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پروانش گياه زينتی و هميشه سبز است که به واسطه ی دو ترکيب آلکالوئيدی مهم وينبالستين و
وينکريستين در درمان بيماری سرطان کاربرد دارد و از اهميت بسزايی در صنعت داروسازی
1

برخوردار است .وينبالستين و وينکريستين در مسير ترپنوئيد ايندول آلکالوئيدی ( )TIAsبه ميزان

واژههای کلیدی


کم در گياه پروانش ساخته میشوند .فراهم نبودن شرايط توليد اين دو ماده بهصورت شيميايی و نيز
ميزان توليد پايين در گياه سبب شده راهکارهای عملی افزايش در مقدار اين دو آلکالوئيد از اهميت

اسید سالیسیلیک

اقتصادی بااليی برخوردار باشد .بهنظر میرسد که برخی محرک های رشد چون اسيد ساليسيليک

بیان نسبی ژن

بهتوانند در افزايش اين ترکيبات مؤثر باشند ،در واقع اسيد ساليسيليک موجب فعال شدن سيستم

پروانش
مسیر TIAs

دفاعی گياه میشود و کاربرد آن در شرايط عادی و در برخورد با تنشها موجب بهبود عملکرد و
افزايش محتوای کلی آلکالوئيدهای وينبالستين و وينکريستين میشود .بههمين دليل در اين
پژوهش ،به بررسی ميزان بيان نسبی ژنهای مسير  TIAsدر هر سه مسير ايندولی ،ترپنوئيدی و
آلکالوئيدی در طی محلولپاشی برگی اسيد ساليسيليک بهغلظت  1/11 mMبا استفاده از روش qRT-
 PCRپرداخته شد .نتايج اين مطالعه نشان داد که محلولپاشی اسيد ساليسيليک سبب کاهش ميزان
رونويسی ژن سنتزکنندهی کوريسمات موتاز ( )Cmکه اولين ژن در مسير فنوليکی و در رقابت با مسير
 TIAsاست ،شد .با اين حال ،اين ميزان کاهش از نظر آماری معنیدار نبود .همچنين در پژوهش
حاضر ميزان رونويسی ژنهای مسير  TIAsدر اثر محلولپاشی اسيد ساليسيليک بهطور معنیداری
افزايش يافت .بيشترين ميزان رونويسی ژن  Datدر زمانهای  20و  04ساعت پس از محلولپاشی اسيد
ساليسيليک مشاهده شد.
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مقدمه

پروانش بههمراه هزینههای باالی تولید آنها ،یکی از بزرگترین

پروانش با نام علمی  Catharanthus roseusمتعلق به خانوادهی

مشکالت پیشروی صنعت داروسازی در بهرهبرداری از این

 Apocynaceaeیکی از شناخته شدهترین گیاهان دارویی -زینتی

ترکیبات است (

;Carqueijeiro et al. 2013; Sun et al. 2016

 .)2013مواد فنولیک و آلکالوئیدی دو ترکیب اصلی در این گیاه

تولید این آلکالوئیدها را تحت تأثیر قرار دهد ،از اهمیت باالیی

میباشند ( )Nejat et al. 2015آلکالوئیدهای پروانش از اهمیت

برخوردار است .اسید سالیسیلیک یکی از این محرکهایی است

دارویی باالتری برخوردار هستند و در اندامهای سبز و ریشه آن

که موجب القای فعالیت سیستم دفاعی گیاه در برخورد با تنشها

و

میشود ( .)Idrees et al. 2011b, 2013; Kaur et al. 2017برای

وینکریستین 2موجود در برگ ،دارای خاصیت ضد توموری

مثال ،محلولپاشی برگی اسید سالیسیلیک در پروانش ،نه تنها

هستند که سبب توقف میتوز در سلولها و در نهایت مرگ سلول

موجب کاهش اثرات نامطلوب تنش شوری و بهبود عملکرد شد

میشوند ( Alam et al. 2017; Nejat et al. 2015; Sandeep et al.

