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چکیده

(تاریخ دریافت - 79/23/22 :تاریخ پذیرش)79/12/11 :

ظهور و گسترش مقاومت آنتی بيوتيکی در ميان باکتریهای بيماریزا يک تهديد جدی سالمت
عمومی در جهانی است .به خاطر افزايش مقاومت به آنتی بيوتيکهای مرسوم ،بيشتر مطالعات روی
توسعه پپتيدهای ضد ميکروبی بهعنوان يک درمان جايگزين متمرکز شدهاند .ديفنسينها گروهی از
پپتيدهای ضد ميکروبی غنی از سيستئين هستند که در گياهان و جانوران وجود دارند .اين پپتيدها در

واژههای کلیدی
بیوانفورماتیک

گياهان بهعنوان يک مکانيسم دفاعی عليه پاتوژنها و آفات عمل میکنند .هدف از اين تحقيق،
شناسايی برخی از ژن های ديفنسين از گياه يوالف و بررسی ويژگیهای آنها بود .به اين منظور،
خانواده ژنی ديفنسين گياه گندم از بانک ژن دريافت و عليه ترانسکريپتوم گياه يوالف مورد همرديفی

پپتیدهای ضد میکروبی

قرار گرفت .توالیهای حاصل از همرديفی جمعآوری و سرهمبندی شدند و سپس کانتيگها و

دیفنسینهای گیاهی

سينگلتونهای بهدست آمده با استفاده از ابزار  ،BLASTnعليه پايگاه داده نوکلئوتيدی همرديف

Avena sativa

شدند .توالیهای حاصل برای وجود چارچوب خوانش باز کامل بررسی و از توالیهای حاوی
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چارچوب خوانش باز کامل برای طراحی آغازگرها استفاده شد .در مرحلهی بعد ،از مخلوط
بافتهای (ريشه ،ساقه و برگ) گياه يوالف استخراج  RNAصورت گرفت و  cDNAساخته شد.
سازی و توالیيابی شدند .نتايج آناليز بيوانفورماتيکی ،وجود  1توالی کدکننده برای ژنهای ديفنسين
را در ترانسکريپتوم گياه يوالف مشخص کرد .از اين تعداد  2ژن همسانهسازی و تعيين توالی شدند.
اين ژنها دارای چارچوبهای خوانش باز بين  534-542بودند و پپتيدهايی به طول بين 77 -19
اسيد آمينه را کد میکردند .توالی پپتيدی ديفنسينهای شناسايی شده ،دارای دمين عملکردی
 Knot1از خانواده  gamma-thioninبود .شناسايی ژنها و بررسی خصوصيات آنها ،اولين قدم در
مهندسی ژنتيک و توليد موجودات با صفات مفيد است .در اين تحقيق برای اولين بار ،توالی
کدکنندهی  2ژن ديفنسين از گياه يوالف جداسازی شد و ساختار و ويژگیهای مختلف آنها مورد
بررسی قرار گرفت.
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قطعات  319 ،372 ،340 ،357و  317جفتبازی بوسيله  PCRتکثير و در ناقل  pTZ57R/Tهمسانه
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بذرهای گیاهان شناسایی و جداسازی شدهاند ،در حالیکه در

پپتیدهای ضد میکروبی ،پپتیدهایی کوچک با جرم مولکولی پایین

سایر اندامهای گیاه مثل برگها و گلها نیز تولید میشوند.

