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چکيده
واژههای کلیدی

نور مهمترین منبع انرژی برای موجودات فتوسنتزی است .پروتئينهای گيرنده نور قادرند تا طول

گیرندههای نوری،

موجهای خاصی از نور را دریافت کرده و مسیير انتایال سیيلنال را ز یاز نماینیدVolvox carteri .

،Volvox carteri

جلبک سبز پرسلولی ساده با داشتن ویژگیهای منحصربهفرد خود ،بهعنوان مدل یوکاریوتی کمتیر

اشعه ،UV-B
RNA-Seq

تکامل یافته برای مطالعه تکامل و توسعه گيرندههای نوری بسيار مناسب اسیت .در پیژوه
اثر تاب

ااریر،

( UV-B (0.056 mw.cm-2بر بيان  13ژن گيرنده نوری با اسیتفاده از دادههیای RNA-Seq

مورد بررسی قرارگرفت .این گيرندهها برای نظارت بر نور و سازگاری فعاليتهیای فيزیولیوژیکی
جلبک با تغييرات محيطی مورد نياز هستند .بر اساس نتایج بدست زمده ،در شدت پایين اشعه ماوراء
بنف

 ،بيان ژنهای گيرنده نوری در سلولهای جنسی و يرجنسی ،در ماایسه با گروههای کنترل،

معنیدار نشد .با این اال ،ماایسه بيان این ژنها در این دو نوع سلول نشان داد کیه گيرنیدههیای
نوری  HKR1-4 ،ChR1-2 ،CRYp ،Photو ( VOP (VR1اللوی بيان وییژه نیوع سیلول را نمیای
میدهند .در االیکه بيان گيرندههای نوری  CRYd1-2 ،UVR8و  CRYaدر هیر دو نیوع سیلول
مشابه بود .به نظر میرسد که بهعلت تجمع الب رونوشت ژنهای هدف مسیير پاسیگلو بیه UV-B

در سلولهای يرجنسی ،ااتمال دارد که  UV-Bبهطور يرمستايم رونویسی ژن را در این موجود
تحت تاثير قراردادهباشد .اللوی پروفایل ترنسکریپتوم ميان این دو نوع سیلول کیه هیم در میورد
گيرندههای نوری و هم در بررسی ژنهای هدف مسير پاسیگلو بیه  UV-Bمشیاهده شیدم ماهيیت
متفاوت و تمایزیابی سلولی را در این جلبک نشان داد.
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اخطاری و همکاران

بررسی بیان ژنهای گیرنده نوری و....

آب شیرین ،فتواتوتروف و هاپلوئید با کلونیهتای بتزر

مقدمه

(تتا 1.5

در میان محرکهای مختلف ،نور از عوامل مهم محیطی استت کته

میلیمتر) ،دارای دوشکلی جنسی نر -ماده است که میتواند به دو

فیزیولوژی و رفتار یوکاریوتهای فتوسنتزی را تحتت تتا یر قترار

روش جنسی و غیرجنسی (رویشی) تکثیر شود و تنهتا از دو نتوع

UV-

سلول تشکیل شده است که در اندازه ،مورفولتوژی ،فیزیولتوژی و

میدهد .نور خورشید که به سطح زمین می رسد شامل اشعه

فعال فتوسنتزی ( 400-700نانومتر) و اشعه مادون قرمز (بتاتتر از

سلولهای جنسی به تعداد  12-16عدد ،فاقد تحرک هستتند و بتا

 700نانومتر) است .بته دنبتال استتفاده از آتینتدههتای زیستتی و

توانایی بالقوه تولیدمثل ،برای رشتد و تکثیتر کلتونیهتای جدیتد

یافته

تخصص یافتهاند .در مقابل ،سلولهای غیرجنسی به تعداد -4000

است و شدت بیشتری از  UV-Bوارد جو کره زمتین شتدهاستت.

 2000عدد ،بهصورت نهایی تمتایز یافتتهانتد و بتا از دستت دادن

 UV-Bدر سطح زمین باعث بی باتی اکوسیستمهای

توانایی تکثیر و تقسیم ،و با برخورداری از لکه چشمی بته همتراه

افزای
افزای

گازهای گلخانهای ،تیه اوزون در استراتوسفر کاه
تاب

طبیعی میشود .بنابراین ،در میان انواع مختلف اشعه ماوراء بتنف

گیرنتتده هتتای نتتوری بتترای پشتتتیبانی از اعمتتالی ماننتتد حرکتتت

 UV-B ،سالها است که توجه ویژه ای را به ختود جلتک کترده-

فتوتاکتیک تخصص یافتهاند و در نهایت دستخوش پیری و متر

است ) .(Kollias et al., 2011از آنجایی که نتور خورشتید بترای

می شوند .الگوی سازماندهی این دو نوع سلول به گونتهای استت

فتوسنتز مورد نیاز است ،شدت رو به افزای

اشعه متاوراء بتنف

که سلولهای غیترجنستی تتک تیتهای را در ستطح استفروئید و

حیات گیاهان را تهدید میکند و سوال چال

برانگیتز ایتن استت

پیرامون سلولهای جنسی تشکیل میدهند؛ همه سلولها در جسم

که در میان گیاهان غیرآوندی ،جلبکها چگونته بته  UV-Bپاستخ

کروی شفافی از ماتریکس خارج ستلولی غنتی از گلیکتوپتروتئین

میدهند .گروه تکنیایی  volvocineشامل دامنهای از جلبکهتا از

قرار میگیرند ) .(Kirk, 2005با توجه به مطالعتات قبلتی ،ایتن دو

گونههتای تتکستلولی ماننتد  Chlamydomonas reinhardtiiتتا

نوع سلول الگوهای متفتاوت بیتان ژن از کتال هتای عملکتردی

جنس پرسلولی  Volvoxاست .در میان اعضای این گروه تکنیایی

مختلتف را نشتان متیدهنتد ) .(Nematollahi et al., 2006انتواع

 C. reinhardtiiمدلی است که به خوبی مطالعه شتدهاستت و بته-

مختلف سلول ،باید بر اسا

نیازهایشان ،قادر به راه اندازی مسیر

عنوان خویشاوند تک سلولی و مرجعی برای گونههای پترستلولی

های سیگنالینگ نور متمایز باشند .اگر چه تنظیم پاسخهای نمتوی

Volvox

و سازشی به وسیله نور ،پدیتدهای استت کته بته فراوانتی مطالعته

در نظرگرفتته متیشتود ) .(Suzuki et al., 2003جلبتک

 carteriموجودی فتواتوتروف در طبیعتت استت کته در معتر

شدهاست و با وجتود ستالهتا تحقیتق گستترده در متورد استا

محیط پیچیده نوری از جمله  UV-Bقرار دارد .با توجه به این کته

مولکولی واکن های ناشی از  UV-Bدر قلمرو گیاهی ،درک ما از

در آب از شدت  UV-Bبه سرعت کاسته میشود ،بنتابراین انتظتار

ا رهای مستقیم  UV-Bبر بیان گیرندههای نتوری در جلبتک ستبز

می رود کته موجتودات زنتده آبتزی کمتتر از گیاهتان خشتکی در

پرسلولی  V. carteriدر سطح ژنوم ،بسیار محدود و ناچیز استت.