بلکه محتوای آلکالوئیدهای وینبالستین و وینکریستین را نیز

 .)2014آلکالوئیدهای پروانش در مسیر آلکالوئید ایندول

افزایش داد ( .)Idrees et al. 2011bهمچنین بررسی اثر

ترپنوئیدی ( )TIAsساخته میشوند این مسیر متشکل از سه مسیر

محلولپاشی برگی اسید سالیسیلیک در پروانش طی تنش آبی 16و

ایندولی ،ترپنوئیدی و آلکالوئیدی است (.)Sun et al. 2016

تنش فلز سمی نیکل منجر به نتایج مشابه در گیاهچههای تحت

فراوردههای حاصل از فعالیت ژنهای مسیرهای ترپنوئیدی

تیمار اسید سالیسیلیک شد (

(سکولوگانین )3و ایندولی (تریپتامین )4در نهایت با فعالیت آنزیم

 .)2013تأثیر تیمارهای خشکی ( روز) ،شوری (،)1 6mM

وارد مسیر سنتز آلکالوئیدها میشوند ( Liu

محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ( )16- Mو محلولپاشی اسید

.)et al. 2016; Shukla and Khanuja 2013; Sun et al. 2016

سالیسیلیک بههمراه تیمار خشکی و شوری بر بیان ژنهای

در علم داروسازی است (

وجود دارند ،در این بین دو آلکالوئید وینبالستین

استریکتوزیدین سینتاز

1

Idrees et al. 2011a; Idrees et al.

11

مسیر  ،TIAsمسیری القاپذیر است بهنحوی که بیان ژنهای آن ،در

کدکنندهی آنزیمهای  Datو

اثر تنشها و یا کاربرد محرکها تحت تأثیر قرار میگیرد ،همچنین

ایندول ترپنوئیدی با استفاده از روش  qRT- PCRبررسی شد،

تغییر در بیان ژنهای آن موجب تغییر در میزان بیان سایر ژنهای

نتایج این مطالعه نشان داد که تیمارهای شوری ،خشکی بههمراه

پاییندستی و نیز فرآوردههای نهایی آنها میشود .به عنوان مثال،

اسید سالیسیلیک و شوری بههمراه اسید سالیسیلیک سبب افزایش

بیشبیان 0ژنهای کدکنندهی آنزیمهایی چون آنترانیلیت سینتاز

بیان ژنهای  D4hو  Datشد ( .)Mokhaberi et al. 2015در

( ،)Sun et al. 2016ژرانیول  -16هیدروکسیالز( 1

D4h

موجود در مسیر آلکالوئید

Pan et al.

مطالعههای انجام شده در زمینهی مقایسه تأثیر محلولپاشی اسید

Wang et al.

سالیسیلیک در مقایسه با سایر الیسیتورها (متیل جاسمونات ،اسید

 )2012سبب افزایش میزان رونویسی ژنهای پاییندستی و در

جیبرلیک ،اسید آبسزیک) مشخص شد میزان تأثیر اسید

 )2012و داستیل ویندولین -4اُ -استیل ترنسفراز( 9

12

نهایت تولید آلکالوئیدهای ارزشمند دارویی میشود .پایین بودن

سالیسیلیک در مقدار کاتارانتین

میزان سنتز و نیز مشکالت خالصسازی آلکالوئیدهای دارویی

وینبالستین و وینکریستین) بیشتر از سایرین بوده است

1

Vinblastine
Vincristine
3
Secologanin
4
Tryptamine
5
)Strictosidine synthase (STR
6
Overexpression
7
)Anthranilate synthase (AS
)8 Geraniol 10- hydroxylase (G10H
)9 Deacetyvindoline 4-O-acetyl transferase (DAT
2

62
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و ویندولین (دو پیشساز
( Pan et

 )al. 2010همچنین مقایسه میان دو الیسیتور اسید جاسمونیک و
اسید سالیسیلیک نشان داد که اسید سالیسیلیک تأثیر به مراتب
بیشتری را در پی داشتهاست (.)Pakniyat et al. 2012
10

Water stress
Desacetoxyvindolin 4-hydroxylase
12
Catharanthine
11
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Nejat et al. 2015; Sain and Sharma

 )Wang et al. 2012از اینرو شناسایی محرکهایی که میزان
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بیان هر یک از ژنهای ابتدایی یا انتهایی هر کدام از سه مسیر و

قالب طرح آزمایشی کامالً تصادفی صورت گرفت و نمونهبرداری

مطالعه بر روی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این

از برگ سوم و چهارم گیاهچهها ( )Roepke et al. 2010در

مسیر نیز همچون سایر مسیرهای آبشاری دیگر ،افزایش یا کاهش

زمانهای صفر 24 ،11 ،12 ،و  41ساعت پس از پاشش در سه

در بیان ژنهای باالدست ،تغییر در بیان ژنهای پاییندستی و تولید

تکرار بیولوژیک (سه گیاه پروانش هر یک در گلدانهای جداگانه

آلکالوئیدهای مورد نظر را به دنبال دارد بههمین سبب در پژوهش

برای هر تیمار زمانی) انجام شد.

