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(تاریخ دریافت - 69/3/5 :تاریخ پذیرش)69/12/13 :

تنش شوری از مهمترين عوامل محدود کننده رشد و توليد محصوالت زراعی محسوب میشود.
گياهان قادرند در پاسخ به تنشهای محيطی مکانيسمهای سازگاری خود را فعالکنند و با تغيير در
بيان ژنهايشان بهعوامل محيطی واکنش نشان دهند .در همين راستا از تکنيک پروتئوميکس

واژههای کلیدی

بهمنظور شناسايی پروتئينهای پاسخدهنده به تنش شوری در يک گونه وحشی متحمل به شوری
جو به نام ” “Hordeum marinumاستفاده شد .گياهان در گلخانه تحت  3سطح تيمار شوری قرار

الکتروفورز دو بعدی

گرفتند و در قالب يک آزمايش فاکتوريل با طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بررسی

پروتئومیکس

شدند .اندازهگيری غلظت  Naو  Kبا روش هضم خشک و دستگاه فليم فتومتر انجام شد .نسبت
پتاسيم به سديم در شرايط کنترل در کليه نمونهها بيشتر از شرايط تنش بوده و همچنين اين نسبت

تنش شوری

در سطح شوری  333ميلیموالر نسبت به  033ميلیموالر  NaClباالتر بوده است .در مرحله بعد

Hordeum marinum

پروتئينهای برگ پس از استخراج و اندازه گيری غلظت ،توسط الکتروفورز دوبعدی جداسازی
شدند .با استفاده از طيفسنج جرمی  03 MALDI-TOF-TOFلکه پروتئينی شناسايی شدند.
پروتئينهای شناسايی شده شامل روبيسکو ،روبيسکو اکتيواز ،پروتئينهای ريبوزومی ،کولين فاميلی،
پروتئينهای متصل شونده به  ،RNAماالت دهيدروژناز سيتوزولی ،فروکتوکيناز ،تيوردوکسين،
پروتئينهای مرتبط با سيستئين بودند .اين پروتئينها در مراحل نموی گوناگون و مسيرهای
متابوليکی مختلف مانند متابوليسم انرژی ،فعاليت آنتیاکسيدانی ،ترجمه ،پردازش ،تجزيه پروتئين،
فتوسنتز ،انتقال سيگنال نقش دارند.
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مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو وحشی  H. marinumدر شرایط تنش
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مقدمه

فواد فاتحی و همکاران
گندم نان استفاده میشود) در نظر گرفته شدهاست ( Colmer et al.

محصوالت کشاورزی را در خاکهای مناطق خشک و نیمه

برخالف اینکه شکل ثابتی از ژنوم در یک ارگانیسم وجود دارد،

خشک کاهش میدهد .مجموع مناطقی که در جهان تحت تأثیر

پروتئوم میتواند اشکال مختلفی داشته باشد و با تغییر فاکتورهای

نمک قرار دارند بهطور مداوم در حال افزایش میباشند و بر

محیطی پروتئینها تغییر میکنند .پروتئومیکس زمینه بسیار

اساس برآوردهای انجام یافته حدود  35-55درصد از اراضی دنیا

گستردهتری نسبت به ژنومیکس دارد و بهطور مستقیم برای

تحت تنش شوری قرار دارند و در ایران حدود  55درصد از

بررسی اجزاء درگیر در یک پروسه بیولوژیکی و سطوح کمی

اراضی تحت کشت با مشکل شوری مواجه میباشند و طبق آمار

آنها می تواند بهکار گرفته شود .در واقع پروتئینهایی که نقش

موجود ،مجموع خاکهای شور و سدیمی آن حدود  22میلیون

آنزیمی ،تنظیمی و ساختاری را دارا میباشند و محصول نهایی

هکتار تخمین زده میشود و پیشبینی میشود این رقم بهعلت

ژنوم و رونویسی هستند در این روش قابل ارزیابی و شناسایی

Fatehi et al.

خواهند بود .با استفاده از الکتروفورز دوبعدی برای جداسازی

 .)2012اثرات تنش شوری بر گیاهان شامل تنش اسمزی ،سمیت

لکههای پروتئینی و دستگاه طیف سنج جرمی برای شناسایی

یونی ،کمبود و عدم تعادل مواد غذایی است که منجر به آسیب

پروتئینها ،پرتئومیکس به یک ابزار قدرتمند در شناسایی

غشایی ،کاهش رشد و تقسیم سلولی میشود .بنابراین تحمل

پروتئینهای بیان شده در شرایط و تنشهای مختلف گیاهی تبدیل

گیاهان نسبت به شوری یک پدیدهی بسیار پیچیده است که با

شد .پروتئومیکس برای بررسی اثر تنشهای غیر زنده مانند

تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرتبط بوده و این منتج به

شوری ،خشکی ،سرما ،گرما ،ازت ،غلظت محیط ،فلزات سنگین و

استفاده نادرست از منابع آب و خاک افزایش یابد (

( Rossignol

تغییرات نمو و مورفولوژی میشود (.)Neto et al. 2015

زنده مانند باکتری ،قارچ و ویروس استفاده شدهاست

جو یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که بهواسطه رشد آن در

 .)et al. 2006با این وجود در زمینه تغییرات الگوی بیان

نواحی کم حاصلخیز ناشی از خشکی ،دمای پایین و شوری

پروتئینهای برگ گونه وحشی جو  Hordeum marinumبا ژنوم

دارای اهمیت شدهاست .سطح زیر کشت جو ایران معادل 1/2

پایه  )Taketa et al. 1999( Xبه تنش شوری طوالنی مدت

میلیون هکتار بوده گونههای زیادی از جو قادر به جوانه زدن در

تحقیقی صورت نگرفته است .برخی از تحقیقات صورت گرفته

غلظت باالی نمک ( 355میلیموالر) هستند (.)Farnia 2011

در این زمینه و نیز در گیاهان دیگر در ادامه آمده است.

جو با از سه استراتژی برای تحمل نسبت به تنش شوری استفاده

در مطالعهی پاسخ پروتئوم برگ جو در شرایط تنش شوری توسط

میکند :تجمع و یا سنتز مواد محلول سازگار ،حفاظت

(  )Fatehi et al. 2012پروتئینهایی شامل

آنتیاکسیدانی با سنتز آنزیمهای آنتیاکسیدان (مانند سوپراکسید

 ،enhancer proteinفسفات نوکلئوزیدی کیناز ،سولفوکسید

دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز ( )CATو گلوتاتیون پراکسیداز

ردوکتاز ،پروتئینهای متصلشونده به  RNAکلروپالستی،

( ،)GPXو پایداری یونی ( .)Munns and Tester 2008بسیاری از

سیکلوفیلین کلروپالستی ،روبیسکو ،اکتیواز روبیسکو،

گونههای وحشی جو در زیستگاههای با خاکهای شور یافت

 ،polypeptide associated complexتیوردوکسین (،)TRX

شدند و ممکن است منابع خوبی برای تحمل به شوری باشند

دهیدرواسکوربات ردوکتاز ،شبه جرمین ،پروفیلین ،دهیدروژناز

( .)Fatehi et al. 2012گونهی وحشی  Hordeum marinumدر

ماالت ،پروتئین عمومی تنش و پروتئینهای ریبوزومی بودند که

باتالقهای شور زندگی میکند و متحمل به شوری است و حتی

در مکانیزم فتوسنتز ،اکسایش-کاهش ،ترجمه ،انتقال سیگنال و

متحملتر از ( Lophopyrum elongatumیکی از بستگان وحشی

انتقال پروتئین دخیل هستند.

