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Abstract

چکیده

Genome-wide identification of orthologs and paralogs
gene clusters across different species is considered as a
common strategy for predicting gene function.
Regarding to importance role of species-specific
paralog genes in adaptation to specific environmental
stresses, identification of paralog genes in the
Aeluropus littoralis, halophyte plant, was considered in
this study. For this purpose, the proteome data of four
species including A. littoralis, Oryza sativa,
Brachypodium distachyon and Sorghum bicolor was
compared genome-widely. Based on OrthoMCL
analysis, by comparing of 15916 protein sequences of
A. littoralis to proteome of other species, 10312
orthologs gene cluster were identified that shared in all
given species while 70 unique paralog gene clusters
were devoted to A. littoralis. Gene ontology annotation
of these paralog clusters showed that they are involved
in key biological processes such as cellular processes,
metabolic DNA processes, chromatin organization,
response to environmental stimuli and cell growth and
cycle. The study of the largest cluster of this set led to
the identification of a family of small polypeptides (7239 aa) that is called DEVIL (DVL). Analysis of A.
littoralis transcriptome data in a Heatmap display a
divergence in gene expression patterns of DVL gene
family that could be an evident for their
sub‐ functionalization in biological processes and
molecular functions of the cell. Functional analysis of
AlDVL peptide hormones (phytohormones) could be
useful for identifying their potential role in the
mechanisms involved in drought and salinity tolerance.

 تجزيه و تحلیل،يکي از راهبردهای متداول جهت پیشبیني عملکرد ژنها

Keywords: Aeluropus littoralis, halophytes, small
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گستره ژنومي و شناسايي خوشههای ارتولوگ و پارالوگ در گونههای مختلف
 با توجه به اهمیت ژنهای پارالوگ در سازگاری يک گونه به شرايط.ميباشد
 در اين تحقیق شناسايي ژنهای پارالوگ در گیاه هالوفیت،خاص محیطي
 بدين منظور پروتئوم اين گیاه با برخي.آلوروپوس لیتورالیس مدنظر قرار گرفت
 چمنجاوری و سورگوم در گستره ژنومي،از گیاهان تیره گندمیان نظیر برنج
 ژن15916  بررسي مقايسهای تعداد،OrthoMCL  بر مبنای آنالیز.مقايسه شد
10312  منجر به شناسايي بیش از،آلوروپوس با توالي پروتئوم ديگر گیاهان
 در،گروه ژني اورتولوگ گرديد که در همه گونههای مورد بررسي مشترک بوده
. گروه ژني پارالوگ به گیاه آلوروپوس اختصاص پیدا نمود70حالیکه
مستندسازی اين خوشهها بر مبنای ژنانتولوژی حاکي از کارکرد آنها در
،DNA  فرايندهای متابولیکي،مسیرهای مهم زيستي نظیر فرايندهای سلولي
 رشد و چرخه سلولي بوده، پاسخ به محرکهای محیطي،سازماندهي کروماتین
 منجر به شناسايي خانوادهای از، بررسي بزرگترين گروه اين مجموعه.است
)DVL( DEVIL  اسید آمینه به نام39-72 پليپپتیدهای کوچک با اندازه
 موتیف مختلف با مجموع3  بررسي موتیفهای اين گروه ژني نشان داد.گرديد
 بر مبنای آنالیزHeatmap  نمودار. جايگاه در اين گروه پروتئیني وجود دارد10
 وجودDVL  الگوی متنوعي از بیان ژن در خانواده ژني،ترانسکريپتوم نشان داد
داشته که گواهي بر بازآرايي وظايف اين ژنها در فرايندهای زيستي و
 بررسي عملکردی پپتیدهای فیتوهورموني.کارکردهای مولکولي سلول ميباشد
 در مطالعات آتي ميتواند به شناسايي نقش احتمالي آنها درAlDVL
.مکانیسمهای دخیل در تحمل به تنش خشکي و شوری سودمند باشد

