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چکيده
شوری يکی از تنشهای محيطی متداول است که رشد و نمو گياه را محدود میکند .مطالعات
مولکولی در پاسخ به تنشهای محيطی مختلف نشان داده است که گياه در مواجهه با تنشها،
الگوی بيان ژنهای بروز يافته و تنظيمکننده خود را تغيير میدهدmiRNA .ها دسته مهمی از

واژههای کلیدی
آفتابگردان
ژن ARF6
ژن BU026935
miR160
miR167

تنظيم کنندههای بيان ژنی میباشند که نسبت به تنشهای محيطی پاسخهای متنوعی میدهند و
نقش کليدی در تنظيم بيان ژنها در مراحل پس از رونويسی ايفا میکنند .در اين مطالعه بيان
 miR160و  miR167و ژنهای هدف آنها ،بهترتيب ژن  BU026935و ژن  ARF6در دو بافت
برگ و ريشه و دو سطح تنش شوری  25و  951ميلیموالر نمک کلريد سديم و شرايط غيرتنش
(شاهد) بهصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار بيولوژيکی بررسی
شد .تنش شوری در مرحله شش برگی و مدت زمان  22ساعت اعمال شد .پس از سنتز  cDNAبا
روش  ،stem-loop RT-PCRميزان بيان  miR160و  miR167به روش  qRT-PCRاندازهگيری
شد .نتايج نشان داد که در غلظتهای مورد بررسی شوری ،بيان  miR160در بافت برگ ابتدا
افزايش و سپس کاهش میيابد .در حالیکه مقادير تغييرات بيان ،نشاندهندهی کاهش بيان
معنیدار  miR160در بافت ريشه تحت تنش  25ميلیموالر بود ،بيان آن در تنش  951ميلیموالر با
شرايط کنترل تفاوت معنیداری از نظر آماری نداشت .بيان ژن  BU026935نسبت به شاهد در
هر دو سطح شوری و هر دو بافت افزايش بيان نشان داد miR167 .تنها در بافت برگ تحت تنش
شوری  25ميلیموالر کاهش بيان معنیدار نشان داده است .نتايج مطالعات و رسم شبکه مشخص
کرد که يکی از داليل اصلی کاهش اکسين در شرايط تنش شوری ،افزايش  miR167میباشد .ژن
 ARF6در بافت برگ و ريشه در شوری  25ميلیموالر و ريشه در شوری  951ميلیموالر کاهش
بيان نشان داد.
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 UV-Bو تنشهای مکانیکی شناسایی شدهاند

مقدمه

( Khraiwesh et al.

تنش شوری یکی از مهمترین تنشهای غیرزیستی بوده که گیاهان

 miR160 .)2012در تعدادی از گونههای گیاهی شامل

زراعی سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار میدهد .تنش شوری

آرابیدوپسیس و برنج پیشبینی و بهوسیله روشهای آزمایشگاهی

قادر است از راههای متعددی همچون سمیت عناصر ،تخریب

تایید شدهاست miR160 .به مکانهای حفاظتشده موجود در

ساختمان خاک ،کاهش تهویه خاک و تنش آبی ناشی از غلظت

نواحی غیرترجمهشونده ژنهای تولیدکننده اکسین متصل شده و

باالی نمک باعث خسارت به گیاهان شود .واکنش گیاهان به تنش

بیان آنها را تنظیم مینماید (.)Rhoades et al. 2002

شوری متفاوت است بهگونهای که گیاه ممکن است با تکمیل

بیان دو ژن  ARF6و  ARF8را در آرابیدوپسیس کنترل نموده و

دوره رشد خود طی دورههایی با شدت کمتر تنش ،از اثرات تنش

تولید مثل جنسی نر و ماده را تنظیم مینماید (.)Wu et al. 2006

فرار کند و یا ممکن است تغییرات خاصی در وضعیت متابولیکی

در اغلب مطالعات ،بیان  miRNAتحت شرایط تنش تنها در یک

آن رخ داده و از این راه گیاه قابلیت اجتناب از تاثیرات تنش و یا

بافت مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل حاکی از امکان

تحمل به آن را پیدا کند .در دههی گذشته مطالعات مولکولی در

تفاوت بیان  miRNAدر بافتهای مختلف است .بدین صورت

پاسخ به تنش های محیطی مختلف و فرآیند تحمل گیاه به این

که در یک تنش خاص ،یک  miRNAدر یک بافت بیان میشود،

تنشها ،مورد توجه محققان قرار گرفته است .نتایج این مطالعات

اما در بافت دیگر بیان نمیشود و یا در یک بافت کاهش بیان و

حاکی از آن است که سیستمهای منظم و پیچیدهای در پاسخ به

در بافت دیگر در همان تنش افزایش بیان نشان میدهد .در همین

تنش شوری در گیاهان درگیر هستند بهطوریکه در مواجهه با

راستا ( Sunkar et al. )2012الگوی بیان چهار  miRNAرا طی

تنش ،الگوی بیان ژنها و تنظیم کنندههای مرتبط با آنها تغییر

تنش کم آبی در دو بافت برگ و ریشه بررسی کرده و گزارش

میکند .شناسایی این ژنها و تنظیم کنندههای آنها تحت

کردند که  miR408در برگ افزایش بیان اما در ریشه کاهش بیان

تنشهای محیطی با هدف تولید گیاهان تراریخته مقاوم به تنش از

نشان میدهد .همچنین در مطالعه آنان miR156a ،و  miR171در

اهمیت

خاصی

برخوردار

است

(

al.

