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چکیده
شور شدن زمينهای کشاورزی یکي از مهمترین عاملهای محدودکنندۀ توليدات کشاورزی و
تهدیدکنندۀ امنيت غذایي در کشورهای جهان بهشمار ميآید .فعال شدن مسيرهای سيگنالي
نخستين رخداد در شناسایي تنشهای محيطي برای گياهان بهشمار ميآید .شناسایي اجزای شبکۀ
سيگنالي در پاسخ به تنش شوری با استفاده از روش  RNA Seqدر گياه آجيلوپس بهعنوان منشأ
ژنگان (ژنوم)  DDدر گندم ،اهميت زیادی دارد .تواليیابي  RNAبه همراه استفاده از نرمافزار
 MapManبرای تفسير عملکردی نتایج بيان ژن روش مناسب برای بررسيهای ژننامه شناسي
تهيهشده
(ژنوميکس) کارکردی در گياهان به شمار ميآید .لذا در این تحقيق با استفاده از کتابخانۀ 
استخراجشده از گياهان کنترل و تحت تنش ،اقدام به شناسایي و ارزیابي کمي ژنهای

از RNA
دخيل در فرآیندهای سيگنالي شد .نتایج بيان ژن نشان داد که از بين  4506رونوشت دارای تغيير
بيان معنيدار ،فرآیندهای سيگنالي با  603عدد  11/59( BINدرصد) بيشترین شمار را به خود
اختصاص داد .همچنين مشخص شد که از بين اجزای شبکۀ سيگنالي ،گيرندۀ (رسپتور) کينازها
بيشترین شمار ( 222عدد  )BINاز ژنهای تغييربيانیافته را شامل ميشوند که درواقع بيانکنندۀ
اهميت آنها است .این تحقيق بهعنوان یک بررسي بنيادی به شمار ميآید که زمينه برای انجام
بررسيهای انتقال ژنهای مقاومت به شوری به گياه گندم را فراهم ميکند.
واژههای کلیدی :تواليیابي ،شوری ،فرآیندهای سيگنالي.RNA Seq ،
مقدمه
پدیدة گرم شدن کرة زمین همراه با کاهش منابع آب
برای کشاورزی و افزایش شوری زمینهای کشاورزی،
تهدیدکنندة امنیت غذایی است .بعضی از گیاهان تحمل
بیشتری به شوری دارند و ازنظر زراعی ،عملكرد این
گیاهان بهاندازة دیگر گیاهان در تنش شوری یكسان
* تلفن09123130360 :

کاهش نمییابد ( .)Chinnusamy et al., 2005یكی از
راهكارهای پایدار و اقتصادی برای رویارویی با تنشهای
غیر زیستی استفاده از بهنژادی و اصالح مولكولی گیاهان
برای تحمل بیشتر است ( .)Ashraf et al., 2009بررسی
تفاوتهای گیاهان بسیار نزدیك ازنظر خویشاوندی،
عملی مطلوب برای بررسی سازوکارهای مختلف تحمل به
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تنش شوری بوده و امكان شناسایی عاملهای مؤثر در
ایجاد تحمل به شوری را فراهم میآورد ( Xie & Nevo,
 .)2008گندم نان ( )Triticum aestivumمهمترین
محصول غذایی در جهان به شمار میآید که غذای اصلی
مردم  43کشور جهان بوده و نزدیك به  20درصد از کل
کالری غذایی و پروتئین  4/5میلیارد نفر را تشكیل
میدهد ( .)Peng et al., 2011گندم ششگان یا گیاهی
ششالد (هگزاپلوئید  )AABBDDاست که ناشی از
تالقی بین ) Aegilops tauschii (DDبا گونة چهارالد یا
چهارگان (تتراپلوئید  Triticum turgidum (AABBدر
حدود  8000سال پیش است .ژنگان (ژنوم)  DDنقش
مهمی در انتقال صفات تحمل به تنشهای زیستی و
غیرزیستی به گیاه گندم دارد ( ;Jia et al., 2013
.)Monneveux et al., 2000
شوری تأثیر فیزیولوژیك و بیوشیمیایی زیانباری
روی گیاهان دارد .پاسخ گیاهان به تنشهای محیطی
در سطوح فیزیولوژی ،بیوشیمیایی و مولكولی ارزیابی
شده است ( .)Hasegawa et al., 2000به دلیل اینكه
گیاهان موجودهای ساکنی هستند ،توانایی ویژهای را
در درک شرایط محیطی پیدا کردهاند و بهتناسب
شرایط محیط تغییرپذیریهای فیزیولوژیكی برای بقاء
را در کوتاهترین زمان اعمال میکنند (.)Yang, 2008
گیاهان در پاسخ به تنشها ،برهمکنشهای پیچیده،
پویا (دینامیك) و چندگانهای بین اسیدهای
نوکلئوئیك ،پروتئینها و سوختوسازگر (متابولیت)ها
انجام میدهند (.)Pandey, 2015
محرکهای خارجی با اتصال به مولكولهای گیرندة
اختصاصی ،آغازکنندة شبكة سیگنالدهی پیچیدهای
در پاییندست میشوند (.)Osakabe et al., 2013
بسیاری از اجزای مسیرهای سیگنالی در گیاهان با
استفاده از روشهای زیستشناختی (بیولوژی)
روشهای جدید

مولكولی شناسایی شده است و ظهور
و استفاده از فنّاوریهای امیكس ( )Omicsمتفاوت،
عمق دانش درزمینة درک سازوکارهای گیاهان را
افزایش داده است .بهطورکلی یك مسیر سیگنالی با
شناسایی و دریافت سیگنال بهوسیلة گیرندههای یاخته
آغاز میشود و با تولید مولكولهای پیامرسان دوم
همچون  ROSو فسفات اینوزیتول ادامه مییابد.

