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Background and Objectives: Ferula pseudalliacea is a perennial and 

monocarpic plant species belonging to Apiaceae family. This species is 

distributed from Middle Asia to Northern Europe. The main secondary 
metabolites present in Ferula genus comprise coumarins, sesquiterpene 

coumarins and di-sesquiterpene coumarins. Phenylpropanoid pathway is 

mainly responsible for biosynthesis of these valuable phytochemicals. 

Cynamate-4-hydrolxylase (C4H) is one of the main and key enzyme in 

phenylpropanoid pathway. Therefore, there is no genomic or transcriptomic 

information in Ferula pseudalliacea and as the first report, we aimed to 

clone and sequence C4H and its expression analysis in root, stem, leaf, 

inflorescence and immature seed in this valuable medicinal plant species.  

 

Materials and Methods: Different organs of F. pseudalliacea were 

collected from Gazne village near Sanandaj city in June 2019. RNA was 
extracted from collected organs using LiCl method. cDNA was synthesized 

using Yekta Tajihz Azmia kit in 20 µl reactions. PCR products amplified 

with primer designed from conserved regions of C4H among apiaceous 

species and it was then cloned within pTG19. The verified recombinant 

plasmid were send for Applied Biosystem company for sequencing. To 

confirm and asses the expression of C4H, both Real-Time PCR and  

semi-quantitative PCR were employed. The phylogenetic tree of C4H was 

obtained using Omega software based on the Neighbor-Joining method 

with bootstrap 1000 for amino acid sequence.  

 

Results: The obtained sequences from C4H clones was aligned and 

verified using BlastX. In the resulted dendrogram, C4H sequence from  
F. pseudalliacea was grouped with C4H gene from other species within 

Apiaceae family showing their clos relationship. The highest sequence 

identity was observed with C4H from Daucus carota which was fallen in 

same cluster with C4H from F. pseudalliacea. It is shown that C4H has 7 

motifs one of this motifs belongs to conserved motif cytochrome-cysteine 

450 with FGVGRRSCPG sequence.  

 

Conclusion: As the seconf most important gene in phenylpropanoid 

biosynthetic pathway, C4H plays an undeniable role in production of 
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phenolic phytochemicals in particular in inflorescence which had the 

highest C4H expression rate. Studies performed on the C4H expression in 

other species revealed a specific action of C4H in biosynthesis of special 

secondary metabolites in specific tissue. As the phenolic compounds 

encompass a diverse range of secondary metabolites in forms of volatile 

and extracts, further investigations are needed to understand the exact role 

of C4H enzyme. Moreover, the identified gene sequence can be sued in 

production of recombinant constituents in other species which have the 

corresponding precursors.  
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 چتریان، 

 رونویسی، 

 فیلوژنی، 

   همردیفی

 

گیاهی از خانواده چتریان، چند ساله و  Ferula pseudalliaceaآنغوزه تلخ  سابقه و هدف:

باشد. ترکیبات  شمالی اروپا می باشد. رویشگاه این گیاه آسیای مرکزی تا نوار مونوکارپیک می
ها و  کومارین  ترپن ها، سزکوئی های ثانویه این جنس شامل کومارین دهنده متابولیت اصلی تشکیل

ثر این گیاه مسیر ؤباشد. مسیر اصلی بیوسنتز ترکیبات م ها می کومارین ترپن سزکوئی دی

هیدروکسی لیاز  -4 -یر سیناماتهای اصلی و کلیدی این مس  پروپانوئید است. یکی از آنزیم فنیل
های این گیاه دارویی با ارزش وجود ندارد. بنابراین در  است. هیچ اطالعات ژنومی از ژن

و میزان بیان آن در ریشه، ساقه، برگ، گل آذین  C4Hیابی ژن  گزارش حاضر، همسانه و توالی
 و بذر نارس آنغوزه تلخ مورد بررسی قرار گرفت.

 

در اوایل خردادماه از  Ferula pseudalliaceaهای مختلف گیاه  قسمت ها: مواد و روش

از  RNAآوری گردید. استخراج   کیلومتری سنندج جمع 20جنوب شرقی روستای گزنه در 

با روش لیتیم کلرید انجام گرفت. جهت  Ferula pseudalliaceaهای مختلف گیاه  بافت

میکرولیتر استفاده شد.  20ز در حجم شرکت یکتا تجهی cDNA، از کیت سنتز cDNA اختس

، درون C4Hمحصول پی سی آر با استفاده از آغازگر طراحی شده از نواحی حفاظت شده ژن 

، جهت تعیین یید مولکولیأهای پالسمید نوترکیب بعد از ت همسانه شد. نمونه pTG19ناقل 

از دو روش  C4H  توالی به شرکت آپالید بیوسیستم ارسال شد. جهت ارزیابی میزان بیان ژن

