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بیان موقت عاملهای رونویسی دو خانوادة  WRKYو  MYBو دو آنزیم
 DBR2و  OPR3در دو کموتایپ ( Artemisia annuaآنامد و وحشی ایرانی)
بهمنظور افزایش تولید پیشمادة آرتمیزینین
سجاد رشیدی منفرد ،1محمدرضا نقوی ،*2بهمن یزدیصمدی ،3هوشنگ علیزاده ،4کی یانگ،5
اینلی لوندگرن 6و پیتر برودلیوس
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 . 1دانشجوی سابق دکتری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج و استادیار،
گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 3 ،2و  .4استادان و استادیار ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 6 ،5و  .7گروه بیوشیمی گیاهی دانشگاه لینیوس سوئد
(تاریخ دریافت - 1333/6/24 :تاریخ تصویب)1334/1/25 :

چکیده
بیان موقت در بافت برگ با ناقلهای دوتایی روش سریعی برای تولید پروتئین در گیاهان است.
عاملهای رونویسی باعث تغییر بیان همزمان چند ژن میشوند .به همین دلیل میتوان از آنها برای
اصالح صفات کمی مانند سوختوسازگر (متابولیت)های ثانویه که با چند ژن کنترل میشوند،
استفاده کرد .گیاه  Artemisia annuaگیاهی یکساله ،بومی آسیا و به احتمال بسیار زیاد چین است
و یکی از مهمترین سوختوسازگرهای دارویی یعنی ترکیب سسکوییترپن آرتمیزینین را که
دارای خواص ضدماالریایی و ضدسرطانی باالیی است تولید میکند .برای بررسی میزان تأثیر
عاملهای رونویسی مختلف مورد بررسی (سه عامل رونویسی متعلق به خانوادة  WRKYو دو
عامل رونویسی متعلق به خانوادة  )MYBو آنزیمهای  DBR2و  OPR3روی میزان بیان ژنهای
مسیر زیستساخت (بیوسنتز) آرتمیزینین و تولید سوختوسازگرهای حدواسط ،از روش بیان
موقت با اعمال نفوذپذیری تدریجی آگروباکتریوم (آگرواینفیلتریشن) استفاده شد .ژنهای مختلف
مورد بررسی از برگ گیاه  A. annuaاستخراج و در آغاز در ناقل  pJET1.2همسانه (کلون) و
آنگاه در حامل بیانی ویروسی  pEAQ-HTهمسانهسازیشده و در برگهای دو کموتایپ
( )chemotypeوحشی ایران و آنامد ) (anamedبهصورت موقت بیان شدند .نتایج تجزیة
سوختوسازگرهای مسیر زیستساخت آرتمیزینین با استفاده از دستگاه  GC-MSنشان داد که
عاملهای رونویسی مورد بررسی نقش مهمی در تولید دو سوختوسازگر  AAو  DHAAدر
گیاهان آگرواینفیلترهشده نسبت به کنترل داشتند .این نتایج نشان میدهد که عاملهای رونویسی
باال قادر به تنظیم رونویسی ژنهای دخیل در زیستساخت آرتمیزینین هستند.
واژههای کلیدی :آرتمیزینین ،بیان موقت ،عاملهای رونویسی.GC-MS ،
مقدمه
ماالریا پس از بیماری ایدز یا  HIVدومین بیماری عفونی
* تلفن03403430340 :

مهم تلقی میشود .این بیماری ساالنه  40میلیارد دالر
برای قارة آفریقا هزینه در پی دارد .هر ساله ماالریا حدود
E-mail: mnaghavi@ut.ac.ir
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 300میلیون نفر در سراسر جهان را آلوده کرده و باعث
مرگ  0/5تا  0/7میلیون نفر که بیشترشان کودکان
هستند ،میشود .در دو دهة گذشته گیاه Artemisia
 annuaکه یکی از اعضای قبیلة  Anthemideaeاز
زیرخانوادة  Asteroideaeبهشمار میآید ،در حال تبدیل
شدن به یکی از متداولترین گیاهان دارویی جهان است
(.)Bouwmeester et al., 2006; Wang et al., 2009
آرتمیزینین یک ترکیب سسکوییترپن الکتونی 4است که
افزون بر الکتون ،دارای پل اندوپراکسیدی در ساختار
خود است که بسیار کم در سوختوسازگرهای ثانویه
وجود دارد .بررسیهای فراوان نشان داده که این ویژگی
مهم ساختاری عامل فعالیت ضدماالریا و ضدسرطانی این
ترکیب فعال است .این ترکیب شیمیایی بهصورت کامل
توسط محققان زیادی ساخته شده است .اما بهدلیل
عملکرد پایین ،پیچیدگی و هزینة باال مقرون به صرفه
نیست .در واقع ،استخراج آن از گیاه اقتصادیترین روش
خواهد بود .آرتمیزینین اثرگذاریهای جانبی کمی روی
انسان دارد و دارویی مؤثر علیه همة تکیاختههای جنس
 Plasmodiumشامل  Falciparum ،Vivaxکه دو گونه
عامل بیماری ماالریا در انسان هستند ،خواهد بود
( .)White et al., 2004ترکیب آرتمیزینین در کرکهای
0
حلقوی ترشحی که در سطوح هوایی گیاه A. annua
وجود دارند ،تولید میشود (.)Olsson et al., 2009
نخستین مرحله در زیستساخت آرتمیزینین در گیاه
 A. annuaحلقوی شدن 3پیشساز اولیة  FDPبه ترکیب
آمورفاداین سنتاز است .این واکنش بهوسیلة آنزیم
آمورفاداین سنتازکاتالیز میشود که یکی از آنزیمهای
کلیدی در این مسیر زیستساختی بهشمار میآید
( Rashidi Monfared et al., 2011; Bouwmeester et
 .)al., 1999; Wallaart et al., 2009در مرحلة بعد
ترکیب آمورفاداین بهوسیلة آنزیم سیتوکروم P450
هیدروکسیالز ،هیدروکسیله شده و ترکیب
آرتمیزینیک الکل ) (AAOHرا بهوجود میآورد .در
ادامه آنزیم  CYP71AV1آرتمیزینیک الکل را اکسیده
کرده و به ترکیب آرتمیزینیک آلدهید تبدیل میکند.

