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Abstract

چکیده

Development and improvement of lentil breeding
programs to deal with adverse environmental factors in
comparison to other legumes has more challenges due to
poor pool of genetic resources. EST-SSR (EST-Simple
Sequence Repeats) markers are one of the most commonly
used molecular markers in many plant breeding programs
due to polymorphism in genes coding regions. Hence, in
the present study, for the development of EST-SSR
markers, assembly process of RNA sequences of lentil
under cold stress and normal condition was used. In order
to apply cold stress, lentil plants treated at 4 °C condition.
Total RNA was extracted from plant samples and was
sequenced. 8905 microsatellite locations in 7211 unigene
derived from lentil RNA sequences data was identified that
1293 unigene of them contained more than one SSR
marker location. The most abundant type of EST-SSR
marker was found to be of single nucleotide type. In this
study, A/T, AG/CT and AAG/CTT motifs had the highest
frequency among the one, two and three nucleotide motifs,
respectively. The results of blast of unigene containing
SSR showed that 80% of the unigenes had a similar record
in the non-redundant protein database. The functional
annotation of the unigenes showed that unigene containing
SSR marker are subordinate to the critical stressresponsive terms such as binding, cell, cell parts and
metabolic. Also, according to the results of this study, it
can be stated that most of the identified EST-SSR markers
were found in genes that play an important role in
responding to cold stress, and UTR regions is often
possible position. Hence, more analysis of these areas in
candidate gene transcripts in response to cold stress is
more important.

توسعه برنامههای بهنژادی عدس برای مقابله با عوامل نامساعد محیطی نسبت به
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 به علت کمبود منابع ژنتیکی با چالشهای بیشتری روبرو،سایر حبوبات
 بهدلیل ایجاد چندشکلی در نواحی کدکنندهEST-SSR  نشانگرهای.میباشد
 یکی از پرکاربردترین نشانگرهای مولکولی در بسیاری از برنامههای،ژنها
 از اینرو در تحقیق حاضر بهمنظور توسعه.اصالحی بهشمار میروند
 از فرآیند سرهمبندی مجموعه، در مقیاس باالEST-SSR نشانگرهای
 عدس تحت تنش سرماRNA خوانشهای کوتاه حاصل از فناوری توالییابی
 روزه21  گیاهچههای، بهمنظور اعمال تنش سرما.و حالت طبیعی استفاده شد
 از. درجه سانتیگراد قرار گرفتند4  ساعت در معرض دمای48 عدس بهمدت
 کل استخراج شد و مورد توالییابی قرارRNA ،نمونههای گیاهی تهیه شده
 یونیژن حاصل از دادههای7211  مکان ریزماهواره در8905  تعداد.گرفتند
 یونیژن شامل بیش از یک مکان1293  عدس شناسایی شد کهRNA-seq
 یافت شده از نوع تکEST-SSR  فراوانترین نوع نشانگر. بودSSR نشانگر
AAG/CTT  وAG/CT ،A/T  در این مطالعه موتیفهای.نوکلئوتیدی بود
 دو و سه نوکلئوتیدی به،بهترتیب بیشترین فراوانی را در بین موتیفهای تک
80  نشان داد که،SSR  نتایج بالست یونیژنهای حاوی.خود اختصاص دادند
درصد از یونیژنها دارای رکورد مشابه در پایگاه پروتئینهای غیرتکراری
 حضور یونیژنهای حاوی ریزماهواره را در، تفسیر کارکردی ژنها.بودند
 سلول و اجزای سلول و،زیرگروههای مهم پاسخ به تنش سرما نظیر اتصال
 همچنین با توجه به نتایج میتوان چنین اظهار نمود که.متابولیک را نشان داد
اغلب نشانگرهای شناسایی شده در ژنهایی قرار داشتند که نقش مهمی در
. میباشدUTR پاسخ به تنش سرما دارند و جایگاه احتمالی اغلب آنها نواحی
از اینرو بررسی بیشتر این نواحی در رونوشت ژنهای کاندید پاسخدهنده به
.تنش سرما از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد

.EST-SSR نشانگر

 احمد اسماعیلی:* نويسنده مسئول
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مقدمه
عدس زراعی ( L. culinaris ssp. culinaris

