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شناسایی ،همسانه سازی و تحلیل ساختار ژن تیوردوکسین  )VvTrxh10( hجدا شده از بافت
حبه انگور ( )Vitis vinifera L.رقم یاقوتی
Identification and Cloning of a Thioredoxin h (VvTrxh10) Gene Isolated from
Grape (Vitis vinifera L.) cv. Yaquti Berry Tissue

سید شرفالدین موسوی ،7رحیم حداد٭ ،2قاسمعلي گروسي 2و رامین حسیني

2

چکیده
جهت بررسي ساختار ژن تیوردوکسین RNA ،کل از بافت حبه انگور ) (Vitis vinifera L.رقم یاقوتي استخراج و با استفاده از
روش واکنش زنجیرهای پلیمراز نسخه برداری معکوس ) ،(RT-PCRکتابخانه  cDNAتهیه گردید .سپس ژن تیوردوکسین  hتحت
عنوان  VvTrxh10سنتز ،جداسازی و در ناقل پالسمیدی  pUC19همسانه سازی شد .نتایج تواليیابي نشان داد که قطعه همسانه سازی
شده از ژن تیوردوکسین  hحاوی یک چارچوب قرائت آزاد منفرد به طول  543 bpبوده و پروتئیني با  774اسید آمینه را کد ميکند.
بررسي ترجمه پروتئیني توالي رمز کننده نشان داد که این ژن حاوی جایگاه فعال غیر معمول  ،RCGLCاسید آمینه تریپتوفان ویژه W
و یک موتیف ساختاری درگیر در انتقال سلول به سلول در انتهای آمینوی ) (MAEEخود ميباشد .بررسي فیلوژنتیکي و نیز همردیف
سازی چندگانه نشان داد که این آیزوفرم متعلق به زیرگروه  Iاز تیوردوکسینهای  hاست .عالوه بر آن ،توالي پروتئیني پیشبیني شده،
شباهت زیاد آن را با ژن تیوردوکسین  hسایر گیاهان در بانک ژن  NCBIنشان داد.
واژههای کلیدی :انگور ،تیوردوکسین ،همسانه سازی ،بررسي توالي ،رقم یاقوتي

 7و  .2به ترتیب دانش آموخته کارشناسي ارشد و استادیاران گروه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دانشگاه بینالمللي امام خمیني (ره) ،قزوین
٭ :نویسنده مسئول
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 WC[G/P]PCميباشد .در این بین معمولترین جایگاه فعال،
جایگاه  WCGPCبوده که در هر  5زیرگروه تیوردوکسینهای
نوع  hو همچنین تیوردوکسینهای میتوکندریایي و
کلروپالستي فراوانترین حالت را بهخود اختصاص داده است،
در حاليکه جایگاه فعال  WCPPCفقط در تعدادی از
آیزوفرمها و آنهم زیر گروه  Iوجود دارد .تمام تیوردوکسین-
های نوع  hکه تاکنون شناخته شدهاند ،حداقل یک ویژگي
متمایز برای شناسایي دارند و آن هم وجود یک اسید آمینه
تریپتوفان ( )Trpاست که در توالي پروتئیني بهصورت W
نشان داده ميشود .این اسید آمینه ضریب انهدام تصاعدی
معادل  221mmرا به تیوردوکسینها ميدهد (مائیدا و
همکاران2111 ،؛ سراتو و همکاران.)2111 ،
گیاهان عالي و بریوفیتها نسبت به جلبکها،
سیانوباکتریها و موجودات غیر فتوسنتزی ،هم شکليهای
بیشتری از تیوردوکسینها را دارا ميباشند (چیباني و
همکاران .)2112 ،سلولهای بذر غالت با بیان باالی ژن
تیوردوکسین در طول جوانهزني و بلوغ بهمکانیزمهایي برای
حفاظت در برابر تنشهای اکسیداتیو مجهز ميشوند (پالیدو و
همکاران .)2112 ،تیوردوکسین  hدر گندم  ،جو و لگومهایي
چون  ،Medicago truncatulaبهعنوان پروتئین تنظیمي
مرکزی در بذرها ،عمل مينماید (لي و همکاران .)2112 ،این
پروتئین بهوسیله احیای گروه دیسولفید در پروتئینهای
ذخیرهای بذر ،آنزیمها و بازدارندههای آنزیمي فعالیت نموده و
بدینوسیله سبب تسهیل در امر جوانه زني ميگردد .در گیاه
آرابیدوپسیس ،جایگاه ارتباط تیوردوکسین با چرخه کنترلي
ردوکس در بخش لومن کلروپالست نشان داد که واکنشهایي
که توسط چرخه ردوکس در لومن کلروپالست کنترل مي
شوند ،نقشي اساسي در عملکرد فتوسیستم  IIو تنظیم شدت
نور ایفا مينمایند (هال و همکاران .)2171 ،همچنین نتایج
همسانه سازی ژنهای تیوردوکسین و تیوردوکسین ردوکتاز
مربوط به باکتری  Anabena ferrooxidansو بیان آنها در
باکتری  Escherichia coliنشان داد که اسید آمینههای
سیستئین شماره  55و  52از ژن تیوردوکسین و اسید آمینه-
های سیستئین شماره  742و  743از ژن تیوردوکسین
ردوکتاز بقایای جایگاه فعال را تشکیل مي دهند (وانگ و
همکاران.)2171 ،
در این مطالعه ،جداسازی و همسانهسازی توالي کامل
 cDNAکدکننده تیوردوکسین نوع  ،hبا شماره دستیابي
 HM622264در پایگاه توالي نوکلئوتیدی NCBI GenBank
تحت عنوان  ،VvTrxh10از بافت حبه انگور رقم یاقوتي

