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مقایسۀ کمّی بیان ژنهای  CBF1و  CBF4تحت تنش سرما در ارقام انگور وینیفرا
) (Vitis vinifera L.خلیلی دانهدار ،شاهرودی و گونۀ ریپاریا )(Vitis riparia
علی عبادی ،*1مریم کریمی علویجه ،2سید امیر موسوی 3و سید علیرضا سالمی
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 2 ،1و  .4استاد ،دانشجوی سابق دکتری و استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .3دانشیار پژوهشگاه مهندسی ژنتیک ایران
(تاریخ دریافت - 1332/12/5 :تاریخ تصویب)1333/5/22 :

چکیده
با توجه به اینکه انگور از جنبۀ اقتصادی اهمیت خاصی دارد ،انجام مطالعاتی برای بررسی
جنبههای متفاوت فرایندهایی که منجر به ایجاد مقاومت در برابر سرماهای غیرمنتظرۀ پاییز یا
دیررس بهاره میشود ،ضروری به نظر میرسد .در این راستا بررسی بیان ژنهایی که موجب
افزایش تحمل به سرما میشوند اهمیت ویژهای دارد .الزمۀ بیان ژنهای سنتزکنندۀ پروتئینهایی
که در سازگاری به سرما نقش دارند گروهی از عوامل رونویسیاند .در این آزمایش تفاوت بیان
دو عامل رونویسی  CBF1و  CBF4در ارقام انگور خلیلی دانهدار ،شاهرودی و گونۀ ریپاریا تحت
تنش سرما مقایسه شد .نتایج نشان داد بیان ژن  CBF1در دقایق اولیۀ بعد از تنش سرما افزایش
نشان داد و ان گور ریپاریا بیان بیشتری نسبت به دو رقم انگور وینیفرا داشت ،همچنین کمترین
میزان بیان ژن  CBF1مربوط به رقم شاهرودی بود که بعد از گذشت یک روز از شروع تنش
مشاهده شد .در مورد ژن  CBF4افزایش بیان با گذشت ساعتهای اولیۀ پس از تنش آغاز شد و
مشابه ژن  CBF1بیشترین بیان مربوط به انگور ریپاریا بود .مقایسۀ میزان بیان این دو ژن در انگور
ریپاریا نشان داد که بهطورکلی ،میزان بیان ژن  CBF4حدود  11برابر میزان بیان ژن  CBF1بود.
واژههای کلیدی :انگور ،بیان ژن ،تنش سرما ،عوامل رونویسی.CBF4 ،CBF1 ،
مقدمه
دمای کم از عوامل محیطی مهمی است که رشد،
تولید و پراکنش محصوالت کشاورزی را محدود
میکند .هرساله بهدلیل سرماهای غیرمنتظره در پاییز
یا سرماهای دیررس بهاره خسارتهای چشمگیری به
گیاهان وارد میشود .گیاهان در پاسخ به شرایط تنش
یکسری تغییرات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی،
بیوشیمیایی و مولکولی نشان میدهند که گیاه را قادر
به بقا و تولید مثل میکند .زمانی که گیاه در معرض
تنشهای غیرزنده قرار میگیرد ،مجموعهای از ژنها
با عملکردهای متفاوت القا یا خاموش میشوند.
* تلفن13491477194 :

