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تجزيه ترکيبی پروفيل رونوشتها و متابوليتها میتواند ابزاری ارزشمند برای شناسايی ژنهای

واژههای کلیدی

آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین
بیان ژن

کانديدای دخيل در تغيير ترکيب متابوليتی در يک سيستم بيولوژيکی باشد .درک و فهم کلی درباره رفتار
يک سيستم پيچيده امکان رديابی و پيگيری دقيق پاسخ يک موجود به شرايط محيطی و درونی را در
سطوح مختلف مولکولی و ژنتيکی فراهم میآورد .در اين تحقيق جهت بررسی ارتباط ميان ميزان بيان
ژنهای کدکنندهی آنزيمهای  CODM ،T6ODMو  CORو ميزان متابوليتهای کدئين و مورفين به-
عنوان محصوالت متناظر با آنها و تبائين بهعنوان پيشساز مسير در قسمتهای مختلف گياه بالغ مورد

تبائین

مطالعه قرار گرفت .نتايج حاصل از مطالعهی بيان نسبی ژن  T6ODMبا استفاده از  qRT-PCRنشان داد

کدئین

اين ژن در ريشه دارای کمترين ميزان بيان و در قسمت باالی ساقه دارای بيشترين ميزان بيان بوده

مورفین

است .در مورد ژن  CODMبيشترين ميزان بيان مربوط به برگ و همانند ژن  T6ODMکمترين ميزان
بيان مربوط به ريشه بود .ژن  CORبيشترين بيان را در باالی ساقه و کمترين ميزان بيان را در برگ نشان
داد .در مورد تبائين بيشترين مقدار در ريشه و کمترين مقدار در برگ مشاهده شد .بهطور جالب توجهی
کدئين و مورفين در ريشهی گياه شناسايی نشدند .بيشترين ميزان کدئين و مورفين در کپسول گياه
مشاهده شد .علیرغم وجود هماهنگی در ميزان آلکالوئيدهای اندازهگيری شده در قسمتهای مختلف
گياه ،ميان ميزان رونوشتها و ميزان آلکالوئيدها در قسمت های مختلف گياه تنظيم هماهنگی ديده نمی-
شود .به طوری که اگرچه ميزان آلکالوئيدهای کدئين و مورفين در کپسول گياه نسبت به بقيه بخشها
زيادتر بود ولی ميزان رونوشتهای ژنهای کدکننده آنزيمهای بيوسنتزی تبديلکننده تبائين به کدئين
و مورفين در کپسول بيشترين مقدار را نداشت .بنابراين میتوان گفت که احتماال عوامل مولکولی،
بيوشيميايی و سلولی ديگری به غير از سطح رونوشت بر تجمع توليدات متابوليتی در بافتهای خاص
تاثيرگذار میباشند.

بررسی ارتباط بين بيان ژنهای کدکننده...

محمدرضا نقوی و همکاران

دکربوکسیالسیون ،اورتوهیدروکسیالسیون و دآمیناسیون) آغاز می-

مقدمه
آلکالوئیدها ،گروه بسیار متنوعی از ترکیبات دارای وزن مولکولی

شود .تیروزین دکربوکسیالز ،تیروزین و دهیدروکسی فنیلآالنین

پایین هستند که دارای یک نیتروژن بر روی حلقهی هتروسیکلیک

را به آمینهای مشابه خود تبدیل میکند .دوپامین و -4

خود میباشند .تخمین زده میشود که گیاهان حدود  12111نوع

هیدروکسی فنیل استالدهید توسط نورکوکالرین سینتاز ( )NCSبا

مختلف آلکالوئید تولید میکنند و این آلکالوئیدها طبق

هم ترکیب شده تا اس -نورکوکالرین (پیش ماده مرکزی برای

ساختارهای اسکلت کربنیشان به گروههایی تقسیمبندی میشوند.

همه بنزیل ایزوکوئینولین آلکالوئیدها در گیاهان) را تولید کند.