حاضر ،بیان ژنهای هریک از سه مسیر ترپنوئیدی ( G10hو

استخراج RNAی کل از برگهای هر تیمار بر اساس دستورکار

 ،)1Slsایندولی ( ،)2Tdcآلکالوئیدی ( )Datو نیز اولین ژن در

شرکت سازنده (کیت شرکت  NEBبه شماره  )T2010Sانجام

مسیر بیوسنتز فالونوئیدها و فنیل پروپانوئیدهای گیاه پروانش

شد .تعیین کمیت و کیفیت  RNAاستخراجی بهوسیلهی دستگاه

( ،)3Cmتحت تاثیر محلولپاشی برگی اسید سالیسیلیک مورد

نانودراپ و الکتروفورز ژل آگارز یک درصد صورت گرفت.

مطالعه قرار گرفتند.

ساخت اولین رشتهی  cDNAبا استفاده از کیت ساخت

cDNA

(شرکت  NEBبه شماره  )E6300Sاز  RNA 66 ɳgبر اساس
دستورکار شرکت سازنده و استفاده از آغازگر الیگو  dtدر حجم

مواد و روشها
بذرهای گیاه پروانش از شرکت  Pan Americanخریداری ،کشت
و در گلدانهای با ابعاد  16 cmقطر و  16 cmارتفاع نگهداری
شدند .گلدانهای حاوی گیاهچههای پروانش در اتاقک رشد در
شرایط دمایی  10 ،2 °Cساعت روشنایی و  1ساعت تاریکی
( )Carqueijeiro et al. 2013( )µmol m-2s-1و  6درصد رطوبت
نگهداری شدند .محلولپاشی  6/61 mMاسید سالیسیلیک در

نهایی  26 µLانجام شد و  cDNAساخته شده برای انجام
آزمایشهای بعدی در فریزر  -26°Cنگهداری شد.
طراحی آغازگرهای مربوط به ژنهای کدکنندهی آنزیمهای
 DAT ،TDC ،SLS ،G10Hو ( 4RSP9بهعنوان ژن مرجع ) با
استفاده از نرمافزارهای  oligoو  Primer 3 plusصورت گرفت
(جدول  .)1همچنین برای بررسی بیان ژن کدکنندهی  Cmاز
آغازگر طراحی شده توسط ( Sun et al. )2016استفاده شد.

1

Secologanin synthase
Tryptophan decarboxylase
3 Chorismate mutase
2

RSP9 40S ribosomal protein S9
Reference gene

جدول  -1نام ،توالی و دمای اتصال آغازگرهای مورد استفاده برای واکنش  qRT- PCRبههمراه طول قطعه محصول PCR
طول قطعه ()bp

دمای اتصال ()C°

شماره دسترسی

توالی آغازگر

نام آغازگر

1 9

06

FD419102.1

F: GGGTGATGCCTTTAACCAAA

Cm

1 1

06

LN809930.1

101

06

KF415117.1

1 3

06

X67662.1

14

06

KF561461.1

14

06

AJ749993.1

R: GCGACATTGTATCGTGAAGC
F: AGCACAAATGGAAGAGTTCG

Dat

R: AGGGTTGAAACAAGCATACC
F: CACGAGGACACAAAGTTAGG

Sls

R: TTGTTCTTGGTGGCATTGG
F: CCTGTATATGTCCCGAGTTTAG

Tdc

F: TTATTCGGATTCTGCCAAGG

G10h

R: TCGTAGTGAGTGCCCTTAG

R: TCCCCAAAGTGAATCGTCAT
F: GAGGGCCAAAACAAACTTGA

Rsp9

R: CCCTTATGTGCCTTTGCCTA
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مسیر TIAsمتشکل از سه مسیر جداگانه است و اطالع از وضعیت