آرتمیزینیک آلدهید ترکیب بسیار ناپایداری است و با
یک فرایند کاهشی توسط آنزیم  DBR2به
دایهیدروآرتمیزینک آلدهید ) (DHAAAتبدیل
می شود و این ترکیب پس از آن توسط آنزیم ALDH1
با یک فرایند اکسایشی به ترکیب بسیار مهم
آرتمیزینیک اسید ( )AAتبدیل میشود .در واقع این
ترکیب پیشساز اصلی آرتمیزینین است .بررسیهای
مختلف نشان داده است که تبدیل ترکیب
دایهیدروآرتمیزینیک اسید ( )DHAAبه آرتمیزینین
یک فرایند غیرآنزیمی است ( ;Lommen et al., 2006
.)Teoh et al., 2009
البته هر دو آنزیم  ALDH1و  CYP71AV1میتوانند
ترکیب آرتمیزینیک آلدهید را به آرتمیزینیک اسید
تبدیل کنند .به نظر میرسد یکی از مراحل مهم در
زیستساخت آرتمیزینین ،تولید سوختوسازگر
دایهیدروآرتمیزینیک اسید 6است ،زیرا بررسیهای
مختلف نشان داده است همبستگی باالیی بین تولید
دایهیدروآرتمیزینیک اسید و آرتمیزینین وجود دارد.
شواهد فراوانی وجود دارد که دایهیدروآرتمیزینیک
اسید پیشساز ساخت آرتمیزینین است .در واقع
کموتایپهایی که آرتمیزینین باال دارند،
دایهیدرآرتمیزینیک اسید باال داشته و کموتایپهای
که آرتمیزینیک اسید باال دارند ،دارای آرتنیون  Bباال
نیز هستند ( Covello et al., 2007; Teoh et al.,
 .)2009در واقع علت آن رقابت ژنهای  DBR2و
 ALDH1با  CYP71AV1است .با نگاهی به مسیر
زیستساختی درمییابیم که ترکیب آرتمیزینیک
مادة
دو
(سوبسترا)ی
بسترة
آلدهید
دایهیدروآرتمیزینیک اسید و آرتمیزینیک اسید است.
راهبرد مهندسی سوختوسازگرهای 5گیاهی در
سه محور افزایش میزان یک سوختوسازگر خاص،
کاهش تولید یک سوختوسازگر ناخواسته 4برای
افزایش سوختوسازگر موردنظر و تولید یک
سوختوسازگر جدید در گیاه ،قابل بحث است .در
حالت دوم در واقع بهدلیل اینکه سوختوسازگرهای

