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Abstract
Mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades are
ubiquitous signaling modules in eukaryotes. Early
research of plant MAPKs has been focused on their
functions in immunity and stress responses. Recent
studies reveal that they also play essential roles in plant
growth and development downstream of receptor-like
protein kinases (RLKs). With only a limited number of
MAPK components, multiple functional pathways
initiated from different receptors often share the same
MAPK components or even a complete MAPK cascade.
In this review, we discuss how MAPK cascades function
as
molecular
switches
in
response
to
spatiotemporalspecific ligand–receptor interactions and
the availability of downstream substrates. In addition, we
discuss other possible mechanisms governing the
functional specificity of plant MAPK cascades, a
question central to our understanding of MAPK
functions.
Keywords: Arabidopsis, MAPK, Protein kinase cascades

چ یک ده
 سیگنالین ِگ،)MAPK( آبشارهای پروتئین کیناِزِز فعال شده با میتوژن
ِگ
     تحقیق یور هدش ماجنا ةیلوا تا.فراگیری در یوکاریوت ها هستند
    بر عملکرد آنها در پاسخهاای ایمن شنت و ی، های گیاهیMAPK
 ها در رشدMAPK یدهد که
  مطالعات اخیر نشان م.متمرکز شدند
 مانند-و توسعة گیاهان در پایین دس ِتِت پ دنریگ یاهزانیک نیئتور ههه هههه
  تنه ادعت رد ا د زا یدودحم.یکننددد
  نقش مهمی ایفا مم،) هاRLK(

  

 مسیرهای عملکردی چندگانهای که از گیرندههاای،MAPK اجزای
     مش یتح ای و کرتMAPK

 اغلب اج یاز،یشوند
 مختلف آغاز م

یرور،  در این مقاله م رد ثحب هب. کامل دارندMAPK یک آبشا ِرِر

  

MAPK     یشود که هراشبآ هنوگچ ای
 مورد این موضوع پرداخته م
       بعنوان سوئیچهای مولک الماعت هب شنکاو رد یلو ِتِت اخ  ِصِص نامز
 گیرنده و دسترس پذیر ِیِی بسترهای پایین دست عمل-فضا ِیِی لیگاند
  

    در مورد دیگ  یاه مزیناکم ر ا لامتح ِیِی  طوبرم  به، بعالوه.یکنند
م
.یگردد
  گیاه نیز بحث مMAPK ویژگی عملکرد ِیِی آبشارهای
 مپ کیناز، آرابیدوپسیس، آبشارهای پروتئین کیناز:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

یشود .و کیناز MAPKKK( MAPKK
عضو تنظیم م 

رشد و نمو گیاه نیازمن ِدِد وجو ِدِد یقد یگنهامه  ق نیب      

یا     ،)MEKKب سم تروص ه ت ،میقتسمریغ ای میق         

سلولها ،بافتها و اندامها اس .ت

،اه تویراکوی رد    

یکنددد .در
سیگنال را از گیرندهها/سنسورها دریافت مم 
ﺲﻴﺴﭘﻭﺪﻴﺑﺍﺭﺁ  MAPK 01 ، MAPK 20 ،و تقریب ًاًاًاًاًاًا

ارتباطا ِتِت سلولی -سلولی و سلولی -محی بلغا ،یط   
یشودد .اتص لا
گیرندههای س حط س اش ار یلول م  ل مم ممممم 

 MAPKKK 60مف جو ،ضور و رد .دراد د ایم       ِنِن 60

گیرن ثعاب ،کرحم تیساسح ای و اهدناگیل ةد             

 MAPKKKمفروض 12 ،مورد ،متعلق به زی هورگ ر   

یشود .الزم به ذکر است که
فسفوریالسیون پروتئین م 

یباشنددد.
 MEKKو بقیه متعلق به زیرگروه  CTR1مم 

فسفوریالسیون پ یلانگیس مسیناکم کی ،نیئتور نگ     

شواهد بیوشیمیایی و ژنتیکی ح هک تسا نآ زا یکا   
حداقل برخی از  12عضو  MAPKKK ،MEKKهای

یباشد که تقریب ًاًا در تمام فرآین ولس یاهد لی   
جهانی م 
پایه ،دخیل است .گیاهان ،خانوادههای  RLKها را با

صحیحی هستند .در مقاب ود هک دیسر تابثا هب ،ل

  

ﺎﻧﺎﻴﻟﺎﺗ گس شرت   

نمونه اولیة گروه  ،CTR1یعنی  CTR1و  ،EDR1از

دادهاند .به اثبات رسیده است که بسیاری از آنها نقش

یکنند .مطالعات اولیه
طریق مکانیسمهای دیگر عمل م 

یکننددد .این
مهمی در رشد و تکام  افیا ناهایگ ل م مم مممممم 

روی  MAPKه گ یا ی ها ی هس رب       ،

ب زا شی   

 600عض رد و    ﺲﻴﺴﭘﻭﺪﻴﺑﺍﺭﺁ

    