پیامرسانهای دوم مسئول تنظیم سطح کلسیم
درونیاختهای هستند .تغییرهای سطح کلسیم با
استفاده از حسگرهای ویژهای که بهعنوان پروتئینهای
متصلشونده به کلسیم شناخته میشوند اندازهگیری
میشوند .حسگرهای کلسیم ،آغازکنندة واکنشهای
آبشاری فسفرزایی (فسفریالسیون) هستند که پیامد
آن فعال شدن ژنهای دخیل در پاسخ به تنش و
عاملهای رونویسی است (.)Xiong et al., 2002
محصول ژنهای فعالشده باعث افزایش سازگاری گیاه
به تنش میشود .مسیر سیگنالی Salt Overly ( SOS
 )Sensitiveیكی از مسیرهای بیوشیمیایی اختصاصی
در تنش شوری است که اجزای آن ژنهای ،SOS1
 SOS2و  SOS3است که درواقع حسگرهای میزان
کلسیم یاخته هستند ( .)Mahajan et al., 2008مسیر
 SOSدر پاسخ به تنش یونی ناشی از شوری فعال
میشود و مسیرهای پروتئین کینازی غیر وابسته به
 SOSدر پاسخ به تنش اسمزی ناشی از شوری فعال
میشوند .تغییر در میزان کلسیم سیتوزولی باعث فعال
شدن پروتئین  SOS3میشود که این پروتئین نیز از
راه فسفرزایی باعث فعال شدن پروتئینهای دیگر و
درنتیجه تنظیم فعالیت پمپهای یونی برای تنظیم
تعادل یونی میشود ( .)Ahmad, 2012شناسایی
مسیرهای مولكولی و همچنین مولكولهای واسط که
در انتقال و پردازش تنش در گیاهان نقش دارند ،بسیار
مهم و پایهای است .برهمکنش بین چندین شبكة
پیچیدة انتقال سیگنال در گیاهان ،باعث ظهور
مقاومت به تنش شوری میشود ( .)Zhu, 2001فرآیند
(پروسة) سیگنالدهی در گیاهان به اجزا و روشهای
متفاوتی در گیاهان انجام میشود (.)Yang, 2008
بررسی مسیرهای سیگنالدهی برای تولید گیاهان
مقاوم اهمیت باالیی دارد.
نسل جدید فنّاوری توالییابی امكان بررسیهای
رونوشتبرداری (ترانسكریپتومی) با دقت و کارایی بسیار
باال را فراهم کرده است .پالت فرمهای مختلفی از شرکت
هایی همچون Illumina ،Applied Biosystems ،Roche
و  Helicos Bioscienceمتعلق به نسل جدید
دستگاههای توالییاب معرفی شد که به لحاظ فنی
تفاوتهایی با هم دارند ( .)Metzker, 2010در روش
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 RNA-Seqمیلیونها قطعه از توالی  cDNAبهدست
میآید که این قطعهها با استفاده از برنامههای یارانهای

روی یك ژنگان مرجع و یا روی یك رونوشتبرداری که
بهصورت  De novo assemblyتهیه شده است منطبق
میشود و ساختار رونوشتبرداری و میزان بیان هر یك از
ژنها قابل ارزیابی میشود (.)Mortazavi et al., 2008
استفاده از نسل جدید توالییابها در بررسیهای
رونوشتبرداری بهرغم کاهش هزینه ،اطالعاتی کمی و
کیفی همچون شناسایی همریخت (ایزوفرم)های مختلف
از یك ژن و رویدادهای پیرایش ( ،)Splicingبررسیهای
کمی و ارزیابی شمار رونوشتهای هر ژن ،شناسایی
ویرایشهای پس از رونوشت برداری و همچنین امكان
شناسایی تفاوتهای تك نوکلئوتیدی را فراهم میکند که
همة این اطالعات ،شناخت عمیقتری از ژنگان و رونوشت
ارائه میکنند (.)Wang et al., 2009
استفاده از پایگاههای اطالعاتی و الگوریتمهای
محاسباتی برای تفسیر عملكردی ()Annotation
اطالعات ناشی از توالییابی امكان شناسایی و بررسی
سازوکارهای یاختهای و زیستی موجود در یاخته را
فراهم میکند .نرمافزار )Thimm, 2004( MapMan
یكی از ابزارهای توانمند و اختصاصی گیاهان است که
با داشتن اطالعات بیش از  48گونة گیاهی ،انتخاب
مناسبی برای تفسیر نتایج حجیم پروژههای توالییابی
در گیاهان به شمار میآید (.)Lohse, 2013
گیاه آجیلوپس بهعنوان یكی از اجداد گندم نان
بهشمار میآید که منشأ ژنگان  DDدر گندم است

