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(تاریخ دریافت - 99/9/22 :تاریخ پذیرش)99/12/13 :

ديفنسينهای گياهی ،خانواده ای از پپتيدهای ضد ميکروبی کاتيونی غنی از سيستئين هستند .اين
پپتيدها مولکولهايی کوچک با وزن مولکولی  5تا  7کيلودالتون هستند که دارای هشت اسيد
آمينه سيستئين محافظت شده بوده که در ايجاد پلهای دیسولفيدی نقش دارند .در مطالعه حاضر

واژههای کلیدی


ب ا استفاده از ابزارهای بيوانفورماتيکی ،خانواده ژنی ديفنسين از گياه عدس جداسازی و تعيين
خصوصيت شد .به اين منظور تمام توالیهای نوکلئوتيدی مربوط به ژنهای ديفنسين گياهان دو

بیوانفورماتیک

لپهای ( 583توالی) از بانک ژن دريافت شد .توالیهای دريافت شده ،عليه کتابخانه  ESTگياه

پپتید

عدس ( 1531مورد  )ESTهمرديف و نتايج حاصل با هم مخلوط و سر همبندی شدند .قطعات
سرهم بندی شده (کانتيگها) و قطعات غير سر همبندی شده (سينگلتونها) با استفاده از ،BLASTn

دیفنسین

عليه پايگاه داده  nrهمرديف شدند .کانتيگها و سينگلتونهای حاصل ،برای وجود چارچوب

عدس

خوانش باز کامل ،دمين های عملکردی ،سيگنال پپتيد ،محل تجمع سلولی ،خصوصيات

EST

فيزيکوشيميايی ،فراوانی اسيدهای آمينه ،فعاليت ضد ميکروبی و الگوی بيان مورد بررسی بيشتر
قرار گرفتند .در نهايت با استفاده از واکنش  PCRتوالی کدکننده کامل ديفنسينها تکثير و به
صورت آزمايشگاهی تأييد شد .نتايج ،وجود  6کانتيگ که حاوی چارچوبهای خوانش باز بهطول
 111تا  118جفتباز بودند را مشخص کرد .توالی پروتئينی ديفنسينهای شناسايی شده ،حاوی
دمين عملکردی  )Gamma-thionin( Knot1بود .اين ديفنسينها دارای سيگنال پپتيد بودند و
تجمع خارج سلولی داشتند .به علت فراوانی باالی اسيدهای آمينه آبگريز ،ديفنسينهای شناسايی
شده آبگريز بوده و ساختارهای ثانويه پيچيدهای توليد میکردند .نتايج آناليز ضد ميکروبی in
 ،silicoفعاليت ضد ميکروبی باال را در ديفنسينهای جداسازی شده نشان داد .آناليز بيان ژن in

 ،silicoالگوی متفاوتی از بيان را برای ديفنسينها نشان داد .شناسايی توالی کدکننده ژنهای ضد
ميکروبی و بررسی خصوصيات آنها اولين قدم در مهندسی ژنتيک است .در اين پژوهش برای
اولين بار ،توالی کدکننده کامل  6ژن از ژنهای خانواده ديفنسين از گياه عدس جداسازی شد و
ساختار و ويژگیها و الگوی بيانی آنها مشخص شد.
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مقدمه

جزئی از خانواده پروتئينهای مرتبط با بيماریزایی تقسيمبندی

که توسط تعداد زیادی از ارگانيسمهای زنده (باکتریها ،گياهان و

بردن پاتوژن باعث افزایش مقاومت گياه میشوند و در کنار سایر

جانوران) برای مقابله با طيف گستردهای از پاتوژنها توليد

پروتئينهای دفاعی نقش مهمی در مقاومت گياه ایفا میکنند.

میشوند .پپتيدهای ضد ميکروبی طولی کمتر از  111آمينو اسيد

خانوادهی پپتيدهای دیفنسين در همهی گونههای گياهی یافت

داشته و از تنوع بسيار باالیی برخوردار بوده بهطوری که تاکنون

شده و دارای تنوع بسيار باالیی هستند .این پپتيدها ابتدا از بذور

صدها نوع مختلف از آنها شناسایی شدهاست .طی مراحل اوليه

گياهی شناسایی و جداسازی شدهاند ،در حالیکه در برگها و

پاسخ به پاتوژنها ،پپتيدهای ضد ميکروبی بههمراه پپتيدهای

گلها نيز تجمع پيدا میکنند .دیفنسينها مانند سایر پپتيدهای ضد

مرتبط با تنش و متابوليتهای ضد ميکروبی بهعنوان ترکيباتی از

ميکروبی گياهی بهطور دائم در برخی اندامها مانند اندامهای

مکانيسم دفاع عمومی عمل میکنند (.)Holaskova et al. 2015

ذخيرهای بيان میشوند و در پاسخ به تنشهای مختلف زیستی و

پپتيدهای ضد ميکروبی ،همچنين پپتيدهای آنتیبيوتيک ناميده

غير زیستی و همچنين در پاسخ به مولکولهای سيگنالينگ مانند

میشوند و بهعنوان نسل جدیدی از عوامل ضد ميکروبی برای

متيل جاسمونات ،اسيد سالسيليک و اتيلن القاء میشوند .اولين

محافظت از گياهان و همچنين درمان بيماریهای عفونی در انسان

دیفنسينهای گياهی در سال  1991از آندوسپرم گندم و جو

Elsbach 2003; Holaskova et al.