و در حدود  8کیلودالتون هستند .تمامی موجودات زنده از

دیفنسینها همچون دیگر پپتیدهای ضد میکروبی گیاهی دائماً در

میکروارگانیسمهای تک سلولی تا گیاهان عالی و جانوران این

برخی اندامها مانند اندامهای ذخیرهای گیاهان و همچنین در

پپتیدها را بهمنظور محافظت از خود در برابر عوامل بیماریزا

واکنش به تنشهای زیستی و غیر زیستی گوناگون نیز القاء و

تولید میکنند .در مراحل ابتدایی حملهی پاتوژنها ،پپتیدهای ضد

تولید میشوند .دیفنسینهای گیاهی برای اولین بار در سال 1772

میکروبی بههمراه سایر عوامل دفاعی ،بهعنوان بخشی از مکانیسم

از آندوسپرم گندم و جو شناسایی و جداسازی شدند .از آن زمان

دفاعی وارد عمل میشوند ( .)Holaskova et al. 2015پپتیدهای

تاکنون ،این پپتیدها از گیاهان مختلفی مانند یونجه ،عدس ،تربچه،

ضد میکروبی گیاهی ،در گروههای متفاوتی شامل ،دیفنسینها،

خرما ،شنبلیله ،نخود،انگور ،آرابیدوپسیس ،لوبیا و گندم جداسازی

اسنیکینها ،نوتینها ،هوئینها ،و سایکلوتیدها تقسیمبندی

و شناسایی شدهاند (

میشوند ( .)Cools et al. 2017دیفنسینها دستهای از پپتیدهای

 .)2003یوالف زراعی ( )Avena sativaبا نام انگلیسی  Oatگیاهی

ضد میکروبی گیاهی هستند که کاتیونی بوده و طولی بین  51تا

هگزاپلویید ( )2n = 6x = 42از خانواده  Poaceaeاست که همواره

 15اسید آمینه دارند .این دسته از پپتیدهای ضد میکروبی گیاهی

یکی از هشت محصول مهم زراعی شناخته شده دنیا به شما

دارای  6تا  8اسید آمینه سیستئین محافظت شده هستند که  3تا 5

میآید ( .)Chew et al. 2016در مقایسه با گندم و جو ،یوالف

پیوند دیسولفیدی را تولید میکنند .پپتیدهای ضد میکروبی

دارای ارزش تغذیهای بیشتری برای انسان و دام است .مصرف آرد

دیفنسین ،قسمتی از سیستم دفاعی عمومی گیاهان بوده و بخشی

یوالف بهعلت داشتن بتاگلوکان باال ،کاهش کلسترول خون را

از خانواده پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی هستند .پپتیدهای ضد

بههمراه دارد و همچنین خطر احتمال سرطان روده بزرگ را

میکروبی نسل جدیدی از عوامل ضد میکروبی برای حفاظت از

کاهش میدهد ( .)Gazza et al. 2016همچنین ،از این گیاه در

گیاهان و نیز درمان بیماریهای عفونی انسان را تشکیل میدهند

مصارف داروسازی و تهیه مواد آرایشی بهداشتی استفاده میشود

( .)Elsbach 2003; Holaskova et al. 2015همچنین در برخی

بهطوری که اهمیت آن در صنایع بیوشیمیایی رو به فزونی بوده و

مطالعات برای این پپتیدها ،فعالیت علیه سلولهای سرطانی نیز

از این گیاه بهعنوان یک محصول مناسب در صنایع مرتبط با

Ramamoorthy et al. 2007; Hoskin and

کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان یاد میشود .از این رو

 .)Ramamoorthy 2008تاکنون چندین مکانیسم متفاوت برای

در حال حاضر تقاضای جهانی مصرف یوالف رو به افزایش است

عملکرد پپتیدهای ضد میکروبی گزارش شدهاست .برهمکنش و

( .)Nirmalakumari et al. 2013امروزه محققان با مقادیر انبوهی

آسیب به غشاهای میکروبی ،آسیب به بخشهای درون سلولی

از اطالعات ژنومی و ترانسکریپتومی در موجودات زندهی

مانند دستگاه تولید ماکرومولکولهای سلول و برهمکنش با سایر

مختلفی رو به رو هستند .این حجم باالی اطالعات در کنار

اجزاء حیاتی سلول از جمله عملکردهای پپتیدهای ضد میکروبی

دسترسی به ابزارهای محاسباتی مختلف ،شناسایی و بررسی

هستند ( .)Zasloff 2002برهمکنش با غشاهای میکروبی

خصوصیات ژنهای مختلف را بهصورت بسیار ساده وسریع

عمومیترین مکانیسم عمل پپتیدهای ضد میکروبی بوده و در اثر

امکان پذیر کرده است .با استفاده از این دادهها و ابزارهای

این برهمکنش منفذی در غشاء ایجاد میشود که منجر به ایجاد

بیوانفورماتیکی میتوان پیش از انجام هر گونه فعالیت

میسل ،از بین رفتن قطبیت غشایی ،بیرون ریختن محتویات

آزمایشگاهی بهصورت  in silicoژن یا ژنهای مورد نظر را

سیتوپالسم و مرگ سلول میشود (.)Goyal and Mattoo 2016

شناسایی ،خصوصیات آنها را بررسی و فعالیتهای مرتبط با این

پپتیدهای دیفنسین در تمام گونههای گیاهی یافت میشوند و

ژنها را شبیه سازی کردGill and Sanseau 2000; Periwal and (.

بسیار متنوع هستند .این پپتیدهای ضد میکروبی در ابتدا در

 .)Scaria 2014; Bao et al. 2014بررسیها ،شناساییها،

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1397.13.4.5.8

404

ژنتیک نوین /دوره سیزدهم /شماره  /4زمستان 9317

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-07-07

گزارش شدهاست (

Thomma et al. 2002; Janssen et al.
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پیشبینیها و شبیهسازیهای بیوانفورماتیکی با تقریب بسیار

 Genomics Workbench 9.0و  Vector NTI 11.0سرهمبندی

باالیی به آنچه در واقعیت میگذرد نزدیک هستند و معموالً به

شدند.