( .)Petersen et al., 2006این گیاه در اصالح نباتات
ویژهای دارد و
متداول (کالسیك) و پیشرفته اهمیت 
بهعنوان یك منبع از صفات و ژنهای مقاومت به
تنشهای زیستی و غیرزیستی شناخته میشود
(.)Jia et al., 2013
در این تحقیق با هدف شناسایی اجزای مسیر
سیگنالی در گیاه آجیلوپس از یك ژنوتیپ که در
آزمایشهای گلخانهای پیشین بهعنوان متحملترین
ژنوتیپ به تنش شوری در بین ژنوتیپهای موجود در
بانك ژن دانشگاه تهران بود استفاده شد که میتواند
بهعنوان یك بررسی پایهای برای انتخاب ژنها و راهبردها
برای استفاده در اصالح مولكولی گندم استفاده شود.
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مواد و روشها
آزمایش گلخانهای و اعمال تنش شوری

در این آزمایش از یك نمونة بانك ژنی (اکسیشن) از گونة
 Ae. tauschiiکه بر پایة آزمایشهای پیشین بهعنوان
گونة مقاوم به شوری شناسایی شده بود ،استفاده شد.
بدین منظور بذرها با استفاده از هیپوکلریت سدیم 1
درصد ضدعفونی شد و درون پتریدیش در شرایط
تاریك و دمای  4درجة سلسیوس به مدت  72ساعت
قرار گرفتند .سپس بذرهای جوانهزده به گلدانهای حاوی
مخلوط ماسه به قطر 1سانتیمتر منتقل شد .بهمنظور
افزایش دقت در اعمال تنش از سامانة آبكشتی
(هایدروپونیك) استفاده شد تا بهصورت دقیق روی عناصر
کنترل انجام شود .گلدانها درون ظرفهای بزرگی به
حجم  30لیتر قرار گرفت و با استفاده از یك
سامانةآبكشتی بسته همسان با آنچه در مقالة مونز و
جیمز ( )Munns & James, 2003استفاده شده بود
طراحی شد .از محلول هوگلند بنا بر دستور کار مونز
استفاده شد ( .)Munns, 2013گیاهان در مرحلة رشد
رویشی و در زمان شش برگی تحت تنش شوری قرار
گرفتند .برای اعمال تنش از غلظت 200میلیموالر NaCl
میلیموالر  CaCl2بهعنوان مكمل استفاده
به همراه  12
شد .همچنین تنش بهصورت تدریجی آغاز شد (از غلظت
 50میلیموالر آغاز شد و در طول دو روز به تنش 200
میلیموالر رسید) تا از تكانة (شوک) اسمزی به گیاه
جلوگیری شود .برای ارزیابی پاسخ گیاه در مرحلة تنش
ناشی از تجمع یون سدیم ،تنش به مدت هفت روز پس
از رسیدن به سطح شوری  200میلیموالر ادامه یافت و
سپس نمونهبرداری انجام شد .آزمایش در گلخانة
تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در سال
 1393بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی
با سه تكرار انجام شد.
اندازهگیری غلظت یونها

برای تأیید اعمال تنش و اندازهگیری غلظت یونها ،با
استفاده از نورسنج شعلهای (فلیم فوتومتر) میزان
عناصر سدیم و پتاسیم در بافتهای برگ و ریشه
اندازهگیری شد .بدین منظور 0/5گرم بافت خشكشده
با استفاده از هاون پودر شد .سپس در کوره با دمای
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 580درجة سلسیوس به مدت چهار ساعت قرار گرفت.
به نمونههای خاکستر بهدستآمده  10میلیلیتر
اسیدکلریدریك  2نرمال اضافه شد و با عبور از کاغذ
صافی محلول نهایی به حجم  50میلیلیتر رسانده شد
و با استفاده از دستگاه نورسنج شعلهای شرکت زایس
غلظت هر نمونه نسبت به منحنی استاندارد خوانده
شد .تجزیة آماری دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS
(نسخة  )22و مقایسة میانگین دادهها با استفاده از
آزمون  tدر سطح معنیداری  P≤0/01انجام شد.
استخراج  RNAو ارزیابیهای کمی و کیفی

برگ انتهایی گیاهان کنترل و تحت تنش ،پس از
نمونهبرداری درون نیتروژن مایع قرار گرفت و تا هنگام
استخراج  RNAبه فریزر  -80درجة سلسیوس منتقل
شد .استخراج  RNAبا استفاده از محلول TRIzol
( )Invitrogenبنا بر دستور کار شرکت سازنده انجام
شد و سپس  RNAاستخراجشده تحت تیمار آنزیم
 )Fermentas( DNase Iقرار گرفت .کمیت و کیفیت
 RNAاستخراجشده با استفاده از دستگاه نانودراپ و
دستگاه بیوآنالیزر  )Agilent(2100ارزیابی شد.
ساخت کتابخانة cDNA

ساخت کتابخانة  cDNAو توالییابی توسط انستیتو
ژنومیكس پكن ) (BGIو با استفاده از پالتفرم
 Illumina HiSeq2000انجام شد .بهطور خالصه،
استخراجشده تحت تیمار  DNaseقرار گرفت و