 )Medikusگیاهی ديپلوئید (،)2n=2X=14
خودگردهافشان و با اندازه ژنومی معادل  4گیگا باز
( ،)Arumuganathan and Earle, 1991سومین
گیاه مهم از گروه حبوبات دانهای سردسیر محسوب
میشود ( .)Khazaei et al., 2016دانه عدس غنی
از پروتئین ( 22تا  35درصد) ،مواد معدنی و
کربوهیدرات بوده و در بسیاری از کشورها يکی از
اصلیترين منابع تأمین پروتئین برای میلیونها نفر از
مردمان کمدرآمد محسوب شده و همین امر عامل
توسعه کشت اين محصول در جهان و افزايش پنج
برابری عملکرد جهانی اين محصول طی نیمقرن
اخیر بوده است ( Erskine, 2009; Srivastava
;Kumar et al., .and Vasishtha, 2012
 .)2013با گسترش کشت عدس در مناطق غیربومی
از يکسو و تغییرات جهانی اقلیم از سوی ديگر،
احتمال برخورد مراحل رشدی اين گیاه با تنشهای
محیطی مختلف افزايش يافته ،در نتیجه پتانسیل
تولید اين محصول در برخی از نقاط کشت اين
محصول کمتر از میانگین جهانی میباشد ( Sultana
 .)et al., 2014کشور ما با داشتن اقلیم خشک و
نیمهخشک و همچنین دامنه نوسانات دمايی باال ،از
شرايط کامالً مطلوب و بهینه جهت کشت عدس
برخوردار نبوده و میانگین عملکرد اين محصول در
مناطق کشت عدس که غالباً ديم میباشند ،پايینتر
از میانگین جهانی است ( Sabaghpour et al.,
 .)2013هر چند عدس گیاهی سرمادوست میباشد،
اما اغلب ارقام تجاری عدس دمای بسیار پايین
مناطق کشت سردسیر عدس ،طی زمستان را تحمل
نمیکنند ( .)Kumar et al., 2013اين درحالی است
که کشت زمستانه عدس با ارقام متحمل به دمای
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پايین ،موجب افزايش  20تا  100درصدی پتانسیل
عملکرد اين محصول خواهد شد ( Barrios et al.,
 .)2017در ايران به علت در دسترس نبودن ارقام
مقاوم به سرما اين محصول بهصورت بهاره کشت
میگردد (.)Majnoon Hosseini, 2008
گرچه پژوهشهای متعددی در جهت توسعه
حبوبات دانهای صورت گرفته است ،اما برنامههای
اصالحی برای بهبود عملکرد کمی و کیفی اين
محصوالت از جمله عدس ،بهدلیل کمبود محتوای
ژنتیکی هنوز نیز با چالشهای زيادی مواجه میباشد
( .)Sultana et al., 2014تاکنون روشهای
اصالحنباتات کالسیک در عدس در بهبود برخی از
صفات تک ژنی مؤثر بوده ولی استفاده تنها از اين
رويکرد در اصالح اغلب صفات کمی نظیر تحمل به
تنشهای محیطی ،وقتگیر و پرهزينه میباشد
( .)Kumar et al., 2014از طرف ديگر برنامههای
بهنژادی عدس بهعلت ژنوم بزرگ با  DNAتکراری
باال ،پايه ژنتیکی باريک ،فقدان ژنهای کانديد و نبود
نقشههای ژنتیکی نسبت به ساير حبوبات دانهای
مانند نخود و لوبیا با چالشهای بیشتری روبرو
میباشد (.)Sudheesh et al., 2016
نشانگرهای مولکولی با توسعه نقشههای ژنتیکی
و افزايش اطالعات در مورد تنوع ژنتیکی موجود در
ژرمپالسم گیاهی ،در بهبود به برنامههای اصالحی
بسیار مؤثر میباشند .نشانگرهای  SSRبا میزان
باالی چندشکلی ،تکرارپذيری باال ،توارث همبارز و
اختصاصی بودن ،يکی از پرکاربردترين نشانگرها در
حوزه تنوع ژنتیکی بهشمار میروند ( Powell et al.,
 EST-SSR .)1996گروه مهمی از نشانگرهای
ريزماهواره محسوب میشوند که در نواحی کدکننده
ژن قرار گرفتهاند ،و منبع ارزشمندی در مورد عملکرد
ژنها بهشمار رفته و در انتخاب بهوسیله نشانگر
کارايی باالتری دارند ( Varshney and Tuberosa,

سهرابی و همکاران :شناسايی نشانگرهای  EST-SSRعدس ( )Lens culinarisتحت ...

)2007; Wang et al., 2017a؛ اما از سوی ديگر
هزينه باال ،زمانبر بودن و کار آزمايشگاهی نسبتاً زياد
از جمله معايب روشهای سنتی توسعه نشانگرهای
 SSRبهشمار میروند .توالیيابی نسل جديد ()NGS
که مبتنی بر فناوری توالیيابی با توان عملیاتی باال
میباشد ،جايگزين مناسبی برای روشهای سنتی
تحلیل ترنسکريپتوم بوده و فرصتی کلیدی برای
تحلیل پروفايل بیانی گیاهان تحت تنشهای محیطی
و همچنین چارچوبی از اطالعات برای کشف سريع،
کمهزينه و با مقیاس باالی نشانگرهای مبتنی بر
ژنهای تحمل به تنش فراهم میسازد (Alves-
.)Carvalho et al., 2015
تعداد نشانگرهای ريزماهواره در جنس عدس
بسیار محدود است Hamweigh .و همکاران
( 14 ،)2009نشانگر ريزماهواره در رقم ILL5588
شناسايی کردند .شاخص تنوع حاصل از اين
ريزماهوارهها بسیار باال گزارش شد بهطوری که با
دقت باال گونههای وحشی را از ارقام زراعی متمايز
مینمود ( .)Hamwieh et al., 2009در مطالعهی
ديگر  79نشانگر  EST-SSRبا درصد چندشکلی باال
در  13ژنوتیپ عدس و يک رقم وحشی شناسايی شد
( .)Kaur et al., 2011در پژوهش  Vermaو
همکاران ( )2013که از دادههای ترنسکريپتومی رقم
 Precozاستفاده شده بود الگوی نشانگرهای EST-
 SSRرا در اين رقم شناسايی کردند و همچنین 54
نشانگر  EST-SSRرا در بین  22ژنوتیپ زراعی و
وحشی شناسايی و اعتبارسنجی نمودند
(.)Buchwaldt et al., 2004
تاکنون مطالعات ترنسکريپتومی زيادی با استفاده
از فن  RNA-Seqبرای شناسايی ژنهای دخیل در
تحمل به تنشها و نشانگرهای  SSRوابسته به آنها
1. High throughput