وسیله آزمایشهای عملی مورد تأیید قرار میگیرند (

Gill and

کانتیگهای حاصل از سرهمبندی با استفاده از نرمافزارهای

CLC

.)Sanseau 2000; Periwal and Scaria 2014; Bao et al. 2014

 Vector NTI 11.0 ،Genomics Workbench 9.0و

پروژه توالییابی ژنوم گیاه یوالف در جریان بوده و دسترسی به

برای وجود چارچوب خوانش باز کامل با طول بیشتر از 222

توالی اولیهی ژنوم این گیاه محدود است و همچنین مستندسازی

جفتباز مورد بررسی قرار گرفتند .در مرحلهی بعد ،کانتیگهای

ژنوم یوالف هنوز انجام نشدهاست .با توجه به این موارد ،برای

دارای چارچوب خوانش باز کامل ،با استفاده از ابزار

شناسایی ژنهای جدید در این گیاه باید از گیاهان هم خانواده

موجود در  NCBIعلیه بانک ژن مورد همردیفی قرار گرفتند .در

بههمراه کتابخانههای  ESTموجود این برای گیاه استفاده کرد .با

این مرحله صحت اولیه جداسازی ژنهای مورد نظر بررسی

استفاده از این اطالعات میتوان ژنهای مورد نظر را شناسایی و

میشود و کانتیگهایی که دارای شباهت با ژنهای دیفنسین

جداسازی کرد و برای اهداف مختلف بیوتکنولوژی بهکار برد .در

هستند برای مرحلهی بعد انتخاب و کانتیگهای غیر شبیه به این

این تحقیق ،با استفاده از روشهای محاسباتی و بیوانفورماتیکی

ژنها حذف میشوند .بهمنظور بررسی صحت قاب خوانش،

توالی کدکنندهی برخی از اعضاء خانواده ژنی دیفنسین از

کانتیگهای دارای چارچوب خوانش باز کامل ،با استفاده از ابزار

کتابخانههای  ESTگیاه یوالف جداسازی و تعیین خصوصیت شد.

 CDDموجود در پایگاه  NCBIمورد بررسی قرار گرفتند.

در مراحل بعد با استفاده از روشهای آزمایشگاهی ،صحت

آغازگرهای مورد استفاده ،بر اساس کانتیگهای دارای چارچوب

جداسازی بیوانفورماتیکی این ژنها تأیید شد .این تحقیق با هدف

خوانش باز کامل که در تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی صحت

شناسایی ،جداسازی و تعیین خصوصیت توالی کدکنندهی

آنها به اثبات رسیده بود ،طراحی شدند .آغازگرها با اهداف

پپتیدهای ضد میکروبی از گیاه تک لپه یوالف و بهمنظور معرفی

جداسازی کامل قطعات ژنی و با استفاده از دو نرمافزار

عوامل ضد میکروبی جدید صورت گرفت.

 NTI 11.0و  AlleleID 7.0طراحی شدند .توالی و خصوصیات

ORF finder

BLASTn

آغازگرهای طراحی شده در جدول  1ارائه شدهاست.
مواد و روشها
ابتدا خانواده ژنی کامل دیفنسین مربوط به کولتیوار

در این پژوهش ،بذورگیاه یوالف در گلدانهای با ترکیب 62:52

 Springگیاه گندم ،حاوی تعداد  31توالی نوکلئوتیدی از بانک ژن

گلخانه نگهداری شدند و هفتهای یکبار با کود کامل  NPKتغذیه

دریافت شد .در مرحلهی بعد ،تعداد  21522توالی  ESTمربوط

شدند .از مخلوط بافتهای برگ ،ساقه ،ریشه و بذور در حال

NCBI

توسعه گیاهان برای استخراج  RNAاستفاده شد .بافتهای

CLC

برداشت شده از گیاهان بالفاصله در نیتروژن مایع فریز و در دمای

 Genomics Workbench 9.0ایجاد شد .سپس ،با استفاده از ابزار

 -82نگهداری شدند .استخراج  RNAکل از مخلوط بافتها ،با

 BLASTمحلی موجود در نرمافزار CLC Genomics Workbench

استفاده از کیت  CinnaPureشرکت سیناژن و طبق دستورالعمل

 9.0توالیهای کامل ژنهای دیفنسین گیاه گندم با ارزش مورد

شرکت سازنده انجام شد .بهمنظور حذف  DNAژنومی از

انتظار  2/221علیه پایگاه داده اختصاصی ایجاد شده ،مورد

استخراج شده ،از آنزیم  DNase Iشرکت

همردیفی قرار گرفتند .کانتیگهای حاصل از ژنهایی که در

 Scientificاستفاده شد .کمیت و کیفیت  RNAاستخراج شده با

همردیفی علیه پایگاه داده اختصاصی دارای جواب بودند،

استفاده از اسپکتروفوتومتر و ژل آگاروز یک درصد مورد بررسی

بهصورت جداگانه جمعآوری شد .در مرحلهی بعد ،کانتیگهای

قرار گرفت.