شناسایی و جداسازی شدند .از آن زمان تاکنون دیفنسينهای

 .)2015برخی از پپتيدهای ضد ميکروبی کاتيونی همچنين دارای

متعددی از گياهان مختلفی مانند تربچه ،یونجه ،عدس ،شنبليله،

Hoskin

خرما ،انگور ،آرابيدوپسيس ،نخود ،لوبيا و گندم جداسازی و

 .)and Ramamoorthy 2008تاکنون چندین مکانيسم مختلف

شناسایی شدند (.)Thomma et al. 2002; Janssen et al. 2003

برای نحوه عملکرد پپتيدهای ضد ميکروبی پيشنهاد شده که از آن

عدس ( )Lens culinaris L.یکی از مهمترین گياهان زراعی جهان

جمله این مکانيسمها میتوان به برهمکنش با غشاهای ميکروبی

است .عدس بـا دارا بودن حدود  22درصد پروتئين ،یکی

اشاره کرد .در اثر برهمکنش پپتيد با غشاء ،رخنهای در آن ایجاد

مهمترین و قدیمیترین منابع غذایی بشر محسوب میشود .از

شده که منجر به ایجاد ميسل ،عدم قطبيت غشایی ،نشت

طرفی بقایای گياه عدس شامل ساقه ،کاه و کلش و پوسته غالف

سيتوپالسمی ،ورود پپتيد به درون سلول و آسيب به سنتز ماکرو

آن دارای ارزش غذایی باالیی بوده و برای مصرف دامهای اهلی

مولکولهای درون سلولی میشود .پپتيدهای ضد ميکروبی گياهی،

مناسب است (

به گروههای مختلفی شامل تيونينها ،دیفنسينها ،نوتينها،

 .)Srivastava and Vasishtha 2012با این وجود ،بيماریهای

میشوند ( Cools et

قارچی مختلفی مانند پژمردگی آوندی ،پوسيدگی و سفيدکها

و جانوارن مطرح هستند (

فعاليت سميت سلولی عليه سلولهای سرطانی هستند (

هوینها ،اسنکينها و سيکلوئيدها تقسيمبندی

;Muehlbauer et al. 2006; Yadav et al. 2007

.)al. 2017

بههمراه سایر بيماریهای باکتریایی و ویروسی همواره رشد این

دیفنسينها گروهی از پپتيدهای ضد ميکروبی گياهی هستند .این

گياه را تهدید کرده و توليد محصول آن را کاهش میدهند .یکی از

گروه ،پپتيدهای کاتيونی کوچک با طولی بين  52تا  25اسيد آمينه

راههای ایجاد مقاومت نسبت به این بيماریها ،توليد گياهان

هستند که همه آنها دارای جایگاههای سيستئينی حفاظت شده

تراریخت مقاوم به بيماری است .برای توليد این گياهان ،ابتدا باید

بوده و  3تا  5پل دیسولفيدی را ایجاد میکنند .دیفنسينهای

ژنهای مقاومت را در گياهان شناسایی کرد .پس از شناسایی ،با

گياهی همولوگهای ساختاری و عملکردی پپتيدهای ضد

انتقال این ژنها میتوان گياهان تراریخت مقاوم به بيماری را

ميکروب موجود در حشرات و پستانداران میباشند که نقش آنها

توليد کرد .دیفنسينها گروهی از این ژنهای ایجاد کنندهی

در دفاع ميزبان به خوبی ثابت شدهاست .این پپتيدها بخشی از

مقاومت هستند که عليه طيف وسيعی از پاتوژنها فعاليت دارند .با

سيستم دفاع عمومی گياهان در برابر پاتوژنها بوده و بهعنوان

جداسازی ژنهای دیفنسين از گياه عدس ،عالوه بر استفاده از آن
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پپتيدهای ضد ميکروبی ،پپتيدهایی با جرم مولکولی پایين هستند

میشوند و در زمان حمله پاتوژنها به گياه القاء شده و با از بين
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بيانی توليد کرد و بهعنوان نسل جدیدی از عوامل ضد ميکروبی

بهکار برد.

بهکار برد (.)Parachin et al. 2012; Holaskova et al. 2015

پژوهش حاضر با هدف شناسایی برخی اعضای جدید خانوادهی

طول ژنوم هاپلوئيد عدس در حدود  5ميليارد جفتباز است و

پپتيدهای ضدميکروبی دیفنسين از گياه عدس و بررسی

یک تالش بينالمللی برای توالییابی ژنوم آن در جریان بوده و

خصوصيات آنها صورت گرفته است .در این پژوهش ،با استفاده

منجر به ایجاد توالی سرهم بندی شده اوليه شدهاست .با این حال

از روشهای بيوانفورماتيکی توالی کدکننده کامل اعضا خانواده

این توالی هنوز در شکل اوليه بوده و مستندسازی ژنی و دسترسی

ژنی دیفنسين از کتابخانههای  ESTو توالییابی نسل بعدی گياه

محدودی دارد .آناليزهای اضافی در جریان است تا توالی

عدس جداسازی و تعيين خصوصيت شد .صحت جداسازی

سرهمبندی موجود بهبود پيدا کرده و در آیندهای نزدیک یک ژنوم

بيوانفورماتيکی این ژنها توسط روشهای آزمایشگاهی تأیيد شد.

مرجع از عدس ایجاد شود .گونههایی با ژنوم هستهای بزرگ مانند
عدس ،نخود زراعی و باقال (در بين لگومهای فصل سرد) و گندم،
ذرت و جو (در بين گروههای دیگر) دارای مقدار قابل توجهی از
توالیهای  DNAتکراری (حدود  21تا  01درصد ژنوم کل ژنوم
هستهای) ،تعداد زیادی رتروترانسپوزون و عناصر تکرار شده
هستند .این نواحی تکراری مشکالتی را در سرهم بندی ژنوم
ایجاد میکند ( .)Kumar et al. 2015امروزه با وجود حجم زیاد
اطالعات ژنومی و ترانسکریپتومی در موجودات مختلف و
همچنين دسترسی آسان به ابزارهای بيوانفورماتيکی متعدد،
شناسایی و بررسی ویژگی ژنهای مختلف به سادگی و در
کوتاهترین مدت زمان ممکن قابل انجام است .با استفاده از این
اطالعات و بهرهگيری از ابزارهای بيوانفورماتيکی مختلف میتوان
قبل از اقدام به هر گونه فعاليت آزمایشگاهی به صورت

in silico

ژن یا ژنهای مورد نظر را شناسایی کرد ،ویژگیهای آنها را
بررسی و فعاليتهایی را که این ژنها در آن دخيل هستند را شبيه
سازی کرد .شناساییها ،پيشبينیها و شبيه سازیهای  in silicoبا
احتمال بسيار زیادی نزدیک به واقعيت هستند و معموالً توسط
کارهای آزمایشگاهی تأیيد میشوند (

;Gill and Sanseau 2000

 .)Periwal and Scaria 2014; Bao et al. 2014با توجه به
دسترسی محدود به توالی اوليه ژنوم عدس و همچنين عدم مستند
سازی کامل آن ،برای شناسایی ژنهای جدید در این گياه باید به
سراغ گياهان همخانواده و یا پایگاههای  ESTو توالییابی نسل
بعدی رفت .با استفاده از این پایگاهها میتوان ژنهای مورد نظر را
شناسایی و جداسازی کرد و برای اهداف اصالحی عدس از

