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چکیده

(تاریخ دریافت - 89/71/11 :تاریخ پذیرش)88/70/70 :

پروتئينهای  LEAاولين بار در گندم و پنبه بهعنوان پروتئينهای تجمعي در اواخر دوره جنيني
جهت مقابله با تنشهای محيطي شناسايي و مطرح شدند .پروتئينهای دهيدرين گروه دوم از
مجموعه پروتئينهای بسيار آبدوست خانواده  LEAميباشند که در برابر خشکي مقاوماند .با

واژههای کلیدی

توجه به اهميت دهيدرينها ،ژن  DHN5از سه گونه گندم ديپلوييد وحشي (،Aegilops speltoides
 Aegilops tauschiiو  ،)Triticum urartuدو رقم گندم دوروم تتراپلوئيد زراعي (بهرنگ و شبرنگ)

پروتئین دهیدرین

و دو رقم گندم هگزاپلوئيد زراعي (بوالني و سيستان) جهت شناسايي و ارزيابي روند تکامل

تکامل

مولکولي جداسازی و توالييابي شد و برای اولين بار اين ژن در گندم بهواسطه اين پژوهش
شناسايي و نتايج حاصل از توالي يابي ژن در ارقام گندم زراعي و اجداد وحشي آن در پايگاه

رابطه فیلوژنی

جهاني داده  NCBIثبت شد .نتايج توالي يابي نشان داد که جهش جانشيني انتقالي بيشتر از جانشيني

گندم

تقاطعي است و نسبت  dN/dSبرابر  9/93بهدست آمد که روند انتخاب مثبت ژن  DHN5در بين ارقام

dhn

زراعي و وحشي گندم را در طي تکامل نشان ميدهد .نواحي حفاظتشده بخش اندکي از توالي
جهش است .درخت فيلوژنتيک مربوط بهتوالي ژن دهيدرين گندم بههمراه  82واريته گياهي
ديگر به روش  Neighbor-joiningرسم شد که نشان دهنده مسيـرهای تـکاملي مختـلف ژن DHN5

برای اشتقاق گونههای ديپلوئيد ،تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد از يکديگر اسـت .تجـزيه و تحليـل
فيلوژنتـيکي نشان داد در رقم سيستان ،بهدليل سازگاری به شرايط تنش خشکي ،توالي اين ژن
بهواسطه جهشهای فراوان دچار تغيير زياد شده که باعث ميشود در بررسيهای فيلوژنتيکي از
ساير گندمهای موردمطالعه جدا شود .با توجه به نتايج بهدستآمده در تمام ارقام مورد مطالعه
ميتوان نتيجه گرفت که اين ژن احتماالً بر روی هر سه ژنوم  B ،Aو  Dگندم قرار دارد.
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ژن  DHN5را تشکيل ميدهد که اين امر نشاندهنده مستعد بودن آن به تغييرهای نوکلئوتيدی و
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مقدمه

گیاهی است ( .)Allagulova et al. 2003این پروتئینها در

مجموعه گندم دیپلوئید با تعداد کروموزوم ( )0n =0x= 11از سه

اندامهای رویشی تحت تأثیر تنش آبی ،دمای پایین ،شوری و

گونه  T.boeoticum ،T.urartaو T.moncoccumتشکیلشده

آبسیزیک اسید ( )ABAانباشته میشوند که بیانگر نقش حفاظتی

است .گروه گندمهای تتراپلوئید با تعداد کروموزوم ()0n =1x=09

این گروه از پروتئینها در شرایط

محدودیت محیطی است ( Wise

از  17گونه تشکیلشده است که حاوی ژنومهای  ABو  ADبوده

 .)and Tunnacliffe 2004مهمترین جایگاه تولید این پروتئینها

و نسبت به گونههای دیپلوئید در گسترهی محیطی وسیعتری رشد

در درونهسته و سیتوپالسم است ( .)Hu 2008این پروتئینها

مینمایند .از آن جمله گندم امر وحشی  T.dicoccumو گندم

دارای نقش تنظیمی در سلول هستند و در مسیر بیوشیمیایی و

 T.durumکه همگی دارای فرمول ژنومی  AABBهستند .گندم

فرآیندهای سلولی مانند همانندسازی و تنفس سلولی نقش دارند

T. ،T.aestivum

و پس از بروز تنش محیطی مقدار این پروتئینها در سلول افزایش

 speltaو  T. petropa vlovskyiاست .گندم نان با تعداد

و باعث حفظ تعادل سلول در ارتباط با محیط خارج میگردند.

