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Abstract

چکیده

Salinity is one the major problems for production and
increasing the area under cultivation around the world
and Iran. Understanding of defense mechanisms and
genes involved could improve tolerance to different
stresses in crops by using some methods such as
genetic manipulation. Regulation in the gene
transcription phase is one the most methods to control
stress in plants. Transcription factors thought binding
with transcription elements in DNA promoters regulate
genes expression which plays a key role in tolerance to
salinity stress in plants. An experiment was conducted
to evaluate four genes expression of transcription
factors of MYB (MYB14 and MYB112) and WRKY
(WRKY53 and WRKY70) in leaf and root tissue of
Yazdi genotype (tolerant genotype to salinity) and
Diabloverde (sensitive genotype to salinity) under
salinity stress. The selection of these genes was based
on the statistical analysis of the microarray data that
was related to a study on the effect of salinity stress on
Medicago truncatula. Short-term salinity stress caused
a significant variation in the expression of these genes
in leaf and root tissues of Yazdi and Diabloverde
genotypes. Real-Time PCR analysis revealed that
higher expression of transcription factors (MYB112
and MYB14) associated with more tolerance to salinity
stress. This finding could be assisted plant breeders to
apply these transcriptional factors to choose tolerant
genotypes to salinity in alfalfa.
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یکی از عمدهترین مشکالت در تولید و گسترش سطح کشت یونجه در
 در گیاهان شناخت کامل مکانیسمهای. شوری است،جهان و از جمله ایران
تحمل و ژنهای درگیر در شرایط تنش میتواند باعث بهبود تحمل
تنشهای مختلف در گیاهان زراعی با استفاده از روشهایی چون دستکاری
 تنظیم در، یکی از مهمترین روشهای کنترل تنش در گیاهان.ژنتیکی شود
 عوامل رونویسی از طریق اتصال به عناصر.مرحله رونویسی ژنهاست
 میزان بیان بسیاری از ژنها را تنظیم میکنند وDNA رونویسی در پروموتور
 در این.بنابراین اهمیت بسزایی در تحمل تنش شوری در گیاهان دارا میباشند
 وMYB112( MYB  ژن از عوامل رونویسی4 پژوهش میزان بیان
) تحت تنشWRKY70  وWRKY53( WRKY ) وMYB14
شوری در بافت برگ و ریشه ژنوتیپ یزدی (به عنوان ژنوتیپ متحمل
شوری) و ژنوتیپ دیابلورده (به عنوان ژنوتیپ حساس شوری) مورد مطالعه
 انتخاب ژنهای مذکور بر اساس تجزیه آماری دادههای ریزآرایه.قرار گرفت
Medicago ( یک مطالعه مربوط به تأثیر تنش شوری بر گیاه یونجه یکساله
 تنش شوری کوتاه مدت باعث ایچاد تنوع قابل مالحظه در.) بودtruncatula
.بیان ژنهای مذکور در بافت برگ و ریشه دو ژنوتیپ یزدی و دیابلورده گردید
 در زمان واقعی) مشخص شد که بیان باالترPCR( qRT-PCR با کمک آنالیز
 تحمل بیشتر به تنش شوری راMYB14  وMYB112 فاکتورهای رونویسی
 این یافته میتواند بهنژادگران نبات را برای استفاده از این.بههمراه داشته است
عوامل رونویسی جهت انتخاب ژنوتیپهای متحمل به نمک در یونجههای
.زراعی یاری نماید
. یونجه،WRKY ،MYB ، شوری،qRT-PCR :واژههای کلیدی

 احمدعلی شوشی دزفولی:* نويسنده مسئول
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مقدمه
يونجه با نام علمی ( )Medicago sativa L.از
مهمترين گیاهان علوفهای است که از قابلیت
محصولدهی بااليی در دامنه وسیعی از شرايط
اقلیمی برخوردار میباشد ( Heidari Sharif Abad,
 .)2001بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی
متوسط سطح زير کشت يونجه در ايران در سال
زراعی  650 ،94-95هزار هکتار و در طی ده سال
منتهی به سال  ،1383حدود  600هزار هکتار (مقام
هشتم جهانی) بوده است ( Motahari et al.,
 .)2005ايران بعد از چین ،هند و پاکستان بیشترين
اراضی شور را در سطح جهانی داراست ( Kafi et
 .)al., 2010يونجه از نظر مقاومت به شوری در
گروه گیاهان نیمه متحمل قرار دارد ،بهطوریکه
شوری بیش از دو دسیزيمنس بر متر موجب کاهش
رشد و عملکرد آن میگردد (.)Noble et al., 1984
يکی از عوامل مؤثر در کاهش تولید يونجه ،شوری
منابع آب و خاک میباشد که بر کمیت و کیفیت
علوفه اثر میگذارد ( .)Yarnia et al., 2001لذا با
توجه به سطح باالی اراضی شور در ايران ،يکی از
مهمترين عوامل توسعه کشت يونجه در ايران ،امکان
کشت همراه با تولید محصول مناسب در مناطق شور
میباشد .نشان داده شدهاست که گیاهان پس از بروز
تنش ،در سطح مولکولی سیستم عالمتدهنده ،موجب
القای ژنهای مشخصی در مقابل آثار زيانآور تنشهای
محیطی میشود که محصوالت برخی از اين ژنها در
حفاظت از گیاه شرکت کرده و موجب حفظ ساختار
سلولی میشوند (.)Bartels and Sunkars, 2005
شناخت کامل مکانیسمهای تحمل و چگونگی
عملکرد ژنهای درگیر در شرايط تنش میتواند باعث
بهبود تحمل به تنشهای مختلف در گیاهان زراعی
با استفاده از روشهايی چون دستکاری ژنتیکی شود
( .)Li et al., 2005امروزه چندين روش جهت
بررسی تغییرات بیان ژن در گیاهان ارائه شده است
که يکی از مفیدترين اين روشها برای مطالعه