1. Sesquiterpen lacton
2. Glandular secretory trichomes
3. Cyclization

4. Dihydroartemisinic acid
5. Metabolic engineering
6. Unwanted metabolite
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مختلف در یک مسیر زیستساختی ممکن است که
دارای بسترههای مشترکی باشند و هنگامیکه یک
سوختوسازگر خاص بسترة تشکیل چندین ترکیب
مشخص باشد دراصل با کاهش فعالیت آنزیمهای دیگر
که از این بستره استفاده میکنند ،میتوان شانس
تولید ترکیب موردنظر را با افزایش بسترة اولیه فراهم
آورد .در حالت سوم ممکن است یک سوختوسازگر
خاص بهدلیل نبود آنزیم اختصاصیاش در گیاه میزبان
تولید نشود ولی بسترة آن موجود باشد ،در نتیجه
میتوان تولید آن را فراهم کرد ( ;Capell et al., 2004
.)Iwase et al., 2009
برای اجرایی کردن راهبردهای باال ،سه روش
افزایش بیان ژنهای اختصاصی در گیاه میزبان،
استفاده از روشهای خاموشی برای کاهش بیان
ژنهای ناخواسته و در نهایت بیان عاملهای رونویسی
را میتوان عمل کرد .برتری کاربرد عاملهای رونویسی
این است که با افزایش بیان آنها میتوان همزمان بیان
چندین ژن را افزایش داد .این روش همانطور که
پیشتر اشاره شد برای اصالح صفات کمی مانند تولید
سوختوسازگرهای ثانویه که با شمار زیادی ژن کنترل
میشود ،میتواند راهگشا باشد ،زیرا با تغییر بیان یک
ژن خاص (عامل رونویسی) همانند اصالح یک صفت
کیفی میتوان بیان همزمان شمار زیادی ژن را که
احتمال همپوشانی فعالیت آنها میرود ،فراهم کرد .در
واقع ژنهایی که در یک مسیر زیستساختی بیان
میشوند ،انتظار بر این است که کنترل تنظیمی
همسانی داشته باشند در نتیجه ،میتوان بیان آنها را
با کمک این روش بهبود نسبی بخشید ( Wray et al.,
 .)2003ژنهای  MYBدر فرایندهای چندی شامل
پیشرفت چرخة یاختهای ،تمایز یاخته ،قطبیت انتهایی
اندام ،نمو گل و بذر ،سوختوساز ثانویه ،انتقال عالمت
(سیگنال) نور و هورمون و پاسخهای دفاعی و تنشها
نقش دارند ( ;Kim et al., 2010; Yanhui et al., 2006
 .)Petroni et al., 2008عاملهای رونویسی WRKY
نیز با کنترل میزان تولید سوختوسازگرهای ثانویه
میتوانند به نقش حفاظتی خود در گیاهان بپردازند
(.)Borrone et al., 2007
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بیان موقت 4بافت برگ با ناقلهای دوتایی 0روش
سریعی برای تولید پروتئین در گیاهان است .در
سالهای اخیر نشان داده شده است که قرار دادن
ناحیههای  5UTRو  3UTRاز ویروس CPMVمربوط
به ژن  RNA2در درون ناقل  PBINPLUSمیتواند
بهشدت روی میزان بیان ژنهای همسانهسازیشده اثر
بگذارد .برای استفاده از این دستاورد مجموعهای از
حاملهای دوتایی کوچک برای بیان گذرا ایجاد شد.
بیش از  Kb 7از توالی غیرضروری از بدنة ناقل
 PBINPLUSحذف شد و ناحیة  T-DNAو توالیهای
محدودکنندة منحصر بهفرد برای قرار دادن چندین
کاست بیانی تعبیه شده است و ناقل جدیدی با نام
 pEAQطراحی شد .این ناقل امکان بیان در سطح باال
در مدت زمان کوتاه را فراهم میآورد .افزونبر این
ناقلها امکان همسانهسازی با آنزیم و نوترکیبی
 GATEWAYرا فراهم میآورند .توالی His-Tag
(توالی با  4تا  3هسیتیدین که به وفور در ناقلها برای
تولید پروتئینهای نوترکیب استفاده میشود) ،ممکن
است به توالی هدف متصل شود .این ناقلها ابزار آسان
و سریعی برای تولید یک پروتئین در حد میلیگرم را
فراهم میآورند ( .)Sainsbury et al., 2009یکی از
راهبردهای بیماریزایی برای ویروسهای گیاهی بیان
پروتئینهای متصل به  dsRNAگیاه است ،در واقع با
کمک این پروتئینها ،ویروسها سامانة دفاعی یاخته
میزبان خود را از کار میاندازند .یکی از این
پروتئینهای سرکوبگر گیاهی  p19است .این پروتئین
با ویروسهای خانوادة  tombusvirusبیان میشود .این
پروتئینها به  04 siRNAنوکلئوتیدی متصل میشود.
پروتئین  p19به ساختار قند -فسفات بدنة RNA
متصل شده و میان دو مارپیچ آلفا بخش انتهایی RNA
دورشتهای را پوشش میدهد.
امروزه از این توانبالقوة (پتانسیل) طبیعی برای
افزایش بیان ژنها بهصورت موقت در گیاهان بهره
میگیرند .هنگامیکه محقق درحال کاربرد یک ناقل
ویروسی مانند  pEAQباشد به هنگام تراریخت کردن
گیاه ناقل ویروسی را به عنوان یک ویروس مهاجم
1. Transient expression
2. Binary vectors
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تلقی کرده و برای سرکوب آن تالش میکند .به همین
دلیل با استفاده از بیان ژن  p19میتوان سامانة دفاعی
گیاه را مورد حمله قرار داد تا پروتئین موردنظر در
میزان باالیی تولید شود .بررسیها نشان داده است که
بیان پروتئین موردنظر به کمک سامانة  p19تا 50
برابر افزایش مییابد (.)Voinnet et al., 2003
گیاه  A. annuaتنها منبع اقتصادی برای تولید
داروی ارزشمند آرتمیزینین است .بنابراین برای
افزایش میزان مادة آرتمیزینین در گیاه A. annua
بایستی سعی کرد اطالع جامعی راجع به مسیر
سوختوسازگری موردنظر بهدست آورد .برای دستیابی
به این هدف استفاده از توانهای بالقوة ژنتیکی طبیعی
(مانند کموتایپهای وحشی) و مقایسة آنها با
کموتایپهای تجاری (دارای آرتمیزینین باال) به درک
هرچه بیشتر چگونگی تنظیم این مسیر
سوختوسازگری کمک شایانی میکند .در این
پژوهش ،بیان پنج عامل رونویسی و دو آنزیم  DBR2و
( OPR3آنزیم کدکنندة  -40اکسوفیتودینوات ردکتاز
که از نظر توالی بسیار همانند به آنزیم  DBR2است) بر
روی میزان تولید سوختوسازگرهای نهایی مرحلة
آنزیمی مسیر زیستساخت آرتمیزینین یعنی
آرتمیزینیک اسید ( )AAو دایهیدروآرتمیزینیک
اسید ( )DHAAبا استفاده از روش پمپ خأل در دو
کموتایپ وحشی ایرانی دارای آرتمیزینین پایین و
تجاری آنامد دارای میزان آرتمیزینین باال صورت
گرفت .هدف از انجام عمل باال شناسایی عاملهای
رونویسی دخیل در زیستساخت آرتمیزینین و
سوختوسازگرهای حدواسط این مسیر و تعیین میزان
تأثیر دو آنزیم  DBR2و  OPR3روی تولید
سوختوسازگر حدواسط دیهیدروآرتمیزینیک اسید
( )DHAAبا استفاده از روش نفوذپذیری تدریجی
اگروباکتریوم پیش از انتقال پایدار آنها به ژنگان (ژنوم)
گیاه  A. annuaاست.
مواد و روشها