هگزاپلوئید دارای گونههای بسیار زیادی شامل

کروموزوم  0n =0x=19دارای ژنوم  ABDاست که هر یک از

(.)Pogodin and Baulin 2011

 .)al. 2007گونههای وحشی گیاهان زراعی بخش مهمی از

پروتئینی متشکل از مارپیچ آلفا 0شروع به نفوذ در ساختمان غشاء

نمونههای گیاهی ارزنده فلور هر کشور را تشکیل میدهند که

سلولی مینمایند .پس از ورود این پروتئینها در ساختمان غشاء

حاوی ژنهای بسیار مفید و با ارزش برای بهبود مقاومت به برخی

وضعیت ترمودینامیکی غشاء در اثر کنار هم قرار گرفتن

تنشهای زیستی و غیر زیستی از قبیل خشکی ،شوری ،سرما،

ساختارهای آبگریز غشاء که ناشی از برهمکنشهای گروههای

گرما ،مقاومت به آفات و امراض مهم هستند و معموالً بهعنوان

آبدوست و آبگریز غشاء میباشد ،تغییر مینماید .این بدان

منابع ژنی مورداستفاده پژوهشگران قرار میگیرند و تنوع ژنتیکی

معنی است که ساختار مارپیچ آلفای پروتئین  LEAدر تعامل با

;Vojdani 1996

الیههای فسفولپیدی قرار میگیرد و ضخامت غشاء سلولی را

;Ahmadabadi 2005; Wang 2010; Dvořák and Ross 1986
.)Bommineni et al. 1997

افزایش میدهد و باعث مقاومت سلول به تنش خشکی و پدیده

ژنوم  B ،Aو  Dاز گونههای مختلفی گرفتهشده است

موردنیاز اصالحگران را تأمین میکند (

امروزه از طریق رویکردهای مولکولی مطالعات بسیاری برای
شناسایی مکانیسمهای تحمل به خشکی در گیاهان در حال انجام
است و برخی ژنهای پاسخدهنده به تنش خشکی در سطح
رونویسی گزارش شدهاند ( .)Du et al. 2011برخی از این
محصوالت ژنی در محافظت از گیاهان در برابر اثرات تنش از
طریق دریافت تنش ،سیگنالهای انتقال ،شبکه تنظیمکننده
رونویسی و نیز در تحمل در برابر آبزدایی 1نقش دارند
گندم و پنبه پروتئینهای  LEAجهت مقابله با تنشهای محیطی
بهعنوان پروتئینهای تجمعی در اواخر دوره جنینی شناسایی و
مطرح شدند ( .)Dure et al. 1989حضور پروتئینهای  LEAدر
گیاهان مختلف ،بیانگر توزیع گسترده این پروتئینها در سلسله
dehydration
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در مطالعهای تحت عنوان بیش بیان ژن کدکننده پروتئین

LEA

در اصالح مقاومت به خشکی در برنج که تحت شرایط مزرعه،
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که برنجهای تراریخت که دارای
ژنهای کدکننده پروتئین  LEAبودند ،در شرایط تنش متحمل
بودند .لذا این پژوهشگران نتیجه گرفتند که مقاومت به تنش در
گیاه برنج همبستگی مثبتی با میزان بیان ژنهای کدکننده پروتئین
 LEAدارد ( .)Zung et al. 2007تحقیقی با عنوان ژنهای

LEA

گرفتهشده از  Tamarix androssowiiبرای انتقال به توتون جهت
مقاومت به خشکی را انجام شده ،نتایج این تحقیق نشان داد
الینهای تراریخت توتون مقاومت بسیار خوبی در برابر تنش
نسبت به الینهای شاهد (غیر تراریخت) مقاومتر بودند و ژنهای
α- helix
overexpression

2
3
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( .)Allagulova et al. 2003; Umezawa et al. 2006اولین بار در

دهیدراتاسیون میشود (.)Pogodin et al. 2012
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 LEAگرفتهشده از  Tamarix androssowiiجهت اعمال مقاومت

نزدیکی بعضی گونههای مورد مطالعه بود (

به خشکی بسیار مناسب بوده و پتانسیل باالیی برای توسعه

.)2012

مقاومت به خشکی در گیاهان را دارا میباشند (

Falak naz et al.

Wang et al.