آلکالوئیدها تقریبا در  21درصد گونههای گیاهی یافت میشوند

تمام  2511آلکالوئید بنزیلایزوکوئینولین ،از حد واسط مرکزی

(.)Ziegler and Facchini 2008

اس -نورکوکالرین عبور میکنند .اس -نورکوکالرین با همکاری

یکی از مهمترین گروههای آلکالوئیدی ،آلکالوئیدهای بنزیل

-6اُ -متیلترنسفراز ( ،)6OMTان -متیلترنسفراز ( ،)CNMTیک

ایزوکوئینولین بوده که گروه بزرگ و بسیار متنوعی از ترکیبات

 P450هیدروکسیالز ( )CYP80B1و -4اُ -متیلترانسفراز

طبیعی شامل بیش از  2511ساختار مشخص و تعریف شده می-

( )4OMTبه اس-رتیکولین تبدیل میشود .هیدروکسیالسیون

باشند .این آلکالوئیدها در خانوادههای ،Papaveraceae

حلقه آروماتیک شرکت کننده در تبدیل اس نورکوکالرین به اس

و

رتیکولین توسط مونواکسیژناز وابسته به )CYP80B1( P450

 Fumariaceaeتولید میشوند ( .)Fucchini 2001خشخاش افیونی

کاتالیز شده و در آن اس-ان -متیلکوکالرین به اس-هیدروکسی-

) (P. somniferumبیش از  111نوع مختلف از آلکالوئیدهای

ان-متیلکوکالرین تبدیل میشود (.)Facchini et al. 1996a

بنزیل ایزوکوئینولین را تولید مینماید که بسیاری از آنها مانند

رتیکولین یک نقطه انشعابی بین مسیرهای مورفین و سنگوئینارین

مورفین و کدئین (فرونشانندههای درد) ،پاپاورین و ()+

میباشد ( .)Allen et al. 2004واسطههای اس رتیکولین نیز به

توبوکورارین (آرامبخش ماهیچهای) ،نوسکاپین (داروی ضد سرفه

عنوان پیشمادههایی برای بنزیلایزوکوئینولین آلکالوئیدهای دایمر

،Ranunculaceae

،Berberiaceae

Menispermaceae

و تومور) و سنگوئینارین (عامل ضد میکروبی) از لحاظ دارویی

انجام وظیفه میکنند .بیشتر تحقیقات بر مسیرهای انشعابی منتهی-

دارای اهمیت میباشند ) .(Hagel and Facchini 2013کشت و

شونده به آلکالوئیدهای بنزوفنانتریدین (مانند سنگوئینارین)،

کار خشخاش افیونی جهت تولید تجاری مورفین و کدئین بخش

پروتوبربرین (مانند بربرین) و مورفینان (مانند تبائین مورفین و

مهمی از چشمانداز کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا میباشد.

کدئین) متمرکز شدهاست .اولین مرحله برای بیوسنتز آلکالوئید

اگرچه نزدیک به  31درصد از تولید جهانی خشخاش افیونی

های بنزوفنانتریدین و پروتوبربرین شامل تبدیل اس رتیکولین به

صرف تولید غیر قانونی مورفین جهت سنتز هروئین از طریق یک

(Berberine )BBE

واکنش ساده ی اُ-اُ دی استیالسیون میشود

(Facchini and Park

اس اسکولرین میباشد که توسط آنزیم

 Bridge Enzymeصورت میگیرد (.)Facchini et al. 1996a

).2003

بیوسنتز آلکالوئید بنزوفنانتریدینی سنگوئینارین ،نیازمند تبدیل اس

بسته به کموتایپ مورد مطالعه فراوانترین آلکالوئیدها در شیرابه

اسکولرین به اس استیلوپین است .در انتهای این شاخه،

خشخاش افیونی ،مورفین ،کدئین و تبائین (مورفینان) ،نوسکاپین

اکسیداسیون دیهیدروسنگوئینارین به سنگوئینارین توسط

(فتالید ایزوکوئینولین) و پاپاورین (بنزیل ایزوکوئینولین) هستند.

( Dihydro Benzophenanthridine Oxidase )DBOXکه یک

در مقابل فراوانترین آلکالوئیدها در ریشه ،سنگوئینارین و دی

آنزیم سیتوزولی میباشد صورت میگیرد (

هیدروسنگوئینارین (بنزو فنانتریدین) میباشند (

Frick et al.

Facchini et al.