مواد و روشها
ابتدا تمام ESTهای گياه عدس (متشکل از  )EST 9239از پایگاه
 NCBIدریافت شد .از ESTهای دریافت شده با استفاده از
نرمافزار  CLC Genomics Workbench 9.0یک پایگاه داده
سفارشی ایجاد شد .سپس تمام توالیهای نوکلئوتيدی مربوط به
ژنهای دیفنسين در گياهان دو لپهای ( 283توالی) از بانک ژن
پایگاه  NCBIدریافت شد .در مرحلهی بعد با استفاده از نرمافزار
 283 ،CLC Genomics Workbench 9.0توالی ژنی دیفنسين
عليه پایگاه داده سفارشی ایجاد شده از  EST 9239گياه عدس
مورد همردیفی قرار گرفت .توالیهای  ESTحاصل از همردیفی
تمام ژنها در نرمافزار  CLC Genomics Workbench 9.0ذخيره
و برای مرحلهی بعدی مورد استفاده قرار گرفت.
با استفاده از نرمافزارهای  CLC Genomics Workbench 9.0و
 Vector NTI 10.3توالیهای  ESTحاصل از مرحلهی قبل سر
همبندی شدند و کانتيگهایی با طول معين ایجاد شدند .سر
همبندی قطعات با پارامترهای شباهت بيشتر از  98درصد و طول
کانتيگ بيشتر از  211جفتباز انجام شد .پيشبينی چارچوب
خوانش باز ( )ORFدر کانتيگهای ایجاد شده با استفاده از
ابزارهای  ORF Finderو  CDDموجود در پایگاه  NCBIو
نرمافزارهای  CLC Genomics Workbench 9.0و

Vector NTI

 10.3صورت گرفت .کانتيگهای دارای چارچوب خوانش باز
کامل که توسط چهار نرمافزار مورد تأیيد قرار گرفتند بهمنظور
تأیيد بيشتر مورد یک همردیفی دیگر قرار گرفتند .در این
ژنتیک نوین /دوره سیزدهم /شماره  /1بهار 1317
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در توليد گياهان تراریخت ،میتوان آن را در سيستمهای مختلف

طریق اصالح نباتات کالسيک یا روشهای نوین بيوتکنولوژی

شناسايی ،جداسازی و بررسی خصوصيات خانواده ژنی ...

رضا میردریکوند و همکاران

همردیفی ،کانتيگها عليه کتابخانههای  RNA-seqگياه عدس

شرکت سازنده انجام شد .بهمنظور حذف آلودگیهای

موجود در  SRAپایگاه  NCBIهمردیف شدند .نتایج حاصل از

ژنومی از آنزیم  DNase Iشرکت

همردیفی هر کانتيگ ،با همان کانتيگ سر همبندی شدند و

استفاده شد .کيفيت و کميت  RNAاستخراج شده با استفاده از ژل

کانتيگهای با صحت باال ایجاد شدند .با استفاده از این روش

آگاروز یک درصد و دستگاه نانودراپ تعيين شد .سنتز رشته

همچنين توالی کدکننده کامل ژن مرجع  Ef1αگياه عدس نيز

اول  cDNAبا استفاده از کيت سنتز  cDNAشرکت

شناسایی و جداسازی شد.

 Fisher Scientificو طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد.

از کانتيگهای با صحت باال ،برای طراحی آغازگرها استفاده شد.

واکنش  PCRبا استفاده از آنزیم  Taqبا برنامه دمایی ،واسرشتگی

Allele

 31ثانيه در دمای  92درجه سانتیگراد ،اتصال  31ثانيه در دمای

 ID 7.0طراحی شدند .آغازگرهای مورد نظر برای تکثير توالی

اتصال مربوط به هر جفت آغازگر (جدول  )1و گسترش  21ثانيه

کدکننده کامل ژنهای خانواده دیفنسين گياه عدس و بخشی از

در  02درجه سانتیگراد طی  32چرخه انجام شد .همچنين

توالی کدکننده کامل ژن مرجع  Ef1αبهعنوان کنترل داخلی

واسرشتگی اوليه پنج دقيقه در  92درجه سانتیگراد و گسترش

طراحی شدند .آغازگرهای طراحی شده پس از طراحی ،توسط

نهایی  11دقيقه در  02درجه سانتیگراد انجام گرفت .پس از

ابزار  Primer BLASTموجود در پایگاه  NCBIبهمنظور تعيين

انجام واکنش ،محصوالت  PCRروی ژل آگاروز یک درصد

اختصاصيت مورد بررسی قرار گرفتند .توالی و خصوصيات

بارگذاری و تأیيد اندازه شدند.

آغازگرهای طراحی شده در جدول  1ارائه شدهاست.

پس از تعيين قاب صحيح خوانش باز در کانتيگها ،با استفاده از

در این تحقيق ،بذور گياه عدس ( )L. culinarisدر گلدانهایی با

نرمافزار  Vector NTI 10.3توالیهای نوکلئوتيدی آنها در

ترکيب شن ،رس و کود حيوانی (با نسبت  )1 :1 :1کشت و به

چارچوب خوانش باز اختصاصی خود به پروتئين ترجمه شد.

مدت سه هفته در شرایط مناسب نگهداری شدند .بعد از گذشت

سپس با استفاده از ابزارهای  CDDموجود در پایگاه ،NCBI

سه هفته ،گياهچهها در نيتروژن مایع قرار گرفته و برای استخراج

 Interproscanو  Pfamدمينهای عملکردی موجود در این

 RNAمورد استفاده قرار گرفتند .استخراج  RNAکل از بافتها،

توالیها مشخص شد (

با استفاده از بافر  RNX-Plusشرکت سيناژن و طبق دستورالعمل

.)al. 2014; Finn et al. 2016

Thermo Fisher Scientific

Marchler-Bauer et al. 2014; Jones et

جدول  -1آغازگرهای مورد استفاده در تحقيق
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دمای اتصال ()°C

اندازه قطعه تکثيری ()bp

توالی (')5'- 3

نام آغازگر

25/3

133

22/9

291

23/3

258

25/3

258

25/3

231

GCAGGTATGGTTAAGATGGTTCC

L-EF-F

TCTCCACACTCTTGATGACTCC
AGAAATCAGTAGGTGTCTTGTC
TATATTATGCGTCTTGTATTGGAG

L-EF-R
L-Def 1-F
L-Def 1-R

CATGGAGAAGAAAACAGTAGC

L-Def 2-F

TTGCGTGTTGGAGAAAGG
TGGATTATGGGGAGGAAAAC
GCATGTCCATTGTTGAACTAAC
CTCGTTCAATTTCTTTGGTTTCC
CTTTCATCAACAATGTGTAGTGC

L-Def 2-R
L-Def 3-F
L-Def 3-R
L-Def 4-F
L-Def 4-R

25/8

252

ATATTTGAGCCATTATGGAGAGG
GAACTAACAAAGACACATACAGC

L-Def 5-F
L-Def 5-R

23/2

222

TGGCTCGTTCAATTCCTATG

L-Def 6-F

ATTAACAATGTGTAGTACAGAAAC

L-Def 6-R
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آغازگرها با استفاده از دو نرمافزار  Vector NTI 10.3و
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مذکور بهعنوان دمينهای اصلی انتخاب شدند .با استفاده از

بهطور جداگانه برای هر پایگاه یادداشت شد .سپس دادهها بر

ابزارهای  Phobius ،SignalPو  CELLOوجود یا عدم وجود

اساس فرمول  RPKMنرمال شده و در نرمافزار  IDEG6و با

سيگنال پپتيد در پروتئينها و همچنين محل تجمع پروتئينها

استفاده از تستهای  Fisher exact test ،Audic and Claverieو

مشخص شد (.)Yu et al. 2014; Nielsen 2017

 Chi-squared 2X2از لحاظ آماری مقایسه شدند.