et

Moore

برگ القا شدند اما بیان آنها در ریشه تغییری نکرد (

miR167

Sunkar et

RNA ،)miRNA( microRNA .)2011های کوچک 41-42

.)al. 2012

نوکلئوتیدی هستند که نقش حیاتی در تنظیم بیان ژنها در مراحل

با توجه به اینکه تا به حال هیچ گزارشی مبنی بر تایید حضور

پس از رونویسی برعهده دارند .این RNAها نقش تنظیمکنندگی

 miR160و  miR167در آفتابگردان ارائه نشدهاست ،پژوهش

منفی در بیان ژنهای گیاهی و جانوری با دو روش تجزیه

حاضر بهمنظور تایید حضور  miR160و  miR167و ژن هدف آن-

 mRNAهدف و یا از طریق چسبیدن به  mRNAهدف و ممانعت

ها  BU026935و  ARF6در گیاه آفتابگردان در بافت برگ و ریشه

;Bartel 2004; Voinnet 2009

و نیز چگونگی تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر الگوی بیان

miRNA .)Zhang et al. 2009; Sunkar et al. 2012ها تنظیم بیان

این دو  miRNAو ژنهای هدف آنها در دو بافت برگ و ریشه

ژنهایی را بر عهده دارند که در ارتباط با روندهای تکاملی

به اجرا درآمد.

از ترجمه آن ایفا مینمایند (

مختلف ازجمله قطبیت اندامها ( ،)Bowman 2004رشد برگ
( ،)Chuck et al. 2007aتعیین جنسیت ( )Chuck et al. 2007و

مواد و روشها

نرعقیمی یا ماده عقیمی ( )Millar and Gubler 2005میباشند.

تجزیه بیوانفورماتیکی

اغلب miRNAها در جانوران و گیاهان حفاظت شده هستند.

ژنهای  miRNAگیاهی از پایگاه اطالعاتی توالی

چندین  miRNAاختصاصی تنش در گیاهان مدل تحت شرایط

انتخابشدند

تنشهای زیستی و غیرزیستی شامل کمبود مواد غذایی ،سرما،

( .)http://microrna.sanger.ac.uk/sequences/index.shtml

شوری باال ،آلودگی باکتریایی ( ،)Navarro et al. 2006پرتوتابی

ابتدا و برای miRNAهای شناسایی شده ،آغازگر  universalو
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آغازگرهای  stem-loop RTبر اساس روش

(Chen et al. )2005

بخش آزمایشگاهی

و ( Varkonyi et al. )2007و با توجه به توالیهای موجود برای

کشت گیاهان و اعمال تیمار شوری

miRNAها ،طراحی شدند .بهمنظور پیشبینی ژنهای هدف

بذور رقم سیرنا آفتابگردان بهمدت یک هفته درون دو الیهی کاغذ

psRNAtarget

صافی در درون انکوباتور با دمای  44±1درجه سانتیگراد

شد.

نگهداری شدند .کشت گیاهچههای یک هفتهای ،بهصورت

طراحی آغازگر رفت و برگشت ژن هدف با استفاده از نرمافزار

هیدروپونیک در محلول هوگلند ()Hoagland and Arnon 1950

آنالین  Primer3صورت گرفت .الزم به ذکر است که لیست

یک چهارم قدرت انجام شد .پژوهش حاضر بهصورت آزمایش

آغازگرها در جدول  1ارائه شدهاست.

فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار به اجرا

جهت درک چگونگی ارتباط بین تنش شوریmiRNA ،های مورد

درآمد .پس از گذشت هفت روز ،محلول هوگلند یکدوم قدرت

Pathway Studio 7

جایگزین محلول یکچهارم قدرت شد .هوادهی با پمپ هوا،

( )elsevierاستفاده شد .این نرمافزار با جمعبندی اطالعات

روزانه به مدت  8ساعت انجام شد .در مرحلهی سه هفتگی،

موجود برای دادههای بیولوژیکی که در  PubMedو پایگاههای

گیاهچهها تحت تنش  51 mMو  111mMشوری قرار گرفتند و

;protein interaction database

 42ساعت پس از اعمال تنش ،از دو بافت برگ و ریشهی کلیه

 miR160و  ،miR167از نرمافزار آنالین
()http://plantgrn.noble.org/psRNATarget/

مطالعه و ژنهای هدف آنها از نرمافزار

معتبر داده نظیر ( KEGG

استفاده

BIND ،)metabolic database; http://www.genome.jp/kegg/

تیمارهای مورد ارزیابی ،نمونهبرداری انجام شد .نمونهها بالفاصله

( )http://www.bind.caو  )Gene Ontology( GOوجود دارند،

در درون ازت مایع قرار داده شدند و تا زمان استخراج  RNAدر

ارتباط بین دادههای متنوع را به شکل شبکه در اختیار محققین

دمای  -81درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

قرار میدهد.