RNA
mRNAهای با دم پلی  Aبا استفاده از دانههای متصل
به  Oligo dTجداسازی شد .پس از خرد کردن
mRNAها به قطعههای کوچكتر ،با استفاده از آنزیم
ترانسكریپتاز معكوس به  cDNAتبدیل شدند .پس از
ساخت (سنتز) رشتة دوم و اضافه کردن زنجیرة پلی
 ،Aسازگارکننده (آداپتور) ویژة توالییابی نیز اتصال
داده شد و با استفاده از کیت  Illuminaبنا بر دستور
کار شرکت سازنده توالییابی انجام شد.
تجزیهوتحلیلهای رایانهای نتایج توالییابی

دستآمده از توالییابی بهصورت فایلهایی در
به 
نتایج 
قالب ( fastq )Formatاز شرکت  BGIدریافت شد.

مشخصة این قالب وجود اطالعات کیفیت توالییابی
برای هر نوکلئوتید توالییابی شده است .دادههای خام
حاوی خوانشهای ( )Readنامطلوبی همچون
سازگارکنندهها و خوانشهایی که نوکلئوتیدهای
ناشناخته دارند با استفاده از نرمافزار ،Fastx Toolkit
وتحلیلهای اصلی در فرآیند ارزیابی


تجزیه
پیش از آغاز
و کنترل کیفیت حذف شد .خوانشهای با شاخص
کیفیت  Q>20در تجزیهوتحلیلهای بعدی استفاده
شد .از نرمافزار  (Grabherr et al., 2011) Trinityبرای
بازسازی رونوشت بهصورت  De novoاستفاده شد.
نرمافزار  Trinityاز روش همگذاری ( )Assemblyو

همردیف کردن ( )Aligningو اتصال توالیهای کوتاه
با استفاده از روش نگاره (گراف)های ،De Bruijn
بازسازی رونوشت و تشكیل کانتیگها را انجام میدهد.
رونوشت بازسازیشده بهعنوان مرجع برای بررسیهای
عملكردی و شناسایی ژنهای با بیان متفاوت استفاده
میشود .برای شناسایی یونی ژنهای با بیان متفاوت از
بستة نرمافزاری  (Li, 2011) RSEMو نرمافزار EdgeR
( )Robinson, 2010استفاده شد .تفسیر عملكردی
یونی ژنهای با بیان متفاوت با استفاده از وب سرور
http://MapMan.gabipd.org/web/guest/app/
(
 Mercator )Mercatorانجام شد .این برنامة اینترنتی
بهصورت برخط با استفاده از الگوریتمهای ،BLAST
 RPSBLASTو  Interproscanاقدام به شناسایی
پروتئینها و دُمینهای پروتئینی میکند و با استفاده
از الگوریتمهای تعریفشده بر پایة میزان همسانی
توالیهای درخواستی با پایگاه دادة مرجع موجود در
وب سرور ،اقدام به تخصیص یك عدد  BINبه هر
توالی میکند .هر عدد  BINمخصوص به یك گروه
عملكردی مشخص است و درمجموع  35عدد BIN
اصلی و یا به عبارتی  35گروه عملكردی جداگانه ازنظر
زیستی وجود دارد که هر عدد  ،BINزیرشاخههای
جزئیتری را شامل میشود و درمجموع حدود 1906
عدد  BINمشخصشده وجود دارد .از نرمافزار MapMan
برای تفسیر نتایج و رسم شكلهای مربوط به مسیرهای
زیستساختی (بیوسنتزی) استفاده شد .چارچوب کاری

استفاده شده برای تجزیهوتحلیلهای رایانهای به همراه
نرمافزارهای استفاده شده در شكل  1آورده شده است.
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شكل  .1ترتیب و نام نرمافزارهای
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دستآمده از کتابخانة cDNA
استفاده شده برای تجزیهوتحلیل دادههای توالییابی به 

تهیهشده از گیاهان کنترل و تحت تنش شوری
Figure1. RNA-seq analysis workflow of Aegilops tauschii under control and salt treated samples.

تیمار شوری نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد که
این نتایج بیانگر اعمال تنش در گیاه مورد آزمایش بود.
در غالت میزان کم سدیم برگ و مقادیر باالی
نسبت یون سدیم/پتاسم ( )K+/Na+بهعنوان یك
شاخص مهم در انتخاب گیاهان متحمل نسبت به
گیاهان حساس به شوری بهشمار میآید .افزایش
میزان یون سدیم و کاهش نسبت  K+/Na+در گیاه
گندم در معرض تنش شوری در منابع گزارش شده
است (.)Schachtman & Munns, 1992

نتایج و بحث
اندازهگیری غلظت یونها در بافتها

نتایج تجزیة واریانس گویای تفاوت معنیدار غلظت سدیم
و پتاسیم و همچنین نسبت پتاسیم به سدیم در
بافتهای ریشه و برگهای انتهایی در حضور شوری در
مقایسه با تیمار بدون شوری در سطح احتمال 1درصد
بود .اعمال شوری سبب افزایش غلظت یون سدیم در
بافت ریشه و برگ شد ،درعینحال غلظت یون پتاسیم در
این دو بافت و همچنین نسبت یون پتاسیم به سدیم در