استفاده شد .با  PCRناحیة رمزکنندة ( )CDSژنهای
الزم با استفاده از  cDNAبرگ  A. annuaبه عنوان
الگو و آنزیم  Pfu DNAپلیمراز افزونش شد .توالی
آغازگرها و جایگاه برشی آنزیمهای محدودکننده در
جدول  4آمده است.
قطعههای افزونششده با استفاده از Fermentas
 GeneJET Gel Extraction Kitخالصسازی و در
ناقل  pJET1.2 bluntبا استفاده از Fermentas
 CloneJET™ PCR Cloning Kitهمسانهسازی
شدند .ناقلهای همسانهشده به باکتری  E.coliسویه
 NovaBlueانتقال داده شد .همسانة (کلون)های مثبت
با استفاده از کشت باکتری در محیط پادزیست
(آنتیبیوتیک)دار آمپیسیلین  50µg/mlشناسایی
شدند .سپس با استفاده از کشت شبانة همسانههای
مثبت تأییدشده با ( PCRبا آغازگرهای اختصاصی ناقل
 pJET1.2 bluntاطراف ناحیة الحاق ژنهای موردنظر)،
GeneJET
پالسمیدها بر پایة روش Fermentas
 Plasmid Miniprep Kitاستخراج و برای توالییابی
ارسال شدند .قطعههای موردنظر از طریق جایگاههای
برشی الزم در پالسمید  pEAQ-HTدارای راهانداز
 ،35Sژن مقاومت به پادزیست کانامایسین ()NptII
همسانهسازی شدند .وجود قطعة موردنظر و برای قرار
گرفتن آن در پالسمید  pEAQ-HTتوسط آنزیمهای
برشی تأیید شد .پالسمیدهای دارای ژنهای
همسانهسازیشده به آگروباکتریوم انتقال داده شد.
انتقال پالسمیدهای دارای ژنها به آگروباکتریوم
4
سویة  EHA105با استفاده از روش انجماد و ذوب
صورت پذیرفت سپس به کمک  PCRبا استفاده از
آغازگرهای مبتنی بر ناقل  pEAQاطراف ناحیة الحاق
ژن تأیید شد که اندازة قطعهها در جدول  4آمده است.
Fwd: pEAQ
5-CCCGTGGTTTTCGAACTTGGAG-3

Rev: pEAQ
5-GCACACCGAATAACAGTAAATTC-3

ساخت سازههای ژنی

در این تحقیق پنج عامل رونویسی متعلق به دو
خانوادة  WRKYو  MYBو دو آنزیم  DBR2و OPR3

1. Freeze and thaw
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جدول  .4آغازگرهای الزم برای افزونش عاملهای رونویسی مختلف و آنزیمهای مورد استفاده
طول CDS

جایگاه برشی

334

XmaI
XhoI
AgeI
XhoI
XmaI
XhoI
NruI
XhoI
NruI
XhoI
NruI
XhoI
NruI
XhoI

4043
333
4446
4473
375
334

آغازگرها
'5'- ATACCCGGGATGGAAAGTGTTTGTGTTTATG-3
'5'- GCGCTCGAGTTAAAATTTGAAATCAAGGTCT -3
'5'- ATA ACCGGT ATGAAAGAGCGTCAAAGATGGCAG -3
'5'- CG TCGAGTTAACTTAACCCATGATGATGTTGATG -3
'5'- CCCGGGGCCAGGCATTCCACTTGTTACAAAC-3
'5'- CTCGAGCTATGTAAATTGCCCATAGCTTGCAC -3
'5'- TCGCGAATGTCTGAAAAACCAACCTTGTTTTCTGC -3
'5'- CTCGAGCTAGAGGAGTGACCCTTTGTCAAGAGAAG -3
'5'- TCGCGA ATGTCTGAAAAACCAACCTTGTTTTCTCC -3
'5'- CTCGAGCTAGAGGCGTGACAGTCGTTCAAC -3
'5'- TCGCGA ATGGAATATACGAGCTTGGTTAATACTTC -3
'5'- CTCGAGTTACCACTTTTGGGACTGATTTTGTTG -3
'5'- TCGCGA ATGCAACATAAGGGTAGTAATAATTGGGGTC-3
'5'- CTCGAGCTAAGGCCCGAGCGGTAACCTGTTTG -3

بیان موقت سازههای مختلف در گیاه A. annua

شمار  30-00عدد برگ جوان گیاه  A. annuaاز دو
کموتایپ وحشی و آنامد برای بیان موقت سازههای
ساختهشده جداسازی شد .بیان موقت ژنهای باال به
همراه ژن  p19با استفاده از روش پمپ خأل برپایة
روش  (2009) Ma et al.با تغییرهایی صورت پذیرفت.
4
برای کمیسنجی دو ترکیب  DHAAو AA
شناساییشده با استفاده از رنگنگاری (کروماتوگرافی) به
یک استاندارد با غلظتهای مشخص نیاز است .برای
این کار ما از استاندارد فارنسل 0با وزن مولکولی

نام ژن
AaWRKY1Fwd
AaWRKY1Rev
AaMYB1Fwd
AaMYB1Rev
AaMYB2Fwd
AaMYB2Rev
AaDBR2Fwd
AaDBR2Rev
AaOPR3Fwd
AaOPR3Rev
AaWRKY1Fwd
AaWRKY1Rev
AaWRKY3Fwd
AaWRKY3Rev