مقدمه
تیوردوکسینها پروتئینهایي فراگیر و از لحاظ وزني
کوچک (معموال شامل  711تا  721آمینو اسید) بوده و دارای
پل دیسولفیدی واکنشپذیر و بهشدت انفعالي هستند که
همه آنها دارای تواليهای حفاظت شده  WC[G/P]PCدر
ساختار خود ميباشند ( Buchanan, 1991Y., Cha et
 .)al.1995 and Hagglund, et al.2008تیوردوکسینها دارای
نقشهای مهم از جمله کنترل عوامل نسخه برداری ،اکسایش
و کاهش تیول ،انتقال الکترون به ریبونوکلئوتید ردوکتاز و
حتي دفاع در برابر شرایط اکسیداتیو و مرگ سلولي هستند و
همچنین بر عوامل رشد سلولي تاثیر دارند (چیو و همکاران،
2111؛ چیباني و همکاران .)2112 ،در پستانداران فرآیند
اکسایش و کاهش تیوردوکسینها تنها با پیوند دی سولفید
صورت نميپذیرد ،بلکه گاهي ممکن است پیش مادههای
دیگری نظیر سولفید ،لیپید هیدروپروکسید و آب اکسیژنه نیز
در این فرآیند دخالت نمایند (ساندالوا و همکاران.)2117 ،
این مولکولها در سلولهای باکتریایي و جانوری ،در واکنش-
های متعددی که نیاز به احیای پیوند دیسولفید در
پروتئینها و یا آنزیمهای هدف دارند ،از جمله در واکنشهای
تیول دی سولفید ،بهوسیله باقیمانده سیستئیني جایگاه فعال
خود ،شرکت کرده که این امر به آنها اجازه احیای پیوند دی
سولفید در پروتئینهای هدف را ميدهد (زونگ و هولمگرن،
2111؛ هاشمي و همکاران2112 ،؛ گالند و همکاران2111 ،؛
هارا و همکاران .)2112 ،در گیاهان نیز تیوردوکسینها دارای
نقشهای بسیار ویژه و منحصر به فردی ميباشند .بهترین
مثال در این زمینه ،سیستم تنظیمي اکسایش-کاهش توسط
آنزیمهای کلروپالستي است .تیوردوکسینها همچنین
پروتئینهای ذخیرهای بذر را طي فرآیند جوانه زني تحریک
مينمایند (چو و همکاران7222 ،؛ شنگ و همکاران b ،و a
 .)2111تیوردوکسینها ،خانوادههای چند ژني بزرگي را با
موقعیتهای درون سلولي مختلف ،در گیاهان تشکیل مي-
دهند .سلولهای گیاهي فتوسنتزی دارای دو سیستم کاهشي
متفاوت و منحصر بهفرد هستند که یکي از آنها غیر
کلروپالستي بوده و وابسته به ( NADPHبهعنوان دهنده
الکترون) است و دیگری کلروپالستي بوده و وابسته به
فردوکسین احیا شده توسط نور ميباشد (بالمر و همکاران،
 .)2112تیوردوکسینهای نوع  hبه سه زیرگروه مختلف II ،I
و  IIIتقسیمبندی ميشوند که وجه تشابه آنها با سایر گروه-
های تیوردوکسین به استثناء آیزوفرمهایي که جایگاه فعال-
شان بهصورت  CXXSاست ،در داشتن جایگاه فعال
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دقیقه در دمای  4درجه سانتيگراد با دور 74111rpm
سانتریفیوژ شدند .در مرحله بعد 1/5 ،حجم لیتیوم کلراید 1
موالر به نمونهها اضافه گردید و لولهها به مدت یک طول شب
( 1-72ساعت) در دمای  +4درجه سانتيگراد نگهداری
شدند RNA .کل به وسیله سانتریفیوژ با دور  74111 rpmبه
مدت  51دقیقه در دمای  4درجه سانتيگراد رسوب داده شد.
رسوب  RNAکل با استفاده از الکل اتانول  11درصد و به -
کمک سانتریفیوژ با دور  74111 rpmبه مدت  3دقیقه در
دمای  4درجه سانتيگراد شسته شد .کمیت و کیفیت RNA
کل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موجهای
 221 ،251و  211نانومتر و الکتروفورز ژل آگاروز %7/2
تعیین گردید.

توضیح داده ميشود که ثبت گردیده است .سپس ویژگيهای
فیزیکوشیمیایي و ساختار دوبعدی توالي پروتئیني بهدست
آمده با استفاده از برنامههای اختصاصي موجود در پایگاه
 Swiss-Protپیشبیني شده و با استفاده از بررسيهای
همولوژی و فیلوژنتیکي با تیوردوکسینهای سایر گیاهان
نشان ميدهیم که ژن همسانه شده ،تیوردوکسین نوع  hبوده
و به زیرگروه  Iتعلق دارد.
مواد و روشها
حبههای انگور مورد بررسي در این پژوهش از مرکز
تحقیقات انگور سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي
استان قزوین ،واقع در شهر تاکستان تهیه گردید .ابتدا میوهها
از ناحیه اتصالشان به دمبرگ از خوشه جدا و سپس به میزان
یک گرم حبه در داخل بستههای آلومینیومي قرار داده شدند.
بهمنظور جلوگیری از اضمحالل احتمالي اسیدهای نوکلئیک
موجود در بافت ،نمونهها بالفاصله در درون ازت مایع تثبیت و
به آزمایشگاه منتقل شده و تا زمان مصرف در فریزر -11
درجه سانتيگراد ذخیره گردیدند.
استخراج  RNAکل به روش رید و همکاران ()2112
و با اندکي تغییرات انجام شد .ابتدا بافر استخراج ( 300 mM

