت  02ساعت
(تا ثابت شدن وزن نهايی) در دمای  01°Cدر آون خشک شدند.
سه تکرار زيستی اجرا شد .فرض نرمال بودن باقیمانده دادهها و
محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS v.16صورت

شکل  -1تغییرات بیان ژنهای ناقلین فسفات خانواده  PHT2 ،PHT1و

t-test

 PHO1در گیاهچههای طبیعی  Arabidopsis thalianaدر دو شرايط محیطی

گرفت .مقايسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون دانکن و

در سطح احتمال معنیداری  P < 0.05و  P < 0.01انجام شد.

فقدان فسفر ( )-Pو واجد فسفات کافی ( )+Pمحیط (دادهها نسبت به بیان ژن
توبولین استاندارد شدهاند) .دادهها میانگین حداقل سه تکرار زيستی میباشد.
اختالف معنیدار بین میانگینها ( )P < 0.05توسط آزمون  t-testو با حروف

نتایج
مطالعه الگوی بیانی ژنهای ناقلین فسفات گیاهان طبیعی نشان داد
که در شرايط فسفر کافی ( ،)+Pاز میان ژنهای ناقلین خانوادههای
 PHT2 ،PHT1و  PHO1بیشترين میزان بیان متعلق به ناقلین
خانواده  PHT2بود (شکل  .)1با حذف فسفر از محیط (،)-P
افزايش  118برابری میزان بیان ژنهای ناقلین فسفات  PHT1در
مقايسه با شرايط واجد فسفر کافی مشاهده شد ،اين در حالی بود
که در شرايط مشابه میزان بیان ژنهای ناقلین خانواده  PHT2با
افزايش  1/2برابری و  PHO1با کاهش  2/8برابری در مقايسه با
شرايط واجد فسفر کافی مواجه شد (شکل .)1

مختلف نشان داده شده است (بهدلیل اختالف زياد بین بیان ژنها و پوشیده
شدن اثر آنها ،هر يک از خانوادههای ژنی بهطور مجزا آنالیز و از عالِئم
مختلف برای نشان دادن تفاوت میانگینها استفاده شده است).

با تخريب ژن  PAP26در گیاهان جهشيافته  Mu26میزان بیان
ژنهای ناقلین فسفات خانوادهی  PHT1در شرايط  +Pبه میزان
 02برابر در مقايسه با گیاهان  Wtافزايش يافت (شکل .)2A
همچنین افزايش  1/0برابری بیان ژن  Pho1نسبت به گیاهان

Wt

در شرايط  +Pمشاهده شد .اين در حالی بود که بیان ژن ناقل
خانواده  PHT2با کاهش  1/3برابری مواجه شد .با حذف فسفر از
محیط بیان ژنهای هر سه خانواده ناقلین فسفات

PHT2 ،PHT1

و  PHO1در گیاهان  Mu26بهترتیب با کاهش معنیدار 2/0 ،2/8
و  23برابری نسبت به گیاهان  Wtمواجه شد (شکل .)2B

شکل  -2تغییرات بیان ژنهای ناقلین فسفات خانوادههای  PHT2 ،PHT1و  PHO1در گیاهچههای طبیعی ( ،)Wtجهشيافته ژن  )Mu26( PAP26و بیشبیان ژن
 Arabidopsis thaliana )OE26( PAP26در شرايط ( )Aواجد فسفات کافی محیط ( 1/28 KH2PO4میلیموالر) و ( )Bفقدان فسفات محیط ( KH2PO4صفر
میلیموالر) (دادهها نسبت به بیان ژن توبولین استاندارد شدهاند) .دادهها میانگین حداقل سه تکرار زيستی میباشد .اختالف معنیدار بین میانگینها ( )P < 0.05با حروف
مختلف نشان داده شده است (بهدلیل اختالف بیان زياد بین ژنها و پوشیده شدن اثر آنها هر يک از خانوادههای ژنی بهطور مجزا آنالیز شد و از عالِئم مختلف برای نشان
دادن تفاوتها استفاده شد).
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PHT1