هدف از این مطالعه شناسایی ژن  DHN5و بررسی روابط

 .)2007در بررسی میزان بیش بیان ژن  dhn5در گیاه

فیلوژنتیکی آن از طریق روشهای آزمایشگاهی و تائید مطالعات

آرابیدوپسیس جهت مقاومت به تنش محیطی محققان به این نتیجه

بیوانفورماتیکی در گندمهای مورد مطالعه بوده تا از این نتایج در

رسیدند که ژنهای پروتئین  LEAدر اکثر گیاهان وجود داشته و

برنامههای آینده اصالح برای تحمل به خشکی در گندم استفاده

در زمان تنش باعث ایجاد مقاومت و پایداری شده و افزایش بیان

شود.

آن باعث مقاومت بیشتر گیاه میشود (.)Brini et al. 2007
تحقیقی با عنوان رونویسی فعال ژنهای  COR/LEAو افزایش
مقاومت به تنش زیستی از طریق بیان همولوگ  DREB2گندم در
توتون ترانسژنیک صورت گرفت که پژوهشگران به این نتیجه
دست یافتند که  DREB2بهعنوان فاکتور رونویسی عمل کرده و
در جهت مثبت ،ژنهای  dhn13/wrab17/wrab18/wrab19را در
توسعه مقاومت به تنشهای غیرزنده در گندم تنظیم میکند که این
تحقیق باعث شناسایی  DHN13در گندم نان شد

( Kobayashi et

 .)al. 2008بیان باالی  DHN5گندم در آرابیدوپسیس دارای اثر
مقاومت به تنشهای غیرزنده ،منجر به تحریک بیان ژنهای
تدافعی مانند مقاومت در برابر پاتوژنها نیز میشود

( Brini et al.

 .)2011با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیکی ژن کدکننده
پروتئین  LEAرا از لحاظ وجود دمینهای حفاظتشده و
ساختارهای موتیف مانند مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه
رسیدند که درمجموع در ساختار این ژن  8موتیف و یک دمین
حفاظتشده و  1توالی حفاظتشده وجود دارد (

Rasouli et al.

 .)2013در بررسی دیگری تحت عنوان مطالعه بیوانفورماتیکی و
تنوع ژنتیکی ژن  DHN13در گونههای دیپلوئید ،تتراپلوئید و
هگزاپلوئید گندم نتایج حاصل از آنالیزهای فیلوژنتیکی بر اساس
الگوریتم  UPGMAنشاندهنده این موضوع بود که گندمهای
شامل  1رقم گندم نان (توالی موجود در  ،)NCBIگندم سرداری،
گندم دوروم شوش و گندم دوروم بروجرد ،گروه دوم شامل 1
رقم وحشی اورارتو و گروه سوم شامل  0رقم نان گنبد و
دیکوکوئیدز 1بودند .نتایج این تحقیق نمایانگر ارتباط ویژه و
T.dicoccoides

 A. Tauschii،speltoidesو  ،)A. urartuگندمهای تتراپلوئید
(گندمهای دوروم بهرنگ و شبرنگ) و گندمهای هگزاپلوئید
(گندم نان منطقه سیستان شامل  0رقم سیستان و بوالنی) جهت
کشت و استخراج  DNAاز مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان
زابل و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه شدند.
کشت بذرها در گلدانهای یک کیلویی حاوی مخلوطی متشکل از
کوکوپیت و پرلیت ( )1:1در عمق یک سانتیمتری انجام شد .برای
مطالعات مولکولی از بافتهای تـازه بـرگ استفاده شد .استخراج
 DNAاز نمونههای گیاهی به روش دستی و از روش
( )Dellaporta et al. 1993باکمی تغییر صورت گرفت .کمیت و
کیفیت نمونههای  DNAبا استفاده از روش اسپکتروفتومتری در
طولموج  007و  097نانومتر و الکتروفورز ژل آگارز با غلظت
 7/9درصد تعیین شد .نشانگر اختصاصی مورداستفاده در این
تحقیق بر اساس توالی مربوط به ژن دهیدرین موجود در بانک ژن
و با استفاده از نرمافزار  Oligoطراحی (
CACCTTCCTCACACAACC

و

Forward:
Reverse:

 )AACAAACAAAAACCCTCGACشد .واکنش  PCRبا
حجم  07میکرولیتر ،شامل دو میکرولیتر بافر واکنش  ،PCRیک
میکرولیتر  ،MgCl2یک میکرولیتر مخلوط 7/05 ،dNTP 1x
میکرولیتر از هر آغازگر رفت و برگشت ،یک واحد آنزیم ،Taq
یک میکرولیتر  DNAالگو و حجم واکنش با آب استریل دیونیزه
به  07میکرولیتر رسید.