مرحلهی گلدهی گیاهچههای پروانش ( )Nejat et al. 2015در
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برای بهینهسازی بهترین شرایط دمای اتصال 1آغازگرها ،واکنش
 2PCRبا شیب دمایی  4°Cتا  02برای هر یک از پنج آغازگر
بهصورت جداگانه انجام گرفت .پس از بهینهسازی ،واکنش

qRT-

 PCRبا استفاده از کیت سایبرگرین (شرکت  NEBبه شماره
پذیرفت .در نهایت آنالیز دادههای  qRT- PCRبا بهرهگیری از
نرمافزار ® RESTو با استفاده از روش لیواک (

Livak and

 )Schmittgen 2001و فرمول  ∆∆CTصورت گرفت .میزان بیان
با توجه به بیان ژن مرجع به صورت نسبی محاسبه شد.
شکل  -1تأثیر محلولپاشی اسید سالیسیلیک بر بیان ژنهای کدکنندهی (الف)
کوریسمات موتاز ( )Cmو تریپتوفان دکربوکسیالز (( ،)Tdcب) سکولوگانین

نتایج

سنتاز ( )Slsو ژرانیول  -16هیدروکسیالز ( )G10hو (ج) داستیل ویندولین -4

نتایج بررسی میزان بیان نسبی برای ژنهای مورد مطالعه نشان داد

اُ -استیل ترنسفراز ( )Datدر طی زمان.

که میزان رونویسی ژن کدکنندهی  Cmدر تیمار محلولپاشی در
مقایسه با شاهد ،کاهش یافت (شکل  -1الف) هرچند روند

بحث

کاهش بیان در طول زمان معنیدار نبود .بررسی میزان رونویسی

اسید سالیسیلیک تنظیمکنندهای درونی با نقش پیامرسانی در سلول

ژن کدکنندهی  Tdcتحت تأثیر تیمار در طی زمان افزایش یافت

است که در بسیاری از فرآیندهای طبیعی گیاه و در پاسخ به

(شکل  -1الف) .شیب تغییرات تا  24ساعت پس از اعمال تیمار

تنشهای زنده و غیرزنده از طریق فعال کردن سیستم دفاعی گیاه

تدریجی و آهسته بود و باالترین سطح بیان نسبت به شاهد در

مؤثر میباشد ( .)Idrees et al. 2011b, 2013این پیامرسان سبب

تیمار  41ساعت مشاهده شد .همچنین میزان رونویسی ژن

بیان ژنهای مرتبط با آنتیاکسیدانها و نیز انباشت ترکیباتی چون

کدکنندهی  G10hدر اثر اعمال تیمار افزایش یافت (شکل  -1ب)،

فنولها ،آلکالوئیدها و ترپنوئیدها میشود (.)Idrees et al. 2011b

هرچند روند این افزایش از  12ساعت به  24آهسته بود ولی در

بهکارگیری تیمار اسید سالیسیلیک در غلظتهای پایین عالوه بر

Sls

افزایش معنیدار و تجمع آلکالوئیدهای ارزشمند دارویی چون

 41ساعت به حداکثر رسید .تغییرات میزان رونویسی ژن

الگوی یکسانی با تغییرات ژن کدکنندهی  G10hنشان داد (شکل

کاتارانتین ،وینبالستین و وینکریستین (

 -1ب) به طوری که  12ساعت پس از اعمال تیمار افزایش

 )et al. 2010موجب کاهش اثرات مضر ناشی از تنشهایی چون

Dat

شوری ( ،)Idrees et al. 2011b; Mokhaberi et al. 2015فلزات

در اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک در طی زمان ،افزایش نشان

سنگین ( ،)Idrees et al. 2013خشکی ()Mokhaberi et al. 2015

داد (شکل  -1ج) و این افزایش در همهی تیمارهای زمانی

و سرما ( )Khandan-Mirkohi et al. 2017نیز میشود .در مسیر

معنیدار بود .هرچند مقدار افزایش در میزان رونویسی تیمار زمانی

سنتز آلکالوئیدها (مسیر  )TIAsبسیاری از ژنها فعالیت دارند که

 11ساعت نسبت به تیمار زمانی  12ساعت کمتر و غیرمعنیدار

تغییر در میزان رونویسی هر یک میتواند موجب تغییر در

بود و بیشترین افزایش بیان این ژن در تیمار زمانی  41ساعت

فرآوردهی پایانی یا همان آلکالوئیدهای گیاه پروانش شود

مشاهده شد.

