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Abstract
Background and Objectives
Currently, there is an immense attention towared medicinal plant and secondary motabiltes.
Yarrow (Achillea millefolium L.) is a medicinal plant which consists of two important
compounds; including penene and linalool. Since these two compounds have the importance
values, the researchers significantly focused on them. The rate of transcript expression of penene
synthesis and Linalol synthesis induced at the end of 2-c-methyl-D-erythritol-4-phosphate (MEP)
pathway that caused to produce Penene and Linalol. In order to evaluate the synthesis of Penene
and Linalol, a research study was carried to exame the exogenous treatment (zero, 25 and 50
mg/l) of gibberellic acid (GA3) at different times (24, 48 and 74 hr.) on Yarrow at the greenhouse
on 1395-1397. The results of R-PCR indicated that significant rate of the transcript expression
was related to the Penene synthesis at 25 mg concentration of GA3 at the 48 hr after treatment. In
the most samples as the rate of the Penene synthesis increased the rate of Linalol synthesis
decreased. The evidences suggested that the exogenous treatment of GA3 induced a transduction
signal in the plant. In which at the end, the plant molecular process respond to it and showed in
overall that evaluation of GA3 implemented different encoding gene expression for theses
compounds, and illustrated that when the Penene synthesis inceased in the treated plant the
Linalol synthesis dcreased simontenously.

Materials and Methods
A greenhouse pot trial was conducted at the Experimental Research Station of College of
Agriculture at Shahid Chamran University of Ahvaz. The plants used in this study were provided
from the National Center for Genetic and Biological Resources of Iran, with access code
P1000093. Two months after seed germination, the desired amounts of gibberellic acid were
prepared with distilled water (25 mg/l and 50 mg/l), and then each potted plant was
sprayed uniformly with 10cc of prepared solution. Sampling was carried out by collecting the
leaves of treated plants at 24, 48 and 72 hours after the treatment. The phenol-chloroform method
(Wang and Ghabrial, 2002) was conducted with some modifications to extract RNA of collected
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leaves at the two biological replications. Quantity and quality of extracted RNAs were measured
using Nanodrop and electrophoresis of %1 agarose gel. Synthesis of cDNA was performed using
the Takara cDNA synthetase kit according to its manufacturer's instructions. Partial sequences of
pinene synthase and linalool synthase genes were obtained in an early experiment in our
laboratory (data is not published). The coding sequence of the target genes in other plants within
the same family aligned with our obtained sequences to identify conserved segments for each
gene using CLUSTAL W program. The standard housekeeping actin for yarrow with accession
number JX679606.1, which is available in the public GenBank database, used to normalize the
expression of the genes of interest. The primers of all genes (pinene synthase, linalool synthase
and actin) were designed from the conserved sequences by PrimerQuest Tool, and then verified
with oligoanalyzer v.3.1. Relative expressions of target genes were determined using real-time
PCR with SYBR green fluorescence detection. Relative differences in target gene expression
were calculated using REST software.

Results
The acquired result of real-time PCR revealed that in pinene synthase gene, the highest amount of
transcription occurred at 48 hours after the treatment with the concentration of 25 mg of
gibberellic acid and, interestingly, the lowest expression of the transcript for linalool synthase
gene observed at the same level of concentration and time. In most of the samples, with the
increase in pinene synthase transcriptase, the amount of linalool synthase transcript decreased.

Discussion
Taking into account the fact that both pinene and linalool are synthesized from the common
substrate geranyl diphosphate. Therefore, an increase in the expression one leads to reduction in
the transcript expression of the other one in the same pathway. Our results also confirmed that the
transcription level of pinene synthase gene has been increasingly altered in response to the
applied concentrations of exogenous gibberellic acid, resulting in a reduction in the expression of
linalool synthase gene. Evidence suggests that the application of gibberellic acid triggers a
cascade of molecular events which ultimately constitutes the plant response to the elicitor.

