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چکیده
ترانسکریپتومیکس یکی از زمینههای پیشرفته در زمینۀ علوم بعد از
ژنومیک است .علم ترانسکریپتومیکس بر روی میزان بیان ژنها با بررسی
سطوح  RNAتمرکز میکند .ترانسکریپتومیکس اطالعات زیادی را در مورد
ژنوم ،ساختار ژنها و عملکرد ژنها فراهم میآورد و با استفاده از این
اطالعات مکانیسمهای مولکولی که در فرایندهای بیولوژیکی مختلف سلولی
بعد از درک بیمارگر سیستم دفاعی
گیاهان
رخ می دهد آشکار میشود.
خود را فعال میکنند .امروزه ترانسکریپتومیکس کاربرد وسیعی در
کشاورزی پیدا کرده و با استفاده از این علم پاسخ به تنشهای زیستی و
غیرزیستی ،بیماریهای انباری و شناسایی ارقام مقاوم در بیماری شناسی
گیاهی مطالعه میشود .بررسی بیان ژنها در زمان تنش و شناسایی ژنهای
دفاعی نسبت به بیمارگرها ،بسیار ضروری است .نتایج تحقیقات
ترانسکریپتومیکس در مورد بیان ژن ،اطالعات مرتبط به مکانیسم تحمل و
مقاومت به بیمارگرهای گیاهی را افزایش داده و تولید ارقام مقاوم و
متحمل از راه روشهای زیست فناوری را هموارتر می سازد .روشهای مختلفی
جهت تجزیه پروفایل بیان ژن در گیاهان وجود دارد .روشهایی که برای
مطالعۀ بیان ژنها مورد استفاده قرار میگیرد به سه دستۀ روشهای متکی
بر هیبریداسیون ،روشهای مبتنی بر  PCRو روشهای متکی بر توالی یابی
تقسیم میشوند .در این مقاله مروری بر روش های مطالعۀ بیان ژنها و
کاربردهای آن در بیماری شناسی گیاهی پرداخته می شود.
واژه های کلیدی :بیماری گیاهی ،ترانسکریپتومیکس ،بیان ژن دفاعی،
نوردرن بالت ،میکرواریReal time PCR ،
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Transcriptomics and useful techniques of defense gene expression evalution of plant
Abstract
Transcriptomics is one of the most developed branches in the post-genomic era. Transcriptomics focuses
on the gene expression at the RNA level and shows the genome wide information of gene structure and
gene function in order to reveal the molecular mechanisms involved in specific biological processes. The
plant activate the defense system after detect plant pathogens. Recently, transcriptomics has found wide
application in agriculture, this knowledge are used for studing the biotic and abiotic stresses, storage
diseases and the identification of resistant cultivars. It is essential the gene expression in times of stress .
Transcriptomics studies of gene expression increase the information on the mechanisms of tolerance and
resistance to plant disease. There are several techniques for analysis of gene expression profiles in plants .

The methods used to study gene expression is placed into three categories based on hybridization
techniques, techniques based on PCR and sequencing-based techniques can. In this article, it was
review on methods to study gene expression and the its application in plant pathology.
Key words: Defense gene expression, Northern blot, Microarray,Plant pathology, Real time PCR,
Transcriptomics

مقدمه
ترانسکریپتومیکس یکی از زمینههای پیشرفته در زمینۀ علوم بعد از
ژنومیک ( )post-genomicاست .در واقع ترانسکریپتوم به مجموعۀ نسخه های
 RNAدر نوع خاصی از یک سلول یا بافت در شرایط ویژهای از نمو یا تحت
شرایط فیزیولوژیکی خاص اتالق میشود و شامل  RNAهای پیغامبر ( messenger
RNA ،)RNAهای انتقال دهنده ( RNA ،)transfer RNAریبوزومی (،)ribosomal RNA
و دیگر RNAهای غیر کد کننده ( )non-coding RNAمی شوند .ژنوم در تمامي
سلولهای یك موجود زنده ،به استثناي موجودات جهش یافته ،ثابت است،
تحت شرایط مختلف الگوي بیان ژنها تغییر خواهد کرد ،اما ترانسکریپتوم
در سلولهای مختلف متغییر است .به بیان دیگر ،ترانسکریپتوم هر سلول
الگوی بیانی ژنهایی است که به طور فعال در زمانی خاص بارز می شوند؛
علم
دارد.
تأثیر
ترانسکریپتوم
وی
بر
نیز
mRNA
تخریب
ترانسکریپتومیکس بر روی میزان بیان ژنها با بررسی سطوح  RNAتمرکز
میکند ( .)1ترانسکریپتومیکس اطالعات زیادی را در مورد ژنوم ،ساختار
ژنها و عملکرد ژنها فراهم میآوردو با استفاده از این اطالعات
مکانیسمهای مولکولی که در فرایندهای بیولوژیکی مختلف سلولی رخ می
دهد آشکار میشود .با توسعۀ فناوری توالییابی در مقیاس وسیع ،آنالیز
ترانسکریپتوم سلولی تسهیل شده است و باعث درک بهتر محققین از شبکه-
های تنظیم ژن بر اساس  RNAشده است (.)2
الگوی دقیق و کنترل شده که باعث بیان ژنهای مختلف در سلولهای متفاوت
و زمان متفاوت می شود ،الگوی بیان ژن نامیده می شود .بیان متفاوت
ژنها در سلولها باعث تفاوت سلولهای برگ و ریشه در گیاه و یا در
انسان موجب تفاوت سلولهای کبد و ماهیچه می شود ،و همچنین باعث تفاوت
یک سلول سالم از یک سلول سرطانی می شود .اما سوالی که در اینجا پیش
میآید این است که چطور محققان متوجه شوند کدام ژنها روشن هستند و
همچنین این ژنها چه موقع روشن یا خاموش میشوند .بیان ژن یکی پدیدۀ
فعال است ،و ژنهای یکسان ممکن است تحت شرایط مختلف به صورتهای
مختلفی عمل نمایند .به بیانی دیگر ،میتوان متصور شد که دو ارگانیسم
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دارای ژنوتیپهای یکسانی هستند ولی فنوتیپهای متفاوتی را بروز می
دهند که این تفاوت به علت تفاوت در بیان ژنهای مختلف است (.)3
برای جواب دادن به سواالت مختلف در مورد بیان ژنها به خصوص ژنهای
دفاعی در گیاهان در شرایط تنش و بدون تنش ،محققان اغلب از روشهای
آزمایشگاهی مانند نوردرن بالت و یا از روش آنالیزهای سریالی از بیان
ژن ( )SAGEاستفاده می کنند .اکثر این روشها این امکان را به وجود می
آورد که ژنهایی که در سلول روشن و خاموش می شوند را مورد شناسایی
قرار داد؛ و به دنبال آن ،این اطالعات می تواند نشان دهندۀ شرایطی
باشد که باعث بیان این ژنها شده است (.)4
گروههای اصلی آفات و بیماریهایی که به گیاهان خسارت وارد میکنند
شامل قارچها ،باکتریها ،نماتدها ،ویروسها و حشرات میباشند .گیاهان
از طریق ابزار مختلف ،از جمله سدهای ساختاری که به عنوان موانع
فیزیکی عمل میکنند و همچنین با تولید متابولیتهای ثانویه با فعالیت
ضدمیکروبی ،از خود محافظت می کند ( .)5گیاهان میتوانند بعد از درک
بیمارگر سیستم دفاعی خود را فعال کنند .سرعت این فرایند یکی از
عوامل بسیار مهم در موفقیت وقوع مقاومت در گیاهان است.
فعال شدن ژنهای مقاومت ( )Resistant genesمنجر به ایجاد تغییرات بعدی می-
شود که این تغییرات هم در مکان آلودگی و هم به صورت سیستمیک در
سراسر گیاه رخ میدهد و باعث ایجاد تغییرات فیزیکی در سلولها مانند
ساخت بیشتر لیگنین و باال رفتن استحکامات گیاه میشود ( .)6مهمترین
قسمت دفاع موثر گیاه در برابر بیمارگرها ،القای سریع ژنهای دفاعی
گیاه است .یک گروه عمده از ژنهای دفاعی ژنهای رمزکنندۀ پروتئینهای
وابسته به بیماریزایی  )Pathogenesis-related PR proteins( PRهستند .در حالیکه
عملکرد تعدادی از ژنهای  PRپروتئین ،هنوز نامشخص است ولی تعدادی از
آنها فعالیت کیتینازی و گلوکانازی دارند که این مواد به ترکیبات
دیوارۀ سلولی قارچها حمله میکنند .سایر ژنهای دفاعی القا شونده شامل
دیفنسینها ،آنزیمهای درگیر در بیوسنتز فیتوآلکسینها ،آنزیمهای
محافظت کننده از گیاه و اجزاء انتقال پیام مانند عوامل رونویسی
اختصاصی هستند (.)7
القای ژنهای دفاعی در گیاهان در پاسخ به بیمارگرها ،در مرتبۀ اول در
سطح رونویسی رخ میدهد و در مرتبه دوم تنظیم الگوهای بیان زمانی و
مکانی ژن های دفاعی مهمترین قسمت از دفاع گیاهی به شمار میرود.
شناسایی اجزای انتقال پیام برای بیان ژنهای دفاعی گیاه شامل عوامل
رونویسی کلیدی مهم این امید را به وجود آورده است که این عوامل
ابزار مناسبی جهت افزایش مقاومت گیاه در برابر طیف وسیعی از
بیمارگرها هستند .بیشتر دستاوردهایی که در این حوزه به دست آمده در
مورد گیاه مدل آرابیدوپسیس بوده است ،و در نهایت منجر به انتقال این
نتایج به گیاهان زراعی با استفاده از روش های  DNAنوترکیب خواهد
شد (.)8
مسیرهای ارسال پیام درگیر در بیان ژنهای دفاعی گیاه توسط چندین
مولکول پیامرسان دفاعی از جمله اسیدسالیسیلیک ،اتیلن ،اکسید نیتریک
( ،)NOاسید جاسمونیک و گونههای اکسیژن فعال ( )ROSمانند پراکسید
هیدروژن تنظیم میشوند ROS .و  NOمولکولهای مهم ارسال پیام در طول
واکنش فوق حساسیت میباشند و به نظر میرسد فعالیت آنها در کنار هم
باعث مرگ موضعی سلولهای گیاهی میشود .افزایش معنیدار سطوح
اسیدسالیسیلیک در محل آلودگی و به میزان کمتر در قسمتهای دیگر گیاه
و همچنین استفاده از اسیدسالیسیلیک به صورت پاشش بر روی گیاه باعث
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افزایش مقاومت گیاه در مقابل بسیاری از عوامل بیماریزا میشود.
گیاهان تراریختی که با داشتن یک آنزیم باکتریایی تبدیل کننده
اسیدسالیسیلیک به فرم غیر فعال آن قادر به تجمع اسیدسالیسیلیک
نیستند ،نمیتوانند مقاومت اکتسابی سیستمیک ()SARو القای ژنهای دفاعی
را توسعه دهند ( .)9با بررسی بیان ژنهای دفاعی دانشي جدید و قدرتمند
براي شناسایي سریع ژنهای دفاعی و تغییرات آنها در شرایط مختلف تنش
با بیمارگر به دست میآید (.)11
در ابتدای ظهور بررسی بیان ژنها ،محققان بیشتر بیان یک ژن یا تعداد
کمی ژن را در یک دورۀ زمانی مورد مطالعه قرار میدادند .به مدد
ً روشهایی که مطالعۀ تعداد بسیار از ژنها را امکان
روشهای جدید اخیرا
پذیر میسازند مورد استفاده قرار می گیرند .خوشبختانه روشهای جدید
مطالعات بیان ژنها را در مقیاس وسیع ممکن ساخته است (.)13 ،12 ،11
در واقع بررسی بیان ژنهای دفاعی گیاهی در زمان تنش نسبت به
بیمارگرها ،بسیار ضروری است .نتایج این تحقیقات اطالعات مرتبط به
مکانیسم تحمل و مقاومت به بیمارگرها را افزایش داده و تولید ارقام
متحمل از راه روشهای زیست فناوری را هموارتر می سازد .روشهای مختلفی
جهت تجزیه پروفایل بیان ژن در گیاهان از وجود دارد ،که در ادامه به
مهمترین روشهایی که در این مسیر وجود دارد اشاره میشود.
روشهای بررسی بیان ژنهای دفاعی در گیاه
روش هایی برای تعیین کمیت و کیفیت ترانسکریپتوم ها وجود دارد که به
سه صورت کلی تقسیم می شوند:
الف  -روشهای متکی بر هیبریداسیون ()Hybridization- based approaches
 -1نوردرن بالت (  )Northern blotو نوردرن بالت معکوس
 -2روش ریزآرایه ()Microarray
ب -روش های مبتنی بر پیسی ار ()PCR
 PCR-1نیمه کمی
 PCR -2زمان واقعی ()Real time PCR
ج  -روشهای متکی بر توالی یابی ()Sequencing-based approaches
 -1توالی یابی سنگر
 -3روش سریالی آنالیز بیان ژن ()SAGE
 -4روشMPSS
 -5روش توالی یابی RNA

