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  چكيده
روش ژنتيك معكوس قدرتمندي است كه در آن از آناليز هترودوپلكس ) TILLING )Targeting local lesion in genomeروش

به دليل امكان اين روش هاي اخير در سال شود.مورد نظر استفاده مي (هاي)اي موجود در ژنهاي نقطهبراي شناسايي جهش
زا ها جهش زايي با مواد جهشي كه در آنيهاجمعيتتراريختي در بدون نياز به اي كه جهش يافته يلآل هايسريسريع گري غربال

در اتاز فعملكرد ژن كانديد پالستيديل پيروفس براي مطالعه تيلينگنيز از روش  . در اين تحقيقاي يافته است، كاربرد گستردهايجاد شده
تغيير الگوي  و اي متفاوت در اين ژن مورد بررسي قرار گرفتهاي نقطهراي جهشدا تيلينگالين  24استفاده شد. آرابيدوپسيس 

پيروفسفاتازي هاي بررسي شده نقش هاي اليننتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل متابوليتها مطالعه شد. متابوليكي هر يك از الين
  .را مورد تاييد قرار دادكانديد  ژناين 

  
  تيلينگ، ژنتيك معكوس كلمات كليدي: آرابيدوپسيس،

  
  مقدمه
يك  عملكرد درك تالش براي و در نتيجهحاصله  فنوتيپ به يابيتوالي هاياز داده گذربراي  هاي اخيردر سال معكوس ژنتيك روش
، نژ حذف، RNAi( شوداستفاده مي در حال حاضر هايي كهروش بسياري از .اي داشته استكاربرد گسترده نظرمورد  هايگونه در ژن

عملي  يياحيوان هاي گياهيگونه بسياري از در است كه كاربرد آن يتراريختبر پايه ايجاد ) رديابي ترانسپوزون، دارفهد جهش زايي
توان واناتي كه ميييا حگياهان در تمامي  وايجاد تراريختي نياز به بدون است روشي  تيلينگمعكوس  ژنتيك روشدر اين ميان  .نيست

 روش اين .د داردكاربر اندازه ژنوم و يا پلوئيدي سطح گرده افشاني،، گيريجفت صرف نظر ازسيستم ،انجام دادايي در آنها جهش ز
 DNA ميان هترودوپلكس ايجاد همديگر، با يافته جهش گياهان كردن ادغام طريق از )2000اولين بار توسط مك كالوم و همكاران (

 شناسايي براي) Denaturinghighperformanceliquidchromatography, dHPLC( از ادهاستف و نظر مورد ناحيه تكثير شده، ادغام
 آن، سريعتر انجام و هزينه كاهش منظور به مختلفي هايسازي بهينه. پس از آن شد انجام كروماتوگرافي تفاوت طريق از جهش محل

هاي سري ،توان از طريق جهش زاييدر اين روش مي .است گرفته صورت  LI-CORژل آناليز سيستم و CELI نوكلئاز از استفاده با
ها را در ژن مورد نظر مورد مطالعه قرار ايجاد نمود و تاثير هر يك از اين نوع جهشمعني بيو بد معني هاي خاموش، آللي از جهش

اده قرار گرفت، اما در حال هاي القا شده در آرابيدوپسيس مورد استفبه منظور شناسايي جهشدر ابتدا  تيلينگروش  چه . اگرددا
عالوه بر كاربرد براي شناسايي ژن، در اين روش هاي گياهي زيادي بهينه سازي شده است. حاضر اين روش براي استفاده در گونه

هاي در سالتات مورد استفاده قرار گرفته است و ، ژنوميك كاركرد و اصالح نباDNAتحقيقات ديگري از جمله ارزيابي چندشكلي 
هاي آللي به دليل عدم نياز به تراريختي و امكان بررسي سرياز اين روش  نيز در تحقيق حاضرر كاربرد روزافزوني داشته است. اخي

 .براي مطالعه عملكرد ژن كانديد پالستيديل پيروفسفاتاز در آرابيدوپسيس استفاده شدز به خاموشي ژن، امختلف ژن بدون ني
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  هاروشو  مواد
بررسي خصوصيات  منظوربه  .شدآلمان دريافت بريكون مورد نظر از شركت  ژن درجهش يافته  الين 24، يلينگتبراي مطالعات 

و  تيلينگگري جمعيت به منظور غربالها براي كاشت مورد استفاده قرار گرفت. ، بذور دريافتي از هر يك از الينتيلينگهاي الين
، با استفاده از نرم افزار اليگو دو هاي متفاوتها طي نسليابي آنطالعه پس از تواليهاي مورد مهمچنين بررسي نوع زيگوسيتي الين

تمام طول ژن را پوشش دهند.  اي كه اين آغازگرها بتوانندجفت آغازگر براي ژن پالستيديل پيروفسفاتاز طراحي شد به گونه
بر اساس دستورالعمل كارخانه   DNA Mag Attract 96 (Qiagen)با نام DNAژنومي با استفاده ازكيت استخراج DNA  جداسازي