.DEVIL ،فیتوهورمون

 سیدحمیدرضا هاشميپطرودي:* نويسنده مسئول
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مقدمه
تغییرات آب و هوايي از يک سو ،و تنشهاي غیرزنده
نظیر شوري ،خشکي و حرارت باال از عوامل اصلي
محدودکننده تولید محصوالت کشاورزي در سراسر
جهان ميباشد ( Mittler and Blumwald,
 .)2010هرچند که امروزه در کشاورزي مدرن تولید
محصوالت تراريخته مقاوم به اين تنشها يکي از
راهبردهاي اصلي افزايش تولیدات گیاهي لحاظ
ميگردد ولي ماهیت ژنتیکي و پیچیدگيهاي
محیطي ،اصالح و معرفي ارقام مقاوم به اين تنشها
را با کندي مواجه نموده است .در حال حاضر اصالح
و معرفي ارقام تجاري با عملکرد باال با تمرکز بر
بهبود تحمل به تنش شوري و خشکي يکي از
راهبردهاي مهم در کشاورزي نوين قلمداد ميشود
( .)Hashemipetroudi et al., 2016از سوي
ديگر با گسترش تکنولوژي مهندسي ژنتیک امکان
دستورزي صفات کمي يعني تولید گیاهان متحمل
به تنش شوري و خشکي مهیا گرديد .بهطوريکه
جداسازي ،انتقال و بررسي بیشبیان بسیاري از ژنها
در گیاهان زراعي مؤيد اين مطلب ميباشد
( .)Sreenvivasula, 2004يکي از دغدغههاي
عمده که موفقیت اين راهبرد را با چالش جدي مواجه
مينمايد بیان ژنهايي با منشا خارجي (از گیاهان
ديگر) و زمینه ژنتیکي متفاوت از گیاه اصلي ميباشد.
از اين منظر استفاده از گیاهان وحشي حاوي ژنهاي
مقاومت که از قرابت بااليي با گیاهان زراعي
برخودارند بسیار مورد توجه ميباشد ( Faraji et al.,
.)2017
گیاه هالوفیت تکلپه آلوروپوس لیتورالیس
 )littoralis) Aeluropusبومي مناطق کويري
ايران و بسیاري از مناطق بیاباني کشورهاي آسیايي و
آفريقايي بوده ،که به نظر ميرسد با توجه به خاستگاه
اکولوژيک خود عالوه بر تحمل به تنش شوري به

طیف وسیعي از شرايط سخت محیطي متحمل
ميباشد ( ;Sahar Faraji et al., 2017
 .)Hashemi-petroudi et al., 2018خصوصیات
منحصربفرد فیزيولوژيکي و آناتومي اين گیاه ،قابلیت
تحمل شرايط سخت محیطي را براي آن امکانپذير
ساخته است ( .)Faraji et al., 2018از اينرو بعلت
دارا بودن طیف وسیعي از ژنهاي مقاومت به
تنشهاي محیطي ،ميتوان آن را بعنوان يک منبع
ژنتیکي حاوي ژنهاي متحمل به تنش غیرزيستي
لحاظ نموده ( )Hashemi et al., 2016و از سوي
ديگر تعلق اين گیاه به تیره غالت ،به دلیل قرابت و
خويشاندي ،امکان بکارگیري ژنهاي مقاومت با
حداقل تداخل ژنتیکي را فراهم مينمايد
(.)Mohsenzadeh et al., 2006
ظهور تکنولوژيهاي تعیینتوالي ژنومي
(توالييابي شاتگان) در اواخر قرن بیستم که با ارائه
نسخه اولیه توالي ژنومي گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
( )Meinke et al., 1998; Cao et al., 2011و
برنج ( )Goff et al., 2002همراه بود تسهیل فرايند
شناسايي و تعیینمشخصهسازي ژنها را موجب
گرديد .بهطور کلي هدف از تعیینتوالي ژنوم گیاهي،
کشف تمامي ژنهاي موجود در گیاه و شناسايي
تمامي عناصر تنظیمي مرتبط با ژنهاست که فرصت
بسیار ارزشمندي در اختیار محققین علوم بیولوژي
قرار خواهد داد و کمک شايان توجهي در درک
چگونگي تکون خانوادههاي ژني 1،تکثیر و انشعاب
آنها و همچنین بروز عملکرد و خصوصیات جديد
2
زيستي خواهد نمود .از اينرو تعیینتوالي کامل ژنوم
( )WGSگیاه هالوفیت  A. littoralisبا ارائه 15916
مدل ژن پیشبینيشده (دادههاي منتشرنشده) فرصت
. Gene family
. Whole-genome sequencing

هاشمي پطرودي و نعمتزاده :شناسايي و بررسي خوشهژني پارالوگ  DEVILدر ...