نور خورشید باشند .عمق نفوذ  UV-Bدر محیط آبی

 V. carteriمانند گیاهان عالی بترای نظتارت بتر محتیط نتوری و

به میزان ترکیبات محلول یا معلق جذب کننده  UV-Bبستگی دارد

تنظیم فرایندهای سلولی در پاسخ به تیییرات در شتدت ،جهتت و

بنابراین میتواند از حدود چند سانتیمتر تا چند متر از ستطح آب

کیفیت نور از شبکه پیچیده گیرندههای نوری استفاده متیکنتد کته

معر

تاب

شتیرین تیییتر کنتد ) .(Häder, 2000جلبتک ستبز پرستلولی

V.

در اکثر موارد در روش ویژه نوع سلول بیان میشوند .این گیرنده-

 carteriبا داشتن ویژگتیهتایی ماننتد چرخته زنتدگی کوتتاه 48

هتا شتامل هفتت فتورستوتور ردوپستین ماننتد (

ساعته ،تعداد نسبتا کم سلول و ژن ،و ژنوم متراکم ( )17.2 MBدر

،)VChR2, VcHKR1, VcHKR2, VcHKR3 and VcHKR4

مجموع مدل ایدهآلی برای مطالعه پاسخ به محرکهتای نتوری در

یتتتک فتورستتتوتور  ،)VcUVR8( UV-Bچهتتتار کریوتتتتوکروم

سطح رونوشتبرداری و سیستمهای زیستتی استت .ایتن جلبتک

( VcCRYa, VcCRYp, VcCRYd1و  )VcCRYd2و یتتتتک
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 280-315( Bنانومتر) ،اشعه  315-400( UV-Aنتانومتر) ،تتاب

پتانستیل نمتو تفتاوت دارنتد ).(Starr, 1969; Hallmann, 2011

اخطاری و همکاران

بررسی بیان ژنهای گیرنده نوری و....

ستطح

فتوتروپین ( )VcPhotمیباشند .گیرندههای نوری براستا

ساعت نورستفید فلورستنت ( 10000لتوکس) بتا میتانگین

~100

فعال فتوسنتزی نگهداری شدند .بته-

رونوشت ویژه نوع ستلول ،در سته گتروه طبقتهبنتدی متیشتوند:

 μmol photons m-2s-1تاب

گیرندههای نوری غیرجنسی ،گیرندههای نوری جنسی و گیرنتده-

علت مرحله نسبتا ساده نمو رویشی ،کشت جلبک در این مرحلته

های نوری عمومی یا غیر اختصاصی که در هر دو نوع سلول بیتان

نموی انجام شد.

میشوند .بررسیها نشان دادهاست که الگتوی رونوشتت بترداری
بتته نتتتور محیطتتتی ،تیییتتتر کنتتد

;(Kianianmomeni, 2014

) .Kianianmomeni and Hallmann, 2015مطالعتات پیشتین بتا
هدف بررسی گیرندههای نتوری در  V. carteriدر محتدوده نتور
فعال فتوسنتزی و اشعه مادون قرمز و با استفاده از روش پیسی -
آر ریتتلتتتایم تمرکتتز یافتتتهبتتود

;(Babinger et al., 2006

غیرجنسی 3 ،ساعت قبل از آغاز تقسیمات شکافتگی (کلیواژ)
جداسازی شدند .برای بهدست آوردن سلولهای جنسی،
اسفروئیدها در دستگاه ()B. Braun, Melsungen, Germany
 Dounce homogenizer 50 μmشکسته شد .سوسوانسیون سلولی
به ترتیک از فیلترهای  100 μmو  40 μmعبور دادهشد .در مرحله
بعد برای جداسازی سلولهای جنسی از سانتریفیوژ به مدت 5

Nematollahi et al., 2006; Kianianmomeni et al., 2009,
2014, Kianianmomeni, 2012, 2015; Kianianmomeni and
).Hallmann, 2013

) (v/vدرصد استفاده شد .سلولهای غیرجنسی منفردی که بعد از

این درحالیاست که توسعه و تکوین مسیرهای سیگنالینگ نتوری

این فرایند باقی میمانند بهوسیله فیلتراسیون با فیلتر  10 μmاز

ویژه نوع سلول ،تنها به نور مرئی محدود نمیشود بلکه نتورهتای
نامرئی فرابنف

و فراقرمز نیز در این پدیده مو ر هستند .گیرنتده-

دقیقه در  360 gدر (7 Percoll )Sigma Aldrich, St. Louis, Mo

سلولهای جنسی جدا شد .در مرحله بعد سلولهای جنسی باقی-
مانده بر روی فیلتر سه مرتبه با  1000 mlمحیط کشت

Volvox

های نوری و اجزای موجود در مسیر ستیگنالینگ نتور ،بتهعنتوان

شسته شد و جهت آمادهسازی  RNAسلول جنسی مورد استفاده

(Kianianmomeni

قرارگرفت .برای بهدست آوردن سلولهای غیرجنسی ،اسفروئیدها

) .2014; Kianianmomeni and Hallmann 2016بنتتابراین،

در دستگاه  Dounce homogenizer 50 μmشکسته شد.

ابزارهای بالقوه اپتوژنتیتک ،مطترح متیباشتند
بررسی و شناخت هر چه بیشتر واحدهای حسا

بته نتور ،منتاب

تولید ابزار اپتوژنتیک را گستترش متیدهتد .در ایتن پتژوه
استفاده از تجزیهوتحلیل ترنسکریوتوم جام بهوسیله روش

بتا

RNA-

سوسوانسیون سلولی به دست آمده با محیط کشت رقیق شد و در
دمای اتاق نگهداری شد .در این مدت سلولهای جنسی و قطعات
بزرگتر اسفروئیدها که محتوی سلول های جنسی ته نشین شده-

 UV-Bبا دوز پایین بر بیان گیرندههتای

بودند ،به وسیله سانتریفیوژرسوب کرد .پلیت سلول غیرجنسی به

نوری و برخی از ژنهای هدف مسیر پاسخگو بته  ،UV-Bدر هتر

منظور آمادهسازی  RNAسلولهای غیرجنسی جدا شد

یک از سلولهای جنسی و غیرجنسی تفکیک شده متورد بررستی

).(Nematollahi, Kianianmomeni and Hallmann, 2006

 seqا رهای مستقیم تاب

قرارگرفت و همچنین پروفایل ترنسکریوتوم این دو نوع سلول ،در
چرخه زندگی رویشی جلبک سبز پترستلولی  V. carteriمقایسته

اعمال تیمارهای نوری بر سلول های تفکی
اشعه ماوراء بنف

شتده پرتتودهی

( Bبه مدت یک ستاعت) بتا استتفاده از تمتپ

گردید.

های کم باند  )Philips TL40W/12RS( UV-Bو بتا شتدت نتور

مواد و روشها

 0.056 mw/cm-2انجام شد .با توجته بته اینکته تمتپ  UV-Bبته
میزان  0.8 μmol m sبا نور ستفید همتراه استت ،بترای خنثتی
-1

کشت

للکت

جلبتک

Volvox carteri f.nagariensis female

 strain Eve 10تیپ وحشی از دانشگاه بیله فلد ،آلمتان بتهدستت
آمد .کشتها در محیط کشتت استتاندارد ولتووکس

(Provasoli,

-2

کردن تا یر نور سفید ،به همین میزان ،نتور ستفید بته متدت یتک
ساعت بهعنوان کنترل اعمال شد.