به گیاه یوالف زراعی از پایگاه داده  ESTموجود در

دریافت و از آنها یک پایگاه داده اختصاصی در نرمافزار

جداگانه با هم مخلوط شدند و با استفاده از دو نرمافزار

RNA

Thermo Fisher

CLC
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جدول  -1مشخصات آغازگرهای طراحی شده

اندازه قطعه تکثیری

دمای اتصال

(جفتباز)

(درجه سانتیگراد )

توالی

نام

352

18/2

379

62/1

371

62

5ꞌ-TAGCCCCTAAGATTAAGAAGAAG-3ꞌ
5ꞌ-CGTTGGACTTTGATGGATGG-3ꞌ
5ꞌ-GCGTGATCCATCCAAGTTCC-3ꞌ
5ꞌ-GGCTGGCTAGTGGCTACC-3ꞌ
5ꞌ-GTGCGATTCAGACATCCAG-3ꞌ
5ꞌ-TCACTAGCAGACCCTCTTG-3ꞌ

Def 1-F
Def 1-R
Def 4-F
Def 4-R
Def 5-F
Def 5-R

329

16/1

5ꞌ-TTCATAAGAAATCTCAACAATGC-3ꞌ

Def 9-F

391

61/9

ساخت  cDNAبا استفاده از کیت شرکت

5ꞌ-AAGGTCCTCTAGCAGTTCC-3ꞌ

Def 9-R

5ꞌ-GCGACTCAGGTGGTGTTGG-3ꞌ

Def 10-F

5ꞌ-GCGGGCACAGGAGGTAGC-3ꞌ

Def 10-R

Thermo Fisher

 Scientificاستخراج پالسمید انجام شد و هضم آنزیمی با دو

 Scientificو طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام گرفت.

آنزیم  EcoRIو  BamHIصورت گرفت .پس از تأیید اندازهی

واکنش  PCRبا استفاده از آنزیم  Taqپلیمراز شرکت سیناژن و

قطعات توسط هضم آنزیمی ،پالسمیدهای نوترکیب

با برنامه دمایی ،واسرشتهسازی در دمای  75درجه سانتیگراد به

حاوی قطعات مورد نظر ،مورد توالییابی قرار گرفتند .نتایج توالی

مدت  32ثانیه ،اتصال در دمای اتصال مربوط به هر جفت آغازگر

یابی هر ژن بهصورت جداگانه و با استفاده از دو نرمافزار

(جدول )1به مدت  32ثانیه و گسترش در  92درجه سانتیگراد

 Vector NTI 11.0 ،Genomics Workbench 9.0بررسی شد و

به مدت  32ثانیه ،طی  31چرخه صورت گرفت .همچنین

پس از بررسی و ویرایش ،برای وجود چارچوب خوانش باز کامل

واسرشتهسازی اولیه  12دقیقه در  75درجه سانتیگراد و گسترش

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .سپس ،توالیها با استفاده از

نهایی  32دقیقه در  92درجه سانتیگراد انجام شد .پس از انجام

ابزار  BLASTnموجود در پایگاه  NCBIعلیه بانک ژن مورد

واکنش ،محصوالت واکنش  PCRروی ژل آگاروز  1/1درصد

همردیفی قرار گرفتند و صحت جداسازی آنها بررسی شد .پس

PCR

از تعیین چارچوب خوانش باز ،توالیهای نوکلئوتیدی مورد نظر

و تأیید اندازه روی ژل آگاروز ،قطعات تکثیری با استفاده از کیت

با استفاده از نرمافزار  Vector NTI 11.0به پروتئین ترجمه شدند.

استخراج از ژل شرکت  Thermo Fisher Scientificطبق

دمینهای عملکردی موجود در این توالیها با استفاده از ابزارهای

دستورالعمل شرکت سازنده ،خالص سازی شدند .قطعات خالص

 Interproscan ،CDDو  Pfamمشخص شدند ( Marchler-Bauer

Thermo

 .)et al. 2014; Jones et al. 2014; Finn et al. 2016بهکمک

 Fisher Scientificدر واکنشهای اتصال جداگانهای وارد و با

ابزارهای  SignalPو  CELLOوجود یا عدم وجود پپتید نشانه و

استفاده از آنزیم  T4لیگاز شرکت  Thermo Fisher Scientificبه

همچنین محل تجمع پروتئینها مشخص شد ( ;Jones et al. 2014

هم متصل شدند .پالسمیدهای نوترکیب حاصل با استفاده از کیت

 .)Nielsen 2017ساختارهای ثانویهی موجود در توالیهای

E.