الف  -روشهای متکی بر هیبریداسیون
 نوردرن بالت ( )Northern blotو نوردرن بالت معکوسً
تعداد نسخههای  mRNAدر مورد هر ژن منحصر به فرد دقیقا نشان دهندۀ
میزان بیان آن ژن مورد نظر است .ردیابی کمیت بیان یک ژن در نهایت
نشان دهندۀ شدت نسخه برداری از آن ژن و بیان آن است .روش نوردرن بالت
یکی از اولین روشها جهت نشان دادن اختالف در تعداد  mRNAهایی که به
وسیلۀ هر ژن تولید می شود .نوردرن بالتینگ روشی است برای ردیابی
توالی خاص RNAکاربرد دارد .این روش توسط جیمز آلوین و جوج استارک در
دانشگاه استندفورد در سال  1979ابداع شد .نام این روش به صورت متضاد
از نام ساترن بالتینگ گرفته شده است ( .)14در این روش ابتدا  mRNAاز
نمونه های بیولوژیکی استخراج و سپس این  mRNAاز بقیه مواد سلولی
شامل  ،DNAپروتئینها ،لیپیدها و دیگر محتویات سلولی جداسازی خواهد
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شد .قطعات مختلف  mRNAبه وسیلۀ ژل الکتروفورز از هم جدا میشوند
(روشی است که مولکول ها را بر اساس وزن و بار الکتریکی از هم جدا می
سازد) و سپس این قطعات به یک غشا منتقل که به این روش لکه گذاری
( )Blottingگفته می شود .برای شناسایی نسخه هایی از  mRNAکه به وسیلۀ
ژن خاصی ،که بطور مثال تحت شرایط تنش بیمارگر بوده است ،تولید می
شود ،نمونه ها را با یک قطعۀ کوچک به نام شناساگر ( )Probeاز توالی
های یک رشته ای  RNAیا  DNAگرماگذاری کرده و این مولکول با استفاده
از مولکول های رادیواکتیو نشاندار میشوند (.)11
پروب یا شناساگر بر اساس توالی  mRNAژن مورد نظر طراحی و سپس به
توالی مورد نظر باند می شود .بعد از اینکه پروب با توالی مورد نظر
باند شد این پروب در معرض اشعۀ  Xقرار می گیرد ،و اشعه متصاعد شده
از آن باعث ایجاد لکه بر روی فیلم رادیولوژی میگردد .شدت عالمتی که
بر روی فیلم عکاسی نقش بسته است به محققان نشان می دهد که مقدار
 mRNAدر نمونه اولیه به چه میزان بوده است ،و این موضوع به وسیلۀ
شدت این لکه مشخص می شود ،در این روش از ژنی که بیان آن در طی تنش
همواره ثابت میماند به عنوان ژن خانهدار استفاده میشود (.)11
روش دیگری که برای بررسی بیان ژنها استفاده میشود نوردرن بالت معکوس
است .نوردرن بالت معکوس یک نوع از نوردرن بالت است که در آن اسید
نوکلئیک به صورت ثابت روی یک غشاء لکهگذاری میشود ،در صورتیکه این
لکه مجموعهای از قطعات  cDNAتکثیرشده یا ژن هدف مورد نظر است .در
این روش بعد از اینکه  DNAبر روی غشا لکه گذاری شد با استفاده از
پروبهای  cDNAساخته شده از  RNAهای استخراج شده از بافتها واکنش
هیبریداسیون یا دو رگگیری انجام میشود .بنابراین از این روش به صورت
معمول ،جهت بررسی پروفایل بیانی ژنها و همچنین جهت بررسی بیان تعداد
زیادی ژن در یک ارگانیسم استفاده میشود (.) 17
مزیتهای نورترن بالتینگ
 -1روشی استاندارد و تکرارپذیر در مورد مطالعه میزان بیان ژن
 -2شناسایی اندازۀ mRNA
 -3قابلیت مطالعه بر روی اسپالیسینگ RNA
 -4امکان مطالعه بر روی نیمه عمرRNA
 -1در این روش از پروبهای ناقص نیز میتوان استفاده نمود.
 -1بعد از اتمام واکنش نوردرن غشا را میتوان نگه داشت و سالها بعد
دوباره بازبینی و همچنین دوباره پروبگذاری کرد ()18
معایب نورترن بالتینگ
 -1شناسایی چند پروبی مشکل است.