جدول  -1آغازگرهای طراحی شده برای بررسی بیان  ،mir167 ،miR160ژن  ،BU026935ژن  ARF6و  18SrRNAدر آفتابگردان
توالی (´)5´-3

آغازگر

GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACTGGCAT

miR160-RT

TTGTGCCTGGCTCCCTGT

miR160-F

GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACAGATCA

miR167-RT

GGCGGTTGAAGCTGCCAGCA

miR167-F

GTGCAGGGTCCGAGGT

Universal

ACCCGTTTTCAAGCAATCC

BU026935-F

AGGAAAACGACCCAACTGAA

BU026935-F

GTCTTGAAGGCCAACTGGAG

ARF6-F

CTCTTGCGGCGACACTATTT

ARF6-F

TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGG

18S rRNA-F

TCATCGCAGCAACGGGCAAA

18S rRNA-R
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جدول -4نتایج تجزیه واریانس صفات پرولین ،سدیم ،پتا سیم و نسبت پتاسیم به سدیم در دو بافت برگ و ریشه و دو سطح تنش ( 51و  111میلیموالر) و شرایط کنترل
منابع تغییرات

میانگین مربعات صفات
سدیم

پتاسیم

نسبت پتاسیم به سدیم

درجه آزادی

پرولین

**1/12

**5514/3

شوری

4

**442/21

**1/1151

بافت

1

**453/15

**

1/1125

**

**

11/11

اثر متقابل

4

25/15

**

1/1111

1/182

خطا

14

1/32

1/11115

1/1133

کل

15

تغییرات ()cv

14/33

1/11

**

3/22

**

1133/5

ns

33/84

13/12
8/23

 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

بهمنظور بررسی میزان تنش وارده به گیاهان مورد مطالعه

استفاده شد .برای هر نمونه سه تکرار تکنیکی و دو تکرار

نمونهبرداری جهت اندازهگیری پرولین ،سدیم و پتاسیم نیز در

بیولوژیکی در نظر گرفته شد.

همین زمان صورت پذیرفت .استخراج و اندازهگیری پرولین به

تجزیه و تحلیل دادهها

روش بیتز و همکاران ( )Bates et al. 1973و با استفاده از بافت -

تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزارهای  SAS 9.0و

تر برگ و ریشه و معرف ناین هیدرین اسید انجام شد .درصد

 MSTAT-Cانجام و جهت مقایسات میانگین از آزمون  LSDدر

سدیم و پتاسیم نیز به روش ( Hald )1974و با استفاده از دستگاه

سطح احتمال پنج درصد استفاده شد .آنالیز دادههای

فلیمفتومتر اندازهگیری شدند.

بر اساس روش  )Schmittgen and Livak 2008( Ctانجام شد.

استخراج  RNAو تجزیه

Real-Time PCR

جداسازی  RNAکل با استفاده از محلول استخراج ،TRIZOL
ساخت شرکت  Invitrogenو بر اساس دستور العمل شرکت
سازنده انجام شد .کمیت و کیفیت  RNAاستخراج شده ،با استفاده
از ژل آگارز و روش اسپکتروفتومتری با استفاده از دستگاه
بیوفتومتر ساخت شرکت اپندورف آلمان تعیین شد .سنتز
مربوط به  miRNAبا استفاده از کیت ( Takara

cDNA

Cat. #RR037A,

 )Japanو بر اساس دستورالعمل شرکت انجام شد .جهت اطمینان
از وجود  ،cDNAبرنامه  end pointاجرا و به منظور تایید نهائی،
محصول  end pointبر روی ژل آگارز  1/1درصد قرار گرفت.
ساخت آغازگر توسط شرکت ماکروژن کره صورت گرفت.
چگونگی الگوی بیان miRNAهای مورد مطالعه و ژنهای هدف
آنها با استفاده از واکنش  PCRدر زمان واقعی (

Real-time

 )PCRبا استفاده از دستگاه  Rotor gene-Qاز شرکت

Qiagene

ارزیابی شد .واکنش  PCRبا حجم نهایی  14میکرولیتر انجام شد.
برنامه واکنش شامل  21درجه به مدت یک دقیقه و سپس طی 21
چرخه با  21درجه برای پنج ثانیه 31 ،درجه برای  31ثانیه بود.
ژن  18S rRNAبه عنوان کنترل داخلی در نرمالسازی نتایج
222