برای سنتز رشته اول  ،cDNAواکنش نسخهبرداری
معکوس انجام گرفت .برای این آزمایش از  1/7-3میکروگرم
 RNAکل به همراه یک میکروگرم آغازگر )Oligo- (18mer
 )Fermentas( dTو آنزیم نسخهبردار معکوس RevertAidTM
 ،)Fermentas( M-MuiVدر حضور دزوکسي-
ریبونوکلئوتیدهای تری فسفات ( dCTP ،dTTP ،dATPو
 ،)dGTPو دمای  42درجه سانتيگراد به مدت یک ساعت
استفاده شد و پس از آن ،عمل غیر فعالسازی آنزیم نسخه-
بردار معکوس ) (RTدر دمای  11درجه سانتيگراد و به مدت
 71دقیقه انجام گرفت .بدین ترتیب رشته اول مولکول
 cDNAساخته شده و از آن بهعنوان الگو در واکنش PCR
استفاده گردید.
بهمنظور طراحي آغازگرهای تصادفي و واکنش PCR
از توالي  DNAژنومي ژن تیوردوکسین  hانگور رقم پینوت

Tris-HCl pH 8, 25 mM EDTA pH 8, 2% PVP, 2%
 )CTAB, 2 M NaCl, 2% β-mercaptoethanolدر یک لوله

آزمایش  73 mlآماده گردید 1/7 .گرم بافت حبه توسط ازت
مایع در هاون به صورت پودر درآمده و به میزان متعارف به
یک لوله آزمایش  2 mlحاوی  7 mlبافر استخراج اضافه
گردید و به شدت تکان داده شد .لولهها بهمدت  51دقیقه در
حمام آب گرم  23درجه سانتيگراد قرار داده شدند .تمامي
مراحل بعدی عملیات استخراج  ،RNAدر دمای  4درجه
سانتيگراد انجام گرفت .پروتئینها دو مرتبه با یک حجم برابر
از ترکیب کلروفرم :ایزو آمیل الکل ( )24:7 v/vشستشو و به
مدت  3دقیقه در دمای  4درجه سانتيگراد و با دور rpm
74111سانتریفیوژ شدند .مایع رویي به یک لوله آزمایش
جدید منتقل گردیده و سپس 1/7حجم استات سدیم  5موالر
و  1/2حجم ایزوپروپانول ،بهمنظور رسوب اسیدهای نوکلئیک
به آن افزوده شد و چندین بار به آرامي سر و ته گردید .سپس
به مدت  51دقیقه در دمای  -11و یا  1-72ساعت در دمای
 -21درجه سانتيگراد قرار گرفت .محلول مذکور به مدت 51
دقیقه با دور  74111rpmو در دمای  4درجه سانتيگراد
سانتریفیوژ گردید و رسوب حاصله در  211 µlآب DEPC
شده حل شد .مجدداً پروتئینها یک مرتبه با یک حجم برابر
از کلروفرم :ایزوآمیلالکل ( )24:7 v/vشستشو و به مدت 3

نویر

(vinifera L. cv. Pinot Noir

 )Vitisبا نام  VvTRXhو

شماره دستیابي  AM430243در بانک ژن  NCBIاستفاده
گردید (والسکو و همکاران .)2112 ،در طراحي آغازگرهای
اختصاصي ژن  VvTRXhو همچنین محاسبه دمای ذوب آنها
از نرمافزار الیگو (نسخه  )2استفاده شد .این آغازگرها براساس
ابتدا و انتهای توالي ژن  ،VvTRXhبه گونهای طراحي شدند
که محصول  PCRحاصل از آنها تمامي ناحیه رمز کننده این
ژن را در برگیرد .برای انتخاب آنزیم برشي بهمنظور تسهیل
در فرآیندهای همسانهسازی از نرم افزار آن الین Restriction
 mapper. V3استفاده گردید .پس از تبیین جایگاه برشي
 KpnIو بهمنظور افزایش بازده برش آنزیمي 5 ،نوکلئوتید به
انتهای ' 3آغازگرها اضافه شد .بهمنظور افزایش بیان ژن5 ،
نوکلئوتید با توالي  ACCکه بخشي از توالي مورد توافق کزاک
به شمار مي رود ،بین توالي برشي و توالي اتصال آغازگر با ژن
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مورد نظر اضافه شد .در نتیجه با توجه به ابتدا و انتهای ژن
 VvTRXhو تواليهای مذکور ،آغازگرهای اختصاصي با توالي-
'5'-ATAGGTACCACCATGGCGGAAG-3
های
(آغازگر رفت ،مطابق با توالي اسید آمینهای  )MAEو
'( 5'-TGTTGGTACCTCAAGCAGTTGCA-3آغازگر
برگشت ،مطابق با توالي اسید آمینهای  )HATAو با سفارش
شرکت ژن فن آوران از شرکت دانمارکي کوپنهاژن
( )Copenhagen-Denmarkتهیه گردید .واکنش  PCRبا
استفاده از آنزیم  )Fermentas( pfuو آغازگرهای اختصاصي
در  53چرخه دمایي شامل :مرحله واسرشتگي در دمای 24
درجه سانتيگراد و به مدت  51ثانیه ،مرحله اتصال در دمای
 31درجه سانتيگراد و بهمدت یک دقیقه و مرحله تکثیر در
دمای  12درجه سانتيگراد و به مدت یک دقیقه بود .هم-
چنین مرحله واسرشتگي اولیه در دمای  24درجه سانتيگراد
و بهمدت  5دقیقه و مرحله تکثیر نهایي در دمای  12درجه
سانتيگراد و به مدت  71دقیقه انجام گرفت .در نهایت ،قطعه
تکثیر شده ،از روی ژل و با استفاده از کیت استخراج ،DNA
محصول شرکت فرمنتاز با شماره کاتالوگ  ،K0513خالص
سازی شد.
واکنش اتصال با استفاده از آنزیم  DNAلیگاز T4
انجام گرفت (هیمن و همکاران .)2171 ،پس از تهیه سلول-
های مستعد  E. coliسویه  ،DH5αجهت انتقال پالسمید
حاوی ژن از روش شوک حرارتي استفاده شد (کوهن و
همکاران .)7212 ،استخراج پالسمیدهای نوترکیب با استفاده
از روش تحلیل قلیایي و  SDSانجام گرفت (بیرن بویم و
دوالی )7212 ،و کلونيهای نوترکیب با استفاده از دو تکنیک
 PCRو هضم آنزیمي مورد بررسي قرار گرفتند .تواليیابي
 DNAپالسمید نوترکیب با استفاده از آغازگرهای راهانداز
باکتریوفاژ  T7در دو جهت رفت و برگشت توسط شرکت
)Sequence Laboratories Gottingen-Germany( Seqlab
انجام شد .توالي اسید آمینهای بهدست آمده بهمنظور یافتن
پروتئینهای مشابه در بانکهای اطالعاتي با استفاده از برنامه
 BLASTدر مرکز ملي اطالعات بیوتکنولوژی ( )NCBIمورد
جستجو قرار گرفت (جدول  .)7همردیفسازی چندگانه و
درختهای فیلوژنتیکي با استفاده از نرمافزار ClustalW
( )http://ClustalW.genome.ad.jpتهیه شدند .همچنین
ساختار ثانویه پروتئین بهوسیله برنامه  PSIpredو سایر
ویژگيهای ساختاری پروتئین با استفاده از برنامههای
،ProtParam