گندم ،که بهعنوان منبع ژنهای جدید برای بهبود تحمل به شوری

( Kav et al. )2004تحقیقی را بهمنظور شناسایی پروتیئنهای

Oxygen-evolving

Nascent

متاثر از تنش شوری در ریشه نخود انجام دادند .بعد از آنالیز
111
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شوری یکی از مهمترین تنشهای غیر زیستی است که تولید

.)2005

فواد فاتحی و همکاران
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جداسازی و انتخاب شدند تا به کمک  ESI-Q-Tofشناسایی

پالسمایی ریشه برنج (رقم  )IR 951را تحت تنش شوری 155

شوند .پروتئینهای شناسایی شده شامل پروتئینهای ،PR10

میلیموالر نمک بررسی کردند .این پروتئینها در سازگار کردن

آنزیمهای آنتی اکسیدانت مانند سوپراکسید دیسموتاز و

گیاه به تنشهای محیطی نقش داشتند .در واقع این پروتئینها که

نوکلئوتیددی فسفات کینازها میشوند .نقش تعدادی از این

در غشاء پالسمایی قرار داشتند در انتقال پیام ،فولدینگ پروتئیها،

پروتئینها هنوز نامشخص است .این اولین گزارش در مورد تغییر

ساخت پمپها و کانالهای غشایی و سیکل متیل دخیل بودند.

اگلوی پرتئوم در ریشه گیاهان بود که نقش احتمالی پروتئینهای

( Aghaei et al. )2007بر روی تغییرات الگوی پروتئوم در

 PR10در پاسخ به تنش شوری را نشان میداد.

هیپوکوتیل و ریشه سویا تحت تنش شوری آزمایشات

( Askari et al. )2006الگوی پروتئوم برگ گیاه هالوفیت

پروتئومیکس را انجام دادند .از بین این پروتئینها-B ،

 Suadeda aegyptiacaرا در اثر تنش شوری بررسی کردند .تعداد

کونگالسینین و یک پروتئین پیش الیسیتوری افزایش بیان یافته

 22تا پروتئین شناسایی شد که در مقاومت به تنش اکسیداتیو،

بودند .درحالیکه بازدارنده پروتئازی ،لکتین و ساقه 31کیلو

سنتز گلیسین بتائین ،فتوسنتز ،سنتز ،ATPتجزیه پروتئین،

دالتونی پیشساز گلیکو پروتئین ،کاهش بیان را نشان میدادند .این

سمزدایی سیانید و فعالیت چاپرونها دخیل بودند.

نتایج نشان میدهد که تنش شوری میتواند باعث تغییر در الگوی

( Dadashi et al. )2006به بررسی الگوی بیان پروتئین در پانیکول

بیان پروتئینهای خاصی در هیپوکوتیل و نیز ریشه گیاه سویا شود

برنج تحت تنش شوری پرداختند .با شناسایی این پروتئینها

و ایجاد سازگاری با محیط رخ دهد.

توسط طیفسنجی جرمی ،مشخص گردید که این پروتئینها در

با توجه به اینکه تنش شوری یکی از تنشهای پلی ژن میباشد و

افزایش بیان آنتی اکسیدانتها ،پروتیئنهای دخیل در ترجمه،

بهطور وسیع مسیرهای بیوشیمیایی مختلفی را تحت تاثیر قرار

رونویسی ،انتقال و سنتز  ATPنقش ایفا میکنند.

میدهد و نیز تحقیقات صورت گرفته در گیاهان مختلف و

( Jiang et al. )2007تغییرات الگوی پروتئوم ریشه آرابیدوپسیس

تنشهای متفاوت تاکنون تحقیقی در زمینه شناسایی پروتئینهای

در شرایط هیدروپونیک در غلظت  155میلموالر نمک را بررسی

دخیل در ایجاد تحمل به تنش شوری طوالنی مدت در ژنوم  Xدر

نمودند .این پروتئینها شامل پروتئینهای پاسخدهنده به تنش و

جنس هوردوم صورت نگرفته است ،تحقیق حاضر انجام شد و

پروتئینهای دخیل در چرخههای حذف  ،ROSانتقال پیام در

تغییرات الگوی بیان پروتئینهای برگ گونه وحشی

سلول ،ترجمه ،بیوسنتز دیواره سلول ،تجزیه پروتئینها ،متابولیسم

 marinumگیاه جو به تنش شوری طوالنی مدت مورد بررسی و

انرژی ،متابولیسم آمینو اسیدها و هورمونها بودند.

مطالعه قرار گرفت .اهداف این تحقیق مقایسه الگوی تظاهر

( Amini et al. )2007برای بررسی الگوی تغییرات پروتئوم در

پروتیئن در تیمارهای تنش و شاهد ،شناسایی پروتئینهای پاسخ

گیاه گوجهفرنگی تحت تنش شوری ،ازروش پروتئومیکس

دهنده به تنش شوری و کمک به درک بهتر عملکرد آنها میباشد.

استفاده کردند 15 .لکه پروتئین توسط طیفسنج جرمی مورد

به کارگیری این اطالعات در کنار دادههای حاصل از سایر

شناسایی قرار گرفت که تعدادی از پروتئین ها شناسایی شد .انویل

تکنیکهای مولکولی میتواند بستر مناسبی جهت بهبود تحمل به

کوآنزیم  Aهیدراتاز ،پروتئین شبه گیرندهی  ،EGFو فسفو

تنش شوری در گیاه جو و دیگر گیاهان مشابه باشد.

Hordeum

گلیسرات موتاز تحت تنش شوری دچار افزایش بیان شده بودند.
این گزارش نیز تأییدی بر مشاهدات قبلی است که در تنش
شوری چرخههای بیوشیمیایی مختلفی در گیاه تحت تأثیر قرار
میگیرند.