MAPK

مطالعة مروری ،بر یافت ههههاای اخی شقن رب ینبم ر     

ﭘﻭﺪﻴﺑﺍﺭﺁ ﺲﻴﺴ

ِگ اصل ِیِی نییاپ    
آبشارهای  MAPKبه عنوان سیگنالین ِگ

ارتولوگ های آنها در سایر گونههای گیاهی متمرکز

دست  RLKها در تنظیم انواع فرآین و یدشر یاهد

یتوان فعالیت آنها را به راحتی با استفاده
شدند؛ زیرا م 

یکنددد .مک کاح یاه مزینا م رب     
تکاملی گیاه تاکید م 

یو
از آزمونهای فعالیت کین نمیا خساپ لوط رد زا ی ییی یییی

ویژگ 
یهای س یاهراشبآ یلانگی     MAPKنی دروم ز   

تنشی گیاه ،شناسایی کرد .مطالعات ژنتیکی معک ،سو

یگیرد .ای یسررب فده اب شهوژپ ن      
بحث قرار م 

همراه با نجات شرطی ،بسیاری از عملکردهای کلیدی
اجزای  MAPKرشد و توسعة گی اد ناشن ار ها د هه هههاند

آبشارهای  MAPKبعنوان سوئئیچهاای مولک رد یلو
واک الماعت هب شن ِتِت اخ  ِصِص اضف نامز  ِیِی ناگیل  دددددددددددددد د-
گیرنده و دسترس پذیر ِیِی بسترهای پایین دست انج ما
آبشا هر ای      MAPKگیا :ه     آبش هرا ای     ،MAPK
   

هس راشبآ ره .دنت         ،MAPKاز مجموع ههه ای از سه
پروتئین کیناِزِز تشکیل شده است که به صورت متوالی
ع مل م 
یکنند .یک  )MPK( MAPKفسفریل ش و هد
در نتیج ،ه زانیک اب         MAPKباالدس لاعف ،دوخ ت       
یشو دد د ( ،MKK ،MAPKKیا     .)MEKفعالیت   
ممم 
 ،MAPKKبه سف ةطساو ف اب ،نویسالیرو ب نیرتالا      

(شکل  .)1همچنین ،چندین آبشار کامل  MAPKنیز
تثبیت شده است.
آبشا یاهر     MAPKدر رش و د

شد.
سیگنالینگ بس  هدش تظفاحم رای در اه تویراکوی

(یعنی      MPK6 ،MPK3و  )MPK4و

:ناهایگ ومن       

آبشارهای  MAPKدر تقریب ًاًا همه جنب ههههاای رش و د
توس  ،هایگ هع ا هلمج ز      

ﻮﺘﻣﺎﮔ ژ ﺲﯿﺴﻧ  ،جن ،ییاز نی     

مورفوژنز ،پیری ،ریزش ،لقاح ،و تشکیل دانه لیخد   
هستند (جدول  .)1آنها هم در تکثیر سلولی و هم در
تمایز سلولی ،که هر دو از فرآیندهای کلیدی در رشد
و توسعه یک ارگانیسم  بوسحم

یش نو ددد ،نقشی
مم ممممم 

یکنند .بعالوه ،چند پ تافسف نیئتور ا رد ز   
کلیدی ایفا م 
تنظیم منفی فعالی ِتِت  MAPKدخیل هستند (جدول .)1

آبشارهای پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن 45 ...

 MAPKها در تقسیم س :یهایگ یلول

   یک

راشبآ   

 MAPKمتش زا لک     ،NPK1-NQK1-NRK1نقشی   
اساسی در سیتوکینز گیاهی در نیکوتیانا تاچ افیا موکا   
یکند .از طریق اتص لا
م

 ،NACK1/NACK2که ود

پر وو وتئی ِنِن کینا زز ز -مانن  د د تسالپومگارف یاوتسا ر       
هستند(NPK1،که یک  MAPKKKاس رخاوا رد )ت   
مرحله  Mچرخه سلولی ،به منظ درک گنهامه رو    ِنِن
یشود .به ط ،هباشم رو
تشکی ِلِل صفحه سلولی ،فعال م 
 ANP1/ANP2/ANP3ک بترم گولوترآ هس ه

        ِطِط

های هومیوژیک فاقد موتانت

 ،ydaبه میسقت لیلد   

سلولی نامتقارن غیرطبیعی ،ق داد زیامت هب ردا ِنِن کی    
سوسپانس ایگ ،هوالعب .دنتسین رو ه نا           ،Ydaدارای
تقسیم قتمان یلولس  ا عیبطریغ نر ی د  رررررررر ر ط هعسوت ی    
اپیدرمی هستند ،که این امر ،باع اجیا ث ِدِد رد لالتخا 

  

قاعدة فاصله بندی تک سلولی در الگ نزور یو هههههای و
یشودد .بی نا ∆N-
شکل گیر ِیِی شوخ ةنزور  هههههههای مم 

 ،YDAکه یک  YDAفعال س ودب هدنزا ِنِن سونیمرت     
اس اخ دشر هب رجنم ،ت ر ،روسناپسوس ةداعلا ق

            

تهاای
 NPK1در آرابیدوپسیس هس فاب رد زین ،دنت تتت تتت

یشودد.
سرکوب رشد جنین ،و مهار تشکیل روزنه ممممم 

یش نو دد د و در
دارا ِیِی تقسیم یب ،لاعف یلولس  ا  ن ممم مم ممم ممممم 

زیگ گیزوموه یاه تو و       ِسِس  mpk3 mpk6دارای

سیتوکینز در پایین دس  ِتِت  MKK6/ANQ1و MPK4

موتانت های دوگانه ،یک تقسیم سلول ِیِی غیرطبیع ار ی

دخیل هستند .یکی دیگر از آبشارهای کامل

MAPK

یگذارند؛ یک فنوتی  هب هیبش پ م ناتو ت     
به نمایش م 

در آرابیدوپسیس ،که متشکل از  ،YDA(YODAیک

یده ددد د ک رد ه یاز نینج ی         ،
 ،ydaنش  نا ممم مممم 

 MKK4/MKK5 ،)MAPKKKو MPK3/MPK6

د در پ یا ی سد ن   ِتِت YDA
یتواند د
 MPK3/MPK6نیز م 

است ،با ارتقاء تکثیر سلول ِیِی موضعی در پ یا ی سد ن   ِتِت

عمل کند.