های به  ای پلیمراز در زمان واقعی و روش نیمه کمی استفاده شد. دندروگرام داده واکنش زنجیره

همسایگی با  افزار مگا با روش آماری اتصال یابی هر ژن، با استفاده از نرم دست آمده از توالی

 میزان بوت سترپ برای توالی پروتئینی رسم شد.
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در پایگاه داده ان سی بی آی با استفاده  C4Hهای ژن  های به دست آمده از کلون توالی ها: یافته

 یید گردید.أهای دو ژن ذکر شده ت همردیف شد و با توجه به نتیجه بالست، توالی BlastXاز 

خانواده خود در یک گروه قرار گرفت. این ژن باالترین  گیاهان هم سایر C4Hهای  این ژن با ژن

هویج نشان داد که با هم در  C4Hتشابه را در هر دو سطح توالی نوکلئوتیدی و پروتئین با ژن 

موتیف بوده که موتیف حفظ شده سیتوکروم  7دارای  C4Hیک زیر گروه قرار گرفتند. ژن 

باشد.  ها می جز آن P450در خانواده سیتوکروم  FGVGRRSCPGبا توالی  P450سیستئین 

ای پلیمراز در زمان واقعی باالترین سطح رونویسی را در  بررسی بیان ژن با واکنش زنجیره

 ترین میزان بیان را در برگ نشان داد. آذین و کم گل
 

پروپانوئید نقش انکارناپذیر در تولید  به عنوان دومین ژن کلیدی مسیر فنیل C4H گیری: نتیجه

ترین میزان بیان را نشان داد، دارد.  آذین که بیش های ویژه همانند گل ترکیبات فنلی در بافت

نشان از اختصاصی عمل  C4Hهای انجام شده درگیاهان مختلف در زمینه بیان ژن  سایر پژوهش

که ترکیبات فنلی  های خاص، در بافت خاصی بوده است. با توجه به این یبکردن در تولید ترک

شود  های ثانویه را به صورت مواد فرار )اسانس( و عصاره شامل می دامنه وسیعی از متابولیت

باشد. با  تر می بیش پژوهشهای مختلف نیاز به  در اندام C4Hبرای پی بردن به نقش دقیق آنزیم 

در بیوسنتز بسیار از ترکیبات با ارزش دارویی، از توالی  C4Hپذیر ژن توجه به نقش انکارنا

های  ماده های گیاهی که پیش توان در تولید ترکیبات نوترکیب در سایر گونه شناسایی شده می

 مورد نظر را دارند، استفاده نمود.
 

در آنغوزه تلخ    C4Hیابی و بررسی بیان ژن  سازی، توالی همسانه(. 1401) دارا، دستان، بهمن نژاد، بهرام ،یاور، وفایی، پگاه شهیدی،: استناد

Ferula pseudalliacea . 35-48(، 3) 29، های تولید گیاهی پژوهشنشریه. 

                   DOI: 10.22069/JOPP.2021.19308.2849 

 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         

 
 

  

 



 همکارانوپگاهشهیدی.../یابیوبررسیبیانژنسازی،توالیهمسانه

 

39 

مقدمه
تا  3600جنس و  455خانواده چتریان با بیش از 

گیاهی جهان های  ترین خانواده گونه از بزرگ 3780
ها به دلیل داشتن  (. بسیاری از آن1محسوب می شود )

 ها، ترپن ها، سزکوئی فعال از جمله فالونول ترکیبات زیست
های  ها، ترکیبات روغنی و اسید  ترپنوئید ها، تری کومارین

، Ferula(. جنس 3، 2اند ) چرب مورد توجه قرار گرفته
چتریان در آسیا و  ترین جنس خانواده عنوان بزرگ

سومین جنس این تیره در دنیا را به خود اختصاص 

گونه می باشد که  180داده است و دارای حدود 
تر درآسیای مرکزی و خاورمیانه و شمال اروپا  بیش

گونه از این جنس بومی  30(. حدود 4کنند ) رشد می
، ه و در مناطق مختلف استان خراسانایران بود

چنین در نواحی  بلوچستان، نواحی جنوبی ایران و هم

های این جنس  (. گونه5روید ) مرکزی و شمال غرب می
در اغلب مناطق به عنوان داروهای محلی توسط افراد 

تر به  در ایران بیش Ferulaشود. جنس  بومی استفاده می
شود. آنغوزه به عنوان  شناخته میوزه نام کما، باریجه و آنغ

های مهم دارویی و تجارتی از تیره چتریان،  یکی از گونه
بومی مدیترانه و مرکز آسیا گیاهی چندساله، منوکارپیک و 

باشد  است که دارای ترکیبات اسانسی و رزینی فراوان می

یکی  F. pseudalliacea(. آنغوزه تلخ با نام علمی 6)
باشد که در  های کمیاب درون این جنس می از گونه

های ویژه در غرب ایران به ویژه استان  رویشگاه
 (.1( )شکل 7ارد )کردستان رویش د

 

 
 . . الف: گیاه کامل، ب: برگ، ج: بذرFerula pseudaliaceaی گیاه شناس ریخت -1شکل 

Fig. 1. Morphology of Ferula pseudallicea. A. Whole plant, B. Leaf, C. Seed.  

