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مقایسۀ سطح تظاهر ژنهای مؤثر در زیستساخت آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین با عاملهای
 در مراحل مختلف نموی گیاه خشخاش افیونیbZIP  وWRKY رونویسی
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چکیده
،T6ODM ،COR ،SAT ،BBE ،TYDC ) و ژنهایbZIP  وWRKY( در این پژوهش ارتباط میان میزان رونویسی دو عامل رونویسی فرضی
Papaver (  دخیل در زیستساخت (بیوسنتز) آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین در گیاه خشخاش افیونیNOS ،DBOX ،SODM ،CODM
 گلدهی و تیغزنی، جوانۀ پاندولی، ظهور جوانۀ گل،) نمونهبرداری از گیاهان در پنج مرحلۀ نموی شامل وردمانی (رزت.) بررسی شدsomniferum
، نتایج نشان داد. کپسول و محتویات درون کپسول بودند، باالی ساقه، برگ، قسمت پایین ساقه، قسمتهای مورد بررسی شامل ریشه.بالغ انجام شد
 و ژنهای دخیل در زیستساخت آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولینWRKY درجههای باالیی از هماهنگی میان میزان رونویسی عامل رونویسی
 ازTYDC  با توجه به اینکه ژن. مشاهده شدTYDC  و ژنWRKY  بیشترین میزان هماهنگی میان میزان رونویسی عامل رونویسی.وجود داشت
نخستین ژنهای دخیل در مسیر زیستساختی آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین است به نظر میرسد که این عامل رونویسی از راه تأثیر بر میزان
 وbZIP  بهطور شگفتانگیزی هماهنگی باالیی نیز میان میزان رونویسی عامل رونویسی.رونویسی این ژن همۀ مسیر را تحت تأثیر خود قرار دهد
 ازآنجاکه تنظیم زیستساخت متابولیتهای ثانویه و دفاع در برابر بیمارگر به ترتیب از.برخی از ژنهای مورد بررسی در این پژوهش مشاهده شد
 هستند و تولید آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین با دفاع در برابر بیمارگر وbZIP  وWRKY نقشهای یادشده در مورد عاملهای رونویسی
 مرتبط دانسته شده است میتوان انتظار داشت که بهاحتمال میان میزان رونویسی این عاملهای رونویسی وUV جلوگیری از آسیبرسانی اشعۀ
.ژنهای دخیل در زیستساخت آ لکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد
. میزان رونویسی، متابولیت ثانویه، آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this study the relationships between transcription rate of two hypothetical transcription factors (WRKY and bZIP)
and TYDC, BBE, COR, T6ODM, CODM, SODM, DBOX and NOS which are involved in benzylisoquinoline alkaloids
biosynthesis in Papaver somniferum were surveyed. Sampling was performed during five developmental stages
including rosette, bud initiation, pendulous bud, flowering and lancing. Investigated parts were root, bottom part of
stem, leaf, upper part of stem, capsule wall and capsule content. The results showed that there were high degree of
consistency among the transcription rate of WRKY and the other genes which are involved in benzylisoquinoline
alkaloids biosynthesis specially TYDC. Since TYDC is one of the initial genes in benzylisoquinoline alkaloid
pathway, it seems that WRKY affect the entire pathway by changing TYDC transcription rate. Surprisingly, a
coordinate regulation was seen among transcription rate of bZIP and the genes involved in benzylisoquiniline
biosynthetic pathway. Since the modulation of secondary metabolism and defense against pathogens have been
respectively attributed to WRKY and bZIP functions and production of benzylisoquiniline alkaloids is related to
defense against plant pathogens and avoiding UV injuries, it seems that the transcription rate of these transcription
factors and benzylisoquiniline biosynthetic genes are closely related.
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مقدمه
کنترل رونویسی یک راهبرد اصلی و مهم است که یک
یاخته یا یک موجود زنده میتواند از راه آن بیان
ژنهای خود را کنترل کند .تنظیمکنندههای رونویسی
که به توالیهای خاصی از  DNAمتصل میشوند،
گروهی از عاملهای رونویسی هستند که نقش مهمی
را در تنظیم میزان رونویسی ژنهای هدف خود ایفا
میکنند ( .)Martinez, 2002در این راستا آنها بیان
ژنهایی را که برای نمو طبیعی و پاسخ مناسب به
محرکهای فیزیولوژیک یا محیطی ضروری هستند را
بهصورت زمانی و مکانی کنترل میکنند ( & Zhang
.)Wang, 2005
بررسی مقایسهای ژنگان (ژنوم) نشان داده است،
ژنهای مربوط به تنظیمکنندههای رونویسی در
ژنگانهای گیاهی و جانوری فراوانتر هستند و به نظر
میرسد که تکامل و تنوع یوکاریوتها با گسترش و
بسط خانوادههای ژنی تنظیمکنندة رونویسی در
دودمانهای خاص مرتبط باشد ( Riechmann et al.,
 .)2000همچنین مقایسههای ژنگانی در سطح گسترده
نشان داده است که خانوادههای عاملهای رونویسی
موجود در نهاندانگان در مقایسه با جانوران و قارچها
دستخوش توسعه و گسترش شدیدتری شدهاند که این
مسئله میتواند بهاحتمال نشانگر قابلیت گیاهان گلدار
در سازگاری با شرایط محیطی ناپایدار و مختلف باشد
(.)Shiu et al., 2005; Rian et al., 2008
ژنهای رمزکنندة عاملهای رونویسی در گیاهان
بهطور عمده در سطح پایین ،اغلب در یک نوع یاخته
یا بافت خاص و اغلب بهطور موقت در فرآیند نمو
تظاهر مییابند ( .)Czechowski et al., 2005گیاهان
خانوادههای مشخصی از عاملهای رونویسی مشترک
با دیگر موجودها مانند  bZIP ،MYBو E2F/DP
دارند .ولی بعضی از خانوادههای عاملهای رونویسی
مانند  DOFتنها در گیاهان وجود دارند .ژنگان علف
تال (آرابیدوپسیس) خانوادههای مختلفی از عاملهای
رونویسی شامل ،MADS ،bZIP ،NAC ،WRKY
 C2H2 ،MYB ،bHLH ،AP2و  ...دارد ( Riechmann,
.)2000
پروتئینهای  WRKYخانوادة بزرگی از عاملهای

