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ساختارهايی که مولکولهای  microRNAبالغ از آنها حاصل میشوند ( pri-microRNAو
 )pre-microRNAدارای ويژگیهای بهخصوصی هستند که آنها را از مولکولهای مشابه ،متمايز
ساخته و برای آنزيمها و پروسسورها قابل شناسايی مینمايد .اين خصوصيات عمدتاً متاثر از
ويژگیهای ساختار ثانويه مولکول  RNAاست .بههمين دليل ،تا به امروز الگوريتمهای متعددی

واژههای کلیدی


بهمنظور پيشبينی ساختار ثانويه برای توالیهای پلینوکلئوتيد طراحی شده است .نرمافزار

بیوانفورماتیک

 CTAnalyzerالگوريتمی است که با هدف رقومیسازی ويژگیهای ساختارهای ثانويه مولکول

ساختار ثانویه
Azadirachta indica
CTAnalyzer
microRNA

 RNAطراحی شده و طبقهبندی اين ساختارها را با محوريت ويژگیهای مهم در شناسايی
مولکولهای  microRNAانجام میدهد .در تحقيق حاضر ،نرمافزار  CTAnalyzerبا تعريف
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فيلترها و ضوابط مناسب ،برای بررسی و طبقهبندی ساختارهای ثانويه استخراج شده از توالی ژنوم
گياه  Azadirachta indicaمورد استفاده قرار گرفت و هدف از اين پژوهش ،بررسی کارامدی
اين نرمافزار در شناسايی جزئيات ساختاری  RNAدو رشتهای و دستهبندی توالیها برمبنای
توالیهای  miRگياهی بهوسيله الگوريتم  BLASTnانجام گرفت و تعداد  71208ناحيه در سراسر
ژنوم  A. indicaبا هومولوژی قابل قبول شناسايی شدند .پس از گسترش طولی نواحی شناسايی
شده در همرديفی و حذف توالیهايی که در نواحی کدکننده ژنوم قرار داشتند ،برای 67138
توالی باقیمانده پيشبينی ساختار ثانويه انجام گرفت .مقادير مورد توافق برای ضوابط مربوط به
ساختارهای ثانويه  microRNAدر فيلتر نرمافزار  CTAnalyzerتعريف شد و اين نرمافزار موفق
به شناسايی و معرفی توالیهای کانديد  microRNAشد .بر اساس نتايج نرمافزار CTAnalyzer
از کل  633864ساختار ثانويه مورد بررسی برای شناسايی microRNAهای ژنوم ،A. indica
تعداد  472ساختار ثانويه ( 1/17درصد) با دارا بودن تمام ويژگیهای مورد تاييد برای
microRNAها شناسايی شدند.
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ويژگیهای ساختارهای ثانويه آنها بود .برای اين منظور همرديفی بين ژنوم  A. indicaو تمام
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مقدمه

فعالیت  ،)Allo and Kornblihtt 2010( RNApol IIالقاء تغییرات

مولکول  RNAسلولی ،در بخش عمدهای از تاریخ زیستشناسی

اپیژنتیک بر روی هیستونها ( )Castel and Martienssen 2013و

مولکولی تنها بهعنوان واسطهای بین  DNAو پروتئین مورد توجه

متیالسیون

Agrawal et al. 2003; Martínez de Alba et ( DNA

قرار گرفته است .کشف خاصیت کاتالیزوری  RNAو توانایی آن

 )al. 2013اتفاق میافتد .از طرف دیگر ،خاموشی ژن پس از

در ایفای وظیفهای جدید که تصور میشد منحصر به مولکولهای

رونویسی با مداخله  RNAدر سیتوزول از طریق شکافت در

پروتئین است ،این دیدگاه را بهکلی تغییر داد و جایگاه متمایزی

 mRNAو یا از طریق ممانعت از ترجمه با هدایت مولکولهای

برای مولکول  RNAدر دنیای زیستشناسی مولکولی ایجاد کرد

 RNAکوچک صورت میگیرد ( .)Agrawal et al. 2003در

( .)Mathews et al. 2010عملکرد  RNAمکمل ،1بهعنوان

تمامی مسیرهای فوقالذکر که تحت عنوان مداخله

فاکتوری فعال در ممانعت از ترجمه RNAهای کدکننده ،در اوایل

( 0)RNAiطبقهبندی میشوند ( )Knip et al. 2014ساختار

دهه  1۸21مورد توجه قرار گرفت (

Izant and Weintraub

RNA

2

سنجاقسری  RNAنقش کلیدی ایفا میکند.