نرمافزارCLC Genomics Workbench 9.0

سازی شده به همراه پالسمید  pTZ57R/Tشرکت

همسانهسازی شرکت  Thermo Fisher Scientificبه باکتری

پروتئینی با استفاده از

CLC

روی محیط  LBجامد حاوی آنتی بیوتیک آمپی سیلین با غلظت

با استفاده از ابزار  DiANNA 1.1پیشبینی شد .سپس ویژگیهای

 122میلیگرم در لیتر ،واکنش کلنی  PCRبا استفاده از ترکیب

فیزیکوشیمیایی پروتئینها شامل طول ،بار خالص،

آغازگرهای اختصاصی هر ژن ،برای تأیید اولیه همسانهسازی

ایزوالکتریک و فراوانی اسیدهای آمینه با استفاده از ابزار

انجام شد .از کلنیهای مثبت حاوی پالسمیدهای نوترکیب با

 ProtParamتعیین شد (

استفاده از کیت استخراج پالسمید شرکت
405

Thermo Fisher
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pH

Ferrè and Clote 2006; Gasteiger et

 .)al. 2005; Pradniwat and Rojnuckarin 2014از پایگاه

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1397.13.4.5.8

 coliسویه  DH5αمنتقل شدند .پس از انتخاب کلنیهای سفید

پیشبینی شد .تعداد پیوندهای دی سولفیدی موجود در پروتئینها

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-07-07

بارگذاری و تأیید اندازه شدند .پس از بررسی نتایج واکنش

pTZ57R/T
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 CAMPبرای تعیین خاصیت ضد میکروبی توالیهای پروتئینی

پپتیدهای ضد میکروبی و از جمله دیفنسینها برای فعالیت خود

استفاده شد .پایگاه  CAMPمجموعهای از پپتیدهای ضد میکروبی

باید به خارج از سلول یعنی جایی که اغلب پاتوژنها ابتدا در آنجا

است که بهصورت محاسباتی یا آزمایشگاهی خاصیت ضد

قرار میگیرند ،ترشح شوند و وجود پپتید نشانه ترشحی در

میکروبی آنها تأیید شدهاست .در پایگاه  ،CAMPخاصیت ضد

ساختار آنها ضروری است .همچنین ،نقش دفاعی دیفنسینهای

Support Vector

گیاهی ارتباط مستقیمی با محل تجمع آنها دارد .این ژنها در

 Artificial Neural Network ،Random Forest ،Machineو

بذور ،گلها ،غالف بذر ،غدهها و برگها و نقش مهمی در

 Discriminant Analysisپیشبینی شد (.)Waghu et al. 2014

حفاظت از گیاهچههای جوان بازی میکنند (

توالیهای جداسازی شده از یوالف بههمراه خانواده پروتئینی

.)2014

دیفنسین گندم و برخی توالیهای مشابه با استفاده از نرمافزار

نتایج بررسی ساختارهای ثانویه ،وجود مارپیچ های آلفا و همچنین

 MEGA 6.0مورد همردیفی قرار گرفتند و درخت فیلوژنتیکی با

رشته هاای بتاا باه صاورت تکای یاا باا هام را در سااختار تماام

استفاده از روش  Maximum likelihoodو آزمون  Bootstrapبا

دیفنسینهای گیااه یاوالف مشاخص کارد .نتاایج ،وجاود  2تاا 5

میکروبی پروتئینها با استفاده از الگوریتمهای

 122تکرار

ترسیم شد (.)Tamura et al. 2013

Lacerda et al.

مارپیچ آلفا و همچنین  1تا  6رشته بتا را در سااختار ایان پپتیادها
مشخص کرد (شکل .)2دیفنساینهاا باه منظاور داشاتن عملکارد
مناسب و ماندگاری در شرایط متفاوت زیستی ،نیازمند ایجاد پایچ

نتایج و بحث
ایجاد  1کانتیگ با طولهای  193 ،522 ،931 ،661 ،591جفتباز

رشته های بتا شکلی از این تغییرات ساختاری محسوب مایشاوند

شد .با الگو قرار دادن کانتیگهای ایجاد شده ،آغازگرهایی طراحی

که در ساختار دیفنسینها ایجاد مایشاوند و عامال پایاداری ایان

شد .نتایج حاصل از تکثیر با آغازگرهای اختصاصی طراحی شده،

پپتیدها در محل تجمع خود و همچنین افزایش قابلیت بارهمکنش

قطعاتی با طول 391 ،329 ،371 ،379 ،352جفتبازی را بهترتیب

این پپتیدها با پاتوژنهای هدف خود

مایشاوند ( Thomma et al.

