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Abstract

 چکیده

MicroRNAs (miRNAs) are a class of small and
noncoding RNAs with length of 18-24 nucleotides that
control the expression of target genes at the
transcriptional and post-transcriptional levels in plants.
The miRNAs play an important role in different
processes such as growth and development, cell
proliferation and response to stresses in plants.
Coriander or Coriandrum sativum L. is a plant of
Apiaceae family with different nutritional and
pharmaceutical applications. Up to now, the genome of
this plant has not been sequenced and there is no report
of miRNAs identification has been recorded for it. The
present study was performed to identify the conserved
miRNAs and their target genes in transcriptome of
coriander plant. Firstly, Transcriptome of seed and leaf
tissues was assembled and non-coding transcripts were
identified and considered as miRNA precursor. Finally,
among candidate sequences, three miRNAs named csamiR162, csa-miR169 and csa-miR399 belong to three
conserved families were identified after strict filtering.
Identified miRNAs showed differential expression
between seed and leaf tissues and also role of their
target genes in different biological processes was
confirmed. In general, given the regulatory roles of
identified miRNAs on broad spectrum of gene
networks and biological processes of coriander plant in
the present study, these miRNAs can be used as
candidate genes to improve qualitative and quantitative
yield and resistance to different stresses in this plant.

 کوچک و غیرRNA ) گروهی از مولکولهایmiRNAs( هاRNA میکرو
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miRNA,

 نوکلئوتید هستند که بیان ژنهای هدف خود را81-42 کدکننده با طولی حدود
.در سطوح مختلف رونویسی و پس از رونویسی در گیاهان کنترل میکنند
، فرآیندهای زیستی،ها در فرآیندهای مختلفی مانند رشد و نموRNA میکرو
 گشنیز.تکثیر سلولی و پاسخ به تنشها در گیاهان نقش مهمی بازی میکنند
) گیاهی از خانواده چتریانCoriandrum sativum L.( زراعی با نام علمی
 ژنوم.) است که دارای کاربردهای غذایی و دارویی مختلفی استApiaceae(
این گیاه تاکنون توالییابی نشده است و هیچگونه گزارشی از شناسایی میکرو
 مطالعه حاضر بهمنظور شناسایی میکرو.ها برای آن ثبت نشده استRNA
های محافظت شده بالقوه و ژنهای هدف آنها در ترنسکریپتوم گیاهRNA
 ابتدا ترنسکریپتوم بافتهای بذر و برگ این گیاه.گشنیز صورت گرفت
سرهمبندی شد و رونوشتهای غیر کدکننده به پروتئین شناسایی و بهعنوان
 در نهایت از بین. در نظر گرفته شدندRNA توالیهای کاندید پیشساز میکرو
csa- ،csa-miR162  با نامهایRNA توالیهای کاندید سه میکرو
 متعلق به سه خانواده محافظت شده میکروcsa-miR399  وmiR169
هایRNA  میکرو. پس از اعمال فیلترهای سختگیرانه شناسایی شدRNA
شناسایی شده دارای بیان متفاوتی در بافتهای بذر و برگ بودند و نقش
 در.ژنهای هدفشان در فرآیندهای مختلف زیستی نیز مورد تأیید قرار گرفت
های شناسایی شده در مطالعه حاضرRNA مجموع با توجه به اینکه میکرو
دارای نقش تنظیمی بر طیف وسیعی از شبکههای ژنی و فرآیندهای زیستی
 میتوان از آنها بهعنوان ژنهای کاندید در بهبود،مختلف در گیاه گشنیز هستند
عملکرد کمی و کیفی و همچنین مقاومت به تنشهای مختلف در این گیاه بهره
.برد

.miRBase ،RNA

 رضا میردريکوند:* نويسنده مسئول
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مقدمه 
گشنیز زراعی با نام علمی ( Coriandrum sativum
 )L.گیاهی ديپلوئید ( ،)2n=2x=22علفی ،يکساله و
دگرگرده افشان از خانواده چتريان ( )Apiaceaeاست
که دارای دو گونه وحشی ( Corandrium
 )tordyliumو زراعی ( Coriandrum sativum
 )L.میباشد ( .)Diederichsen, 1996هر چند
کشورهای جنوب غرب آسیا و شمال آفريقا خاستگاه
اصلی گشنیز بهشمار میروند ( Hedge and
 ،)Lamond, 1972با اين حال کشت تجاری اين
گیاه در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق،
مجارستان ،هلند ،رومانی ،جمهوری چک ،اسلواکی،
مراکش ،کانادا ،هند ،پاکستان ،ايران ،ترکیه ،مکزيک
و آرژانتین رايج است ( .)López et al., 2008در
کشور ايران نیز ،گیاه گشنیز در استانهای همدان،
قزوين ،آذربايجان غربی و شرقی ،کرمان ،کرمانشاه،
بوشهر ،سیستان و بلوچستان و يزد و ديگر نقاط
کشت و کار میشود.
گیاه گشنیز به صورت سبزی تازه و همچنین به
عنوان ادويهی عطر و طعم دهنده در صنايع غذايی
مورد استفاده قرار میگیرد .از میوهی اين گیاه برای
استخراج روغن در صنايع عطرسازی استفاده میشود.
روغن استخراج شده از میوهی گشنیز در صنايع
داروسازی برای تولید داروهای خلطآور ،ضدنفخ،
ضداسپاسم ،ضد استرس ،ضد فراموشی و
آنتیاکسیدان استفاده میشود .تفالهی حاصل از گیاه
گشنیز برای تامین فیبر و پروتئین دامها کاربرد دارد
( Weiss, 2002; Marangoni and Moura,
 .)2011; Mandal and Mandal, 2015اسانس
گیاه گشنیز دارای ويژگیهای بیولوژيکی مختلفی
است که از آن جمله میتوان به ويژگی ضد
باکتريايی ،ضد قارچی ،ضد سرطانی ،ضد ديابت ،ضد
جهش و آنتیاکسیدانی اشاره کرد ( Lo Cantore et
;.al., 2004; Gomez-Flores et al., 2010
Rajeshwari and Andallu, 2011; Silva et

al., 2011; Darughe et al., 2012; de .

