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علمي پژوهشي

نقش هیستون داستیالز در تکثیر ویروس Autographa californica multicapsid
) nucleopolyhedrovirus (AcMNPVو پاسخ ایمنی سلولهای Spodoptera
)frugiperda (Sf9
مرضیه عطاریانفر ،اعظم میکانی* و محمد مهرآبادی

*

دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 1400/5/9 :تاریخ پذیرش)1400/6/29 :
چکیده
سازوکارهای اپيژنتيک مانند تغييرات هيستونها بهخصوص استيالسيون و داستيالسيون ،نقش مهمي در شکلگيری روابط متقابل
ميزبان -بيمارگر از طریق تنظيم بيان ژنها برعهده دارند که توسط آنزیمهای هيستون استيل ترانسفراز و هيستون د استيالزکاتاليز
ميشود .از آنجاکه یکي از روشهای کمخطر کنترلکننده حشرات آفت استفاده از بيمارگرها ميباشد؛ بنابراین ،مطالعه در زمينه
شناخت نقش این سازوکارها در پاسخ به عوامل بيمارگر حشرات ،نقش مهمي را در کنترل آفات ایفا ميکند .بررسيهای انجام شده
نشان داد که مهارکنندههای هيستون د استيالز تکثير ویروسهای بيمارگر پستانداران را تحت تاثير خود قرار ميدهند .بنابراین ،در این
مطالعه به بررسي نقش تریکواستاتين بهعنوان مهارکننده هيستون د استيالز در تکثير ویروس  AcMNPVو پاسخ ایمني ضد ویروسي
سلولهای  Sf9پرداخته شد .به این منظور ،سلولها یک و سه ساعت پيش از آلودگي ویروسي یا به صورت همزمان در معرض دو
غلظت  1و  0/25ميکروموالر تریکواستاتين قرار گرفته و اثر تریکواستاتين بر تکثير ویروس و بيان برخي از ژنهای مهم ایمني ضد
ویروسي بررسي شد .نتایج نشان داد تکثير ویروس تحت تاثير استفاده از این ترکيب قرار نميگيرد .همچنين ،بيان ژنهای اصلي
مسيرهای ایمني ضد ویروسي  Ago1( miRNAو  )Dicer1و  Ago2( siRNAو  )Dicer2پس از استفاده از غلظتهای  1و 0/25
ميکروموالر تریکو استاتين تفاوت معنيداری با تيمارهای شاهد نداشت .باتوجه به نتایج ،سازوکار اپيژنتيکي د استيالسيون هيستونها
تاثيری در تکثير ویروس  AcMNPVو سيستم ایمني ضد ویروسي در سلولهای  Sf9نداشت.
واژههای کلیدی :اپيژنتيک ،هيستون د استيالز ،تریکواستاتين ،ایمني ضد ویروسي
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مقدمه

فاگوسيتوز و انکپسوله کردن را با هم در بر ميگيرد و در

کشاورزان هر ساله به وسيله آفتکشهای شيميایي سعي

پاسخ به ذرات خارجي که برای فاگوسيتوز شدن بسيار زیاد

در کنترل آفات دارند ،در حاليکه استفاده از این ترکيبات

هستند ،صورت ميگيرد .مالنيزه کردن گره نيز در این روش

عالوه بر هزینه باال باعث بروز مشکالت زیست محيطي ،تاثير

بسيار شبيه به انکپسوله کردن صورت ميگيرد .پاسخ ایمني

روی جانداران غير هدف ،کاهش تنوع زیستي و بروز گونه-

هومورال در حشرات شامل سنتز پروتئينهای ضد ميکروبي

های مقاوم به این ترکيبات ميشود .از اینرو ،استفاده از

در اجسام چربي ،جریانهای آنزیمي که انعقاد و مالنيزاسيون

روشهای جایگزین ضروری به نظر ميرسد .در بين این

همولنف را تنظيم ميکنند و توليد انواع اکسيژن واکنشپذیر

روشها ،استفاده از دشمنان طبيعي آفات از جمله شکارگرها،

( )ROSو نيتروژن واکنشپذیر ( )RNSميباشد ( Lavine

پارازیتویيدها و بيمارگرها از اهميت باالیي برخوردار است.