جدول .1تجزیة واریانس غلظت یونهای سدیم و پتاسیم و نسبت  K+/Na+در بافت برگ و ریشة گیاه
آجیلوپس نمونه کنترل و تحت تنش شوری
Table1. Analysis of variance of [Na+], [K+] and [K+]/[ Na+] ratio in leaf and root tissues in
Aegilops tauschii during salinity stress
][K+]/[ Na+
**202.15
**302.67
**122.18
0.0854
4.72

Mean square
][K+
**48.12
**3945.45
**8.15
0.3215
2.06

][Na+
**932.45
**415.59
**260.96
0.1351
2.9

** :معنیدار در سطح احتمال  1درصد (.)α ≤ 0/01

df
1
1
1
8

Source of
variation
Salinity
Tissue
Salinity × Tissue
Error
)CV (%
**: Significant at α≤0.01.
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استخراج  RNAو ارزیابیهای کمی و کیفی

شاخصهای کمیت و کیفیت  RNAاستخراجشده به
دستآمده از دستگاه بیوآنالیزر در
به 
همراه نمودارهای 
جدول  2و شكل  2آورده شده است.
نتایج کنترل کیفیت  ،RNAنشاندهندة مطلوب
بودن  RNAاستخراجشده برای ساخت کتابخانه برای

توالییابی است .یكی از شاخصهای مهم در ارزیابی
کیفیت  RNAاستخراجشده عدد  RINاست که با
استفاده از دستگاه بیوآنالیزر تعیین میشود و بهعنوان
مؤلفهای برای میزان تجزیه شدن  RNAاست و دامنة
اعداد آن بین یك تا ده است که اعداد باالی هفت
نشاندهندة کیفیت مطلوب برای توالییابی خواهد بود.

جدول  .2شاخصههای کمیت و کیفیت  RNAاستخراجشده از برگهای گیاه آجیلوپس نمونة کنترل و تحت تنش شوری
Table2. Quantity and quality of extracted RNA in control and salt treated leaf tissue in Aegilops tauschii
RIN
7.8
7.4

OD
260/230
2.18
2.18

OD
260/280
2.14
2.15

Concentration
)(ng/µl
2435
1465

Sample
Control
Salt treated

)(A

)(B

شكل  .2تصاویر تهیهشده با دستگاه بیوآنالیزر مربوط به کیفیت  RNAاستخراجشده از بافت برگ گیاه آجیلوپس
 )Aگیاه کنترل  )Bگیاه تحت تنش شوری
Figure 2. Electropherograms of extracted RNA from control (A) and salt treated (B) leaf tissue in Aegilops tauschii
using Bioanalyzer 2100.

توالییابی ،ارزیابی کیفیت و بازسازی رونوشت

دستآمده از توالییابی شامل 45156012
نتایج به 
خوانش برای گیاه کنترل و  53406614خوانش با طول
 90تایی برای گیاه تحت تنش شوری بوده است .نتایج
توالییابی نشان داد که حجم اطالعات تولیدی و
همچنین کیفیت توالییابی بسیار خوب بوده است.

ارزیابی کیفیت و حذف توالیهای سازگاری و خوانشهای
با کیفیت نامطلوب با استفاده از نرمافزار Fastx Toolkit
انجام شد .برای استفاده از نرمافزار  Trinityاز خوانشهای
با شاخص کیفیت  Q>20استفاده شد.
همگذاری  De novoبرای گیاهانی که ژنگان آنها
توالییابی نشده و یا موجودهایی که ژنگان توالییابیشدة
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آنها بهطورکلی تفسیر نشده ،مناسب است ( Grabherr et

 .)al., 2011در این تحقیق استفاده از روشهای مبتنی بر
ژنگان مرجع نتایج شایان پذیرشی را تولید نكرد لذا از
روش  De novoاستفاده شد .نرمافزار Trinityیكی از
رایجترین و بهترین نرمافزارها برای بازسازی رونوشت و
همگذاری اطالعات  RNA-Seqاست (.)Li, 2014
شاخصههای ارزیابی رونوشت بازسازیشده در جدول3
نشاندهندة کیفیت مناسب رونوشت بازسازی شده است.
شاخصههایی همچون شمار یونی ژن تولید شده و  N50و
میانگین طول یونی ژنهای تولیدی از جمله رایجترین
شاخصهها برای ارزیابی کیفیت رونوشت بازسازیشده به
شمار میآید ( Amin et al., 2014; Cardoso-Silva et
 .)al., 2014; Moreton et al, 2014بدیهی است که هر
چه طول یونی ژنها و شمار آنها بیشتر باشد در
جستجوی  BLASTشمار رکوردهای بیشتری در
پایگاههای اطالعاتی بهدست میآید و درنتیجه تفسیر
عملكردی دقیقتری از نتایج به دست میآید.
جدول  .3شاخصههای مربوط به رونوشت بازسازیشده از
دستآمده از کتابخانة گیاه آجیلوپس
مجموع خوانش های به 
نمونة کنترل و تحت تنش شوری ،توسط نرمافزار Trinity
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کنترل و تنش با استفاده از نرمافزار  EdgeRمحاسبه
شد .نتایج تجزیهوتحلیل بیان ژن نشان داد که
درمجموع  4506یونی ژن بهصورت معنیدار
( )FDR≤0/05تغییر بیان یافته بودند که  2237یونی
ژن افزایش بیان و 2269یونی ژن کاهش بیان نشان
دادند .نتایج آنتولوژی با استفاده از وب سرور
 Mercatorنشان داد که  603عدد 11/59( BIN
درصد) اختصاص داده شده به یونی ژنهای با بیان
متفاوت در فرآیندهای سیگنالدهی نقش دارند .در
واقع فرآیند سیگنالدهی بیشترین شمار یونی ژن را به
خود اختصاص داد و پس از  BINمربوط به فرآیند
سیگنالدهی BINهای مربوط به پروتئین ( 596عدد)،
464( RNAعدد) و استرس ( 302عدد) در مرتبههای
بعدی به لحاظ شمار را شامل میشدند.
برای مشاهدة آنتولوژی ژنهای دخیل در فرآیند
سیگنالدهی بهصورت نگارهای نتایج مربوط به
تغییرپذیری میزان بیان ژنهای مربوط به فرآیند
سیگنالدهی در نرمافزار  MapManوارد شد .شكل 3
بهصورت نگارهای شمار و میزان بیان ژنهای دخیل در
هر کالسه (گروه) را نشان میدهد.