Real Time

ژنتيک نوین /دوره یازدهم /شماره  /2تابستان 9315

نتایج و بحث
بهمنظور اطمینان از تنش وارده به گیاهان 42 ،ساعت بعد از
اعمال تنش ،میزان پرولین ،سدیم و پتاسیم در دو بافت ریشه و
برگ مورد بررسی قرارگرفت .بررسی دادههای حاصل از تجزیه
واریانس (جدول  )4نشان داد تاثیر تنش شوری و نوع بافت برای
میزان پرولین ،درصد سدیم ،پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم در
سطح یک درصد معنیدار است .اثر متقابل تنش و بافت برای
صفت نسبت پتاسیم به سدیم معنیدار نشد اما این اثر متقابل برای
سه صفت دیگر یعنی میزا ن پرولین ،سدیم و پتاسیم در سطح یک
درصد معنیدار بود .نتایج آزمایش نشان داد که شوری بر میزان
پرولین تاثیر معنیدار (در سطح یک درصد) داشته است ،به
طوریکه میزان پرولین در شرایط تنش نسبت به کنترل در هر دو
بافت ریشه و برگ افزایش معنیداری نشان داد (شکل .)1این
یافته با نتایج مطالعات قبلی در تنش شوری مطابقت داشت
(

Khedr et al. 2003; Akram et al. 2009; Munns and Tester

 .)2008; Trovato et al. 2008پرولین به دسته مهمی از
محلولهای آلی آمینواسیدی تعلق داشته ،تجمع آن رابطه مستقیمی
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با تحمل به شوری دارد و در درون سلولهای گیاهی بهعنوان ماده

همچنین نتایج حاصل نشان داد که تنش شوری بهصورت معنی-

حفظ کننده تعادل اسمزی بین سیتوپالسم و واکوئل عمل میکند

داری (در سطح پنج درصد) موجب کاهش نسبت پتاسیم به سدیم

( .)Flowers et al. 1977عالوه بر این ،پرولین نقش اسموالتی به-

میشود (شکل  .)1نکته قابل توجه وجود اختالف معنیدار بین دو

عنوان مخزن کربن و نیتروژن داشته و گیاه را در برابر صدمات

بافت برگ و ریشه در شرایط کنترل از نظر نسبت پتاسیم به سدیم

رادیکالهای آزاد حفاظت میکند ( .)Matysik et al. 2002در

میباشد .از سوی دیگر ،در هر دو بافت در هر دو سطح شوری

پژوهش حاضر میزان تجمع پرولین در بافت برگ نسبت به ریشه

نیز اختالف معنیداری وجود داشت و نسبت به شاهد افت بسیار

بطور معنیداری (در سطح یک درصد) بیشتر بود که با یافتههای

شدیدی را شاهد بودیم که بیانگر افزایش شدید تجمع سدیم و در

( Mohamed and Ismail )2011مطابقت دارد .نتایج حاصل از

نتیجه کاهش نسبت پتاسیم به سدیم میباشد .در بررسیهای سایر

پژوهش ( Sultana et al. )1999حاکی از افزایش معنیدار میزان

محققان نیز به اثرات زیانآور شوری بر کاهش نسبت پتاسیم به

پرولین در برنج تحت تنش شوری نسبت به کنترل میباشد.

سدیم در شرایط شور اشاره شدهاست (

( Cavelierl )1983بیان داشته است افزایش میزان پرولین در

al. 2002; Malakoti et al. 2002; Mozaffari and Malakoti
 Noreen and Ashraf et al. )2010( .)2004نیز پیشنهاد کردند که

گیاهان تحت تنش شوری ،در واقع نوعی واکنش گیاه نسبت به
کاهش پتانسیل آب در محیط ریشه میباشد .در این زمان پرولین
با کم کردن پتانسیل اسمزی سلولهای ریشه ،شرایط الزم برای
جذب آب و عناصر غذایی را فراهم میکند (.)Khedr et al. 2003
A

Khoshgoftarmanesh et

می توان از نسبت پتاسیم به سدیم به عنوان یک معیار قابل قبول
برای تعیین میزان تحمل به شوری در گیاهان استفاده کرد .در این
مطالعه نسبت پتاسیم به سدیم در شرایط تنش نسبت به شرایط
کنترل در هر دو بافت کاهش معنیداری یافت که آهنگ این
کاهش در برگ چشمگیرتر از ریشه بود (جدول .)4افزایش نسبت
پتاسیم به سدیم در شرایط نرمال ،در صورتی وقوع مییابد که
شاهد کاهش جذب سدیم در عین باال بودن جذب پتاسیم باشیم
( .)Jackson and Volk 1997نتایج پژوهشهای برخی از محققان
نشان داده که افزایش نسبت پتاسیم به سدیم در محیط رشد گیاه،
سبب بهبود رشد آفتابگردان و ذرت شدهاست (

Benlloch et al.

 .)1994همچنین با افزایش شوری ،یون سدیم در برگ آفتابگردان
افزایش و نسبت پتاسیم به سدیم کاهش یافته است (
B

Delgado

and Sanchez-Raya 1999; Aminpanah and Sorooshzadeh
 )2004که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .بر اساس نتایج

حاصل از  qRT-PCRبیان  miR160و  miR167آفتابگردان تحت
شرایط بدون تنش و دو تیمار شوری ( 51و  111میلیموالر)
تعیین شد .مطالعات اخیر نشان میدهند که miRNAها کالس
مهمی از تنظیمکنندههای ژن میباشند که بعد از اعمال تیمارهای
تنشهای غیرزیستی دچار تغییر بیان میشوند ( ;Zhao et al. 2009
شکل -1مقدار پرولین ( )Aو نسبت پتاسیم به سدیم ( )Bدر دو بافت برگ و
ریشه و در دو سطح تنش  51و  111میلیموالر کلرید سدیم در مقایسه با
کنترل