1
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موردبررسی ازلحاظ این ژن در

گروه قرار دارند .که گروه اول

بذور سه سطح ژنوتیپی گندمهای وحشی دیپلوئید (

A.
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نتایج و بحث

مورد نظر و تعیین اندازه باند محصول  5 ،PCRمیکرولیتر از هر

وجـود تنهـا یـک بانـد در نـیم رخ الکتروفورزی ،دلیلی بر

محصول روی ژل آگارز یک درصد در بافر  0.5x TBEبا ولتاژ

کیفیـت مطلـوب  DNAاسـتخراج شـده است .الکتروفورز

 97به مدت  07دقیقه الکتروفورز شد .عکسبرداری از ژل با

محصول  PCRنشان داد که قطعات اختصاصی ژن  DHN5به

دستگاه ژل داک انجام شد .در مرحله بعد قطعات بهدست آمده با

طول تقریبی بین  577-077جفتباز با کمی تغییر در هر گونه

طول مورد نظر از روی ژل آگارز بهوسیله کیت خالصسازی

گندم بهخوبی تکثیر شده است .این مطلب نشاندهنده طراحی و

جداسازی شد و محصوالت تکثیری جهت توالییابی به شرکت

عملکرد صحیح آغازگرها و برنامه  PCRمناسب (بهخصوص

 Bionnerکره ارسال شد.

دمای اتصال) میباشد .در مرحله بعد نتایج  PCRتوالییابی شدند.
کیفیت گرافها نشاندهنده میزان دقت در تعیین توالی میباشد.
سپس جهت آنالیزهای بیوانفورماتیکی از نتایج حاصل از توالی
نمونهها استفاده شد .نتایج توسط نرمافزارهای

MEGA, Blast

 DNA SPو پایگاه داده  HIV Databasesشاخصهای ژنتیکی
مورد بررسی قرار گرفتند .برای تعیین توالی پروتئین کد شده
حاصل از توالیهای ژنومی مورد مطالعه از ابزار تعیین توالی
پروتئین موجود در پایگاه  ExPasyاستفاده شد .نتایج تجزیه و
شبرنگ  -1بهرنگ -5سیستان -1 A.taushii-0بوالنی

داد که بیشترین فراوانی متعلق به باز گوانین ( ) 7/01و کمترین

توالییابی بر اساس هر دو قطعه تکثیری رفتوبرگشت انجام
گرفت .استخراج توالی از کروماتوگرامهای دریافتی از شرکت با
استفاده از نرمافزار  Chromas ver. 2صورت گرفت .پس از
دریافت توالیها ،با بهکارگیری نرمافزار  Blastدر بانک ژنی،
اختصاصی بودن قطعه موردنظر به گونه گرامینه تائید شد.
توالیهای دریافتی با توالیهای ژن  DHNدر پایگاه اطالعاتی
 NCBIمقایسه و با استفاده از برنامه  ClustalWهمردیف سازی
( )Alignmentشدند .سپس با استفاده از نرمافزارهای ،MEGA 5
 DNA SPو پایگاه داده  HIV Databasesشاخصهای ژنتیکی
مورد بررسی قرار گرفتند .برای تعیین توالی پروتئین کد شده
پروتئین موجود در پایگاه  ExPasyاستفاده شد .پس از اعمال
توالی  DNAبه این پایگاه برای هریک از ارقام مورد مطالعه توالی

جایگزینی نوکلئوتیدی در خانواده گرامینه ،مقادیر باالی جایگزینی
پیریمیدینی بود بهطوریکه این مقدار برای تبدیل تیمین به
سیتوزین  08/85درصد و برای تبدیل سیتوزین به تیمین 9/18
درصد بهدست آمده است .این مقادیر برای بازهای پورینی کمتر و
بهترتیب برای تبدیل آدنین به گوانین و گوانین به آدنین 10/00
درصد و  17/11درصد بود (جدول  .)0نتایج این بررسی با نتایج
سایر محققین که بیشتر جانشینی را جانشینی پیریمیدینی گزارش
کردهاند ،مطابقت دارد .علت این تغییرات احتماالً میتوان به متیله
شدن سیتوزین نسبت داد ( .)Picoult et al. 1999در بررسی
شاخصهای ژنتیکی ژن  DHN5در خانواده گرامینه ،تعداد کل
جهش 199 ،جهش شناسایی شد .توزیع آنها در طول ژنوم
متفاوت بود.