بينظیري را جهت تجزيه و تحلیل گسترده ژنومي
( )Genome-wideاين گیاه براي شناسايي ژنهاي
درگیر در تحمل به تنش شوري و خشکي فراهم
مينمايد.
بررسي روابط خويشاوندي براي درک فرآيند
تکامل در گیاهان و چگونگي پیدايش ژنها و
عملکرد زيستي آنها مفید ميباشد .نظم بین ژنها در
گیاهان (غیر از فواصل فیزيکي) حفاظت شده بوده
بهطوريکه مقايسه و بررسي همرديفي ژنها راه را
براي کشف ژنها يا شناسايي عملکرد آنها هموار
ميسازد ( .)Proost et al., 2009به عبارت ديگر
چنانچه اطالعات اندکي از گیاه هدف در دسترس
باشد با مقايسه توالي آن با ديگر گیاهان مدل (نظیر
آرابیدوپسیس تالیانا و برنج که اطالعات زيادي درباره
ژنوم ،ترانسکريپتوم ،پروتئوم و تجزيه عملکردي آنها
در دسترس ميباشد) ،شناسايي و تعیین
مشخصهسازي ژنهاي همولوگوس 1در گیاه هدف
تسهیل ميگردد ( ;Lyons and Freeling, 2008
 .)Emamjomeh et al., 2015ژنهاي همولوگ را
بسته به رابطه بین ژنها در گونههاي مختلف
2
ميتوان به دو گروه مختلف ،ارتولوگ يا پارالوگ
دستهبندي نمود ( .)Fitch, 1970ارتولوگ يا ژنهاي
ارتولوگوس 3،ژنهاي همولوگي بوده که از يک ژن
مشترک اجدادي منشا گرفته و معموالا در طول
تکامل از عملکرد مشابهاي برخوردارند .در مقابل،
پارالوگها ،ژنهاي همولوگي بوده که از فرايند تکثیر
ژن ايجاد شده و اغلب با بازآرايي عملکردي همراه
بوده که براي سازگاري با شرايط خاص محیطي
بسیار ضروري ميباشند (.)Peters et al., 2012
مضاعفشدگي برخي از ژنها قبل از گونهزايي
. Homologous genes
. Orthologs or paralogs
. Orthologs or orthologous genes
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صورت گرفته و در جد مشترک بهصورت يک جفت
وجود داشتهاند .اين ژنها به دلیل اينکه بهصورت
يک جفت در ژنوم اجدادي حضور داشته و در خالل
فرايند گونهزايي نیز به صورت کو-اورتولوگ 4به
نسلهاي بعد منتقل گرديدند ژنهاي "خارج از
پارالوگ "5نامیده مي شوند ،از سوي ديگر ژنهايي
که فرايند مضاعفشدگي آنها بعد از فرايند گونهزايي
صورت گرفته ،ژنهاي درون-رپارالوگ "6نامیده
ميشوند (.)Koonin, 2005; Roth et al., 2007
با توجه به اهمیت ژنهاي درون-رپارالوگ در
سازگاري گونه به شرايط خاص محیطي ،شناسايي
ژنهاي پارالوگ در گیاه آلوروپوس لیتورالیس در اين
تحقیق مدنظر قرار گرفت .بدين منظور بررسي ژنوم
اين گیاه با ديگر گیاهان تیره گندمیان در گستره ژنوم
مقايسه شده ،و در ادامه با شناسايي خوشه ژني
پارالوگ ،ساختار ،همولوژي و الگوي بیاني ژنهاي
آن مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها
در اين تحقیق از دادههاي ژنوم Aeluropus
 littoralisکه اخیراا به روش تعیینتوالي کامل ژنوم
( )WGSشناسايي گرديده بود استفاده شد (داده
منتشرنشده) 125 .میلیون جفت خوانش صورت
گرفته در سیستم  HiSeq 2500شرکت ،Illumina
پوشش ژنومي  62xرا تامین نموده که امکان استفاده
از اولین نسخه ژنوم رفرنس گونه  A. littoralisرا
میسر نموده است .در اين تحقیق از  15،916مدل ژن
پیش بیني شده در اين گیاه جهت تجزيه و تحلیل
گسترده ژنومي 8و شناسايي خوشههاي ارتولوگ در
. Co-orthologs
. Out-paralogs
. In-paralogs
. Whole-genome sequencing
. Genome-wide
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گونههاي مختلف غالت شامل برنج ( Oryza
 ،)sativaچمنجاوري جنگلي ( Brachypodium

