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چکیده
داروی ضد سرطان تاکسول يا پاکلیتاکسل از متابولیتهای بیوسنتز شده در سرخدار ( )Taxus bacattaاست .تاکسول يکی از
مهمترين و کاربردیترين داروهای ضد سرطان در درمان سرطان ريه است که با جلوگیری از پلیمريزاسیون میکروتوبولها مانع از
تقسیم سلولی در بافتهای سرطانی میشود .عامل رونويسی  JAMYCاز خانواده  MYCدارای موتیف متصلشونده به  DNAبهنام
 bHLHمیباشد که در ساير گونههای سرخدار شناسايی شده است .هدف از اين تحقیق جداسازی و همسانهسازی ژن عامل رونويسی
 TbJAMYCبرای اولین بار و تجزيهوتحلیل بیوانفورماتیکی آن است .در ابتدا برای بهدست آوردن گیاهچههای اين گیاه رويان از دانه-
های اين گیاه خارج و در محیط کشت  MSحاوی زغال فعال و اسیداسکوربیک کشت شد .از  RNAاستخراج شده با کیفیت و کمیت
خوب  cDNAسنتز شد .ژن عامل رونويسی  TbJAMYCبهوسیله  PCRاز  cDNAو آغازگرهای اختصاصی اين ژن تکثیر شد .قطعه
تکثیر شده در ناقل همسانهسازی  pTG 19بهروش  TAکلونینگ همسانهسازی و توالیيابی شد .خانواده پروتئینی و دمینهای
پروتئین  TbJAMYCبهوسیله نرمافزار  Pfamتعیین شدند .همچنین بهوسیله نرمافزار  Modellerساختار سه بعدی دمینهای متصل
شونده به  DNAاين پروتئین تجزيهوتحلیل و مدلسازی شد .اين تجزيهوتحلیلها نشان دادند که پروتئین  TbJAMYCجزء عوامل
رونويسی  MYCحاوی دمین  bHLHبرای اتصال به  DNAو تنظیم بیان ژنها میباشد.
واژههای کليدی :تجزيهوتحلیل بیوانفورماتیکی ،تاکسول ،bHLH ،سرخدار ،عامل رونويسی .MYC

مقدمه

درخت سرخدار با نام علمی  Taxus sp.يکی از سوزنی-
برگان متعلق به خانواده  Taxaceaeاست .سرخدار درختی
است سايهپسند که بهصورت مخلوط با ساير گونههای جنگلی،
در اشکوب زيرين جنگلهای مرطوب نواحی مديترانهای و
برخی نقاط آسیا مثل شمال ايران يافت میشود .ارزش دارويی