پروتئین بهصورت بیوانفورماتیکی تعیین شد .برای ترسیم ساختار

جدول  -1فراوانی نوکلئوتیدهای حاصل از توالی نوکلئوتیدی ژن  DHN5در

سهبعدی مورد بررسی در هریک از ارقام مورد مطالعه از پایگاه

خانواده گرامینه

اطالعاتی  Phyre 2استفاده شد.
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نوکلئوتید

A

T/U

C

G

فراوانی

00/0

1 /

08/1

7/01
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حاصل از توالیهای ژنومی مورد مطالعه از ابزار تعیین توالی

فراوانی مربوط به باز آدنین (  )1 /میباشد (جدول  .)1در برآورد
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شکل  -1الکتروفورز ژن  DHN5در - T.urartu-0 A.speltoides-1

تحلیل توالیهای نوکلئوتیدی ژن  DHN5در خانواده گرامینه نشان

شناسايي ژن  DHN5و بررسي روابط تکاملي آن در...

نفیسه مهدینژاد و همکاران

جدول  -0ماتریس برآورد الگوی جایگزینی نوکلئوتیدی ژن  DHN5در خانواده گرامینه
G
10/00

C
0/01

T
1/19

A
-

From/To
A

0/11

08/85

-

5/00

T

0/11

-

9/18

5/00

C

-

0/01

1/19

17/11

G

*احتمال جایگزینی هر ورودی از یکپایه (ردیف) به پایه دیگر (ستون) است .در این جدول درصد جهشهای انتقالی (جایگزینی پورین به پورین دیگر و یا پیریمیدین به
پیریمیدین دیگر) بهصورت ضخیم و جهش تقاطعی (جایگزینی پورین به پیریمیدین و برعکس) بهصورت ساده نشان داده شدهاند.
جدول  -جایگاه پلی مورفیسم ژن  DHN5در خانواده گرامینه
جمعیت

S

H

Hd

Pi

Eta

K

گرامینه

159

11

7/100

7/11179

199

/1 1

* :sتعداد جایگاه چندشکلی :H ،تعداد هاپلوتایپها :Hd ،تنوع هاپلوئیدی :Pi ،تنوع نوکلئوتیدی :Eta ،تعداد کل جهش :K ،تعداد تفاوت نوکلئوتیدها بین جمعیت یا
گونهها (واگرایی نوکلئوتیدی).

روند انتخاب مثبت این ژن را نشان میدهد (جدول ) .علت

نتایج مطالعه نشان داد که مقادیر  Dمنفی بود (جدول  .)0منفی

پایین بودن تنوع نوکلئوتیدی احتماالً ناشی از کاهش شدید

بودن نتایج نشاندهنده تفاوت فاحش میان فراوانی چندشکلیها و

جمعیت مؤثر واریتههای این خانواده و تائید بر در معرض خطر

مثبت بودن نشاندهنده تفاوت نازل میان فراوانی چندشکلیها

بودن و انقراض این واریتهها است.

است که نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت فاحشی بین فراوانی

در نتایج حاصل از نواحی حفاظتشده ژن  DHN5در خانواده

چندشکلیها وجود دارد .نتایج تست  Neutralityنشاندهنده اثر

گرامینه ،ناحیه حد آستانه حفاظت  7/50و مینیمم طول حفاظت

گسترش اخیر جمعیت گرامینه در جهان و یا اثر انتخاب جهتدار

 15باز و حفاظت توالی  7/10مشاهده شد (جدول  .)1این

بر روی این ژن در طول تکامل است .در این پژوهش ،برای رسم

نواحی حفاظتشده بخش کوچکی از توالی ژن مذکور را شامل

درخت فیلوژنتیکی توالی نوکلئوتیدی در  1واریته مورد بررسی

میشود که این امر نشاندهنده تمایز متفاوت این جایگاه و

و دو توالی از خانواده  solanumو  populusبهعنوان خارج گروه

همچنین مستعد بودن آن به تغییرات نوکلئوتیدی و جهش در بین

برای تعیین روند تکاملی خانواده گرامینه ،از  NJاستفاده شد.

واریتههای مختلف ،باعث تنوع در بین واریتهها میشود.
مقدار عددی نسبت  dN/dSخانواده گرامینه ( 1/11جدول )5
بهدست آمد که روند انتخاب مثبت ژن  DHN5در بین واریتههای
گرامینه را در طی تکامل نشان میدهد .بررسی تغییرهای
نوکلئوتیدی که باعث تغییر اسیدهای آمینه شدهاند ( )dNنسبت به

جدول  -1مناطق حفاظتشده  DNAژن  DHN5در خانواده گرامینه
C

جمعیت

7/10

گرامینه

MWL

CT

15

7/50

 :Cحفاظت توالی :MWL ،مینیمم طول حفاظت :CT ،حد آستانه حفاظت

انتخاب طبیعی در طول تکامل برای ژنها میباشد (

Papiz et al.