خانوادة  )ER( ERECTAمتعلق به  RLKه شقن ،ا   
یکند .از ب نی
مهمی در تنظیم مهندس ِیِی گل آذین ایفا م 
رفت ِنِن عملکرد در هر س حط

هب ،ریسم گنیلانگیس زا   

رویش ساقههای کوتاه و گ شوخ نیذآ ل هههههههای منجر
یشود؛ این نتیج صاح ،ه ِلِل یلولس میسقت شهاک       
م
موضعی م 
یباشد .اخیر ًاًا مشخص شده است که YDA
و  ،MPK6جهت گیری تقسیم سلولی و س رد زنیکوتی
ریشههای اولیه و جانبی آرابیدوپسیس را تح أت ت ثث ثثثیر
یدهند.
قرار م 
 MAPKها  هعسوت و زیامت رد  س :یلول          تقسیم
سلولی نامتقارن ،یک مکانیز ِمِم تمایز سلولی مهم یارب   
یباشددد.
تولید الگوها و اج هداد اای س  دیدج یلول مم ممممم 
 YDAنقشهای مهمی در تنظی ِمِم تمایز سلولی در جنین
یکند .زیگ تو
زودرس و شکل گیری روزنهای ایفا م 

46

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره دوازدهم ،شماره اول6931 ،

نهای  MPK6 ،MPK3و  MPK4فعال شده با میتوژن در آرابیدوپسیس
شکل  :1نمودار نشان دهندة کیناز پروتئی 

Fig 1: A diagram depicting the functions of Arabidopsis mitogen-activated protein kinases (MAPK) MPK3, MPK6, and MPK4.

:یهایگ      MAPKها  

 MAPKها در پیری برگ و ریزش اندامهای گیا :ه

 MAPKها اب رد  ززز زز -زای ِشِش

عالوه بر نقش مهم  دوخ د ینج ر ن رگید رد ،ییاز       

پیر ِیِی برگ گیاه ،یک فرایند مهم رش  لاقتنا رد ید از   

مراحل باززای ِشِش گیاهی از جمله لماکت ،لووا دشر    

یشوددMKK9- .
مرحلة رویشی به زایشی محسوب م 

گرده ،روش لوله گرده ،و رشد دانه نی هم شقن ز می    

 ،MPK6در تنظیم رون ِدِد تسا لیخد ،گرب یریپ  ...........

یکنند .ساختار زیرسلولی و یا تقسیم سلولی غیر
ایفا م 

پیری در برگهای جدا شده از گیاها ِنِن تناتوم    

mkk9

طبیعی ،عل ِتِت ناتوم یاهپیتونف زا یخرب  ت یبق زا ِ      ،لِل

یا  ،mpk6ب  قیوعت ه م؛دتفا ی

غشاء پالسمایی مختل شده و ساختار واکوئل -مانن  ِدِد

یشود د که رد
 ،MKK9باعث پیری زودرس برگی مم 

غیرطبیع هدرگ رد ی       ،map3ke1 map3ke2رشد   

زمینة  mpk6سرکوب شده است .براساس ای هتفای ن

غیرطبیعی با تقس می

ولس ل لووا رد هدش سوبحم ی     

رف هکیلاح رد ابیاِنِن           

که یزاسلاعف      MPK3/MPK6با    ،MKK9بیوس زتن   

یوزی غیرطبیع ِیِیِیِی
های  mpk3 /+ mpk6و سیتوکینز م 

یشود ،پیری بر ِگ
اتیلن را موجب م 
ِگ ناشی از MKK9-

یباش دد د .وج دو     MPK3و MPK6
گ هدر     ،mpk4ممم 

یتوان به عملکرد آن در ایجا ِدِد اتیلن ربط
 MPK6را م 

مربوط به آرابیدوپسیس ،نیز برای لوله گ هچهایگ هدر

داد .همچنین گزارش شده است که  ،MEKK1عضو

یباشددد .گ ةناگ ود تناتوم هدر    
مورد نیاز مم 

mpk3

 MAPKKKبوده و از یک

 ،mpk6از رش ول د ل رکیم و هدرگ ه و عیبط رالیپ ی   

       

یتواند با هدف ق یقتسم نداد رار ِمِم رتومورپ ةیحان     
م

برخوردار است ،اما اخالل در لوله رالوکینوف ةدرگ    

 - WRKY53که فاکتو ِرِر رونویسی مهمی در راب هط با

     MPK3/MPK6در مس ری   

یگ در دد ،-به ی ناونع ککککککک پ یئتور  ِنِن
پیری محسوب م 

ح هک تسا نآ زا یکا

هورگریز     A1اس هک ت

یکند که بطور خاص درگیر ارتباط
سیگنالینگی عمل م 

اتصلا     DNAب پ میظنت یار ی .دنک لمع گرب یر      

بین لولههای گرده و فونیکولی است.