Keywords: Coding genes, Real time-PCR, Time, Transcript rate
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چکیده
اخیراً توجه روزافزونی به گیاهان دارویی و متابولیتهای ثانویه میشود .بومادران ) (Achillea millefolium L.یک
گیاه دارویی است که دارای ترکیبات مهمی از جمله پینن و لینالول میباشد .این دو ترکیب به سبب اهمیت بااییی
که دارند ،زمینهساز توجه محققان به خود شدند .در این تحقیق میزان بیان رونوشت دو ژن کدکننده پیاننساینتاز و
لینالولسینتاز را که در انتهای مسیر مونوترپنی  MEPقرار دارند و سبب تولید پیانن و لیناالول مایشاوند ،باا اعماال
برونزاد تیمار جیبرلیکاسید ( ( GA3با سه سطح غلظتی (صفر 25 ،52 ،میلیگرم) در زمانهای مختلف نموناهبارداری
( 24 ،52و  25ساعت پس از اعمال تیمار) ،سال  6932-6931در گلخانه دانشکده کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج واکنش زنجیره پلیمرزدر زمان واقعی نشان دادکه بیشترین میزان رونوشت در اعمال تیماار جیبرلیاک اساید باا
غلظت  52میلیگرم و زمان نمونهبرداری  24ساعت پس از اعمال تیمار ،مرباو باه ژن پیاننساینتاز باود .در بیشاتر
نمونهها ،با افزایش میزان رونوشت پیننسینتاز ،میزان رونوشت لینالولسینتاز کاهش مییافت .شاواهد حااکی از نن
است که ،کاربرد برونزاد جیبرلیکاسید ،باعث ایجاد فرنیند مولکولی شده که منتج به پاسخدهی گیاه با تغییار بیاان
ژنهای کدکننده پیننسنتاز و لینالولسینتاز می شود.
کلیدواژهها :زمان ،ژنهای کدکننده ،میزان رونوشت ،واکنش زنجیره پلیمرز در زمان واقعی

 .)Kopp, 2007اسااان

مقدمه

گونااه Achilea millefolium

بومادران هزار برگ باا نااع علمای Achillea millefolium

دارای ترکیا هااای متنااوعی اساات کااه ترکیبااات عمااده

که معموالً به عنوان  yarrowشناخته شده است یک گیااه

اسان

آن مونوترپن و سسکوئی تارپن ()Sesquiterpene

علفاای ،چندساااله و متعل ا بااه خااانواده گ ا سااتارهایهااا

مایباشاند (

( )Asteraceaeمیباشد ( .)Paulsen, 2002کارکردهاای

.)Azizi, 2010

Rahimmalek et al., 2009; Ghani and

دارویاای مختلاام بومااادران ماننااد درمااان زخاا هااا و

ترپنوئیدها ،یا ترپنها ،یکی از مها تارین گاروههاای

فعالیت های ضدالتهابی و ضداسپاس  ،آن را بهعنوان یاک

ترکیبات ثانویه در گیاهاان باا انادازه مولکاولی مختلام و

Benedek and

تنااوس ساااختاری بسایار باااال باازرگتاارین گااروه متابولیاات

گیاه مه دارویای مرارس سااخته اسات (
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است ( Bohlmann