.)1996a

.)2005

در مسیر انشعابی آلکالوئیدهای مورفینان ،آنزیم سیتوزولی

بیوسنتز بنزیل ایزوکوئینولین آلکالوئیدها با تبدیل تیروزین به

( ،salutaridine: NADPH 7-oxidoreductase )SORموجود در

دوپامین و  -4هیدروکسی فنیل استالدئید (با شبکهای از
232
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سالوتاریدینول احیا میکند .تبدیل  7اس سالوتاریدینول به تبائین

مواد و روشها

با آنزیم )SAT( acetyl coenzyme A:salutaridinol-7-O-

مواد گیاهی

 acetyltransferaseکاتالیز میشود .تبائین در صنایع داروسازی به

بذرهای  P. somniferumاز یک کموتایپ محلی در استان فارس

آسانی قابلیت تبدیل به کدئین را دارد .کدئینون از تبائین تولید

تهیه شد .بستر مورد استفاده برای کشت بذرها شامل  41درصد

شده و پس از احیا به کدئین ،برای تولید مورفین متیلزدایی می-

پرلیت 41 ،درصد کوکوپیت و  21درصد خاک رس بود .بذرها بر

شود ( .)Facchini et al. 1996aتبدیل تبائین به مورفین از دو

روی بستر اشباع از آب کشت و آبیاری آنها هر هفته یک بار

مسیر مجزا صورت میگیرد .در مسیر اول تبائین توسط آنزیم

انجام شد.

( thebaine -6-O- demethylase )T6ODMبه نئوپینون تبدیل

نمونهبرداری

شده و سپس نئوپینون به طور خودبخودی به کدئینون تبدیل می-

نمونهبرداری از گیاهان بالغ در تاریخ دهم فروردین ماه سال 1132

شود .آنزیم ( codeinone reductase )CORکدئینون را به کدئین

انجام شد .نمونههای گیاهی بالفاصله در نیتروژن مایع منجمد و

تبدیل کرده و متعاقبا کدئین توسط آنزیم

codeine -O-

 )CODM( demethylaseبه مورفین تبدیل می شود .در مسیر
دوم ،تبائین توسط آنزیم ()CODM

سپس به فریزر  -11درجه سانتیگراد منتقل شدند.
استخراج  RNAو ساخت رشته اول

cDNA

codeine -O- demethylase

برای استخراج  RNAاز شیوهی ادغام کردن استفاده شد به طوری

thebaine -6-O-

که مقدار تقریبا یکسان از هر کدام از قسمتهای مورد مطالعهی

 )T6ODM( demethylaseبه مورفینون تبدیل میشود .سپس در

پنج گیاه بالغ توزین و در ازت مایع کوبیده شدند .مقداری از پودر

مرحلهی آخر مورفینون توسط ( codeinone reductase )CORبه

همگن شده برای استخراج  RNAو مابقی جهت استخراج

مورفین تبدیل میشود (.)Hagel and Fucchini 2010

آلکالوئید مورد استفاده قرار گرفت .قسمتهای مورد مطالعه شامل

تجزیه ترکیبی پروفیل رونوشتها و متابولیتها میتواند ابزاری

ریشه (سه سانتیمتر انتهایی) ،قسمت پایین ساقه (دو سانتیمتر

ارزشمند برای شناسایی ژنهای کاندیدای دخیل در تغییر ترکیب

باالتر از طوقه) ،برگ (دو برگ انتهایی) ،باالی ساقه (دو سانتیمتر

متابولیتی در یک سیستم بیولوژیکی باشد .درک و فهم کلی

زیر کپسول) ،کپسول و محتویات درون کپسول بودند .استخراج با

دربارهی رفتار یک سیستم پیچیده امکان ردیابی و پیگیری دقیق

استفاده از محلول استخراج  P-BIOZOLو طبق دستورالعمل

پاسخ یک موجود به شرایط محیطی و درونی را در سطوح

شرکت سازنده ) (BIO FLUXانجام شد .سپس تیمار با آنزیم

(Urbanczyk-

 DNaseطبق دستورالعمل شرکت  Fermentasبرای حذف آلودگی

 .)Wochniak et al. 2003در دسترس بودن منابع متابولومیکی و

احتمالی به  DNAژنومی صورت گرفت .ساخت رشته اول

ژنومیکی مختص به گونهها فرصت جدیدی را برای پژوهش بر

 cDNAبا استفاده از آغازگرهای الیگو  dTو آنزیم رونوشت بردار

روی بیوسنتز و تنظیم متابولیسم آلکالوئید در خشخاش افیونی به

معکوس ساخت شرکت  Fermentasانجام شد.

وجود آوردهاست (.)Zulak et al. 2007

طراحی آغازگرها

به اوریپاوین تبدیل شده و این ماده توسط

مختلف مولکولی و ژنتیکی فراهم میآورد

در مطالعهی حاضر جهت بررسی ارتباط میان میزان بیان ژنهای
کد کنندهی آنزیمهای  CODM ،T6ODMو  CORو میزان
متابولیتهای کدئین و مورفین به عنوان محصوالت متناظر با آنها
و تبائین به عنوان پیشساز مسیر در قسمتهای مختلف گیاه بالغ
مورد بررسی قرار گرفت.