ریزش ،یک فرایند رشدی است که منج نتخیر هب ر    

     

فعا ِلِل اندامهاای آل درکراکریغ ای و هدو ِیِی هایگ ةندب       
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 RNAiحاص زا ل     MKK4و

یشو دد د .س بوکر
ممم 

 MKK5و یا سرکوب منف لاغ ی   ِبِب  MPK6در یک
زمین  ةم ناتو ت       

 ،mpk3ری رد لگ گربلگ شز

 ،)HSL2( HAESA-like2هم اب هار       ،HAEدر این   
روند ،فعالیت داردInflorescence Deficient ( IDA .

     

 ،)in Abscissionیک پروتئین کوچک ب دیتپپ کی ا    

  

یکند .در گیاها ِنِن سرکوب شده
آرابيدوپسیس را مهار م 

سیگنا ِلِل ترمینال  Nرا کدگ و هدرک یراذ امتحا ًالًال هب    

با     MAPKK-یا     ،MAPK-منطق ةیاپ رد شزیر ه       

عن ناگیل ناو     ِدِد  HAE/HSL2 RLKsدر فع درک لا     ِنِن

گلبرگ گل ،طبیعی است ،اما جدایی برنامه ریزی شدة

ریزش ،عمل م 
یکند .فقدا ِنِن عملکرد MKK4/MKK5

یدهد .الزم به ذکر
سلولها در منطقه ریزش ،روی نم 

یا  MPK3/MPK6به ایجا ِدِد همان فنوتیپی در ری ،شز

است که جدایی برنامه ریزی شدة سلوله هقطنم رد ا

م
یانجامد که در موتانت های  hae hsl2یا  idaموجود

ریزش ،علیرغم فراین عیبط یریپ د ی     ،باع دنام ث   ِنِن

است .به عالوه ،تحلی ِلِل اپیستاتیک ،حاکی از آن است

یشود.
گلبرگ گل در نهنج م 

که  MKK4/MKK5-MPK3/MPK6در پایین دس  ِتِت

عملکرد آبشارهای  MPK3/MPK6در پایین دست

یکند .بیا ِنِن MKKه یا
 HAE/HSL2و  IDAعمل م 

 RLKها نآ یاهدناگیل و  ها          :اگ هچ ر

فعال ،فنوتی ِپِپ معیو ِبِب ریزش ِیِی تناتوم    

    

سنسورها/گیرندههای مسئو ِلِل فعالساز ِیِی اکثر MAPK

های گیاهی ،ناشناخته هستند ،اما به اثبات رس هک هدی
تعدادی از  RLKها ،در باالدست

 MPK3و MPK6

 hae hsl2یا

یدهد .بعالوه ،در گیاها  ِنِن  hae hsl2و
 idaرا نجات م 
ییابد.
 ،idaفعالیت  MAPKدر نهنج کاهش م 
جفت گیرنده -لیگاند

ER :EPFL4/EPFL6–ER

یکننددد .در ایمن ،هایگ ی       MPK3و ،MPK6
عم ل مم مم 

یباشددد
یکی از اولین  RLKهای دخیل در رشد گیاه م 

FLS2

که نقش مهمی در فعالساز ِیِی تکثیر سلو ِلِل موضعی ایفا

بوسیلة گیرندهههاای تش هلمجزا وگلا صیخ   

( )Flagellin Sensitive 2و Elongation ( EFR

یکند و مهندسی گل آذین ،شکل اندام ،و ان نآ هزاد
م

یشوند .جالب
 )Factor Tu Receptorفعال سازی م 

یکنددد .درس نامه ت ن ِدِد  کی  م ناتو ت     
را تعیین مم 
  

توجه است که زا یا ةدنیازف دادعت هدش صخشم   
 RLKهای دخیل در رش زا ،هایگ ةعسوت و د قیرط     
یکنند (شکل .)1
 MPK3و  MPK6عمل م 
جف ناگیل ت دددد د -گیرن ةد     :IDA–HAE/HSL2هم
RLKها و هم  MAPKها ،در رشد گیاه نقش دارن .د
اولین گزار ِشِش حاکی از حضور هر دوی آنها در مس ری
س یور شهوژپرد ،گنیلانگی

ر همادنا شزی ا گ ی     ِلِل

     

آرابیدوپسیس ،حاصل شد HAESA (HAE) .که یکی
از اولین  RLKهای آرابیدوپسی ِسِس شناسایی شده ،بود،
در مناطق ریزش اندامهای گل ،بیان شد .سرکوب آنتی
سن  ِسِس  ،HAEباع ویعم یاهمادنا شزیر ث ِبِب لگ     

    

یشو دد د .تحلی ِلِل نآ زا یکاح تناتوم  ا هک تس      
مم 

   