( )000/37g/molهمسان دو ترکیب باال استفاده کردیم.
برای تهیة منحنی استاندارد فارنسل از هشت سطح
غلظت مختلف  4/4 ،4/6 ،4/0 ،4/00 ،0/8 ،0/4 ،0/6و
 4/8میلیگرم در هر میلیلیتر محلول استفاده شد .که
منحنی استاندارد آن را در زیر مالحظه میکنید .فارنسل
بهدلیل واکنشپذیری با مخلوط مشتقساز مورد استفاده
و بهدلیل اینکه دارای وزن مولکولی  000/37 g/molو تا
حدودی همانند با ترکیبات باالدست آرتمیزینین ترکیب
مناسبی برای کمیسنجی سوختوسازگرهای موردنظر
است (شکل.)4

شکل  .4منحنی استاندارد مربوط به ترکیب فارنسل
تجزیه و تحلیل سوختوسازگرها

برای شناسایی سوختوسازگرهای گیاه
از نمونههای مختلف آگرواینفیلتره3شدة کنترل (ناقل

A. annua

1. Quantification
2. Farnesol
3. Agroinfiltrated

خالی) و ناقل دارای سازههای باال در آغاز آنها در آون
در شرایط دمایی  30درجة سلسیوس و مدت زمان 06
ساعت قرار داده شدند .پس از آن ،در شرایط تاریکی و
دمای  04درجة سلسیوس تا هنگامیکه نمونهها بهطور
کامل خشک شوند ،نگهداری شدند 400 .میلیگرم از
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هر نمونه بهطور دقیق وزن شد و با استفاده از 40
میلیلیتر هگزان به مدت  00-47ساعت عصارة
نمونههای مختلف استخراج شد .پس از پاالیش
نمونههای استخراجشده ،حجم نهایی نمونهها پیش از
تجزیه با کمک دستگاه  GC-MSبا استفاده از هگزان
به یک میلیلیتر رسانده شد.
نمونهها با استفاده از دستگاه GC Agilent GC-MS
 6890و ستون HP-5M5 5% phenyl methyl silo
film
.hexane capillary column (0.25µm
) thickness, 0.25mm×30m i.dو شناساگر Agilent
 5973 Network Mass Selective Detectorتجزیه
شدند .پیش از قراردادن نمونهها در دستگاه GC-MS
در آغاز با استفاده از مخلوط پیریدین و BSA
) (Bistrimethylsilylacetamideتغییر داده شدند.
مخلوط واکنشگر باال دارای سرعت واکنشپذیری بسیار
باالیی است ،بهطوری که با افزودن این مخلوط به
عصارة استخراجشده از گیاه میتوان بدون فاصلة زمانی
آنرا برای تجزیه به دستگاه  GC-MCتزریق کرد .با
این کار میتوان ترکیبات اسیدی را با اطمینان باالتری
کمیسنجی کرد .برای این کار در آغاز مخلوط
پیریدین( BSA -با حجم برابر از هر کدام) آماده شد.
سپس به هر کدام از نمونهها ( 50میکرولیتر نمونه)
 00میکرولیتر مخلوط پیریدین BSA -اضافه شد.
برنامة دمایی مورد استفاده بهصورت  4دقیقه 40
درجة سلسیوس 40 ،تا  430درجة سلسیوس بهصورت
 3درجة سلسیوس در دقیقه 430 ،تا  035بهصورت
 00درجة سلسیوس در هر دقیقه 035 ،تا 300
بهصورت  30درجة سلسیوس در هر دقیقه با زمان
نگهداری نهایی  6دقیقه بود .از گاز هلیوم به عنوان گاز
حامل و روش  splitبرای تزریق نمونهها ( 0میکرولیتر
از هر نمونه) استفاده شد.
نتایج و بحث
در این پژوهش بیان پنج عامل نسخهبرداری و دو
آنزیم  DBR2و  OPR3با استفاده از ناقل ویروسی
 pEAQبه همراه ژن  p19بررسی شد .همانطور که در
مسیر زیستساخت آرتمیزینین دیده میشود ،فرایند
موردنظر تا تشکیل دو سوختوسازگر آرتمیزینیک