برای دیفنسینهای  Def10 ،Def9 ،Def5 ،Def4 ،Def1نشان داد

.)2002; Valente et al. 2013; Nawrot et al. 2014

(شکل  .)1با استفاده از ابزارهای  SignalPو  CELLOتوالیهای

نتایج آنالیز ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پروتئینهاا ،وزن مولکاولی

پروتئینی خانواده دیفنسین گیاه یوالف آنالیز شدند و در ساختار

حدود  8222تا  8822دالتون ،ضریب ناپایداری  29/19تاا ،12/27

این پروتئینها ،وجود پپتیدهای نشانهای بهطول ،21 ،21 ،11 ،21

شاااخص آلیفاتیااک  61/28تااا  pH ،98/31ایزوالکتریااک  9/6تااا

 18اسید آمینه تأیید شد .تجمع خارج سلولی و القاء در پاسخ به

 ،7/26و  -2/227 GRAVYتا  2/121را بارای ژنهاای دیفنساین

تنشهای زیستی و غیر زیستی بخش دیگری از ویژگیهای

جدا شده ازگیاه یوالف مشخص کرد (جدول .)3

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-07-07

سر هم بندی ESTهای حاصل از همردیفی در گیاه یوالف ،باعث

و تابهاای ویاژه در سااختار خاود هساتند .ماارپیچهاای آلفاا و

پیشبینی شده برای پپتیدهای دیفنسین گیاه یوالف بود (جدول .)2
جدول  -2ویژگیهای ژنهای دیفنسین گیاه یوالف
(اسید آمینه)

(اسید آمینه)

باز)

21

239

Def 1

239

Def 4
Def 5

عملکرد

محل تجمع

پاسخ به تنشها

خارج از سلول

1-26

پاسخ به تنشها

خارج از سلول

1-16

11

پاسخ به تنشها

خارج از سلول

1-22

21

256

پاسخ به تنشها

خارج از سلول

1-22

21

235

Def 9

پاسخ به تنشها

خارج از سلول

1-17

18

235

Def 10
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موقعیت پپتید نشانه

طول پپتید

طول ( ORFجفت

پپتید

شناسايی ،همسانهسازی و بررسی برخی ژنهای …

محسن محمدی و همکاران

شکل  -1الکتروفورز محصوالت  PCRژنهای دیفنسین روی  Def 9 -D ،Def 5 -C ،Def 4 -B ،Def 1 -A .cDNAو  .Def 10 -Eدر تمام تصاویر چاهک -1
نشانگر وزن مولکولی  ،bp 122چاهک  -2واکنش کنترل منفی (آب) ،چاهک  -3توالی تکثیر شده ژن مورد نظر روی .cDNA

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-07-07

شکل  -2ساختارهای ثانویه پیشبینی شده در دیفنسینهای جداسازی شده از گیاه یوالف
جدول  -3ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پپتیدهای دیفنسین جداسازی شده از گیاه یوالف
-2/227

61/28

57/12

8/52

8/6

Def 1

2/121

92/13

29/29

8/1

8/2

Def 4

2/211

98/29

51/62

7/29

8/8

Def 5

2/268

98/31

36/87

9/6

8/1

Def 9

2/279

95/81

12/27

7/26

8/3

Def10

ژنتیک نوین /دوره سیزدهم /شماره  /4زمستان 9317

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1397.13.4.5.8

405

GRAVY

شاخص آلیفاتیک

شاخص ناپایداری

 pHایزوالکتریک

وزن مولکولی

نام
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وزن مولکولی پایین دیفنسینها ،باعث افزایش سرعت تولید،
انتقال و عملکرد این پپتیدهای ضد میکروبی میشود

در ساختار خود هستند (

Van der Weerden and Anderson

( Sels et al.

 .)2013; Vriens et al. 2014اسیدهای آمینه سیستئین محافظت

 .)2008دامنهی  pHایزوالکتریک پیشبینی شده برای دیفنسینهای

شده با تشکیل  5پل دی سولفیدی ،ساختار ویژهای را به پپتید داده

جداسازی شده ،بیانگر ویژگی بازی باالی این گروه از

که عامل پایداری آن شده و در برهمکنش پپتید با غشاء سلولی

پپتیدهاست .اسیدهای آمینهی بازی مانند سیستئین به وفور در

پاتوژنها نقش مهمی بازی میکند ( Aerts et al. 2008; Vriens et

ساختار دیفنسینها مشاهده میشود و خود دلیلی بر خاصیت

 .)al. 2014اکثر پپتیدهای ضد میکروبی و از جمله دیفنسینها،

Castro and

برای پایداری و عملکرد مناسب ،نیازمند برقراری تاخوردگیهای

خاصیت بازی این پپتیدهای ضد میکروبی است (
.)Fontes 2005; Patr´ ıcia B. Pelegrini 2005