،er

فقدا ِنِن عملکرد  MPK3/MPK6و یا  MAPKKهاای
باالدست آنها ،یعنی  ،MKK4/MKK5به کوتاه شد  ِنِن
یشود د .تحلی  ِلِل
ساقه و گل آذین خوش ههه ای منج  ر ممممم 
یدهد که اف سنارت درکلمع شیاز    
اپیستاتیک نشان م 
یتوان دد د فنوتی یاه پ     
ژنه یا     MKK4و  MKK5م م 
موتانت  erرا نجات دهد؛ به رت نیا ت یدهاوش بی     
یدهد که MPK6
ژنتیکی مبنی بر این موضوع ارائه م 
 ،MKK4/MKK5-MPK3/پایین دس ةدنریگ ت    ER

است .بعالوه YDA ،بر اسا ِسِس بدست آوردن ک یربرا
و از دس تسدالاب رد ،یربراک نداد ت
 MKK4/MKK5و پ تسد نییا       

                  
 ،ERدر تنظیم   

یکند .همچن نی
مهندسی گل آذین عمل م 

 ،ERدارای
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دو همولوگ کام ًالًال مرتبط ،یعنی

)ER-Like 1(ERL1

بی ثباتی  SPCHو کاه ِشِش متعاق ِبِب سلولهاای اج داد

یباشد که تاحدی مازاد هس .دنت ریخا ًاًا  ،ود   
و  ERL2م 

یشود.
روزنهای ،منجر م 

پپتی ِدِد ترشح شده به ان مممممهاای  EPFL4و  EPFL6به

جفت گیرنده -لیگان ِد
ِد  :ESF1–SSPدر جن ،هایگ نی   

عنوان مؤلفههای باالدس ِتِت م ازا ِدِد شر  ِدِد یذآ لگ  ِنِن اب 

   

هم  YDAو هم  MPK3/MPK6در ایج کی دا    

واسطة  ،ERشناسایی شدهاند که امتحا ًالًال اونع هب  ن     

بنیانگذاری محور پای ییهای -رأس اب .دنتسه لیخد ی    

یکننددد .احتم لا
لیگاند در فرایند سیگنالینگ عم  ل ممممم 

انجا ِمِم غربال گریهای ژنتیکی ،مشخص شده اس هک ت

دارد ک ح یاهدناگیل ه ا  لص ا س ز ل  یاهلو م اب ،عبن             
گیرندههای خ ةداونا  ERدر س حط

ولس ل ِیِی یاهلولس     

 ،)Short Suspensor( SSPیک    

 ،RLKو ESF1

( )Embryo Surrounding Factor 1که دیتپپ کی    

اطرافِ ،سِسنس شوند .تکثی ولس ر ل دنور قیرط زا ،ی     

یباشد ،در راس ات ِیِی یظنت  م
کوچ ِکِک غنی از سیستئین م 

س اشبآ ةطساو اب یلولس نورد گنیلانگی      ِرِر          

اجداد سلول پایهای زیگوتی و الگوده ِیِی پ ینینج شی   

 ،MPK3/MPK6در موض زاس یع ِیِی یارب هار کی        

یکنن دد د.
در آرابيدوپس  نیا رد ،سی م ع ریس م  ل ممم ممم مم ممممم 

یشود.
کنترل مورفوژنِزِز اندام ،هماهنگ م 

      

لهااای بیوشیمی ناشن یکیتنژ و ،یراتخاس ،
تحلییی 

جف دنریگ ت هههههههه ه -لیگاند      –EPF1/EPF2

م
یدهد که لیگاند بال ِغِغ  ،ESF1از کلی او ِژِژ پورپ  پ یاهدیت   

 :ER/ERL1/ERL2موتانت های موج یاهنژ رد دو   

 ESF1بدست آمده و همراه با  ،SSP RLKتحریک

کدکنندة (TMMپروتئین رسپتورهای غنی از لوسین)،
تراکم روزنهای و توزی ییع (1یک

و )،ینیرس زائتورپ

بلندش وس ند س قیرط زا ار روسناپ

        YDAبهب دو    

یبخشد.
م

 ،ER/ERL1/ERL2همگ هدوگلا ی ِیِی نزور  هههههههههای را

سوب استراتهای  MAPKدر رشد و تکام :هایگ ل   

یکنند و روزنة خوشه ار هدش یدنب رجنم     
مختل م 

غربالگرهای مخمر دوهیبریدی ،آرایههای پروتئینی با

یشوند .مطرح شده است که ةتخانشان یاهدناگیل    
م

توان عملیاتی ب بوس ،اه سکیموئتورپوفسف و ،الا    

پ اب هدش شزادر            SDD1ب  ه گگگ گیرند ههه هه ااا ای

استرات های  MAPKمفروض بس ییاسانش ار یرای   

 TMM/ER/ERL1/ERL2درسلولهای هدف ،متصل

کردهاند .با این حال ،تنه ادعت ا د  یرامش تشگنا  از

یشوند .درنتیج اشبآ ،ه
م

  ِرِر –YDA–MKK4/MKK5

 MPK3/MPK6فع  زا عنام و هدش لا ن هنزور وم   

      

  

سوب اس یاه تارت     ،MAPKب یدربراک دهاوش ا    
یشوند که سه مورد از آنها ،نقش مهمی در
پشتیبانی م 