با استفاده از نرمافزار  CLC Genomics Workbench 9و ابزار
 Phyre2ساختارهای ثانویه و سه بعدی پروتئينها پيشبينی شد.
تعيين پارامترهای پروتئين شامل طول ،بار خالص،

pH

ایزوالکتریک ،فراوانی اسيدهای آمينه با استفاده از ابزارهای
 ProtParamو  Protein Calculator 3.4محاسبه شد .پيوندهای
دی سولفيدی موجود در پروتئينها با استفاده از سرور

DiANNA

در اثر سر همبندی قطعات  ESTحاصل از همردیفی در گياه
عدس ،در مجموع  9کانتيگ با طولهای ،525 ،530 ،221 ،282
 221و  513جفتباز ایجاد شد .کانتيگهای ایجاد شده با
همردیفی عليه کتابخانههای  RNA-seqگياه عدس تعيين صحت

 1.1پيشبينی شد.
بهمنظور تعيين خاصيت ضدميکروبی توالیهای پروتئينی از پایگاه
 CAMPاستفاده شد .توالیهای پروتئينی با استفاده از چهار
الگوریتم ،Random Forest ،Support Vector Machine
 Artificial Neural Networkو  Discriminant Analysisمورد
بررسی قرار گرفتند و خاصيت ميکروبی آنها پيشبينی شد
(.)Waghu et al. 2014
توالیهای جداسازی شده بههمراه خانواده ژنی دیفنسين گونه
وحشی عدس ( )Lens ervoidesو گياه آرابيدوپسيس
( )Arabidopsis thalianaبهعنوان یک گياه مدل مورد تجزیه
تحليل فيلوژنتيکی قرار گرفت .توالیها با استفاده از نرمافزار
 MEGA 6.0همردیف شدند و درخت فيلوژنتيکی با استفاده از
روش  Neighbor-Joiningو آزمون  Bootstrapبا  1111تکرار
ترسيم شد (.)Tamura et al. 2013
در آناليز بيان ابتدا  0کتابخانه از دادههای  RNA-seqگياه عدس
زراعی با شمارههای دسترسی ،SRX2334830 ،SRX2334831
SRX2334826 ،SRX2334827 ،SRX2334828 ،SRX2334829

و  SRX2334825از پایگاه  SRAسایت  NCBIدریافت شد.
کتابخانهها بهترتيب مربوط به ترانسکریپتوم برگ ،ساقه ،گل ،بذر
نابالغ ،ریشه ،غالف بذر و غالف بذر نابالغ بودند .از کتابخانههای
دریافت شده  0پایگاه داده اختصاصی در نرمافزار

نتایج و بحث

CLC

 Genomics Workbench 9.0ایجاد شد .توالیهای جداسازی شده
خانواده ژنی عليه این  0پایگاه داده اختصاصی ایجاد شده مورد

شدند .تجزیه و تحليلهای بيشتر وجود چارچوبهای خوانش
باز با طول  222 ،228 ،222 ،222 ،222و  222جفتباز را در
کانتيگها مشخص کرد .با ترجمه چارچوبهای خوانش باز در
کانتيگهای شناسایی شده گياه عدس پپتيدهایی با طول ،05 ،03
 05 ،02 ،05و  05اسيد آمينه را مشخص کرد .ژنهای دیفنسين
گياهی پپتيدهای اوليهای با اندازه  99تا  90اسيد آمينه را کد
میکنند که پس از حذف سيگنال پپتيد از آنها ،پپتيدهای بالغی با
طول  52تا  25اسيد آمينه ایجاد میشود (.)Nawrot et al. 2014
این مورد صحت اوليه جداسازی دیفنسينها را در سطح ژنی و
پروتئينی تأیيد کرد (جدول  .)2پس از تأیيد اوليه جداسازی،
توالیهای شناسایی شده برای ایجاد اطمينان بيشتر عليه
کتابخانههای  RNA-seqگياه عدس مورد همردیفی قرار گرفتند.
نتایج این همردیفی تغييری در توالیهای اوليه ایجاد نکرد و
تأیيدی بر صحت این توالیها بود .جستجوی دمينهای عملکردی
وجود دمين عملکردی  Knot1از خانواده Gamma-thioninها را
با ميزان اطمينان باال در ساختار تمام پپتيدهای شناسایی شده،
مشخص کرد .دمين  Knot1نوعی تاخوردگی پایدار غنی از
سيتئين از خانواده Gamma-thioninها است که در دیفنسينهای
گياهی و دیفنسينهای بندپایان یافت میشود (

Pelegrini and

 .)Franco 2005وجود این دمين عملکردی در تمام پپتيدهای
جداسازی شده تأیيد دیگری بر صحت جداسازی است.
پ
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دمينهای عملکردی تأیيد شده بهوسيلهی سه ابزار محاساباتی

همردیفی قرار گرفت و تعداد توالیهای حاصل از همردیفی
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جدول  -2خصوصیات خانواده ژنی دیفنسین گیاه عدس
پاسخ به تنش