رونویسی هستند که  74عضو در علف تال و  109عضو
در برنج دارند .نخستین  cDNAکدکنندة پروتئین
 WRKYبه نام  SPF1از سیبزمینی شیرین
( )Ipomoea batatasهمسانه سازی شد ( & Ishiguro
 .)Nakamura, 1994این پروتئینها یک یا دو دومین
 WRKYدارند که شامل ناحیهای با  60اسیدآمینه با
توالی  WRKYGQKدر انتهای آمین و درون مایه
( )motifشبه انگشت روی  C2H2( C-C-H-C/Hیا
 )C2HCدر انتهای کربوکسیل هستند .پروتئینهای
 WRKYبهطور اختصاصی به توالی جعبۀ W
() )TTGAC(C/Tمتصل میشوند .اسیدآمینههای
سیستئین و هیستیدین در دومین  WRKYبرای
اتصال پروتئینهای این خانواده به جعبۀ  Wضروری
هستند .عاملهای رونویسی  WRKYدر تنظیم پاسخ
گیاه به تنشهای زنده و غیرزنده از جمله حملۀ
عاملهای بیماریزا ،زخم ،تنشهای اکسایشی
(اکسیداتیو) ،خشکی ،سرما ،شوری ،نمو تریکوم،
جنینزایی ،پیری و سوختوسازی (متابولیسم) ثانویه
نقش دارند ( .)Liua et al., 2007عاملهای رونویسی
 WRKYاز راه کنترل میزان تولید متابولیتهای ثانویه
میتوانند به نقش حفاظتی خویش در گیاهان بپردازند.
برای مثال عامل رونویسی  AaWRKY1در گیاه
 Artemisia annuaنقش مهمی در کنترل رونویسی
ژنهای دخیل در زیستساخت (بیوسنتز) آرتمیزینین
دارد ( .)Ma et al., 2007افزون بر جعبۀ  Wیک
بررسی نشان داده است ،دومین  WRKYهمچنین
میتواند به  SUREکه یک عامل  cisپاسخدهنده به
قند است و بهعنوان یک فعالکنندة رونویسی عمل
میکند ،متصل شود (.)Sun et al., 2003
ویژگی عاملهای رونویسی  bZIPعبارت است از
یک دومین حفاظتشده  40تا  80اسیدآمینهای که از
دو درون مایه تشکیل شده است :یک ناحیۀ اساسی که
مسئول اتصال اختصاصی عامل رونویسی به DNA
هدف است و یک زیپ لوسین که برای دایمریزاسیون
عامل رونویسی مورد نیاز است ( Wingender et al.,
 .)2001; Hurst, 1995بررسیهای بیوشیمیایی،
مولکولی و ژنتیکی نشان دادهاند که bZIPها
تنظیمکنندههای مهمی برای فرایندهای مربوط به
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گیاه از جمله تمایز اندام (ارگان) و بافت (