مکانیسمهای پاسخ به تنشهای غیر زيستی ،بررسی
میزان بیان ژنها با استفاده از تکنیک ريزآرايه
( )Microarrayمیباشد .براساس مطالعات ريزآرايه
مشخص گرديده است که ژنهای پاسخدهنده به
تنشهای زيستی و غیر زيستی به سه شکل به اين
تنشها عکس العمل نشان میدهند .در نوع اول ژنها
بصورت پروتئینهای کارکردی عمل میکنند مانند
پروتئینهای انتقال دهنده آب و پروتئینهای انتقال
دهنده در غشاء سلولی و نوع دوم پروتئینهايی هستند
که نقش انتقال دهنده سیگنال را به عهده داشته و نوع
سوم نقش تنظیمی در بیان ژنها را دارا میباشند مانند
فاکتورهای رونويسی و کینازها ( Chinnusamy et
 .)al., 2005فاکتورهای رونويسی از طريق اتصال به
به عناصر رونويسی در پروموتور  DNAمیزان بیان
بسیاری از ژنها را تنظیم میکنند و بنابراين دارای
اهمیت زيادی در مبحث انتقال ژن برای اصالح گیاهان
جهت تحمل تنش شوری میباشند ( Yamaguchi
.)and Shinozaki, 2005
يکی از مهمترين روشهای کنترل تنش در
گیاهان تنظیم در مرحله رونويسی ژنهاست ( Wang
 .)et al., 2003در ژنومهای گیاهی توالیهای زيادی
به عنوان فاکتورهای رونويسی وجود دارند .در گیاه
آرابیدوپسیس ژنهای فاکتورهای رونويسی در حدود
 6درصد از کل ژنوم (بیش از  1500ژن) میباشد
( .)Riechmann et al., 2000بین کلیه فاکتورهای
رونويسی بعضی از آنها مانند خانوادههای
ژنی AP2/EREBP (Apetala2/ Ethylene
)،Response Element Binding Protein
.bZIP/HD-ZIP (basic leucine ZIPper/
)MYB ،HomeoDomain-leucine ZIPper
)HSF (Heat Shock ،(MYeloBlastosis
) Factorو  WRKYدر پاسخ به تنش نقش دارند
( .)Jiang and Deyholos, 2006آزمايشهای
متعددی در خصوص بررسی و شناخت سازوکار پاسخ
و تحمل به عوامل نامساعد محیطی از طريق تجزيه

شوشی دزفولی و کالنتر احمدی :بررسی الگوی بیان ژنهای عوامل رونويسی ( MYBو  )WRKYتحت تنش شوری ...