 .)and Strand, 2002مجموعهای از ژنها از طریق فعال

در این بين ،باکتریها و ویروسها در کنترل بيولوژیک از

کردن مسيرهای سيگنالينگ نقشي بالقوه در پاسخ ایمني ذاتي

اهميت بهسزایي برخوردار هستند ( Sivapragasam et al.,

دارند؛ مانند فاکتورهای رونویسي ( )NF‐κBدر مسيرهای

 .)2001; Ehler, 2004خانواده باکولوویروسها1ویروس-

 Tollو  .Imdبه محض اینکه عامل بيمارگر حشره را مورد

های دورشتهای  DNAدار هستند که دامنه ميزباني محدودی

هجوم قرار ميدهد ،سيستم ایمني به وسيله پروتيينهای

داشته و تنها بندپایان بهخصوص راسته بالپولکداران را آلوده

شناسایيکنند .الگوها ( )PRPآن را شناسایي کرده و بسته به

کرده و نقش مهمي در کنترل حشرات دارند ( Szewczyk

نوع بيمارگر به آن پاسخ ميدهد؛ به طوری که در پاسخ به

.)et al., 2009

باکتریهای گرم منفي از مسير  Imdو در پاسخ به باکتریهای

سيستم ایمني حشرات در پاسخ به عوامل بيمارگر فعال

گرم مثبت و قارچها از مسير  Tollاستفاده ميکند .عامل

شده و به شکلهای مختلف واکنش نشان ميدهد .حشرات،

ویروسي نيز ميتواند منجر به فعال شدن مسير JACK

برخالف مهرهداران از ایمني اکتسابي بيبهره هستند و تنها

 STATشود ).(Kimbrell and Beutler, 2001

ميتوانند از ایمني ذاتي که شامل دو سيستم ایمني سلولي و

روابط متقابل ميزبان (حشرات) و عامل بيماریزا ماهيتي

هومورال2است ،استفاده کنند ) .(Strand, 2008سلولهای

پویا و در حال تغيير دارد .بررسيها نشان داده است که بيان

خوني در سيستم ایمني سلولي ،به صورت مستقيم در واکنش

بسياری از ژنهای ميزبان بهواسطه حضور عامل بيمارگر به

دفاعي بدن شرکت ميکنند .فاگوسيتوز 3،انکپسوله4کردن و

طور متفاوتي کاسته شده که بيماریزایي را کاهش داده و

تشکيل گره ،جزو پاسخ سيستم ایمني سلولي در حشرات

شانس زنده ماندن ميزبان را افزایش ميدهند .از طرفي،

محسوب ميشوند .در فرایند فاگوسيتوز ،ذرات کوچک

بسياری از عوامل بيماریزا برای به حداکثر رساندن زندهماني

توسط سلولهای خوني ميزبان در برگرفته شده و سپس ،در

و تکثير خود در ميزبان ،استراتژیهایي برای فرار یا سرکوب

کيسههای غشایي تشکيلشده هضم ميشوند .زماني که ذرات

سيستم ایمني ميزبان ایجاد کردهاند؛ بنابراین ،مجموعهای

خارجي برای فاگوسيتوز شدن خيلي بزرگ باشند ،عمل

پيچيده از ساز وکارهای تنظيم بيان ژن در این تعامالت قرار

انکپسوله کردن توسط سلولهای خوني ميزبان صورت مي-

دارند .شواهدی وجود دارد که نشان ميدهد سازوکارهای

گيرد .در انکپسوله کردن سلولهای خوني پس از احاطه

اپي ژنتيک ميتوانند نقش مهمي در شکلگيری روابط متقابل

کردن مهاجم ،از مالنيزه کردن به عنوان سازوکار اصلي برای
از بين بردن مهاجم استفاده ميکنند .تشکيل گره هر دو فرایند
1

. Baculoviridae
. humoral
3
. phagocytose
4
. Encapsulation
2
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ميزبان -بيمارگر از طریق تنظيم بيان ژنها داشته ( Negri

درک سازوکارهای تنظيم هيستون د استيالزها در طي

 .)and Jablonka, 2016; Gegner et al., 2019اپي

آلودگي ویروسي را برجسته ميکند.