 

های رأسی  برای اولین بار در جوانه C4Hژن 

کننده نخودفرنگی شناسایی شد. این ژن کدگیاهچه 
های هیدروکسیل  آنزیمی است که در تشکیل گروه

ترنس سینامیک اسید، نقش  4روی کربن شماره 

 CYP73عضو زیرخانواده  C4H(. ژن 8کاتالیزور دارد )

 باشد  میP450 (CYP450 )از خانواده سیتوکروم 
 در مسیرهای مختلف P450 های خانواده (. ژن9)

شیمیایی شرکت داشته و نتیجه فعالیت این  -زیست
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های اولیه و  ها تولید ترکیبات متنوعی از متابولیت ژن

ساختاری در مسیر های  تر ژن ثانویه است. بیش
بیوسنتز فالونوئیدها و ایزوفالونوئیدها از اعضای این 

، C4H(CYP73) های باشند، مانند ژن خانواده ژنی می
F3´5´H(CYP75A)  وIFS(CYP93C) (10 .)

C4H آمونیالیاز یک خانواده  آالنین نیز مانند ژن فنیل
ژنی بوده و تعداد اعضای آن در گیاهان مختلف متغیر 

باشد. این ژن در آرابیدوپسیس تنها دارای یک  می

ها بیان  در تمام بافت AtC4H(. 11باشد ) عضو می
زخم  های قارچی، ایجاد  شود و با توجه به آلودگی می

پروپانوئید،  ( در مسیر فنیلUVو تغییرات نور )
 (. 13، 12های متنوعی دارد ) کارکرد

ال قشده در مورد این ژن در گیاه پرت انجام پژوهش
C4H (C4H 1, C4H 2 )منجر به شناسایی دو ژن 

گردید. بررسی الگوی بیانی این دو ژن در محل زخم، 

افزایش بیان ناشی از زخم بوده است. در این  بیانگر
 3-10های کنترل،  حتی در نمونه C4H 2آزمایش ژن 

بیان شده بود. تفاوت بیان  C4H 1تر از ژن  برابر بیش
دهنده کارکرد  ، نشانC4Hاین دو عضو از خانواده ژنی 

 (.14پروپانوئید است ) سیر فنیلها در م متفاوت آن
در گیاه صنوبر این ژن نیز جداسازی و بررسی 

 در  C4Hشده است. نتایج نشان دادند آنزیم 
P. tremuloides  توسط چهار ژن و در 

P. trichocarpa شود. تفاوت  توسط سه ژن کد می
باشد  ها در گیاه صنوبر گویای این می در بیان این ژن

 های مختلف  در گونه C4Hهای ژن  که ایزوفرم
های فیزیولوژیکی متفاوتی را بازی  این گیاه نقش

 در بافت آوند چوبی نسبت  PtreC4H2کنند.  می
 گونه  تری داشته است. در بیان بیش PtreC4H1به 

P. trichocarpa  دو ژن PtriC4H1 وPtriC4H2 
 PtriC4H1الگوی بیانی متمایزی را نیز نشان دادند. 

تری را در آوند چوبی که در مرحله رشد و  بیان قوی
 8-15میانگره بوده نسبت به مرحله  3-6نمو دارای 

ای داشته است در صورتی که سطح رونویسی  میانگره
PtriC4H2  8-15در بافت آوندی با میانگره بین 

 3-6ای نسبت به بافت آوندی  طور قابل مالحظه به
 (.15تر بوده است ) میانگره بیش

 
هاموادوروش

های مختلف گیاه آنغوزه  قسمتتهیه نمونه گیاهی: 

شامل ریشه، ساقه، برگ،  Ferula pseudalliceaتلخ 
 1398نارس در اوایل خرداد ماه سال آذین و بذر  گل

کیلومتری  20از جنوب شرقی روستای گزنه در 
آوری شده  های جمع آوری گردید و نمونه  سنندج جمع

در تانک ازت به آزمایشگاه بیوتکنولوژی گروه اصالح 
ای از  نباتات دانشگاه کردستان انتقال داده شد. نمونه

ه به مرکز یید سیستماتیک گونأبرگ و بذر نیز جهت ت
تحقیقات مرتع و آبخیزداری سنندج برده و تحت 

در هرباریوم مرکز تحقیقات  MPH-1197شماره 
 منابع طبیعی نگهداری شد.