مطالعه نشان داد که در شرايط واجد فسفات کافی ( ،)+Pمیزان

در مقايسه با گیاهان  Wtدر شرايط  +Pشد (شکل  .)2Aبا اين

فسفات کل و آزاد در گیاهان  Mu26بهترتیب  %81و  %82نسبت

وجود میزان بیان ژنهای ناقلین فسفات خانوادههای  PHT2و

به گیاهان  Wtبیشتر بود (شکل  .)8A-Cدر حالی که با حذف

 PHO1بهترتیب کاهش معنیدار  8/1و  1/0برابری نسبت به

فسفر از محیط و اعمال شرايط  -Pکاهش معنیدار  %36و %38

گیاهان طبیعی نشان دادند .در حالیکه حذف فسفر از محیط و

محتوای فسفر کل و آزاد در گیاهان  Mu26نسبت به گیاهان

بیشبیان ژن  PAP26سبب افزايش معنیدار  3/1و  31/8برابری و

مشاهده شد (شکل  .)8B-Dاز سوی ديگر بررسی گیاهان

کاهش معنیدار  1/1برابری بهترتیب در میزان بیان ژنهای ناقلین

بیشبیان نشان داد که در هر دو شرايط فسفات کافی ( )+Pو تنش

فسفات خانوادههای  PHO1 ،PHT1و  PHT2نسبت به گیاهان

فقدان فسفات ( ،)-Pمحتوای فسفات کل و آزاد سلولی اين گیاهان

طبیعی شد (شکل .)2B

بهطور معنیداری بیش از گیاهان  Wtبود (بهترتیب  %168و %111

نتايج فعالیت آنزيمی گیاهان  Mu26درمقايسه با گیاهان  Wtدر

فسفر کل و فسفر آزاد بیشتر در شرايط  +Pو  %31و  %28در

شرايط  +Pحاکی از کاهش معنیدار  %81فعالیت فسفاتازی در

شرايط ( )-Pشکل )8A-C

 111برابری در میزان بیان ژنهای ناقلین فسفات خانوادهی

اين گیاهان بود (شکل  .)3از سوی ديگر بیشبیان ژن

Wt

PAP26

موجب افزايش معنیدار  %31فعالیت فسفاتازی کل در گیاهان
 OE26نسبت به گیاهان  Wtدر شرايط مشابه شد .با اعمال تنش
فقدان فسفات ( ،)-Pکاهش معنیدار  %81فعالیت فسفاتازی
گیاهان  Mu26نسبت به گیاهان طبیعی مشاهده شد ،در حالیکه
فعالیت فسفاتازی در گیاهان  OE26نسبت به گیاهان طبیعی
افزايش معنیدار  %20نشان داد (شکل .)3

شکل  -8میزان فسفر کل و آزاد درون سلولی گیاهچههای طبیعی (،)Wt
جهشيافته ژن  )Mu26( PAP26و بیشبیان )OE26( PAP26
 Arabidopsis thalianaرشديافته در محیط کشت جامد  MSحاوی 1/28
میلیموالر فسفات ( )A-C( )+Pو فاقد فسفات ( .)B-D( )-Pدادهها میانگین
شکل  -3تغییرات فعالیت فسفاتازی در گیاهچههای طبیعی ( ،)Wtجهشيافته

حداقل سه تکرار زيستی میباشد .اختالف معنیدار بین میانگینها ()P < 0.05

ژن  )Mu26( PAP26و بیشبیان ژن Arabidopsis )OE26( PAP26

توسط حروف مختلف نشان داده شده است.

 thalianaرشديافته در محیط کشت جامد  MSفاقد فسفات ( )-Pو حاوی
 1/28میلیموالر فسفات ( .)+Pدادهها میانگین حداقل سه تکرار زيستی

در شرايط فسفات کافی ( ،)+Pوزن خشک گیاهان 1/3 Mu26

میباشد .اختالف معنیدار بین میانگینها ( )P < 0.05توسط حروف مختلف

برابر بیشتر از گیاهان  Wtبود (شکل  .)8همچنین گیاهان

نشان داده شده است.

OE26

افزايش معنیدار  1/2برابری عملکرد گیاهچهها در مقايسه با
گیاهان  Wtدر شرايط مشابه نشان دادند .اين در حالی بود که در
شرايط تنش فقدان فسفات ( )-Pکاهش معنیدار  1/6برابری وزن
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خشک گیاهان  Mu26و افزايش معنیدار  1/8برابری وزن خشک

الگوی بیانی ژنهای ناقلین فسفات در گیاهان طبیعی در پاسخ به

گیاهان  OE26در مقايسه با گیاهان  Wtمشاهده شد (شکل .)8

غلظتهای مختلف فسفر محیط نشان داد که بهدنبال کاهش فسفر
داخلی گیاه در پی کمبود فسفر محیط ،بیان ژنهای خانواده
 PHT1بهشدت افزايش يافت ،در حالیکه کاهش فسفر داخلی
گیاه تأثیر قابل توجهی بر بیان ژنهای  PHT2و  PHO1نداشت
گیاه تأثیر بیشتری بر بیان ژنهای خانواده ناقلین  PHT1در مقايسه
با خانوادههای  PHT2و  PHO1دارد .بررسیهای قبلی نیز نشان
میدهد وضعیتهای فسفر ساقه تأثیر کمی بر تنظیم ژن

Pht2;1

دارد .بهنظر میرسد اين دسته از ناقلین صرفنظر از میزان فسفر
شکل  -8وزن خشک گیاهچههای طبیعی ( ،)Wtجهشيافته ژن

PAP26

محلول در خاک ،عمل مىکند (

Vance et al. 2003; Lin et al.