، نرم افزار نوع وحشي) در گياهان مورد مطالعه(هموزيگوت، هتروزيگوت و  زيگوسيتينوع  تعيين يبراسازنده انجام گرفت. 
Seqman  از سري نرم افزارهايLasergene .ياهان براي تجزيه و تحليل تركيبات متابوليكي در گ مورد استفاده قرار گرفت

آماده سازي شد. الگوي متابوليتي عصاره گياهي و  روز پس از كاشت انجام شد 15برداري از گياهان آرابيدوپسيس مورد بررسي، نمونه
 يف سنج جرميط )متصل بهAgilent7890 )Agilent ،Santa Clara ،CA،USAيگاز يروماتوگرافكبا استفاده از دستگاه هانمونه

PegasusHT)LECO ،St.Joseph ،USA( براي  تيلينگتعيين گرديد. انجام فنوتيپينگ به منظور تعيين سطح برگ و رشد برگ گياهان
 .تمورد استفاده قرار گرف GROWSCREEN(JPPC)با استفاده از دستگاه مقايسه تفاوت رشد اين گياهان نسبت به گياهان شاهد 

به منظور تجزيه واريانس تغييرات الگوي  محاسبه شد. MaskEdit و Bayer2Area نرم افزار از استفاده با (LA) سطح برگتخمين 
هاي مورد استفاده براي هر الين با استفاده شد. از آنجا كه نمونه GLMو رويه  SASها، از نرم افزار متابوليكي در هر يك از الين

نامتعادل در نظر گرفته شد. مقايسات ميانگين توجه به نوع زيگوسيتي از تعداد يكساني برخوردار نبود لذا طرح آماري كامال تصادفي 
  و در سطح آماري پنج درصد صورت گرفت. LSDنيز با آزمون 

  
  نتايج و بحث
، بريكونمورد نظر توسط شركت آلماني  اي در ژنهاي نقطهآرابيدوپسيس براي شناسايي جهش تيلينگ جمعيتگري نتيجه غربال

، براي تعيين دقيق نوع زيگوسيتي، هابذور الين پس از كاشت .پالستيديل پيروفسفاتاز بود كانديدبراي ژن الين متفاوت  24شناسايي 
يابي شدند و گياهان هموزيگوت و در صورت عدم وجود گياهان هموزيگوت، گياهان هتروزيگوت براي ادامه آزمايشات گياهان توالي

هاي مورد مطالعه، نوع ش هموزيگوت بر ميزان رشد در هر يك از الينبه منظور بررسي تاثير جه انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند.
هاي مربوط به سطح برگ يابي تعيين شد. در هر الين دادههاي انتخابي با استفاده از نتايج حاصل از تواليزيگوسيتي در تمامي الين

روزيگوت، جهش يافته نوع وحشي و نمونه شاهد گيري شده در گياهان جهش يافته هموزيگوت نسبت به گياهان جهش يافته هتاندازه
، تنها شش ژن پالستيديل پيروفسفاتازموجود براي  الين 24در قالب طرح كامال تصادفي نامتعادل مورد بررسي قرار گرفت. از ميان 

از بين شش  ين رفتند.الين باقي ماند و بقيه گياهان از جمله گياهاني كه داراي جهش توقف در اين ژن بودند در طول آزمايش از ب
يك گياه تنها الين  اي كه در اينداري نشان داد به گونهيك الين، از نسبت مندلي مورد انتظار انحراف معني الين باقي مانده نيز

منجر به كاهش قابليت حيات در گياهان هموزيگوت  بنابراين اين احتمال مطرح شد كه جهش در اين الينهموزيگوت وجود داشت. 
  است. شده است و از اينرو اين الين از تعداد گياه هموزيگوت كمتري برخوردار

د بررسي و سنجش مور (GC-MS) يجرم يف سنجيط يگاز يروماتوگرافكروش با استفاده از  تيلينگهاي الگوي متابوليكي الين
قرار گرفت. در هر الين، گياهان هموزيگوت، هتروزيگوت و نوع وحشي براي مطالعه الگوي متابوليكي انتخاب شدند. براي هر گياه 

در مطالعات تجزيه و متابوليت داراي ساختار شناخته شده بود  67متابوليت توسط دستگاه قرائت شد كه از اين ميان،  278انتخابي 
در ژن پالستيديل پيروفسفاتاز، تغييرات الگوي متابوليكي در دو الين آن  موجوداز ميان شش الين ورد بررسي قرار گرفت. واريانس م