 -2اگر نمونۀ ما حتی به میزان اندک با آنزیم  RNAaseآسیب ببیند
کیفیت جوابها و میزان بیانها دچار مشکل منفی کاذب میشوند.
 -3روش استاندارد نورترن بالتینگ حساسیت کمتری نسبت به روشهای دیگر
مانند  Real Ttime -PCRدارد (.)19
در سال  1391مطالعهای با عنوان مقایسه واکنش بیان ژنهاي القایی در
پاسخ به تیمارهاي تنش زا در اسفناج و کلزا به وسیلۀ  Navabpoorو
همکاران انجام شد .در این مطالعه ،سه تیمار متیل وایلوژن ،نیترات
نقره و تري آمینوترایزول با چهار غلظت متفاوت به همراه شاهد و تیمار
ترکیبی (اسید اسکوربیک+تیمارهاي تنشزا) استفاده شدند .سنجش  TBARMبه
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منظور ارزیابی میزان سطح اکسیداسیون سلولی انجام شد .نمونه برداري
در زمانهاي  1، 12، 24، 48و  72ساعت پس از اعمال کلیۀ تیمارها انجام
شد .مطالعۀ بیان ژن و هیبریداسیون نورترن بالت در زمان  48ساعت پس از
اعمال تیمارها صورت پذیرفت .نتایج نشان داد کلیۀ تیمارهاي آزمایشی
از طریق افزایش نسبی سطح رادیکالهاي آزاد اکسیژن در مقدار درصد
سلولهاي مرده ،میزان  TBARMو روند بیان ژنها تأثیر میگذارند .ژن
فتوسنتزي روبیسکو ( )RBCSبا افزایش غلظت تیمارهاي تنش کاهش فعالیت
داشت .اسپري پیش تیمار اسیداسکوربیک منجر به افزایش بیان نسبی این
ژن تا حد  11درصد گردید .در مورد سایر ژنهاي مورد مطالعه اگرچه
تفاوتهایی در الگوي بیان بسته به نوع گیاه و تیمارهاي آزمایشی دیده
ً نسبت به تیمارهاي تنشزا واکنش مثبت نشان داده و با
شد ،اما عموما
افزایش غلظت تیمارها حداقل تا سطح ما قبل آخرتیمار افزایش خطی بیان
ژن مشاهده گردید ( .)21در سال  1393مطالعۀ با عنوان بررسی تأثیر
اسیدسالیسیلیک روی عالیم بیماری و میزان بیان ژنهای دفاعی گندم پس از
آلودگی با قارچ بیمارگر  Mycosphaerella graminicolaبه وسیلۀ  Gholamnezhadو
همکاران انجام گرفت .در این پژوهش تأثیر اسیدسالیسیلیک بر روی
تغییرات بیان  43ژنهای دفاعی درگیر در مقاومت گندمهای تلقیح شده با
 M. graminicolaبه روش نیمه کمی نوردرن بالت معکوس بررسی شد.
بیمارگر
نتایج این تحقیق نشان داد از مجموع  43ژن منتخب مطالعه شده با  34ژن
( 81درصد) در رقم متحمل زاگرس در تیمار قارچ و همچنین تیمار توأم
قارچ واسیدسالیسیلیک افزایش بیان نشان دادند .از میان ژنهای مورد
مطالعه بیشترین میزان بیان را ژن کاتاالز داشت ( .)21در سال  2116سه
تحقیق به وسیلۀ غالم نژاد و همکاران با عناوین ارزیابی میزان تغییرات
Mycosphaerella
بیان ژنهای خانهدار در برهمکنش گندم با بیمار گر
 ،graminicolaبررسی تغییرات بیان ژنهای رمز کنندۀ پروتئینهای شوک
حرارتی  Hsp 71و Hsp91در پاسخ به آلودگی به  M. graminicolaو همچنین
بررسی تغییرات بیان ژن رمز کنندۀ پروتئین  Ethylene insensitive 3در پاسخ
به آلودگی به  M. graminicolaبا استفاده از روش  Reverse northern dot blotانجام
گرفت .نتایج این تحقیقات به ترتیب بیانگر بیشترین ثبات در بیان ژن
رمز کنندۀ پروتئینهای شوک
تغییر افزایشی بیان دو ژن
توبولین،
حرارتی  Hsp 71و Hsp91و همچنین کاهش بیان ژن رمز کنندۀ پروتئین
 Ethylene insensitive 3در طول  24ساعت بعد از تلقیح این بیمارگر بود (،22
 .)24 ،23در مطالعهای که به وسیلۀ  Rayو همکاران در سال  2113انجام
شد بیان ژنهای درگیر در مقاومت به بیماری سوختگی برگ گندم با
استفاده از روش  Real time RT-PCRو آنالیز نوردرن بالت مورد بررسی قرار
گرفت و مشخص شد که در رقم مقاوم ،ژن  )Protein Disulfide Isomerase( PDIدر سه
ساعت اول بعد از آلودگی بیان میشود در حالیکه افزایش بیان در رقم
حساس 91 ،ساعت بعد از آلودگی اتفاق میافتد .همچنین مطالعات آنها
نشان داد که روند تعامل گیاه و قارچ در  24ساعت اول بعد از مایهزنی
مشخص میشود (.)25
 روش ریزآرایه ()Microarrayریزآرایهها ،یکی از اولین ابزارهای دارای توان باال ()High- Throughput
برای بررسی ترانسکریپتوم ها در طول دو دهه گذشته بوده است ( .) 26در
این روش با ایجاد هزاران پروفایل از ژن ها به طور همزمان باعث می
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(.)27

شود که مطالعه آنالیز ترانسکریپت ها بهبود یابد
میکرواری را می توان به سه بخش کلی تقسیم نمود:
بخش اول :طراحی و تهیه چیپ
در این مرحله ابتدا باید اطالعات الزم از توالی ژنهایی که قرار است
بررسی شوند ،گردآوری و سپس ،قطعهای از توالی منحصر به فرد ژن با
طولی در حد  21جفت باز ساخته شود .با قرار دادن این پروب ها بر روی
یک اسپات ،در نهایت میتوان حدود  11111اسپات را روی یک چیپ قرار
دارد و وراد آزمایش کرد ،البته چیپها به صورت آماده در مورد ژنهای
تعدادی از موجودات در بازار وجود دارد (.)28
بخش دوم :آماده سازی واکنش
این بخش شامل استخراج  mRNAو ساخت  cDNAاز روی آن و همزمان نشان
دار کردن آن با یک رنگ فلورسانس ،مراحل هیبریداسیون ،شستشو و خشک
کردن چیپ و در نهایت اسکن کردن چیپ میکرواری می باشد .در این مرحله
پس از انتخاب سلول یا بافتی که قرار است مطالعه شود mRNA ،از آن
 mRNAهای استخراج شده ساخته می شود،
استخراج و سپس  cDNAاز روی
سپس دو جمعیت از  cDNAهای نشاندار شده باهم مخلوط می شوند و
هیبریداسیون با یک چیپ  DNAانجام می شود .در این مرحله شرایط
هیبریداسیون و همچنین تنظیم دماهای مختلف بسیار حائز اهمیت است
(.)29
بخش سوم :آنالیز دادههای حاصل از آزمایش
آنالیز دادههای حاصل از آزمایش به کمک نرم افزارها و سختافزارهای
مربوطه و بانکهای اطالعاتی موجود میباشد .با اندازه گیری اختالف شدت
بین این دو رنگ برای هر نقطه می توان نتایج را آنالیز نمود و در
نهایت الگوی بیان ژنی را در هر نوع سلول ترسیم نمود (.)29
این سه بخش ،کامالً به یکدیگر وابسته بوده و باید سعی شود که به درستی
انجام شود زیرا در غیر این صورت نتیجه مناسبی از آزمایش حاصل نخواهد
شد .با توجه به متنوع بودن قالبها و انواع مختلف چیپهای میکرواری،
در بخش آنالیز دادههای میکرواری الگوریتمها و روشهای آنالیزی زیادی
ارائه شده است (.)1
آنالیز میکرواری به محققین علوم زیستی اجازه میدهد تا آزمایشات خود
را در کوتاهترین زمان و در مقیاس وسیع انجام دهند .با این حجم وسیع
اطالعات از میزان بیان ژنها میتوان به روابط بین  RNA ،DNAو پروتئین
پی برد و با سایر موجودات در طول تکامل مقایسه نمود .برای موجودات
مختلف مانند انسان ،موش ،گیاه ارابیدوپسیس و تعداد دیگری از موجودات
کیتهای از قبل آماده شده وجود دارد .میکرواری در شاخههای مختلف علم
مانند پزشکی ،صنایع دارویی و غذایی و همچنین علوم کشاورزی کاربرد
دارد .این روش در علم پزشکی در تشخیص سرطانها و همچنین بیمارگرهای
میکروبی و ویروسی بسیار کارآمد است .این روش در کشاورزی برای تشخیص
بیمارگرهای گیاهی و همچنین ردیابی میزان تغییرات بیان ژنهایی که در
فرایند مقاومت به بیماریها نقش دارند به کار میرود (.) 31
در سال  2118پژوهشی با عنوان شناسایی ژنهای دفاعی در گیاه کلزا با
استفاده از  cDNAمیکرواری مربوط به گیاه مدل ارابیدوپسیس انجام
گرفت .در این مطالعه ،تغییراتی که در فراوانی  2371نسخۀ برچسب بیانی
یا  ESTگیاه ارابیدوپسیس را ،در مورد گیاه کلزا در برهمکنش با قارچ-
های نکروتروفیک  Alternaria brassicicolaمورد بررسی قرار دادند .نتایج
مطالعات در مورد گیاه کلزا با نتایج قبلی که در مورد گیاه
ارابیدوپسیس به دست آمده بود مورد مقایسه قرار گرفتند .جستجو همسانی
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تکنولوژی