.Almeida Freires et al., 2014; Laribi et al.,
.)2015; Mandal and Mandal, 2015
با توجه به اينکه تولید متابولیتهای ثانويه در
گیاهان و ساير موجودات زنده ،از طريق شبکه
پیچیدهای از ژنها کنترل میشود ،استفاده از
روشهای اصالحی سنتی بهتنهايی برای افزايش يا
کاهش اين متابولیتها کارساز نبوده و انتخاب
مناسبی نخواهند بود .به همین علت در سالهای
اخیر ،با پیشرفتهای قابل توجهی که در ژنومیکس
گیاهی و حجم اطالعات موجود بوجود آمده است،
بررسی و شناسايی ژنهای دخیل در بیوسنتز
متابولیتهای ثانويه و همچنین شبکههای تنظیمی
آنها مورد توجه قرار گرفته است و با سرعت بااليی
در حال انجام است .توالیيابی با کارايی باال (High-
 ،)Throughput Sequencingيکی از جديدترين
روشهای ژنومیکس است که با تولید دادههای
ژنومیکس در مقیاس باال راه را برای شناسايی ژنها
و همچنین بازسازی شبکههای ژنی هموار کرده است
(.)Hao et al., 2012; Goossens et al., 2003
میکرو RNAها ( )miRNAsعناصر زيستی
کلیدی و مؤثری در تنظیم شبکههای ژنی در
موجودات مختلف هستند ( Li et al., 2010; Tian
 .)et al., 2015اين عناصر زيستی گروهی از
RNAهای غیرکدکننده هستند که از طريق فرآيند
تداخل  ،)RNA interference( RNAبیان بسیاری
از ژنها را در سطوح مختلف رونويسی ،پردازش،
پايداری  RNAو ترجمه تنظیم میکنند .مکانیسم
عمل میکرو RNAها از طريق جفتشدگی با نواحی
مکمل خود در توالی هدف است .بهطورکلی ،يک ژن
میکرو RNAی اولیه ( )pri-miRNAگیاهی،
معموالً دارای يک ساختار ساقه -حلقه میباشد که در
اولین مرحله از پردازش درون هستهای ،توسط آنزيم
( DCL1که يک  RNase IIIاست) برش خورده و
ساختار ديگری به نام  pre-miRNAرا ايجاد
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میکند .در دومین مرحله از پردازش ،حلقه انتهايی
برش خورده و توالی دو رشتهای با طول متوسط 27
  81نوکلئوتید ايجاد میشود .در آخر با ورود ساختاردو رشته به سیتوپالسم و اتصال و تشکیل کمپلکس
خاموشی القا شده توسط RNA-induced ( RNA
 silencing complexيا  ،)RISCساختار تک رشته
و بالغ میکرو  )Mature miRNA( RNAايجاد
میشود (.)Castel and Martienssen, 2013
اولین میکرو RNAی گیاهی در گیاه
 Arabidopsis thalianaشناسايی و تعیین
خصوصیت شده است ( .)Park et al., 2002از آن
زمان تاکنون تعداد زيادی میکرو  RNAو ژنهای
هدفشان در گونههای مختلف گیاهی مانند Malus
،Gossypium
arboreum
،domestica
 Nicotiana tabacum ،Panicum virgatumو
غیره شناسايی شده است ( ;Gleave et al., 2008
;.Frazier et al., 2010; Xie et al., 2010
 .)Wang et al., 2012به طور کلی ،برای شناسايی
میکرو RNAها از سه روش همسانهسازی مستقیم،
ژنتیک مستقیم و روشهای بیوانفورماتیکی استفاده
میشود؛ در حالیکه برای شناسايی ژنهای هدف
آنها سه روش بیوانفورماتیکی ،بیوشیمیايی و
روشهای مبتنی بر امیکس مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)Li et al., 2010در اين بین ،روشهای
بیوانفورماتیکی سريعتر و بسیار کم هزينهتر از ساير
روشها بوده و از ويژگی محافظتشدگی باالی
میکرو RNAها برای شناسايی آنها استفاده
میکنند .روشهای بیوانفورماتیکی ،با استفاده از
روشهای مبتنی بر همولوژی و با مقايسه پايگاه
دادههای میکرو RNAهای شناسايیشده
( )http://www.mirbase.orgبا پايگاههای داده
ارگانیسم موردنظر (مانند پايگاه دادههای
ترنسکريپتومی) به شناسايی میکرو RNAهای
محافظت شده بالقوه ،میپردازند ( ;Li et al., 2010
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.)Gleave et al., 2008; Tian et al., 2015
با توجه به در دسترس نبودن ژنوم گیاه گشنیز و نبود
هیچ گونه اطالعاتی در مورد میکرو RNAهای اين
گیاه ،هدف از اين تحقیق شناسايی میکرو
RNAهای محافظت شده گیاه گشنیز با استفاده از
دادههای توالیيابی نسل بعدی ( Next Generation
 )Sequencing, NGSاست .در اين تحقیق برای
اولین بار ،میکرو RNAهای محافظت شده از
کتابخانههای ترنسکريپتومی گیاه گشنیز شناسايی،
بررسی و تعیین خصوصیت شدند.
موادوروشها 
جمعآوری و کیفیتسنجی دادهها