اسید ( )AAو دی هیدروآرتمیزینیک اسید ()DHAA
بهصورت آنزیمی است و تشکیل دو سوختوسازگر
نهایی آرتمیزینین و آرتنیون  Bبهصورت غیرآنزیمی و
تحت تأثیر نور است .با توجه به این فرایند ،نفوذپذیری
تدریجی اگروباکتریوم ژنهای عاملهای نسخهبرداری
و دیگر ژنها در یک بازة زمانی کوتاه پنج روزه و در
شرایط تاریکی انجام پذیرفته است .برای بررسی تأثیر
ژنهای موردنظر در این مسیر زیستساختی بهترین
گزینش سوختوسازگری ترکیب نهایی مسیر
زیستساختی آنزیمی یعنی  AAو  DHAAاست ،زیرا
تا تولید آنها آنزیمهای زیادی دخیل هستند و از سوی
دیگر به عنوان یک گلوگاه بین مسیر آنزیمی و
غیرآنزیمی بهشمار میآیند.
به دالیلی که بیان شد ،در بررسی  GC-MSبه
اندازهگیری و کمیسنجی دو ترکیب  AAو DHAA
بهعنوان یک شاخص برای ارزیابی تأثیر ژنهای بیانشده
در گیاهان پرداخته شد (شکلهای  3 ،0و  .)6نکتهای که
بایستی در اینجا به آن اشاره شود این است که فرایند
زیستساخت آرتمیزینین تنها در کرکهای سطح برگ
گیاه  A. annuaصورت میگیرد یعنی در قسمت اعظمی
از برگ این فرایند رخ نمیدهد و همچنین بهدلیل اینکه
بین سن برگ و شمار کرکها رابطة معکوسی وجود دارد
باید به هنگام گردآوری برگها دقت فراوانی داشت که
تنها برگهای جوان گزینش شوند .از اینرو در این
آزمایش افزون بر محدودیتهای ذاتی که هر روش
آزمایشی برای مثال در اینجا بیان موقت دارد ،برای
بررسی مسیر زیستساختی آرتمیزینین با استفاده از بیان
موقت این نارساییها نیز وجود دارد .ما از روش بیان
موقت با استفاده از پمپ خأل استفاده کردیم زیرا
نمیتوانیم با استفاده از روش تزریقی شانس آلودگی
کرکها را با استفاده از باکتریهای ناقل ژنهای موردنظر
افزایش دهیم .اما در روش پمپ خأل این شانس بسیار باال
میرود.
در این آزمایش از دو کموتایپ آنامد و وحشی
استفاده شده است که به ترتیب میزان باالیی از
 DHAAو  AAرا دارند .در واقع وجود دو کموتایپ
دارای توانمندی بسیار متفاوت در این مسیر
زیستساختی به ما در بررسی بهتر و شناسایی
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عاملهای یادشده و دخیل در این فرایند کمک شایانی
میکند .در واقع دو کموتایپ دارای قابلیت متفاوت در
بیان ژنهای مسیر زیستساختی هستند .آزمایشهای
پیشین نشان داد که بیان ژن  DBR2که یک ژن
کلیدی در تولید  DHAAبهعنوان بسترة تولید
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آرتمیزینین بهشمار میآید ،نقش کلیدی در تولید باالی
ترکیب  DHAAایفا میکند ( Rashidi Monfared et al.,
 .)2001نتایج باال میتواند گویای این واقعیت باشد که
بیان ژن یادشده در کموتایپهای وحشی بسیار کمتر
از کموتایپ آنامد است.

شکل  .0رنگ نگار مربوط به سوختوسازگرهای  AA ،FARو  DHAAبا استفاده از دستگاه

شکل  .3طیف جرمی سوختوسازگرهای  AA ،FARو  DHAAبا

 GC-MSمدل GC Agilent 6890

استفاده از دستگاه  GC-MSمدل GC Agilent 6890
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شکل  .6برگهای نفوذپذیری تدریجیشدة گیاه  A. annuaبا استفاده از روش پمپ خأل که در محیط بسته
با میزان رطوبت نسبی باال نگهداری میشوند.

نتایج مربوط به بیان موقت ژنهای همسانهشده در
ناقل بیانی ویروسی  pEAQدر دو کموتایپ وحشی و
آنامد با استفاده از آزمون آماری  t-testبررسی شد و
نتایج بهطور خالصه در جدول  0آمده است .همانطور
که در جدول  0مشاهده میشود ،تأثیر عاملهای
رونویسی در مقایسه با کنترل (ناقل بدون ژن)
معنیدار بوده است .اما بهطور جالب توجهی نتایج
افزایش بیان ژن  DBR2معنیدار نبود .میزان
سوختوسازگرهای تولیدشده در تیمارهای مختلف
نسبت به کنترل بین  )WRKY3- ANAMED( 4/3تا
 3برابر ( )WRKY1-WILD TYPE1است .شاید یکی
از دالیلی را که بتوان برای باال نبودن زیاد
سوختوسازگرها در برگهای نفوذپذیری تدریجی در
مقایسه با کنترل بیان کرد ،مربوط به مکان تولید
سوختوسازگرهای یادشده است .همانطور که بیان
شد ،سوختوسازگرها این مسیر زیستساختی تنها در
کرکهای حلقوی گیاه تولید میشوند .با توجه به
اینکه این محدودیت برای این یاختههای کرکی در
مقایسه با کل یاختههای سطح برگ بسیار قابل
مالحظه است ،نمیتوان انتظار باالیی داشت .از سوی
دیگر کرکهای حلقوی سطح برگ حساس هستند
بهطور قطع به هنگام انجام فرایند باال شاید شمار قابل
توجهی از آنها از دست بروند ،که نشان از کاهش
محدودیت منبع برای پیشبیان سازههای یادشده در
سطوح برگها که غیر قابل پرهیز مینماید ،دارد.
اما شاید دلیل پایین بودن فرآوردة ژن DBR2
همسانهشده نسبت به عاملهای نسخهبرداری این باشد