خارج سلولی

1-20

222

03

Lc-Def 1

پاسخ به تنش

خارج سلولی

1-20

222

05

Lc-Def 2

پاسخ به تنش

خارج سلولی

1-25

222

05

Lc-Def 3

پاسخ به تنش

خارج سلولی

1-28

228

02

Lc-Def 4

پاسخ به تنش

خارج سلولی

1-25

222

05

Lc-Def 5

پاسخ به تنش

خارج سلولی

1-20

222

05

Lc-Def 6

پاسخ به تنش

خارج سلولی

1-20

219

02

Cicer arietinum-Def

پاسخ به تنش

خارج سلولی

1-29

231

09

Medicago truncatula-Def

پاسخ به تنش

خارج سلولی

1-25

228

02

Vigna radiate-Def 1

پاسخ به تنش

خارج سلولی

1-22

238

87

Phaseolus vulgaris-Def D2

نتایج آناليز توالیهای پروتئينی خانواده دیفنسين گياه عدس با

 -1/239تا  1/113را برای اعضای خانواده دیفنسين گياه عدس

استفاده از ابزارهای  Phobius ،SignalPو  ،CELLOوجود

مشخص کرد (جدول  .)3پپتيدهای دیفنسين داری جرم مولکولی

سيگنال پپتيدهایی بهطول  20 ،25و  28اسيد آمينه را در ساختار

بسيار پایينی بوده و این جرم مولکولی پایين باعث تسریع توليد،

این پروتئينها مشخص کرد .همچنين مشخص شد که تمام

انتقال و عملکرد آنها میشود ( .)Sels et al. 2008محدودهی

پروتئينهای این خانواده درخارج از سلول تجمع پيدا کرده و در

ایزوالکتریک محاسبه شده نشاندهندهی خاصيت اسيدی کم و

پاسخ به تنشهای زیستی و غير زیستی نقش دارند (جدول .)2

خاصيت بازی باالی این پپتيدهاست .دیفنسينها بهعلت فراوانی

محل تجمع دیفنسينهای گياهی با نقش دفاعی آنها رابطه

وجود اسيدهای آمينهای مانند سيستئين ،پپتيدهایی با خاصيت

مستقيمی دارد .این ژنها در برگها ،غدهها ،گلها ،غالف بذر و

بازی هستند (

بذرها یافت شده و نقش مهمی در محافظت از بذرهای در حال

 .)2005شاخص ناپایداری محاسبه شده برای این پپتيدها (به جز

جوانهزنی و گياهچههای در حال توسعه بازی میکند .عالوه بر

در مورد دو دیفنسين  3و  9که باالتر از  51هستند) پایينتر از 51

این ،آوندها ،روزنهها و سلولهای روزنه ،سلولهای پارانشيمی و

قرار دارد و نشاندهنده ميزان پایداری و ماندگاری این پپتيدها در

سایر بافتهای سطحی یافت شدهاند (.)Lacerda et al. 2014

محيط است .پایداری باال ،فاکتور مهمی برای اثر ضد ميکروبی این

نتایج تجزیه و تحليل ساختار ثانویه ،وجود مارپيچهای آلفا و

پپتيدها است ( .)Guruprasad et al. 1990شاخص آليفاتيک

رشتههای بتا را در ساختار پروتئينی تمام اعضا خانواده دیفنسينها

محاسبه شده برای پپتيدهای خانواده دیفنسين گياه عدس ،نشان

نشان داد (شکل  .)1نتایج وجود  2تا  2رشته بتا و همچنين  1تا 3

دهنده مقاومت نسبتاً خوب این پروتئينها در برابر حرارت است

مارپيچ آلفا را در ساختار این پروتئينها مشخص کرد .مطالعات

که احتماالً بهعلت نسبت باالی اسيدهای آمينه والين ،لوسين ،و

ساختاری نشان دادهاند که ،دیفنسينهای گياهی و دیفنسينهای

آالنين و همچنين وجود ساختارهای ثانویه و پلهای دی

سایر موجودات در ساختار خود دارای مارپيچ آلفا و صفحات بتا

سولفيدی موجود در این پپتيدهاست .محدودهی شاخص آلفاتيک

بوده که در پایداری و عملکرد این پپتيدها نقش عمدهای بازی

در پروتئينهای مختلف متفاوت بوده و از حدود  11تا بيشتر

میکنند (.)Thomma et al. 2002; Nawrot et al. 2014

 111است.)Ikai 1980( .

نتایج آناليز پارامترهای پروتئينی ،جرم مولکولی حدود  8/1تا 8/5
کيلودالتون pH ،ایزوالکتریک  9تا  ،9/51ضریب ناپایداری 21/89
تا  ،23/53شاخص آليفاتيک  29/80تا  09/12و

121
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موقعيت سيگنال پپتيد ()aa

طول )bp( ORF

طول پپتيد ()aa

پپتيد
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شکل  -1ساختارهای ثانویه پيشبينی شده در خانواده دیفنسين گياه عدس
جدول  -3خصوصيات فيزیک و شيميایی خانواده ژنی دیفنسين گياه عدس
GRAVY

شاخص آليفاتيک

شاخص ناپایداری

 pHایزوالکتریک

جرم مولکولی

پپتيد

-1/293

02/12

25/12

9

8192/52

Lc- Def 1

-1/115

99/89

21/89

0/23

8511/05

Lc- Def 2

-1/302

90/3

23/53

9/51

8211/0

Lc- Def 3

-1/091

29/80

35/03

8/22

8290/23

Lc- Def 4

-1/383

09/12

28/95

9/32

8220/80

Lc- Def 5

-1/022

93/25

59/32

9/15

8281/02

Lc- Def 6

-1/199

92

23/99

8/1

8101/22

Cicer arietinum-Def

-1/222

91/28

33/29

9/13

9189/02

Medicago truncatula-Def

-1/281

29/03

31/59

9/99

8059/12

Vigna radiate-Def 1

1/115

28/02

51/82

9/30

8082/20

Phaseolus vulgaris-Def D2

ميزان  GRAVYمحاسبه شده برای پپتيدهای این خانواده منفی

مهمترین مکانيسم ضد ميکروبی این پپتيدها بر همکنش با

است که نشان دهنده آبگریزی نسبتاً خوب این پپتيدها است .در

غشاهای سلولی پاتوژنها است (.)Aerts et al. 2008

صورتی که مقادیر  GRAVYمنفی یا نزدیک به صفر باشند نشان

نتایج مقایسه فراوانی اسيدهای آمينه تشکيل دهنده پپتيدهای

پپتيد مورد نظر است ( Kyte and Doolittle

خانواده دیفنسين گياه عدس نشان داد که اسيدهای آمينه آالنين،

 )1982و همچنين نشان میدهد که این پپتيدها قابليت تقابل با

آرژنين ،سيستئين ،گالیسين ،گلوتاميک اسيد ،لوسين ،الیزین ،فنيل

مولکولهای قطبی آب و برهمکنش با مولکولهای غير قطبی

آالنين ،سرین ،ترهئونين و والين بيشترین و اسيدهای آمينه

تشکيل دهنده غشاهای سلولی را دارا هستند .این بهخصوص در

آسپاراژین ،آسپارتيک اسيد ،گلوتامين ،ایزولوسين ،پرولين،

مورد پپتيدهای ضد ميکروبی ضروری است ،زیرا یکی از

تریپتوفان و تایروزین کمترین فراوانی را بين پپتيدهای این خانواده

دهنده غير قطبی بودن

داشتند (شکل  .)2دیفنسينها ،پپتيدهایی غنی از سيستئين هستند.
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 Vector Machineبا ميزان احتمال بيشتر از  ،1/039با استفاده از
الگوریتم  Random Forestبا ميزان احتمال بيشتر از  ،1/013با
استفاده از الگوریتم  Artificial Neural Networkبا تأیيد کامل و
با استفاده از الگوریتم  Discriminant Analysisبا ميزان احتمال
دیفنسين گياه عدس پيشبينی شد (جدول .)5
شکل  -2فراوانی اسيدهای آمينه موجود در ساختار پپتيدهای خانواده دیفنسين
گياه عدس

جدول  -5پيشبينی خاصيت ضد ميکروبی خانواده دیفنسين گياه عدس
DA

ANN

RF

1/223



1/013

1/021

1/088



1/9992

1/039

1



1/953

1/908

Lc- Def 3

1/815



1/8212

1/820

Lc- Def 4

1/998
1/982
1/999

شکل  -3اسيدهای آمينه سيستئين محافظت شده و پلهای دی سولفيدی
تشکيل شده بين آنها در ساختار دیفنسينهای گياه

1/952
1/319
1/995

SVM

پپتيد
Lc- Def 1
Lc- Def 2



1/8332

1/982

Lc- Def 5



1/009

1/930

Lc- Def 6




1/2292

1/893

Cicer arietinum-Def

1/915

1/823

Medicago truncatula-Def

×

1/339

1/029

Vigna radiate-Def 1

1/091

1/925

Phaseolus vulgaris-Def D2



 ANN ،RF ،SVMو  DAالگوریتمهای مختلف پيشبينی هستند.