ویژه در ساختار خود هستند .پیوندهای دی سولفیدی ،مارپیچهای

شاخص ناپایداری محاسبه شده برای دیفنسینهای  1 ،1و 12

آلفا و رشتههای بتا انواعی از این تاخوردگیهای ساختاری هستند

باالتر از  52و برای دیفنسینهای  5و  7پایینتر از  52قرار دارد و

که در ساختار دیفنسینها ایجاد میشوند تا پپتید ضد میکروبی

نشان دهنده پایداری و ماندگاری پایین دیفنسینهای  1 ،1و  12و

بتواند با ساختار مناسب خود و با بیشترین قابلیت با غشاهای

پایداری و ماندگاری باالی دیفنسینهای  5و  7در محیط است.

سلولی پاتوژنهای هدف برهمکنش داشته باشد (

پایداری زیاد ،یکی از عوامل موثر در داشتن اثر ضد میکروبی این

 .)2017بهعلت وجود ویژگیهایی مانند آبگریزی ،وجود

پپتیدها است ( .)Guruprasad et al. 1990شاخص آلیفاتیک حجم

تاخوردگیهای خاص ،بار مثبت باال و دیگر ویژگیها ،فعالیت

نسبی اشغال شده توسط زنجیرههای آلیفاتیک بوده و معیاری از

ضد میکروبی در دیفنسینها و سایر پپتیدهای ضد میکروبی ،ایجاد

آبگریز بودن و پایداری پروتئین است .شاخص آلیفاتیک محاسبه

میشود .بر اساس این ویژگیها ،پایگاه  CAMPبا استفاده از

شده برای پپتیدهای دیفنسین گیاه یوالف ،نشاندهنده مقاومت

چندین الگوریتم محاسباتی مختلف ،وجود فعالیت ضد میکروبی

نسبتاً خوب آنها در مقابل درجه حرارت است که میتوان آن را

را در پپتیدها و پروتئینهای مختلف را پیشبینی میکند.

به درصد باالی اسیدهای آمینه والین ،لوسین ،و آالنین و همچنین

الگوریتمهای پایگاه  ،CAMPتنها در صورتی فعالیت ضد

وجود ساختارهای ثانویه و پلهای دی سولفیدی موجود در این

میکروبی را در یک پپتید یا پروتئین پیش بینی میکنند که یک یا

پپتیدها نسبت داد ( .)Ikai 1980برهمکنش با غشاهای سلولی

چند ویژگی مشترک ضد میکروبی را دارا باشد .نتایج پیشبینی

عمومیترین و مهمترین مکانیسم اثر پپتیدهای ضد میکروبی علیه

خاصیت ضد میکروبی ژن دیفنسین گیاه یوالف با استفاده از

پاتوژنها است .ویژگی آبگریزی در کنار ساختارهای ثانویه خاص

سایت  ،CAMPخاصیت ضد میکروبی را در تمام پپتیدهای

و پیوندهای دی سولفیدی ،برهمکنش پپتیدها با غشاهای دوالیه

خانواده دیفنسین مشخص کرد .پس از حذف پپتید نشانه از

سلولی را تسهیل میکند .پپتیدهای دیفنسین برای ایجاد برهمکنش

دیفنسینها ،الگوریتم  Support Vector Machineبا میزان احتمال

با غشاهای دوالیهی سلولی که عمدتاً از اسیدهای چرب تشکیل

بیشتر از  ،2/922الگوریتم  Random Forestبا میزان احتمال

شدهاند و به شدت آبگریزهستند ،باید ویژگی آبگریزی خود را

بیشتر از  ،2/522الگوریتم  Artificial Neural Networkبا تأیید

افزایش دهند که این مورد را با افزایش در میزان اسیدهای آمینه

کامل (به استثناء  )Def 1و الگوریتم  Discriminant Analysisبا

آبگریزی مانند آالنین و سیستئین در ساختار خود انجام میدهند

میزان احتمال بیشتر از  ،2/126فعالیت ضد میکروبی را در تمام

( .)Gasteiger et al. 2005; Sagaram et al. 2012تمام

پپتیدهای دیفنسین جداسازی شده از گیاه یوالف پیشبینی کردند

دیفنسینهای جداسازی شده در این پژوهش ،دارای  8اسید

(جدول.)5

آمینهی سیستئین محافظت شده بودند که توانایی تشکیل  5پیوند

نتایج تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی ژنهای دیفنسین جداسازی شده

دی سولفیدی درون مولکولی را در ساختار این پپتیدها داشتند.

