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(تاریخ دریافت - 69/2/03 :تاریخ پذیرش)69/12/10 :

پردازش متناوب فرايندی مولکولی است که با تاثير روی ژنهای کد شونده و غيرکد شونده سبب
ايجاد انعطافپذيری تراسکريپتومی و پروتئومی در گياهان و جانواران میشود .اثرات عملکرد پيرايش
متناوب از طريق ايجاد ايزوفرمهای پروتئينی ،تغيير در ويژگیهای عاملهای نسخهبرداری ،تغيير در
جايگذاری پروتئينها و نيز تغيير در ويژگیهای آنزيمی اعمال میشود .يکی از مهمترين اثرهای

واژههای کلیدی


عملکردی پردازش متناوب در گياهان ،افزايش قابليت تحمل و سازگاری به انواع تنشهای زيستی و

پردازش متناوب

غيرزيستی میباشد .در اين مقاله مروری هر يک از اثرهای عملکردی فرايند پردازش متناوب در

انعطاف پذیری
عملکرد
تنش زیستی و غیرزیستی

گياهان بهصورت خالصه مورد بررسی و بحث قرار میگيرد.
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عملکرد پردازش متناوب در گیاهان

عملکرد پردازش متناوب در گياهان

بهمن پناهی و سیدابوالقاسم محمدی

مقدمه

ظهور تکنولوژی توالییابی نسل بعدی  ،مشخص شد که فرایند

کشف پدیدهای که در آن توالیهای ویروسی از  mRNAاولیه و

پردازش متناوب در گیاهان یک پدیده نادر نیست و بسیاری از

پیشساز حذف و توالیهای باقی مانده بهم متصل میشوند ،منجر

فرایندهای مولکولی را تحت تاثیر قرار میدهد (

به شناسایی و معرفی فرایند پیرایش  mRNAشد .همسو با این

 .)2015بر اساس پیشنهاد ( ،Reddy )2007قسمت اعظم ژنهای

کشفیات ،تئوریهای تنوع پروتئینی از طریق پیرایش متناوب نیز

حاوی اینترون باید انواع مختلفی از طریق پردازش متناوب تولید

مطرح و با آزمایشات مختلفی به اثبات رسید Glibert )1978( .در

کنند .با این وجود ،پردازش متناوب در برخی از خانواده ژنی

Panahi et al.

مسئول تفاوت و اختالف بین تعداد ژنهای کد کنندهی پروتئین و

بیشتری نسبت به ژنهای دیگر دارند (.)Panahi et al. 2015

Panahi et

عالوه براین ،تعدادی از مطالعات وقوع پردازش متناوب را به

پروتئینهایی که در عمل تولید میشود ،معرفی شد (
.)al. 2015

کلیدها و پیامهای مختص بافت یا مرحله نموی ارتباط میدهند و

پیرایش ساختمانی 2فرآیندی است که در آن اینترون حذف شده و

ایزوفورمهای پردازش متناوب با ریبوزوم مرتبط شدهاست

اگزونها با ترتیبی که در ژنها ظاهر میشود ،به هم متصل

(.)Reddy 2013

میشود .این در حالی است که در فرایند پیرایش متناوب انحراف

عملکرد فرایند پردازش متناوب

از این توالی ترجیحی رخ میدهد .پیامهای ضعیف پیرایشی در

بررسی عملکردی ژنهایی که تحت تاثیر پردازش متناوب قرار

موقعیتهای پیرایش متناوب ،اگزونهای کوتاهتر و یا درصد باالی

میگیرند ،نشان داده است که تنظیمکنندههای پردازشی و عوامل

حفاظتشدگی در توالیهای اطراف ،اگزونهای متناوبی را که در

رونویسی جزو گروههایی با نرخ باالی پردازش متناوب میباشند

mRNAی بالغ قرار میگیرد را تحت تاثیر قرار میدهد ( Zheng et

(

 .)al. 2005پیشنهاد شدهاست که سه مکانیسم ،exon shuffling

 .)2015از طرفی دیگر پردازش متناوب میتواند باعث معرفی یک

Severing et al. 2012; Panahi et al. 2014a; Panahi et al.

