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چکیده
زعفران ( )Crocus sativus L.گیاهی است که به منظور استفاده از گل و کالله قرمز رنو گل ،با اهداف زییادی از جملیه مصیرف در
صنایع ایایی ،رنو و پزشکی کشت میشود .به علت با ارز

بودن گل ،شناخت ژنهای شرکتکننده در مسیر گلدهی یکی از مهیعتیرین

مسائل این گیاه است ،که با روشن شدن این مسیر میتوان ابتکار عمل در نظع گلدهی و تا حدودی زمان گلدهی و عوامل محیطی مؤثر بیر
آن را در دست گرفت .برای کشف و شناخت بهتر از مکانیزم مولکولی میؤثر در آایاز گلیدهی گیل ،بیهطیور اختصاصیی ژن و مییزان بییان
ژن) Pistillata-like MADS box (PIC2مورد بررسی قرار گرفت .توالی این ژن همسانی باالیی بیا اعضیای خیانواده جعبیه ( MADSاز
عوامل رونویسی در بیان پروتئینهای کنتر اندامهای گل) دارند .در این پژوهش ،ژن  PIC2با استفاده از منابع بیوانفورماتیک ،مورد مطالعه
قرار گرفت و آاازگرها جهت تکثیر این ژن طراحی شدند .در ادامه cDNA ،آن توسط آنزیع رونوشت بردار معکوس ساختهشد و بیه عنیوان
الگو برای تکثیر ژن  PIC2در واکنش  PCRمورد استفاده قرارگرفت .میزان بیانژن  PIC2در کالله گل بیشترین و در بنه زعفران کمتیرین
مقدار را نشانداد .طی واکنش PCRقطعهایی به طو  399جفت باز از  cDNAو قطعهای به طو  5999جفت باز از  DNAژنیومی تکثییر
یافت .این قطعه ژنی ،یک پروتئین  159اسیدآمینهای را رمز میکند که دارای منطقه با توالی جعبه  MADSمییباشید .بیا تجزییه و تحلییل
ساختار مولکولی پروتئین رونوشت شده و بر اساس مد سازی همولوژیکی ،شکل فضایی آن نشان داد که این پروتئین ساختاری منظع دارد.
کلمات کلیدی :بیان ژن ،زعفران ،ژن  ،Pistillata-like MADS boxجعبه  ،MADSمد سازی همولوژیکی.

مقدمه

2 1

گیرد ( .)Fernandez, 2004کالله این گیاه بیهعلیت دارا بیودن

زعفران ( (Crocus sativus L.گیاهی پایا ،بدون سیاقه بیا

کروسین ،پیکروکروسین و سافرانا  ،در صنایع دارویی ،تغیییهای

ارتفاع  59تا  99سانتیمتر و دارای ادههای پیاز مانند توپر به نام

و آرایشی طرفداران زیادی دارد .ایین گییاه بیهعنیوان گرانتیرین

بنه است .تکثیر زعفران بیهعلیت تریپلوییید بیودن و عقیمیی ،از

محصو کشیاورزی و داروییی جهیان جایگیاه وییژهای در بیین

طریق جداسازی بنههای دختری از بنههای مادری انجیام میی-

محصوالت صنعتی و صادراتی ایران داشته و یکی از محصوالت
مهع استرتژیک کشاورزی بهشمار میرود .علییراع وجیود میواد

 -5استادیار گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربت حیدریه
 -1کارشناس ارشد ژنتیک و اصال دام ،کارشناس نشریات ،دانشگاه تربت حیدریه
(* -نویسنده مسئو )I.javan@torbath.ac.ir :
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مؤثره در گل زعفران ،تحقیقات بسیار اندکی بر روی مسییرهای
گلدهی و ژنهای مؤثر بر آن صیورتگرفتیه و بیشیتر تحقیقیات
معطوف به باال بردن عملکرد از طریق عملیات بهزراعیی اسیت.
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گل در گیاهان گلدار ضامن بقای گیاه به شمار میآید ،چرا که در

گیاهان دارای جعبه  MADSمیباشیند .جهیش در ایین ژنهیا،

ادامه تشکیل گل ،بیر تولید میگردد .برای انتقا به فاز گلیدهی

هویت اندام گل را که در دو حلقه مجاور هع تشکیل مییشیوند،

در ابتدا باید گیاه رشد رویشی خود را تکمییل کیرده و سیپس از

تغییر

میدهد (.)Kafi et al., 2010

طریق دریافت عالئع و مسییرهای چندگانیه وارد ایین مرحلیه از

ژنهای  MADS-boxعالوه بیر تعییین نیوع انیدام گیل و

رشد خود شود ،گیاهان از لحاظ واکینش بیه طیو روز متفیاوت

تکامل آن در گیاه ،در فعالییتهیای تنظیمیی مثیل تعییین نیوع

عمل کیرده و انتقیا بیه مرحلیه گلیدهی توسیط عالمیتهیا و

مریستع ،توسعه جانبی ریشه و کنتر زمان گلیدهی نییز دخالیت

مسیرهای چندگانیه تنظییع مییشیود .اخییراً ژنهیایی میؤثر در

دارند ( .)Tsaftaris et al., 2004برای درک چگونگی تکامل و

تشکیل اندامهای گل شناسایی شدهانید .چنیین مبیاحثی ،روزنیه

نمو گل مطالعه فعالیت و برهمکنش ژنهیای  MADS-boxبیا

جدیدی بر نظارت ژنتیکی نمو تولیید مثلیی گییاه بیاز مییکننید

سایر عوامل رونویسی در تنظیع بیان ژنهای دخییل در گلیدهی

( )Kafi, 2004بنابراین در گیاهی مثل زعفران به علت با ارز

ضروری است (.)Davies et al., 1996

بودن گل آن ،شناخت ژنهای شرکتکننده در این مسییر ،یکیی

ژنهییای  Pisttilataاز کییالس  Bاز ژنهییای مییرتبط بییا

از مسائل مهع در این گیاه بوده که با روشین شیدن ایین مسییر

گلدهی بوده که نه تنها مسئو باز کردن حلقه دوم و سوم گیل

میتوان ابتکار عمل در نظع گلدهی و تا حدودی زمان گلیدهی و

میباشند ،بلکه وتیفه باز کردن کاسبر های گل را نیز بر عهده

عوامل محیطی مؤثر بیر آن را در دسیت گرفیت ( Kafi et al.,

دارد ( .)Theissen et al., 2000ژنهییای  AGAMOUSاز

.)2010

کالس  Cدر سط رونویسی ،طی دوره تکامیل گیل زعفیران در

عالئع نموی که منجر به گلانگیزی میشود ،شامل عوامیل

پرچعها و کالله گل ،فعالیت خود را نشان داده است و بر خیالف

درونی نظیر روندهای سیرکادین ،تغییر فاز ،هورمونها و عوامیل

آن در کاسییبر هییا و گلبییر هییا فعییالیتی نشییان نییداده اسییت

بیرونی نظییر دورهی نیوری و بهیاره سیازی مییباشیند کیه دو

(.)Tsaftaris et al., 2006; Tsaftaris et al., 2005

مکانیسع زیربنایی پاسخهای فصلی هستند بنیابراین در گییاهی

همچنییین ژنهییای  SEPALLATAدر کییالس  Eخییانواده

بیودن گیل آن شیناخت ژنهیای

 MADS-boxبرای تکامل گلبر  ،پرچع و مادگی گل زعفیران

مثل زعفران به علت با ارز

شرکتکننده در این مسیر یکی از مسائل مهع در این گیاه اسیت

ضروری میباشد (.)Pelaz et al., 2000

که با روشن شدن این مسیر میتوان ابتکار عمل در نظع گلدهی

در تحقیقی که توسط جدیر و نیری ( Jodeir & Dehghan

و تا حدودی زمان گلدهی و عوامیل محیطیی میؤثر بیر آن را در

 )Nayeri, 2016روی ژنهییای  MADS-boxگییل زعفییران

دست گرفت ( .)Kafi et al., 2010مطالعه مراحل نمو اندامهای

انجام شد ،میزان بیان شیدن ژن  Ag1aدر انیدامهیای کاللیه و

زایشی بعد از مرحله لقاح حائز اهمیت است .چیرا کیه تحقیقیات

پرچع خیلی زیاد است در حالیکه در اندامهای تخمدان ،گلبیر ،

انجام گرفته بر روی زعفیران نشیان داده اسیت کیه بسییاری از

بر  ،پیاز و ریشه در مقایسیه بیا کاللیه و پیرچع پیایین اسیت.

