Crop Biotech.
Autumn (2018) 23: 41-55.

مجله علمی ـ پژوهشی زیستفناوری گیاهان زراعی
)41-55( 1397  پائیز، شماره بیستوسوم،سال هشتم

 مرتبط با تحمل به تنش خشکیEST-SSR توسعه نشانگرهای ریزماهواره
)Lens culinaris( در عدس
5

 عبدالحسین رضایینژاد،4 حسین فالحی،3 فرهاد نظریانفیروزآبادی،*2 احمد اسماعیلی،1سیده زهرا حسینی
. ایران، خرمآباد، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصالح نباتات.1
. ایران، خرمآباد، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات.2
. ایران، خرمآباد، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، استاد گروه زراعت و اصالح نباتات.3
. ایران، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم پایه، استادیار گروه زیستشناسی.4
. ایران، خرمآباد، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، دانشیار گروه علوم باغبانی.5
)1397/8/7 : تاریخ تصویب-1397 /1/19 :(تاریخ دریافت

Development of EST-SSR Microsattelite Markers Related to Drought Tolerance in
Lentile (Lens culinaris)
Seyedeh Zahra Hosseini1, Ahmad Ismaili2*, Farhad Nazarian Firouz-Abadi3, Hossein Fallahi4,
Abdolhossein Rezaeinejad5
1. Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2. Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University,
Khorramabad, Iran.
3. Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
4. Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
5. Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
(Received: Apr. 8, 2018 -Accepted: Oct. 29, 2018)
Abstract
Lentil (Lens culinaris) is one of the important grain
legumes in feeding (as protein-reach food) and industry
(such as biopolymer industry) and the problem of lower
yield of this plant in Iran rather than average global yield
is affected by exposure of plant to environmental stresses
especially drought. Identification of molecular markers
that closely linked to drought resistant genes help to
implementation of breeding programs aimed at the
production of drought tolerant plants. The gol of this study
was identification of EST-SSR markers which closely
linked to the genes involved in drought resistance and use
of these information in identification of drought resistant
genotypes in breeding programs. PEG was used for stress
treatment, and after conduction of treatments, leaf samples
were collected. Total RNA was extracted and cDNA
libraries were sequenced. Results showed that 10546
(16%) of uni-genes contained at least one EST-SSR and
about 27.5% of these sequences were annotated. Among
different SSR motif-classes, tri-nucleotide repeats
(46.03%) were the most abundant followed by mononucleotide repeats (37.25%) and di-nucleotide repeats
(15.18%). The results of the functional annotation of these
sequences, showed that the highest number of EST-SSRs
were belonged to subgroups of binding (872), catalytic
activity (806), metabolic processes (755), and cell
components (651), respectively.The results showed that
genes associated with these markers, involved in important
biological functions and are an appropriate tool for study
the genes involved in tolerance to stresses including
drought stress.
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چکیده
عدس یکی از لگومهای دانهای مهم از نظر غذایی (به عنوان منبع غنی از
پروتئین) و صنعتی (مثل صنعت بیوپلیمر) است و عملکرد پایین این گیاه در
.ایران نسبت به متوسط جهانی متأثر از تنشهای محیطی بهویژه خشکی است
شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با ژنهای دخیل در مقاومت به خشکی در
ژنوم گیاه میتواند بهنژادگران را در انجام برنامههای اصالحی گیاهان مقاوم به
EST-SSR  در این مطالعه هدف شناسایی نشانگرهای.خشکی کمک نماید
پیوسته با ژنهای پاسخدهنده به تنش خشکی بود که امید میرود که از این
اطالعات به منظور شناسایی ژنوتیپهای مقاوم به خشکی در برنامههای بهنژادی
 جهت اعمال تنش از پلیاتیلنگلیکول استفاده شد و پس از پایان تنش.بهره برد
 کل استخراج و کتابخانههایRNA  سپس.نمونهگیری از بافت برگ انجام شد
16( 10547  نتایج نشان داد که تعداد. مورد توالییابی قرار گرفتcDNA
 را دارا بودند و حدودEST-SSR درصد) از یونیژنها حداقل یک توالی
 درصد از این یونیژنها مستندسازی و در نهایت برای آنها رابطه27/5
3 ،1  بیشترین نشانگرها به ترتیب مربوط به تکرارهای.هستیشناسی تعیین شد
 نتایج مستند. درصد) بودند15/18 و37/25 ،46/03  نوکلئوتیدی (با فراوانی2 و
ها بهEST-SSR سازی کارکردی این یونیژنها نشان داد که بیشترین تعداد
 فرآیند،806  زیرگروه فعالیت کاتالیتیکی با،872 ترتیب به زیر گروه اتصال با
 نتایج. یونیژن اختصاص داشت651  و بخشهای سلول با755 متابولیکی با
نشان داد که ژنهای دارای این نشانگرها در اعمال حیاتی مهمی دخیل هستند و
ابزار مناسبی برای مطالعۀ ژنهای دخیل در تحمل به تنشها از جمله تنش
.خشکی هستند
.EST-SSR ، نشانگر، عدس، تنش خشکی:واژههای کلیدی
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مقدمه
امروزه عالوه بر اهمیت عدس در تأمین پروتئین مورد
نیاز مردم کمدرآمد در کشورهای در حال توسعه ،اين
گیاه به دلیل داشتن ويژگیهای مطلوب تغذيهای در
سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان
مثال عدس منبع غذايی غنی از کربوهیدراتهای
پروبیوتیک است که باعث رشد و فعالیت باکتریهای
روده میشود .اين باکتریهای مفید ،اسیدهایچرب
زنجیرهکوتاه را ايجاد میکنند و با تغییر وضعیت جذب
مواد از روده و کنترل عوامل بیماریزا باعث کاهش
چاقی و بیماریهای غیرواگیر میشود و اين
خصوصیات عدس را به مادۀ غذايی محبوب در
رژيمهای غذايی سالم تبديل میکند ( Siva et al.,
 .)2017امروزه عالوه بر مصارف خوراکی ،از آرد
عدس در برخی صنايع مانند صنعت تولید بايوپلیمرها
استفاده میشود (.)Aydogdu et al., 2018
افزايش تقاضا برای عدس سبب افزايش سطح زير
کشت و عملکرد جهانی اين گیاه شده است
(.)Kumar et al., 2013
میانﮕین سطح زير کشت عدس در ايران در دو
دهۀ منتهی به سال  224740 ،1392هکتار بوده
است ( )Sabaghpour et al., 2013و پس از نخود
دومین حبوبات کشور بهشمار میرود با اين حال
میزان تولید عدس در ايران پاسخﮕوی نیاز کشور
نبوده و بیش از  50درصد از عدس مورد نیاز کشور از
طريق واردات تامین میشود (.)Anonymus, 2012
اســتانهای اردبیل ،آذربايجانشرقی ،خراسان و
لرسـتان بـه ترتیب رتبه اول تا چهارم سطح زير
کشت عدس را دارند .بیش از  90درصد سطح زير
کشت عدس در ايران به صورت ديم کشت میشود و
متوسط عملکرد آن کمتر از متوسط جهانی است
( Parsa and Baghery, 2008; Sabaghpour et
 )al., 2013و اغلب در دوران رشد رويشی و انتهای
فصل رشد با تنش کمبود آب مواجه میشود
(.)Sarker and Erskine, 2006