اگزون شدگی عناصر ترانسپوزونی 0و اگزونهای با پیرایش

چارچوب قرائت و در نتیجه تولید ایزوفرمهای پروتئینی ناقص

ساختمانی منشا پیرایش متناوب میباشند (.)Kim et al. 2008

شود .از آنجایی که بسیاری از عوامل رونویسی و تنظیم کنندههای

مطالعات صورت گرفته نشان دادند که در  21/8درصد ژنهای

پردازش ،پروتئینهای تنظیمکننده با مدولهای عملکردی چندگانه

آرابیدوپسیس تالیانا ( 21/2 ،)Wang and Brendel 2006درصد

هستند ،بنابراین ایزوفرمهای mRNAای که پروتئینهای ناقص

ژنهای برنج ( 20 ،)Campbell et al. 2006درصد ژنهای جو

تولید میکنند و حاوی تنها بخشی از مدولهایی عملکردی باشند

Panahi et

بهعنوان تنظیم کنندههای غالب-منفی عمل مینمایند .این مکانیسم

( 16 ،)Panahi et al. 2015درصد ژن های سورگوم (

 )al. 2014 bو حدود سه درصد ژنهای جلبک

Volvox

عمل در فاکتور پیرایش متناوب Smu1بیان شدهاست (

Kanno et

( )Kianianmomeni et al. 2014تحت تاثیر پردازش متناوب قرار

 .)al. 2017مطالعات اخیر ،نقش تنظیمی غالب پروتئینهای

میگیرند .با توجه به این که مطالعات قبلی مربوط به شناسایی

ناقص 9تولید شده بهوسیله پردازش متناوب را در گیاهان ثابت

فرایندهای پیرایش متناوب مبتنی بر آنالیز ESTها صورت

کردند ( .)Liu et al. 2013در مواردی که پروتئینهای همو و

میگرفت و بهدلیل محدودیت این آنالیزها در شناسایی این

هترودیمر تولید میشود ،ایزوفرمهای حاصل از پردازش متناوب

فرایندها نرخ وقوع این فرایند کمتر از میزان واقعی پیشبینی

پپتیدهای مداخلهگر کوچک دخیل در دیمریزاسیون را تولید

میشد .لذا با پیشرفت تکنولوژیهای توالییابی سرتاسر ژنومی و

میکنند .در حالیکه این پپتیدها فاقد دمینهای عملکردی میباشند

1

و منجر به تشکیل دیمر غیرعملکردی شده و با دیمرهای
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ابتدا مفهوم پیرایش متناوب )AS( 1را مطرح کرد .بعدا این فرآیند