PSORT

و

نتایج و بحث
جداسازی و همسانهسازی  cDNAرمز کننده ژن
تیوردوکسین h

 cDNAرمز کننده ژن تیوردوکسین
با استفاده از تکنیک  RT-PCRاز بافت حبه انگور ،رقم
یاقوتي ،تهیه و در ناقل پالسمیدی  pUC19همسانهسازی
شد .بررسيها با استفاده از تکنیکهای  PCRو هضم آنزیمي،
دو کلوني نوترکیب را شناسایي کردند (شکلهای  7و .)2
نتایج تواليیابي  DNAو بررسي با نرم افزار  ClustalWنشان
داد که قطعه همسانهسازی شده ،از باال خانواده تیوردوکسین-
های نوع  hبوده و موقعیت قرارگیری آن روی جایگاه MCS
ناقل پالسمیدی در جهت معمولي ميباشد که با نتایج به-
دست آمده توسط هضم آنزیمي مطابقت دارد (شکل .)2
 cDNAرمز کننده ژن تیوردوکسین )(VvTrxh10
حاوی یک چارچوب قرائت آزاد منفرد بهطول  543 bpبود که
با کدون  ATGآغاز شده و با کدون  TGAخاتمه یافته و یک
پروتئین با  774اسیدآمینه را رمز ميکرد که بیشترین اسید
آمینه موجود در این پروتئین ،اسید آمینه والین شناخته شد
که  %74از کل پروتئین را بهخود اختصاص داد (شکل  5الف).
با استفاده از برنامه  SOPMAمشخص گردید که از این 774
اسید آمینه 33 ،اسید آمینه ( )%41/23متعلق به مارپیچ آلفا،
 57اسید آمینه ( )%21/72متعلق به مارپیچ بتا ميباشد .فرمول
مولکولي آن  C573H917N155O163S9و وزن مولکولي محاسبه
شده و نقطه آیزوالکتریک پیشبیني شده این پروتئین به
ترتیب برابر  72/114کیلو دالتون و  3/41بود و شاخص
 Aliphaticآن ،بهعنوان یک عامل مهم بهمنظور برآورد مقاومت
پروتئینها در برابر حرارت 21/23 ،محاسبه گردید که نشان
دهنده مقاوم بودن تیوردوکسینها در برابر دما ميباشد.
شاخص  Hydropathyمحاسبه شده به روش کیت و دولیتل
( ،)7212نشان داد که پروتئین  ،VvTrxh10بهدلیل خاصیت
احیاءکنندگي باال ،به میزان زیادی آب گریز بوده (شکل  5ب)
و از مجموع کل اسیدهای آمینه 71 ،اسید آمینه با بار منفي
( )Asp+Gluداشته ،در حاليکه تعداد کل اسیدهای آمینه با بار
مثبت آن ( )Arg+Lysبرابر  74ميباشد .همچنین پیشبیني
موقعیت زیرسلولي این پروتئین با برنامههای  PSORTو
 WOLFPSORTنشانداد که برخالف تعدادی از تیوردوکسین-
های نوع  hکه محل فعالیتشان درون میتوکندری و شبکه
آندوپالسمي است (استین و همکاران7223 ،؛ جلهای و
همکاران2114 ،؛ شاهپیری و همکاران2111 ،؛ لپیستو و
همکاران2112 ،؛ هال و همکاران .)2171 ،پروتئین
)h (VvTrxh10

ProtScale

( )http://www.expasy.ch/tools/تعیین گردید.
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.سیتوسول قرار دارد

