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 چکیده    
در تحقیق حاضر پنج ژن منتخب موثر در  .است    1متعلق به خانواده جعفری یا چتریان  و گیاهی یکساله و علفی    زیرۀ سبز

روش   با  که  فالونوئیدها  بیوسنتز  و    NGSمسیر  شده  شناسایی  سبز  زیره  داشتدر  را  بیانی  تغییر  مطالعه    ندبیشترین  مورد 

که دارای بیشترین فاصله تکاملی و از دو خانواده    DN1196و   DN32640  یژنقطعه  بیوانفورماتیکی قرارگرفت. از این میان، دو 

  در   ترانسفراز  گلیکوزیل  یک،  GT6  خانواده  از  DN1196  توالیمختلف بودند، جهت شناسایی بیشتر، مورد بررسی قرارگرفتند.  

و  ترکیبات  بیوسنتز  مسیر   آنتوسیانین   بیوسنتز  مسیر  در  رونویسی  فاکتور  یک  ،BHLH  خانواده  از  DN32640  توالی  فنلی، 

  سنتز  پایانی  مرحلۀ  در  هویج،  گیاه  از  پروتئینی  با   درصدی  85  از  بیش  شباهت  با   ،DN1196  توالی  شدۀ   کد   باشد. پروتئینمی

 در  پروتئین  این  با  رونویسی  فاکتور  پروتئین  دو  فرایند  این  در .  کندمی  گلیکوزیله  را  آن  گلوکز،  مولکول  یک  انتقال  با  فالونول،

  شدۀ  کد   پروتئین. هویج مشخص شد  پروتئینی  توالی منطبق با  ، ژن شده محصول این بینیپیش ثانویه ساختار. باشند می تعامل 

  کمپلکس و جزیی از    BHLH  از خانواده  یک فاکتور رونویسی  هویج،  پروتئین  با   درصدی  90  از  بیش   ، با شباهتDN32640  توالی

MBW  دخالت دارد. ساختار ها  ها و تاننپایانی مسیر منتهی به بیوسنتز آنتوسیانین تنظیم مراحل  در    این فاکتور رونویسی  .است  

با توجه به اهمیت این دو ژن و برهمکنش  .  مشخص شد  شناسایی شده هویج  پروتئینی  توالی  اساس  نیز بر  ژن  محصول این  ثانویه

آن  پروتئینمحصول  سایر  با  میها  در  ها  دو  آن  از  بیشترورزیدستتوان  تولید  جهت  ژنتیکی  خصوصا   های  فنلی   ترکیبات 

 آنتوسیانین در زیرۀ سبز استفاده نمود. 

 فالونوئیدها.   ثانویه،  ساختار  سبز،  پیش بینی، زیرۀ  بیوانفورماتیک، :کلیدی   واژگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Apiaceae 

 مجله زیست فناوری گیاهان دارویی 

 1400، شماره دوم، پاییز و زمستان، هفتم سال 
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 مقدمه  

به  ای از گیاهان هستند که  گیاهان دارویی، دسته

زمان از  دارویی  خواص  داشتن  مورد  علت  قدیم  های 

ها به دلیل داشتن  استفاده انسان بوده و تعدادی از آن

اند. این  رفتهطعم مطبوع به عنوان ادویه در غذا بکار می

ادویه و  دارویی  به  خواص  ترکیبات    دلیلای  وجود 

واکنش طول  در  که  است  در  مختلفی  متابولیکی،  های 

مآن انباشته  )یها    (.Ghasemi et al., 2019شود 

هستند  متابولیت بیولوژیکی  فعال  ترکیبات  ثانویه  های 

متابولیت از  میکه  مشتق  اولیه  در  های  نقشی  و  شوند 

نمتابولیسم تنفسی  و  فتوسنتزی  اولیه    و  داشتههای 

دارند  دارویی  خاصیت   Alqethami and)  بیشتر 

Aldhebiani, 2021).  تنش از  وسیعی  های  طیف 

محیطی زیستی و غیرزیستی مانند: دما، خشکی، شوری،  

بودنقلیای  بیماریی  عوامل  ماوراءبنفش،  اشعه  زای  ، 

قارچ مانند  باکتریگیاهی  ویروسها،  و  نیز  ها  و  ها 

  توانند آسیب جدی به گیاهان وارد کنند می  ،خوارانگیاه

(Jan et al., 2021).  ای از  های ثانویه مجموعهمتابولیت

غیردفاعی  های  واکنش و  و  مستقیم  فیزیکی  مستقیم 

  را تسهیل   این دفاع  و  در گیاهان ایجاد کرده  را  شیمیایی

های ثانویه، ترکیبات فنلی  گروه اصلی متابولیت  کنند.می

هستند  فالونوئیدها  جمله  .  (Singh et al., 2021)   از 

این ترکیبات،    ۀعالوه بر گیاهان تولید کنند  هافالونوئید

تغذیه می ترکیبات  این  از  که  نیز  برای حیواناتی  کنند 

فعالیت هستند  دارای  بیولوژیکی  مختلف   Saito)های 

et al., 2013).  می نشان  اصلی  تحقیقات  مسیر  دهد، 

بیوسنتز فالونوئیدها در گیاهان مشترک و کامال حفظ  

است   از  دسته  فالونوئیدها.  (Casati, 2012)شده  ای 

میرنگیزه گیاهی  آنهای  تجمع  محل  که  در  باشند  ها 

است سلول  آنتی.  واکوئل  قویخاصیت    ،اکسیدانی 

هایی مانند  در رابطه با بیماری  ،مهمترین اثر فالونوئیدها

اکسیداتیو ایجاد    تنشپیری و سرطان است که در اثر  

همکاران.،  شوند  می و  فعالیت    .(1398)درافشان 

هاست.  فالونوئیدها وابسته به ساختار آن  اکسیدانیآنتی

آن ساختار  در  تغییر  قبیل  هرگونه  از  آلکیالسیون،  ها 

ذخیره   شیمیایی  و  فیزیکی  محیط  گلیکوزیالسیون، 

، دما و تاریکی باعث  pHها، مانند نور، اکسیژن،  سازی آن

فعالیت   میزان  در  توجهی  قابل  تغییرات  ایجاد 

آنآنتی میاکسیدانی  )شکل    (Casati, 2012) شود  ها 

1). 