( .)Khataee et al. 2019; Pan et al. 2012; Sun et al. 2016

معنیدار مشاهده شد .بررسی میزان رونویسی ژن کدکنندهی

Annealing
Polymerase Chain Reaction
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Kaur et al. 2017; Pan

آنزیم کوریسمات موتاز ( )CMبه عنوان اولین ژن در مسیر
ایندولی برای استفاده از پیشمادهی کوریسمات با آنترانیلیت
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 )M3003Sدر سه تکرار بیولوژیک و سه تکرار تکنیکی صورت

بررسی ميزان رونويسی برخی ژنهای مسير آلکالوئيد ...

فرهاد نظریان فیروزآبادی و همکاران

که کوریسمات وارد مسیر ایندولی و  TIAsشود یا در مسیر

بیشبیان ژن آنترانیلیت سنتاز در ریشههای مویین پروانش تحت

Mustafa

تأثیر پروموتر القایی نشان داد که در اثر القای بیان ژن آنترانیلیت

 )and Verpoorte 2007; Sun et al. 2016چنانچه کوریسمات در

سنتاز و افزایش در میزان رونویسی آن ،افزایش در میزان رونویسی

اثر فعالیت آنزیم کوریسمات موتاز وارد مسیر سنتز فالونوئیدها و

ژن  Tdcکه ژن پاییندستی در این مسیر است نیز اتفاق میافتد،

فنیل پروپانوئیدها شود ،مسیر واکنش به جای تولید آلکالوئیدهای

بهنحوی که بیشترین میزان رونویسی ژن  Tdcدر  12ساعت پس

ایندول ترپنوئیدی مورد نظر ،به سمت سنتز فنیلآالنین ،تیروزین و

از القای بیان آنترانیلیت سنتاز بود .سپس بیان روند نزولی در پیش

در نهایت ترکیبات فالونوئیدی و فنیل پروپانوئیدها منحرف

گرفت هرچند شیب کاهش بسیار کم و تقریبا ثابت بود (

میشود ( )Mustafa and Verpoorte 2007در حالیکه در صورت

 .)al. 2016همچنین بررسی میزان رونویسی ژن  Tdcدر کشت

فعالیت آنزیم آنترانیلیت سینتاز ،مسیر ایندولی  TIAsفعال شده و

سلولی

جاسمونات،2

همچون سایر مسیرهای آبشاری بر فعالیت ژنهای پاییندستی

سیکلودکسترین 3و همافزایی متیل جاسمونات و سیکلودکسترین

خود و ساخت آلکالوئیدهای این مسیر تأثیر خواهد گذاشت

نشان داد که تیمارهای یاد شده بر بیان این ژن مؤثر هستند و

;Mustafa and Verpoorte 2007; Shukla and Khanuja 2013

همافزایی متیل جاسمونات و سیکلودکسترین نسبت به استفادهی

 .)Sun et al. 2016در مطالعهای که بر روی ریشههای مویین

تنها از این دو محرک بر بیان ژن کدکنندهی  Tdcتأثیر بیشتری

تراریخت پروانش با بیشبیان ژن آنترانیلیت سنتاز تحت پروموتر

دارد و افزایش رونویسی آن را سبب میشود ،بهعالوه اعمال تیمار

القایی صورت گرفت ،مشخص شد که میزان رونویسی ژن

مذکور موجب افزایش رونویسی ژنهای مسیر ترپنوئیدی

کدکنندهی  Cmدر نتیجهی القای پروموتر و بیان آنترانیلیت سنتاز،

(ژنهای کدکنندهی  G10hو  )Slsو نیز افزایش آلکالوئیدهای

افزایش مییابد ،اما این افزایش در همهی تیمارهای زمانی (،12

آجماالیسین و کاتارانتین شد ( .)Almagro et al. 2014خانوادهی

 41 ،24ساعت) غیرمعنیدار بود ( ،)Sun et al. 2016در پژوهش

فاکتور رونویسی  WRKYعالوه بر نقش مهم در کنترل تحمل

Cm

گیاه به تنشهای زنده و غیرزنده ،نقشی پررنگ در تنظیم مسیر

غیرمعنیدار و همسو با نتایج مطالعهی پیشین بود .همچنین در

بیوسنتزی  TIAsدر پروانش دارند ،مطالعهی تغییرات بیان برخی

مطالعهی حاضر میزان بیان ژن کدکنندهی  Tdcکه ژن انتهایی در