متابولیتهای ثانویه ،در مراحل مختلف نمو گل تولید میگردنید.

بیشترین میزان شدت باند از ژن  Sep3bدر انیدامهیای کاللیه،

ژنهایی که هویت اندام گل را کنتر میکننید ،انیواع ژنهیای

پرچع ،گلبر و سپس در اندام تخمدان مشیاهده شیده اسیت و

 homo boxهسییتند .اکثییر ژنهییای  homo boxموجییود در

اندامهای رویشی بر  ،پیاز و ریشه کمتیرین شیدت بانید وجیود

بررسی الگوی بیانیژن  PIC2مؤثر در گلدهی زعفران...

داشت ()Jodeir & Dehghan Nayeri, 2016
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گلییدهی هسییتند ،شییاخه  STMADS11-likeبییا ژنهییای

در تحقیق اشیرف و همکیاران ( )Ashraf et al., 2015بیر

 AGL24و (SHORT VEGETATIVE PHASE )SVP

روی زعفران انجام گرفت نشانداد که همیه ژنهیای MADS-

رپرسییییور گلییییدهی در بافییییت رویشییییی هسییییتند و ژن

 boxدر تشکیل گل نقش دارند و همچنین نقیش احتمیالی ایین

(SUPPRESSOR OF OVEREXP RESSION )SOC1

ژن ها را در فرایندهای فیزیولوژیکی از قبییل انتقیا بیه مرحلیه

 OF CONSTANS 1در شیاخه ( 3-like )TM3-likeدر

گلدهی و تشکیل بنه در گیاه زعفران بیتأثیر ندانسیتند .در واقیع

گیاه گوجهفرنگی در تنظیع زمان گلدهی نقش دارد ( & Becker

 MADS boxتوالیهیای تکیرارداری هسیتند ،کیه بیهصیورت

.)Theissen, 2003

محافظت شده در اطراف خانواده عوامل رونویسی پیروتئینهیای

در یوکاریوتها خانواده فاکتور نسخهبرداری  MADSوجیود

 MADS boxقرار گرفتهاند .طو توالی این جعبه در پیژوهش-

دارد ( & Becker & Theissen, 2003; Messenguy

هییای مختلییف ،متفییاوت بییوده و در حییدود  518تییا  589جفییت

 .)Dubois, 2003ژنهای  MADS-boxحاوی دُمین حفاتت

نوکلئوتید میباشد .پروتئینهای  MADS boxدارای یک دُمین

شده بوده و به دو دسته اصلی تیپ  Iو تیپ  IIتقسیع مییشیوند

متصل به  DNAدر منطقه  Nترمینا بیوده .ایین پیروتئینهیا،

که این تیپها در گیاهان ،حیوانات و قارچهیا دییده شیده اسیت

گاهی اوقات نیاز به پیوستن به دیمر را دارند ،چنانچیه در کنتیر

( )Ahrazem et al., 2010ژنهای گروه  IIسیاختار خاصیی از

فعالیتهای سلولی نقش دارند .بسیاری از متابولیتهیا در مرحلیه

 MIKCهستند ( )De Bodt et al., 2003و تنظیع کنندههیای

نمو گل تولید میشوند ،ژنهای مختلف مرتبط با توسعه گیل در

کلیدی در فرآیندهای تکاملی مانند تعییین نیوع مریسیتع ،زمیان

کالسهای  C ،B ،Aو  Eدر شاخههایی دستهبنیدی مییشیوند.

گلدهی و تکامل میوه و بیر هستند ،در مقابیل ژنهیای گیروه I

این ژنها شامل (APETALA1/FRUITFULL )AP1/FUL

تنها دارای یک دومین حفاتت شده هسیتند ( Masiero et al.,

یییییا ( SQUAMOSA )SQUAدر کییییالس  ،Aژنهییییای

)2011

( PETALA3 )AP3و ( PISTILLATA )PIییییا ()DEF

همه انواع ژنهای  MIKCدر گیاهان بیه  51شیاخه اصیلی

Szczyglowski

تقسیع میشود که هر کیدام شیامل ییک تیا شیش پیارالو در

 )Amyot, 2003در کیالس  Bو ژن ) AGAMOUS (AGدر

آرابیدوپسیس و اورتولو هایی در دیگر گیاهان هستند ( Becker

 DEFICIENSو ( GLOBOSA
کییییییییالس  Cو  Dو ()AGL6

&

AGAMOUS-like6

و) SEPALLATA (SEPدر کییالس  Eقییرار میییگیرنیید

.)& Theissen, 2003
در مورد ژنهایی که در نمو اندامهای گل در زعفران دخالت

( .)Theissen et al., 2000تمیامی ژنهیای نیامبرده شیده در

دارند هنوز گزار

تمایزیابی اندام گل نقش ندارند .ژنهیای دیگیری نییز در آایاز

متابولیتها در زمان نمیو گیل در ایین گییاه تحقیقیاتی صیورت

گلدهی و تمایز اندامها دخیل میباشند .در این تحقیق به دنبیا

پییرفته است .در زعفران آپوکاروتنوئییدها تنهیا در کاللیه سینتز

شناسایی توالیهای ژن ) PISTILLATA (PIبیوده ،تیا بتیوان

میشوند و به طور ویژه در مرحله توسعه این اندام تولید میگردد،

مسیر تمایز یابی اندامهای گل را توسط این ژن شناسایی کرد.

اما مکانیزم تنظیع این مسیر بیوسنتزی مشهود اسیت .از ایینرو،

در شییاخه FLC-( FLOWERING LOCUS C-like

 )likeدر آرابیدوپسیس ،ژنهای  FLCو  AGL27مهارکنندگان

جامعی منتشر نشده است ،اما در میورد سینتز

نیاز است که مسیر بیوسنتزی کاروتنوئییدها و پاراکاروتنوئییدها و
تنظیع این مسیر در گیاه زعفران مورد مطالعه قرار گیرد.
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در پژوهشی که با هدف شناسایی فاکتورهای نسیخهبیرداری

همچنین بیان ژن گاس در جوانههای بالغ گل قبل از بیاز شیدن

این مسیر بیوسنتزی و چگونگی تنظیع آن در گییاه زعفیران بیه

نیز دیده مشاهده نشد و تنها بیان در هنگامی که گل کیامالً بیاز

منظور بررسی محل سینتز ایین ترکیبیات مهیع انجیام گرفیت،

شد مشاهده

گردید (.)Ahrazem et al., 2010

مشخص گردید که محل سنتز این ترکیبات مهع در کاللیه ایین

از طرفی در مسیر بیوسنتزی کاروتنوئیدها ،یکی از آنزیعهای

گیاه است (.)Castillo et al., 2005; Moraga et al., 2009

کلیدی در این مسیر آنزیع  -3سیس -اپوکسیی کاروتنوئیید دی

شد تا الگوی تجمع کروسین در قسیمت-

اکسیژناز ( )NCEDمیباشد که فعالیت این آنزیع سبب شکسیت

های مختلف گل و مراحل مختلف توسعه کالله ارائیه گیردد .در

اکسیداتیو سییس -اپوکسیی کاروتنوئییدها مییگیردد .هورمیون

مطالعه ( )D’Agostino et al., 2007پن فاکتور نسخهبرداری

 ABAدر گیاهان باعث خوا  ،رییز

گیل و همچنیین سیبب

را از پن خانواده ژنی مختلف از بانک ژن انتخا و الگوی بیانی

کنتر پاسخ به انواع استرسهای محیطی مییشیود .قسیمتی از

آنهییییا بررسییییی گردییییید .نتییییای نشییییانداد کییییه ژن

مسیر بیوسنتزی هورمون  ABAو کاروتنوئیدها مشیترک اسیت.