ژنتيک ،مجموعه فرآیندهای برگشتپذیر است که باعث

پيش از این ،نقش سازوکارهای اپي ژنتيک در پاسخهای

تغيير در بيان ژنها ،مستقل از تغيير در توالي

ایمني ميزبان در برابر ميکروارگانيسمهای مختلف از جمله

نوکلئوتيدی–  DNAميشود .مکانيسمهای اپي ژنتيک با

سنتز و القای پپتيدهای ضد ميکروبيها گزارش شده است

تغيير اجزای تشکيلدهنده کروماتين منجر به تغيير ساختار

)(Hetmuller et al., 2017; Baradaran et al., 2019؛

کروماتين ميشوند که در نتيجه ،الگوی بيان ژن را تغيير مي-

با اینحال ،نقش تنظيمکننده سازوکارهای اپي ژنتيک در

دهند .مهمترین سازوکارهای اپي ژنتيکي که تاکنون شناسایي

سيستم ایمني ضد ویروسي ناشناخته مانده است .از آنجا که

شدهاند ،شامل پروتيينهای تغييردهنده آرایش کروماتين،

شناخت ویژگيهای سيستم ایمني حشرات ميتواند در درک

متيالسيون  ،DNAتغييرات هيستوني و  RNAهای

بهتر برهمکنش بين دفاع حشره و فعاليت ویروسهای بيمارگر

غيرکدکننده ميباشند .تغييرات هيستونها به خصوص

بسيار مؤثر باشد ،در این مطالعه به بررسي نقش هيستون د

استيالسيون و داستيالسيون نقش کليدی در تنظيمات اپي

استيالز بر تکثير ویروس  ،AcMNPVبه عنوان عامل

ژنتيکي بر عهده دارند .استيالسيون کروماتين با باز شدن

بيولوژیک در کنترل الروهای بالپولکداران ( Bianchi et

کروماتين و تسهيل دسترسي سازوکار رونویسي به پروموتور،

 )al., 2000و بيان ژنهای مهم سيستم ایمني در سلول های

فرآیند رونویسي را فعال ميکند؛ در حالي که داستيالسيون

 Sf9پرداخته شد.

منجر به خاموشي ژنها ميشود .این فرآیندها توسط استيل
ترانسفرازهای هيستون ( )HATsو دی استيالزهای هيستوني

مواد و روشها

( )HDACکاتاليز ميشود (.)De Nadal et al., 2004

در این مطالعه ،ماده  (TSA) Trichostatin Aبه عنوان

پيش از این ،نقش سازوکارهای اپيژنتيکي مانند  siRNAو

مهارکننده هيستون د استيالز از شرکت سيگما تهيه شد .کيت

 miRNAدر روابط متقابل حشره (ميزبان) و ویروس مورد

 MTTاز شرکت کاالزیست خریداری و رده سلولي  Sf9از

مطالعه قرار گرفته است ( Asgari, 2013; Mehrabadi et

انستيتو پاستور تهيه شد.

 ،)al., 2013; Karamipour et al., 2018اما نقش تاثير

کشت سلولی

تغييرات هيستون در روابط متقابل حشره – ویروس بررسي

در این مطالعه ،رده سلولي Spodoptera Frugiperda
گریس3

نشده است .ارتباط هيستون د استيالزها و تکثير و بيماریزایي

) (SF9از بانک سلولي پاستور تهيه شد و در محيط

ویروسهای انساني مانند هپاتيت 1،هرپس ویروس HPV 2،و

(×(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA))1

 HIVپيش از این مورد مطالعه قرار گرفته است ( Herbein

حاوی یک درصد آنتيبيوتيکهای پنيسيلين و

 .)and Wendling, 2010به نظر ميرسد که ویروسها طي

استرپتومایسين و  10درصد سرم جنين گاوی )محصول

تکامل مشترک با ميزبان خود ،مکانيزمهای دقيق و تنظيم

کمپاني جيبکو (4در  27درجه سلسيوس کشت داده شد .برای

شدهای را برای هدف قرار دادن هيستون د استيالزها ایجاد

انجام آزمایشهای مختلف ،زماني که سلولها حداقل به 70

کنند ،تا فعاليتهای این آنزیم را متناسب به نوع ویروس مهار

درصد رشد سلولي رسيدند و پس از حصول اطمينان از عدم

یا فعال کنند ) .(Guise et al., 2013این مشاهدات اهميت

الودگي ،مورد استفاده قرار گرفتند .ویروس AcMNPV

حامل ژن  GFPاز دانشگاه والنسيا ،اسپانيا تهيه شد.
1

. Hepatitis
. Herpesvirus
3
. Grace
4
. Gibco
2
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آزمایش زندهمانی سلول

