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  کينازها تحت تنش خشکی در گندم نانMAPبررسی الگوی بيان 
٣، عليرضا سيفی٢، محمد رضا نقوی٢، هوشنگ عليزاده١هنگامه طاهری

 استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی -٢ دانشجوی کارشناسی ارشد بيوتکنولوژی دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج -١
 ه تحقيقات بيوتکنولوژی کشاورزی کرج مربی مؤسس-٣کرج 

 
  چکيده

مطالعه وضعيت بيان پروتئين کينازها، بسياری ابهامات موجود در زمينه مکانيزم .  تنش خشکی عامل محدود کننده رشد و نمو در گياهان می باشد
، از طريق برقراری ارتباط بين سيگنال های اوليه ) کينازMAP(پروتئين کيناز فعال شده توسط ميتوژن . مولکولی پاسخ به خشکی را از بين می برد

 کينازها تحت تنش خشکی، بذور گندم MAPجهت بررسی الگوی بيان . خشکی و پاسخ های سلولی، نقش مهمی در انتقال پيام خشکی، ايفاء می کند
پس از گذشت سه روز، . ال کشت شدند در محيطی با پتانسيل اسمزی نرمin vitroتحت شرايط ) (Triticum.eastivum L. var.Tabasiنان 

جداسازی .  حاصل شده بود، انتقال داده شدند۶٠٠٠گياهچه ها به محيط هايی با پتانسيل اسمزی باال که بوسيله غلظت های متفاوت پلی اتيلن گليکول 
RNA کل و تخليص mRNAپرايمرهای دجنريت بر اساس نقاط حفاظت شده .  در تيمارهای متفاوت صورت گرفتMAP کينازهای معرفی شده در 

 روی ژل واسرشت توالی PCR تکثير يافتند و محصول PCR های تک رشته ای سنتز شده، بوسيله cDNA. پايگاه های اينترنتی، طراحی شدند
و برای توالی يابی باندهای پلی مورف از روی ژل جداسازی . کينازها را در تيمارهای مختلف نشان دادMAP يابی، نمايش متفاوتی از وضعيت بيان 

 . ارسال شدند
 باند های پلی مورف، ، پرايمرهای دجنريتmRNA پروتئين کيناز فعال شده توسط ميتوژن، انتقال پيام، تخليص :واژه های کليدی

 
MAPKs Expression Pattern under Drought Stress in Bread Wheat 

Abstract 
         Plant productivity is greatly affected by drought stress. Studying the expression feature of protein kinase genes 
is of great importance to elucidate the mechanism of plant molecular response to drought stress. Mitogen-activated 
protein kinase (MAP kinase) is important mediators in signal transmission, connecting the perception of external 
stimuli to cellular responses. For evaluate MAPKs expression pattern in bread wheat under drought stress, seeds of 
wheat (Triticum eastivum L. var. Tabasi) were germinated invitro on normal osmotic potential medium. After three 
days, seedlings were exposed to sever drought stress, produced by adding PEG6000. Roots total RNA was isolated & 
mRNA was purified at different times from each treatment. Primers corresponding to MAPKs consensus regions 
were designed & used in amplifications of single strand cDNA. PCR products displayed on denatured sequencing gel, 
showed different patterns of MAPKs expression in different treatments. Polymorph bands have been isolated from 
gel and sent for sequencing. 
Key words:. Signal transduction, Mitogen - activated protein kinase, mRNA purification Degenerated 
primers 

 
 

 مقدمه
اهی موجب کاهش عملکرد          وای آب سلول های گي استرس های محيطی نظير خشکی، شوری و سرما از طريق کاهش محت

ام               در همين راستا، مطالعاتی روی پاسخ های        . گياهان زراعی می شوند    ال سيگنالی در هنگ اه و مسير های انتق مولکولی گي
وط          . تنش های محيطی صورت گرفته است      برخی ژن های رمز کننده پروتئين کيناز هايی که در دريافت اوليه پيام های مرب

