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بررسی سطح بیان ژنهای  hdr ،fdsو  idiدر اندامهای هوایی گیاه
 Artemisia diffusaو ارتباط آنها با میزان برخی از ترپنوئیدهای تولیدی
فرزاد عالئیمقدم ،1محمدرضا نقوی *2و عبدالهادی حسینزاده
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 2 ،1و  .3دانشآموختة کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ،استاد گروه بیوتکنولوژی و دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1393/9/4 :تاریخ تصویب)1394/6/9 :

چکیده
به دلیل اهمیت ترکیبات ترپنی در زندگی انسان ،بررسی رابطة بین آنها و ژنهای دخیل ضروری
است .این ضرورت از نظر کشف ژنهای مهم در تولید این مواد است .در میان گیاهان حاوی
ترپن ،جنس آرتمیزیا اهمیت زیادی دارد .در این بررسی ،ژنهای  fdsو  hdrو idiدر سه بافت
برگ ،گل و غنچه از گیاه  Artemisia diffusaارزیابی شدند .این بررسی با استفاده از مقایسة
دادههای حاصل از  PCRدر زمان واقعی ژنها با دادههای حاصل از  GC-MSترپنها انجام گرفته
است .نتایج این بررسی نشان داد که بهاحتمال در تولید بعضی از ترپنها در بافتهای خاص،
ژنهای نامبرده تأثیر محدودکننده دارند .چنانکه ژن  idiبرای  1,8- cineoleو  germacrene-Dدر
غنچه تأثیر محدودکننده را نشان داد .از سوی دیگر ،جدای از اینکه این ژنها نقش مهمی در
ترکیب (سنتز) ترپنها دارند ،در مورد دیگر ترکیبات ترپنی ،بهاحتمال ژنهای پاییندستتر مانند
ترپن سنتازها این وظیفة محدودکنندگی در تولید به عهده دارند .بهطوریکه در تولید ماده

beta-

 farnesceneدر هیچیک از گل ،برگ و غنچة ژن  fdsنقش محدودکننده را نشان نداد .عامل دیگری
که بر نقش ژنهای نامبرده در تولید ترپنهای موردنظر اثر میگذارد وجود تنظیم در سطح پس از
رونویسی است که در این بررسی به آن پرداخته نشده است.
واژههای کلیدی :آرتمیزیا ،ترپنها PCR ،در زمان واقعی.GC-MS ،
مقدمه
جنس  Artemisiaاز خانوادة  Asteraceaeاست .در
این جنس گیاهان علفی و بوتهای با توان تحمل باال در
مناطق خشک و نیمهخشک مناطق معتدل دو نیمکرة
شمالی و جنوبی پراکنده هستند .این جنس به وجود
ترکیبهایی مانند ترپنها در اسانسشان معروف است.
در این جنس بیش از پانصد گونه شناسایی شده است
که در قارههای آسیا ،اروپا و آمریکای شمالی میرویند
( .)Abad et al., 2012در میان گونههای مختلف این
* تلفن09123130360 :