تولید متابولیتهای ثانویه در گیاه نهتنها توس ژنتیاک

ثانویه گیاهی با بیش از  11/111ترکی

 .)and Keeling, 2008بااا وجااود ای انکااه ایزوپرنوئیاادها

گیاهی بلکه توس شرای محیری و مولکولهای پیاعرسان

ساختار و عملکرد متفااوتی دارناد هماه آنهاا از دو واحاد

نیز کنترل مایشاود .)Kim et al., 2006( .از برفای دیگار

شده از دو مسیر بیوسنتزی پالستیدی MEP

مواجهه گیاهان با انواس تانشهاای محیرای و الیسایتورهای

و مساایر بیوساانتزی ساایتوزولی  MVAمنشا ماایگیرنااد .در

( )Elicitorsمختلاام یااا مولکااولهااای پیاااعرسااان نظیاار

مسیر  8 MEPآنزی بهاورت متوالی دخیا هساتند تاا دو

هورمونهای گیاهی میتواند بهعنوان یک اساتراتای مارثر

پاایش ماااده  IDPو  DMADPکااه بنااای اااالی ترکیب اات

جهت تقویات عملکارد متابولیاتهاای دارویای بکاار رود

Cordoba et al., 2009,

(.)Dixon and Paiva, 1995; Javedan Asl et al., 2015b

پنج کربن مشت

ایزوپرونوئید هستند را تولید کنند (
.)Aharoni et al., 2005

یکی از این الیسیتورها ،جیبرلیک اسید میباشد .جیبرلیاک

مونوترپن ها دارای چندین ساختار متفاوت مایباشاند

اسااید یااک هورمااون مه ا گیاهااان آوناادی ،یااارچهااا و

که عبارتاند از منوترپنوئیدهای غیر حلقوی مانند لینالول

باکتریها است که حاوی بیش از  121ترکیا باا سااختار

و میرسن ،تک حلقوی مث دی-لیمونن و دوحلقهای مث

مشابه مایباشاد .اساید جیبرلیاک فعالیاتهاای متناوعی در

آلفا و بتا پینن .آلفاپینن یک محصول مها ببیعای اسات

گیاهان را تنظی کرده و بهعنوان تنظی کننده رشد گیااهی،

که بهبور گستردهای در بع دهندههاا ،عررهاا ،داروهاا،

یکی از ترکیبات بسیار مه ترپنوئیدی در گیاهاان شاناخته

مواد شیمیایی خوب و سوختهای یاب احتراق باا تاراک

میشود (.)Schmiderer et al., 2010

باااال اسااتفاده م ایشااود .پنااین بااا فرمااول  C10H16و وزن

یکی از مراح مها زیساتشناسای مولکاولی مادرن،

شایمیایی موناوترپن دو

مرالعااات الگااوی بیااان ژن م ایباشااد .درک الگااوی بیااان

حلقهای معرر از ببقاه تارپن اسات کاه دارای دو ایزومار

ژنها ،یک ابزار مفید برای شناخت فرآیندهای بیولاوژیکی

ساختاری در ببیعت به ناعهای آلفاپنین و بتاپنین میباشاد

پیچیاااده مسااایرهای متاااابولیکی و ساایگنالهاااا و مرالعاااه

( .)Liu et al., 2013ژن پیاننسانتاز ،کدکنناده آنزیمای

شبکههای تنظیمی پیچیدهای است که در موجاودات زناده

اسات کاه تبادی ژرانیا دیفسافات ،پایشسااز عماومی

رخ میدهد ،میباشد ( .)Nicot et al., 2005توانایی کمای

مونوترپن ها ،به پیانن و دی فسافات را کاتاالیز مایکناد و

ساانجی سااروس رونویساای یااک ژن خااا

همیشاه محااور

یکاای از فااراوانتاارین مااواد ماارثره بومااادران پیاانن اساات

بساایاری از تحقیقااات در رابرااه بااا عم ا ژن بااوده اساات

(.)Bohlmann et al., 1997

( .)Bustin, 2000یکاای از روشهااایی کااه باارای کمی ات

مولکولی  131/231یک ترکیا

برخی ترپنها مانند لینالول از اتصال گاروه هیدروکسای

ساانجی رونوشاات ژناای مااورد اسااتفاده یاارار ماایگیاارد

به هیدروکربن به وجود میآیناد (.)Dudareva et al., 2004

 Real time-PCRاست .ارزیابی سروس بیاان ژن ،باه یاک

لیناااالول در مسااایر بیوسااانتز ایزوپرنوئیااادها توسا ا آنااازی

عنصر مها در بسایاری از آزمایشاگاههاای زیساتشناسای

مونوترپن سینتاز و از ماده ژرانی دی فسفات تولیاد مایشاود

مولکاولی تبادی شاده اسات (

( .)Baydar and Baydar, 2005لینالول یک الک مونوترپن

 .)2008مرالعاااات اساااتر

Schmittgen and Livak,

گیااااهی بیشاااتر و بیشاااتر بااار

بیااان ژن اساات .تجزی اه و تحلی ا بیااان ژن نیازمنااد

ببیعاای غیاار حلقااوی بااا فرمااول شاایمیایی  C10H18Oو وزن

اسااا

مولکااولی  114/24اساات .لینااالول کااه از ترکیبااات روغاان

اناادازهگیااریهااای حسااا  ،دییاا و یاباا تکاارار باارای
اسات (

اساساای بیشااتر زیرگونااههااای بومااادران ()A. millefolium

توالیهای  mRNAهاد

میباشد ،یادر است مانع رشد بایش از  17ناوس بااکتری و 11

 .)Van Bockstaele, 2012برای اندازهگیری بیان ژنهاا باا

نوس یارچ شود (.)Aharoni et al., 2005

 PCRدر زمان وایعی ،نیاز است بیان ژنها نسبت به ژنهای

Mehdi Khanlou and
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خانهدار ( )Housekeeping genesکاه در تمااع بافاتهاا و

 T1 = 24 h, T2 = 48 h, T3 = 72 hبرحس سااعت پا

تماع مراح فیزیولوژیکی یک ارگانیس بهاورت یکساان

از اعمااال تیمااار ،عملیااات نمونااهباارداری از باارگ گیاهااان

بیان میشوند ،نرماال ( .)Nicot et al., 2005در ایان روش

بهاورت تصادفی اورت پذیرفت و به سرعت به نیتروژن

برای پیدا کردن مقادار رونوشات ژن ماوردنظر ،از نسابت

مایع انتقال و جهت نگهداری بوالنیمادت در دماای -81

میزان رونویسای  RNAهاد

باه میازان رونویسای RNA

یک ژن مرجع داخلی استفاده میشود ،سپ

مقادار نسابی

بهدستآمده از رابره  ΔΔCTتوس

رابره Pfaffl, ( 2-∆∆CT

 )2001بهاورت مقادیر مرل تبدی

میشود.