 
 ( Amer, 2018)  ساختار اصلی فالونوئید  -1شکل  

مولکول  کسیدانیا آنتیخاصیت   علت  این  به  ها 

آن مولکولی  ساختار  در  الکترون  استعداد  کمبود  و  ها 

رادیکال با  خنثی  واکنش  در  و  بوده  اکسیژن  آزاد  های 

تنش نقش  نمودن  اکسیداتیو  بدن    حفاظتی های  در  را 

می همکاران.،    کنندایفا  و  بنه  زاده    (.1393)کاظم 

)آگلیکون( و یا مرتبط با قند  توانند آزاد  فالونوئیدها می

شدن به  گلیکوزیله   پس از  آنتوسیانیدینمولکول    .باشند

امر  شودمیتبدیل    آنتوسیانین مولکول   این  موجب    که 

افزایش   آن  دنبال  به  و  جانوران  رنگ، جذب  در  تغییر 

گلیکوزیالسیون موجب    . همچنین گرددگرده افشانی می

از   متابولیسم  و  توزیع  حاللیت،  تسهیل  افزایش  طریق 

می غشاء  از    UFGT  .(Silva, 2021)  شود انتقال 
(UDP-glucose-flavonoid3-O-

glycosyltransferase)   های  مولکول  آنزیمی است که

به گروه را  و    متصل  آنتوسیانیدین   C3-OHقند  کرده 

کند.  های مختلف تولید میهای مسئول رنگ آنتوسیانین
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مختلف  مولکول الگوهای  دلیل  به  آنتوسیانین  های 

.  کنندگلیکوزیالسیونی از رنگ زرد تا بنفش را ایجاد می

کننده تنظیم  ژن  اتصالبا   MYB ژن  پروموتر   به 

UFGT کندفعالیت آن را تنظیم می   .(Kaur et al., 

2021) 
تنظیم دقیق    با  ترکیب خاصی از عوامل رونویسی

بیوسنتزی مسیر  زمانی  و  توزیع    ،مکانی  و  تولید 

با   و  (Bogs et al., 2011)  را بر عهده دارند  فالونوئیدها

های هدف سرعت رونویسی  اتصال به نواحی پروموتر ژن

 ,.Jan et al)دهند  مراز تغییر میپلی   RNAرا از طریق

هایی که به طور  های رمزگذار آنزیمتنظیم ژن  .(2021

بیوسنتز   به  منتهی  مسیر  پایانی  مراحل  در  خاص 

و  آنتوسیانین عهده  تاننها  بر  هستند،  متراکم  های 

  (Bogs et al., 2011)است    MBW  کمپلکس

تمام     MBWکمپلکس در  فالونوئید  مسیر  مانند  نیز 

است   شده  حفظ  شدت  به   ,.Kaur et al)گیاهان 

  12که به    ها  .BHLHیا   MYCهای  پروتئین  .(2021

همگی در دامین حفظ شده و    ؛شوندخانواده تقسیم می

می مشترک  دامین  از  خارج  خاص  این  باشند.  مناطق 

اسید آمینه    19اسید آمینه دارای    60دامنه با نزدیک به  

آسید    5اسید آمینه در ناحیه پایه،    5حفظ شده است که  

اسید    8آمینه در مارپیچ اول، یک اسید آمینه در حلقه و  

دارد قرار  دوم  مارپیچ  در  آن   ,.Bogs et al)  آمینه 

2011). 