در اين پژوهش ،از پنج مجموعه داده ( )Datasetکه
حاوی خوانشهای کوتاه توالیيابی شده ( Short
 Readsيا خوانشها) از بافتهای برگ و مراحل
مختلف نموی بذر گشنیز بودند ،استفاده شد .مجموعه
دادههای مورد نظر با کدهای دسترسی
،SRR1700819
،SRR1700630
و
SRR5410771
،SRR1700873
 SRR5410814از پايگاه داده  SRAسايت NCBI
با استفاده از ابزار  ASPERAدريافت شدند.
با توجه به تأثیر کیفیت دادههای ورودی بر نحوه
سرهمبندی ( )Assemblyترنسکريپتوم ،کیفیت اولیه
توالیهای خام ( )Raw readsبرای همه نمونهها با
استفاده نرمافزار (FastQC )Version 0.11.6
سنجیده شد .خطاهای حاصل از توالیيابی ناقص و
همچنین توالیهای آداپتور از خوانشهای کوتاه
بهترتیب با استفاده از نرمافزارهای RCorrector
( )Song and Florea, 2015و Cutadapt
( )Martin, 2011حذف شدند .در نهايت به منظور
حذف توالیهای با کیفیت پايین (با میانگین Phred
 scoreکمتر از  ،)96توالیهای با میزان باالی
نوکلئوتیدهای خوانش نشده ( )Nو توالیهای با اندازه

02

مجله علمی ـ پژوهشی زيستفناوری گیاهان زراعی ،سال هشتم ،شماره بیستوپنجم ،بهار )93-47( 8931

کمتر از  96جفت باز از نرمافزار ()version 0.27
 Trimmomaticاستفاده شد ( Bolger et al.,
.)2014
سرهمبندی نوپدید ()De novo assembly
خوانشها

پس از فرآيند تريمینگ ( ،)Trimmingاز
خوانشهای با کیفیت باال ( )Clean readsبه عنوان
توالیهای ورودی برای سرهمبندی ترنسکريپتوم
گشنیز ،استفاده شد .سرهمبندی نوپديد با استفاده از
نرمافزار CLC Genomics Workbench 7.5.0
طبق پارامترهای پیشفرض نرمافزار انجام شد
( .)Matvienko, 2015اين نرمافزار از الگوريتم De
 Bruijn Graphبرای سرهمبندی خوانشها استفاده
میکند .در اين روش خوانشها به قطعات کوچکتر
يا  k-merتبديل شده سپس از همپوشانی  k-merها
برای سرهمبندی و تشکیل قطعات بههمپیوسته
بزرگتری به نام کانتیگ استفاده میشود
( .)Grabherr et al., 2011نرمافزار سرهمبندی
قطعات را تا رسیدن به کانتیگها ادامه میدهد.
همچنین بهمنظور حذف کانتیگهای اضافی از بسته
نرمافزاری (EvidentialGene )V2013.07.27
http://arthropods.eugenes.org/Evi
(
 )dentialGeneاستفاده شد (.)Gilbert, 2016
کمیت سرهمبندی نوپديد با تعیین آمارههای تعداد
کانتیگ ،طول بزرگترين کانتیگ ،N50 ،طول متوسط
کانتیگها توسط نرمافزار ( Transrate )v1.0.3صورت
گرفت (.)Smith-Unna et al., 2016
شناسایی میکرو RNAهای محافظت شده

پس از سرهمبندی نوپديد و حذف کانتیگهای
تکراری ،از رونوشتهای حاصل برای شناسايی
میکرو RNAهای محافظتشده استفاده شد .به اين
منظور ،کلیهی توالیهای میکرو RNAی ثبتشده
برای  11گونه گیاهی که شامل  86788توالی میکرو

RNAی بالغ بود ،از پايگاه  mirbaseموجود در
سايت  http://www.mirbase.orgدريافت شدند.
شناسايی رونوشتهای با بیشترين شباهت با
توالیهای میکرو RNAی بالغ با استفاده از ابزار
 BLASTnو پارامترهای  E-value ≤ 10و
 mismatch < 4صورت گرفت .میکرو RNAهای
بالغ دريافت شده بهعنوان ورودی ( )Queryو
رونوشتهای ايجاد شده بهعنوان پايگاه مورد جستجو
( )Subjectمورد استفاده قرار گرفتند .آستانهی طول
میکرو RNAهای بالقوه بین  81تا  27نوکلئوتید
تعیین شد .توالیهای حاصل از همرديفی با ابزار
 ،BLASTnعلیه پايگاه داده پروتئینهای
غیرتکراری ( Non-Redundant protein
 )database, NRبا استفاده از ابزار  BLASTxبا
 E-value ≤ 0.001مورد همرديفی قرار گرفته و
توالیهای دارای نتیجه در اين پايگاه حذف شدند.
پیشبینی ساختار دوم میکرو RNAها
شباهت باالی يک رونوشت با توالی میکرو RNA
بالغ بهتنهايی برای تعیین صحت يک میکرو RNA