تحقی حاضر با هد

ذخیره گردید.
استخراج  RNAو سنتز cDNA

استخراج  RNAاز انداع برگ گیاهچههای تحت تیمار
و نرمال در دو تکرار بیولوژیاک باهااورت تاازه باا روش

بررسی تغییرات بیاان ژن پیانن

فن -کلروفارع ( Wang and Ghabrial )2002باا تغییارات

سینتاز و لینالولسینتاز در بیوسنتز پینن و لیناالول در بافات

اعمالشده ،اورت پاذیرفت (.)Pooraskari et al., 2018

برگی گیاه بومادران در پاسخ به غلظتهاای متفااوتی از

جهاات تعیااین کیفیاات و کمیاات  RNAاسااتخراجی از دو

جیبرلیااک اسااید در دورههااای زمااانی متفاااوت اااورت

روش الکتروفورز ژل آگاروز  1دراد و نانودراپ استفاده

دیگر تعیین زمان به حداکثر رسیدن میازان

شد .سنتز  cDNAباا اساتفاده از کیات cDNA synthetase

گرفت .هد

رونوشت ژن های هد

پا

از اعماال تیماار جیبرلیاک

اسید در گیاه بومادران میباشد.

( PrimeScriptTM RTase )Reverse Transcriptaseو

مواد و روشها

پرایماار  Oligo-dTدر حج ا  11میکاارو لیتاار و باار اسااا

مواد گیاهی و اعمال تیمار
این آزمایش تحات شارای ناوری ببیعای در گلخاناه
دانشااکده کشاااورزی دانشااگاه چمااران اهااواز ،خوزسااتان،
ایران ،اورت گرفت .گیاهچههای بومادران مورد اساتفاده
در این تحقی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با
کد دسترسی ( )Accession No: P1000093تهیه گردیاد.
آبیاری گیاهان هر دو روز یکبار اورت گرفات .پا

از

رشد گیاهان در شرای گلخانه و باگذشت  2ماه از کشات
آنها ،در مرحله رشد رویشی تیمار اعمال گردید.
جهاات تهیااه سااروس مختلاام هورمااون جیبرلیااک
اساید سااخت شارکت سایگما آلادریج

شاارکت تاکااارا توساا آناازی نسااخهبااردار معکااو

GA0 = 0mg/L,

دستورالعم شرکت سازنده کیت انجاع شد.
طراحی نغازگر و انجام PCR

ابالعاااات تاااوالیهاااای نوکلیوتیااادی مرباااو باااه
 mRNAژن اکتااین و ژنهااای پیااننساانتاز و لینااالول ساانتاز
( )Javedan Asl et al., 2015aگیاااه بومااادران و سااایر
گیاهان ه خانواده که یبالً شناساایی و در باناک دادههاای
تاوالیهاای ژنای ( National Center of Biotechnology

 )Informationثبااتشاادهانااد ،جمااعآوری و دسااتهبناادی
شاادند .سااپ

تااوالیهااای نوکلیوتیاادی موجااود در سااایر

گیاهان از خانوادههای نزدیک برای هر ژن بهبور جداگانه

 ،GA1 = 25mg/L, GA2 = 50mg/Lمقاادیر ماوردنظر از

با استفاده از برنامه  Clustal Wنرعافزار  Mega7ه ردیام

پااودر  GA3تااوزین و در  1لیتاار آب دو بااار تقریرشااده

شاادند تااا بخااشهااای حفا ااتشااده (

بهعنوان حالل ،ح شده و جهت اعمال تیمار به هر گلادان

 )sequencesتعیین شاوند .براحای جفات پرایمار ژنهاای

( 18گلدان) به میزان  11میلیلیتر به انداع هوایی بهااورت

 PINs, LINsاز توالیهای جداسازیشده توسا ()2015b

یکنواخاات و هاار کااداع بااا دو تکاارار در ساااعت  1اااب

 Javedan Asl et al.و  ACTINبهعنوان ژن مرجاع باا کاد

محلولپاشی شدند .عم اساپری گیاهاان کنتارل نیاز فقا

دسترسی ( )JX679606.1توس نرعافزار آنالیان

بااا آب دوبااار تقریاار اااورت پااذیرفت .در زمااانهااای

 Questاورت پذیرفت (جدول .)1

Conserved

Primer
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Table 1. Sequence of forwards and reverse primers used in qRT-PCR reaction
طول قطعه
تکثیرشده )(bp