3

گزارش شده است ( ;Alisoltani et al., 2016

.)Long et al., 2014; Wang et al., 2017a, b
با اين حال تعداد مطالعاتی که به بررسی ترنسکريپتوم
عدس برای شناسايی رونوشتهای ويژهی مرحله
رشدی و رونوشتهای پاسخدهنده به تنشهای
زيستی و غیرزيستی پرداختهاند ،نسبت به ساير
حبوبات بسیار اندک میباشد .تنها گزارش استفاده از
روش  RNA-seqبرای بررسی ترنسکريپتوم عدس
تحت تنش غیرزيستی مربوط به  Singhو همکاران
میباشد که نشان دادند که  18369رونوشت در
شرايط خشکی و شرايط شاهد اختالف بیان دارند.
بهعالوه  9949مورد  8260 ،SSRمورد  SNPsو
 1284مورد  INDELsبا موفقیت شناسايی شد که
میتواند بهعنوان منابع جديد برای مطالعات ژنتیکی و
ژنومیکس کارکردی برای تحمل به خشکی در عدس
بهکار روند (.)Singh et al., 2017
با توجه به اينکه تاکنون در مورد تغییرات
پروفايل بیانی گیاه عدس تحت تنشهای دمايی
گزارشی وجود ندارد ،هدف از اين مطالعه تهیه و
تحلیل سرهمبندی نوپديد ترنسکريپتوم عدس تحت
تنش سرما و شناسايی نشانگرهای ريزماهواره مربوط
به آن میباشد.
مواد و روشها
مواد گیاهی و اعمال تنش

پس از تهیه بذر عدس (رقم گچساران) از موسسه
تحقیقات کشاورزی ديم کشور (ايستگاه گچساران)،
بذور با هیپوکلريت سديم  0/5درصد ضدعفونی و
پس از سه مرتبه آبشويی با آب مقطر در گلدانهای
حاوی ورمیکولیت ،پیتموس و شن (نسبت )1:1:1
کشت شدند .گلدانها به اتاق کشت با شرايط شدت
نوری  1200-1400لوکسی ،دوره نوری  16ساعت
روشنايی و  8ساعت تاريکی و دمای  25درجه
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سانتیگراد منتقل شده و تا برداشت نمونه با محلول
نیمهوگلند آبیاری و تغذيه شدند .پس از سه هفته از
سبز شدن (گیاهچههای  21روزه) ،بهمنظور اعمال
تیمار تنش ،گلدانها به دو گروه (تنش و عدم تنش)
با تعداد مساوی تقسیم شدند .هر گروه تیماری شامل
 4تکرار بود که در هر تکرار  5گلدان وجود داشت.
گروه اول به اتاقک سرما با دمای  4درجه و بخش
ديگر که بهعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شده
بودند در تمام اين مدت در اتاقک رشد با دمای 25
درجه سانتیگراد نگهداری شدند .مدت زمان اعمال
تنش سرما با توجه به مرور منابع ( Saha et al.,
 48 )2013; Al-Quraan et al., 2015ساعت در
نظر گرفته شد .پس از اعمال تیمار بهمنظور استخراج
 RNAتام در هرکدام از گروههای تیماری ،نمونه تازه
از بافت برگ تهیه و بالفاصله در ازت مايع قرار
گرفت و تا زمان استخراج  RNAدر يخچال با دمای
 -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
استخراج RNA

با استفاده از محلول ترايزول ()Trizol reagent
طبق پروتکل شرکت سازنده ( Invitrogen, life
 RNA ،)technology, USAتام از  50تا 100
میلیگرم بافت برگ ،برای همه نمونهها در هر دو
وضعیت تنش و کنترل استخراج شد .سپس کمیت و
کیفیت  RNAاستخراج شده با استفاده از دستگاه
پیکودراپ و ژل ( 1درصد) الکتروفورز مورد بررسی
قرار گرفت.
تهیه کتابخانه  cDNAو توالییابی

برای ساخت کتابخانه  cDNAاز هر نمونه 3
میکروگرم  RNAتام با درجه يکپارچگی( 1الگوريتم
). RNA integrity number (RIN
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تعیین کیفیت  RNAبر اساس نسبت  28Sبه 18S

 )rRNAبیشتر از  7استفاده شد .کتابخانههای
 cDNAتوسط کیت Illumina TruSeq™ RNA
 Sample Preparationطبق پروتکل شرکت
سازنده ساخته شدند .در نهايت از پلتفرم Illumina
 HiSeq2500برای فرآيند توالیيابی کتابخانهها
استفاده شد .قطعات از دو طرف ( )Paired-endو با
طول  150جفت باز خوانش شدند.
کنترل کیفیت و سرهمبندی نوپدید خوانشهای کوتاه

با توجه به تأثیر کیفیت دادههای ورودی بر نحوه
ايجاد اسمبلی ،کیفیت اولیه توالیهای خام برای همه
نمونهها سنجیده شد .سپس بهمنظور حذف خطای
احتمالی توالیيايی و همچنین توالیهای با کیفیت
پايین (با میانگین  Phred scoreکمتر از  )30فرآيند
تريم انجام شد .پس از کیفیتسنجی خوانشهای
کوتاه ( ،)Short Readsسرهمبندی نوپديد ( De
 )novo assemblyبا استفاده از نرمافزار
(CLC ( CLC Genomics Workbench)v7.5.0
 )bio, Aarhus, Denmarkبا پارامترهای
پیشفرض انجام شد .بهمنظور حذف کانتیگهای
اضافی از مجموعه نرمافزاری ()V2013.07.27
 EvidentialGeneاستفاده شد.
شناسایی نشانگر ریزماهواره ()SSR

