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آنها
سيستم انتقال  ABC transporterدر سه قلمرو اصلی پروکاريوتها ،يوکاريوتها و قارچها يافت میشود .بيشتر 
واسطه جذب فعال يا انتشار مولکولهای خاص در غشاهای زيستی هستند .باتوجه به اينکه تاکنون مطالعه جامعی در رابطه

با الگوی بيانی ژنهای  ABC transporterصورت نگرفته است ،از اين رو الگوی بيان نسبی اين دسته از ژنها مبتنی بر

عملکرد بيولوژيکی آنها در مراحل نموی مختلف استولون سيبزمينی در شرايط کنترل (دمای گلخانه) ،تنش گرما (92

درجه سانتیگراد) ،تنش سرما (دمای  4درجه سانتیگراد) و تنش ( ABAسه سطح  57 ،71و  111ميکروموالر) مورد مطالعه

واژههای کلیدی


ژنهای  StABC transporterدر پاسخ به تنشهای غيرزيستی
بهمنظور بررسی ميزان تغييرات نسبی بيان 
قرار گرفت .

استولون

ژنهای  StABC transporterدر مراحل مختلف
انتخابی استفاده شد .اثر تنش سرما بر روی ميزان تغييرات نسبی بيان 

بیان ژن
پرولین
تنشهای غیرزیستی

ژنهای ،StABC-001
بزمينی نشان داد که ژنهای  StABC-012و  StABC-002دارای افزايش بيان و 
نموی سي 
 StABC-138 ،StABC-124 ،StABC-002 ،StABC-024در تنش گرما دارای سطح بيان باال و در پاسخ به تنش ،ABA
ژنهای
ژنهای  StABC transporterدر مراحل نموی مختلف دارای بيان کمتری نسبت به شرايط کنترل بودند .
تمامی 

 StABC-084و  StABC-138در تيمار  71 ABAميکروموالر در مرحله نموی اوّل و ژنهای StABC-001 ،StABC-084
و  StABC-124در تيمار  57ميکروموالر در مرحله نموی سوّم و  StABC-024در تيمار  111ميکروموالر در مرحله نموی

نشهای غيرزيستی به گياه
سوّم نسبت به ساير مراحل نموی دارای بيان بااليی بودند .همچنين ،جهت اطمينان از اعمال اثر ت 

سيبزمينی ،ميزان پرولين و  ABAدر مراحل نموی مختلف استولون مورد سنجش و ارزيابی قرار گرفت .با افزايش ميزان

تنش ،ميزان پرولين نيز در مراحل نموی مختلف نيز روند افزايشی داشت .در تنش گرما ميزان پرولين مراحل نموی اوّل،
دوّم و سوّم بهترتيب  75/9 ،41/94و  91/44گرم در ميلیگرم وزن تازه اختالف معنیداری داشته است .همچنين ،ميزان
پرولين در سطوح مختلف زمانی تنش سرما (دمای  4درجه سانتیگراد) افزايش معنیداری را نشان داده بهطوری که در

ميلیگرم بر گرم وزن تازه) بيشترين و مرحله نموی سوّم استولون در

مرحله نموی اوّل در سطح تيماری  44ساعت (57/29

ميلیگرم بر گرم وزن تازه) کمترين ميزان پرولين را داشت .نتايج حاصل از سنجش ABA

سطح تيماری  44ساعت (44/74
اختالف معنیداری را با کنترل نشان میدهد؛ در غلظت 71ميکروموالر ،اين هورمون بيشترين افزايش را در مرحله نموی

سوّم ( )1/1155ppmنشان داد .همچنين ،با افزايش ميزان غلظت هورمون به  57ميکروموالر ميزان  ABAدر مرحله نموی

دوّم نسبت به شرايط کنترل به ميزان  1/1150 ppmافزايش قابل قبولی را نشان میدهد .هدف از اين تحقيق بررسی
بزمينی در پاسخ به تنشهای
تغييرات نسبی الگوی بيان ژنهای  ABC transporterدر مراحل مختلف نموی استولون سي 

يافتههای حاصل از اين مطالعه میتواند درک عملکرد خانواده ژنی  ABCtransporterرا

سرما ،گرما و  ABAمیباشد.