رشتهای در گونه  C. elegansدر فرایند خاموشی ژن 2نقش دارد

تاخوردگی مولکول  ،RNAاندرکنشهای مرتبط با ریبوزوم،

( .)Fire et al. 1998این یافتهها سنگ بنای مطالعات بعدی در

حفاظت از  mRNAدر مقابل عوامل تجزیه کننده ،عملکرد

خصوص نقش مولکولهای  RNAکوچک ( )sRNAدر تنظیم بیان

بهعنوان موتیف قابل شناسایی برای پروتئینهای متصل شونده به

ژن بودند .تا کنون انواع مختلفی از مولکولهای  RNAکوچک

 RNAو عملکرد بهعنوان سوبسترا در واکنشهای آنزیمی نقش

شناسایی شده است که microRNAها و RNAهای کوچک

بنیادی دارد .در این ساختار که متشکل از یک ساقه دو رشتهای و

مداخلهگر 3از مهمترین انواع آنها هستند .این مولکولها که دارای

یک حلقه انتهایی میباشد ،نوکلئوتیدهای قسمت ساقه بهطور

توالیهایی بهطول تقریبی  1۸الی  2۲نوکلئوتید هستند ،اغلب در

کامل مکمل یکدیگر نبوده و اغلب در این ناحیه تعدادی عدم

نتیجه ایجاد برش بر روی مولکولهای دو رشتهای بلندتر با

انطباق ،بیرون زدگیهای یک طرفه ( )Bulgesو حبابهای داخلی

ساختار سنجاقسری ایجاد میشوند ( .)Knip et al. 2014فرآیند

( )Internal loopsمتقارن یا غیر متقارن مشاهده میشود

( Tian et

خاموشی ژن که از مسیرهای تنظیم بیان ژن است ،بهواسطه

.)al. 2004; Svoboda and Di Cara 2006; Popenda et al. 2010

اندرکنش RNAهای کوچک ( miRNAsو )siRNAsبا

ساختارهای سنجاقسری ممکن است در نتیجه رونویسی از

پروتئینهای آرگونات و تشکیل ساختاری تحت عنوان ریسک

نواحی تکراری معکوس شدهی  DNAتوسط آنزیمهای رونوشت
۸

RNA

بردار وابسته به  DNAایجاد شوند .در مسیری دیگر ،ممکن است

کوچک موجود در این مجموعه با قسمتی از توالی هدف ،در

الگوی قرارگرفتن ناحیهی پیچ خوردهی  ،RNAبرای سنتز ادامهی

( )RISCرخ میدهد .در این فرایند ،انطباق مولکول

11

 ،RNAچه در مرحله پیش از رونویسی و چه در مرحله پس از

تولید رشتهی مکمل و شکلگیری ساختار سنجاقسری شود .البته

رونویسی ،در یوکاریوتها دارای ماهیت حفاظت شده است

حالت دوم که رخدادی غیر متداول است ،منجر به تولید

( .)Chang et al. 2012; Axtell 2013فرآیند خاموشی ژن با

دوبلکسهای بلند  RNAبا انطباق باال شده و منحصراً در برخی

هدایت RNAهای کوچک ۲در هسته ،از طریق ایجاد اختالل در

ویروسها مشاهده میشود (.)Behrens et al. 1996
6

anti-sense RNA
Gene silencing
3 small-interfering RNAs
4 RISC: RNA induced silencing complex
5 sRNA-guided transcriptional Gene silencing
2
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PTGS/RNAi: post-transcriptional Gene silencing RNA
interference
7 RNAi: RNA interference
8 RNA hairpin structure
9 DNA-dependent RNA polymerase
10 RNA-dependent RNA polymerase
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انجام این وظیفه نقش کلیدی دارد .مکانیزم خاموشی ژن بر مبنای

رشته توسط آنزیم رونوشت بردار وابسته به  ، RNAموجب

1
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 .)1984همچنین ( fire et al. )1998اثبات کردند که  RNAدو

ساختار سنجاقسری یکی از ساختارهای مهم  RNAبوده و در
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طبقهبندی ساختارهای سنجاقسری کار دشواری است؛ چرا که

نتایج آزمایشی نشان داد که بیش از یک سوم microRNAهای

ساختارهایی از این دست به آسانی و با فراوانی باال بهوجود آمده

بالغ در  C. elegansبا microRNAهای انسان هومولوگ هستند

و از جنبههای ساختاری متعددی مانند موقعیت بر روی رشته

()Lim et al. 2003؛ ولی با انتقال پیشساز این microRNAهای

 ،RNAطول ساقه ،بزرگی حلقه انتهایی ،محل و موقعیت بیرون

هومولوگ به سلول انسانی ،فرایند تبدیل این پیشسازها به

زدگیها و در نهایت توالی نوکلئوتیدی با یکدیگر تفاوت دارند .از

 microRNAبالغ صورت نمیگیرد ( .)Auyeung et al. 2013این

لحاظ عملکردی نیز ساختارهای سنجاقسری دارای قابلیت تنظیم

مطلب ،شاهدی بر لزوم توجه بیشتر بر روی ساختارهای فراتوالی

بیان ژن بهصورت سیس و ترنس هستند که در حالت سیس،

در اینگونه مطالعات است .اساسا مطابق با دستورالعمل ارائه شده

ساختار تشکیل شده روی مولکول  ،mRNAصرفاً بیان همان

توسط ( ،Axtell and Meyers )2018حفاظت شده بودن توالی

مولکول را تحت تأثیر قرار میدهد؛ ولی در حالت ترنس ،این

جزو ضوابط و ملزومات شناسایی بیوانفورماتیکی ساختارهای

ساختار در القای اثر کنترلی بر روی مولکول ژنتیکی دیگری نقش

مسیر بیوسنتز  microRNAنیست؛ چرا که اوالً شواهدی بر این

دارد .ساختارهای سنجاقسری بهعنوان جایگاه اتصال برای

الزام وجود ندارد و دوم اینکه مولکولهای  RNAمتفرقه فراوانی

بسیاری از پروتئینها و بهعنوان پیش ماده در بسیاری از

در سلول وجود دارد که علیرغم شباهت در توالی ،در مسیر

واکنشهای آنزیمی نقش داشته و بعضاً بهصورت مستقیم عملکرد

بیوسنتز  microRNAقرار نمیگیرند (

آنزیمی از خود نشان میدهند (.)Svoboda and Di Cara 2006

.)2018

اولین مشاهدات مبنی بر مداخله مولکول  RNAبا ساختار سنجاق

در سالهای اخیر با توجه به سهولت بهوجود آمده در توالییابی

سری در تنظیم بیان ژن ،به ساختار سنجاق سری  1نوکلئوتیدی

اسیدهای نوکلئیک و وفور دادههای  ،NGSرویکرد غیر

یا  RNAتک رشتهای  22نوکلئوتیدی  Lin-4که یک توالی غیرقابل

آزمایشگاهی و بهکارگیری توابع و الگوریتمهای رایانهای بهمنظور

ترجمه است مربوط میشود که این مولکول  RNAبا اتصال به

بررسی ساختار و پیشبینی عملکرد توالیهای اسیدهای نوکلئیک

میشود (

بهخصوص  microRNAمورد اقبال گسترده محققین این زمینه

 .)2004علیرغم وجود یافتههایی از این دست ،تشخیص نقش

آزمایشات مولکولی ،موجب صرفهجویی در زمان و هزینه شده و

microRNAها بهعنوان یکی از شایعترین ابزارهای تنظیم بیان ژن

بر احتمال حصول نتایج مطلوب بیفزاید .در حالت کلی ،شناسایی

در یوکاریوتها طی فرایند  RNAiو نقش ساختار سنجاق سری

 microRNAدر موجودات زنده با استفاده از اطالعات حاصل از

انجامید ( Fire et

توالییابی به دو روش انجام میگیرد .روش اول که بر مبنای

 .)al. 1998; Zamore et al. 2000فرآیند تولید  microRNAدر

بررسی هومولوژی بین توالیهای کاندید و miRهای شناسایی

هسته و با رونویسی  microRNAاولیه توسط  RNA pol-IIآغاز

شده در سایر موجودات میباشد ،از ماهیت حفاظتشدگی

میشود ( .)Du and Zamore 2005; Ha and Kim 2014شایان

 miRNAبهره جسته و با شناسایی این توالیها در نواحی غیر

ذکر است با وجود شباهتهای بسیار زیاد در مسیر بیوسنتز و

کدکننده و همچنین شناسایی مکمل توالیهای فوق االشاره

مکانیزمهای اثر مولکولهای  RNAکوچک در کنترل بیان ژن،

(بهعنوان ناحیه هدف  )miRNAدر نواحی کدکننده ژنوم یا

هیچیک از اجزای فرآیند در بین موجودات مختلف بهخصوص

ESTهای موجود ،اقدام به معرفی miRهای کاندید مینماید.