شناسايی شده کافی نیست .به همین علت ،نوع
تاخوردگی و میزان انرژی آزاد ساختار میکرو RNAی
اولیه با استفاده از ابزار  mfoldموجود در
سايت =http://unafold.rna.alb any.edu/?q
 mfold/RNA-Folding-Formدر رونوشتهای
حاصل ،بررسی شد ( .)Zuker, 2003بهمنظور ايجاد
اطمینان از قرارگیری توالی میکرو RNAی بالغ در
محل و جهت صحیح احتمالی خود در ساختار پیشساز
میکرو  ،RNAيک ناحیهی  866نوکلئوتیدی در
باالدست و پايیندست میکرو RNAی شناسايیشده از
توالی رونوشتهای انتخابی با استفاده از ابزار
 Bedtoolsاستخراج شد (.)Quinlan, 2014
توالیهايی که دارای ساختار ساقه -حلقه مناسب بوده و
همچنین در يکی از بازوها شامل توالی میکرو RNAی
بالغ نیز بودند به عنوان میکرو RNAهای احتمالی مورد
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بررسی قرار گرفتند .به منظورتعیین صحت ساختار
میکرو RNAهای احتمالی از پارامترهای درصد
 ،GC/AUحداقل انرژی آزاد تاخوردگی ( Minimal
 ،)free energy, MFEحداقل انرژی آزاد تاخوردگی
تصحیحشده ( Adjusted minimal free energy,
 )AMFEو شاخص حداقل انرژی آزاد تاخوردگی
( )Minimal free energy index, MFEIاستفاده
شد (روابط  2 ،8و Xie et al., 2005; ( )9
.Padmashree and Ramachandraswamy,
.)2016
 = -ΔGحداقل انرژی آزاد تاخوردگی
رابطه )8
()kcal/mol
رابطه  = )2حداقل انرژی آزاد تاخوردگی تصحیحشده
( × 866طول میرنای پیشساز )MFE /
= حداقل انرژی آزاد تاخوردگی
رابطه )9
( GC%تصحیحشده)  /حداقل انرژی آزاد تاخوردگی
در نهايت ،میکرو RNAهای احتمالی با بررسی
مواردی همچون :تاخوردگی مناسب و وجود ساختار
ساقه حلقه ،وجود توالی میکرو RNAی بالغ در يک
بازو در ناحیه ساقه ،عدم شکستگی در حلقه میکرو
 ،RNAحداکثر  0جفت نوکلئوتید غیر منطبق در
ساختار میکرو  ،RNAمحتوای  96تا  46درصدی
 ،AUحداکثر اندازه فاصله در ساختار میکرو 9 RNA
نوکلئوتید و حداقل انرژی آزاد تاخوردگی ،حداقل
انرژی آزاد تاخوردگی تصحیح شده و میزان شاخص
حداقل انرژی آزاد تاخوردگی بیشتر از  19کیلوکالری
بر مول ( Bonnet et al., 2004; Zhang et al.,
 ،)2006bفیلتر و شناسايی شدند ( ;Li et al., 2014
.)Mehta et al., 2016
شناسایی و مستندسازی ژنهای هدف میکرو
.RNA

شناسايی ژنهای هدف میکرو  RNAبا استفاده از
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ابزار  psRNATargetموجود در آدرس
 http://plantgrn.noble.org/psRNATargetو
تحت پارامترهای پیشفرض اين ابزار صورت گرفت
( .)Dai and Zhao, 2011مستندسازی و تفسیر
عملکردی ( )Functional annotationژنهای
هدف میکرو RNAها ،با استفاده از ابزار BLASTx
موجود در پايگاه  NCBIانجام شد ( Altschul et
 .)al., 1990رونوشتهای هدف میکرو RNAها
علیه پايگاه  NRبا در نظر گرفتن حد آستانه E-
 value ≤ 1.0 E-5مورد همرديفی محلی ( Local
 )BLASTxقرار گرفتند .هستیشناسی ( Gene
 )ontology, GOژنهای هدف میکرو RNAها با
استفاده از نرمافزار  Blast2GOصورت گرفت.
نتایجوبحث 
کنترل کیفیت و سرهمبندی نوپدید خوانشها

امروزه با تلفیق روشهای اصالح کالسیک و روشهای
مبتنی بر زيستفناوری و مهندسی ژنتیک ،تشخیص
جامع همه ژنها و عوامل درگیر در بروز يک صفت،
يکی از گامهای مهم در طراحی برنامههای اصالحی به
شمار میرود .در سالهای اخیر همزمان با ظهور
فناوریهای مبتنی بر  ،NGSتولید دادههای امیکس در
گیاهان بهطور چشمگیری افزايش يافته است ( Singh
 ،)et al., 2015به طوری که برای اغلب گیاهان مدل،
ژنوم مرجع به صورت کامل مستندسازی شده يا در حال
انجام است .در گیاهان غیر مدل اعم از گیاهان دارويی
يا گیاهانی که دارای اندازه ژنوم بزرگی هستند
( ،)Unamba et al., 2015سرهمبندی ترنسکريپتوم
با استفاده از دادههای حاصل از توالیيابی RNA
( ،)RNA sequencing, RNA-Seqامکان شناسايی
اغلب ژنها و عوامل دخیل در شبکههای زيستی از
جمله میکرو RNAها را ،بدون نیاز به يک توالی ژنوم
مرجع ،ايجاد میکند ( ;Duan et al., 2012
.)Mathiyalagan et al., 2013
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در مطالعه حاضر ،پس از ادغام تمام مجموعه
دادههای حاصل از  RNA-Seqبافتهای برگ و
دانه گشنیز و به دنبال آن تعیین کیفیت اولیه و حذف
خوانشهای با کیفیت پايین 821926904 ،خوانش با
کیفیت باال حاصل شد (جدول  .)8درصد توالیهای
با کیفیت باالتر از  ،Q30در تمامی نمونهها بیشتر از
 39درصد بود ،که نشان دهنده کیفیت مناسب
دادههای ورودی برای سرهمبندی ترنسکريپتوم بود.
از سرهمبندی خوانشهای تمیز شده98330 ،
رونوشت حاصل شد ،که اين تعداد ،پس از حذف
توالیهای تکراری با استفاده از بسته نرمافزاری
 ،EvidentialGeneبه  92872رونوشت
منحصربهفرد تقلیل يافت .مقايسه پارامترهای کمی و
کیفی سرهمبندی نهايی و اولیه نشان داد که
 EvidentialGeneموجب افزايش محسوس پارامتر
 N50از  8710به  8483شده است (جدول  .)2تفاوت
کارکرد حذف توالیهای تکراری توسط
 EvidentialGeneنسبت به ساير نرم افزارهای
رايج مانند  CD-HIT-ESTدر اين مورد خالصه
میگردد که  EvidentialGeneنه تنها از شباهت
بین توالیهای خام استفاده میکند ،بلکه قاب خوانش
باز و توالی پروتئینی احتمالی را برای ايجاد
خوشههای ژنی و در نهايت کاهش افزونگی
کانتیگها ( )Redundancyدر نظر میگیرد
( .)Gilbert, 2018وجود کانتیگهای اضافی ،فرآيند
تجزيه و تحلیلهای مقايسهای با هدف تشخیص
ژنهای با بیان افتراقی ( Differentially
 )Expressed Genes, DEGsرا با خطا همراه
میکند ،از اين رو انتخاب نرم افزار با کارايی مناسب
در تشخیص کانتیگهای اضافی نقش موثری در
افزايش اعتبار نتايج تحلیل دادههای حاصل از
توالیيابی  RNAخواهد داشت ( Ono et al.,
 .)2015حجم نهايی ترنسکريپتوم و محتوای GC
برای ترنسکريپتوم گشنیز به ترتیب  93/74 Mbو
 76درصد تخمین زده شد .مقايسه پارامترهای