طوریکه کانفلوئنسي سلولها حدود  70درصد باشد و به

به منظور بررسي تاثير استفاده از غلظتهای مختلف

مدت  24ساعت در انکوباتور در تاریکي و در دمای  25درجه

تریکواستاتين 1بر زندهماني سلولها ،از روش رنگسنجي

سلسيوس قرار گرفت .سپس ،هر یک از غلظتها به چاهکها

شد

اضافه شد .در تيمار اول پس از گذشت یک ساعت ،در تيمار

) .(Hřebačkova et al., 2009در این روش100 ،

دوم پس از گذشت  5ساعت و در تيمار سوم به محض اضافه

ميکروليتر محيط کشت حاوی  415×103سلول پس از

کردن محلول تریکواستاتين ،سلولها با  100ميکروليتر از

شمارش با دستگاه  (Bio Tek) cytation5در هر خانهی

ویروس  )MOI=5) AcMNPVتيمار شده و در انکوباتور

MTT

(Tetrazolum

)Methyl

استفاده

پليت  96خانهای قرار داده شد ،به طوریکه

کانفلوئنسي2

در تاریکي و دمای  27درجه سلسيوس نگهداری شدند .هر

سلولها حدود  70درصد باشد .پس از  24ساعت ،انکوباسيون

 24ساعت یکبار تا  72ساعت  100ميکروليتر از محيط کشت

غلظتهای  2 ،1 ،0/25 ،0/1و  5ميکروموالر از تریکواستاتين

رویي در هر چاهک برداشته شده و برای بررسي تکثير

که در محيط کشت سلولي حل شده بود ،اضافه شده و به

ویروس در یخچال در دمای  4درجه سلسيوس نگهداری شد.

مدت  48 ،24و  72ساعت انکوبه شدند .تيمار شاهد (تنها

هر کدام از تيمارها با سه تکرار انجام شد و گروه شاهد مثبت،

محيط کشت سلولي) نيز در نظر گرفته شد .پس از گذشت

سلولهایي بودند که تنها با ویروس تيمار شده بودند .از آنجا-

مدت زمانهای نامبرده ،به هر چاهک پليت  20ميکروليتر

که ویروس  AcMNPVاستفاده-شده در این مطالعه حامل

محلول  MTTبا غلظت  5ميليگرم بر ميليليتر اضافه شد و به

ژن  GFPبود ،پس از گذشت ساعتهای مورد نظر ،از پليت-

مدت  4ساعت در تاریکي و در دمای  25درجه سلسيوس

ها به وسيله ميکروسکوپ فلورسنت ( DMI

Leica

انکوبه شد .سپس 10 ،ميکروليتر Dimethyl ( DMSO

 )3000Bعکسبرداری شد.

 )Sulfoxideبه عنوان حالل به هر خانه اضافه و مخلوط شد.

استخراج  DNAو qPCR

پس از آن ،ميزان جذب نوری هر یک از چاهکها با استفاده

تکثير  DNAویروسي در سلولهای شاهد و آلوده به

از دستگاه االیزا ریدر3در طول موج  570نانومتر در برابر طول

 AcMNPVبا استفاده از  qPCRتعيين شد .برای این کار،

موج رفرنس که برابر با  690نانومتر بود ،خوانده شد

 10ميکروليتر از محيط کشت رویي با  10ميکروليتر محلول

) .(Shokrzadeh et al., 2012هر کدام از آزمایشها سه

) Prepman (Applied Biosystemsمخلوط شد و سپس،

بار تکرار شدند .نتایج به دست آمده به صورت ميزان زنده-

به مدت  10دقيقه در دمای  90درجه سلسيوس انکوبه شد.

ماني سلولي گزارش شد که طبق فرمول زیر محاسبه شد:

پس از آن ،به مدت  2دقيقه در دور  6000سانتریفيوژ شد .در

ميزان زندهماني سلول= (ميزان جذب نوری آزمایش /ميزان

نهایت ،رونشين جدا شده و در دمای  4درجه سلسيوس در

جذب نوری شاهد)× 100

یخچال نگهداری شد ( .)Gasmi et al., 2015غلظت

تیمار سلولی

 DNAاندازهگيری شد و برای هر  20 ،qPCRنانوگرم نمونه

به منظور بررسي تاثير استفاده از  TSAبر تکثير ویروس

 DNAاستفاده شد .سپس ،از پرایمر اختصاصي ژن

 ،AcMNPVبا استفاده از نتایج آزمایش زندهماني سلول دو

 DNApolymerase AcMNPVاستفاده و با مقایسه مقادیر

غلظت  1و  0/25موالر در نظر گرفته شدند .پس از شمار

 Ctبهدست آمده در برابر منحني استاندارد ،غلظت ویروس

سلولها با دستگاه ) 166×104 ،cytation5 (Bio Tekسلول

مشخص شد.

در هر خانهی پليت کشت سلولي  24خانهای ریخته شد ،به
1

. Trichostatin A
. Confluency
3
. ELISA reader
2

تحقيقات آفات گياهي ،جلد  ،11شماره  ،2سال 1400
استخراج  RNAو qPCR

43

تجزیه و تحلیل دادهها

به منظور بررسي بيان ژنهای سيستم ایمني ،در هر کدام

به منظور تجزیه آماری دادهها از روش تجزیه واریانس

از مقاطع زماني در هر یک از تيمارها ،سلولهای  Sf9از کف

یک طرفه ( )one-way ANOVAتوسط نرمافزار

فالسک جدا شدند و  100ميکروليتر محيط کشت همراه با

 Graphpad prism 6استفاده شد .طراحي نمودارها نيز با

سلول در یخچال نگهداری شد .به منظور استخراج  RNAاز

استفاده از نرمافزار  Graphpad prism 6انجام شد.