مانند فاکتورهای رونویسی  MYB ،WRKYو NF-Yها شیوع

عملکرد پردازش متناوب در گياهان

بهمن پناهی و سیدابوالقاسم محمدی

عملکردی موجود رقابت میکنند که منجر به تنظیم غالب-منفی

رونوشتهای حاصل از پردازش متناوب که تحت تاثیر

میشود (.)Seo et al. 2013

قرار میگیرند ،اغلب بهندرت قابل شناسایی هستند .با این وجود،

NMD

پردازش متناوب همچنین میتواند از طریق  NMDروی فراوانی

میتوان بهمیزان قابل مالحظهای افزایش در این رونوشتها را

RNA

مشاهده کرد .وجود رونوشتهای حاوی  PTCممکن است تاثیر

پردازش متناوب و سیستم

NMD

رونوشتها تاثیرگذار باشد NMD .یک سیستم تجزیه

سیتوپالسمی میباشد که در دور اول ترجمه روی ریبوزوم رخ

معنیداری روی سطح بیان ژن از طریق کاهش سطوح

میدهد .بر اساس مدلهای اخیر NMD ،تجزیه رونوشت را

پردازش شونده کامل داشته باشند .هنوز به روشنی مشخص نشده

هنگامی که پایان ترجمه دچار اختالل میشود ،القا میکند .شکل

است که پردازش متناوب در ناحیه  UTRژنها ممکن است

 1عملکرد سیستم  NMDرا بهصورت خالصه بیان کرده است

 NMDرا تشدید کنند .دادههای اخیر نشان داده است که پردازش

(.)Reddy et al. 2013

متناوب اینترونها در نواحی  0ʹ UTRو  ʹ UTRمیتواند هدف

mRNA

قرار گرفتن بهوسیله  NMDرا تعیین کند (.)Kalyna et al. 2012
پردازش متناوب در ناحیه  ʹ UTRممکن است حضور ،اندازه و
موقعیت  uORFکه  NMDرا در واریانتهای پردازش تحریک
میکند ،را تحت تاثیر قرار دهد .عموما کدونهای خاتمه uORFها
ممکن است بهعنوان  PTCتشخیص داده شود ،بنابراین
رونوشتها بهوسیله  NMDهدفگذاری میشود (

Kalyna et al.

.)2012
مشخص شدهاست که تنظیم پردازش متناوب  -NMDدر سطوح
مختلفی از  RNAاز قبیل پروتئینهای متصل شونده به ،RNA
عوامل پردازش RNA ،هلیکازها ،اسپالیسوزومها و پروتئینهای
کمپلکس متصل شونده به نقطه تقاطع تحت تاثیر این نوع از
تنظیم بیان ژن قرار میگیرند (.)Kalyna et al. 2012

شکل  -1عملکرد سیستم  NMDدر تلفیق با پردازش متناوب

اثرات عمکلردی پردازش متناوب در نواحی

UTR2

 UPF2 ،UPF1و  UPF3پروتئینهای هستهای مرکزی مسیر

اگر چه در فهم دقیقتر نتایج و اثرهای ایزوفرمهای پردازش

 NMDمیباشند و نتایج حذف این پروتئینها ،غیرفعالسازی

متناوب هنوز ابهاماتی وجود دارد اما اثرهای بالقوه آنها اخیرا

مسیر  NMDمیباشد .این پروتئینها آنزیمهای تجزیه  mRNAرا

بهوسیله تجزیه سراسری ژنوم در مخمر و حیوانات مشخصتر

روی پایانه ناقص جمع میکند .ماشین  NMDدر گیاهان به شدت

شدهاست ( .)Wallace and Beggs 2017بررسی پروفایل

حفاظتشده بوده و دارای اورتولوگهایی برای ،UPF2 ،UPF1

سراسری ایزوفرمهای رونوشت در مخمر ناهمگنی در رونویسی

 UPF3و  SMG-7میباشد ( .)Jeong et al. 2011ویژگیهای

ناشی از پردازش متناوب را با بیش از  29ایزوفرم رونویسی برای

کالسیک سوبستراهای  NMDشامل  0ʹ UTRطویل و اینترون در

هر ژن رمز کننده پروتئین نشان داده است .این مطالعه نشان داد که

 ،0ʹ UTRکدون خاتمه ناقص یا  PTCدر ناحیه  3تا

بسیاری از RNAهای کوچک دارای کالهک و دنباله  Poly Aکه

نوکلئوتید باال دست نقطه اتصال پردازش و  uORFباز باالدستی

ممکن است پپتیدهای کوچکی را رمز کنند ،قابل شناسایی هستند

میباشد (.)Riehs et al. 2008; Vexler et al. 2016

( .)Pelechano et al. 2013گزارش شدهاست که پپتیدهای فعال با

Nonsense-mediated decay

1

Untranslated Region
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در جهش یافتههایی که  NMDرا تحت تاثیر قرار میدهند،

