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چکیده

(تاریخ دریافت - 09/60/60 :تاریخ پذیرش)00/60/62 :

روغنهای خوراکی به عنوان يکی از کاالهای اساسی موجود در سبد غذايی مردم میباشند و
حفظ پايداری اکسيداتيو آنها به منظور افزايش عمر انبارداری و ارتقای ارزش کيفی و تغذيهای
محصول از اهميت ويژهای برخودار است .دستيابی به اين هدف توسط افزايش محتوای

واژههای کلیدی
آنتی اکسیدان
توکوفرول

آنتیاکسيدانهای طبيعی نظير توکوفرولها بهصورت افزودنی و يا به واسطه تغيير محتوا و ترکيب
آن ها در بذور گياهان دانه روغنی از طريق مهندسی متابوليک آنزيمهای کليدی و يا فاکتورهای
رونويسی دخيل در مسير بيوسنتز توکوفرول محقق میشود .هدف از پژوهش حاضر شناسايی
فاکتورهای رونويسی متناظر با موتيف های حفاظت شده موجود در توالی پروموتری ژن VTE4

به عنوان يک گلوگاه محدودکننده در بيوسنتز توکوفرول با استفاده از ابزارهای بيوانفورماتيکی،

فاکتورهای رونویسی

میباشد .نتايج حاصل نشان داد که فاکتورهای رونويسی حاصل عمدتاً متعلق به خانوادههای

گاما توکوفرول متیل ترنسفراز

همئودومين ( 24/4درصد) 91/9( bZIP ،درصد) 94/6( SANT/MYB ،درصد)92/2( K-box ،

مسیرسیگنالینگ نوری

درصد) 92/2( MADS-box ،درصد) و  92/2( MYBدرصد) میباشند .عالوه بر اين ،تحليل
عملکردی فاکتورهای رونويسی بيانگر وجود يک ارتباط متقابل معنیدار ميان پاسخ به تنشهای
غيرزنده ،مسيرهای سيگنالدهی هورمون و به خصوص آبسيزيک اسيد و جيبرليک اسيد و مسير
بيوسنتز توکوفرول بود .از طرف ديگر ،نقش برجسته محرکهای نوری و بهويژه نور قرمز و مادون
قرمز و اجزای مسير سيگنالينگ نوری در القای بيان فاکتورهای رونويسی  ،VTE4مشاهده شد.
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Identification of transcription factors involved in the
transcriptional regulation of gamma tocopherol methyl
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شناسايی فاکتورهای رونويسی مؤثر در تنظيم بيان ژن...

علیرضا طالعی و همکاران

روغنهای گیاهی از اجزای مهم زنجیره غذایی انسان هستند و

از نظر ساختار فیلوژنتیکی ،توزیع موتیفها و تحلیل عملکردی،

حفظ پایداری اکسیداتیو آنها ،از لحاظ اقتصادی و تغذیهای حائز

مورد بررسی قرار گرفتند.

اهمیت

است.

توکوفرولها

بههمراه

توکوترینولها

پالستوکرومانولها که در مجموع بهعنوان ویتامین  Eشناخته

گیاه مدل  ،Arabidopsis thalianaشامل -4هیدروکسی فنیل

میشوند از جمله آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی محلول در چربی