شناسايی نشانگرهای ريزماهواره با استفاده از نرمافزار
http://pgrc.ipk-gatersleben.de ( MISA
 )/misa/misa.htmlانجام شد .حداقل تکرار برای
نشانگرهای مونو ،دی ،تری ،تترا ،پنتا و هگزا
نوکلئوتیدی به ترتیب  5 ،5 ،5 ،6 ،10و  5تعیین شد
و همچنین حداکثر فاصله بین دو مکان نشانگر روی
يک توالی  100 bpتعیین شد (.)Dai et al., 2017
توزيع فراوانی تکرارها و ترکیب مکانهای ريزماهواره
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شناسايی شده ،محاسبه شد.
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http://systemsbiology.cau.edu. ( AgriGo

سرهمبندی ESTهای ثبت شده عدس بهمنظور
شناسایی نشانگرهای EST-SSR
بهمنظور بررسی و مقايسه نشانگرهای EST-SSR

شناسايی شده توسط فرآيند توالیيابی ،با نشانگرهای
 EST-SSRاستخراجی از توالیهای  ESTعدس،
ESTهای ثبت شده عدس در پايگاه ( NCBIتا
تاريخ  )2018/03/06با فرمت  Fastaدريافت شد.
پس از حذف توالیهای وکتوری ،تکراری و اندامکی
(میتوکندری و کلروپالستی) توسط نرمافزار
( ،vmatch )V2.3.0با استفاده از نرمافزار CLC
 Genomics Workbenchفرآيند سر همسازی
توالیها انجام شد.

 )cn/agriGOv2و پايگاه ترنسکريپتومی
 Medicago truncatulaاستفاده شد ( Du et al.,
 .)2010از آزمون دقیق فیشر بهمنظور بررسی
معنیداری گروههای غنی شده ژنی 2با حد آستانه
 FDR ≤ 0.05استفاده شد.
نتایج و بحث
توالییابی و کنترل کیفیت

طی فرآيند تريم بهطور میانگین  7/74درصد از
خوانشهای کوتاه از  4کتابخانه  RNA-seqحذف
شد .در نهايت پس از فرآيند تريم و حذف
خوانشهای کوتاه (با  Phred scoreپايینتر از ،)20
تعداد  171506152خوانش کوتاه حاصل شد که از
اين توالیها در فرآيند اسمبلی استفاده شد.

مستندسازی و تفسیر کارکردی یونیژنهای حاوی
نشانگر EST-SSR

سرهمبندی نوپدید و حذف رونوشتهای تکراری

بهمنظور مستندسازی و تفسیر کارکرد يونیژنهای
حاوی نشانگر  EST-SSRاز ابزار BLASTx
نرمافزار ( NCBI Blast+ )v2.6.0استفاده شد
( .)Altschul et al., 1997يونیژنهای حاوی
نشانگر  EST-SSRدر مقابل پايگاههای دادههای
پروتئینی نظیر (NR )Non-Redundant proteins
و
()ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/db
Arabidopsis
دادههای پروتئینی گیاهان
 Medicago truncatula ،thalianaو Cicer
https://www.phytozome.jgi. ( ،arietinum
 )doe.goبا در نظر گرفتن حد آستانه معادل E-
 value≤1.0 E-5مورد همترازی محلی ( Local
 )BLASTxقرار گرفت .بهمنظور هستیشناسی
يونیژنهای حاوی  EST-SSRاز وبسايت

سرهمبندی (اسمبلی) رونوشتهای عدس با استفاده
از ادغام خوانشهای تريم شده ()Trimmed reads
 4کتابخانه ،اسمبلی اولیهای با  65993رونوشت ايجاد
کرد .در گیاهانی که ژنوم آنها بهطور کامل
توالیيابی و مستندسازی نشده است ،بهترين تعداد
يونیژن بايد به میزان ژنهای کد شونده در
نزديکترين گیاه مدل به آن باشد ( Sudheesh et
 .)al., 2016نتايج ساير مطالعات و همچنین مطالعه
حاضر نشان داد که ژنوم عدس بیشترين شباهت را با
ژنوم يونجه يکساله ()Medicago truncatula
دارد ( .)Sudheesh et al., 2016تعداد ژنهای
کدکننده يونجه يکساله در پايگاه  Ensemblحدود
پنجاههزار مورد ثبت شده است ،ازاينرو بهمنظور
کاهش تعداد رونوشتهای اضافی از مجموعه ابزار

. Functional annotation

. Gene set enrichment analysis
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 Evidential Gene tr2aacdsاستفاده شد .تعداد
يونیژنهای حاصل از رويکرد Evidential Gene
 )48021( tr2aacdsبود که کمترين فاصله را با
تعداد ژنهای کدکننده يونجه يکساله ()50444
داشت و همچنین میزان کل رونوشتها 56/7 Mb
بود که اين مقدار نیز میزان مناسبی برای
ترنسکريپتوم گیاهان زراعی ديپلوئید ()80-50 Mb
محسوب میشود (.)Sudheesh et al., 2016
نتايج بالست اسمبلی ساختهشده علیه پايگاه NR
نشان داد که  70درصد از رونوشتها با حد آستانه
 ،E-value≤1.0 E-5دارای رکورد در پايگاه NR
بودند .نتايج مطالعه  Sudheeshو همکاران ()2016
نیز نشان داد که رفرنس ترنسکريپتوم حاصل از
بافتهای مختلف عدس نیز  71درصد با پايگاه NR
تطابق دارد ( .)Sudheesh et al., 2016با توجه به
اينکه تنها  2469يونیژن در پايگاه داده NCBI
برای عدس ثبت شده است ،مستندسازی و تعیین
گروههای کارکردی رونوشتهای حاصله ،تولید محتوا
و افزايش اطالعات ژنتیکی عدس را در پی خواهد
داشت ( Kaur et al., 2011; Singh et al.,
.)2017; Verma et al., 2013
شناسایی نشانگرهای ریزماهواره