یشود .با انجام مطالع ،ریخا تا     EPF1و  EPF2به
م

یکنند .پروتئین  65وابسته به
رشد و تکامل گیاه ایفا م 

عنوان لیگاندهای پپتید ِیِی گیرندههاای خ هداونا  ERدر

ن        
میکروتیوبو للل ( ،)MAP65ک یئتورپ کی ه ِنِن ایم  ی

تعیین الگوده ِیِی روزنهای ،شناسایی شدهان .د لاح رد   

ض ور ر پ یارب ی ای راد ی لوط رد ،یزافانآ کود 

حاضر ،مشخص نیست که ایآ     ،SDD1در پ شزادر

یگردد ،مورد هد ِفِف آبشا ِرِر توتو  ِنِن
سيتوکينز محسوب م 

یباشد یا خیر .مطالعا ِتِت بیوشیمی
این لیگاندها دخیل م 

 NPK1–NQK1– NRK1و مس آ ری ر سیسپودیبا       

ح هک تسا نآ زا یکا

یتوانن دد د
     EPF1و  EPF2ممم 

 MPK6را فعال کنند ،که این امر ،به فسفوریالسیون و

ارتولو ِگِگ

  

     

 رارق نآ  مممم ممم 
یگی یی رد .فسفوریالس نوی    Nrk

ایزوفرم     MAP65-1توتو نن ن در  Thr-579در دامنة   
اتصا ِلِل ت ،لوبوتورکیم  م یا          ِلِل  MAP65-1ب یار    

آبشارهای پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن 49 ...

یدهد؛ این موضوع ،به هبون
میکروتوبول را کاهش م 

یشو دد د .موتانت   
طو ِلِل ماکت  ِلِل  هلیرفسف ،هدرگ  مم مممممم ممممم 

خود ،به بی ثباتی و جابجای ِیِی میکروتوبول ها در خط

 WRKY34و  ،WRKY2که یک هومول کیدزن گو

استوای ِیِی فراگموپالسم (اکواتور فراگموپالسم رجنم )   

به  WRKY34هستند ،به ایجاد فنوتیپ ه ویعم یا ِبِب

      

ش و هد  مسالپومگارف شرتسگ هجیتنرد و میسقت 

یت او ننن به
یشود که از جمله آنه  ا ممممم 
گردهای منجر م 

یکند .در آرابیدوپسیسMAP65- ،
سلولی را تسهیل م 

کاهش درصد زنده بودن گرده ،جوانه و ،ینز شر    ِدِد

 ،1هم اب هار        MAP65-2و  ،MAP65-3بوس ةلی    

له ااا ای
لول راشا هدرگ ة ه  تناتوم .درکمح لللللللللللللللللل 

یش نو دد د.
 MPK4و در طو ِلِل  هلیرفسف ،زنيکوتيس  مممممم م م 

فسفوریالسیون  SER( MPK3/MPK6به  )ALAدر

بعالوه ممکن است  MAP65-1به وس ةلی  ،MPK6و

 ،WRKY34قابلی یمکت رد ار نآ ت ِلِل تناتوم کی          

در درون موجود زن سف زین هد ف .دوش هلیرو     SPCH

یان زاد دد؛ ای ،عوضوم ن   
 wrky2 wrky34به خ  رط ممممم 

ی-
نور لماع و سی ِیِی چیپرام  یی یی یییی

حاکی از اهمی ِتِت نویسالیروفسف      MPK3/MPK6در

( ،)Speechlessکه یک

حلقهای -پایهای است ،شرو ِعِع تقسیم نامتقار ِنِن س یلول

یباشد .تحلیل برهم کن ِشِش
حفظ عملکر ِدِد  WRKY34م 

یکند .این امر ،به نوبه خود ،ایجا ِدِد کیرحت 
را فعال م 

اپیستازی نیز تأیید کرد که  ،MPK6متعل نامه هب ق    

یشود .تحلیل ژنتیک زا یکاح ی   
روزنهای را موجب م 

مس کیتنژ ری     ِیِی  WRKY34و  WRKY2در تکام   ِلِل

آن است که فنوتی ِپِپ روزنهای مازا ِدِد موتانت

 YDAدر

گردة آرابيدوپسیس است .ویژگی سیگنالی مس یاهری

یشودد؛ ای ناشن عوضوم ن    
یک زمینة  spchحذف م 

ک کرا رد ِیِی فلؤم اب فلتخم  ههههههههه هااای  MAPKمش کرت   

مم 
یده دد د که  ،SPCHپ اشبآ تسد نییا       ِرِر –YDA

ممکن است آبشارهای مختل  ِفِف  ،MAPKدارای یک

 MKK4/MKK5–MPK3/MPK6اس .ت             

مولفة مشترک باشند .و همچن م نی م کی تسا نک

 SPCH ،MPK3/MPK6را در چن ةدنامیقاب د           

آبشار  MAPKدر چند فرآین کیژولویب د ی ،فلتخم     

 MAPKدر

  

 Ser/Thrدر دامن ده ة ِفِف حالطصا هب        

دخیل باشد (ش لک

  

 .)1چگ گنو ِیِی فح  ِظِظ رد یگژیو 

یکنددد .موتان ای ت   
شرایط آزمایشگاهی ،فسفوریله مم 

زمانیکه چن یسم د ِرِر فلؤم ،زیامتم یدرکلمع  ههههههههههه هاای

ح  نیا فذ مح لللللل 
له اا ای فسفوریالس رد نوی    ،SPCH

مشترکی دارند ،نقطة محور ِیِی درک ما از عملکرده یا

نزور ههههههههههه ای در

 MAPKاست .مطالعات انجام شده روی گیاهان نشان

یدهددد ،که نیا   
مم 

یدهد که م 
م
یتوان ویژگ ِیِی نیلانگیس    ِگِگ  MAPKرا از

موض جت اب دوخ ،عو م ِعِع یئترپ ِنِن            SPCHغیرقابل   

طریق راههای زیر کنترل کرد (الف) حضو ِرِر آبشارهای

     