الگوی بیان ژنهای مختلف و از جمله عوامل
تنظیمگر انجام گرفته است که از آن جمله میتوان به
بررسی تغییر الگوی بیان ژنها در مقیاس وسیع در
شرايط تنش شوری ( )Kawaura et al., 2008و
مطالعه تفاوت پاسخ ژنوتیپهای متحمل و حساس به
تنش غیر زنده مثل شوری ( Mott and Wang,
 )2007اشاره نمود .يکی از خانوادههای فاکتورهای
رونويسی ،خانواده  )Myeloblastosis( MYBاست
که که دارای يک دمین يا حوزه (در ساختمان سوم
پروتئینها ،نواحی از پلی پپتیدها و با عملکردی خاص
را که میتوانند به طور مستقل تا گردند و با قطعه
مشخصی از  DNAارتباط داشته باشند را domain
میگويند) محافظتشده متصلشونده به DNA
میباشد MYB .ها يکی از بزرگترين خانوادههای ژنی
در گیاهان هستند که دارای يک تا سه تکرار محافظت
شده ( R2 ،R1و  )R3در دمین متصل شونده به
 DNAبوده و اغلب با فاکتورهای رونويسی bHLH
همکاری میکنند (.)Ramsay and Glover, 2005
اين تکرارهای محافظتشده تشکیل يک ساختار مارپیچ
دور مارپیج میدهند که شامل  51الی  53اسید آمینه
میباشد (.)Stracke et al., 2001
گیاهان حاوی طیف وسیعی از ژنهای MYB
میباشند که تنوع بسیار بااليی در ساختمان و
عملکرد دارند بهطوریکه خانواده ژنی  MYBيکی از
بزرگترين فاکتورهای رونويسی در گیاهان است و
بهعنوان ابر خانواده ژنی در نظر گرفته میشوند ( Du
 .)et al., 2009بهطور کلی  MYBها در مسیرهای
بیوسنتزی ثانويه ،کنترل مرفولوژی سلول ،تقسیم
سلول ،دخالت در بیماریها يا مقاومت به آن و پاسخ
به استرسهای بیرونی دخالت دارند ( Du et al.,
 .)2009بسیاری از ژنهای  R1R2-MYBدر تنظیم
پاسخ به استرسهای محیطی نظیر سرما ،خشکی و
شوری نقش دارند که احتماالً از طريق تغییر
هورمونی اکسین و ابسزيک اسید انجام میشود
( .)Jianga et al., 2009در سالهای اخیر ژنهای
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 MYBکه تنظیمکننده فالونوئیدها هستند بهصورت
وسیعی در گیاهان مختلف مورد شناسايی قرار
گرفتهاند .يکی از مهمترين مشتقات فالونوئیدها،
آنتوسیانینها هستند که از ويژگیهای مهم آنها،
فعالیت آنتیاکسیدانی میباشد ( Lin-Wa et al.,
 .)2010مطالعات زيادی نقش مهم عوامل رونويسی
 MYBرا در تحمل تنشهای غیر زيستی نشان داده
است .در گیاه آرابیدوپسیس فاکتور رونويسی
 AtMYB73از طريق افزايش بیان ژنهای SOS1
و  SOS3باعث افزايش تحمل به شوری شده است
( .)Kim et al., 2013همانند گیاه آرابیدوپسیس در
گیاهان تراريخته سويا نیز افزايش بیان  AtMYB44از
طريق تنظیم اسید آبسیزيک و در نتیجه بسته شدن
روزنهها ،تحمل به شوری را در سويا افزايش داده است
( .)Seo et al., 2012افزايش بیان فاکتور رونويسی
 OsMYB3R-2و  OsMYB2در برنج تراريخته
تحمل به شوری ،خشکی و يخزدگی گیاه را افزايش
داده و حساسیت به آبسیزيک اسید را کاهش داده است
(.)Dai et al., 2007; Yang et al., 2012
 Postnikovaو همکاران ( )2013با بررسی اثر
تنش شوری بر دو ژنوتیپ يونجه AZGERM
( SALT-IIمتحمل به شوری) و AZ-88NDC
(حساس به شوری) ،در واريته متحمل به شوری10 ،
نوع فاکتوررونويسی  MYBکه در تنش شوری
تفاوت میزان بیان نسبت به شاهد داشتند ،شناسايی
کردند از بین اين  10فاکتور رونويسی  4نوع افزايش
بیان و  6نوع کاهش بیان نشان دادند.
يکی ديگر از خانوادههای فاکتورهای رونويسی،
خانواده  WRKYاست .اين خانواده جزء  10خانواده
بزرگ ژنی در گیاهان عالی میباشند و مانند ديگر
خانوادههای ژنی گیاهی ،طی تکامل گیاهان گسترش
يافتهاند .اولین گزارشها از نقش مهم اين فاکتورها،
در زمینه تنظیم پاسخ گیاهان به پاتوژنها بود.
پژوهشهای بعدی ديگر نقشهای تنظیمی اين
فاکتورهای رونويسی را در رويش دانه ،تکوين دانه،
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پیری ،پاسخ به تنشهای غیرزيستی نیز نشان دادند
( .)Rushton et al., 2010نقش تنظیمی بعضی از
فاکتورهای رونويسی  WRKYدر تحمل گیاهان به
شوری مشخص گرديده است .در گیاهان تراريخته
آرابیدوپسیس افزايش بیان ژنهای  TaWRKY2و
 TaWRKY19باعث تحمل به شوری شده است
( .)Nie et al., 2012عالوه بر اين در گیاه
آرابیدوپسیس نقش مهم عوامل رونويسی
 WRKY25و  WRKY33در تحمل تنشهای
گرما و شوری گزارش شده است ( Jiang and
 .)Deyholos, 2009در گیاه تنباکو نیز افزايش بیان
 TaWRKY10باعث باال رفتن تحمل گیاه به
تنشهای خشکی و شوری از طريق تنظیم فشار
اسمزی و حذف گونههای فعال اکسیژن گرديده است
(.)Wang et al., 2013
در چند سال اخیر يونجه يکساله Medicago
 truncatulaبه عنوان يک گیاه مدل بسیار مطلوب
برای مطالعات ژنتیکی به دلیل ژنوم کوچک (Mbp
 )500و ديپلوئید ،خودباروری گیاه ،سیکل زندگی
کوتاه و همچنین بررسیهای وسیع ژنتیکی ،مورد
توجه محققین بوده است .خصوصیات ذکر شده باعث
شده که اين گیاه به عنوان يک گیاه مناسب برای
تشخیص ژنهای متحمل به تنشهای غیر زنده و
بهنژادی برای اين ژنها مورد استفاده قرار گیرد
( .)Cook, 1999مطالعات زياد مولکولی در اين گیاه
مدل باعث شده حجم عظیمی از دادههای مرتبط با
توالی يابی ژنومی و آنالیز بیان ژن از آن در پايگاههای
داده فراهم شده باشد (.)Young et al., 2005
علیرغم وجود اطالعات زياد در زمینه تأثیر شوری
بر الگوی ترانسکريپتوم يونجه ،M. truncatula
گزارشات اندکی در زمینه فوق در گونههای زراعی
تتراپلوئید يونجه چند ساله (مخصوصاً در اکوتیپهای
ايرانی) که اهمیت زيادی در تولید علوفه با کیفیت
دارند ،وجود دارد .لذا اين مطالعه با هدف برررسی
الگوی بیان ژنهای عوامل رونويسی MYB

( MYB112و  )MYB14و
( WRKY53و  )WRKY70تحت تنش شوری در
مرحله گیاهچهای يونجه زراعی با استفاده از PCR
در زمان واقعی انجام شده است.
WRKY

مواد و روشها
مواد ژنتیکی

اين پژوهش طی سالهای  1394تا  1395در
آزمايشگاه و گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات
کشاورزی صفیآباد دزفول و آزمايشگاه مرکزی و
بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خوزستان انجام گرفت .در اين مطالعه ژنوتیپ يزدی
به عنوان ژنوتیپ متحمل به شوری و ديابلورده به
عنوان ژنوتیپ حساس به شوری کشت گرديدند.
انتخاب مواد ژنتیکی بر اساس نتايج بهدست آمده از
دو تحقیق مقدماتی مربوط به تأثیر تنش شوری بر
روی صفات مورفولوژيکی در  20اکوتیپ يونجه
( Shoushi Dezfuli et al., 2016; Shoushi
 )Dezfuli et al., 2017aو همچنین يک پژوهش
ديگر در مورد بررسی فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی
تنش شوری در يونجه بر پنج اکوتیپ يونجه استوار
بود (.)Shoushi Dezfuli et al., 2017b
روش اجرای آزمایش