دمای اتصال نغازگرها
)(°C

183
181
139

58
58
55.5
54.5
60.9
59.7

توالی نغازگرها )'(5'-3

نغازگر

TGGAATGGAAGCTGCTGGTA
TTGATCTTCATGCTGCTCGG
CAAGGTGGTGGAAAGAAAC
GTACCATACACATCATAAACATC
ATATCAGGACCCGTAGCACTTATG
CCAAGTCATCAGTAAGTCGGAAG

به منظور ت یید تکثیر اختصاای ژنهای ماوردنظر در

ناارعافاازار®)REST(( REST

نوع ژن

F
R
F
R
F
R

Actin
Penene
Linalol

Relative Expression

این مرالعه با استفاده از آغازگرهای براحیشده واکانش

 )Software Toolتهیهشده توسا

 PCRانجاع شده و در اورت ت یید تکثیر ژن موردنظر باا

محاساابه گردیااد ()Schmittgen and Livak, 2008

استفاده از آغازگرهای براحیشده بهمنظور مقایساه بیاان

آزمون معنی داری مقایسه میانگین باین دو گاروه در ایان

ژن پینن سینتاز و لینالول سنتاز در شرای کنترل و تیمار از

نرعافزار به کماک محاسابه  P-valueاز روش جایگشاتی

 PCRدر زمان وایعی ( )Rael time PCRاستفاده شد ،لذا

( )Permutation or randomization testsانجاع گرفات.

جهت حصول ابمینان از سنتز احی و کاما  cDNAو

در این روش هیچ گونه فرضی در خصو

نحاوه توزیاع

همچنین ابمینان از براحی ااحی پرایمرهاا و نیاز پیادا

داده ها در نظر نمیگیرد .این ویاگی یاک مزیات نسایت

کردن بهترین دمای اتصال هر پرایمر به  cDNAسنتزشده،

بااه آزمااونهااای پارامتریااک نظیاار  tتساات و ANOVA

یک برنامه تکثیر با استفاده از دستگاه ترموسایکلر پیش از

میباشد (.)Pfaffl et al., 2002

انجاع واکنش  PCRدر زمان وایعی برای هر جفت پرایمر
در نظر گرفته شد و نتایج بر روی ژل  1دراد با اساتفاده

(Pfaffl et al. )2002

نتایج و بحث
به دلی اهمیت و حساسایت واکانش PCRدر زماان

از الکتروفورز بررسی گردید.

وایعی ،برای ابمینان از کیفیت خاوب  RNAاساتخراجی

واکنشهای  PCRدر زمان واقعی
واکاانش زنجیاارهای پلیمااراز کم ای ( )qRT-PCRبااا

از بافت برگ بومادران با روش فن -کلروفارع تغییریافتاه
با بارگذاری بر روی ژل آگااروز  1درااد کیفیاتیاابی

 SYBR Green Iمحصااول

شدند که بب نتایج ،وجود بانادهای مجازای  28sو 18s

اسااتفاده از فنّاااوری رن ا

شرکت تاکارا و توسا دساتگاه

StepOne Real-Time

 PCR Systemشاارکت ،Applied Biosystems( ABI

ریبوزومی در نمونهها به وضوس و بادون تخریا

و ساال

نشان داده شدهاند (شک .)1

آمریکا) با شرای دمایی  11سانتیگراد به مادت  2دییقاه

غلظت اندازه گیری شده  RNAاساتخراجی و cDNA

در ادامااه  41ساایک  11سااانتیگااراد باارای  11ثانیااه11 ،

سنتزشده بهوسیله نانودراپ بهترتیا

 311-111و -1111

سانتیگراد برای  21ثانیه و 72سانتیگاراد بارای  21ثانیاه

 ng/µl 1811باااوده اسااات .بااارای ابمیناااان از کاااارکرد

انجاع شد .واکنش  Real Time PCRدر حج  11میکرو

اختصاای آغازگرهای براحیشده و تعیین بهترین دمای

لیتر و در دو  2تکرار تکنیکال برای هر تکرار بیولوژیک،

اتصال ایان آغازگرهاا باه رشاته الگاو ،از  PCRباا شای

انجاع شد .بارای آناالیز دادههاای باهدساتآماده از روش

دماایی اسااتفاده شااد و مناسا تارین دمااا باارای حااداکثر

در تغییرات چرخاه آساتانه  2–ΔΔCTاساتفاده شاد

کارایی آغازگرهای براحیشده تعیین شد .بهترین دماای

که ابتدا چرخه آستانه برای نمونههای مختلم باا اساتفاده

اتصال پرایمر برای ژنهای لیناالولساینتاز ،پیانن ساینتاز و

اختال

از ژن مرجع ،نرمالسازی ( )Normalizationشد و سپ
تفاوت نسبی در میزان بیاان ژنهاای هاد