جهت طراحی آغازگر اختصاصی طراحی آغازگر: 
( به عنوان C4Hهیدروکسی لیاز ) 4برای سینامیک 

  های هدف و ژن آکتین به عنوان ژن مرجع از ژن
ها از گیاهان خانواده چتریان ین ژنا DNAتوالی سی 

استفاده  1آی بی سی موجود در پایگاه اطالعاتی داده ان
های  از گونه C4Hشد. برای این هدف، توالی ژن 

، Daucus carotaخانواده چتریان شامل 
Petroselinum crispum ،Ami majus  و

Angelica dahurica  از پایگاه ان سی بی آی
های به دست آمده  سازی توالی دریافت شد. همردیف

انجام  2افزار تحت وب کالستال اومگا با استفاده از نرم
 افزار های الزم با استفاده از نرم گردید و بعد از بررسی

های  ، از ناحیه حفظ شده، آغازگر33تحت وب پرایمر
های  مورد نیاز طراحی شد. جهت بررسی ویژگی

ساختار  دمای اتصال، مانندآغازگرهای طراحی شده 
افزار آنالین  و دایمرها از نرم سری حلقه، سنجاق-ساقه

استفاده گردید. بعد از طراحی و بررسی،  4الیگو آنالیزر

                                                
1- NCBI 

2- Clustal Omega 

3- Primer 3 

4- Oligo analyzer 
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به شرکت  اختتوالی آغازگرهای مورد نظر جهت س
های ذکر  پیشگام ارسال شد. جهت بررسی بیان ژن

طراحی  یابی، آغازگرها مجدداً شده، بعد از توالی

های استفاده  ت مربوط به آغازگرگردیدند. مشخصا
 آورده شده  1در جدول  پژوهششده در این 

 است.

 
 . و بررسی بیان ژن cDNAسازی، سنتز  مشخصات آغازگرهای مورد استفاده جهت کلون -1جدول 

Table 1. Primer sequences and information used for cloning, cDNA synthesis and gene expression analysis.  

 نام آغازگر
Primer name 

 توالی آغازگر

Primer sequence 
 دمای اتصال

Annealing temp 

 طول قطعه تکثیر شده

 ای پلیمراز واکنش زنجیره
PCR product size (bp) 

ACTIN-F GCCATCTATGATTGGGAATGG 
56 890 

ACTIN-R GCCACCACCTTGATCTTCATG 

C4H-F TCATGTTTGATAGAAGGTTTGAGAG 
61 960 

C4H-R GAACTGTCCTSCTTTCTCTGCTG 

Oligo(dT) GACCACGCGTATCGATGTCGACTTTT

TTTTTTTTTTTTV 60 - 

 
با  RNAاستخراج : cDNAو سنتز  RNAاستخراج 

( با اندکی تغییر انجام گرفت. 16روش لیتیم کلراید )

گرم از بافت مورد نظر وزن و در هاون با  3/0ابتدا 

لیتر بافر  میلی 2پودر شد. سپس  ازت مایع کامالً

 EDTA 5موالر،  میلی 50استخراج )شامل تریس 

و  درصد SDS 5موالر،  8موالر، لیتیم کلرید  میلی

PVP 2 طور  به ( به آن اضافه و کامالًدرصد 

 کامل مخلوط شد. محتویات هاون به میکروتیوب 

ثانیه ورتکس  30لیتری انتقال داده و به مدت  میلی 2

الکل  ایزوآمیل کلرفرم: لیتر محلول فنل: میلی 1شد. 

 30 ( به میکروتیوب اضافه گردید و مجددا25:24:1ً)

دقیقه در  10ها به مدت  ثانیه ورتکس شد. میکروتیوب

دور در دقیقه سانتریفیوژ  13500درجه در  4در دمای 

شدند. فاز باالیی به میکروتیوب جدید انتقال داده شد 

الکل  ایزوآمیل کلرفرم: و هم حجم آن محلول فنل:

دقیقه ورتکس و  2ها به مدت اضافه شد، میکروتیوب

در شرایط قبلی سانتریفیوژ شدند. دوباره فاز رویی به 

آن میکروتیوب جدید انتقال داده شد، هم حجم 

( اضافه شد و 24:1ایزوآمیل الکل ) محلول کلروفرم:

دقیقه ورتکس، در شرایط قبلی سانتریفیوژ  2پس از 

تکرار شد. بعد از برداشتن فاز رویی، یک سوم حجم 

موالر اضافه و به مدت یک شب در  8آن لیتیم کلراید 

گراد نگهداری شد.  درجه سانتی -20فریزر دمای 

درجه  4ر دقیقه در دمای دور د 11500ها در  نمونه

دقیقه سانتریفیوژ شدند. فاز  30گراد به مدت  سانتی

دقیقه  10رویی حذف و رسوب تشکیل شده به مدت 

ها  درصد شستشو داده شد. میکروتیوب 70با الکل 

دور در دقیقه  11500درجه با  4دوباره در دمای 

دقیقه سانتریفیوژ شدند. بعد از دور ریختن  10مدت  به

رسوب باقی مانده جهت خشک شدن  وییفاز ر

دقیقه در زیر هود قرار داده شد و در  15-20مدت  به

میکرولیتر آب  20-30نهایت رسوب خشک شده در 

، DNAحل گردید. جهت حذف  1تیمار شده با دِپس

استفاده شد. ارزیابی کمیت و  DNase Iاز آنزیم 

استخراج شده، با استفاده از  RNAهای  کیفیت نمونه

                                                
1- DEPC 
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، از cDNA تگاه نانودراپ انجام شد. جهت سنتزدس

 20شرکت یکتا تجهیز در حجم  cDNAکیت سنتز 

 میکرولیتر استفاده شد. 

تکثیر قطعات : C4Hیابی ژن  سازی و توالی همسانه

های هدف و ژن  مورد نظر به منظور تعیین توالی ژن

در  اختصاصیمرجع با استفاده از آغازگرهای 

ساز حرارتی شرکت بیوراد انجام گرفت.  چرخه

از ژل، از کیت  DNAمنظور جداسازی قطعات  به

 1مارک ژنشرکت ( N0041101) تخلیص از ژل

استفاده شد. جهت تخلیص، ابتدا باند مورد نظر ژن 

هدف را از روی ژل آگارز برش داده و در 

دهیم و ژل  لیتری قرار می میلی 2میکروتیوپ 

 ازه را وزن کرده و سپس با استفاده جداسازی شد

کیت و دستورالعمل شرکت ژن مارک، قطعه مورد نظر 

را تخلیص و بعد از اتمام کار، غلظت قطعه جداسازی 

  شده با استفاده از دستگاه نانودراپ تعیین شد.

فرآیند  شده از سازی برای وارد کردن قطعه خالص

استفاده شد. برای  PTG19و ناقل  TAسازی  همسانه

نانوگرم  50نانوگرم قطعه و  150این کار ابتدا 

سازی شده همراه با آنزیم تی فور  پالسمید خالص

DNA  میکرولیتر در  10لیگاز و بافر مربوطه در حجم

ساعت قرار  12درجه سلسیوس به مدت  16دمای 

یید ورود قطعه به درون پالسمید با واکنش أداده شد. ت

مراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ای پلی زنجیره

 PTG19انجام شد. برای تکثیر پالسمید  C4Hژن 

مستعد  DH5aهای باکتری  از سلول C4Hحاوی ژن 

موالر استفاده  میلی 100شده با محلول کلرید کلسیم 

شد. برای این کار از روش ترانسفورماسیون به روش 

 درجه سلسیوس استفاده 42شوک حرارتی در دمای 

روی محیط ر شد. محلول باکتری ترانسفورم شده ب

سیلین پخش شد. با  بیوتیک آمپی کشت حاوی آنتی

های انتخابی در محیط جدید، آزمون  رشد تک کلون

                                                
1- Gene Mark 

آر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی هر  سی پی-کلنی

انجام شد. سه نمونه  13ژن و آغازگر یونیورسال ام

ولکولی جهت تعیین پالسمید نوترکیب بعد از تایید م

)آمریکا( از طریق  2توالی به شرکت آپالید بیوسیستم

 DNAشرکت فزاپژوه ارسال شد. به این منظور از 

نانوگرم  100پالسمید استخراج شده خالص با غلظت 

 در میکرولیتر استفاده شد.

بیان  تحلیلها و  بینی دمین آنالیز فیلوژنتیکی، پیش

یابی با  آمده از توالی دست های به دندروگرام دادهژن: 