نشان داد که ،این ژنها با بیشترین قرابت در گروه ژنهای

پپتیدهای دیفنسین بالغ دارای  8اسید آمینه سیستئین محافظت شده

دیفنسین گیاهان تک لپهای و بهخصوص گیاهان متعلق به راسته

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-07-07
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 Poalesو خانواده  Poaceaeقرار میگیرند .در این پژوهش،

( ،)Sorghum bicolorدیفنسین گیاه نیشکر (

دیفنسینهای  Def 1و  Def 10بههمراه گاما تیونین و دیفنسین 1

 ،)officinarumدیفنسین گیاه ارزن ( )Setaria italicaو دو

گیاه ذرت ( ،)Zea maysدیفنسینهای  22 ،16 ،3و  31گیاه گندم

دیفنسین از گیاه چمن جاوری ( )Brachypodium distachyonدر

Hordeum

یک گروه قرار گرفتند .در نهایت ،دیفنسین  Def 4در یک گروه

 )vulgareو دیفنسین گیاه نخل خرما ( )Phoenix dactyliferaدر

جداگانه قرار گرفت .نتایج تجزیهی فیلوژنتیکی در هر دو سطح

یک گروه قرار گرفتند .دیفنسین  Def 9همراه با دیفنسینهای ،23

 DNAو پروتئین ،روند تقریباً مشابهی از نزدیکی ژنتیکی را برای

 21و  26گیاه گندم معمولی ( )Triticum aestivumدر یک گروه

ژنهای جداسازی شده نشان داد (شکل .)3

معمولی ( ،)Triticum aestivumگاما تیونین جو (

Saccharum

قرار گرفت .دیفنسین  Def 5همراه با دیفنسین  1/2گیاه سورگوم
جدول  -5پیش بینی خاصیت ضد میکروبی خانواده دیفنسین گیاه یوالف.
SVM

RF

DA

ANN

نام پپتید

2/922

2/5771

2/126

خیر

Def 1

2/932

2/522

2/129

بله

Def 4

2/719

2/719

2/799

بله

Def 5

2/826

2/123

2/878

بله

Def 9

2/712

2/9251

2/762

بله

Def 10

 ANN ،RF ،SVMو  DAالگوریتمهای مختلف پیشبینی هستند.
 بله و خیر بهترتیب به معنی تأیید و عدم تأیید خاصیت ضد میکروبی است.
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شکل  -3درخت تکاملی رسم شده برای ژنهای خانواده دیفنسین گیاه یوالف

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-07-07
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 وجود خانوادهی چند ژنی دیفنسین را، نتایج پژوهش حاضر.دهند

 ژن از خانوادهی1  توالی کدکنندهی، برای اولین بار،در این تحقیق

 در مجموع نتایج پژوهش حاضر.در گیاه یوالف نشان داد

 از گیاه یوالف شناسایی و،پپتیدهای ضد میکروبی دیفنسین

 ژنهای خانواده دیفنسین در گیاه یوالف مانند،مشخص کرد که

 ویژگیهای این ژنها، در مراحل بعدی تحقیق.جداسازی شد

 هم در سطح ژنی و هم پروتئینی،دیگر دیفنسینهای گیاهی

 ویژگیهای، طول توالی پپتیدی،مانند طول توالی کدکننده

.ویژگیهای ساختاری و عملکردی مشابهی از خود نشان میدهند

 و خاصیت ضد میکروبی، محل تجمع سلولی،فیزیکوشیمیایی

با توجه به نقش مهم این ژنها در فرآیندهای محافظتی گیاهان و

.آنها بررسی شد

 دستورزی ژنتیکی و، با جداسازی،پاسخ آنها به تنشهای محیطی

نتیجهگیری کلی

انتقال این ژنها میتوان باعث افزایش مقاومت گیاهان بهعوامل

توجه بهعوامل ضد میکروبی و بهخصوص پپتیدهای ضد میکروبی

پاتوژن و بهبود پاسخهای احتمالی گیاهان به تنشهای محیطی

به دو دلیل نیاز به ایجاد روشهای جدید در محافظت از گیاهان و

 با بیان و خالصسازی این گروه از پپتیدهای ضد، همچنین.شد

 در،همچنین نیاز به عوامل ضد میکروبی جدید در پزشکی

،میکروبی در سیستمهای مختلف بیانی پروکاریوتی و یوکاریوتی

 پپتیدهای.سالهای اخیر بهطور معنیداری افزایش پیدا کرده است

میتوان از آنها در پزشکی و دامپزشکی بهعنوان عوامل ضد

،ضد میکروبی بهعنوان گروهی از بهترین نامزدهای احتمالی

میکروبی جدید در مقابله با پاتوژنهای انسانی و دامی استفاده

میتوانند نیاز بخشهای کشاورزی و پزشکی را به ترکیبات ضد
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