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بررسی توالیهای ژنهای کلروپالستی  matk، rbcLو  trnL-Fدر Salvia
 nemorosa L.و Thymus syriacus Boiss
The study of chloroplast genes matK, rbcL and trnL-F in Salvia
nemorosa L. and Thymus syriacus Boiss
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گياهان خانواده  Lamiaceaeشامل تعدادی گونه با خاصيت درمانی ناشی از ترکيبات معطر هستند.
در اين مطالعه ژنهای کلروپالستی دوگونه دارويی  Salvia nemorosaو  Thymus syriacusاز تيره
 Lamiaceaeمورد تعيين توالی قرارگرفتند تا شناسايی اين دو گونه را سريعتر ودقيقتر سازد .در
اين مطالعه از ژنهای matK ،rbcLبرای توالیيابی  Thymus syriacusو  matK ،trnL-Fبرای

واژههای کليدی


توالیيابی  Salvia nemorosaاستفاده شد .در ابتدا  DNAاين دو گونه از برگها استخراج شد .در

خطشناسه گذاری DNA

مرحلهی دوم توالیهای ژنهای کلروپالستی مورد نظر تکثير ،و در نهايت توالیيابی شدند .توالی

نشانگرهای ملکولی rbcL

ژنهای کلروپالستی تعيين توالی شده می توانند در ساير مطالعات فيلوژنتيکی و تکاملی ،جهت

matK
trnL-F
Salvia nemorosa
Thymus syriacus

مقايسهی بين گونهها مورد استفاده قرار گيرند و نتايج دقيقتری را در مدت زمان کوتاهتر ،بهويژه
در مطالعاتی در مقياس وسيعتر فراهم کنند .نتايج نشان میدهد که نواحی کلروپالستیmatK ،rbcL
و  trnL-Fمیتوانند بهعنوان بارکدهای  DNAبرای شناسايی گونههای Salvia nemorosa

و Thymus syriacusمورد استفاده قرار گيرند.

بررسی توالیهای ژنهای کلروپالستی  matk، rbcLو...

بهناز صفار و همکاران

مقدمه

خطشناسهی  ،DNAبهدلیل قدرت تفکیک ناحیهی  matKو

 Salvia Lمتعلق به تیرهی نعنائیان ( )Lamiaceaeبا پراکنش وسیع

جامعیت  rbcLدارای سطح باالی تفکیک گونهایي برای گیاهان

و گونههای متعدد یکي از بزرگترین جنسهای معطر و دارویي

ميباشند (.)Wattoo et al. 2016

در این تیره ميباشد( Salvia nemorosa .مریم گلي مزرعه روی)