مواد و روشها
در این تحقیق پنجاه عدد بذر مربوط به گونه

Hordeum

( marinumجمعآوری شده از کرمانشاه و خراسان) پس از ضد
عفونی با محلول هیپوکلریت یک درصد در گلدانهای حاوی
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دادهها  35لکه پروتئین که دارای تغییرات قابل تشخیص بودند،

( Malekshah et al. )2007الگوی تغییرات پروتئینی غشاء

مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو وحشی ...H. marinum

فواد فاتحی و همکاران

شدند .آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای

( 125میکروگرم) به داخل ژلهای  IPGبا شیب پی اچ ،4-2

کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .در این آزمایش که در گلخانه

پروتئینها در استوک باز جذب حل شده و همزمان با عمل باز

انجام شد ،گیاهان تا مرحله دو برگی با آب معمولی و بعد از آن با

جذب وارد ژل شدند .عمل باز جذب در طول شب و بهطور

استفاده از محلول غذایی هوگلند آبیاری شدند و این کار تا زمان

متوسط  14تا  19ساعت طول میکشید .از دستگاه مولتی فور

اعمال تنش شوری یعنی مرحله  4برگی ادامه یافت .تیمارهای

ساخت شرکت آمرشام بیوساینس برای انجام بعد اول ()IEF

شوری با استفاده از آبیاری با آب شور ( )NaClدر سه سطح صفر

استفاده شد ،و لکههای پروتئینی بر اساس بار الکتریکی جداسازی

( شاهد (آب معمولی) 255 ،و  355میلیموالر به انجام رسیدند.

شدند .برای انجام بعد دوم از دستگاه  ProteinII Xi Cellساخت

برای اطمینان از اعمال شوری ،از ابتدی شروع تا پایان تنش

شرکت بیورَد استفاده شد و لکهها بر اساس تفاوت در وزن جدا

هدایت الکتریکی ( )ECمحلولهای تهیه شده و نیز آب خارج

سازی شدند .مراحل رنگآمیزی طبق پروتوکل (

شده از گلدانها اندازهگیری شدند .در هر سطح شوری  6گلدان و

 )1987و بهوسیله نیترات نقره انجام شد .پس از رنگآمیزی ،ژلها

در مجموع  11گلدان وجود داشت .تنش شوری در مرحله 4

با استفاده از دنسیتومتر  GS800ساخت شرکت بیورد اسکن و به

EC

فرمت تیف ذخیره شدند .برای بررسی کمی و کیفی لکهها در

به فاصله هر  12ساعت  55میلیموالر بود ،زیرا اعمال تنش

تیمارهای مختلف از نرمافزار  .Melanie 7استفاده شد .بدین

ناگهانی شوری در سطوح باال به احتمال زیاد منجر به از بین رفتن

ترتیب که ابتدا لکهها شناسایی شدند و سپس لکههای متناظر در

گیاهان میشد) و نمونههای تحت تنش ،سه هفته ( 21روز) تحت

ژلهای تیمارهای مختلف را عالمت زده و پس از استخراج مقدار

تنش قرار گرفته و سپس به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران

کمی درصد حجمی ( )Vol%لکهها دادهها مورد آنالیز آماری تی

منتقل شدند .نمونههای گرفته شده بالفاصله در فویل آلومینیومی

استیودنت قرار گرفتند .لکههایی که مقادیر کمی بیان آنها در

پیچیده شده و در ازت مایع فریز شدند .نهایتا در فریزر با دمای

سطح آمار  5درصد تفاوت معنیدار داشتند (به میزان بیش از 1/5

 -15تا زمان استخراج پروتئین نگهداری شدند .پس از انتخاب

برابر افزایش یا کاهش بیان) بهعنوان لکههای کاندیدا شناخته

گیاهان متحمل نمونههای نگهداری شده در فریزر جهت بررسی

شدند.

پروتومیکس مورد استفاده قرار گرفتند ( .)Fatehi et al. 2012

لکههای کاندیدا بهمنظور شناسایی بهوسیله طیفسنج جرمی از

برای اندازهگیری محتوای سدیم و پتاسیم مقداری از برگهای

ژلهای رنگآمیزی شده با کوماسی بلو جدا شدند .لکههای

(برگ چهارم) جدا شده با آبمقطر شستشو شدند ،نمونهها سپس

پروتئینی جدا شده سه بار با آب خالص شستشو و سپس با

به مدت  41ساعت در دمای  C72°خشک شده و وزن خشک

محلول  55میلیموالر بی کربنات آمونیوم ( )NH4HCO3در 55

برگها محاسبه شد .به منظور تعیین غلظت سدیم و پتاسیم از

درصد استونیتریل رنگزدایی شدند .پس از این مرحله با استفاده

روش هضم خشک و از دستگاه فالیم فتومتر مدل Carl ziess PF5

از محلول  15میلیموالر  DTTدر  55درصد استونیتریل احیاء و

( )Germanyاستفاده شد (.)Robert 1992

با محلول  45میلیموالر یدواستامید در  55درصد استونیتریل

برگی اعمال شد (اعمال تنش بهصورت تدریجی و باال بردن

برای ثبت و تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  Excelو

II

Bloom et al.

Melanie

آلکیله شدند .در نهایت دو بار با محلول  155درصد استونیتریل

( 7تجزیه و تحلیل لکهها) استفاده شد .مقایسات میانگین به روش

خشک شدند .هضم آنزیمی در طول شب و در دمای  32درجه با

دانکن صورت گرفت.

استفاده از آنزیم تریپسین انجام گرفت .پپتیدها سپس با استفاده از
Damerval et al.

محلول  5/1درصد  TFAدر  55درصد استونیتریل استخراج

استخراج پروتئین از بافت برگی بر اساس روش

( )1986با اندکی تغییرات انجام شد .برای اندازهگیری میزان

شدند .نمونهها برای آنالیز و شناسایی پروتئینها به دانشگاه یورک

Bradford

انگلیس فرستاده شد و آنالیز طیف سنج جرمی با استفاده از

غلظت پروتئینهای نمونه در این آزمایش از روش
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پرلیت و کوکوبیت (به نسبت  3به  )1در محیط گلخانه کشت

( )1976استفاده شد .در این آزمایش برای وارد نمودن پروتئینها

مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو وحشی ...H. marinum

فواد فاتحی و همکاران

دادههای حاصل از طیفسنج جرمی با استفاده از موتور

شده شامل ریبولوز  5 -1بیس فسفات کربوکسیالز  /اکسیژناز

جستجوگر  MASCOTو بانک اطالعاتی  NCBInrمورد آنالیز

(روبیسکو) (لکههای  11 ،6 ،1 ،5 ،3 ،2 ،1و  ،)11روبیسکو

قرار گرفتند که این کار توسط دانشگاه یورک صورت گرفت.