سرخدار بهدلیل وجود ماده پاکلیتاکسل ( )Paclitaxelبا نام
تجاری تاکسول ) (Taxolدر برگهای سوزنی آن است .با
وجود ابداع روشهای مصنوعی برای تولید تاکسول ،هنوز
استخراج از منبع گیاهی اهمیت و جايگاه خود را در تأمین اين
داروی ارزشمند حفظ کرده است ) .(Hartzell, 1991تاکسول
در سال  19۷۷برای درمان سرطان رحم و سرطان پستان
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توسط سازمان مديريت غذا و دارو ) (USFDAمورد تأيید قرار
گرفت ( .)Nims et al., 2009تاکسول با متوقف کردن چرخه
سلولی در مراحل  Mيا  G1عمل خود را انجام میدهد.
همچنین بهدلیل يک سازوکار فعالیت خاص در مقايسه با ساير
مواد ضدسرطان دارای کمترين عوارض جانبی میباشد
) .(Arnal & Wade 1995فعالیت ضدتوموری تاکسول عمدتا
بهدلیل وجود زنجیره جانبی ،حلقه  ،Aگروه بنزويیل  C2و حلقه
اوکستان میباشد .فعالیت ضدسرطانی تاکسول توسط گروه
آمیداسیل  C3در زنجیره  C13حفظ شده و توسط گروه
هیدروکسیل در زنجیره  C2افزايش پیدا میکند ( He et al.,
 .)2000تاکسول میتواند به توبولینهای محلول در سیتوپالسم
و توبولینهای موجود در ساختار میکروتوبولها متصل گردد.
جايگاه اتصال آن در سطح داخلی میکروتوبول و روی -β
توبولین قرار دارد .اتصال تاکسول به اين جايگاه از هیدرولیز
 GTPبه  GDPو از واسرشتگی (دپلیمريزاسیون) میکروتوبول-
ها جلوگیری میکند .همچنین با اتصال تاکسول به اين جايگاه
سرعت پلیمريزاسیون میکروتوبولها نیز افزايش میيابد .نتیجه
عمل تاکسول مهار شدن پويايی میکروتوبولها و مختل شدن
وظايف سلولی آن است که مهمترين آنها ايجاد ناهنجاری در
تقسیم سلول است .اين ناهنجاریهای بهوجود آمده در سلول
باعث فعالشدن فرايند آپوپتوز در سلول میگردد ( Francis et
 .)al., 1995امروز از تاکسول برای درمان سرطانهای
متاستازيک تخمدان ،پستان و سرطان سلول غیر کوچک ريه
( ), Bourgaud et al., 2001Giri & Narasu 2000و درمان
کاپوزی سارکوم وابسته به ايدز استفاده میشود ( Gill et al.,
 .)1999مقدار تاکسول در گونههای مختلف گیاه سرخدار
متفاوت میباشد .در گونه  Taxus globosaمقدار آن کمتر از
 0/0013تا  0/0082درصد وزن خشک پوست میباشد
( .(Soto et al., 2000در حالیکه گونه Taxus brevifolia
مقدار بیشتری در حدود  0/01تا  0/03درصد ( Hartzell,
 )1991و گونه  T. Cuspidataبهمقدار  0/022تا 0/035
درصد را در شاخههای جوان و برگهای سوزنی خود تولید
میکند ( .(Fett‐Neto et al., 1994امروزه منبع اصلی تأمین
پاکلیتاکسل روش نیمه سنتزی از پیشسازهای ماده تاکسول
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استخراج شده از برگهای سوزنی درخت سرخدار و کشت
سوسپانسیون سلولی گیاه سرخدار است ( & Vongpaseuth
 .), Kolewe et al., 2008Robert, 2007مسیر بیوسنتزی
پاکلیتاکسل بهصورت کامل شناخته نشده است
( ), Nims et al., 2009Croteau et al., 2006ولی شناسايی
چند مرحله ناشناخته از مسیر بیوسنتزی پاکلیتاکسل و عوامل
تنظیمکننده و مؤثر در اين مسیر امری ضروری برای گسترش
تحقیقات علمی در مورد اين ماده با ارزش میباشد .عامل
رونويسی  AtMYC2در گیاه آرابیدوپسیس ( Arabidopsis
 )thalianaعامل تنظیمی طیف وسیعی از پاسخهای گیاه به
متیلجاسمونات میباشد ) . (Dombrecht et al., 2007عامل
رونويسی مشابه با نام  TcJAMYCدر گیاه Taxus cuspidate
شناسايی شده است که دارای تشابه در توالی و در فعالیت با
 AtMYC2است .عامل رونويسی  TcJAMYCاز خانواده
عوامل رونويسی  bHLHاست و باعث فعال شدن پروموتر 5
ژن دخیل در مسیر بیوسنتزی تاکسول میشود ( Nims et al.,
 .)2009عوامل رونويسی  bHLHبه موتیفهای  E-Boxدر
ناحیه پروموتر متصل شده و در پاسخ به الیسیتور متیل-
جاسمونات باعث افزايش رونويسی ژنهای پايیندست خود
میشوند ) .(Qian et al., 2007موتیفهای  E-Boxدر گیاهان
ديگر در پروموتر ژنهای درگیر در دفاع گیاه شناسايی شده
است ) .(Kim et al., 1992هدف از انجام اين تحقیق ،شناسايی
همولوگ عامل رونويسی  TcJAMYCدر سرخدار ايرانی
( )Taxus baccataو بررسی بیوانفورماتیکی آن است.

مواد و روشها
کشت گياه و نجات جنين
دانه گیاه سرخدار گونه  baccataاز پرديس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران تهیه شد .دانهها با الکل ۷0
درصد بهمدت  30ثانیه ،هیپوکلريدسديم بهمدت  15دقیقه و
سه بار شستشو ضدعفونی سطحی شدند .برای بهدست
آوردن گیاهچه از روش نجات جنین استفاده شد .بهدلیل
وجود بازدارندههای رشد در اندوسپرم ،دانههای سرخدار
بهشدت در جوانهزنی ضعیف هستند .بنابراين با استفاده از
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اسکالپل و پنس در يک پتریديش استريل رويان از دانه
جدا شد و بالفاصله در محیط  MSحاوی  100میلیگرم
اسیدآسکوربیک و  0/5درصد زغال فعال کشت شد .پس از
 4-5هفته گیاهچههای رشد کرده بهعنوان نمونه برای
استخراج  RNAاستفاده شدند.
استخراج RNA