(Lagos-

بدیهی است این روش که بر مبنای هومولوژی با miRهای

Quintana et al. 2001; Lee and Ambros 2001; Auyeung et
 )al. 2013و بیشترین سطح حفاظت شدگی در توالی miRNA

حفاظتشده درون گونهای و بین گونهای عمل میکند ،منجر به

در بیوسنتز  microRNAبیش از یک دهه بهطول

گیاهان ،در سطح توالی کامالً حفاظتشده نبوده

بالغ دیده میشود ( .)Reinhart et al. 2002در تأیید این مطلب

شناسایی miRهای جدید نمیشوند (

;Mendes et al. 2009

 .)Kleftogiannis et al. 2013در روش دوم ،الگوریتمهای
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Lee et al. 1993; Wightman et al. 1993; Bartel

قرار گرفته است .این قبیل مطالعات میتواند بهعنوان مقدمهای بر
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ناحیه  3′UTRموجب کاهش بیان ژن  lin-14در

C. elegans

Axtell and Meyers
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 machine learningبا دریافت مجموعهای از دادهها (بر اساس

 BLASTnاز مجموعه  )Sayers et al. 2019( BLAST+با

ویژگیهای مربوط به miRهای تایید شده و همچنین اطالعات

تنظیمات مناسب برای توالیهای کوتاه ،برای بررسی هومولوژی

مربوط به توالیهایی که علیرغم برخورداری از ساختارهای

بین قطعات مورد استفاده قرار میگیرد .تاکنون الگوریتمهای

مشابه  ،microRNAدر این گروه طبقهبندی نمیشوند) ،قادر به

متعددی بهمنظور پیشبینی ساختار ثانویه توالیهای پلینوکلئوتید

شناسایی miRهای غیر هومولوگ به روش غیرمقایسهای خواهند

طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است که نرمافزار و وب

بود (.)Ni et al. 2010

سرویسهای ،)Zuker 2003( mFOLD

ویژگیهای ساختاری و عملکردی miRهای گیاهی و جانوری با

،)Singh et al. 2019( SPOR-RNA ،)and Mathews 2010

یکدیگر متفاوت بوده ( )Alptekin et al. 2017و اغلب

 )Andronescu et al. 2003( RNAsoftو  RNAfoldاز مجموعه

نرمافزارهای مربوط به شناسایی بیوانفورماتیکی miRها برای

 )Lorenz et al. 2011( Vienna RNA packageاز این جمله

جانوران و بهخصوص برای انسان طراحی شده است؛ که این امر

هستند .صرفنظر از نحوه انجام محاسبات ،این نرمافزارها حاالت

متاثر از اهمیت و نقش RNAهای غیر کدکننده منجمله miRها

مختلف تشکیل ساختار دوم را برای توالی مورد نظر پیشبینی

در بیماریهای انسانی میباشد ( .)Esteller 2011همچنین با توجه

کرده و نتیجه محاسبات را بهصورت فایلهای تصویری و یا در
1

Reuter ( RNAstracture

2

مختلف گیاهی و فراوانی توالیهای تکراری بهویژه در ژنوم

قرار میدهند .نظر به اینکه ساختار ثانویه مولکولهای

گیاهان اقتصادی نظیر غالت (،)Mehrotra and Goyal 2014

 microRNAاولیه ( )primary microRNAو پیشساز

عمده توجه محققین در شناسایی miRهای گیاهی بر روی ارتباط

 )pre-miRNA( microRNAاهمیت ویژه و کلیدی در عملکرد

Reinhart et al.

این مولکولها دارد ،نرمافزارهای پیشبینی کننده ساختار ثانویه

miRNA

 ،RNAاز مهمترین ابزارهای مورد استفاده در شناسایی

بین دو رشته  miRو مکمل آن یعنی *( miR

 )2002و همچنین ویژگیهای ساختاری پیشساز
متمرکز است (

;Reinhart et al. 2002; Mendes et al. 2009

 microRNAبهصورت نرمافزاری ( )in silicoهستند.

 mir319دیده میشود ،وجود توالی حفاظتشده در سایر نواحی

تشخیص هومولوژی بین توالیها و هم بهمنظور پیشبینی

پیشساز  miRNAرا نفی نمیکند .در  mir319یک توالی

ساختارهای ثانویه ،طراحی و در پژوهشها و مطالعات متعددی

حفاظتشده در باالدست دوبلکس * miR/miRدیده میشود

بهکار گرفته شده است .با استخراج مجموعهای از توالیهای اعتبار

( Palatnik et al. 2003; Warthmann et al. 2008; Addo-Quaye

سنجی شده  miRNAاز منابعی نظیر ( miRBase

et al. 2009; Bologna et al. 2009; Li et al. 2011; Sobkowiak
 )et al. 2012و بنابراین میتوان انتظار داشت توالیهای حفاظت

;2003; Griffiths-Jones 2004; Griffiths-Jones et al. 2006
Griffiths-Jones et al. 2008; Meyers et al. 2008; Kozomara
and Griffiths-Jones 2011; Kozomara and Griffiths-Jones
 ،)2014; Kozomara et al. 2019بهعنوان  ،queryو با در دست

(.)Chorostecki et al. 2017

داشتن توالیهای ژنوم یا ترانسکریپتوم موجودات مورد نظر

با توجه به ماهیت حفاظتشده توالی  ،microRNAهمچنین

بهعنوان  subjectو تنظیمات مناسب برای شناسایی هومولوژی

اهمیت ویژگیهای ساختاری در رونوشتهایی که منجر به سنتز

توالیهای کوتاه ،همردیفیهای معتبر بین این دو مجموعه

 microRNAبالغ میشوند ( pri-miRNAو ،)pre-miRNA

شناسایی شده و با گسترش این نواحی در دو جهت ،رشتهای

بررسی توالی و ساختار ثانویه قطعات مورد مطالعه ،دو گام

بهدست میآید که در صورت تایید غیر کدکننده بودن آن میتوان

شده در خارج از محدوده * miR/miRنیز وجود داشته باشد

Ambros et al.

مقدماتی در شناسایی مولکولهای  microRNAاست .انواع
الگوریتمهای بررسی هومولوژی و مهمترین آنها ،الگوریتم
053
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Connectivity table
2
Dot-bracket file format
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 .)Axtell and Meyers 2018البته این مطالب ،مانند آنچه که در

تا به امروز نرمافزارها و الگوریتمهای توانمند و کارآمدی هم برای

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-10-03

به تنوع باال در طول و ساختار پیشساز  miRNAبین گونههای

قالبهایی نظیر جدول اتصال یا نقطه-کمانک در اختیار کاربر

استفاده از الگوريتم  CTAnalyzerبهمنظور شناسايی...