نتايج نشان داد که در مجموع 8905 ،مکان نشانگر
 SSRدر کل يونیژنهای حاصله شناسايی شد.
 15( 7211درصد از کل) يونیژن دارای حداقل يک
موتیف  SSRو  2( 1293درصد) يونیژن شامل بیش
از يک مکان نشانگر  SSRبودند (دادهها آورده
نشدهاند) .همچنین  701يونیژن نیز دارای
موتیفهای پیچیده (ترکیبی)  SSRبودند .اين میزان
نشانگر در ترنسکريپتوم نسبت به میزان مکان SSR
برای گندم ( 7/41درصد) ،جو ( 2/8درصد) و شبدر
( 7/60درصد) بیشتر بود ولی نسبت به قهوه (18/5
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درصد) کمتر میباشد (.)Zheng et al., 2013
همچنین نتايج نشان داد که خروجی فرآيند
شناسايی نشانگر  EST-SSRبا استفاده از فناوری
توالیيابی نسل جديد بهمراتب بیشتر از روشهای
سنتی میباشد .در بسیاری از پژوهشها به کیفیت
باالی نشانگرهای شناسايی شده با استفاده از فناوری
توالیيابی نسل جديد اشاره شده و از آنها بهعنوان
منبع ارزشمندی جهت توسعه نقشههای ژنتیکی نام
برده شده است (.)Kaur et al., 2011
موتیفهای تک نوکلئوتیدی (مونو) بیشترين
فراوانی ( 51/13درصد) را در بین نشانگرهای
شناسايی شده به خود اختصاص دادند (جدول  .)1در
ساير پژوهشها که بهمنظور شناسايی نشانگر SSR
بر روی گیاه  ،Herba houttuyniaeقهوه و چای
صورت گرفت ،به نقل از  Wangو همکاران ()2017
موتیفهای "مونو" بیشترين میزان فراوانی را به خود
اختصاص دادند ( 99 .)Wang et al., 2017aدرصد
از موتیفهای تک نوکلئوتیدی از نوع موتیف A/T
بودند (شکل  .)1در مطالعه  Chenو همکاران
( )2017نیز موتیف  A/Tدر بین موتیفهای تک
نوکلئوتیدی بهدستآمده از ترنسکريپتوم کلزا
بیشترين میزان فراوانی را نشان داد ( Chen et al.,
 .)2017در برخی از مطالعات که شناسايی نشانگرها
در مقیاس وسیع و مبتنی بر توالیيابی نسل جديد
صورت میگیرد از ذکر فراوانی موتیفهای "مونو" به
علت وجود خطاهای دستگاههای توالیيابی
چشمپوشی گرديد .علت وجود چنین رخدادی در
ترنسکريپتوم عدس را میتوان به خطای موجود در
خوانشها ،نوع نرمافزار شناساگر نشانگرها و ساختار
کلی ژنوم عدس مربوط دانست ،بهطوریکه حدود 50
تا  70درصد از کل ژنوم درون هستهای عدس را
توالیهای تکراری تشکیل میدهد ( Sudheesh et
.)al., 2016
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بهمنظور تأيید و مقايسه نتايج شناسايی نشانگرهای
 EST-SSRدر مقیاس وسیع ترنسکريپتوم عدس،
نتايج شناسايی اين نشانگرها در توالیهای
سرهمسازی شده  ESTدر جدول  2ارائه شد .نتايج
نشان داد که  EST 10190عدس در  1034توالی
سرهم سازی شدند .در بین  1034توالی  168مکان
نشانگر شناسايی شد .در  152توالی حداقل يک
نشانگر شناسايی شد اين در حالی بود که در بین اين
توالیها  16توالی بیش از  1مکان نشانگر و  9توالی
ديگر نیز دارای نشانگر ترکیبی بودند .در کل بیشترين
فراوانی موتیفهای تک نوکلئوتیدی به موتیف A/T
(تقريباً  50درصد) اختصاص يافت (شکل  .)2بنابراين
با توجه به اينکه در هر دو فايل اسمبلی ،موتیفهای
تک نوکلئوتیدی بیشترين فراوانی را دارند ،مبحث
خطای توالیيابی نمیتواند علت افزايش فراوانی
موتیفهای تک نوکلئوتیدی در نشانگرهای شناسايی
شده در مقیاس باال باشد .از اينرو علت اين امر را
میتوان بیشتر به ساختار ژنوم عدس منتسب نمود.
موتیفهای  2نوکلئوتیدی "دی"  17/20درصد از
کل مکان نشانگرها را به خود اختصاص دادند که در
اين بین ،موتیف  AG/CTبیشترين میزان فراوانی را
به خود اختصاص داد .بهطور مشابه در اسمبلی
ESTهای عدس نیز موتیف  AG/CTبیشترين
میزان فراوانی را به خود اختصاص داد .نتايج مطالعه
 Guptaو همکاران ( ،)2016نیز نشان داد که موتیف
 AG/CTدر بین نشانگرهای دو نوکلئوتیدی
بیشترين تکرار را در ترنسکريپتوم عدس دارد و از اين
منظر نتايج مطالعه حاضر را تأيید مینمايد ( Gupt et
.)al., 2016
در اغلب مطالعاتی که فراوانی موتیفهای  2تا 6
نوکلئوتیدی را بررسی شده است ،موتیف 2
نوکلئوتیدی پس از  3نوکلئوتیدی بیشترين فراوانی را
در بین موتیفها دارد .در همین راستا در مطالعه
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 Wangو همکاران ( )2011موتیف دی نوکلئوتید
 AG/CTبا  94جفت باز بیشترين میزان فراوانی را
در بین موتیفهای  2نوکلئوتیدی ترنسکريپتوم
 Ipomoea batatasرا به خود اختصاص داد
(.)Wang et al., 2011
موتیف سه نوکلئوتیدی "تری" بعد از موتیف تک
نوکلئوتیدی بیشترين فراوانی ( 29/97درصد) را به
خود اختصاص دادند (جدول  .)1فراوانی باالتر
ريزماهوارههای سه نوکلئوتیدی نسبت به
ريزماهوارههای دو نوکلئوتیدی به اين علت است که
تغییر در تعداد تکرار ريزماهوارههای غیر سه
نوکلئوتیدی منجر به تغییر مکانی چارچوب توالی
کدکننده میشود؛ بنابراين احتمال حضور اين
ريزماهوارهها در ناحیه کدکننده کمتر است ( Luro et
 .)al., 2008هرچند در برخی مطالعات نیز نتايج
متفاوتی گزارش شده است .در بین موتیفهای
ريزماهواره سه نوکلئوتیدی موتیف AAG/CTT
بیشترين میزان فراوانی را به خود اختصاص داد و در
مقابل موتیف  ACG/CGTکمترين میزان را به خود
اختصاص داد (شکل  .)1بررسی نتايج ساير مطالعات
مشابه نشان داد که موتیف  ،AAG/CTTفراوانترين
موتیف سه نوکلئوتیدی در بین گیاهان دولپه بهشمار
میرود ( .)Wang et al., 2011همچنین نشانگرهای
 3نوکلئوتیدی با عدم تغییر قاب خوانش باز پتانسیل
باالتری جهت بررسی ژنهای کدکننده برخوردارند ،از
اينرو اين موتیف برای بررسی ژنهای کارکردی
دخیل در تنشهای غیرزيستی مؤثرتر خواهند بود.
 Kaurو همکاران ( )2011بدون در نظر گرفتن
موتیفهای مونو در گزارش نتايج شناسايی
نشانگرهای  EST-SSRعدس ،موتیفهای سه
نوکلئوتیدی را بهعنوان موتیفهای با بیشترين
فراوانی معرفی نمودند (.)Kaur et al., 2011
موتیفهای چهار ،پنج و شش نوکلئوتیدی بهترتیب
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و  33در بین کل
تعداد نوکلئوتیدها در
شدن آنها در ژنوم
،AAAT/ATTT