بهعلت تشکيل پلهای دی سولفيد فراوان در ساختار دیفنسينها

احتماالت ≥  1/2به معنی تأیيد خاصيت ضد ميکروبی هستند.

که در عملکرد آنها نقش حياتی دارد ،فراوانی باالی اسيد آمينه

 به معنی تأیيد خاصيت ضد ميکروبی است.

سيستئين در ساختار آنها ضروری است

( Hogg 2003; Cools et

 .)al. 2017فراوانی باالی اسيدهای آمينه والين ،لوسين ،و آالنين
در خانواده دیفنسين عدس بهعلت باال بودن شاخص آليفاتيک این
پپتيدها و نشان دهنده مقاومت نسبتاً خوب این پروتئينها در برابر
حرارت است (.)Ikai 1980
پپتيدهای بالغ دیفنسين در ساختار خود دارای  8اسيد آمينه
سيستئين محافظت شده هستند (

Van der Weerden and

 .)Anderson 2013; Vriens et al. 2014اسيدهای آمينه سيستئين
محافظت شده با تشکيل  5پل دی سولفيدی (شکل  ،)3ساختار
ویژهای را به پپتيد داده که باعث پایداری آن شده و در برهمکنش
پپتيد با غشا سلولی پاتوژنها نقش حياتی بازی میکند

( Aerts et

.)Vriens et al. 2014; al. 2008
نتایج پيشبينی خاصيت ضد ميکروبی خانواده دیفنسين گياه
عدس با استفاده از سایت  ،CAMPخاصيت ضد ميکروبی را در
تمام پپتيدهای خانواده دیفنسين مشخص کرد .پس از حذف
سيگنال پپتيد از دیفنسينها ،با استفاده از الگوریتم
121
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بيشتر از  1/223خاصيت ضدميکروبی تمام پپتيدهای خانواده
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رضا میردریکوند و همکاران

دیفنسين گياه عدس در دو گروه کلی تقسيمبندی میشوند.

تکثير استفاده شد .نتایج  PCRبا ایجاد باندهای اختصاصی در

ژنهای دیفنسين  2 ،5 ،3و  9عدس در گروه شماره  1و

محدودهی مورد نظر ،صحت جداسازی بيوانفورماتيکی را ثابت

دیفنسينهای  1و  2در گروه شماره  2تقسيمبندی میشوند (شکل

کرد (شکل  .)0تاکنون توالی کد کننده دیفنسينهای مختلفی از

 .)5خانواده دیفنسينهای گياه آرابيدوپسيس از  12عضو تشکيل

گياهان جداسازی و بررسی شدهاند .توالی کد کننده با طول کوتاه،

شده است که در سه گروه مختلف تقسيمبندی میشوند .در

جرم مولکولی پایين ،وجود جایگاههای سيستئين محافظت شده،

درخت فيلوژنتيکی ،دیفنسينهای گياه عدس و گونهی وحشی

وجود پلهای دی سولفيدی محافظت شده ،وجود سيگنال پپتيد

عدس در گروههای  1و  2گياه آرابيدوپسيس تقسيمبندی میشوند

ترشحی ،خاصيت ضدميکروبی و وجود دمين عملکردی

و هيچ عضوی در گروه  3گياه آرابيدوپسيس ندارند (شکل .)5

از خانواده  Gamma-thioninها از ویژگیهای مشترک

آناليز بيان ژنهای خانواده دیفنسين گياه عدس در بافتهای برگ،

دیفنسينهای گياهی است ( .)Cools et al. 2017تمامی

ساقه ،گل ،بذر نابالغ ،ریشه ،غالف بذر و غالف بذر نابالغ ،نشان

ویژگیهای یاد شده در مطالعهی حاضر بررسی و در دیفنسينهای

داد که اعضای این خانواده ژنی دارای بيان متفاوتی در بافتهای

جداسازی شده از گياه عدس مشاهده شد که خود تأیيدی بر

مختلف هستند .سه آزمون آماری

Fisher ،Audic and Claverie

Knot1

صحت جداسازی این ژنها است.

 exact testو  Chi-squared 2X2تفاوت معنیداری را در بيان

بهعلت نقشهای دفاعی دیفنسينها در مقابل عوامل بيماریزا ،این

ژنهای خانواده دیفنسين گياه عدس بين بافتهای مختلف نشان

پپتيدها پس از توليد و ایجاد ساختارهای ثانویه به خارج از سلول

داد (شکل  2و  .)9دیفنسين  1بيشترین ميزان بيان را در بافت

ترشح میشوند تا در خطوط دفاعی اوليه سلول به مبارزه با

ریشه داشت و در سایر بافتهای مورد مطالعه بيان قابل توجهی

پاتوژنهای باکتریایی ،قارچی و ویروسی بپردازند .وجود سيگنال

نداشت .از طرف دیگر ،دیفنسين  2بيان بسيار باالیی در غالف

پپتيد ترشحی که دیفنسينها را به خارج از سلول و محل مبارزه

بذر نابالغ نشان داد و در سایر بافتهای برگ ،ساقه ،گل ،بذر

هدایت کند ،در ساختار آنها ضروری بوده و وجود این نوع

نابالغ ،ریشه و غالف بذر نيز بيان قابل توجهی داشت .دیفنسين 3

سيگنال پپتيد ترشحی در دیفنسينها در مطالعهی حاضر و سایر

بيشترین بيان را در بذر نابالغ و غالف بذر داشت ،در ریشه نيز

مطالعات مشخص شده است (.)Sagaram et al. 2012

مقداری بيان داشت و در سایر بافتها بيان قابل توجهی نداشت.
دیفنسين  5بيان باالیی را در در غالف بذر نابالغ داشت ،همچنين
در گل و ساقه نيز مقداری بيان داشت و در سایر بافتها بيان قابل
توجهی نشان نداد .دیفنسين  2بيان قابل توجهی را در ریشه،
غالف بذر و غالف بذر نابالغ نشان داد ولی در سایر بافتها
بافتها بيان قابل توجهی نداشت .در نهایت ،دیفنسين  9بيان
باالیی در بافت ریشه و غالف بذر نابالغ نشان داد ،در بافتهای
برگ ،ساقه و گل نيز مقداری بيان داشت و بيان قابل توجهی را در
بذر نابالغ و غالف بذر نشان نداد.
با توجه به نتایج بهدست آمده از آناليزهای بيوانفورماتيکی ،صحت
توالیهای جداسازی شده خانوادهی ژنی دیفنسين گياه عدس
تأیيد شد .در مرحلهی بعد ،برای تأیيد آزمایشگاهی آناليزهای