محصول پروتئینی این ژنها را میتوان به دو گروه
تقسیم کرد .گروه اول شامل پروتئینهای عملکردی
هستند .این پروتئینها بهطور مستقیم گیاهان را از
صدمات تنش محیطی حفاظت میکنند .گروه دوم
شامل پروتئینهایی هستند که در طبیعت بهمنزلۀ
تنظیمکنندهاند و انتقال سیگنال و بیان ژنهای
پاسخگو به سرما را کنترل میکنند .بررسی وظایف این
ژنها برای فهم بیشتر مکانیسمهای مدیریتی گیاه در
شرایط تنشهای غیرزنده ضروری است و به
دستکاریهای ژنتیکی برای افزایش تحمل گیاه به
استرس کمک میکند ( Agarwal et al., 2006; Lata
E-mail: aebadi@ut.ac.ir
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 .)& Prasad, 2011; Shinozaki, 2007ژنتیک
کالسیک ،صفت تحمل به تنشها در گیاهان را
بهصورت چندژنی و کمّی گروهبندی میکند .از اینرو
دستکاری مسیرهای وابسته به تنشهای محیطی با
استفاده از تکنیکهای مولکولی مدرن نیز سخت است.
دستکاری یک ژن رمزکنندة پروتئین عملکردی،
ممکن است سبب ایجاد برخی درجههای تحمل شود،
ولی موجب ایجاد تحمل کافی به بیشتر تنشهای
غیرزنده نمیشود .بدین ترتیب گروه دیگری از ژنها
به نام ژنهای رمزکنندة پروتئینهای تنظیمکننده
برای مهندسی ژنتیک مدنظر قرار گرفتند .چنین
ژنهایی نقش مهمی در بقای گیاهان تحت شرایط
تنش دارند و بهمنزلۀ تنظیمکنندة اصلی گروه ژنهای
پاییندست پاسخگو به تنش عمل میکنند .بنابراین،
بیان بسیاری از ژنهای پاسخگو به تنشهای غیرزنده
از راه دستکاری یک ژن تنظیمکننده قابل تغییر است
و بدین ترتیب میتوان رفتار گیاهان تحت شرایط
تنش را مدیریت کرد ( Thomashow, 2001; Century
 .)et al., 2008; Yang et al., 2011پروتئینهای
( CBFsعناصر متصلشونده به تکرار  )4Cدر گیاهان
هنگام مواجهه با تنشهای غیرزنده تأثیر حیاتی دارند.
ژنوم آرابیدوبسیس شش ژن  DREB1/CBFدارد که
عبارتاند از ،DREB1B/CBF1 ،DREB1A/CBF3
،DREB1D/CBF4
،DREB1C/CBF2
 DDF1/DREB1Fو Sakuma et ( DDF2/DREB1E
.)al., 2002
عوامل رونویسی  DREB1/CBFدر بسیاری از
گیاهان سازگار به سرما مانند کلزا ( Jaglo et al.,
 )2001و جو ( )Choi et al., 2002و گیاهانی که به
سرما سازگار نیستند مانند گوجهفرنگی و برنج
( )Dubouzet et al., 2003; Zhang et al., 2004وجود
دارند .وجود مسیرهای  CBF/DREBدر درختان که
ظرفیت سازگاری به سرمای باالیی دارند نیز بررسی
شده است ( .)Puhakainen et al., 2004ارتولوگهای
 DREB1/CBFدر تعدادی از گیاهان چوبی ازجمله
توس ( ،)Welling & Palva, 2008اکالیپتوس

1. C-repeat Binding Factor

( )Navarro et al., 2009و انگور ()Xiao et al., 2006
شناخته شدهاند .پروتئینهای متعلق به خانوادة
 ،CBF/DREBدمین متصلشونده به  DNAبسیار
حفاظتشدهای دارند که دمین  AP2/ERFنامیده
میشود و حدود  41اسید آمینه دارد .این دمین خاص
گیاهان است (.)Riechmenn & Meyerowiz, 1998
بیان ژنهای  DREB1/CBFتحت تنشهای
مختلف غیرزنده در بسیاری از گونههای گیاهی بررسی
شده است .بیان اغلب این ژنها یک روند کلی را طی
میکند ،بهطوریکه در بسیاری از گونههای گیاهی
ابتدا بیان افزایش و سپس کاهش مییابد و بیشترین
بیان بین  4تا  6ساعت بعد از تیمار سرما حاصل
میشود .در آرابیدوبسیس ژنهای  CBF2 ،CBF1و
 CBF3ب ر اثر تنش سرما میزان بیان باالیی نشان دادند
ولی تنش خشکی و شوری چنین تأثیری را بر این
ژنها نشان نداده است ( Gilmour et al., 1998; Liu
 .)et al., 1998برخی ژنهای  AREB1/CBFsمانند
 BrCBFدر کلم چینی (،)Jiang et al., 2011
 MbDREB1در سیب (،)Yang et al., 2011
 OsDREB1Fدر برنج (،)Wang et al., 2008
 VviDREB1در نوعی انگور فرنگی ( Wang et al.,
 )2010تنها به سرما پاسخ نمیدهند ،بلکه به شوری
زیاد ،خشکی و  ABAخارجی نیز پاسخ میدهند.
تصور میشود در مسیرهای متفاوت درک تنشهای
غیرزنده توسط سلول ،عناصر مشترکی برهمکنش
دارند و بهصورت نقاط مشترکی در این مسیرها عمل
میکنند .احتماالً ژنهای  ،CBFبهمنزلۀ نقاط
اتصالدهندة چندین مسیر عمل میکنند و مسیرهای
سرما ،شوری ،خشکی و اسید آبسزیک را به هم مربوط
میکنند ( (Qin et al., 2007در انگور ژن  CBF4اغلب
بهوسیلۀ سرما تحریک میشود درحالیکه ،CBF1
 CBF2و  CBF3پاسخ بهتری به تنش خشکی نسبت
به تنش سرما دارند (.)Xiao et al., 2008
پروتئینهای  DREB1/CBFدمین متصلشونده به
 DNAبه نام  AP2دارند که بهطور اختصاصی به
توالیهای  CRT/DREمتصل شده و نسخهبرداری از
روی این ژنها را که بهوسیلۀ این توالیها راهاندازی
میشوند فعال میکنند .عالوه بر عناصر ،CRT/DRE