دارای فراوانی 21 ،95 ،1511
موتیفها بودند .با افزايش میزان
موتیفها احتمال حضور و تکرار
کاهش میيابد .موتیفهای
 AAGAG/CTCTTو AAGAGG/CCTCTT
بهترتیب در گروه موتیفهای چهار ،پنج و شش
نوکلئوتیدی بیشترين فراوانی را نشان دادند.
توزيع چگالی حضور موتیفهای  ESST-SSRدر
ترنسکريپتوم عدس  3/3kbمحاسبه شد .اين مقدار
نسبت به ساير حبوبات دانهای ديپلوئید پايینتر بود.
علت چنین رخدادی را میتوان به اندازه ژنوم بزرگ
عدس که تقريباً  8/5برابر لوبیا 5/5 ،برابر نخود و
 3/5برابر سويا است مرتبط دانست .همچنین چگالی
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پايینتر را میتوان با فراوانی موتیفهای با اندازه
کوتاه در ارتباط دانست (.)Varshney et al., 2005
با توجه به اينکه طول نواحی  UTRدر ژنهای
کدکننده عدس بیشتر از ساير اعضای همخانواده خود
میباشد ( )Sudheesh et al., 2016و از سوی
ديگر حضور نشانگرهای  EST-SSRدر نواحی  '3و
 '5بخش  UTRژن بیشتر از ساير نواحی گزارش
شده است ( ،)Xu et al., 2018از اينرو UTRهای
ژنهای کدکننده عدس را میتوان بهعنوان جايگاه
احتمالی نشانگرهای  EST-SSRمعرفی نمود.

جدول  .1توزيع موتیف/تکرارهای نشانگر  SSRدر ترنسکريپتوم عدس تحت تنش سرما با استفاده از سرهمسازی
خوانشهای کوتاه
موتیف

درصد

مجموع

18.18
13.25
5.97
3.01
2.66
24.88
9.56
5.56
2.99
2.24
1.94
1.61
1.31
6.84

1597
1164
524
264
234
2185
840
488
263
197
170
141
115
601

100

4491

33

100

0.38

Hexa26
5
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Penta18
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tetra77
11
2
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

Tri1476
622
247
95
66
23
23
17
10
9
12
4
3
25

Di0
523
274
166
167
85
34
29
18
24
23
26
23
119

Mono0
0
0
0
0
2076
783
441
235
164
135
111
89
457

21

95

2632

1511

4491

0.24

1.08

29.97

17.20

51.13

تکرار
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
≥18

مجموع
درصد

جدول  .2توزيع موتیف/تکرارهای نشانگر  SSRدر ترنسکريپتوم عدس تحت تنش سرما با استفاده از سرهمسازی توالیهای EST

درصد

مجموع

14.29
4.76
1.79
2.98
1.19

24
8
3
5
2

موتیف
Hexa-

Penta-

Tetra-

Tri24
4
2
1
1

Di0
4
1
4
1

Mono0
0
0
0
0

تکرار
5
6
7
8
9

سهرابی و همکاران :شناسايی نشانگرهای  EST-SSRعدس ( )Lens culinarisتحت ...

