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شناسایی ،جداسازی و بررسی بیان خانواده ژنی هوئین در جو ()Hordeum vulgare
رضا میردریکوند ،*،0سید سجاد سهرابی ،2سید محسن سهرابی 3و کامران
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امروزه پپتیدهای ضدمیکروبی بهعنوان نسل جدیدی از آنتیبیوتیکها برای درمان بیماریهای میکروبی در انسان ،جانوران و
محافظت از گیاهان در مقابل بیمارگرهای مختلف ،شناخته میشوند .هوئینها گروهی از پپتیدهای ضدمیکروبی بهشمار
میروند که بهدلیل تنوع بسیار باال و بیان در اندامهای مختلف گیاهی و همچنین نقش مؤثر در پاسخ به تنشهای زیستی و
غیرزیستی بهعنوان یکی از مهمترین گروه از پپتیدهای ضدمیکروبی شناخته میشوند .هدف مطالعه حاضر شناسایی و
جداسازی ژنهای هوئین در گیاه جو و بررسی خصوصیات و میزان بیان آنها در بافتها و شرایط محیطی مختلف بود .بدین
منظور تمام توالیهای پروتئینی مربوط به ژنهای هوئین گیاهی از پایگاه  NCBIدریافت شدند .پس از بهدست آمدن توالی
مورد توافق ،این توالی با استفاده از ابزار  tBLASTnدر برابر ژنوم جو مورد همردیفی قرار گرفت .نتایج حاصل از همردیفی،
سرهمبندی شده و توالیهای حاصل بالست برای تعیین چارچوب خوانش باز ( )ORFکامل ،دمینهای عملکردی ،سیگنال
پپتید ،محل تجمع سلولی ،خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،فراوانی اسیدهای آمینه ،فعالیت ضدمیکروبی و الگوی بیان مورد
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چکیده

بررسی قرار گرفتند .در نهایت با استفاده از واکنش  PCRتوالی کدکننده کامل هوئینها تکثیر و بهصورت آزمایشگاهی تأیید
شد .در این پژوهش ،سیزده ژن هوئین با ORFهایی با طول متوسط  318جفتباز در گیاه جو شناسایی ،جداسازی و توالییابی
ساختاری و عملکردی مشابهت باالیی نشان دادند .نتایج نشان داد که هوئینهای گیاه جو مانند سایر هوئینهای گیاهی ،بدون
اینترون و یا دارای تنها یک اینترون هستند و وجود سیگنال پپتید ترشحی ،تجمع خارج سلولی ،وجود دمینهای عملکردی
 ChtBD1در همه آنها و دمین عملکردی  Lyz-likeدر برخی از آنها ،تأیید شد .همچنین نتایج نشان داد که فعالیت
ضدمیکروبی و بیان حداکثری در ریشه و اندامهای زایشی و همچنین بیان در پاسخ به تنشهای زیستی و غیرزیستی از دیگر
ویژگیهای این پروتئینها است .یافتههای مطالعه حاضر درک ما را در مورد اثر ژنهای هوئین در فرآیندهای زیستی گیاه مانند
رشد و نمو و همچنین پاسخ به تنشهای زیستی و غیرزیستی افزایش میدهد.
واژگان کلیدی :بیان ژن ،تنشهای زیستی و غیرزیستی ،دمین عملکردی  ،ChtBD1هوئین
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شدند .ژنهای هوئین جداسازی شده از جو با سایر هوئینهای گیاهی ،از نظر توالی ژنی و پروتئینی و همچنین خصوصیات

میردریکوند و همکاران

شناسایی ،جداسازی و بررسی بیان خانواده ژنی هوئین در جو...

مقدمه

 .)Zhang et al., 2021تاکنون سه روش مختلف برای

پپتیدهای ضدمیکروبی گروهی از عوامل ضدمیکروبی با جرم

سنتز پپتیدهای ضدمیکروبی در موجودات مختلف پیشنهاد

مولکولی پایین هستند که علیه طیف گستردهای از عوامل

شده است .در روش اول ،پپتیدهای ضدمیکروبی دارای

بیماریزا مانند ویروسها ،باکتریها و قارچها عمل میکنند

توالی کدکننده ژنی در ژنوم موجودات زنده بوده و

( .)Thevissen et al., 2007; Wang et al., 2022امروزه این

بهصورت ریبوزومی ساخته میشوند (

پپتیدهای کوچک بهعنوان نسل جدیدی از آنتیبیوتیکها برای

der Donk, 2017; Singh and Abraham, 2014; Zhang

 . )et al., 2021در روش دوم ،پپتیدها دارای ژن

درمان بیماریهای میکروبی در انسان ،جانوران و محافظت از

اختصاصی نبوده و به صورت ساخت غیرریبوزومی

گیاهان در مقابل بیمارگرهای مختلف شناخته میشوند

ساخته می شوند (

Bowdish et al., 2005; Elsbach, 2003; Khademi and

 )et al., 2017; Zhang and Gallo, 2016و در روش

.)Nazarian-Firouzabadi, 2019; Punginelli et al., 2022

سوم ،پپتیدها در اثر تجزیهی پروتئوالیتیکی پروتئینهای

اغلب خانوادههای پپتیدهای ضدمیکروبی دارای طول

مختلف سلولی حاصل میشوند (

کمتر از  188اسیدآمینه ،وزن مولکولی بین  28-88کیلو

اخیراً ،عالقه به بیان پپتیدهای ضدمیکروب در گیاهان به دو

Bulet et al.,

دلیل عمده ،از جمله نیاز به روشهای جدید در محافظت

 .)2004; Zhang et al., 2021مکانیسم عمل پیشنهاد شده

گیاهان و تقاضا برای عوامل ضدمیکروبی جدید در پزشکی،

برای اغلب پپتیدهای ضدمیکروبی شامل برهمکنش این

بهطور معنیداری افزایش پیدا کرده است .پپتیدهای

پپتیدها با غشاهای میکروبی و ایجاد منافذی در آنهاست

ضدمیکروب طبیعی و مصنوعی بهعنوان نامزدهای احتمالی در

که منجر به ایجاد میسل ،بههم خوردن قطبیت غشایی،

نظر گرفته شدهاند که میتوانند این تقاضا را از طریق

نشت سیتوپالسمی ،ورود پپتید به درون سلول و آسیب به
ساخت درشت مولکولهای درونسلولی میشود

روشهای مختلف مبتنیبر بیوتکنولوژی کشاورزی و پزشکی

( Zhang

پاسخ دهند .در کنار پپتیدهای ضدمیکروبی ،پپتیدهای دارویی
بدون فعالیت ضدمیکروبی نیز در گیاهان تولید شدهاند

هدف قرار داده میشوند میتوان به پپتیدوگلیکان ،دیواره
سلولی،

غشاء

پالسمایی،

(.)Zhang et al., 2021

دستگاه

پپتیدهای ضدمیکروبی گیاهی ،از گروه پپتیدهای کاتیونی (بار

پروتئینسازی ،دستگاه همانندسازی  ،DNAدستگاه

مثبت) کوچکی هستند که با دارا بودن فعالیتهای زیستی باال،

نسخهبرداری ،پروتئازهای سلولی ،چاپرونهای سلولی،
سیستم دوجزئی ،سیستم انتقال ( ABC

به گیاه توانایی بازدارندگی در برابر طیف وسیعی از موجودات

ATP-binding

زنده مهاجم را میبخشند

 )cassetteو آنزیمهای اتولیزکننده ( )Autolysisاشاره کرد

 .)al., 2021اگرچه در ابتدا تنها فعالیت ضدقارچی برای این

( .)Le et al., 2017عالوهبر مکانیسم ذکر شده ،برخی از

پپتیدها گزارش شده بود ولی در مطالعات اخیر عملکردهای

پپتیدهای ضدمیکروبی بدون تخریب غشا نیز قادر به
ایجاد محدودیتهای جدی سلولی میباشند (