مستق ِلِل MAPK؛ (ب) بیان فضایی -زمان ِیِی  RLKهای

فعالی لکش تیوقت رد ار نآ ت

ریگ ِیِی

داخل بدن موجود زن شیازفا هد   

فس ،هلیروف م ،هجیتنرد .دراد یگتسبمه متسا نک     

فسفوریالسیو ِنِن  ،SPCH MAPKمنجر به یتابث یب    

باالدست ،لیگان یاهد

پ نیئتور     SPCHش و هد  عنام ا یاهلولس لیکشت ز         

 MAPKپ )ج( تسد نییا

اج اد د نزور  ههههه ای ش .دو

 WRKY34ک لماع کی ه       

 ،RLKو س بو

یاه تارتسا    

ناتسآ ههههههه ه اا ای س گنیلانگی   

 MAPKموردنی یکیژولویب یاهدنیآرف یارب زا             

یباشددد ،به سو یی یییلة
رونویسی  WRKYخاص گرده م 

مختلف؛ بعبارت دیگر ،اثر دوز-ژن؛ و (د) تلفیق دیگر

 MPK3/MPK6در داخل بدن ،به یک شیوة وابسته به

مسیرهای سیگنالین .گ با بیشتر شد ِنِن اطالعات و دانش

زمان -فضا ،بین مراح ِلِل دوسلولی و سه س رد و یلول
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ما ،احتما ًالًال مکانیسمهای مازادی ظه درک دنهاوخ رو    

یگذارنددد.
گل آذی ِنِن خوشهای بیشتری را به نمایش مم 
 ERو هم  ERL1جهش

(شکل .)2

بعالوه ،در زمانی که مه

آبشارهای منحصر ب درف ه     :MAPKآرابیدوپس سی

مییابند ERL2 ،ب ،یعیبطِ یلولس ریثکت ظفح یار      

دارای بیست   
دوازده ال تصش ی

هاپلو ِیِی ناکافی محس بو

 ،MAPKده  MAPKKو تقریب ًاًا نیب      
    

یباش دد د .آنها   
 MAPKKKممم 

یتوانند بطور بالقوه ،ترکیبا ِتِت مختل ات( یرایسب ف    
م
 ) 60 * 01 * 20از آبش هرا اا ای  ،MAPKب روظنم ه     
انجام وظایف مختلف ،تش ،لاح نیا اب .دنهد لیک      
ِبِبِبِبِبِبِب
»
سانت

ش کیتنژ دهاو ی یکشت زا ِ       ،لِل «ترکی و ب

یشودد .به ،هباشم روط
ممممم 

 MPK3در زمینة موتانت  ،mpk6هاپلوی ناکافی است
و به یک فنوتیپ نازای تقریب ًاًا مشابه به فنوتیپ ن یازا
یگ در دد .اثر
گیاها ِنِن  er-105 erl1-2 erl2 1/+منتهی م 
دوز-ژن احتما ًالًال کی  ی یاتن زا  ِجِج ک  ا ردق رد شه

  ِتِت        

سیگنالینگ در موتانت است .اگرچه گیاهان mpk3/+

یکننددد.
آبش یاهرا     MAPKدر گیاه نابیتشپ نا ی      نمم 

 ،mpk6نازا هستند و گل آذین خوشهای و دمگلهای

فنوتیپ های از بین برن هب( درفنم یاه تناتوم ةد    

یباشنددد.
کوتاه دارند ،اما دارای نمو روزنهای نرمالی مم 

عنوان مثال YDA ،و  ،)mpk4موتان تود یاه ت ااا اااایی

تنها موتانت دوت یا  ِیِی  ،mpk3 mpk6الگ ومن و یهدو   

( mpk3 mpk6, mkk4 mkk5, and map3ke1

روزنهای غیرنرمالللی دارد؛ ای زا یکاح عوضوم ن

نآ   

 )map3ke2و موتانت های سه تایی (به عن ،لاثم ناو   

است که یلاعف هب    ِتِت  MPK3/MPK6کمت یارب یر   

یدهنددد که فلؤم ههههههاای
 )anp1 anp2 anp3نش  نا ممممم 

حفظ توسعه اپی  زاین ،یعیبط یمرد ا ،هجیتنرد .تس    

 MAPKموجود در هر ردیف ،بسیار خاص هستند ،و

مدت زمان/قدرت سیگنالین ِگ
یتواند ب یار
ِگ  MAPKم 

یتوانند با دیگر همولوگ ها جایگزین شوند .حتی
نم 

عملکرده لویب یا و ها زئاح اهنآ کیژ م .دشاب تی     

اگر م ادک ره ا م از یاهراشبآ       MAPKدارای یک

همچنین ممکن اس یدادعت ،فلتخم یاهدنیآرف ت     

مولفة متفاو ِتِت واحد در آبشار سه کین ناونع هب ار زا    

آستانه سیگنا ِلِل تفاضلی داشته باشند (قدرت و/یا مدت
یتوانند مشخص کنندة عملکر  ِدِد MAPK
زمان) ،که م 