عملکرد پردازش متناوب در گياهان

بهمن پناهی و سیدابوالقاسم محمدی

( .)Kondo et al. 2010; Zane et al. 2014مطالعات گسترده

رفتن جایگاه اتصال  miRNAو سطوح ایزوفرمهای  RNAکه فاقد

واریانتهای حاصل از پردازش متناوب با روشهای محاسباتی و

جایگاه اتصال  miRNAهستند ،میشوند (.)Yang et al. 2012

آزمایشگاهی پیشنهاد میکنند که محصوالت پروتینی حاصل از

اعضای خانواده ژنی شبه پروتئین چسبنده به راهانداز اسکاموزاها

پردازش متناوب ممکن است شبکه برهم کنش پروتئین-پروتئین

( )2SPL3, 4 and 5که تنظیم کنندههای کلیدی انتقال از مرحله

را دچار تغییر کرده و روی مسیرهای ترارسانی تاثیر داشته باشند

رویشی به زایشی میباشند دارای جایگاه اتصال به

( .)Panahi et al. 2015همچنین بیان شدهاست که ایزوفرمهای

میباشند ( .)Wu and Poething 2006بیان این SPLها بهشدت با

ایجاد شده بهوسیله پردازش متناوب منجر به ایجاد جفتهای

بیان  miR156رابطه معکوس دارد SPL4 .سه ایزوفرم

ایزوفرمی بهخصوص در پروفایل برهم کنش پروتئینی شده و از

تولید میکند اما تنها یک ایزوفرم ( )SPL4-1دارای جایگاه هدف

این طریق اثرات عملکردی گستردهای بهوسیله ایزوفرمهای ایجاد

 miR156میباشد .مطالعات افزایش بیان با  miR156نشان داده

شده از یک ژن در سیستم زیستی موجود برجای میگذارد ( Yang

است که سطح رونوشت  SPL4-1با این  miRNAتنظیم میشود

.)et al. 2016

این در حالی است که در مورد ایزوفرمهای دیگر این امر صادق

پردازش متناوب تنها در نواحی غیررمز کننده  mRNAاولیه رخ

نمیباشد .این یافته ارتباط قوی بین پردازش متناوب و تنظیم بیان

نمیدهد ،بلکه در نواحی که ترجمه نمیشود نیز این فرآیند رخ

ژن بهواسطه  miRNAرا نشان میدهد (.)Yang et al. 2012

میدهد ( .)Palaniswamy et al. 2010یک موضوع نو ظهور در

برخی از مطالعات نشان دادند که ارتباط مستقیم بین پردازش

این زمینه تنظیم پایداری  mRNAبهوسیله  miRNAاست که با

متناوب و بیوژنز  miRNAو تنظیم سطح  miRNAاولیه وجود

UTR

دارد ( .)Hirsch et al. 2006; Yan et al. 2012برخی از ژنهای

قرار دارند ،بهوسیله پردازش متناوب در واقع عملکرد  mRNAرا

 miRNAدر گیاهان در درون اینترون ژنهای رمزکننده

تغییر میدهد ( .)Kalsotra et al. 2010مثال قابل ذکر در این مورد

پروتئینهایی قرار دارند و بهصورت هماهنگ با ژنهای رمزکننده

میتواند ژن  SLC11A2باشد ( .)Lam and Gros 2010پردازش

پروتیئنها پردازش و بیان میشوند .در برخی از موارد ،پردازش

متناوب همچنین با تغییر انتهای کربوکسیل میتواند در پایداری

متناوب با تاثیر بر ساختارهای ثانویه مورد نیاز برای بیوژنز

پروتئین تاثیرگذار باشد (.)Hashimoto et al. 2009

 ،miRNAبیونژ miRNAرا تحت تاثیر قرار میدهد ( Hirsch et al.