که عاملهای نسخهبرداری قادر بودند بیان همزمان
چندین ژن در مسیر را باال ببرند و هرکدام بسترة الزم
برای آنزیم بعدی را فراهم کنند .با توجه به اینکه
برگهای نفوذپذیری تدریجیشده ،اتصالی به گیاه
اصلی ندارند و در شرایط تاریکی نگهداری میشدند در
عمل قادر به نورساخت (فتوسنتز) نیستند که خود
محدودیتی برای داشتن بسترة اولیه ایجاد میکند.
ازسوی دیگر چنانچه بیان یک آنزیم پایین باشد،
بهطوری که آن آنزیم بسترة الزم برای آنزیمی که ما
بیان آن را باال بردهایم ،فراهم نیاورد ،در عمل آنزیم
موردنظر قادر به تولید محصول آنچنانی نیست .شاید
دلیل پایین بودن محصول  DHAAتولیدشده در
برگهای گیاه آنامد در این آزمایش با استفاده از
افزایش بیان ژن  DBR2همین باشد.
افزایش بیان ژن  DBR2در کموتایپ وحشی باعث
افزایش میزان تولید  0/43( DHAAبرابر) باالتر از
میزان کنترل شده بود که به لحاظ آماری نیز معنیدار
بود .با توجه به اینکه در کموتایپ وحشی میزان تولید
 DHAAبسیار پایین است که به احتمال فراوان ناشی
از کاهش بیان ژن  DBR2است در این آزمایش با
افزایش بیان این ژن میزان تولید  DHAAباال رفت.
در رابطه با ژن  OPR3این ژن دارای همسانی بسیار
باالیی با ژن  DBR2است (بیش از  35درصد) .اما
راهانداز آن با راهانداز ژن  DBR2بسیار متفاوت است.
بهدلیل همسانی بسیار باالی این دو ژن ،احتمال
فعالیت همانندی آنها باال است .اما بهطور طبیعی با
توجه به اینکه این دو ژن دو نوع راهانداز متفاوت
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داشتند ،با استفاده از بانک اطالعاتی  ESTگیاه
 A. annuaویژة کرکها مشخص شد که این ژن نیز در
کرکها بیان میشود ،ولی کارکرد مشخصی برای آن
گزارش نشده است .نتایج بیان موقت این ژن در برگهای
گیاه آرتمیزیا نشان داد که هر چند میزان DHAA
تولیدشده در مقایسه با گیاه کنترل باال بود (در گیاه آنامد
و وحشی) اما به لحاظ آماری معنیدار نیست.
به نظر میآید که دو عامل رونویسی  MYB1و
 WRKY1جایگاههایی در باالدست ژنهای مسیر
زیستساخت آرتمیزینین دارند .بهصورت جالب توجهی
افزایش بیان دو عامل رونویسی  MYB1و  WRKY1باعث
افزایش معنیدار میزان سوختوسازگر ( DHAAبه
ترتیب  4/60و  4/54برابر نسبت به کنترل) و همچنین
باعث افزایش میزان سوختوسازگر ( AAبه ترتیب 4/64
و  3برابر نسبت به کنترل) بهصورت معنیدار در کموتایپ
وحشی شدند .به نظر میرسد که این دو عامل رونویسی
بهاحتمال دارای جایگاههای در باال دست ژن  DBR2و یا
ژنهای دیگر مسیر زیستساخت آرتمیزینین باشند .البته
افزایش بیان سه عامل رونویسی  WRKY1 ،MYB1و
 MYB2باعث افزایش معنیدار سوختوسازگر ( AAبه
ترتیب  4/38 ،4/53و  0/7برابر نسبت به کنترل) در
کموتایپ آنامد نیز شدهاند.
در واقع این عاملهای رونویسی باعث افزایش بیان
ژنهای مسیر زیستساخت آرتمیزینین شدهاند .در
بررسی پیشین نتایج تجزیة راهانداز ژنهای دخیل در
زیستساخت آرتمیزینین نشان داد که این راهاندازها
عناصر تنظیمی فراوانی برای اتصال به عاملهای
رونویسی متعلق به خانوادة  WRKYو  MYBدارند
( .)Ranjbar et al., 2014بایستی توجه کرد که بین دو
آنزیم کلیدی  CYP71AV1و  DBR2میتواند رقابت
زیستی برای بسترة آرتمیزینیک آلدهید وجود داشته
باشد زیرا این دو آنزیم با استفاده از این بستره ،دو
ترکیب  AAو  DHAAرا بهوجود میآورند .چنانچه
میزان بیان این دو ژن با هم تفاوت معنیداری داشته
باشد ،میتواند روی هدایت بیشتر بسترة مشترکشان
یعنی ترکیب آرتمیزینیک آلدهید تأثیر معنیداری
بگذارد .اگرچه در مورد رقابت دو آنزیم با همدیگر
میتواند عاملهای دیگری افزون بر میزان بیان ژنهای
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آنها نقش داشته باشد همچون عامل کلیدی  Kmیک
آنزیم که توان آنزیم را نشان میدهد عامل مهم دیگر
جایگاه قرارگیری آنزیم است .آنزیم  CYP71AV1در
غشأ شبکة اندوپالسمی واقع شده است ولی ژن کلیدی
 DBR2در سیتوزول یاختهای ،شناور است .امروز
مشخص شده است که میزان تأثیر در محتوای
سوختوسازی یک گیاه از طریق عاملهای تنظیمی
خیلی بیشتر از ژنهای محدودکنندة آن مسیر
سوختوسازی است .در واقع این بدین معنی است که
تنظیم تعاونی گونة مسیرهای سوختوسازی تأثیر
زیادی روی محتوای سوختوسازی گیاهان دارد
(.)Iwase et al., 2009
 (2009) Ma et al.با استفاده از روش نفوذپذیری
تدریجی اگروباکتریوم پمپ خأل عامل رونویسی
 AaWRKY1را در گیاه  A. annuaافزایش بیان دادند.
سپس مشاهده کردند که بیان ژن CYP71AV1 ،ADS
و  DBR2به ترتیب نزدیک به  3 ،7و  6برابر افزایش
پیدا کرد .در یک تحقیق که توسط Fiore et al.
) (2009صورت پذیرفت آنان با استفاده از روش بیان
موقت دو ژن  tdcو  str1را که در زیستساخت ایندول
ترپنوئیدها در گیاه  Catharanthus roseusنقش دارند
در این گیاه افزایش بیان دادند .سپس با استفاده از
روش ایمونوبالت مشخص کردند که میزان بیان
ژنهای مربوطه بسیار باال بود .همچنین Kim et al.
) (2010ژن عامل رونویسی  IbMYB1را در گیاه sweet
 potatoبهصورت موقت بیان کردند .نتایج آنان نشان
داد که این ژن باعث افزایش آنتوسیانینیدینها در
برگ سیبزمینی میشود .عاملهای رونویسی دیگری
نیز شناسایی شده است که در مسیر سوختوسازی
ترپنوئیدها نقش دارند برای مثال  GaWRKY1نقش
مهمی در تولید سسکوییترپنهای گیاه پنبه دارد.
 (2009) Mahjoub et al.عامل رونویسی
VvMYB5bرا در گیاه گوجهفرنگی بیان و مشاهده کردند
این عامل رونویسی روی تولید سوختوسازگرهای ثانویة
مسیرهای ترپنوئیدی و فنولیکی اثر داشت .از سویی
دیگر عامل رونویسی  OS MYB4در گیاه برنج نقش
مهمی در تحمل به سرما دارد .بهطوری که Vannini
 )2006( et al.نشان دادند که این عامل رونویسی
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در تحقیقات پیشین میتوان نتیجه گرفت که افزایش
بیان دو عامل رونویسی  MYB1و  WRKY1باعث افزایش
معنیدار میزان سوختوسازگر  DHAAو همچنین باعث
افزایش میزان سوختوسازگر  AAمیشود .به نظر
میرسد که این دو عامل رونویسی بهاحتمال جایگاههای
در باال دست ژن  DBR2و یا ژنهای دیگر مسیر
زیستساخت آرتمیزینین داشته باشند .به یقین
بررسیهای بیشتر مولکولی و نیز توالیهای باالدست برای
اثبات این موضوع مورد نیاز خواهد بود.