15.48
5.95
5.36
5.36
4.76
1.79
1.79
1.79
5.36
7.74
2.98
1.19
3.57
11.9

26
10
9
9
8
3
3
3
9
13
5
2
6
31

100

168

-

-

-

33

100

-

-

-

19.64

9

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3

25
10
8
8
8
3
3
2
9
13
5
2
5
29

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
≥23

18

117

مجموع
درصد

10.71

69.65

شکل  .1فراوانی موتیف/تکرارهای ريزماهواره شناسايی شده در ترنسکريپتوم عدس با استفاده از خوانشهای کوتاه
سرهمبندی شده
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شکل  .2فراوانی موتیف/تکرارهای ريزماهواره شناسايی شده در ترنسکريپتوم عدس با استفاده از سرهمسازی توالیهای EST

تفسیر کارکردی یونیژنهای حاوی ریزماهواره

توالی اختالف بیشتری دارند ( Sudheesh et al.,

نتايج بالست يونیژنهای دارای نشانگر  SSRعلیه
پايگاه دادههای پروتئینهای غیرتکراری ( )NRنشان
داد که از  7211يونیژن دارای  5834 ،SSRيونیژن
( 80درصد) دارای رکورد مشابه در پايگاه  NRبودند
(با حد آستانه  .)E-value≤1.0 E-5همچنین نتايج
بالست يونیژنهای دارای نشانگر  SSRعلیه
دادههای پروتئینی يونجه يکساله ،نخود ،سويا و
آرابیدوپسیس در شکلهای  3نشان داد که برخالف
کل يونیژنها ،يونیژنهای دارای نشانگر  ،SSRدر
يونجه يکساله کمترين مقدار رکورد را دارد (83/21
درصد) .نخود ،سويا و آرابیدوپسیس بهترتیب با
بیشترين میزان شباهت را با اين يونیژنها نشان
دادند .با توجه به اينکه احتمال حضور نشانگر
EST-SSRها در توالی  3' UTRو  5' UTRنوع ًا
بیشتر از توالی ترجمه شونده  RNAاست ( Primmer,
 )2009و از طرف ديگر نواحی  3' UTRو  5' UTRدر
عدس و يونجه يکساله چه از نظر طول و چه از نظر

 )2016از اينرو نواحی رونويسی شدهی غیرترجمهای،
محلی است که بیشترين احتمال حضور نشانگر EST-
 SSRدر آنجا قابل تصور است.
از  7211يونیژن دارای  38( 2225 ،SSRدرصد
از توالی بالست شده) مستندسازی شدند و گروهبندی
آنها در سه وضعیت فرآيند زيستی ) ،(BPاجزای
سلولی ( )CCو عملکرد مولکولی ( )MFدر شکل 4
نشان داده شد .نتايج آزمون فیشر و نمودار تفسیر
هستیشناسی اينترنتی  AgriGOنشان داد که در
حوزه فرآيند زيستی ،زيرگروههای فرآيندهای سلولی
( )GO:0009987بیشترين تعداد  EST-SSRرا
شامل شد .در گروه کارکردی فرآيند زيستی 1211
يونیژن دارای نشانگر قرار گرفت و تنها گروهی بود
که نسبت به ژنوم رفرنس موجود ،طبق آزمون فیشر
غنیسازی شده بود ( .)FDR: 5.6e-05بیشترين
موتیف تکرار شده  6-1نوکلئوتیدی در اين گروه از
ژنها شامل ،(CTT)5 ،(AG)6 ،(A)10

سهرابی و همکاران :شناسايی نشانگرهای  EST-SSRعدس ( )Lens culinarisتحت ...

 (AGAGA)5 ،(AGTG)5و  (ATTGGG)5بود.
فراوانی تخصیص عبارتهای  GOمرتبط به فرآيند
متابولیکی به توالیهای تک ژن حاوی تکرارهای
ريزماهواره میتواند در شناسايی نشانگرهای ريزماهواره
مرتبط به بیان ژنها و تولید و کنترل متابولیتها بهويژه
متابولیتهای ثانويهای که در تحمل به تنشهای
زيستی نقش حیاتی دارند ،کمک نمايد ( Kaplan et
 .)al., 2007; Tian et al., 2013در حوزه اجزای
سلولی ( ،)CCگروه کارکردی سلول ()GO:0005623
( )FDR: 0.0024و اجزای سلولی ()GO:0044464
( )FDR: 0.0024با  463ژن بیشترين میزان نشانگر را
به خود اختصاص دادند .بیشترين موتیف تکرار شده  1تا
 6نوکلئوتیدی در ژنهای گروه کارکردی سلول و
اجزای سلول ،شامل ،(CTT)5 ،(TC)6 ،(T)10
 (CTTCT)5 ،(GGAA)5و  (TTTTGG)5بودند.
مطالعات وسیع نشان میدهد که غشاء سلول ،جايگاه
اولیه صدمات سرمايی در گیاهان است ( Xiong et al.,
 .)2002از اينرو شناسايی و رسیدن به چارچوب
مولکولی و تغییرات ژنهای دخیل در اين گروه
کارکردی ،نقش بسزايی در سرعت بخشیدن به
برنامههای اصالحی مقاومت به سرما و معروفی ژنهای
کانديد دارد.
حوزه عملکرد مولکولی ( )MFبیشترين میزان
1
نشانگر را در خود جای داد .گروه کارکردی اتصال
( )GO: 0005488و فعالیتهای فروکافتیGO: ( 2
 )0003824در اين حوزه بیشترين میزان نشانگر را
در خود جای دادند .از بین دو گروه معرفی شده گروه
کارکردی اتصال با  2285يونیژن ( FDR:
 )0.00039از نظر آماری معنیدار بود .در اين گروه
نیز موتیفهای ،(GAA)5 ،(TC)6 ،(A)10
. Binding
. Catalytic activity