عبادی و همکاران :مقایسۀ کمّی بیان ژنهای  CBF1و  CBF4تحت تنش سرما در ...

ژنهای ( ICE1تحریککنندة بیان ،)CBF
(ژنهای پاسخگوی سوماتیکی با بیان باال) و MYB15
بیان ژنهای  DREB1/CBFو ژنهای پاییندست
آنها را تنظیم میکنند ICE1 .یک فعالکنندة
نسخهبرداری ژن  CBF3است که کدکنندة پروتئینی
است که بهطور دائم بیان میشود و در هسته عمل
میکند و به عناصر  MYCبا توالی  CANNTGدر
پروموتر ژنهای  CBF3متصل میشود و بدین ترتیب
بیان آن را افزایش میدهد ( Chinnusamy et al.,
 .)2004بهعالوه بررسی موتانتهای  CBF2که در آنها
بیان این ژن مختل شده بود ،بیانگر اثر تنظیمکنندگی
منفی این ژن بر  CBF1و  CBF3بود .بیان ژنهای
 CBF/DREB1تا حدودی بهوسیلۀ خودشان کنترل
میشود ( .)Novillo et al., 2004بهطورکلی ،این سه
پروتئین در قالب شبکهای عمل میکنند و برای تنظیم
بیان ژنهای  CBFو کنترل پاسخ گیاه به دمای کم با
همدیگر تعامل دارند.
ارقام گونۀ وینیفرا در سرمای تدریجی ،دماهای
زمستان را تا 41ـ درجۀ سانتیگراد بدون آسیب
سرمایی تحمل میکنند ،درحالیکه گونههای آسیایی
و آمریکای شمالی دماهای 31ـ تا 61ـ درجۀ
سانتیگراد را میتوانند تحمل کنند ( Mullins et al.,
 .)1992; Fennell et al., 2004در این پژوهش بیان دو
عامل رونویسی  CBF1و  CBF4که در فعالکردن
زنجیرة فعالسازی ژنهای دخیل در مقاومت به سرما
فعالیت میکنند بهوسیلۀ روش کمّی در دو رقم انگور
وینیفرا (خلیلی دانهدار و شاهرودی) و انگور ریپاریا با
هدف بررسی علل تحمل متفاوت این دو گونه از انگور
بررسیشده قرار گرفت.
HOS1