میتواند  056ژن یعنی حدود  00درصد از کل ژنهای
دخیل در فرایندهای تنظیمی و انتقال پیام را کنترل
کند .همچنین با افزایش بیان این عامل رونویسی نه
تنها ژنهای دخیل در فرایند تحمل و سازش به سرما
تنظیم شد بلکه ژنهای دخیل در تحمل به تنشهای
غیرزندة دیگر نیز کنترل شدند .در واقع فعالیت
بسیاری از این ژنها باعث تولید سوختوسازگرهای
ثانویة فراوانی میشوند که در تحمل به سرما نقش دارند.
در حقیقت در مقایسه با عاملهای رونویسی مورد بررسی

جدول  .0نتایج بیان موقت عاملهای رونویسی  WRKYو  MYBو ژنهای  DBR2و  OPR3در کموتایپهای وحشی و آنامد برای
سوختوسازگرهای نهایی مرحلة آنزیمی ( AAو  )DHAAمسیر زیستساخت آرتمیزینین با استفاده از روش نفوذپذیری تدریجی
اگروباکتریوم
نسبت تولید

سطح معنیداری

*

سوختوسازگرها

تیمارها

1.18

0.282

DHAA

DBR2-ANAMED

1.18

0.166

DHAA

OPR3- ANAMED

1.73

0.014

DHAA

MYB2- ANAMED

1.78

0.002

DHAA

WRKY1- ANAMED

2.22

0.003

DHAA

MYB1- ANAMED

1.53

0.000

DHAA

WRKY2- ANAMED

1.3

0.003

DHAA

WRKY3- ANAMED

1.53

0.021

AA

MYB1- ANAMED

1.38

0.02

AA

WRKY1- ANAMED

2.7

0.034

AA

MYB2- ANAMED

1.46

0.036

AA

MYB1-WILD TYPE

3.00

0.000

AA

WRKY1- WILD TYPE

2.63

0.002

DHAA

DBR2- WILD TYPE

1.42

0.033

DHAA

MYB1-WILD TYPE

1.56

0.0085

DHAA

WRKY1- WILD TYPE

شماره
4
0
3
6
5
4
7
8
3
40
44
40
43
46
45

* اعداد بیشتر از  0/05بیانگر نبود تفاوت معنیدار برای آزمون  tاست.
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ABSTRACT
Artemisia annua is an annual herb native to Asia most probably China produce one of the most important
sesquiterpene namely artemisinin which has antimalarial and anticancer activity. Three transcription
factors belonging to WRKY family, two transcription factors belonging to MYB family and two enzymes
DBR2 and OPR3 were isolated from A. annua leaves and first inserted into pJET1.2 vector then sub
cloned into cowpea mosaic virus (CPMV) based viral vector (pEAQ-HT). The genes were transiently
expressed in A. annua young leaves of two different chemotypes ANAMED and Iranian wild type under
the control of a constitutive cauliflower mosaic virus (CaMV) 35S promoter as vacuum infiltration. An
agroinfitration method was carried out for transient expression of different genes. The analysis of
metabolites by GC-MS method showed that the transcription factors which have expressed transiently,
could effect on the rate of DHAA and AA metabolites. The results show that the TFs (WRKY and MYB)
are involved in artemisinin biosynthesis pathway.
Keywords: artemisinin, GC-MS, transcription factors, transient expression.
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