با روش آماری  6.06افزار مگا نسخه  استفاده از نرم

در دو سطح  1000 4با بوت استرپ 3اتصال همسایگی

های  نوکلئوتید و پروتئین رسم شد. برای تعیین جایگاه

آنالین  افزار های موجود از دو نرم عملکردی و دمین

استفاده  6و موتیف سرچ آنالیز 5اینتر پرواسکن آنالیز

دست  های به ، دادهتی دست آمدن سی شد. بعد از به

های مربوطه،  آمده در اکسل وارد و با استفاده از فرمول

میزان بیان به دست آمد. جهت بررسی میزان بیان هر 

 (.17تی استفاده گردید ) ژن، از روش مقایسه سی

 
وبحثنتایج

یابی، آنالیز فیلوژنی و بررسی کارکردی  توالی

های به دست آمده از توالیبینی شده:  پروتئین پیش

 آی با بی سی در پایگاه داده ان C4Hهای ژن کلون

همردیف شد و با توجه به نتیجه  BlastXاستفاده از 

یید گردید أهای دو ژن ذکر شده ت همردیفی، توالی

ترین میزان  ل بیشتوالی او 10(. در بین 2)جدول 

با توالی ژن  F. pseudalliaceaاز گونه  C4Hتشابه 

C4H  از هویجDaucus carota ترین تشابه با  و کم

 Angelica dahuricaاز سنبل خطایی  C4Hتوالی ژن 

                                                
2- Applied biosystem 

3- Neighbor-Joining 

4- Bootstrap 

5- Inter Proscan online analysis 

6- Motif search analysis 
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بود. نکته جالب از این نتایج وجود شباهت باال بین 

هایی خارج از  با گونه F. pseudalliaceaتوالی 

باشد. به عنوان مثال  ( میApiaceaeچتریان )خانواده 

از خانواده   Platycodon grandiflorasاز C4Hژن 

Campanulaceae  درصد باالترین  92بعد از هویج با

میزان تشابه را با توالی همسانه شده در مطالعه حاضر 

 دارا بود.

 
های  یر توالیبینی شده پروتئینی با سا به منظور بررسی شباهت توالی پیش F. pseudalliaceaاز گیاه  C4Hژن  Blastxنتیجه  -2جدول 

  آی. بی سی ان پایگاه دادهپروتئینی موجود در 

Table 2. BlastX results for C4H gene from F. pseudalliacea in order to study its similarity with C4H sequence 

from other species in NCBI. 

 نام گونه
Species name 

 مقدار مورد انتظار
Expected (E) value 

 درصد تشابه
Identity (%) 

 شماره ژن
Accession number 

C4H(Daucus carota) 0.0 97% XP_017252948.1 

C4H(Daucus carota) 0.0 97% KZM95399.1 

C4H11 (Daucus carota) 0.0 95% AIT52342.1 

C4H(Platycodon grandiflorus) 1e-178 92% AEM63672.1 

C4H (Manihot esculenta) 2e-177 91% XP_021601102.1 

C4H(Camptotheca acuminate) 3e-177 91% ANR76395.1 

C4H-like (Durio zibethinus) 1e-176 91% XP_022764876.1 

C4H(Angelica gigas) 1e-176 91% AEA72281.1 

C4H(Petroselinum crispum) 2e-176 91% Q43033.1 

C4H(Angelica dahurica) 3e-176 91% AJD22263.1 

 

حاصل از توالی پروتئینی  1درخت فیلوژنی

 22به خوبی ارتباط توالی در  C4Hبینی شده ژن  پیش

(. در 2دهد )شکل  گونه گیاهی مختلف را نشان می

از گیاه سورگوم  C4Hاین درخت فیلوژنی، ژن 

(Sorgum bicolorبه عنوان ) در  2گروه خارجی

طور که در شکل دیده  شود. همان دندروگرام رویت می

سایر گیاهان  C4Hهای  شود این ژن با ژن می

ر یک گروه قرار گرفته است. این خانواده خود د هم

 C4Hژن باالترین تشابه را در سطح و پروتئین با ژن 

هویج نشان داد که با هم در یک زیر گروه قرار 

موتیف بوده که موتیف  7دارای  C4Hاند. ژن  گرفته

                                                
1- Phylogenetic dendrogram 

2- Outgroup 

-Cytochrome P450 cysteine hemeحفظ شده 

iron ligand signature  با توالیFGVGRRSCPG 

باشد. این  ها می جز آن P450ه سیتوکروم در خانواد

 توالی اسیدآمینه  251-260موتیف در موقعیت 

C4H  شناسایی شده ما قرار گرفته و دارای الگوی
[FW]-[SGNH]-X-[GD]-{F}-[RKHPT]-{P}-

C-[LIVMFAP]-[GAD] باشد. وجود تشابه باال  می

های مختلف درون یک  گونه CH4های  بین ژن

دهنده فرآیند تکامل و حضور  خانواده گیاهی نشان

های  باشد. بسیاری از جهش های اورتولوگ می ژن

 3های خاموشی نوکلئوتیدی در سطح ژن، جهش

باشد که تغییری در توالی اسید آمینه و در نتیجه  می

                                                
3- Silent mutations 
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کند. این  تغییری در کارکرد آنزیم و پروتئین ایجاد نمی

های کارکردی آنزیم در  اختصاصی شدن جایگاهباعث 

ثیر بر سوبسترا و محصول نهایی آنزیم شود أارتباط با ت

(6 ،18.) 