پیروات دی اکسیژناز ( ،)PDS1; AT1G06570هموجنتیسیک

هستند که صرفاً در موجودات فتوسنتزکنننده ،ساخته میشوند .این

اسید پرنیل ترانسفراز ( MPBQ ،)VTE2; AT2G18950متیل

دسته از ویتامینها توسط تنظیم بیان ژن ،انتقال سیگنال و همچنین

ترانسفراز ( ،)VTE3;AT3G63410توکوفرول سیکالز (

;VTE1

تنظیم برهمکنشهای پروتئین-غشا ،اثرات زیستی مثبتی را برای

 ،)AT4G32770گاما توکوفرول متیل ترانسفراز (

;VTE4

سلول فراهم میآورند ( .)Galli et al. 2017لذا برنامههای

 )AT1G64970و فیتول کیناز ( )VTE5; AT5G04490شناسایی

اصالحی بهمنظور افزایش محتوای توکوفرولها در روغنهای

شدند و تحلیل عملکردی هر یک از آنها با توجه به منابع علمی

خوراکی نه تنها میتواند تأثیر مثبتی بر پایداری روغن در زمان

موجود انجام شد ( .)Fritsche et al. 2017bعالوه بر این ،بررسی

ذخیرهسازی داشته باشد بلکه همچنین در تأمین یک رژیم غذایی

شبکه ارتباطی آنزیمهای دخیل در مسیر بیوسنتز توکوفرول در

بهینه در راستای ارتقای سالمت انسان ،سودمند است (

Fritsche

پایگاه  )https://string-db.org( STRINGصورت گرفت.

.)et al. 2017a

در گام نخست ،توالی ژن گاما توکوفرول متیل ترانسفراز از پایگاه

فاکتورهای رونویسی ،یک جزء کلیدی از شبکههای تنظیمی ژن

 )http://www.ncbi.nlm.nih.gov( NCBIاستخراج شد .همچنین

با جایگاه اتصال اختصاصی در نواحی پروموتری میباشند ( Segal

بهمنظور یافتن موتیفهای حفاظتشده موجود در ناحیه

 .)and Widom 2009مطالعات ساختاری کمپلکسهای پروتئین

پروموتری این ژن ،توالی  11ژن ارتولوگ با استفاده از

 DNAو تکنیکهای نسل جدید توالییابی مانند  SELEX-seqو

 ،)https://blast.ncbi.nlh.nih.gov( Nucleotide Blastبهدست

 ChIPseqاز جمله روشهای تجربی مورد استفاده جهت شناسایی

آورده شد .از آنجاییکه این ژنها در دامنه گستردهای از فواصل

( Koboldt

تکاملی نسبت به  ،A. thalianaقرار گرفتهاند در نتیجه شناسایی

 .)et al. 2013کاربرد روشهای تجربی موجب گسترش

موتیفهای حفاظتشده در توالیهای پروموتری ،معیار مناسبی

پایگاههای پیشبینی جایگاه اتصال فاکتورهای رونویسی مانند

جهت سنجش حفاظتشدگی در طی تکامل میباشد .در مرحله

CIS- ،HOCOMOCO ،UniPROBE ،JASPAR ،TRANSFAC

بعد ،بازیابی توالیهای پروموتری هر یک از ژنها ،در محدوده

 SwissRegulonشده است ( Matys et al. 2006; Pachkov

 1266نوکلئوتید از باالدست کدون آغاز ترجمه ( )ATGبا استفاده

et al. 2013; Weirauch et al. 2014; Hume et al. 2015; Khan
 .)et al. 2018; Kulakovskiy et al. 2018برایند نتایج حاصل از

از پایگاه  )http://www.ncbi.nlm.nih.gov( NCBIو نرمافزار

جایگاه اتصال فاکتورهای رونویسی ( ،)TFBsمیباشند

 BPو

مطالعات تجربی و همچنین کاربرد پایگاههای برخط مرتبط با
پیشبینی جایگاههای اتصال فاکتورهای رونویسی ،درک ما در
خصوص برهمکنشهای  TFsو  ،TFBSsشبکههای تنظیمی

TFs

و نیز مکانیسمهای تنظیم رونویسی در گونهها ،بافتها و مراحل
نموی مختلف را بهطور قابل مالحظهای ،افزایش میدهد .لذا در
این مطالعه فاکتورهای رونویسی دخیل در مسیر بیوسنتز
توکوفرول با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی استخراج شده و
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 ،MEGA7صورت گرفت ( .)Kumar et al. 2016سپس،
موتیفهای مشترک موجود در نواحی پروموتری ژنهای ارتولوگ
با استفاده از حالت کالسیک ابزار

http://meme-( MEME

 )suite.orgو توزیع صفر یا یک موتیف در هر دو رشته توالی
( )zoopsو مدل زمینه

0-order Markov-chain frequencies

شناسایی و مجموعه توالیهای واجد مقادیر  E-valueکمتر از
 ،6/61انتخاب شدند (
.)2009

Bailey and Elkan 1994; Bailey et al.
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و

برای این منظور ،ابتدا ژنهای کلیدی مسیر بیوسنتز توکوفرول در

شناسايی فاکتورهای رونويسی مؤثر در تنظيم بيان ژن...