نمونهها ،ابتدا  300ميکروليتر ترایزول به نمونهها اضافه شد.
پس از  10دقيقه سانتریفيوژ در دور  ، 12000رونشين جدا شده

نتایج

و با  300ميکروليترکلروفرم به مدت  5دقيقه انکوبه شدند.

تاثیر استفاده از تریکواستاتین بر زندهمانی سلول

سپس ،پس از  10دقيقه سانتریفيوژ در دور  ،12000فاز رویين

Sf9

دور ریخته شد و رسوب تشکيل شده با اتانول  70درصد به
مدت  10دقيقه سانتریفيوژ در دور 12000شسته شده و رسوب
باقيمانده در  20ميکروليتر آب فاقد نوکلئاز حل شده و در
فریزر  -80درجه سلسيوس نگهداری شد .در نهایت ،غلظت
 RNAتوسط اسپکتوفوتومتر اندازهگيری شد .دو ميکروگرم
از  RNAکل به عنوان الگو در حجم  20ميکروليتر برای سنتز
 cDNAاستفاده شد .از پرایمرهای اختصاصي ژنهای
 Ago2 ،Dicer1 ،Ago1و  Dicer2به منظور بررسي بيان
ژنهای نامبرده به وسيله  qPCRاستفاده شد (جدول .)1
همچنين ،ژن  Rpl27به عنوان ژن رفرنس در نظر گرفته شد.

درصد زندهماني سلول با استفاده از کيت  MTTبه
صورت وابسته به زمان و وابسته به دوز کاهش قابل توجه
داشت .دو غلظت  2و  5ميکروموالر پس از گذشت زمان
منجر به کاهش شدید درصد زندهماني شد (کمتر از 50
درصد) .درصد زندهماني سه دوز  0/25 ،1و  0/1ميکرو موالر
نيز با گذشت زمان نسبت به شاهد کاهش یافت ،اما از آنجاکه
زندهماني سلولها پس از استفاده از دو غلظت  1و 0/25
ميکروموالر ،بيش از  50درصد بود و تاثير مشابهي بر کاهش
زندهماني داشت ،از اینرو این دو غلظت به عنوان دوز تاثير-
گذار برای انجام آزمایشها انتخاب شدند (شکل .)1

جدول  -1پرایمرهای استفاده شده در این مطالعه
Table 1. Primers used in this study
References

Primer sequence

Fwd./Rev.

Primer

)Karamipour et al. (2018

CCAAGCGATAAAAGGCACGG
AGACACGGATCGCATACACC

Fwd.
Rev.

Sf _Ago2_qPCR

)Karamipour et al. (2018

AAAACTGTACGAGGCCGGAG
TGCCTTGGTGCCTGGATAAG

Fwd.
Rev

Sf _Dcr2_qPCR

)Karamipour et al. (2018

GAAGCCAGGTAAAGTGGTGCT
GTGTCCGTAGGGCTTGTCTG

Fwd.
Rev.

Sf _RPL27_qPCR

This study

AGGAGGTTCATGCGTTTCGT
TGTGGGTACCGTCTTCGTTG

Fwd.
Rev.

Sf _Dcr1_qPCR

This study

TTGATGTTTCTGCAACCGCC
TGCGAGTCTGTCAATGGCTT

Fwd.
Rev.

Sf _Ago1_qPCR

Pazmiño‐Ibarra et al.
)(2019

GGGTCAGGCTCCTCTTTGC
TTACGCAGCCATCACAAACAC

Fwd.
Rev.

AcMNPV_DNA
polymerase
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شکل  -1اثر غلظت های مختلف  TSAبر زندهماني سلول  Sf9در بازه زماني  48 ،24و  72ساعت با استفاده از روش MTT
Figure 1. Effect of different concentrations of TSA on Sf9 cell survival rate at 24, 48, and 72 hours
using MTT method