 

 
 

 نشان داده شده است. 40باالی  Bootstrap. اندازه C4Hدرخت فیلوژنی حاصل از توالی پروتئینی ژن  -2شکل 
Fig. 2. Phylogenetic tree resulted from nucleotide sequence of C4H gene. The bootstrap values higher than  

40 have been shown. 

 

های  در بافت C4Hبررسی بیان ژن بررسی بیان ژن:  

با استفاده از  F. pseudalliceaآنغوزه تلخ  مختلف

ای پلیمراز در زمان واقعی مشخص کرد  واکنش زنجیره
آذین  که این ژن باالترین سطح رونویسی را در گل

ترین میزان رونوشت نیز مربوط به بافت  دارد و کم
(. این الگوی بیانی توسط 3باشد )شکل  برگ می

وس نیمه رونویسی معک-ای پلیمراز واکنش زنجیره

یید با نتایج حاضر، أ(. در ت4یید شد )شکل أنیز ت 1کمی
های مختلف  در اندام C4Hبررسی الگوی بیانی ژن 

دهنده بیان  ، نیز نشانLepidium apetalumگیاه 
های مختلف بوده است. در  متفاوت این ژن در بافت

                                                
1- Semi-quantitative RT-PCR 

ترین  ترین سطح رونویسی در ساقه و کم این گیاه بیش
شه و برگ گزارش شده است. افزایش میزان بیان در ری

ها بعد از تیمار با متیل  بیان چشمگیر این ژن در برگ
مالحظه محتوای  جاسمونات همراه با افزایش قابل

تواند نشان از نقش این ژن در مسیر بیوسنتز  فالونوئید می

 (. برای درک بهتر از نقش این ژن در19فالونوئید باشد )
بیوسنتز ترکیبات ثانویه، بررسی همزمان بیان ژن و 

های مختلف  شیمیایی اندامزیست چنین پروفایل  هم
بین  شود. از طرف دیگر، بررسی همبستگی پیشنهاد می

تواند  شیمیایی میزیست میزان بیان و سطح ترکیبات 
 به درک این فرآیند کمک کند.
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ترین میزان بیان بوده و میزان  . اندامی که که دارای پایینF. pseudalliceaهای مختلف  در اندام C4Hنمودار میزان بیان ژن  -3شکل 

 .ها نسبت به آن سنجیده شده، با * مشخص شده است بیان در سایر اندام

Fig. 3. Expression of C4H gene based on Real-Time PCR in different organs of F. pseudallicea  

(R: root; St: stem; L: leaf; F: Inflorescence; S: immature seed). 
 

 

 
 درصد  2/1روی ژل آگارز  F. pseudalliceaهای مختلف گیاه  در اندام C4Hالگوی بیانی ژن  -4شکل 

 (.Se ، بذر نارس:F آذین: گل، L ، برگ:St، ساقه: R )ریشه:
Fig. 4. Expression pattern of C4H in different organs of F. pseudallicea on 1.2% agarose gel  

(R: root; St: stem; L: leaf; F: Inflorescence; Se: immature seed).  

 

میزان رسوب فرنگی  در گوجه C4Hبیش بیان ژن 

لیگنین در ساقه را کاهش داد و در مقابل باعث 

افزایش میزان محتوای فالونوئید در میوه شد. در این 

تر آنزیم  آزمایش با در دسترس قرار دادن مقدار بیش

CYP73A24 ار لیگنین در ساقه به مقدار مقد

توان این برداشت را  ای افزایش یافت. می مالحظه قابل

ای در مسیر  ی نظارتی پیچیدهداشت که فرآیندها

 (. 20بیوسنتز فالونوئیدها و لیگنین دخالت دارند )

 C4H( سه ژن Camellia sinesisگیاه چای )در 

های  های این ژن در بافت شناسایی شده است. ایزوفرم

باشند.  مختلف از الگوی بیانی یکسانی برخوردار نمی

و  CsC4Ha ،CsC4Hbهای   ا ناماین سه ایزوفرم ب

CsC4Hc ها در  اند. میزان بیان این ژن گذاری شده نام

چنین در  مراحل مختلف تکامل برگ گیاه چای و هم

بیان  CsC4Haگیری شده است.  ساقه و ریشه اندازه

 4های برداشت شده در مرحله  باالیی را در برگ

 CsC4Hbتکامل و در ریشه داشته است. در مقابل 

های کوچک و  باالترین سطح رونویسی را در برگ

های رسیده کامل و بعد از آن در ساقه و  لطیف و برگ

ها در مراحل  ریشه داشته است که با مقدار فالونوئید
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طور  به CsC4Hcمختلف گیاه چای مطابقت دارد. 