 از نوع سیتوپالسمي بوده و محل فعالیت آن درونVvTrxh10

) نشانگر مولکوليM . درصد7/2  الکتروفورز روی ژل آگارزPCR  آزمون سریع کلوني های نوترکیب با استفاده از تکنیک:7 شکل
) عصاره5 ،) کنترل منفي فاقد عصاره سلولي2 ،)fermentase  و آغازگرهای مربوط به شرکتDNA( 221 bp ) کنترل مثبت7 ،711
 درون هر چاهک بارگذاری شدهPCR  از محصول3 µl ، برای هر نمونه.) کلونيهای نوترکیب3  و4 ، غیر نوترکیبE. coli سلولي باکتری
 نوکلئوتید از آغازگر71 ) بانضمام5 bp( ) و کزاک5 bp( ) بانضمام تواليهای اضافي دلخواه2 bp( KpnI ) جایگاه برشي آنزیمA .است
75 ) بانضمام4 bp( ) به همراه توالي اضافي دلخواه2 bp( KpnI ) جایگاه برشي آنزیمB . نوکلئوتید را شامل مي شود22 رفت که مجموعا
. نوکلئوتید را شامل مي شود25 نوکلئوتید از آغازگر برگشت را در بر ميگیرند که مجموعا
bp

Figure 1: Analysis of recombinant clones by PCR and 1.2% agarose gel electrophoresis. M) 100 bp DNA ladder; lane 1)
positive control (620 bp); lane 2) negative control, lake of primers; lane 3) negative control, lake of template; lanes 4
and 5) recombinant clones carrying ORF fragment of the VvTrxh10 gene. For each sample, 5 µl from PCR product has
been loaded into each well. A) 22 nucleotides including: KpnI restriction site (6 bp), an addition of three nucleotides
following Kozak sequence (3 bp) and forward primer (10 bp). B) 23 nucleotides including: KpnI restriction site (6 bp),
an addition of four nucleotides and reverse primer (13 bp).

،7 Kb ) نشانگر مولکوليM . درصد7/2  تایید کلونيهای نوترکیب با استفاده از هضم آنزیمي و الکتروفورز روی ژل آگارز:2 شکل
) پالسمیدهای نوترکیب هضم5 ،EcoRI ) پالسمید نوترکیب هضم شده با آنزیم2 BamHI )پالسمید نوترکیب هضم شده با آنزیم7
.KpnI ) پالسمید غیر نوترکیب هضم شده با آنزیم4 ،KpnI شده با آنزیم
Figure 2: Analysis of recombinant clones by enzymatic digestion and 1.2% agarose gel electrophoresis. M) 1 kb DNA
ladder; 1) Recombinant plasmid digested by BamHI; 2) Recombinant plasmid digested by EcoRI; 3) Recombinant
plasmid digested by KpnI; 4) Non-recombinant plasmid digested by KpnI.
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شناسایی ،همسانه سازی و تحلیل ساختار ژن تیوردوکسین  )VvTrxh10( hجدا ...

جدول  :7مشخصات تواليهای پروتئیني موجود در  NCBIمورد استفاده در بررسيهای همردیفسازی چندگانه و روابط
فیلوژنتیکي
Table 1. The protein sequences characteristics on NCBI used for preparation of multiple alignment and
construction of phylogenetic tree.
شماره دستیابی
نام ژن
نام علمی
نام عمومی گیاه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

( Arabidopsisآرابیدوپسیس)
( Grapeانگور)
( Grapeانگور)
( Grapeانگور)
( Cornذرت)
( Cornذرت)
( Cornذرت)
( Riceبرنج)
( Wheatگندم)
( Wheatگندم)
( Soybeanسویا)
( Soybeanسویا)
( Rapeکلزا)
( Tobaccoتنباکو)
( Sorghumذرت خوشهای)
( Sorghumذرت خوشهای)
( Peaنخود فرنگي)
( Peaنخود فرنگي)
( Alfalfaیونجه)
( Poplarصنوبر)
( Poplarصنوبر)
( Castor oilکرچک)
( Sweet potatoسیب زمیني شیرین)
( Red pepperفلفل قرمز)
( Aleppe oakصنوبر سیتکا)
(Red gumاکالیپتوس)
( Rye grassچچم)
( Salviaسالویا)
( Iron woodسیب مانگرو)
( Iron woodسیب مانگرو)
( Fagopyrumراش گندم)
( Orangeپرتقال)
( Potatoسیب زمیني)
( jatrophaجوزالقي)

Arabidopsis thaliana
Vitis vinifera
Vitis vinifera
Vitis vinifera
Zea mays
Zea mays
Zea mays
Oryza sativa
Triticum aestivum
Triticum aestivum
Glycine max
Glycine max
Brassica napus
Nicotiana benthamiana
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Pisum sativum
Pisum sativum
Medicago truncatula
Populus trichocarpa
Populus trichocarpa
Ricinus comunis
Ipomoea batatas
Capsicum annuum
Picea sitchensis
Eucalyptus grandis
Lolium perenne
Salvia miltiorrhiza
Sonneratia alba
Sonneratia alba
Fagopyrum esculentum
Citrus sinensis
Solanum berthaulti
Jatropha curcas