 )distachyonو سورگوم ()Sorghum bicolor
استفاده شد .تعداد توالي پروتئین استفاده شده براي
گیاهان برنج ،چمنجاوري جنگلي و سورگوم به
ترتیب  26552 ،40745و  34496بوده که از بخش
توالي رفرنس) (RefSeqموجود در پايگاه اطالعاتي
 )https://www.ncbi.nlm.nih.gov/( NCBIاخذ
گرديد .براي بررسي همرديفي توالي پروتئین
آلوروپوس با پروتئینهاي ديگر غالت مورد بررسي از
نرمافزار  UBLASTو  BLASTPاستفاده شد.
آنالیز مقايسه ژنومي بر اساس همولوژي توالي با
مقادير پیش فرض ،به روش الگوريتمOrthoMCL
براي شناسايي خوشههاي ژني ارتولوگ استفاده شده
است ( .)Li et al., 2003به منظور مستندسازي 1و
بررسي عملکرد مولکولي هر ژن و نقش آن در فرايند
زيستي و همچنین محل قرارگیري آنها در سلول ،از
Gene
Ontology
اطالعاتي
پايگاه
) (http.//www.geneontology.orgاستفاده شد.
بدين ترتیب هر ژن بر اساس عملکرد ،نحوه فعالیت و
مکان سلولي خود به گروه خاصي اختصاص يافت.
براي بررسي روابط فیلوژني پروتئینهاي موجود
در گروههاي مختلف از نرمافزار PhyML 3.1/3.0
 aLRTاستفاده شد (.)Dereeper et al., 2010
آنالیز همرديفي چندگانه )MSA( 2با نرمافزار
 MUSCLEاجرا شد .براي شناسايي موتیفها از
نرمافزار )http://meme.nbcr.net( MEME
استفاده شد ( .)Liu et al., 2004مستندسازي
موتیفها و طبقهبندي آنها در خانوادههاي پروتئیني،
پیشبیني دمینها و جايگاههاي مهم با نرمافزار
. Annotation
. Multiple sequence alignment