جعفر احمدی و همکاران

آن را بهعنوان توالی کاندید  microRNAاولیه به الگوریتمهای
بررسی ساختار ثانویه معرفی کرد.
الگوریتمهای پیشبینی کننده ساختار ثانویه ،ساختار پیشبینی شده
را در قالب فایلهای متنی و تصویری در اختیار کاربر قرار
میدهد .در مواردی که تعداد توالیهای مورد نظر و همچنین
تعداد ساختارهای پیشبینیشده محدود و انگشتشمار است،
امکان بررسی بصری تصاویر شماتیک وجود داشته و با توجه به
مشخص بودن ویژگیهای مهم ساختار از قبیل عدم انطباقها،
حبابهای یکطرفه ( ،)Asymmetric bulgesحلقههای داخلی
( ،)Internal loopsتعداد شاخههای جانبی و سایر ویژگیهای
ساختاری ،تایید یا رد ساختار بسته بهنظر محقق و ضوابط مورد
قبول وی صورت میگیرد .حال آنکه در عصر انبوه اطالعات ،که
در اغلب مطالعات ژنتیک مولکولی حجم عظیمی از دادههای
حاصل از توالی یابی ژنوم و ترنسکریپتوم موجودات در دسترس
بوده و مورد استفاده قرار میگیرد ،تعداد توالیها و به تبع آن
تعداد ساختارهای پیشبینی شده ابعاد میلیونی بهخود گرفته که
مدیریت و پاالیش دادهها را اجتناب ناپذیر مینماید.
در این راستا در پژوهشی که بهمنظور شناسایی بیوانفورماتیکی
 miRNomeگیاه  Azadirachta indicaصورت گرفت ،حجم انبوه
دادههای تولید شده در مرحلهی پیشبینی ساختار ثانویه ،موجب
ایجاد انگیزه در مؤلفین اثر برای تهیه و تدوین ابزاری به منظور
گروهبندی ،تحلیل و پاالیش این اطالعات با محوریت ساختار
سنجاق سری و بهطور خاص  microRNAاولیه شد .این الگوریتم
که با هدف رقومیسازیِ ویژگیهای مهم در ساختارهای دوم
مولکولهای  ،RNAبا نام  CTAnalyzerتوسط مؤلفین اثر حاضر
طراحی و معرفی شده است ،با زبان برنامه نویسی  PHPنوشته
شده و در محیط لینوکس اجرا میشود .در این مقاله ،با استفاده از
 CTAnalyzerدر شناسایی ویژگیهای ساختاری در

Hairpin

 RNAمورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .در صورت مکاتبه با
مولفین اثر ،این نرمافزار با حفظ مالکیت معنوی در اختیار
پژوهشگران این زمینه قرار داده خواهد شد.

همردیفی بین ژنوم  A. indicaبهعنوان  subjectو توالیهای

miR

گیاهی منحصر بهفرد بهعنوان  queryبا تنظیمات مناسب برای
توالیهای

کوتاه،1

بهوسیله

الگوریتم

از

BLASTn

مجموعه  standalone BLAST+نسخه  2.11.1در سیستم عامل
لینوکس انجام گرفت ( .)Sayers et al. 2019طی این فرایند ،با
درنظر گرفتن ضوابط مورد توافق در رابطه با هومولوژی
 microRNAدر گیاهان ( )Axtell and Meyers 2018تعداد
 21210ناحیه در سراسر ژنوم  A. indicaبا هومولوژی قابل قبول
شناسایی شد .پس از گسترش نواحی شناسایی شده در همردیفی
به اندازه حداکثر  211نوکلئوتید در باالدست و پاییندست قطعه
با استفاده از الگوریتم  getFASTAاز مجموعه

BEDtools

( )Quinlan and Hall 2010و حذف توالیهایی که در ناحیه
کدکننده ژنوم قرار داشتند ،در نهایت  321 0توالی باقیمانده
جهت مرحله پیشبینی ساختار ثانویه آماده سازی شدند.
برای استفاده از نرمافزار  ،CTAnalyzerالزم است توالیهای مورد
نظر پیش از معرفی به نرمافزار پیشبینی ساختار ثانویه ،با شیوه
بهخصوصی نامگذاری شوند .اطالعات مندرج در نام توالی ،توسط
نرمافزار  CTAnalyzerمورد استفاده قرار میگیرد .پس از انجام
همردیفی بین ژنوم هدف و miRهای شناسایی شده در سایر
گونهها و گسترش دو جهته ناحیه شناسایی شده ،هریک از
توالیهای چندصد نوکلئوتیدی قابل معرفی به نرمفزار پیشبینی
ساختار ثانویه ،دارای ناحیهای با شباهت معنیداری با miRهای
بالغ شناخته شده ،با طول تقریبی  1الی  22نوکلئوتید بودند .در
ساختار ثانویهی پیشبینی شده ،محل قرارگیری این قطعه کوتاه
(ناحیه  Hitدر همردیفیهای انجام شده) و همچنین وضعیت آن
نسبت به توالی مکملش که در ادامه با نام * Hitشناخته خواهد
شد ،در بررسی ساختار ثانویه حائز اهمیت است .در صورت تایید
اعتبار ساختار ثانویه مورد مطالعه بهعنوان  ،miRNAدو ناحیه

Hit

و * Hitبه  miRو * miRتغییر نام خواهد داد .در روش نام

گذاری قطعات کاندید ،نام هر توالی پس از عالمت "<" از چهار
1

word size= 7, mismatch penalty= -3, match reward= 2,
gap opening penalty= -5, gap extension penalty= -2
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توالی ژنوم گیاه  ،Azadirachta indicaتوانایی نرمافزار

بهمنظور شناسایی توالیهای مشابه با miRهای شناسایی شده،

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-10-03

این امر بهرهگیری از نرمافزارها و الگوریتمهای مناسب بهمنظور

مواد و روشها

استفاده از الگوريتم  CTAnalyzerبهمنظور شناسايی...

جعفر احمدی و همکاران

جزء اصلی تشکیل میشود .این اجزا بهترتیب عبارت است از :نام

جایگاه (در جهت  ۲′به  3′مطابق با فایل  ،(FASTAعالمت

Hit

اختصاری نوکلئوتید ،شماره جایگاه منهای یک ،شماره جایگاه به

روی آن شناسایی شده است ( +یا  ،)-شماره اولین و آخرین

اضافه یک ،شماره نوکلئوتیدی که با جایگاه مورد نظر جفت شده

جایگاه رشته مورد نظر در کانتیگ یا کروموزوم (شماره جایگاه در

است و در نهایت شمارهگذاری طبیعی جایگاهها ثبت شده است.

رشته  )+و شماره اولین و آخرین جایگاه ناحیه  Hitدر توالی

این اطالعات بهمنظور تشخیص ویژگیهای ساختار دوم پیشبینی

کانتیگ یا کروموزوم ،رشتهای از کانتیگ یا کرومزوم که ناحیه

مورد بررسی ،که این اجزا با عالمت "|" از یکدیگر تفکیک

شده مورد استفاده قرار میگیرد.