باا اساتفاده از

اکتین بهترتی
(شک .)2

 11 ،18و  18درجه سانتیگاراد مایباشاد
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Figure 1. The results of the PCR-based amplification
(A) The results of the PCR reaction with the temperature gradient of the synthetic pinene gene.
)(B) PCR reaction for linalool synthase genes (bp139), pinene synthase (bp181) and actin (bp183

A

B

Figure 2. The results of the PCR-based amplification. (A) The results of the PCR reaction with the
temperature gradient of the synthetic pinene gene. (B) PCR reaction for
)linalool synthase genes (bp139), pinene synthase (bp181) and actin (bp183

با توجه به اثرات محرکی برخی الیسیتورها در بیوسانتز
ترپنوئیدها ،نقش این مولکولهاای پیااعرساان در افازایش

تیمار کااهش بیاان غیارمعنایدار  -1/32براباری نسابت باه
شاهد در خصو

ژن مذکور مشاهده گردید (شک .)3

القاء سر رونوشت ژن های مسیر بیوسانتزی موناوترپنهاا

با توجه به نتایج بهدستآماده از بررسای بیاان ژنهاای

مورد توجه یرار گرفته است .الگوی تغییرات بیاان ژنهاای

مذکور در خصو

اعمال تیمار  11میلیگارع باا الیسایتور

مااورد مرالعااه تحاات الیساایتور  GA3در ژنهااای مااذکور

 ،GA3رونوشت ژن پیننسینتاز پ

از گذشات  24سااعت

متفاوت بوده است .سر رونوشت ژنها در گیاهان تحات

پ

تیمار  GA3باه میازان جزئای نوساان داشات .در باول باازه

داشته ولی افزایش ازنظر آماری معنیدار نبوده که در ادامه

زمانی تیمار با  21میلایگارع  GA3فراوانای نساخههاای ژن

باگذشت  48ساعت میزان بیان کاهش غیرمعنیداری داشته

 pinene synthaseکه با تبدی ژرانی دیفسفات ،پیشساز

است .روند نزولی این ژن در  72ساعت باه حاداکثر خاود

عمومی مونوترپن ها ،به پیانن و دیفسافات باعات تشاکی

میرسد و به میزان  -1/111برابر کاهش بیان داشاته اسات.

پیاانن ماایشااود ( ،)Bohlmann et al., 1997در باای 24
ساعت پ

از اعمال تیمار با توجه به ایانکاه  1/81برابار افازایش

در خصو

ژن لیناالولساینتاز شارای باه گوناه مشاابه باا

از اعمال تیمار افزایش بیان باه میازان  1/8برابار

وضااعیت بیااان پیاانن سااینتاز ماایباشااد بااهبااوریکااه میاازان

نسبت به گیاه متنا ر شااهد داشاته ولای ایان افازایش بیاان

رونوشت این ژن در اعماال تیماار  11میلایگارع هورماون

بااهاااورت معناایدار نبااوده اساات .دراااورتیکااه سااروس

از اعماال تیماار باه میازان 1/111

رونوشاات ایاان ژن پ ا

 GA3در  24ساعت پا

از گذشاات  48ساااعت از اعمااال

افزایش بیان غیرمعنیدار داشته ،در  48ساعت بعد از اعماال

تیمار ،افزایش بیان یاب توجهی به میزان  2/748برابر نسبت

تیمار میزان رونوشت لینالول با کاهش بیاان مواجاه گردیاد

به شاهد داشته و به حداکثر میزان خود رسیده است .این در

که این روند نزولی در  72ساعت باه حاداکثر میازان خاود

حالی است که پ

از گذشات  72سااعت پا

از اعماال

 -1/1برابر رسیده است (شک .)4
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Relative expression compared to
control samples
Figure 3. The effect of time in the concentration of 25 milligrams of Elicitor gibberellic acid on
the relative transcription of pinene syntase genes and linalool synthase. The symptoms of **, *,
and ns, respectively, indicate significant levels of 1%, 5% and non-significant

Relative expression compared
to control samples
Figure 4. The effect of time in the concentration of 50 milligrams of Elicitor gibberellic acid on
the relative transcription of pinene syntase genes and linalool synthase. The symptoms of **, *,
and ns, respectively, indicate significant levels of 1%, 5% and non-significant