جنس ،گونة  Artemisia diffusaقرار دارد .اینگونه
همانند دیگر گونههای آرتمیزیا در نقاط مختلف یافت
میشود .در ایران ،اینگونه در استانهای سمنان،
خراسان و گلستان گزارش شده است .این گیاه
گلهای ریزی دارد که توسط باد گردهافشانی میشود.
ترپنها بخش مهمی از اسانس این گیاه را تشکیل
میدهند .در ادامه این گیاه از نظر فعالیت سه ژن در
مسیر ساخت ترپنها بررسی میشود.
 :1fdsژنی از خانوادة )PTs( prenyl transferase
E-mail: mnaghavi@ut.ac.ir
Farnesyl diphosphate synthase
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است که در پاییندست مسیر موالونات قرار دارد و با
اتصال دو عدد  1IDPبه یک عدد  2DMADPماده
 )FDP( Farnesyl diphosphateرا تولید میکند که
پیش مادة سسکوئیترپنها است (.)Wen & Yu, 2011
 )2013( Zeng et al.در آزمایشی روی سه رقم ریحان
به این نتیجه رسیدند که نسبت مونوترپن کل به
سسکوئیترپن کل که توسط هر رقم تولید شد رابطة
ضعیفی را با نسبت فعالیت مونوترپن سنتازها به
سسکوئیترپن سنتازها داشت و همچنین نسبت
فعالیت ( 3gdsآنزیم سازندة پیش ساز مونوترپنها از
 IDIو  )DMADPبه  fdsنیز با نسبت ترپنهای
تولیدی همخوانی نشان نداد .آنان اظهار کردند،
هنگامی جریان واکنش در مسیر ترپنها افزایش
مییابد gds ،و  fdsممکن است درجهای از کنترل را در
سطح پیش ماده که بهطور مستقیم به سمت
آنزیمهای مونو و سسکوئیترپن سنتازها میرود اعمال
کنند ،اما به میزان زیاد در تولید ترپنهای تولیدی
اثرگذار نیستند .البته این پیشفرض در صورتی درست
است که مسیرهای مونو و سسکوئیترپنها بهطور
کامل مستقل نباشند (.)Zeng et al., 2013
 :4hdrآنزیم تولیدی توسط این ژن مرحلة پایانی
تولید پیش مادههای پایه یعنی  IDPو  DMADPرا در
مسیر  5MEPکاتالیز میکند و نقش اصلی را در تولید
پیشسازهای وابسته به مسیر  MEPبرای ساخت
(سنتز) ایزوپرونوئیدهای پالستیدی بازی میکند
(Munoz- .)Wang et al., 2007; Huang et al., 2009
 )2006( Bertomea et al.در آزمایشی با افزودن
الیسیتور متیل جاسمونات به یاختههای نوعی کاج
( )Picea abiesمشاهده کردند که سطح بیان ژن hdr
نزدیک به دو برابر حالت شاهد بود که درنتیجة آن
مونوترپنهایی تولید شدند که در نمونههای شاهد
حضور نداشتند که عبارت بودند از،a-pinene :
 limonene ،camphene ،b-pineneو myrcene

(.)Munoz-Bertomea et al., 2006
 )2004( et al.با بیش بیانی  hdrدر گیاه آرتمیزیا
نشان داد که این ژن نقش مهمی را در تنظیم
ترپنوئیدهای ساختهشده در پالستید ایفا میکند.
همچنین این گروه نشان دادند که سطح بیان  hdrدر
جریان فرآیند ( deetiolationسبز شدن گیاهچة سفید
نور ندیده) گیاهچههای  Arabidopsisبهشدت افزایش
داشت که همراه با این افزایش ،افزایش تولید سبزینه
(کلروفیل) و کارتنوئید مشاهده شد ( Botella Pavi’a
 .)et al., 2004; Botella et al., 2004میزان زیادی
 )Expressed sequence tag( ESTمربوط به  hdrرا در
کرک ()trichomeهای گیاه نعناع (که مملو از ترپنها
است) مشاهده کردند (.)Botella et al., 2004
 :6idiوظیفة تبدیل برگشتپذیر مادة  IDPرا به
( DMADPاین دو مادة همپا یا ایزومر یکدیگر
هستند) در هر دو مسیر  MEPو موالونات ) (MVAبر
عهده دارد (.)Olofsson et al., 2011; Ma et al., 2012
 )2004( Page et al.در پژوهشی با خاموشی ژن idi
در گیاه  ،Nicotiana benthamianaبرگهای سفید
لکهدار ،بافت پالستید آسیبدیده و همچنین به میزان
 80درصد کاهش سطح رنگدانهها را در مقایسه با
شاهد مشاهده کردند .همچنین با خاموشی این ژن در
گیاه یادشده مشاهده شد که میزان سبزینه و
کارتنوئید باالتر از سطحی بود که با خاموشی ژنهای
 hdrو  7hdsایجاد شده بود (.)Page et al., 2004
همانطور که عنوان شد ژنهای موردبررسی که در
تولید پیش مادههای ترپنها نقش دارند ،میتوانند بر
میزان تولید این مواد اثر بگذارند ،بهمنظور بررسی
میزان تأثیر آنها در تولید ترپنها در گیاه A. diffusa
که منبع خوبی از این مواد است و میتواند اطالعات
سودمندی را در اختیار علوم کاربردی مانند
زیستفناوری (بیوتکنولوژی) قرار دهد ،این پژوهش
انجام شده است.