بهبود بخشد و مطالعات بيشتردر مورد جزئيات مفصل عملکرد مولکولی و بيولوژيکی سيبزمينی را تسهيل نمايد.
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سیبزمینی

ABC transporter

گرما ،سرما ،و  ،ABAاز واکنش زنجيرهای پلیمراز در زمان واقعی ( )Real-time PCRجهت ارزيابی بيان نسبی ژنهای
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مقدمه

تنش گرما ،سرما و تغییرات ناشی از وقوع تنش ،در سطح سلولی

سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.متعلق به خانواده

و اندامها بروز میکند که بازتاب آن در سطوح باالتر اندامهای

 ،Solanaceaeمحصول فصل سرد و نیازمند آب و هوای خشک

گیاهی مشاهده میشود .سرما بهعنوان یک تنش اسمزی ،جذب

بهصورت یکساله بهمنظور
میباشد .این گیاه آتوتتراپلوئید بوده و 

آب از ریشه گیاه را محدود کرده ،باعث افت پتانسیل آب شده و

تولید غده کشت میشود .در مقیاس جهانی سیبزمینی یکی از با

کمآبی شدیدی را به دنبال خواهد داشت که با بسته
در نتیجه 

ارزشترین مواد غذایی محسوب میشود و از مهمترین

محصوالتی است که قسمت عمدهای از نیازهای غذایی بشر را

تأمین میکند (.)Hassanpana et al. 2019

شدن روزنهها و کاهش تعرق همراه میباشد (

Thomashow

 .)1999یکی از اثرات مهم تنشهای غیرزیستی بهویژه تنش سرما
تجمﻊ باالی ترکیبات سازگار بوده بهطوری که این ترکیبات بدون

در حال حاضر ،کشور چین بزرگترین تولیدکننده سیبزمینی در

تغییر  pHدر غلظتهای باال موجب حفﻆ فشاراسمزی و همچنین

جهان است و پس از آن بهترتیب هند ،روسیه ،اوکراین و آمریکا

تثبیت ساختار پروتئین و غشاء شده که نقش مهمی در سازگاری

قرار گرفتهاند .ایران از نظر میزان تولید سیبزمینی در میان

سلول به تنشهای مﺨتلﻒ دارند .پرولین یکی از مهمترین این

کشورهای جهان در رتبۀ دوازدهم و در میان کشورهای آسیایی

نوع ترکیبات میباشد که از دو مسیرگلوتامات و اورنیتین سنتز

FAO

میشود و تحت شرایط تنش به مقدار زیادی سنتز آن افزایش

پس از کشورهای چین و هند در رتبۀ سوم قرار دارد (

)ATP Binding Cassette( ABCtransporter .)2013ها ،یکی از
انتقالدهنده غشاست که در همه

بزرگترین خانوادههای پروتئینی


ییابد (
م

;Alia and Saradhi 1991; Naidu and Thusitha 2005

.)Ashraf and Foolad 2007

ارگانیسمها وجود دارند .این خانواده ناقل ب هطور گسترده مورد


بهعنوان یک هورمون تنش مورد توجه
اسید آبسیزیک ( )ABA

بررسی قرار گرفته و اعضای آن در بسیاری از فرآیندهای سلولی،

قرار دارد ( .)Zeevaart et al. 1988این هورمون با تحریک بسته

نقش حیاتی دارند ( .)Hyde et al. 1990در سالهای اخیر ،وقوع

شدن روزنهها ،افت آب را کاهش داده و جذب آب توسط

تنشهای غیرزیستی در اثر تغییر اقلیم بهعنوان یک چالش برای

رشد و نمو گیاهان مطرح شده است

(.)Bellard et al. 2012

یدهد .استفاده از  ،ABAتغییرات نموی را
شهها را افزایش م 
ری 

بهبود میبﺨشد و به گیاه کمک میکند تا تعدادی از تنشهای

گیاهان توانایی جابهجایی به مناطق مساعدتر را در شرایط تنش

محیطی را تحمل نماید .رشد ساقه ،کاهش سطح برگ ،تحریک

بههمین دلیل فرآیندهای رشد و نمو آنها تحت تأثیر
ندارند؛ 

گسترش ریشه ،رشد ریشه جانبی و نمو تارهای کشنده ریشه از

محیط قرار گرفته و ناگزیر باید با تغییرات محیطی سازگار شوند

جمله این تغییرات نموی هستند .مشاهدات مربوط به تحریک

بهعنوان عامل
( .)Bindi and Olesen 2011; Pereira 2016دما 

بیوسنتز  ABAتحت تنش محیطی و آزاد شدن آن از محل سنتز به

سلولهای

محیطی مهم بر فرآیندهای ساختاری و فیزیولوژیکی

یکه
گیاهی و همچنین توسعه سلولهای گیاهی مؤثر است ،ب هطور 
فرآیندهای گیاهی از جمله ساختار سلولهای گیاهی ظاهر شود
( .)GhasemiGolazaniand Lotfi 2015تنش گرما یکی از
مشکالت کشاورزی در دنیا محسوب میشود ()Jha et al. 2015

