 گلمحمد اشرفی کلته و همکاران/ ...  تفسیر و بررسی بیان ژنهای،تجزيه گسترده ژنوم

Journal of Plant Production

Print ISSN: 2322-2050
Online ISSN: 2322-2778

Genome-wide analysis, annotation and expression profile
analysis of VDAC genes in Rosa chinensis
Gol Mohammad Ashrafi Kalteh1 | Mostafa Khoshhal Sarmast*2 | Jinyi Liu3
1. M.Sc. Student, Dept. of Horticultural Science and Landscape, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural
Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran. E-mail: mohammadashrafi137@yahoo.com
2. Corresponding Author, Associate Prof., Dept. of Horticultural Science and Landscape, Faculty of Plant Production, Gorgan
University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran. E-mail: khoshhal.sarmast@gmail.com
3. Assistant Prof., Dept. of Horticultural Science, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu 210095, China.
E-mail: jlyl@njau.edu.cn

Article Info
Article type:
Full Length Research Paper

Article history:
Received: 02.13.2021
Revised: 04.14.2021
Accepted: 05.03.2021

Keywords:
Bioinformatics,
BLAST,
cDNA,
PENTER,
PlantCare,
RNA seq

ABSTRACT
Background and Objectives: Rosa chinensis is an everflowering diploid
plant originated from China. The diploid level of the cell in these plant
facilities its breeding program. The objectives of the present work were to
analyse the phylogenetic relationship, promoter analysis, prediction
of protein interaction and structure. Moreover RNA seq analysis of 7
R. chinensis VDAC genes has also been conducted.
Material and Methods: VDAC homologues were detected from
https://lipm-browsers.toulouse.inra.fr/pub/RchiOBHm-V2/ via BLAST
search program. Two pair of primers was design to isolate RcVDAC1 and 2
from R. chinensis cDNA. The PCR amplified segments inserted into
PENTER vector and cloned in E-Coli cell and subsequently sequenced.
1500 pb of upstream of seven RcVDAC genes were isolated from
lipm-browsers for analyzing by PlantCare software. Phylogenetic tree was
laied out by OMEGA 7.0 and all the inputs collected from NCBI and Tair
websites. RcVDACs protein interaction predicted via STRING website.
RcVDACs proteins structure prediction laied out via Pymole software
and R. chinensis transcriptome analysed through RNAseq data by
Mev. software.
Results: Isolation and sequencing results of RcVDAC1-2 indicated that
their sequence is as exact as Rosa data bank information. The separation of
the RcVDACs in different cluster by phylogenetic tree suggests the
formation of highly divergent paralogues in RcVDACs. Research results
gained by PlantCare showed different light, PGR and stress responsive
cis-regulatory element in different RcVDACs promoter region. The
presence of high amount of transcription factor binding site related to
MYB and MYC TF as well as having regions responsive to phytohormones
such as jasmonic acid, abscisic acids, auxin, gibberellic acid and also
drought and cold stress likely suggesting the regulatory role of RcVAC
genes under abiotic stress. In fact the results gained by RNAseq data
confirmed the regulatory role that RcVDAC2 and 5 may play during biotic
and abiotic stress condition.
Conclusion: Generally, the analysis of transcriptome by RNAseq,
promoter analysis, prediction of 7 of RcVDAC proteins, and their
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interacting protein and phylogenetic study shed light on the presence of
different RcVDAC orthologes and indicates this difference on protein
structure; govern their different biological function in different
developmental stage and different stress condition.
Cite this article: Ashrafi Kalteh, Gol Mohammad, Khoshhal Sarmast, Mostafa, Liu, Jinyi. 2022.
Genome-wide analysis, annotation and expression profile analysis of VDAC genes in
Rosa chinensis. Journal of Plant Production, 29 (1), 111-132.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :گل رز چینی با نام علمی  Rosa chinensisجزو گیاهان همیشه گلدار،

مقاله کامل علمی -پژوهشی

دیپلوئید و بومی چین است .دیپلوئید بودن این گونه گیاهی انجام کارهاي بهنژادي روي این
گیاه را تسهیل نموده است .هدف این پژوهش ارزیابی فیلوژنی ،تجزیه راهانداز ،پیشبینی
ساختار پروتئین ،پیشبینی پروتئینهاي برهمکنشدهنده و تجزیه و تحلیل داده RNAseq

تاریخ دریافت1399/11/25 :

در  7ژن  VDACدر گل رز چینی است.

تاریخ پذیرش1400/02/13 :

مواد و روشها :در این مطالعه ابتدا با استفاده از جستجوي  ،BLASTهمولوگهاي ژن

تاریخ ویرایش1400/01/25 :

 VDACاز پایگاه داده مربوط به گل رز چینی دریافت شد و یک جفت آغازگر اختصاصی براي
واژههای کلیدی:
آنالیز ،RNAseq
بیوانفورماتیک،
،BLAST
،cDNA
،PENTER
PlantCARE

آن طراحی گردید .قطعه تکثیر شده از روي  cDNAبه کمک واکنش زنجیرهاي پلیمراز با
استفاده از حامل همسانهسازي  ،PENTERجداسازي و در باکتري  E-Coliتکثیر و سپس
توالییابی شد .از همان پایگاه داده 1500 ،جفت باز از راهانداز  7ژن  VDACگل رز چینی براي
تجزیه جدا شد و شناسایی نواحی اتصال عوامل رونویسی با استفاده از تارنماي PlantCARE

انجام شد .تجزیه درخت فیلوژنی به وسیله نرمافزار  OMEGA7انجام شد و دادههاي اولیه از
 NCBIو  Tairحاصل شدند .برهمکنش پروتئینها به کمک پایگاه داده  STRINGانجام شد.
پیشبینی ساختار سوم پروتئین با استفاده از نرمافزار  Pymolو آنالیز  RNA seqبا استفاده از
 Mevانجام شد.
یافتهها :نتایج جداسازي و توالییابی ناحیه کدکننده دو ژن  VDAC1و  VDAC2نشان از
شباهت  100درصدي ژن هاي جدا شده و تطابق آن با پایگاه داده گل رز چینی دارد .بررسیهاي
صورت گرفته روي  7ژن  VDACدر گل رز چینی با دیگر ژنهاي  VDACموجود در
گونههاي تکلپه و دولپه با وجود تأیید محافظت شده بودن این ژن در گل رز چینی و دیگر
گونهها ،نشان از تغییرات در توالی ژن دارد که باعث خوشهبندي ژنهاي گل رز چینی حتی در
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تیرههاي دیگر شد .تجزیه راهانداز  7ژن  VDACنشان داد که نواحی  Cis-elementمتفاوتی
مانند عناصر پاسخدهنده به نور ،هورمونها و تنشهاي غیرزیستی بر روي راهانداز این ژنها
وجود دارد .حضور نواحی زیاد مربوط به محل اتصال عوامل رونویسی  MYBو  MYCو
همچنین نواحی پاسخدهنده به هورمون هایی مانند اسید جاسمونیک ،اسید آبسزیک ،اکسین و
جیبرلین و حتی سرما و خشکی تاکید بر نقش این ژن در تنشهاي غیرزیستی دارد .این موضوع
بهوسیله تجزیه ترانسکریپتوم در شرایط تنش غیرزیستی و حتی زیستی در رابطه با ژنهاي
 RcVDA2و  RcVDAC5قابل تأیید است.
نتیجهگیری :در مجموع تجزیه دادههاي ترانسکریپتوم ،آنالیز راه انداز ،پیشبینی ساختار
 7پروتئین  RcVDACو بررسی روابط فیلوژنتیک ،شواهد آشکاري در رابطه با وجود
اورتولوگهاي مختلف  RcVDACدر گل رز چینی با تفاوت در ساختار سهبعدي پروتئین و
تفاوت در میزان بیان و نقش زیستی در تنشهاي مختلف محیطی دارد.
استناد :اشرفی کلته ،گل محمد ،خوشحال سرمست ،مصطفی ،لیو ،جینیی ( .)1401تجزیه گسترده ژنوم ،تفسیر و بررسیی بییاژ ژژهیا
 VDACدر گل رز چینی .نشریه پژوهشها تولید گیاهی.111-132 ،)1( 29 ،
DOI: 10.22069/JOPP.2021.18859.2782