اکتیواز (لکههای  15و  ،)12پروتئینهای ریبوزومی (لکههای  4و
 ،)13پروتئین متصل شونده به  RNAکلروپالستی (لکه ،)12

نتایج و بحث
شکل  1نشان میدهد که در برگ شماره  H. marinum 4مقادیر
سدیم و پتاسیم تحت تنش شوری افزایش یافت .بیشتر بودن
میزان سدیم در شرایط تنش با توجه به فنوتیپ خوب گیاه تحت
استرس ،نشان دهندهی این است که گیاه با مکانیسم انباشت سدیم
در بخشهایی از ساختار خود ،نسبت به آسیب شوری تحمل
میکند .نسبت پتاسیم به سدیم کاهش یافت ولی از محدودهی

سیستاتین (لکه  ،)9ماالت دهیدروژناز (لکه  ،)14تیوردوکسین
)( (TRxلکه  ،)25فروکتوکیناز (لکه  .)19تمامی لکهها در اثر تنش
افزایش بیان نشان دادند به جز لکه  15که در شرایط تنش ناپدید
شد.
در بین لکههای شناسایی شده لکههای شماره ،6 ،1 ،5 ،3 ،2 ،1
 11و  11مربوط به روبیسکو بودند و بهترتیب افزایش ،3/9 ،1/6
 1/1 ،2/4 ،1/6 ،1/5 ،4/3و  3/1برابری داشتند.

مطلوب خارج نشد .نتایج ( Khan et al. )2009به وضوح نشان
داد که ژنوتیپهای متحمل به تنش گندم ،با نسبت پتاسیم به
سدیم بیشتر ،محتویات عملکرد دانه باالتر داشتند .و عکسالعمل
بهتری در شرایط شوری نشان دادند .در یک واریته حساس برنج
عملکرد فتوسیستم  2تحت شرایط تنش شوری به صفر رسید،
غلظت پتاسیم در ساقه و برگهای مسنتر نیز کاهشیافته و نسبت
پتاسیم به سدیم به حداقل میزان رسید ،که این درست عکس
فرآیندی بود که در واریتهی متحمل اتفاق افتاد .بنابراین حفظ
نسبت مناسب پتاسیم به سدیم میتواند منجر به سطوح باالتری از

شکل  -1نمودار مقایسه میانگین مقادیر سدیم و پتاسیم بر حسب میکرومول در

تحمل به تنش بشود ( .)Morales et al. 2012همانطور که در

گرم وزن خشک برگ شماره  4هوردئوم مارینوم در سه سطح شوری.

شکل  1مشاهده میشود نسبت پتاسیم به سدیم در شرایط کنترل
در کلیه نمونهها بیشتر از شرایط تنش بوده و در مجموع این
نسبت در مقایسه با گیاهان حساس به شوری بسیار باالتر بوده که
نشان دهندهی یکی از دالیل متحمل بودن این گونه نسبت به
شوری است .این با نتایج دیگر محققان نیز هماهنگی داشت.
پس از تجزیه ژلهای رنگآمیزی شده با نیترات نقره به در گونه
تعداد  266لکه پروتئینی بهطور تکرار پذیر در ژلها شناسایی شد.
تعداد  25لکه پروتئینی در مقایسه تیمار شوری با شاهد تغییر 1/5
برابری در بیان نشان دادند تعداد  16لکه پروتئینی افزایش بیان
نشان داده و  1لکه هم در شرایط تنش ناپدید شد .موقعیت این

شکل  -2لکههای شناسایی شده در برگ شماره  H. marinum 4در شرایط
کنترل ( )Aو شرایط تنش (.)B
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 MALDI-TOF-TOFدر دانشگاه یورک انگلستان انجام شد.

پروتئینها در شکل  2نشان داده شدهاست .پروتئینهای شناخته

مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو وحشی ...H. marinum

فواد فاتحی و همکاران

جدول  -1پروتئینهای شناسایی شده در برگ چهارم هوردئوم مارینوم تحت تنش شوری بلند مدت
Spot ID

gi|number

نام پروتئین و تقسیم بندی بر اساس نقشها
Photosynthesis-related proteins

gi|3687676, gi|10720253

15, 17

gi|57471718

4, 13

Ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase activase
Protein translation and processing
]ribosomal protein P1 [Triticum aestivum
]cullin-4 [Vitis vinifera

gi|147775823

7

gi|3550467

12

]cp31AHv protein [Hordeum vulgare subsp. vulgare

gi|125591465

19

RNA recognition motif (RRM) superfamily

gi|37928995

14

]cytosolic malate dehydrogenase [Triticum aestivum

gi|158564085

16

Fructokinase

Energy metabolism

defense and ROS scavenging
gi|109238749

6

gi|186972808

20

gi|147768278

10

]cystatin Hv-CPI2 [Hordeum vulgare subsp. vulgare
Chain A,Crystal Structure Of Barley Thioredoxin H Isoform2
Evolution
Ty3/Gypsy family of RNase HI in long-term repeat retroelements

روبیسکو یک آنزیم حیاتی در جذب کربن فتوسنتزی است و

فراوانی روبیسکو در گیاهان مختلفی که در معرض تنش فلزی و

افزایش جذب کربن فتوسنتزی در گیاهان  C3میتواند باعث

شرایط تنش خشکی قرار گرفتند ،گزارش شد (

بهبود عملکرد محصول شود ( .)Raines CA 2011آنزیم روبیسکو

 .)2002افزایش بیان روبیسکو در رقم متحمل پنبه تحت تنش

یکی از پروتئینهای چند زیر واحدی ( 1زیرواحد کوچک و 1

شوری مشاهده شد ،در حالیکه قطعههای روبیسکو در انواع

زیر واحد بزرگ) کلیدی مسیر تثبیت کربن میباشد که اولین

حساس به شوری کاهش بیان پیدا کردند (.)Cui et al. 2015

واکنش چرخه کالوین را کاتالیز میکند .زیر واحدهای کوچک این

روبیسکو در رقم حساس به شوری لوبیا چشم بلبلی تحت تنش

آنزیم توسط ژنوم کلروپالست کد میشوند .روبیسکو یک منبع

شوری مهار شد و این منجر به کاهش رشد و عملکرد گیاه زراعی

اصلی پروتئین در برگها و در نتیجه یک منبع آمینواسید برای

شد ( .)De Abreu et al. 2014پروتئین متصل شونده به زیرواحد

اجزای زایشی میباشد .تجزیه روبیسکو حداقل در دو پروسه

بزرگ روبیسکو در گندم متحمل به خشکی افزایش بیان پیدا کرد،

نقش ایفا میکند .اول در طی پیر شدن برگ انتقال مواد غذایی از

اما هیچ تفاوت مشخصی در بیان این آنزیم در رقم حساس به

برگها به قسمتهای زایشی ،که قسمت زیادی از این متابولیتها

خشکی مشاهده نشد ( .)Cheng et al. 2015در ارقام گیاه جو

از تجزیه پروتئین برگ میباشد .دوم ،تنشهای محیطی میتوانند

قطعات روبیسکو تحت تنش شوری افزایش بیان نشان دادند ،این

موجب غیرفعال شدن قابل برگشت یا غیر قابل برگشت روبیسکو

ممکن است در اثر تجزیهی پروتئین تولید شده توسط  ROSو یا

شوند .روبیسکو غیرفعال شده غیر قابل برگشت بهوسیله

در طول انحالل پروتئین رخ داده باشد ( .)Fatehi et al. 2012در

نسخههای جدید سنتز شده جایگزین میشود .یک واکنش آشکار

تحقیق پیش رو افزایش قابل توجهی در فراوانی قطعات روبیسکو

در گیاهان در طی این فرایندهای فیزیولوژیکی گسترش

در  H.marinumمشاهده شد .این افزایش بیان قطعات روبیسکو

فرایندهای اکسیداسیون ناشی از انواع اکسیژن فعال میباشد.