متعلق به خانواده جعفری    2گیاه دارویی زیرۀ سبز 

علفی است که در حالت    3یا چتریان  و  یکساله  گیاهی 

ترین  و از قدیمی x 2  =n 2=  1٤رمول  ف دیپلوئید دارای  

اقتصادی میو  دارویی  گیاهان  و    باشد ترین  )سورنی 

می.  (1391همکاران.،   نشان  از  دهد  مطالعات  بسیاری 

استفاده  جات  ادویه هندیمورد  طب  زیره،    ،در  مانند 

میخک   و  پلیزنجبیل  مواد  وجود  علت  مانند  به  فنل 

اکسیدان، ضد التهاب و  فالونوئیدها دارای خاصیت آنتی

 ,Das and Savage)   باشند جهش زایی و سرطان می

و چند گیاه دارویی  زیرۀ سبز    روی در تحقیقی  .  (2012

 
 Cuminum Cyminum L با نام علمی 2

متابولیت  دیگر، وسیع  طیف  به  توجه  از  با  ثانویه  های 

ها و فالونوئیدها، آلکالوئیدها و ترپنوئیدهای  جمله فنول

بیماریآن مهار  پتانسیل  باالترین  سبز  زیرۀ  های  ها، 

نشان    (%90)باکتریایی   خود  از   Sybiya)  دادرا 

Vasantha Packiavathy et al., 2012).  بنابراین  

ژن بیوسنتز  شناسایی  مسیر  در  موثر  و  کلیدی  های 

وجهی،   چند  دارویی  ترکیبات  عنوان  به  فالونوئیدها 

نظر می  درگیاه زیرۀ سبز به    تحقیقی   در  رسد.ضروری 

  نخستین   است،  شده  انجام  ابوریحان   دانشکدگان  در  که

  NGS  روش  به  سبز  زیرۀ  درگیاه   رونوشت  توالی   پروفایل 

آن    که  است  شده  گزارش اساس  های  ژن  توانمیبر 

متابولیت بیوسنتزی  مسیر  در  را  دخیل  ثانویه  های 

شناسایی کرده و در تحقیقات بعدی جهت اصالح این  

هدف از این تحقیق  مورد استفاده قرار داد.  ارزشمند  گیاه  

های منتخب درگیر در مسیر  مطالعه بیوانفورماتیک ژن

های فالونوئیدی است که براساس مطالعات  بیوسنتز ژن

و همکاران،    گذشته  در    (1396)صادقی  متفاوتی  بیان 

نشان   سبز  زیرۀ  در  طبیعی  و  خشکی  تنش  شرایط 

 اند.داده

 ها  مواد و روش 

از   چتریان  خانواده  در  فالونوئیدها  بررسی  جهت 

ژن، مربوط به هویج با نام    NCBI،  9بخش ژن سایت  

به دست آمد. ،  Daucus carota subsp sativus علمی

از استفاده  ردیفی    ، Megalign 5.00افزارنرم  با  هم 

ژن  FASTA  توالی این  از  یک  روش ها  هر    به 

CLUSTALW    درخت فیلوژنتیکی رسم شدانجام و.  

فالونوئیدها    در  ژنپنج   از  در زیرۀ سبز  مسیر بیوسنتز 

   با روش  گذشتهدر تحقیق  شناسایی شده    هایمیان ژن

NGSت   که در    فاوت بیشترین  را  تنش  شرایط  بیان 

شرایط  خشکی   به  با    ،داشتند  طبیعیبیاری  آنسبت 

با استفاده از    جدا شدند.  REVIGOافزارنرم  استفاده از 

پس     DNASTAR 5.00)   ،(MEGALIGNنرم افزار

 روش   به  ، ی منتخبهااز هم ردیفی توالی

3 Apiaceae 
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CLUSTALW  ،پس از    .درخت فیلوژنتیکی رسم شد

با ژنهای  ترازی ژنهم های زیره و رسم درخت  هویج 

ها، دو توالی که دورترین فاصله را در  فیلوژنتیکی بین آن

  ( DN1196و    DN32640  توالی این دو درخت داشتند )

شدند انتخاب  بیوانفورماتیکی  مطالعات  انجام    .جهت 

از  این دو توالی    اطمینان از کد کنندگی پروتئین  جهت

شد  NCBI  سایت در  ORFfinder  افزارنرم   .استفاده 

پس از هم ردیقی با توالی هویج به عنوان نزدیک ترین  

پرات، یونی  در  ثانویه    توالی  توالیساختار  دو  در    این 

پروتئینی  و    swissmodelسایت   در آنتعامالت    ها 

داده هویج    STRING  پایگاه  توالی  اساس  بدست  بر 

  .آمد

 نتایج و بحث 

زیرۀ سبز به  در  که در تحقیق انجام شده  از آنجایی

بیشترین تغییر بیان در  یکی از مسیرها با    ،NGSروش  

ژن به  مربوط  خشکی  بیوسنتز    مسیرهای  تنش 

در  ژن  بررسیبود،    فالونوئیدها منتخب  مسیر  های 

دنبال  فالونوئیدها،    ترکیبات فنلی به خصوصمتابولیکی  

میان  شد از  رویگو  افزار  نرم  از  استفاده  با  با  ژن    81. 

بیان   تغییر  فالونوئیدها بیشترین  بیوسنتز  در    در مسیر 

،  کرمان(  )کوهبان  18و  فارس(    )سیوند  3های  اکوتیپ

بیان  قطعه  پنج   تغییر  باالترین  و  بلندترین طول  با  ژن 

افزار    توالی  5این  ژنتیکی    فاصلهانتخاب شدند.   نرم  با 

2)شکل  به دست آمد  ClustalWمگاالین به روش 

).

 
 

 

 

 

 

 

 ها در مسیر بیوسنتز فالونوئیدها در زیرۀ سبز پنج ژن شامل بلندترین توالی فاصله ژنتیکی  –2شکل

ژن بررسی  سایت  های  نتیجه  در  فالونوئیدی 

NCBI  طبق  که    ژن از هویج بود  9  ، در خانواده چتریان

قرار  رابطه خانوادگی   اول .  گرفتنددر دو گروه  از    گروه 

  از خانوادهگروه دوم    و مونواکسیژناز    3′خانواده فالونوئید  

UGT   .تمایز  بودند علت  به  اول  با    خانوادگیگروه 

فقط از گروه دوم  زیره حذف شدند و  منتخب  های توالی

 . (3)شکل  در بقیه مراحل استفاده شد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فالونوئیدی در خانواده هویج دسته بندی ژن  -3شکل  

Nucleotide Substitutions (x100)
0

84.0

1020304050607080

1196.seq
23500.seq
8964.seq
42286.seq
32640.seq

https://pishgam-bio.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-ncbi-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-orffinder-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://pishgam-bio.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-ncbi-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-orffinder-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c/
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ژن هویج و    ٤فاصله ژنتیکی    Mega Xبا نرم افزار  

توالی    5 آمد.  دست  به  سبز  زیرۀ    DN32640ژن 

توالی بقیه  با  فاصله را  توالی  بیشترین  این  از  ها داشت. 

برای ریشه دار کردن درخت فیلوژنتیکی استفاده شد.  