علیرضا طالعی و همکاران

ارتولوگ با روش  ClustalWدر نرمافزار  ،Mega7انجام شد

 ،STRINGهمبیانی  PDS1با  G-TMT ،VTE1و

VTE1 ،VTE5

( .)Kumar et al. 2016پس از ویرایش توالیها و انتخاب نواحی

با تمام آنزیمهای مسیر و  G-TMTنیز با کلیه آنزیمهای مسیر به

واجد باالترین میزان حفاظتشدگی ،ترسیم درخت فیلوژنتیکی در

استثنای  HPT1ترسیم شده بود.

نرمافزار  ،Mega7با استفاده از روش آماری حداکثر درستنمایی

مرحله نهایی سنتز توکوفرول بهواسطه آنزیم کلیدی گاما-

و مدل جایگزینی آمینواسیدی ،)Jones-Taylor-Thornton( JTT

توکوفرول متیل ترنسفراز ( )γ-TMTبا فعالیت متیالسیون سیگما-

صورت گرفت .همچنین ،بهمنظور اعتبارسنجی و تأیید صحت

و گاما -توکوفرول به بتا -و آلفا -توکوفرول ،کاتالیز میشود .از

ترسیم درختهای فیلوژنتیکی از آزمون  Bootstrapبا تکرار

آنجاییکه اکثر گونههای گیاهی عمدتاً گاما-توکوفرول (بیش از
γ-

 1666مرتبه استفاده شد..

 01درصد) را در بذور انباشته میسازند بنابراین فعالیت آنزیم

در ادامه ،بهمنظور شناسایی جایگاههای اتصال فاکتورهای

 TMTیک گلوگاه محدودکننده در سنتز آلفا-توکوفرول در بذور و

رونویسی موجود در هر یک از موتیفهای حفاظت شده از پایگاه

بنابراین یک ژن کلیدی جهت مهندسی متابولیک گیاهان زراعی

 )www.http://plantpan.itps.ncku.edu.tw( PlantPAN 3.0و

با هدف افزایش سطوح آلفا-توکوفرول میباشد .اندریگ کیت و

ابزار جستجوی )http://pcbase.itps.ncku.edu.tw/( CHIP-seq

همکاران نشان دادند که بیان ژن  VTE4از  ،Brassica napusقادر

SRA

به  16برابر افزایش در محتوای آلفا-توکوفرول در بذور گیاهان

( )Sequence Read Archiveارجاع متقابل دارد ،استفاده شد.

آرابیدوپسیس تراریخته و در نتیجه بهعنوان یک کاندیدای

حاشیهنویسی و تحلیل عملکردی فاکتورهای رونویسی یافتشده

نویدبخش جهت گزینش مبتنی بر نشانگر گیاهان کلزای حاوی

در پایگاه  ،)https://david.ncifcrf.gov/( DAVIDصورت گرفت.

میزان زیاد آلفا-توکوفرول ،عمل میکند (

در نهایت ،بررسی شبکه برهمکنش پروتئین-پروتئین فاکتورهای

 .)2009نظر به جایگاه ویژه این آنزیم در تولید فراوردههای نهایی

رونویسی انتخابی در پایگاه  STRINGانجام شد.

مسیر بیوسنتز توکوفرول بهعنوان ژن انتخابی جهت ادامه مطالعه،

نتایج حاصل از بررسی شبکه ارتباطی آنزیمهای مسیر بیوسنتز

گزینش شد .پس از استخراج توالی ژن  VTE4در  A. thalianaو

توکوفرول ،نشان داد که تمامی آنزیمهای مسیر از لحاظ عملکردی

نیز ژنهای ارتولوگ آن ،بازیابی نواحی پروموتری آنها در دامنه

در ارتباط متقابل با یکدیگر میباشند و در سیتوپالسم و نیز

 1266نوکلئوتید از باالدست کدون آغاز ترجمه ،صورت گرفت و

بهعنوان بخشی از غشاهای داخلی کلروپالست ،فعالیت میکنند

حضور موتیفهای حفاظتشده در پایگاه  ،MEME Suiteمورد

(شکل  )1از این گذشته ،بررسی حاشینه نویسی ژنهای مسیر در

ارزیابی قرار گرفت.