ابتدا توالیهای کدکنندهی ژنهای  CODM ،T6ODMو  CORاز
پایگاه اطالعاتی  NCBIکسب و طراحی آغازگرها با استفاده از
نرمافزارهای برخط  Primer Questو  Primer 3انجام شد .در
مورد هرکدام از ژنها ،آغازگرهای پیشنهادی با استفاده از نرم-
افزارهای برخط  Oligo Analyzerو  Oligo Calculatorاز نظر
دارا بودن ویژگیهای مهم ( Dimer-Self ،Hairpinو

Hetero-

 )Dimerآزمون شدند و بهترین جفت آغازگر جهت اطمینان از
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Primer

رانش (دریفت) تشکیل شده که توسط یک شبکه به نام شاتر

اختصاصی بودن برای ژن مورد نظر در نرمافزار بر خط

 Blastمورد ارزیابی قرار گرفت .توالی آغازگرهای مورد استفاده

گرید از هم جدا شدهاند .نمونه مورد تجزیه پس از تبخیر به همراه

در جدول  1ارائه شدهاست.

گاز حامل وارد ناحیه یونش شده و در آنجا با استفاده از ولتاژ باال
باردار میشود .یونها به دلیل وجود میدان الکتریکی به سمت

جدول -1توالی آغازگرهای مورد استفاده برای انجام qRT-PCR

نام آغازگر

توالی آغازگر (ʹ)5ʹ-1

T6ODM-F
T6ODM-R
CODM-F
CODM-R
COR-F
COR-R

AAAACTCCCAGTGCCTCTCA
ACCCTTAATCTCGGCTGCTT
TTGTGCTTAAATTTCGTGGATGAC
TGATTACATCACTTGACCCAAACAG
TTGATTGGGAACTAACGGCAGAAG
TGAAAGGTCCAGTCGGTGATAACA

کلکتور حرکت میکنند اما شاتر گرید مانع نفوذ آنها به ناحیه
رانش میشود .شاتر گرید از دو سری نوار فلزی موازی با هم
تشکیل شدهاست که با اعمال یک پالس الکتریکی به آنها در یک
لحظه کوتاه باز شده و دستهای از یونها به ناحیه رانش وارد می-
شوند .یونها در ناحیه رانش تحت میدان الکتریکی به سمت
کلکتور حرکت میکنند .یونهای سبک و کوچک سریعتر حرکت

 PCRزمان واقعی کمی

کرده و زودتر به کلکتور میرسند اما یونهای سنگین و حجیم

جهت انجام  qRT-PCRاز کیت شرکت  Solis BioDyneکه

دیرتر به کلکتور میرسند .بدین ترتیب یونهای مختلف در طی

دارای رنگ فلئورسنت  Eva Greenاست استفاده شد .شرایط

حرکت از هم جدا میشوند .برخورد هر دسته از یونها به کلکتور

دمایی و زمانی چرخهها و غلظت واکنشگرها طبق دستورالعمل

یک سیگنال الکتریکی ایجاد میکند که تقویت شده و بر حسب

Rotor-Gene

زمان رسم میشود .بدین ترتیب یک طیف تحرک یونی حاصل

شرکت سازنده تنظیم شد .واکنشها در دستگاه

 6000ساخت شرکت  Qiagenبا سه تکرار تکنیکی انجام شد.

میشود که مشابه کروماتوگرام ،محل هر قله نشاندهنده نوع ماده

استخراج آلکالوئید

و شدت آن ،متناسب با غلظت گونه است .اساس شناسایی

مابقی پودر گیاهی حاصل از پنج گیاه در شرایط خال و سرما،
خشک شد .سپس به  111میلیگرم از پودر خشک شده گیاهی
یک میلیلیتر اتانول  71درصد اضافه شد و تیوبها در دمای
چهار درجه سانتیگراد به وسیلهی دستگاه سونیکاتور همگن
شدند .نمونههای همگن شده برای مدت یک دقیقه با حداکثر
سرعت ورتکس و در دمای چهار درجه سانتیگراد و  14111دور
در دقیقه برای مدت  11دقیقه سانترفیوژ شدند .از مایع رویی برای
اندازهگیری میزان آلکالوئیدها استفاده شد.
Ion Mobility