Walsh et

;.al., 1998; Chuang et al., 1999; Abe et al., 2005
 ،)Silveira et al., 2007; Shen et al., 2007افزایش
طول یاخته ( Yin et al., 1997; Fukazawa et al.,
 ،)2000کنترل ترازش نیتروژن /کربن ( Ciceri et al.,
 ،)1999; Weltmeier et al., 2006دفاع در برابر
بیمارگر ( ،)Kaminaka et al., 2006سوختوساز
انرژی ( ،)Baena-Gonzalez et al., 2007پاسخ به
پروتئینهای تا نخورده (،)Iwata & Koizumi, 2005
پیامرسانی مسیر قند و هورمون (،)Nieva et al., 2005
پاسخ به نور ( ،)Ulm et al., 2004کنترل اسمزی
( )Satoh et al., 2004و تنظیم ژنی پروتئین ذخیرهای
بذر ( )Lara et al., 2003هستند.
در آغاز  50پروتئین  bZIPگیاهی بر پایۀ همانندی
دومین  bZIPآنها به پنج خانواده تقسیمبندی شدند
( .)Vettore et al., 1998بررسی توالی کامل ژنگان
علف تال نشان داد که  81ژن فرضی  bZIPدر آن
حضور دارد ( .)Jakoby et al., 2002اگرچه بررسیهای
بعدی با جزئیات بیشتر نشان داد که  75تا 77
پروتئین که با ژنگان علف تال کد میشوند شامل 10
گروه همسان (هومولوگ) هستند ( Vincentz et al.,
.)2003
ساخت (سنتز) و تجمع درست متابولیتهای ثانویه
بهشدت بهصورت زمانی و مکانی کنترلشده و توسط
شماری از عاملهای زنده و غیرزنده تحت تأثیر قرار
میگیرد .تنظیم زمانی و مکانی رونویسی ژنهای
مسیرهای سوختوسازی توسط شبکۀ پیچیدهای از
پروتئینهای تنظیمی که بهعنوان عاملهای رونویسی
شناخته میشوند کنترل میشود .برخی از عاملهای
رونویسی به  DNAمتصل نمیشوند ،بلکه با عاملهای
کمکی (کوفاکتورهای) دیگری برهمکنش کرده و
مجموعههایی را شکل میدهند که بیان ژن هدف را
تنظیم میکنند (.)Yang et al, 2012
آلکالوئیدها شامل ترپنوئید ایندول آلکالوئیدها
(مانند وینبالستین و وینکریستین) ،تروپان آلکالوئیدها
(مانند کوکائین و اسکوپوالمین) ،پیورین آلکالوئیدها
(مانند کافئین) و بنزیل ایزوکوئینولین آلکالوئیدها
(مورفین) بوده و گیاهان را در برابر میکروبها ،حملۀ
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گیاهخواران و تابش  UVمحافظت میکنند .بسیاری از
آلکالوئیدهای تولیدشده بهوسیلۀ گیاه ارزش دارویی
باالیی داشته و برای تیمار بیماریها استفاده شدهاند
).(Patra et al., 2013
تنظیم رونویسی زیستساخت آلکالوئیدهای بنزیل
ایزوکوئینولین امروزه در خشخاش افیونی ( Kawano
 )et al, 2012; Mishra et al, 2013و بهصورت بسیار
گستردهتر در Kato et al., 2007; ( Coptis japonica
 )Yamada et al., 2011بررسی شده است .اهمیت
کنترل رونویسی در سوختوساز آلکالوئیدهای بنزیل
ایزوکوئینولین بهطور خاص از )1( :جایگیری
رونوشتهای ژنهای زیستساختی در نوع خاصی از
یاخته ( ;Bird et al., 2003; Samanani et al., 2006
 )Lee & Facchini, 2010; Onoyovwe et al., 2013و
( )2القای هماهنگ رونوشت برداری همۀ ژنهای
زیستساختی بیانشده ( )Zulak et al., 2007و
پروتئینهای متناظر با آنها ( ;Zulak et al., 2009
 )Desgagné-Penix et al., 2010پس از اضافه کردن
محرک (الیسیتور) قارچی به کشت یاختهای خشخاش
افیونی ،مشهود است.
در این بررسی نوسانها در میزان رونویسی دو
عامل رونویسی فرضی  bZIPو  WRKYو برخی از
ژنهای دخیل در زیستساخت آلکالوئیدهای
TYDC (Tyrosine
بنزیل ایزوکوئینولین شامل
BBE (Berberine Bridge
)،decarboxylase
SAT
(Salutaridinol
7-O)،Enzyme
)،COR (Codeinone Reductase) ،acetyltransferase
)CODM ،T6ODM (Thebaine 6-O-demethylase
)SODM (Scoulerine ،(Codeine O-demethylase
DBOX
)،O-demethylase
)NOS ،(Dihydrobenzophenanthridine Oxidase
) (Noscapine Synthaseدر قسمتهای مختلف گیاه،
در پنج مرحلۀ نموی مقایسه شد تا در صورت مشاهده
ارتباط قوی میان میزان رونویسی این عاملهای
رونویسی و ژنهای مورد بررسی ،از آنها برای
بررسیهای بعدی مانند افزایش کارایی مسیر
زیستساختی (با استفاده از افزایش بیان و یا کاهش
بیان این عاملهای رونویسی) استفاده شود.
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مواد و روشها
مواد گیاهی