در مناطق نیمهخشک در کشورهای در حال
توسعه ،استقرار ضعیﻒ گیاهﭽه بهدلیل خشکی و
کمآبیاری يکی از مهمترين مشکالت کشاورزی
میباشد ( .)Hoseini et al., 2006عدس يک گیاه
نسبتا مقاوم به خشکی است ( )Reda, 2015ولی
نتايج مطالعات نشان میدهد که با وجود تحمل نسبی
عدس نسبت به خشکی در بین حبوبات ،کاهش
رطوبت خاک به کمتر از  50درصد ظرفیت زراعی
عامل مهمی در کاهش شاخصهای مورفولوژيکی و
عملکرد در اين گیاه میباشد ( Panahyan-e-Kivi
.)et al., 2009; FAO, 2016
تنوع ژنتیکی پايه روشهای بهنژادی گیاهی است
که با استفاده از نشانﮕرها مورد ارزيابی قرار میگیرد .دو
مورد از مهمترين و پرکاربردترين نشانﮕرهای مولکولی
در مطالعات ژنتیکی جمعیت شامل genome-wide
).Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs
و ) Simple Sequence Repeats (SSRاست که
توسط تکنیکهای مبتنی بر توالیيابی نسل جديد
تعیین شدهاند ( .)Meyer et al., 2017نشانﮕر
 SSRيک نشانﮕر بسیار تکرارپذير ،چندآللی و دارای
همبارزی است و بهطور يکنواخت و به مقدار کافی در
سطح ژنوم توزيع شده است و چون دارای چندشکلی
بااليی است ،اطالعات زيادی تولید میکند .همﭽنین
تجزيهوتحلیل نشانﮕر  SSRبهطور نظری و عملی
بهخوبی شناخته شده و نمرهدهی آسان نشانﮕرهای
 ،SSRاين نشانﮕر را به يک نشانﮕر مفید تبديل کرده
است ( ;Gupta and Varshney, 2000
 .)al., 2016 .Guichoux, 2011; Li etبعضی از
محدوديتهای نشانﮕر  SSRشامل الﮕوهای جهش
پیﭽیده و احتمال وجود هموپالستی و آللهای نهفته
است (.)Putman and Carbone, 2014
نشانﮕرهای  EST-SSRريزماهوارهايی هستند
که روی قطعات کدکننده ژن قرار گرفتهاند و ممکن
است با نواحی عملکردی مرتبط باشند و میتوانند در
ارزيابی تکامل ژنی که روی آن قرار دارند ،کمک

حسینی و همکاران :توسعه نشانﮕرهای ريزماهواره  EST-SSRمرتبط با تحمل به ...

کنند .از طرفی حفاظت شدهتر بودن نواحی باال و
پايیندست توالی  ،EST-SSRاين نشانﮕر را در
بررسی تنوع ژنتیکی بین گونهها نسبت به
نشانﮕرهای ريزماهواری ژنومی کارآمدتر میسازد
( .)Luro et al., 2008; Jiang et al, 2018با اين
وجود يکی از معايب  EST-SSRچندشکلی پايین در
آنها است .يکی ديﮕر از محدوديتهای اين نشانﮕر
محدود بودن منابع ESTهای موجود در پايﮕاهای
داده است ( .)Shafiee et al., 2014توالیيابی
 1RNAيک روش مقرونبهصرفه برای بهدست
آوردن تعداد زيادی توالی  ESTبرای گیاهان غیرمدل
است .در مطالعۀ  Sathyanarayanaو همکاران ،از
توالیيابی  RNAگیاه باقال مخملی ( Mucuna
 )pruriensبهمنظور شناسايی نشانﮕرهای EST-SSR
استفاده شد و تعداد  7493نشانﮕر در ترانسکريپتوم آن
شناسايی شد (.)Sathyanarayana et al., 2017
در مطالعۀ ترانسکريپتوم گیاه خلر ( Lathyrus
 )sativus L.تعداد  3204شانﮕرهای EST-SSR
شناسايی شد ( .)Hao et al., 2017در مطالعۀ
 Chenو همکاران از توالیيابی  RNAگیاه ماش
( )Vigna radiate L.به منظور شناسايی نشانﮕرهای
 EST-SSRاستفاده شد و تعداد EST-SSR 13134
شناسايی شد ( .)Chen et al., 2015aبنابراين
دادههای بهدستآمده از توالیيابی  RNAمیتواند
منبع خوبی برای شناسايی مکانهای EST-SSR
باشد و سبب رفع محدوديت اين نشانﮕر شود .از
اينرو در اين تحقیق از دادههای حاصل از توالیيابی
 RNAعدس در شرايط تنش خشکی به منظور
دستیابی به EST-SSRهای پیوسته با ژنهای دخیل
در تحمل به تنش خشکی استفاده شده است.