1. Isopentenyl diphosphate
2. Dimethylallyl pyrophosphate/diphosphate
3. Geranyl diphosphate synthase
4. Hydroxy-2-methyl-2-(E)-butenyl 4diphosphatereductase
5. 2-c-methyl-erythritol 4- phosphate

6. Isopentenyl diphosphate isomerase
7. Hydroxy-2-methyl-2-butenyl 4-diphosphate
synthase
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مواد و روشها
کاشت گیاه

بذر  A. diffusaاز مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
ایران تهیه و برای کاشت در شرایط کنترلشدة گلخانه
به کار گرفته شد .بذرهای گیاه به منظور کشت در آغاز
با هیپوکلریت سدیم  20درصد تیمار و آنگاه سه مرتبه
با آب مقطر شستشو داده شد .سپس بذرهای
ضدعفونیشده به مدت چهارده روز درشدت نور 3000
لوکس و دورة نوری هشت ساعت تاریکی و شانزده
ساعت روشنایی در پتری دیشهای حاوی کاغذ صافی
مرطوب قرار داده شد .بذرها پس از جوانهزدن به
گلدانهای پالستیکی کوچک منتقل و روی آنها
درپوش پالستیکی شفاف به منظور حفظ رطوبت قرار
داده شد در ادامه گلدانها به مدت بیستویک روز در
شرایط دمایی  25درجة سلسیوس ،رطوبت  55درصد،
شدت نوری  5000لوکس و دورة نوری هشت ساعت
تاریکی و شانزده ساعت روشنایی در اتاقک رشد
نگهداری شد .سپس گیاهچهها به گلدانهای بزرگ
منتقل و تا مرحلة گلدهی در شرایط دمایی  25درجة
سلسیوس ،رطوبت  55درصد ،شدت نوری  7000و
دورة نوری هشت ساعت تاریکی و شانزده ساعت
روشنایی نگهداری شد.
استخراج و تجزیة اسانس

نمونهها از سه بافت برگ ،غنچه و گل اینگونه در
زمان گلدهی پس از خشک کردن نمونهها گرفته شد.
نمونهها به منظور استخراج اسانس ،خرد و به همراه
چهار مهرة فلزی به درون لولة شیشهای ریخته و پس
از اضافه کردن میزانی هگزان با هم مخلوط (ورتکس)
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شدند .نمونهها پس از مخلوط شدن به مدت چهار
ساعت در دمای اتاق قرار گرفته و آنگاه پاالیش (فیلتر)
شدند که در این حالت نمونهها برای تزریق به دستگاه
 GC-MSآماده بودند ( Munoz-Bertomea et al.,
 .)2006به منظور تجزیة اسانس از دستگاه Agilent
 Technologies 7890Aبا یک  )5975( MSDو ستون
 HP-5MSبه طول  30متر و قطر درونی 0/25
میلیمتر و ضخامت الیة  0/25میکرومتر استفاده شد.
تزریق به دستگاه در حالت شکافته ( )splitبا دمای
ورودی  250درجة سلسیوس انجام شد .برنامة دمایی
آون بهاینترتیب بود؛ دمای آغازین  60درجة سلسیوس،
توقف در این دما به مدت سه دقیقه سپس افزایش دما تا
 150درجة سلسیوس با گرادیان دمایی  3درجة
سلسیوس در دقیقه ،توقف در این دما به مدت  1دقیقه،
سپس افزایش دما تا  260درجة سلسیوس با شیب
گرادیان همسان مرحلة پیش و توقف در این دما به مدت
ده دقیقه .از گاز هلیوم با سرعت جریان  1میلیلیتر در
دقیقه و متوسط سرعت  1سانتیمتر در ثانیه بهعنوان گاز
حامل استفاده شد .دمای منبع یونیزه کردن
(یونیزاسیون)  230درجة سلسیوس بود.
طراحی آغازگرها