با استفاده از برچسب توالی بیانی گیاه کلزا از پایگاه داده با حدود
 1111کلون منحصربفرد موجب شناسایی ژنهای دفاعی در گیاه کلزا شد .ژن-
هایی که در ارتباط با بر همکنش کلزا و بیمارگر شناسایی شدند شامل
ژنهای مربوط به متابولیسم اکسیژنهای فعال ،ژنهای مقاومت گیاهی ،ژن-
های تنظیمی و ژنهای درگیر در متابولیسم ثانویه بودند ( Maleck .)31و
مقایسۀ ژنهایی که در
همکاران در سال  2111از روش میکرواری برای
مسیر  SARدر گیاه ارابیدوپسیس شرکت دارند ،استفاده نمودند .عالوه بر
این ،اطالع از توالیهای ژنومی این گیاه ،آنها قادر به شناسایی
پروموتورهای ژنهایی کرد که در واکنش  SARبیان شدند .در این مطالعه
 Maleckو همکاران ار میکرواری استفاده نمود که دارای  11111توالی
برچسب بیانی یا  ESTsبودند (.)32
محدودیتهای روش ریزآرایه
 - 1عدم توانایی در تشخیص ترانسکریپت های جدید
 - 2محدوده دینامیکی کم برای تشخیص ترانسکریپت ها
 - 3مشکالت موجود در تکرار پذیری و مقایسات بین آزمایشات (.)33
ب :روش های مبتنی بر PCR
بررسي بیان ژنها نیاز به تعیین دقیق میزان  mRNAدارد ،اما اساس PCR
تكثیر  DNAاست نهRNA؛ پس چگونه ميتوان از آن براي بررسي  mRNAاستفاده
كرد .برای حل این موضوع ابتدا  RNAرا ،با استفاده از روشی شناختۀ شده
نسخه برداري معكوس ،كه در حالت طبیعي توسط ویروسهاي  RNAدار براي
تبدیل  RNAژنومي آنها به  DNAدر داخل سلول میزبان بكار ميرود ،تبدیل
 complementary DNAبه دست آمده،
به  DNAنموده و سپس ،تكثیر  PCRبر روي

انجام مي گیرد ( .)34یکی از روش های بررسی بیان ژنها ،روش نسخه
برداری معکوس و واکنش زنجیره ای پلیمراز ( )RT-PCRمی باشد که در
واقع یک روش نیمه کمی برای بررسی میزان بیان یک ژن در یک سلول یا
بافت و مقایسه آن با سایر نمونه ها می باشد .برای بررسی بیان ژن از
روش های دیگر مانند  Real-time PCRنیز استفاده می شود که با توجه به
نیاز به دستگاه های خاص و گران قیمت ،می توان در بعضی از مواردRT-
PCRرا جایگزین آن کرد ،که البته دقت این روش به مراتب پایینتر از
روش  Real-time PCRاست (.) 35
  PCRنیمه کمی PCRنیمه کمی یا رونویسی معکوس ( )RT-PCRقبل از ظهور  Real time PCRبه
عنوان یک روش حساس و اختصاصی مفید برای ردیابی نسخه های  RNAبا
تعداد محدود مرسوم بود .در بیشتر تحقیقاتی که پژوهشگران به دنبال
تجزیه وتحلیل  RNAهستند ،اطالع از مقدار و کمیت  mRNAسلول مورد
مطالعه امری گریز ناپذیر است و در اینصورت تجزیه و تحلیل کیفی RNA
کافی نیست ( .)36در این روش بعد از استخراج  ،RNAاز روی آن cDNA
ساخته میشود .از آنجا که هدف نهایی انجام این آزمایش تخمین مقدار
 RNAاولیه است ضرورت دارد تا مقادیر یکسان از  RNAبرای ساخت cDNA
ً  RNAکه برای ساخت هر نمونه
برای همه نمونه ها به کار رود .تقریبا
به کار می رود پنج میکروگرم است .البته با توجه به فراوانی نسخه های
 mRNAهدف ،می توان مقدار بهینه  RNAمورد نیاز را با آزمایش مقادیر
مختلف  RNAاولیه تعیین نمود cDNA .های ساخته شده برای انجام این
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واکنش با جفت آغازگرهایی که مربوط به ژن مورد است ،انجام می شود
ً در این روش از ژنی خانهدار مانند توبولین و یا اکتین به
( .)37اساسا
عنوان ژن مرجع استفاده میشود .پس از اتمام واکنش  PCRمحصول  PCRبر
ً از
روی ژل آگارز 1/1درصد با بافر  TBEالکتروفورز می شوند و نهایتا
این ژل زیر نور  UVبا استفاده از دستگاه  UV-transiluminatorعکس گرفته
می شود و سپس با استفاده از نرمافزارهای پردازش عکس مانند  Image Jیا
 TotalLabمیزان بیان هر ژن کمی می شود و هر نمونه با توجه به ژن خانه
دار خود نسبی می شود و سپس میزان عددی به دست آمده برای هر دو حالت
با هم مقایسه می شوند (.)25
مزایای روش  PCRنیمه کمی
 PCR -1نیمه کمی یا  RT-PCRضمن ارائه یك راه سریع ،متنوع و حساس
براي بررسي بیان ژن مورد نظر ،ميتواند اطالعات نیمه كمي نیز
دربارة میزان بیان ژن فراهم سازد.
 -2هنگامي كه کمبود در مورد امكانات اولیه مانند سلولهاي تمایز
یافته اختصاصي وجود دارد مي توان از  RT-PCRبراي تشخیص رونوشتهاي
خاص با استفاده از پرایمرهاي اختصاصي ،و یا براي ایجاد خزانه
هاي  cDNAبا استفاده از پرایمرهاي عمومي مانند  Oligo-dTاستفاده
نمود (.)25
معایب روش  PCRنیمه کمی
 -1به طور نظري  RT-PCRباید بتواند یك مولكول  mRNAتنها را تشخیص
بدهد ولي در عمل این هدف محقق نخواهد شد.
 -2برای به دست آوردن نتایج رضایت بخش باید بهینه سازی در این
واکنش صورت بگیرد و نیاز به چندین بار آزمون  PCRدارد .با توجه
به بهینه سازی گسترده این کار موجب به هدر رفتن مواد و نیز
مصرف مقادیر زیادی از آنزیم نسخه بردار معکوس خواهد شد.
 -3در شرایط معمول  PCRنیمه کمی فقط می تواند وجود و یا عدم وجود
ً به دلیل فاز سکون
نسخههای  mRNAرا تعیین نماید و اساسا
انتهایی نمی توان از آن در زمینه اندازه گیری کمی میزان بیان
ژن اطالعاتی ره به دست آورد ،اما با وجود مالحظاتی از آن می توان
برای مقایسۀ تفاوتهای نسبی مقدار رونوشتها در بین سلولهای
مختلف استفاده نمود (.)37
 -4در صورتی می توان به داده های حاصل از این روش اعتماد نمود که
تعیین میزان محصوالت  PCRطی فاز تصاعدی و قبل از فاز سکون باشد.
با وجود اینکه این روش هیچ مقدار عددیبرای میزان  mRNAموجود
در نمونه مورد بررسی نمی دهد ،ولی می توان با استفاده از آن به
راحتی تفاوت مقادیر  mRNAرا از  11تا  21برابر بین نمونههای
مختلف تعیین نمود (.)38
در سال  1384تحقیقی به وسیلۀ  Talebiو همکاران با استفاده از روش One
step RT – PCRبراي شناسایي ویروس  BNYVVعامل بیماري ریزومانیا در
گیاهان آلوده چغندرقند انجام شد .در این تحقیق مقایسه روش هاي  ELISAو
 RT-PCRدر تشخیص این بیماري نشان داد که روش مولکولي  RT- PCRبسیار
ً
دقیق تر و سریعتر از روش سرولوژیک  ELISAمي باشد .ویروس  BNYVVعمدتا
محدود به ریشه است و بطور اتفاقي سیستمیك ميشود ،ولي با توجه به
حساسیت روش  RT- PCRميتوان از برگ هایي که داراي آلودگي سیستمیك
هستند ،نیز جهت جداسازي استفاده کرد ( .)1در سال  1392شناسایی و
تشخیص ویروس موزاییک معمولی لوبیا و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا
3