) trnL-F )trnL–F intergenic spacerتوالي فاصلهانداز بین

گیاهي چند ساله ،ساقه  37-97سانتيمتر ،برگها ساده ،کم و بیش

ژنهای  trnLو  trnFو اینترون  trnLاست .استفاده مکرر از این

سرنیزه ای -مستطیلي ،در قاعده قلبي شکل ،کاسبرگ فنجاني-

نشانگر پرایمرهای آن را بهعنوان پرایمرهای قابل استناد مطرح

لولهای و جام گل بنفش و لوب فوقاني جام گل بهشدت خمیده

ميکند ( .)Taberlet et al. 2007با توجه به اینکه مناطق غیرکد

( Talebi

کننده (اینترونها) در انتخاب طبیعي کمتر مورد توجه قرار

 Thymus syriacus .)et al. 2018گیاهي بوتهای ،ساقه 22-6

ميگیرند  ،ناحیه ی پالستیدی  trnL-Fبرای مطالعه تاریخ

سانتيمتر ،ایستاده ،کم و بیش چوبي ،با برگهایي بدون دمبرگ،

تکاملي و بررسي روابط فیلوژني اهمیت دارد (

خطي -سر نیزهای ،در قاعده مژهدار ،گل آذین سرسان ،جام گل

.) Hossinzadeh et al. 2014 ، al. 2004

رنگ پریده است ( .)Jamzad et al. 2011از لحاظ ویژگيهای

استان چهار محال بختیاری بهواسطه موقعیت جغرافیایي خاص،

دارویي ،جنس  Salviaاغلب در زمینههای ضد میکروب ،ضد تومور،

یکي از مناطق با ارزش از لحاظ تنوع گیاهان دارویي بهشمار

ضد درد و آنتي اکسیدانت مورد استفاده قرار ميگیرد (.)Talebi et al. 2018

ميرود ( .)Shirmardi et al. 2014لذا مطالعه ملکولي گیاهان

جنس  Thymusنیز دارای خاصیت ضد میکروب و ضد سرطان

دارویي این منطقه با استفاده از خطشناسه گذاری  DNAميتواند

مي باشد (.)Prasanth et al. 2014

به شناسایي ژنتیکي و ثبت ارقام مختلف کمک کند .عالوه بر این

 DNAبارکدینگ یا خط شناسه ،ابزاری مناسب در تحقیقات

مطالعه دو گونه دارویي Salvia nemorosaو  Thymus syriacusاز

تاکسونومیک ،ژنتیک جمعیت و ترسیم درخت فیلوژنیک ميباشد.

تیره  Lamiaceaeميتواند در برطرف نمودن شباهتها و روابط

در واقع روش خط شناسه  DNAیک روش تاکسونومیکي است

تاکسونومیکي پیچیده محققان را یاری نماید(جدول .)1

که توسط یک نشانگر ژنتیکي مي توان یک گونه ناشناخته را

 177برای استفاده از نشانگرهای ملکولي ،باید از نشانگری استفاده

شناسایي کرد .پس از تهیه بارکد اطالعات مي تواند در بانکهای

کرد که قدرت تفکیک مناسبي داشته باشد و عالوه برکوتاه بودن

اطالعاتي ذخیره و بهعنوان کتابخانه مرجع برای شناسایي

توالیش جهت راحتي تکثیر ،اطالعات کافي برای گونههای شناخته

گونههای مجهول مورد استفاده قرار گیرد (.)Kress et al. 2005

نشده درون گروه داشته باشد و همچنین بتواند با محدود کردن

rbcL(Ribulose

طیف وسیعي از گزینههای ممکن با استفاده هدفمند از کلیدهای

ميباشد و فصل گلدهي آن از اردیبهشت تا تیرماه است

دو ژن کلروپالستي ( matK )Maturase Kو

Quandt et

 bisphosphate carboxylase large chainبهعنوان ژنهای کاندید

شناسایي ،به شناسایي نهایي برسد.

برای بارکد گیاهان معرفي شدهاند .انتخاب  rbcLو  ،matKبهعنوان

بنابراین نشانگرهای  trnl-F ،rbcLو  matKجهت بارکدینگ
انتخاب شدند.

جدول  -1توالي پرایمرهای مورد استفاده (. )Okada 2007; Bafeel et al. 2011

835

نام توالي

تعداد نوکلئوتید

trnL-F

20

ATTTGAACTGGTGACACGAG

trnl- R

20

CGAAATCGGTAGACGCTACG

rbcLa-F

26

ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGC

rbcLa-R

20

GTAAAATCAAGTCCACCACG

matk-390F

22

CGATCTATTCATTCAATATTTC

matk-1326 R

22
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 ،syriacusدر دمای  54درجه سانتيگراد بهترتیب باندهای 677و