نام

بهمنظور انجام آنالیز ،پوشه اصلی حاوی تمام زیر پوشهها و

 ،>AMWY02010195.1|+|2847-3265|201-219برشی از جایگاه

فایلهای ساختارهای ثانویه پیشبینی شده در مرحله قبل ،جهت

AMWY02010195.1

بررسی و تحلیل به نرمافزار  CTAnalyzerمعرفی شد .در حالت

بوده و در این رشته  21۸نوکلئوتیدی ،دامنه بین جایگاه  211و

کلی تحلیل وضعیت ساختار دوم با محوریت ناحیه  ،Hitبر پایه

( 21۸ناحیه  )Hitاز نظر توالی دارای شباهت قابل قبول با یک

بررسی روند سلسله اعداد ستون پنجم (ستون اتصال) در مقابل

 microRNAدر بانک اطالعات  miRNAسایر موجودات میباشد.

اعداد متوالی ستون ششم (شماره هر جایگاه در توالی) استوار

multi FASTA

است .با توجه به اهمیت وضعیت متقابل ناحیه  Hitو مکمل آن از

میشوند.

بهعنوان

نمونه،

یک

 2220الی  32 ۲از رشته مثبت در کانتیگ

توالی

پس از نامگذاری ،کلیه توالیها در یک فایل

با

در مرحله بعد ،بسته بهنظر پژوهشگر ،هر نرمافزاری که قابلیت

حلقههای داخلی ،وضعیت ساختار ثانویه در محل برش توسط

ارائه ساختارهای دوم پیشبینی شده را در فرمت  CTداشته باشد،

آنزیم ،ابعاد و فاصله حلقه انتهایی از ناحیه  ،Hitطول ساختار دو

mFold

رشتهای در پایین دست ناحیه  ،Hitطول دنبالههای تک رشتهای

( )Zuker et al. 1999; Zuker 2003برای پیشبینی ساختارهای

در انتهای ساقه و نیز وجود یا عدم وجود شاخههای متعدد در

ثانویه استفاده شد .الگوریتم  CTAnalyzerنیز برای خروجی

ساختار ثانویه ،هریک از این موارد به شرحی که در ادامه به آن

n

پرداخته میشود توسط نرمافزار  CTAnalyzerمورد شناسایی و

قابل استفاده است .در این تحقیق از نسخه  3/نرمافزار

همین نرمافزار بهینهسازی شده است .نرمافزار  mFOLDتعداد

ساختار پیشبینی شده برای هر توالی را با درج اعداد  1الی  nدر

بررسی قرار گرفتند.

انتهای نام توالی ،در پوشهای که همنام با توالی مورد نظر است

نرمافزار  CTAnalyzerبرخی اطالعات پایه از قبیل طول رشته،

(با حذف عالمت ">" و جایگزنی "|" با "_") ذخیره مینماید.

تعداد انواع نوکلئوتید ،نسبت نوکلئوتیدهای  Gو  Cدر ناحیه

این نرمافزار ،پذیرنده فایلهای  FASTAبوده و در صورت معرفی

و کل توالی و نیز مقدار محاسبه شده  dGکه اهمیت آنها در

فایل  multi FASTAبه نرمافزار ،تنها اولین توالی توسط نرمافزار

منابع مختلف مورد اشاره قرار گرفته است ( )Jin et al. 2008را

مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .برای رفع این مشکل ،دستوری

بهصورت مستقیم از هر فایل  CTاستخراج و در جدول نتایج ارائه

نوشته شد که با بازخوانی فایل  ،multi FASTAتوالیها را

می نماید .سایر شاخصهای ساختاری مهم (

بهصورت یک به یک به نرمافزار  mFoldمعرفی کرده و فایلهای

;2011; Bologna et al. 2012; Bologna et al. 2013
 )Chorostecki et al. 2017که طی بررسی ترتیب و توالی اعداد

نظر ذخیره نماید .با طی این مرحله در تحقیق حاضر برای 321 0
توالی کاندید مورد نظر ،در مجموع  ۲ 0۲2ساختار ثانویه
پیشبینی و ذخیره شد .در سطر اول هر فایل  CTتولید شده
توسط نرمافزار  mFoldبهترتیب طول توالی ،مقدار  dGو نام
توالی مندرج است .از سطر دوم ،در شش ستون بهترتیب شماره
054
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Cuperus et al.

مربوط به هر جایگاه و رابطه متقابل بین نوکلئوتیدهای رشته
 RNAتوسط الگوریتم  CTAnalyzerشناسایی و محاسبه میشود،
به شرح زیر میباشند:
بررسی استقالل توالی  Hitاز * :Hitدر ساختار اولیه ،miRNA
توالی  miRو * miRدو ناحیه مستقل در یک توالی واحد هستند

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1400.16.4.6.0

خروجی مربوط به هر توالی را در پوشههای همنام با توالی مورد

Hit

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-10-03

ذخیره شدند.

نظر تعداد و پراکنش عدم انطباقها ،بیرونزدگیهای یک طرفه،

جعفر احمدی و همکاران

استفاده از الگوريتم  CTAnalyzerبهمنظور شناسايی...

که با یک ساختار ساقه -حلقه انتهایی از یکدیگر جدا میشوند

به ناحیه  Hitدر ناحیه پایه ساختار سنجاق سری از نظر وضعیت

( .)Starega-Roslan et al. 2011; Zhu et al. 2011در این

اتصال مورد بررسی قرار میگیرد.

نرمافزار ،وجود همپوشانی بین ناحیه  Hitو * Hitشناسایی
میشود .همچنین در صورت استقالل ،طول توالی بین این دو
ناحیه محاسبه و ثبت میشود .دو حالت مربوط به استقالل و عدم
استقالل ناحیه  Hitو * Hitدر شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -2انواع حالتهای ع دم برقراری رابطه مکملی بین نوکلئوتیدها در
 .dsRNAبزرگی و جایگاه عدم انطباقها ) ،(M: mismatchبیرون زدگیهای
یکطرفه ) ،(B: bulgeو حلقههای داخلی ) (L: loopتوسط نرمافزار
 CTAnalyzerشناسایی میگردد .بسته به تنظیمات نرمافزارهای پیشبینی
شکل  -1حالت استقالل (الف) و عدم استقالل (ب) ناحیه  Hitاز * .Hitدر هر
دو شکل ،ناحیه  Hitبا خطوط پیوسته و پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدها با
نقطهچین مشخص شده است .ابتدا و انتهای ناحیه  Hitبا حروف  Aو B

مشخص شده است.

کننده ساختار ثانویه ،ممکن است جفت شدگیهای نامتعارف ( W: wobble
 )base pairingبهعنوان  matchیا  mismatchدر نظر گرفته شود.