ضدباکتری و ضدحشرات نیز برای آنها اثبات شده است

Zhang et

(.)Eleftherianos et al., 2021; Vanzolini et al., 2022

.)al., 2021

گیاهی مختلفی مانند گندم ،توتون ،سیبزمینی ،نخودفرنگی،

طراحی مصنوعی شمار زیادی از این نوع پپتیدها در

آفتابگردان ،اطلسی و تربچه جداسازی شدهاند ( ;Epand, 2016

Laverty et al.,

.)Shen et al., 2005

;2011; Loo et al., 2021; Santos-Silva et al., 2021
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پپتیدهای ضدمیکروبی گیاهی تاکنون در خانوادهها و گونههای

شناسایی هزاران نوع پپتید ضدمیکروبی از منابع مختلف و
مطالعات مختلف گزارش شده است (

( Li et al., 2021; Santos-Silva et

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1

 .)et al., 2021از بخشهای مختلفی که توسط این پپتیدها
ریبوزومها،

Nongonierma and

.)FitzGerald, 2016; Singh and Abraham, 2014

دالتون ،کاتیونی ،آبگریز و دارای ساختاری شامل
مارپیچهای آلفا و صفحات بتا هستند (

Agrawal et al., 2017; Vila-Farres
] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2023-01-10
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Hetrick and van
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پپتیدهای ضدمیکروبی گیاهی بر اساس ساختار خود به

( .)McGinnis and Madden, 2004نتایج  tBLASTnبا استفاده

گروههای مختلفی تقسیم میشوند .سیکلوتیدها (،)Cyclotides

از نرمافزار ( CLC Genomics Workbenchنسخه )22

دیفنسینها ( ،)Defensinsتیونینها ( ،)Thioninsپروتئینهای

( )QIAGEN, USAسرهمبندی شده و توالیهای حاصله در

انتقالدهنده چربی ( ،)Lipid Transfer Proteinsاسنیکینها

پایگاه داده دمینهای حفاظتشده (

( ،)Snakinsهوئینها ( )Heveinsو نوتینها ()Knottins

 )Database, CDDمورد بررسی قرار گرفتند ( Marchler-Bauer

گروههای مختلفی از پپتیدهای ضدمیکروبی گیاهی هستند

 .)et al., 2014تنها توالیهایی که شامل دمین کامل هوئین

( .)Epand, 2016; Goyal and Mattoo, 2016با توجه به اینکه

( )Chitin Binding Domain 1, ChtBD1با ارزش

Conserved Domains

e-value

گیاهی وجود دارند از اینرو به یکی از شناختهشدهترین

ژنهای شناسایی شده در ژنوم جو توسط پایگاههای داده

گروههای پپتیدهای ضدمیکروبی تبدیل شدهاند ( Odintsova et

 Phytozomeو  morexGenesتائید شدند ( Goodstein et al.,

 .)al., 2020مرور منابع نشان میدهد که این گروه از پپتیدها

 .)2012بهمنظور طراحی آغازگرهای اختصاصی ،از توالیهای

دارای تنوع بسیار باالیی بوده و در اندامهای مختلف گیاهی و در

هوئین شناسایی شده که توسط تمامی تحلیلهای پاییندستی

پاسخ به تنشهای زیستی و غیرزیستی و همچنین در پاسخ به

تأیید شده بودند ،استفاده شد .آغازگرهای اختصاصی توسط

مولکولهای عالمتدهنده مانند متیلجاسمونات ،اسید

نرمافزار ( AlleleIDنسخه )Premier Biosoft, USA( )6
طراحی شدند (جدول .)1

Berthelot et al.,

با توجه به اهمیت خانواده هوئین و نقش مؤثر آن در پاسخ به

بهمدت  8دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم  8درصد استریل شده

انواع تنشهای زیستی و غیرزیستی ،هدف از این مطالعه

و پس از آن سه بار با آب مقطر شستشو شدند .پس از ضدعفونی

شناسایی و جداسازی ژنهای هوئین در گیاه جو و تحلیل

بذور 28 ،بذر جو در پتریدیش ( 18سانتیمتر) بر روی کاغذ صافی

بیوانفورماتیکی آنها در شرایط محیطی مختلف میباشد.

قرار داده شد و  8میلیلیتر آب مقطر استریل به آنها اضافه شد.

یافتههای این پژوهش میتواند گامی در جهت تولید گیاهان

بهمنظور جوانهزنی ظروف پتری در انکوباتور با دمای  21 ± 1درجه

مقاوم به انواع مختلف تنشهای زیستی و غیرزیستی محسوب

سانتیگراد در تاریکی نگهداری شدند .پس از پنج روز،

شده و عالوهبر این با استفاده از سیستمهای مختلف بیانی

پتریدیشها به ژرمیناتور منتقل و در دمای  21 ± 1درجه سانتیگراد

میتوان از محصول این ژنها بهعنوان نسل جدیدی از عوامل

با دوره نوری  16/3ساعت و رطوبت نسبی  28درصد بهمدت 8

ضدمیکروبی استفاده نمود.

روز نگهداری شدند .از گیاهچههای  18روزه بهمنظور استخراج

مواد و روشها

 DNAنمونهبرداری شد .بافتهای نمونهبرداری شده تا زمان

شناسایی اعضای خانواده ژنی هوئین در ژنوم جو :بهمنظور

استخراج  DNAدر دمای  -28درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

شناسایی خانواده ژنی هوئین ،در ابتدا تمامی توالیهای مربوط به

 DNAژنومی با استفاده از روش  (Doyle, 1991) CTABاز

خانواده هوئین از گیاهان تکلپه و دولپه که در پایگاه داده

نمونههای پودر شده با ازت مایع استخراج شد .بهدلیل اهمیت

پروتئینی  )Pruitt et al., 2005( NCBIثبت شده بودند ،دریافت

خلوص  DNAمورد بررسی و تعیین کمیت و کیفیت آن با استفاده

شدند .سپس برای شناسایی توالی ژنهای هوئین در ژنوم جو از

از دستگاه اسپکتروفتومتر (نانودراپ) میزان جذب نور در

ابزار  tBLASTnاستفاده شد بهطوری که از توالیهای پروتئینی

طولموجهای  238 ،268و  288نانومتر اندازهگیری شد .از ژل

دریافت شده بهعنوان ورودی علیه ژنوم جو استفاده شد

آگارز یک درصد نیز بهعنوان روش ارزیابی مکمل استفاده گردید.
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هوئینها دارای تنوع بسیار باالیی بوده و در همه خانوادههای

کمتر از

سالیسیلیک و اتیلن القاء و تولید میشوند (

 8/881بودند بهعنوان ژن هوئین در جو انتخاب شدند.

میردریکوند و همکاران

( GeneJET برش خورده و با کیت استخراج ژل

 برایPCR  واکنش: برای تکثیر و جداسازیPCR واکنش

) خالصسازی شده و در نهایتFisher Scientific, USA

 شرکت سیناژنTaq تکثیر قطعات ژنی با استفاده از آنزیم

Metabion, (  آلمانBioneer بهصورت دوطرفه توسط شرکت

 استخراج شدهDNA ) وSinaClon BioScience, Iran(

 نتایج توالییابی برای هر قطعه.) توالییابی شدندGermany

BioRad

Thermo

بهعنوان الگو با استفاده از دستگاه چرخهساز شرکت

بهطور جداگانه با استفاده از نرمافزار

 درPCR  برنامه حرارتی واکنش.) انجام شدBioRad, USA(

 صحت نتایج.) سرهمبندی شد22  (نسخهWorkbench

 محصوالت، پس از انجام واکنش. ارائه شده است2 جدول

 علیه پایگاهBLASTn توالییابی شده با استفاده از ابزار

 روی ژل آگارز یک درصد بارگذاری و تأیید اندازهPCR

. تائید شدNCBI نوکلئوتیدی

 باندهای ژن هوئین از ژل آگارز، پس از تأیید اندازه.شدند

CLC Genomics
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... جداسازی و بررسی بیان خانواده ژنی هوئین در جو،شناسایی

 اسامی و توالی آغازگرهای طراحی شده-1 جدول
Table 1. Name and sequences of designed primers

ردیف

نام ژن

توالی آغازگر

Row

Gene name

Primer sequence

HORVU0Hr1G016310-F

5'-GCCTCGGGTCATCAGCAG-3'