11

 (AGTG)5و  (CTTCT)5بیشترين میزان تکرار را
به خود اختصاص دادند .در پژوهش  Guptaو
همکاران ( )2016نیز نتايج مشابهی حاصل شد،
بهطوری که گروه کارکردی اتصال چه در حالت کلی
و چه در حالتی که تنها ژنهای حاوی نشانگر EST-
 SSRدر نظر گرفته شده بودند بیشتر فراوانی را در
حوزه عملکرد مولکولی به خود اختصاص دادند
( .)Gupta et al., 2016گروه کارکردی اتصال در
اغلب تنشهای زيستی و غیرزيستی بهعنوان
بزرگترين گروه غنیسازی شده شناسايی شده است
(.)Yilmaz Temel et al., 2015
شناسايی نشانگرهای  EST-SSRدر ژنهای
پاسخدهنده به تنش سرما در غربال و گروهبندی
ارقام مقاوم و حساس مؤثر بوده و انتخاب والدين
مناسب برای برنامههای اصالحی که بهمنظور
تولید ارقام متحمل به تنش سرما طرحريزی شدهاند
را تسهیل مینمايد (.)Wang et al., 2017a
همچنین بهدلیل توارثپذيری و محافظتشدگی
باالی اين توالیها میتوان از پتانسیل آنها در
برنامههای اصالحی گونههای نزديک به عدس نیز
استفاده نمود.

Crop Biotech.
Summer (2018) 22: 1-13.

مجله علمی ـ پژوهشی زیستفناوری گیاهان زراعی
سال هفتم ،شماره بیستودوم ،تابستان )1-13( 1397

شکل  .3نتايج  BLASTxيونیژنهای عدس دارای نشانگر  SSRعلیه دادههای پروتئینی  ،NRيونجه يکساله ،نخود ،سويا و
آرابیدوپسیس .اعداد روی هر ستون درصد شباهت آن پايگاه داده را با يونیژنهای شامل نشانگر  EST-SSRدر عدس را نشان
میدهد.

شکل  .4نمودار دستهبندی کارکردی يونیژنهای حاوی ريزماهواره

عدس زراعی در بین حبوبات دانهای با چالشهای
بیشتری در زمینه برنامههای اصالحی روبرو بوده که
اغلب اين مشکالت به دلیل کمبود محتوای ژنتیکی
* نويسنده مسئول :احمد اسماعیلی

برای اين گیاه میباشد؛ از اينرو در مسیر فائق آمدن به
مشکالت برنامههای اصالحی عدس ،فناوری  NGSبا
ايجاد بستری مناسب جهت تهیه نقشههای ژنتیکی و
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 همچنین با توجه به نتايج میتوان چنین.شناخته شدند
اظهار نمود که اغلب نشانگرهای شناسايی شده در
ژنهايی قرار داشتند که نقش مهمی در پاسخ به تنش
UTR سرما دارند و جايگاه احتمالی اغلب آنها نواحی
 از اينرو بررسی اين نواحی در رونوشت،میباشند
ژنهای کانديد پاسخدهنده به تنش سرما از اهمیت
 در نهايت میتوان گفت با.بیشتری برخوردار میباشد
 فرآيند غربال وEST-SSR توسعه نشانگرهای
گروهبندی ارقام متحمل به سرما و مکانیسم تغییرات
ژنهای دخیل در پاسخ به تنش تسهیل میشود و راهی
سريع و ارزان برای افزايش کارايی برنامههای اصالحی
که بهمنظور معرفی ارقام مقاوم به تنش سرما طراحی
. باز خواهد گرديد،شدهاند

 نقش،شناسايی نشانگرهای مولکولی در مقیاس وسیع
 سرهمبندی نوپديد خوانشهای.مهمی ايفا مینمايد
 با پوشش بیشتر ترنسکريپتوم گیاه نسبت به،کوتاه
 موجب افزايش تعداد نشانگرهای،EST دادههای
 بهEST  مکان ريزماهواره در168  از،شناسايی شده
 با اين. مکان ريزماهواره در فرآيند توالیيابی شد8905
 از نظر،وجود مقايسه هر دو سری داده ترنسکريپتومی
نوع و تعداد موتیفهای شناسايی شده نتايج مشابهی را
 موتیفهای سه نوکلئوتیدی با توجه به.بههمراه داشت
خصوصیاتی همچون عدم تغییر در قاب خوانش باز و
 گزينههای مناسبی برای،توارث بینگونهای باالتر
بررسیهای ژنتیکی در عدس و گونههای نزديک به آن
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