مواد و روشها
قلمههای انگور از بوتۀ رقم خلیلی دانهدار که پس از
سرمای زمستان سال  4384زنده مانده بود و رقم
شاهرودی که بوتۀ آن در زمستان سال  4384تا سطح
زمین خشکیده بود و دوباره در بهار سبز شده بود ،در
زمستان سال  4383از مرکز تحقیقات گروه علوم
باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران جمعآوری و به گلخانههای گروه علوم باغبانی
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انتقال یافت .این قلمهها در گلدانها کشت شد و
شرایط محیطی مناسب برای ریشهدار شدن و رشد
قلمهها فراهم شد .گیاهان رشدیافتۀ یکساله به
فیتوترونهای با شرایط دمای  6درجۀ سانتیگراد و
شدت نور فلورسنت  91تا  91نانومول بر مترمربع بر
ثانیه که بهطور دائمی بود ،منتقل شدند .در زمانهای
مشخص (نیم ساعت 6 ،ساعت 8 ،ساعت 96 ،ساعت،
 79ساعت 491 ،ساعت 961 ،ساعت) نمونهگیری از
برگها انجام شد و نمونهها در داخل ازت مایع به
فریزر  -81درجۀ سانتیگراد منتقل شدند .روشی که
در این پژوهش برای استخراج  RNAاستفاده شد
روش تغییر یافتهای از استخراج  RNAاز بافت حبۀ
انگور بود که اولین بار  )2006( Reid et al.آن را بهکار
گرفتند.
برای ساختن تمام محلولها از آب تیمارشده با
 DEPCاستفاده شد .همۀ لوازم شیشهای و تیوبها با
آب دارای  4درصد  DEPCبهمدت یک شب تیمار
شده و سپس دو مرتبه بهمدت  61دقیقه اتوکالو
شدند .هاونهای چینی استفادهشده برای پودرکردن
بافت بهمدت  3ساعت در دمای  911درجۀ سانتیگراد
حرارت داده و قبل از مصرف در دمای  -91درجۀ
سانتیگراد قرار داده شدند.
با توجه به اطالعات ثبتشده در مورد این ژنها در
بانک اطالعات دادهها ( )NCBIو مراجعه به سایت
جینواسکوپ ( )Genoscopکه اطالعات کاملی از
توالییابی ژنوم انگور در آن ثبت شده است ،به طراحی
آغازگرهای مربوط به دو عامل رونویسی  CBF1و
 CBF4پرداخته شد .توجه به این نکته ضروری بود که
این ژنها توالیهایی با شباهت زیاد دارند و طی
طراحی آغازگر از این توالیهای مشابه چشمپوشی شد،
زیرا مکانهای مناسبی برای طراحی آغازگر نبودند.
سپس با استفاده از برنامۀ وکتور ان تی آی آغازگرها
طراحی شدند (جدول  )4و دمای این آغازگرها در
برنامۀ الیگوکلکیولیت بررسی شد .در این پژوهش برای
آزمایش پی سی آر کمی از دستگاه Real time PCR
مدل  Applied Biosystemsاستفاده شد.
بهمنظور انجام واکنش ریل تایم پی سی آر غلظت
هر آغازگر  41مایکرو موالر در واکنش نهایی بهکار
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گرفته شد .همچنین  11نانوگرم از  cDNAبهمنزلۀ
الگو در هر واکنش استفاده شد .برای آزمایش پی سی
آر کمی حداقل  3تکرار برای هر نمونه استفاده شد.

ژن رفرنس استفادهشده در این آزمایش ژن  EF1αبود
که بر صورت اختصاصی براساس ژنوم انگور طراحی
شد.

جدول  .4توالی و اندازة قطعات تکثیری آغازگرهای اختصاصی طراحیشده در انگور برای استفاده در آزمایش پی سی آر کمّی
دمای اتصال

C

°

اندازة قطعه تکثیری

41

142 bp

41

128 bp

41

84 bp

برای سنجش میزان بیان ژن در دستگاه ریل تایم از
رنگ سایبرگرین استفاده شد .بهمنظور مقایسۀ دو نمونه
مختلف روش دلتا دلتا سی تی ( )ΔΔCTبهکار گرفته
شد .تجزیه و تحلیل دادهها براساس روش & Livak
 (2001) Schmittgenانجام گرفت و برای محاسبۀ
تغییرات بیان ژنها از روش ) 9(-ΔΔCTاستفاده شد.
نتایج و بحث
بیان ژن  CBF1در ساعتهای مختلف پس از اعمال
تنش سرما

نتایج حاصل از بررسی بیان ژن  CBF1در مراحل
مختلف نمونهگیری بعد از تنش سرمای  6درجۀ
سانتیگراد مشخص کرد که بیان این ژن در دقایق
اولیه بعد از آغاز تنش در گونه ریپاریا و رقم خلیلی
دانهدار افزایش یافت ،درحالیکه در رقم شاهرودی این
افزایش بیان مشاهده نشد و روند کاهشی بیان ژن در
این رقم تا انتهای روز اول ادامه داشت .گونۀ ریپاریا