HORVU0Hr1G016310-R

5'-GCCACAACCAAGAATAAGTCCAC-3'

HORVU1Hr1G062030-F

5'-CGGCAGCAAACACAACAAACC-3'

HORVU1Hr1G062030-R

5'-ACACACATACACGAATCACAAGC-3'

HORVU1Hr1G078050-F

5'-AACAAGAAGGATGAAGATGATGAG-3'

HORVU1Hr1G078050-R

5'-GCAAGGCTGGAGAATTATTAAGG-3'

HORVU2Hr1G085270-F

5'-CGGAAGTCGTCGGCAATG-3'

HORVU2Hr1G085270-R

5'-GCACCTAGCAAGTGAGTCTG-3'

HORVU2Hr1G085280-F

5'-AATGCCGTCCACAAGATGAAC-3'

HORVU2Hr1G085280-R

5'-GAATAGACAGGGCGGTAGAGG-3'

HORVU2Hr1G126720-F

5'-CCACAGATGATGAAGCCACAC-3'

HORVU2Hr1G126720-R

5'-GTCCACGATTTCAACTCTTATACG-3'

HORVU2Hr1G126740-F

5'-ATCAACCAGACCGTGCCTAC-3'

HORVU2Hr1G126740-R

5'-GTTACTCCGTTACTCGCTGAATC-3'

HORVU3Hr1G064470-F

5'-GCCGTGATGAGAGGACTTGTG-3'

HORVU3Hr1G064470-R

5'-CTGCTGTCTTGTGCCTTCATATAG-3'

HORVU5Hr1G098470-F

5'-ACGAGCCGACGACCTTCC-3'

HORVU5Hr1G098470-R

5'-GTAGCCGACACCGAGAACG-3'

HORVU7Hr1G106900-F

5'-CACATCCAGTAAAGCACACATC-3'

HORVU7Hr1G106900-R

5'-TGACAACAATTCAAGGTAGACAC-3'

HORVU7Hr1G107000-F

5'-CGTAGCGATGAAGCGTCTC-3'

HORVU7Hr1G107000-R

5'-CCTATTGCCACTGATTATTACTCC-3'

HORVU7Hr1G113270-F

5'-GTGCTCCCGAGTTCAATGC-3'

HORVU7Hr1G113270-R

5'-CGAGGACCCAGCCTTACG-3'

HORVU7Hr1G121850-F

5'-GTGTTGTTCGCCGTGGTTGC-3'

HORVU7Hr1G121850-R

5'-CGCCATGCTCTGATGCTCTTATTG-3'

1

2

3

4

[ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1 ]

5

6

7

8

9

10

[ DOI: 10.52547/pgr.8.2.7 ]

11

12

13
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دمای اتصال (سانتیگراد) طول قطعه تکثیر
Product length

Annealing Tm (°C)

1086

60

1093

61

767

60

1076

61

1092

61

467

61

1027

60

1001

60

1021

60

691

59

743

58

1293

61

1006

61
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ﺟﺪول  -2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﯾﯽ

واﮐﻨﺶ PCR

Table 2. PCR program temperature
)Time (Min

درجه حرارت (سانتیگراد)
)Temperature (°C

مرحله

زمان (دقیقه)
10

95

واسرشتهسازی اولیه

0.5

95

واسرشتهسازی

0.5

برای هر ژن مطابق با دمای اتصال

For each gene according to the annealing
temperature

اتصال

Annealing

1.5

72

گسترش

10

72

Step

Initial denaturation
Denaturation
35 Cycle

Extension

تجزیه و تحلیل ساختار ژنی اعضای خانواده هوئین:

حفاظتشده در ساختار محصوالت پروتئینی خانواده ژنی

چارچوبهای خوانش باز ( )ORFsو مرزهای اینترون-اگزون

هوئین توسط مجموعه نرمافزاری  MEMEشناسایی شدند

در ساختار ژنهای خانواده هوئین با استفاده از سرویس

( .)Bailey et al., 2015ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی

تحتوب  FGENESHو همچنین با کاربرد همترازی جفتی

محصوالت پروتئینی خانواده ژنی هوئین شامل فراوانی اسیدهای

CLC

آمینه pH ،ایزوالکتریک ( ،)pIوزن مولکولی ،شاخص آلیفاتیک،

 cDNAو توالیهای ژن تعبیهشده در نرمافزار

( Genomics Workbenchنسخه  ،)22شناسایی شدند

شاخص ناپایداری و میانگین کل هیدروپاتیک (

( .)Salamov and Solovyev, 2000طول  ،ORFکدونهای

 )Average Of Hydropathicity, GRAVYبا استفاده از ابزار

شروع و پایان ،تعداد اگزونها و اینترونها و نوع اینترونهای

برخط )https://web.expasy.org/protparam( ProtParam

ژنهای خانواده هوئین با استفاده از نرمافزار

Grand

پیشبینی شد (.)Gasteiger et al., 2005

CLC Genomics

 )Bauer et al., 2014تعیین شد .عالوهبر این تجزیه و تحلیل

درخت فیلوژنتیکی خانواده ژنی هوئین :هم ترازی

پروموتر و شناسایی عناصر سیس با استفاده از پایگاه داده

چندگانه توالیهای پروتئینی با استفاده از الگوریتم

 PlantPANانجام شد ( ;Chang et al., 2008

 Clustal Wبا استفاده از نرمافزار ( Vector NTIنسخه

 PlantCAREو

تجزیه و تحلیل ساختار محصوالت پروتئینی خانواده ژنی

فیلوژنتیکی مبتنیبر روش بیشینه احتمال (

هوئین :دمینهای حفاظتشده عملکردی در ساختار

 )Likelihood, MLبرای توالی پروتئینهای خانواده ژنی

محصوالت پروتئینی خانواده ژنی هوئین با استفاده از

هوئین جو با استفاده از نرمافزار ( MEGA Xبا در نظر

پایگاههای داده  Pfam ،CDDو  InterProScanشناسایی شدند

گرفتن  1888تکرار بوتاسترپ) بازسازی شد (

( Finn et al., 2016; Jones et al., 2014; Marchler-Bauer et

 .)et al., 2018برای مقایسه رابطه تکاملی خانواده ژنی

 .)al., 2014سیگنال پپتید و محل فعالیت درونسلولی

هوئین ،پروتئینهای همولوگ هوئینهای جو با استفاده از

محصوالت پروتئینی خانواده ژنی هوئین با استفاده از

ابزار  BLASTpاز پایگاه داده پروتئین  NCBIبازیابی

سرویسهای برخط  PSORT ،Phobius ،SignalPو

شدند و یک درخت فیلوژنتیک  MLبا استفاده از

 CELLO2GOپیشبینی شدند ( Horton et al., 2007; Käll et

( Xبا در نظر گرفتن  1888تکرار بوتاسترپ) ترسیم شد

 .)al., 2007; Nielsen, 2017; Yu et al., 2014موتیفهای

(.)Kumar et al., 2018; Pruitt et al., 2005
32

Maximum

Kumar

MEGA

] [ DOI: 10.52547/pgr.8.2.7

.)Lescot et al., 2002

 )18/8انجام شد ( .)Larkin et al., 2007درخت

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1

Marchler-( CDD

همترازی چندگانه توالیهای پروتئینی و بازسازی

( Workbenchنسخه  )22و نرمافزارهای

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2023-01-10

گسترش نهایی

Final extension
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تجزیه و تحلیل بیان ژن اعضای خانواده ژنی هوئین :تجزیه و

( )Support Vector Machineپیشبینی شدند ( Waghu et al.,

تحلیل بیان ژن اعضای خانواده ژنی هوئین جو با استفاده از

.)2014

رونوشتهای مختلف ( )RNA-seqدر پایگاه داده

نتایج و بحث

EoRNA

بافتهای مختلف و انواع شرایط تنشهای زیستی و غیرزیستی

منحصربهفرد را ایجاد کرد که حاوی توالی احتمالی ژنهای

ارائه میدهد .عالوهبر این EoRNA ،دسترسی به مجموعه داده

هوئین بودند .نتایج همردیفی و همچنین جستجوی دمینهای

Barley Reference Transcripts,

عملکردی این  18کانتیگ نشان داد که تمامی آنها حاوی

 )BARTرا فراهم میکند که شامل  122248رونوشت

ناحیه کدکننده هوئین هستند .طراحی آغازگرها بر اساس این

منحصربهفرد بیان شده جو است که  68444ژن را پوشش

نواحی کدکننده صورت گرفت و واکنش  PCRبا استفاده از

میدهد ( .)Milne et al., 2021تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی

آغازگرها و شرایط اختصاصی هر کانتیگ انجام شد.