سرهمبندی ايجاد شده در مطالعه حاضر نسبت به
مطالعهای که تنها با استفاده از دادههای حاصل از
توالیيابی بافت بذر ايجاد شده بود ( Galata et al.,
 ،)2014نشان داد که هر چند تعداد رونوشتهای
سرهم بندی شده در مطالعه حاضر کمتر میباشد ،با
اين حال میانگین طول رونوشتهای ايجاد شده در
اين مطالعه ( )8221 bpبه طور چشمگیری بیشتر از
میانگین طول رونوشتهای موجود در مطالعه مذکور
( )983 bpاست .ازاينرو میتوان گفت که
سرهمبندی ايجاد شده در مطالعه حاضر با بهرهگیری
از تمامی اطالعات ترنسکريپتومی گشنیز ظرفیت
بااليی جهت شناسايی ژنها و عوامل ژنتیکی دخیل
در بیوسنتز متابولیتهای ثانويه و همچنین شبکههای
تنظیمی آنها در گشنیز دارد.
شناسایی میکرو RNAهای محافظت شده

همرديفی محلی میکرو RNAهای گیاهی با
رونوشتهای ايجاد شده در خالل سرهمبندی
ترنسکريپتوم گشنیز ،منجر به شناسايی  7774رونوشت
شد که با توالیهای میکرو RNAی بالغ گیاهی
مطابقت داشتند .پس از حذف رونوشتهای کدکننده
پروتئین( ،رونوشتهايی که دارای رکورد مشابهی با
پايگاه پروتئینی  NRبودند) ،تعداد رونوشت میکرو
RNAهای احتمالی به  973توالی رسید.
در مطالعهای مشابه ،که با هدف شناسايی میکرو
RNAهای محافظت شده در گیاه شیرين برگ
( )Stevia rebaudianaصورت گرفته بود ،کارايی
باالی استفاده از دادههای  RNA-Seqو سرهمبندی
نوپديد آنها برای شناسايی میکرو RNAهای
محافظت شده نشان داده شده بود ( Mehta et al.,
 .)2016نتايج مطالعهی مذکور نشان داد که از
 878191رونوشت ايجادشده توسط فرآيند
سرهمبندی نوپديد 7080 ،رونوشت با میکرو
RNAهای بالغ تطابق يافته که از اين بین  918مورد
به توالیهای غیرکدکننده مربوط بودند .اين در حالی
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بود که کل توالیهای Expressed Sequence ( EST

 )Tagثبت شده برای گیاه شیرين برگ تنها شامل 9/3
درصد از توالیهای حاصل از  RNA-Seqبود ( Mehta
 .)et al., 2016شايان ذکر است که تاکنون تنها 7
توالی  ESTبرای گونه گشنیز انتشار يافته است ،که
نسبت به ساير گیاهان زراعی و برخی از گیاهان دارويی
در اين زمینه دارای فقر مطلق میباشد.
کارايی استفاده از روشهای محاسباتی برای
شناسايی میکرو RNAهای محافظتشده در ساير
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مطالعات مشابه نیز مورد تأيید قرار گرفته است
( Mathiyalagan et al., 2013; Gleave et al.,
.2008; Mehta et al., 2016; Xie et al.,
 .)2010; Wang et al., 2012استفاده بهینه از
روشهای محاسباتی مستلزم افزايش کمیت و کیفیت
دادههای ورودی است؛ ازاينرو میتوان گفت رهیافت
مبتنی بر توالیيابی با کارايی باال ،با تولید حجم
وسیعی از دادهها ،مسیر را برای استفاده از روشهای
بیوانفورماتیکی هموارتر میسازد.