Table 3. Statistics of transcriptome in Aegilops
tauschii assembled using Trinity.
255,446
357,329,262
2269
133,012
1,398
973
16,180
201
47.37

Unigenes generated
Total unigene length
N50
Unigenes≥1Kb
Average unigene length
Median unigene length
Maximum unigene length
Minimum unigene length
GC content

شناسایی و تفسیر عملکردی ژنهای تغییر بیان یافته

برای شناسایی رونوشتهایی که بهصورت معنیدار
تحت تنش شوری قرار گرفتهاند و میزان بیان آنها
تغییر کرده است در آغاز خوانشهای مربوط به
کتابخانة گیاه کنترل و تحت تنش بهصورت جداگانه با
استفاده از نرمافزار Langmead et al., ( Bowtie
 )2009روی رونوشت بازسازیشده منطبق و شمار
خوانش به ازای میلیون ( Transcript per million:
 )TPMتوسط  RSEMمحاسبه شد .سپس تفاوت بیان
هر یونی ژن با مقایسة  TPMیونی ژن بین شرایط

شكل  .3شمار و میزان بیان یونی ژنهای با بیان متفاوت
متأثر از تنش شوری در گیاه آجیلوپس و اختصاصیافته به
هفت گروه از مسیرهای سیگنالدهی در نرمافزار .MapMan
هر یونی ژن بهصورت یك مربع نمایش داده شده است و
میزان افزایش و کاهش بیان آنها بهصورت شدت رنگ در
مقیاس  15برابر افزایش بیان تا  -15برابر کاهش بیان
بهصورت قرمز و آبی نشان داده شده است.
Figure 3. Regulation overview of differential expressed
unigenes during salt stress generated by MapMan. Log2
fold changes are indicated by the colour scale; blue
squares represent up-regulated genes and red squares
represent down-regulated genes.
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ارزیابی آنتولوژی ژنهای تغییربیانیافته در اثر
تنش شوری نشان داد که فرآیند سیگنالدهی
بیشترین شمار (درمجموع  )BIN 603از یونی ژنها را
به خود اختصاص داده است .در این سامانة سلسله
مراتبی فرآیند سیگنالدهی به زیرشاخههایی همچون
سیگنالدهی با گیرندة (رسپتور) کینازها ،کلسیم،
پروتئین  ،Gمیتوژن اکتیو کیناز ( )MAP Kinaseو
دیگر ،تقسیم میشود که شمار  BINمربوط به هر
زیرشاخه در جدول  4آورده شده است.
نتایج نشان داد که سیگنالدهی با استفاده از
پروتئینهای گیرندة کینازی بیشترین شمار یونی ژن
را به خود اختصاص داد .مشخص شد که از بین 222
یونی ژن مرتبط با گیرندة کینازها  123عدد از آنها
کاهش بیان و  99عدد از آنها افزایش بیان معنیداری
نشان دادند .بررسیهای انجامشده نشان داده است که
گیرندة کینازها از بزرگترین خانوادههای ژنی در بین
گیرندههای سطحی یاختهها در گیاهان به شمار
میآیند که تنظیمکنندة فرآیندهای سیگنالدهی بین

یاختهای است .به لحاظ ساختاری دُمینهای کینازی و
گیرندگی دارند که گیرندة کینازهای با دُمین غنی از
لوسین ( )LRRبزرگترین گروه را شامل میشوند.
دُمین کینازی مسئول اضافه کردن گروه فسفات ،در
فرآیند فسفورزایی به پروتئینها بوده که این فرآیند
باعث فعالشدن آبشارهای سیگنالدهی است.
دُمینهای غنی از لوسین شامل توالی تكراری از 29-24
اسیدآمینة لوسین است ( .)Yang, 2008این خانوادة
ژنی در بسیاری از فرآیندهای تنظیمی یاخته همچون
رشد ،تمایز اندامها ،تنشهای زیستی و غیرزیستی