همانطور که در ادامه بیان خواهد شد ،توالي
پروتئیني ژن  VvTrxh10نشانداد که این پروتئین با
تیوردوکسینهای نوع  hسایر گیاهان شباهت زیادی دارد اما
دارای یک جایگاه فعال غیر معمول Arg-CysN-( RCGLC
 )Gly-Leu-CysCبوده که در هیچکدام از  5زیرگروه از
تیوردوکسینهای نوع  hمشاهده نميشود .این امر مي تواند
بیانگر ایزوفرم کامالً جدید و منحصر به فردی از خانواده
تیوردوکسینهای نوع  hباشد .عالوه بر تیوردوکسینهای نوع
 hزیرگروه  Iانگور ،در توالي پروتئیني این ژن ،موتیف
ساختاری  MAEEدر ابتدای زنجیره مشاهده شد که فقط در
تیوردوکسینهای گیاهان عالي یافت ميشود و در
تیوردوکسینهای باکتریها ،پستانداران و جلبکها مشاهده

AtTrxh1
VvTrxh1
VvTrxh2
VvTrxh3
ZmTrxh1
ZmTrxh2
ZmTrxh3
OsTrxh1
TaTrxh1
TaTrxh2
GmTrxh1
GmTrxh2
BnTrxh
NbTrxh
SbTrxh1
SbTrxh2
PsTrxh1
PsTrxh2
MtTrxh
PtTrxh1
PtTrxh2
RcTrxh
IbTrxh
CaTrxh
PisTrxh
EgTrxh
LpTrxh
SmTrxh
SaTrxh1
SaTrxh2
FeTrxh
CiTrxh1
SoTrxh
JcTrxh

Z35473
XM002280537
XM002274169
FN594959
EU959205
EU952330
NM001112318
AB053294
AB053294
AF420472
EU144127
BT090149
GI11135265
GQ354821
XM002461523
XM002463225
AY170650
XM002310794
DQ121442
XM002307651
XM002310794
XM002534085
AY344229
AY496104
EF083689
DQ227992
AF159387
FJ217699
GQ121962
GQ121963
GI11135312
GQ853549
DQ 413184
FJ489602

نشده است (دروکس و همکاران 7211؛ دکوتینس و
همکاران7221 ،؛ کوهن و همکاران .)7225 ،وجود موتیف
ساختاری مذکور ،در انتقال سلول به سلول این پروتئین در
بافتهای مختلف گیاهي ضروری ميباشد (پالیدو و همکاران،
 .)2112همچنین تمام تیوردوکسینهای نوع  hکه تاکنون
شناسایي شدهاند ،دارای یک اسید آمینه تریپتوفان ویژه )(W
ميباشند که یک ضریب خاموشي تصاعدی را در حدود
 221nmبه تیوردوکسینها ميدهد (چیو و همکاران.)2111 ،
این اسید آمینه بهطور معمول در موقعیت  72توالي پروتئین-
های سایر آیزوفرمهای تیوردوکسین  hدر گیاهاني چون
انگور ،ذرت ،برنج ،گندم وآرابیدوپسیس و پروتئین
 VvTrxh10حاصل از ژن همسانه سازی شده مشاهده
22
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 71hXRTvVبیشترین تشابه را با گیاهان alla aiaarealoa

گردیده است (فورستر2111 ،؛ سراتو و همکاران .)2111 ،به
نظر ميرسد توالي MAEEمشاهده شده در ابتدای زنجیره
پروتئیني  VvTrxh10و سایر تیوردوکسینهای نوع  hزیرگروه
 Iانگور ،بهجز آیزوفرم  ،VvTrxh1در انتقال پالسمودسمایي
نقش داشته باشد (جلهای و همکاران )2114 ،که این فعالیت
منحصر به فرد نیاز به بررسيهای دقیقتری دارد.
بررسي ساختار دوم پروتئین  VvTrxh10با استفاده از
برنامه  PSIpredنشان داد که این پروتئین حاوی  2صفحه β
و  4مارپیچ  αميباشند که بهترتیب ،β4 ،α3 ،β3 ،α2 ،β2 ،α1 ،β1
 β6 ،β5و  α4در ساختار دو بعدی پروتئین قرار ميگیرند (شکل
 .)4در بین صفحات  ، βبلندترین صفحه مربوط به صفحات β2
و β3و  β6با  1اسید آمینه و کوتاهترین صفحه مربوط به صفحه
 β4با  5اسید آمینه ميباشد .همچنین در بین مارپیچهای ،α
بلندترین و کوتاهترین مارپیچ بهترتیب مربوط به  α2با 72
اسید آمینه و  α3با  1اسید آمینه ميباشد .جایگاه فعال
 RCGLCبهعلت دارا بودن دو سیستئین ( )Cدر توالي خود،
سبب تشکیل باند دی سولفیدی در پروتئین تیوردوکسین
شده و عامل اصلي احیای دیگر پروتئینهای سطح سلولي در
چرخه ردوکس ميگردد .ما بین انتهای کربوکسیل صفحه β2
و انتهای آمینوی مارپیچ  α2به شکلي قرار گرفته است که
اسیدهای آمینه  Leu 41 ،Gly40و  Cys42در انتهای آمینوی
مارپیچ  α2واقع شدهاند .اسید آمینه ویژه  ،Trp16چهارمین
اسید آمینه مارپیچ  α1را تشکیل داده و موتیف ساختاری
 MAEEانتهای آمینوی پروتئین نیز که عامل اصلي انتقال
پالسمودسمایي تیوردوکسینها ميباشد (شاهپیری و
همکاران ،)2112 ،درون هیچ یک از صفحات  βو مارپیچهای
 αقرار نگرفته و تنها یک ساختار  Coilرا تشکیل ميدهد ،اما
موتیف ساختاری  KREEکه مانند موتیف ساختاری MAEE
در انتقال پالسمودسمایي نقش دارد (شاهپیری و همکاران،
 ،)2112به گونهای در بین صفحه  β6و مارپیچ  α4قرار گرفته
که اسیدهای آمینه  Arg101-Glu102-Glu103انتهای آمینوی
مارپیچ  α4را تشکیل ميدهند که با سایر نتایج بهدست آمده
مطابقت دارد (کازالیس و همکاران2112 ،؛ جاتنر و همکاران،
2111؛ شاهپیری و همکاران2111 ،؛ هیمن و همکاران،
.)2171