در این تحقیق از دو گونه متعلق به دو جنس از تیره المیناسه،

 syriacusو  S. nemorosaکه از رویشگاههای اطراف شهرکرد

 577جفتبازی را برروی ژل آگارز نشان داد .تواليها پس از

(مرکز استان چهارمحال و بختیاری) جمعآوری شده بودند،

ویرایش توسط نرمافزار  ،Bioeditتوسط نرمافزار  MEGA5مورد

استفاده شد .توالي پرایمرهای مورد استفاده برای تکثیر آنها در

همردیفي قرار گرفتند .سپس از نظر تطابق با سایر گونههای

جدول  1ذکر شدهاست میليگرم از نمونهی پودر شده از بافت

گیاهي ،مورد آنالیز  Blastnقرار گرفتند .دادههای حاصل نشان

برگ گیاه به میکرو تیوپ  1/5میليلیتری منتقل و مراحل استخراج

دهنده میزان تطابق ژنهای  matK ،rbclو  trnL-Fنسبت به سایر

Bioer

گونهها بهترتیب برابر  54-55 ،59-55و  52-55درصد بود.

 )Technology Chinaانجام پذیرفت .مخلوط واکنش در حجم نهایي

فیلوژني ژن  rbcLبر اساس همردیفي چندگانه توالي حاصل از

 25میکرولیتر شامل DNA :الگو 25نانو گرم ،معادل  5میکرولیتر،

گیاه  T. syriacusبا تواليهای مرتبط (از جنسها و گونههای

(10

مختلف) منتشر شده در  GenBankبر اساس آنالیز Blastnانجام

میکروموالر) پرایمرهای پیشرو و معکوس هر کدام  7/5میکرولیتر

شد .این آنالیز فیلوژنتیکي بر اساس همردیفي چندگانه  35گونه

( 27میکروموالر) ،بافر  2/ 5 PCRمیکرولیتر ( ،)10Xکلرید منیزیم

انجام شد .در این درخت بر اساس ارزش هر شاخه 5 ،دودمان

Taq polymerase

مشخص شدهاست ،این دودمانها بسیار به هم نزدیک هستند که

قطعات

نشان ميدهد این گونهها از لحاظ تکاملي بسیار به هم نزدیک

الیگونوکلئوتیدی موردنظر ،شرایط  PCRبهینه شد .سپس برای

هستند و تغییرات نوکلئوتیدی موجود در این تواليها در سطحي

اطمینان از صحت انجام  PCRمحصول بهدست آمده روی ژل

است که منجر به تفکیک  5دودمان در درون این درخت شده

اگارز یک درصد بارگذاری شد (.)Green and Sambrook 2014

است (دو بخش مرکزی بهدلیل داشتن  bootstrapپائین ،42 ،با هم

بعد از انجام خالصسازی ،تعیین توالي قطعات تکثیر شده صورت

یک دودمان تکاملي محسوب ميشوند) (شکل .)1

با توجه به دستورالعمل کیت استخراج  DNAژنومي از گیاه (

دئوکسي نوکلئوتید تری فسفات ها  7/5میکرولیتر

 7/5میکرولیتر ( 57میکروموالر) و آنزیم
7/25میکرولیتر

(.)5U/µl

جهت

دستیابي

به

پذیرفت.

gi|501416638-Ocimum.tenuiflorum
gi|501416614-Mentha.x.piperita
gi|327314752-Origanum.sp.MIB

نتایج کروماتوگرام حاصل از تواليیابي با استفاده از نرمافزار (

v.

 chromas )2.4بررسي شدند .روش  Bootstrapجهت برآورد
اساس توزیع با نمونهگیری مجدد از مجموعه دادههای اولیه
استفاده شد .این روش برای محاسبه فاصلهی اطمینان فیلوژنيهای
ایجاد شده از دادههای توالي بهکار رفت .تکرار  1777استفاده شد
و نتایج  Bootstrapو بهترین مدل فیت برای تواليهای مورد نظر
بر مبنای اکثریت درخت مورد توافق ( )Consensusبا  57درصد
 cut offدر برنامه  5MEGAبهدست آمد Blast .توالي مورد نظر
برعلیه دیتابیس نوکلئوتیدی غیرتکراری انجام شد و انتخاب
(OTU )Operational Taxonomic Unitها با توجه به مقدار
همپوشاني توالي مورد نظر (>  )%55query coverageو ارزش