بذرهای خشخاش افیونی ( )P. somniferumاز یک
نمونه یا تیپ شیمیایی ( )chemotypeمحلی در استان
فارس تهیه شد .بستر مورد استفاده برای کشت بذرها
شامل  40درصد پرلیت 40 ،درصد کوکوپیت و 20
درصد خاک رس بود .بذرها روی بستر اشباع از آب
کشت و آبیاری آنها هر هفته یک بار انجام شد.
نمونهبرداری

نمونهبرداری از گیاهان در پنج مرحلۀ نموی شامل
وردمانی (رزت) ،ظهور جوانۀ گل ،جوانۀ پاندولی،
گلدهی و تیغزنی بالغ در سال  1392انجام شد.
نمونههای گیاهی بیدرنگ در نیتروژن مایع منجمد و
سپس به فریزر  -80ᵒCمنتقل شدند.
استخراج  RNAو ساخت رشتۀ اول cDNA

برای استخراج  RNAاز شیوة ادغام کردن استفاده شد
بهطوریکه میزان تا حدودی یکسان از هرکدام از
قسمتهای مورد بررسی پنج گیاه بالغ توزین و در
نیتروژن مایع کوبیده شدند .میزانی از پودر همگنشده
برای استخراج  RNAاستفاده شد .قسمتهای مورد
بررسی شامل ریشه ( 3سانتیمتر انتهایی) ،قسمت

پایین ساقه ( 2سانتیمتر باالتر از طوقه) ،برگ (دو
برگ انتهایی) ،باالی ساقه ( 2سانتیمتر زیر کپسول)،
کپسول و محتویات درون کپسول بودند .استخراج با
استفاده از محلول استخراج  P-BIOZOLو بنابر
دستورکار شرکت سازنده ) (BIO FLUXانجام شد.
آنگاه تیمار با آنزیم  DNaseبنابر دستورکار شرکت
 Fermentasبرای حذف آلودگی احتمالی به DNA
ژنگانی صورت گرفت .ساخت رشتۀ اول  cDNAبا
استفاده از آغازگرهای الیگو  dTو آنزیم رونوشت بردار
معکوس ساخت شرکت  Fermentasانجام شد.
طراحی آغازگرها