( ULTRAPETALA )ULTاز کالس  Bبه مقیدار زییادی در

در مطالعهاییی کیه بیر روی یکیی از ژنهیای  NCEDبیه نیام

بافت کالله بیان میشود و بیان آن در روزهای گلدهی افزایش و

 CstNCEDانجام گرفت ،محققان موفق به جداسازی ایین ژن

به دنبا آن کاهش مییابد ،در واقع این ژن یک پروتئین انی از

از کاللههای زعفران شدند .توالی اسیدآمینهای این ژن ،مشابهت

سیسئین را رمز میکند که همچنین در گیاه آرابیدوپسیس نیز در

زیادی به  NCEDهای تکلپهایهیا دارد و همیینطیور ارتبیاط

مسیر انتهایی سلو اولیه گلیدهی نقیش دارد ( Ashraf et al.,

نزدیکی با آنزیعهای  Liliopsidaدارد .در این تحقییق ایین ژن

 .)2015بهعلت انطباق الگوی بیان این ژن بیا تجمیع کروسیین،

به درون کلروپالست منتقل و بیان  CstNCEDو  ABAدرونی

میتوان نتیجهگیری کرد کیه ایین الگیوی بییان در ایین ژن بیا

در کالله و بنه بررسی گردید .نتای حاصل از این آزمایش نشیان

الگوی تجمع کروسین در زعفیران مطابقیت دارد و بیدان جهیت

داد که با افزایش میزان  ABAریز

کاللههیای گیردهافشیانی

میتوان گفت که ایین ژن در مسییر بیوسینتزی متابولییتهیای

نشییده بیشییتر میییگییردد .از طرفییی در بنییههییا ،بییین بیییان ژن

ثانوییه از جملییه پاراکارتنوئییدها نقییش دارد ( Ashraf et al.,

 CstNCEDو خوا بنه ،همبستگی مشیاهده شید .نتیای ایین

 .)2015در مطالعهایی که بر روی ژن) DEFICIENS (DEFاز

تحقیق حاکی از وجود ارتباط بیین وجیود زآکسیانتین (کیه میاده

کالس  Bانجام گرفت DNA ،از بر ها اسیتخراج گردیید و بیا

حدواسط در تولید  ABAبشمار میآید) و خوا بنههای در حیا

استفاده از آاازگرهای طراحی شده ژن مورد نظر استخراج گردید

خوا داشت .در ادامه هنگامی که در شرایط مزرعیه بیر هیا و

و ناحیه راهانداز ژن (پروموتور ژن) نیز مشخص شد ،بعد از توالی-

کاللهها جدا شده و در شرایط تنش آ و نمک قرار گرفتنید ،در

یابی و تعیین ناحییه راهانیداز ژن  DEFبیه گییاه آرابیدوپسییس

مقدار  mRNAی این ژن ،افزایش مشاهده شد .نتای نشان داد

منتقل گردید و آزمایشات هیستوشیمیایی با استفاده از ژن گیاس

گیل و

به همین جهت ،تال

که این ژن در فرایندهای تنظیمیی  ABAمثیل رییز

برای ردیابی محل فعالیت آنزیع انجام گرفت .نتای این آزمیایش

خوا

نشان داد که بیان ژن گاس تنهیا در گیلهیا وجیود دارد و هییچ

.)al., 2012

نشانهای در بافت رویشی از جمله ساقه و ریشیه وجیود نداشیت،

بنه در گیاه تک لپهای زعفران نقش دارد ( Ahrazem et

در پژوهش حاضیر ،پیروتئین بییانشیده از ژن  PIC2مید

بررسی الگوی بیانیژن  PIC2مؤثر در گلدهی زعفران...
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سازی شده ،اساس پیش بینی توسط مد سازی همولوژیکی این

به طرز ناصحیحی تا بخورد برای سلو هیای مجیاور نییز ایجیاد

است که توالی پروتئین با یک یا تعداد بیشتر پروتئین بیا سیاختار

اختال میینمایید .معمیوالً نحیوه تیاخوردن ییک پیروتئین بیه

شییناخته شییده شییباهت داشییته باشیید .اییین رو  ،میید سییازی

پیشگوئی تاخوردن پروتئین یا پیشگوئی ساختار پروتئینی معروف

مقایسهای ( )CAنیز نامیده میشود بر اسیاس ایین واقعییت کیه

است .در رو های نوین جهت ترسیع ساختار پروتئینی دنبالهای

پروتئینهایی با توالیهای مشابه ،ساختارهای مشابه دارنید .ایین

از اسیدآمینهها به عنوان ورودی دریافت میشود و الگوریتع سعی

بر آن اساس که پروتئینهای یک خانواده ،بیشیتر تیوالی-

تاخوردن آن را که به سیاختار اصیلی ایین

رو

های آمینواسیدی حفاتت شده است ،آسان میباشد .چراکه وقتی
ساختار یک پروتئین از یک خانواده به وسیلهی آزمیایش تعییین

میکند بهترین رو

پروتئین نزدیکتر است به عنوان خروجی تولید نماید.
از دیگر عوامل تأثیرگزار در این ساختار و تاخوردگی ویژگی-

شود ،اعضای دیگر آن خانواده میتوانند بر اساس تطابقشیان بیا

های اسیدآمینه سیازنده آن هسیتند کیه مییتیوان خاصییت آ

ساختار شناخته شده مد سازی شوند .دقت پیشگیویی بیا ایین

دوستی و آبگریزی را به آنها نسبت داد.

رو

به میزان تشابه بین توالی پروتئین هدف و ساختارهای الگو

بستگی دارد .مشکل عمده مید سیازی همولیوژیکی پییداکردن
توالی هدفی است که به عنوان الگو استفاده میشود .تقریباً %51

مواد و روشها
گياهان مورد استفاده

همهی توالیهای شناخته شده حداقل یک دمیین دارنید کیه بیه

ابتدا یک توده بومی از بنههای زعفران بومی منطقه تربیت-

یک پروتئین با ساختار شناخته شده وابسته میباشد ( Mihasan,

حیدریییه تهیییه گردیییده و طییی فراینییدهای سییاالنه در گلخانییه

.)2010

دانشکده کشاورزی دانشگاه تربتحیدریه کشت شدند .بنههیا در

با توجه به بررسی منابع صورت گرفته ،بهعلت تجمّع و تولید

کرتهایی حاوی مخلوط  1:1از خاک و ماسه کشت شدند .برای

متابولیتهای ثانویه در زمان گلدهی ،وجود ارتباط بیین ژنهیای

مطالعات مولکولی از اندامهای کالله ،پرچع ،گلبر  ،بر و بنیه

دخیل در تولید متابولیتهای ثانویه و ژنهای درگییر در گلیدهی

گیاه زعفران استفاده شد .بافتهای اندام مادگی گلها (کاللهها)

مسلّع بهنظر میرسد .از این رو ،در تحقیق حاضیر ارتبیاط بیا ژن

در مراحل جوانی گلها استفاده گردید.