بیان اعضای خانواده ژنی هوئین مختص به بافتهای مختلف

الکتروفورز محصوالت  PCRدر ژل آگارز یک درصد،

جو شامل بساک ،مریستم آپیکال ،جنین ،برگ ،ریشه ،اندام

باندهایی را در محدوده مورد نظر آغازگرهای طراحی شده

هوایی و سنبله انجام شد .همچنین بیان ژن اعضای خانواده ژنی

نشان داد (شکل  .)1نتایج توالییابی دوطرفه محصوالت ،PCR

هوئین جو تحت تنشهای غیرزیستی (شامل تنشهای شوری،

توالی شناسایی شده از طریق روشهای بیوانفورماتیکی را

خشکی ،دمایی و کمبود فسفر) و زیستی (شامل لکهقهوهای جو،

مورد تأیید قرار داد و صحت شناسایی و جداسازی ژنهای

فوزاریوم و زنگ زرد) ارزیابی شد.

هوئین را مشخص کرد.

تجزیه و تحلیل فعالیت ضدمیکروبی اعضای خانواده ژنی

تجزیه و تحلیل نتایج توالییابی همچنین مشخص کرد که

( Collection of

ژنهای هوئین شناسایی شده دارای توالیهای کدکنندهای در

 )Anti-Microbial Peptides, CAMPبرای ارزیابی فعالیت

محدودهی طولی  842تا  1188جفتباز هستند که پس از

ضدمیکروبی بالقوه اعضای خانواده ژنی هوئین جو استفاده

حذف نواحی اینترونی چارچوبهای خوانش بازی ()ORF

شد .مجموعه پایگاه داده پپتیدهای ضدمیکروبی ()CAMP

در محدودهی طولی  842تا  1882جفتباز را تولید میکنند.

برای گسترش و تسریع مطالعات پپتید ضدمیکروبی ایجاد شده

تمامی چارچوبهای خوانش باز این ژنها با کدون

است .پایگاه CAMPشامل اطالعات  1836توالی حفاظتشده

شروع میشدند .درحالیکه ،این چارچوبها در سه ژن با

پپتیدهای ضدمیکروبی متعلق به  48خانواده مختلف است که

کدون  ،TAAپنج ژن با کدون  TGAو پنج ژن با کدون TAG

در آن اطالعات مربوط به توالی نوکلئوتیدی ،توالی پروتئینی،

خاتمه پیدا میکردند .اغلب ژنهای هوئین شناسایی شده گیاه

شماره دسترسی ،نوع فعالیت ،ارگانیسم منبع ،ارگانیسمهای

جو در این مطالعه بدون اینترون بودند و تعداد محدودی از

هدف و خانواده پروتئینی به کاربران ارائه شده است ( Waghu

آنها ،تنها دارای یک اینترون  GT-AGبودند (جدول .)8

 .)et al., 2014فعالیت ضدمیکروبی بالقوه و مناطق با باالترین

بررسی چارچوبهای خوانش باز ژنهای هوئین گیاه جو

فعالیت ضدمیکروبی با استفاده از الگوریتمهای تجزیه و تحلیل

مشخص کرد که این ژنها پس از ترجمه پروتئینهایی در

افتراقی خطی ( ،)Discriminant Analysisالگوریتم جنگل

محدوده طولی  118تا  888اسیدآمینه را تولید میکنند (جدول

تصادفی ( ،)Random Forestشبکه عصبی مصنوعی

 .)8جستجوی دمینهای عملکردی محافظتشده نشان داد که

( )Artificial Neural Networkو ماشین بردار پشتیبان

دمین ( ChtBD1دمین هوئین) در تمامی ژنهای هوئین گیاه

رونوشت مرجع جو (

هوئین :از پایگاه داده پپتیدهای ضدمیکروبی
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رونوشت در میلیون ( )Transcripts Per Million, TPMبرای

بودند .سرهمبندی این  86توالی در مجموع  18کانتیگ

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1

فراوانی ژن و رونوشتها را در صورت تقاضا در قالب

گیاه جو مشخص کرد که حاوی توالی احتمالی ژنهای هوئین

] [ DOI: 10.52547/pgr.8.2.7

انجام شد EoRNA .یک پایگاه داده بیان جو است که دادههای

نتایج  tBLASTnدر سایت  NCBIتعداد  86ناحیه را در ژنوم
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جو وجود دارد .این جستجو همچنین نشان داد که دمین

محیطی زیستی و غیرزیستی نقش دارند .بررسی خصوصیات

 ChtBD1در برخی ژنهای هوئین جو چهار مرتبه تکرار شده

فیزیکوشیمیایی هوئینهای جو مشخص کرد که این پروتئینها

و در برخی دیگر از این ژنها با دمین عملکردی دیگری به نام

دارای جرم مولکولی بین  11/8تا  88/828کیلودالتون،

 Lyz-likeهمراه است.

ایزوالکتریک بین  4/24تا  ،8/2شاخص ناپایداری بین 22/23

نتایج پیشبینی توالی سیگنال پپتید مشخص کرد که تمامی

تا  ،46/8شاخص آلیفاتیک بین  82/82تا  24/42و

هوئینهای گیاه جو دارای سیگنال پپتید ترشحی در محدوده

بین  -8/846تا  8/288هستند .محاسبه بار خالص هوئینهای

طولی  18تا  88اسیدآمینه هستند .بررسی محل تجمع

شناسایی شده گیاه جو مشخص کرد که این پروتئینها به دو

هوئینهای شناسایی شده مشخص کرد که تمامی آنها پس از

گروه با بار خالص مثبت و بار خالص منفی تقسیمبندی

تولید توسط سیگنال پپتیدهای خارج سلولی به محیط خارج از

میشوند .بررسی فراوانی اسیدهای آمینه نشان داد که گالیسین

سلول منتقل میشوند .بررسی هستیشناسی ژنهای هوئین

و آالنین بیشترین فراوانی و متیونین و تریپتوفان کمترین

مشخص کرد که این ژنها بهطور عمده در پاسخ به تنشهای

فراوانی را در ساختار هوئینهای گیاه جو دارند (شکل .)2

pH

GRAVY

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2023-01-10
] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1

Figure 1. The PCR band pattern of isolated Hevein genes in barley on 1% agarose gel.
از چپ به راست در همه تصاویر چاهکها بهترتیب ،نشانگر مولکولی  ،1 Kbpکنترل منفی (آب مقطر استریل) و باند تکثیر شده ژنهای هوئین جو را نشان میدهند.
Left-to-right in all gel images show 1 Kb DNA ladder, negative control (sterile distilled water) and amplified
bands of barley Hevein genes, respectively.

38

] [ DOI: 10.52547/pgr.8.2.7

شکل  -1الگوی باندی حاصل از  PCRژنهای هوئین جو بر روی ژل آگارز یک درصد.
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جدول  -8ویژگیهای ساختاری ژنهای هوئین گیاه جو
Table 3. Structural features of barley Hevein genes.