در آغاز توالیهای کدکنندة ژنهای یادشده در جدول
یک از پایگاه اطالعاتی  NCBIدریافت و طراحی
آغازگرها با استفاده از نرمافزارهای بر خط Primer
 Questو  Primer 3انجام شد .در مورد هرکدام از
ژنها ،آغازگرهای پیشنهادی با استفاده از نرمافزارهای
برخط  Oligo Analyzerو  Oligo Calculatorاز نظر
داشتن ویژگیهای مهم ( Dimer-Self ،Hairpinو
 )Hetero-Dimerآزمون شدند و بهترین جفت آغازگر
برای اطمینان از اختصاصی بودن برای ژن مورد نظر
در نرمافزار بر خط  Primer Blastارزیابی شد.
آغازگرهای مورد استفاده در جدول  1آورده شدهاند.

جدول  .1مشخصات آغازگرهای مورد استفاده برای انجام qRT-PCR
Table 1. The characteristics of primer pairs used for qRT-PCR
Gene name
)Codeinone Reductase (COR
)Codeine O-demethylase (CODM
)Thebaine 6-O-demethylase (T6ODM
)Scoulerine O-demethylase (SODM
)Berberine Bridge Enzyme (BBE
)Tyrosine/Dopa decarboxylase (TYDC
)Noscapine Synthase (NOS
Dihydrobenzophenanthridine Oxidase
)(DBOX
WRKY
bZIP
)Salutaridinol 7-O-acetyltransferase (SAT
)Elongation Factor 1 alpha (ELF1α

Primers
name
COR-F
COR-R
CODM-F
CODM-R
T6ODM-F
T6ODM-R
DIOX2-F
DIOX2-R
BBE-F
BBE-R
TYDC-F
TYDC-R
NOS-F
NOS-R
DBOX-F
DBOX-R
WRKY-F
WRKY-R
BZIP-F
BZIP-R
SAT-F
SAT-R
Elf1a-F
Elf1a-R

Primers sequences
TTGATTGGGAACTAACGGCAGAAG
TGAAAGGTCCAGTCGGTGATAACA
TTGTGCTTAAATTTCGTGGATGAC
TGATTACATCACTTGACCCAAACAG
AAAACTCCCAGTGCCTCTCA
ACCCTTAATCTCGGCTGCTT
TGTGAGAAACTGAAGAACACACAAT
AAGGACTCAGACCACTGAAAGACG
ATGCGTACGAGGTGGTGATG
AACAACGGGTTCTGCATGG
AACCCACTAGACCCTGATGA
GACCTGGCTTCTAACTGGATAAC
TGACAGAAAGAGCTTGCCTAAAG
TAGATACACTGGGAGGAGGATG
CACCCAACTCAACACAAACAC
CATGACCACCACTTCGTACTT
GCATTACCCACACCAACCAA
ACTTCTCGGATCTTCGCTCC
TACACAGAACGACTCCAAAGAC
GTACTCATAGGTCGAGCATTCC
TGGAAGTCCGTGATGAAATCC
GCTGGTAAGAACGCCGAAAC
AGATGATTCCAACCAAGCCCA
CCTTGATGACACCAACAGCAACT

Annealing temperature
)(centigrade
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
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برای انجام  qRT-PCRاز کیت شرکت
 BioDyneکه رنگ فلئورسنت  Eva Greenدارد
استفاده شد .شرایط دمایی و زمانی چرخهها و غلظت
واکنشگرها بنا بر دستورکار شرکت سازنده تنظیم شد
(جدولهای  2و  .)3از ژن  Elf1αبهعنوان ژن خانهدار
استفاده شد .واکنشهای  Real Time PCRدر دستگاه
 Rotor-Gene 6000ساخت شرکت  Qiagenبا سه
تکرار تکنیکی و یک تکرار زیستی انجام شد .تجزیۀ
دادههای بهدستآمده از بیان ژنها با استفاده از
نرمافزار  REST 2009که از رابطۀ )Pfaffl, 2004( 1
برای محاسبه استفاده میکند ،انجام شد.
Solis