به منظور اجرای آزمايش ،در ابتدا بذور ضدعفونی
شده و برای جوانهزنی بهمدت  2روز در شرايط
تاريکی در ژرمیناتور و در درون پتری ديش جوانهدار
شدند ،سپس بذور يکنواخت جوانهدار شده در
گلدانهای پالستیکی با قطر  20و ارتفاع 25
سانتیمتر حاوی کوکوپیت ،پراليت و شن به نسبت
 2:3:3در عمق يک سانتیمتری کشت گرديدند .تعداد
بوته در هر گلدان که همان کرت آزمايشی است 15
عدد بود (.)Scasta et al., 2012
به منظور استقرار کامل گیاهچهها در  30روز اول
بعد از کاشت تمام گلدانها با محلول هوگلند  1/4قدرت
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تغذيه گرديدند .بعد از استقرار و رشد گیاهچه در روز
سیويکم بعد از کاشت ،تنش  180میلیموالر نمک
اعمال شد و بعد از  24ساعت نمونهبرداری انجام گرفت
( .)Li et al., 2011برای اعمال سطح بدون تنش
شوری از محلول هوگلند بدون نمک ( )NaClو برای
تنش شوری از محلول هوگلند حاوی  180میلی موالر
نمک استفاده شد .در طی دوره آزمايش ،دما در محدوده
 22تا  30درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی  70درصد،
شدت نور طبیعی و طول روز  16ساعت بود.
مطالعات بیوانفورماتیکی

در پژوهش حاضر بیان  4ژن از عوامل رونويسی
 MYBو  WRKYدر ارتباط با تنش شوری در يونجه
زراعی مورد مطالعه قرار گرفتند .جهت دستیابی به توالی
 mRNAای ژنهای مورد نظر ،دادههای ريزآرايه
يونجه مدل  M. truncatula CV.A17تحت تنش
شوری و بدون تنش شوری (شاهد) با شماره GSE
 13921و  GSE 14029موجود در پايگاه اطالعاتی
 NCBIگردآوری و ذخیره شد.
اين دادهها ،سری داده ريزآرايه مربوط به بروز ژن
گیاهچههای  M. truncatulaتحت شرايط تنش
شوری  180میلی موالر از  NaClو شرايط کنترل آن
بود که توسط  Liو همکاران ( )2009تهیه شده است.
برای انجام آنالیز دادههای ريزآرايه و يافتن
ژنهای جديد مؤثر در تنش شوری در يونجه
 CV.A17ابتدا دادههای خام ريزآرايه با استفاده از
نرم افزار  Expression Consoleو با روش RMA
نرمال شده و سپس به کمک نرمافزار Flexy Array
ژنهای دارای افزايش بیان مشخص شدند.
در اين مطالعه ژنهايی به عنوان ژنهای دارای
افزايش بیان انتخاب شدند که نسبت به شرايط کنترل،
بیان آنها  2برابر و دارای  pvalue<0.05بودند .برای
شناسايی و دستیابی به توالی  mRNAای ژنهای
مذکور و نیز مشخصات عملکردی از اطالعات موجود
در پايگاه (www.Plexdb.org) Plant Expression
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 Databaseاستفاده شد .بر اين اساس توالی mRNA

ای مربوط به ( Mtr.5010.1.S_s1_atارتولوگ ژن
 AtMYB112در آرابیدوپسیس) و همچنین توالی
 mRNAای ژن ( Mtr.37886.1.S_atارتولوگ ژن
 AtMYB14در آرابیدوپسیس) به عنوان رونوشتهای
کانديد از خانواده  MYBانتخاب شدند .بهطور مشابهی
توالی  mRNAای ( Mtr.11349.1.S1_atارتولوگ
ژن  AtWRKY53در آرابیدوپسیس) و توالی
 mRNAای ( Mtr.23616.1.S1_atارتولوگ
ژن  AtWRKY70در آرابیدوپسیس) بهعنوان
رونوشتهای کانديد از خانواده  WRKYانتخاب شدند.
توالی بدست آمده از پايگاه مذکور با فرمت FASTA
در پايگاه  NCBIدر مقابل ژنوم M. truncatula
بالست گرديد تا طراحی آغازگر براساس آن صورت
گیرد.
نمونه برداری جهت استخراج RNA

جهت مطالعات مولکولی ،نمونهبرداری از برگ و
ريشه هر دو ژنوتیپ يونجه يزدی (متحمل به شوری)
و يونجه ديابلورده (حساس به شوری) انجام گرفت .از
هر ژنوتیپ دو نمونه سه گرمی بالک (مخلوط) از
ريشه وبرگ (شامل  10بوته) تهیه شد .نمونهها ابتدا
درپوشش فويل آلومینیوم در پاکت حاوی نیترژون
مايع قرار داده شده و سريعاً به ظرف حاوی نیتروژن
مايع انتقال داده شدند .الزم به ذکر است که برای
نمونه برداری ريشه ،ريشهها بالفاصله با آب مقطر و
سپس آب تیمار شده با  ،DEPCشستشو داده شدند.
بعد از اتمام نمونه برداری ،کلیه نمونهها به فريزری با
دمای  -80درجه سانتیگراد انتقال داده شدند.
استخراج کل محتوای RNA
استخراج  RNAبوسیله کیت RibospinTM Plant