که باعث کاهش رشد و عملکرد گیاهان زراعی بهدلیل گستردگی
پاسخ گیاهان به تغییرات فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکی و

بهعنوان مثال،
بیوشیمیایی میشود ( .)Zandalinas et al. 2018
44
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گیاهان نمایان میسازد (.)Naqvi 1999
امروزه چندین شاخص تنش برای ارزیابی وضعیت فیزیولوژی
گیاهان از قبیل پروتئین محلول برگ ،پرولین ،رنگدانههای
فتوسنتزی ،گلیاسین بتایین و محصوالت متابولیکی حاصل از
اکسید شدن معرفی شده است ( .)Parida and Das 2005پرولین
یک صفت مهم برای اندازهگیری ظرفیت تنش در گیاهان است.
در بسیاری از گیاهان تجمﻊ پرولین آزاد در پاسخ به تحمیل طیﻒ
وسیعی از تنشهای زیستی و غیرزیستی است (

Ozturk et al.

 .)2012پرولین با حفﻆ فشار اسمزی ،محافظت از آنزیمهای
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یتواند در کلیه
اثرهای منفی افزایش یا کاهش غیرطبیعی دما م 

محل فعالیت ،نقش اسید آبسیزیک را بهعنوان هورمون تنش در
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سیتوپالسمی و حذف رادیکالهای آزاد ،مانﻊ از آسیب به غشاء

سلولی میشود ( .)Kavi kishor et al. 2015همچنین بهعنوان یک
اسمولیت سازگار در گیاهان عالی شناخته شده است .گزارش شده

از خاک گلدان و خاک مزرعه ،گلدانهای آزمایشی پر شدند .رشد
غدهها در شرایط طبیعی و بدون تنش در گلﺨانه مورد ارزیابی
قرار گرفت .پس از رشد غدهها و استقرار گیاهچههای سیبزمینی

است که این محلول در غلظتهای نسبتاً باال برای ساختار و

در مراحل نموی مﺨتلﻒ ( ،)Kloosterman et al. 2005تنشهای

عملکرد ماکرومولکولهای سیتوپالسمی غیرسمی میباشد

غیرزیستی سرما ،گرما و  ABAدر سطوح مﺨتلﻒ تیماری مورد

بهعنوان منبعی از ترکیبات کربن
( .)Rhodes et al. 1993از طرفی 
و نیتروژن ،نقش بسزایی در تأمین انرژی دارد و نیز در حفاظت از
یکپارچگی غشای پالسما در گیاهان تحت تنشهای اسمزی ایفای
نقش میکند (

Mansour 1998; Mirza Masomzadeh et al.

آزمایش اعمال شدند .سپس از مراحل نموی مﺨتلﻒ غدههای

سیبزمینی در شرایط کنترل و نیز بعد از اعمال تنشهای مربوطه،

نمونههای مورد نظر درون نیتروژن

نمونهبرداری انجام پذیرفت.


مایﻊ فریز شدند تا در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گیرند .قبل

.)2012

از استﺨراج  RNAخاک اطراف ریشه بهخوبی بهوسیله آب مقطر

پورفرید ( )2019در ابتدا اقدام به شناسایی ABCTransporterهای

شسته شد و در نهایت توسط آب  DEPCتیمار شدند تا در روند

سیبزمینی به روش بیوانفورماتیکی نموده است .عالوه برآن ،با

جستجو در پایگاه اطالعاتی  NCBIو غربالگری ژنهای شناسایی

استﺨراج خللی وارد نشود (.)Pourfarid et al. 2021

گلدانهای مورد نظر تحت دمای 22

جهت اعمال تنش گرما،

شده ،در نهایت  222ژن  ABC transporterشناسایی شد .در
مطالعه حاضر ،بهمنظور بررسی میزان تغییرات نسبی بیان ژنهای