جدول  .2نوع و غلظت نهایی واکنشگرهای مورد استفاده
برای انجام qRT-PCR
Table 2. qRT-PCR components and final
concentration of them
Components
Final concentration
Master mix
1x
Forward primer
0.15 pmol
Reverse primer
0.15 pmol
cDNA
50 ng
ddH2O
Total volume
20 μl
جدول .3چرخههای دمایی مورد استفاده در qRT-PCR
Table 3. The characteristics of cycles in qRT-PCR
Time
)(second
900
15
20
20
600

Temperature
)(centigrade
95
95
60
72
65-90

Number of
)cycle (s
1
40
1

Step
Polymerase
denaturation
Annealing
Extension
Melt Curve

نتایج و بحث
نتایج نشان داد ،سطح باالیی از هماهنگی میان میزان
رونویسی عامل رونویسی  WRKYو ژنهای دخیل در
زیستساخت آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین وجود
داشت (شکلهای 1-1تا  .)9-1بیشترین میزان هماهنگی
در مورد عامل رونویسی  WRKYبا میزان رونویسی
ژنهای  TYDCو  BBEمشاهده شد (شکل .)1-1
با توجه به اینکه ژنهای  TYDCو  BBEاز ژنهای
کلیدی دخیل در مسیر زیستساختی آلکالوئیدهای
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بنزیل ایزوکوئینولین هستند به نظر میرسد که این
عامل رونویسی از راه تأثیر بر میزان رونویسی این ژنها
همۀ مسیر را تحت تأثیر خود قرار دهد .در مورد عامل
رونویسی  bZIPبیشترین میزان هماهنگی در میزان
رونویسی با ژنهای  DBOX ،SODMو CODM
مشاهده شد (شکلهای  7-2 ،5-2و .)8-2
ازآنجاکه تنظیم زیستساخت متابولیتهای ثانویه و
دفاع در برابر بیمارگر به ترتیب از نقشهای یادشده در
مورد عاملهای رونویسی  WRKYو  bZIPهستند و
تولید آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین با دفاع در برابر
بیمارگر و جلوگیری از آسیبرسانی اشعۀ  UVمرتبط
دانسته شده است میتوان انتظار داشت که بهاحتمال
میان میزان رونویسی این عاملهای رونویسی و ژنهای
دخیل در زیستساخت آلکالوئیدهای بنزیل
ایزوکوئینولین ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد.
 (2013) Mishra et al.موفق به شناسایی یک
عامل رونویسی  WRKYدر خشخاش افیونی شدند که
با  W-boxکه یک عامل سیس حفاظتشده در راهانداز
(پروموتر) ژنهای  TYDCاست برهمکنش کرده و
رونویسی آنها را فعال میکند.
گروهبندی سلسله مراتبی ()Hirarical clustering
دادههای ریز آرایۀ بهدستآمده از مقایسۀ جمعیت
رونوشتها در کشتهای یاختهای تهیهشده در زمانهای
مختلف پس از تیمار با محرک با جمعیت کنترل 4 ،شکل
مختلف از رخنمای (پروفیل) زمانی رونویسی را در مورد
 142عامل رونویسی فرضی در مجموعۀ ESTهای
خشخاش افیونی  (2007) Facchini et al.آشکار کرد .در
این مطالعه الگوی تجمع  17رونوشت همانند القای
ژنهای زیستساختی آلکالوئیدها در زمانهای مختلف
در کشت یاختهای خشخاش تیمارشده با محرک بود
(.)Facchini & Park, 2003
چندین نوع مختلف شامل سه عدد 2 ،WRKY
عدد  ،Zink fingerیک عدد  BZIPو یک دومین AP2
در این گروه قرار دارند و به دلیل نقش اثباتشدة
عناصر مرتبط در تنظیم ژنهای زیستساختی دخیل
در مسیرهای متابولیتی ثانویه دیگر ،قابلتوجه است
( Van der Fits & Memelink, 2004; Vom Endt et
.)al., 2002; Pauw et al., 2004
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-1،COR -6-1،CODM -5-1،T6ODM -4-1،SAT -3-1،BBE -2-1،TYDC -1-1  مقایسۀ نوسانات میزان رونویسی ژنهای.1 شکل
 در اندامهای مختلف خشخاش افیونی طی مراحل نمویWRKY  با عامل رونویسی فرضیNOS -9-1  وDBOX -8-1،SODM -7
/ ریشه:5  گلدهی/ ریشه:4  جوانۀ پاندولی/ ریشه:3  ظهور جوانه/ ریشه:2  رزت/ ریشه:1  اعداد محور افقی در نمودارها شامل.مختلف
 تیغزنی/ پایین ساقه:10  گلدهی/ پایین ساقه:9  جوانۀ پاندولی/ پایین ساقه:8  ظهور جوانه/ پایین ساقه:7  رزت/ پایین ساقه:6 تیغزنی
:17  ظهور جوانه/ کپسول:16  تیغزنی/ برگ:15  گلدهی/ برگ:14  جوانۀ پاندولی/ برگ:13  ظهور جوانه/ برگ:12  رزت/ برگ:11
/ باالی ساقه:22  گلدهی/ گلبرگ:21  جوانۀ پاندولی/ گلبرگ:20  تیغزنی/ کپسول:19  گلدهی/ کپسول:18  جوانۀ پاندولی/کپسول
 میزان رونویسی هر ژن در اندامهای. تیغزنی هستند/ محتوای کپسول:25  گلدهی/ محتوای کپسول:24  تیغزنی/ باالی ساقه:23 گلدهی
.مختلف طی مراحل نموی نسبت به میزان بیان آن در ریشۀ مرحلۀ رزت سنجیده شده است