)http://www.ebi.ac.uk/interpro/( InterPro
صورت گرفت .جهت بررسي بیان ژنهاي پارالوگ
شناسايي شده ،از دادههاي  3( RNA-seqتکرار)
گیاه آلوروپوس لیتورالیس موجود در پژوهشکده
ژنتیک و زيستفناوري کشاورزي طبرستان استفاده
شد (داده منتشر نشده) .اعمال تنش شوري 600
میليموالر (کلريد سديم) بر روي گیاهان دو ماهه و
به صورت تدريجي صورت گرفت ( Hashemi,
 .)Nematzadeh et al., 2016نمونهبرداري اول در
زمان  1هفته پس از اعمال تنش شوري انجام شد .در
ادامه به منظور ريکاوري ،گیاهان باقيمانده به محیط
هیدروپونیک هوگلند فاقد نمک کلريد سديم منتقل و
نمونهبرداري دوم در مدت زمان يک هفته پس از
انتقال به شرايط ريکاوري صورت پذيرفت .آنالیز
تفاوت بیان ژنها با استفاده از نرمافزار CLC
)CLC Genomics workbench( Version 6.5
بررسي گرديد .به اين ترتیب که پس از تشکیل
ماتريس بیان ژن که حاوي ژنها و سطح بیان آنها
ميباشد ،تغییرات بیان ( )FCژنهاي کانديد نسبت
به کنترل بر مبناي  Log2 FCمحاسبه گرديد.
نمايش نمودار تغییرات بیان بهصورت Heatmap
بوده که در آن فاصله خوشهبندي بر مبناي
همبستگي و خوشهبندي به روش متوسط ( R
 )package version 0.7.7صورت گرفت.
نتایج و بحث
با توجه به تعیینتوالي ژنوم گیاه هالوفیت آلوروپوس
لیتورالیس و قرابت نزديک آن با ديگر غالت مهم
زراعي ،شناسايي ژنهاي درون-پارالوگ در اين گیاه
که مختص اين گونه باشند مدنظر قرار گرفت .بدين
منظور تجزيه و تحلیل گروههاي ژني اورتولوگ در
چهار ژنوم تیره گندمیان شامل برنج ،سورگوم،
چمنجاوري جنگلي و گیاه هالوفیت آلوروپوس
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لیتورالیس انجام شد .بر مبناي آنالیز ،OrthoMCL
پروتئینهاي چهار گونه مورد بررسي در قالب 24037
گروه ژني دستهبندي گرديدند که از اين بین 20966
گروه ژني اورتولوگ (گروههايي که ژنهاي آن
دستکم به دو گونه تعلق داشتهاند) ،و  3071گروه
ژني پارالوگ بودند .در گیاه آلوروپوس از مجموع
 15916پروتئین مورد بررسي 13075 ،پروتئین در
گروههاي مختلف دستهبندي شده ،در حاليکه 2231
پروتئین بهصورت سینگلتون مشاهده شدند که حاکي از
عدم مضاعفشدگي اين پروتئینها در فرايند تکامل
ميباشد .بررسي مقايسهاي تعداد  15916ژن آلوروپوس
با توالي پروتئوم ديگر گیاهان مورد بررسي ،منجر به
شناسايي بیش از  10312گروه ژني اورتوگ گرديد که
در همه گونههاي مورد بررسي (چهار گونه) مشترک
بودند .نمودار توزيع گروههاي ژني مشترک اورتولوگ و
يا گروههاي گونه-اختصاصي (پارالوگ) در شکل -1الف
نشان داده شده است .وجود  10312ژن مشترک در
چهار گونه مورد بررسي در درجه اول نشاندهنده تشابه
عملکرد زيستي و مولکولي اين ژنها در هر يک از اين
گونهها بوده که خود دلیلي بر بقاي اين ژنها در روند
تکاملي و گونهزايي است (.)Mahesh et al., 2018
همانگونه که در شکل -1ب نشان داده شده از 15916
پروتئین مورد بررسي 13075 ،گروه ژني و 2231
سینگلتون شناسايي شد .تعداد پروتئینهاي پارالوگ در
بین چهار گونه مورد بررسي  3071بوده در حالیکه تعداد
پروتئینهاي مشترک بین دو ،سه و چهار گونه به ترتیب
برابر  7544 ،3110و  10312بود 70 .گروه ژني
منحصربفرد پارالوگ بهعنوان گروههاي ژني اختصاصي
گیاه آلوروپوس لیتورالیس شناسايي گرديد که احتماالا در
فرايند مضاعفشدگي ،در اين گیاه بوجود آمدند .اعتقاد
بر اين است تکون ژنهاي پارالوگ در يک گونه که
اصوالا همراه با بازآرايي کارکرد و وظايف ژنها ميباشد
. Single copy cluster
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به منظور سازگازي و تطابق گونه با شرايط اکولوژيکي
خاص ميباشد .اين بازآرايي ناشي از انشقاق ژن،
ميتواند در جنبههاي مختلف عملکرد ژن نظیر توالي يا
ساختار پروتئین ،الگوهاي بیان ژن ،يا میزان مشارکت
در شبکههاي مولکولي تظاهر يابد ( Studer and
.)Robinson-Rechavi, 2009
اعتقاد بر اين است میزان انشقاق ژنهاي پارالوگ
در واحد زمان نسبت به ژنهاي اورتولوگ بیشتر
بوده ،در عین اينکه از تنوع عملکردي گستردهتري
برخوردارند ( .)Taylor and Raes, 2004اين دسته
از گروههاي ژني درون -پارالوگ بهدلیل اختصاصیت
آنها به گیاه هالوفیت آلوروپوس و نقش آنها در فرايند
سازگاري به تنشهاي غیر زنده شوري و خشکي
بسیار حايز اهمیت ميباشند.
مستندسازي اين خوشهها نشان داد بعضي از اين
خوشههاي گونه-اختصاصي بهطور بالقوه در
مسیرهاي زيستي مهم نظیر فرايندهاي سلولي،
فرايندهاي متابولیکي  ،DNAسازماندهي کروماتین،
پاسخ به محرکهاي محیطي ،رشد و چرخه سلولي
مشارکت دارند .در شکل  2طبقهبندي ژنهاي
پارالوگ گیاه آلوروپوس لیتورالیس بر مبناي ژن
انتولوژي نشان داده شده است که ژنها بر مبناي
فرايند زيستي (الف) و عملکرد مولکولي (ب) در آن
طبقهبندي گرديدند .در طبقهبندي بر مبناي جانمايي
پروتئینها در سلول نیز  20درصد پروتئینها در
هسته 40 ،درصد در غشا و  40درصد باقیمانده در
ديگر اجزاي سلولي قرار گرفتند.
در بررسي اولین گروه از مجموع  70گروه پارالوگ
آلوروپوس 6 ،پليپپتید کوچک با اندازه  39-72اسید
آمینه شناسايي شد .بررسي همولوژي پروتئینها در
برنامه  BLASTP 2.8.1در پايگاه ( Swissprotتوالي
 )Non-redundant UniProtKB/ SwissProtهیچ
رکورد مشابهاي براي اين ژنها مشاهده نشد در
صورتي که در همرديفي در پايگاه ( Refseqتوالي
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رفرنس پروتئین در  ،)NCBIپروتئینهاي مشابه در
گیاهان  Oryza sativaو Panicum hallii
مشاهده گرديد (جدول  )1که از اندازه ژني مشابهاي
برخوردار بودند هرچند که هیچ کارکردي براي اين
پروتئینها ارائه نشده بود 1.روابط فیلوژنتیکي اين
پروتئینها نیز در شکل -3الف نشان داده شده است.
با توجه به همولوژي باالي اين پروتئینها نسبت به
يکديگر در مقايسه با پروتئینهاي ديگر گونهها که
منجر به قرارگیري آنها در يک گروه درون-پارالوگ
گرديده ،و با توجه به عدم حضور پروتئیني از
گونههاي ديگر ميتوان بیان نمود داشت که اين
پروتئینهاي گونه-اختصاصي در اثر پديده
مضاعفشدگي بعد از گونهزايي ايجاد گرديدهاند.
نماي گرافیکي آنالیز همرديفي چندگانه توالي
پروتئیني نیز در شکل  -3ب ارائه شده است .بررسي
موتیفهاي اين گروه ژني بهمنظور پیشبیني دمینها
و جايگاههاي مهم با نرمافزار MEMEنشان داد 3
موتیف مختلف با مجموع  10جايگاه در اين گروه
پروتئیني شناسايي شد (شکل  .)4موتیف شماره  1با
 1.8e-049 ،E-valueدر هر شش پروتئین مورد
بررسي داراي يک جايگاه به طول  29اسیدآمینه بود.
توزيع و پراکنش موتیفهاي شناساييشده در شکل
 -5الف نشان داده شده است.