درجه سانتیگراد ( )Lafta et al. 1995در دستگاه ژرمیناتور انتقال
سیبزمینی از

داده شدند و پس از دو هفته از رشد گیاهچههای

Real-

(Kloosterman et al. )2005

 StABC transporterدر پاسخ به تنشهای غیرزیستی ،از

مراحل نموی استولون طبق روش

 time PCRاستفاده شد .هدف از این تحقیق بررسی میزان الگوی

نمونهها به مدت ،0

نمونهبرداری صورت پذیرفت .تنش سرما نیز،


بیان ژنهای  ABC transporterدر مراحل مﺨتلﻒ نموی استولون

 20و  02ساعت در دمای  0درجه سانتیگراد قرارگرفتند و در

میباشد.
بزمینی در پاسخ به تنش سرما ،گرما و  ABA
سی 

انتهای تنش ،نمونهبرداری انجام گرفت (.)Bournay et al. 1996

ABC

جهت اعمال تنش  ABAسطوح تیماری  15 ،53و 133

 transporterرا بهبود میبﺨشد و مطالعات بیشتر در مورد جزئیات

میکروموالر با اسپری نمودن محلول اسید آبسیزیک بر روی

یافتههای حاصل از این مطالعه ،درک عملکرد خانواده ژنی


سیبزمینی را تسهیل

مفصل عملکرد مولکولی و بیولوژیکی

مینماید.


برگها ( )Etehadnia et al. 2008انجام شد و پس از دو هفته از

غدهها از مراحل مﺨتلﻒ نموی استولون (مرحله 0 ،2و 0؛
رشد 

نمونههایی از

شکل  1الﻒ ،ب و ج) نمونهبرداری شد .در شکل1
مواد و روشها

اثر تنشهای مورد مطالعه بر روی گیاه سیبزمینی نشان داده شده

است .آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار

شد .پس از گذراندن یکماه دوره خواب و آغاز جوانهزنی و

پرولین آزاد بهعنوان شاخصی برای ارزیابی تماام تانشهاا مطاابق

ضدعفونی توسط قارچکش پنتاکلروبنزن ،در گلﺨانه دانشگاه

روش ( Bates )1973در مراحل نماوی مﺨتلاﻒ سایبزمینای باه

شهید چمران اهواز در دمای  11درجه سانتیگراد درون

شرح زیر اندازهگیری شد 3/5 .گرم از نمونههاای سایبزمینای در

گلدانهایی با حجم مشﺨص ( 5کیلویی) کشت و تیمار شدند .در

میلیلیتر اسیدسولفوسالسیلیک  %0ساییده و
مراحل مﺨتلﻒ در  13

ابتدا کﻒ گلدانها را جهت ایجاد زهکش مناسب سوراخ نموده و

مﺨلوط همگن ب هدست آمده توسط کاغذ صافی صاف شد.

در هر کدام مقدار کمی سنگریزه ریﺨته و سپس توسط مﺨلوطی
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غدههای سیبزمینی رقم مارفونا از مرکز تحقیقات همدان تهیه

پیادهسازی شد.
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شکل  -1مراحل نموی مﺨتلﻒ استولون سیبزمینی الﻒ و ب) ( ،)Pourfarid 2019ج) ( )Kloosterman et al. 2005د) اثر تنش  ABAبر روی گیاه سیبزمینی ر) اثر
تنش گرما بر روی برگهای سیبزمینی ز) گیاه در حالت کنترل ()Pourfarid 2019

میلیلیتر از عصاره صاف شده با دو میلیگرم معرف ناین

دو

نمونه که در زیر قرار گرفته بود توسط شیر بورت خارج شد و

میلیلیتر اسید استیک گالیسال مﺨلوط و به مدت
هیدرین و دو 

قسمتهای باالیی که بیرنگ و حاوی اتیل استات است نگهداری

یک ساعت در بنماری در دمای  133درجه سانتیگراد قرار داده
میلیلیتر تولوئن به مﺨلوط حاصل اضافه و لولههای
شد .سپس  0

شد (ممکن است  2یا  0مرتبه نیاز به ریﺨتن اتیل استات و
جداسازی باشد تا نمونه رنگ روشنتری پیدا کند) .فاز اتیل

آزمایش بهخوبی تکان داده شدند .پس از  15-23دقیقه دو الیه

استات توسط سود ( 1( )NaOHنرمال) و یا اسیدکلریدریک روی

کامالً مجزا در لولههای آزمایش تشکیل شد .جذب مقدار

 pH= 2/5تنظیم شد .با این عصاره میتوان اسید آبسزیک آزاد در

مشﺨصی از ماده رنگی تشکیل شده در طول موج  523نانومتر با

عصاره را با طول موج  200nmقرائت نمود.

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مورد سنجش قرار گرفت .نهایتاً،

 RNAکل ،با استفاده از کیت سنتز  RNAبیوبیسیک (کانادا) طبق

مقدار پرولین در هر نمونه با استفاده از منحنی استاندارد تعیین و

دستورالعمل شرکت سازنده استﺨراج شد .سنتز  cDNAاز

نتایج ب هدست آمده بر حسب میلیگرم در گرم وزن تر برگ

مولکولهای  RNAبا استفاده از کیت


Primescript RT reagent

محاسبه شد.