تاثیر استفاده از تریکواستاتین بر تکثیر ویروس
AcMNPV

نتایج نشان داد که استفاده از غلظتهای مختلف
تریکواستاتين تفاوت معنيداری در تکثير ویروس
 AcMNPVدر مقایسه با تيمار شاهد به وجود نياورد.
همچنين ،تاثير زمان استفاده از تریکواستاتين ،پيش از آلوده-
سازی سلولها با ویروس تاثير معنيداری بر تکثير ویروس
نشان نداد؛ به طوریکه تکثير ویروس در تيمارهایي که یک
یا سه ساعت پيش از آلودهسازی با ویروس یا همزمان با آن
در معرض غلظت  0/25ميکرو موالر تریکواستاتين قرار گرفته
بودند ،در مقایسه با تيمار شاهد تفاوت معنيداری نداشت
(( )P>0/05شکل  .)2همچنين ،تفاوت معنيداری در ميزان
تکثير ویروس در سلولهایي که یک یا سه ساعت پيش از
آلودهسازی با ویروس یا همزمان با آن در معرض غلظت 1
ميکرو موالر تریکواستاتين قرار گرفته بودند ،مشاهده نشد

(( )P>0/05شکل  .)3تصاویر تهيه شده به وسيله
ميکروسکوپ فلورسنت نشان داد که با افزایش غلظت ،تغيير
محسوسي در تعداد سلولهای بيانکننده ژن )GFP (GFP+

دیده نشد (شکل .)4
تاثیر استفاده از تریکواستاتین بر ژنهای سیستم
ایمنی
نتایج نشان داد که بيان ژنهای اصلي مسير ایمني ضد-
ویروسي  Dicer1( miRNAو  )Ago1و مسير siRNA

( Dicer2و  )Ago2در سلولهای  SF9پس از استفاده از
غلظت  1و  0/25ميکرو موالر تریکواستاتين نسبت به شاهد
تفاوت معنيداری نداشت (( )P>0/05شکل  .)5مقایسه
ميانگين دادههای مربوط به بيان ژنهای نامبرده به وسيله
آزمون توکي نشان داد که هر دو غلظت تریکواستاتين با شاهد
در یک گروه آماری قرار گرفتند (شکل .)5
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 سلولهایي که تنها به وسيله:C .TSA  ميکروموالر از0/25  تکثير ویروس پس از قرار گرفتن سلول ها در معرض غلظت-2 شکل
، ميکروموالر تریکواستاتين همزمان با ویروس قرار گرفتند0/25  سلول هایي که در معرض غلظت:TSA ، آلوده شدندAcMNPV
، ميکروموالر تریکواستاتين یک ساعت پيش از آلودگي با ویروس قرار گرفتند0/25  سلول هایي که در معرض غلظت:TSA+1
. ميکروموالر تریکواستاتين سه ساعت پيش از آلودگي با ویروس قرار گرفتند0/25  سلولهایي که در معرض غلظت:TSA+3
 مقایسه ميانگين.) مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتندone way- ANOVA( نتایج با استفاده از روش تجزیه واریانس یک طرفه
.دادهها با استفاده از آزمون توکي انجام شد
Figure 2. Replication of the virus after exposure of cells to 0.25 μM of TSA. C: Cells infected with
ACMNPV, TSA: Cells exposed to 0.25 μM trichostatin at the same time with the virus, TSA + 1:
Cells exposed to 0.25 μM Trichostatin one hour before virus infection, TSA + 3: Cells were exposed
to 0.25 μM Trichostatin three hours prior to virus infection. The results were analyzed using one-way
analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey multiple comparisons.
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 سلول هایي که تنها به وسيله:C .TSA  ميکروموالر1  تکثير ویروس پس از قرار گرفتن سلول ها در معرض غلظت-3 شکل
، همزمان با ویروس قرار گرفتندTSA  ميکروموالر1  سلول هایي که در معرض غلظت:TSA ، آلوده شدندAcMNPV
:TSA+3 ، یک ساعت پيش از آلودگي با ویروس قرار گرفتندTSA  ميکروموالر1  سلول هایي که در معرض غلظت:TSA+1
 نتایج با استفاده از روش. سه ساعت پيش از آلودگي با ویروس قرار گرفتندTSA  ميکروموالر1 سلول هایي که در معرض غلظت
 مقایسه ميانگين دادهها با استفاده از آزمون.) مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتندone way- ANOVA( تجزیه واریانس یک طرفه
.توکي انجام شد
Figure 3. Replication of the virus after exposure of cells to 1 μM of TSA. C: Cells infected with
ACMNPV, TSA: Cells exposed to 1 μM trichostatin at the same time with the virus, TSA + 1: Cells
exposed to 1 μM Trichostatin one hour before virus infection, TSA + 3: cells were exposed to 1 μM
Trichostatin three hours prior to virus infection. The results were analyzed using one-way analysis of
variance (ANOVA) followed by Tukey multiple comparisons.