(اسیدآمینه)

اینترون

خوانش باز (جفتباز)

(جفتباز)

Protein
)length (aa
269
327
212
276
270
113
332
320
327
213
198
333
319

No. of
introns
1
1
1
1
-

ORF
)length (bp
810
984
633
831
831
342
999
963
984
642
597
1002
960

Gene sequence
)length (bp
1015
984
633
928
886
342
999
963
984
642
597
1155
960

نام ژن
Gene Name
HORVU0Hr1G016310
HORVUHr1G062030
HORVU1Hr1G078050
HORVU2Hr1G085270
HORVU2Hr1G085280
HORVU2Hr1G126720
HORVU2Hr1G126740
HORVU3Hr1G064470
HORVU5Hr1G098470
HORVU7Hr1G106900
HORVU7Hr1G107000
HORVU7Hr1G113270
HORVU7Hr1G121850

Figure 2. Distribution of amino acids in structures of barley Hevein proteins

در ساختار هوئینهای گیاه جو مشخص نمود (شکل  .)8ژنهای

پروتئینها در ناحیهی هوئین خود که همان دمین عملکردی

، HORVU2Hr1G126720 ،HORVU1Hr1G078050

 ChtBD1است ،از محافظتشدگی نسبتاً باالیی برخوردار هستند.

 HORVU7Hr1G106900و  HORVU7Hr1G107000فاقد هر

میزان محافظتشدگی در سایر بخشهای این پروتئینها مانند

گونه موتیف محافظتشدهای بودند .موتیف شماره یک در  8هوئین

دمین  Lyz-likeبه نسبت کمتر بود .همردیفی چندگانه هوئینهای

و موتیفهای شماره دو و سه هرکدام در  6هوئین وجود داشتند.

گیاه جو همچنین نشان داد که ناحیه هوئین این پروتئینها دارای 3
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بررسی موتیفهای پروتئینی محافظتشده ،وجود سه موتیف را

نتایج همردیفی چندگانه هوئینهای گیاه جو مشخص کرد که این

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1

شکل  -2توزیع فراوانی اسیدهای آمینه موجود در ساختار هوئینهای جو
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پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 8شماره 0011 / 2

نتایج تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی هوئینهای گیاه جو نشان داد که

تنظیمی مرتبط با رشد و نمو ،عناصر تنظیمی پاسخ به هورمونها و

این پروتئینها به دو گروه کلی تقسیمبندی میشوند (شکل  .)4در

عناصر تنظیمی پاسخ به تنشها بهترتیب بیشترین فراوانی را در نواحی

درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده ،ژنهای ،HORVU7Hr1G113270

پروموتری ژنهای هوئین گیاه جو داشتند .تجزیه و تحلیلهای بیشتر

، HORVU1Hr1G062030 ،HORVU2Hr1G126740

نشان داد که از بین عناصر تنظیمی مرتبط با رشد و نمو ،عنصر G-

،HORVU3Hr1G064470 ، HORVU5Hr1G098470

( Boxعنصر پاسخ به نور) دارای بیشترین فراوانی بود .همچنین ،از بین

، HORVU2Hr1G085270 ، HORVU7Hr1G121850

عناصر تنظیمی پاسخ به هورمونها ،عناصر ( ABREعنصر پاسخ به

 HORVU0Hr1G016310و ژنهای  HORVU2Hr1G085280در

آبسیزیک اسید)( CGTCA-motif ،عنصر پاسخ به متیلجاسمونات)

یک گروه و ،HORVU7Hr1G107000 ،HORVU7Hr1G106900

و ( TGACG-motifعنصر پاسخ به متیلجاسمونات) بیشترین

 HORVU1Hr1G078050و  HORVU2Hr1G126720در گروه

فراوانی را داشتند .در نهایت ،از بین عناصر تنظیمی پاسخ به تنشها،

دیگر قرار گرفتند (شکل .)4

عناصر ( AREعنصر پاسخ به شرایط غیرهوازی) و ( MBSعنصر

تجزیه و تحلیل نواحی پروموتری ژنهای هوئین گیاه جو ،عناصر

پاسخ به تنش خشکی) بیشترین فراوانی را نشان دادند (شکل .)8

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2023-01-10

اسیدآمینه سیستئین و  8اسیدآمینه گالیسین محافظتشده است.

تنظیمی مختلفی را در این نواحی مشخص کرد (شکل  .)8عناصر

شکل  -8موتیفهای محافظتشده در ساختار هوئینهای جو
Figure 3. The conserved motifs among barley Hevein proteins.
] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1

Different groups are shown with blue and green lines. The barley Hevein genes are shown with red circles.
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شکل  -4آنالیز فیلوژنتیکی هوئینهای گیاه جو.
Figure 4. Phylogenetic analysis of barley Hevein genes
گروههای مختلف با خطوط آبی و سبز و هوئینهای گیاه جو با دایرههای قرمز نشان داده شدهاند.

میردریکوند و همکاران

شناسایی ،جداسازی و بررسی بیان خانواده ژنی هوئین در جو...

Figure 5. Analysis of promoter regions of barley Hevein genes

بررسی میزان بیان هوئینهای گیاه جو در بافتهای مختلف

بررسی  in silicoمیزان بیان هوئینهای گیاه جو تحت

این گیاه نشان داد که این ژنها دارای بیان متفاوتی در

تنشهای مختلف نشان داد که این ژنها دارای بیان و

بافتهای مختلف هستند .ژنهای ،HORVU0Hr1G016310

پاسخ متفاوتی نسبت به تنشهای زیستی و غیرزیستی

، HORVU1Hr1G078050 ،HORVU1Hr1G062030

هستند .ژن  HORVU0Hr1G016310بیشترین میزان تغییر

، HORVU2Hr1G085280 ،HORVU2Hr1G085270

بیان را در بیماری لکهقهوهای و کمترین میزان تغییر بیان را

، HORVU3Hr1G064470 ، HORVU2Hr1G126740

در تنش شوری نشان داد .ژن

 HORVU5Hr1G098470و

HORVU1Hr1G062030

بیشترین میزان بیان را در بافتهای ریشه و پرچم نشان دادند.

بیماری لکهقهوهای و کمترین میزان تغییر بیان را در

ژن  HORVU7Hr1G113270در همه بافتهای مورد بررسی

بیماری فوزاریومی نشان داد .بیشترین میزان تغییر بیان ژن

بیان نسبتاً باالیی را نشان داد .ژن  HORVU2Hr1G126740در

 HORVU1Hr1G078050در بیماری فوزاریومی و تنش

بافتهای ریشه و خوشه بیشترین میزان بیان را نشان داد .ژن

شوری و کمترین تغییر سطح بیان آن در بیماریهای زنگ

 HORVU7Hr1G121850در سه بافت ریشه ،خوشه و جنین

نواری و لکهقهوهای مشاهده شد.

دارای بیشترین میزان بیان بود .ژن

بیشترین میزان بیان را در بافت جنین نشان داد .در نهایت،

در تنش کمبود فسفر و کمترین میزان تغییر بیان را در

ژن  HORVU7Hr1G107000بیان پایینی را تنها در

تنش شوری نشان داد .ژن

بافت های خوشه و مریستم ان تهایی گیاه جو نشان داد

بیشترین میزان تغییر بیان را در بیماری لکهقهوهای و

(شکل  .)6به طور کلی بررسی بیان بافتی هوئی ن های

کمترین میزان تغییر بیان را در تنش شوری نشان داد .ژنهای

جو مشخص کرد که این ژن ها در بافت ریشه و

 HORVU5Hr1G098470 ،HORVU2Hr1G126720و

اندام های زایشی  ،بیان باالتری را نسبت به سایر

 HORVU7Hr1G107000تحت تأثیر هیچیک از شرایط

بافت ها دارند  .نتایج همچنی ن نشان داد که این ژن ها

تنش قرار نگرفتند و بیان آنها تغییری نداشت .بیشترین

در مریستم انتهایی گیاه جو بیان بسیار ناچیزی دارند

میزان تغییر بیان ژن  HORVU2Hr1G126740در بیماری

(شکل .)6

فوزاریومی و میزان تغییر بیان ناچیزی برای این ژن در
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HORVU2Hr1G085280
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HORVU2Hr1G126720

ژن  HORVU2Hr1G085270بیشترین میزان تغییر بیان را
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HORVU7Hr1G106900

بیشترین میزان بیان را در تنشهای دمایی و شوری و
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مشاهده شد .ژن  HORVU3Hr1G064470بیشترین و