با استفاده از روش Immunocapture RT-PCRبه وسیلۀ  Salariو همکاران انجام
شد .نتایج این مطالعه نشان داد که روش  IC-RT-PCRبراي شناسایي و تشخیص
این دو ویروس از حساسیت باالیي نسبت به روش االیزا بر خوردار است .در
این تكنیك بكارگیري همزمان و مخلوطي از آنتي سرم اختصاصي ویروس و
پرایمر هاي مربوطه باعث شناسایي و تفكیك همزمان دو ویروس در صورت
آلودگي توام خواهد شد (.) 39
در سال  2119مطالعهای با عنوان استفاده از روش  Real time PCRو RT-PCR
برای آنالیز الگوی بیان ژنها در هنگام آلودگی میزبان با قارچ
بیمارگر  Aspergillusانجام شد .در این مطالعه بافتهای گیاهی و همچنین
پستانداران مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد از این دو تکنیک
می توان برای شناسایی ،پایش بیماری و درمان بیماری های قارچی
استفاده نمود (.)41
در سال  2112از  RT-PCRدر جهت مشخص نمودن تعداد نسخهها و همچنین
سطوح بیانی ژن گلیفوزیت اکسیداز سنتزی در گیاه ترانسژنیک کلزا
استفاده شد .در این مطالعه یک ساختاری که محتوی نوع جهش یافتۀ ژن
گلیفوزیت اکسیدوردکتازی بود ،فراهم شد .تعداد کپیهای این ژن با
استفاده از روش  RT-PCRو همچنین روش سادرن بالت تخمین زده شدند.
نتایج این تحقیق نشان داد که این نوع از  PCRمیتواند برای غربالگری
گیاهان ترانسین مورد استفاده قرار بگیرد (.)41
  PCRزمان واقعی Real-time PCRبه مفهوم مشاهده لحظه به لحظه یك فرایند است .مشكالت زیاد
موجود در  PCRنیمه کمی به همراه نیاز به یك روش تعیین كمي دقیق میزان
بیان ژن ،زمینه گشایش عرصه اي نوین در روش  PCRشد .طرح ابتداییReal-
 Time PCRابتدا توسط  Higuchiو همكارانش به انجام رسید .در این سیستم
تشخیصي یك مادة فلورسانت درطي واكنش متناسب با میزان محصوالت هر سیكل
آزاد شده و میزان فلورسنت آن توسط یك نمایانگر شناسا یي ( )Detectorو
ثبت مي گردد ( .)42روش  Real-time RT-PCRروشی مناسب و دقیق در مطالعۀ
بیان ژنها است .اساس این روش مبتنی بر سنجش کمی نسخههای تکثیر شده
در مرحلۀ تصاعدی واکنش  ،PCRاز راه سنجش میزان نور فلورسانس است
( .)43این روش از زمان معرفی دچار تحوالت بسیاری شده ،به گونهای که
هم اکنون به عنوان یکی از دقیق ترین و سریعترین روشهای تشخیصی در
بسیاری از عرصههای علوم به کار گرفته میشود .محصول حاصل از این
واکنش با استفاده از مواد نشان دار ،نشانهگذاری میشود .در واقع در
این روش به جای تعیین محصول با استفاده از روش الکتروفورز ،محصول
واکنش با استفاده از روش الکتروفورز نشانهگذاری و ردیابی می شود.
حساسیت این روش نسبت به روش الکتروفورز باالتر است ( .)44در این روش
محدودۀ دینامیکی تشخیص افزایش مییابد و نیز نیازی به سرعت عمل و
تعجیل در انجام فرایند  PCRنمی باشد ،زیرا در  PCRمعمولی نمونهها بر
روی ژل بالفاصله باید با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی میشوند .این روش
قدرت تفکیک پذیری باالی دارد به طوری که قادر به تشخیص تغییرات کمتر
از دو برابر نیز میباشد ،در حالی تفکیک پذیری ژل آگارز بسیار ضعیف
می باشد .این روش برای ارزیابی مقادیر دقیقی از  DNAو  RNAاستفاده می
شود در ضمن دشواری های روش معمولی را ندارد (.)45
روشهای سنجش با Real time PCR
به طورکلی چندین روش برای انجام  PCRکمی با استفاده از روش
 PCRبه شرح زیر وجود دارد.
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Real time

الف :فرم غیر اختصاصی
در این روش با استفاده از عوامل متصل شونده  DNAیا DNA- binding agent
مانند  SYBR greenانجام می شود .این رنگ از طریق قرار گرفتن در شکاف
کوچک  DNAبه آن متصل می شود .مزایای این روش شامل ارزان ،راحت و
حساس بودن آن است ،اما یکی از معایب بزرگ آن اتصال  SYBR greenبه دو

رشته ای هایی مانند پرایمر دایمر و دیگر باندهای غیراختصاصی است که
باعث میشود نتایج بیشتر از غلظت اصلی برآورد شود و بنابراین بهینه
کردن شرایط واکنش باید به صورتی باشد که پرایمر دایمر و محصول
غیراختصاصی به میزان حداقل ایجاد گردد .برای تأیید نتایج این آزمایش
از منحنی ذوب استفاده میشود (.)32
ازجمله مزایاي  Real-Time PCRترسیم منحني ذوب است كه این عمل پس از
اتمام فرآیند  PCRانجام مي شود .دماي ذوب  DNAیك پارامتر ویژه براي
این مولكول مي باشد و به ساختمان  DNAو عواملي نظیر طول و تعداد
نوكلئوتید ،غلظت پروب ،میزان نمك محیط و درصد  GCبستگي دارد .از
آنجایي كه  SYBR Greenنميتواند بین محصوالت مختلف تفاوتي قائل باشد مي-
توان با استفاده از  Melt Curveتنوع محصوالت رادر فرآیند  PCRمشخص كرد.
بعد از اینكه  PCRبه پایان رسید دستگاه قادر است نمودار ذوب هر نمونه
را رسم كند .این كار بوسیلة اندازه گیري تغییرات فلورسانس در دماهاي
مختلف صورت مي گیرد (.)46
ب :فرم اختصاصی
در این مدل از مكانیسم  FRETاستفاده مي شود .در این مكانیسم پروبها
طوري طراحي ميشوند كه در ابتداي پروب یك رنگ فلورسانس به نام  Reporterو
در انتهاي آن فلورسانس دیگري به نام  Quencherقرار ميگیرد .وقتي كه
در فاصلة مولكولي نزدیك به یكدیگر قرار دارند
 Reporterو Quencher
 Reporterمي خورد باعث ایجاد یك
(درحالت اتصال به پروب) نوري كه به
تابش ( )Emissionميشود كه طول موج این تابش در ناحیة تحریك  Quencherبوده
و  Quencherضمن جذب این نور ،تابشي را در طول موج بلندتر ساطع ميكند كه
توسط دستگاه قابل ارزیابي نميباشد .پس از جدایي Quencherو  Reporterنور
ساطع شده از  Reporterتوسط  Qencherقابل جذب نبوده و در این حالت دستگاه
نور ساطع شده را به صورت فلورسانس اندازهگیري مي نماید.
در این روش از چندین پروب مختلف میتوان استفاده نمود که شامل پروب
 ،Taq manپروب  ،Beaconsپروب  Scorpionو پروب هیبریداسیون است ( .)47یکی
از مهمترین کاربردهای  Real Time PCRتعیین کمی مقدار ژن بیان شده است
که به دو روش کمیت سنجی مطلق ( )Absolute Quantificationو نسبی ( Relative
 )Quantificationانجام میگیرد (.)48
کاربردهای Real Time PCR

 -1بررسي بیان ژنها
 -2با استفاده از این روش می توان اثر یک یا چند دارو را بر روی
بیان ژن خاصی مورد مطالعه قرار داد.
 -3با استفاده از این روش می توان عوامل بیماری زای عفونی مانند
 HIVو  HBVرا رد یابی و میزان دقیق آن را تئشخیص داد.
 -4با استفاده از این روش می توان آلودگیهای موادغذایی را تشخیص
داد.
 -1با استفاده از این روش سرطان هایی مانند سرطان خون و تعیین خطر
بازگشت آن مشخص می شود.
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 -1در ژن درماني از این روش استفادههای مفیدی می گردد .در این
حالت براي تعیین دوز وكتورحاوي ژن مورد نظر در یا  Copy Numberآن
و ارزیابي اینكه وكتور وارد چه سلولها یا بافتي شده است ازReal -
Time PCRاستفاده مي شود (.)49
 -7با استفاده از این روش میتوان اختالف بیان ژنهای دفاعی گیاهی در
شرایط مختلف رشدی و تنشی بین دو یا چند نمونه گیاه بیمار و
سالم مورد مشاهده و بازبینی قرار داد (.)21
در مطالعهای با استفاده از روش  real-time RT-PCRبر اساس پروب اسکورپیون
و پرایمرهای اختصاصی طراحی شده به طور موثری بیماری ویروس برگ
بادبزنی انگور یا در حامل نماتد شناسایی شد ( .)51در بیشتر مطالعاتی
که با استفاده از تکنیک  Real time PCRصورت میگیرد بر اساس دو روش انجام
میگیرد ،اولی بر اساس رنگ فلورسانس  SYBR Greenو دیگری بر اساس
شناساگر  TaqManهستند .این دو روش کمک بسیار زیادی را در شناسایی
ویروسهای گیاهی در میزبانهای متفاوت نمودهاند ( .)51به علت عدم وجود
پروتئین در ساختار ویروئیدها که به عنوان یکی از عوامل بیماری زای
گیاهی مطرح هستند ،استفاده از روش  Real time PCRو همچنین  RT-PCRبه
عنوان دو روش بسیار مطمئن برای شناسایی این عوامل بیماری زا مطرح
است ( .)52در سال  2111از روش  Real time PCRبر اساس مادۀ فلورسانت
 SYBR-Green Iبرای شناسایی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات و همچنین ویروئید
 IIbمرکبات استفاده شد ( .)53کنترل بیماری های گیاهی با عوامل
باکتریایی نیاز به روشهای شناسایی بسیار دقیقی دارد ،استتفاده از
انواع مختلف  Real time PCRباعث تسریع ،اختصاصیت و حساسیت بیشتر در
شناسایی عوامل باکتریایی گیاهی شده است ( .)59یک  PCRاختصاصی با
استفاده از رنگ  SYBR Green Iبرای شناسایی اختصاصی باکتری Xanthomonas
 axonopodisعامل شانکر مرکبات در سال  2114توسعه داده شد (.)55
در مطالعهای دیگر توسط ادهیکاری و همکاران در سال  2117بر روی بیان
 14ژن نامزد در مقاومت به بیماری سوختگی برگ گندم روی ارقام حساس و
مقاوم گندم به وسیلۀ روش  Real time RT- PCRانجام شد ،نشان داد که بیان
این  14ژن در ارقام مقاوم و حساس در نقاط زمانی مختلف ،متفاوت است و
چهار ژن کیتیناز ،فنیل آالنین آمونیالیاز PR-1 ،و پراکسیداز در 24
ساعت اول بعد از آلودگی بیان میشوند و تظاهر زود هنگام دارند ولی در
دورۀ زمانی  18تا  24روز بعد از آلودگی (زمان رشد بیمارگر) همچنان
مقاومت توسعه مییابد .این نتایج نشان داد که پاسخ مقاومت گندم به
قارچ  M. graminicolaطی  24ساعت اول بعد از آلودگی کامل نمیشود و تا 24
روز بعد از آلودگی به ویژه در رقم مقاوم ادامه مییابد ،بنابراین
تجزیه و تحلیل الگوی بیان این ژنها میتواند روشی صحیح و سریع برای
تفکیک الینها و ارقام مقاوم از حساس باشد (.)11
در سال  Bilodeau 2117و همکاران اثر سه روش شیمیایی مختلف شامل SYBR
 TaqMan ،Greenو مولکولهای  beaconsرا با استفاده از توالیهای ژن بتا-
توبولین ITS ،و الیسیتین برای شناسایی  Phytophthora ramorumعامل مرگ
ناگهانی درختان نارون به کار گرفتند .نتایج این مطالعه نشان داد هر
سه روش می توانند می توانند ایزولۀ  11از بیمارگر از دیگر گونه های
این بیمارگر در همۀ نمونه های آلوده جداسازی نمایند (.)57
تحقیقی در سال  1393به وسیلۀ غالمنژاد و همکاران بر روی الگوی بیانی
هشت ژن منتخب در پاتوسیستم گندم و عامل بیمارگر  M. graminicolaبا
استفاده از روش کمی  PCRزمان واقعی انجام شد .این ژنها شامل ژنهای
رمز کنندۀ گلوکاناز ،P450 ،لیپوکسیژناز ،PR3 ،چالکون سنتاز، NBS LRR ،
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 ABC transporterبودند و از ژن
 Elongation factorبه عنوان مرجع
هشت ژن در نقاط زمانی مختلف
و همچنین تحت تیمارهای مختلف