(،)%12( leohVihaela silClCw ،)%11( saaw ara ،)%11
،)%21( hilielo aiegVCs ،)%22( wolhVrawow sohra
 )%21( sam elahoarو )%21( lalalaw alisiraو کمترین
تشابه را با گیاه  )%34( hissCaow TohoaCwنشان داد (شکل
 .)3تاکنون چندین آیزوفرم از ژن تیوردوکسین  hدر گیاه
انگور شناسایي شدهاند که در جدول شماره  2نشان داده شده
است .تیوردوکسینهای  hبه سه زیر گروه مختلف  II ،Iو III
تقسیم بندی ميشوند که از نظر جایگاه فعال ،انتهای زنجیره
اسید آمینه ،ساختار اولیه پروتئیني ،موقعیت زیرسلولي و
احتماالً نوع کارکرد با هم متفاوتند (جلهای و همکاران،
2114؛ جوارز و همکاران .)2112 ،بهمنظور تعیین زیرگروه
ژن همسانهسازی شده ) ،(VvTrxh10بررسي فیلوژنتیکي با
استفاده از تیوردوکسین های  hگیاهان مختلف انجام شد
(شکل  .)2ژن همسانه سازی شده ) (VvTrxh10بههمراه
ایزوفرمهای  VvTrxh2 ،VvTrxh1و  VvTrxh3از گیاه
انگور GmTrxh1 ،و  GmTrxh2از گیاه سویاPtTrxh1 ،
و  PtTrxh2از گیاه صنوبر CiTrxh1،و  CiTrxh2از پرتقال،
 SaTrxh1و  SaTrxh2از سیب مانگرو و  PsTrxh1و PsTrxh2
از گیاه نخود SbTrxh1 ،و  SbTrxh2از گیاه سورگوم و ژنهای
،NbTrxh ،RcTrxh ،EgTrxh ،MtTrxh ،BnTrxh ،AtTrxh1
 IbTrxh ،CaTrxh ،SmTrxhکه بهترتیب متعلق به گیاهان
آرابیدوپسیس ،کلزا ،یونجه ،اوکالیپتوس ،کرچک روغني،
توتون ،سالویا ،فلفل قرمز و سیبزمیني شیرین هستند ،در
زیرگروه اول ) (Iاز تیوردوکسینها دستهبندی ميشوند .اما
ایزوفرمهای  ZmTrxh2 ،ZmTrxh1و  ZmTrxh3از گیاه ذرت،
 TaTrxh1و  TaTrxh2از گیاه گندم OsTrxh1 ،از گیاه برنج و
 SoTrxhاز گیاه سیبزمیني متعلق به زیر گروه دوم ) (IIمي-
باشند .همچنین دو ایزوفرم  LpTrxhو  PisTrxhبهترتیب از
گیاهان چچم و صنوبر سیتکا در زیرگروه سوم ) (IIIاز
تیوردوکسینها جای ميگیرند.
نتایج تواليیابي  DNAو بررسيها با نرم افزار Blastn
و  ClustalWصحت قطعه همسانه سازی شده را تایید نمود.
بررسي فیلوژنتیکي بهروش دندروگرام نشانداد که ژن
همسانه سازی شده  VvTRXh10به زیرگروه  Iتعلق داشته و
همانطور که بررسيهای ترتیب توالي نیز نشان داد ،بیشترین
شباهت را با آیزوفرمها  VvTRXh2 ،VvTRXh1و VvTRXh3
انگور نشان ميدهند .بدین ترتیب ميتوان نتیجه گرفت که
ژن شناسایي شده ،آیزوفرم جدیدی از ژن تیوردوکسین h
گیاه انگور بوده که با توجه به دادههای پایگاه اطالعاتي

همردیفسازی چندگانه و روابط فیلوژنتیکی
بررسي همردیفي با نرمافزار  wlalsulCنشان داد که
ژن همسانهسازی شده  71hXRTvVبا ژنهای تیوردوکسین
 Vسایر گیاهان شباهت نسبتا زیادی دارد ،بهطوری که ژن
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... ) جداVvTrxh10( h  همسانه سازی و تحلیل ساختار ژن تیوردوکسین،شناسایی

 همسانهسازی شده در ناقل پالسمیدیh ژن تیورودوکسین
 با انتقال آن به گیاهان، در تحقیقات ملکولي آتيpUC19
.مدل و مطالعه اثرات آن مورد استفاده قرار خواهدگرفت

 موجود درWOLFPSORT  و نرمافزارwww.swissprot.com
- محل فعالیت آن احتماالً در داخل سیتوسول مي،این پایگاه
.باشد و در تنظیم ردوکس سلولي نقش خود را ایفا ميکند
الف

ب
1.667

-1.756

، تواليهای نوکلئوتیدی و پروتئیني مشخص شده با کادر. الف) توالي نوکلئوتیدی و پروتئیني.VvTrxh10  بررسي توالي ژن:5 شکل
 نشان، توالي نوکلئوتیدی و پروتئیني مشخص شده بصورت پررنگ،نشان دهنده موتیف های ساختاری درگیر در انتقال سلول به سلول
 تواليHydropathic  ب) بررسي شاخص. تریپتوفان ویژه ميباشند،دهنده جایگاه فعال و اسیدآمینه مشخص شده با عالمت مثلث
. دومینهای آبگریز در باال و دومینهای آبدوست در زیر خط توپر قرار دارند.VvTrxh10 پروتئین
Figure 3: cDNA and deduced amino acid sequences, and Hydropathic index of VvTrxh10. A) Nucleotide and deduced
amino acid sequences of VvTrxh10. The potential structural motifs involved in cell-to-cell transfer (MAEE and KREE)
and putative active site sequence (RCGLC) are indicated in italic and bold, respectively. The characteristic tryptophan
(W16) is also distinguished by triangle. B) Hydropathic index analysis of VvTrxh10 deduced amino acid sequence.
Hydrophobic domains are indicated by positive numbers; hydrophobic domains are above the line, and hydrophilic
domains are below.