اوت                      ر اساس عملکرد و نقش متف ه ب د ک ده ان د، شناسايی ش اء می کنن ا در  به کمبود آب و انتقال پيام ها به هسته نقش ايف آنه
ده                         يم ش اوتی تقس روه های متف ه گ ر زيستی ب نش های زيستی و غي ر ت اعی در براب فرايندهای متنوع سلولی و پاسخ های دف

 در فعال سازی  ١ در اين ميان مشخص شده است که پروتئين کينازهای فعال شده توسط ميتوژن,Jonak et al).. (1996اند
اء ژن های       ؤثر در الق د         فاکتورهای رونويسی م اء می کنن ه خشکی نقش ايف ده ب . (Mizogochi et al, 1997)پاسخ دهن

ده      . کيناز در آرابيدوپسيسMAP چندين ژن  تاليانا و توتون تحت تنش های شوری، سرما، خشکی شناسايی و جداسازی ش
اسخ های  کينازها در پMAPدر اين تحقيق، جهت بررسی نقش . (Zhang et al, 1998 & Ichimura et al, 2000)اند 

ال رطوبتی                       مربوط به تنش خشکی، الگوی     ا شرايط نرم بيان اين ژنها را تحت تيمار های متفاوت تنش خشکی در مقايسه ب
 . در گندم نان مورد ارزيابی قرار داديمIn vitroبذور کشت شده در شرايط 

 مواد و روش ها
م متحمل ب                 وان رق ه عن دم ب م طبسی گن رار گرفت و جهت       بر اساس مطالعات صورت گرفته، رق تفاده ق ورد اس ه خشکی، م

ا فرمول      ۶٠٠٠ايجاد شرايط تنش خشکی از محلول پلی اتيلن گليکول    به منظور تهيه پتانسيل های اسمزی مختلف مطابق ب
د  ا در پتانسيل اسمزی        (Burlyn et al, 1973). بورلين و مريل استفاده گردي ذور، آنه  کشت و در  -٢پس از ضدعفونی ب

ا      .  درجه سانتيگراد قرار گرفتند   ٢٢با درجه حرارت    ژرميناتور   ار های خشکی ب ی، تيم بعد از گذشت سه روز از جوانه زن

 
١-  Mitogen –Activated Protein Kinase ( MAPK) 



 

 

د از گذشت                -١٢ و   -٨پتانسيل های اسمزی     نش های    ٢۴ ،١٢ ،۶ ، ١ بر آنها اعمال و ريشه و برگ بترتيب بع  ساعت از ت
تفاده از روش چامزينسکی   کل از بافتهای مذکRNA . ذکر شده به طور جداگانه جمع آوری شد  Chamczynski)ور با اس

et al, 1987) جداسازی و تخليص mRNA با استفاده از پروتکل Breeden labته اول   جهت ساخت.  صورت گرفت رش
cDNA            ،ايج حاصل از اسپکتوفتومتر انوگرم    ١٠٠، بر اساس نت راه      mRNA ن ه هم ونيزه و   ۶ ب ر آب دی ي  µl١ ميکروليت

ای   ۵به مدت ) dt) 15 merپرايمر اليگو ه در دم رار داده شد    ٧٠ دقيق انتيگراد ق افر    ۴.  درجه س ر ب  شرکت  RT ميکرو ليت
ای   ۵ به آن اضافه و به مدت  RNase واحد از بازدارنده ٢٠ و dNTP(10 mM) ميکروليتر ٢فرمنتاز ،  ه در دم  ٣٧ دقيق

ت رار گرف انتيگراد ق ه س زيم ٢٠٠. درج د آن از RT واح رکت فرمنت ای  M-Mulv ش افه و در دم ه آن اض ه ۴٢ب  درج
ه مدت                 ۶٠سانتيگراد به مدت     ا ب ال ه نش، وي ای   ١٠ دقيقه قرار گرفت و در نهايت جهت توقف واک ه در دم  درجه  ٧٠ دقيق