 .)1986این نوع انتخاب سبب به وجود آمدن واریتههای جدید و
از طرفی سبب تثبیت عملکرد آنها در طی روند تکامل و
پیشرفت در جهت خالصسازی عملکرد آنها شده است که ناشی

جدول  -5تعیین روند انتخاب طبیعی در ژن  DHN5در خانواده گرامینه
پارامتر

مقدار عددی

Ds

1/101

Dn

1/8810

*dn/ds

1/1

*مقدار عددی  dn/dsنشاندهنده روند انتخاب طبیعی
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تغییرهای نوکلئوتیدی که تأثیری در اسیدآمینه حاصله نداشتهاند
( ،)dsیک روش مفید و بسیار کارآمد جهت تشخیص روند
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تعداد جایگاههای چندشکلی نیز  159جایگاه مشاهده شد؛ که

از تبدیل نواحی غیر کدکننده ژنی به نواحی کدکننده ژنی است.

شناسايي ژن  DHN5و بررسي روابط تکاملي آن در...

نفیسه مهدینژاد و همکاران

جدول  -0بررسی تست Neutrality
D
-7/5 8510

Π
7/111797

θ
7/1 0515

Ps
7/559 71

S
159

M
1

 :Mتعداد توالی :S ،تعداد نواحی جداشده :π ،Ps/a1 :θ ،S/m :Ps ،تنوع نوکلئوتیدی :D ،تست  Neutralityبا استفاده از روش .Tajima

بهدست آمدند .مقادیر  Bootstrappingباال در محل انشعاب

است در پاسخ به تنشهای محیطی تجمع مییابد که در بهبود

شاخههای درخت نشان میدهد که درخت فیلوژنی نوکلئوتیدهای

وضعیت گیاه تحت تنش نقش دارد .تغییر در شرایط تولید

موردنظر از درجه اعتماد باالیی برخوردار است.همانطور که در

گلیسین بتائین تولید گلیسین را تحت تاثیر قرار داده که میتوان

شکل ( )1مشاهده میشود از گونه  Populusو  Solanumبهعنوان

نتیجه گرفت افزایش آن باعث افزایش سنتز گلیسین میشود

 Outgroupاستفاده شده است و در یک شاخه مجزا نسبت به بقیه

( .)Ashraf and Foolad 2007بنابراین با توجه به اینکه مقدار

قرارگرفته است و درخت فیلوژنی را ریشهدار نموده است .نتایج

آمینواسید گلیسین در رقم شبرنگ بیشترین مقدار است میتوان از

(H. )KR822219.1

این نمونه در برنامههای مهندسی ژنتیک و اصالحی استفاده نمود.

 Vulgare subsو ( H. vulgare )AF181453.1قدمت بیشتری

همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ژن  DHN5در نمونههای

نسبت به سایر واریتههای خانواده گرامینه دارند .بیشترین فاصله

مورد مطالعه نشان داد که بیشترین تعداد آمینواسید و بیشترین

(H. vulgare )AF181453.1

میزان وزن مولکولی مربوط به رقم بوالنی است .شاخص الیفاتیک

میباشد .نتایج حاصل از ترکیبات فیزیکوشیمیایی ژن  DHN5در

که بهعنوان یک عامل مهم بهمنظور برآورد مقاومت پروتئینها در

خانواده دهیدرین و نمونههای مورد مطالعه نشان داد که بیشترین

برابر حرارت میباشد در توالی ژن  DHN5رقم سیستانی بیشتر

مقدار آمینواسید را گلیسین ( )0 /1در رقم شبرنگ و ترئونین

بود که دلیل آن فراوانی بیشتر اسیدآمینههای آالنین ایزولوسین

( )11/5در گونه  A.speltoidesاست (جدول  .)1در بسیاری از

لوسین و والین که همگی جزء اسید آمینههای الیفاتیک میباشند

بررسی فیلوژنی نشان داد که واریتههای

ژنتیکی بین رقم سیستان و واریته
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مقادیر  Bootstrappingبهوسیله  1777بار نمونهگیری مجدد

گونههای گیاهی گلیسین بتائین که پیش ساز اسید آمینه گلسین
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شکل  -0درخت فیلوژنی توالیهای مربوط به ژن  DHN5بر اساس روش  NJدر ارقام موردمطالعه با سایر گونههای همخانواده در

NCBI

شناسايي ژن  DHN5و بررسي روابط تکاملي آن در...