ساخت شرکت  GeneAllکره جنوبی طبق پروتکل
شرکت انجام شد .به منظور حذف احتمالی آلودگی
 DNAژنومی از نمونههای استخراجی  ،RNAنمونهها
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با آنزيم  DnaseІتیمار شدند .کمیت و خلوص RNA

استخراج شده با استفاده از دستگاه نانودراپ مدل
.Thermo Scientific, Nanodrop, 2000C,
 USAتعیین شد و جهت تعیین کیفیت نمونههای
 RNAاز الکتروفورز نمونهها روی ژل آگاروز  1درصد
در بافر  1X MOPSاستفاده شد (شکل .)1
سنتر cDNA
رشته اول  cDNAبا استفاده از کیت -STEP RT-2

( PCRساخت شرکت ( )VIVANTISو طبق
دستورالعمل اين شرکت و با استفاده از آنزيم ترانس
کريپتاز معکوس انجام شد.
طراحی آغازگرها

پس از استخراج توالی ژنهای عوامل رونويسی
 MYB112( MYBو  )MYB14و WRKY
( WRKY53و  ،)WRKY70با استفاده از برنامه
 Primer Questموجود در سايت IDT
( )Integrated DNA Technologiesآغازگرهای

ژنهای مورد نظر طراحی گرديدند .جهت حصول
اطمینان از اينکه آغازگرهای طراحی شده فقط به ژن
مد نظر اتصال میيابند و اختصاصی آن هستند ،آنالیز
 BlastNدر سايت  NCBIبر روی آغازگرهای
طراحی شده انجام گرفت و سپس جهت سنتز به
شرکت سیناکلون (ايران-کرج) ارسال گرديد.
سعی شد در طراحی آغازگرها طول آغازگر (100
الی  ،)bp130درصد  40( GCتا  60درصد) ،مکمل
بودن آغازگرها با هم و همچنین احتمال تشکیل حلقه
مورد توجه قرار گیرد .الزم به ذکر است که از ژن
اکتین که معموالً دارای بیان نسبتاً ثابتی در بافتهای
برگ و ريشه ،در شرايط کنترل و تنش است ،به
عنوان ژن کنترل داخلی در واکنش qRT-PCR
استفاده شد .اين ژن در هر دو شرايط کنترل و تنش
دارای بیان يکسان بوده و برای نرمال کردن میزان
بیان ژنهای مورد مطالعه استفاده شد .توالی
آغازگرهای رفت و برگشت در اين پژوهش ،جهت
تکثیر ژنهای مربوط به عوامل رونويسی مورد نظر،
در جدول  1نشان داده شده است.

28S

C

B

A

18 S

شکل  .1اطمینان از کیفیت  RNAو مشاهده باندهای مربوط به  RNAريبوزومی  28Sو  18Sاستخراج شده از گیاه يونجه.
 :Aچاهکهای شماره  1تا  6بترتیب شامل نمونههای اول ريشه ژنوتیپ يزدی ،ريشه ژنوتیپ يزدی تحت تنش شوری ،برگ
ژنوتیپ يزدی ،برگ ژنوتیپ يزدی تحت تنش شوری ،ريشه ژنوتیپ ديابلورده و ريشه ژنوتیپ ديابلورده تحت تنش شوری:B .
چاهکهای شماره  7و  8بترتیب نمونههای اول برگ ژنوتیپ ديابلورده ،برگ ژنوتیپ ديابلورده تحت تنش شوری و
چاهکهای شماره  9تا  13بترتیب نمونههای دوم ريشه ژنوتیپ يزدی ،ريشه ژنوتیپ يزدی تحت تنش شوری ،برگ ژنوتیپ
يزدی ،برگ ژنوتیپ يزدی تحت تنش شوری و ريشه ژنوتیپ ديابلورده  :Cچاهکهای شماره  14تا  16بترتیب شامل
نمونههای دوم ريشه ژنوتیپ ديابلورده تحت تنش شوری ،برگ ژنوتیپ ديابلورده و برگ ژنوتیپ ديابلورده تحت تنش شوری.
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جدول  .1توالی آغازگرهای استفاده شده برای ژنهای عوامل رونويسی ،WRKY70-1 ،MYB14 ،MYB112
 WRKY53و ژن خانه دار اکتین
طول قطعه مورد انتظار (جفت باز)
)Product size (bp

125
116
123
107
116

توالی ('(5'-3
)'sequence (5'-3
CTTGACCTCCACTCTCGCTG
GCATCCAAACGTGACGCAAT
CCGAGTTACCTGGAAGAACAG
TCTCCCTTGTGTGGATTTGG
GACAACTCTTTCCCAACACC
AGTGAGTCCAGAGAGGTAATC
AGACATCCTTGGAGCCATGC
GGACCAACCACATTGGAAGC
GGATCTTGCTGGTCGTGATCT
CTGGTGGAGCCACAACCTTA

واکنش Real Time PCR

به منظور تأيید ژنهای انتخاب شده ،به عنوان ژنهای
کانديد برای تحمل به تنش شوری در يونجه از واکنش
 PCRدر زمان واقعی ( )Real-Time PCRاستفاده
گرديد .واکنش  PCRدر زمان واقعی با استفاده از
محلول مادری ساخت شرکت تاکارا حاوی SYBR
 Greenو آغازگر اختصاصی طراحی شده برای هر ژن
صورت گرفت .واکنش برای هر نمونه در سه تکرار
بیولوژيکی و دو تکرار تکنیکی انجام شد .برای واکنش
 Real-Time PCRاز دستگاه Time PCR System
 One Plus Real Step ABIاستفاده شد .به منظور
اطمینان از تکثیر اختصاصی ژنهای عوامل رونويسی
نمودار منحنی ذوب در دماهای مختلف برای همه
ژنهای عوامل رونويسی مورد مطالعه بهدست آمد
(شکل .)2
آنالیز آماری