که با پایگاههای  )Gene Expression Omnibus( GEOو

Endrigkeit et al.

پایگاه  DAVIDنشان داد که افزون بر مسیر بیوسنتز ویتامین  Eدر
فرایندهای بیوسنتزی پالستوکوئینونها ( APG1و ،)PDS1
بارگذاری سوکروز در آوند آبکش ( HPT1و  ،)VTE1تنظیم
پاسخهای دفاعی و محرکهای دمایی ( HPT1و ،)VTE1
متیالسیون ( APG1و  ،)G-TMTفرایندهای متابولیک ترکیبات آلی
حلقوی ( VTE1 ،PDS1 ،HPT1 ،G-TMT ،APG1و  )VTE5و
کربوکسیلیک اسید ( PDS1 ،HPT1و  ،)VTE1مشارکت دارند.
نکته قابل توجه در این زمینه نقش ویژه ژنهای  HPT1و

شکل -1شبکه برهمکنش پروتئین-پروتئین آنزیمهای دخیل در مسیر بیوسنتز

VTE1

توکوفرول .خط سیاه :همبیانی؛ خط آبی روشن :استخراج از منابع بازنگری

در فرایندهای متابولیک اسیدهای چرب میباشد که در نتیجه

شده؛ خط آبی تیره :وقوع همزمان؛ خط سبز روشن :استخراج از متون علمی؛

فاکتورهای رونویسی مؤثر در این مسیر میتوانند در بیوسنتز

خط سبز تیره :همسایگی ژن.
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در گام بعد ،همردیفی چندگانه توالیهای پروتئینی ژنهای

توکوفرولها نیز نقش ایفا کنند .مطابق با دادههای حاصل از

شناسايی فاکتورهای رونويسی مؤثر در تنظيم بيان ژن...

علیرضا طالعی و همکاران

پروموتری این ژن میباشد که دارای فراوانی قابل مالحظهای در

شد که حاکی از حفاظتشدگی بسیار باالی این توالی در طی

گونههای مورد مطالعه ،بودند .توالی و مشخصات موتیفهای

تکامل میباشد (رنگ قرمز) .در مراتب بعدی ،موتیفهای

حفاظت شده در جدول  1ذکر شده است .اگرچه توالیهای

حفاظتشده  2و  3بهترتیب در  13/3و  06درصد از گونهها و

تنظیمی موجود در نواحی پروموتری ژنها ،از حفاظتشدگی

غالباً در موقعیت نزدیکتری نسبت به جایگاه شروع رونویسی

باالیی در گونههای با فواصل خویشاوندی دور ،برخوردار

حضور داشتند که میتواند بیانگر اهمیت بیشتر توالیهای مذکور

میباشند با اینحال الگوی مشابهی در ترتیب و پراکنش

در تنظیم رونویسی این ژن ،باشد (رنگ آبی و سبز) .در مجموع،

موتیفهای حفاظتشده در میان گونههای مختلف ،مشاهده نشد

نتایج حاکی از الگوی توزیع نسبتاً مشابه موتیفهای حفاظتشده

(شکل  .)2توالی حفاظتشده  1با کمترین مقدار  ،E-valueدر 33

در نواحی پروموتری گونههایی میباشد که مطابق با روابط

درصد از گونههای مورد مطالعه و حتی در گونههایی با قرابت

فیلوژنتیکی در خوشههای یکسانی ،قرار میگیرند.

خویشاوندی دور نظیر ،Durio zibethinus

Gossypium

جدول شماره  -1مشخصات موتیفهای حفاظتشده در توالی پروموتری ژنهای ارتولوگ  VTE4درA. thaliana
E-value

طول

نماد ژن

شماره موتیف

موتیف پیشبینی شده

2.2e-016

16

G-TMT

1

G-TMT

2

G-TMT

3

GKRGARGADRADGRAGRADRRAHWTGDGKAAAWGGNRGA
HVRDGKRWDSS
CTCAYWGYCCTACMAGCATSBGATAGWTGWSAVARTDACC
DTATTAASC
CCCADACHYAGYCACRTTTCYTKTYTCYSCHMMC