 Spectrometer-200ساخت شرکت  TOF Tech Parsاستفاده شد.
اساس کار این دستگاه مشابه کروماتوگرافی گازی ( )GCاست با
این تفاوت که نمونه تزریق شده به دستگاه پس از تبخیر یونیزه
شده و سپس یونها در یک ستون لولهای حاوی گاز حرکت داده
میشوند .یونها با سرعتهای متفاوت حرکت کرده و در راه از
هم جدا میشوند .ستون از دو قسمت اصلی ناحیه یونش و ناحیه
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میدان الکتریکی استوار است .سرعت یونها در میدان به خاصیت
تحرک یونی بستگی دارد که خود تابع جرم ،اندازه و شکل یون
است.
استانداردهای مورفین ،کدئین و تبائین از شرکت تولید مواد اولیه
دارو پخش (تماد) تهیه شدند .برای رسم منحنی استاندارد ،غلظت
های مختلف از استانداردها تهیه و یک میکرولیتر از هرکدام از
غلظتها با سه تکرار به دستگاه تزریق شد .برای اندازهگیری
آلکالوئیدها نیز یک میکرولیتر از مایع رویی با سه تکرار به دستگاه

اندازهگیری آلکالوئیدها
به منظور اندازهگیری میزان آلکالوئیدها از دستگاه

مولکولها در این تکنیک بر اندازهگیری سرعت حرکت یونها در
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تزریق شد.
تجزیهی دادهها
تجزیهی دادههای حاصل از بیان ژنها با استفاده از نرمافزار
 REST 2009و بیان هر کدام از ژنها نسبت به اندام برگ سنجیده
شد .دادههای حاصل از اندازهگیری آلکالوئیدها با نرمافزار

SAS

 9.1.3 Portableمورد تجزیه قرار گرفتند .برای رسم نمودارها از
نرمافزار  Excel 2007استفاده شد.
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نتایج و بحث

قسمت باالی ساقه و کپسول اختالف معنی داری دیده نشد.

نتایج حاصل از مطالعهی بیان نسبی ژن ( T6ODMشکل )1نسبت

ترتیب میزان تبائین در قسمتهای مختلف گیاه از بیشترین به

به برگ نشان میدهد که این ژن در ریشه دارای کمترین میزان

کمترین مربوط به ریشه ،کپسول ،باالی ساقه ،پایین ساقه ،بذر و

بیان و در قسمت باالی ساقه دارای بیشترین میزان بیان بودهاست.

برگ بود.

همچنین نمودار نشان میدهد که از نظر بیان ژن  T6ODMمیان
تمامی اندامها اختالفات معنیداری وجود دارد .ترتیب میزان بیان
نسبی ژن  T6ODMاز بیشترین به کمترین به صورت :باالی
ساقه ،پایین ساقه،برگ ،کپسول ،بذر و ریشه بود.

جدول -2میزان آلکالوئیدهای اندازهگیری شده بر حسب میکروگرم در گرم
وزن خشک
بخش گیاهی

تبائین

کدئین

مورفین

ریشه

14/11

1

1

پایین ساقه

11/14

34/11

251/21

برگ

1/14

123/13

212/64

باالی ساقه

53/17

151/16

411/61

کپسول

67/26

117/74

411/44

بذر

26/47

67/15

111/41

به طور جالب توجهی کدئین در ریشهی گیاه شناسایی نشد (شکل
شکل -1میزان تغییرات بیان ژنهای  CODM ،T6ODMو  CORدر اندامهای
ریشه ،پایین ساقه ،باالی ساقه ،کپسو ل و محتوای کپسول در گیاه بالغ P.

 .)2برگ و پایین ساقه از نظر میزان کدئین دارای اختالف معنیدار
نبودند (شکل  .)2بیشترین میزان کدئین در کپسول گیاه و معادل

 somniferumاندازهگیری شده به وسیلهی  .qRT-PCRاندازهگیریها نسبت

 117/7میکروگرم در گرم وزن خشک بود (جدول  .)2ترتیب

به اندام برگ انجام شدهاند .از ژن  ELF1αبه عنوان کنترل داخلی استفاده شده-

میزان کدئین از بیشترین به کمترین در قسمتهای مختلف گیاه

است.