 .)Ding et al. 2009تنش شوری بیان  miRNA160و ژن هدف آن
( )BU026935را بهطور معنیداری در نمونههای برگ و ریشه در
دو سطح تنش شوری تغییر داد (شکل .)4
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تنظیمی  miR160برای ژن  BU026935در ریشه تحت شوری 51
میلیموالر و برگ تحت شوری  111میلیموالر الگوی هماهنگ و
یا نیمه هماهنگ بود .نتایج نشان داد بیان ژن  BU026935نسبت
به شاهد در هر دو سطح شوری و هر دو بافت افزایش داشت که
این افزایش در بافت برگ بیشتر بود .بر اساس مطالعات ()2008
 Munns and Testerبه محض قرار گرفتن گیاه در محیط شور،
شکل  -4نمودار بیان نسبی  miR160و ژن هدف آن  BU026935در ریشه و
برگ آفتابگردان در حالت کنترل و تنش ( 51و  111میلیموالر) .وجود عالمت
* و ** در باالی هر ستون نشاندهنده معنیدار بودن اختالف در شرایط تنش

سرعت رشد برگهای در حال توسعه کاهش یافته ،ظهور برگ-
های جدید آهستهتر و در صورت ادامه تنش متوقف شده ،شاخه-
ها و شاخسارههای کمتری تشکیل میشود .نکته جالب اینکه

و کنترل به ترتیب در سطوح احتمال پنج و یک درصد و  nsغیر معنیدار می-

حساسیت رشد شاخسارهها به شوری نسبت به رشد ریشه بیشتر

باشد

است ،این امر بهدلیل آن است که کاهش سرعت رشد برگ نسبت
به ریشه مصرف آب بهوسیله گیاه را کاهش داده و بنابراین امکان

 BU026935تنها ژنی بود که بهعنوان ژن هدف  miR160توسط

حفظ آب و تعدیل غلظتهای نمک موجود در خاک فراهم می-

نرمافزار آنالین  psRNAtargetشناسایی شد .در غلظتهای مورد

شود .با توجه به این نکته ،ژن  BU026935در پاسخ به تنش

بررسی شوری ،بیان  miR160در بافت برگ ابتدا افزایش و سپس

شوری بهویژه در بافت برگ و مراحل اولیه تنش نقش دارد.

کاهش یافت بهگونهای که در شوری  51و  111میلیموالر به-

بنابراین مطالعه این ژن در تنش شوری مفید است ،زیرا تاکنون

ترتیب شاهد افزایش و کاهش بیان معنیدار نسبت به شرایط

عملکردی از این ژن گزارش نشده است Lu et al. )2011( .در

نرمال بودیم .به بیان دیگر ،به ازای افزایش میزان شوری در برگ

بررسی یک واریته مقاوم به تنش شوری گندم (42 ،)Fengkang 8

بیان  miR160کاهش مییابد که این امر نشاندهنده حساس بودن

ساعت بعد از اعمال تنش  411میلیموالر نمک مشاهده کردند که

آن نسبت به شوری میباشد .در مقابل ،مقادیر تغییرات بیان

 miR160در ریشه افزایش بیان نشان داد .در مطالعه حاضر

نشاندهنده کاهش بیان معنیدار  miR160در بافت ریشه تحت

 miR160تحت تنش  111میلیموالر در ریشه افزایش بیان داشت.

تنش  51میلیموالر بود ،در حالیکه در تنش  111میلیموالر بیان

بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که شدت شوری باال

آن با شرایط کنترل تفاوت معنیداری از نظر آماری نداشت .بیش-

موجب افزایش بیان  miR160شدهاست .با استفاده از نرمافزار

ترین مقدار تغییرات بیان برای  miR160در بافت برگ در شوری

 ،Pathway Studio7شبکه اینتراکشنهای موجود بین این ژنها،

 51میلیموالر مشاهده شد .از سوی دیگر ،ژن هدف آن یعنی

پروتئینها و miRNAها رسم و بررسی شد .شبکه رسم شده نقش

 BU026935طی تنش  111میلیموالر در دو بافت و نیز در تنش

کلیه miRNAهای مورد بررسی را در تنش شوری تایید کرد.

 51میلیموالر در بافت برگ ،افزایش بیان معنیداری داشت .با

تغییرات بیانی miRNAها در هر سطح از تنش متغیر بود و روند

توجه به اینکه بیان  miR160در بافت برگ تحت تنش شوری 51

بیان آنها با ژنهای هدف خود در اغلب موارد روندی ناهماهنگ

میلیموالر و ریشه تحت تنش شوری  111میلیموالر نسبت به

نشان داد که میتواند بهدلیل تفاوت مابین سلول هدف و سلولی

شاهد افزایش یافت و ژن هدف آن نیز در این دو بافت افزایش

که  miRNAدر آن بیان میشود ،بوده باشد و این موضوع بیانگر

بیان نشان داد ،در نتیجه نوع تنظیم  miR160و ژن هدف آن از نوع

پیچیده بودن شبکه تنظیمی miRNAها میباشد .نتایج حاصل از

تنظیم ناهماهنگ بود .در مقابل ،از آنجاییکه شاهد کاهش بیان

رسم اینتراکشنهای موجود برای  miR160تاییدکننده تنظیم منفی

 miR160در ریشه در تنش  51میلیموالر و برگ در تنش 111

فاکتورهای رونویسی  ARFتوسط این  miRNAاست.