از آنجايی که سرخدار جزء سوزنیبرگان و بسیار
پلی فنلیک است استخراج  RNAاز آن نسبت به گیاهان

علفی با مش کالت زيادی مواجه است و کیت های تجاری
مورد استفاده برای استخراج  RNAاز گیاهان در مورد
اين گیاه کارايی ندارن د .از اينرو با آزمون چندين روش و
پروتکل برای گیاهان مختلف ،از روش لیتیمکلرايد تغییر
يافته استفاده شد .اين روش بسیار آسان و قابل انجام در
ه ر آزمايشگاهی است و مقادير  RNAاستخراج شده با
آن از لحاظ کیفیت و کمیت در حد بااليی میباشد.
بافر های مورد استفاده در اين روش در جدول  1آمده
است.

جدول  -1بافرها و محلولهای استفاده شده در استخراج RNA

بافر

ترکيبات موجود

بافر ( Aاستخراج)

% DEPC0.1 ،mM Tris-HCl100 ،M NaCl2 ،mM EDTA25 ،% PVP3 ،% CTAB3

محلول ( Dشستشو)

% DEPC0.1 ،% SDS0.5

بافر ( Cرسوب)

% DEPC0.1 ،M LiCl10

محلول B

(V/V) Chloroform: Isoamyl alcohol24:1

بهمنظور حذف  RNaseهمه مواد ترکیبی با محلول 0/1
درصد  DEPCتهیه و بعد از آن دوبار اتوکالو شدند .همه
تیوبها و سرسمپلرهای مورد استفاده در آب حاوی 0/1
درصد  DEPCبهمدت  12ساعت در دمای  3۷درجه
سانتیگراد نگهداری شده و بعد از آن دوبار اتوکالو شدند.

برای استخراج  RNAابتدا بافت گیاه در نیتروژن مايع داخل
يک هاون بهصورت کامل و به اندازه بسیار ريز پودر شد.
سپس مقدار  300میلیگرم از بافت پودر شده به تیوب 2
میلیلیتری حاوی  1میلیلیتر بافر استخراج از قبل گرم شده
انتقال داده شد و بهمدت  10دقیقه در حمام آب گرم 65
درجه سانتیگراد نگهداری شد .هر دو دقیقه تیوب چند بار
سر و ته شد .مقدار  ۷00میکرولیتر کلروفرم -ايزوآمیلالکل
بهمحلول اضافه شد ،به آرامی بهمدت چند دقیقه سر و ته شد
و بعد در دمای  4درجه سانتیگراد بهمدت  10دقیقه در
 14000دور سانتريفیوژ شد .مايع رويی به تیوب سرد شده

روی يخ منتقل شد و دوباره طبق مراحل قبل با کلروفرم-
ايزوآمیلالکل سانتريفیوژ شد .پس از انتقال مايع رويی به
تیوب سرد ،يک چهارم حجم بافر  Cبه آن اضافه و بهمدت
 12ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شد.
 RNAکل با سانتريفیوژ کردن در  4درجه سانتیگراد بهمدت
 30دقیقه در  14000دور رسوب داده شد .مايع رويی حذف
و رسوب در  500میکرولیتر بافر  Dحل شد .در اين مرحله
پس از افزودن کلروفرم -ايزوآمیلالکل طبق مراحل قبل
سانتريفیوژ انجام شد و مايع رويی به تیوب سرد منتقل شد.
دو حجم ايزوپروپانول سرد اضافه و بهمدت  2ساعت در
دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .بهوسیله
سانتريفیوژ  14000دور در دقیقه در دمای  4درجه
سانتیگراد بهمدت  30دقیقه  RNAرسوب داده شد .رسوب
 RNAبعد از خشکشدن در  30میکرولیتر آب ديونیزه
تیمار شده با  0/1 DEPCدرصد حل شد.
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سنتز cDNA
سنتز  cDNAبا استفاده از کیت  Premixسنتز cDNA