 18s rRNAبهعنوان ژن مرجع و آغازگر مربوط به آن
بر اساس کار  )2008( Zeng et al.انتخاب شد .برای
ژنهای )idi ،fds (Accessiom number: U36376.1
) hdr (GQ119345.1) ،(DQ666334.1آغازگر با
استفاده از نرمافزار  Primer3طراحی و آنگاه با استفاده
از نرمافزار  Primer BLASTآزمون شد .توالی آغازگرها
به همراه طول قطعة ایجادی در جدول  1آمده است.

جدول  .1توالی آغازگرهای  forwardو  reverseژنهای موردبررسی به همراه طول قطعههای افزایش یافته
Table 1. sequences of forward and reverse primers of evaluated genes and their corresponding amplified length
Amplified length
169
170
154

Reverse primer
’5’-ATTCTCGGGACATGGTTACG-3
’5’-ATTATGCCTGGACACCTTCG-3
’5’-CAGCTTGAGACCCTCCTCAC-3

ساخت  cDNAو بررسی بیان ژن با استفاده از PCR

در زمان واقعی

نمونهگیری از برگ ،غنچه و گل گیاهان با سه تکرار
زیستی و استخراج  RNAبا استفاده از کیت

Forward primer
’5’-CTGCCCTTGGTTGGTGTATT-3
’5’-AATTCTCCATGGCGTCTTTG-3
’5’-GGGCGAACATGAACTTGATT-3

Access no.
U36376.1
GQ119345.1
DQ666334.1

gene
fds
hdr
idi

 RNasyPlantMiniKitشرکت کیاژن و برابر
دستور کار شرکت سازنده انجام گرفت .ساخت
 cDNAبا استفاده از دستور کار کیت
FirstStrandcDNASynthesisK1622RevertAidTM
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شرکت فرمنتاز برابر دستور کار شرکت انجام گرفت.
برای انجام  PCRزمان واقعی از دستگاه iCycler
شرکت  BioRadو از رنگ Quantitect SYBER I
 Greenشرکت  Qiageneبهعنوان رنگ درخشنده
(فلورسانس) برای ارزیابی کمی استفاده شد .نتایج
میانگین  ctژنها در جدول  2نمایش داده شده است.

واقعی با استفاده از نرمافزار
( )Pfaffl et al., 2002ارزیابی شد و آنگاه این اطالعات
با دادههای مربوط به  GC-MSترپنها مقایسه و تفسیر
شد .شایان یادآوری است که در بررسی بیان ژنها در
گونة موردبررسی ،بیان این ژنها در  A. annuaبهعنوان
گونة مرجع در نرمافزار  Restاستفاده شده است.

جدول  .2جدول میانگین  ctژنهای موردبررسی در  PCRدر
زمان واقعی

نتایج و بحث

Table 2. average ct of evaluated genes at Real Time PCR
Flower
24.98
25.84
28.26
15.29

bloom
24.51
25.96
28.02
15.41

Leaf
27.51
24.59
28.91
16.92

Gene/tissue
fds
idi
hdr
rRNA 18S

استخراج نتایج

در پایان ،دادههای مربوط به دستگاه  PCRدر زمان

)Rest© (version 2

از بین ترپنهای موجود در این گیاه تعداد ده عدد که
شامل هفت مونوترپن و سه سسکوئیترپن میشود،
بررسی شده است .بررسی انجامگرفته به این صورت است
که محتوای تکتک مونوترپنها با میزان بیان ژنهای
 hdrو  idiمقایسه شده و در طرف دیگر محتوای تکتک
سسکوئیترپنها در مقایسه با میزان بیان ژنهای  fdsو
 idiنیز بررسی شده است (شکل .)1