1. Uncharacterized

مجله علمی ـ پژوهشی زیستفناوری گیاهان زراعی
سال هشتم ،شماره بیستوپنجم ،بهار )75-87( 1398

Crop Biotech.
Spring (2019) 25:75-87. DOI: 10.30473/CB.2019.42249.1747

شمارهها بیانگر :تعداد پروتئین ( )1اختصاصی هر گونه )2( ،مشترک در دو گونه )3( ،مشترک در سه گونه و ..

شکل  .1بررسي مقايسهاي ژنوم آلوروپوس لیتورالیس با ديگر گونههاي غالت
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شکل  .2دستهبندي ژن انتولوژي ژنهاي درون -پارالوگ شناساييشده در آلوروپوس لیتورالیس بر اساس فرايندهاي زيستي (الف)،
عملکرد مولکولي (ب).
جدول  .1جدول خصوصیات همولوژي پليپپتیدهاي شناسايي شده در بزرگترين گروه درون -پارالوگ گیاه آلوروپوس .طول پروتئین بر
مبناي طول اسید آمینه بوده و مقادير شباهت و همپوشاني بر اساس درصد ارائه گرديدهاند.
شماره دسترسي بانک ژن

شباهت با گیاه

شباهت

XP_025876235.1
XP_025883274.1
XP_025818286.1
XP_025819138.1
XP_025881936.1
XP_025804388.1

Oryza sativa
Oryza sativa
Panicum hallii
Panicum hallii
Oryza sativa
Panicum hallii

58%
82%
87%
90%
84%
95%

E value
1e-18
1e-14
7e-16
2e-15
3e-15
1e-18

همپوشاني

امتیاز کلي

طول پروتئین

کد دسترسي ژن

98%
100%
100%
100%
100%
100%

81.3
68.2
71.6
70.5
69.7
78.6

72
39
39
39
38
39

Al_clc_g2587
Al_clc_g12043
Al_clc_g9890
Al_clc_g15707
Al_clc_g9889
Al_clc_g2586
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شکل  .3روابط فیلوژنتیکي پروتئینهاي پارالوگ شناساييشده در گیاه آلوروپوس لیتورالیس به همراه نماي گرافیکي از آنالیز همرديفي
چندگانه ( )MSAتوالي پروتئیني

موتیف 1
موتیف 2
موتیف 3

شکل  .4شناسايي موتیفها با نرمافزار MEME

مستندسازي موتیفها و تشخیص خانوادههاي
پروتئیني متعلق به آن با نرمافزار  InterProحاکي از
تعلق اين موتیف به خانواده ژني  DVLبا شماره ،Pfam
 PF08137و شماره  IPR012552بود درحاليکه
موتیف شماره  2با  E-value 1.4e+001و موتیف
شماره  3با  E-value 5.3e+002که هر کدام با دو
جايگاه در میان پروتئینهاي مورد بررسي ،فاقد هیچ
اطالعاتي در پايگاههاي بررسي دمین بودند .با توجه به
تعلق اين گروه ژني به خانواده  ،DVLدر ادامه
نامگذاري ژنهاي مورد بررسي بهصورت
AlDVL2
،Al_clc_g2587:
AlDVL1