© نویسندگاژ.
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مقدمه
ارزش جهانی گل و گیاهان زینتی به خصوص در

کیفیت در رز به کمک الینهاي رز هاپلوئید مشتق

رابطه با گلهاي بریدنی ،بالغ بر  14میلیارد دالر تا

شده از رقم  Old Blushگل رز چینی که در قرن

سال  2025برآورد میشود .با توجه به اهمیت

 18از چین به اروپا و آمریکاي شمالی منتقل شده بود،

صفتهاي جدید در صنعت گل و گیاهان زینتی،

منتشر شده است .با این پیشرفت و به کمک روشهاي

تالشهاي زیادي براي استفاده از مهندسی ژنتیک در

ژنومیک ،قادر خواهیم بود تا تنظیمکنندههاي صفات مهم

گیاهان زینتی آغاز شده است .درحال حاضر تنها

گیاهان زینتی شامل گلدهی دائمی ،نمو گل،

میخک و رز به عنوان گیاه زینتی تراریخته در بازار

خودناسازگاري و تراکم خار را شناسایی نماییم (.)21

بهصورت تجاري وجود دارند .نظر به اینکه گل رز

کانالهاي آنیونی وابسته به اختالف پتانسیل

اپیژنتیک خواهد نمود .به تازگی توالی ژنومی با

1

مهمترین گل بریدنی صادراتی دنیا است و نظر به

الکتریکی

اهمیت تولید گیاهان مقاوم به تنشهاي زیستی و

پرتعدادترین کانالهاي پروتئینی در دیواره خارجی

غیرزیستی ،درک درستِ کارکرد ژنهاي کلیدي در

میتوکندري بسیاري از موجودات میباشد ( .)20نقش

این گیاه در پیشبرد بهنژادي این گل بسیار داراي

این پروتئین در برخی از فرایندهاي سلولی مانند مرگ

اهمیت است.

( )VDACsیکی از مهمترین و

سلولی ،تنظیم انتقال متابولیتها و انتقال  ATPبه

گل رز ملکه گلهاست و از لحاظ تاریخی نقوش

درون سیتوپالسم تا حدي آشکار گردیده است ولی

مربوط به گل رز روي اشیاي تاریخی در قاره

نقش این ژن در گل رز تاکنون مورد مطالعه قرار

آسیا کشف شده است ( .)27گل رز متعلق به جنس

نگرفته است .به همین دلیل در این مطالعه برهمکنش

 Rosaو تیره  Rosaceaeمیباشد که بیش از 150

پروتئینهاي  VDACبا دیگر پروتئینهاي موجود در

گونه با سطوح مختلف پلوئیدي را شامل میشود که

سیتوزول و بررسی عناصر تنظیمی باالدست این ژن،

سطح پلوئیدي از  2تا  10را در خود دارند ( .)20گل

ما را قادر میسازد تا اطالعات جدیدي از کارکرد این

رز  30درصد از بازار جهانی گل را به خود اختصاص

ژن در گل رز چینی را آشکار نماییم که میتواند به

داده است ( .)19گلهاي رز جدید تتراپلوئید میباشند.

مهندسی بهینه این ژن در حفظ انرژي سلول به ویژه

صفاتی که در گل رز مورد گزینش قرار میگیرند در

در شرایط تنش کمک نماید .پیشبینی ساختار پروتئین

دیگر محصوالت مورد گزینش نبودهاند .به عنوان مثال

و تجزیه تمامی ژنهاي  VDACموجود در گل رز

تمرکز ویژهاي در رابطه با گزینش گل رز زیبا طی

چینی به کمک تجزیه دادههاي  ،RNA seqجزئیات

 250سال گذشته به همراه قدرت و مقاومت به

بیشتري از پاسخ این ژن در شرایط رشدي و نموي

تنشهاي زیستی یا غیر زیستی مد نظربوده است .در

متفاوت را آشکار خواهد نمود .شاید اولین گام براي

میان ویژگیهاي زینتی رنگ و ساختار گل ،عطر و

درک بهتر ژنها و پروتئینهاي یک گیاه جداسازي آن

خار روي ساقه و برگ از جمله اهداف بهنژادگران رز

ژن از ژنوم گیاه بهصورت مجزا باشد ( .)24نظر

بوده است .در دسترس بودن یک توالی پایه ژنومی با

به انجام نشدن این مهم ،در این مطالعه سعی شده

کیفیت ،کمک بزرگی به تسریع آشکار نمودن اساس

است که دو ژن  VDAC1و  VDAC2به عنوان نمونه

ژنتیکی و درک فرآیندهاي نموي و تکاملی این گل
بهوسیله تجزیه ژنتیک ،ژنومیک ،ترانسکرپتومیک و

1- Voltage-dependent anion channels
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بهصورت کامل از ژنوم گیاه جداسازي و در

مواد و روشها

حاملهاي همسانهسازي قرار گیرند .ساختار ،کارکرد و

مکان و زمان انجام آزمایش :قسمت اول این پژوهش

نحوه تنظیم و نقش این کانالهاي آنیونی موجود در

که مربوط به جداسازي ژن  VDAC1و  VDAC2از

دیواره خارجی میتوکندري در حال آشکار شدن است.

گل رز چینی ( )Rosa chinensisمیشود در

گزارشهاي اولیه در گندم از وجود سه ایزوفرم از این

آزمایشگاه بیوتکنولوژي گروه علوم باغبانی و فضاي

ژن خبر میدهد که در جریان متابولیتهاي سلولی

سبز دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزي و

نقش ایفا میکنند ( .)20گزارشهاي اخیر روي گیاه

منابع طبیعی گرگان در سالهاي  1398-1397انجام

مدل آرابیدوپسیس نشان میدهد که چهار ایزوفورم

شد .قسمت دوم تحقیق مربوط به تجزیه و تحلیلهاي
بیوانفورماتیکی بود که به کمک نرمافزارهاي تحت

این ژن در بافتهاي مختلف این گیاه بیان متفاوتی

وب و تحت ویندوز صورت گرفته است.