1. RNA sequencing
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مواد و روشها
کشت گیاه و اعمال تنش

بذر عدس (رقم گﭽساران) از مؤسسۀ تحقیقات
کشاورزی ديم کشور (ايستﮕاه گﭽساران) تهیه و در
گلدانهای حاوی شن ،ورمیکولیت و پیت موس با
نسبتهای مساوی کشت شدند (در هر گلدان سه بذر
بهطور مستقیم کاشته شد) .گلدانها به اتاق کشت با
شرايط شدت نوری  1200-1400لوکس ،دوره نوری
 1۶ساعت روشنايی و  ۸ساعت تاريکی و دمای 25
درجه سانتیگراد منتقل شد .گلدانها تا زمان جوانه
زدن بذور با آب و بعد از آن تا زمان اعمال تنش،
آبیاری و تغذيه با محلول نیمهوگلند انجام شد .با
توجه به اينکه در مناطق نیمهخشک (مانند اغلب
مناطقی که در ايران به کشت حبوبات ديم اختصاص
داده میشود) ،استقرار ضعیﻒ گیاهﭽه بهدلیل خشکی
يا کمآبیاری ابتدای فصل يکی از مهمترين مشکالت
کشاورزی است ( ،)Hoseini et al., 2006از اينرو
در اين تحقیق گیاهﭽههای  21روزه به منظور اعمال
تنش خشکی انتخاب شدند .به منظور اعمال تنش
خشکی آزمايشی بر پايۀ طرح کامالً تصادفی با دو تیمار
تنش و شاهد و  4تکرار انجام شد که هر تکرار شامل 5
گلدان بود .بعد از جوانهزدن بذور ،گیاهﭽهها به دو گروه
تقسیم شدند .گیاهان گروه اول (بهعنوان تیمار شاهد) با
محلول نیم هوگلند تا رسیدن به ظرفیت زراعی مزرعه
آبیاری و تغذيه شدند .گیاهان گروه دوم (بهعنوان تیمار
خشکی) به مدت سه روز (هر روز يک بار) با محلول
نیمهوگلند حاوی  20درصد پلی اتیلن گلیکول PEG
) 6000 (polyethylene glycol 6000آبیاری
شدند .با توجه به اينکه در گیاه عدس حدود 72
ساعت بعد از اعمال تنش خشکی ،پاسخهای
مورفولوژيکی و فیزيولوژيکی به طور معنیداری در
گیاه مشاهده میشود ( ،)Muscolo et al., 2014بر
اين اساس  72ساعت بعد از اولین آبیاری گلدانها با
 PEGو با مشاهدۀ اولین عالئم تنش در گیاهﭽهها،
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برگهای کامالً گستردۀ گیاهان برداشت و در ازت
مايع قرار داده شد و سپس در دمای  -۸0درجه
سانتیگراد نﮕهداری شد.
استخراج RNA

بهمنظور استخراج  RNAکل از هر نمونه100 ،
میلیگرم از بافت برگ گیاهﭽهها که با استفاده از
هاون چینی و ازت مايع به خوبی پودر شده بود،
استفاده شد .استخراج  RNAبا استفاده از محلول
ترايزول ( )Trizolطبق پروتکل شرکت سازنده
( )Invitrogen, life technologyانجام شد.
غلظت و کیفیت  RNAاستخراج شده با استفاده از
دستﮕاه نانودراپ و الکتروفورز نمونهها در ژل آگارز 1
درصد مورد بررسی قرار گرفت و يکپارچﮕی RNA
آن با استفاده از )Bioanalyzer (Agilent, 2100
تعیین شد و نمونههای  RNAدارای RNA ( RIN
 )Integrity Numberباالتر از  7برای توالیيابی
انتخاب شدند.

سرهمبندی نوپديد ()de novo assembly
خوانشهای دارای کیفیت مناسب (دارای میانﮕین
 Phred scoreمعادل  30و باالتر از آن و فاقد
آداپتور و نوکلئوتیدهای  Nبودند) با استفاده از نرمافزار
trinityrnaseq_r2012-05-18; ( Trinity
با
)http://trinityrnaseq.sourceforge.net
پارامترهای پیش فرض (مانند طول  k-merمساوی
 )25انجام شد .بهمنظور حذف کانتیگهای تکراری
(انتخاب بلندترين کانتیگ از بین کانتیگهايی که با
يک پروتئین در  NRهمولوژی بااليی دارند و حذف
بقیه کانتیگها) از مجموعه نرمافزاری Gene
 )V2013.07.27( Evidentialاستفاده شد .در
نهايت ترانسکريپتهای کوتاهتر از 200bp
(کانتیگهايی که حدودا طولی کمتر از مجموع طول
دو خوانش دارند و ممکن است که به اشتباه سرهم
شده باشند) حذف شدند ( Alves Carvallho et
.)al., 2015
شناسایی نشانگر EST-SSR

توالییابی RNA

بهمنظور تعیین توالی قطعات  RNAموجود در
نمونهها 4 ،کتابخانههای ( cDNAدو کتابخانه از
نمونههای شاهد و دو کتابخانه از نمونههای تنش) با
استفاده از کیت San Technologies ( Illumina
 )Diego, CAمطابق با روش پیشنهادی شرکت
سازنده ،سنتز شدند .در نهايت از پلتفرم Illumina
 HiSeq2500برای توالیيابی کتابخانهها استفاده
شد .قطعات از دو طرف و با طول  150جفت باز
خوانش شدند.
کنترل کیفیت و سرهمبندی نوپدید خوانشهای
کوتاه