ژنهای این مسیر در اثر کاربرد تیمار متیلجاسمونات در پروانش

مسیر رقیب با ژن کدکنندهی  Cmاست ،پس از اعمال تیمار و در

نشان داد که از خانودهی  41عضوی فاکتور رونویسی ،WRKY

طول زمان افزایش یافت از اینرو بهنظر میرسد که افزایش در

 12عضو در مسیر پاسخ جاسمونات فعال هستند بهعالوهی اینکه

بیان آنزیم  TDCمنجر به استفاده از پیشمادهی کوریسمات شده

بیان ژنهای مسیر  TIAsرا نیز تحت تأثیر قرار میدهند

است که موجب شده تا به مسیر ساخت ترکیبات فنولیکی

( .)Schluttenhofer et al. 2014به گونهای که بیان ژن  G10hدر

پیشمادهی کمتری برسد و به سبب در اختیار داشتن پیشمادهی

مقایسه با شاهد در طول  4ساعت پس از اعمال تیمار روند

کوریسمات موتاز کمتر ،بیان ژن  Cmدر مقایسه با شاهد کاهش

کاهشی معنیدار نشان داد ،این در حالی است که بیان ژن

یابد.

ثابت و روند بیان ژن  Strافزایش معنیدار داشت .در پژوهش

تریپتوفان دکربوکسیالز ( )Tdcژن کدکنندهی آنزیم پایانی در مسیر

حاضر میزان رونویسی ژن کدکنندهی  Tdcدر اثر کاربرد اسید

ایندولی  TIAsو تبدیلکنندهی تریپتوفان به تریپتامین است،

سالیسیلیک افزایش یافت و این افزایش در طی زمان روند

تریپتامین حاصل با فعالیت آنزیم  STRوارد مسیر آلکالوئیدی

صعودی نشان داد (شکل  .)1افزایش در میزان رونویسی این ژن

بیوسنتز فالونوئیدها و فنیل پروپانوئیدها فعالیت کند (

(

حاضر نیز تغییرات در سطح رونویسی ژن کدکنندهی

 TIAsمیشود (

1

پروانش

تحت

تیمارهای

متیل

Sun et

TIAs

Tdc

Mokhaberi et al. 2015; Shukla and Khanuja

1

Cell culture
2 methyl jasmonate
3
Cyclodextrins

 .)2013همانگونه که اشاره شد تریپتوفان دکربوکسیالز و
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در طی زمان و نیز تأثیر تغییرات میزان رونویسی ژنهای باالدست

زمان است که با نتایج حاصل از پژوهش حاضر مطابقت داشت و

بر ژنهای پاییندست مسیر آبشاری  TIAsو تجمع آلکالوئیدهای

گویای این مطلب است که افزایش در بیان ژنهای مسیر

سنتز شده توسط آنها نکتهی مشترک و تأمل برانگیز میان تیمارها

ترپنوئیدی بر میزان رونویسی ژنها و محصوالت پایانی مسیر

( Almagro et al. 2014; Pandey et

 TIAsمؤثر است ( Pan et al. 2012; Pandey et al. 2016; Sun et

و الیسیتورهای مختلف است

ایندولی ،بیان ژن ابتدایی در مسیر ترپنوئیدی ( )G10hو ژن پایانی

سکولوگانین سنتاز ( )SLSآنزیم پایانی در مسیر ترپنوئیدی

این مسیر ( )Slsبررسی شد ،با این توضیح که ژرانیول -16

است و تبدیل لوگانین به سکولوگانین را برعهده دارد،

2

سکولوگانین حاصل از فعالیت آنزیم  SLSهمچون تریپتامین

تبدیل میکند ،این پیش ماده طی چندین فرایند و فعالیت چندین

حاصل از فعالیت آنزیم  TDCدر مسیر ایندولی ،با فعالیت آنزیم

آنزیم در نهایت بهوسیلهی آنزیم  SLSبه سکولوگانین 3تبدیل

 STRوارد مسیر سنتز آلکالوئیدها یا در واقع مسیر آلکالوئیدی

میشود و در ادامه با فعالیت آنزیم استریکتوزیدین سینتاز ()STR

 TIAsمیشود (

هیدروکسیالز ( )G10hژرانیول 1را به  -16هیدروکسیژرانیول

وارد مسیر ساخت آلکالوئیدها میشود (

TIAs

Almagro et al. 2014; de Bernonville et al.