خانهدار ()Tef1α( ،)House keeping
بیان این
استفاده شد .نتایج نشان داد
نشان داد که این ژنها در زمانهای مختلف
تغییرات بیان نشان دادند (.)58
Translation

ج :روشهای متکی بر توالی یابی
اگرچه ریزآرایهها ،یکی از اولین ابزارهای دارای توان باال برای بررسی
ترانسکریپتوم ها در طول دو دهه گذشته بوده اما این روش همانطور که
قبالً ذکر شد دارای محدودیتهای فراوان بود (.)59
در مقایسه با روشهای ریزآرایه ،روشهای مبتنی بر توالییابی ،بطور
توالی
روشهای
ابتدا
میکنند .در
تعیین
توالی  cDNAرا
مستقیم
یابی  cDNAسنگر استفاده می شد ( .)61اما این روش دارای توان عملیاتی
کم (  ،)Low Throughputهزینه زیاد و بطور کلی مقرون به صرفه نبودند .روش-
های دیگر که مبتنی بر توالیهای نشانه یا  Tagبودند ،برای غلبه بر این
محدودیتها گسترش یافتند که از جمله این روشها می توان به آنالیز
سریالی بیان ژنها ( )SAGEآنالیز  capبیان ژن )(Kodzius etal, 2006) (CAGE
و روش  )61( MPSSاشاره نمود .از مزایای این سه روش ذکر شده این است
که توان عملیاتی باالیی دارند و می توانند به طور دقیقی سطوح بیان ژن
را تعیین نمایند ،اما در اکثر این روشها بخشی از ترانسکریپت ها
آنالیز می شوند و ایزوفرم ها از یکدیگر قابل تشخیص نیستند این معایب
باعث محدود شدن استفاده از تکنولوژی های توالی یابی مرسوم در بررسی
ً و با گسترش توالی یابی نسل
ساختار ترانسکریپتوم ها شده است .اخیرا
بعد ،محققان روش جدیدی را برای آنالیز و نقشه یابی و ترانسکریپتومها
ایجاد نموده اند .این روش ،توالی یابی  RNAیا  RNA-Seqنامیده شده که
دارای مزایای بیشتری نسبت به روشهای مرسوم ،بخصوص در ترانسکریپتوم
های یوکاریوت است (.)62
یافت و اولین بار برای آنالیز
توسعه
روش  RNA-Seqدر سال 2118
ترانسکریپتوم های مخمر ،موش ،انسان و آرابیدوپسیس استفاده شد (.)63
در ادامه به تعدای از این روشها اشاره میشود.
 تجزیه و تحلیل سریالی بیان ژن ()SAGEروش بررسی سریالی بیان ژن ( SAGE )Serial analysis of gene experessionبرای اولین
بار در سال  1995توسط دکترولکولسکو همکارانش در دانشگاه جان هاپکینز
آمریکا بکار گرفته شد .این روش نه تنها برای تولید پروفایلهای بیان
ژن برای یک سلول یا بافت خاص مورد استفاده قرار میگیرد ،بلکه برای
شناسایی ژنهای ویژهای که در شرایط خاص سلولی بیان میگردند نیز بهکار
گرفته میشود SAGE .همچنین بطور گسترده در مطالعه میکروارگانیسمها،
سرطان و تکامل مورد استفاده قرار میگیرد .روش  SAGEبر اساس سه اصل
مهم بنا نهاده شده است ( .)64اولین اصل استفاده از توالیهای
اولیگونوکلئوتیدی کوتاه ( )tagدرحدود  11الی  27جفت باز میباشد که از
بخش مشخصی از  cDNAمشتق شده و برای شناسایی منحصر به فرد یک
رونوشت  mRNAکافی است .اصل دوم اتصال پشت سرهم توالیهای  tagمی باشد
25
که اجازۀ آنالیز سریالی رونوشتها را فراهم مینماید .حدود tag
الی 51به هم متصل شده و در ساختار یک وکتور قرار میگیرند و سپس به-
صورت خودکار تعیین توالی می شوند .در نتیجه ،با انجام یک واکنش
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تعیین توالی ،اطالعات برای بیش از  35-31ژن مختلف بدست خواهد آمد.
سومین اصل بیانگر آن است که تعداد دفعاتی که یک  tagویژه مشاهده می-
ً نشان دهنده سطح بیان رونوشت های مرتبط با آن میباشد .در
گردد ،دقیقا
این روش به جای مطالعه  cDNAکامل یک توالی کوتاه  12جفت بازی را
فراهم میشود که هر کدام از این توالی های  12نوکلئوتیدی نماینده
یک  mRNAدر ترانسکریپتوم میباشد .اساس این روش همین توالیهای  12جفت
بازی است که با وجود اندازه کوچکشان برای شناسایی ژنهای رمز
دهنده  mRNAکافی هستند ( .)65اولین مرحله برای ایجاد توالیهای  12جفت
بازی ،تثبیت  mRNAدرون یک ستون کروماتوگرافی با اتصال دم پلی  Aموجود
در انتهای ' 3مولکولها به ریزدانه های سلولزی است .در مرحلۀ
بعد  mRNAبه  cDNAدو رشته ای تبدیل و سپس با آنزیم محدود کننده دارای
جایگاه شناسایی چهار تایی مانند  AluIتیمار می شود تا  cDNAدر جایگاه-
های زیادی بریده شود .قطعات محدود کننده انتهایی به ریزدانه های
سلولزی متصل باقی می مانند و سایر قطعات را می توان شست تا از ستون
خارج شوند ( .)66سپس یک اتصال دهنده کوتاه به انتهای آزاد هر cDNA
متصل میشود .این اتصال دهنده دارای جایگاه شناسایی آنزیم  BsmEIاست.
این آنزیم یک آنزیم محدود کننده منحصر به فرد است که عالوه بر برش
 11الی  14نوکلئوتید ،فرودست محل
جایگاه شناسایی خود ،در فاصله
شناسایی خود را نیز برش میدهد؛ بنابراین تیمار با  BsmEIقطعاتی با
میانگین طول  12جفت باز را از انتهای هر  cDNAجدا میکند .این قطعات
جمع آوری شده و به صورت سر به دم به صورت یک زنجیر به هم متصل شده و
تعیین توالی می گردد و توالیهای جداگانه در زنجیر قابل شناسایی
هستند؛ زیرا با جایگاهای  BsmEIاز هم جدا می شوند .در واقع در پایان
واکنش  SAGEپلیمری از  Tagها و شناسههای نوکلئوتیدی که به صورت
پیاپی به هم متصل شده اند تشکیل میگردد و از طریق تعیین محل آنزیمی
که آنها برش زده است قابل تفکیک از هم هستند .تجزیه و تحلیل توالی
حاصل توسط نرمافزارها به فهرستی از شناسه های ژنهای بیان شده در
سلول یا بافت مورد مطالعه منتهی می گردد که فراوانی آنها تخمینی از
میزان بیان آنها خواهد بود .هم اکنون حجم زیادی از اطالعات پروژه های
 SAGEدر پایگاههای اطالعاتی وجود دارد (.)67
مزایای روش SAGE
 -1روش  SAGEاجازۀ آنالیز وسیع رونوشت های  mRNAرا بدون داشتن دانش
اولیه در مورد ترانسکریپتوم ارگانیسم فراهم مینماید.
 -2توالی هر  tagبرای جستجوی آن در پایگاه اطالعاتی کافی است و
ً نشان دهنده فراوانی رونوشت مربوطه میباشد
فراوانی هر  tagمستقیما
(.)68
کاربردهای  SAGEدرمطالعات گیاهی
ازجمله کاربردهای رایج  SAGEدر مطالعات گیاهی میتوان به مطالعه
برهمکنش میزبان با پاتوژن ،بررسی پاسخ گیاهان به تنشهای مختلف زیستی
و غیرزیستی ،مطالعۀ متابولیسم مواد سمی و بررسی پروفایلهای بیانی
بافت یا ارگان بخصوص اشاره نمود .هرچند اغلب این بررسیها بر روی
مدلهای گیاهی برنج و آرابیدوپسیس صورت گرفته است ولی استفاده ازروش
 SAGEدر مطالعه سایر گیاهان نیز روز به روز در حال گسترش است (.)19
در سال  2113مطالعهای با عنوان آنالیز بیان ژنها در برهمکنش میزبان
گیاهی و بیمارگر با استفاده از روش  SuperSAGEانجام گرفت .در این
مطالعه با استفاده از این روش ،پروفایل بیان ژنی در هر دو موجود
برنج و قارچ بیمارگر به صورت همزمان بررسی شد .با استفاده از این
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روش ،ژنهایی که در این برهمکنش در پاسخ به الیسیتور بیمارگر مقدار
بیان آنها زیاد و کم شد ،شناسایی شدند .بررسیها نشان دادند که تعداد
زیادی از ژنهایی که میزان بیان آنها کاهش پیدا میکند مربوط به
پروتئینهایی هستند که در فرایند فتوسنتز نقش دارند .این بررسی نشان
داد که  SuperSAGEیک روش بسیار مفید برای بررسی ترانسکریپتوم سلول در
ً در مورد موجوداتی که هیچ اطالعاتی
برهمکنش میزبان و بیمارگر ،مخصوصا
در مورد ژنوم آنها نیست ،است (.)68
 روشMPSSروش ) Massively parallel signature sequencing (MPSSروش دیگری است که برای تعیین
میزان کمی نسخه های  mRNAمورد استفاده قرار میگیرد ،از نظر نتایج
مانند روش  SAGEاست ،و تفاوت آن با روش  SAGEبه کارگیری یکسری مراحل