تحلیل و  حداکثر  تجزیه  مدل  از  استفاده  با  ها 

نمایی ترکیبی انجام شد درست

.
 هاتوالی تخمین واگرایی تکاملی بین    -1جدول  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوستن-همسایه  روش  ژن زیرۀ سبز در مسیر بیوسنتز فالونوئیدی با  5ژن هویج و    ٤تکاملی    تاریخچه  -٤شکل  

DN32640    فیلوژنتیکی -توالیدر هردو درخت 

فواصل    و  DN1196  ایه دارند.  را  فاصله  دورترین 

 ٤نمایی مرکب تکاملی با استفاده از روش حداکثر درست

های  و بر حسب واحد تعداد تعویض ( 1)جدول محاسبه 

است. تاریخچه تکاملی با استفاده از    جایگاه در هر    5باز

 
4 Maximum Composite Likelihood Method 
5 Substitutions Per Site 

استنباط شد. طول  (  ٤)شکل    6پیوستن -روش همسایه 

فاصلهشاخه واحدهای  همان  که  ها  است  تکاملی  های 

  توالیشود.  برای استنتاج درخت فیلوژنتیک استفاده می

DN32640    بیشترین فاصله را نسبت به بقیه داراست و

باشد. با بررسی این ژن  این به دلیل عملکرد این ژن می

6 Neighbor-Joining Method 

 

 1         2 3 4 5 6 7 8 9 

[50]      

[59]  1.446        

[34]  1.292    0.556        

[28]  1.415    0.873    0.870        

[40]  1.843    2.822    2.077    2.249        

[96]  0.141    1.203    1.098    1.234    1.895        

[86]  1.801    1.852    1.876    2.225    1.965    1.814        

[64]  1.933    2.159    2.011    2.360    1.815    1.871    0.339        

[00]  0.567    1.141    1.261    1.484    2.242    0.573    1.781    1.903        

 

   substitutions per site       

 XM 017394650.1 PREDICTED: Daucus carota subsp. sativus

 TRINITY DN1196

 TRINITY DN23500

 XM 017392428.1 PREDICTED: Daucus carota subsp. sativus

 XM 017387159.1 PREDICTED: Daucus carota subsp. sativus

 XM 017379134.1 PREDICTED: Daucus carota subsp. sativus

 TRINITY DN42286

 TRINITY DN8964

 TRINITY DN32640
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این ژن یک عامل  محصول    ؛در یونی پرات مشخص شد

میرونو تولید  پروتئینی  و  است  دارای  یسی  که  کند 

باشد. زانگ  می  BHLHبوده و ازخانواده    BHLHدامین  

در    BHLH SmBHLH92در نقش فاکتور رونویسی  

  7تنظیم منفی بیوسنتز اسیدهای فنولیک در مریم گلی 

معتقد است، تنظیم بیوسنتزی این ترکیبات زیست فعال  

( کنترل  TFsفاکتورهای رونویسی )ای از  توسط مجموعه

  بازی این فاکتورهای رونویسی دارای یک ناحیه  .  شودمی

  HLHو یک دامنه    آمیندر انتهای    DNAبرای اتصال  

انتهای   همودایمر  کربوکسیلدر  تشکیل  یا    برای 

محل   در  و  هستند  پروموتر    G-boxهترودایمر  به 

 . (Zhang et al., 2020) شوند.  هدف متصل میهای  ژن

باز  ب خوانش  چهارچوب  داشتن  از  اطمینان  رای 

(ORF)  ۀ این دو توالیجهت کد کردن پروتئین مربوط ،

استفاده شد    NCBI  سایتدر    ORFfinder  افزار نرماز  

توالی) کمترین   Any،  1استاندارد  ،  bp  70با شرایط: 

sense codon  ، رمزی که اولین اسید آمینه یعنی    هر

( میmetمتیونین  کد  را   Ignore nested)و    کند ( 

ORFs  .  توالی دارد.    DN1196 ،  10  ORFدر  وجود 

آن با  بلندترین  با    1101ها  پروتئینی    366نوکلئوتید، 

  با اتصال به در همین صفحه    .کنداسید آمینه را کد می

پرات،   یونی  کد    blastpبالست  پایگاه  پروتئین  توالی 

توالی  ۀشد  flowering plants  با گیاهان گلدار  ،این 

(taxid:3398)  شد خانواد  . انجام  با  چتریان    ۀبالست 

مورد، مربوط    100باالترین امتیازها از  .  ای نداشتنتیجه

باالی    به گیاه جینسینگ  امتیاز  با  فرنگی    ٤00و توت 

شد.  بود کد  پروتئین  بررسی  گیاه    ،احتمالی  ۀ جهت 

  ۀ پروتئین احتمالی شناخته شد  جینسینگ انتخاب شد.