( )Mu26و بیشبیان ژن  Arabidopsis thaliana )OE26( PAP26رشد يافته در

 .)2009تنظیم بیان  PHO1نیز ارتباط ضعیفی با دسترسی گیاهان

محیط کشت جامد  MSفاقد فسفات ( )-Pو دارای  1/28میلیموالر فسفات

به  Piخاک دارد به نحویکه گیاهان رشد يافته در محیط دارای

( .)+Pدادهها میانگین حداقل سه تکرار زيستی میباشد .اختالف معنیدار بین

کمبود  Piدر مقايسه با محیطهای حاوی مقدار زياد  ،Piافزايش

میانگینها ( )P < 0.05توسط حروف مختلف نشان داده شده است.

کمتر از دو برابری در میزان رونوشت ژن  Pho1نشان دادهاند
(.)Hamburger et al. 2002; Liu et al. 2014

بحث

مطالعه الگوی بیانی ژنهای ناقلین فسفات در گیاهان جهشيافته

شناخت اجزای سیستمهای ارتباطی در گیاهان در مواجه با شرايط

 Mu26نشان داد علیرغم وجود فسفر کافی در محیط ،+P

تنش فسفر منجر به افزايش کارايی استفاده از فسفر موجود در

تخريب ژن  PAP26سبب کمبود تأمین فسفر درون سلولی شده و

خاک بهمنظور تولید محصوالت زراعی پرعملکرد و کاهش اثرات

بیان ناقلین  PHT1بهمنظور تأمین کمبود فسفر سلولی ،مشابه با

زيست محیطی مرتبط با کودهای شیمیايی فسفره و ضايعات

شرايط  -Pبود .از اينرو میزان بیان اين ژنها جهت بهبود نقل و

زيست محیطی ناشی از آنها خواهد شد .اهمیت فعالیت

انتقاالت فسفر با افزايش مواجه شد (شکل  .)2مؤيد اين مطلب

فسفاتازی آنزيم  PAP26در تأمین فسفات قابل استفاده برای

افزايش در بیان ژن  Pho1بهمنظور افزايش بارگذاری فسفر از

گیاهان در شرايط تنش کمبود فسفر به اثبات رسیده است

بافت ريشه به آوند چوبی است .نتیجه آنکه با وجود تخريب ژن

Veljanovski et al. 2006; Hurley et al. 2010; Tran et al.

 PAP26در گیاهان جهشيافته و کاهش فعالیت فسفاتازی در اين

 .)2010از سوی ديگر بررسیها نشان میدهد که خانوادههای

گیاهان ،میزان فسفر کل و آزاد و در نتیجه عملکرد در اين گیاهان

Pi

افزايش يافت .بر اساس نتايج حاصل ،پیشنیاز اصلی بهبود رشد و

نقش کلیدی دارند ( .)Lin et al. 2009تنظیم رونويسی از ژنهای

عملکرد گیاهان در شرايط کمبود  Piصرفنظر از میزان فسفر

 PHT1بهطور عمده توسط غلظت فسفر داخلی گیاه کنترل و

محیط ،تأمین  Piدرون سلولی است که در تعامل با فعالیت ناقلین

(

 PHT1و  PHT2ناقلین فسفات ،در پاسخ به تغییرات غلظت

تنظیم میشود (

;Hammond et al. 2003; Misson et al. 2005

فسفات تکمیل میگردد.

 .)Morcuende et al. 2007; Thibaud et al. 2010در مطالعه

با تخريب ژن  PAP26در گیاهان  Mu26و حذف فسفات از

حاضر ،بهمنظور بررسی اثرات متقابل اين ژنها بر هم و در پاسخ

محیط کشت ( ،)-Pنه تنها تأثیری بر افزايش بیان ژنهای خانواده

به تنش فسفر محیطی ،فعالیت آنزيم فسفاتاز  PAP26و بیان

ناقلین مشاهده نشد ،بلکه بیان اين ژنها با کاهش نیز مواجه شد.

ژنهای ناقلین فسفات بهطور همزمان مورد بررسی قرار گرفت.