شرکت  EURXکه توسط شرکت پیشگام بیوتکنولوژی تهیه
شده بود انجام شد .مراحل انجام کار طبق پروتکل شرکت
سازنده کیت انجام شد.
تکثير ژن و همسانهسازی
برای تهیه پرايمر از ژن  TcJAMYCبا شماره دسترسی
 FJ608574در پايگاه  NCBIاستفاده شد .از  cDNAسنتز
شده بهعنوان الگو در واکنش  PCRاستفاده شد .برنامه
دمايی  PCRبهصورت  30ثانیه در دمای  94درجه سانتی-
گراد 30 ،ثانیه در دمای  64درجه سانتیگراد 2 ،دقیقه در
دمای  ۷2درجه سانتیگراد بهتعداد  35چرخه تکرار شد و
در نهايت  10دقیقه در دمای  ۷2درجه برای گسترش نهايی
استفاده شد .قطعه تکثیر شده با کیت خالصساز Expin
 Comboشرکت  Genallاز کشور کره جنوبی طبق پروتکل
شرکت سازنده از ژل جداسازی و خالصسازی شد .قطعه
تکثیر شده بعد از خالصسازی از لحاظ کمیت و کیفیت
توسط اسپکتروفوتومتر بررسی و غلظتسنجی شد .واکنش
اتصال با نسبت  3به ( 1قطعه به وکتور) انجام شد و قطعه در
پالسمید  pTGهمسانهسازی شد .پالسمید تراريخته بهروش
شوک حرارتی به باکتریهای مستعدشده  E. coliسويه
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 DH5αانتقال داده شد .کلنیهای تراريخت در محیط
انتخابی حاوی آنتیبیوتیک آمپیسیلین انتخاب شدند.
پالسمید بهروش سمبروک و راسل ( )2001استخراج شد و
آزمايش کلنی  PCRو هضم آنزيمی انجام گرديد .همچنین
برای توالیيابی با آغازگرهای اختصاصی پالسمید به شرکت
پیشگام بیوتکنولوژی ارسال شد.
تجزيهوتحليلهای بيوانفورماتيکي
تجزيهوتحلیلهای بیوانفورماتیکی با هدف تعیین ماهیت
و خانواده پروتئین کد شده توسط اين ژن انجام شد .در
تجزيهوتحلیلهای بیوانفورماتیکی از دو نرمافزار
 MODELLERو  Pfamاستفاده شد .نرمافزار  Pfamدمین
های مختلف پروتئین را پیشبینی میکند و نرمافزار
 MODELLERبرای مدلسازی همولوژی ساختار سه
بعدی دمینها مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج
کشت گياه و نجات جنين سرخدار
رويان های جدا شده از دانه سرخدار در محیط کشت
قرار داده شدند .پس از  14روز گیاهچه های نوظهور از
رويان ها رشد کرده و قابل مشاهده شدند (شکل .)1

شکل  -1گياه کشت شده سرخدار بهروش نجات جنين :A .دانههای ضدعفوني شده سرخدار :B ،عکس ميکروسکوپي رويان استخراج شده از دانه
سرخدار و  :Cرويان رشد کرده پس از  4هفته در محيط کشت
استخراج  RNAو سنتز cDNA

 RNAاستخراج شده از گیاهچهها با استفاده از پروتکل

تغییر يافته نشاندهنده کیفیت و کمیت بسیار خوب آن برای
سنتز  cDNAبود .اصوال در هنگام استخراج  RNAمقداری
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آلودگی  DNAنیز وجود داشت که با تیمار توسط آنزيم
 DNaseبرطرف شد (شکل .)2

 .)3دمای بهینه برای تکثیر اين ژن  64درجه سانتیگراد
(شکل  )2بود.
همسانهسازی قطعه تکثير شده در پالسميد pTG19

شکل  RNA -2استخراج شده از گياهچههای سرخدار

شکل  -3تکثير ژن  TbJAMYCبهوسيله  PCRاز  cDNAکل.
شمارههای  1تا  4باند  2کيلوبازی ژن را نشان ميدهند که در دماهای

مختلف ذوب تکثير شدهاند :L .خطکش مولکولي  1کيلوباز.
تکثير ژن از  cDNAبهوسيله PCR

برای تکثیر ژن  TcJAMYCاز گیاه سرخدار از
آغازگرهای رفت و برگشت اين ژن استفاده شد و طبق
انتظار قطعهای در حدود  2کیلو جفت باز تکثیر شد (شکل