بهصورت کپسول ،باالی ساقه ،برگ ،پایین ساقه ،بذر و ریشه بود

در مورد ژن ( CODMشکل )1بیشترین میزان بیان مربوط به

(شکل .)2

برگ و همانند ژن  T6ODMکمترین میزان بیان مربوط به ریشه

همانند کدئین ،مورفین نیز در ریشهی گیاه شناسایی نشد و

بود .در مورد ژن  CODMنیز میان تمامی بخشهای گیاهی مورد

همچنین بیشترین میزان مورفین در کپسول گیاه (411/44

مطالعه اختالف معنیداری وجود داشت .ترتیب میزان بیان نسبی

میکروگرم در گرم وزن خشک) مشاهده شد (جدول  .)2ترتیب

ژن  CODMاز بیشترین به کمترین بهصورت برگ ،کپسول ،بذر،

میزان مورفین از بیشترین به کمترین در قسمتهای مختلف گیاه

باالی ساقه ،پایین ساقه و ریشه بود.

تقریبا شبیه به کدئین و به صورت کپسول ،باالی ساقه ،بذر ،برگ،

ژن ( CORشکل )1بیشترین بیان را در باالی ساقه و کمترین

پایین ساقه و ریشه بود (شکل  .)2از نظر میزان مورفین میان

میزان بیان را در برگ نشان داد .میان ریشه و پایین ساقه ،ریشه و

تمامی قسمتهای گیاه اختالفات معنیداری وجود داشت

کپسول ،ریشه و بذر و همچنین کپسول و بذر اختالف معنیداری

(شکل.)2

از نظر بیان ژن  CORمشاهده نشد .ترتیب میزان بیان این ژن از

همان طور که در شکل  2دیده میشود درجهی باالیی از

بیشترین به کمترین بهصورت باالی ساقه ،پایین ساقه ،ریشه،

هماهنگی میان میزان تبائین به عنوان پیش ساز کدئین و مورفین و

بذر ،کپسول و برگ بود.

میزان کدئین و مورفین در قسمتهای مختلف گیاه وجود دارد .با

در مورد تبائین بیشترین مقدار در ریشه ( 14میکروگرم در گرم

توجه به نمودارهای بیان ژنهای  T6ODMو  CODMبه نظر می-

وزن خشک) و کمترین مقدار در برگ ( 1/15میکروگرم در گرم

رسد که میزان باالی تبائین در ریشه و در عوض عدم شناسایی

وزن خشک) مشاهده شد (جدول  .)2از نظر میزان تبائین ،تنها بین

کدئین و مورفین در این اندام گیاهی میتواند به دلیل پایین بودن
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بیان ژنهای  T6ODMو  CODMدر ریشه بوده که باعث تجمع

کنندهی تبائین به کدئین و مورفین در کپسول بیشترین مقدار را

تبائین در ریشه میشود .در عوض در قسمتهای دیگر گیاه

نداشت .در مورد دو ژن  T6ODMو  CORباالترین میزان

احتماال به دلیل بیان ژنهای  CODM ،T6ODMو  CORو تولید

رونوشت در قسمت باالی ساقه و در مورد ژن  CODMباالترین

آنزیمهای بیوسنتزی متناظر با آنها برای کاتالیز کردن واکنشها

میزان رونوشت در برگ گیاه وجود داشت .در کل مشاهده می-

همواره میزان مورفین بیش از کدئین و میزان کدئین بیشتر از

شود که میزان رونوشتهای ژنی در ساقه گیاه ( مجموع قسمت

تبائین بود .در مطالعه ( Larkin et al. )2007و (Allen et al )2008

باال و پایین) نسبت به بقیه قسمتها فراوانتر میباشند .بنابراین

نیز که میزان آلکالوئیدهای مورفینان را در قسمتهای مختلف

احتمال میرود که آلکالوئیدهای مورد نظر در قسمتهای دیگر

گیاه اندازهگیری کرده بود مشاهده شد که همواره میزان کدئین

گیاه تولید شده و سپس به کپسول منتقل شوند .بیوسنتز

بیش از تبائین و میزان مورفین بیش از کدئین بود .همچنین در

آلکالوئیدها در ساقه و ریشه خشخاش افیونی بسیار باالتر بوده و

مطالعهی ( Hagel and Facchini )2010در گیاه شاهد تیمار نشده

آلکالوئیدهای آنها به همراه التکس به کپسول منتقل میشوند که

با سازههای خاموشکنندهی ژنهای  CODM ،T6ODMو

نشان میدهد فعالیت آنزیمهای اختصاصی بیوسنتز آلکالوئیدهای

 DIOX2نیز میزان مورفین بیشتر از کدئین و میزان کدئین بیشتر

مورفینان در ساقه و ریشه بیشتر از کپسول میباشد ( Gerardy and

از تبائین بود .همچنین به جز در مورد بذر ،هماهنگی زیادی میان

.)Zenk 1993a,b

میزان کدئین به عنوان یکی از پیشسازهای مورفین و میزان

میزان آلکالوئیدهای گروه مورفین طی سه مرحله بذر ،رویشی و

مورفین در قسمتهای مختلف گیاه وجود دارد به طوری که

بعد از گلدهی در گیاه خشخاش مورد مطالعه قرار گرفت و

میزان مورفین تولیدی در هر بخش گیاه با میزان کدئین در آن

مشاهده شد که میزان هر سه آلکالوئید مروفین ،کدئین و تبائین در

متناسب بود.