ا نام  ب  UDP-glucosyltransferase 103مربوطه، یک  

پوشانی در توالی  میزان هم  .است  UGTPg103مختصر  

  59اسید آمینه، با شباهت    ٤72پروتئینی جینسینگ با  

زیره   پروتئین  طول  و  آمینه،    369  با درصد    99اسید 

پوشانی، در  به طوری که رنگ میزان هم،  باشددرصد می

باشد. توالی این پروتئین  باالترین درجه یعنی قرمز می

جینس دسترسی  درگیاه  شماره  با  ینگ 
UniProtKB/Swiss-Prot:A0A0K0PVL3.1  

ژن   به    UDP-glucosyltransferase 103مربوط 

از    ٤72تا    107)از شماره    :(5)شکل    بصورت زیر است

 توالی اصلی( 

1 

61 

121 

181 

241 

301 

361 

estrivglla dilfvdifdi adefnvptyv yspagtgflg lafhlqtlnd dkkqdvtefr 

nsdtellvps fanpvpaefs psiflekdgr hdvllslyrr creakgiivn tfeelepyai 

nslrmdsmip piypvgpiln lngegqnsde aavilgwldd qppssvvflc fgsfgsfpen 

qvkeiamgle rsghrflwsl rpcisegett lqlkysnlel pagfldrtsc vrkvigwapq 

mavlaheavg gfvshcgwns vlesvwygmp vatwpmygeq qlnafemvke lglaveievd 

yrneynksdf ivkadeietk ikklmmdgkn skirkkvkem keksrvamse ngssytslak 

lfeeim 

 A0A0K0PVL3.1  با کد  UDPGT ،UDP-glycosyltransferases، مربوط به  توالی -5شکل  

سایت   در  پروتئین  این 
https://prosite.expasy.org/cgi-bin/prosite 

تا    237اسید آمینه و یک دامین از شماره    366دارای  

به  می  280 مربوط  که  -UDPGT  ،UDPباشد 

 
7 Salvia Miltiorrhiza 

glycosyltransferases    کد باشد.  می  57PS003با 

 باشد: زیر می توالی دامین مورد نظر به صورت

WapQmaVLaheavgGFVSHCGwnSvleSVwyg

mPVatwPmygEQ 

https://pishgam-bio.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-ncbi-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-orffinder-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://pishgam-bio.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-ncbi-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-orffinder-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c/
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در    DN1196توالی  توان احتمال داد که  میبنابراین  

  مذکور یک توالی کد کننده پروتئین با دامین  زیرۀ سبز 

پرات  DN1196توالی  اشد.  ب یونی  درصد    8/58  با   در 

چینی در    ،تشابه جینسینگ  یا  آسیایی    جینسینگ 

(panax ginseng)   گونه از  یازدهیکی  گانه سرده  های 

وجود    ،جینسینگ در    . داردهم  ژن  این  محصول 

آنزیم در    است.  UDP-α-D-glucoseجینسینگ   این 

-(20S)در واکنشی یک گلوکز به مولکول    جینسینگ

protopanaxatriol  کرده به    اضافه  را  آن  -(20S)و 

ginsenoside Rh1  کند که یک ترپنوئید و  تبدیل می

در یونی پرات    DN1196توالی    .باشدثانویه می متابولیت

 subsp.sativus) (Daucus carota  8/85  با ژن هویج

  glycosyltransferase-UDPو یک    درصد تشابه دارد

منتقل    است فالونول  یک  به  را  قند  مولکول  یک  که 

   .کندمی
WAPQLAVLSHRAVGGFVSHCGWN

SILESVWFGVPMATWPSYAEQ 
-UDP-glucose flavonoid 3دامین توالی پروتئینی  -6شکل 

O-glucosyltransferase 6  در هویج 

کمی  به علت تفاوت سوبسترا  توالی دامین در هویج  

 . جینسینگ متفاوت استبا توالی این دامین در 

gyleSVwvavgGFVSHCGwnSehaaVLmWapQ

EQgymatwPvPm 
 UDP-glucose flavonoid پروتئین دامین توالی-7شکل 

3-O-glucosyltransferase 6  در جینسینگ 

برای به دست آوردن ساختار ثانویه یک پروتئین  

پروتئین از  آنباید  ثانویه  ساختار  که  مشخص  هایی  ها 

ناشناخته   پروتئینی  توالی  با  را  تشابه  بیشترین  و  شده 

. جهت به دست آوردن ساختار ثانویه  کرددارند استفاده 

از سایت  DN1196توالی پروتئینی احتمالی    ،NCBI  

به شد.  از  استفاده  بیش  تشابه  توالی    80دلیل  درصد 

به  DN1196پروتئینی   از توالی هویج جهت    با هویج، 

ساختار ثانویه پروتئین احتمالی زیرۀ سبز  دست آوردن  

 DATA، در بخش  BLASTPاستفاده شد. در قسمت  

BASE  گزینه ،pdb    تا در  فقط    جستجوانتخاب شد، 

ها به  های گیاهی که ساختار سه بعدی آنمیان پروتئین

است آمده  شود  دست  از    .انجام  ،  BLASTPپس 

درصد    61/33چهارمین گزینه با  چهارگزینه بدست آمد.  

و   ساختار   همپوشانی  %97تشابه  یک  داشتن  دلیل    به 

اسید آمینه متعلق به    ٤89انتخاب شد. این پروتئین با  

دکاندرا  سرخاب  8فیتالکا  نام  از  با  گونه  یک  نام  کولی 

  باشد می  P. Americanaگونه  از  کولی  سرده سرخاب

 .  (8)شکل 

 
.swissmodel  در  سرخاب کولی  توالی   با  اهلی  هویج  ترازیهم-8شکل  

 
8 Phytolacca Decandra 
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 هستند.   آلفامارپیچ  ها  بیضی  و  بتا  صفحاتها  فلش

  6JENو با شماره    x-rayساختار پیشنهادی با روش  

PDB ID:    دانلود شد. در سایتswissmodel    توالی

شد  آپلود  شده  دانلود  ساختار  و  کپی  هویج    پروتئینی 

 (.9)شکل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 براساس ساختار هویج  DN1196ساختار ثانویه توالی پروتئینی احتمالی  –9شکل  

 فلش سبز  13:  10صفحات بتاتعداد  ،  زیگزاگ صورتی  16:  9مارپیچ آلفا تعداد  

و    STRING  پایگاه دادهوالی پروتئنی هویج در  ت

در خانواده چتریان مورد بررسی قرار گرفت. اولین نتیجه  

درصد تشابه انتخاب شد    100به دست آمده در هویج با  

های در تعامل با این توالی مشاهده شود. ولی  تا پروتئین

پروتئینی در تعامل با این توالی به دست نیامد. جستجو  

فرنگی وحشی نام یک  در گیاهان انجام شد. توالی توت

  Fragaria vescaفرنگی با نام علمی  نه از سرده توتگو

شد  %50با   انتخاب  تشابه  فرنگی.  درصد  توت    در 

(Fragaria vesca  دسترسی شماره  با   )