خوانشهای دارای کیفیت پايین که يا حاوی آداپتور
بودند و يا میانﮕین  Phred scoreکمتر از  30داشتند
حذف شدند ( .)Bokulich et al., 2013سپس

شناسايی نشانﮕرهای ريزماهواره با استفاده از نرمافزار
( http://pgrc.ipk-gatersleben.de/misa/misa.
 MISA )htmlانجام شد .حداقل تکرار برای
نشانﮕرهای يک ،دو ،سه ،چهار ،پنج و شش نوکلئوتیدی
به ترتیب  5 ،5 ،5 ،۶ ،10و  5مشخص شد و همﭽنین
حداکثر فاصله بین دو مکان نشانﮕر روی يک توالی
 100bpتعیین شد (.)Dai et al., 2017
شناسایی کارکرد یونیژنها

بهمنظور شناسايی کارکرد و تفسیر عملکردی
يونیژنهای حاوی نشانﮕر  ،EST-SSRرونوشتهای
حاوی اين نشانﮕر با استفاده از نرمافزار ()v2.6.0
 )Altschul et al., 1997( NCBI Blastدر مقابل
پايﮕاه دادۀ توالیهای پروتئینی غیرتکراری NCBI
( NCBI non-redundant (Nr) protein
 )sequences databaseو دادههای پروتئینی
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گیاه آرابیدوپسیس (،)Arabidopsis thaliana
يونجۀ يکساله ()Medicago truncatula
از
)Cicer
(arietinum
نخود
و
با
https://www.phytozome.jgi.doe.go
 E-value≤10-5مورد  Local BlastXقرار گرفت.
آرابیدوپسیس يک گیاه مدل است که مطالعات
ژنتیکی زيادی روی انجام شده و ژنوم آن تا حدود
زيادی اشباع است .انتخاب يونجۀ يکساله و نخود به
اين دلیل صورت گرفت که میزان بااليی از شباهت
ژنهای ارتولوگ اين دو گیاه با عدس گزارش شده
است ( .)Gujaria-Verma et al., 2014آنالیز
غنیسازی روابط هستی شناسی ژنهای ( Gene
 )Ontology(GO) Term enrichmentبا هدف
دستهبندی کارکرد ژنهای حاوی نشانﮕر در روابط
 GOانجام شد .برای انجام اين کار نتايج BlastX
يونی ژنها در برابر پايﮕاه دادۀ  NRبه نرمافزار
 )Conesa et al., 2005( Blast2GOمنتقل شد تا با
mapشدن برعلیه GO Termها ،کارکرد آنها تعیین
شود .از آزمون فیشر با حد آستانه  FDR ≤ 0.05به
منظور بررسی معنیداری GO Termهای غنیسازی
شده استفاده شد .از نرمافزار ( edgeRبسته نرمافزاری
 )Rبرای شناسايی و تفسیر يونیژنهای عملکردی با
بیان متفاوت استفاده شد.
نتایج و بحث
توالییابی

جهت انجام توالیيابی ،کیفیت نمونهها بررسی شد و
با توجه به اينکه نمونههای  RNAدارای  RINباالتر
از  7بودند (جدول  ،)1اين نمونهها مورد توالیيابی
قرار گرفتند.

. Synteny
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جدول  .1کمیت و کیفیت نمونههای  RNAاستخراج شده از
نمونههای برگ گیاهان تحت تنش خشکی و شاهد
غلظت )(ng/ul

RIN

تیمار
خشکی

تکرار
1

7/4

۸۶1

خشکی

2

505

7/4

شاهد
شاهد

1
2

۶09
99۸

7
7

در مجموع از توالیيابی  4کتابخانۀ  cDNAتعداد
 1944۶0۸1۸خوانش بهدست آمد که حدود ۶/9
درصد از خوانشها طی فرآيند تريم 2حذف شد .در
نهايت ( 1۸095۶09۶حدود  93/1درصد) خوانش
کوتاه با کیفیت مناسب باقی ماند که در ايجاد
ترانسکريپتوم استفاده شد.
سرهمبندی نوپدید و حذف رونوشتهای تکراری

در نتیجۀ سرهمبندی خوانشهای دارای کیفیت
مناسب تعداد  7۸432رونوشت به دست آمد .بعد از
حذف کانتیگهای تکراری (کانتیگهای دارای
توصیﻒ مشابه در پايﮕاه دادۀ  NRدر  )NCBIو
کانتیگهايی با طول کوتاهتر از  200 bpتعداد
 ۶5013رونوشت باقی ماند .طول کل ترانسکريپتوم
ناشی از اين سرهمبندی  ۶۶/1 Mbpاست که با
اندازۀ ترانسکريپتوم حاصل از سرهمبندی نوپديد
خوانشهای کوتاه مربوط به بافتهای مختلﻒ عدس
( )۶۶/7 Mbpتقريبا برابر است ( Sudheesh et al.,
 )2016با توجه به اينکه توالی ژنوم عدس به طور
کامل توالیيابی و مستند سازی نشده است ،برای
ارزيابی ترانسکريپتوم عدس حاصل در اين مطالعه ،از
مقايسۀ آن با ساير گیاهان ديپلوئید استفاده شد.
مطالعۀ تعداد رونوشت در ترانسکريپتوم گیاهان
ديپلوئید مدل و غیر مدل که توالی ژنوم آنها بهطور
. Trimming
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کامل توالیيابی شده است نشان میدهد که تعداد ژن
در گیاهان ديپلوئید بین  25532در يونجۀ يکساله
( )Medicago truncatulaو  ۶23۸۸در
براکیپوديوم ()Brachypodium distachyon L.
متغیر است .تعداد رونوشتها در اين مطالعه نیز در
اين محدوده قرار دارد .نتايج بالست رونوشتهای
حاصل از سرهمبندی خوانشهای کوتاه در مطالعۀ
حاضر علیه پايﮕاه  NRنشان داد که  77درصد از
رونوشتها با حد آستانه  ،E-value≤10.0 E-5دارای
رکورد در پايﮕاه  NRبودند .نتايج مطالعه  Sudheeshو
همکاران ( )201۶نشان داد که ترنسکريپتوم حاصل از
سرهمبندی خوانشهای کوتاه از بافتهای مختلﻒ
عدس نیز  71درصد با پايﮕاه  NRتطابق دارد
( .)Sudheesh et al., 2016با توجه به اينکه تعداد
کمی يونیژن (تنها  )24۶9در پايﮕاه داده  NCBIبرای
عدس ثبت شده است ،بررسی دقیق رونوشتهای
حاصل از اين مطالعه میتواند در تولید اطالعات بیشتر
در مورد ترانسکريپتوم عدس مؤثر باشد.
شناسایی نشانگرهای EST-SSR