تغییر در عملکرد و ساختار عوامل تنظیمکننده

 .)2006ژن  MIR400آرابیدوپسیس درون اینترونهای ژن

پردازش متناوب میتواند بیان ژن را با واسطهی  miRNAو با

رمزکننده  At1g32853قرار دارد و هماهنگ با ژن میزبان

روشهای مختلفی از جمله تولید ایزوفرمهای  mRNAیا

رونویسی میشود .نکته جالب توجه این است که گرما ،پردازش

RNAهای غیر رمز کننده و یا فاقد جایگاه هدف  ،miRNAتنظیم

متناوب این اینترون را کنترل میکند که منجر به افزایش سطح

پردازش  miRNAاولیه و تعدیل سطوح  ،miRNAتعدیل کند

رونوشت اولیه  miR400و کاهش سطح  miR400بالغ میشود

( .)Panahi et al. 2014bتعدیل سطوح  miRNAهمچنین با تنظیم

( .)Yan et al. 2012مشخص شدهاست که این ارتباط بین

mRNA

پردازش متناوب و بیوژنز  ،miR400نقش مهمی را در تحمل به

اولیه رمز کننده آنزیمهایی از قبیل پروتئینهای شبه دایسر که در

تنش گرمایی دارد .همچنین افزایش بیان  miR400منجر به کاهش

Panahi et al.

( Yan et

متاثر شدن نواحی اتصال  ،miRNAکه عمدتا در نواحی

الگوی پردازش متناوب مربوط به  miRNAاولیه و یا
بیوژنز  miRNAدخیل میباشند صورت میگیرد (

جوانه زنی و رشد گیاهچه در شرایط تنش گرما میشود

miR156

mRNA

 .)2013bدر گیاهان ،جایگاه اتصال  miRNAدر  mRNAدر هر

 .)al. 2012مطالعات اخیر نشان داده است که اینترونها در ژنهای

دو ناحیه رمزکننده و  UTRشناسایی شدهاست .حذف اینترون از

1

 mRNAاولیه و برخی از RNAهای اینتروفرونی انتقالدهنده
4
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کنترل فعالیت عوامل رونویسی ،در ریختزایی نقش مهمی دارند

کوچک )TAS( 1یا مداخلهگر کوچک تراکنشی ،منجر به از دست

عملکرد پردازش متناوب در گياهان

بهمن پناهی و سیدابوالقاسم محمدی

بهبود میدهند (.)Bielewicz et al. 2013; Schwab et al. 2013

خاتمه ناقص تولید میشود .همچنین پیرایش متناوب میزان

پردازش متناوب عالوه بر تنظیم پردازش  miRNAاولیه،

اختصاصی بودن نسبت به سوبستراها را تغییر میدهد .به طوری

بهصورت غیر مستقیم با تنظیم پردازش  ،mRNAآنزیمهایی دخیل

که در مورد فسفو لیپازهای  A2 betaسیتوسولی میتوان این پدیده

در بیوژنز  miRNAرا نیز کنترل میکند.

را مشاهده کرد (.)Dujardin et al. 2014

پردازش متناوب در اینترونهای آنزیم شبه دایسر ،)DCL1( 1چهار

همچنین تغییر در پردازش متناوب ،ساختار دمین فعالسازی

ایزوفرم ( )DCL1-1, 2, 3, 4تولید میکند که یکی از این

رونویسی را تغییر داده و در نتیجه باعث فعالسازی

ایزوفرمها دارای جایگاه هدف  miRNAمیباشد (

RNA

Rogers and

 polymerase IIهم در جهت مثبت و هم در جهت منفی میشود.

 .)Chen 2013بنابراین ،پردازش متناوب ،سطح پروتئین  DCL1را

پرش 1اگزونهای متناوب که دامنههای اتصال به  DNAرا رمز

تنظیم میکند ( .)Yang et al. 2012رونویسی بهوسیله تشکیل

میکنند ،سبب میشود که عوامل رونویسی توانایی خود را برای

کمپلکسهای پروتئینی روی توالیهای راهاندازی در  DNAکنترل

اتصال به راهانداز از دست بدهند .این ایزوفرمها میتوانند

میشود .با توجه به اینکه این کمپلکسهای پروتئینی بهوسیله

بهصورت غیر فعال بمانند و یا در جهت غالب منفی فعالیت کنند.