 PIC2مؤثر در ایجاد گلدهی و توالی پروتئینی صورت پیییرفت
تا بتوان مسیر تمایزیابی اندامهای گل را توسط این ژن شناسایی

استخراجDNAژنومی

کرد .توجه به سیاختار نوکلئوتییدی ایین ژن و سیاختار پیروتئین

استخراج از بافت گیاه به علیت ویژگییهیایی همچیون بیاال

حاصل از تظاهر این ژن شناختی عمیق تر بیر نحیوه گلیدهی در

بودن سن گیاه و یا حضور کربوهیدراتها ،ترکیبات پلییفنلیی و

گیاه زعفران را ایجاد میکند.

پروتئینها که بر کیفیت  DNAاثر منفی میگییارد ( Alaey et

عملکرد پروتئین حاصل از بییان شیدن ژن  PIC2تیا حیدود

 ،)al., 2007برای افزایش کیفیت و کمیت  DNAاستخراج شده

زیادی بستگی به ساختار سهبعدی این پروتئین دارد .گاهاً نحیوه

و اطمینان از حضور درصد قابل مالحظهای از ژن میورد مطالعیه

تاخوردگی رشته های پلیپپتید این پروتئین و قرارگیری شیکل-

(افزایش احتما حضور ژنهای مسییر گلیدهی در اصیلیتیرین

های فضایی متفاوت اسیدآمینههای سازنده این پروتئین ،میتواند

بخشهای تولیدمثل گل)  DNAاز کالله تازه گلهیا اسیتخراج

در اثرگیاری عملکرد این پروتئین دخالت نماید .چنانچه پروتئینی

گردید .کاللههای گل درون ورقههای آلومینیومی پیچیده شیدند،
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سپس نمونهها سیریعا درون ازت میایع تثبییت و در دمیای -89

 Transcriptase Rnase Hصورت گرفیت .بیرای انجیام رو

درجه سانتیگراد نگهداری شدند .استخراج  DNAبر اساس کیت

 PCRنیمهکمی ،الظت  cDNAنمونههای حاصیل از واکینش

تجاری  DNeasy Miniشرکت  Qiageneانجام گرفت .بیرای

نسخهبرداری معکوس با اسپکتروفتومتری تعییین شید و سیپس

اسییپکتروفتومتری

جهت انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز از هیر ییک از نمونیههیا

( )Eppendorf AG, Germanyو الکتروفییورز افقییی (BIO-

استوککاری بیا الظیت 1 μg/μlتهییه شید .الظیت و کیفییت

 )RAD powerpac, USAروی ژ آگارز  9/8درصد اسیتفاده

 cDNAنمونههای حاصل از واکنش نسخهبرداری معکیوس بیا

گردید (.)Sambrook & Russell, 2001

اسپکتروفتومتری تعیین شد.

استخراجRNA

طراحی آغازگر

ارزیییابی کمییی و کیفییی DNAاز رو

استخراج  RNAکل با استفاده از کییت  Vivantisشیرکت

برای شناسیایی و تکثییر ژن  ،PIC2طراحیی آاازگرهیای

سیگما و از اندام های کالله ،پرچع ،گلبر  ،بیر و بنیه انجیام

مناسب و اسیتفاده از آنهیا در واکینش  PCRالزم بیوده .اولیین

گرفت .کمیت و کیفیت  RNAی استخراج شیده بیه ترتییب بیا

مرحله در یافتن توالیژن مورد نظر در گیاهان هعجنس و یا هع-

اسپکتروفتومتری صورت پییرفت.

خانواده میباشد ،از آنجا که توالیژن مورد نظر نامشیخص بیود،

استفاده از از رو

شناسایی دقیق الظت  RNAی کل برای اندازهگیری تعداد

آاازگرها بر اساس توالیهای ژن موجود از سایر گیاهان طراحی

کپی  mRNAبسیار مهع بوده است و هر گونیه آلیودگی DNA

شدند .اگرچه اولویت با گیاهان هع جنس یا هع خانواده است اما

میتواند منجر به کمی کیردن اییر دقییق مییزان  RNAشیود.

از آنجا که تاکنون ژن  Pistillataدر هیچ گیاه هعجنس یا هیع-

بنابراین ،هر نوسانی در تعداد کپی  mRNAبسیار مهع میباشید

خانواده گیاه زعفران شناسایی نشده بود از توالیهای ژن  PIثبت

و تفاوت در نتیای مییزان بییانژن میی توانید ناشیی از سیطوح

شییده در پایگییاه  GenBankبییا شییمارههییای دسترسییی

متفاوت آلودگی با  DNAمیان نمونهها باشد .بیدلیل اطمینیان از

HM047440.1 ،)Medicago sativa( KJ470631.1

عدم حضور هر گونیه آلیودگی و تیأثیر آن بیر نتیای RT-PCR

( )Brassica napus( HM047443.1 ،)Brassica napusو

کمییی ،از آنییزیع  DNaseاسییتفاده گردییید ( Mohammad

 )Vitis vinifera( DQ988043.1استفاده گردیید ،پیس از آن

.)Hashem et al., 2011

همردیف سیازی بیرای پییداکردن نقیاط حفاتیت شیده صیورت
پییرفت.

واکنشنسخهبرداریمعکوس(سنتز)cDNA
سینتز  cDNAبیا اسیتفاده از کییت cDNA synthetase

با بالستکردن و بررسی توالیهای ژن  Pistillataحاضر در
گیاهان کلزا ،انگور و یونجه ،توالی مشابهی یافته شد که پیس از

شرکت  Sigmaو آاازگرهیای طراحیی شیده بیه کمیک آنیزیع

آن ،از روی توالی آاازگرهیای الیگونوکلئوتییدی پییش برنیده و

ترانسکریپتاز معکوس ،صورت پییرفت.

برگرداننده توسط نرم افزار  Primer 3و با استفاده از توالیهیای

سنتز  cDNAبا اسیتفاده از  1میکروگیرم از  RNAکیل بیا
استفاده از  Oligo dTبه عنیوان آایازگر عمیومی توسیط آنیزیع
ترانسیکریپتازمعکوس بیا نیام تجیاری M-MuLV Reverse

فوق طراحی گردید.
همچنین بررسی مناسب بودن آاازگر از لحاظ عیدم اتصیا
ایراختصاصی و تشکیل دایمر بیا ابیزاری مثیل Primer Blast

بررسی الگوی بیانیژن  PIC2مؤثر در گلدهی زعفران...

ارزیابی گردید که به صورت زیر هستند:

شکل  5نشاندهنیده سیاختار ژن و مکیان تقریبیی آاازگرهیای

این آاازگرها ،قطعهای به طو جفت باز را تکثیر مییکننید.
()5
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اختصاصی در گلزا ،انگور و گندم است.

’5’ -GAGTTAGAAAGGGGAGTTGTA- 3
’3’ -CTATTTAGCCTCCTGCAAGTT- 5

Forward Primer:
Reverse Primer:

شکل  -1شکل شماتیک ژن  PIC2و محل تقریبی قرار گرفتن آغازگرهای طراحی شده در مقایسه با  cDNAآن
Figure 1- The schematic structure of PIC2 gene and approximate location of the designed primers compared to its cDNA.

شناسایی ژن  PIC2با استفادهازPCR

سانتیگراد به مدت  5دقیقه ،دمای اتصا  59 ،درجه سیانتیگیراد

به این منظور از  DNAژنومی و  cDNAاستخراج شیده بیه

به مدت  5دقیقه و دمای طویل شدن 11 ،درجه سیانتیگیراد بیه

همراه آاازگرهای طراحی شیده در  PCRاسیتفاده شیدند .بیرای

مدت  5دقیقه صورت پییرفت و در نهایت با مرحله طویل شدن

 PCRمقدار  200نانوگرم از  DNAو  1میکرولیتر از آاازگرهای

به مدت  8دقیقه در دمای  11درجه سانتیگراد بیه اتمیام رسیید.