5.1e-008

40
34

7.2e-008

21

G-TMT

4

YAAAAAAAAAWAAAAABMAVT

1.3e-001

شکل  -2موقعیت موتیفهای حفاظتشده در نواحی پروموتری ژنهای ارتولوگ  VTE4در  .A. thalianaموتیف حفاظتشده  :1رنگ قرمز؛ موتیف حفاظتشده :2
رنگ آبی؛ موتیف حفاظتشده  :3رنگ سبز؛ موتیف حفاظتشده  :4بنفش.
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نتایج حاصل بیانگر وجود  4موتیف حفاظتشده در توالی

 Morus notabilis ،hirsutumو  Malus domesticaنیز شناسایی

شناسايی فاکتورهای رونويسی مؤثر در تنظيم بيان ژن...

علیرضا طالعی و همکاران

ترسیم شده A.

در پایگاه  ،STRINGوجود همپوشانی را در پاسخ به هورمونهای

همانطورکه مشاهده میشود در درخت فیلوژنتیکی

 B. napus ،Capsella rubella ،Camelina sativa ،thalianaو

مختلف به در برخی از فاکتورها ،نشان میدهد .بهعنوان مثال،

 Eutrema salsugineumدر خوشههای یکسانی قرار میگیرند و

القای بیان  MYB3R3در پاسخ به هورمونهای اتیلن ،اکسین،

مقایسه الگوی پراکنش موتیفها نیز بیانگر وجود حداقل سه

سالیسیک اسید و جاسمونیک اسید و  MYBR1و

موتیف مشترک با ترتیب نسبتاً مشابه در این گونهها ،میباشد .بر

بهصورت همزمان در پاسخ به اتیلن ،اکسین ،آبسیزیک اسید،

اساس نتایج حاصل از پایگاه  41 ،PlantPAN 3.0فاکتور

جیبرلین سالیسیک اسید و جاسمونیک اسید ،صورت میگیرد.

رونویسی متناظر با موتیفهای حفاظتشده ،شناسایی شد که

نکته قابل مالحظه دیگر ،مشارکت  01درصد از فاکتورها در پاسخ

InterPro

به محرکهای غیرزنده نظیر محرکهای دمایی و همچنین

بیشترین

تنشهای محیطی بهویژه خشکی ( 21/01درصد) و شوری (14/0

bZIP

درصد) میباشد .چنانکه در مطالعات تجربی به اثبات رسیده

( 13/1درصد) 14/0( SANT/MYB ،درصد)12/2( K-box ،

است ارتباط متقابلی بین پاسخ به تنشهای محیطی و بهویژه

درصد) 12/2( MADS-box ،درصد) و  12/2( MYBدرصد)