معموالً ساختارهای ثانویه پیشبینی شده بهصورت چند شاخهای

در اغلب موارد ،توالی  miRو * miRبهطور کامل مکمل یکدیگر

پژوهشگر است .نرمافزار  CTAnalyzerضمن مشخص کردن

نیستند ( .)Lee et al. 2015تعداد و بزرگی نواحی غیرمکمل

جایگاه آغازین و پایانی شاخه اصلی ،با توجه به اهمیت وجود دو

مشتمل بر عدم انطباق ،بیرونزدگی و حلقههای داخلی ،در ناحیه

دنباله تک رشتهای قبل و بعد از

ساختار سنجاق سری ( Zeng and

Hitتوسط نرمافزار شناسایی شده و در جدول نتایج درج میشود

 ،)Cullen 2005; Han et al. 2006طول  RNAتک رشتهای

(شکل  .)2مطابق با ضوابط تعریف شده در شناسایی

( )ssRNAدر دو انتهای شاخه اصلی را نیز مشخص و در جدول

 ،microRNAدر طول دوبلکس * miR/miRعالوه بر تعداد کلی

نتایج منعکس میکند (شکل .)3

جایگاههای جفت نشده ،پراکندگی این جایگاهها نیز حائز اهمیت
است ( .)Meyers et al. 2010; Lee et al. 2015در نتیجه هر دو
فاکتور برای هر توالی مشخص شده و در جدول نتایج ثبت
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بوده و در چنین وضعیتی فقط شاخه حاوی توالی  Hitمد نظر

میگردد.
نظر به اینکه جایگاههای مجاور با ابتدا و انتهای دوبلکس
کمپلکسهای حاوی این آنزیم بوده ( Zhu et al. 2011; Auyeung

 )et al. 2013و هرگونه عدم انطباق بین دو رشته  RNAدر این

شکل  -3شناسایی شاخه اصلی در یک ساختار چند شاخهای .در این تصویر
ابتدا و انتهای شاخه اصلی با حروف  Bو Cمشخص شده است .ناحیه  Hitو
مکمل آن با خطوط ممتد نمایش داده شده است .همچنین قطعات  ABو CD

ناحیه میتواند منجر به جلوگیری از عملکرد صحیح آنزیم برشی

بهعنوان نواحی  ssRNAقبل و بعد از شاخه اصلی ،توسط نرمافزار

گردد ( ،)Alptekin et al. 2017وضعیت شش جایگاه نوکلئوتیدی

 CTAnalyzerشناسایی میشود.

در هر یک از نواحی ابتدا و انتهای دوبلکس و شش جایگاه منتهی
ژنتیک نوین /دوره شانزدهم /شماره  /4زمستان 0411
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* miR/miRسوبسترای انواع آنزیمهای  RNAse IIIو

استفاده از الگوريتم  CTAnalyzerبهمنظور شناسايی...

جعفر احمدی و همکاران

در ساختار اغلب pre-miRNAهای تایید شده ،وجود شاخههای

نوکلئوتیدها را استخراج مینماید .میزان گسترش توالی به طرفین

Alptekin et

توسط کاربر قابل تعریف است .در ادامه نام توالی جدید با توجه

 .)al. 2017نرمافزار  CTAnalyzerپس از شناسایی شاخه اصلی

به جایگاه آن روی کروموزوم یا کانتیگ و همچنین با توجه به

به بررسی تعداد حلقههای انتهایی در این شاخه پرداخته و نتیجه

موقعیت ناحیه  Hitدر توالی جدید تعریف میشود.

را در جدول نتایج مندرج مینماید .در بیشتر مطالعات شاخههایی

این امکان برای نرمافزار  CTAnalyzerدر نظر گرفته شده است

که دارای بیش از یک حلقه انتهایی هستند از ادامه بررسی حذف

که با تعریف مقادیر و محدوده قابل پذیرش برای برخی از

میشوند (شکل .)2

پارامترها و ضوابط کلیدی در شناسایی ساختارهای قابل قبول،

جانبی و حلقههای انتهایی متعدد مشاهده نمیشود (

فقط ساختارهای مورد تایید را در جدول نهایی نتایج منعکس
نماید .این مزیت نه تنها موجب کاهش چشمگیر در حجم
دادههای خروجی میشود ،بلکه بهکارگیری ضوابط صحیح در
تعریف فیلتر ،این نرمافزار را بهطور خاص در زمره نرمافزارهای
توانمند در زمینه شناسایی  microRNAقرار میدهد.

شکل  -2ساختار دوم با شاخه اصلی منشعب .در این شکل ناحیه ،)A( Hit

نتایج و بحث

رشتهای ) (Dمشخص شده است .چنین ساختاری بهواسطه وجود شاخه فرعی

نقش بهعنوان  ،pri-microRNAویژگیهای ساختاری در دو گروه

جانبی ،فاقد قابلیت تبدیل به  microRNAبالغ میباشد.

طبقهبندی میشوند :گروه اول عبارت است از شاخصهای تیپیک

عالوه بر طول ناحیه پایه (فاصله بین
و دوبلکس*( )miR/miR

ssRNA-dsRNA junction

Han et al. 2006; Chorostecki et al.

 )2017وضعیت این منطقه از نظر انواع عدم انطباق حائز اهمیت
است ( .)Bologna et al. 2012نرمافزار طراحی شده با بررسی این
ناحیه موقعیت و بزرگی انواع عدم انطباق را شناسایی و در جدول
نتایج ثبت مینماید.
همانطور که پیشتر اشاره شد برای پیشبینی  pre-miRNAبه
فرادست و پایین دست ناحیه شناسایی شده دنبالههایی به طول
بیش از  111نوکلئوتید افزوده میشود .پس از تشخیص قسمتی از
این توالی چندصد نوکلئوتیدی که ساختار سنجاق سری مناسبی
حذف نواحی غیر درگیر بهمنظور محاسبه مجدد سطوح انرژی
رویکردی منطقی بهنظر میرسد ( .)Alptekin et al. 2017در این
مرحله نرمافزار اولین جایگاه در شاخه اصلی را بهعنوان نقطه
مرجع در نظر گرفته و با گسترش دادن توالی از این جایگاه و
جایگاه مکمل آن به سمت ابتدا و انتهای توالی ،دامنه جدیدی از
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از آنها ،نیازی به انجام بررسیها بیشتر و جزئیتر برای آن
ساختار ثانویه وجود ندارد .در نتایج حاصل از مطالعه ساختارهای
ثانویه استخراج شده از ژنوم  ،A. indicaتعداد و درصد
ساختارهای ثانویه پیشبینی شده که مطابق با تحلیل صورت گرفته
توسط الگوریتم  CTAnalyzerاز ویژگیها و شاخصهای اولیه و
اصلی ساختار سنجاقسری تبعیت ننمودند ،در جدول  1نشان داده
شده است.
مطابق با خروجی نرمافزار (جدول  ،)1مشاهده شد که در 2۲2۸
ساختار ( %1/21از کل ساختارهای مورد بررسی) ،ناحیه  Hitدر
تشکیل  dsRNAمشارکت ننموده است .در  11۸222ساختار
( ،)%21/12عدم استقالل  Hitاز *( Hitاشتراک توالی بین  Hitو
* )Hitمشاهده شد .بهعبارتی در این ساختارهای ثانویه ،بین برخی
از نوکلئوتیدهای ناحیه  ،Hitجفتشدگی داخلی وجود دارد (مانند
حالتی که در قسمت ب از شکل  1نشان داده شده است) .در
 13322ساختار ( ،)%2/3۲بین ناحیه  Hitو * Hitهیچ نوکلئوتید
دیگری وجود نداشته و در نتیجه ساختار فاقد ناحیه ساقه -حلقه