مرحله بعد از گلدهی هم در ریشهها و هم در اندامهای هوایی به
مراتب بیشتر از مقدار آن در مراحل اولیه رشد و بذرها بود ولی
در مجموع میزان هر سه آلکالوئبد مورد بررسی در اندامهای
هوایی باالتر از میزان آنها در ریشه گزارش شد (

Omidi et al.

.)2012
در چندین تحقیق ذکر شده است که تجمع رونوشتهای ژنی کد
کنندهی برخی از آنزیمهای بیوسنتزی به تجمع مکانی
آلکالوئیدهای خاص مرتبط میباشند که البته استثناهای قابل
توجهی در این موارد وجود دارد (

fucchini and De Luca

شکل -2میزان تغییرات آلکالوئیدهای تبائین ،کدئین و مورفین در اندامهای

1994,1995; Fucchini et al. 1996a; Huang and kutchan
 .)2000در تحقیقات دیگری نشان داده شد که رونوشت ژنهای

 somniferumاندازهگیری شده بهوسیلهیIon Mobility Spectrometry

 BBE ،TYDCو  CYP80B1در پاسخ به تیمار الیسیتوری یا ایجاد

ریشه ،پایین ساقه ،برگ ،باالی ساقه ،کپسول و محتوای کپسول در گیاه بالغ P.

علیرغم وجود هماهنگی در میزان آلکالوئیدهای اندازهگیری شده
در قسمتهای مختلف گیاه ،میان میزان رونوشتها و میزان
آلکالوئیدها در قسمتهای مختلف گیاه تنظیم هماهنگی دیده
نمیشود .به طوری که اگرچه میزان آلکالوئیدهای کدئین و
مورفین در کپسول گیاه نسبت به بقیه بخشها زیادتر بود ولی
میزان رونوشتهای ژنهای کد کننده آنزیمهای بیوسنتزی تبدیل
232
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زخم به شیوهای که از نظر زمانی سازگار با تجمع سنگوئینارین
است القا میشوند (

Fucchini et al. 1996a,b; Huang and

.)kutchan 2000
تجمع القایی و نموی رونوشتهای مربوط به هشت ژن (،TYDC
MLP ،COR ،SAT ،BBE ،4OMT ،CYP80B1 ،CNMT ،6OMT

) مرتبط با بیوسنتز آلکالوئیدها در خشخاش افیونی مورد مطالعه
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قرار گرفت و مشاهده شد که رونوشت ژنهای هر هشت آنزیم