رسد هايي كه حاوي جهش توقف بودند طي مراحل اوليه از بين رفتند و به نظر ميدار بود. در ژن پالستيديل پيروفسفاتاز، الينمعني
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ماندن از دست خواهد داد. ژرژ و همكاران  هرفتن فعاليت ژن شوند، گياه شانس خود را براي زند هايي كه باعث از بيندر جهش
هايي كه منجر به از بين رفتن فعاليت پيروفسفاتازي ) نيز بر اساس نتايج بدست آمده در تحقيق خود پيشنهاد نمودند كه جهش2010(

  گردد براي گياه كشنده خواهد بود. 
هاي داري در ميزان برخي متابوليتتغييرات معني هانشان داد كه در اين الين تيلينگهاي ي متابوليكي در الينبررسي تغييرات الگو

 6هايي مانند گلوكز فسفات اتفاق افتاده است. از آنجا كه متابوليت 6فسفات و فروكتوز  6اوليه از جمله سرين، گليسين، گلوكز 
باشند تاثير پيروفسفات بر گليكوليز مورد مطالعه قرار گرفت. در هاي مسير گليگوليز ميسطفسفات از جمله حدوا 6فسفات و فروكتوز 

)، گزارش نمودند كه پيروفسفات از نقش تنظيم كنندگي مهمي در چرخه گليكوليز و فرآيندهاي 2011اين زمينه پيس و همكاران (
) گزارش نمودند كه 1999ست. از طرف ديگر آتول و همكاران (پايين دست آن كه در رشد و تنظيم سلولي دخالت دارند، برخوردار ا

پيش ماده نيز فسفو گليسرات - 3فسفو گليسرات از محصوالت عمده چرخه گليكوليز در كلروپالست هستند و -3پنتوز فسفات و 
هاي و توليد سرين در الين هاي درگير در مسير گليكوليزباشد. بنابراين با توجه به اينكه تغييرات متابوليتاصلي توليد سرين مي

ها، جهش هموزيگوت در آنزيم پيروفسفاتاز، مسير گليكوليز باشد اين احتمال وجود دارد كه در اين الينبه صورت همسو مي تيلينگ
ير در تنش هاي درگو به تبع آن توليد سرين را تحت تاثير قرار داده است. افزايش ميزان سرين به همراه چند متابوليت ديگر، متابوليت

تواند به طور كه متابوليسم پيروفسفات ميشد ژن پالستيديل پيروفسفاتاز توتون نيز مشاهده و گزارش خته يهاي ترارخشكي، در الين
  ). 2010هاي توتون نقش داشته باشد (ژرژ و همكاران، غير مستقيم در پاسخ به تنش خشكي در برگ

توانـد روشـي مناسـب بـراي     هاي آللي مختلف در ژن مورد نظر مـي دليل امكان ايجاد سريتوان بيان كرد روش تيلينگ به بنابراين مي
امكان ايجـاد محصـوالتي بـا    هاي مورد نظر ء جهش در ژنهايي با نقش احتمالي باشد از طرف ديگر مي توان با القامطالعه كاركرد ژن

هاي در طالبي براي شناسايي جهش تيلينگ) از جمعيت 2010اران (به عنوان نمونه داهماني مارداس و همك ،كارايي بهتر را فراهم نمود
اكسيداز، شناسايي شـد   ACCژن كنترل كننده توليد اتيلن استفاده نمودند. دو جهش بد معني در آنزيم سنتز كننده اتيلن، القاء شده در 

نشان داد جهش در يـك اليـن تـاثيري بـر توليـد      و گياهان جهش يافته بر اساس رسيدگي ميوه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج تحقيق 
كه در الين ديگر منجر به تاخير در رسـيدگي و زرد شـدن گرديـده و عمـر انبـارداري را بهبـود       اتيلن و رسيدگي ميوه نداشته در حالي

 انداختن كار از كه ريضرو هايژن از پآوردن فنوتي بدست تيلينگ براي روش از استفاده هار داشتظتوان ابنابراين مي بخشيده است.
 مطالعـه  امكـان  توانـد مي كه كرده ايجاد را هاازفنوتيپ وسيعي طيف جهش، نوع اين همچنين. ارزشمنداست شودمي مرگ منجربه آنها

 .باشد موثر اصالحي فرايند در و دهد افزايش را ژن فعاليت
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Study of Arabidopsis Pyrophosphatase candidate gene using TILLING method 
Mehrana Koohi Dehkordi, David Riewe 
Abstract 
TILLING (Targeting Induced Local Lesions IN Genomes) is a powerful reverse genetic technology that 
employs heteroduplex analysis to detect point mutations in the gene(s) of interest. Use of tilling method has 
increased greatly in recent years because of the possibility to rapid screening of allelic series of induced point 
mutation in chemically mutagenized populations. Tilling method was employed in this research to study the 
function of pyrophosphatase candidate gene in Arabidopsis. 24 Tilling lines with different induced point 
mutations in the gene of interest have examined and alteration of metabolic pattern of each line was studied 
using gas chromatogeraphy mass spctrophotometry. The role of candidate gene was confirmed based on the 
result of metabolic analysis. 
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