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1400.16.4.6.0

تشکیل داده و میتواند بهعنوان  pre-miRNAمد نظر قرار گیرد،

و الزامی برای ساختار سنجاق سری ،که در صورت نقض هریک

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-10-03

شاخه فرعی ) ،(Bناحیه دو رشتهای پایه ( )Cو تقاطع  RNAتک رشتهای-دو

برای تایید صالحیت ساختارهای ثانویه بهعنوان کاندیدای ایفای

استفاده از الگوريتم  CTAnalyzerبهمنظور شناسايی...

جعفر احمدی و همکاران

انتهایی است .در  12 10۸ساختار (  ،)%22/2ناحیه * Hitمنقطع

روی ساختارهای انتخاب شده و باقی مانده از مرحله قبل برای

بوده و بهعبارتی قسمتی از توالی مکمل  ،Hitمربوط به پایانه  ۲′و

ساختارهای ثانویه ژنوم گیاه  A. indicaتوسط نرمافزار

قسمت دیگر مربوط به پایانه  3′توالی میباشد .در  01۸۸ساختار

 CTAnalyzerبررسی شد .برای بررسی وضعیت حاکم در ناحیه

( ،)%11/22بیش از یک ناحیه ساقه -حلقه انتهایی شناسایی شد.

* ،Hit/Hitضوابط عنوان شده توسط

(Axtell and Meyers )2018

علیرغم وجود موارد استثنا ،چنین وضعیتی در اغلب miRهای

مالک ارزیابی نرمافزار  CTAnalyzerقرار گرفت (

تایید شده ،مشاهده نمیشود .همچنین در  002۲۸ساختار

.)Meyers 2018

( ،)%13/ 3ناحیه بین  Hitو * Hitفاقد ساقه شناسایی شد .در

مطابق با این ضوابط ،تعداد عدم انطباق مجاز بین  Hitو * Hitپنج

مجموع مطابق با خروجی نرمافزار ( CTAnalyzerجدول )1

جایگاه است که از این تعداد ،نهایتا سه جایگاه میتواند در بیرون

مشاهده شد که  21321۸ساختار از کل  ۲ 0۲2ساختار ثانویه

زدگیهای یکطرفه یا حلقههای داخلی قرار گیرد .همچنین مطابق

پیشبینی شده توسط نرمافزار  01/12( mFoldدرصد) ،حداقل از

با نظر برخی محققین ،هیچ نوع عدم انطباق در محل برش آنزیم،

یکی از ویژگیهای اصلی ساختار سنجاق سری برخوردار نبوده و

مجاز نمیباشد ( .)Alptekin et al. 2017بنابراین مطابق با

نمیتوانند بهعنوان ساختار کاندید  pri-microRNAمد نظر قرار

استانداردهای اشاره شده ،پس از حذف ساختارهای نامناسب

گیرند و بنابراین از ادامه بررسیها حذف شدند.

مطابق با جدول  ،1نتایج و اطالعات آماری ساختارهای ثانویهای

گروه دوم شاخصهای مورد بررسی ،بر جزئیات ساختار سنجاق

که بهواسطه دارا نبودن ضوابطی که در باال به آن اشاره شد

سری تمرکز دارد .منطقه دوبلکس * ،Hit/Hitنواحی باالدستی و

نامناسب شناخته شدند ،در جدول  2نشان داده شده است.

Axtell and

پایین دستی دوبلکس ،مواضع برش و دنبالههای تک رشتهای بر

تبعیت نکردند.
تعداد ساختارهای شناسایی شده

درصد از کل ساختارها

شاخص های پایه ای ساختار سنجاق سری

2۲2۸

% 1/21

عدم استقالل  Hitاز *( Hitجفت شدگی داخلی توالی )Hit

11۸222

% 21/12

عدم وجود توالی  linkerبین  Hitو *Hit

13322

% 2/3۲

وجود انقطاع در توالی *Hit

12 10۸

% 22/2

وجود بیش از یک شاخه انتهایی

01۸۸

% 11/22

فقدان ناحیه دو رشتهای (ساقه) بین دوبلکس * Hit/Hitو حلقه انتهایی

002۲۸

% 13/ 3

ساختارهای مشمول حداقل یکی از حالتهای فوق

21321۸

% 01/12

عدم شرکت توالی  Hitدر ناحیه دو رشتهای RNA
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جدول  -1تعداد و درصد ساختارهای ثانویه پیش بینی شده که مطابق با تحلیل صورت گرفته توسط الگوریتم  CTAnalyzerاز شاخصهای اولیه ساختار سنجاق سری

جدول  -2تعداد و درصد ساختارهای سنجاق سری که مطابق با ارزیابی صورت گرفته توسط الگوریتم  CTAnalyzerاز ضوابط مورد تایید  microRNAدر ناحیه
وضعیت متناقض با ضوابط ناحیه *miR/miR
شناسایی بیش از پنج عدم انطباق بین  Hitو*Hit

2 22

% 1 /22

درگیری بیش از سه جایگاه در بیرون زدگیهای یکطرفه

22۸۸2

% 1۲/22

درگیری بیش از سه جایگاه در حلقههای داخلی

111211

% 0/0۲

وجود حلقه داخلی ،عدم انطباق یا بیرون زدگی در جایگاه برش آنزیم

1320۲۸

% 21/12

ساختارهای مشمول حداقل یکی از حالتهای فوق

1۲0۸12

% ۸ /۲۲
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* miR/miRتبعیت ننمودند.
تعداد ساختارهای شناسایی شده

درصد از کل ساختارهای باقیمانده

استفاده از الگوريتم  CTAnalyzerبهمنظور شناسايی...