توالی آغازگر
F:AGAGAAGGTTGGAGATGGTTCA
R:CAGGTGGAGTAAGGAGCAAAC
F:ACCCTCACCCGCTCGTATG
R:CCGCGTCTCCCGAAACTT
F:CGGGCAAGAGATACCTCAAT
R:AGAGCCTCTCCCTCAAAAGG

ژن
CBF1
CBF4
EF1α

بیشترین میزان بیان این ژن را در محدودة زمانی نیم
ساعت بعد از اعمال تنش و رقم خلیلی دانهدار
بیشترین میزان بیان را  6ساعت بعد از آغاز تنش
نشان داد (شکل .)4روند نزولی بیان ژن  CBF1در هر
سه انگور  8ساعت بعد از آغاز اعمال تنش مشاهده شد
و یک روز بعد از شروع تنش بیان این ژن در هر سه
تفاوت معناداری نداشت .تفاوت میزان بیان ژن CBF1
بین رقم شاهرودی با گونۀ ریپاریا و رقم خلیلی دانهدار
در سه زمان نیم 6 ،و  8ساعت معنادار بود ،در همین
زمانها رقم خلیلی دانهدار با گونۀ ریپاریا از نظر میزان
بیان ژن  CBF1تفاوت معنادار داشت ،ولی این تفاوت
به نسبت کمتر از تفاوت بین رقم شاهرودی با گونۀ
ریپاریا بود .بین رقم خلیلی دانهدار و شاهرودی در این
زمانها تفاوت معنادار بود .بااینحال رقم خلیلی
دانهدار و ریپاریا در  8ساعت تفاوت معناداری نداشتند،
ولی تفاوت آنها با رقم شاهرودی معنادار بود ،اما در
 96ساعت میزان بیان بین آنها معنادار نبود (شکل.)4

شکل  .4میزان بیان ژن  CBF1در سه انگور شاهرودی ،خلیلی دانهدار و ریپاریا در زمانهای مختلف

عبادی و همکاران :مقایسۀ کمّی بیان ژنهای  CBF1و  CBF4تحت تنش سرما در ...

در پژوهشی ژن  CBF1که از خانوادة عوامل
رونویسی است و تحت تنش سرما شروع به بیان
میکند ،طی  41دقیقه بعد از قرارگیری در دمای
تنشزا فعالیت خود را آغاز کرد ( Gilmour et al.,
 .)1998; Stockinger et al., 1997در مطالعه بر روی
آرابیدوبسیسهای تراریخت ،تنش سرمای  1درجۀ
سانتیگراد سبب افزایش بیان ژن  CBF1در
ساعتهای اولیه شد .همچنین آرابیدوبسیسهایی که
بهمنزلۀ ارقام مقاوم در نظر گرفته شده بودند نسبت به
آرابیدوبسیسهای شاهد بیان باالیی را برای این ژن
نشان دادند ( .)Mckhann et al., 2008بررسی دیگری
بر روی اکالیپتوس ،بیانگر آغاز بیان دو آلل ژن
 CBF1a,bدر حدود نیم ساعت بعد از تنش بود که
بیشترین میزان بیان برای این ژن در اکالیپتوسهای
تیمارشده در سرمای  6درجۀ سانتیگراد ،دو ساعت
بعد از اعمال سرما مشاهده شد و بهطورکلی ،میزان
بیان آلل  CBF1aنسبت به آلل CBF1bبیشتر بود
( .)kayal et al., 2006در گوجهفرنگی نیز رونوشتهای
ژن  LeCBF1بهسرعت در پاسخ به سرما تجمع پیدا
کردند ( .)Jaglo et al., 2001در مطالعات مشابه با
پژوهش قبلی بیان این ژن در گوجهفرنگی در شرایط
نور دائم و فتوپریود  44ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی مقایسه شد .در شرایط نور دائم بیشترین
رونوشت حدود دو ساعت بعد از آغاز تنش مشاهده شد
و حدود  96ساعت بعد از آغاز تیمار به سطح بیان این
ژن در گیاهان تیمارنشده رسید .در مقایسۀ بیشترین
بیان این ژن در فتوپریود  44ساعت روشنایی و 8
ساعت تاریکی ،بیشترین بیان در  44ساعت بعد از
اعمال تنش مشاهده شد و بعد از  96ساعت کاهش
نشان داد .البته باید در نظر داشت که میزان کلی بیان
در شرایط نور دائم بیشتر از شرایط فتوپریود روشنایی
و تاریکی است .دیگر پژوهش انجامشده بر روی این ژن
در گیاهان دوسالۀ انگور رقم شاردونی بوده است .نتایج
نشان داد که بیان ژن  CBF1در فاصلۀ کوتاهی بعد از
اعمال تنش آغاز شد و تا حدود  8ساعت بعد از آن
ادامه داشت و بعد از  49ساعت بیان این ژن بسیار کم
بود ( .)Xiao et al., 2006نتایج بیان این ژن در رقم
خلیلی دانهدار و گونۀ ریپاریا نیز با نتایج آزمایشهای
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گزارششده مطابقت دارد .بنابراین ،در دقایق اولیۀ بعد از
تنش ،اولین گروه عوامل رونویسی که برای فعالکردن
ژنهای پاییندست ) (CORالزماند ،فعالیت خود را آغاز
میکنند تا پروتئینهای الزم برای سازگاری گیاه با
شرایط احتمالی دمای پایین سنتز شوند.
بیان ژن  CBF4در ساعتهای مختلف پس از اعمال
تنش سرما