بیوشیمیایی و توالی یابی متفاوت است .این روش ،روشی با انتهای باز
است که سطوح بیانی همۀ ژنها را در یک نمونه به وسیلۀ شمارش تعداد
مولکولهای منحصربفرد  mRNAکه به وسیلۀ هر ژن تولید می شود ،آنالیز
می کند .در این روش نیاز به آماده سازی ژنهایی که قرار است مورد
بررسی قرار بگیرند ،نیست .در روش  MPSSمقدار بسیار کم مولکول ها
 mRNAنیز قابل بررسی هستند ،و داده های خروجی آن نیز به صورت
ً
دیجیتال هستند در نتیجه کار با آنها آسان می باشد .بنابراین اخیرا
تکنولوژیهای بسیاری بر پایۀ میکرواری و غیر میکرواری وجود دارد ،و
این روش کمک بسیار زیادی به آزمایشاتی که در زمینۀ زیست شناسی
دیجیتال انجام میشود خواهد کرد .این تکنولوژی در مورد برهمکنش
بیمارگر و گیاه زیاد مورد استفاده قرار نگرفته است ،اما برای پایش
تنظیمنسخهبرداری در گیاه زیاد مورد مطالعه قرار گرفته است .در مورد
بیمارگرهای یوکاریوتیک مانند قارچها ،اامیستها و یا حیوانات خسارت
زننده این روش می تواند جهت پایش وقایع نسخهبرداری به طور همزمان با
میزبان مورد استفاده قرار بگیرد (.)19
 روش توالی یابی RNAجدیدترین و كارآمدترین ابزار براي بررسـي رونوشـتهـا ،روشهاي توالي-
یابي با توان باال براي تواليیابي  cDNAميباشند ،این تكنولوژي توالي-
یابي شاتگان ترنسكریپتوم و یـا  RNA-seqنامیده ميشود .روش  RNA-seqقادر
به شناسایي ایزوفرمهاي ژن ،واریانتهـاي ژن (شـامل انـواع SNPهـا و
SSRsها) ،تغییرات جابجایي و تغییرات پس از رونویسي میباشد ( .)16یكي
از مهمترین اهداف آزمایشات  RNA-seqتشخیص تغییـرات بیان ژنها در دو یا
چند شرایط متفاوت ميباشد .سـطح بیـان هـر  RNAتوسط اندازهگیري تعداد
قطعات تواليیابي شـده بـراي هـر رونوشت خاص تعیین ميشود (.)71
 RNA-seqبـه عنـوان روشی مـوثر بـراي مقایسـه بیـان  RNAدر شــرایط
تــنش و غیــرتنش در گیاهــان مختلــف از جملــه ذرت ،آربیدوپسیس،
است ( ،)71که
هلو ،برنج و گیاهـان بسـیار دیگـري اسـتفاده شـده
نشاندهندۀ اهمیـت و كارایي این روش در بررسي پاسخ گیاهان به تـنش-
هـاي محیطـي است .در سال  2111با استفاده از روشهای تواليیابي mRNA
برنج تحت شـرایط تنش شوري  213ژن تغییر بیان یافته در ساقه و  419ژن
تغییر بیان یافته در ریشه شناسایي شدند ( .)72بـراي ایـن  632ژن
هیچگونه تفسیري در بانكهاي اطالعاتي گزارش نشـده بود ،تنها در بعضی
از آنها ،پروتئینهاي فرضي را كد مـيكننـد ،كـه در پاسخ به شوري
تفاوت بیان نشان ميدهند .در سال  Kakumanu 2112و همکاران
ترنسـكریپتوم ذرت را بـا اسـتفاده از روش  RNA- seqتحت شرایط كنترل و
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خشكي بررسي كردنـد ( ،)73این گروه گزارش کردند كه تغییر در بیان ژن-
های مرتبط با متابولیسم كربوهیدرات و ژنهـاي مـرتبط بـا متابولیسـم
سـاكارز و نشاسته در بافت تخمدان اتفاق ميافتد ،كه با كاهش میزان
نشاسته و فعالیت انتقال ساكارز همراه بوده است ،در حالي كه در
مریسـتم برگ چنین تغییراتي مشاهده نشد .همچنین گزارش شد كه شروع
فرایندهاي وابسته به اسیدآبسزیك تنها در بافـت تخمـدان اتفاق میافتد
(.)73
پیشرفتهای اخیر در توالی یابی نسل بعد باعث شده که بازه پوشش توالی
یابی نوکلئوتید های DNAو همچنین مقدار نمونه ورودی برای توالی یابی
افزایش پیدا کند .این پیشرفتها ،توالی یابی رونوشتهای  RNAسلول را
و این امکان را بهوجود میآورد که رونوشتهای پیرایش شده
تسهیل
( Gene
ژنها
همجوشی
رونویسی،
از
پس
تغییرات
( )Splicedژن،
 ،)fusionجهشها و پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ( )Single-nucleotide polymorphismو
در نهایت تغییرات در بیان ژن را بررسی کنیم (.)73
در سال  ،2112پژوهشی با عنوان  RNA-seqدوگانه در برهمکنش بیمارگر و
میزبان به وسیلۀ  Westermannو همکاران انجام شد .در این تحقیق
 Westermannو همکاران امکان بررسی ترانسکریپتوم را با انجام RNA-seq
دوگانه بررسی کردند .نتایج نشان داد با انجام این روش امکان بررسی
همزمان بیان ژنها در میزبان و بیمارگر گیاهی وجود داشت ( .)56در سال
 2113تحقیقی به وسیلۀ  Gaoو همکاران با عنوان واکنش های دفاعی
اختصاصی بیمارگر به وسیلۀ روش آنالیز توالی  RNAدر غدۀ سیب زمینی
در برهمکنش با بیمارگر  Phytophthora infestansانجام شد Gao .با استفاده از
روش توالی یابی  ،RNAترانسکریپتهای سیب زمینی تتراپلوئید را مورد
بررسی و در حدود  31111ژن را در سیب زمینی مورد شناسایی قرار داد.
بررسی بیان افتراقی ژنها با استفاده از این روش باعث گروهبندی ژنها
و همچنین نمایاندن اختالف بین ارقام مقاوم و حساس شد .همچنین نسخه
هایی از ژنهای گندم که رمزکنندۀ افکتورها بود مورد شناسایی قرار
گرفت (.)74
اهمیت و نمونه هایی از بررسی بیان ژنهای دفاعی گیاهی
بررسی بیان ژنها در زمان تنش و شناسایی ژنهای دفاعی نسبت به
بیمارگرها ،بسیار ضروری است .نتایج این تحقیقات اطالعات مرتبط به
مکانیسم تحمل و مقاومت به بیمارگرها را افزایش داده و تولید ارقام
متحمل از راه روشهای زیست فناوری را هموارتر می سازد .تولید
پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی توسط مولکولهایی مانند اتیلن،
اسیدسالیسیلیک و فیتوآلکسینها صورت میگیرد ،این ترکیبات باعث فعال
شدن پاسخهای دفاعی گیاه و همچنین افزایش استحکام دیوارۀ سلولی و
ً منجر به ایجاد و یا
افزایش تشکیل لیگنین میشوند .این پاسخها مجموعا
افزایش سطح مقاومت به قارچهای بیماری زا میشود .بیان این پروتئینها
توسط عوامل رونویسی خاص تنطیم میشود .عوامل رونویسی از اجزای مهم و
کلیدی در کنترل بیان ژن در همۀ بافتهای زنده هستند و باعث تنوع
فنوتیپی و سازگاری موجودات در طی تکامل می شود ( .)71حدود  1311الی
 1111عامل رونویسی در گیاهان شناسایی شده است که بعضی از آنها در
پاسخ به تنشها اعم از تنشهای زیستی مانند بیمارگرها و تنشهای
غیرزیستی مانند گرما ،سرما و همچنین نورزیاد یا کم ،نقش دارند .از
میان عوامل رونویسی مختلف پروتئینهای  MYB ،WEKY ،AP2 Domainو HD-ZIP
بارزترین نقش را در پاسخ به تنشها دارند ( .)71در شکل  1نحوۀ تأثیر
13