) 1959در دمای  28درجه سانتیگراد ،چرخه  8ساعت تاریکی16 /
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(ترنسکریوتوم) هر نوع سلول میتواند بهصورت متفاوتی در پاسخ

لداسازی سلولهای لنسی و غیرلنسی سلولهای جنسی و

اخطاری و همکاران

بررسی بیان ژنهای گیرنده نوری و....

استخراج  RNAکل برای توالییابی با توان باال در هتر یتک از

) (v2.0.1با پارامترهای پی

سلولهای جنسی و غیرجنسی  ،سه تکرار زیستتی بته ازای گتروه

بین گروههای کنترل و تیمار در هتر یتک از ستلولهتای تفکیتک

های تیمار و کنترل در نظر گرفته شد (در مجموع  12نمونه) برای

شده ،بتا استتفاده از نترم افتزار

استتتخراج  RNAاز روش ( TRIzol Reagent

Sigma-Aldrich,

 (St. Louis, MOمطابق دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شتد.
تفکی تک شتتده بتتا استتتفاده از ژل آگتتارز الکتروفتتورز  1درصتتد و
استتتتوکتروفوتومتر

UV/Visible

pro

2100

Ultrospec

)spectrophotometer (GE Healthcare, Uppsala, Sweden

بررسی شد.
آمادهسازی کتابخانه و توالییابی نستل بدتد  RNAکتل از 12
نمونه برای آمادهسازی و تتوالییتابی کتابخانته  PolyAمبتنتی بتر
ایلومینا به ) GATC Biotech (Konstanz, Germanyارستال شتد.
بهطور خالصه 1 ،میکروگرم  RNAکل برای هر نمونه در معتر
انتخاب پلی  Aقرار گرفت mRNA .های واجد دم پلی  ،Aقطعته-

فر

)(Trapnell et al., Cuffdiff (v2

) 2012بهطور جداگانه بررسی شد.
بررسی توالی ها و انوتیشن فایلهای انوتیشن از پلتفرم فیتتوزوم
نسخه12بهدست آمد .انوتیشن عملکردی گیرندههتای نتوری بته-
وسیله ترمهای ریشهشناستی ژن بتا استتفاده از برنامته تحتت وب
 Blast2GOتجزیتته و تحلیتتل شتتد ) (Conesa et al., 2005و
گیرندههای نتوری در سته گتروه مولفته ستلولی ( ،)CCعملکترد
مولکولی ( )MFو فرایند بیولوژیکی ( )BPطبقتهبنتدی شتدند .بتا
توجتته بتته اینکتته در کتتل در  V. carteriطبقتته بنتتدی  RNAو
ترنسکریوتوم انوتیشن ضعیفی دارد ،برای تجزیته و تحلیتل غنتی-
سازی مسیر ،با استفاده از سایت
(Lopez et al.,

2011) Algal Functional Annotation
ترنسکریوتهای  V. carteriبه  IDترنسکریوتهتای گونته

مرجت

قطعتته شتتدند .ستتوس cDNAهتتای دو رشتتتهای در دو مرحلتته بتتا

 C. reinhardtiiتبتتدیل شتتدند ،کتته نزدیکتتترین خویشتتاوند تتتک

استتتفاده از آغازگرهتتای تصتتادفی ستتنتز شتتد و بعتتد از آن ،بتته

سلولی جلبک مذکور است .مراحل کار به شرح زیر استت :بترای

آداپتورهای توالی یابی ایلومینا متصل شدند .اجراهای توالی یابی با
پلتفرم  Illumina HiSeq-2500انجام شتده و ختوان هتای تتک-

بتتهدستتت آوردن همولتتو هتتای گیرنتتدههتتای نتتوری در

C.

 ،reinhardtiiجستتتوجتتوی  Blastxدر برابتتر پایگتتاه داده غیتتر-

انتهایی به طول  51نوکلئوتید تولید شد .دادههای  RNA-seqمورد

تکراری  NCBIبا  10-8 Evalueانجام شد .سوس ترنسکریوتهای

استفاده در این تحقیق در آرشتیو  SRAستایت  NCBIبتا شتماره

بتتهدستتت آمتتده از جستتتوجتتوی  Blastxدر ستتایت

Algal

دسترسی  GSE124346بت شدهاست.

 Functional Annotationبه IDهای  C. reinhardtiiتبدیل شدند.

تجزیه و تحلیل ترنستکریپتوم کنتترل کیفیتت و پتی پتردازش

تجزیهوتحلیل غنیسازی مسیر با استفاده از پایگاه دادههتای مستیر

Trimmomatics

همچتتون  Panther ،MetaCyc ،KEGGو  Reactomeانجتتام شتتد.

) (Bolger et al., 2014) (v0.32انجتتام شتتد .بتتهطتتور خالصتته،

ژنهای گیرندههای نوری به شناساگرهای مورد نظر تبدیل شتدند؛

آلودگی آداپتوری بررسی و حذف شد ،خوان هتایی بتا بتازهتای

شناساگرها به مسیرهای غنی شتده بتا ستطوح بتاتتر ارجتاع داده

ناشناخته یا کم کیفیت حذف شد (نمره کیفیت < .)Q25عالوه بتر

شدند .با این حال تنها به مسیرهای پایگاه داده  KEGGبا

این ،خوان هایی با میانگین نمره کیفیت زیر  25یا با طتول کمتتر

 <0.05اشاره میشود.

خوان هتا بتا استتفاده از نترم افتزار  FastQCو

از  25فیلتر شد .خوان های  12نمونه بر روی ژنتوم رفترنس
)(v2

p-value

V.

مقایسه بیان ژن بررسی و مقایسه بیان گیرندههتای نتوری و ژن-

 carteriموجتتتتتتتتود در ستتتتتتتتایت فیتتتتتتتتتوزوم

های هدف مسیر پاسخگو به  UV-Bدر بتین گتروههتای تیمتار و

( (Goodstein et al., 2011) )https://phytozome.jgi.doe.govبتا

کنترل در سلولهای جنسی و غیرجنسی تفکیک شده و در مقایسه

استتتفاده از نتترم افتتزار ) (Kim et al., 2013) TopHat2 (v2و

پروفایل ترنسکریوتوم میان این دو نوع سلول به دلیل عدم انوتیشن

پارامترهتتای پ تی

فتتر

مکتتان ی تابی شتتدند .ستتوس ،استتمبلی

رونوشتها برای هر نمونته بتا استتفاده از نترم افتزار
128

مناسک ژن های  ،V. carteriبررسی همزمان تمتام ژن هتا ممکتن

Cufflinks
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کمیت و کیفیت  RNAاستخراج شده در هتر یتک از ستلولهتای

انجام شد .بیتان ژن مقایستهای

اخطاری و همکاران

بررسی بیان ژنهای گیرنده نوری و....