جدول  .8اطالعات آماری مجموعه داده استفاده شده در مطالعه حاضر
مرحلهی
درصد خوانشهای با کیفیت بیشتر تعداد خوانشهای تمیز تعداد خوانشهای
رشدی
خام
شده
از Q30
اولیه
80322976
87684740
30/01
میانی
26639976
80909196
30/43
انتهايی
89382326
89296413
34/62
79470826
93131696
39/90
73809861
77436772
39/97

نوع
بافت
بذر
بذر
بذر
برگ
برگ

شماره
دسترسی
SRR1700630
SRR1700819
SRR1700873
SRR5410771
SRR5410814

جدول  .2مشخصات کمی و کیفی سرهمبندی ايجادشده قبل و بعد از حذف کانتیگهای اضافی
سرهمبندی
ويژگی
بعد از حذف
قبل از حذف
کانتیگهای اضافی
کانتیگهای اضافی
92872
98330
تعداد رونوشت
832
899
کوتاهترين اندازه رونوشت (جفت باز)
89792
89792
بلندترين اندازه رونوشت (جفت باز)
93742112
74882696
تعداد جفت باز
8221/69
369/39
میانگین طول (جفت باز)
7
96
تعداد رونوشت با طول کمتر از  266جفت باز
89018
80800
تعداد رونوشت با طول بیشتر از  8کیلو جفت باز
1
1
تعداد رونوشت با طول بیشتر از  86کیلو جفت باز
26698
26209
تعداد رونوشتهای دارای قاب خوانش باز
48/37
01/69
میانگین درصدی از طول رونوشتها که با قاب خوانش باز پوشش میخورد
934
900
)N90 (bp
8263
119
)N70 (bp
8483
8710
)N50 (bp
2997
2824
)N30 (bp
9488
9710
)N10 (bp
76/34
76/77
%GC
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با توجه به اين نکته که انتخاب میکرو RNAهای
محافظت شده تنها بر اساس معیار همولوژی نتايج
مطلوبی بههمراه نخواهد داشت ،ساختار ثانويه
رونوشتهای شامل میکرو RNAهای احتمالی (973
رونوشت) توسط وبسايت  mfoldمورد برسی قرار
گرفت (.)Hammond, 2015; Xie et al., 2010
ساختار ثانويه توالیهای کانديد از نظر تناسب ساختار
ساقه – حلقه و محل قرارگیری توالی میکرو RNAی
بالغ در ساختار ثانويه پیشبینی شده ،در مرحله نخست
کنترل شد .در گام دوم ،توالیهايی که از نظر مقدار
حداکثر فاصله و تعداد نوکلئوتید غیر منطبق در ساختار،
نامطلوب شناسايی شده بودند ،حذف شدند .از 973
توالی مورد بررسی تنها  82رونوشت حاوی میکرو
RNAی بالغ دارای پارامترهای الزم بوده و از مابقی
توالیها در مراحل بعد چشمپوشی شد .در نهايت بر
اساس پارامتر درصد  AUو ( MFEIجدول  ،)9سه
میکرو RNAی محافظت شده با پتانسیل بسیار باال
متعلق به خانوادههای  miR162 ،miR169و
 miR399شناسايی شد (شکل .)8
در هر سه میکرو RNAی شناسايی شده درصد
 A/Uبیشتر از  96میباشد که اين موضوع ثبات و
صحت ساختار ثانويه پیشساز میکرو RNAهای
شناسايی شده را تأيید مینمايد .ساختار پیش ساز
میکرو RNAيی که درصد  A+Uبااليی دارند نسبت
به ديگر فرمهای  RNAغنی از باندهای هیدروژنی
میباشند .باندهای هیدروژنی و جفت شدن بازها
اغلب باعث پايداری ساختار سنجاق سری میکرو
RNAها میشوند ( ;Zhang et al., 2006a
 .)Zhang et al., 2006bهمچنین در مطالعات
متعدد پارامتر  MFEIبه عنوان مناسبترين معیار
برای شناسايی میکرو  RNAگزارش شده است
( Gleave et al., 2008; Mandhan et al.,
 .)2012; Nakano et al., 2006مقدار MFEI
برای تشخیص و تمايز بین ،tRNA ،rRNA
 mRNAو  ،microRNAبه ترتیب بیشتر از ،6/93