Liu et al. 2016; Sun et

 .)2015; Shukla and Khanuja 2013میزان رونویسی ژن

 .)al. 2016تغییر در سطح رونوشت ژن  G10hبر مسیر

کدکنندهی  Slsدر کشت سلولی پروانش در اثر تیمارهای

آلکالوئیدی و سنتز آلکالوئیدهای تجاری پروانش مؤثر است ،به

سیکلودکسترین و همافزایی متیل جاسمونات و سیکلودکسترین

گونهای که بیش بیان ژن  G10hو ( 4ORCA3فاکتور رونویسی

افزایش معنی دار نسبت به شاهد نشان داد و حداکثر میزان

مرتبط با این ژن) منجر به افزایش میزان رونویسی ژنهای موجود

رونویسی آن در روزهای اول و پنجم بود ،روند مشاهده شده

در مسیر  TIAsاز جمله  Str ،As ،Tdc ،G10hو  D4hو نیز

برای میزان بیان ژن کدکنندهی  Slsتحت تیمار همافزایی متیل

افزایش در تجمع آلکالوئیدهایی چون استریکتوزیدین  ،ویندولین،

جاسمونات و سیکلودکسترین مشابه روند حاصل از میزان بیان ژن

کاتارانتین ،آجماالیسین 0و وینبالستین در گیاهان تراریخته شد

کدکنندهی  G10hبود ،همچنین بهکارگیری تیمار همافزایی متیل

( .)Pan et al. 2012بررسی بیان ژن  G10hدر ریشه و برگهای

جاسمونات و سیکلودکسترین افزایش در مقدار آلکالوئیدهای

گیاهچههای پروانش در اثر اعمال تیمار اسید سالیسیلیک ،افزایش

آجماالیسین و کاتارانتین را به دنبال داشت (

میزان رونویسی این ژن را در هر دو بافت نشان داد

Almagro et al.

( Pakniyat et

 .)2014در مطالعهی ( Pandey et al. )2016در اثر همزیستی دو

 .)al. 2012میزان رونویسی ژن  G10hدر گیاهچههای پروانش

اندوفیت قارچی با گیاهچههای پروانش میزان رونویسی ژنهای

تحت تیمار متیل جاسمونات افزایش یافت ،به گونهای که روند

کدکنندهی  D4h ،Str ،Tdc ،G10hو  Datافزایش یافت اما

افزایش رونوشت در  0و  12ساعت پس از اعمال تیمار به

همزیستی حاصل بر میزان رونویسی ژن کدکنندهی  Slsمؤثر نبود

حداکثر میزان خود رسید و سپس سیر نزولی یافت (.)Wei 2010

و بیان این ژن در گیاهچههای شاهد و گیاهچههای تحت تیمار به

نکته حائز اهمیت در گزارشهای بیان شده تأثیر محرکها و

یک میزان گزارش شد .در مسیر آبشاری  TIAsهر گونه تغییر در

Pandey et al.

میزان رونویسی ژنهای موجود در مسیر ایندولی و ترپنوئیدی

 )2016; Wei 2010و روند صعودی میزان رونویسی آن در طی

میتواند بر فعالیت ژنهای پاییندستی این دو مسیر که در واقع

1

مسیر سنتز آلکالوئیدها است ،مؤثر باشد ،در نتیجه افزایش در

الیسیتورها بر افزایش میزان رونویسی ( G10h

Geraniol
10- hydroxygeraniol
3
Secologanin
4
Octadecanoid-derivative Responsive Catharanthus AP2domain
5
Strictosidine
6
Ajmalicine
2

01
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میزان رونویسی ژنهای این دو مسیر میتواند افزایش در میزان
رونویسی ژنهای پاییندستی و افزایش در مقدار آلکالوئیدهای
سنتز شده را به دنبال داشته باشد (

;Almagro et al. 2014

 .)Pandey et al. 2016; Sun et al. 2016میزان رونویسی ژن
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کدکنندهی  Slsدر پژوهش حاضر در اثر اعمال تیمار محلولپاشی

و این افزایش در طول زمان روند صعودی داشت (

اسید سالیسیلیک افزایش نشان داد ،افزایش مشاهده شده در میزان

 .)al. 2012در پژوهشی دیگر محلولپاشی اسید سالیسیلیک بر

رونویسی این ژن در مطالعهی ( Almagro et al. )2014و یا عدم

گیاهچههای تحت تیمارهای خشکی و شوری پروانش منجر به

(Pandey et al. )2016

( Mokhaberi et

تغییر در میزان رونویسی آن در مطالعهی

افزایش میزان رونویسی ژنهای  Datو  D4hشد

Pakniyat et

آزمایشها باشد.