میلیموالر و افزایش بیان ژن  BU026935بودیم ،لذا الگوی
222
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شکل  -3نمودار بیان نسبی  miR167و ژن هدف آن  ARF6در ریشه و برگ آفتابگردان .در حالت کنترل و تنش ( 51و  111میلیموالر) .وجود عالمت * و ** در
باالی هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار در شرایط تنش و کنترل بهترتیب در سطوح احتمال پنج و یک درصد و  nsغیر معنیدار میباشد.

شکل  -2رسم شبکه ژنی مربوط به اثر شوری بر بیان  miR160و miR167و ژن هدف آنها  BU026935و  ARF6با نرمافزار Pathway studio 7.0

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود این ژنها در فرآیندهای

که نتیجه آن افزایش ریشههای جانبی میباشد .طبق مطالعات

بیولوژیکی مختلف نقش دارند و  miR160بیان آنها را سرکوب

( Youning et al. )2009تنش شوری در غلظتهای باال موجب

میکند .همچنین وجود اتصال بین تیمار شوری و  miR160نشان

کاهش رشد ریشههای جانبی و اندامزایی میشود که در نتیجه

miR160

کاهش میزان اکسین میباشد .نتایج مطالعه حاضر بیانگر افزایش

احتماال در شبکه سیگنالدهی بوسیله تنظیم  TIR1که یک عضو

بیان  miR160در تنش شدید و در نتیجه کاهش میزان اکسین بود.

مهم از  SCF E3 ubiquitin ligaseاست ،درگیر میباشد که

همانطورکه بیان شد و نتایج آزمایش حاضر نیز نشان داد ،میزان

موجب انحطاط پروتئینهای  Aux/IAAدر پاسخ به اکسین

پرولین در تنش شدید بیشتر از تنش مالیم است و در تنش

میشوند (( )Gray et al. 2001; Mallory et al. 2005شکل.)2

شوری ،پرولین با کمکردن پتانسیل اسمزی سلولهای ریشه،

تنش شوری موجب افزایش رشد ریشهها بهمنظور جذب آب و

شرایط الزم برای جذب آب و عناصر غذایی را فراهم میکند

miR160

( .)Khedr et al. 2003در چنین شرایطی گیاه رشد خود را با

موجب کاهش تعداد ریشههای جانبی و کاهش باروری میشود

کاهش سنتز اکسین کاهش داده اما با افزایش پرولین شرایط را

( .)sunkar et al. 2007نتایج این پژوهش بیانگر کاهش بیان

برای جذب آب و عناصر غذایی فراهم میکند .نتیجه تجزیه و

 miR160در شوری  51میلیموالر و افزایش میزان اکسین میباشد

تحلیل بیان نسبی  miR167و ژن هدف  ARF6در شکل  3نشان

دهنده نقش این  miRNAدر شرایط تنش شوری است.

مواد غذایی از الیههای پایینی خاک میشود .افزایش بیان
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داده شدهاست .ژن  ARF6در مطالعات قبلی صورتگرفته بر روی