آبشارهای مختل ِفِف  MAPKدر نظ ،میریگب ر امتحا   ًالًال
تعداد کل آبش یاهرا

 MAPKدر یک

گ ةنوگ یی ی ییییاهی،

یباشد .با این حال ،الق  لانگیس یا از   
بسیار محدود م 
طری فلتخم یاهراشبآ ق       

 ،MAPKبای کی د ی زا 

  

مکانیسمهای کلیدی برای ویژگ ِیِی کارکردی آنها باشد.
اث ِرِر ود /هناتسآ  زززززز زز -ژ ِنِن س گنیلانگی   

:MAPK

 ER/ERL1/ERL2و  ،MPK3/MPK6ه ،ود ر     

      

   

یدهنددد.
عملکر ِدِد سلول ِیِی وابسته به دوز -ژن نش  نا ممممم 
موتانت ژنهای  ERL1و/یا  ،ERL2طول ساقة موتانت
یدهد و به گ یذآ ل ِنِن شوخ  هههههههای
 erرا بیشتر کاهش م 
یشو دد د .ب  روط ه م اهایگ ،هباش         ِنِن
بیش  رجنم یرت م مم م م 
 mpk3/+ mpk6در مقایسه با موتان حاو ت   ِدِد ،mpk6

در یک رو ِشِش کّمّمی باشند.
نتیجهگیری کلی
در  20سال گذشته ،پیشرفتهای بزرگ ام کرد رد ی   
از آبش یاهرا     MAPKگی گ تروص ها ر .تسا هتف

     

بدیهی است که اگرچه هراشبآ راتخاس ای     ،MAPK
کام ًالًال حفظ شده ،اما  MAPKهای گیاهی ،برای انجام
عملکردهای خا

ِصِص گیاهی تکامل یافت هههانددد؛ درست

همانطور که با سوب استرات ه نیئتورپ یا ِیِی اخ   ِصِص
گیاه ،لیگاندها/گیرندهههاای خا ِصِص
موتانت های خا ِصِص

و ،هایگ  یتونف    ِپِپ

رد .دش هداد ناشن ،هایگ  لاح

    

آبشارهای پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن 15 ...

حاضر ،یک راوم زا ی ِدِد تفا ملق زا  ا کرد رد هد زا ام      
س نگی اا الینگ  ،MAPKچگ گنو ِیِی

هب اهلانگیس یاقلا         

یباشددد .در
آبشارهای  MAPKبه وسیلة گیرندههاا مم 

بدست آوردن و از بین بردن کاربری» اشاره ک هک در
امکان ایجا ِدِد یک خ هدادیور زا ینامز ط ا حیرشت و     
عملک  یکیژولویب یاهدنیآرف رد اهنآ در مار فلتخ        

طول دورة تکامل ،تعداد  RLKها از گیاهان پاایینتررر

یآورد و مش الک ِتِت
ف ار ههه هم مممم 

به گیاهان باالتر ،به سرعت گسترش مییابددد؛ ب نیا ا   

یبردد و امک طم نا ا ةعل   
موتانت/تراریخت را از بین مم 

حال ،تعدا ِدِد مؤلفههای پایین دست ،ازجمله مؤلفههاای

دیگر عملکردهای آبشا ِرِر  MAPKرا ب مهارف ام یار   

  

ابگرم  ِرِر یگ  ا ناه          

 ،MAPKبه تناسب اف ن شیاز مممممییابددد .ای لامتحا ن   

یآورد .پس از آنکه مس طخ یاهری
م

وجود دارد که  RLKهای بیشتری برای به ریگراک   ِیِی

ی یاهدرکلمع زا ک       MAPKب دنویپ رگیدکی ه       

آبشارهای  ،MAPKو در راستا ِیِی انجام عملکردش ،نا

خوردند ،حال توانیم شبکههای سیگنالینگ پیچیدهتری

یافت شود .ما در تحقیقا ِتِت آت انچمه دوخ ی ن یور     

را کشف کنیم؛ شبکههایی که عملک ةمه در    MAPK

شناس و ییا

یلحت ل ع  مل درک ِیِی یاهراشبآ           ،MAPK

ِیِی یانبریز  ِیِی ره     

یگیرنددد .ب ارق ا ر   
ها در رشد و تکامل گیاه را در بر م 

گیرندهها/لیگاندهای باالدست آنه ارتسا بوس و ا ت    

ی -زم نا ِیِی  نیا  م فلؤ ههههههههه و ا
دادن اطالع یاضف تا ییی ی ی

یشویم .در این راس ،ات
های پایین دست آنها متمرکز م 

فعالیتهای آنها در ش کب ههههاای عملک هب رداق ،یدر   

تولی دج یاهرازبا د ی ها زئاح د موخ تی اه .دوب د              

درک ت  نیب لخاد م فلتخم یاهریس

یتوان به «سیست مممهاای ش طر  ِیِی
ازجملة این ابزارها م 

چگونگ ِیِی حف ِظِظ ویژگی سیگنال خواهیم بود.

یدربراک

و         

شکل  :2نشان دادن مکانیزم های سیگنالینگ پروتئین کینازهای فعال شده با میتوزن در شد و نمو گیاهان

Fig2: To illustrate the mechanisms of mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling
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