جعفر احمدی و همکاران

 1 3۲2۲ساختار باقیمانده مورد بررسی( ۸ /۲۲درصد) ،حداقل

کننده در محل برش ) (cut siteدر  2132ساختار ،کوتاهتر بودن

از یکی از ضوابط الزم برای ناحیه * miR/miRتبعیت نکردند؛

طول ناحیه دو رشتهای در پایین دست ناحیه * Hit/Hitنسبت به

Hit

طول مورد نیاز جهت استقرار مجموعه ریزپردازنده در 2۸03

و* Hitدر  2 22ساختار ،درگیری بیش از سه جایگاه در بیرون

ساختار و وجود عوارض ممانعت کننده در محل استقرار

زدگیهای یکطرفه در  22۸۸2ساختار ،درگیری بیش از سه

ریزپردازنده در  123۸ساختار مشاهده شد .بنابراین مطابق با نتایج

جایگاه در حلقههای داخلی در  111211ساختار و وجود حلقه

مندرج در جدول  3مشاهده شد که مجموعاً در  ۲1۲۲ساختار از

داخلی ،عدم انطباق یا بیرون زدگی در جایگاه برش آنزیم در

 ۲ 30ساختار ثانویه باقیمانده (حدود  ۸1/2۲درصد) ،در محل

 1320۲۸ساختار شناسایی شد.

استقرار ریزپردازنده یا محل برش آنزیم ،ممانعت فضایی (شامل

با توجه به اهمیت وضعیت ساختار سنجاق سری در محل استقرار

عدم انطباقهای متوالی ،بیرون زدگی و حلقه داخلی با ابعاد

ریزپردازنده (ناحیه دو رشتهای در پایین دست دوبلکس

بزرگ) وجود داشته و یا ناحیه  dsRNAدر پایین دست ناحیه

* ،)Hit/Hitطول این ناحیه و وضعیت جفتشدگی دو رشته در

* Hit/Hitاز طول کافی برخوردار نبوده و به دالیل فوق جزو

آن مورد بررسی قرار گرفت .وجود عدم انطباق وسیع و بیرون

ساختارهای ثانویه مورد تائید برای  pri-microRNAقرار نگرفته و

زدگیهای بزرگ در این ناحیه ،مانع استقرار ریزپردازنده میشود.

حذف شدند .بررسی فایل گرافیکی (شکل  )۲چند نمونه از

مطابق با نظر ( Bologna et al. )2012این ناحیه در miRهای

ساختارهای ثانویه ترسیم شده توسط نرمافزار  mFOLDبرای

جانوری  11 bpطول داشته و به دو دنباله بلند  ssRNAمتصل

توالیهای باقیمانده شناسایی شده توسط نرمافزار ،CTAnalyzer

bp

نتایج بهدست آمده از خروجی نرمافزار  CTAnalyzerرا تایید

1۲بوده و در انتهای آن یک حلقه نسبتاً بزرگ قرار دارد

نمود .با درج مقادیر مورد توافق استاندارد در فیلتر نرمافزار

طول مطابق با نظر (Unver et )2009

 CTAnalyzerبرای ضوابطی که طی مراحل قبل مورد اشاره قرار

 al.معادل  10 bpمیباشد .با در نظر گرفتن ضوابط فوق،

گرفتند ،مشاهده شد که خروجی نهایی نرمافزار با نتایجی که طی

ساختارهای ثانویه باقیمانده از نظر وضعیت محل استقرار

مراحل سهگانه قبل (جداول  2 ،1و )3بهدست آمد ،بهطور کامل

ریزپردازنده ،توسط نرمافزار  CTAnalyzerمورد بررسی قرار

منطبق بوده و الگوریتم  CTAnalyzerبا دریافت ضوابط مورد نظر

گرفتند که نتایج حاصل در جدول  3گزارش شده است .در این

در فیلتر نرمافزار ضمن بررسی کلیه ساختارهای ثانویه ،موفق به

مرحله از بین  ۲ 30ساختار ثانویه باقیمانده از بررسیهای مرحله

شناسایی و معرفی توالیهای مناسب شده است.

بدین شرح که وجود بیش از پنج عدم انطباق بین توالی

میشود؛ حال آنکه در miRهای گیاهی ،طول این ناحیه حدود
( .)Bologna et al. 2012این

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-10-03

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود در  1۲0۸12ساختار از

اول و دوم ساختارها (جداول  1و ،)2وجود عوارض ممانعت

جدول  -3نسبت ساختارهایی که علیرغم وضعیت مناسب در ناحیه * ،Hit/Hitدارای موضع مناسب برای استقرار مجموعه ریزپردازنده نبودند.
وجود عوارض ممانعت کننده در محل برش ناحیه *Hit/Hit

2132

وضعیت ممانعت کننده از استقرار ریز پردازنده

% 01/۲

کوتاه بودن طول ناحیه دو رشتهای در پایین دست *Hit/Hit

2۸03

وجود عوارض ممانعت کننده در محل استقرار ریزپردازنده
ساختارهای مشمول حداقل یکی از حالتهای فوق
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123۸
۲1۲۲

% ۲2/02
% 32/ 2
% ۸1/2۲

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1400.16.4.6.0

تعداد ساختارهای شناسایی شده

درصد از کل ساختارهای باقیمانده

استفاده از الگوريتم  CTAnalyzerبهمنظور شناسايی...

جعفر احمدی و همکاران

شکل  -۲دو نمونه از ساختارهای ثانویه ترسیم شده توسط نرمافزار  mFOLDبرای توالیهای کاندید  pri-microRNAحاوی شاخه اصلی ساختار ( )Aو ناحیه دوبلکس
*(B) Hit/Hit

 indicaمشاهده شد که از بین کل  ۲ 0۲2ساختار ثانویه مورد

تبدیل به  microRNAوجود دارد .نرمافزار  CTAnalyzerبا

بررسی تعداد  ۲ 202ساختار ثانویه (حدود  )%۸۸/۸1فاقد

رقومی سازی ویژگیهای تعداد بسیار زیاد ساختارهای ثانویه

ویژگیهای مورد تایید برای  microRNAاولیه بودند و 222

پیشبینی شده برای توالیهای  ،RNAامکان گروهبندی آنها را

ساختار ثانویه باقیمانده ،دارای ویژگیهای مورد تایید برای

فراهم کرده و همچنین با حذف حجم انبوهی از ساختارهای فاقد

 microRNAشناسایی شدند.

معیارهای تعریف شده و در نتیجه انتخاب ساختارهای برتر ،حجم

ویژگیهای ساختار ثانویه در شناسایی و فراوری مولکولهای

دادههای نیازمند اعتبارسنجی را بهصورت محسوس تقلیل و

 microRNAنقشی اساسی و تعیین کننده دارد .چنانکه بهنظر

احتمال شناسایی miRهای حقیقی را افزایش میدهد .بدیهی است

میرسد علیرغم وجود ساختار اولیه مناسب در سطح توالی

در اینجا نیز مانند کلیه روشهای بیوانفورماتیک شناسایی

نوکلئوتیدی ،فقدان ساختار ثانویه کارآمد ،مانع قرارگیری

 ،microRNAالزم است اعتبارسنجی توالیهای شناسایی شده طی

رشتههای  RNAدر مسیر بیوسنتز  microRNAمیشود .با در نظر

روشهای آزمایشگاهی نیز انجام گیرد.

در نظر گرفته شده ،برای شناسایی microRNAهای ژنوم
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