شکل  -2نمودار حرارتی مقایسه ميزان بيان ژنهای خانواده دیفنسين گياه
عدس بين بافتهای مختلف

بيوانفورماتيکی ،از واکنش  PCRبا استفاده از آغازگرهای
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نتایج تجزیه و تحليل فيلوژنتيکی نشان داد که خانواده ژنی

اختصاصی (جدول  )1خانوادهی ژنی دیفنسين گياه عدس برای

شناسايی ،جداسازی و بررسی خصوصيات خانواده ژنی ...

رضا میردریکوند و همکاران

شکل  -0تصویر الکتروفورزی محصوالت  -1 .PCRنشانگر مولکولی  -2 ،100 bpواکنش کنترل منفی -3 ،دیفنسين  -5 ،1دیفنسين  -2 ،2دیفنسين  -9 ،3دیفنسين ،5
 -0دیفنسين  -8 ،2دیفنسين  9و  -9ژن مرجع .Ef1α

دیفنسينها برای پایداری و عملکرد مناسب در شرایط مختلف،

بيشترین قابليت با پاتوژنهای هدف برهمکنش داشته باشد

نيازمند ایجاد پيچ و تابهای ویژه در ساختار خود هستند.

( .)Valente et al. 2013; Cools et al. 2017وجود مارپيچهای

مارپيچهای آلفا ،رشتههای بتا و همچنين پلهای دی سولفيدی

آلفا ،رشتههای بتا و پلهای دی سولفيد در دیفنسينهای

انواعی از این تغييرات ساختاری هستند که در ساختار دیفنسينها

جداسازی شده در این مطالعه مشخص شد ،که خود تأیيد دیگری

ایجاد میشوند تا پپتيد بتواند در محل تجمع خود پایدار مانده و با

بر صحت جداسازی و روش مورد استفاده در مطالعه بود .یکی از

121
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شکل  -9بررسی بيان ژنهای خانواده دیفنسين گياه عدس در بافتهای مختلف
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برای مقابله با پاتوژنها بهکار میبرند ،برهمکنش با غشاهای

میکنند ( .)Silverstein et al. 2005دیفنسينها طی رشد و نمو

سلولی است .برای انجام این برهمکنش عالوه بر ساختارهای

طبيعی گياه بيان میشوند .بررسی بيان دیفنسينهای جداسازی

خاص ،دیفنسينها نيازمند ویژگیهای دیگری نيز هستند که از آن

شده از گياه عدس نشان داد که دیفنسينهای  2 ،2 ،1و 9

جمله میتوان به خاصيت هيدروفوبيک اشاره کرد .دیفنسينها

بيشترین ميزان بيان را در ریشه داشتند (شکل  2و  .)9بافتهای

برای برهمکنش با غشاهای سلولی که عمدتاً از اسيدهای چرب به

ریشه به علت قرار گرفتن در خاک که محل تجمع انواع مختلفی

صورت دو الیه تشکيل شدهاند و به شدن خاصيت آبگریزی دارند

از پاتوژنهاست ،نياز به محافظت باالیی دارند .یکی از این

باید خاصيت آبگریزی خود را افزایش دهند که این مورد را به

سيستمهای محافظتی پپتيدهای دیفنسين هستند که با ميزان توليد

وسيلهی افزایش ميزان اسيدهای آمينه آبگریز مانند سيستئين و

باال در بافتهای ریشه ،بهعنوان یکی از خطوط دفاعی در مقابل

آالنين در ساختار خود انجام میدهند .ميزان اسيدهای آمينه آبگریز

حمالت احتمالی پاتوژنها عمل میکنند .بررسی بيان دیفنسينهای

موجود در ساختار دیفنسينهای جداسازی شده در این مطالعه و

جداسازی شده از گياه عدس همچنين نشان داد که ،در برگ تنها

همچنين مقادیر منفی  GRAVYمحاسبه شده برای آنها تأیيد

دیفنسين  2بيان شده و فعال است و بقيهی اعضاء این خانواده

;Gasteiger et al. 2005

بيان ناچيزی دارند .در ساقه ،گل و غالف بذر نابالغ ،الگویی مشابه

مهمی بر صحت جداسازی است (
.)Sagaram et al. 2012

اما با ميزانی متفاوت از فعاليت دیفنسينها مشاهده شد بهطوری

خاصيت ضد ميکروبی دیفنسينها و سایر پپتيدهای ضد ميکروبی،

که در ساقه و گل دیفنسينهای  5 ،2و  9تا حدودی بيان داشته

بهعلت داشتن پارامترهایی مانند آبگریزی ،وجود ساختارهای

ولی در غالف بذر نابالغ این دیفنسينها بيان باالیی نشان دادند

;Zasloff 2002

(شکل  2و  .)9در بذور نابالغ و غالف بذر ،روند مشابهی از بيان

 .)Cools et al. 2017بر اساس این پارامترها ،ابزاری در پایگاه

دیفنسينها مشاهده شد بهطوری که ،دیفنسينهای  3 ،2و  2در

 CAMPایجاد شدهاست که با استفاده از الگوریتمهای محاسباتی

این دو اندام بيان داشته و فعال بودند .بيشتر دیفنسينهای گياهی

مختلف ،خاصيت ضد ميکروبی را در پروتئينهای مختلف

که تاکنون مشخص شدهاند ،از بذور گياهی جداسازی ،شناسایی و

پيشبينی میکند .الگوریتمهای ابزار موجود در پایگاه ،CAMP

بررسی شدهاند (.)Stotz et al. 2009; Cools et al. 2017

تنها در صورتی یک پپتيد یا پروتئين را بهعنوان پپتيد ضد

محتویات بذر و از جمله جنينهای گياهی در مرحلهی جوانهزنی

ميکروبی پيشبينی میکنند که یک یا چند پارامتر مشترک ضد

و پس از اینکه پوسته بذر شکافته شد ،محافظ اوليه خود را از

ميکروبی را داشته باشد ( .)Waghu et al. 2014بررسی

دست داده و در معرض خاک و ميکروارگانيسمهای موجود در آن

دیفنسينهای جداسازی شده در این مطالعه در پایگاه  CAMPبا

قرار میگيرند .در این مرحله ،ميزان بيان دیفنسينها ( 31درصد

ميزان احتمال باالیی و توسط  5الگوریتم پيشبينی ،خاصيت ضد

پروتئين کل) افزایش یافته تا جنين را در مقابل پاتوژنهای موجود

ميکروبی این ژنها را مشخص کرد و تأیيد نهایی بر صحت

در خاک محافظت کند .در اندامهایی مثل ميوه و غالف بذر که

جداسازی این ژنها بود.