پیوندهای ضعیف ایجاد میشوند ،بنابراین نقاط تنظیمی

این ایزوفرمها بهوسیله جابجایی ایزوفرم عوامل رونویسی با دامنه
2

چندگانهای را برای واریانتهای پردازش متناوب ایجاد میکنند

اتصال به  DNAاز کمپلکس عامل رونویسی قابل دستیابی

که بهصورت عمومی اتصال آنها را به  DNAیا کمپلکسهای

است (.)Hashimoto et al. 2006; Dujardin et al. 2014

پروتئینی دیگر تعدیل میکنند.

پردازش متناوب و پاسخ به تنشها

تغییر در جایگذاری پروتئینها

گیاهان در طول دوره رشد و نمو خود اغلب تحت تاثیر عوامل

پردازش متناوب میتواند از طریق تاثیر روی توالیهای پیام

محیطی مختلف از قبیل تنشهای زیستی و غیرزیستی قرار

رسانی ،محل تغییرات پس ترجمه و یا جایگاه برهم کنش با

میگیرد .گزارش شدهاست که پردازش متناوب میتواند بهوسیله

پروتئینهای دیگر باعث تغییر در جایگذاری پروتئینهای درون

تنشهای غیرزیستی از قبیل شوری ،خشکی ،گرما و سرما

سلولی شود .این تغییرات میتواند باعث ایجاد نتایج کلی یا بدون

(

هیچ نتیجهای باشد .بسیاری از این تغییرات بهصورت تدریجی

 )et al. 2015; Panahi and Mohammadi 2017و زیستی از قبیل

هستند .بهعنوان مثال ،اگزونهای متناوب باعث تغییر در توزیع

انواع باکتریها و ویروسها ( )Reddy 2013تحت تاثیر قرار گیرد.

ایزوفرمهای پروتئینی بین قسمتهای مختلف یک سلول

مشخص شدهاست که انواع تنشها باعث تغیر در دینامیک برهم

میشوند ،بهطوری که در مورد واریانتهای  ING4این امر قابل

کنشی پروتئینها و بروز پاسخهای فیزیولوژیکی متفاوت در برابر

مشاهده است (. )Unoki et al. 2006همچنین پیشنهاد شدهاست

این تنشها میشود ( .)Panahi and Mohammadi 2017بیان

که عوامل پردازشی میتوانند با ارسال پروتئینهای تنظیمی کلیدی

شدهاست که تغیرات بیان در فاکتورهای پردازشی رویکرد اصلی

به قسمتهای مختلف سلولی ،متابولیسم چربی را کنترل کند.

تعیین پیرایش متناوب در پاسخ به تنشها میباشند (

تغییر در ویژگیهای آنزیمی

.)Brown 2013

پردازش متناوب میتواند باعث تغییر در ویژگیهای آنزیمی شود.

( Cui et al. )2014نشان دادند که افزایش بیان فاکتور پیرایشی

بهعنوان مثال ،پردازش متناوب عمدتا با حذف قسمتهای

 SAD1باعث افزایش دقت پیرایشی و بهبود مقاومت به تنش

پروتئینی متناوب از مناطق مرکزی باعث غیر فعال شدن آنزیمهای

شوری در آرابیدوپسیس ( )Arabidopsis thalianaمیشود.