ویژگی را در تمام ژنهای مورد بررسی ،پیشبینی کرد .روشهای

کمترین میزان تغییر بیان را بهترتیب در بیماری فوزاریومی

محاسباتی مختلف ،با میزان اطمینان قابلتوجهی وجود ویژگی

HORVU5Hr1G098470

ضدمیکروبی را در هوئینهای گیاه جو پیشبینی کردند .روش

تغییر بیان ناچیزی را در تنشهای مختلف نشان داد .ژن

 SVMبا میزان احتمال  188درصد ،روش  RFبا میزان احتمال بین

 HORVU7Hr1G113270تغییر بیانی قابلتوجهی را در

 24/2تا  88/48درصد ،روش  DAبا میزان احتمال  188درصد و

تمامی تنشها نشان داد .بیشترین میزان بیان ژن

روش  ANNبا تأیید کامل ،وجود ویژگی ضدمیکروبی را در

 HORVU7Hr1G121850در بیماری فوزاریومی و میزان

تمامی هوئینهای گیاه جو پیشبینی کرد .نتایج بررسی نواحی

تغییر بیان ناچیزی برای این ژن در بیماریهای لکهقهوهای

مختلف پروتئینهای هوئین جو مشخص کرد که ویژگی

و زنگ نواری و تنشهای شوری ،خشکی و کمبود فسفر

ضدمیکروبی این پپتیدها بهطور عمده در دمین ( ChtBD1دمین

مشاهده شد (شکل .)6

هوئین) آنها متمرکز شده است و بقیه نواحی ویژگی

نتایج تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ویژگیهای ضدمیکروبی

ضدمیکروبی پایینتری نسبت به این ناحیه دارند.

و تنش شوری نشان داد .ژن

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2023-01-10

بیماری لکهقهوهای و تنشهای شوری و کمبود فسفر

هوئینهای گیاه جو با استفاده از ابزار برخط  ،CAMPوجود این
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Figure 6. In silico gene expression analysis of barley Hevein genes in biotic and abiotic stresses conditions (A) and
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شکل  -6تجزیه و تحلیل  in silicoبیان ژنهای هوئین گیاه جو و در شرایط تنشهای زیستی و غیرزیستی (الف) و در بافتهای مختلف (ب).

میردریکوند و همکاران

شناسایی ،جداسازی و بررسی بیان خانواده ژنی هوئین در جو...
different tissues (B).

ژنهای هوئین در تمامی گیاهان وجود دارند و متعلق به

جستجوی دمینهای عملکردی محافظتشده نشان داد که

خانواده بزرگتری از پروتئینهای متصل شونده به کیتین

دمین ( ChtBD1دمین هوئین) در تمامی ژنهای هوئین

هستند که در فرآیندهای دفاعی گیاه نقش دارند

گیاه جو بهصورت تکی یا تکرار چهارتایی وجود داشته و

( .)Beintema, 1994تاکنون تعداد مختلفی از اعضای

در برخی از این ژنها با دمین عملکردی دیگری به نام

خانواده هوئین از درخت کائوچو ،درخت توت ،سویا،

 Lyz-likeهمراه است .این دمین ( )ChtBD1دارای حدود

Andreev et

 88تا  48اسیدآمینه است و در ساختار آن بهطور معمول

گندم و دیگر گیاهان شناسایی شده است (

 .)1998; Van Parijs et al., 1991فعالیت ضدقارچی این
پروتئینها با از دست دادن دمین هوئین تا حد بسیار

هوئین برای اولین بار از گیاه جو شناسایی شد و

زیادی کاهش پیدا میکند ( .)Iseli et al., 1993بهدلیل

ویژگیهای آن ها مورد بررسی قرار گرفت .اغلب ژنهای

وجود ویژگی کاتیونی و آمفیپاتیک در این دمین ،این

هوئین شناسایی شده گیاه جو بدون اینترون بودند و

پروتئینها قادر هستند با غشاهای دارای بار منفی قارچها

تعداد محدودی از آن ها در ساختار خود تنها دارای یک

و باکتریها برهمکنش داشته باشند ( ;Lipkin et al., 2005

اینترون بودند .این ساختار ژنی و الگوی اینترونی در

 .)Martins et al., 1996; Xiang et al., 2004تاکنون،

سایر گیاهان نیز مشاهده شده است .در درخت کائوچو

پروتئینهای هوئین بهمنظور بهبود مقاومت گیاه به

ژنهای هوئین یک اینترونی در کنار ژنهای بدون
اینترون شناسایی و گزارش شدهاند (

بیمارگرهای قارچی در گیاهان مختلفی از جمله توتون،

Berthelot et al.,

گوجهفرنگی و آرابیدوپسیس بیان شدهاند (

Khaliluev et

Andreev et al.,

نتایج پیشبینی توالی سیگنال پپتید مشخص کرد که تمامی

 . )2012هوئین شناسایی شده در گیاه گوجهفرنگی نیز

هوئینهای گیاه جو دارای سیگنال پپتید ترشحی هستند و

فاقد اینترون بود ( .)Kouzai and Saito, 2013تمامی

پس از تولید توسط سیگنال پپتیدهای خارج سلولی به

هوئین های شناسایی شده از درخت توت در ساختار ژنی

محیط خارج از سلول منتقل میشوند .توالیهای سیگنال

خود فاقد اینترون بودند ( .)Saeed et al., 2016فرضیات

پپتید در هوئینهای شناسایی شده گیاه جو بسیار متغیر

مختلفی برای وجود ژن های بدون اینترون ذکر شده است

بوده و بین هوئینها تفاوت زیادی مشاهده شد .اغلب

که از آن جمله می توان به انتقال از پروکاریوتهای

پروتئینهای هوئین دارای یک سیگنال پپتید در ناحیهی

باستانی ،ایجاد توسط ترانسپوزونها و مکانیسمهای دیگر

خود هستند که توسط آن به مسیر ترشحی هدایت شده و

اشاره کرد ( .)Yan et al., 2016عدم وجود اینترون ،این

وجود چنین سیگنال پپتیدی در ساختار هوئینهای گیاه

ژنها را قادر میسازد تا بهطور مؤثر رونویسی شوند و با

جو همانند سایر هوئینها دور از انتظار نیست (

هوئین از گندم شناسایی و جداسازی شدند که فاقد
اینترون در ساختار ژنی خود بودند (

N

Damme

دلیلی بر اهمیت نقش عملکردی این ژنها در حفظ
حیات سلول باشد ( Gentles and Karlin, 1999; Zou et

از طریق فضای خارج سلولی میزبان را مورد حمله قرار

.)al., 2011

میدهند؛ بنابراین ،وجود هوئینها و سایر پروتئینهای
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et al., 1998; Lee et al., 1991; Peumans and Van
Damme, 1995; Slavokhotova et al., 2017; Van
 .)Holle and Van Damme, 2015اغلب بیمارگرها ابتدا

نرخ باالتری به پروتئین ترجمه شوند و همچنین میتواند

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1

 .)2016a; Berthelot et al., 2016bدر پژوهشی سه

al., 2011; Shukurov et al., 2012; Shukurov et al.,
.)2010

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2023-01-10

al., 2012; Berthelot et al., 2016a; Berthelot et al.,
;2016b; Porto et al., 2012; Saeed et al., 2016
Slavokhotova et al., 2017; Van Holle and Van
 .)Damme, 2015در پژوهش حاضر ،تعداد سیزده ژن

هشت اسیدآمینه سیستئین وجود دارد (

Damme et al.,
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ضدمیکروبی در فضای خارج سلولی ،برای مبارزه با این

به اینکه هوئینها پروتئینهای ترشحی هستند ،پایداری

عوامل بیماریزا ضروری است (.)Drikvand et al., 2019

پروتئینی یکی از پارامترهای حیاتی برای انجام فعالیت

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشان داد که هوئینهای

آنها است.