نبود و بنابراین بررسی صرفا روی ژنهای مربوط به گیرنتده هتای

معنیدار نبود .بر اسا

نوری معطوف شد .برای این کار ابتتدا تتوالیهتای گیرنتده هتای

نوع سلول ،گیرنده های نوری

نوری که در موجوداتی ماننتد  Arabidopsisو

مقایسه پروفایل ترنسکریوتوم میان ایتن دو
HKR1-4 ،ChR1-2 ،CRYp ،Phot

آنهتا

گیرندههای نتوری  CRYd1-2 ،UVR8و  CRYaدر هتر دو نتوع

در  ،V. carteriاز  Blastبا موجودات زنده مذکور استتفاده شتد و

سلول حضور دارند .با توجه به اینکه بر استا

 q-valueهتی ژن

ژن مربوطه (که با نام فیتتوزومی در ژنتوم و ترنستکریوتوم مرجت

معنیداری در گیرندههای نوری مشاهده نشد ،بنابراین گیرندههتای

شناسایی شده بود کاندید گردید و برای شناسایی اورتولتو

نامگذاری شده بود) از بقیه ژن ها جدا شد .با توجه به عدم وجود

نوری را بر اسا

هر گونته گتزارش در متورد بیتان ژن بته واستطه نتور  UV-Bدر

ژن دیگری با  p-value <0.05مشاهده نشد که نشان میدهتد ایتن

مشتتاهدات موجتتود در

 p-valueهم نداشتند.

 ،Volvoxژنهتتای کاندیتتد بتتر استتا

 Arabidopsisانتختتاب شتتدند .در مطالعتته بتتر روی

Arabidopsis

) (Brown et al., 2005; Favory et al., 2009ژنهای هدف مسیر
پاسخگو به  UV-Bبررسی شدند .ابتدا نمودار ستونی بیان ژنهتای
گیرندههای نوری و همچنین ژنهای هدف مسیر پاسخگو

به UV-

 Bبا استتفاده از بستته  cummeRbundنترم افتزار  Rترستیم شتد.
سوس بیان ژنهای مورد نظر ،در میان گروههای تیمار با کنتترل در
سلولهای جنسی ،غیرجنسی و سوس پروفایل ترنسکریوتوم میتان
این دو نوع سلول مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل فیلوژنتی

با استفاده از توالی پروتئینتی تعتدادی

از گیرنتتدههتتای نتتوری در ( V. carteriبتتهعنتتوان جستتتار)،
جستوجتوی  BLASTPبتا  10-5 Evalueدر پایگتاه داده

NCBI

برای شناسایی همولو های این گیرنده نوری در سایر موجتودات
صورت گرفت .سوس تجزیه و تحلیل فیلوژنی بر اسا

همردیفی

توالیهای آمینواسید با استفاده از  MUSCLEانجام گرفت
) .et al., 2008درختتت فیلتتوژنی بتتا روش
 Likelihoodو بر استا

(Edgar

)Maximum (ML

متدل  Poissonبتا استتفاده از نترمافتزار

 MEGA6و با بوت استرپ  500ترسیم شد.

 q-valueمورد بررسی دقیقتر قرار دادیتم .هتی

ژنها هی گونه تفاوت بیانی حتی بر اسا
بررسی ژنهای هدف مسیر پاسخگو به
بر اسا

UV-B

نتایج نمتودار ستتونی از میتان هفتتاد ژن کاندیتد مستیر

پاسخگو به  ،UV-Bسی ژن در این بررسی انتختاب شتد .بتا ایتن
حال ،تنها تعداد بسیار محدودی از آنها تحتت تیمتار  UV-Bبیتان
معنی دار را نشان دادند  .بیان این سی ژن در ستلولهتای جنستی
میان گروههای تیمار و کنترل ،معنیدار نبتود .در تجزیته و تحلیتل
تفاوت بیان ژن در سلولهای غیرجنسی گروههای تیمار و کنتترل،
بیان تعدادی از ژنهای هدف معنیدار بتود .در ستلول غیرجنستی
بیتتان ژن ( Vocar20009593m.gنتتام فیتتتوزومی) معتتادل

ABC

 transporter family proteinو بیان ژن  Vocar20005834m.gکه
انوتیشنی برای این لوکو

وجود ندارد و تحت عنتوان

Express

 proteinاز آن یاد میشود ،تحت تیمار  UV-Bالقا شد .در مقایسه
پروفایل ترنسکریوتوم میان سلولهای جنسی با غیرجنسی نیز بیتان
برخی از ژنهای هدف ،معنیدار بود .مقایسه بیان میان این دو نوع
سلول نشان داد که بیتان ژن  Vocar20010325m.gمعتادل

Early

) light-induced protein (ELIP1در ستتلول جنستتی نستتبت بتته
غیرجنستتی بیشتتتر بتتود .بیتتان ژن  Vocar20015241m.gمعتتادل
 Protein kinase domainدر سلول غیرجنستی نستبت بته ستلول
جنسی بیشتر بود .ژن  Vocar20010454m.gمعادل

نتایج و بحث

 oxidase assembly proteinیا

Cytochrome

Photosystem II reaction centre

 (PsbX) X proteinبیان به شدت بتاتیی را در ستلول غیرجنستی
بررسی بیان گیرندههای نوری

نشان داد در حالیکه در سلول جنسی القا نشتد .ایتن ژنهتا هتی

در تجزیتته و تحلیتتل تفتتاوت بیتتان ژن در ستتلولهتتای جنستتی و

گونه تفاوت بیانی حتی بر اسا

 p-valueنیز نداشتند.

غیرجنسی میان گروههای تیمار با کنترل ،بیان گیرنتدههتای نتوری
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Chlamydomonas

و ) Vop (VR1بیان ویژه نوع سلول را نشتان دادنتد .در حتالیکته

اخطاری و همکاران

بررسی بیان ژنهای گیرنده نوری و....

مولفه سلولی نشان داد که محصوتت این ژنهتا در غشتا ،ستلول،
فضای غشایی ،اندامک و فضای اندامکی بهطتور معنتیداری غنتی
بودهاند (شکل  -1ج) .در ریشهشناسی عملکرد مولکولی ،فعالیت-

الف

هتتای کاتتتالیزوری ،انتقتتال و حمتتل و نقتتل ،اتصتتال و ورا رستتانی
مولکتتولی غن تی بتتودهانتتد (شتتکل  -1ب) .در فراینتتد بیولتتوژیکی
به محرک ،مکانیابی ،فرایند ستلولی و ستیگنالینگ غنتی بتودهانتد
(شکل  -1الف).
تجزیهوتحلیل غنی سازی مسیر در گیرندههای نوری
پس از تجزیهوتحلیل ریشهشناسی گیرنتدههتای نتوری ،تجزیته و

ب

تحلیل غنیسازی مسیر برای شناسایی مسیرهتای  KEGGکته بته-
طور معنیداری با گیرندههای نوری غنی شدهبودند ،انجام شد .بته
دلیل انوتیشن ضعیف ژنوم  ،V. carteriانوتیشتن ،C. reinhardtii
نزدیکترین خویشاوند تکسلولی  ،V. carteriمورد استفاده قرار-
گرفت .تجزیهوتحلیل غنیسازی مسیر بترای گیرنتدههتای نتوری
انجام شد و غنیسازی با استفاده از مستیر  KEGGگتزارش شتد.
ژنهای گیرندههای نوری به  21مسیر  KEGGاختصتا

یافتنتد.