کیناز میشود .در بسیاری از موارد ،تغییر در تعداد اگزونهای
متناوب در محصول نهایی منجر به از بین رفتن فعالیت آنزیم

Panahi et al. 2013a; Shahriari Ahmadi et al. 2013; Panahi

Staiger and

1

Skipping
2
Transcription factor complex
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 )MIR161, MIR163, MIR172a( miRNAتولید  miRNAرا

میشود .اغلب ،فرمهای غیر فعال آنزیمها بهوسیله کدونهای

عملکرد پردازش متناوب در گياهان

بهمن پناهی و سیدابوالقاسم محمدی

دمای پایین نیز تغییر در پردازش متناوب بسیاری از ژنها را القا

پردازش متناوب و پاسخ به تنشهای غیر زیستی
در گندم ( )Triricum aestivumهمولوگ ژن

( )WDREB2که یک عامل رونویسی است تحت تاثیر تنشهای

در سیبزمینی ( )Solanum tubersumتحت دماهای پایین ،تبدیل

غیر زیستی متعددی ،سه رونوشت ناشی از پردازش متناوب با

نشاسته به ساکارز و گلوکز به فروکتوز بهوسیله اسید اینورتاز

عمل متفاوت را تولید میکند .تحت شرایط تنشهای شوری،

انجام میگیرد و این پدیده منجر به شیرین شدن سیبزمینی

خشکی و سرما ،میزان عامل رونویسی  WDREB2بهصورت

میشود .گزارش شدهاست که پردازش یک مینی اگزون ،که

متفاوتی در سطوح رونویسی و پردازش متناوب کنترل میشود.

قسمتی از جایگاه فعال یک ژن اینورتاز را تشکیل میدهد ،در

 WDREB2از طریق دو مسیر وابسته به ( ABAآبسیزیک اسید)

پاسخ به سرما تغییر میکند (

(پاسخ به شوری و خشکی) و مستقل از ( ABAپاسخ به سرما)