شکل  .1ژنهای موردبررسی در مسیرهای  MEPو )Nagegowda, 2010( MVA
)Figure 1. Evaluated genes in MVA and MEP pathways (Nagegowda, 2010

a-pinene؛ یک مونوترپن است .در برگ بیان
کمتر از غنچه ولی بیان  idiبیشتر از غنچه است و
مادة تولیدی نیز بیشتر است ،که میتواند به نقش
پررنگتر  idiدر برابر  hdrدر تولید مادة یادشده اشاره
کند .در غنچة  hdrبیان باالتری از گل و بیان  idiکمتر
از گل بود و مادة تولیدی کمتر از گل بود که مانند
مورد پیشین از نقش  idiدر تولید ماده حمایت می
کند .در گل اینگونه در مقایسه با برگ بیان هر دو ژن
hdr

بیشتر ولی مادة تولیدی با اختالف اندکی بیشتر از
برگ است که میتواند مسئله تخصیص منابع پیش
مادهها را مطرح کند که صرف تولید مادة دیگری شده
است (شکل  .)2در پژوهشی با خاموشی ژن  idiدر
گیاه  ،N. benthamianaبرگهای سفید لکهدار،
ساختار پالستید آسیبدیده و به میزان 80درصد
کاهش سطح رنگدانهها در مقایسه با شاهد مشاهده
شد ( .)Page et al., 2004همچنین مشاهده شد که
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میزان سبزینه و کارتنوئید (هر دو مشتقات ترپنی
هستند) باالتر از سطحی است که با خاموشی ژنهای
 hdrو  hdsایجاد شده بود (.)Page et al., 2004
( 1,8-cineoleمونوترپن)؛ بیان ژن  hdrدر غنچه از
دو بافت دیگر یعنی برگ و گل بیشتر و ژن idi
برعکس ،از دو بافت دیگر کمتر است و مادة تولیدی
نیز در غنچه از گل و برگ کمتر است .که اشاره دارد
که عامل محدودکنندگی تولید ماده در غنچة ژن hdr
نیست و ژن یادشده میتواند  idiباشد .در گل باوجود
باال بودن بیان دو ژن یادشده ،مادة تولیدی کمتر از