از بین يونیژنهای حاصل از سرهمبندی نوپديد تعداد
 1۶( 1054۶درصد) يونیژن دارای  EST-SSRبودند.
از اين تعداد ۶۸/05( 7175 ،درصد) يونیژن فقط حاوی
يک  EST-SSRبودند 20/25( 213۶ ،درصد) از
يونیژنها دارای بیش از يک  EST-SSRو 1235
( 11/7درصد) يونیژن دارای موتیﻒهای ترکیبی (دو
موتیﻒ تکراری پشتسرهم مانند )(C)12(TC)43
بودند و در مجموع تعداد  13409مورد EST-SSR
شناسايی شد و فراوانی آن يک نشانﮕر به ازای هر
 4/9 kbطول ترانسکريپتوم بود .نتايج مطالعه  Singhو
همکاران ( )2017وجود  9949نشانﮕر  EST-SSRرا
در ترانسکريپتوم عدس ()Lens culinaris Medikus
نشان داد (.)Singh et al., 2017
نتايج مطالعه  Chenو همکاران ( )2015وجود
 20/۶( 10053درصد) رونوشت دارای نشانﮕر

 EST-SSRرا در ترانسکريپتوم ماش ( Vigna

 )radiate L.نشان داد ( .)Chen et al., 2015aبا
توجه به اينکه درصد نشانﮕرهای  EST-SSRموجود
در ترانسکريپتوم عدس نسبت به برخی از گیاهان
زراعی مانند گندم ( 7/41درصد) ،جو ( 2/۸درصد) و
شبدر ( 7/۶0درصد) بیشتر است ( Zheng et al.,
 )2013ممکن است اين افزايش به ساختار کلی ژنوم
عدس مربوط باشد ،چون اين گیاه دارای ژنوم بزرگ
) )4Gbpاست بهطوریکه حدود 50تا  70درصد از
کل ژنوم درون هستهای عدس را توالیهای تکراری
تشکیل میدهد (.)Sudheesh et al., 2016
مطالعات زيادی توالیيابی ترانسکريپتوم و
سرهمبندی توالیهای کوتاه حاصل از آن را روشی
کارآمد برای گسترش نشانﮕرهای مولکولی معرفی
کردهاند ( Zheng et al., 2013; Huang et al.,
 .)2014; Chen et al., 2015aهمﭽنین مطالعاتی که
بهمنظور گسترش نشانﮕر  EST-SSRدر گیاهانی که
توالی ژنومی آنها بهطور کامل تعیین نشده ،انجام شده
است نیز کارآمدی اين روش در شناسايی نشانﮕرها در
ترانسکريپتوم حاصل از سرهمبندی نوپديد اين گیاهان
را تأيید میکند ( Chen et al., 2015a; Harmon et
 .)al., 2017موتیﻒهای تک نوکلئوتیدی (مونو)
فراوانی  37/25درصد را در بین نشانﮕرهای شناسايی
شده دارا بودند (جدول  .)2در مطالعۀ  Chenو همکاران
( )2015در بین نشانﮕر  EST-SSRشناسايیشده در
ماش ( )Vigna radiate L.با استفاده از ترانسکريپتوم
نوپديد ،فراوانی موتیﻒهای تک نوکلئوتیدی 3۶/2
درصد بود ( )Chen et al., 2015aو در بین
موتیﻒهای تک نوکلئوتیدی فراوانی  A/Tحدود 9۶/7
درصد بود .در مطالعۀ  Chenو همکاران ( )2015بر
روی لوبیای آزوکی ( )Vigna angularisنیز فراوانی
 A/Tحدود  99درصد موتیﻒهای تکنوکلئوتیدی را
شامل شده است ).)Chen et al., 2015b
موتیﻒهای دو نوکلئوتیدی فراوانی 15/1۸درصد را
در بین نشانﮕرهای شناسايی شده دارا بودند (جدول.)2
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در مطالعۀ  Chenو همکاران ( )2015aدر بین نشانﮕر
 EST-SSRشناسايی شده در ماش ( Vigna radiate
 )L.با استفاده از ترانسکريپتوم نوپديد ،فراوانی
موتیﻒهای دو نوکلئوتیدی  13/۸درصد بود ( Chen et
 .)al., 2015aدر بین موتیﻒهای دونوکلئوتیدی فراوانی
 AG/CTحدود  70/۸درصد بود .در مطالعۀ  Chenو
همکاران ( )2015bبر روی لوبیا آزوکی ( Vigna
 )angularisنیز فراوانی  AG/CTحدود  ۶9درصد از
موتیﻒهای دو نوکلئوتیدی را شامل شده است ( Chen
 .)et al., 2015bدر نتايج مطالعۀ  Chenو همکاران
( )2015aبر روی ماش ( )Vigna angularisنیز
بیشترين فراوانی در بین موتیﻒهای دو نوکلئوتیدی
مربوط به  AG/CTاست ( .)Chen et al., 2015aدر
مطالعۀ  Guptaو همکاران ( )201۶بر روی نشانﮕر
 EST-SSRدر عدس ،تعداد موتیﻒ  AG/CTبیشترين
فراوانی را در بین نشانﮕرهای دو نوکلئوتیدی دارد
( .)Gupt et al., 2016مطالعات نشان داده است که
موتیﻒ  AGدر  15'UTRفراوانی بااليی دارد
( )Morgante et al., 2002; Mun et al., 2006و