،Al_clc_g9890: AlDVL3 ،Al_clc_g12043:
AlDVL5
،Al_clc_g15707:
AlDVL4
 Al_clc_g9889:و Al_clc_g2586: AlDVL6
بودDEVIL .ها ( )DVLپليپپتیدي به طول 40-145
آمینواسید بوده که اولین بار توسط Wen et al.
( )2004شناسايي شده و انحصاراا در نهاندانگان وجود
دارند ( .)Wen et al., 2004آنالیز همولوژي بر مبناي
تشابه توالي در گیاه آرابیدوپسیس ،منجر به شناسايي 22
عضو خانواده ژني  DVLدر اين گیاه شده است
( .)Jiangqi Wen and Walker, 2006بیشبیان اين
ژن در آرابیدوپسیس ،موجب پاکوتاهي ،گلآذين
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خوشهاي ،برگهاي روزت و غالفهاي تیز گرديد
( .)Wen et al., 2004در مطالعه ديگري توسط
 )2004( Narita et al.در تعیین خصوصیات ژني ديگر
از اين خانواده ،عملکردي مشابه با ژن  DVL1مشاهده
شد که بنام )ROT4( ROTUNDIFOLIA4
نامگذاري گرديدند( Narita et al., 2004; Andrews
 .)and Rothnagel, 2014در مجموع  22همولوگ
شناسايي شده از ژنهاي  DVL1و  ROT4در ژنوم
آرابیدوپسیس ،بهعنوان خانواده ROT FOUR-
) LIKE/DEVIL (RTFL/DVLنامگذاري گرديدند
( .)Kastin, 2013پپتیدهاي  ،RTFL/DVLداراي
يک دمین حفاظت شده متداول  30آمینواسیدي در
نزديکي منطقه  -Cترمینال ( )RTF domainميباشند
( )Narita, Moore et al., 2004که در اين تحقیق
در قالب موتیف  1شناسايي شده است.
بررسي منابع در خصوص بررسي بیان اين خانواده
در تنشهاي زيستي و يا غیرزيستي حاکي از عدم
وجود تحقیقاتي در اين زمینه بوده است .از اينرو
بمنظور بررسي الگوي بیان اين گروه ژني به روش
 ،RNA-seqبیان اين ژنها در دو بافت برگ و ريشه
و در دو شرايط تنش شوري و شرايط ريکاوري در
گیاه آلوروپوس مورد بررسي قرار گرفت .ازآنجاييکه
در شرايط شوري ،اثرات تنشهاي يوني در مقايسه با
اثرات اسمزي بسیار ديرتر بروز نموده و از شدت تاثیر
کمتري برخوردارند؛ عالوه بر اين تنها در سطوح
باالي تنش شوري ،اثرات يوني بر اسمزي غلبه دارد
( .)Munns and Tester, 2008در اين تحقیق
اعمال تنش شوري در سطح  600میليموالر( ،برابر با
 35/064گرم بر لیتر) صورت پذيرفت .الگوهاي بیاني
حاصله از آنالیز  RNA-seqدر قالب نمودار
 Heatmapدر شکل  5نشان داده شده است .بررسي
آنالیز بیان ژن  ،RNA-seqبراي دو ژن پیشبیني
شده  AlDVL4و  AlDVL5نشان داد که هیچ بیاني

چه در بافتهاي مورد بررسي (برگ و ريشه) و چه در
تنش شوري و شرايط ريکاوري مشاهده نگرديد که
حاکي از خاموش بودن اين ژنها در بافت و تنش
مذکور ميباشد .در خصوص ژن  ،AlDVL2عليرغم
مشاهده بیان متفاوت در بافت ريشه در مواجهه با
تنش شوري و ريکاوري ،هیچ بیاني در بافت برگي
مشاهده نگرديد که حاکي از بیان اختصاصي آن در
ريشه ميباشد .اين ژن در بافت تحت تنش ريشه از
افزايش بیان  0/82بر مبناي  loc2 FCنسبت به
کنترل برخوردار بود در حاليکه در شرايط يک هفته
پس از ريکاوري بیان به میزان  -1/82نسبت به
کنترل کاهش يافت .در خصوص ژن ،AlDVL6
الگوي تقريبا مشابهاي از کاهش بیان در بافتها و
تنشهاي مورد بررسي مشاهده شد .اين کاهش بیان
در سطوح مختلف بافتي و تنش ،در واقع به خاموش
بودن اين ژن در اين سطوح و فعالیت آن در شرايط
کنترل داللت داشت .افزايش بیان ژن  AlDVL3در
بافت برگي ،و در هر دو تیمار تنش شوري و ريکاوري
مشاهده شد در حاليکه در بافت ريشه ،اين افزايش
بیان تنها منحصر به شرايط ريکاوري بود .اين در
حالي است که در ژن  AlDVL1تنها در بافت ريشه
و شرايط ريکاوري افزايش بیان نسبت به کنترل
مشاهده گرديد .همانگونه که در نمودار Heatmap
نشان داده شده ،الگوي متفاوتي از بیان ژن در
خانواده ژني  DVLمشاهده ميگردد .اين الگوي بیان
متفاوت با توجه به همولوژي باالي اين توالي نسبت به
يکديگر ،احتماالا از مکانیسمهاي تنظیمي متفاوت در
کنترل فعالیت اين ژنها ناشي شده ،ضمن اينکه
ميتواند گواهي بر وظايف متفاوت اين ژنها در
فرايندهاي زيستي و کارکردهاي مولکولي سلول باشد.
تجزيه و تحلیل گسترده ژنومي و شناسايي
خوشههاي ارتولوگ در گونههاي مختلف جزء مهمي
از مطالعات ژنتیک مقايسهاي در گیاهان ميباشد.
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شناسايي خانوادههاي ژني حفاظتشده در میان
خوشههاي ارتولوگ ،امکان درک عملکرد و
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خصوصیات تکاملي پروتئینها را در میان گونههاي
مختلف زراعي میسر ميسازد.