برگ باشد که میتواند به نقش ژنهای پاییندستی
اشاره داشته باشد (شکل  .)2در پژوهشی سطح
پروتئین  HDRدر گیاه علف تال ( Arabidopsis
 )thalianaبا وجود حضورش در بافتهای مختلف،
بیشترین میزان را در بافتهای جوان داشتWang et .
 (2007) al.اظهار کردند که اختالف بین سطح
 mRNAو پروتئین  HDRدر اندامهای مختلف
بهاحتمال به دلیل تنظیمهای پس از رونویسی است و
اینکه بیان  hdrممکن است وابسته به مرحلة نموی
باشد (.)Wang et al., 2007
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( Borneolمونوترپن) ،در برگ بیان  hdrکمتر از
غنچه و  idiبیشتر از آن است و مادة تولیدی نیز بیشتر از
غنچه است که در نتیجه بهاحتمال نقش ژن  idiدر تولید
ماده بر نقش  hdrبرتری دارد .در غنچه در مقایسه با گل
 idiکمتر ولی  hdrبیشتر و مادة تولیدی نیز بیشتر است
که در این مورد به نظر میرسد نقش ژن  hdrبرجستهتر
از  idiاست .در گل در مقایسه با برگ ،هر دو ژن بیان
بیشتری داشته ولی مادة تولیدی در برگ بیشتر است که
میتواند اشارهای باشد بر نقش ژنهای پاییندستی و
مسئله تخصیص پیش مادهها که توسط این ژنهای
پاییندستی اعمال میشود ،که منجر به بروز چنین
نتایجی شده است (شکل .)2
( Campheneمونوترپن) ،در برگ بیان  hdrکمتر و
بیان  idiبیشتر از غنچه و مادة تولیدی کمتر از آن
است که میتواند به دلیل برجستهتر بودن نقش hdr
باشد .در غنچه بیان  hdrبیشتر از گل و بیان  idiکمتر
از آن است و مادة تولیدی بیشتر از گل است که این
نتیجه نیز از نتیجة پیشین در مورد برگ حمایت
میکند که  hdrژنی برجستهتر در تولید این ماده
است .در گل بیان هر دو ژن در مقایسه با برگ بیشتر
است و مادة تولیدی در گل بیشتر از برگ است که به
نظر منطقی میآید .این نتایج نشان از نقش
کنترلکنندگی به نسبت برجستهتر ژنی مانند  hdrدر
برابر ژنهای پاییندستی دارد (شکل .)2
( Camphorمونوترپن) ،در برگ نسبت به غنچه
بیان  hdrکمتر و بیان  idiبیشتر و مادة تولیدی کمتر
است که به نقش قویتر  hdrدر تولید ماده اشاره دارد.
از سوی دیگر در غنچه در مقایسه با گل ،ژن  hdrبیان
باالتر و ژن  idiبیان کمتری دارد و مادة تولیدی در
غنچه بیشتر از گل است که بار دیگر بر نقش پررنگتر
 hdrدر برابر  idiاشاره دارد .در گل بیان  hdrو idi
بیشتر از برگ است و مادة تولیدی در گل بیشتر از
برگ است که نتیجهای منطقی است (شکل .)2
( p-cymeneمونوترپن) hdr ،در برگ کمتر از
غنچه و  idiبیشتر از آن است و مادة تولیدی کمتر
است که بار دیگر نقش  hdrرا از نظر محدودکنندگی
تولید ماده برجسته میکند ،در غنچه در مقایسه با
گل hdr ،بیشتر و  idiکمتر و همچنین مادة تولیدی

کمتر است که در اینجا برعکس ،نقش  idiبه نظر
برجستهتر است .در گل بیان هر دو ژن بیشتر از برگ
است و مادة تولیدی نیز بیشتر است که منطقی به نظر
میرسد و میتواند به نقش ضعیف ژنهای پاییندستی
اشاره کند که به عبارت دقیقتر میتوان گفت که
ژنهای پاییندستی نقش محدودکننده را ندارند
(شکل.)2
( beta-caryophylleneسسکوئیترپن) ،در گل در
مقایسه با غنچه ،همراه با افزایش بیان دو ژن ،میزان
مادة موردنظر نیز افزایش یافته است .که در اینجا می
توان به نقش پررنگتر ژنهای  idiو  fdsدر برابر
ژنهای پاییندستیتر مانند ترپن سنتازها اشاره کرد
(شکل  .)3در بررسی دیگریZare Mehrjerdi et al. ،
( )2013با القای الیسیتورهای متیل جاسمونات و
 2-isopentenyladenineبر گیاه  A. annuaارتباطی
بین سطح آرتیمیزینین (نوعی سسکوئیترپن) و سطح
بیان  fdsمشاهده نشد .در این بررسی محتوای
آرتیمیزینین افزایش تولید را نشان داد ولی ارتباط
معنیداری را با سطح بیان  fdsنداشت
(.)Zare Mehrjerdi et al., 2013
( beta-farnesceneسسکوئیترپن) ،در گل نسبت
به غنچه میزان بیان ژنها بیشتر ولی میزان مادة
تولیدی در غنچه بیشتر از گل است نتایجی مانند این
میتواند بهطور روشن به نقش برجستهتر ژنهای
پاییندستی در برابر ژنهای موردبررسی اشاره کند که
باوجود باال بودن بیان ژنهای  idiو  fdsمیزان تولید
پایینتر ماده را در مقایسه با بافت دیگر شاهد هستیم
(شکل .)3
( germacrene-Dسسکوئیترپن) ،بهطور عادی با
بیشتر بودن بیان این دو ژن در گل نسبت به غنچه،
مادة تولیدی نیز در گل بیشتر از غنچه است .که در
حالت کلی این موردی قابلانتظار است که با افزایش
دو ژن ،مادة موردنظر نیز افزایش یابد .این نتایج
میتواند به اثر محدودکنندگی بیشتر ژنهای
موردبررسی در برابر ژنهای پاییندستیتر در تولید
مادة موردنظر اشاره کند (شکل Iijima et al. .)3
( )2004پژوهشی بر روی سه رقم ریحان انجام دادند
که رابطة ضعیفی بین سطح رونویسی و فعالیت آنزیمی