در تحقیقات روی ارقام دیگر وحشی و اهلی جو کشت شده نیز

گیاهانی که میزان بیشتری روبیسکو دارند ،عملکرد باالتر و

مشاهده شد ( ،)Fatehi et al. 2012برآیند نتایج نشان میدهد که

تحمل بیشتری تحت استرسهای محیطی نشان میدهند .افزایش

بسیاری از ژنوتیپهای جو میتوانند با تغییر بیان زیرواحدهای
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gi|4038699,
gi|34015059,
gi|156143189,
gi|31087883,
gi|46325906, gi|57052785, gi|168312
, gi|132107

1, 2, 3, 5,
8, 9, 11, 18

Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase

مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو وحشی ...H. marinum

فواد فاتحی و همکاران

آسیب تنش شوری را کمرنگ کنند.

را کمتر کنند.

لکههای شماره  15و  12مربوط به روبیسکو اکتیواز بودند و

در بین پروتئینها لکههای شماره  4و  13با عنوان پروتئینهای

بهترتیب افزایش  1/6و  2/4برابری تحت تنش شوری نشان دادند.

ریبوزومی شناسایی شدند و تحت شرایط تنش شوری بهترتیب

ATP

افزایش  3/2و  1/9برابری نشان دادند .پروتئینهای ریبوزومی

فعال شود .نقش آنزیم اکتیواز روبیسکو حذف ریبولوز 1و 5بی

بخش عمدهای از پروتئینهای سلولی یوکاریوتها و

فسفاتهایی (از طریق هیدرولیز  ATPدر نور) میباشد که بهطور

پروکاریوتها (بیش از  15درصد) را تشکیل میدهند .این

غیرفعال به محل فعالسازی روبیسکو در تاریکی متصل شده و در

پروتئینها در مرحله طویل شدن سنتز پروتئین نقش دارند و در

نتیجه این محلها را برای فعالسازی بهوسیله  CO2و  Mg2Cآزاد

بافتهای مختلف و تیمارهای مختلف بیان میشوند (

میسازد .با مطالعه الگوی بیان ژنها در جو تحت تنش شوری

 .)al. 2005پروتئین ریبوزومی P1بخشی از زیر واحد بزرگ

افزایش بیان روبیسکو اکتیواز را مشاهده کردند .این پروتئین

ریبوزومی  60Sدر سلولهای یوکاریوتی میباشد و فسفوریله

همچنین بهعنوان یک نگهبان در طول استرس عمل میکند .مهار

شدن این پروتئینها مکانیسم مهمی در تنظیم سنتز پروتئین

روبیسکو اکتیواز در سویا (بهعنوان یک گیاه حساس به شوری)

میباشد .چندین نوع پروتیئن ریبوزومی از جمله پروتئین

Sobhanian et al.

ریبوزومی  P1در ژنوتیپهای متحمل به شوری جو در مطالعات

 .)2010روبیسکو اکتیواز بهشدت در ژنوتیپ حساس به شوری

( )Fatehi et al. 2012مشاهده شد .افزایش بیان پروتئین ریبوزومی

 Populus albaکاهش یافت ( .)Beritognolo et al. 2011نشان

 P1در رقم "پاالس ( Hordeum vulgare ")Pallasتحت تنش

داده شد که بیان روبیسکو اکتیواز در رقم متحمل به شوری لوبیا

شدید شوری ( )Alikhani et al. 2013گزارش شدهاست .در این

چشم بلبلی ( )De Abreu et al. 2014تحت تنش شوری افزایش

مطالعه نیز افزایش بیان پروتئین ریبوزومی  P1مشاهده شد.

مییابد .افزایش بیان روبیسکو اکتیواز در ژنوتیپهای متحمل به

پروتئین ریبوزومی  S1از نظر ساختاری مشابه دومینهای شوک

Budak et al.

گرمایی میباشد .در آغاز رونویسی بسیاری از mRNAها شرکت

 .)2013افزایش روبیسکو اکتیواز ممکن است ناشی از نقش

دارد و همچنین ممکن است در طویل شدن رونویسی نقش ایفا

مراقبتی این پروتئین در حین تنش باشد که خود نیاز به مطالعه

کند .در طی مرحله آغاز رونویسی پروتئین ریبوزومی  S1به

بیشتری دارد .در این تحقیق پیش رو افزایش قابل توجهی در

 mRNAباالدست توالی شاین دالگارنو متصل میشود و اهمیت

فراوانی قطعات روبیسکو اکتیواز در  H. marinumمشاهده شد.

خاصی برای شروع پیغامها با توالیهای بسیار ضعیف یا قوی

این افزایش بیان در تحقیقات روی ارقام دیگر وحشی و اهلی جو

شاین دالگارنو دارد .سنتز پروتئین در سلولهای گیاهی نقش

نیز مشاهده شد ( .)Fatehi et al. 2012افزایش بیان این آنزیم در

فیزیولوژیکی مهمی در پاسخ گیاه به شرایط نامساعد محیطی دارد.

رقم حساس و متحمل را میتوان ناشی از این دانست که در

بیان پروتئینهای ریبوزومی در شرایط تحریک با هورمون گیاهی

گیاهان تحت تنش شوری روزنهها بسته شده و میزان  CO2داخل

اکسین و تنش سرمایی دیده شدهاست .افزایش پروتئین ریبوزومی

سلول و متعاقبا میزان فتوسنتز کاهش مییابد ،در این شرایط

 S1در انواع برنج جهش یافته با عملکرد باال مشاهده شد

( Ma et

روبیسکو اکتیواز میزان روبیسکو فعال شده برای تثبیت  CO2و

 .)al. 2007در این مطالعه ما بر روی  H. marinumنیز افزایش

نهایتا راندمان فتوسنتز را در شرایط تنش شوری افزایش میدهد.