پیش برنده و برگرداننده با الظت نهایی  9/5میکرومیوالر ،درون

پس از انجام  PCRکیفیت محصو بر روی ژ آگارز  9/8درصد

لوله استریل  PCRریختیه و بیا آ دوبیار تقطییر اسیتریل و بیا

بررسی و درون ژ داک قابل مشاهده بوده است.

اسیتفاده از  ،Master Mix PCRبیه حجیع  19میکرولیتیر
رسانده و با پیپت کردن ،به طور کامل مخلوط میشود.
انجام  PCRتوسط ترموسایکلر مید ( Personal Termal

بررسی بيان ژنPIC2

بیان ژن  PIC2با همان شرایط تکثیر  gDNAبیوده اسیت.

 Biorad )Cycler BioRad 1148MJ USA Miniو بیا

در بررسی بیان این ژن ،واکنش  Real-Time PCRبا اسیتفاده

مرحله واسرشتگی اولیه به میدت  5دقیقیه در دمیای  31درجیه

از کییت  SYBR Premix Ex Taq IIشیرکت تاکیارا صیورت

سانتیگراد آااز گردید .بهینهسازی دمیای اتصیا جهیت تکثییر

گرفت .میزان مواد بهکار رفته در واکنش زنجیرهای پلیمراز بیرای

اختصاصی و تکباند شدن محصیو  PCRدر دمیای  19درجیه

بیانژن  PIC2در اندامهای ذکرشدهی میورد آزمیایش ،یکسیان

سانتیگراد با استفاده از ( PCR Master Mixسییناژن ،اییران)

بوده .چرخهدمایی استفاده شده شامل دمای واسرشت سیازی 31

صورت پییرفت .دمای الزم جهت اتصا آاازگرهای اختصاصی،

درجه سانتیگراد  19ثانیه ،اتصا آاازگرهیا در دمیای  59درجیه

به کمک معادله 9/13 + [ 9/15 X (%GC) - 159/L] ،بدست

سانتیگراد به مدت  19ثانیه ،توسعه در دمای  11درجه سیانتی-

آمد .در ادامه ،انجام  99چرخیه بیا دمیای واسرشیتگی  31درجیه

گراد ،به مدت  99ثانیه و توسیعهنهیایی بیه میدت  59دقیقیه در
دمای  11درجه سانتیگراد انجام شد.
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برای اطمینان از میزان بییانژن میورد نظیر ،ایین بخیش از

همردییف سیازی چنیدتایی پروتئینیی ( Multiple sequence

تحقیییق ،بییه کمییک واکیینش  PCRبییر روی  cDNAصییورت

 )alignmentsبیییا اسیییتفاده از  BLASTموجیییود در پایگیییاه

پیییرفت .مقیدار  5میکرولیتیر محصیو  PCRرا روی ژ 9/8

اطالعییییییاتی  (www.ncbi.nlm.nih.gov.blast) NCBIو

درصد آگارز ،الکتروفورز نمیوده و سیپس بیهوسییله نیرمافیزار v

 CLUSTAL Wموجیییود در پایگیییاه اطالعیییاتی (www.

(www.rsb.info.nih.gov/ij/index.html) ImageJ 1.42q

 )ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/Expassyصییییییورت

شدت باند موجود روی ژ آنالیز شد (شدت باند از بین  9تیا 599
درجهبندی شد) .این نرمافزار قادر است شدت نسبی باند موجیود
روی ژ را اندازهگیری کند و به صورت عیدد نمیایش دهید .در
نهایت دادههای حاصل و رسع نمودارها با نرم افزارهیای SPSS

) v15 (www.spss.comو  Excelانجام شد.

پییرفت (.)Johnson et al., 2008
مطالعات مدلینو تیوالی پروتئینیی ،ژن  PIC2گونیه بیومی
تربییتحیدریییه و پییروتئینهییای مشییابه بییا اسییتفاده از پایگییاه
) GeneBee (www.genebee.msu.suاجییرا شیید ( et al.,
Goff et al., Emamzadeh et al., 2006 Edstam 2011

 .)2002محاسییبه تئییوری نقطییه ایزوالکتریییک و وزن مولکییولی
تخليص و توالی یابی محصولPCR

مقدار  19میکرولیتر از محصو  PCRخالصسیازی شیده و
به همراه  1/5میکرولیتر از هر یک از آاازگرهای رفت و برگشت
با الظت  59پیکومو برای توالییابی بیه شیرکت تکاپوزیسیت
ارسا گردید .نمونهها توسط شرکت تکاپوزیست به کیرهجنیوبی
ارسا شده تا در آنجا توسیط دسیتگاه Illumina Hiseq2000

توالییابی گردند.
مطالعهفيلوژنيک،انطباقوبررسریتروالیپروتنينریژن
PIC2

پروتئین با استفاده از ابزارهای موجود در پایگیاه داده (Expassy

 )http://www.expasy.ch/tools/pi_tool.htmlانجییامشیید.
موتیفها و اسیدآمینههای موجود بر روی سیاختار پروتئینیی ژن
 PIC2مورد بررسی قیرار گرفتنید ( www.expasy.ch/ motif

 .)scanهمچنیییین بیییا اسیییتفاده از رو

& Kolaskar

 Tongaonkarو بر اساس نتای تجربی ،اپیتیوپهیای موجیود
این پروتئین نیز شناخته شد (Kolaskar Hartz et al., 2010

.)Van & van, 1999 & Tongaonkar, 1990
سییاختار سییوم پییروتئین هییدف بییا اسییتفاده از نییرم افییزار

قطعه مستخرجشده از ژ آگارز ،توالیییابی شیده و پیس از

 (Sali Blundell, 1993) Modeller9V7بیییا اسیییتفاده از

بررسی و ترجمه هر ییک از تیوالیهیای نوکلئوتییدی کدکننیده

مد سیازی مقایسیهای ایجیاد شیده و بیا اسیتفاده از نیرمافیزار

پروتئین بیه وسییله پایگیاه داده مولکیولی ()www.expasy.ch

 weblab viewerمشاهده و بررسی گردید (این نکتیه الزم بیه

 ،Expassyآنالیز میشود ( .)Varjonen et al., 2002در ایین

ذکییر اسییت کییه بییا اسییتفاده از نییرم میید سییاختهشیید 59999

بخش از پیژوهش ،جهیت مطالعیه سیاختار فیلوژنییک و شیکل

.)Modeller9V7

پروتئین ،الزم است که توالی اسیدآمینهای پروتئین بییانشیده از
ژن  PIC2با توالی اسیدآمینهای دیگیر تیوالیهیای پروتئینیی در
بانکهای ژنی ،بالست گردد .با این همردیف سازی میتوان بیه
ساختار احتمالی پروتئین میورد مطالعیه دسیت یافیت .مطالعیات

مدلسازیپروتنينPIC2

مد سهبعدی پروتئین ژن  PIC2زعفران تربتحیدریه ،ابتدا
با استفاده از پایگاه ()http://manaslu.aecom.yu.edu/M4T
 M4Tو به رو

مد سیازی بیر اسیاس تشیابه ( Homology

بررسی الگوی بیانیژن  PIC2مؤثر در گلدهی زعفران...

80

 )modelingبیه دسیت آمید ( Fernandez-Fuentes et al.,

نتایج و بحث

 .)Sarowar, 2009 2007بهمنظور پیدا کردن مد مناسب ،در

الکتروفورز محصو  PCRروی ژ آگارز  9/8درصد نشیان داد

این مرحله توالی پروتئینی ژن  PIC2زعفیران تربیتحیدرییه بیا

که قطعه اختصاصیی بیرای ژن  PIC2بیه طیو تقریبیی 5999

توالی ساختارهای شناخته شده  BLASTگردید.