دارند ( .)25این گزارشها بیانگر خاص بودن هر یک
از این ایزوفرمها میباشد ولی هیچ نقش بیولوژیکی
براي این ژنها بیان نشده است .نقش این پروتئین در

همسانهسازی ژن

رابطه با مرگ سلولی و نقش دفاعی آن در گیاه درحال

استخراج  :RNAقلمههاي نیمه خشبی گل رز چینی

بررسی است .مشخص شده که بیان ژنهاي ،VDAC

از آزمایشگاه پروفسور وانگ (دانشگاه نانجینگ ،چین)

از ایزوفرم یک تا چهار در آرابیدوپسیس در پاسخ به

به دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

پاتوژنها و تنش شوري افزایش پیدا میکند (.)14

ارسال شد .استخراج  RNAاز  50میلیگرم برگ به

بیشتر اطالعات روي این ژن میتوکندریایی از

کمک کیت استخراج  RNAشرکت دنا زیست (ایران)

یوکاریوتهاي مشابه و انسان بهدست آمده است.

انجام شد .پس از اعمال تیمار  DNAaseو بر اساس

همسانهسازي و شناخت اولیه این ژن از گل رز چینی

پروتوکل شرکت سازنده کیت فرمنتاز ،سنتز cDNA

به مطالعات تکمیلی در رابطه با خاموشی و یا بیشبیان

بهوسیله آنزیم رونوشتبردار معکوس و بر اساس

این ژن کمک خواهد نمود .نظر به اینکه هیچ

دستورالعمل و کیت شرکت فرمنتاز ساخته شد.

اطالعاتی در رابطه با تعداد ژن  ،VDACشباهت آن

طراحی آغازگرها :طراحی آغازگر بر اساس بالست توالی

با اورتولوگهاي دیگر ،ساختار سهبعدي پروتئینهاي

 VDACدر پایگاه داده گل رز چینی رقم Old Blush
به آدرس زیر https://lipm-browsers.toulouse.

آن ،برهمکنش میان پروتئین  VDACبا دیگر

 inra.fr/pub/RchiOBHm-V2/انجام و بر اساس

پروتئینها و تجزیه بیان ژنهاي آن در دسترس نیست،

نتایج بهدست آمده از بالست ،دو آغازگر براي

بنابراین بررسی بیوانفورماتیکی این ژن در گل رز

جداسازي ژن از روي  cDNAبه صورت دستی

چینی ،مسیر جدیدي از کارکرد این ژن در گل رز را

طراحی گردید (جدول  .)1این آغازگرها براي ساخت

آشکار خواهد نمود.

به شرکت  genscriptچین ارسال شد.
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جدول  -1آغازگرهای طراحی شده برای جداسازی ژنهای  VDAC1و .VDAC2
Table 1. Primers for isolation of RcVDAC1 and RcVDAC2.

اندازه قطعه

دماي اتصال

نام آغازگر

توالی

Fragment size

Annealing temperature

Primer

Sequence

831

57

VDAC1

F-ATGGCCAAAGGTCCAGGTCTTTAC
R- TCATGGCTTCAGAGCCAGAGC

831

56

VDAC2

F-ATGGTGAAGGGTCCGGGTCT
R- TCATGGCTTGAGTGCCAAGGC

همسانهسازي قطعات حاصل از واکنش زنجیرهاي

داده گل رز چینی رقم  OldBlushبه آدرس

پلیمراز به کمک کیت  PENTR/D-TOPOانجام و

https://lipm-browsers.toulouse.inra.fr/ pub/
 RchiOBHm-V2/استفاده شد .دادههاي ژنومی به

حامل  pENTR/D-TOPOبه کمک آغازگرهاي

کمک جستجوي توالی کوچکی از ژن VDAC

 M13براي تأیید وجود ژنهاي  VDAC1و VDAC2

شناسایی و پس از مشخص نمودن نقطه شروع ترجمه

به کمک شرکت  genscriptچین از سر ´ 5و ´ 3

( ،)ATGحدود  1500جفت باز باال دست  7ژن جدا

توالییابی شد.

شدند و سپس نواحی اتصال عوامل رونویسی بر روي

همردیفی ژن  :VDACبراي این منظور توالی تمامی

توالی سیس المنتِ راه انداز  7ژن  VDACگل رز

ژنها و پروتئینهاي  VDACبه کمک جستجوي
بالست از

سایت

چینی با استفاده از نرمافزار  )15( PlantCareآنالیز

https://lipm-browsers.

شد .براي مقایسه ،سیس المنتهاي بر روي راه اندازر

 toulouse.inra.fr/pub/RchiOBHm-V2/استخراج

 7ژن  VDACدرگل رز چینی با سیس المنتهاي ژن

شدند .براي انجام همردیفی از نرمافزارهاي Vector NTI

 VDAC4آرابیدوپسیس مقایسه شدند .براي جداسازي

و نرمافزارهاي تحت وب مانند Cluster omega

راهانداز ژن  VDAC4آرابیدوپسیس ،از تارنماي Tair

استفاده شد (.)22

به آدرس ( )Tair.govاستفاده شد.

رسم درخت فیلوژنتیک :در راستاي به دست آوردن

شناسایی و پیشبینی ساختار سوم پروتئین :براي این

اطالعات بیشتر از قرابت و نزدیکی ژنهاي VDAC

منظور ابتدا توالیهاي کامل  7پروتئین مربوط به 7

در گل رز چینی با گونههاي گیاهی ،توالیهاي

ژن  VDACگل رز چینی که در قسمتهاي

کدکننده ژنها و پروتئینهاي  VDACاز سایت

قبل بهدست آمده بود براي پیشبینی ساختار سوم

 NCBIبه کمک گزینه  BLASTو به فرمت

پروتئین استفاده شد ،ابتدا توالی آمینواسید هر ژن در

 FASTAجمعآوري شد .توالیها وارد نرمافزار

سایت https://robetta.bakerlab.org/submit.php

 )13( MEGA7.0شدند .سپس به کمک برنامه

مربوط به دانشگاه سیاتل ،آمریکا قرار گرفت تا به

 ClustalWاین نرمافزار ،هم ردیفی اولیه انجام شد.

کمک الگوریتمهاي پیچیده و منابع موجود پیشبینی

در ادامه درخت فیلوژنی بر اساس شباهت و به کمک

اولیه صورت گیرد .سپس از  5مدل پیشنهادي براي هر

روش  neighbor-joiningرسم شد (.)13

پروتئین ،بهترین آنها به کمک نرمافزار pymol

تجزیه و تحلیل راهانداز :براي بهدست آوردن توالی راهانداز

( )https://pymol.org/2/طراحی و ساخته شد.