رونویسی ژن  Datبه عنوان یکی از ژنهای پایانی سنتزکنندهی

داستیل ویندولین -4اُ -استیل ترنسفراز ( )Datاز ژنهای پایانی در

آلکالوئیدهای

مسیر آلکالوئیدی  TIAsاست که داستیلویندولین را به ویندولین

وینکریستین و وینبالستین میشود (

تبدیل میکند ( ،)Liu et al. 2016; Shukla and Khanuja 2013بر

 )Wang et al. 2012و کاربرد الیسیتورهایی از جمله اسید

اساس گزارشهای موجود افزایش در بیان این ژن منجر به تجمع

سالیسیلیک موجب افزایش بیان این ژن میشود (

ویندولین و آلکالوئیدهای تجاری وینکریستین و وینبالستین

 )al. 2015که نتایج حاصل از پژوهش حاضر را تأیید میکنند .در

میشود ( .)Khataee et al. 2019; Wang et al. 2012وانگ و

زمان فعال شدن سیستم دفاعی در گیاه پروانش مسیر  TIAsفعال

همکاران بیشبیانی ژن  Datرا مورد مطالعه قرار دادند ،آنالیزهای

شده و به دنبال آن ،افزایش در آلکالوئیدهای وینبالستین و

 qRT- PCRاین پژوهش افزایش بیان ژن  Datرا در همهی

وینکریستین که فراوردههای پایانی این مسیر هستند اتفاق

گیاهان تراریخت نشان داد .این نتیجه با تجمع ویندولین در

میافتد .کاربرد محرک اسید سالیسیلیک در فعال شدن سیستم

گیاهان مورد تحقیق همخوانی نشان داد که تأیید کنندهی است بر

دفاعی گیاه نقش بهسزایی دارد .در پژوهش حاضر محلولپاشی

( Wang et

اسید سالیسیلیک افزایش در میزان رونویسی ژنهای ،G10h ،Tdc

Dat

 Slsو  Datرا به دنبال داشت (شکل  ،)1این گونه بهنظر میرسد

در ریشههای مویین پروانش بیشبیان شده با ژن  ،Datافزایش در

که افزایش یا کاهش در بیان ژنهای باالدستی همچون سایر

( Magnotta et al.

مسیرهای آبشاری دیگر موجب تغییر در فراوردهی پایانی میشود.

ارتباط میان میزان رونویسی این ژن بر تولید ویندولین

 .)al. 2012همچنین مطالعهی متابولیت و میزان رونویسی ژن
بیان این ژن و نیز مقدار ویندولین را نشان داد

1

 .)2007بررسی تأثیر متیل جاسمونات و پوترسین بر بیان ژن

برگی،

موجب

افزایش

میزان

ویندولین،

;Khataee et al. 2019

Mokhaberi et

Dat

بر اساس گزارشهای موجود افزایش در بیان ژنهای مسیر ،TIAs

و میزان آلکالوئیدهای وینکریستین و وین بالستین نشان داد که

بهخصوص ژنهای پایانی مسیر و از جمله  Datدر نهایت منجر

تیمارهای ذکر شده موجب افزایش میزان رونویسی ژن  Datو

به افزایش در مقدار سنتز آلکالوئیدهای وینبالستین و

افزایش این دو آلکالوئید میشود (،)Khataee et al. 2019

وینکریستین بهعنوان فرآوردههای پایانی مسیر مورد بحث

همچنین افزودن اسید سالیسیلیک بر محیط کشت گیاهچههای

میشود .با این حال ،برای اطمینان از این موضوع ،الزم است

کشت بافتی پروانش موجب افزایش میزان رونویسی ژن  Datشد

میزان این آلکالوئیدها هماهنگ با نتایج بیان ژن سنجیده شوند.
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