برای آنالیز نتايج  Real time PCRجهت بررسی
اختالفات معنی دار مربوط به میزان بیان ژن هر
ژنوتیپ (در حالت بدون تنش با حالت تحت تنش
شوری) از آزمون آماری  Boot strapاستفاده شد
بدينصورت که در ابتدا چرخه آستانه برای نمونههای
مختلف با استفاده از ژن مرجع (در اين پژوهش

آغازگر

ژن

primer
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R

Gene
MYB112
MYB14
WRKY70-1
WRKY53
Actine

اکتین) ،نرمال سازی شد و سپس تفاوت نسبی در
میزان بیان ژنهای هدف با استفاده از برآورد ،2-ΔΔCt
شرح داده شده توسط Schmittgen and Livak
( )2008و با کمک نرمافزار ® RESTتهیهشده
توسط  )2001( Pfafflبه شرح ذيل محاسبه و نهايتاً
مقادير تفاوت در تغییرات چرخه آستانه مالک مقايسه
ژنوتیپها قرار گرفت.
ΔΔCt =A - B
=A

(ژن خانگی تحت شرايط تنش  - Ctژن مورد نظر
تحت شرايط تنش )Ct
=B

(ژن خانگی تحت شرايط کنترل  - Ctژن مورد نظر
تحت شرايط کنترل (Ct
نتایج و بحث
بیان ژنهای فاکتورهای رونویسی خانواده MYB
( MYB14و )MYB112

نتايج حاصل از  qRT-PCRجهت بررسی بیان
ژنهای  MYB112و  MYB14به صورت نموداری
به ترتیب در اشکال شماره  3و  4نشان داده شده
است .مشاهده نمودارهای مذکور بیانگر تنوع ،برای
بیان ژنهای مذکور تحت تنش شوری بود.
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WRKY7
0

A

MYB1
4

B
MYB112

شکل  .2نمودار مرحله ذوب ژن های عوامل رونويسی مورد مطالعه در يونجه زراعی ،وجود يک تک قله با دمای ذوب
مشخص بیانگر عدم وجود تکثیر غیر اختصاصی ژن مد نظر میباشد  :Aنمودار مرحله ذوب ژنهای عوامل رونويسی
 MYB14و  WRKY70بهصورت همزمان  :Bنمودار مرحله ذوب ژن عامل رونويسی .MYB112

نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بیان
ژن  MYB112فقط در ژنوتیپ متحمل يزدی در اثر
تنش شوری افزايش معنی داری در بافتهای ريشه و
برگ يافته است ولی در ژنوتیپ حساس ديابلورده در
هر دو بافت مذکور تفاوت معنی داری نسبت به
شرايط بدون تنش نداشته است .در موجودات
يوکاريوت ،شمار زيادی از پروتئینهای خانواده
فاکتورهای رونويسی  MYBوجود دارد که نقش
مهمی در کنترل شبکههای تنظیمی جهت پاسخ به
تنشهای زنده و غیر زنده ايفا میکنند ( Dubos et