بیان پروتئین ریبوزومی  S1مشاهده شد .هر دو نوع پروتئین

در نتیجه مقدار بیشتری از روبیسکو اکتیواز میتواند منجر به

ریبوزومی یافت شده ( P1و  )S1در گونهی مارینوم تحت تنش

جذب کربن بیشتر و عملکرد باالتر محصول شود و بسیاری از

شوری افزایش یافتند .افزایش در میزان بیان پروتئینهای

ژنوتیپهای جو میتوانند با افزایش بیان روبیسکو اکتیواز،

ریبوزومی را میتوان افزایش در تعداد و میزان ریبوزومهای

روبیسکو باید بهوسیله آنزیم روبیسکو اکتیواز وابسته به

تحت تنش شوری کوتاه مدت گزارش شد (

شوری در سطوح تنشی مختلف گزارش شد (
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روبیسکو میزان فتوسنتز محصول و عملکرد را افزایش داده و

فتوسنتز و عملکرد محصول را افزایش داده و آسیب تنش شوری

مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو وحشی ...H. marinum

فواد فاتحی و همکاران

جو (حساس و متحمل) مشاهده شده ( )Fatehi et al. 2012و

پروتئین متصل شونده به  RNAکلروپالستی در یک رقم حساس

بیانگر یک فرآیند عمومی برای مقابله با شوری میباشد .یکی از

به شوری در جو دیده شد (  )Fatehi et al. 2012که ممکن است

اثرات اصلی تنش شوری ایجاد مسمومیت یونی است .افزایش

یکی از دالیل حساسیت گیاه به تنش همین کاهش بیان پروتئین

غلظت یونهای سدیم و کلر در سلول باعث میشود تا

ذکر شده باشد .پروتئینهای  Cullinنقش مهمی در تغییرات پس

پروتئینهای داخل سلول نیز دچار تغییر در ساختار و شکل

از ترجمهی پروتئینهای سلولی شامل  ubiquitinدارند.

فضایی شوند و یا در حین تا شدن ( )foldingعمل تا خوردن

کمپلکسهای حلقوی کولین ( Cullin-RING )CRLنمایندهی

پروتئین صحیح صورت نگیرد .در این حالت پروتئین تولید شده

یک گروه غالب لیگاز  E3یوبیکوئیتن در سیستم ()UPS

کارایی خود را از دست خواهد داد و سلول با افزایش تعداد

 ubiquitin-proteasome systemهستند UPS .نوعی مکانیسم

پروتئینهای تولیدی خود نیاز خود را به پروتئینها و آنزیمهای

است که بهطور گستردهای در تمام فرایندهای رشد و نمو و

فعال رفع میکند .پروتئینهای صدمه دیده نیز توسط مکانیسمهای

پاسخهای فیزیولوژیک گیاهان ،از جمله سازگاری با تنشهای غیر

دخیل در تجزیه پروتئین در سلول تجزیه شده و دوباره به چرخه

زنده محیطی ( )Guo et al. 2013مورد استفاده قرار میگیرد.

تولید پروتئین برگردانده میشوند .لکهی شماره  12مربوط به

گزارش شدهاست که برای بیان نرمال ژن در نیشکر تحت تنش

( Cullinنوعی پروتئین متصلشونده به  RNAکلروپالستی) بوده و

شوری و خشکی ،حضور ترکیبی از کمپلکس

تحت تنش افزایش  1/5برابری نشان داد .پروتئینهای متصل

( )CACو ( cullin )CULضروری میباشد (.)Guo et al. 2014

شونده به  ،RNAخانوادهای از پروتئینهای دارای موتیف شناسایی

در این تحقیق نیز افزایش بیان کولین در  H. marinumتحت

 RNAمیباشند که در سنتز  ،mRNAپردازش  hnRNAو کنترل

شرایط تنش مشاهده شد که در توافق با نتایج گزارش شده توسط

پس از ترجمه ژنهای کلروپالستی نقش دارند و بیان آن با مراحل

( Guo et al. )2013میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

نموی برگ همبستگی دارد cp31AHv .نوعی پروتئین متصل

گیاهان با تولید بیشتر کولین میتوانند به شرایط تنشی پاسخ داده

شونده به  )RBPs( RNAاست .بهنظر میرسد بیان

cp31AHv

clathrin adaptor

و خود را با استرسهای مختلف زیست محیطی تطبیق دهند.

تحت کنترل مثبت نور است .دو نوع پروتئین متصل شونده

لکه شماره  14بهعنوان ماالت دهیدروژناز سیتوزولی شناسایی شد

به  Cp31AHv( RNAو  ،)Cp31BHvتحت کمبود طوالنی مدت

و تحت شرایط تنش  1/1برابر افزایش داشت .ماالت دهیدروژناز

نیتروژن در رقم متحمل به شوری  H. vulgareافزایش بیان نشان

سیتوزولی ( )cyMDHیک آنزیم حیاتی برای سنتز اسید مالیک در

دادند ( .)Møller et al. 2011افزایش پنج پروتئین متصل شونده

سیتوزول است ( .)Yao et al. 2011این آنزیم نقش مهمی در

به  RNAدر کلروپالست در تنباکو یافت شده که در مراحل پس

چرخه اسید سیتریک (کربس) بازی میکند که منجر به تولید

از رونویسی بیان ژنهای کلروپالستی نقش دارند .همچنین یک

مولکول حامل انرژی  ATPمیشود ATP .حمل و نقل انرژی

پروتئین متصل شونده به  RNAدر کلروپالست در اسفناج

شیمیایی درون سلولها برای سوخت و ساز را انجام میدهد و به

شناسایی شده که در پردازش و یا ثبات انتهای  mRNAنقش دارد

وسیلهی آنزیمها و پروتئین ساختاری مورد استفاده قرار میگیرد تا

) .(Barta and Lorkovic 2002پروتئین متصلشونده به  RNAی

بسیاری از فرایندهای سلولی ،از جمله واکنشهای بیوسنتزی،

کلروپالستی  cp29در آرابیدوپسیس در اثر تنش سرما و نیز تنش

تحرک و تقسیم سلولی را انجام دهد .عالوه بر این،

طوالنی مدت شوری ( )Fei et al. 2008افزایش یافته است.

نقش مهمی برای حفاظت از غشاء با بهبود بخشیدن به فعالیت

افزایش بیان این پروتئین در دو رقم افضل و الین 522جو

پمپ پروتون دارد .به این ترتیب میتواند تحمل به استرسهای

(  )Fatehi et al. 2012و همچنین گونه  H.marinumدر تحقیق

همراه با تنش اسمزی از قبیل شوری ،سرما و خشکی را افزایش

پیش رو ،بیانگر حفظ کارایی ترجمه پروتئینهای کلروپالستی

دهد ( .)Yao et al. 2011افزایش فعالیت ماالت دهیدروژناز را در
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سلولی دانست که این افزایش بیان در کلیه نمونههای مورد مطالعه

میباشد که با نتایج سایر محققان مطابقت دارد .کاهش بیان

مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو وحشی ...H. marinum

فواد فاتحی و همکاران

همچنین نتایج مشابهی در جو و ذرت گزارش شدهاست .افزایش

( Sobhanian et al. )2010( .)Klotz et al. 2006گزارش کردند

بیان ماالت دهیدروژناز در آرابیدوپسیس تحت تنش شوری و نیز

که فروکتوکیناز  2در هیپوکوتیل و ریشههای سویا (حساس به

Thellungiella halophila

شوری) تحت تنش شوری کاهش یافت .بنابراین میتوان نتیجه

افزایش بیان این آنزیم در برگهای

تحت تنش شوری طوالنی مدت ( )Fei et al. 2008مشاهده شد.
( Yao et al. )2011نشان دادند که بیان بیش از حد

cyMDH

میتواند رشد و تحمل به شوری باال و سرما را در کالوس سیب و
گوجهفرنگی بهبود ببخشد .افزایش

گرفت که افزایش میزان فروکتوکیناز در سلولها تواند تحمل به
تنش غیر زنده را با تاثیر روی سیستم حمل و نقل و تولید انرژی
بهبود ببخشد.