 12مسیر ،یعنی تثبیت کربن در موجودات فتوستنتزی ،ستوخت و

ج

ساز پیرووات ،گلیکولیز/گلوکونئوژنز ،ریتتم شتبانهروزی ،بیوستنتز
آلکالوئیتتدهتتای مشتتتق شتتده از ترپنوئیتتد و پلتتیکتیتتد ،بیوستتنتز
آلکالوئیتتدهای مشتتتق شتتده از مستتیر شتتیکیمات ،بیوستتنتز فنیتتل
پروپانوئیدها ،بیوسنتز آلکالوئیدهای مشتق شده از امیتین ،تیزین و

ریشه شناسی

نیکوتینیک اسید ،بیوسنتز آلکالوئیدهای مشتق شده از هیستتیدین و

ژن .طبقه بندی ریشه شناسی ژن برای سه دسته عملکردی مهم ،یعنی فرایند

پورین ،بیوسنتز ترپنوئیدها و استروئیدهتا ،بیوستنتز هورمتونهتای

شکل  -1تجزیهوتحلیل عملکردی گیرندههای نوری بر اسا

بیولوژیکی (الف) ،عملکرد مولکولی (ب) و مولفه سلولی (ج) ارائه شدهاست.
Figure 1. Functional analysis of photoreceptors based on
Gene Ontology (GO). GO category was presented for three
major functional categories, namely Biological process,
Molecular function and Cellular component.

گیاهی و سوختوساز پورین بتهترتیتک بته طتور معنتیداری

(p-

 )value <0.05تحت تا یر گیرندههای نوری قرارگرفتهاند.
درخ

فیلوژنتیکی تددادی از گیرندههای نوری در

V. carteri

درخت فیلوژنتیکی تعدادی از گیرندههای نوری با سایر پتروتئین-
تجزیهوتحلیل ریشهشناسی ژن گیرندههای نوری
تجزیهوتحلیل غنیسازی عملکردی ژن انتولوژی برای گیرندههای
نوری با استفاده از برنامه  Blast2GOانجتام شتد .نتیجته انوتیشتن
ریشهشناسی گیرندههای نوری به شرح زیر استت :ریشته شناستی
130

های همتای خود در سایر جلبتکهتا و گیاهتان موجتود در بانتک
اطالعتاتی  NCBIبته روش ) Maximum Likelihood (MLو بته
کمک نرم افزار  MEGA 6ترسیم شد .این گیرنتدههتا عبارتنتد از:
.CRYd2 ،UVR8 ،CRYa
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گیرندههای نوری عمدتا در فرایند متابولیکی ،تنظیم زیستی ،پاستخ

اخطاری و همکاران

....بررسی بیان ژنهای گیرنده نوری و

XP 022889708.1 (6-4)DNA photolyase Olea europaea var. sylvestris

ultraviolet-B receptor UVR8 Ricinus communis

XP 011072252.1 (6-4)DNA photolyase Sesamum indicum

ultraviolet-B receptor UVR8 isoform X1 Hevea brasiliensis

PHU23380.1 (6-4)DNA photolyase Capsicum chinense

ultraviolet-B receptor UVR8 Jatropha curcas

XP 023729436.1 (6-4)DNA photolyase Lactuca sativa

ultraviolet-B receptor UVR8 isoform X1 Carica papaya

XP 021984329.1 (6-4)DNA photolyase Helianthus annuus

ultraviolet-B receptor UVR8 isoform X2 Carica papaya

PWA57607.1 DNA photolyase family protein Artemisia annua

hypothetical protein CISIN-1g013084mg Citrus sinensis

XP 023513715.1 (6-4)DNA photolyase Cucurbita pepo subsp. pepo

ultraviolet-B receptor UVR8 Juglans regia

XP 014515872.1 (6-4)DNA photolyase isoform X1 Vigna radiata var. radiata

ultraviolet-B receptor UVR8 isoform X2 Quercus suber

KHN47785.1 (6-4)DNA photolyase Glycine soja

hypothetical protein CDL15 Pgr017417 Punica granatum

XP 020227239.1 (6-4)DNA photolyase Cajanus cajan

hypothetical protein CRG98 013479 Punica granatum

KYP54012.1 Cryptochrome-1 Cajanus cajan

ultraviolet-B receptor UVR8 Populus euphratica
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XP 006406944.1 (6-4)DNA photolyase Eutrema salsugineum

ultraviolet-B receptor UVR8-like isoform X4 Durio zibethinus

XP 013682818.1 (6-4)DNA photolyase Brassica napus

ultraviolet-B receptor UVR8 Momordica charantia

XP 006299359.1 (6-4)DNA photolyase Capsella rubella

ultraviolet-B receptor UVR8 Cajanus cajan

OMO54266.1 Cytochrome c oxidase subunit Vb Corchorus capsularis
EOY26563.1 DNA photolyase family protein isoform 3 Theobroma cacao

ultraviolet-B receptor UVR8-like Lupinus angustifolius

XP 021656284.1 (6-4)DNA photolyase Hevea brasiliensis

ultraviolet-B receptor UVR8 Nelumbo nucifera

XP 021609295.1 (6-4)DNA photolyase isoform X2 Manihot esculenta

ultraviolet-B receptor UVR8-like Chenopodium quinoa

XP 021609295.1 (6-4)DNA photolyase isoform X2 Manihot esculenta(2)

ultraviolet-B receptor UVR8 Amborella trichopoda

XP 010249985.1 PREDICTED: (6-4)DNA photolyase Nelumbo nucifera

predicted protein Hordeum vulgare subsp. vulgare

XP 020685617.1 (6-4)DNA photolyase isoform X1 Dendrobium catenatum

ultraviolet-B receptor UVR8-like Aegilops tauschii subsp. tauschii

XP 024361046.1 (6-4)DNA photolyase-like isoform X1 Physcomitrella patens

hypothetical protein MARPO-0023s0125 Marchantia polymorpha

XP 024361048.1 (6-4)DNA photolyase-like isoform X2 Physcomitrella patens

ultraviolet-B receptor UVR8-like Physcomitrella patens

GAQ91785.1 photolyase/cryptochrome Klebsormidium nitens

ultraviolet-B receptor UVR8-like isoform X1 Physcomitrella patens

XP 005646798.1 UVR3 AtUVR3-like 6-4 DNA photolyase protein Coccomyxa subellipsoidea C-169

UVB-resistance 8 Coccomyxa subellipsoidea C-169

PSC67921.1 cryptochrome-1-like isoform X1 Micractinium conductrix

hypothetical protein CHLNCDRAFT-134694 Chlorella variabilis

PRW58875.1 UVR3 3-like 6-4 DNA photolyase Chlorella sorokiniana

ultraviolet-B receptor UVR8 Micractinium conductrix

XP 005843478.1 hypothetical protein CHLNCDRAFT 7260 partial Chlorella variabilis

UVR8 Volvox carteri

GBF99879.1 DNA photolyase Raphidocelis subcapitata

E3 ubiquitin-protein ligase Tetrabaena socialis

AAX56342.1 6-4 photolyase Dunaliella salina

UV-B photoreceptor Chlamydomonas reinhardtii

XP 001698054.1 cryptochrome photoreceptor Chlamydomonas reinhardtii
gi|302828718|ref|XP 002945926.1| DNA photolyase Volvox carteri f. nagariensis
PNH10276.1 (6-4)DNA photolyase Tetrabaena socialis
KXZ45826.1 hypothetical protein GPECTOR 50g620 Gonium pectorale