 موتیفهای ساختاری درگیر در انتقال سلول، جایگاه فعال.PSIpred  با استفاده از برنامهVvTrxh10  ساختار دوبعدی پروتئین:4 شکل
.به سلول و اسید آمینه تریپتوفان ویژه بصورت پررنگ نشان داده شدهاند
Figure 4: Predicted secondary structure of VvTrxh10 using the PSIpred program. The potential structural motifs
involved in cell-to-cell transfer and the characteristic tryptophan are indicated in bold.
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 همچنین از آقای مهندس رضا حیدری که.و سپاس را داریم
در بخش نرم افزاری تدوین مقاله مساعدت الزم را مبذول
. سپاسگزاری ميگردد،داشتند

تشکر و قدردانی
 واقع در،از همکاری و مساعدت مرکز تحقیقات انگور
شهر تاکستان در امر تهیه مواد گیاهي مورد نیاز کمال تشکر

 و مشخصات کلي آنها در گیاه انگورh  آیزوفرمهای ژن تیوردوکسین:2 جدول
نام ژن
VvTrxh1
VvTrxh2
VvTrxh3
VvTrxh4
VvTrxh5
VvCXXS
VvTrxh

Table 2. The characteristics of different isoforms of Trx h gene in grape.
شماره دستیابی
بافت مورد استفاده
رقم مورد استفاده
زیر گروه
CF216136
CB348011
CF513794
CF473629
CB004453
CF204852
AM430243

Stem
Berry
Bud
Leaf
Leaf
Leaf
Berry

Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Pinot Noir

(I)
(I)
(II)
(II)
(III)
(III)
(I)

منبع

Da Silva (2005)
Da Silva (2005)
Da Silva (2005)
Gelhaye et al. (2004)
Cramer and Cushman (2002)
Gelhaye et al. (2004)
Velasco et al. (2006)

 همسانه سازی شده با سایر ایزوفرمهای انگورVvTrxh10  همردیفسازی چندگانه پروتئیني ژن:3 شکل
 موتیفهای ساختاری درگیر، جایگاه فعال.Clustalw  با استفاده از نرم افزارI و گیاهان دیگر از زیرگروه
 شماره.در انتقال سلول به سلول با کادر و اسیدآمینه تریپتوفان ویژه با عالمت مثلث نشان داده شدهاند
. آورده شده است7 دستیابي تواليهای پروتئیني در جدول
Figure 5. Multiple sequence alignment of cloned VvTrxh10 gene with other grape isoforms
and selected Trxs hI from different sources using ClustalW. The potential structural motifs
involved in cell-to-cell transfer were shown by box and the characteristic tryptophan is also
distinguished by triangle. Accession numbers are given in Table 1.
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شناسایی ،همسانه سازی و تحلیل ساختار ژن تیوردوکسین  )VvTrxh10( hجدا ...

Cloned gene

)Subgroup (I

)Subgroup (II

)Subgroup (III

شکل  :2درخت فیلوژنتیکي رسم شده ژن همسانه سازی شده ) (VvTrxh10با سایر آیزوفرمهای گیاهان به منظور
تعیین زیرگروه ژن همسانه سازی شده با استفاده از نرم افزار  .Clustalwخالصه مشخصات و شماره دستیابي تواليهای
پروتئیني در جدول  7آورده شده است.
Figure 6: Phylogenetic analysis of cloned VvTrxh10 gene with other grape isoforms and Trxs h from
different plants to determine subgroup of cloned VvTrxh10 gene using ClustalW. Accession numbers are
given in Table 1.

منابع:
جهت مالحظه منابع به صفحههای  32-33متن انگلیسي مراجعه شود.
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Identification, Cloning and Characterization of a Thioredoxin h (VvTrxh10) Gene
Isolated from Grape (Vitis vinifera L.) cv. Yaquti Berry Tissue
Mussavi1, S, S., Haddad2*,R., Garousi2, Gh. and Hosseini2, R.
Abstract
Total RNA was extracted from grape (Vitis vinifera L.) cv. Yaquti berry tissue to characterize a thioredoxin h
gene (VvTrxh10). A cDNA library was synthesized using reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR).
Then, the VvTrxh10 gene was amplified, isolated and cloned in a pUC19 vector plasmid. Nucleotide sequence analysis
revealed that the cloned cDNA expressed thioredoxin and contained a single open reading frame of 345 bp encoding a
protein of 114 amino acid residues. Predicted protein sequence analysis showed that this gene contains a nongeneral
catalic site RCGLC, characteristic tryptophan (W) and potential structural motif involving cell-to-cell taransfer (MAEE)
in N-terminal. Phylogenetic and alignment studies revealed that such isoform belongs to the subgroup I from h
thioredoxins group. Moreovere, relevant predicted protein exhibited a high similarity with the other plant thioredoxins h
gene in the NCBI gene bank.
Keywords: Grapevine, Thioredoxin h, Cloning, Sequence analysis, Yaquti cultivar
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