مشاهده می شود که سروس رونوشات ژن پیانن ساینتاز

غلظاات  GA3در  48ساااعت پاا

از اعمااال تیمااار سااب

نسبت به لینالولسینتاز در هر دو غلظت  21و  11میلایگارع

افزایش بیان میزان پینن سینتاز و کاهش بیاان لیناالولساینتاز

از گذشات  24سااعت از اعماال تیماار  GA3افازایش

گردید .بب نتایج بهدساتآماده بیشاترین میازان تغییارات

گردیااد .سااروس رونوشاات ژن پیااننسااینتاز در غلظاات 21

سااروس رونوشاات ژنهااای مااورد بررساای در غلظاات 21

از گذشت  48ساعت در پاسخ به تیمار GA3

از اعمااال تیمااار

پ

میلیگرع پ

میلاایگاارع و در زمااان  48ساااعت پاا

از اعماااال تیماااار  GA3در

تقریباً  1برابر نسبت به ژن لینالولسینتاز افزایش بیاان داشاته

مااایباشاااد 72 .سااااعت پا ا

که در سر یک دراد معنیدار بوده دراورتیکه میزان

غلظتهای مختلم نشان دادهاند که پاساخ دو ژن ماذکور

رونوشت لینالولسینتاز بهاورت کاهشی بوده که در سر

معنیدار نگردیده است و زمان موردنظر جهت بررسیهاا و

پنج دراد معنیدار گردیاده اسات درااورتیکاه هار دو

مرالعات بعدی مناس به نظر نمیرسد (شک هاای  3و .)4
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مشاهده میشود که سروس رونوشت ژن پینن سینتاز نسابت
به لینالولسینتاز درخصو

کاربرد برونزاد  GA3بهترتی

افزایش و کاهش بیان نشان دادند (شک .)1
عاالوه بار ناوس الیسایتور ،باه غلظات آن و

همچنین مرحله رشدی گیاه که آن تیمار خا

ها زمااان بااا کاااربرد باارونزاد متیا جاساامونات در گیاااه
 ،Artemisia annuaساار بیااان ژنهااای مربااو بااه دو
فاکتور رونویسی خانواده  AP2به شدت افزایش یافت که

ت ا ثیر الیساایتورها در تغییاارات بیااان ژنهااای یااک مساایر
بیوسنتزی خاا

21

متعایاا

آن ،افاازایش ساار رونوشاات ژنهااای مساایر

بیوسنتزی آرتمیزینین و افزایش میزان ایان ترکیا

را باه

بکار میرود

دنبال داشت ( .)Yu et al., 2012سر رونوشت ژنهاای

بسااتگی دارد در مرالعااهای بیااان ژنهااای  mfsو  lsدر گیاااه

درگیار در مسایر بیوسانتزی منتااول تحات تیماار  GA3بااه

نعنااس فلفلاای (مرحلاه یبا از گلاادهی) در اثار تیمااار بااا 111

میزان جزئی نوسان داشته است بهگونهای کاه میازان بیاان

میکروماول متیا جاسااونات ،در ساااعات اولیااه بعااد از تیمااار

ژن های موجود در اوایا مسایر بیوسانتزی منتاول بعاد از

تحت ت ثیر یرار گرفت بهبوریکه در  8و  12ساعت بعاد از

تیمار  GA3تغییر چندانی حااا نکارده و فقا ژن هاای

اعمال تیمار بهترتیا مقادار رونوشات ژنهاای  mfsو  lsدر

درگیاار در اواخاار ایاان مساایر ماننااد  m-dehو neo-red

مقایسه باا گیاهاان شااهد باهباور معنایداری افازایش یافات

کاهش بیان معنی داری نسابت باه ژن هاای متنا رشاان در

( .)Afkar et al., 2013در اااورتیکااه بااا اعمااال 311

گیاهان شاهد نشان دادهاند (.)Soleymani et al., 2017

میکروماول متیا جاسامونات ،میازان بیاان ایان دو ژن در 72

( Deschamps and Simon )2006نیز نشاان داده بودناد

ساعت بعد از اعمال تیماار در گیااه نعناا فلفلای افازایش پیادا

کااه باااالترین ساار تولیااد ترپنوئیاادها در گیاااه ریحااان

کااارد ( .)Soleymani and Taheri, 2017همچنااااین

( )Ocimum basilicumتحت تیمار باا متیا جاسامونات در

گاازارششااده اساات کااه تیمااار متی ا جاساامونات در گیاااه

بوالنیترین دوره زماانی بعاد از آغااز تیماار ( 112سااعت)