تاکارا محصول کشور ژاپن و با استفاده از الیگونوکلئوتیدهای

جهت حصول اطمینان از اعمال تنش ،ABAسنجش این هورمون

طبق دستورالعمل کیت انجام گرفت.

در آزمایشگاه طبق روش ( Hubick et al. )1980با اندک تغییرات،

از میان  222ژن شناسایی شده براساس الگوهای سه بعدی و

مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا  3/5گرم از بافت گیاهی را توزین
کرده ،درون هاون چینی ریﺨته و بهخوبی ساییده میشود .سپس

dT

عملکردهای بیولوژیکی آنها در ارتباط با تنشهای غیرزیستی
( 13 ،Pourfarid et al. )2021ژن شامل  2جفت آغازگر

مجدداً ساییده میشود .پس از تشکیل عصارهای یکنواخت

کنترل داخلی ( Elfو( )Seq3جدول  )1انتﺨاب و با استفاده از

(هموژنیز شده) آن را درون فالکون  53mlیا لوله آزمایش ریﺨته

نرمافزار آنالین  Primer3طراحی و توسط شرکت بیوتکنولوژی


آبمقطر به نمونهها اضافه شد .فاز کلروفرمی را توسط
و  25ml

پیشگام تهران سنتز شدند.

یک بورت و با قیﻒ جداکننده از فاز آبی جدا نموده و به فاز آبی

با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز ،رنگ سایبرگرین

باقیمانده  25mlاتیل استات اضافه شد (اتیل استات از آب


میگیرد) .قسمتهای سبزرنگ
سبکتر است و روی آب قرار 
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( )SYBER Green Iو مسترمیکس شرکت تاکارا الگوی بیان

ژنهای  ABC Transporterدر پاسخ به تنشهای گرما ،سرما و
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 23mlاز محلول (کلروفرم+متانول+آمونیاک) روی آن ریﺨته و

اختصاصی ژنهای  ABC Transporterو دو جفت ژن بهعنوان

بررسی الگوی بيان ژنهای انتخابیABC transporter

کریم سرخه و همکاران

توسط نرمافزار  HemI-windiws-1-0-win64bitترسیم شد

 ABAطبق دستورالعمل کیت مورد استفاده قرار گرفت .ژن  Elfو

بهعنوان کنترل داخلی و جهت نرمالسازی دادههای بیانی
 Sec3

( .)Wankun et al. 2014همچنین ،دادههای مربوط به

استفاده شدند.

شاخصهای فیزیولوژیکی توسط نرمافزار  SASآنالیز شدند.


تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای مربوط به الگوی بیان ژن با استفاده از روش مقایسهای

نتایج و بحث

 )Schmittgen and Livak 2008( 2-∆∆CTتجزیه و تحلیل شدند.

ارزیابی معیارهای فیزیولوژیکی پرولین و

ABA

ژنهای
بهمنظور بررسی میزان تغییرات نسبی بیان 


ABC

بهعنوان معیاری جهت تأیید تنشهای
میزان پرولین و  ABA

 transporterstدر پاسخ به تنشهای غیرزیستی از واکنش

Real-

اعمال شده بر روی گیاهچههای سیبزمینی در مراحل نموی

 time PCRجهت ارزیابی بیان نسبی ژنهای انتﺨابی استفاده شد.

همانطور که در

مﺨتلﻒ مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

بدین ترتیب ،برای هر نمونه ،میزان  CTبا استفاده از دو ژن اصلی

جدول 2نشان داده شده است ،میزان پرولین در تنش گرما و سرما

مرجﻊ ( Seq3و  )Elfبا تعیین خط پایه معین و سپس با استفاده از

در مراحل نموی مﺨتلﻒ نسبت به شرایط کنترل دارای افزایش

ژنها برای هر مرحله نموی
روش  ،2- ∆∆CTتغییرات نسبی بیان 

سیبزمینی تحت تیمارهای مﺨتلﻒ تنش توسط نرمافزار


نسبی بوده و این مهم نشان از حساسیت باالی این مراحل در

Excel

پاسخ به تنشهای نامبرده میباشد.