نفیسه مهدینژاد و همکاران

که در این رقم بیشتر بود .در شرایط تحت تنش والین و

دهیدرین و مقاومت به تنشهای غیرزنده از گندم و جو حاصل

ایزولوسین همانند شکل ذخیرهای پیروات عمل کرده که افزایش

شده است (

این آمینواسیدها در شرایط تنش انرژی الزم برای گیاه را فراهم

.)et al. 2010; Hanin et al. 2011

میکند .ازنظر میانگین شاخص پایداری پروتئینی ،گونه

Zhu et al. 2000; Kosova et al. 2008; Holkovan

T.urartu

بر اساس نتایج این تحقیق ،بررسی روند انتخاب طبیعی در

و سیستان ناپایدار و در سایر نمونههای مورد مطالعه پایداری

خانواده گرامینه با استفاده از ژن  DHN5در بین گونههای گندم در

پروتئین مشاهده شد (جدول  1و

طی تکامل مثبت نشان داده شد .همچنین ،نواحی حفاظتشده

.)9

بخش اندکی از توالی ژن  DHN5را تشکیل میدهد که این امر
نتیجهگیری کلی

نشاندهنده چندشکلی باالی این ژن و همچنین مستعد بودن آن به

بیشترین اطالعات ژنتیکی DHNها چه در خصوص ویژگیهای

تغییرهای نوکلئوتیدی و جهش میباشد.

مولکولی و چه در مورد ارتباط بین تغییرات بیان ژن خانواده
جدول  -1درصد آمینواسیدها در گونههای گندم مورد بررسی
Bolani

Sistan

Behrang

Shabrang

T.urartu

A.speltoides

A.taushii

0

1/9

/8

/9

5/

1

3/4

Ala

5

0/8

7/9

7

8/

1/0

0/8

Arg

1

0/8

/1

0/

0/1

0/1

0/8

Asn

1

/9

1/0

1/1

1/9

1/

Asp

0/

9/5

1/0

5/5

0/0

1/

0/5

9/0

Gln

0

1/9

1/1

0/8

/

1/

1/0

Glu

10/8

18

00

0 /1

11/

00/0

19/7

Gly

5

1/5

1/8

9/5

11/

1/

0/5

His

/5

1/8

/1

0/

0

1

0/8

Ile

1/5

1/0

/1

0/

0/1

0/1

/0

Leu

1/5

1/9

8/1

17/9

1/

8/1

9/0

Lys

1/5

0/8

/1

/9

0/1

0/1

0/0

Met

/5

1

7

7

1/

7

7/1

Phe

0

9/0

0/1

0/

5/

0/1

5

Pro

1

1/9

/8

/9

9

/0

1/

Ser

8/5

9/0

11/0

1 /9

17

11/5

10/0

Thr

7

7

7

7

7/1

7

7

Trp

1/5

1/8

1/0

1/5

1/

1/0

1/1

Tye

1

5/1

1/1

/9

0/1

/0

1/

Val
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7/5

1

7

7

7/1

7

7

Cys

bolani

sistan

behrang

Shabrang

T.urartu

071

175

101

1 7

157

101

1 8

تعداد آمینواسید
وزن مولکولی

01080/81

179 0/71

1089 /11

1 11/15

1010 /11

10150/91

11011/81

8/ 0

0/01

0/95

0/87

17/00

0/9

1/00

ایزوالکترویکpH

19/50

59/19

10/07

/77

1/01

9/55

10/78

شاخص الیفاتیک

پایدار

ناپایدار

پایدار

پایدار

ناپایدار

پایدار

پایدار

پایداری پروتئین
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جدول  -9اطالعات پروتئینی در گندمهای مورد بررسی
A.speltoides

A.taushii

شناسايي ژن  DHN5و بررسي روابط تکاملي آن در...

نفیسه مهدینژاد و همکاران

تعداد کل جهشهایی که در طی تکامل این جایگاه ژنی رخ داده

 .)Allagulova et al. 2003نتیجه بهدست آمده از این مطالعه با

است برابر با  199و همچنین تعداد جایگاههای چند شکل نیز

نتایج PIهای بهدست آمده از سایر DHNهای گیاهی سازگار

محاسبه شد که روند انتخاب مثبت در این ژن را توجیه میکند و

میباشد (

این امر نقش عمدهای در شناخت بیولوژیکی این ژن خواهد

.)2007

داشت که سبب بهوجود آمدن پروتئینهای جدید و همچنین

دهیدرینها دارای وزنهای مولکولی بسیار متفاوتی هستند به

عملکردهای جدید میشود .نتایج نشان داد بیشترین نوکلئوتید

نحویکه کوچکترین دهیدرین شناسایی شده تا کنون دارای وزن

مربوط به باز گوانین است و بیشترین میزان جانشینی بازها مربوط

مولکولی ( 9.6 KDa

به بازهای پیریمیدینی بود که در تمامی قسمتهای ژن پراکندهاند.