پاسخدهنده به سیگنال اکسین رونویسی انجام میدهند ،بهطور

;Lu et al. 2011; Liu et al. 2008

منفی تنظیم میکند .در نتیجه با توجه به تاثیر زیاد تغییر در الگوی

 ،)Sunkar et al. 2012بهعنوان ژن هدف  miR167معرفی شده

بیان فاکتورهای رونویسی بر روی بیان ژنهای مرتبط با آنها،

بود .همانطورکه مالحظه میشود  miR167تنها در بافت برگ

میتوان انتظار داشت که کاهش یا افزایش جزئی در بیان

تحت شوری  51میلیموالر کاهش بیان معنیدار نشان داده و در

 ،miR167منجر به افزایش و یا کاهش بیان فاکتورهای رونویسی و

بافت ریشه در شوری  51میلیموالر و برگ و ریشه در شوری

ژنهای پاسخ به سیگنال اکسین شود (.)Mallory et al. 2005

 111میلیموالر بهطور معنیداری افزایش بیان داشته است .در

اکسین در تنظیم رشد گیاه دخالت داشته و غلظت آن در پاسخ به

مقابل ،ژن  ARF6در بافت برگ و ریشه در شوری  51میلیموالر

شوری تغییر پیدا میکند IAA .با تغییر در تعداد و اندازه برگها،

و ریشه در شوری  111میلیموالر کاهش بیان و در بافت ریشه در

موازنه آبی گیاه را تنظیم میکند (.)Cleland 1987

آرابیدوپسیس ،گندم و برنج (

شوری  111میلیموالر افزایش بیان نشان داد اما بیان ژن

ARF6

در برنج ،طی پنج روز پس از اعمال تیمار شوری ( )NaClکاهش

در بافت ریشه نسبت به شاهد غیرمعنیدار بود .همانگونه که در

معنیداری در سطوح اکسین گزارش شدهاست (

شکل  3مشخص است تنها هنگامی که افزایش سه برابری بیان ژن

 .)Walter 2003همچنین تنش شوری موجب کاهش سطح اکسین

 ARF6صورت گرفت ،شاهد تنظیم هماهنگ این ژن توسط

به میزان  51درصد در گوجه فرنگی شد (

 miR167بودیم .در آرابیدوپسیس به عنوان یک گیاه مدل ،بیان

 .)1996تنش شوری در تعادل فیتوهورمونها تغییر ایجاد کرده،

 miR167تحت تنش خشکی و شوری نشاندهندهی نقش آن در

افزایش حجم  ABAرا در برگ تحریک کرده و حجم اکسین،

پاسخ به تنش میباشد (.)Covarrubias and Reyes 2009

جیبرلین و سیتوکنین را کاهش میدهد (.)Yurekli et al. 2001

miR167و  miR164در نقطه زمانی  1/1ساعت در الین

Nayyer and

Dunlap and Binzel

NC286

میتوان گفت احتماالً یکی از دالیل اصلی کاهش اکسین در تنش

ذرت کاهش بیان نشان دادند ،که بیانگر قابلیت این miRNAها در

شوری افزایش بیان  miR167باشد .این کاهش اکسین در شرایط

شروع دریافت سیگنال تنش شوری میباشد .در آزمایش

تنش به این دلیل است که گیاه سعی در حفظ بقای خود داشته و

میکرواری که تاثیر سه تنش غیرزیستی (شوری ،خشکی و سرما)

تا حد امکان از رشد جلوگیری مینماید تا انرژی خود را صرف

بر روی آرابیدوپسیس در مرحله دو هفتگی بررسی شده بود،

زنده ماندن کند .نتایج ( Liu et al. )2008در گیاهچههای دو

 miR167نسبت به تیمار شوری شدید ( )311mM NaClو

هفتهای آرابیدوپسیس در شوری  311میلیموالر نشان داد

مانیتول  411mMپاسخ داد (.)Covarrubias and Reyes 2009

که  miR168 ،miR167d ،miR167c ،miR156hو  miR171bبهطور

miRNAهای

تدریجی از دو تا  42ساعت بعد از قرارگرفتن در معرض شوری

 miR168 ،miR167 ،miR393و  miR394در دسته پاسخ مستقیم

افزایش بیان داشتند .همچنین نتایج این محققین حاکی از آن بود

در برابر تنش یا محرکهای خارجی قرار دارند .دو ژن هدف

که  miR167aبعد از  4ساعت تنش خشکی تجمع یافته و 42

 ARF6( miR167و  )ARF8فاکتورهای پاسخدهنده اکسین هستند

ساعت بعد از اعمال تنش افزایش چشمگیری مییابد؛ در حالی که

که با جنبههای مهم کشاورزی مانند رشد گیاه و پاسخ در برابر

 miR168ابتدا افزایش یافته و بعد از  13ساعت به سطح نرمال

()2008

al.

et

Liu

بیان

تنشهای محیطی درگیر هستند (

داشتند

که

Fedoroff 2002; Himmelbach

بازگشت .نتایج ( Liu et al. )2008با نتایج افزایش بیان

miR167

 .)2003; Achard 2006بنابراین  miR167میتواند نقشی بالقوه در

در مطالعه حاضر مطابقت دارد .با افزایش بیان  miR167انتظار

برنامههای مقاومت به تنش بوسیله اثرات شبکههای سیگنالدهی

کاهش رشد آفتابگردان در شرایط شوری را داشتیم که کاهش

اکسین ایفا نماید و با تنظیم میزان بیان ژنهای پاسخ دهنده به

رشد در مطالعه حاضر مشاهده شد.

سیگنال اکسین ،میزان رشد گیاه را طی شرایط تنش تنظیم نماید.
همچنین  miR167چند عامل رونویسی را که از ژنهای
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Leaf 150 mM

Rep2

Leaf 75 mM

Rep1

Leaf

Leaf

Leaf 75 mM

Rep2

control

Rep1

control

M

بسته به شرایط ،یکی از این ژنها را به عنوان ژن هدف اصلی
مورد هدف قرار داده و از رونویسی آن جلوگیری میکنند .عالوه
بر دالیل ذکر شده برای تنظیم ناهماهنگ و نیمه هماهنگ که
باعث سرکوب جزیی ژن هدف و یا بیان  miRNAدر یک سلول

A

و بیان ژن هدف آن در سلول مجاور میشود ()Saini et al 2012؛
با تجزیه شبکه مشخص شد که عالوه بر  miR390 ،miR167و

B

 miR160نیز بیان ژن  ARF6را کنترل مینمایند .چندین فاکتور
رونویسی ( IAA1 ،IAA7 ،IAA18و  )IAA19نیز بیان ژن