نتایج بررسی کمّی این ژن در گونۀ ریپاریا و ارقام
ایرانی نشاندهندة آغا ز بیان از روز اول و تداوم بیان تا
روز دهم بعد از آغاز تنش سرما بود .گونۀ ریپاریا در
مورد این ژن نیز بیان بیشتری داشت و بعد از آن رقم
خلیلی دانهدار بیشترین بیان را نشان داد .گونۀ ریپاریا
روند افزایشی بیان را تا روز پنجم نشان داد و در روز
دهم کاهش بیان مشاهده شد .رقم خلیلی دانهدار نیز
در پاسخ به تنش سرما افزایش بیان داشت ،ولی روند
افزایشی برای این رقم در مقایسه با گونۀ ریپاریا بسیار
نامحسوس بود و تقریباً تا روز دهم این روند افزایشی
مشاهده شد .بین زمانهای مختلف نمونهبرداری گونۀ
ریپاریا تفاوت معناداری در بیان ژن  CBF4وجود
داشت درحالیکه برای رقم خلیلی دانهدار این تفاوت
بین تمام زمانها قابل مشاهده نبود .رقم شاهرودی
همانطور که در شکل مشاهده میشود بر اثر تنش
سرما نسبت به زمان شاهد که گیاهان تحت استرس
نبودهاند افزایش بیان معناداری نداشت (شکل.)9
اگرچه در این رقم نیز تداوم بیان ژن  CBF4تا روز
دهم قابل مشاهده بود .رقم شاهرودی در بیان این ژن
نسبت به گونۀ ریپاریا که گونۀ متحمل به تنش
سرماست و رقم خلیلی دانهدار ضعیفتر عمل کرد،
بدین ترتیب انتظار میرود این رقم بهدلیل توانایی کم
در فعالسازی ژنهای پاییندست و به دنبال آن سنتز
کمتر پروتئینهای دخیل در سازگاری به شرایط سرما
نسبت به انگور ریپاریا حساسیت بیشتری نشان دهد.
بیان ژن  VrCBF4در بافتهای بالغ بیش از چند
روز ادامه یافت ،که نشاندهندة تأثیر منحصر بهفرد
این ژن در سازگاری به تنشهاست .رونوشتهای ژن
 CBF4در هر دو انگور وینیفرا و ریپاریا و در هر دو
برگ جوان و پیر بهمدت چندین روز قابل ردیابی بود و
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سن بیولوژیکی برگ بر روی بیان این ژن اثری نداشته
است ( .)Xiao et al., 2008زمان طوالنی افزایش بیان
این ژن با ژن  BNCBF17در کلم ( Gao et al.,
 HvCBF7 ،)2002در جو ( )Skinner et al., 2005و
 EguCBF1bدر اکالیپتوس ()Kayal et al., 2006
مشابهت داشت .در پروموتر دو ژن  CBF1و CBF4
توالی مشابهی وجود دارد که محصول پروتئینی ژنی به
نام  ICEr1روی آن قرار میگیرد و سبب میشود این
ژن نهتنها با سرما بلکه با استرسهای دیگر نیز تحریک
شود ( .)Moody, 2009شاید بتوان طوالنیتر بودن
محدودة زمان بیان برای ژن  CBF4را نسبت به دیگر