57918.XP_004303956.1    پروتئین دو  با  تعامل 

 : فاکتور رونویسی با کد زیر گزارش شده است
XP_004291469.1 Transcription factor HY5-like 

XP_004297046.1 Transcription factor HY5-like 

خانواده   از  توالی  این  صادقی  گزارش  در    GT6در 

این ژن در تنش   بیان  فرنگی گزارش شده است.  توت 

دو   هر  در    )کوهبان   18و  فارس(    )سیوند  3خشکی 

است  دوکرمان(   بوده  معمول  حالت  )داریوش    برابر 

 .  (1396صادقی و همکاران.، 

بلندترین    ORF  9دارای    DN32640توالی   که  است 

باشد.  می  3بر روی زنجیره منفی و فریم    ORF7ها  آن

نوکلئوتید   از  آن    1069شروع  پایان  و    305و  است 

 
9 Helix-H 
10 Sheet-S 

با   تولید می  25٤پروتئینی  بالست    .کنداسید آمینه را 

BLASTP    توالی پروتئینی مورد نظر با گیاهان خانواده

نتیجه    86گیاهان گلدار  با  ولی    ای نداشتچتریان نتیجه

خانواده  از  کیوی  به  مربوط  امتیاز  باالترین  داشت. 

Actinidiaceae  با بود  16/55%،  اول  .  تشابه  توالی  دو 

هم امتیاز  بیشترین  که پوشانی  دارای  در    بودند  هردو 

دولپه گلدار  دارند.گیاهان  قرار  امتیاز    ای  با  اول  توالی 

هم  26٤ کیویدرصدی،    98پوشانی  و  در  ،  پروتئینی 

د رونویسی    BHLH42  مینادارای  عامل  یک  و  بوده 

با    .باشدمی دوم  همپوشانی    251توالی  و    98امتیاز 

فرنگی نخود  در  ژنی  دامین    ، درصدی،    BHLHدارای 

رونویسی است   بوده و طبق گزارش صادقی یک عامل 

همکاران.،   و  صادقی  های  پروتئین(.  1396)داریوش 

BHLH  دامین دارای   ،BHLH  این    .هستند نقش 

تنظیم    ،ها در تمام موجودات از مخمر تا انسانپروتئین

مورد  .  (  NCBI)سایت    باشدمی  رونویسی توالی  طول 

کیوی   در  دسترسی    689نظر  شماره  با 

A0A2R6QE26.1    با شماره    652و در نخود فرنگی

باشد. جهت بررسی پروتئین  می  E3SXU4.1دسترسی  

کد شده احتمالی، گیاه کیوی انتخاب شد. این پروتئین  
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به بیان دیگر    42BHLH  11فاکتور رونویسی   مربوط به

basic helix-loop-helix protein 42    گیاه در 

مختصر     chinensis12  کیوی نام    42BHLHAcبا 

اسید آمینه است که از    689باشد. طول این پروتئین  می

ترازی    با توالی زیرۀ سبز هم،  689تا    ٤1٤آمینه  اسید  

( شباهت  55%اسید آمینه )  155ترازی    در این همدارد.  

دارد. دامین    وجود  یک  دارای  پروتئین   basicاین 

helix-loop-helix (BHLH)  ه  ب  جهت اتصالDNA  

این    کند.و به عنوان یک فاکتور رونویسی عمل می  بوده

پروتئین   در  دیده    TT8دامنه  تالیانا  آرابیدوپسیس  در 

شامل    13در آرابیدوپسیس   BHLHشده است. خانواده  

  GL3و    TT8  ،EGL1چندین فاکتور رونویسی مانند  

نامیده    EN32یا    AtBHLH42که    . TT8است نیز 

شود، در کنترل رنگدانه فالونوئید نقش دارد و نقش  می

تنظیم   در  ردوکتاز  کلیدی  لکوآنتوسیانیدین 

(BANYULSهیدروفالوونول دی  و  ردوکتاز    -٤-( 

(DFR.دارد در    (  نظر  مورد  به    آرابیدوپسیستوالی 

loop-basic helix-دامین    .باشدمی    10شکل  صورت  

helix (BHLH)    آمینه اسید  صورت    161-87از  به 

به    .است  11شکل   اتصال   DNA  (DNAموتیف 

binding)    شکل صورت  است:   12به 

به .  (122...97,99,104,121..96) اتصال  موتیف 

دیمر  پروتئین هترو  و  همو   dimer interfaceهای 

[polypeptide binding] است: 13شکل صورت  به  

(102..103,106..107,109..110,114,122..123,1

26..127,130,132..133,136..137) 

اسید آمینه با    276توالی این پروتئین در کیوی با  

شماره    BHLH42نام   سبز    000044807و  زیرۀ  با 

  (BHLH)  دامین 70-1٤0اسید آمینه    .همپوشانی دارد

باشد و اسید  می  70-83در بخش    1٤است. موتیف پایه

( 75..76،  79.. 80،  82..83،  87،  10٤..105)های  آمینه

های  باشند. اسید آمینهمی  DNA15  اتصال به  هایبخش

است که در این منطقه    HLH motifبخش    119..84

آمینه رابط    زیر  هایاسید  یا  و  دایمر  تشکیل  محل 

 ( 1٤.)شکل 16دایمراست
(85..86,89,92..93,96,105..106,109..110,1

13,116,119..120,123,126..127,129..130,133

,136..137,140)   

 

 
11 Transcription Factor 
12 Actinidia Chinensis Var 
13 Arabidopsis thaliana 

14 Basic Motif 
15 Nucleotide Binding 
16 Polypeptide Binding 
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yssqssfskw plrpsdhhhq adatsqcllk yilftvpflh skyrddnnsp ksataadsas 

rfrkptpqde lsanhvlaer rrreklnerf iilrslvpfv tkmdkasilg dtieyvkqlr 

kniqdleara rqieidqrsr ssgdpqrsga kaatdkrklr iveasggakg kavdsvavat 

ppppappqpv agvgvqvqvs iiesdalvel qcthreglll dvmvvlrdhr vevtavqssl 

tngvfvaelr akvkenvngk kpsivevkra ihqiip 

14شکل   
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61 
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توالی   توالی کد کننده    DN32640بنابراین  یک 