مورد سنجش قرار گرفت .نقشه حرارتی بیان ژنهای مورد مطالعه

جدول  -1نام آغازگر ،توالی ،دمای ذوب ،مکان کروموزومی و شماره دسترسی ژنهای  ABC transporterمورد استفاده در qRT-PCR
Accession number

Locus Tag

XP_006350179.1

StChr4

XP_006349962.1

StChr12

XP_015167802.1

StChr4

XP_006355894.1

StChr9

XP_015161484

StChr7

XP_015169911.1

StChr12

XP_006347199.1

StChr6

XP_015159734.1

StChr2

Loc10259287
Loc102599118

-

)'Sequence(5'- 3
TGGGAGTGCTGTACTTGCTG
TGGAGACTGTTTCGTCGTGG
TGGAATGACCGTGGATAGCG
TGCAAGCATGGAGATGCGTA
AGTGTCCTTCAGAGTGCTGC
AGGGCCAGTTACAAGAAGGC
CACCTGCCGTCTCCATCTAC
ACTCCCTTGCGTAGCCTTTC
GCAGTTCAAGGAAACGTCGG
AATTCACCCTCGGCAACCTT
CGGTGTATGAGTAGTCGGGC
AGACCAGACGTTGGTTCGTC
AGGCTTGCGTGTGGTTAGAA
TGTGCTTGACGGGCTAGTTT
ATTGGAAGGCTCGTGCAGAT
GTTGCTGCGTGCTACTCTTG
GTCACACTTCCCACATTGCT
CCAGCATCACCGTTCTTCAA
CGAGCAACTCCCTCTCTTCA
GCAAGCGTGGCAAATCTACA

)Tm (ºc
59.96
59.97
59.9
60.11
59.97
59.96
59.9
60.04
59.77
59.89
59.97
59.97
59.89
59.89
59.75
59.84
60
60
60.1
60

Name
StABC-001-F
StABC-001-R
StABC-012-F
StABC-012-R
StABC-024-F
StABC-024-R
StABC-050-F
StABC-050-R
StABC-084-F
StABC-084-R
StABC-002-F
StABC-002-R
StABC-138-F
StABC-138-R
StABC-124-F
StABC-124-R
Elf-F
Elf-R
Sec3-F
Sec3-R

مرحله نموی سوم

مرحله نموی دوم

مرحله نموی اول

سطوح تنش

نمونه آزمایشی

12/01±05/01

50/00±01/23

5/22±10/11

شرایط گلﺨانهای

کنترل

01/15±21/02

00/52±01/12

50/03±01/20

یگراد
 22درجه سانت 

تنش گرما

50/01±25/12

50/12±00/22

01/50±00/01

 0ساعت

05/05±22/52

22/01±01/21

05/00±02/12

02/20±00/52

20/01±51/52

01/05±10/22

 20ساعت
 02ساعت
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تنش سرما
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بزمینی در شرایط تنش و کنترل برحسب میلیگرم در گرم وزن تر
جدول  -2مقایسه میانگین محتوای پرولین آزاد در مراحل نموی مﺨتلﻒ سی 

بررسی الگوی بيان ژنهای انتخابیABC transporter

کریم سرخه و همکاران

سنجش میزان  ABAدر نمونههای سیبزمینی در مراحل نموی

مقاومت  Arabidopsisرا در برابر  Cdو سرب بهبود

مﺨتلﻒ در شکل  2نشان داده شده است .نتایج نشان میدهند که

 .)et al. 2006در ادامه ،از نتایج حاصل از پژوهش مشﺨص شد

در غلظت  53میکروموالر ،این هورمون بیشترین افزایش را در

سیبزمینی حساسیت کمتری نسبت

که مرحله نموی دوّم استولون

مرحله نموی سوّم ( )3/3311 ppmنشان میدهد؛ از طرفی با

به تنش گرمایی داشته است زیرا بیان نسبی کمتری را در مقایسه با

افزایش میزان غلظت هورمون ( 15میکروموالر) این میزان در

دیگر مراحل نموی در میان ژنهای  stABCانتﺨاب شده ،نشان

مرحله دوّم نموی نسبت به شرایط کنترل ( )3/3310 ppmافزایش

میدهد.

قابل قبولی را نشان میدهد .درحالی که با افزایش غلظت

ABA

بﺨشد ( Kim

نتایج تغییرات بیان نسبی ژنهای  stABCدر پاسخ به سطوح

این روند در مرحله نموی سوّم برعکس بوده و کاهش را نشان

بهطوری که
مﺨتلﻒ تنش سرما در شکل  0نشان داده شده است .

میدهد .این موضوع نشان دهنده این است که با افزایش تنش

مراحل نموی سیبزمینی در پاسخ به سطوح  20 ،0و  02ساعت

وارده هر قدر که میزان غلظت  ABAبیشتر باشد در نتیجۀ کار

معنیداری را با کنترل نشان دادند .بیان

تنش سرمایی اختالف

تغییری حاصل نمیشود؛ زیرا این تنش تا حدودی مکانیسمهای

ژنهای  stABC084 ،stABC002 ،stABC012 ،stABC01و


دفاعی را در گیاه فعال میکند و بعد از اندکی مقاومت ،در همان

 stABC138در سطوح مﺨتلﻒ تنش سرمایی افزایش بیان

مقدار ثابت میماند.