شناسایی شده در جو نیز از نظر جرم مولکولی،

، HORVU2Hr1G085280 ،HORVU0Hr1G016310

آبدوست هستند ( Kyte and Doolittle, 1982; Moghadam et al.,

HORVU7Hr1G113270

 .)2016میزان  GRAVYمحاسبه شده برای هوئینهای گیاه جو

بهعلت  pHایزوالکتریک پایینتر از  2دارای خاصیت

(بهجز  HORVU0Hr1G016310و )HORVU2Hr1G126720

اسیدی بودند و بقیهی هوئینها با  pHایزوالکتریک باالتر

نشاندهندهی آبدوستی این پروتئینها است .میزان

از  2خاصیت بازی نشان میدهند .بار مثبت به هوئینها

 GRAVYمحاسبه شده برای این پروتئینها همچنین با

اجازه میدهد تا با غشاهای دارای بار منفی بیمارگرها

شاخصهای آلیفاتیک و ناپایداری محاسبه شده تطابق

برهمکنش کنند .از طرفی ،هوئینهای با بار منفی احتما ًال

داشته و نشاندهندهی پایداری حرارتی هوئینهای گیاه

از طریق مسیرهای دیگری و یا در شرایط  pHخاصی که

جو است.

بار خالص آنها را مثبت میکند با غشای بیمارگرها

بررسی موتیفهای پروتئینی محافظتشده ،وجود سه موتیف

برهمکنش میکنند (.)Yeaman and Yount, 2003

را در ساختار هوئینهای گیاه جو مشخص کرد .ژنهای

شاخص آلیفاتیک به حجم نسبی زنجیرههای جانبی

، HORVU2Hr1G126720 ،HORVU1Hr1G078050

اسیدهای آمینه والین ،آالنین ،ایزولوسین و لوسین گفته

 HORVU7Hr1G106900و

میشود و همبستگی مستقیمی با پایداری حرارتی یک

فاقد هر گونه موتیف محافظتشدهای بودند .نتایج این

پروتئین دارد ( .)Ikai, 1980این شاخص برای

بررسی نشان داد که موتیفهای محافظتشده تنها در

پروتئینهای مقاوم به حرارت حدود  188است

دمین  Lyz-likeهوئینها قرار داشته و دمین هوئین فاقد

( .)Moghadam et al., 2016شاخص آلیفاتیک محاسبه

این موتیفها بود .این مورد شاید بهعلت طول کوتاه

شده برای هوئینهای شناسایی شده گیاه جو در

دمینهای هوئین در ساختار پروتئینهای هوئین جو باشد.

محدودهای قرار دارد که نشاندهندهی پایداری دمایی نسبت ًا

نتایج تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی هوئینهای گیاه جو

مناسبی در این پروتئینها است .این پایداری دمایی بهطور

نشان داد که این پروتئینها به دو گروه کلی تقسیمبندی

عمده دلیل فراوانی باالی اسیدآمینه آالنین و تا حدودی

میشوند .در درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده ،هوئینهای

لوسین و والین در ساختار این پروتئینها است.

دارای دمین هوئین تنها و یا چندتایی با هم در یک گروه

شاخص ناپایداری میزان ثبات یک پروتئین را بر اساس

و هوئینهای دارای دمین هوئین بههمراه دمین

ترکیب اسیدهای آمینه موجود در آن پیشبینی میکند .اگر

با هم در یک گروه قرار گرفتند .چنین روندی در

این شاخص کمتر از  48باشد نشاندهندهی پایداری

پژوهشهای قبلی نیز مشاهده شده است و هوئینهای

پروتئین است ( .)Guruprasad et al., 1990شاخص

شناسایی شده از گیاهان مختلف نیز به دو گروه کلی

ناپایداری محاسبه شده برای هوئینهای گیاه جو (بهجز

تقسیمبندی شدهاند ( Andreev et al., 2012; Berthelot et

 HORVU2Hr1G126720و )HORVU3Hr1G064470

al., 2016a; Berthelot et al., 2016b; Porto et al.,
2012; Saeed et al., 2016; Slavokhotova et al.,
.)2017

 HORVU2Hr1G126740و

نشاندهندهی پایداری مناسب این پروتئینها بود .با توجه

88

HORVU7Hr1G107000

Lyz-like

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2023-01-10

سایر هوئینهای گیاهی هستند .در مطالعه حاضر ،هوئینهای

تمایل به آبگریزی داشته و پروتئینهای با  GRAVYمنفی،

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1

ایزوالکتریک ،شاخص ناپایداری ،شاخص و  GRAVYمشابه با

از حاللیت پروتئین است .پروتئینهای با  GRAVYمثبت

] [ DOI: 10.52547/pgr.8.2.7

pH

میانگین کل آبدوستی و آبگریزی یا  GRAVYمعیاری
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نشان داد که عناصر تنظیمی مرتبط با رشد و نمو ،عناصر

روند بیان دیفنسینها در ریشههای هیدروپونیک در

تنظیمی پاسخ به هورمونها و عناصر تنظیمی پاسخ به

مقایسه با ریشههای رشد یافته در خاک تفاوت

تنشها بهترتیب بیشترین فراوانی را در نواحی پروموتری

قابلتوجهی نشان داد ( .)Drikvand et al., 2019این نتایج

ژنهای هوئین گیاه جو دارند .عنصر تنظیمی  G-Boxکه

مشخص میکند که هوئینها و سایر پپتیدهای

بیشترین فراوانی را در بین عناصر تنظیمی مرتبط با رشد و

ضدمیکروبی در اندامهایی که بیشتر در معرض حمله

نمو موجود در پروموتر ژنهای هوئین داشت ،نقش مهمی

بیمارگرها هستند (مانند ریشهها و همچنین اندامهای

را در پاسخ به نور ،شرایط بیهوازی و هورمونهای اتیلن،

حساسی مانند اندامهای زایشی) میزان بیان بیشتری دارند

متیلجاسمونات و آبسیزیک اسید بازی میکند ( Menkens

تا بتوانند به مقابله با بیمارگرها بپردازند ( Berthelot et al.,

 .)et al., 1995عناصر  CGTCA-motif ،ABREو

.)2016b; Drikvand et al., 2019; Saeed et al., 2016

 TGACG-motifکه بیشترین فراوانی را از بین عناصر

بررسی میزان بیان هوئینهای گیاه جو تحت تنشهای

پاسخ به هورمون موجود در پروموتر ژنهای هوئین

مختلف نشان داد که پاسخ ژنهای هوئین به تنشهای

داشتند ،بهطور معمول در باالدست ژنهای مرتبط با

زیستی بیشتر از تنشهای غیرزیستی بود .هوئینها بهطور

( Kaur

گستردهای در تمام سلسلهی گیاهی وجود دارند و به

تنشهای محیطی زیستی و غیرزیستی وجود دارند

;et al., 2017; Liu et al., 2016; Pandey et al., 2015

خانواده بزرگ پروتئینهای ضد عوامل بیماریزا تعلق

 .)Wang et al., 2011درنهایت ،عناصر  AREو  MBSکه

دارند ( .)Berthelot et al., 2016bدر پژوهش دیگری،

بیشترین فراوانی را از بین عناصر تنظیمی پاسخ به تنشها

تنشهای شوری و دمایی باعث القای بیان ژنهای هوئین

داشتند ،نقش مهمی در پاسخ به تنشهای مختلف زیستی

در گیاه گندم شدند ( .)Andreev et al., 2012پژوهش

و غیرزیستی بازی میکنند ( .)Kaur et al., 2017بر اساس

سعید و همکاران ( )Saeed et al., 2016نشان داد که

نتایج مطالعات پیشین ،هوئینها بهطور عمده در

ژنهای هوئین گیاه توت بهعلت دارا بودن عناصر تنظیمی

فرآیندهای دفاعی ،پاسخ به تنشهای محیطی ،تخریب

زخمشدگی و همچنین هورمونهای جاسمونیک اسید و

Berthelot et al., 2016b; Wang

سالیسیلیک اسید که پیامرسانهای مرتبط با تنشهای

)et al., 2013؛ بنابراین ،وجود چنین عناصر تنظیمی در

زیستی هستند ،پاسخ داده و دچار تغییرات بیان میشوند.

ساختار این ژنها ضروری به نظر میرسد.