تولیدات متابولیتی در بافتهای خاص تاثیرگذار میباشند .اگرچه

بیوسنتزی در تمامی اندامهای گیاهی یافت میشوند ولی به طور

برخی از جنبههای بیوسنتز آلکالوئیدها و تجمع آنها در خشخاش

کلی سطح رونوشتها در ساقه و جوانههای گل بیشترین و در

افیونی کامال در سطح رونویسی کنترل میشود ولی نتایج به دست

برگ کمترین مقدار را داشت ( .)Facchini and Park 2003در

آمده نشان میدهد که تنظیم کل مسیر توسط مجموعهای از عوامل

ریشه رونوشتهای  6OMTو  CNMTدر سطوح متوسط تا زیاد

پیچیده مولکولی ،بیوشیمیایی و سلولی کنترل میشود (

وجود دارد در حالی که سطح  4OMTدر ریشه پایین است

.)and Park 2003

( .)Facchini and Park 2003تجمع مکانی رونوشتهای

توزیع بافتی و زمانی آلکالوئیدها در خشخاش افیونی مورد مطالعه

 SAT ،BBE ،CYP80B1و  CORمشابه و بیشترین سطح آنها به

قرار گرفت و مشاهده شد که میزان مورفین در اندامهای هوایی

ترتیب در ساقه ،جوانهی گل و ریشه بود .در مطالعهی آنها سطح

بین روزهای  51تا  11پس از کشت افزایش قابل توجهی نشان

نهایی رونوشت  TYDCدر ریشه بیشترین مقدار را داشت ولی

میدهد .این افزایش در طول دوره ساقهدهی شروع شده و با نمو

نتایج آنها در مورد  CORبا نتایج ( Unterlinner et al. )1999که

ساقه و پس از آن تشکیل کپسول مرتبط میباشد .هر دوی این

سطح پایین رونوشت  CORرا در ریشه ،ساقه و برگ نشان دادند

بافتها دارای شبکهی گستردهای از التیسیفر هستند که حضور

متفاوت بود ( )Facchini and Park 2003این تفاوتها نشان می-

آنها با تشکیل آلکالوئیدهای مورفینان مرتبط میباشد .بین

دهد که سطح برخی از رونوشتها میتواند در واریتههای مختلف

روزهای  11تا  15پس از کشت میزان باالیی از مورفین و به میزان

خشخاش افیونی متفاوت بوده یا اینکه بیان ژنهای خاص می-

کمتری کدئین در ریشه وجود دارد و پس از این زمان میزان آنها

تواند به وسیلهی عوامل محیطی و شرایط رشد تحتتاثیر قرار

به شدت کاهش مییابد .احتماال این افزایش و کاهش با تغییرات

گیرند Facchini et al. )1996a( .ذکر کردند که قادر به ردیابی

نموی در ریشه مرتبط باشد چون منشعب شدن ریشه در همین

Marianne

زمان مشاهده شدهاست .ممکن است کاهش مورفین و کدئین بین

نبودند ولی در مطالعهی ( Facchini and Park )2003رونوشت

روزهای  41تا  51با افزایش در محتوای آلکالوئیدی بافتهای

 BBEبه فراوانی در برگ یافت شد که این نتیجه با نتایج

هوایی مرتبط باشد .همچنین ممکن است افزایش در محتوای

( Huang and kutchan )2000که از یک رقم متفاوت خشخاش

آلکالوئیدی اندام هوایی با انتقال از ریشه به اندام هوایی یا

افیونی استفاده کرده بودند همخوانی داشت .ردیابی رونوشتهای

اضمحالل در محل ریشه و بیوسنتز مورفین و کدئین در اندام

ژنی  BBEدر اندامهای هوایی به دور از انتظار است به دلیل اینکه

هوایی مرتبط باشد .بیشترین میزان مورفین در ریشه گیاه در روز

fucchini and De

سیام و به میزان  111میکروگرم در گرم بافت تر گیاه گزارش شد

رونوشت  BBEدر برگهای خشخاش افیونی رقم

سنگوئینارین غالبا در ریشه تجمع مییابد (

 .)Luca 1995بنابراین میتوان گفت که احتماال عوامل مولکولی،

Facchini

(.)Williams and Ellis 1989

بیوشیمیایی و سلولی دیگری به غیر از سطح رونوشت بر تجمع
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ABSTRACT

C

ombined analysis of transcript and metabolite profiling data presents a new and meaningful
approach in the identification of candidate genes for changing the metabolic composition of a
biological system. Holistic understanding of the biological behavior of a complex system enables
the careful tracking of the response of an organism to conditional perturbations at different molecular and
genetic levels. The availability of species with specific genomic and metabolomics resources creates new
opportunities to investigate the biosynthesis and regulation of alkaloid metabolism in opium poppy. The
relationship between expression of genes which encode Thebaine-6-O-demethylase, Codeine-Odemethylase and Codeine Reductase enzymes and the amount of codeine and morphine as corresponding
products, and thebaine as precursor of the pathway in different parts of adult plants were studied. The
results for T6ODM showed the lowest expression in roots and the highest in the upper part of the stems.
The lowest and highest levels of transcripts for CODM were observed in roots and leaves, respectively.
Leaves and upper part of stem had the lowest and highest level of COR transcripts. The predominant
alkaloid of roots was thebaine and leaves had the lowest amount of thebaine. Surprisingly, although
morphine and codeine were not detected in the roots, while, capsules had the highest amount of the
metabolites. Despite of coordination between alkaloids rates in different parts of plants, coordinate
regulation among transcript levels and morphinan alkaloids rates were not observed. Although, capsules
had the maximum levels of codeine and morphine, the levels of transcripts encoded biosynthetic enzymes
which convert thebaine into codeine and morphine were not at maximum levels. Therefore presumably
molecular, biochemical and cellular factors other than the transcript level affect the accumulation of
metabolites in specific tissues.
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