عالئیمقدم و همکاران :بررسی سطح بیان ژنهای  hdr ،fdsو  idiدر ...

ژنهای  fds ،gdsو  1TPSsرا مشاهده کردند که این
مورد میتواند نقش تنظیم پس از رونویسی را مطرح
کند ( .)Iijima et al., 2004میزان ترپن تولیدی کل،
رابطة خوبی با سطح کلی فعالیت  TPSsداشت ولی نه
با ژنهای  gdsو  .)Iijima et al., 2004( fdsدر میان
آن سه رقم برای مثال در برگ رقم  SDدر حدود
میزان ترپن کل سه برابر رقم  SWبود و سطح فعالیت
 TPSsبین این دو رقم نزدیک به نسبت  1:3بود.
همینطور برگهای  SDحدود  7/4برابر ترپن بیشتری
از رقم  EMXداشتند و نسبت میزان فعالیت  TPSsنیز
در این دو رقم به همین صورت بود .از سوی دیگر
برگهای  SWو  SDسطوح همسانی از فعالیت
آنزیمهای پرنیلترنسفراز ( fdsو  )gdsرا داشتند
درحالیکه  SDسه برابر ترپن بیشتری داشت ( Iijima
.)et al., 2004
با توجه به بررسی اخیر و مقایسه بین میزان بیان
ژنها و مواد تولیدی متناظر آنها در بافتها و
اندامهای مختلف میتوان نتایج را به این صورت که در

بافتهای مختلف ،کدامیک از ژنها برای کدام مواد
نقش محدودکننده را داشته و بهاحتمال با دستکاری
آن ژن بتوان میزان مادة تولیدی را افزایش داد ،جدول
 3ارائه شده است؛ اما نکتة قابلتوجه این است که با
توجه به اینکه در این بررسی ژنهای بیشتری بهویژه
ژنهای  TPSsبررسی نشدهاند ،نتایج قطعی نبوده و
احتمالی است (جدول  .)3در جدول پایین واژة yes
نشاندهندة محدودکننده بودن آن ژن در بافت
موردنظر و برای ترپن موردنظر است و واژة  noنشان از
محدودکننده نبودن آن ژن است.
الزم به یادآوری است که در این مقایسهها منظور
از محدودکننده بودن ژن و یا اثرگذار بودن آن ،در آن
سطحی از تولید مادة یادشده است که مقایسه شده،
برای مثال یک ژن تا حدی از تولید یک ماده میتواند
نقشی منفی و یا محدودکننده نداشته باشد و پس از
گذر از آستانهای از تولید ،آن ژن میتواند نقش
محدودکننده و یا تأثیر بازخوردی (فیدبک) را در تولید
آن ماده بازی کند.
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Figure 3. the comparison among some sesquiterpenes and expression level of genes idi and fds in leaf, blossom and
flower tissues of A.diffusa

1. Terpene synthases

1395  بهار،1  شمارة،47  دورة،علوم گیاهان زراعی ایران
A. diffusa

26

 تأثیر احتمالی محدودکنندگی ژنها در تولید ترپنها در.3 جدول

Table 3. the probable restricting effect of genes in terpene synthesis in A.diffusa
A.diffusa
Compounds
beta-caryophyllene
beta-farnescene
germacrene-D
1,8-cineole
a-pinene
beta-myrcene
borneol
camphene
camphor
p-cymene

fds
-

Leaf
hdr
no
no
yes (reverse)
yes
yes
yes

idi
no
yes
no
no
no
no

fds
yes
no
yes
-

Bloom
hdr
idi
yes
no
yes
no
yes
yes (reverse)
yes
yes
no
no
no
yes
yes (reverse)
yes
yes (reverse)
no
no