مربوط به  7ژن  VDACدر گل رز چینی از پایگاه
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برهمکنش پروتئینها :براي بررسی برهمکنش 7

پروتئینهاي  VDACکه از ناحیه کدکننده این ژن در

پروتئین  VDACبا دیگر پروتئینهاي موجود در

گونههاي تکلپه و دولپه نشان حاصل شده است،

سیتوپالسم ،از سایت  )23( STRINGاستفاده شد تا

نشان میدهد که این ژن از لحاظ تکاملی محافظت

پیشبینی دقیقی از پروتئینهاي برهمکنش دهنده

شده میباشد .سه گروه مستقل پس از تجزیه حاصل
شد .خوشههاي جدا شده در شکل  1به کمک نرمافزار

براساس مدل آرابیدوپسیس صورت گیرد .بهطور

 MEGA 7نشان میدهد که پروتئینهاي VDAC

خالصه ،ابتدا  7پروتئین گل رز چینی با پروتئینهاي

گل رز چینی در خوشه مجزایی قرار گرفته است

 VDACآرابیدوپسیس براي یافتن باالترین میزان

(شکل  .)1نکته جالب بهدست آمده در تجزیه فیلوژنی

شباهت (بر اساس  )E-valueبالست شدند .نتیجه

در شکل  1بیانگر این است که در تمامی موارد یک

حاصل از بالست اولیه ،با تمامی پروتئینهاي شناسایی

ژن در دستهبندي در کنار دیگر گیاهان همان تیره یا

شده در پایگاه داده براي بهدست آوردن برهمکنش

جنس ممکن است قرار نگیرد .این موضوع به دو

اجرا شد.

شکل قابل توجیه است .مورد اول این است که تمامی

تجزیه و تحلیل دادههای  RNAseqمربوط به گل

پارالوگهاي یک ژن در یک گیاه ممکن است وظیفه

رز چینی :دادههاي ترانسکریپتوم در این پژوهش از

مشابهاي نداشته و تفاوت شدید در توالی ممکن است

داده هاي منتشر شده در پایگاه داده گل رز چینی ()8

آنها را از لحاظ دستهبندي از هم جدا نماید .مطالعات

بهدست آمد .به کمک جستجوي بالست ،ژنهاي

نشان میدهد که بین ژنهاي  VDACگیاه ،با

هدف از کل دادهها جدا و به کمک نرمافزار

پستانداران و مخمر تفاوت عملکردي متفاوتی وجود

 )/http://mev.tm4.org( Mevنرمالسازي دادهها

دارد ( .)25از  56اورتولوگ بررسی شده ،هر 7

انجام شد .سپس براي تحلیل بیشتر Heat map

پروتئین  VDACگل رز چینی در سه گروه متمایز

مربوط به آن به کمک نرمافزار  Mevحاصل شد.

قرار گرفتند که بیانگر این است که تکامل این ژنهاي

تحلیل دادهها :تجزیه و تحلیل دادههاي مربوط به

 VDACتحتتأثیر فشار گزینش قرار میگیرد (.)28

تعداد عناصر سیس در تجزیه راهانداز به کمک آزمون

نتایج ما با نتایج  Bayو همکاران ( )3که دو ژن

 T.testدر نرم افزار  Rانجام شد.

همولوگ  VDACطی دسته بندي فیلوژنی در دو
خوشه قرار گرفت همخوانی دارد که در حقیقت نشان

توالییابی

نتايج و بحث
ناحیه کدکننده

دهنده پارالوگهاي بسیار متمایز است .پیشتر نقش
ژنهاي

این کانالهاي پورینی در انتقال مواد بین میتوکندري و

جدا

سیتوزول و نقش دفاعی آنها در مرگ سلولی آشکار

شده  VDAC1و  VDAC2گل رز چینی کامالً با

شده بود ( 5و  )12ولی وجود چندین پارالوگ از این

توالیهاي بهدست آمده از سایت مربوط به گل رز

ژن در موجودات مختلف پیچیدگی آنها را افزایش

چینی منطبق بود .پس از تأیید این موضوع ،تمامی 7

میدهد ( .)30آنالیز فیلوژنتیک صورت گرفته روي

توالی ژنی و پروتئین مربوط به  VDACبا اطمینان در

ژنهاي  VDACبر اساس  rDNAپیچیدگی روابط

ادامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

آنها را تأیید مینماید ( .)1نتایج نشان میدهد که 4

بررسی فیلوژنیک پروتئینهای  VDACگل رز

ژن  VDACگیاه آرابیدوپسیس نیز در یک گروه قرار

چینی با دیگر پروتئینهای  VDACموجود در

نگرفته و در دو گروه مجزا قرار میگیرند .در مجموع

پایگاه داده  :NCBIنتایج بررسی فیلوژنتیک
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نتایج نشان میدهد که توالی پروتئینهاي  VDACدر

موضوع میتواند به دلیل متفاوت بودن عملکرد این

گل رز چینی قرابت باالیی با یکدیگر ندارند و این

ژنها باشد.

شکل  -1درخت فیلوژنی مربوط به مقایسه پروتئینهای  VDACگل رز چینی با دیگر پروتئینهای  VDACموجود داده پایگاه داده .NCBI
دایرهها نشاندهنده پروتئین  VDACگل رز چینی و مستطیلها مربوط به پارالوگهای آرابیدوپسیس است.
درخت فیلوژنی بر اساس شباهت میان توالیها میباشد.
Fig. 1. Phylogenetic tree for comparison of R. chinensis VDAC proteins with identified VDACs in NCBI data bank.
Circles representing the VDAC proteins in R. chinensis. Rectangular representing Arabidopsis VDAC proteins.
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تجزیه و تحلیل راهانداز :نواحی تنظیمی باالدست

ویژهاي است که به عناصر عملگر  Cisمعروف است.

نقطه شروع ترجمه که پیش از کدون  ATGقرار

این نواحی بهطور اختصاصی محل اتصال عوامل

دارند ،در تنظیم و نحوه بیان تمامی ژنها به نحو

رونویسی ویژه هستند .نوع و چگونگی اتصال این

مؤثري دخیل هستند .این نواحی تنظیمی در بیشتر

عاملهاي رونویسی به این محلها و برهمکنش

موارد نزدیک به نقطه شروع رونویسی و در بسیاري از

فیزیکی آنها با کمپلکس شروع رونویسی در واقع

موارد نیز بسیار دورتر و حتی بر روي کروموزوم دیگر

افزایش یا کاهش بیان ژن در مراحل نموي گوناگون و

قرار دارند ( .)24چگونگی تنظیم بیان ژنها ،بیشتر

بافتهاي مختلف را تحتتأثیر قرار دهد (.)24

مرتبط به جایگاههاي چند نوکلئوتیدي کوچک بسیار

شکل  -2تصویر نشانگر نواحی اتصال عوامل رونویسی روی راهانداز ژن  RcVDAC6در گل رز چینی میباشد.
نقش آنها در جدول  2بیان شده است .نقاط با رنگ مشابه فعالیت مشابه دارند.
Fig. 2. Representing transcriptional binding sites (TFBS) in R. chinensis VDAC promoter.
Their function is presented in Table2. Spots with the same color have similar function.
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در راستاي شناخت بهتر عملکرد ژن  VDACدر

است .به جزء  RcVDAC4که تعداد المنتهاي مرتبط

گل رز چینی ،ابتدا  1500جفت باز از راهانداز  7ژن

به هورمون آن  1میباشد ،مابقی  RcVDACها به

 VDACگل رز چینی از پایگاه داده گل رز چینی به

مراتب تعداد سیس المنتهاي پاسخدهنده به هورمون

کمک جستجوي بالست جداسازي و به کمک نرمافزار

باالتري از  AtVDAC4گیاه آرابیدوپسیس دارند.