 MDHدرH. spontaneum

لکه شماره  9بهعنوان سیستئین شناسایی شد و افزایش  2/2برابری

(یک رقم متحمل به شوری جو) تحت تنش شوری دیده شد

در شرایط تنش نشان داد .سیستئین نقش اساسی در ایمنی گیاه ایفا

(  .)Fatehi et al. 2012همچنین گزارش شده که  MDHبهعنوان

میکند .سیستاتین یک مهارکننده سیستئین پروتئاز است که در

یک پروتئین آنتی اکسیدان بهمنظور تحمل شوری ایفای نقش

دفاع درگیر است ،و بیان آن توسط تنش زنده و غیر زنده تحریک

میکند ( .)Fatehi et al. 2012نشان داده شد که  TaMDHنیز در

میشود ( .)Romero et al. 2014بازدارندههای پروتئیناز گروه

بافتهای مختلف تولید مثلی و بافتهای تحت بسیاری از

بزرگی از پروتئینهای گیاهی را تشکیل میدهند و دارای

استرسهای مختلف بیان میشود .افزایش مقدار  cyMDHدر این

نقشهای متفاوتی در تنظیم فعالیت پروتئولیتیکی پروتئازهای

پژوهش نیز مشاهده شد که در توافق با نتایج گزارش شده توسط

هدف میباشند .مشخص شده که بازدارندههای پروتئیناز گیاهی

دیگر نویسندگان در مورد تحمل به تنش غیر زنده بود .بنابراین

در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی و نموی نقش دارند.

میتوان نتیجه گرفت cyMDH ،تحمل سلول و بوته را به تنش

سیستاتین (بازدارنده سیستئین پروتئاز) یکی از انواع بازدارندههای

شوری شدید از طریق افزایش تجمع یونی و تولید بیشتر ،ATP

پروتئیناز است .دادههای تجربی نشان میدهد که سیستاتینها

افزایش میدهد.

میتوانند در تنظیم گردش پروتئینهای درونی ،سیستم دفاع آنتی

لکه شماره  19مربوط به فروکتوکیناز می باشد که در شرایط تنش

اکسیدانی کلروپالست و همچنین پروتئینهای دفاعی در برابر

شوری میزان آن  1/6برابر افزایش داشت .فروکتوکیناز یک آنزیم

آفات ایفای نقش کنند .سطوح سیستئین در سیتوزول تاثیر بسزایی

حیاتی برای فرایندهای فیزیولوژیکی و رشد و نمو در سطح کل

در پاسخ دفاعی گیاه در برابر تنش غیر زنده میگذارد ،و آشکار

بوته ،با هماهنگی کربوهیدرات میباشد .فروکتوکینازها فرایندهای

است که افزایش سیستئین (تا حدود کمتر از آستانه سمی) منجر به

توسعهای بلند مدت مهم برای حمل و نقل شکر ،آب و مواد

افزایش توان تحمل به استرس میشود (.)Romero et al. 2014

معدنی را تحت تاثیر قرار میدهند ،و همچنین نقش خاصی در

سیستاتین در شاه بلوط و جو در پاسخ به تنش خشکی ،شوری،

توسعه بافتهای عروقی گیاه دارند (.)Granot et al. 2013

اسید ابسزیک و سرما افزایش یافته اند ( .)Huang et al. 2007به

فروکتوکینازها احتماال در واکنش گیاهان به تنشهای غیر زنده

استثنای  ،HvCPI-7تمام سیستاتینهای ارقام جو مورد مطالعه قادر

نقش دارند .در این پژوهش افزایش مقدار فروکتوکیناز تحت تنش

به مهار رشد قارچهای  B. cinereaو  F. oxysporumبودند

شوری در گونه  H. marinumنشان داده شدهاست .در ذرت،

) .(Abraham et al. 2006بیان سیستاتین در طول زخمیشدن و

فروکتوکیناز  2در پاسخ به تنش شوری کوتاه مدت ،تنظیم مثبت

تیمار متیل جاسمونات در سویا ،همچنین تنش خشکی در

دارد ( .)Zorb et al. 2011در آفتابگردان (،)Helianthus annuus

 Arabidopsis thalianaگزارش شد (.)Gosti et al. 1995

افزایش میزان یک فروکتوکیناز پالستیدی همراه با سایر

همچنین در این تحقیق افزایش مقدار یک پروتئین بازدارنده

پروتئینهای مربوط به سوخت و ساز کربن ،در پاسخ به تنش

سیستاتین  HV-CPI2در  H.marinumمشاهده شد ،در نتیجه

خشکی دیده شدهاست ( .)Fulda et al. 2011در ریشه چغندر
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برخی از هالوفیتها گزارش شدهاست (.)Von willert 1974

قند ،افزایش در فعالیت فروکتوکیناز در پاسخ به زخم مشاهده شد

مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو وحشی ...H. marinum

فواد فاتحی و همکاران

شوری شدید را با تقویت سیستم ایمنی آنها بهبود ببخشد.

پاسخ به استرسها میباشد .و در مجموع با توجه به افزایش بیان

در میان نمونهها لکه شماره  25مربوط به تیوردوکسین بود و

تیوردوکسین در نمونههای حساس و مقاوم میتوان گفت که این

تحت تنش شوری افزایش  1/9برابری در میزان آن مشاهده شد.

گیاهان با افزایش بیان این پروتئین به عنوان عاملی برای تحمل به

تیوردوکسینها پروتئینهای کوچکی هستند که در تنظیم کاهش-

شوری استفاده میکنند.