Flower
fds
yes
no
yes
-

hdr
yes (reverse)1
no
yes
no
yes
yes
no

idi
yes
no
yes
no
yes
no
yes (reverse)
no
no
yes

. به معنی این است که رابطه برعکس بین ژن و ماده موردنظر وجود داردReverse .1
1. Rreverse means that there is an inverse relationship between the gen and the corresponding compound.

افزایش و یا کاهش این ژنها را نمیتوان بهطورقطع به
 از سوی.تغییرپذیریهای سطح ترپن موردنظر ربط داد
 انتقال ترپنها از ریشه به،دیگر در مورد برخی گیاهان
بخش هوایی مشاهده شده است که میتواند نسبت
بیان ژنهای مربوط به ترپنها را با میزان موجود این
مواد در این بخشهای هوایی گمراهکننده نشان دهد؛
 اینMVA  وMEP ضمن اینکه در مورد مسیرهای
مسئله قابلتوجه است که تبادل پیش مادهها بین این
 که،دو مسیر در گیاهان مختلف مشاهده شده است
اگر این تبادل در این گیاه رخ داده باشد نسبت بین
.ژنها و ترپنهای تولیدی را باز هم پیچیدهتر میکند
 نتایج، با توجه به مواردی که اشاره شد،بنابراین در کل
گزارش شده در این مقاله قطعی نبوده و نتایج با
.احتمال بیان شده است

نتیجهگیری کلی

 ژنهای مورد ارزیابی در،همانطور که نتایج نشان داد
 ولی،مورد بعضی ترکیبها تأثیر محدودکننده داشتند
در مورد باقی این ترکیبها بهاحتمال این ژنهای
 بودند که غلبة بیشتر و در نتیجه تأثیرTPSs
 ژنهای موردبررسی نقش.محدودکنندگی را داشتند
حیاتی را در تأمین پیش مادهها و تعیین نسبت آنها
 اما در مورد بعضی از ترپنها،) دارندidi (مانند
 تأثیر،TPSs بهاحتمال تأثیر محدودکنندگی ژنهای
محدودکنندگی ژنهای یادشده را بهعنوان عامل
 نکتة دیگری که.محدودکننده کمرنگ کرده است
،میتواند نتایج را بهطور کامل درست نشان ندهد
مربوط به این واقعیت است که ژنهای موردبررسی در
سطح پس از رونویسی تنظیم میشوند و بنابراین
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ABSTRACT
In view of the importance of terpene in human’s life, analyzing the relationship between them and the
involved genes are of crucial necessity. The necessity is for exploring influential genes. Among different
plants containing terpene, Artemisia is included. In this study, several genes Farnesyl diphosphate
synthase (fds), Hydroxy-2-methyl-2-(E)-butenyl 4-diphosphate reductase (hdr) and Isopentenyl
diphosphate isomerase (idi) in pathways 2-c-methyl-erythritol 4- phosphate (MEP) and Mevalonate
(MVA) were analyzed in comparison to some monoterpene and sesquiterpene content in three tissues
namely leaf, bud and flower of Artemisia diffusa. This study was conducted to compare RT-PCR data of
genes with data from terpene GC-MS results. Results showed that it seemed for certain terpenes
production in certain tissues, the above genes had limiting function (as idi in bud for 1,8- cineole and
germacrene-D). These genes play important roles in terpene production and for some other terpenes,
probably, other downstream genes such as terpene synthase had this limiting role (about beta-farnescene,
for example, genes idi and fds had no limiting role in none of tissues mentioned above). Another point
which casts doubt on fds, hdr and idi functions in terpene production is post-transcriptional regulation of
these genes, the factor which was not evaluated in this study.
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