نقش دارند (2013) Serra et al. .ژن  osRMCرا که
در تنش شوری در گیاه برنج نقش دارد را شناسایی
کردند که درواقع بهعنوان یك گیرندة شبه کینازی
است .همچنین در یك بررسی که نزدیك به  1500ژن
را با استفاده از فناوری ریزآرایه بررسی کردند نقش
گیرندههای شبه کینازی بهطورکلی برجسته بود ( Ma
.)et al., 2006
در این تحقیق  43یونی ژن متعلق به گروههای
مختلف از پروتئینهای دخیل در فرآیند سیگنالدهی
باواسطة یون کلسیم بهصورت معنیداری تغییر بیان
یافت که بیست عدد از یونی ژنها کاهش بیان و 23
عدد از آنها افزایش بیان نشان دادند .مشخص شده
است که کلسیم ( )ca2+یكی از مهمترین عاملهای
تنظیمی و سیگنالدهی درونیاخته به شمار میآید که
گستردهای از عملكردهای یاخته نقش دارد و

در طیف
بهصورت خیلی دقیقی تنظیم میشود (.)Yang, 2008
غلظت کلسیم ( )ca2+سیتوزولی در سطح میكروموالر
قرار دارد و پس از اعمال تنش مقدار کلسیم ()ca2+
موجود در سیتوپالسم بهصورت موقتی و بهکل
مشخصی افزایش مییابد .این افزایش از راه مسیرهای
موجود در غشا سیتوپالسمی و غشاهای اندامكهایی
همچون واکوئل ،شبكة اندوپالسمی و میتوکندریها
انجام میشود ( ;Hetherington & Brownlee, 2004
 .)Dodd et al., 2010خانوادة بزرگ ژنی از
پروتئینهای حسگر یون کلسیم ( )Ca2+در گیاهان و

جود دارد که مسئول کنترل سطح کلسیم ()Ca2+
یاخته را بر عهده دارند که در مقالة مروری Defalco
 (2010) et al.تشریح شده است.

جدول .4شمار یونی ژنها و شمار BINهای اختصاصیافته بر پایة زیرشاخههای دخیل در سیگنالدهی در گیاه آجیلوپس
تحت تنش شوری
Table 4. Categorization of differentially expressed unigenes of Aegilops tauschii in response to salinity stress
into signaling process; BIN code 30.
No. Unigene
2
222
43
51
26
14
1
53

No. BIN
2
401
43
51
26
20
1
59

CLASS
'signalling.in sugar and nutrient physiology
signalling.receptor kinases
signalling.calcium
signalling.phosphinositides
signalling.G-proteins
signalling.MAP kinases
signalling.mis
signalling.light

Code BIN
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.8
30.11

منصوری و همكاران :شناسایی و ارزیابی الگوی بیان ژنهای دخیل در مسیرهای ...

نتایج تجزیهوتحلیل بیان ژن نشان داد که 51
یونی ژن متعلق به گروههای مختلف از پروتئینهای
دخیل در فرآیند سیگنالدهی باواسطة فسفات
اینوزیتول ،بهصورت معنیداری تغییر بیان مییابد که
 32عدد از یونی ژنها کاهش بیان و  19عدد از آنها
افزایش بیان نشان دادند .فسفات اینوزیتول یك
فسفولیپید غشایی است که در سیگنالدهی ،تنظیم
عملكرد آنزیمهای غشایی و مسیرهای یونی و تنظیم
ترافیك غشاهای یاختهای نقش دارد ( Suh et al.,
 .)2006; Falkenburger at al., 2010در گیاه برنج
سطح فسفاتیدیل اینوزیتول بیس فسفات ( ) PIP2پس
از تنش شوری افزایش مییابد ( Darwish et al.,
 .)2009عملكرد فسفولیپاز  Cدر ارتباط با مسیر
سیگنالدهی باواسطة  ABAو تنظیم باز و بسته شدن
روزنهها است ( Hunt et al., 2003; Mills et al.,
.)2004
پروتئینهای متصلشونده به  GTPکه به
پروتئینهای  Gشناخته میشوند عضو خانوادة