معنیداری را برای مرحله اوّل و سوّم نموی استولون نشان دادند


تغییرات نسبی بیان ژنهای StABC transporterدر پاسخ به

که با نتایج حاصل از سنجش پرولین در این دو مرحله نموی

تنشهای غیرزیستی


استولون در پاسخ به سطوح تنش سرمایی  0و  02ساعت منطبق

تحقیقات نشان داده است که ناقلین  ABC transporterگیاهی،

بوده و افزایش معنیداری را نشان میدهند.

عمدهای

بهویژه زیرخانواده  ABCGو زیرخانواده  ABCBنقش


از طرفی این دو مرحله هم در استقرار گیاهچه و رشد غده

درهورمونهای گیاهی از قبیل اکسین ،حمل و نقل فلزات سنگین

سیبزمینی بسیار حائز اهمیت میباشند.


و تنش غیرزنده دارند ( .)Martin et al. 2000تجزیه و تحلیل
بهطور مشابه به مجموعهای
دادهها نشان داد که هریک از  ،stABC

در شکل  5تغییرات نسبی بیان ژنهای  stABCمراحل نموی

سیبزمینی در پاسخ به سطوح مﺨتلﻒ  ABAبه نمایش درآمده


بهدست آمده
میدهند .از این رو نتایج 
تنشهای غیرزنده پاسخ 
از 

است .نتایج حاصل نشان میدهد که سطح تیماری  15میکروموالر

از مطالعه ژنهای  stABCدر پاسخ به تنش گرما در مقایسه با

سیبزمینی

کنترل نشان داد که مرحله نموی سوّم استولون

اثرات افزایشی معنیداری را بر روی مرحله نموی سوم استولون

بهطوریکه ژنهای ،stABC012 ،stABC001
سیبزمینی دارد .


بیشترین پاسخ بیانی را در ارتباط با تنش گرما نشان داد .این

 stABC124 ،stABC084 ،stABC050و  stABC138افزایش بیان

موضوع از نظر استقرار غدههای سیبزمینی و تشکیل غده بسیار

در مرحله نموی سوّم استولون در سطح تیماری  15میکروموالر

حائز اهمیت میباشد .همانطور که در شکل  0مشاهده میشود

دارند .در مقابل ،در سطح تیماری  133میکروموالر ABA ،دارای

بهطور معنیداری بیشترین بیان ژنی را در پاسخ به تنش گرما در


میباشد.

مرحله نموی سوّم استولون از خود نشان دادند.

هنگامی که گیاهان از تنش خشکی رناج مایبرناد،

مطالعات قبلی نشان داده است که زیرخانواده  ABCBممکن است

بهطور دقیاق سابب
باعث افزایش تولید اسید آبسیزیک میشود تا 

ATABCG40

تنشهای غیرزنده در گیاهان ارتباط تنگاتنگی داشته باشد

با

بسته شادن روزناههاا شاود ( .)Pighin et al. 2004درعاین حاال

(.)Shen et al. 2010; Pang et al. 2013; Chai et al. 2016

بازرگتارین زیرمجموعاه ABCG ،نیاز نقاش مهمای در

بهعنوان


بهعنوان مثال AtABCB25 ،مربوط به مقاومت به فلزات سنگین

در  Arabidopsisاست و بیان بیش ازحد AtABCB25میتواند
05
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تنشهای غیرزنده ایفا میکند (.)Zhang et al. 2020
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میزان بیان نسبی ژنهای  stABC084 ،stABC024و

stABC138

اثرات کمتری بر روی تغییرات بیانی ژنهای مورد مطالعه

stABC

بررسی الگوی بيان ژنهای انتخابیABC transporter

کریم سرخه و همکاران

0.0082
0.008
0.0078
0.0076
0.0074
0.0072
0.007
0.0068
0.0066
0.0064

The first developmental stage
The second developmental stage
Third developmental stage

100

75

50

بزمینی
شکل  -2بررسی میزان غلظت اسید آبسیزیک (برحسب  )ppmتحت تیمارهای متفاوت  15 ،53و  133میکروموالر  ABAدر مراحل نموی مﺨتلﻒ سی 