KXZ47650.1 hypothetical protein GPECTOR 34g809 Gonium pectorale

XP 022085334.1 cryptochrome-2-like isoform X2 Acanthaster planci

PNH09255.1 hypothetical protein TSOC 004141 Tetrabaena socialis

XP 021373705.1 cryptochrome-1-like Mizuhopecten yessoensis

ABZ90900.1 channelrhodopsin-1 Volvox carteri f. nagariensis

XP 013420209.1 cryptochrome-1 isoform X1 Lingula anatina

AAL08946.1 channelopsin-1 precursor Chlamydomonas reinhardtii

XP 007244778.2 cryptochrome-1-like Astyanax mexicanus

AEY68812.1 channelrhodopsin-1 PsChR1 partial Pleodorina starrii
AER58219.1 channelopsin 1 Haematococcus lacustris
AGF84748.1 channelopsin 1 partial Dunaliella salina

XP 002955404.1 cryptochrome Volvox carteri f. nagariensis
XP 001690052.1 cryptochrome DASH2 partial Chlamydomonas reinhardtii
XP 013897973.1 deoxyribodipyrimidine photo-lyase Monoraphidium neglectum
XP 002670704.1 predicted protein Naegleria gruberi strain NEG-M
KXX79641.1 putative cryptochrome DASH mitochondrial Madurella mycetomatis
WP 075881563.1 DASH family cryptochrome Halomonas sp. Marseille-P2426
WP 089249894.1 deoxyribodipyrimidine photo-lyase Asanoa hainanensis
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شکل  -2درخت فیلوژنتیکی گیرندههای نوری  CRYd2 ،UVR8 ،CRYaو  ChR1به روش ) Maximum Likelihood (MLو به کمک نرم افزار  MEGA 6ترسیم
شد .اعداد روی هر گره نشان دهنده ضریک  Bootstrappingمیباشد .ضریک  Bootstrapبر پایه  500تکرار انجام شد.
Figure 2. Phylogenetic tree of the CRYa, UVR8, CRYd2, and ChR1 photoreceptors was generated using the Maximum
Likelihood (ML) method by MEGA 6 software. The bootstrap values are at the nodes. The Bootstrap coefficient was
performed based on 500 replications.

ضریک  Bootstrapبر پایه  500تکترار انجتام شتد (شتکل  .)2ژن
 CRYaبیشتتترین شتتباهت ژنتیکتتی را بتتا ژن فتولیتتاز در جلبتتک
 Tetrabaenaو ژن  hypotheticalدر  Goniumنشان داد .هر چنتد
که ژنهای گفته شده به همتراه ژن گیرنتده نتوری کریوتتوکروم از
یک جد مشترک منشأ گرفتهاند .بر این اسا

تصور بر ایتن استت

که ژن  CRYaدر دو جلبتک  Volvoxو  Chlamydomonasمستیر
تکامل هماهنگی را طی کردهاند .جالکتوجه است که مسیر تکامل
ژن فتولیاز در جلبتکهتای  Volvox ،Tetrabaena ،Dunaliellaو
 Raphidocelisنیز با ژن  CRYaبهصورت هماهنگ انجام گرفتته-
است (شکل  .)CRYa ،2ژن  UVR8شتباهت ژنتیکتی بتاتیی بته
ژنهتتتتتتای ubiquitin

 E3در  Tetrabaenaو ژن

UV-B

 photoreceptorدر  Chlamydomonasنشان داد .همچنین از نظتر
تکامل ژن  UVR8با دو ژن گفته شده ،با اطمینان بات (

bootstrap

 )value= 99%یتتک منشتتا تکتتاملی نشتتان متتیدهنتتد (شتتکل ،2
 .)UVR8ژن  CRYd2بتتتا  bootstrap value= 100%بتتتا ژن
 Cryptochrome DASH2در  Chlamydomonasکالستتتر شتتد.
هماهنتتگ بتتا دیگتتر ژنهتتای  ،CRYژن  CRYd2نیتتز بتتا ژن
 Photolyaseدر جلبک  Monoraphidiumمسیر تکاملی هماهنگی
را نشان داد .در واق با اطمینان نسبتاً بات میتوان گفت که ژنهای
 CRYd2و  Photolyaseدر جلبتتتتتتتتتکهتتتتتتتتتای ،Volvox
 Chlamydomonasو  Monoraphidiumاز یک جد مشترک منشتأ
گرفتهاند (شتکل  .)CRYd2 ،2ژن  ChR1ایتن ژن شتباهت نستبتا
بتتتتاتیی بتتتتا دو ژن  hypothetical proteinدر  Tetrabaenaو
 Goniumنشان داد و از نظر تکاملی با این دو ژن هم منشأ استت.
البته ،ژن  ChR1از نظر تکامل بیشترین تفاوت را بتا ژن  ChR1در
دو جلبک  Hematococcusو  Dunaliellaنشان داد .عالوه بر این،
با توجه به اینکه ژن  ChR1در جلبتکهتای  Chlamydomonasو
 Plodorinaشباهت بسیار باتیی با یکدیگر نشان میدهند ،به نظتر
132

انجام شدهاست (شکل .)ChR1 ،2
پژوه

حاضر با هدف بررسی پروفایل بیان ژنهای گیرنتدههتای

نوری و ژنهای هدف مسیر پاسخگو بته  UV-Bدر جلبتک ستبز
پرسلولی  V. carteriدر طول چرخه زنتدگی رویشتی ،در ستلول-
های تفکیک شده جنسی و غیرجنسی تحتت یتک ستاعت تتاب
ماوراء بنف
اسا

با شتدت پتایین ( ،)0.056 mw.cm-2انجتام شتد .بتر

نتایج این بررسی ،گیرندههای نوری در سلولهای جنسی و

غیرجنسی در مقایسه با گروههای کنترل مربوط به آنها ،بیان معنی-
داری را نشان ندادند .سطح رونوشتبرداری گیرندههای نوری در
پاسخ به محرکهای متفاوت ،تیییر میکند و هتدف هتر پتروتئین
گیرنده نور ،جذب فوتونها و تولید مستقیم یا غیرمستقیم یک ا تر
زیستی است .گیرندههتای نتوری پتروتئینهتای درون غشتایی یتا
محلول سیتوپالسمی هستند که برای هماهنگ کتردن بیتان تعتداد
قابلتوجهی از ژنها در طول فتومورفوژنز در گیاهان نمو یافتهانتد
) (Kami et al., 2010تا به امروز مطالعه بر روی بیان گیرندههتای
نوری در  V. carteriدر طیف نوری فعال از نظر فتوسنتزی انجتام
شدهاست و نتایج به دست آمده نشان داد که نتور آبتی بتر تجمت
رونوشتها در سلولهای غیرجنسی مو ر است در حالی کته نتور
قرمز منجر به تراکم بیشتر رونوشتها در سلول جنسی شدهاستت
) .(Kianianmomeni, 2014با این حال توسعه و تکوین مسیرهای
سیگنالینگ نوری ویژه نوع سلول به نور مرئی محدود نمتیشتود.
گیرنتتدههتتای نتتوری مختلتتف درون لکتته چشتتمی جلبتتکهتتای
 volvocineمستقر شده اند لکه چشتمی و ستاختارهتای مربوطته
) (Foster and Smyth, 1980به عنوان اندامکهای حسی عمتومی
عمل میکنند تا رفتار نوری مناسک و ستایر پاستخهتای نمتوی و
سازشی بالقوه را تعدیل کنند .بنابراین دستگاه لکته چشتمی بترای
نظارت دقیق نور و پاسخ حرکتی وابسته به نور برای بهینتهستازی
فعالیتهای فتوسنتزی یا اجتناب از آسیکهتای نتوری متورد نیتاز
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است .در  Volvoxلکه چشمی مختص سلولهای غیرجنسی است