جفت باز بهخوبی تکثیر شده است (شکل  )1ایین مطلیب نشیان
دهنده طراحی و عملکرد صحی آاازگرها و برنامه  PCRمناسب
(به خصوت دمای اتصا ) میباشید ( Murry & Thompson,
.)1980

شکل  -2ژل الکتروفورز پس از  ،PCRقطعه  1355و  955جفت بازی تکثیر شده از  DNAژنومی و cDNA
Figure 2- Electrophoresis gel of PCR reaction, part of 1300 and 900 amplified bp of genomic DNA and cDNA.

نتای مشیابهی از بییان ژنهیای خیانواده  MADS-boxدر

بررسیبيانژنPIC2

با استفاده از آاازگرهای اختصاصی طراحیی شیده بیرای ژن

اندامهای مختلف زعفران ،مشاهده گردید .بییانژنهیای Ag1a

 ،PIC2قطعهای به طو  199جفت باز از  cDNAتهیه شیده از

و  Ag1bدر اندامهای مختلف زعفران نشان داد ایین ژنهیا در

 RNAاسییتخراج شییدهی کاللییههییای زعفییران طییی واکیینش

اندامهای تخمدان و به ویژه در کالله و پرچع بیان باالیی دارنید

زنجیرهای پلیمراز تکثیر شد .الگوی بیان ژن در اندامهای مختلف

ولی در اندامهای رویشی (بر  ،پیاز و ریشه) بیان نمیشیوند ییا

زعفران با استفاده از  RT-PCRمورد بررسی قرار گرفت .مقایسه

بییان بسییار کمیی دارنید ( Jodeir & Dehghan Nayeri,

میانگین دادههای مربوط به بیان ژن  PIC2در اندامهای مختلف

 .)2016ژن  Sep3cدر اندامهای مختلف گل شیامل تخمیدان،

گیاه زعفران نشانداد که اختالف بین اندامها در سط  5درصید

کالله ،پرچع و گلبر بیان میشود ولی در اندامهیای اییر گیل

معنیدار شده است .آنالیزهای آماری ،شدت باند  PIC2در اندام-

شامل بر  ،پیاز و ریشه بیان نمیشود .بررسیی بییانژن Ag1a

های مختلف زعفران را در چهار سط کامالً متفاوت قرار میدهد

در سه اندام کالله ،پرچع و بر زعفران واریته ایرانی نشیان داد

به طوری که شدت باند در اندامهیای جنسیی کاللیه و پیرچع در

که ژن  Ag1aدر اندامهای کالله و پیرچع دارای بییان ولیی در

مقایسه با گلبر گلهای زعفران باال است .همچنیین بیه نظیر

بر

فاقد بیان است .بیان ژنهای  Sep3در واریته یونانی گییاه

میرسد که هیچ رونوشتی از ژن  PIC2در بافتهای بر و بنیه

زعفران در هر چهار حلقه گل در اندامهای کالله ،پرچع و گلبر

زعفران دیده نشده است ،با این تفیاوت کیه مییزان بییان آن در

شناسایی شده است (Tsaftaris et al., 2005

اندامهای کالله نسبت به پرچع بیشتر بوده است.

)Tsaftaris et al., 2011 al., 2006

Tsaftaris et
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بر اساس نتای به دست آمده این مطالعه ،ژن  PIC2در اکثر

تفاوت در نوکلئوتیدهای آن میباشد ( Shakib & Ainsworth,

اندامها و محورهای گل زعفران بیان میشوند و به نظر میرسید

 .)2009آنالیز الگوهای بیان و تشابه توالی  1ژن عضیو خیانواده

این ژن در تشکیل حلقههای گل زعفیران و ییا بیه عبیارتی ،در

 MADS- boxجیدا شیده از ترشیک نشیان داد کیه ژنهیای

تشکیل بافت اولیه گل جهت فعالیت ژنهیای ،کیالس  Bنقیش

 RaA2و  RaB17در نمو گل نقش داشته و ژنهای  RaG24و

دارند .فعالیت این ژن نشان دهنده کارکردهای مختلف ،طی نمو

 RaK16در هر دو مرحله رویشی و زایشی کارکردهایی دارند ،با

رویشی و زایشی گیاه است .این نتای با مد تکامل گل از همان

این حا  ،نقش واقعی آن ها را می توان بیا آنیالیز ایین ژن هیا در

کالسهای  C ،B ،Aو  Eدر گیاهان سازگار اسیت ( & Jodeir

گیاهان جهش یافته یا گیاهان تراریخته تعیین نمود ( & Shakib

 .)Dehghan Nayeri, 2016بیانژن  PIC1که در تشکیل گل

2009

 .)Ainsworth,در  Arabidopsisنییییییییییز ژن

زعفران به ویژه در ایجاد کالله نقش دارند ،میزان بیان آنهیا در

 APETALA1مانند  PIC2در پریموردیاهای گل و اعضای گل

کالله ،نسبت به سایر اندامهای گل و نیز اندامهای رویشی بیشتر

مانند گلبر ها بیان میشود .بیان این ژن برای تبدیل مریسیتع

گردید ( .)Kalivas et al., 2007از سوی دیگیر اثبیات

گلآذین به مریستع گل و نیز تعییین هوییت گلبیر الزم اسیت

گزار

شده ،ژنهای کیالس  Bپیروتئینهیای  MADSدر انگیور ،در

(.)Mandel et al., 1992

زمانهای متفاوتی بیان مییشیود ،ژنهیای کیالس  ،Bتوسیعه

نتییای تحقیییق حاصییل نشییان میییدهیید ،ژنهییای خییانواده

اندامهای جنسی گیاه را بر عهده دارد و در رشد و نمو مییوه نییز

 MADS-boxدر کالله و پرچع و گلبر

بیان میشود ولیی در

میؤثر بیوده اسیت ( .)Josefina Poupin et al., 2007آنیالیز

بر و بنه فاقد بییان اسیت کیه مشیابه بیا نتیای تحقیقیات (

الگوهای بیان و تشابه توالی ژنهیای عضیو خیانواده MADS-

Jodeir & Dehghan Nayeri, Tsaftaris et al., 2005

 boxجدا شده از ترشک نیز نشان داد که بعضی از ژنهای ایین

)2016; Tsaftaris et al., 2006 ; Tsaftaris et al., 2011

خانواده در یکی از مراحل و بعضی دیگر از این ژنها در هیر دو

در اندامهای مختلف زعفران است.

مرحله رویشی و زایشی ،کارکردهای جداگانهای دارند که ناشی از

شکل  -3بیان ژن  PIC2از کالس  Bخانواده MADS box
Figure 3- Gene expression of PIC2, B class, MADS box family.

بررسی الگوی بیانیژن  PIC2مؤثر در گلدهی زعفران...

بررسی بیانژن  PIC2در اندامهیای مختلیف گییاه زعفیران
نشان میدهد که این ژنها در اندامهای جنسی گل شامل کالله

 PIC2در اندامهای رویشی از جمله بر و بنههای زعفران بیان
نمیشوند (شکل .)9

و پرچع نسبت به گلبر های گل بیشیتر بییان مییشیوند و ژن
Forward Primer

Reverse
Primer
شکل  -4مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژن  PIC2استخراج شده از  DNAژنومی و cDNA

 Queryنشاندهنده  DNAژنومی  gو  Query16851نشاندهنده آغازگرهای اختصاصی و مناطق اینترونی  cDNAمیباشد
Figure 4- Comparing the nucleotide sequence of PIC2 genes that derived from genomic DNA and cDNA .
Query indicates genomic DNA of g and Query16851 indicates specific primers and intronic regions of cDNA.
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دارند.