محرکهای غیرزنده و مسیرهای سیگنالدهی هورمونی متفاوت

برخوردار بودند (به جدول تکمیلی  1مراجعه شود) .عالوه براین،

وجود دارد ( .)Kollist et al. 2019در مطالعه حاضر نیز بر اساس

KEGG

نتایج  ،STRINGالقای بیان نسبت زیادی از فاکتورها در پاسخ به

( ،)https://www.genome.jp/kegg/حاکی از نقش برجسته

تنشهای محیطی و هورمونها و بهخصوص هورمونهای

فاکتورهای رونویسی حاصل در مسیرهای انتقال سیگنال هورمونی

آبسیزیک اسید ،جیبرلیک اسید و سالیسیک اسید بهطور همزمان

( 14/0درصد) و نیز تنظیم ریتمهای شبانه روزی گیاه

صورت میگرفت (،CCA1 ،ATHB-7 ،AGL20 ،ABI5 ،ABF4

( 4/0( )Circadian rhythmدرصد) میباشد .بنابراین القای بیان

 PIL5 ،MYBR1 ،MYB3 ،LEC1 ،HB6 ،HAT22 ،CRY2و

شمار زیادی از این فاکتورها در پاسخ به هورمونها و بهویژه

 .)RGA1در شرایط تنشهای اکسیداتیو ظرفیت آنتیاکسیدانی

آبسیزیک اسید ( 32/1درصد) و در مراتب بعدی جیبرلین (13/1

گیاه و از جمله توکوفرولها بهمنظور مهار گونههای اکسیژن

درصد) ،سالیسیلیک اسید ( 12/2درصد) ،جاسمونیک اسید (3/3

واکنشپذیر ( ،)ROSافزایش مییابد در نتیجه احتماالً ارتباط

درصد) ،اکسین ( 3/3درصد) و اتیلن ( 3/3درصد) صورت

معنیداری بین اشتراک فاکتورهای رونویسی متناظر با موتیفهای

میگیرد .از این گذشته ،نتایج بررسی شبکه برهمکنش فاکتورها

حفاظت شده در ژن  VTE4و نیز فاکتورهای القاشونده در پاسخ

مطابق

با

دادههای

()https://www.ebi.ac.uk/interpro/

پایگاه
بهترتیب

از

فراوانیها در خانوادههای همئودومین ( 24/4درصد)،

نتایج

حاصل

از

پایگاه
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تولید محصوالت متحمل به تدنش مدورد اسدتفاده قدرار مدیگیدرد

به تنشهای غیرزنده و نیز هورمونها بهویژه آبسیزیک اسید و

 شایان ذکر است که مطابق با نتایج بررسی.)Gómez et al. 2019(

.جیبرلیک اسید وجود دارد

 نسددبت زیددادی ازDAVID حاشددیهنویسددی فاکتورهددا در پایگدداه

 نقش شمار معنیداری از فاکتورهای رونویسی یافت،افزون بر این

 شرکت میکردند،) درصد43/0( فاکتورها در پاسخ سلولی به لیپید

 درصدد) و بدهخصدوص ندور قرمدز و31/3( شده در پاسخ به نور

که میتواند حاکی از مکانیسمهای تنظیم رونویسدی مشدابه مسدیر

مادون قرمز و آبی و نیز فرایندهای وابسته به نور از جملده تنظدیم

 حددود، افزون بر ایدن.بیوسنتز توکوفرول و اسیدهای چرب باشد

 فتوتروپیسیم و ریتم شبانهروزی، ریختزایی نوری،جوانهزنی بذر

نیمددی از فاکتورهددا در فرایندددهای نمددوی و بدداالخی فرایندددهای

 آنزیمهدای دخیدل در مسدیر بیوسدنتز توکدوفرول در.مشاهده شد

. مشدارکت داشدتند،نموی پس از جنینی و ساختارهای تولیددمثلی

غشددای داخلددی کلروپالسددت مسددتقر بددوده و افددزون بددر ایددن

برایند اینکه بررسی فراینددهای بیولوژیدک فاکتورهدای رونویسدی

توکوفرولها در حفظ پایداری و سیالیت غشداهای زیسدتی و نیدز

 بیانگر یک ارتباط متقابل سه جانبه بین پاسخ به تنشهای،انتخابی

 ناشددی از فرایندددROS حفاظددت از دسددتگاه فتوسددنتزی در برابددر

 مسددیرهای سددیگنالدهددی هورمددون و بیوسددنتز،محیطددی غیرزنددده

 محتوا، همچنین.)Chen et al. 2018(  نقش بازی میکنند،فتوسنتز

توکوفرول از یک طرف و ارتبداط متقابدل سده جانبده دیگدر بدین

و ترکیب متابولیتهدای واقدع در غشداهای زیسدتی در پاسدخ بده

 هورمدون و بیوسدنتز توکدوفرول از،مسیرهای سیگنالدهی ندوری

 بدرهمکنش، نکتده قابدل توجده دیگدر. تغییر میکند،شرایط نوری

جانددب دیگددر برقددرار اسددت کدده مطددابق بددا نقددش بیولوژیددک

متقابددل مسددیرهای سددیگنالینگ نددوری و هورمددونی بددا یکدددیگر

 قابل توجیه است و محوریت مسیرهای سیگنالدهدی،توکوفرولها

) و نیز مسیر بیوسنتز توکوفرول بهعندوانVandenbussche 2019(

هورمددونی و نددور را در تنظددیم مسددیر بیوسددنتز توکددوفرول نشددان

جزئی حیاتی از شبکه آنتیاکسدیدانی گیداه مدیباشدد کده امدروزه
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