کلی پروتئین  UVR8نشتدهاستت ()Kaiserli and Jenkins, 2007

که اغلک ژنهای گیرندههای نوری در آن بیان متیشتوند .همتان-

بلکه باعث مونومریزاسیون و تجم هستهای  UVR8در ستلولهتا

سطح رونوشت ویژه

میشود تا مسیر سیگنالینگ  UV-Bرا فعال کند UVR8 .فعال شده

نوع سلول ،در سه گروه طبقهبندی میشتوند :گیرنتدههتای نتوری

بهوسیله نور ،میتواند ستیگنال  UV-Bرا از طریتق مکانیستمهتای

غیرجنسی  ،گیرندههای نوری جنسی و گیرندههای نوری عمتومی

چندگانه برای تنظیم رونویسی و رشد گیاهان انتقال دهتد

طورکه اشاره شد گیرندههای نوری بر اسا

;(Kianianmomeni, 2014

) .et al., 2018بیان بافتی یا تنظیم شده از نظر تکوینی گیرندههتای

) .Kianianmomeni and Hallmann, 2015مقایستته پروفایتتل

نتتوری و/یتتا ترکیبتتات ستتیگنالینگ همتتراه ،تیییراتتتی را در ستتطح

ترنسکریوتوم بین این دو نوع سلول نشان داد که گیرندههای نوری

رونوشت ژنهای هدف در روش ویژه نوع سلول آغاز مینماید و

 HKR1-4 ،ChR1-2 ،CRYp ،Photو ( VOP (VR1الگتوی بیتان

به این ترتیک ،با همکاری یکدیگر سبک ایجاد پاسخ اختصاصی به

ویژه نوع سلول را نشان میدهند؛ درحالیکته گیرنتدههتای نتوری

سیگنال ،در انواع مختلف ستلول متیشتوند

 CRYd1-2 ،UVR8و  CRYaدر هر دو نوع سلول حضور دارنتد.

) .2008; Schaefer et al., 2014قرار گترفتن در معتر

گیرندههای نوری  HKR1-4 ،ChR1-2 ،Photدر سلول غیرجنستی

پتتایین غیتترآستتیکرستتان  UV-Bا تترهتتای تنظیمتتی فراوانتتی بتتر

مطالعتات

مورفولوژی ،نمتو ،فیزیولتوژی و ترکیتک بیوشتیمیایی گیتاه دارد.

گذشته ،تجم رونوشت و بیان ژن  VR1در سلول جنستی غالتک

مقادیر پایین تاب

بیان دامنهای از ژنها می-

است ) .(Kianianmomeni, 2015با این حال ،نتایج ما برای اولتین

شود که در حفاظت از  UV-Bدرگیرند .این ژنها در بیشتر متوارد

بار نشان داد که عالوه بر  VR1بیان ژن گیرنده نتوری  CRYpنیتز

متابولیتهای انویهای هستند که بهعنتوان ترکیبتات ضتدآفتتاب و

RNA-seq

جاذب  UVعمل میکنند .سایر ژنهای القا شده با  UV-Bبهعنوان

درستی این طبقهبندی را در  V. carteriتائید کرد .بررسیها نشتان

مثال در کاه

اکسیداتیو و ترمیم آسیک  DNAدرگیتر متی-

دادهاست که الگوی رونوشتبرداری (ترنسکریوتوم) هر نوع سلول

شتوند

میتواند به صورت متفاوتی در پاسخ به نور محیطتی ،تیییتر کنتد

) UVR8 .2003; Ulm et al., 2004گیرنتده  UV-Bدرتنظتیم ژن-

(Kianianmomeni, 2014; Kianianmomeni and Hallmann,
) 2015در بررسی حاضر ،الگوی رونوشتبترداری ژن کتد کننتده

اکسیداتیو و آستیک فتواکستیداتیو

بیان شدند که مطابق با گزارشات پیشین است .بر اسا

در سلول جنسی غالک استت .نتتایج تجزیته و تحلیتل

گیرندههای نوری تحتت تیمتار  UV-Bدر ستلولهتای جنستی و
غیرجنسی تیییر نکردهاست .با توجته بته اینکته بیتان هتر یتک از
گیرندههای نوری در طول موج ویژه خود به بیشترین میزان ختود
میرسد؛ بنابراین دور از انتظار نیست که ژن کدکننده گیرنتدههتای
نوری در این طول موج بیان معنیداری نداشتهانتد .ایتن در حتالی
است که مطالعات گذشته نشان دادهاند که پروتئین  UVR8در همه
کیفیتهتای نتوری متورد آزمتای

(یعنتی آبتی / UV-A/قرمتز /

تاریکی) حضور داشتهاست ( .)Kaiserli and Jenkins, 2007ایتن
امر نشان میدهد این پروتئین یک گیرنتده عمتومی استت کته بته
سرعت در هر اندام و سلولی بیان میشود تا گیتاه بته سترعت بته
تاب

 UV-Bپاستخ دهتد ( .)Rizzini et al., 2011تتا بته امتروز

مطالعات نشان دادهاند که اشتعه  UV-Bباعتث تیییتر در فراوانتی

 UV-Bباعث افزای

تن

(Lopez-Juez et al.,

ستطوح

(Casati and Walbot, 2003; Frohnmeyer and Staiger,

های مربوط به حفاظت از تن

(به عنوان مثال پروتئینهای کلروپالستی ماننتد  )ELIPو تعتدادی
از ژنهتتای کتتدکننتتده اجتتزای ستتیگنالینگ ،عوامتتل رونویستتی،
ترنسوورترها ،پروتئازها و چندین پتروتئین بتا عملکترد ناشتناخته
نق

دارد .در واق  UVR8 ،بیان دامنهای از ترکیبات بتا عملکترد-

های حیاتی در حفاظت از گیاهان در مقابل  UV-Bرا تنظیم متی-
کند ) .(Hutin et al., 2003از میان ژنهای هدف مسیر پاسخگو به
 ،UV-Bبیان خانواده پروتئینی نتاقلین  ABCدر ستلول غیرجنستی
معنیدار بود .قرار گرفتن در معر

تاب

 UVمنجر بته تیییراتتی

در سوختوساز لیوید ،قند و ترکیبتات انویته متیشتود .ژنهتای
خانواده پروتئینی ناقلین  ABCدارای توانایی حمل و نقل ترکیبات
حیاتی مانند هورمونهای گیاهی (بترای رشتد و نمتو هماهنتگ)،
فنولهای متنوع (برای حفاظت از تاب

 )UV-Bو متابولیتتهتای

انویه (برای دفاع) هستند .شواهد نشان میدهد کته اعضتای ایتن
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خانواده پروتئینی در فرایندهای هموستازی پتس از تتاب

دارند ) .(Zutz et al., 2009در مقایسه پروفایل ترنسکریوتوم

مربوط به فرایند تعدیل پس ترجمهای مانند اغلک پروتئین کینازها

Early light-induced

و فسفاتاز ها به شدت در سلولهتای غیرجنستی بیتان متیشتوند

Cytochrome

) .(Klein et al., 2017نتایج این بررستی نشتان داد کته بته علتت

Photosystem II reaction center

تجم غالک رونوشت ژنهای هدف مسیر پاسخگو بته  UV-Bدر

) X protein (PsbXبیان ویژه نتوع ستلول را نشتان دادنتد کته در

سلول های سوماتیک ،احتمال دارد که  UV-Bبهطور غیترمستتقیم

(Hwang et al.,

رونویسی ژن را در این موجود زنده تحت تتا یر قترار داده باشتد.