 .)al., 2010تجزيه و تحلیل فیلوژنیک فاکتورهای
رونويسی  MYBدر آرابیدوپسیس نشان میدهد که
 MYB112در گروه  R2R3-MYBقرار میگیرد.
 R2R3-MYBبزرگترين و از لحاظ عملکردی
متنوعترين زيرخانواده  MYBاست و نقشهای
مهمی را در تنظیم بیوسنتز آنتوسیانین ،تشکیل شکل
و ساختار سلولی بافتهای مختلف گیاهی و پاسخ به
سیگنال جیبرلیک اسید بازی میکند ( Rahaei et
 .)al., 2011ژنهايی از اين زيرگروه نیز ،در پاسخ به
تنش کم آبی ،شوری و اسید سالیسیلیک (مرتبط با
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بیماری زايی) در آرابیدوپسیس شناسايی شدهاند و
اغلب جز ژنهای تنظیمگر مثبت رونويسی محسوب
میشوند ( Li .)Paz-Ares et al., 1987و همکاران
( )2011و  Mokhtariو همکاران ( )2017نیز
افزايش بیان  MYB112را در ريشه يونجه يکساله
(در مرحله گیاهچهای) ،تحت تنش شوری گزارش
کردند .در بافت برگ ژنوتیپ يزدی میزان افزايش
بیان نسبت به گیاهان متناظر در شرايط عدم تنش،
 31/14برابر بود در حالیکه اين میزان در ريشه
همین ژنوتیپ  19/11برابر برآورد گرديد (شکل .)3
نتیجه مذکور با توجه به نقش  MYB112در تنظیم
تجمع آنتوسیانین و همچنین وجود اين رنگدانه در
برگ بدست آمده است ( Lotkowska et al.,
 .)2015در گیاه آرابیدوپسیس نیز گزارش شده است
که  MYB112به عنوان يک فاکتور رونويسی تنظیم
کننده تجمع آنتوسیانین میباشد .اين فاکتور رونويسی
از طريق تنظیم تجمع آنتوسیانین نقش مهمی در
تنشهای غیر زنده ازجمله شوری ،خشکی و نورشديد
ايفا میکند .همچنین مشخص گرديده است که
 MYB112از طريق اتصال به پروموتر  MYYB7و
 MYB32باعث افزايش بیان ژنهای مذکور گرديده
است (.)Lotkowska et al., 2015
در شرايط تنش ،بیان ژن  MYB14نیز در بافت
ريشه و برگ هر دو ژنوتیپ يزدی (متحمل) و
ديابلورده (حساس) تغییر معنی داری نشان داد .بر
خالف ژن  MYB112میزان افزايش بیان در بافت
ريشه بیشتر از برگ بود .عالوه بر اين مقدار افزايش
بیان ژن فاکتور رونويسی مذکور ،در اثر تنش شوری
در ژنوتیپ يزدی در هر دو بافت برگ و ريشه بیشتر
از ژنوتیپ حساس به شوری ديابلورده بود (شکل .)4
طبق شکل  4افزايش بیان ژن  MYB14بر اثر
تنش در بافت برگ ژنوتیپ يزدی نسبت به گیاهان
متناظر در شرايط عدم تنش 6/05 ،برابر بود در
حالیکه اين میزان برای ژنوتیپ ديابلورده  3/39برابر
بود .برای فاکتور رونويسی مذکور در بافت ريشه
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روندی مشابه بافت برگ ،وجود داشت .بیان اين ژن
در شرايط تنش ،در بافت ريشه به مقدار  25/84برابر
در ژنوتیپ يزدی و  6/16برابر در ژنوتیپ ديابلورده
نسبت به شاهد افزايش يافت .به نظر میرسد در
صورت بهدست آمدن نتايج مشابه در ساير ارقام
يونجههای زراعی توسط ديگر محققین ،فاکتور
رونويسی  MYB14میتواند بهعنوان کانديد مناسبی
برای انتخاب ژنوتیپهای متحمل در يونجه ،مدنظر
بهنژادگران نبات قرار گیرد .تجزيه و تحلیل فیلوژنیک
از فاکتورهای رونويسی  MYBدر آرابیدوپسیس
نشان میدهد که همانند  MYB112فاکتور
رونويسی  MYB14در گروه  R2R3-MYBقرار
میگیرد ( Chen .)Rahaei et al., 2011و
همکاران ( )2013نشان دادند که  AtMYB14نقش
مهمی در مسیر پیامرسانی برای تحمل تنش سرما
ايفا میکند .اين محققان گزارش کردند که
 AtMYB14از طريق تأثیر بر بیان ژنهای
فاکتورهای رونويسی  ،CBFدر تحمل تنش سرما و
يخ زدگی در گیاهان نقش بسزايی دارد .در انگور
فاکتورهای رونويسی  ،MYBمسیر بیوسنتز ترکیبات
شیمیايی کريستالی ( )stibleneرا تنظیم میکنند .در
اين گیاه  MYB14و  MYB15از طريق فعال
کردن پروموتورهای ژنهای Stilbene ( STS
 )synthasesباعث افزايش بیان ژنهای مذکور
( )STSمیشوند ( .)Holl et al., 2013افزايش بیان
 STSدر گیاهان باعث تجمع ترکیبات شیمیايی
کريستالی گلیکوسیالت میگردد Duan .و همکاران
( )2016دريافتند که آنزيم بیوسنتز کننده ترکیبات
شیمیايی کريستالی ( )Stilbene synthaseيک
آنزيم کلیدی جهت تولید فیتوآلکسین رسوراترول
( )phytoalexin resveratrolاست که نقش مهمی
در پاسخ به اشکال مختلف تنش ايفا میکند.
مشخص شده است که بیان بیشتر فاکتور رونويسی
 MYB14باعث افزايش آنزيم Stilbene synthase
میگردد.
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شکل  .3تأثیر شوری بر میزان رونويسی ژن  MYB112در بافت برگ و ريشه دو ژنوتیپ يزدی (متحمل به شوری) و
ديابلوورده (حساس به شوری)( .عالئم ** و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال يک درصد و و عدم معنیدار).

شکل  .4تأثیر شوری بر میزان رونويسی ژن  MYB14در بافت برگ و ريشه دو ژنوتیپ يزدی (متحمل به شوری) و
ديابلوورده (حساس به شوری)( .عالئم ** * ،به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد).
تأثیر تنش شوری بر الگوی بیان ژنهای
فاکتورهای رونویسی خانواده WRKY

در اين پژوهش از خانواده  ،WRKYدو فاکتور
رونويسی  WRKY53و  WRKY70مورد بررسی
قرار گرفت .برای فاکتور رونويسی PCR ،WRKY53
با استفاده از آغازگرهای طراحی شده منجر به تکثیر ژن
مذکور نگرديد .به منظور حل مشکل ،دامنه دماهای

آنیلینگ  PCRافزايش داده شد ،ولی مجدداً باندی بر
روی ژل آگاروز ديده نشد .عالوه بر بررسی دمای
متفاوت آنیلینگ ،برای تکثیر ژن اين فاکتور رونويسی
طراحی دوباره آغازگر صورت گرفت .ولی باز هم منجر
به تکثیر ژن نگرديد و مشخص گرديد که توالی ژن
مذکور در يونجه زراعی وجود ندارد (الزم به ذکر
است که توالی ژن  WRKY53از گیاه يونجه

شوشی دزفولی و کالنتر احمدی :بررسی الگوی بیان ژنهای عوامل رونويسی ( MYBو  )WRKYتحت تنش شوری ...