احتماال در تنظیم بیان ژن نقش دارد ( Zhang et al.,
 .)2004توالی  CTنیز در  5'UTRبهطور فراوانی وجود
دارد و ممکن است نقش مهمی در تنظیم بیان ژن
داشته باشد (.)Jia et al., 2015; Wei et al., 2011
با وجود شباهت باالی عدس و يونجۀ يکساله
( )Medicago trancatulaاز نظر  ،syntenyنواحی
 3'UTRو  5'UTRدر ژنوم اين دو گیاه هم از نظر
طول و هم از نظر توالی تفاوت زيادی دارند
( )Sudheesh et al., 2016و ممکن است دلیل اين
تفاوت در ناحیۀ  5'UTRدر عدس با يونجه يکساله به
دلیل وجود نشانﮕر  EST-SSRبا توالی تکراری
 AG/CTباشد.
نتايجتحقیق حاضر نشان داد که فراوانی موتیﻒهای
. 5'-untranslated regions
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سهنوکلئوتیدی  4۶/03درصد است و بیشترين فراوانی را
در بین نشانﮕرهای شناسايی شده دارا است و فراوانی
 CCG/CGGحدود  37/4درصد موتیﻒهای
سهنوکلئوتیدی را شامل شده است (جدول .)2در مطالعۀ
 Chenو همکاران ( )2015بر روی لوبیا آزوکی
( )Vigna angularisنیز فراوانی موتیﻒهای سه
نولکئوتیدی  39/۸بود و بیشترين فراوانی را دارا بوده
است ( .)Chen et al., 2015bدر مورد فراوانترين
موتیﻒ سهنوکلئوتیدی گزارشات متفاوتی در مقاالت
وجود دارد .نتايج مطالعۀ نشانﮕر  EST-SSRبر روی
نوعی چاودار وحشی ( )Elymus sibiricus L.نتايجی
مشابه نتايج مطالعۀ حاضر داشت و توالی CCG/CGG
بیشترين فراوانی ( )33/4را در بین توالیهای 3
نوکلئوتیدی و بیشترين موتیﻒ در بین تمام EST-
SSRها بود ( .)Zhou, et al., 2016نتايج مشابهی در
مطالعۀ فراوانی  EST-SSRدر ارزن باتالقی
( )Seashore paspalumگزارش شده است ( Jia et
.)al., 2015
فراوانی موتیﻒهای چهار ،پنج و ششنوکلئوتیدی به
ترتیب  0/2۶ ،0/97و  0/3درصد بود .با توجه به اينکه با
افزايش طول توالی امکان تکرار آن در ژنوم کاهش
میيابد ،کم بودن فراوانی اين موتیﻒها مورد انتظار بوده
و نتايج ساير مطالعات نیز اين نتايج را تأيید میکنند
(.)Chen et al., 2015a; Chen et al., 2015b
بیشترين فراوانی موتیﻒ چهار ،پنج و ششنوکلئوتیدی
بهترتیب به AAGAG/CTCTT ،AAAT/ATTT
و  AAGAGG/CCTCTTمربوط است.
بهمنظور مقايسه فراوانی نشانﮕرهای EST-SSR
در ترنسکريپتوم عدس ،حاصل از سرهمبندی
خوانشهای کوتاه ،در مطالعۀ حاضر با فراوانی اين
نشانﮕرها در رونوشتهای حاصل از سرهمبندی
توالیهای  ESTبهدستآمده از پايﮕاه دادۀ ،NCBI
فراوانی اين نشانﮕرها در جدول  3ارائه شد .نتايج نشان
داد که  EST 10190عدس در  1130توالی اسمبل
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4۸

منابع از بیان فراوانی نشانﮕرهای تک نوکلئوتیدی
بهدلیل خطای توالیيابی صرفنظر میشود
( )Fungtammasan et al., 2015و بیشتر به نسبت
فراوانی بین توالیهای نشانﮕر  2و  3نوکلئوتیدی اشاره
میشود و با توجه به اينکه فراوانی نشانﮕرهای 3
نوکلئوتیدی در هر دو منبع بیشتر از توالی  2نوکلئوتیدی
است ،نتايج بررسی نشانﮕر  EST-SSRدر اين دو گروه
داده همديﮕر را تأيید میکنند.

شدند که در  17۸توالی تعداد  19۸مکان نشانﮕر
شناسايی شد 1۶ .توالی بیش از  1مکان نشانﮕر و 11
توالی ديﮕر نیز دارای نشانﮕر ترکیبی بودند .در کل
بیشترين فراوانی موتیﻒهای تک نوکلئوتیدی به موتیﻒ
( A/Tتقريباً  70درصد کل نشانﮕرها) اختصاص يافت.
حدود 1۸/1۸درصد از توالیها به نشانﮕرهای 3
نوکلئوتیدی و 11/11درصد نیز به نشانﮕرهای دو
نوکلئوتیدی اختصاص داشت .با توجه به اينکه در اغلب

جدول  .2توزيع نشانﮕر  EST-SSRدر ترانسکريپتوم عدس در شرايط تنش خشکی با استفاده از سرهمبندی نوپديد
توالیهای حاصل از توالیيابی .RNA
درصد

27.73
16.78
7.62
3.06
2.15
18.13
6.99
3.85
2.28
1.59
1.3
1.03
0.9
0.77
0.63
5.14
100