 PlantCareمورد تجزیه قرار گرفت .تجزیه و تحلیل

بهخصوص  RcVDAC6که حدود  29محل اتصال

راهانداز این ژن حقایق زیادي را در رابطه به نحوه

عامل رونویسی مربوط به هورمون دارد که نشان از

عملکرد و فعالیت این ژن در گیاه آشکار نمود .نتایج

نقش اساسی این ژن در پاسخ به محیط است.

اولیه حضور عناصر پاسخ دهنده به نور ،هورمونهاي

ژنهاي RcVDAC6 ،RcVDAC5 ،RcVDAC2

گیاهی و تنشهاي غیرزیستی به ویژه خشکی ،سرما و

و  RcVDAC7تعداد زیادي المنت پاسخدهنده به

شرایط بیهوازي را در راه انداز این ژن آشکار نمود.

اسید جاسمونیک دارند که نشان از ارتباط تنگاتنگ

براي مقایسه بیشتر از ژن فعالِ VDAC4

اسید جاسمونیک با ژن  VDACدارد .پژوهشگران

آرابیدوپسیس به عنوان کنترل استفاده شد .در

پیشتر به نقش هورمون اسید جاسمونیک در مرگ

زیرشاخه مربوط به عناصر پاسخ دهنده به هورمونها

سلولی اشاره کردهاند ( .)11بنابراین وجود المنتهاي

در راهانداز  RcVDACتعداد زیادي از عناصر پاسخ

مرتبط به این هورمون محتمل است و تعداد بسیار

دهنده به هورمونهاي اسید جیبرلیک ،اسید

باالي عناصر پاسخدهنده به اسید آبسزیک بر راهانداز

جاسمونیک ،اکسین و اسید آبسزیک مشاهده میشود

ژن  VDAC6نقش این ژن در پاسخ به تنش خشکی

(جدول  .)2عالوه بر این بسیاري از عناصر

را بیشتر آشکار مینماید.

پاسخدهنده به نور نیز روي راهانداز قابل مشاهده
جدول  -2شناسایی عناصر  Cis-elementموجود در  1500جفت باز باالدست نقطه شروع رونویسی
ژنهای  RcVDACو  AtVDAC4با استفاده از .Plant Care
Table 2. Cis-element prediction on 1500 bp of AtVDAC and RcVDAC promoter regions.
RvVDAC

نقش
Function

⃰AtVDAC4
7

6

5

4

3

2

1

توالی مرکزي

نام ناحیه

Sequence

Site name

ناحیه اتصال مربوط به پروتئین
متصلشونده به ناحیه AT

9

1

1

0

0

0

0

1

ATAGAAATCAA

AT-rich
element

TATA

TATA-BOX

Binding site related to
AT binding protein

ناحیه راه انداز مرکزي

7

14

13

31

45

25

43

27

Core promoter element

عناصر عملگر در ناحیه
راهانداز و تشدیدکننده
Common cis-acting
element in promoter and
enhancer regions

ناحیه اتصال به پروتئین

24

22

48

30

41

39

23

32

CAAAT

CAAT -box

0

0

1

0

0

0

0

0

atCATTTTCACt

Box III

Protein binding site
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نام ناحیه

توالی مرکزي

Site name

Sequence

RvVDAC

نقش

AtVDAC4⃰
1

2

3

4

5

6

7

0

15

1

Function

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element
G-box

CACGTC

1

3

1

1

1

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

Gap-box

Box 4

CAAATGAA
(A/G)A

1

ATTAAT

0

0

0

0

1

0

0

0

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

1

6

0

1

2

2

1

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

I-box

TGATAATGT

1

1

0

0

0

0

0

0

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

TCT-motif

TCTTAC

0

1

1

0

1

0

0

0

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

TCCCmotif

TCTCCCT

Box II

CCACGTGGC

0

0

1

0

1

0

1

0

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

0

1

0

0

0

1

1

0

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

chsCMA2a

TCACTTGA

LAMPelement

CCTTATCCA

0

1

0

0

0

0

0

0

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

0

1

0

0

0

0

0

0

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

 مرتبطMTP ناحیه اتصال
MRE

AACCTAA

1

1

0

0

0

0

0

0

به پاسخ نوري
MTP binding site as a part of
a module for light response

TCT-motif

TCTTAC

0

0

0

0

0

0

0

0

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

AE-box

AGAAACTT

2

0

0

0

2

0

0

0

عناصر پاسخدهنده به نور
Light responsive element

W-box

کل المنتها
Sum

TTGACC

0

1

0

1

2

0

0

1

7

⃰
11

9⃰

2

9⃰

3

19

3
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Continue Table 2.
نام ناحیه

توالی مرکزي

Site name

Sequence

RvVDAC

AtVDAC4⃰
1

2

3

4

نقش
5

Function

6

7

0

0

-

1

ABA مرتبط با پاسخ به

عناصر پاسخدهنده به تنظیمکنندههاي رشد
PGR responsive element
ERE element
ABRE

ATTTTAAA
ACGTG

0
1

2

0

6

1

0
1

0
0

0
0

20

Abscisic acid responsiveness
AuxRR-core

GGTCCAT

2

0

1

0

0

0

1

0

مرتبط با پاسخ به اکسین

6

مرتبط با پاسخ به متیلجاسمونات

Auxin responsiveness
CGTCA-motif

CGTCA

0

0

4

2

0

6

8

MejA acid responsiveness
TATC-box

TATCCCA

0

0

1

0

0

0

0

0

P-box

CCTTTTG

0

1

0

0

1

0

0

0

GARE-motif

TCTGTTG

0

0

0

1

0

0

0

0

TGA-element

AACGAC

1

0

1

1

0

0

0

2

مرتبط با پاسخ به اسید جیبرلیک
Involved in gibberellinresponsiveness

مرتبط با پاسخ به اسید جیبرلیک
Involved in gibberellinresponsiveness

مرتبط با پاسخ به اسید جیبرلیک
Involved in gibberellinresponsiveness

مرتبط با پاسخ به اکسین
Involved in auxin responsiveness

کل المنتها

4

Sum

⃰
10

8⃰

5

1

6

⃰
22

9⃰

عناصر پاسخدهنده به تنش
Stress responsive element
MYB
recognition site

CCGTTG

5

6

10

13

14

9

11

8

-

MBS

CAACTG

0

0

0

1

4

1

2

0

 مرتبط با خشکیMYB ناحیه اتصال

CCAAT-box

CAACGG

0

2

3

2

1

0

2

0

MYB binding site involved in
drought-inducibility

WUN -motif

AAATTACT

0

4

1

0

0

0

2

0

-

MYC

CATTTG

4

5

3

3

4

1

2

1

 ناحیه اتصالMYBHv1

-

مرتبط به شرایط غیر هوازي

ARE

AAACCA

1

1

4

4

2

2

3

0

Cis-acting regulatory element
essential for the anaerobic induction

LTR

CCGAAA

0

2

0

0

1

0

2

1

Cis-acting regulatory element
related to low temprature

STRE

AGGGG

0

1

1

2

2

2

4

5

-

WRE3

CCACCT

0

1

2

0

1

0

1

0

-

مرتبط با پاسخ به دماي کم

عناصر عملگر مرتبط با شرایط
TC-rich repeats

ATTCTCTAAC

0

0

0

1

0

1

0

0

DRE1
ERE

ACCGAGA
ATTTTAAA

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1

10

22⃰

⃰
14

⃰
20

⃰
29

⃰
16

⃰
29

⃰
17

کل المنتها
Sum
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Continue Table 2.
RvVDAC