شکل  .5نمايش  Heatmapبیان ژنهاي  DVLدر گیاه آلوروپوس لیتورالس

ژنهاي پارالوگ بهدلیل اينکه در فرايند
مضاعفشدگي عهدهدار وظايف جديدي در گونه
انشقاقيافته گرديدند از کارکرد زيستي متفاوتي نسبت
به ژنهاي ارتولوگ برخوردار هستند ( Goffin and
Ghuysen, 1998; Gabaldón and Koonin,
 )2013که الگوي بیاني مشاهده شده از گروه ژني

 AlDVLکه از تنوع بااليي در بیان برخوردار بود ،در
همین راستا قابل توجیه ميباشد .در بررسي خانواده
ژني  NACدر گیاه  Gossypium raimondiiپنج
ژن پارالوگ شناسايي شده ،از الگوهاي بیاني متفاوت
برخوردار بودند که ناشي از بازآرايي عملکرد اين ژنها
ميباشد ( .)Shang et al., 2013در اندک مطالعات
صورت گرفته در خصوص بررسي عملکردي اين
پروتئینها ،کارکرد آنها در مراحل مختلف رشدي و
نموي مورد بررسي قرار گرفت .بعنوان نمونه به
بیشبیان شش عضو ژن  RTFLدر آرابیدوپسیس
ميتوان اشاره نمود ،که با ايجاد فنوتیپ گرد شدن
برگ و ريشههاي اولیه کوتاهتر همراه بود ( Guo et
 .)al., 2015بهطورکلي اعتقاد بر اين است پپتیدهاي

کد شده توسط ژنهاي کدکننده کوچک ،نقش مهمي
در رشد گیاهان ايفا ميکنند و به شیوهاي مشابه
فیتوهورمونها عمل ميکنند .برخي از پپتیدهاي
کدشده توسط ژنهاي کوچک ،در سلولهاي خاصي
ترشح شده و به سلولهاي ديگر انتقال داده ميشوند.
اين پپتیدهاي ترشحي که در برخي منابع علمي
بهعنوان هورمونهاي پپتیدي نامگذاري ميشوند
( ;Andrews and Rothnagel, 2014
 ،)Matsubayashi, 2014نقش مهمي در رشد
گیاهان ،مشابه با نقش فیتوهورمونها دارند
(.)Matsubayashi and Sakagami, 2006
تجزيه و تحلیل مقايسهاي خوشههاي ژني ارتولوگ
و پارالوگ براي درک قوانین حاکم بر ساختار ژنوم و
عملکرد ژن /پروتئین بسیار حايز اهمیت است .اطالعات
بهدستآمده از مقايسه خوشههاي ارتولوگ و پارالوگ،
پیشنیاز مطالعات طبقهبندي ،تاکسونومي و مطالعات
فیزيولوژيکي بوده که به نوبه خود درک جامعي از
مکانیسمهاي تکامل مولکولي ژنها و ژنوم ارائه
ميدهد .در اين تحقیق مقايسه گستره ژنومي
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شناسايي نقش احتمالي آن در تنشهاي غیرزنده
خشکي و شوري ميتواند در شناسايي مکانیسمهاي
.دخیل در تحمل به تنش سودمند باشد
سپاسگزاری
اين پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشکده ژنتیک و
 از محل طرح،زيستفناوري کشاورزي طبرستان
 انجام شده استT215/96 تحقیقاتي مصوب به شماره
.که بدينوسیله قدرداني ميگردد
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پروتئینهاي گیاه آلوروپوس لیتورالیس با ديگر گیاهان
تیره گندمیان برآوردي از ژنهاي اورتولوگ و پارالوگ را
در اين گونه هالوفیت ارائه نموده است ضمن اينکه به
اختصاصي در-شناسايي گروهي از پروتئینهاي گونه
گیاه هالوفیت منتج گرديده که احتماال در فرايند استقرار
 تکون،اين گونه در قالب فرايند مضاعفشدگي ژنها
 شناسايي شده در اينAlDVL  گروه ژني.يافتند
،تحقیق در زمره پپتیدهاي فیتوهورموني کوچک بوده
که بررسي عملکردي آن در مطالعات آتي به منظور
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