)Early light-induced protein (ELIP

الگوی پروفایل ترنسکریوتوم میان این دو نتوع ستلول کته هتم در

توسط  UV-Bدر  Arabidopsisفعال شدهاند ELIP .به عنوان یک

مورد گیرنده های نوری و هم در بررستی ژن هتای هتدف مستیر

محافظتکننده نوری برای فتوسیستم  IIعمل متیکنتد کته باعتث

پاسخگو به  UV-Bمشاهده شد؛ ماهیت متفتاوت و تمتایزیتابی را

ELIP

میان این دو نوع سلول نشان میدهد .انواع مختلف سلول ،ساختار

بخشی از پاسخ حفاظت فتوسنتزی مربوط به مهار نوری است .بته

متفاوتی دارند و برای انجام عملکرد ویژهای تخصص یافتهاند؛ بتر

از حتد از سیستتم انتقتال

از نظر توازن انرژی متفاوت هستتند بتهعنتوان مثتال

نق

میتان ایتن دو نتوع ستلول ،سته ژن یعنتی

) Protein kinase domain ،protein (ELIP1و
 oxidase assembly proteinیا
حفاظت در برابر تتن

اکستیداتیو نقت

) .2016برختی از ژنهتای

کاه

دارنتد

ا رهای مضر شدت باتی نور میشتود .فعتالستازی

نظر میرستد کته  ELIPاستتفاده بتی
الکترون فتوسنتزی را کاه
گیاهان تحت تن

میدهد و بنابراین بترای بقتا و رشتد

مهم است ) .(Hayami et al., 2015بر استا

همین اسا

بسته به فعالیتت فتوستنتزیشتان ،دارای ریتتمهتای شتبانه روزی،
واکن

های تقستیمستلولی و پروفایتل متابولیتک مختتص ختود

نتایج فیلوژنتیکی ،گیرنتدههتای نتوری  Volvoxاز نظتر ژنتیکتی و

هستند ) .(Matt and Umen, 2018وجود مستیرهتای ستیگنالینگ

تکامتتل بتتا گیرنتتدههتتای نتتوری جلبتتکهتتای ،Chlamydomonas

نوری ویژه نوع سلول در موجودات پرسلولی مانند  Volvoxنشان-

 Tetrabaenaو  Goniumشباهت و هماهنگی باتتتری نستبت بته

دهنده توسعه اولیه واکن های ستیگنالینگ ویتژه نتوع ستلولی در

دیگر جلبکها نشتان متیدهنتد .بترای بتهدستت آوردن انوتیشتن

طتتول تکامتتل ،بتترای اطمینتتان از حفتتف تمتتایزیتتابی استتت

عملکردی جام تر ژنها برای تجزیه و تحلیل مسیرهتای زیستتی،

) .(Kianianmomeni and Hallmann, 2015, 2016تمتتایزیتتابی

روش گونه مرج خویشاوند تک سلولی نزدیک به  Volvoxیعنتی

زایشی-رویشی مشخصه موجودات پیچیده پترستلولی استت کته

 Chlamydomonasدر این مطالعه اتخاذ شد .یکوتارچگی ژنهتای

هنوز منشأ تکاملی آنها به خوبی درک نشده است .بنابراین جلبتک

نقشهبرداری شده از پایگاه دادههای مختلف نتایج تجزیه و تحلیتل

سبز پرسلولی  V. carteriموجود مناسبی برای مطالعه تمتایز یتابی

غنیسازی مسیر را بهبود میبخشد .نتایج تجزیته و تحلیتل غنتی-

است که با بررسی تا یر نور بر سیگنالینگ و تیییرات پروفایلهتای

اصتلی

بیان در سلولهای آن میتواند به حل معمای پیچیده انتقال تکاملی

خود در سیگنالینگ ،در فرآیندهای متابولیک نیز به شتدت درگیتر

ازموجودات تکسلولی به پرسلولی کمتک کنتد .عتالوه بتر ایتن،

هستند .ژن مشترک در اغلک این مسیرهای زیستی پیتروواتکینتاز

شناخت هر چه بیشتتر گیرنتدههتای نتوری و اجتزای مستیرهتای

بود که یک تنظیم کننده کلیدی در فرایندهای متابولیکی و ستلولی

سیگنالینگ نور به توسعه ابزار اپتوژنتیک کمتک متیکنتد .مطالعته

V. carteri

حاضر می تواند با بررسی تا یرات  UV-Bدر شدت و مدت زمتان

سازی مسیر نشان داد که گیرندههای نوری عالوه بر نقت

است .مطالعات نشان دادهاست که هتر دو نتوع ستلول

بهطور فعال و مو ری از فتوسنتز حمایت میکننتد کته البتته بترای

در حال افزای

حمایت از رشد مو ر سلول ،فتوسنتز در سلولهای جنسی ظرفیت

در موجود زنده  V. carteriتداوم یابد.

باتتری دارد .اگرچه سلولهای غیرجنسی برای پیر شتدن و متر
تعیین سرنوشت میشوند ،بتا حفتف فتوستنتز نستبتا فعتال ،ستبک
تداوم و پیشرفت سوخت و ستاز پایته ،جنتب
134

تتاژکی و فعالیتت

با هدف بررسی سازوکار سازش به تتاب

UV-B

تشکر و قدردانی این پروژه با حمایت مالی مرکز مطالعات و
همکاری های علمی بینالمللی انجام شده است و از این طریق از
مسوولین مربوطه تشکر و قدردانی میشود.
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Light is an important source of energy for the photosynthetic organisms. Photoreceptor proteins
are able to perception of the specific wavelengths of light and initiate a signal transduction pathway.
Volvox carteri is a simple multicellular green alga with many features that is recommended as a lower
eukaryote model organism for studying the development of photoreception. In this research, the effect of
UV-B radiation (0.056 mw.cm-2) was studied on gene expression of 13 photoreceptors using RNA-seq
data. These photoreceptors are required for light-monitoring and adaptation of physiological activities to
environmental changes. According to our results, under low intensity of UV-B radiation, the
photoreceptors were differentially expressed neither in reproductive cells nor in somatic cells as
compared to their corresponding control groups. However, comparing the transcriptome of somatic cells
with reproductive cells revealed that Phot, CRYp, and ChR1-2, HKR1-4 and Vop (VR1) photoreceptors
exhibited a cell-type specific expression pattern while photoreceptors such as UVR8, CRYd1-2 and
CRYa were differentially expressed. However, it seems that due to dominantly transcript accumulations
of target genes of UV-B response pathway in somatic cells, likely UV-B may indirectly affect gene
transcription in this organism. The transcriptional profile pattern between two cell-types, both for
photoreceptors and for target genes of UV-B response pathway, shows a different nature and
differentiation between reproductive and somatic cells.
Keywords: Photoreceptors, Volvox carteri, UV-B radiation, RNA-Seq
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