 6/00 ،6/02 ،6/07و  6/19کیلوکالری بر مول
گزارش شده است (.)Zhang et al., 2006b
میانگین پارامتر  MFEIبرای سه میکرو RNAی
شناسايی شده  -6/39کیلوکالری بر مول محاسبه شد
که اين میزان نیز صحت ساختار ثانويه توالی
شناسايی شده را تأيید مینمايد .تعداد میکرو
RNAی شناسايی شده در مطالعه حاضر با نتايج
مطالعه ژانگ و همکاران ( )2660تطابق دارد .در
مطالعه ژانگ و همکاران ( )2660احتمال حضور
میکرو  RNAدر توالیهای  6/68 ،ESTدرصد
گزارش شده است ( ;Zhang et al., 2006a
 .)Zhang et al., 2006bازاينرو میتوان گفت که
در مطالعه حاضر قرابت بااليی بین تعداد میکرو
RNAی شناسايی شده ( 9میکرو  )RNAبا تعداد
مورد انتظار ( )92872×6/6668=9/28~ 9وجود دارد.
بررسی میزان بیان میکرو RNAهای شناسايی
شده بر حسب تعداد خوانشها در هر کیلوباز میلیون
( )Reads Per Kilobase Million, RPKMدر
دو بافت برگ و بذر (شکل  )2نشان داد که بیان سه
میکرو RNAی شناسايی شده در بافت برگ نسبت
به بافت بذر بیشتر بوده و اين دو بافت از نظر بیان
سه میکرو RNAی شناسايی شده در دو گروه کامالً
جدا قرار می گیرند .از سوی ديگر گروه بندی میکرو
RNAهای شناسايی شده نشان داد که از سه گزينه
مورد بررسی  csa-miR162بیشترين میزان بیان را
در هر سه دوره نمو بذر به خود اختصاص داده است،
اين در حالی بود که در بافت برگ csa-miR169
بیشترين میزان بیان را نشان داد.
 miR169يکی از محافظت شده ترين توالیهای
میکرو  RNAدر گیاهان به شمار میرود که در رشد و
نمو گیاهان و پاسخ به تنشهای محیطی نقش دارد ( Li
 .)et al., 2017اين خانواده از میکرو  RNAبهعنوان
بزرگترين گروه میکرو  RNAدر آرابیدوپسیس شناخته
شدهاند ،با اين حال تاکنون تنها برای برخی از اعضای
اين گروه عملکرد شناخته شدهای تصور میشود ( Xu
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 .)et al., 2014نتايج بررسی منابع نشان داد که برخی
از اعضای خانواده  miR169در تنشهای خشکی
( ،)Zhang et al., 2011سرما (،)Lee et al., 2010
شوری ( )Zhao et al., 2009و کمبود ازت ( Zhao et
 )al., 2011افزايش بیان نشان داده و احتماالً نقش
مؤثری در تنظیم زمان گلدهی طی تنشهای
اکسیداتیو دارند ( .)Xu et al., 2014بررسی مقادير
بیان میکرو RNAهای شناسايی شده نیز نشان داد که
تقريباً در دو بافت مورد نظر تغییر بیان محسوسی برای
 csa-miR169ثبت نشده است.
نتايج مطالعه حاضر تغییر بیان محسوسی برای
 csa-miR399در بافت برگ نسبت به بافت بذر
نشان نداد .در مطالعات متعدد نقش  miR399در
تنظیم هومئوستازی فسفات به خوبی شرح داده شده
است ( ;Bari et al., 2006; Pant et al., 2008
 )Chiou et al., 2006; Kim et al., 2011هر
چند در برخی از مطالعات تغییر میزان بیان اين
خانواده از میکرو RNAها تحت تیمارهای دمايی نیز
به اثبات رسیده است (.)Lee et al., 2010
بر خالف دو میکرو RNAی  csa-miR169و
 ،csa-miR399برای میکرو RNAی csa-miR162
در بافت بذر بیان باالتری نسبت به بافت برگ گشنیز
مشاهده شد که اين موضوع احتماالً به حوزه وسیع
فعالیت و میزان باالی بیان اين میکرو  RNAاشاره
دارد .میکرو RNAی  miR162هر چند در بسیاری
از گونههای گیاهی تاکنون شناسايی نشده است با
اين حال در گونههای گیاهی بهعنوان يک عامل
پاسخ به تنشهای غیر زيستی مانند تنش خشکی و
شوری شناخته میشود ( Barciszewska-Pacak et
.)al., 2016
شناسایی

ژنهای

هدف

میکرو

RNAهای

شناساییشده

نتايج بررسی ژنهای هدف میکرو RNAهای شناسايی

04

شده در مطالعه حاضر که با استفاده از ابزار
 psRNATargetصورت گرفت ،نشان داد که در
مجموع  86رونوشت توسط اين میکرو RNAها هدف
قرار داده میشوند .تعداد ژنهای هدف برای میکرو
RNAهای  csa-miR162 ،csa-miR169و csa-
 miR399به ترتیب  9 ،7و  9رونوشت بود (شکل .)2
تخريب  mRNAيا عدم ترجمه به پروتئین نتیجه
انطباق توالی میکرو RNAی بالغ موجود در کمپلکس
خاموشی با توالی  mRNAژن هدف میباشد .از 86
ژن هدف  1ژن با تخريب شدن و  2ژن با عدم ترجمه
شدن توسط  9میکرو RNAی شناسايی شده تنظیم
میشوند .بررسی ارتباط بین بیان میکرو RNAهای
شناسايی شده با ژنهای هدف در ترنسکريپتوم گشنیز
نشان داد که در اغلب موارد با افزايش بیان میکرو
 ،RNAبیان ژنهای هدف در بافت مورد نظر کاهش
يافته و در مقابل هنگامی که بیان يک میکرو  RNAدر
يک بافت نسبت به ساير میکرو RNAها کمتر بوده ،به
تناسب ژنهای هدف آن نیز در همان بافت دارای بیان
بیشتری بودند (شکل .)9
گروهبندی کارکردی ژنهای هدف با استفاده
نرمافزار  Blast2GOنشان داد که در زمینه عملکرد
مولکولی (( )Molecular Function, MFشکل -7
الف) گروههای "اتصال"" ،انتقال دهندهها" و
"فعالیت فروکافتی" بیشترين فراوانی را به خود
اختصاص دادهاند .اين در حالی بود که در زمینه
فرآيند زيستی ()Biological Processes, BP
(شکل  -7ب) دسته "فرآيند سلولی" و "فرآيند
متابولیکی" به ترتیب با فراوانی  29و  89درصد
بیشتر از ساير گروهها تحت تأثیر قرار میگیرند.
"بخشهای سلولی" و "سلول" به طور مشترک با
 92درصد بیشترين اهداف میکرو RNAهای
شناسايی شده در زمینه اجزای سلولی ( Cellular
( )Components, CCشکل  -7ج) را به خود
اختصاص دادند .با توجه به نتايج هستیشناسی

01

مجله علمی ـ پژوهشی زيستفناوری گیاهان زراعی ،سال هشتم ،شماره بیستوپنجم ،بهار )93-47( 8931