نقش

⃰AtVDAC4

Function

7

6

5

1

0

0

3

4

1

2

توالی مرکزي

نام ناحیه

Sequence

Site name

عناصر متفرقه
Miscellaneous element

مرتبط با ریتمهاي سیرکادین

0

0

0

2

0

CAAAGATATC

circadian

Involved in circadian rhythm

مرتبط با تنظیم متابولیسم زئین
Involved in zein metabolism
regulation

مرتبط با فعالسازي ویژه مریستم

0

0

0

0

2

2

1

1

GTTGACGTGA

O2-site

0

1

0

0

1

0

0

1

GCCACT

CAT-box

Involved in meristem growth

مرتبط با تنظیم چرخههاي سلولی
Involved in cell cycle
regulation

مرتبط با بیان آندوسپرم
Involved in endosperm
expression

0

0

0

0

0

0

1

0

TCCAACGGT

MSA-like

0

0

0

0

0

1

0

0

TGAGTCA

motif- GCN4

* بیانگر تفاوت معنیدار با تعداد  Cis-elementهاي مربوط به ژن  VDAC4آرابیدوپسیس ( )AtVDAC4است
* Representative of significant difference with Cis-element number of Arabidopsis VDAC4

البته وجود سیس المنت  MBSکه ناحیه اتصال

دفاعی و طی تنش نیز مؤثر است ( .)7 ،2وجود سیس

عامل رونویسی  Mybمیباشد به طور آشکاري در

المنت  LTRروي راه انداز ژن  VDACدر گل رز

 RcVDAC4نیز باالست (جدول  .)2بیشبیان ژنهاي

چینی ارتباط بین این ژن و دماي پایین را نشان

 Mybدر تنشهاي خشکی ،شوري و سرما در برنج

میدهد .بررسی پژوهشهاي پیشین نشان میدهد که

( )6گزارش شده است .حتی نقش آن در مقاومت به

تنش سرما در بافتهاي بالغ و بذور آرابیدوپسیس

خشکی ثابت شده است ( )16و خاموشی این ژن در

منجر به تجمع رونوشت ژنهاي  VDACمیگردد

پنبه منجر به کاهش محتواي پرولین و آنزیمهاي

(.)14

آنتیاکسیدانی شدکه بهطور مستقیم در کاهش

همچنین تعداد زیادي از نواحی اتصال براي عامل

رادیکالهاي آزاد تولید شده طی تنش نقش داشتند

رونویسی  AREروي راهانداز ژن  VDACبیانگر

( .)16بنابراین پیشنهاد میشود که پاسخ و بیان دو ژن

ارتباط تنگاتنگ بین تنش غیرهوازي و ژن VDAC

شماره  4و  6در تنش خشکی بیشتر مورد بررسی

میباشد که البته نیاز به انجام تحقیقات آزمایشگاهی

قرار گیرد .وجود تعداد زیاد عناصر مرتبط با نور ،تنش

براي تأیید بیشتر دارد .نقش کلیدي  VDACدر انتقال

و هورمون نشان میدهد که این عوامل با تعامل و

متابولیتهاي ضروري براي تنفس سلولی مانند

همکاري با هم در شرایط مختلف ،بیان  VDACرا

پیروات پیشتر آشکار شده است (.)11

متاثر مینمایند .ژن  RcVDAC6داراي تعداد باالیی

بررسی برهمکنش پروتئینها :نتایج اولیه نشان

المنت  G-boxاست .سیس المنت  G-boxعالوه بر

میدهد که از هفت پروتئین بالست شده گل رز چینی

اینکه یک عامل برهمکنشدهنده با فیتوکروم ()PIFs

در پایگاه داده  ،STRINGپروتئینهاي ،VDAC1

براي پاسخ به فتوپریود ( )17میباشد ،در پاسخهاي

 VDAC2و  VDAC4داراي بیشترین شباهت در
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توالی با آرابیدوپسیس بود که براي پیشبینی

دارد .این بیان همزمان با شدت کمتر در خصوص

برهمکنش نهایی با بانک داده استفاده شد.

 ATOQ ،TOM40Tو  MPPBETAنیز به چشم

بر اساس پیشبینی انجام شده  VDAC1با

میخورد AT5G13430 .زیر واحد  Rieske-1از

 MPPBETA ،TOM40 ،ATPQ ،CBL1و

کمپلکس سیتوکروم  b-c1میباشد که با نقشی که در

 AT5G13430برهمکنش دارد VDAC2 .با

زنجیره تنفسی دارد پتانسیل الکتروشیمیایی الزم براي

 TOM40 ،ATPQ ،MPPBETAو AT5G13430

اتصال به  ATPسنتاز را فراهم میکند ( .)24بر اساس

برهمکنش دارد و در نهایت  VDAC4با

پیشبینی AT5G13430 ،با هر سه پروتئین VDAC

 MPPBETA ،ATPQ ،AT5G13430و TOM40

بره مکنش فیزیکی دارد که این امر به سادگی بیانگر

برهمکنش فیزیکی نشان میدهند (شکل .)3

ارتباط تنگاتنک این پروتئین سیتوکروم  Cبا
پروتئینهاي  VDACاست.

بر اساس نتایج بهدست آمده ،بیان همزمان باالي
بین  AT5G13430و سه پروتئین  VDACوجود

شکل  -3پیشبینی برهمکنش پروتئینهای  VDACبا دیگر پروتئینهای آرابیدوپسیس موجود در پایگاه داده.
تصویر با استفاده از  STRING v10حاصل شده است.
Fig. 3. Perdition of protein interaction among VDAC with Arabidopsis proteins.
Figure generated by STRING v10.