Figure 1. comparison between transcription ratios of 1-1- TYDC, 1-2- BBE, 1-3- SAT, 1-4- T6ODM, 1-5- CODM, 16- COR. 1-7- SODM, 1-8- DBOX, 1-9- NOS and a WRKY transcription factor in different organs of opium poppy
during developmental stages. Numbers on the horizontal axis shows organ/developmental stage 1: root/rosette, 2:
root/ bud initiation, 3: root/pendulous bud, 4: root/flowering, 5: root/lancing, 6: bottom of stem/rosette, 7: bottom of
stem/bud initiation, 8: bottom of stem/pendulous bud, 9: bottom of stem/flowering 10: bottom of stem/lancing, 11:
leaf/rosette, 12: leaf/bud initiation, 13: leaf/ pendulous bud, 14: leaf/flowering, 15: leaf/lancing, 16: capsule/bud
initiation, 17: capsule/pendulous bud, 18: capsule/ flowering, 19: capsule/lancing, 20: petal/pendulous bud, 21:
petal/flowering, 22: upper of stem/flowering, 23: upper of stem/lancing, 24: capsule content/flowering, 25:capsule
content/lancing. Transcription ratios in different organs during developmental stages were measured related to
transcription level in the root at rosette stage.
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-2،COR -6-2،CODM -5-2،T6ODM -4-2،SAT -3-2،BBE -2-2،TYDC -1-2  مقایسۀ نوسانات میزان رونویسی ژنهای.2 شکل
 در اندامهای مختلف خشخاش افیونی طی مراحل نمویbZIP  با عامل رونویسی فرضیNOS -9-2  وDBOX -8-2،SODM -7
/ ریشه:5  گلدهی/ ریشه:4  جوانۀ پاندولی/ ریشه:3  ظهور جوانه/ ریشه:2  رزت/ ریشه:1  اعداد محور افقی در نمودارها شامل.مختلف
 تیغزنی/ پایین ساقه:10  گلدهی/ پایین ساقه:9  جوانۀ پاندولی/ پایین ساقه:8  ظهور جوانه/ پایین ساقه:7  رزت/ پایین ساقه:6 تیغزنی
:17  ظهور جوانه/ کپسول:16  تیغزنی/ برگ:15  گلدهی/ برگ:14  جوانۀ پاندولی/ برگ:13  ظهور جوانه/ برگ:12  رزت/ برگ:11
/ باالی ساقه:22  گلدهی/ گلبرگ:21  جوانۀ پاندولی/ گلبرگ:20  تیغزنی/ کپسول:19  گلدهی/ کپسول:18  جوانۀ پاندولی/کپسول
 میزان رونویسی هر ژن در اندامهای. تیغزنی هستند/ محتوای کپسول:25  گلدهی/ محتوای کپسول:24  تیغزنی/ باالی ساقه:23 گلدهی
.مختلف طی مراحل نموی نسبت به میزان بیان آن در ریشۀ مرحلۀ رزت سنجیده شده است