ژنهای هدف میتوان گفت ،میکرو RNAهای
شناسايی شده در مطالعه حاضر نیز مشابه با نتايج
مطالعاتی که بر روی میکرو RNAهايی که تاکنون
شناسايی شدهاند ،در اغلب فرآيندهای زيستی و
متابولیکی همچون تمايز ،رشد و نمو ،انتقال از مرحله

رويشی به زايشی ،انتقال پیام و پاسخ به تنشهای
زيستی و غیرزيستی ،نقش مهمی ايفا میکنند
( ;Baldrich et al., 2018; Chen, 2005
;.Rhoades et al., 2002; Jung et al., 2009
.)Jung et al., 2013

جدول  .9ويژگیهای میکرو RNAهای شناسايی شده در گیاه گشنیز
نام میکروRNAی بالغ

ويژگیها
نام رونوشت
طول رونوشت
 RPKMرونوشت در بافت برگ
 RPKMرونوشت در بافت بذر
مختصات توالی میکرو RNAی بالغ روی رونوشت
تعداد نوکلئوتیدهای غیر منطبق
ارزش مورد انتظار
bit score

طول توالی پیشساز میکرو ( RNAجفت باز)
توالی میکرو RNAی شناسايی شده (جفت باز)
طول میکرو RNAی شناسايیشده (جفت باز)
درصد GC
درصد AU
)MFE (kcal/mol
AMFE
MFEI

csa-miR169

csa-miR162

csa-miR399

evgLocus_16743

evgLocus_20661

evgLocus_26625

413
7/110
6/699
927..969
6
6/66669
79/66
880

8948
6/081
80/643
336..346
6
6/66661
78/86
31

278
6/096
6/884
890..890
6
6/66661
78/86
47

9´- UAGCCAAGGAUG
´ACUUGCCUUU- 9
22
94/60
02/39
91/0692/296/13

9´- UCGAUAAACCUC
´UGCAUCCAG-9
28
77/13
99/86
77/1679/488/68

9´-UGCCAAAGGA

شکل  .8ساختار پیشساز برای سه میکرو RNAی شناسايی شده در گشنیز.
توالی میکرو RNAی بالغ با رنگ آبی مشخص شده است.

´GAAUUGCCCUG-9

28
71/07
98/99
92/6679/276/11

میردريکوند و همکاران :شناسايی و تعیین خصوصیات میکرو RNAهای محافظتشده گشنیز ...

شکل  .2نقشه حرارتی ( )Heat mapبیان میکرو RNAهای شناسايیشده در بافتهای بذر و برگ گشنیز

شکل  .9نقشه حرارتی بیان ژنهای هدف میکرو RNAهای شناسايیشده در گشنیز.
الف ،ب و ج :بهترتیب نقشه حرارتی بیان ژنهای هدف  csa-miR399 ،csa-miR169و  csa-miR162را نشان میدهد.
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شکل  .7تحلیل هستیشناسی ژنهای هدف پیشبینیشده برای میکرو RNAهای شناسايیشده در گیاه گشنیز.
الف :عملکرد مولکولی؛ ب :فرآيندهای زيستی و ج :اجزای سلولی.
نتیجهگیری کلی

تولید متابولیتهای ثانويه در گیاهان دارويی ،از طريق
شبکه پیچیدهای از ژنها و عوامل کلیدی مانند
میکرو RNAها کنترل میشود ،از اين رو استفاده از
روشهای اصالح سنتی بهتنهايی برای افزايش يا
کاهش اين متابولیتها کارساز نبوده و انتخاب
مناسبی نخواهند بود .گیاه گشنیز نیز از جمله گیاهان
دارويی است که برنامه های اصالحی آن به علت
فقدان اطالعات ژنتیکی با سرعت کم در حال
پیشروی است .در مطالعه حاضر به منظور افزايش
محتوای ژنتیکی گشنیز ،تمامی اطالعات
ترنسکريپتومی موجود اين گیاه به منظور دسترسی به
يک رفرنس ترنسکريپتوم جامع سرهمبندی شد.
نتايج نشان داد که ترنسکريپتوم ايجادشده در اين
پژوهش از نظر ويژگیهای کمی و کیفی برتری قابل
مالحظهای نسبت به مطالعات پیشین دارد ،هر چند
تا رسیدن به يک رفرنس ترنسکريپتوم جامع

مستندسازی شده فاصله دارد .رفرنس ترنسکريپتوم
ايجاد شده در مطالعه حاضر منبع بسیار غنی برای
بررسی و تعیین خصوصیات میکرو RNAهای
محافظت شده گیاه گشنیز تشخیص داده شد ،به
طوری که برای اولین بار توالی سه میکرو RNAی
محافظتشده در گیاه گشنیز به ثبت رسید .بررسی
بیان میکرو RNAهای شناسايی شده و ژنهای
هدفشان در دو بافت بذر و برگ گشنیز ارتباط منطقی
اين عوامل کنترلی بر شبکههای زيستی گشنیز را
اثبات نمود .در نهايت با توجه به نقش تنظیمی میکرو
RNAهای شناسايی شده بر گروه وسیعی از عوامل
ژنتیکی و تأثیر بالقوه آنها در تغییر طیف وسیعی از
ژنها پايیندستی شبکههای ژنی ،میتوان از میکرو
RNAهای شناسايیشده بهعنوان ژنهای کانديد در
مبحث مهندسی ژنتیک با هدف افزايش تحمل به
تنشهای زيستی و غیر زيستی و همچنین ارتقای
صفات کمی و کیفی گیاه گشنیز استفاده نمود.
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 که بدين،اسالمی واحد خرمآباد انجام شده است
.وسیله قدردانی میشود
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