جمع

3719
2251
1022
410
289
2431
938
516
306
213
174
139
124
103
85
689
13409
100

موتیﻒ
 ۶نوکلئوتیدی  5نوکلئوتیدی  4نوکلئوتیدی  3نوکلئوتیدی  2نوکلئوتیدی  1نوکلئوتیدی
31
7
1
0
1
1

30
5

41
0.305

35
0.26

101
20
5
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
130
0.97

3557
1538
663
186
91
38
24
16
13
9
9
4
5
4
4
11
6172
46.03

0
681
353
223
196
142
59
35
24
21
17
28
23
24
22
188
2036
15.18

0
0
0
0
0
2249
855
465
269
183
148
106
96
75
59
490
4995
37.25

تعداد
تکرار
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
≥20

جمع
درصد

جدول  .3توزيع نشانﮕر  EST-SSRدر ترنسکريپتوم عدس با استفاده از سرهمبندی توالیهای  ESTموجود در پايﮕاه دادۀ .NCBI
درصد

مجموع

12.12
4.04
1.5
2.5
1.01
13.13
5.05
4.5
4.5
4.04
1.5
1.5
1.5
4.5
6.56
2.52
1.01
3.03
15.65
100

24
8
3
5
2
26
10
9
9
8
3
3
3
9
13
5
2
6
31
198
100

موتیﻒ
 ۶نوکلئوتیدی  5نوکلئوتیدی  4نوکلئوتیدی  3نوکلئوتیدی  2نوکلئوتیدی  1نوکلئوتیدی
-

-

-

28
4
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
18.18

0
5
1
3
2
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
6
22
11.11

0
0
0
0
0
25
10
13
6
13
4
4
2
13
17
3
4
6
20
140
70.7

تکرار
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
≥23

مجموع
درصد
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شکل .1فراوانی موتیﻒهای نشانﮕر  EST-SSRشناسايیشده در ترانسکريژنوم عدس حاصل از سرهمبندی خوانشهای کوتاه.

شکل  .2فراوانی موتیﻒهای نشانﮕر  EST-SSRشناسايیشده در ترانسکريژنوم عدس حاصل از سرهمبندی ESTهای
بهدست آمده از پايﮕاه دادۀ .NCBI

در مطالعۀ حاضر  13409نشانﮕر EST-SSR

به ازای هر  5 kbبرابر است ( ;Pan et al., 2009

شناسايی شد .فراوانی نشانﮕرها در مطالعۀ حاضر ،يک
نشانﮕر بهازای هر  4/9 kbطول ترانسکريپتوم است که
اين فراوانی خیلی بیشتر از فراوانی گزارش شده در
يونجه ( )Medicago sativaبا يک نشانﮕر بهازای هر
 ،12/0۶ kbنیلوفر آبی ( )Nilumbo nuciferaبا يک
نشانﮕر بهازای هر  13/04 kbو سويا ( Glycine
 )maxبا يک نشانﮕر بهازای هر  7/4kbاست .در
حالیکه اين فراوانی تقريباً با فراوانی گزارش شده در
کرچک ( )Ricinus communis L.با يک نشانﮕر

 .)Qiu et al., 2010; Liu et al., 2013در برخی
از منابع بیان شده است که میزان فراوانی اين نشانﮕر
با اندازۀ ژنوم گیاه دارای ارتباط است و با افزايش
اندازۀ ژنوم ،فراوانی نشانﮕر کاهش میيابد ( Zhou et
 .)al., 2016با اينحال ،نتايج مطالعۀ فراوانی اين
نشانﮕر در خلر ( )Lathyrus sativus L.که دارای
ژنومی بزرگ با طول  ۸/2 Gbpاست نشان داد که
فراوانی آن يک نشانﮕر بهازای هر  5/7 kbاست
( .)Hao et al., 2017با توجه به اينکه فراوانی
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نشانﮕرها در کرچک که دارای ژنومی کوچکتر و خلر
که دارای ژنومی بزرگتر از عدس هستند با فراوانی
نشانﮕرهای شناسايی شده در عدس در تحقیق حاضر
برابر است به نظر میرسد عوامل ديﮕری مانند ساير
خصوصیات ژنومی ،روش مطالعه ،نرمافزارهای مورد
استفاده در آنالیز اين نشانﮕرها و ساختار ژنوم در
تعیین میزان فراوانی اين نشانﮕرها نقش دارند .با
توجه به کاربرد اين نشانﮕر در تعیین روابط فیلوژنی و
تکمیل نقشههای ژنتیکی ،باال بودن فراوانی آنها در
افزايش اطالعات مربوط به ژنوم اين گیاه مؤثر است.
ضمناً باال بودن تعداد اين نشانﮕرها امکان پیدا کردن
ژنهای دارای نشانﮕر دخیل در پاسخ به تنش
خشکی را افزايش میدهد.
تعیین کارکرد رونوشتهای حاوی ریزماهواره
نتیجۀ بالست رونوشتهای دارای نشانﮕر EST-SSR

علیه پايﮕاه دادههای پروتئینهای غیرتکراری ( )NRبا
حد آستانۀ  E-value≤1.0 E-5نشان داد که از 1054۶
رونوشت دارای  ۸515 ،EST-SSRمورد (۸0/07
درصد) دارای رکورد در پايﮕاه دادۀ  NRبودند .همﭽنین
نتايج بالست رونوشتهای دارای نشانﮕر EST-SSR
علیه دادههای پروتئینی يونجه يکساله ( Medicago
 ،)truncatulaنخود ( )Cicer arietinumو
آرابیدوپسیس ( )Arabidopsis thalianaنشان داد که
فراوانی رونوشتهای دارای نشانﮕر  EST-SSRدر
عدس بیشترين رکورد را بعد از پايﮕاه  NRدر بالست
علیه دادههای پروتئینی يونجه يکساله با  ۸0درصد و
نخود با  79/5درصد دارد که با توجه به شباهت باالی
ژنوم اين دو گیاه از نظر ارتولوژی به عدس اين نتايج
مورد انتظار است ( ;Gujaria-Verma et al., 2014
 7۶/5 .)Sudheesh et al., 2016درصد از اين
رونوشتها در بالست علیه دادههای پروتئینی
آرابیدوپسیس رکورد دريافت کردند.
از  10547رونوشت دارای نشانﮕر ،EST-SSR
تعداد  3۶( 3۸51درصد از توالی بالست شده)