اکسایش سلولی نقش دارند .این پروتئینها به طور کلی در ذخیره

لکه پروتئینی شماره  15بهعنوان رتروترانسپوزون شناسایی شد و

سازی ،شروع سوخت و ساز و مهار گونههای اکسیژن فعال ایفای

تحت

رتروالمنتها

نقش میکنند ( .)Renard et al. 2011تیوردوکسین کاهشیافته

(رتروترانسپوزون و رتروویروس) به چهار سیستم یا گروه تقسیم

میتواند بهعنوان دهنده هیدروژن و یا یک فاکتور تنظیمی برای

میشوند ،که عبارتند از تکرار ترمینال طوالنی

پروتئینهای مختلفی مانند آنزیمهای متابولیکی ،پروتئینهای

)،non-LTR retroelements ،repeat retroelements (LTR

ردوکس ،فاکتورهای رونویسی و  MAPکینازها نقش ایفا کند.

retroelements

و

 OsTRXh1نوعی تیوردوکسین  Hدر برنج است که بیان آن

رتروترانسپوزونهای  .Penelopeرتروالمنتهای

توسط تنش شوری و آبسزیک اسید تحریک شدهاست ،ژنهای

 LTRیک خانواده از رتروویروس و رتروترانسپوزونهای

کد کننده تیوردوکسین  hدر آرابیدوپسیس نیز در واکنش به

هستند که بهطور گستردهای در گیاهان توزیع شدهاند و در درک

پاتوژن و تنش اسمزی بیان شدهاند ()2011( .)Zhang et al. 2011

تاریخ تکامل سیستم  retroelement LTRبسیار حائز اهمیت

 Chattopadhyay et al.نیز گزارش دادند که آنزیمهای مهار

هستند .چرا که وابستگی به اصل و نسب ،روابط در شباهت توالی

کنندهی گونههای اکسیژن فعال  ،مانند آسکوربات پراکسیداز،

و ساختار ژنومی با خانوادههای باقیمانده از

ردوکتاز  ،dehydroascorbateسوپراکسید دیسموتاز ،پراکسی

نشان میدهند ( .)Llorens et al. 2008این عناصر ژنتیکی متحرکی

ریدوکسین و تیوردوکسین  Hتوسط تنش شوری در خلر القا

هستند که از طریق رونویسی معکوس  RNAواسطه حرکت

شدند .در مطالعات دیگر نشان داده شد پراکسی ریدوکسین

میکنند .اگر چه رتروترانسپوزون از اجزای مهم ژنوم گیاهی

( )PRXو تیوردوکسین نقش مهمیدر طول تنشهای خشکی و

هستند و در بسیاری از گونههای گیاهی شناخته شده اند ،بیشتر

اکسیداتیو بازی میکنند ( .)Miller et al. 2010تجزیه و تحلیل

آنها در طول رشد و نمو طبیعی خاموش و ساکن باقی میمانند.

کمی  RT-PCRدر سویا نشان داد که بیان برخی از پروتئینها

غیر فعال بودن رتروترانسپوزون گیاه نشان میدهد خاموش کردن

مانند  ،PP1 ،MMK2 ،a14-3-3تیوردوکسین  ،Hتوسط تنش

ژن ممکن است مکانیسم کلیدی کنترل فعالیت این عناصر باشد

شوری تنظیم میشوند ( )Ji et al. 2016نشان داد .در تحقیق بر

( .)Casacuberta and Santiago 2003با این حال بسیاری از

روی ارقام جو 3 ،ایزوفرم ساختار کریستالی تیوردوکسین  hدر

مطالعات نشان دادهاند که چند رتروترانسپوزون پاسخگو به تنش

ژنوتیپهای الین 522و هوردوم بولبوزوم به ترتیب افزایش ،2/4

وجود دارد ،و رونویسی و جابجایی در این پژوهش لکه پروتئینی

 2/2و  2/2برابری و تیوردوکسین نوع  Mدر رقم افضل افزایش

رتروترانسپوزونی تحت تنش شوری در  H. marinumناپدید شد.

Fatehi et al.

جابجایی رتروترانسپوزونهای فعال میتواند با ایجاد جهش و

 .)2012همچنین در این تحقیق افزایش ایزوفرم تیوردوکسین

باعث بازآراییهای کروموزومی شود (.)Kobayashi et al. 2004

تحت تنش شوری مشاهده شدهاست .این نتایج نشان میدهد که

بنابراین ،آنها ممکن است در پاسخ به تنش نقش مهمی داشته

تیوردوکسینها احتماال به تنشهای زنده و غیر زنده مختلف

باشند.

بهوسیلهی الگوهای بیان متمایز و پاسخهای متفاوت به تنش

نتایج حاکی از آن است که برخی پروتئینهای مربوط به پردازش

محیطی عکسالعمل نشان میدهند .این نتیجه حاکی از عملکرد

پروتئین ،فتوسنتز ،متابولیسم انرژی ،مهار گونههای اکسیژن فعال

 2/1برابری را تحت تنش شوری نشان دادند (
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شوری

شد.
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recombinase

long terminal

tyrosine

Ty3/Gypsy
LTR

retroelements LTR
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افزایش میزان این پروتئینها میتواند تحمل گیاهان به استرس

خاص و منحصر به فرد هر یک از ایزوفرمهای تیوردوکسین در
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پروتئینهای کلروپالستی تحمل به شوری را در گیاه جو

 به تنش شوری ایفاH. marinum نقش بسیار مهمی در پاسخ

 همچنین فروکتوکیناز با نقش خاصی که. افزایش دادH.marinum

 در واقع فرایندهای مختلفی از تنش شوری متاثر میشوند.کردهاند

در توسعه بافتهای عروقی گیاه و متابولیسم انرژی ایفا میکند

و این تغییر میزان پروتئینها بیانگر تالش گیاه برای حفظ حالت

.نسبت به تنش شوری واکنش نشان داد

 به.تعادل فرآیندهای زیستی است که از تنش متاثر میشوند

به این ترتیب پروتئینهای مسئول تحمل در گیاه جو وحشی

 روبیسکو، پروتئینهای روبیسکو،صورت دقیقتر در این تحقیق

 همچنین نقش آنها در مکانیزم. شناسایی شدندH.marinum

 با تاثیر مثبتی که بر راندمان فتوسنتز اعمال میکنند باActivase

مقاومت تعیین شد که میتوانند برای اصالح تحمل به شوری به

 پروتئینهای.افزایش بیان به تنش شوری پاسخ میدهند

 با مطالعات ترانسکریپتومیکس و، در ادامه تحقیق.کار گرفته شوند

 تحت شرایط تنش میزانTRX  سیستاتین و،MDH ،ریبوزومی

ژنومیکس مسیر برعکس پروتئین به ژن را پیمود و با یافتن و

،ATP  تولید، که بهترتیب در سنتز پروتئین،آنها افزایش یافتند

 تولید الینهای ایزوژن،انتقال ژنهای مسئول در برابر تنش شوری

تقویت سیستم ایمنی و مهار گونههای اکسیژن فعال نقش مفیدی

و برنامه اصالحی مناسب به یک رقم جو بسیار متحمل به شوری

 با تاثیر بر پردازش پروتئینهایcullin ، عالوه بر این.داشتند

.رسید

 افزایش. در پاسخ به استرس نقش داشتubiquitin سلولی شامل
 بهصورت محسوسی با حفظ کارایی ترجمهCp31AHv میزان
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