بزمینی در پاسخ به تنش گرما
شکل  -0تغییرات نسبی بیان ژن  StABC transporterدر مراحل نموی مﺨتلﻒ سی 
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بزمینی در پاسخ به تنش سرما
شکل  -0تغییرات نسبی بیان ژن  StABC transporterدر مراحل نموی مﺨتلﻒ سی 

بررسی الگوی بيان ژنهای انتخابیABC transporter

کریم سرخه و همکاران

بزمینی در پاسخ به تنش ABA
شکل  -5تغییرات نسبی بیان ژن  StABC transporterدر مراحل نموی مﺨتلﻒ سی 

هورمون اسید آبسیزیک ( )ABAدر جنبههای مﺨتلﻒ رشد و نمو

بهصورت تدریجی به مدت  10روز اضافه
 15و  23دوز  ABA

گیاه از جمله بلوغ رویان و دانه ،رشد پس از ترمیم و پاسخهای

شد .طبق یافتههای ما با افزایش میزان  ،ABAمیزان واکنش این

;Higgins 1992

هورمون نسبت به تنش وارده در نتیجه کار تغیییری ایجاد نکرد.

 .)Finkelstein et al. 2002غلظت  ABAبافت برگ در گیاهانی

خانوادههای بزرگ

خانواده  ABC transporterیکی از بزرگترین

بهشدت افزایش مییابد و  ABAمعموالً در
و سﺨتشدن 

یتوان آن را از سایر خانوادههای پروتئینی متصل به
است و م 

واریتههای مقاوم به سرما نسبت به واریتههای حساس بیشتر است

 ATPمانند کینازها تشﺨیص داد ( .)Higgins et al. 1986در

( ;Lee et al. 1993; Gupta 1997; Davies and Mansfield 1983

بهطورمعمول چهار دُمین
وتها ،ژنهای  ABC transporter
یوکاری 

تنش به تغییرات محیطی نقش محوری دارد (

سیبزمینی و یونجه طی دوره انطباق سرمایی

مثل گندم زمستانه،

.)Alsher and Cumming 1990
در گزارشی که توسط ( Etehadnia )2008ارائه شد ،تیمار

ABA

بزمینی در معرض
پهای سی 
پاسخهای کامالً متفاوتی را در ژنوتی 

تنش شوری ایجاد میکند .پاسخها به تیمار  ABAو ژنوتیپ

بزمینی بستگی داشت .روش اعمال تیمار  ABAبرای این
سی 
تحقیق نیز طبق روش ( Etehadnia )2008برای غلظت 53
میکروموالر این گونه بود که هر سه روز یک بار  13میکروموالر
 ABAبه گلدانهای مربوطه اضافه شد .بدین ترتیب در تیمار 15

و  133میکروموالر نیز بهترتیب به ازای هر سه روز یک بار میزان
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متشکل از دو بﺨش متصل به  ATPو دو قطعه نیمهغشایی ()TM
نیمه مولکول حاوی یک  ATPو یک دُمین  TMرا نیز رمزگذاری

وتها
میکنند ( .)Hyde et al. 1990این واقعیت که پروکاری 
یدهد که
حاوی تعداد زیادی از ژنهای  ABCهستند ،نشان م 
بسیاری از اعضای پستانداران این خانواده ژنی غیرمشﺨص
ماندهاند (.)Boguski et al. 1993; Adams et al. 1993
ی 
باق 
بزرگترین زیرخانواده در آرابیدوپسیس شامل ژنهای ناقل


ABC

نیمه اندازه است که توسط یک خوشه  22ژنی در زیرخانواده
 ،AtABCGقرار دارد.

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-07-07

از طریق یک یا چند دوز  ABAکه به آرامی افزایش مییابد،

وتها و یوکاریوتها شناخته شده
پروتئینی است که در پروکاری 

ABC transporterبررسی الگوی بيان ژنهای انتخابی
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ABA  گرما و،یبزمینی در پاسخ به تنشهای غیرزیستی سرما
  گیاه سABC transporter  نقشه حرارتی ژنهای-0 شکل

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از دانشگاه شهید چمران اهواز و مرکز پردازش

الگوهای بیان اختصاصی ژنها در بافت میتوانند به شناسایی

آنها را در
 درگونههای گیاهی کمک نموده و نقش

آنها
 عملکرد

سریﻊ دانشگاه بابت حمایت در انجام پژوهش حاضر تشکر و

 الگوی بیانی ترسیم شده ژنهای.پیشبینی کنند

رشد و نمو

.قدردانی مینمایند

) نشان داد که این دسته از0  توسط نقشه حرارتی (شکلstABC
ژنهای مورد مطالعه درون چهار دسته طبقهبندی قرار گرفته و
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