 .)al. 2017ژنوتیپهایی که تحمل باالیی به شیرین شدن ناشی از

تنظیم میشود .این امر نشان میدهد که تغییرات معنیداری در

سرما دارند دو واریانت پردازش متناوب با بیان باال ( INH2αو

عوامل پردازش در شرایط تنش رخ میدهد و این امر به نوبه خود

 )INH2βاز ژن مهارکننده اینورتاز ( )INH2نشان دادند

الگوی پردازش متناوب را در رونوشتهای  WDREB2تغییر

( .)Brummell et al. 2011سرما همچنین پردازش متناوب را در

Bournay et al. 1996; Laloum et

2

عامل رونویسی  IDD14تنظیم میکند .این عامل ،رونویسی بیان

میدهد (.)Egawa et al. 2006
1

عامل رونویسی شوک حرارتی ( ) Hsfsدارای نقش کلیدی در

آنزیم تجزیه کننده  QUA-QUINE STARCHرا که منجر به مهار

واکنش گیاهان به دماهای باال یا شوکهای حرارتی بوده و با

تجمع نشاسته میشود ،انجام میدهد ( .)Seo et al. 2011bدر

اتصال به عناصر آغازگر شوک حرارتی ،بهعنوان مثال ژنهای

دمای پایین ،پردازش متناوب از نوع حفاظت اینترون منجر به

پروتیئن شوک حرارتی ،به این شرایط پاسخ میدهد (

von

تولید پروتئینهایی میشود که فاقد دمین اتصال شونده به

DNA

 .)Koskull-Doring et al. 2007; Neueder et al. 2014گزارش

هستند .این پروتئین غیر عملکردی بوده و نهایتا باعث تجمع

شدهاست که ژن  HsfA2آرابیدوپسیس تحت تاثیر تنظیم پس از

نشاسته میشوند (.)James et al. 2012

ترجمه و افزایش رونویسی ناشی از گرما قرار میگیرد .در گیاهان

پردازش متناوب و پاسخ به تنشهای زیستی

قرارگیری در دمای  03درجه سانتیگراد ،سبب ایجاد یک مینی

ژن  Nدر تنباکو ( )Nicotina tabacumعضوی از کالس

اگزون  01جفتبازی در اینترون حفاظت شده در دمین اتصال

میباشد که موجب افزایش مقاومت به ویروس موزائیک تنباکو

شونده به  DNAبه رونوشت پردازش شده میشود .این اگزون

( )3TMVمیشود ( .)Whitham et al. 1994پردازش متناوب

HsfA2II

منجر به تولید دو رونوشت از این ژن میشود .رونوشت کوچک

یک  PTC2را معرفی کرده و ایزوفرم پردازش متناوب

را به  NMDمورد هدف قرار میدهد ،بنابراین مکانیسمی را برای
تعیین سطوح فعال پروتئین  HsfA2فراهم میکند (

LRR

 Nsکه پروتئین عملکردی  Nرا رمز میکند و رونوشت بلند

9

NL

Sugio et al.

پروتئین غیر عملکردی را ایجاد میکند .رونوشت  NLدارای

 .)2009در دمای  22درجه سانتیگراد ،واریانت دیگر پردازش

اگزون متناوب  33نوکلئوتیدی در بین اینترون سوم میباشد که

متناوب HsfA2III ،به محض کاهش سطح  HsfA2IIتظاهر

منجر به ایجاد تغییر در چارچوب قرائت و یک  PTCمیشود

مییابد ( .)Liu et al. 2013این پروتئین ناقص موتیف متصل

( .)Dinesh-Kumar and Baker 2000بنابراین NL ،میتواند یک

شونده به DNAی مارپیچ-خم ماپیچ 0را نگه داشته و باعث

پروتئین ناقص که فاقد بسیاری از LRRها میباشد را تولید کند.

جایگیری در هسته و اتصال به آغازگر  HsfA2میشود.

 Nsقبل از آلودگی فراوانی باالیی دارد ،در حالیکه  NLحدود 2
1

4

2

5

Heat shock transcription factors
Premature termination codons
3
Hsf helix-turn-helix
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می کند ( .)Iida et al. 2004; Laloum et al. 2017بهعنوان مثال،
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عملکرد پردازش متناوب در گياهان

بهمن پناهی و سیدابوالقاسم محمدی

 تنظیم پردازش متناوب در این مورد بهنظر.صورت میگیرد

 ساعت بعد از آلودگی ویروسی ظهور مییابد و غلظت آن به8 تا

میرسد که میزان فعالیت ژن مقاومت را تنظیم کرده و ممکن است

 را بیانNs  گیاهان تراریخته که تنها. میرسدNs  برابری93 حدود

. را محدود کندRPS4 صدمه ناشی از پروتئین فعال

 نسبت به حالتی که هر دوTMV  مقاومت کمی را در برابر،میکند

نتیجهگیری کلی

 اگرون متناوب در، بنابراین. نشان دادند،رونوشت تولید میشود

بررسیهای نشان میدهد که فرایند پردازش متناوب در گیاهان از

 ضروری میباشدTMV  برای مقاومت کامل بر علیه0 اینترون

طریق تغییر در ویژگیهای ساختاری و دمینهای عملکردی باعث

.)Dinesh-Kumar and Baker 2000; Yang et al. 2014(

تغییر در برهم کنشها و عملکردهای تنظیمکنندههای اساسی در

) بیان کردند کهZhang and Gassmann 2007( زانگ و گاسمن

 ترجمه و پس از ترجمه شده و از این طریق،سطوح نسخهبرداری

 در آرابیدوپسیس رونوشتهایRPS4 ژن مقاومت به بیماری

انعطافپذیری سلول را در پاسخ به انواع شرایط فیزیولوژیکی

 مشخص شده.متعددی را از طریق پردازش متناوب تولید میکنند

.افزایش میدهد

 در سطوح مختلف و بهصورتRPS4 است که تنظیم عملکردی
تنظیم پویای نسبت ایزوفرمهای پردازش متناوب در طول بیماری
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