شیرینبیان اسپانیایی ( )Glycyrrhiza glabraباعات افازایش

بهدستآمده است دراورتیکه در مرالعه حاضار ،بااالترین

میااازان رونوشااات ژن  )Squalene synthase( sgsشاااده

سر پینن ترپنوئیدی در گیاه بومادران تحت تیماار  GA3در

اسات ( .)Hayashi et al., 2003در گیاااه یونجااه گا زرد

غلظت 21میلیگرع و زماان  48سااعت بعاد از اعماال تیماار

( )M. truncatulaبیشااترین بیااان ژنهااای فنی ا پروپانوئیااد

مشاهده گردیاد .در خصاو

تحلیا اثار کااربرد بارونزاد

 2ساعت بعد از اعمال متی جاسمونات در غلظت پاایین (1/1

 GA3و دامینوزید بر روی بیان ترپن سینتازها و منوترپنهاا در

الاای  1میکرومااول) اااورت گرفاات درحااالیکااه میاازان

گیاااه مااری گلاای شااواهد نشااان داد کااه محتااوای اسااان

بااا

رونوشت ژنهای مسیر بیوسنتزی تریترینها در این گیاه در

افاازایش سااروس جیباارلین ،افاازایش مااییابااد و ترکیباااتی دو

 12الاای  24ساااعت بعااد از اعمااال تیمااار غلظاات باااالیی از

حلقاااهای همانناااد -8،1ساااینیول ( )1,8-cineolو کاااامفور

متی جاسمونات ( 1الی  111میکرولیتر) در مقایسه باا گیاهاان

( )camphorافزایش یافتناد درااورتیکاه دامینوزیاد ساب

شااهد باهباور معنایداری افازایش یافات (

Suzuki et al.,

تویم انباشت آلفا و بتاا تاوجن ( )Thujeneگردیاد و GA3

 .)2005به منظور بررسی ت ثیر متی جاسامونات در دو سار

در باالترین سر نیز باعت کااهش یابا تاوجهی آلفاا و بتاا

غلظتاای بااهعنااوان محاارک باار میاازان بیااان ژنهااای ماارثر در

توجن شد .کاربرد  GA3باعت افزایش بیان ژنهای مناوترپن

تولید ترکیبات فنی پروپانوئیادی در گیااه ریحاان مرالعااتی

سینتاز گردید که این نتیجه با نتایج این مرالعاه در خصاو

اورت گرفت که نتایج بیاانگر افازایش بیاان ژن CVOMT

بیان ژن پینن سینتاز ه خوانی دارد درااورتیکاه دامینوزیاد

در غلظااات  1/1میلااایماااوالر و زماااان  48سااااعت بعاااد از

سااب کاااهش معناایدار بیااان ایاان ژنهااا گردیااد .میاازان دو

محلولپاشی حاا شد ( .)Hassani et al., 2016مرالعااتی

محصول نهایی -8،1سینیول و کامفور همبساتگی مساتقی باا

نیز در راستای شناسایی فاکتورهای رونویسی درگیر در مسیر

سروس بیان ژنهاای موناوترپن ساینتاز هاای مربوباه داشات

بیوسنتزی آرتمیزینین ( )Artemisininاورت گرفتاه اسات.

(.)Schmiderer et al., 2010
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Figure 5. The Effect of Concentrations of 25 and 50 mg Elicitor Gibrallic Acid on the Relative
Transcription of Pinene Synthase and Linalool Synthase Genes. The symptoms of **, *, and
ns, respectively, indicate significant levels of 1%, 5% and non-significant

رونوشت ژن پینن سینتاز در پاسخ به غلظتهای باهکااربرده
شده برونزاد هورمون جیبرلیاک اساید افازایش بیاان داشاته

نتیجهگیری
 به افزایش سر بیان ژنهای مسیر بیوسانتزیGA3 تیمار

است که در مقاب میزان بیاان ژن لیناالولساینتاز در پاساخ باه

جیبرلین و بهتبع آن افازایش احتماالی میازان جیبارلین داخا

.این غلظتها کاهش بیان را نشان داده است

سلول منتهی میشود مایتواناد ساه مهمای در فعاالساازی
فاکتورهای رونویسی درگیر در مسیر بیوسنتزی متابولیتهای

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از گروه مهندسی تولیاد و باهنااادی

ثانویه داشته باشد با توجه به اینکه هر دو ماده پینن و لیناالول

گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چماران اهاواز

 سانتز مایشاوند لاذا،از ژرانی دیفسفات بهعناوان سوبساترا

، به دلی مسااعدت و فاراه ساازی امکاناات ایان تحقیا

میتوان گفت افزایش بیاان در یاک ژن ساب کااهش بیاان

.یدردانیمینماید

.رونوشات سااایر ژنهااای متناااوب در هماان مساایر مایشااود
بررسیهای به عما آماده نمایاانگر ایان اسات کاه ساروس
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