Figure 2. comparison between transcription ratios of 1-1- TYDC, 1-2- BBE, 1-3- SAT, 1-4- T6ODM, 1-5- CODM, 16- COR. 1-7- SODM, 1-8- DBOX, 1-9- NOS and a bZIP transcription factor in different organs of opium poppy
during developmental stages. Numbers on the horizontal axis shows organ/developmental stage 1: root/rosette, 2:
root/ bud initiation, 3: root/pendulous bud, 4: root/flowering, 5: root/lancing, 6: bottom of stem/rosette, 7: bottom of
stem/bud initiation, 8: bottom of stem/pendulous bud, 9: bottom of stem/flowering 10: bottom of stem/lancing, 11:
leaf/rosette, 12: leaf/bud initiation, 13: leaf/ pendulous bud, 14: leaf/flowering, 15: leaf/lancing, 16: capsule/bud
initiation, 17: capsule/pendulous bud, 18: capsule/ flowering, 19: capsule/lancing, 20: petal/pendulous bud, 21:
petal/flowering, 22: upper of stem/flowering, 23: upper of stem/lancing, 24: capsule content/flowering, 25:capsule
content/lancing. Transcription ratios in different organs during developmental stages were measured related to
transcription level in the root at rosette stage.
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درون یا نزدیکی نواحی پیشبر ژنهای زیستساختی
در خوشۀ ژنهای زیستساختی گزارششده در مورد
) کهWinzer et al., 2012( نوسکاپین وجود دارد
پیشنهاد میدهد بهاحتمال زیستساخت نوسکاپین نیز
. صورت میگیردWRKY توسط عاملهای رونویسی
نتیجهگیری کلی

با توجه به رابطۀ مشاهدهشده میان میزان رونویسی
عاملهای رونویسی فرضی مورد بررسی در این تحقیق
و ژنهای دخیل در زیستساخت آلکالوئیدهای بنزیل
ایزوکوئینولین میتوان پیشنهاد کرد که اثر افزایش
بیان و خاموشی آنها در گیاه بر میزان تولید
.آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین بررسی شود
هایcDNA همچنین جداسازی شمار اندکی از
کدکنندة عاملهای رونویسی با الگوی زمانی و تجمع
 یک چهارچوب کاری عالی را برای،مکانی مناسب
RNAi  یاVIGS بررسی خاموشی ژن با استفاده از
برای دستیابی به نقش تنظیمی آنها در محیط
 در سوختوساز آلکالوئیدهای بنزیلIn Vivo
.ایزوکوئینولین فراهم میآورد
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در گیاه خشخاش افیونی از زخم و دیگر
هایEST محرکهای پاسخ دفاعی برای شناسایی
متناظر با رونوشتهای ژنی القاشده استفاده شد
 یک عامل رونویسی بالقوه از.)Mishra et al., 2013(
 جداسازی و نشان داده شد که بهWRKY نوع
 در راهWRKY عاملهای حفاظتشدة متصلشونده به
اندازهای ژنهای زیستساختی مشخص در محیط
 آنها از روش تک دورگی.درون شیشه متصل شد
(هیبریدی) مخمر برای بررسی این اتصال استفاده
 دیگری در رگهWRKY  عامل رونویسی.کردند
 در خشخاش افیونیT-DNA (الین)های تراریخته با
شناسایی و نشان داده شد که تجمع آلکالوئیدهای
بنزیل ایزوکوئینولین در رگۀ تراریخته تغییریافته بود
 بیان اکتوپیک، افزون بر این.)Kawano et al., 2012(
Arabidipsis thaliana  ازWRKY یک عامل رونویسی
Eschscholzia ( در خشخاش کالیفرنیایی
 وBBE ) باعث القای رونوشتهایcalifornica
 و افزایش چشمگیری در تجمع آلکالوئیدهایNMCH
Apuya et ( بنزوفنانتریدین از جمله سنگوئینارین شد
 بالقوهWRKY  بهطور جالبی چندین عامل.)al., 2008
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