1

مستندسازی شدند و در سه وضعیت فرآيند زيستی،
اجزای سلولی 2و عملکرد مولکولی 3گروهبندی شدند
(شکل .)3
نتايج آزمون فیشر و نمودار تفسیر هستیشناسی
نشان داد که بیشترين تعداد EST-SSRها با تعداد
 1۶04در گروه عملکرد مولکولی قرار داشتند که زير
گروه اتصال ( )GO:0005488با  ۸72و زيرگروه
فعالیت کاتالیتیکی ( )GO:0003824با  ۸0۶يونیژن
بیشترين يونیژنهای مربوط به گروه عملکرد
مولکولی را شامل شدند .گروه فرآيند زيستی با 1157
يونیژن کمترين تعداد يونیژنها را به خود اختصاص
داد و زيرگروه فرآيند متابولیکی ( )GO:0008152با
 755يونیژن بیشترين تعداد در بین زيرگروههای
گروه فرآيند زيستی را به خود اختصاص داد .قرار
گرفتن تعداد زيادی از يونیژنها در اين زيرگروه
میتواند سبب شناسايی نشانﮕرهای دارای همبستﮕی
باال با ژنهای دخیل در متابولیسم شود که اين امر
میتواند در مطالعۀ متابولیتهای ثانويه که در تنشها و
به ويژه تنش خشکی دخیل هستند مؤثر باشد ( Tian et
 .)al., 2013تعداد  1255يونیژن در گروه اجزای سلول
قرار گرفتند که زيرگروه سلول ( )GO:0005623با
 ۶70يونیژن و بخشهای سلول ( )GO:0044464با
 ۶51يونیژن بیشترين يونیژنهای مربوط به اين گروه
را شامل شدند.
نتايج مطالعۀ نشانﮕرهای  EST-SSRبر روی
ماش نیز نشان داد که بیشترين نشانﮕرها به ژنهايی
مربوط بودند که در زيرگروههای اتصال ،فرآيند
سلولی ،فرآيند متابولیک ،فعالیت کاتالیتیکی و اجزای
سلول قرار داشتند ( )Chen et al., 2015aکه اين
نتايج ،نتايج مطالعۀ حاضر را تأيید میکند.

. Biological Process
. Cellular Component
. Molecular Function

حسینی و همکاران :توسعه نشانﮕرهای ريزماهواره  EST-SSRمرتبط با تحمل به ...

شکل  .3نمودار دستهبندی کارکردی يونیژنهای حاوی نشانﮕر  .EST-SSRبخشهای مختلﻒ شامل زيرگروههای
فرآيندهای بیولوژيکی ( ،)biological processاجزای سلولی ( )Cellular Componentو عملکرد مولکولی
( )Molecular Functionاست.
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گیاهان زراعی اطالعات ژنتیکی محدودی از آن در
 با استفاده.پايﮕاههای دادههای ژنتیکی موجود است
از توالیيابی نسل جديد امکان توسعه بیشتر
 نشانﮕرهای. فرهم میگرددEST-SSR نشانﮕرهای
 شناسايیشده در اين تحقیق میتواندEST-SSR
منبع مهمی برای مطالعات پايه ژنتیکی و تهیۀ
 مقايسۀ تعداد نشانﮕرهای.نقشههای ژنتیکی باشد
های موجود در پايﮕاهEST حاصل از سرهمبندی
 و نشانﮕرهای حاصل از سرهمبندیNCBI دادۀ
خوانشهای کوتاه توالیيابیشده در مطالعه حاضر
نشاندهندۀ کارآمدی باالی توالیيابی نسل جديد در
 است و شناسايیEST-SSR پیدا کردن نشانﮕر
نشانﮕرهای بیشتر به تعیین نقشۀ ژنومی کمک
هايی که در رونوشتEST-SSR  شناسايی.میکند
ژنهای پاسخدهنده به تنش خشکی قرار دارند به
گروهبندی ارقام عدس براساس میزان تحمل و يا
.مقاومت به خشکی کمک میکند
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 مرتبط با تنش در بادامEST-SSR در مطالعۀ
) بیشترين نشانﮕرها بهArachis hypogaea( زمینی
،ژنهايی مربوط بودند که در گروههای کارکردی اتصال
Bosamia ( فرآيند سلولی و اجزای سلول قرار داشتند
 مطالعۀ کارکرد احتمالی ژنهای.)et al., 2015a
Trifolium ( پاسخدهنده به تنش خشکی در شبدر قرمز
) نشان داد که زيرگروه فرآيند متابولیکیpratense L.
به همراه زيرگروه انتقال يون بیشترين تعداد ژن را هم
 همﭽنین با.در رقم حساس و هم در رقم مقاوم دارد
توجه به اينکه در زيرگروه فرآيند متابولیکی هم تعداد
زيادی ژن پاسخدهنده به تنش خشکی و هم تعداد
 احتمال، شناسايی شده استEST-SSR زيادی
شناسايی نشانﮕرهای کارآمدی که همبستﮕی بااليی با
 وجود دارد،ژنهای مربوط به فرآيند متابولیکی دارند
.)Yates et al., 2014(
گیاه عدس بهدلیل داشتن ژنوم بزرگ و پیﭽیده
کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و نسبت به بقیه
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