شواهد دیگر نشان میدهد که بیان ژن هوئین در برنج

نتایج کلی بررسی بیان بافتی هوئینهای جو مشخص کرد
باالتری را نسبت به سایر بافتها نشان دادند .نتایج

بیماری بالست برنج میشود (

مطالعات دیگر نیز نشان داده است که هوئینها همانند

 .)Van Parijs et al., 1991همچنین در پژوهش ون

سایر لکتینها در ریشه و اندامهای زایشی میزان بیان

پاریجیس ( )Van Parijs et al., 1991اثرات ضدقارچی

باالیی دارند ( .)Saeed et al., 2016خاک محل تجمع

وسیع هوئینها مورد تأیید قرار گرفت .نتایج مطالعه کانرار

اغلب بیمارگرهای گیاهی است و ریشههای گیاهان اولین

و همکاران ( )Kanrar et al., 2002نشان داد که افزایش

اندامهایی هستند که با بیمارگرها رو به رو میشوند

در بیان ژنهای هوئین در گیاه خردل سیاه باعث افزایش

()Graham and Strauss, 2021؛ بنابراین ،گیاهان با تولید

مقاومت گیاهان تراریخت در برابر بیماری بالیت میشود.

پروتئینهای ضدمیکروبی مانند هوئینها ،به مقابله با

برخی پاسخهای گیاهی نسبت به تنشهای محیطی
86

;Lee and Raikhel, 1995

] [ DOI: 10.52547/pgr.8.2.7

که این ژنها در بافت ریشه و اندامهای زایشی بیان

تراریخته باعث ایجاد مقاومت گیاهان تراریخت در مقابل

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1

خاص در ساختار پروموتر خود به تنشهای سرما،

کیتین ،متابولیسم قندها ،انتقال پروتون یا فرآیند انتقال
سیگنال دخیل هستند (

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2023-01-10

تجزیه و تحلیل نواحی پروموتری ژنهای هوئین گیاه جو

بیمارگرهای خاکزاد میپردازند .در پژوهشی میزان و

پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 8شماره 0011 / 2

غیرزیستی مشترک هستند .در این بین مولکولها و

اطالعات ما ،مطالعه حاضر اولین گزارش از جداسازی و

پروتئینهای انتقالدهنده پیام مانند اجزای آبشار پروتئین

شناسایی اعضای خانواده ژنی هوئین در گیاه جو است .در این

کیناز فعال شده با میتوژن ( )MAPKممکن است بهعنوان

مطالعه یک تحلیل جامع شامل تجزیه و تحلیل ساختار ژنی،

نقاط مشترک در مسیرهای انتقال پیام تنشهای زیستی و

تجزیه و تجلیل ساختار پروتئین ،پیشبینی دمینهای

غیرزیستی عمل کرده و باعث پاسخ مشترک ژنهایی مانند

عملکردی ،موتیفهای محافظتشده ،توالی سیگنال پپتید،

هوئینها به هر دوی تنشهای زیستی و غیرزیستی شوند

پیشبینی محل تجمع سلولی ،تجزیه و تحلیل ویژگیهای

( .)Andreev et al., 2012; Chinnusamy et al., 2004در

فیزیکوشیمیایی پروتئینی ،تجزیه و تحلیل پروموتر و نواحی

ژنهای

تنظیمی ،تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک ،پیشبینی ویژگی

 HORVU5Hr1G098470 ،HORVU2Hr1G126720و

ضدمیکروبی و تجزیه و تحلیل بیان ژن روی خانواده ژنی

 HORVU7Hr1G107000تحت تأثیر هیچیک از شرایط

هوئین گیاه جو انجام شد .نتایج نشان داد که هوئینهای گیاه

تنش قرار نگرفتند و بیان آنها تغییری نداشت .این قبیل ژنها

جو مانند سایر هوئینهای گیاهی ،بدون اینترون و یا دارای تنها

ممکن است برای پاسخ به شرایط زیستی متفاوتی غیر از

یک اینترون هستند و وجود سیگنال پپتید ترشحی ،تجمع

مطالعه

حاضر،

برخی

هوئینها

مانند

خارج سلولی ،وجود دمینهای عملکردی  ChtBD1در همه

تنشهای محیطی اختصاصی شده باشند و یا صرفاً در یک

آنها و دمین عملکردی  Lyz-likeدر برخی از آنها،

بافت و یا اندام خاص بیان نشان دهند .از طرفی ،بیان این ژنها

وجود اسیدهایآمینه سیستئن محافظتشده ،وجود

ممکن است در شرایط تنش طوالنیمدت تغییر پیدا کند.

پیوندهای دیسولفیدی ،فعالیت ضدمیکروبی و بیان

نتایج تحلیل بیوانفورماتیکی ویژگیهای ضدمیکروبی هوئینهای

حداکثری در ریشه و اندامهای زایشی و همچنین بیان در

گیاه جو ،وجود این ویژگی را در تمام ژنهای مورد بررسی،

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2023-01-10

اختصاصی بوده و برخی دیگر بین تنشهای زیستی و

زیستی آنها تا حد زیادی ناشناخته باقیمانده است .با توجه به

پاسخ به تنشهای زیستی و غیرزیستی از دیگر

پیشبینی کرد .طبق نتایج بهدست آمده میتوان گفت که

ویژگیهای این پروتئینها است .اطالعات جامع موجود

هوئینهای جو دارای خاصیت ضدقارچی و همچنین

در مطالعه حاضر درک ما را در مورد اثر ژنهای هوئین در
فرآیندهای زیستی گیاه مانند رشد و نمو و همچنین پاسخ

عملکردی هوئین آنها ارتباط دارد .مطالعات مشابه وجود

به تنشهای زیستی و غیرزیستی افزایش میدهد.

ویژگیهای ضدمیکروبی هوئین در سایر گیاهان را تأیید میکند

سپاسگزاری

( Damme et al., 1998; Martins et al., 1996; Van Parijs et

.)al., 1991; Xiang et al., 2004

این پژوهش در قالب طرح پژوهشی شماره /8818د2811/

تاکنون علیرغم تحقیقات گسترده بر روی جو ( Shuorvazdi

با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خرمآباد انجام شده است .مؤلفان از معاونت پژوهشی

;et al., 2014; Khodaei et al., 2015; Salami et al., 2016
 ،)Ebrahimi et al., 2016مطالعات کمی بر روی پپتیدهای

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد بابت حمایت از این

ضدمیکروبـی در این گـیاه صورت گرفته است و نقشهـای

مطالعه سپاسگزاری مینمایند.

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1400.8.2.5.1

ضدباکتریایی هستند و این ویژگی بهطور عمده به دمین
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Abstract
Today, antimicrobial peptides are known as a new generation of antibiotics for treatment of microbial
diseases in human and animals and protecting plants against different pathogens. Heveins are a group of
antimicrobial peptides which are considered as one of the most important groups of antimicrobial peptides
due to the very high diversity and expression in different plant organs as well as the effective role in
responding to biotic and abiotic stresses. The main purpose of the current study was identifying and
isolation of Hevein genes in barley and study of characteristics and their expression in different tissues and
environmental conditions. To this purpose, all Hevein protein sequences were retrieved from NCBI
database. The Hevein consensus sequence was obtained from alignment of retrieved sequences. After
obtaining the consensus sequence, this sequence was aligned against the barley genome using tBLASTn
tool. The resulting sequences were analyzed to determine the full-ORF, and to prediction of functional
domains, signal peptides, subcellular localization, physicochemical properties, amino acid frequency and
antimicrobial activity. The complete coding sequence of Hevein genes were amplified by PCR. In this
study, thirteen Hevein genes, with an average ORF length of 813 bp, were identified, isolated and
sequenced in barley. Hevein genes isolated from barley showed a high similarity with plant Heveins in
terms of gene and protein sequences, as well as structural and functional characteristics. The results showed
that barley Heveins such as other plant Heveins have no introns or have only one intron, and the presence
of secretory peptide signals, extracellular aggregation, the presence of ChtBD1 functional domains in all of
them and Lyz-like functional domains in some of them was confirmed. The results also showed that
antimicrobial activity and maximal expression in roots and reproductive organs as well as expression in
response to biological and non-biological stresses are other features of these proteins. The findings of the
current study increase our understanding of the effect of Hevein genes on plant biological processes such as
growth and development, as well as the response to biotic and abiotic stresses.
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