شود و در مراحل مختلف  عمده در ساقه جوان بیان می

ان متفاوتی دارد. میزان رشد و نمو گیاه چای میزان بی

های  های بالغ در مقایسه با برگ بیان این ژن در برگ

 (. 21کوچک و جوان باالتر است )

( سطوح Boehmeria niveaدر گیاه رامی )

در مراحل مختلف رویشی در دو  C4Hرونویسی ژن 

گیری شد. این  بافت آوند چوب و آوند آبکش اندازه

ژن در گیاه رامی در دو بافت ذکر شده دارای الگوی 

ها نشان داد که ژن  باشد. بررسی بیانی متفاوتی می

BnC4H  در مراحل ابتدایی رشد و نمو از سطح بیان

تری در آوند آبکش نسبت به آوند چوب  پایین

در طول مراحل  C4Hبرخوردار است. سطح بیان ژن 

ای در آوند چوب باالتر  حظهمال طور قابل رسیدن، به

بوده است. اگرچه در مراحل پایانی رشد، سطح 

یابد. الگوی  رونویسی در آوند آبکش نیز افزایش می

در  C4Hبیانی این ژن در گیاه رامی با الگوی بیانی 

طور که در بخش بررسی منابع ذکر شده  صنوبر همان

کند. افزایش سطوح رونویسی در  است مطابقت می

 احل رشد و نمو می تواند بیانگر نقش طول مر

های  جمع لیگنین در بافتاین ژن در بیوسنتز و ت

 (. در گیاه سیر18خصوص ساقه باشد ) مختلف به

(Allium sativum ژن )C4H  از الگوی بیانی ژن

PAL های مختلف مانند سوخ، پیازک، ریشه  در بافت

ژن باالترین سطح  کند. این و برگ پیروی می

ترین میزان بیان را در سوخ  رونویسی را در ریشه و کم

(. در گیاه کلزا دو ایزوفرم از ژن 22نشان داده است )

C4H  شناسایی شده است. در بررسی انجام گرفته

های مختلف  ها در بافت سطوح رونویسی این ژن

ای مورد ه در تمام بافت BnC4H1مشخص شد. 

آزمایش به غیر از بذر قابل تشخیص بوده است. میزان 

توجهی   ها اختالف قابل بیان این ژن در میان سایر بافت

نداشته است و سطح رونویسی در ریشه نسبت به 

تر گزارش شده است. در مقابل،  ها پایین سایر بافت

در بذرتشخیص داده شده  BnC4H2سطح رونویسی 

های   در تمام بافت BnC4H2ژن  و با وجود بیان پایین

ها  مورد آزمایش، سطح رونویسی آن در ریشه و گل

 (.23نسبت به برگ و بذر باالتر بوده است )

 

گیرینتیجه

آذین داشته  باالترین میزان بیان را در گل C4Hژن 

پروپانوئید  عنوان دومین ژن کلیدی مسیر فنیل است و به

به نقش آن در تولید ترکیبات فنلی در  توان می

آذین در  گل برد زیرا معموالً های ویژه پی بافت

ترین ترکیبات  دارای بیش Ferulaهای جنس  گونه

 های انجام شده در (. سایر پژوهش6باشند ) دارویی می

نشان از  C4Hگیاهان مختلف در زمینه بیان ژن 

های خاص، در  اختصاصی عمل کردن در تولید ترکیب

که ترکیبات  بافت خاصی بوده است. با توجه به این

های ثانویه را به صورت  فنلی دامنه وسیعی از متابولیت

 شود، برای  مواد فرار )اسانس( و عصاره شامل می

 FpsPALهای ژن  پی بردن به نقش هر یک از ایزوفرم

باشد.  تر می بیش پژوهشتلف نیاز به های مخ در اندام

و  PALگرفتن سطح پایین رونویسی دو ژن  با در نظر

C4H رود  ها، انتظار می در برگ نسبت به سایر بافت

میزان ترکیبات فنلی در این بافت پایین باشد. در 

صورتی که بررسی انجام شده نشان داده است با 

رگ نه اختالف نه چندان زیادی بعد از بذر رسیده، ب

توجهی از ترکیبات فنلی برخوردار  تنها از محتوی قابل

تری از   ها، دامنه گسترده است بلکه نسبت به سایر بافت

دست  باشد. نتیجه به نظر انواع ترکیبات فنلی را دارا می

های  آورد که ایزوفرم آمده این احتمال را به وجود می

وجود داشته باشد که با  C4Hدیگری از ژن 

 نیاز به شناسایی دارند. RACEی همانند یها روش
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