 )Labhilili et al. 1995و بزرگترین آن دارای  MWبرابر با

Yang et al. 2012; Liu et al. 2012; Kosová et al.

;Graether and Boddington 2014
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( Graether and Boddington 2014; Kim et

همچنین نتایج حاصل از درخت فیلوژنتیکی نشان از جدا شدن

کیلو دالتون میباشد

منطقی گونهها از یکدیگر داشتند ،بهطوریکه ابتدا گونههای

 .)al. 2012از طرفی دیگر باالترین وزن مولکولی که برای

دیپلوئید و سپس تتراپلوئید و بعد از آن گونههای هگزاپلوئید از

دهیدرین توسط الکتروفورز دو بعدی تعیین شده  077کیلو دالتون

یکدیگر مشتق شدند .بررسی ارقام مورد مطالعه با سایر گونههای

میباشد که این مقدار بسیار بیشتر از وزن مولکولی شیمیایی آن

مربوط به خانواده گرامینه نشان داد که تقریباً هرگونه در شاخه

است .پیشنهاد شده که این اختالف ناشی از ساختارهای نامنظم

مربوط به خود قرارگرفته و ژن  DHNاین قابلیت را دارد که

Dehydrinsهای بسیار بزرگ در حال ران 1شدن بر روی ژل

گونههای مختلف را بهتوان بهوسیله آن تفکیک کرد .لذا میتوان

 SDS-PAGEمیباشد (

نتیجه گرفت ژن  DHN5ابزاری مناسب برای ارزیابی روابط

.)Receveur‐Bréchot et al. 2006

فیلوژنتیکی باشد.

شاخص آلیفاتیک ( ،)Aliphatic indexشاخص دیگری بود که در

از نظر فیزیکوشیمیایی DHNها با حضور فراوان اسید آمینه  Glyو

این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت .این شاخص در واقع عبارت

اسیدهای آمینه قطبی اما بدون  Cysو  Trpمشخص میشوند ( Liu

است از حجم نسبی پروتئین که با زنجیرههای آلیفاتیک آالنین،

 .)et al. 2012; Close 1996طی مطالعهای که توسط  Liuو

والین ،لوسین و ایزولوسین اشغال شدهاند و بهعنوان یک فاکتور

همکاران در مورد شناسایی ده ژن کد کنندهی یازده پلی پپتید

مثبت در افزایش ثبات حرارتی پروتئینهای گلوبوالر محسوب

فرضی از  DHNدر  Populusانجام گرفت ،مشخص شده که

میشود؛ بههمین دلیل در موجودات مقاوم به گرما پروتئینها

ترکیبات اسید آمینه تمام پروتئینهای  DHNآنها دارای خصایص

دارای شاخص آلیفاتیک باالیی میباشند (.)Ikai 1980

مشترکی میباشند؛ بهعنوان مثال در ( PtrDHN-7 )K3از زیرگروه

از آنجاییکه دهیدرین یک مولتی-فامیلی از پروتئینهای موجود

 ،Knباقیماندههای  Glu ،Lys ،Gln ،Glyو  %07 Aspاز کل

در گیاهان است که در پاسخ به تنش سرما و خشکی تولید

اسیدهای آمینه موجود در توالی را تشکیل میدادند در حالیکه

میشود ( .)Puhakainen et al. 2004از جمله پروتئینهای

فاقد اسیدهای آمینه  Cysو  Trpبود .تنها نمونه استثنایی این

هیدروفیلیک و قابل اطمینان مقاوم در برابر تنش حرارتی همراه

مطالعه  )817405( PtrDHN-10بود که دارای محتوای نسبتا باالیی

با تعداد زیادی از اسیدهای آمینه باردار هستند (

از اسیدآمینه سیستئین ( 1/0درصد) بود ( .)Liu et al. 2012مقدار

 )2012بنابراین پایداری حرارتی ( )thermostabilityاین

نقطه ایزوالکتریک ( ،)PIخصوصیات بیوشیمیایی مهمی را برای

پروتئینها میتوان بهعوامل دیگری غیر از شاخص آلیفاتیک

زبربخشهای DHNهای گیاهان مطرح میکند ،زیرا ویژگیهای

نسبت داده شود.

;Graether and Boddington 2014

است بهعوامل محیطی مختلفی پاسخ دهد (

;Liu et al. 2012
run
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