بیمارگر بر گیاه و نمایی از برهمکنشهای سلولی و متعاقب آن بیان ژن-
های مرتبط نمایش داده شده است .روشهای مختلفی جهت تجزیه پروفایل
بیان ژن در گیاهان از جمله گندم وجود دارد .نوردرن بالت معکوس 1یکی
از معمولترین این روشهاست که به عنوان رابط اطالعات توالی (ژنومیکس
ساختاری) را به ژنومیکس عملکردی (تعیین عملکرد و نوع فعالیت) ارتباط
میدهد .میزان بیان ژنهای دفاعی گیاه به عنوان یک عامل مهم در پاسخ-
های دفاعی  SARدر گیاهان مختلف و علیه بسیاری از بیمارگرها انجام
شده است .نتایج بررسی بر روی گیاه برنج نشان میدهد که بیان یکی از
ژنهای رمز کنندۀ لیپوکسیژناز به نام RCI 12در برنج ،در اثر کاربرد
موادشیمیایی فعال کنندۀ سیستم دفاعی نظیر  BTH3و پروبنازول افزایش
مییابد و باعث افزایش مقاومت گیاه برنج در برابر بعضی عوامل بیماری-
در اثر تیمار برنج با
زا میشود .همچنین بیان ژن دفاعی RPR14
پروبتازول گزارش شده است ( .)77در گیاهان محصوالت ژنهای مقاومت به
بیماری اغلب ،محصوالت بیمارگرهای خاصی را که ژن  Avrمربوطه را بیان می
کنند ،تشخیص میدهند .بیش از  21ژن مقاومت از گونههای گیاهی شامل تک
لپهایها و همچنین دولپهایها با اختصاصیت در تشخیص برای ژنهای Avr
معین جداسازی شده است .ژنهای مقاومت پروتئینهای مخصوص با موتیفهای
مشترک را رمز میکنند .همچنین پنج دسته از ژنهای مقاومت ( )Rبا
دومینهای مختلف تاکنون تشخیص داده شدهاند که عبارتند از :پروتئینهای
خارج سلولی ،پروتئینهای LRR
کینازی شبه رسپتوری با یک دومین LRR5
درون سلولی با یک دومین  NBS6و یک موتیف  ،LZپروتئینهای  TIR7و
پروتئینهای  LRRکه پروتتئینهای خارج سلولی متصل به غشا را رمز می-
کنند (.)78

1

Reverse Northern blot
Rice Chemically Induced cDNA
3
benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbothioic acid S-methyl ester
4
Rice Probendazole Responsive
5
Leucine Rich Repeat
6
Nucleotide Binding Site
7
Toll/interleukin receptor
2
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شکل  - 1نمایی از برهمکنش بیمارگر وگیاه و فعال شدن مسیرهای متابولیسمی و
ژنهای دفاعی

اغلب پروتئینهای مقاومت که باعث مقاومت به ویروسها و سایر بیمارگرها
میشوند در گروههای خاصی از دستههای پروتئینی قرار می گیرند که دارای
دامنۀ  NBS-LRRهستند .ژنهای مقاومت دارای دومین  NBS-LRRدر تشخیص
بیمارگر و شروع بعدی پاسخهای دفاعی وارد عمل میشوند .دومن  NBSاز
موتیفهای  Kinase-3a ،Kinase-2 ،P-Loopو  )Gly-Leu-pro-Leu( GLPLتشکیل شده که
برای فعالیت هیدرولیز و اتصال  GTPیا  ATPبسیار حفاظت شدهاند ،در
حالیکه تصور میشود دومین انتهایی  LRR ،Cباعث ایجاد فعالیت تشخیصی
در امر مقاومت گیاه میشود (.)79
مطالعات انجام شده به وسیلۀ ادهیکاری و همکاران در سال  2117جهت
شناسایی ژنهای موثر در ایجاد مقاومت به بیماری سوختگی برگ گندم از
طریق روش  8cDNA-AFLPنشان داده است که در طول پاسخ مقاومت گیاه به
این بیماری عالوه بر مقاومت تک ژنی ،تظاهر تعداد زیادی از ژنها نیز
افزایش مییابد (.)11
تحقیقی در سال  1391توسط  Habibiو همکاران الگوی بیان پنج ژن مرتبط
با دفاع شامل  ،PR-1کیتیناز ،پراکسیداز PR-5 ،و پروتئینهای بازدارندۀ
آنزیم پروتئاز بررسی و سطح بیان این پنج ژن در هشت زمان (صفر تا شش
روز) بعد از آلودگی در رقم مقاوم ونگشوبای و رقم حساس فالت با
Amplified fragment length polymorphism
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استفاده از روش  RT-PCRنیمه کمی اندازهگیری شد .نتایج این تحقیق
نشان داد که بیان ژنهای مورد بررسی در اثر آلودگی با بیمارگرهای
گندم ،فوزاریوم ،بازدگی و زنگ نواری گندم در هر دو رقم حساس و مقاوم
تغییر پیدا میکند .بررسی روند تغییرات بیان این ژنها در طی دورۀ شش
روزه پس از آلودگی نشان دهندۀ افزایش سریعتر بیان آنها در رقم مقاوم
ونگشوبای نسبت به رقم فالت بود ( Esllahi .)78و همکاران در سال 1391
القا متمایز ژنها در دو رقم گندم چمران و مرودشت در پاسخ به بیمارگر
 M.graminicolaبه وسیلۀ آنالیز  cDNA-AFLPرا بررسی نمودند .بیان ژنها
در این بررسی در شش نقطۀ زمانی ( 72 ،48 ،24 ،12 ،1و  91ساعت) بعد
از تلقیح مورد مطالعه قرار گرفت .در این بررسی نشان داده شد بیان
هشت ژن مرتبط با بیماریزایی 12 ،تا  24ساعت بعد از تلقیح القا می
شوند ،و بیان سایر ژنها در دیگر زمانهای القا شونده است (.)81
در سال  2112تحقیقی جهت شناسایی ژنهای دفاعی در گیاه گندم در
برهمکنش با بیمارگر  ، M. graminicolaبا روش ( )cDNA AFLPدر ارقام
مقاوم فرونتانا و حساس سری  ،82توسط  Sedaghatfarو همکاران انجام شد.
الگوی قطعات مشتق شده از رونوشتها ( )TDFsدر رقم مقاوم مورد مطالعه،
فرونتانا ،با رقم حساس ،سری  ،82و کنترل های مربوطه ،مقایسه شد.
ساعت صفر تا  24روز بعد از
نمونهبرداریها در نه نقطۀ زمانی از
آلودگی صورت گرفت .رونوشتهایی از رقم مقاوم فرونتانا که بیان آنها
افزایش یافته بود ( 171عدد) ،جدا ،بازیابی ،همسانه-
بعد از تلقیح
سازی ،توالییابی سپس  BLASTشدند .در مجموع  47قطعه از  TDFsشباهت
پروتئینی قابل توجهی با پروتئینهای شناخته شده در مجموعۀ  NCBIنشان
دادند .سپس پروفایل بیانی نه ژن به وسیلۀ  Real Time- PCRبررسی شد.
این ژنها شامل دامنه  ،PCIپروتئین تیروزین کیناز ،ZF- HD 9تکرارهای
پروتئین کیناز شبه گیرنده غنی از لوسین ،دومین  ،WD40دومین کیناز
کاتالیزوری دیآسیلگلیسرول و ژرانیل ترانسفراز نوع  ATPase ،IIهای
مرتبط با طیف گستردهای از فعالیتهای سلولی و  FKBP prolylنوع پپتیدیل
سیس ترانس ایزومراز بودند .سپس عملکرد این ژنها در ارتباط با پاسخ
دفاعی در برابر بیمارگر بررسی شد (.)82
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