پروتئینی هستند که دُمین آبكافت (هیدرولیز)کنندة
 GTPدارند .نقش پروتئینهای  Gدر فرآیندهای
مسیرهای یونی ،سیگنالدهی بهواسطة آبسزیك اسید
و تنظیم تقسیم یاخته در علف تال (آرابیدوپسیس)
بررسی شده است .بررسیهای الكتروفیزیولوژیكی نقش
پروتئینهای  Gدر تنظیم مسیرهای یونی پتاسیم را
نشان داده است ( & Li & Assmann, 1993;Wu
 .)Assmann, 1994; Saalbach et al., 1999در این
تحقیق  26یونی ژن متعلق به گروههای مختلف از
پروتئینهای دخیل در فرآیند سیگنالدهی باواسطة
پروتئینهای  Gبهصورت معنیداری تغییر بیان یافت
که دوازده عدد از یونی ژنها کاهش بیان و چهارده
عدد از آنها افزایش بیان نشان دادند.
نتایج این تحقیق نشان داد که بیشتر (ده عدد از
مجموع چهارده عدد) یونی ژنهای مرتبط با MAP
کینازهای دخیل در سیگنالدهی ،افزایش بیان
معنیداری در پاسخ به تنش شوری مییابد .انواع
مختلف از پروتئین کینازها نقش مهمی در تنظیم
سیگنالدهی در شرایط تنش را بر عهده دارندMAP .
کینازها در خانوادة بزرگ سرین-ترئونین کینازها
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طبقهبندی میشوند .بهمحض اینكه گیرندههای غشایی
باعث فعال شدن  MAP3Kشد یك آبشار کینازی در
سیتوپالسم تا فعال کردن ژنهای هدف که شامل
آنزیمها و یا عاملهای رونوشت برداری میشود فعال
میشود ( Khokhlatchev et al., 1998; Sinha et al.,
 .)2011; Wurzinger et al., 2011نقش چندین
 MAPKدر تنش شوری توسط محققان مختلف
گزارش شده است ( ;Sanan-Mishra et al., 2006
.)Matsuoka et al., 2002
نور یكی از محرکهای محیطی است که در
فرآیندهای مختلف اعم از جوانهزنی بذر و رشد نقش دارد.
گیاهان دارای یكچند از گیرندههای نوری ،گیافام
(فیتوکروم) و سامانة سیگنالدهی برای انتقال پیام به
مسیرهای پاییندستی هستند (.)Chory, 2010
تنظیمکنندههای میانی در مسیر سیگنالدهی شامل
 FAR1و  FHY3هستند ( Hudson et al., 1999; Wang
 .)& Deng 2002بررسیهای زیادی نشان داده است که
این دو ژن در فرآیندهایی همچون ساعت زیستشناختی
(بیولوژیكی) ،گلدهی ،مرگ کنترلشدة یاختهای ،تنظیم
و تعادل  ،ROSسیگنالدهی باواسطة آبسزیك اسید،
زیستساخت سبزینه

تقسیم کلروپالستها و
(کلروفیل)ها نقش دارد و پیشبینی میشود که دامنة
فعالیت این ژنها گستردهتر ازآنچه تاکنون شناخته شده،
هستند ( Lin & Wang, 2004; Allen et al., 2006; Gao
 .)et al., 2013; Tang et al., 2013ارتباط بین  FAR1با
تنشهای غیرزیستی از راه برهمکنش با مسیر
سیگنالدهی آبسزیك اسید مشخص شده است ( Wang

 .)& Wang 2015در بررسی که روی ژنهای  FAR1و
 FHY3در علف تال انجام شد ،مشخص شد که میزان
بیان این دو ژن در شرایط تنش شوری ( 200میلیموالر)
 4-5برابر افزایش مییابد ( .)Tang et al., 2013نتایج
نشان داد که از بین  53یونی ژن متعلق به گروههای
مختلف از پروتئینهای دخیل در فرآیند سیگنالدهی
نوری 23 ،عدد از یونی ژنها کاهش بیان و سی عدد از
آنها افزایش بیان معنیداری نشان دادند.
نتیجهگیری

نتایج این تحقیق نشان داد که مهمترین سازوکار یاخته
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گیاهان گرامینه برای تولید رقمهای مقاوم قابلاستفاده
.هستند
سپاسگزاری
هزینههای این تحقیق با استفاده از طرح شمارة
 مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران و90003984
 از.فناوران نهاد ریاست جمهوری تأمین شده است
. تشكر و قدردانی میگردد،مسئوالن مربوط
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در پاسخ گیاه به تنش شوری فرآیند سیگنالدهی است و
.این فرآیند با ابزارهای مختلفی در یاخته اعمال میشود
همچنین مشخص شد که گیرندة کینازها از راه
تغییرپذیری پس از ترجمه مهمترین نقش را در انتقال
 ازآنجاکه گونة.سیگنال و تنظیم پاسخ گیاه بر عهده دارند
انتخابشده یك گونة مقاوم بوده توالیهای بهدستآمده
در این تحقیق که ناشی از رونوشتبرداری در یاخته است
بهعنوان یك منبع مهم برای انتخاب و انتقال به
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ABSTRACT
Salinization of crop lands is one of the most important reasons for reduction in productivity and threats
food security. Activation of signaling process in plants is the first step during sense environmental cues
and stress signals. Identification of the components of plant intracellular signaling mechanisms, pathways,
and networks in response to salt stress in Aegilops tauschii (the D genome donor of bread wheat) by
transcriptome analysis tools such as RNA Seq method is very worthwhile. RNA Seq method and
functional annotation of data by MapMan suite is an efficient strategy to functional genomics analyses. In
order to identify and evaluate some genes involved in signaling process, we performed library
construction for two cDNA libraries from leaves of seedlings treated with 200 mM NaCl and control.
Results of differential expression showed that out of 4506 differentially expressed genes, 603 (11/59%)
BINs assigned to signaling process. It also became clear that receptor kinases are the largest number (222
transcripts) of differentially expressed genes in signaling process components. This study is a
fundamental research that provide worthwhile functional sequences for gene transferring study to
improve salinity tolerant in bread wheat.
Keywords: Salinity, signaling process, sequencing, RNA Seq.
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