اهمیت این موضوع حتی زمانی دو چندان میشود

در تنظیم ورود و خروج نهایی  ATPبه سیتوپالسم

شده،

داشته باشد .نکته جالبی که در بررسی برهمکنش این

 AT5G13430را به عنوان قويترین کاندید در بیان

پروتئینها

اختصاصی

همزمان با  5پروتئین دیگر معرفی میکند .بنابراین این

 VDAC1با  CBL1است CBL1 .یک پروتئین

بیان همزمان نشان آشکاري از این است که پروتئین

 Calcineurin B-likeاست که به عنوان یک سنسور

 VDACبا سیتوکروم  Cدر یک مسیر متابولیکی یا

کلسیمی در فرایند پیامرسانی طی رشد و نمو به ویژه

یک فرایند مشترک همکاري دارند .البته پیشتر نقش

در تنشهاي غیرزیستی مؤثر است ( .)24این

سیتوکرومها در فرایند انتقال انرژي در تنفس آشکار

برهمکنش اختصاصی واقعیت دیگري از نقش ژن

شده است .به نظر میرسد این برهمکنش نقش زیادي

 VDACدر پاسخ به تنشهاي غیرزیستی را برمال

که

پیشبیینیهاي

بیوانفورماتیکی

انجام
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وجود

دارد

برهمکنش
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میکند که حتی پیشتر گزارشهایی از درگیر بودن ژن

انتظار میرفت نتایج نشان داد که ساختار این پروتئین

 VDACو پاسخ آن به سرما منتشر شده است .بنابراین

با ساختار پروتئین  VDACدر انسان و موجودات

این موضوع اهمیت مطالعه بیشتر ژن  VDACدر

دیگر شباهت زیادي دارد و به صورت ساختار بشکه

تمامی تنشهاي زیستی و حتی غیر زیستی را گوشزد

بتا است .اما نکات ظریفی در ساختار انواع این

میکند .به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین  CBL1با

پروتئینها آشکار شد .تمامی ساختارهاي پیشبینی

آنزیمهاي کینازي ( )29و تنشهاي غیرزیستی مانند

شده به جز  RcVDAC1دایمر میباشد (شکل .)4

تنشهاي اسمزي ( ،)4شوري ( )9و خشکی ،بنابراین

بهنظر میرسد از لحاظ ظاهر و ساختار RcVDAC1

بهطور غیرمستقیم طی تنش VDAC ،به نوعی در

بیشترین شباهت را با دیگر پروتئینهاي VDAC

فرایند انتقال یا دریافت پیام مؤثر خواهد بود.

دیگر موجودات دارد RcVDAC2 .دایمر بوده و از

زیر واحد  ATP dآز میتوکندریایی هم پروتئین

لحاظ پیشبینی ساختاري تا حدي نسبت به دیگر

دیگر برهمکنشدهنده با پروتئین  VDACاست .این

پروتئینهاي  VDACمتفاوت است (شکل  .)4ناحیه

پروتئین در شیب غلظت پروتون دو سمت

سر آمینی این پروتئینها در مرکز کانال پروتئینی قرار

غشاء بهوسیله کمپلکس انتقال الکترون از ADP

گرفته است و به صورت آلفا هلیکس میباشد که به

میتواند  ATPتولید نماید .پروتئین مؤثر دیگر در این

احتمال باال به عنوان یک عامل مؤثر در انتقال مواد و

(mitochondrial-

متابولیتها به درون و بیرون میتوکندري نقش دارد .در

 )processing peptidase subunit betaاست که

برخی از گزارشها از آن به عنوان سنسور مؤثر در

پردازشگر زیر واحد بتا پپتیداز میتوکندریایی

درک ولتاژ الکتریکی یاد می شود ( .)11دایمر بودن

(پپتیدازهاي موقت) است .این پروتئین متعلق به

این پروتئین در رز تاکنون گزارش نشده است و هیچ

پپتیدازهاي  M16است .پروتئین  TOM20به همراه

سر نخی از دلیل اینکه چرا تنها یکی از  7ایزوفورم

انتقال

این ژن عادي بوده و مابقی به صورت دایمر است

پروتئینهاي میتوکندریایی ساخته شده در سیتوزول به

مشخص نیست .در این میان  RcVDAC7در

درون میتوکندري نقش دارد .بنابراین این پروتئین در

سرآمینی خود حدود  12آمینواسید اضافی دارد (شکل

تشکیل پورهاي (حفره) میتوکندریایی نقش دارد.

 .)5با توجه به اینکه این پروتئین از بقیه ایزوفورمها

پیشبینی ساختار سهبعدی تمامی پروتئینهای

کوچکتر است بهنظر میرسد در ساختار خود چندین

 VDACدر گل رز چینی چینی :پیشبینی ساختار

حذفشدگی اسید آمینه نیز داشته باشد .نتایج نشان

سهبعدي پروتئینهاي  VDACدر گل رز چینی

میدهد که  RcVDAC7داراي سرآمینی ویژهاي است

اطالعات ارزشمندي را در رابطه با این پروتئین

که به احتمال به عنوان پپتید پیام رسان عمل نموده یا

میتوکندریایی آشکار میکند .فقدان آلفا هلیکس در

محل اتصال به پروتئینهاي برهمکنشدهنده دیگر

اولین پورینهاي توالییابی شده منجر به این پیشبینی

است .مشخص شده است که عاملی که در حفره

شد که این پروتئینها داراي صفحات بتا هستند (.)10

داخل این پروتئین در تنظیم الکتریکی باز و بسته شدن

ساختار سه بعدي عجیب این پرتئینها که داراي 19

نقش دارد مربوط به سرآمینی آلفا هلیکس متحرک و

رشته بتا هستند آشکار شده است ( .)26همانطور که

بشکه بتا است ( .)18که این موضوع نقش سرآمینی

برهمکنش

TOM40

MPPBETA

در

جایگیري،

شناسایی و

بیرون زده  RcVDAC7را پیچیدهتر میسازد.
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شکل  -4پیشبینی ساختار پروتئینهای  VDACدر گل رز چینی .نواحی آبی سرآمینی و نواحی قرمز انتهای کربوکسیلی پروتئین را
نشان میدهند .تصاویر سمت چپ نمای پروتئین از باال و تصاویر سمت راست نمای پروتئین از پهلو را آشکار میکند.
Fig. 4. Prediction of RcVDAC protein structure. Blue area represents amino head and red section represents
carboxylic tail of the proteins. Left pictures showing protein structure from above while right structure
representing proteins from the side.

جالبترین این پروتئینها  RcVDAC6است.

میباشد و از لحاظ اندازه از دیگر  RcVDACها

داراي  6آمینواسید اضافی بوده و داراي یک دم در

کوچکتر میباشد ،بنابراین در قسمتی از ساختار خود

قسمت انتهاي کربوکسیلی به تعداد  5آمینواسید

دچار حذفشدگی آمینواسید میباشد (شکل .)B5
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شکل  :A -5قسمتی از  12آمینواسید اضافه شده به قسمت سرآمینی  :B .RcVDAC7اسید آمینههای ()QMSII
اضافه شده به دم کربوکسیلی .RcVDAC6
Fig. 5. A: Representative of small part of 12 amino acid included to the amino head of RcVDAC7.
B: A section of “QMSII” added to the carboxyl tail of RcVDAC6.

ارزیابی ژنهای  VDACبه کمک دادههای

پاسخی نشان نمیدهد در حالی که  RCVDAC2تا

 :RNAseqنتایج بالست انجام شده در این پژوهش

حد زیادي در برابر این تنش بیش بیان نشان میدهد.