gi|371754428-Satureja.thymbra
gi|501416610-Mentha.spicata
gi|404243913-Mentha.longifolia
gi|464896331-Monarda.citriodora
gi|507104975-Thymbra.capitata
gi|404243633-Clinopodium.vulgare.subsp.vulgare
gi|220061226-Clinopodium.chinense
gi|410176134-Origanum.vulgare.subsp.vulgare
gi|507914165-Mentha.aquatica
gi|404243915-Mentha.pulegium.subsp.pulegium
gi|306481520-Thymus.sp.SH.2010
gi|557836592-Clinopodium.alpinum
gi|480312835-Mentha.canadensis
gi|340511105-Clinopodium.menthifolium.subsp.ascendens
gi|327314730-Origanum.majorana
gi|371754458-Thymus.sipyleus
gi|399139717-Micromeria.juliana

55

gi|557836588-Thymus.praecox
gi|507104963-Thymus.oenipontanus
gi|507104955-Thymus.vulgaris
gi|507104949-Thymus.paronychioides
gi|507104945-Thymus.spinulosus
gi|507104929-Thymus.longicaulis
rbcL-Thymus.syriacus
gi|507104933-Thymus.pulegioides. var.pulegioides
gi|507104917-Thymus.striatus.var.ophioliticus
gi|371754432-Thymus.sipyleus

64

gi|371754434-Thymus.zygioides
gi|1480422-T.vulgaris
gi|507104913-Thymus.striatus.var.striatus
gi|1480418-T.alsinoides
gi|1480420-T.ulgaris
gi|327314758-Salvia.officinalis
gi|404243469-Asplenium.ruta.muraria.subsp.ruta.muraria

مورد انتظار ( )E-valueنزدیک به صفر انجام شد.

gi|404243471-Asplenium.trichomanes.subsp.quadrivalens
gi|404243467-Asplenium.adiantum.nigrum

پس از استخراج  ،DNAو بهینهسازی شرایط ،PCRنتایج

63

PCR

برای گیاه  Salviaنشان داد که این گیاه در دمای اتصال 45/3
دارای باند  577bpميباشد .تکثیر ژن  rbcLو  trnL-Fدر

64

شکل  -1درخت فیلوژني مربوط به ژن  rbcLبا .cut off 50%

Thymus
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فیلوژني ژن  matKبر اساس همردیفي چندگانه توالي حاصل از
گیاه  Th. syriacusبا تواليهای بهدست آمده از پایگاه دادهها از
 47گونه مختلف انجام شد .در این درخت بر اساس ارزش هر
شاخه 5 ،دودمان مشخص شدهاست ،ارزش  bootstrapباالی
شاخهها حاکي از آن است که دودمانها بهصورت واحدهای
مستقل به ارث رسیدهاند .با توجه به آنالیز ژن مزبور بهنظر
ميرسد که این ژن در توصیف تغییرات گونه نقش کلیدیتری ایفا
کرده است (شکل .)2آنالیز فیلوژنتیکي ژن  matKبر اساس
همردیفي چندگانه توالي حاصل از گیاه  S. nemorosaبا
تواليهای  47گونه مختلف انجام شد.
gi|507104855-Thymus.oenipontanus
gi|507104839-Thymus.paronychioides

62

gi|507104857-Thymus.praecox.subsp.polytrichus

55

gi|379039722-Thymus.pulegioides
gi|507104845-Thymus.vulgaris
gi|507104819-Thymus.longicaulis
gi|507104807-Thymus.striatus.var.ophioliticus

80

matK-Thymus.syriacus
gi|326580094-Thymus.serpyllum

شکل  -3درخت فیلوژني ژن  matKاز گیاه  Salvia nemorosaبا cut off

99

gi|507104835-Thymus.spinulosus
gi|371754332-Thymus.sipyleus
gi|371754334-Thymus.zygioides

73

79

gi|295000415-Origanum.vulgare
gi|327315032-Origanum.majorana

50%

94

gi|371754330-Thymbra.spicata
gi|507104867-Thymbra.capitata
gi|371754298-Coridothymus.capitatus