توالییابیمحصوالتPCR

نتای بدست آمده از تعیین توالی  DNAژنومی و  cDNAاز

در مقایسییه اییین دو تییوالی از ژن میییکور پییس از مقایسییه

ژن  5911 ،PIC2و  199نوکلئوتید مشخص شیدند .بیا بالسیت

همردیفی مشخص شد که  DNAژنیومی ایین ژن دارای چهیار

کردن و مقایسه توالیهای نوکلئوتیدی ژن  PIC2استخراج شده

منطقه اگزونی و سه ناحیه اینترونی میباشد .مناطق اگزونی او ،

توسط پرایمرهای اختصاصی (جایگیاه تقریبیی پرایمیر پیشیبرنده

دوم ،سوم و چهارم به ترتیب شامل  151 ،195 ،555و  95جفت

بین نوکلئوتید شماره  5تا  51و پرایمر برگرداننده بین نوکلئوتیید

باز و مناطق اینترونی به ترتیب شامل  115 ،98و  89جفیت بیاز

شماره  111تا  ،)199از  DNAژنیومی و  ،cDNAنتیایجی کیه

نوکلئوتیدی میباشند .توالی مناطق اینترونی شیامل تیوالیهیایی

بدست آمد در شکل  1نشانداده شد که نواحی قرمز رنو نشیان

بوده که گاهاً کوتاه بوده و نقش مثبتی در ایجاد بییانژن PIC2

دهنده مناطق اینترونیی بیوده و تنهیا در  DNAژنیومی حضیور

دارد.

شکل  -5توالی نوکلئوتید و آمینواسید استنباطی ژن  PIC2در کالله گل زعفران
Figure 5- sequences of Nucleotide and amino acid analyzed of PIC2 gene in stigma of saffron .

نتای تعیین توالی در شکل  5نیز نشان دهنده خیوانش 199

بیوانفورماتیکی ،اسیدآمینههای تشکیل دهنده آن صورت گرفیت،

نوکلئوتید مربوط بیه تمیامی چهیار اگیزون ژن  PIC2در کاللیه

نشان داد که پروتئین حاصیل دارای  159اسییدآمینه مییباشید.

زعفران را نمایش داده اسیت .حاصیل رونویسیی و ترجمیه ایین

نقطییه ایزوالکتریییک و وزن مولکییولی اییین پییروتئین بییا کمییک

بخش از ژن  ،PIC2پروتئینی در حدود  159اسیدآمینه را تشکیل

ابزارهای پایگاه  Expasyبیه ترتییب  3/11و ،11119/19 kDa

داده است.

محاسبه شد .ساختار واحدهای آمینواسیدی ایین پیروتئین طبیق

ساختارپروتنين

شکل  1و جیدو  5مشیخص شیده اسیت .فرمیو اتمیی ایین



مطالعات پروتئینیی ایین ژن کیه از تجزییه و تحلییلهیای

پروتئین عبارت از C1067H1764N318O323S17 :است.

بررسی الگوی بیانیژن  PIC2مؤثر در گلدهی زعفران...
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در حدود  11درصد هعآرائی داشتند.

ساختار سهبعدی آنها منشأ میگیرد که بیر اسیاس مید سیازی

منطقه بین اسیدآمینه مکان  5تیا  11در پیروتئین رونویسیی

همولوژیکی از این پروتئین ترسییع شیده اسیت .شیکل فضیایی

شده از ژن  ،PIC2اصوالً از منیاطق مینظع پروتئینیی بیوده کیه

بخشهای متفاوت هر پروتئین ،در واقع تعییین کننیدة کیاربرد و

شامل دو ساختار آلفا هلیکس ،دو سیاختار صیفحات بتیا و چهیار

عملکرد ویژة همان بخش از پروتئین بوده و هر نیوع تغیییری در

ساختار رندوم کویل میباشند .ساختارهای ثانویه آلفا هلییکس و

این ساختار میتواند موجب اخال در عملکرد آن شود.

صفحات بتا در دسته ساختارهای دوم منظع و پیچهای تصادفی،

در اییین پییژوهش سییاختار سییهبعییدی بخشییی از پییروتئین

جزو ساختارهای ثانویه نامنظع تکرارناپییر و تصادفی طبقهبنیدی

 PISTILLATA-LIKE MADS BOXشییبیهسییازی شیید.

میشوند .اصل منظعشدن ساختار این قسمت از پروتئین ،بیدلیل

همچنین بررسی ساختار سهبعدی این پروتئین با همردیفسیازی

حضور توالی آمینواسیدهای تییروزین ،تریپتوفیان ،فنییلآالنیین،

کردن ( Blastکردن) ساختار او رشیتههیای پلییپپتییدی ایین

لوسین ،ایزولوسین ،والین ،سیستئین و آسپارژین میباشد .عوامل

پروتئین ،با توالیهیای مشیابه اسییدآمینههیای دیگیر از سیاختار

دیگری از جمله آ دوستی ،انعطافپییری ،وزن مولکولی و نقطه

پروتئینهیای دیگیر انجیام پیییرفت و بیر اسیاس مید سیازی

ایزوالکتریک نیز در منظع شدن این سیاختار نقیش دارد .منطقیه

همولیوژیکی بخیشهیایی از اییین پیروتئین ،شیناخت بهتییری از

دیگر این پروتئین مکان بین اسیدآمینهای  11تا  518مییباشید

عملکرد این پروتئین حاصل شد .مد ساختار مولکولی پیروتئین

که این منطقه دارای دو شکل مارپیچ آلفا با یک اتصیا رانیدوم

 PIC2در شکل  1نشیان مییدهید کیه شیکل ترسییع شیده از

کویل که این منطقه را نیز میتوان از جمله منیاطق مینظع ایین

موقعیت مکانی اسیدآمینه مکیان او تیا اسییدآمینه مکیان 518

پروتئین در نظر گرفت.

مییییباشییید .همردییییفسیییازی تیییوالی اسییییدآمینه پیییروتئین

انتهای آمینی این پروتئین میتواند از پلیپپتید جدا شده و به

 PISTILLATA-like MADS boxبا همولو های پیروتئین

عنوان یک پروتئین بالغ در مسیر ترشیحی بیه خیارج از سیلو ،

عامل تقویت ( Myocyte 2Bنوعی پروتئین هیستونی) بیشترین

هدایت شود که آمینواسیدهای ایرقطبی ییا هییدروفوبی گوییای

تشابه را در نتیجهگیری نشانداده است ،این توالیها بیا یکیدیگر

فعالیت این پروتئین را در سط محلو سلو را نشان میدهد.

جدول  -1واحد های آمینواسیدی تشکیل دهنده پروتئین بیان شده از ژن PIC2
Table 1- The amino acid units of the expressed proteins from PIC2 gene

درصد

ترکیب

آمینو اسید

درصد

ترکیب

آمینواسید

Amino Acid
Composition
%
Amino Acid
Composition
%
)Ala (A
7
3.3
)Leu (L
22
10.5
)Arg (R
16
7.6
)Lys (K
21
10
)Asn (N
14
6.7
)Met (M
14
6.7
)Asp (D
6
2.9
)Phe (F
3
1.4
)Cys (C
3
1.4
)Pro (P
8
3.8
)Gln (Q
14
6.7
)Ser (S
13
6.2
)Glu (E
25
11.9
)Thr (T
6
2.9
)Gly (G
10
4.8
)Trp (W
1
0.5
)His (H
5
2.4
)Tyr (Y
5
2.4
)Ile (I
14
6.7
)VaL (V
5
2.4
تعداد بار منفی باقیمانده (آسپارتیک +گلوتامیک) .30 :تعداد بار مثبت باقیمانده (آرژنین +لیزین)37 :
Total number of negatively charged residues (Asp + Glu): 30. Total number of positively charged residues (Arg + Lys): 37
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شکل  -6هم آرائی توالی اسیدهای آمینه تشکیل دهنده قسمت اعظم پروتئین بیان شده ژن  PIC2با توالی اسیدآمینه های موجود در نرم افزار
swissmodel
Figure 6- Alignment of amino acids sequence that forming major parts of expressed protein of PIC2 gene by the amino acid
sequence that existing in the swissmodel software.