تنها  4ژن  RcVDACرا در کتابخانه ساخته شده

الزم به ذکر است که آلودگی با بوتریتیس در رز

آشکار نمود .نتایج نشان میدهد که ژن RcVDAC1

کیفیت پس از برداشت این گل را به شدت کاهش

به جزء در زمان رشد فعال مریستم رویشی جانبی که

میدهد (شکل  .)6بنابراین میتوان  RcVDAC2را

تا حدي داراي بیان است در دیگر تنشهاي زیستی و

بهعنوان یکی از ژنهاي کاندید در گل رز چینی در

غیرزیستی در گل رز چینی بیان نمیشود.

پاسخ به تنش بوتریتیس معرفی نمود .همچنین در

 RcVDAC7که بر اساس پیشبینی ساختار پروتئین،

گلهاي رز که تنش کمآبی دیدهاند ،ژن RcVDAC2

داراي نواحی آمینو بیرون زده و ویژهاي بود ،به جزء

با شدت بسیار باالتري نسبت به  RcVDAC5بیان

در حالت رشد فعال مریستمی ،بیان دیگري در شرایط

میشود .این موضوع در گلهاي در حال پیري شرایط

تنش زیستی و غیرزیستی از خود نشان نداد .اما

مشابهی با تنش خشکی دارد .بنابراین RcVDAC2

بیشترین میزان بیان در دو ژن  RcVDAC2و

تحت تنش غیر زیستی خشکی ،بیماري و حتی پیري

 RcVDAC5مشاهده شد که بر اساس پیشبینی ساختار

بسیار فعالتر از دیگر ژنهاي  VDACدر گل رز

پروتئین ،هر دو دایمر و ساختار بشکه بتا کاملی داشتند.

چینی عمل نموده و داراي نقش کلیدي در تنشهاي

در رابطه با پاسخ این دو ژن در شرایط تنش زیستی و

زیستی و غیرزیستی است .نتایج حاصل از RNA seq

غیرزیستی ،تجزیه ژنهاي بهدست آمده از دادههاي

تا حد زیادي با نتایج تجزیه راهانداز در یک راستا

 RNA seqنشان میدهد که  RcVDAC5به تنش

میباشد .زیرا آنالیز راه انداز ژن  VDAC2با استفاده

زیستی حاصل از سویه Botrytis cinerea LR18

از  PlantCareنشان از داشتن تعداد زیاد عناصر
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پاسخدهنده به تنش و هورمون دارد .این باال بودن

اتصال عوامل رونویسی به راهانداز این ژنها ،تا حد

تفاوت بیان در  7ژن  ،VDACنظر به تفاوت مشاهده

زیادي نقش این ژنها در بافت ،اندامک و زمان بیان

شده در ساختار این پروتئینها و تفاوت در نواحی

آنها را توجیه میکند.

شکل  -6نمودار  Heat mapتولید شده از دادههای  RNA seqبهدست آمده از اندامهای مختلف گل رز چینی تحت تنش زیستی و
غیرزیستی .ریشه جوان ( ،)RACساقه و برگ در حالت عادی ( ،)FTNبرگ تحت تیمار  ،)FTB( Botrytis cinerea LR18برگ مربوط
به گل رز چینی تحت تنش کم آبیاری ( ،)FTSجوانه جانبی رویشی خفته ( ،)NDBجوانه جانبی فعال ( ،)DBOجوانه گل در مرحله
مریستمی ( ،)IFLمریستم جوانه گل که حلقههای مختلف گل در آن تشکیل شده ( ،)IMOغنچه گل در حالت بسته ( ،)BFLبساک گل در
مرحله میکروسپورزایی ( ،)DETگل در حالت باز ( ،)OFTگل در مرحله پیری ( ،)SENمیوه گل رز چینی جوان یا هیپ (.)CYN
Fig. 6. Heatmap generates based on RNAseq data gained from different organ of R. chinensis under biotic and
abiotic stress. RAC : White young roots; FTN: Young leaves and stems; FTB : Leaves infected with Botrytis
;)cinerea LR18; FTS: Leaves from water stressed plants; NDB: Dormant axillary buds (vegetative meristem
DBO: Active axillary buds (vegetative meristem); IFL: Floral bud at floral meristem transition; IMO: Floral
meristem and early floral organs (sepal, petal, stamens and carpels) development; BFL: closed flower; DET:
;Stamens at microsporogenesis and microgametogenesis stages; OFT: open flower; SEN: senescent flower
CYN: rose hip from pollination up to early pigmentation.

در ریشههاي جوان ،جوانههاي رویشی جانبی

علت استفاده از گل رز چینی در این آزمایش این

فعال و خفته ،جوانهِ گل در مرحله مریستمی و تا

است که صفاتی مانند عطر گل ،همیشه گلدهی و

حدي نمو یافته و حتی گل نمو یافته در مرحله غنچه،

پرپري در گیاهان مدلی مانند برنج ،آرابیدوپسیس،

شدت بیان ژن  1 VDACو  ،5برابر و باال است.

توتون و ذرت قابل بررسی نبوده و گل رز چینی یک

تفاوت دیگر مشاهده شده در رابطه با میزان بیان بسیار

گیاه مدل ایدهآل براي این موضوع میباشد .تجزیه

باالتر  RcVDAC2در قسمت پرچم و میکروسپور

گسترده مربوط به روابط فیلوژنی ،تجزیه راهانداز،

نسبت به  RCVDAC5است .بیان ژنهاي مختلف

پیشبینی ساختار سهبعدي پروتئین ،پروتئینهاي

 VDACدر آرابیدوپسیس در اندام هاي جنسی به ویژه

برهمکنشدهنده ،و تجزیه بیان دادههاي RNA seq

در پرچمها پیشتر تأیید شده است ( .))25به هر حال

اطالعات زیادي را در رابطه با  7پارالوگ ژن VDAC

گزارشی مربوط به پاسخ ژنهاي  VDACدر گل رز

در گل رز چینی آشکار نمود.

چینی در شرایط زیستی و غیر زیستی وجود ندارد.
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بهطور آشکاري نقش ژنهاي مختلف را تحت شرایط

نتیجهگیری کلی
 رز درVDAC قرارگیري پارلوگهاي پروتئین

تنش غیر زیستی و پاسخ به هورمونهاي مختلف

خوشههاي مختلف حقایق زیادي را در رابطه با تنوع

بهویژه اسید جاسمونیک نشان میدهد که با دادههاي

 پیشبینی ساختار.اسیدهاي آمینه آن نشان داد

ترانسکریپتوم مرتبط با پیري و تنش غیرزیستی و

 تمایز ساختار این پروتئین و تا حدي نقش،سهبعدي

 را به عنوانRcVDAC2  میتوان.خشکی منطبق است

VDAC2  ژنهاي.زیستی این پروتئین را آشکار نمود

یکی از ژنهاي کاندید در گل رز چینی در پاسخ به

 که داراي ساختار دایمر کامل بودند بهVDAC5 و

.تنش بوتریتیس معرفی نمود

مراتب از بیان ژنی باالتري در شرایط نموي و تنش

VDAC راهانداز این ژن نیز به همراه دیگر ژنهاي
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