C

0.25µM TSA

0.1 µM TSA

GFP  بيانکنندهSF9  تصویر ميکروسکوپي سلولهای- 4 شکل
Figure 4. Microscopic image of SF9 cells expressing GFP
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شکل  -5بيان ژنهای سيستم ایمني ضد ویروسي  )a( siRNAو  )b( miRNAپس از قرار گرفتن سلولها در معرض
غلظتهای  1و  0/25ميکروموالر تریکواستاتين .نتایج با استفاده از روش تجزیه واریانس یک طرفه ( one way-

 )ANOVAمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .مقایسه ميانگين دادهها با استفاده از آزمون توکي انجام شد.
Figure 5. Expression of the antiviral immune system genes siRNA (a) and miRNA (b) after
exposure of cells to 1 and 0.25 μM of trichostatin. The results were analyzed using one-way
analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey multiple comparisons.

بحث
بررسيها نشان دادهاند که روابط متقابل ميزبان و عوامل

ترانسفرازهای هيستون و دی استيالزهای هيستوني کاتاليز

بيمارگر بسيار پویا هستند .پاسخ ایمني ميزبان به عوامل

ميشوند .مهار هيستون داستيالزها ها توسط مهارکنندههای

بيمارگر به وسيله فرآیندهای مختلف تنظيم ميشود .از طرفي

هيستون د استيالز ميتواند منجر به فعاليت بيشتر هيستونها

عوامل بيماریزا نيز به طور مداوم در حال تکامل راهکارهایي

شود که به دنبال آن ،فعالسازی رونویسي ژنهای خاصي را

برای سرکوب یا فرار از پاسخ ایمني ميزبان هستند.

افزایش دهد .در بررسيهای انجام شده ،انواع مختلفي از
استيالز 1از

سازوکارهای اپي ژنتيکي از جمله تغييرات هيستوني ميتواند

مهارکنندههای هيستون د

بيان ژنها را تغيير دهد که بهعنوان وسيلهی دفاعي توسط

منشأ باکتریایي یا قارچي (تریکواستاتين) تا ساختارهای بسيار

ميزبان و بيمارگر مورد استفاده قرار گيرد ( Baradaran et

ساده

است

 .)al., 2019ساختار کروماتين در شرایط گوناگون و در

(.)Dokmanovic and Marks, 2005

مانند

سدیم

بوتيرات

ساختارهای پيچيده با
معرفي

شده

پاسخ به سيگنالهایي که دریافت ميکند ،متغير است .از

در این مطالعه ،به بررسي تاثير تریکواستاتين بر تکثير

عوامل تغييردهنده کروماتين که در فرآیند تنظيم بيان ژنها

ویروس  AcMNPVپرداخته شد .نتایج نشان داد که استفاده

موثر است ،ميتوان به تغييرات استيالسيون دم هيستوني اشاره

از این ترکيب نميتواند تاثيری در تکثير ویروس در سلول-

نمود ( .)Kuo and Allis, 1998استيالسيون هيستونها

های  Sf9داشته باشد .این نتایج مطابق با نتایج پنگ و

فرآیندی اپيژنتيکي است که کروماتين را باز و رونویسي را

همکاران ( )Peng et al., 2007ميباشد .این پژوهشگران

فعال ميکند؛ در حاليکه داستيالسيون هيستونها توسط

نشان دادند که مهارکننده استيل بوتيرات بر تيتر ویروسي

هيستون داستيالزها با ایجاد کروماتين متراکم ،رونویسي ژنها

 ACMNPVدر سلولهای  Sf9تاثير ندارد .همانطور که

را سرکوب ميکند که این فرآیندها به ترتيب توسط استيل

بررسيها نشان داده است برخي مهار کنندههای هيستون د
استيالز ميتوانند بيان ژنهای خارجي که توسط وکتورهای
. HDACis

1
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ویروسي مختلف از جمله آدنو ویروس1و رترو ویروس2به

کرده که نقش مهمي در تکثير ویروس در سلولهای آلوده

سلولهای پستانداران منتقل ميشوند را افزایش دهند

دارند و ميتوانند این سلولها را حتي در شرایط خارج از

( ،)Gaetano et al., 2000ولي از آنجا که نحوه تاثير مهار-

چرخه سلولي طبيعي مجبور به تکثير  DNAکنند .ژنوم

کنندههای مختلف متفاوت است ،اثر متفاوتي نيز در پاسخ

 AcMNPVهمچنين چندین پروتئين اوليه را کد ميکند که

سلول دیده ميشود .در مطالعه انجام شده پنگ و همکاران

در سنتز  DNAدخيل هستند ،مانند  DNAپليمراز و هليکاز

( )Peng et al., 2007نشان داده شد که استفاده از استيل

( .)Ayres et al., 1994این پروتئينها قادر به غلبه بر آنچه

بوتيرات به عنوان مهارکننده هيستون د استيالز ميتواند انتقال

که در چرخه سلولي ميزبان اتفاق ميافتد ،هستند؛ بنابراین،

ژنهای بيروني را به ميزبان پستاندار به وسيله ویروس

حتي در شرایطي که چرخه سلولي در مراحل  G1و  Sمتوقف

 AcMNPVافزایش دهد؛ در صورتيکه استفاده از تریکو

شده باشد DNA ،باکولوویروس تکثير ميشود ( Peng et

استاتين تفاوت معنيداری در انتقال ژنهای خارجي ندارد.