C

ARF6

را کنترل میکنند که این عوامل و همچنین ژن کنترل کننده دیگر
میتواند دلیل تنظیم ناهماهنگ  ARF6توسط  miR167در این

D

پژوهش باشد .این نکته نشاندهنده نیاز به رسم شبکه ژنی و یافتن
عوامل موثر در بیان یک ژن میباشد .همانطورکه در شبکه رسم

شکل  -1الکتروفورز ژل آگارز  1/1درصد  RNAاستخراج شده از نمونههای
بافت برگ کنترل و تحت تنش ()A؛ فراورده  Endpoint PCRبا آغازگرهای

شده مشاهده میشود ژن  ARF6بیان مثبت ژنهای ACB6 ،ACB8

و  ACB1را تنظیم میکند که مسئول تولید اتیلن در گیاه هستند و

)B( 18S؛ آغازگرهای اختصاصی )C( miRNA160؛ آغازگرهای اختصاصی

همانطور که اشاره شد در تنش شوری میزان اتلین در گیاه کاهش

 )M .)D( miRNA167نشانگر اندازه  50 bpلدر

مییابد .بنابراین افزایش بیان  miR167و در نتیجه کاهش بیان

بیان هر جفت ژن در پاسخ به تنش دارای سه حالت است :جفت
ژن دارای همبستگی مثبت یا منفی با یکدیگر باشند و یا اینکه
هیچگونه همبستگی بین آنها وجود نداشته باشد .این موضوع
باعث میشود شناسایی روابط ژنی با استفاده از ابزارهای آماری
کالسیک مانند ضریب همبستگی پیرسون مشکل شود .از این رو
وجود روشهای بیوانفورماتیکی که قادر به شناسایی روابط بین
جفت ژنها و یا گروههای ژنی هستند حائز اهمیت است .در دهه
گذشته اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه بیولوژی گیاهی روی
عملکرد یک ژن منفرد متمرکز شده بود اما امروزه تجزیههای
ژنتیکی روی گیاه آرابیدوپسیس وجود شبکههای تنظیمی را ثابت
کرده و دانشمندان به جای تمرکز بر روی یک ژن خاص ،سعی
دارند روابط بین ژنی و چگونگی همکاری ژنها در شبکههای
ژنی را کشف کنند .بنابراین رسم شبکههای ژنی حائز اهمیت
است .همانطور که در شبکه ژنی (شکل )2مشخص است،
 miR160و  miR167هر کدام دارای چند ژن هدف میباشند که

 ARF6و در نهایت کاهش بیان ژنهای  ACB6 ،ACB8و

ACB1

مورد انتظار میباشد .از دیگر وظایف  ARF6تولید جاسمونیک
اسید است و طبق مطالعات  )2007(Walia et al.یکی از وظایف
جاسمونیک اسید پاسخ به تنش شوری میباشد miR160 .دارای
چندین ژن هدف میباشد (شکل )2از جمله  ،ETTکه این فاکتور
رونویسی دارای چندین عملکرد از جمله فعالکنندهی فاکتورهای
رونویسی و  DNA bindingمیباشد؛ بنابراین با افزایش بیان
 miR160شاهد کاهش یا عدم فعالیت این ژن و در نتیجه کاهش
رونویسی به صورت غیر مستقیم خواهیم بود .مطالعه این ژن می-
تواند در پیشبرد مطالعات رونویسی ژن موثر باشد.
سپاسگزاری
از دانشگاه شهرکرد برای فراهم نمودن بخشی از هزینههههای ایهن
تحقیق کمال تشهکر را داریهم .همچنهین از آقهای دکتهر اسهماعیل
ابراهیمی برای کمک در رسم شبکه ژنی سپاسگزاریم.
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ABSTRACT

S

alinity is a common environmental stress that seriously affects plant growth. The results of
molecular researches in relation to environmental stresses showed that expression pattern of genes
and their regulators were changed in response to stresses. miRNA's are an important class of gene
expression regulators that diversely responds to environmental stresses and have a key role in post
transcriptional regulation. In this study, the expression of miR160 and miR167 were studied by qRT-PCR
at two salinity levels, (75 and 150 mM NaCl) and control condition in both root and leaf tissues. A
factorial experiment based on completely randomized design(CRD) with three replication was used in this
study. Plants were exposed to salinity stress in six-leaf stage and after 24 h sampling from leaf and root
was performed then samples were freezed in liquid nitrogen. cDNA was synthesized with stem-loop RTPCR procedure. Expression of miR160 and miR167 was measured using qRT-PCR technique. The results
showed that the expression of miR160 was firstly increased and then decreased. While the values of fold
change showed significant reduction of miR160 expression in 75mM salinity level, it didn’t show any
significant differences comparing to control condition at 150 mM salinity. The expression of BU026935
gene in both salinity levels and tissues were increased in comparison to control. MiR167 was significantly
down regulated at 75 mM salinity. The results of network analysis revealed that increasing miR167
expression under salinity condition is leading to auxin reduction. ARF6 expression level was decreased at
75mM salinity level in both root and leaf tissues. At 150 mM salinity level ARF6 gene showed down
regulation only in root tissue.
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