)Phylogenetic sequence of amino acids (84-178
)Phylogenetic sequence of amino acids (1-76
PISTILLATA-like MADS box ProteinPISTILLATA-like MADS box Protein
)(a
)(b
شکل  :a -7شکل فضایی و ساختار سه بعدی بخش اعظم پروتئین بیان شده از ژن  PIC2برای مکان اسیدامینه های بین  1تا 76

 :bشکل فضایی و ساختار سه بعدی بخش اعظم پروتئین بیان شده از ژن  PIC2برای مکان اسیدامینه های بین  76تا 178
Figure 7- a: Space shapes and three-dimensional structure of major part of expressed protein of the PIC2 gene for place of 176 amino acids.
b: Space shapes and three-dimensional structure of major part of expressed protein of the PIC2 gene for place of 76-178
amino acids.

مینماید.

نتیجهگیری
در تحقیق حاضر الگوی بیان ژن  PIC2و تیوالی پروتئینیی

در نتیجه افزایش بیان ژن  PIC2باعث افزایش معنییداری

آن بررسی گردید .بیانژن  PIC2متعلق به کیالس  Bو از ژن-

در گلدهی بنههای زعفران شده است .ایین افیزایش معنییدار،

های خانواده  MADS-boxتقسیعبندی مییشیوند کیه نقیش

نشاندهنده تأثیر افزایش بییانژن کیالس  Bاعضیای خیانواده

مهمی در تکامل گل زعفران به خصوت زعفران کشت شده در

 MADS boxبر روی رشد و نمو گل و زمان گلدهی زعفیران

منطقییه تربییتحیدریییه دارنیید .بررسییی عوامییل رونویسییی

میباشد .بیان باالتر ژن  PIC2در مراحل اولییه نمیو گیلهیای

PCR

زعفران داللت بر آن دارد که ایین ژن در شیروع نمیو اعضیای

نیمهکمی در اندامهای رویشی ،کالله و سیایر انیدامهیای گیل،

زایشی نقش عمدهای ایفا میکنید .مسیلماً بررسیی تیوالیهیای

مشخص نمود که میزان بییان ایین ژن در تشیکیل انیدامهیای

پروموتوری این ژن و مطالعه برای افزایش بیان ژنهایی ،ماننید

مختلف گل ،به ویژه در تشکیل کالله گلها نقش مهمی را ایفیا

 PIC2در پژوهشهای آتی مفید واقع خواهد بود.

 ،PISTILLATA-LIKE MADS BOXبییه رو

بررسی الگوی بیانیژن  PIC2مؤثر در گلدهی زعفران...
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نتای تحقیق حاضر نشان مییدهید دو ژن  PIC1و PIC2

لیپیدها را دارند .این پروتئین می تواند در گیروه همیوفیلیکی بیا

فرمهای حاصل از پیرایشهیای متفیاوت ژن PISTILLATA

پروتئینهایی قرار گیرد که دارای توالیهای مشیابه بیوده ،بیه-

از خانواده  MADS BOXمیباشند که  38درصد تشابه تیوالی

عالوه نتای نشاندهنده کیاربرد تیوالیهیا و ژنهیای جدیید در

نوکلئوتیدی را دارا هستند .اختالف دو درصدی آن بدلیل حضور

تعیین روابط بین گونهای در گیاهان میباشد.

 5تک نوکلئوتید متفاوت در بین دو توالی این دو ژن مییباشید،

با تأکید بر این نکته که مطالعه ژنهیای مسییر گلیدهی در

تییک نوکلئوتیییدها میییتواننیید بییه عنییوان نشییانگرهای تییک

زعفران و نحوه توسعه گل در این گیاه مهع و ضروری به نظیر

نوکلئوتیدی ( )SNPsمعرف حضور این ژنهیا در گییاه و انیدام

میرسد و با توجه به اینکه اهمیت اقتصیادی زعفیران تنهیا بیه

مورد مطالعه باشند .با این وجود ،جهت یافتن چگونگی تشکیل

چرخه گلدهی در این گیاه خالصه مییشیود ،نییاز اسیت تیا بیا

گل زعفران و بیه خصیوت بخیش میادگی آن ،آزمیایشهیای

استفاده از رو های مولکولی و بیوتکنولوژیکی ،بتوان ژن هیا و

بیشتری در ارتباط با چگونگی تجمع پیروتئینهیای  MADSو

پروتئینهای رونوشت و ترجمیه شیده ،مسییر گلیدهی در گییاه

برهمکنش عوامل کالسهای  C ،B ،Aو  Eرا میطلبد .درک

زعفران را شناخت و به نحوه و زمان گلدهی در این گیاه توجیه

چگونگی رشد گل در گیاه زعفران میتواند راه را برای افیزایش

بیشتری کرد ،چرا که با تحقیق بر روی بیانژنهای این مسیر و

عملکرد آن و کاهش هزینههای تولید گل به ویژه کالله هموار

مشخص کیردن اینکیه چیه ژنهیایی در زعفیران ،در آایاز

سازد.

گلدهی نقش دارند ،مهع به نظر میرسد .بنابراین لیزوم مطالعیه

مقایسه ،هعآرائی و به دست آوردن خصوصیات ساختار ژنی

بیشتر برای درک مکانیزم آااز گلدهی و تمایز اندامهیا در ایین

و همچنین آنالیز ساختار سهبعدی پروتئین حاصل از بییان ایین

گیاه استراتژیک الزم و ضروری مینمایید .از طرفیی بیه علیت

ژن ،در سایت پایگاه های اطالعاتی پروتئینها انجام شد .تیوالی

تجمع و تولید متابولیتهای ثانویه در زمان گلدهی وجود ارتباط

اسیدآمینه کد شیده بیرای پیروتئین  PIC2نشیان داد کیه ایین

بین ژنهای دخیل در تولیید متابولییتهیای ثانوییه و ژنهیای

پروتئین ،همسانی باالیی با اعضای خانواده جعبه  MADSکیه

درگیر نیز در گلدهی مسلع بنظر میرسید .از ایین رو توجیه بیه

از عوامل رونویسی میباشد را دارد ،در این بررسیی ،بیا در نظیر

نحوه گلدهی و ارتباط آن با تولید متابولیتهای ثانوییه در گییاه

گرفتن شرایط طبیعی ،شبیهسازیها نشان میدهند کیه سیاختار

زعفران از نکات قابل پژوهش میباشد.

این پروتئین کوچیک و بیر اسیاس اسییدآمینه هیای ایرقطبیی
سازنده آن ،در مخلوط آ  ،ماتریکسی را شیکل مییدهید ،ایین
ماتریکس آ را دور میکنید و قابلییت اتصیا و انتقیا انیواع
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Abstract
Saffron is grown for using its flower and red color stigma. This plant has many uses
in the food industry, paints and medicine. Due to its high monetary worth,
identification of genes involved in the flowering is very important. In order to better
understand the molecular mechanisms involved in the onset of flowering, Gene and
gene expression of Pistillata-Like MADS box (PIC2) were studied. The Gene
sequences have high homology with other family members of the MADS-box family
(one of the transcription factors control the expression of proteins flowers). In this
research, the gene was studied using bioinformatics resources. Primers were designed
for amplification of the gene and then the total DNA and RNA were extracted from
the leaves of saffron. cDNA synthesis was performed by the reverse transcriptase
enzyme and it was used as a template for amplification of PIC2 gene by PCR reaction.
The reaction was amplified to a fragment with length 900 bp from cDNA and another
fragment with length 2100 bp from genomic DNA. This gene encodes a protein that
includes 210 amino acids. By analyzing the molecular structure of protein transcripts
based on modeling of the gene homology, the spatial figure showed that they have a
regular structure.
Keywords: saffron, Pistillata-like MADS box gene, MADS box, homology
modeling.
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