69

79

98

فیلوژني ژن  trnL-Fبر اساس همردیفي چندگانه توالي حاصل از

gi|379042158-Mentha.pulegium
gi|340512891-Mentha.aquatica
gi|327314980-Mentha.x.piperita

94

gi|379042154-Mentha.arvensis

گیاه  S. nemorosaبا تواليهای مرتبط از جنسها و گونههای

gi|371754324-Mentha.longifolia

70

gi|371754308-Mentha.suaveolens
gi|335058751-Mentha.spicata

مختلف انجام شد .این آنالیز فیلوژنتیکي بر اساس همردیفي

gi|379038754-Mentha.suaveolens
gi|480312953-Mentha.canadensis

64

gi|327314996-Mentha.sp.MIB.zpl
gi|379041050-Clinopodium.vulgare

چندگانه  64گونه انجام شد .در این درخت بر اساس ارزش هر

92

gi|295000281-Pogogyne.zizyphoroides
gi|371754238-Clinopodium.graveolens.subsp.rotundifolium

58

gi|379037632-Clinopodium.acinos
gi|371754236-Clinopodium.alpinum
gi|371754274-Ziziphora.taurica

شاخه 2 ،دودمان بزرگ مشخص شدهاست ،ارزش باالی شاخهها

87
65

gi|340512875-Cedronella.canariensis
gi|340512889-Melissa.officinalis
gi|327315064-Salvia.officinalis

86

حاکي از آن است که این دو دومان بهصورت واحدهای کامالً

99

شکل  -2درخت فیلوژني ژن  matKاز گیاه  Th. syriacusبا 57cut off

مستقل به ارث رسیدهاند .دودمان تکاملي  ،2به  3کالدکوچک با

درصد

ارزش  bootstrapباال در شاخههای منتهي به هر کالد تفکیک شده
است (شکل .)4با بهرهگیری از این ژن مشخص ميشود که

S.

در این درخت بر اساس ارزش هر شاخه 3 ،دودمان مشخص شده

 nemorosaارتباط فیلوژني بیشتری با سایر گونههای

است ،البته کالدهای متعدد کوچک در هر دودمان بزرگ ( کالد

نشان ميدهد .نتایج حاصل از مطالعات مولکولي بر پایه ژن

بزرگ) با ارزش بوت استرپ باال در شاخههای منتهي به هر کالد

 Fبرروی جنس  Salviaنشان ميدهد که این جنس چند نیایي

دیده ميشود که در حال گسترش هستند .گونههایي که در یک

مينماید ( Wang et

دودمان خاص قرار نگرفتهاند ،یعني گونههای

است و با نتایج حاصل از این مطالعه مطابقت

Salvia
trnL-

Melissa

 )al. 2013بهطوری که در این تحقیق دو دودمان مستقل مشخص

officinalis، Cedronella canariensis، Glechoma hederacea

شدهاست .در نتایج حاصل از این تحقیق  S. nemorosaبا کالد

جزء کالدهای حدواسط کوچک هستند (شکل  .)3جالب توجه

دوم این جنس در دندروگرام حاصل از ژن  trnL-Fگروه کامال

است که در این تحلیل گونههای مختلف  Salviaدر گروههای

مستقلي را تشکیل داده است .مقادیر بوت استرپ حاصل از

جداگانهای مستقر شدهاند.

تحلیل این ژن در این تحقیق از نتایج ( Wang et al. )2713تبعیت
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مي نماید .قابل ذکر است که با استفاده از ژن  matkنیز ویژگي

گونه به چشم ميخورد ( .)Kharazian 2014همچنین با استفاده از

چند نیایي بودن در گونههای متعلق به جنس  Salviaبه نمایش

نشانگرهای مولکولي  AFLPمشخص شد که جمعیتهای

گذاشته شدهاست .لذا هر دو ژن در این زمینه کارآمد تلقي

مختلف این گونه گروههای متمایزی را تشکیل ميدهد که از گونه

ميشوند.