وظيفهی محافظت از حياتیترین بخش گياه یعنی بذور را بهعهده

بررسی بيان دیفنسينهای جداسازی شده از گياه عدس ،الگوی

دارند ،ميزان بيان عوامل ضد ميکروبی و از جمله دیفنسينها

بيان متفاوتی را برای تمام این ژنها بين بافتهای مختلف نشان

افزایش پيدا میکند تا سدی در مقابل حملهی پاتوژنها به این

داد (شکل  2و  .)9دیفنسينها بافتها و اندامهایی مانند برگ،

بخشهای حساس ایجاد کنند (

بذر ،غالف بذر ،غده ،ميوه ،ریشه و بخشهای مختلف گل بيان

.)2009; de Oliveira Carvalho and Gomes 2009

میشوند ( Lay and Anderson 2005; Wong et al. 2007; Cools

بخش عمدهای از بيان دیفنسينهای گياهی در اندامهای مختلف،

 .)et al. 2017در گياه آرابيدوپسيس ،هر اندامی حداقل یک

در سلولهای سطحی این اندامها صورت میگيرد که با توجه به

خاص ،بار مثبت باال و غيره صورت میگيرد (

Terras et al. 1995; Stotz et al.
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مهمترین و عمومیترین مکانيسمهایی که پپتيدهای ضدميکروبی

دیفنسين را بيان کرده و برخی اندامها ،دو یا چند دیفنسين را بيان

شناسايی ،جداسازی و بررسی خصوصيات خانواده ژنی ...

رضا میردریکوند و همکاران

است .این نقش دیفنسينها ،همچنين با القاپذیری بيان آنها با

ميکروبی و الگوی بيان ژن آنها بررسی شد .در نهایت با استفاده

محرکهای پاتوژنی مشخص شده است بهطوری که ،بيان برخی

از فرآیند  PCRو آغازگرهای اختصاصی قطعات کدکنندهی هر

از دیفنسينها در آلودگیهای پاتوژنی در گياهان نخود ،توتون،

کدام از ژنهای مورد نظر تکثير شد.

آرابيدوپسيس و صنوبر بهميزان زیادی افزایش یافته است

در این پژوهش توالی کدکننده ژنهای خانواده دیفنسين با استفاده

( Thomma et al. 2002; Lay and Anderson 2005; de Oliveira

از روشهای بيوانفورماتيکی در گونه زراعی گياه عدس شناسایی،

.)Carvalho and Gomes 2009

جداسازی و تعيين خصوصيت شدند .تکثير و توليد باندهایی در

در سالهای اخير ،توجه به پپتيدهای ضد ميکروبی به دو دليل

محدوده شناسایی شده با استفاده از واکنش  PCRبرای اعضای

عمده نياز به روشهای جدید در محافظت گياهان و تقاضا برای

خانواده ژنی دیفنسين گياه عدس ،صحت جداسازی و همچنين

عوامل ضد ميکروبی جدید در پزشکی بهطور معنی داری افزایش

روش بيوانفورماتيکی به کار رفته برای شناسایی را تأیيد کرد .در

پيدا کرده است .پپتيدهای ضد ميکروبی طبيعی و مصنوعی به

مجموع نتایج این تحقيق نشان داد که ،ژنهای خانواده دیفنسين

عنوان نامزدهای احتمالی میتوانند تقاضای کشاورزی و پزشکی را

گياه عدس همانند سایر دیفنسينهای گياهی ،هم در سطح ژنی و

برای ترکيبات ضد ميکروبی جدید از طریق روشهای مختلف

هم پروتئينی ویژگیهای ساختاری و عملکردی مشابهی دارند.

Lico et al. 2012; Flavia Cancado

نتایج همچنين نشان داد که دیفنسينهای گياه عدس در اندامهایی

 .)Viana et al. 2013; Holaskova et al. 2015اولين قدم در این

که تماس بيشتری با پاتوژنها دارند (مانند خاک) و همچنين در

راه ،شناسایی ،جداسازی و بررسی این ترکيبات ضد ميکروبی از

اندامهای حياتی (مانند بذر) بيشتر توليد شده و فعاليت باالتری

منابع مختلف گياهی است و تا به حال بيش از  2111پپتيد ضد

دارند .دیفنسينها ،دارای نقش کليدی و مهمی در محافظت از

ميکروبی طبيعی شناسایی شدهاست و همچنين هزاران مورد از

گياهان در مقابل پاتوژنها بوده و دارای نقشهای احتمالی در

مشتقات آنها مهندسی شده و بهطور مصنوعی سنتز شدهاست

سایر فرآیندهای گياهی هستند .با شناسایی ژنهای دیفنسين و

( .)Laverty et al. 2011با این وجود هنوز پپتيدهای مختلفی در

سایر پپتيدهای ضد ميکروبی و انتقال آنها به گياهان زراعی،

گياهان و دیگر موجودات ناشناخته ماندهاند .امروزه با استفاده از

میتوان گياهان تراریخت مقاوم نسبت به پاتوژنهای مختلف

پایگاههای داده  ESTو دادههای حاصل از توالییابی نسل بعدی و

توليد کرد .از طرف دیگر ،با بيان و خالصسازی این پپتيدها در

همچنين کاربرد ابزارهای بيوانفورماتيکی میتوان در مدت زمان

سيستمهای مختلف بيانی یوکاریوتی و پروکاریوتی ،میتوان از

بسيار کم و با کمترین ميزان فعاليت آزمایشگاهی توالی ژنهای

آنها در پزشکی و دامپزشکی به عنوان عوامل ضد ميکروبی جدید

بيوسنتزی مورد نظر را شناسایی و جداسازی و برای اهداف

در مقابله با پاتوژنهای انسانی و دامی استفاده کرد.

بيوتکنولوژی پاسخ دهند (

مختلفی دستورزی کرد (

Dardel and Kepes 2007; Pevsner

.)2015

سپاسگزاری

در این پژوهش برای اولين بار ،با استفاده از ابزارهای

مقاله حاضر بخشی از نتایج طرح پژوهشی است که بودجه آن از

بيوانفورماتيکی ،توالی کدکنندهی  9ژن از خانوادهی دیفنسين گياه

طرف دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد تامين شدهاست که

عدس پيشبينی و شناسایی شد .سپس ،خصوصيات ژنهای

بدین ترتيب قدردانی میشود.

جداسازی شده مانند طول توالی کدکننده ،طول توالی پپتيد ،محل
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