.)al., 2007

شواهدی وجود دارد که نشان ميدهد بيماریزایي ویروس

همچنين ،نتایج این پژوهش نشان داد که تریکواستاتين در

 AcMNPVمرتبط با چرخه سلولي بوده و چرخه سلولي را

تنظيم بيان ژنهای سيستم ایمني ضد ویروسي نقشي ایفا نمي-

در فاز  G2/Mمتوقف ميکند ( Bagga and Bouchard,

کند .همانطور که پژوهشهای نوسينزن و هورواث

)2014؛ از اینرو برخي مهارکنندههای هيستون د استيالز

) )Nusinzon and Horvath, 2006نشان داده است،

مانند استيل بوتيرات که در چرخه سلولي ،تکثير و تمایز

تریکواستاتين در تنظيم فاکتورهای رونویسي  NF-κBدر

سلولي منجر به اختالل ميشوند ،ميتوانند تکثير این ویروس

مسيرهای ایمني ضد ویروسي نقشي ایفا نميکند؛ در نتيجه،

را تحت تاثير خود درآورند ،درحاليکه برخي دیگر مانند

به نظر ميرسد که سازوکارهای اپيژنتيک تاثيری در تنظيم

تریکواستاتين که تاثيری در سيکل سلولي ندارند ،تاثيری در

ژنهای دخيل در مسيرهای  miRNAو  siRNAندارند.

تکثير این ویروس ندارند ( Peng et al., 2007; Wu et

نتيجهگيری کلي از دادههای موجود حاکي از آن است

 .)al., 2012از طرفي بيان شده است که توقف چرخه سلولي

که سازوکار اپيژنتيکي د استيالسيون هيستونها تاثيری در

به وسيله برخي مهارکنندههای هيستون د استيالز مانند سدیم

تکثير ویروس  ACMNPVندارد؛ همچنين ،سيستم ایمني

بوتيرات ميتواند تکثير ویروسهای کوچک مانند

ضد ویروسي در سلولهای  Sf9تحت تاثير این سازوکار قرار

پاپيلوماویروس 3و پليماویروس4ها را تحت کنترل خود

نميگيرد.

درآورد ،اما تکثير ویروسهای بزرگتر تحت تاثير این
ترکيبات قرار نميگيرند؛ در حاليکه بررسيها نشان داده
است که برخي دیگر از مهار کنندهها در تکثير باکولویروس
تغييری ایجاد نميکنند ،زیرا این خانواده از ویروسهای
 DNAدار ژنوم بزرگي دارند که پروتئينهای اوليهای توليد
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The Role of the histone deacetylase in the replication of
Autographa californica multicapsid nucleopolyhedrovirus
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Abstract
Epigenetic mechanisms such as histone changes, especially acetylation and deacetylation, play an
important role making host-pathogen interactions by regulating gene expression, which is catalyzed by
the enzymes histone acetyltransferase and histone deacetylase. Since one of the safe pest control
methods is the use of pathogens, investigating the role of these mechanisms in response to insect
pathogens plays a vital role in controlling pests. Studies have shown that histone deacetylase inhibitors
affect the replication of mammalian pathogenic viruses. Therefore, in this study, the role of trichostatin
as a histone deacetylase inhibitor in Autographa californica multicapsid nucleopolyhedrovirus
(AcMNPV) virus replication and antiviral immune response in Sf9 cells was investigated. For this
purpose, the cells were exposed to two concentrations of trichostatin (1 and 0.25 μM) one and three
hours before or at the same time with viral infection and trichostatin effect on virus replication and some
important immune system gene expression were investigated. The results showed that virus replication
was not affected using this compound. Moreover, after using concentrations of 1 and 0.25 μM
trichostatin, the expression level of primary genes of antiviral immune pathways (Ago2 and Dicer2)
miRNA and siRNA (Ago1 and Dicer1) did not show significant difference compare with control. In
conclusion, the replication of ACMNPV virus and the antiviral immune system in Sf9 cells did not affect
by the epigenetic mechanism of histone deacetylation.
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