 باشد. میاحتمالی زیر با دامین در زیرۀ سبز  پروتئین
e lsanhvlaer rrreklnerf iilrslvpfv tkmdkasilg 

dtieyvkqlr kniqdleara rqieidqrsr 
توالی دیگر   250با    DN32640ر یونی پرات توالی  د

تا    ٤8.3ها  ایازدولپه نشان    %٤.%91  را  .  دادیکسانی 

هایی هستند که دارای دامین  رد پروتئینتمامی این موا

BHLH    شباهت    90هستند. دو توالی اول که بیش از %

و هویج وحشی   از گروه هویج خوراکی  را دارا هستند، 

از می هردو  که  چتریان    باشند  اولین    .هستندخانواده 

 .Daucus carota subspپروتئین، در هویج خوراکی 

sativus (Carrot)  کد که    A0A162B508  با  است 

می  %٤.91 نشان  را  در  یکسانی  توالی  این  طول  دهد. 

زیره    1161هویج   در  بخشمی  1071و  های  باشد. 

باشد که در این  می  63٤تا    308یکسان از اسید آمینه  

دارد.    %96.9میان   وجود  کامل  مشترک  تشابه  دامین 

آم  زیر  در  کیوی  و  سبز  دامین  زیرۀ  زرد  بخش   ، ده 

 مشترک کیوی، زیرۀ سبز و هویج است. 
e lsanhvlaer rrreklnerf iilrslvpfv tkmdkasilg 

dtieyvkqlr kniqdleara rqieidqrsr 

مسیر  نقش در  ژن  این  رسانیهای  واسطه    پیام  با 

جاسمونیک بیوسنتزی    - اسید  فرآیند  مثبت  تنظیم 

فرآیند    -آنتوسیانین ماکرومولکول  تنظیم  بیوسنتزی 

پروآنتوسیانیدین  -سلولی بیوسنتزی  فرآیند    - تنظیم 

بذر پوشش  می  توسعه  تریکوم  تمایز  از    . باشدو  پس 

نزدیک ترین    DN32640بالست توالی   در یونی پرات 

توالی پروتئینی جهت    این  از   توالی، توالی هویج اهلی بود.

توالی   ثانویه  ساختار  آوردن  دست  در    DN32640به 

هویج    NCBI  یتسا توالی  با  از    5استفاده شد.  توالی 

توالی این  تمام  طول  داد.  نتیجه  زیر  آرابیدوپسیس  ها 

از    200 کوچکی  بخش  فقط  بنابراین  بود.  آمینه  اسید 

ثانویه قرار گرفت  بینی ساختار  قابل پیش    توالی هویج 

 .  (15)شکل 
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 مدل.   سیآرابیدوپسیس در سوئ  RQW  یبا توال   یاهل  جیهو  یترازهم  -15شکل  

 آلفا هستند   مارپیچ   هایضیها صفحات بتا و بفلش

توالی   اساس  بر  هویج  شده  بینی  پیش  ساختار  در 

ARQW    آلفا  مارپیچ    7و    صفحات   6در آرابیدوپسیس

 (. 16)شکل  وجود دارد 

 

 زیرۀ سبز براساس ساختار هویج   DN32640احتمالی    پروتئینی  توالی  ثانویه  ساختار–16شکل  

 آلفا هلیکس   7بتا شیت و    6

هایی که در تعامل با این    هت شناسایی پروتئینج

سایت   هویج هستند در  توالی    STRINGپروتئین در 

چتریان    پروتئینی خانواده  میان  در  شد.  وارد  هویج 

جستجو انجام شد. نتیجه تماما در هویج به دست آمد.  

درصد تطابق همان توالی داده شده    100اولین گزینه با  

زیر   بقیه  و  اول    35بود  گزینه  داشتند.  تطابق  درصد 

  DN32640طبق تحقیق صادقی بیان ژن  .  انتخاب شد

  نصف و   فارس(  )سیوند  3در تنش خشکی در اکوتیپ  

  که   دو برابر شده است  کرمان(  )کوهبان  18در اکوتیپ  

در   ژن  این  اهمیت  از  در    شرایطنشان  خشکی  تنش 

های  افزایش یا کاهش تولید آنتوسیانین، در بین اکوتیپ

 .(1396)داریوش صادقی و همکاران.،   باشدمختلف می

 نتیجه گیری  

دو   حاضر  تحقیق  و    DN1196  توالیدر 

DN32640    از پنج ژن منتخب پیشنهادی در زیرۀ سبز

که   فالونوئیدی  و  فنلی  ترکیبات  بیوسنتز  مسیر  در 
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تحقیقات   در  تنش خشکی  در  را  بیان  تغییر  بیشترین 

  و  قبلی داشتند، مورد بررسی بیوانفورماتیکی قرارگرفت

بررسی از  از    توالیهردو    همردیفی  پس  توالی هویج  با 

از   درصد تشابه نشان دادند.    85خانواده چتریان بیش 

بنابراین از آنجایی که اطالعات ژنتیکی کمی در باره زیرۀ  

جهت شناسایی پروتئین احتمالی این    ، سبز وجود داشت

دو    هاژن این  شد.  استفاده  هویج  توالی    که  توالی از 

نتخب زیرۀ  توالی م   5در میان  را  بیشترین فاصله ژنتیکی  

ژن توالی  و  هویج های  سبز  در  ،  داشتند  فالونوئیدی 

هستند.  پروتئنی  متفاوت  خانواده  دو  به  در    متعلق 

توالی  بررسی هردو  شد،  مشخص  بیوانفورماتیکی  های 

DN1196    وDN32640    دارای چهارچوب خوانش باز

ORF    توالی بلندترین خوانش  کد    DN1196هستند. 