 M. truncatulaبهدست آمده بود) Postnikova .و
همکاران ( )2013با آنالیز ترانسکريپتوم ريشه دو
ژنوتیپ يونجه زراعی تتراپلوئید AZGERM SALT-
( IIمتحمل به شوری) و ( AZ-88NDCحساس به
شوری) تحت تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-
 ،seqخصوصیات ( )annotationحدود  75درصد از
ژنها را شناسايی کردند .خصوصیات  90درصد از
ژنهای مذکور با استفاده از گیاه مدل M. truncatula
مشخص گرديد ولی  10درصد باقی مانده ژنها در گیاه
يونجه  M. truncatulaوجود نداشت و با استفاده از
ژنوم گیاهان ديگر شناسايی شد.
الگوی بیان ژن  WRKY70در برگ و ريشه
ژنوتیپ يونجه يزدی (متحمل به شوری) و ديابلورده
(حساس به شوری) در شکل  5نشان داده شدهاست.
طبق شکل مذکور تنش شوری باعث افزايش بیان
معنی دار در بافت ريشه هر دو ژنوتیپ متحمل
(يزدی) و حساس (ديابلورده) گرديد ولی در بافت
برگ فقط افزايش بیان معنیدار در ژنوتیپ حساس
ديابلورده مشاهده گرديد .برخالف ديگر ژنهای مورد
مطالعه در اين پژوهش ،هم در بافت ريشه و هم در
بافت برگ میزان بیان ژن  WRKY70در ژنوتیپ
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حساس ديابلورده بیشتر بود .در بافت برگ ،اعمال
تنش شوری فقط باعث افزايش بیان ژن
 WRKY70در ژنوتیپ ديابلورده به مقدار  8/20برابر
نسبت به گیاهان متناظر در شرايط عدم تنش گرديد
و در ژنوتیپ متحمل يزدی اين میزان افزايش فقط
 1/84برابر بود و آنالیز آماری اين مقدار را معنی دار
نشان نداد.
در بافت ريشه ،نتايج حاصل از  qRT-PCRبرای
هر دو ژنوتیپ ،روندی مشابه برگ را مشخص ساخت
ولی در اين بافت هر دو ژنوتیپ تحت تنش شوری،
افزايش بیان معنیداری نسبت به شاهد بدون تنش از
خود نشان دادند .طبق شکل  5در بافت ريشه ،مقدار
افزايش بیان نسبت به شاهد برای ژنوتیپ يزدی
مقدار معنیدار  3/09برابر و برای ژنوتیپ ديابلورده
 4/45برابر برآورد شد.
مطالعات متعدد نشان داده است که طی فرآيند پاسخ
به تنشهای غیر زيستی در گیاهان مثل خشکی و
شوری فاکتورهای رونويسی  WRKYبه شدت و با
سرعت زياد بیان میشوند که اين امر بهدلیل عملکرد
تنظیمی آنها در اين مسیر پیامرسانی است ،که مقاومت
به تنش را سبب میشود (.)Chen et al., 2011

شکل  .5تأثیر شوری بر میزان رونويسی ژن  WRKY70در بافت برگ و ريشه دو ژنوتیپ يزدی (متحمل به شوری) و
ديابلوورده (حساس به شوری)( .عالئم** * ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال  5و  1درصد و عدم معنیدار).
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 Mokhtariو همکاران ( )2017با مطالعه سه گونه
يونجه يکساله گزارش کردند که در گونه متحمل
( ،)Medicago polymorphaمیزان بیان فاکتور
رونويسی  WRKY70تحت تنش شوری کوتاه مدت
تغییر نمیکند و اين وضعیت بیانگر ثبات و ادامه روند
عادی فعالیتهای اين گونه (مانند فتوسنتز) تحت تنش
شوری کوتاهمدت است .تحقیقات پژوهشگران مشخص
کرده است که  WRKY53و  WRKY70بهترتیب
بهعنوان تنظیمکنندههای مثبت و منفی در پديده پیری
برگ نقش دارند ( .)Ulker et al., 2007مطالعات و
تحقیقات جديد نشان داده است که فاکتورهای رونويسی
 WRKY70و  WRKY54عالوه بر تنظیم
مکانیسمهای دفاعی گیاه ،نقش مهمی در تحمل
تنشهای اسموتیک ايفا میکنند .در گیاه آرابیدوپسییس
مشخص شده است که فاکتورهای رونويسی
 WRKY70و  WRKY54از طريق تنظیم باز و بسته
شدن روزنهها باعث افزايش تحمل به تنشهای غیر
زنده شدهاند (.)Li et al., 2013
در مطالعه حاضر اثر تنش شوری کوتاه مدت بر
الگوی بیان دو خانواده مهم فاکتور نسخهبرداری

 MYB112( MYBو  )MYB14و WRKY

( )WRKY70در بافت برگ و ريشه مربوط به دو
ژنوتیپ يزدی (متحمل به شوری) و ديابلورده (حساس
به شوری) ،تنوع قابل مالحظهای را نشان داد .با کمک
آنالیز  qRT-PCRمشخص شد که فاکتورهای
رونويسی  MYB112و  MYB14در ژنوتیپ متحمل
به شوری ،بیان باالتری دارند .بعبارتی بیان باالتر
فاکتورهای رونويسی  MYB112و  MYB14تحمل
بیشتر به تنش شوری را بههمراه داشته است .اين يافته
در صورت تأيید توسط ديگر محققین و بهدست آمدن
نتايج مشابه در ساير ارقام يونجههای زراعی میتواند
بهنژادگران نبات را برای استفاده از اين فاکتورهای
رونويسی جهت انتخاب ژنوتیپهای متحمل به نمک در
يونجههای زراعی ياری نمايد.
سپاسگزاری
بدينوسیله از مديريت مرکز تحقیقات کشاورزی و
منابع طبیعی صفی آباد دزفول و دانشگاه کشاورزی و
منابع طبیعی رامین به دلیل فراهم آوردن امکانات
اجرايی اين پژوهش تشکر و قدردانی میشود.
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