اين نتايج به روشنی نشان داد بخشی از فرآيند تنظیم بیان ژنهای
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(شکل  .)1بر اساس نتايج حاصل ،کمبود محتوای فسفر داخلی

رابطه الگوی بيانی ژنهای ناقلين فسفات و آنزيم...

محمدصادق ثابت و همکاران

ناقلین فسفات خود توسط حضور فسفر در محیط رشدی گیاه

افزايش فعالیت فسفاتازهای گیاهان در مواجهه با شرايط تنش

کنترل میشود .بهدلیل وجود فسفات کافی در محیط و تأمین آن

کمبود فسفات از جمله مهمترين پاسخ سلولی در جهت حفظ و

در سلول طی دوره هفت روز اول رشد گیاهچهها در محیط

تأمین فسفر مورد نیاز گیاه است ( .)Plaxton and Tran 2011بر

طبیعی ،گیاهان  Mu26با وجود عدم فعالیت آنزيم ،PAP26

اساس تحقیقات صورت گرفته ،تخريب برخی از ژنهای

همانند گیاهان  Wtاقدام به رهاسازی و تأمین فسفات نمودند .با

تأثیری بر میزان فعالیت اسیدفسفاتازی کل گیاهان آرابیدوپسیس

شروع شرايط تنش کمبود فسفات و اتمام ذخاير فسفات درون

نداشته است .جهشيافتههای T-DNAی  Mu23فاقد تغییرات

سلولی طی دوره دوم رشد ( 0-21روزگی) ،گیاهان جهش يافته

معنیداری در فعالیت اسیدفسفاتازی بودند (.)Zhu et al. 2005

Wt

بهطور مشابه ،جهشيافتههای  Mu15در مقايسه با گیاهان طبیعی

کمبود فسفات درون سلولی را درک میکنند .با اين وجود بهدلیل

شش برابر فعالیت فیتازی کمتر و فعالیت فسفاتازی بدون تغییر

فقدان فسفر در محیط تنش ،کاهش در بیان ژنهای خانواده ناقلین

بودند ( .)Zhang et al. 2008نتايج تحقیق حاضر نشان داد که

 PHT1و  PHO1مشاهده شد .افزايش در بیان ژنهای خانواده

گیاهان  Mu26در شرايط  -Pدر مقايسه با شرايط  +Pبا کاهش

ناقلین  PHT1و  PHO1در گیاهان  Mu26در شرايط  +Pمؤيد اين

شديدتر عملکرد گیاهچه نسبت به گیاهان  Wtمواجه شدند .اين

مطلب است که در پی تأمین فسفات در دوره دوم رشدی (18

مطلب بیانگر اين واقعیت است که در شرايط  -Pآنزيم

روز) حادث شد .تحقیقات نشان میدهد که در شرايط  -Pپس از

يکی از اسیدفسفاتازهای اصلی و غالب درون سلولی در گیاهان

تخلیه خزانه فسفات سلولی و درک شرايط تنش فقدان فسفات

 Arabidopsisاست.

توسط گیاه ،بیان ژنهای وابسته به تنش فقدان فسفات افزايش

در تحقیق حاضر بیشبیان ژن  PAP26سبب افزايش بیان ژنهای

میيابد ( .)Wu et al. 2003با حذف فسفر از محیط ،همسو با

ناقلین  PHT1در هر دو شرايط  +Pو  -Pشد که افزايش انتقال

کاهش میزان بیان ژنهای کلیه ناقلین فسفات مورد بررسی ،میزان

فسفر به سلول و نیز بین بافتهای مختلف گیاه را در پی داشت.

فعالیت فسفاتازی ،فسفر کل و آزاد سلولی و همچنین عملکرد

در مطالعهای بیشبیان ژن  AtPAP15در ريشههای موئین سويا

گیاهان جهشيافته نسبت به گیاهان  Wtکاهش يافت .گزارش

منجر به افزايش فعالیت اسیدفسفاتازی تا  1/8برابر در ريشههای

( Hurley et al. )2010نیز حاکی از کاهش معنیدار میزان فسفر

تراريخت در شرايط حاوی فسفات کافی شده است ( Wang et al.