CBFها بهعلت وجود توالیهای بیشتر  CRTدر
پروموتر این ژن دانست که سبب فعالبودن این ژن در
زمان بیشتری میشود برخالف گزارش موجود در مورد
آرابیدوبسیس که بیان این ژن را تنها به تنش خشکی
و تیمار با  ABAوابسته دانسته است ( Haak et al.,
 ،)2002این ژن در انگور تحت تنش سرما نیز بیان
دارد .مقایسۀ بین آرابیدوبسیسهای تراریخت شده با
ژنهای  CBF1و  CBF4انگور نشان داد که
آرابیدوبسیسهای تراریخت شده با ژن  CBF4تحمل
بیشتری به تنش سرمای  -7درجۀ سانتیگراد داشتند
(.)Siddiqua & Nassuth, 2011

شکل .9میزان بیان ژن  CBF4در ارقام انگور شاهرودی و خلیلی دانهدار و گونۀ ریپاریا در زمانهای مختلف
نتیجهگیری کلی

بیان ژن  CBF1در دقایق اولیۀ بعد از آغاز تنش شروع
به افزایش کرد و بیشترین میزان بیان این ژن در انگور
گونۀ ریپاریا در محدودة زمانی نیم ساعت بعد از اعمال
تنش و در رقم خلیلی دانهدار بیشترین میزان بیان 6
ساعت بعد از آغاز تنش مشاهده شد .روند نزولی بیان
ژن  CBF1در هر سه نوع انگور  8ساعت بعد از آغاز
اعمال تنش مشاهده شد و یک روز بعد از شروع تنش
بیان این ژن در هر سه تفاوت معناداری نداشت .تفاوت
بیان ژن  CBF1بین رقم شاهرودی با گونۀ ریپاریا و
رقم خلیلی دانهدار در سه زمان نیم 6 ،و  8ساعت
معنادار بود ،درحالیکه تفاوت بین خلیلی دانهدار و
ریپاریا کم بود .بیان ژن  CBF4بهطورکلی ،نسبت به
میزان بیان ژن  CBF1باالتر بود و حدود  41برابر آن
بیان داشت .گونۀ ریپاریا طی ساعتهای اولیه بهطور

چشمگیری افزایش بیان نشان داد درحالیکه دو رقم
خلیلی دانهدار و شاهرودی این شدت بیان را نشان
ندادند .نتایج نشان داد عوامل رونویسی بالفاصله برای
سازگارکردن و تحمل گیاه به شرایط تنش شروع به
بیان میکنند .در محدودة زمانی الزم برای به حداکثر
رسیدن فعالیت ژن  ،CBF4ژن  CBF1وظیفۀ
فعالکردن ژنهای پاییندست که نقش اساسی در
سنتز پروتئینهای سازگارکننده به سرما را در انگور
دارند ،به عهده میگیرد .اگر شرایط تنشزا تداوم
نداشته باشد بیان دیگر ژنهای  CBFضروری به نظر
نمیرسد .نتایج نشان داد که مقاومت باالتر گونۀ ریپاریا و
رقم خلیلی دانهدار به احتمال زیاد در ارتباط با بیان
بیشتر ژنهای  CBF1و  CBF4آنها بوده است که
توانسته ژنهای پاییندست ( )COR genesرا فعال کند و
سبب مقاومت بیشتر آنها نسبت به تنش سرما شود.
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ABSTRACT
With regard to its economic importance of grapevine, study on different aspects of factors that induce
hardiness to the unexpected early-season and late-season cold seems to be essential. Some of the
transcription factors are essential for synthesis of proteins that are important for cold adaptation. In the
present study, differences in the expression patterns of two CBF1 and CBF4 transcription factors were
evaluated under cold stress conditions in the “Khalili-Danedar”, “Shahroodi” and “Riparia”. Results
showed that expression of CBF1 was increased at early minutes of cold stress and “Riparia” showed
higher expression compared with two other genotypes. Also the least expression was recorded for
“Shahroodi” after 24 h of cold treatment. Regarding CBF4, increase in the expression was started one
hour after cold treatment and similar to the CBF1, the highest expression was recorded for “Riparia”.
Results of expression patterns of these two genes in “Riparia” grape showed that expression of CBF4 was
about 10 fold of CBF1.
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