  DN32640آمینه و توالی  اسید    366کننده پروتئینی با  

با   پروتئینی  کننده  می  35٤کد  آمینه    باشد.اسید 

در    GT6از خانواده    DN1196پروتئین احتمالی توالی  

از   بیش  تشابه  با  دهند  85هویج  انتقال  یک    ۀ درصد، 

گلیکوزیله   و  فالونول  مولکول  یک  به  گلوکز  مولکول 

ساختار ثانویه این پروتئین براساس    باشد.آن می  نندۀ ک

گیاه   مدل  ثانویه  ساختار  و  هویج  پروتئینی  توالی 

دارای  سرخاب و    10کولی  بتا  آلفا    16صفحه  مارپیچ 

از  می با بیش  این توالی در زیرۀ سبز  درصد    50باشد. 

توالی  تشابه   دو  با  با  احتماال  فرنگی  توت  پروتئینی 

باشد. بیان  در تعامل می  HY5پروتئین فاکتور رونویسی  

  3 هایتنش خشکی در اکوتیپ این ژن در زیرۀ سبز در

حالت   کرمان(  )کوهبان   18و  فارس(    )سیوند برابر  دو 

تواند درآزمایشات بعدی  بنابراین می  ؛ معمول بوده است

تولید   افزایش  مهمترین  جهت  که  فالونول  گلیکوزیل 

قرارگیرد.  مورد بررسی  باشد  می  عضو خانواده فالونوئیدها

با    DN32640  توالی احتمالی  پروتئینی  کننده  کد 

شده   حفظ  بسیار  موتیف  ،  BHLHدامین  یک  دارای 

جهت    HLHو یک موتیف    DNAجهت اتصال به   بازی

 DNA  به پروموتر  متصل شوندهتشکیل دایمر پروتئینی  

در مسیر    منظورهب  هدف از ژن هدف  رونویسی  تنظیم 

آنتوسیانین می از  بیوسنتز  احتمالی  پروتئین  این  باشد. 

براساس   TFSخانواده   است.  رونویسی  فاکتور  یک  و 

از   بیش  این    90تشابه  هویج،  پروتئین  با  درصدی 

بیوسنتز   فرایند  مثبت  کننده  تنظیم  یک  پروتئین 

باشد. با توجه به تشابه  آنتوسیانین و پروآنتوسیانین می

درصدی با توالی هویج و باالترین تشابه با    90بیش از  

بیدوپسیس، ساختار  ساختار ثانویه پروتئین مشابه در آرا

صفحه    6ثانویه این پروتئین احتمالی در زیرۀ سبز دارای  

و   بود.  7بتا  خواهد  آلفا  هویج    مارپیچ  توالی  براساس 

با   پروتئین  این  تعامل    10احتماال  در  دیگر  پروتئین 

آنجایی از  بود.  فاکتور    خواهد  یک  پروتئین  این  که 

می گروه  رونویسی  در  رونویسی  فاکتورهای  و  باشد 

MBW  های در  تعداد باالی پروتئین،  کنندفعالیت می

فاکتور    10شود. از این  تعامل توجیه می پروتئین، یک 

TT1    از خانوادهWD40  یک فاکتور ،ELF6    از خانواده

ADOX1  ،3    فاکتور از خانوادهMYB  یک لیگاز ،VI  ،

ویتامین  ARFیک   نوع  یک   ،K    از پروتئین  یک  و 

رونویس  HOXخانواده   عوامل  مسیر  از  در  دخیل  و  ی 

میمتابولیسم  بیوسنتز ثانویه  و  های  کاهش  باشند. 

  3های افزایش بیان این ژن در تنش خشکی در اکوتیپ

برابر18و   دو  تاثیر  از  نشان  و    ی،  افزایش  در  ژن  این 

کاهش دو برابری تولید آنتوسیانین در زیرۀ سبز دارد.  

در  ده  های آینتواند گزینه مناسبی در بررسیبنابراین می

 باشد. در زیرۀ سبز تولید آنتوسیانین 
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 Abstract 

Cumin is an annual and herbaceous plant belonging to the parsley family. In this research, 

five selected genes effective in the biosynthesis of flavonoids, which were identified by NGS 

method in cumin and had the most expression changes, were studied bioinformatically. Among 

these, two gene fragments, DN32640 and DN1196, which had the greatest evolutionary 

distance and were from two different families, were investigated for further identification. The 

sequence of DN1196 is from the GT6 family, a glycosyltransferase in the biosynthesis pathway 

of phenolic compounds, and the sequence of DN32640 is from the BHLH family, a 

transcription factor in the anthocyanin biosynthesis pathway. The coded protein of the sequence 

DN1196, with more than 85% similarity with a protein from the carrot plant, glycosylates it in 

the final step of flavonol synthesis by transferring a glucose molecule. In this process, two 

transcription factor proteins interact with this protein. The predicted secondary structure of the 

product of this gene was identified in accordance with the carrot protein sequence. The encoded 

protein of the DN32640 sequence, with more than 90% similarity to the carrot protein, is a 

transcription factor of the BHLH family and a component of the MBW complex. This 

transcription factor is involved in regulating the final stages of the path leading to the 

biosynthesis of anthocyanins and tannins. The secondary structure of this gene product was 

determined based on the identified protein sequence of carrot. Considering the importance of 

these two genes and the interaction of their product with other proteins, they can be used in 

genetic manipulations to produce more phenolic compounds, especially anthocyanins in cumin. 
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