مشابه خودش یا S. virgataمشخص ميباشد (

Sajadi et al.

 .)2009احتمال دارد که این ژن برای تفکیک در سطح گونههای
این جنس کارآمدتر باشد .این ژن نیز قادر است تا شباهت بین
 Th. syriacus, Th. serpyllumو  Th. spinulosusرا نیز آشکار
سازد ( 80درصد بوت استرپ) ولي ژن  rbclدر تفکیک گونههای
این جنس توانایي کافي را نشان نداده است .احتماال این امر
مربوط به تنوع موجود در ژنوم این جنس باشد که اطالعاتي را
پیرامون اساس ژنتیکي در اختیار ميگذارد (

Al-Qurainy et al.

 .)2014عالوه براین ،در مطالعهای بر روی گونههای مختلف
جنس  Thymusتواليهای متعلق به ژنهای  matkو  rbclتغییرات
قابل مالحظهای در بین گونهها آشکار ساختند .اختالفات ژنتیکي
درون گونهها و با بهرهگیری از ژنهای  46 matkدرصد گزارش
شد در حاليکه ژن  rbclتنوعي را در این سطح آشکار نساخت
( .)Federici et al. 2013در نتایج حاصل از این تحقیق نیز ژن
 rbclپنج دودمان جداگانه را آشکار کرده است .بهطوری که با
نتایج حاصل از سایر ژنهای بهکار گرفته ( matkو )trnH-psbA
در گونههای جنس  Thymusمطابقت دارد (

Federici et al.

 .)2013کلیه این تغییرات مشاهده شده مرتبط با ساختار ژنتیکي
شکل  -4درخت فیلوژني ژن  trnL-Fاز گیاه  Salvia nemorosaبا cut off
50%

گونهای ،رخدادهای پلي پلوئیدی ،پلي مورفیسمي و گونهزایي مي

در این مطالعه بر اساس این معیارها ،هر سه ژن گزینههای مناسبي
برای این کار بودند .در نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شد
که ژن  trnL-Fقادر به آشکار سازی شباهت

پیچیده در این جنس ،موتاسیون در  ،DNAدورگهگیری بین

بین S. nemorosa, S.

 pratensis, S. tesquicolaو  S. sylvestrisاست ( 99درصد بوت
استرپ) .در همین راستا ژن  matK S. nemorosaرا از

S.

 tesquicolaتفکیک نموده است ولي هر دو در یک کالد قرار
گرفتهاند ( 64درصد بوت استرپ) .شایان ذکر است که در بررسي
که بر روی ترکیبات فالونوئیدی S.nemorosaکه در ایران صورت
گرفت نتایج حاکي از این بود که جمعیتهای متعلق به این گونه
گروههای متمایزی را با سایر گونههای متعلق به این جنس تشکیل
داده است .مضاف بر اینکه تنوع الگوهای فالونوئیدی نیز در این

باشد ( .)Federici et al. 2013در گزارشهای ارائه شده توسط
( Th. capitatus (L.) Hoffmanns Fedirici et al. )2713از سایر
گونههای این جنس مجزا شدهاست که حتي بهعنوان یک برون
گروه نیز رفتار مينماید .شایان ذکر است که در نتایج حاصل از
این تحقیق نیز با بهرهگیری از ژن  rbclو  matkچنین نتیجهای
حاصل شدهاست.
در نهایت ،نتایج نشان ميدهد ،ژنهای کلروپالستي تعیین توالي
شده بهعنوان بارکدهای  ،DNAنشانگرهای فیلوژنتیکي مناسبي
هستند که ميتوانند برای شناسایي نمونههای جدید از گونههای
 Salviaو  Thymusبهکار روند و نتایج دقیقي را در کوتاهترین
زمان ممکن فراهم سازنند.
ژنتيک نوین /دوره سيزدهم /شماره  /4زمستان 9317
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