.  سنتز شده، در واکنش زنجيره ای پليمراز بعدی مورد استفاده قرار گرفت    cDNA ميکروليتر از    ١. سانتيگراد قرار گرفتند  
ق        MAPپرايمرهای دجنريت    راز، از طري ره ای پليم تفاده جهت واکنش زنجي ورد اس از م والی های       کين همرديف کردن ت

 . ، طراحی شدندClustal و به کمک نرم افزار swiss-prot کيناز در پايگاه های اينترنتی MAPشناخته شده 
 ΄GGN-C/AGN-GGN-GCN-TAT/C-GGN-3-΄5: پرايمر پيشرو                 

 ΄NGG-T/CTT-NAG/A-A/GTC-NCG/T-A/GTG-3΄. 5-پرايمر برگشتی                  
ه مدت يک      ۵۵ ثانيه،   ٣٠ درجه سانتيگراد به مدت      ٩۴ چرخه شامل دمای     ۴٠ واکنش زنجيره ايی پليمراز به تعداد         درجه ب

رای             ١ درجه سانيگراد به مدت       ٧٢دقيقه،   ام و در آخر محصوالت ب ه، انج ای    دق١٠ دقيق ه در دم د   ٧٢يق اقی ماندن .  درجه ب
رار گرفت           PCRمحصول   ابی ق ی مورف از روی ژل جداسازی و      .  روی ژل اکريالميد واسرشت، مورد ارزي د های پل بان

دند   TAدوباره با استفاده از همان پرايمرها تکثير شدند و با استفاده از روش       انه سازی ش ترانسفورماسيون  .  کلونينگ، همس
اکتری  ی Xl1-Blueويه  سE.coliب تفاده از روش شوک حرارت ا اس تCaCl2 ب ای .  صورت گرف ون ه زينش کل جهت گ

يلين و دارای         ۵٠ شامل   LBحاوی قطعه مورد نظر، باکتری های ترانسفورم شده روی محيط            ی س -X ميلی گرم بر ليتر آمپ
Gal  و IPTGکلون های سفيد رنگ انتخاب و در محيط .  کشت شدندLBک رشد داده شد   حاوی آنتی بيوتي(Sambrook 

et al,2001)  . پالسميد به روش ليز قليايی، استخراج(Sambrook et al,2001)و برای توالی يابی ارسال شد  . 
 نتايج و بحث

ان ژن های    ٢و ١همانگونه که در شکل های شماره     ار    MAP مشاهده می شود، اختالف زيادی در الگوی بي ين تيم از ب  کين
ين              های مختلف خشکی در      مقايسه با شرايط نرمال در بافت برگ وجود نداشت ولی در بافت ريشه اين اختالف، بخصوص ب

ه بافت ريشه، بافت مناسبی جهت بررسی                      وان نتيجه گرفت ک ذا می ت تيمار های مختلف خشکی، محسوس تر می باشد، ل
ه   همانگونه که د. الگوی بيان ژنها بين شرايط نرمال رطوبتی و شرايط تنش می باشد            ر شکل مشخص است پيکان های رو ب

ر کاهش                    ائين داللت ب ه پ ه و پيکان های رو ب زايش يافت اوت اف باال نشان دهنده ژنهايی هستند که بيان آنها در تيمار های متف
ورد           . بيان ژنها دارد   ه قضاوت در م پيکان های صاف گويای اين است که  برخی ژنها نيز به صورت جديدی فعال شده اندک

 . ستگی به نتايج توالی يابی داردآنها، ب
 

                                          

  MAPبررسي الگوي بيان : 1شكل 
كيناز ها در تيمار هاي متفاوت خشكي در بافت 

 شرايط نرمال 2اره  سايز ماركر، شمM.ريشه 
 تيمار هاي 18 الي 11رطوبتي، شماره هاي 

 .متفاوت خشكي 



 

 

                                                 

 كيناز ها در تيمار هاي مختلفMAPبررسي الگوي بيان :2شكل
سايز ماركر، :از سمت چپ به راست عبارتند از .خشكي در بافت برگ 

ار هاي مختلف شرايط نرمال رطوبتي،بقيه چاهك ها نشان دهنده تيم
 خشكي 
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