-P

 .)2009در مطالعهی ديگری بیش بیان ژن  AtPAP18نیز در گیاه

آزاد و کل در گیاهان  Mu26نسبت به گیاهان  Wtدر شرايط

PAP26

بود (.)Hurley et al. 2010

توتون موجب افزايش بیش از دو برابری در فعالیت فسفاتازی

تغییر در میزان دسترسی گیاهان به عناصر غذايی از جمله فسفات

گیاهان تراريخت توتون نسبت به گیاهان  Wtدر هر دو شرايط +P

با ايجاد تغییراتی در فنوتیپ آنها بهويژه در عملکرد وزن خشک

و  -Pشده است ( .)Zamani et al. 2012انتقال ژن  AtPAP26به

نیز همراه است ( .)Czarnecki et al. 2013نتايج تحقیق حاضر

گیاه  A. thalianaنیز موجب افزايش دو برابری در فعالیت

نشان داد که بین فنوتیپ رشد و میزان دسترسی به فسفر ارتباط

فسفاتازی گیاهان  OEنسبت به گیاهان  Wtشده است

( Wang et

مستقیم وجود دارد .بر اساس نتايج ( ،Wang et al. )2014جهش

 .)al. 2014همچنین در مطالعه ديگر انتقال ژن  AtPAP26به گیاه

A.

 Nicotiana tabacumنیز موجب افزايش فعالیت فسفاتازی

 thalianaدر شرايط  -Pشده است .از طرفی کاهش قابل توجهی

گیاهان بیشبیان توتون نسبت به گیاهان شاهد شده است

( Sabet

در رشد گیاهان جهشيافته  Mu12و  Mu26و جهشيافته دوگانه

.)et al. 2018

 Mu12/26رشد يافته در شرايط  -Pگزارش شده است ( Hurley et

بیشبیان ژن  AtPAP26در گیاهان  OE26در هر دو شرايط

.)al. 2010; Robinson et al. 2012

محیطی فاقد و واجد فسفر سبب افزايش ترکیبات فسفاته و در

در ژن  AtPAP26سبب تغییر در میزان زيست توده ريشه گیاه

نتیجه محتوای فسفر کل و آزاد شد .اين امر منجر به افزايش وزن
61

ژنتیک نوین /دوره شانزدهم /شماره  /1بهار 1011

Downloaded from mg.genetics.ir at 13:57 +0430 on Sunday June 20th 2021

 Mu26بهدلیل عدم فعالیت آنزيم  PAP26زودتر از گیاهان

PAP
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...رابطه الگوی بيانی ژنهای ناقلين فسفات و آنزيم

محمدصادق ثابت و همکاران

 بر اساس نتايج.کمبود فسفات محیط مورد بررسی قرار گرفت

 در هر دو شرايطWt  نسبت به گیاهانOE26 خشک در گیاهان

 تنظیم بیان ژنهای خانواده ناقلین فسفات به سطح فسفر،حاصل

 افزايش وزن خشک مشاهده شده در تحقیق.محیطی فسفر شد

 در حالیکه تداوم بیان آنها به سطح،درون سلولی بستگی دارد

حاضر در توافق با ساير پژوهشهای مرتبط با اسیدفسفاتازهای

 در صورت عدم.حداقلی از فسفر در محلول خاک وابسته بود

Wang et al. 2011; Wang and Liu 2012;

 تأثیر مثبتی در بیان،وجود فسفر قابل دسترس در محیط رشد

 بیش بیان ژن.)Farhadi et al. 2020; Wang et al. 2014

.ناقلین فسفات جهت تأمین فسفات مورد نیاز سلول مشاهده نشد

 درصد62/6  در ژنوم گیاه سويا موجب افزايشAtPAP15

 ناقلینPHT1 از اينرو ايجاد گیاهان بیشبیان ژنهای خانواده

 شده استWt محتوای فسفر اين گیاهان در مقايسه با گیاهان

 راهکاری مؤثر بهمنظور تأمین مؤثر فسفات مورد نیاز،فسفات

AtPAP18

 با اين.سلول در محیطهای با حداقل مقدار فسفر خاک میباشد

 و توتون موجب افزايش معنیدارA. thaliana بهترتیب به گیاهان

وجود بهدلیل وجود فسفر در اغلب خاکهای قابل کشت جهان

فعالیت آنزيمی فسفاتازی و محتوای فسفر گیاهان بیشبیان در

 میتواندPHT1  و ناقلین فسفات خانوادهPAP26 بیشبیان توأم

Zamani et al. 2012; Wang et (

( ارغوانی است

 وAtPAP26  همچنین انتقال ژن.)Wang et al. 2009(

 شده استWt مقايسه با گیاهان

بهطور چشمگیری توانايی گیاه را در دسترسی و جذب فسفر

.)al. 2014

 اين امر نه تنها افزايش عملکرد در گیاهان را بههمراه.افزايش دهد

نتیجهگیری کلی

 بلکه جذب حداکثری فسفر از محلول خاک نیز،خواهد داشت

 پاسخ بیانی ژنهای ناقلین فسفات در تعامل با،در تحقیق حاضر
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