قطعه تکثیر شده به روش  TAکلونینگ در پالسمید
 PTGهمسانه شد .پس از استخراج پالسمید نوترکیب از
کلنی های تراريخته (شکل  ) A-4با استفاده از آغازگرهای
اختصاصی ژن اقدام به تکثیر قطعه شد .کلنی های مثبت از
نظر تکثیر قطعه با  PCRتوسط اندونوکلئاز  BamH1که
سايت ب رشی آن در دو انتهای قطعه همسانهسازی شده و
در داخل پالسمید قرار دارد هضم شدند و قطعه 2
کیلوبازی از پالسمید خارج شد (شکل  .)B-4بعد از
اطمینان از همسانه شدن اين ژن داخل پالسمید ،از کلنی-
های مثبت ،پالسمید استخراج و خالص سازی شد و برای
توالی يابی توسط شرکت پیشگام بیوتکنولوژی به شرکت
ماکر وژن کره فرستاده شد .نتیجه توالی يابی بیش از 99
درصد تشابه با ژن  TcJAMYCرا نشان داد .ژن
جداسازی شده از سرخدار ايرانی ()Taxus baccata
به صورت  TbJAMYCنامگذاری و توسط  BankItدر
پايگاه  NCBIبه شماره دسترسی  KY002060در بانک
ژنی ) (GenBankثبت شد.
تجزيهوتحليلهای بيوانفورماتيکي
تجزيهوتحليل بهوسيله نرمافزار MODELLER
ساختار دو دمین به وسیله تجزيه وتحلیل های ساختار
سوم دمین های مختلف عامل رونويسی  TcJAMYCبا
نرمافزار  MODELLERشناسايی شدند .يک دمین متصل
شونده به  DNAبه نام  HLHو دمین ديگر دمین متصل
شونده به  JAZدر عوامل رونويسی  MYCاست.
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شکل  -4همسانهسازی ژن  :A .TbJAMYCپالسميد نوترکيب  :B ،pTG-TbJAMYCپالسميد نوترکيب pTG-TbJAMYC

هضم شده توسط آنزيم  BamHIو قطعه خارج شده به اندازه  2کيلوباز از داخل آن.

شکل  -5ساختار دمين  :1 .HLHساختار دمين  HLHمدلسازی شده توسط  MODELLERو  :2مدل سه بعدی دمين HLH

که از پايگاه  PDBگرفته شده است.

1۷
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شکل  -6ساختار دمين متصل شونده به  JAZعوامل رونويسي  :1 .MYCساختار سه بعدی  bHLHمدلسازی شده با MODELLER

و  :2ساختار سه بعدی  bHLHکه از پايگاه  PDBگرفته شده است.
تجزيهوتحليل بهوسيله نرمافزار Pfam

شکل  -7موقعيت دمينهای متصل شونده به  DNAعامل رونويسي  TbJAMYCحاصل از نرمافزار  .Pfamجعبه قرمز رنگ در انتهای C

پروتئين نشاندهنده دمين  HLHو جعبه سبز رنگ در قسمت  Nپروتئين نشاندهنده  bHLH-MYCميباشد.

نرمافزار  Pfamدمین ها و خانواده های پروتئینی را
توسط الگوريتم مدل مخفی مارکوف ) (HMMپیش بینی
و خ انواده پروتئینی حاوی اين دمین ها را معرفی میکند.
طبق انتظار و با توجه به مدل سازی به وس یله نرم افزار
 MODELLERاين نزم افزار نیز دو دم ین را در اين
عامل رونويسی پیش بینی کرد (شکل  .) 8دمین اول
مربوط به دمین متصل شونده به  JAZدر خانواده عوامل
رونويسی  bHLH-MYCو  R2R3-MYBو دمین دوم،

دمین اتصال به  DNAدر بسیاری از عوامل رونويسی
می باشد (شکل .) 8
در شکل  9به عنوان نمونه جعبه همرديفی دمین HLH
با پیش فرض نرم افزار توسط مدل مخفی مارکوف آورده
شده است .قسمت  Matchاسید های آمینه همرديف و
يکسان بین دمین  HLHاين عامل رونويسی و توالی
استاندارد و توافقی دمین  HLHرا نشان میدهد.
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شکل  -8دمينهای پيشبيني شده برای عامل رونويسي  TcJAMYCبهوسيله برنامه Pfam

شکل  -9همرديفي دمين  HLHعامل رونويسي  TcJAMYCبا توالي استاندارد دمين  HLHدر برنامه  Pfamتوسط مدل مخفي مارکوف

بحث
سرخدار منبع بسیار مهم داروی ضد سرطان است.
تاکنون هیچ روشی برای سنتز آزمايشگاهی کامل اين دارو
توسط دانشمندان و محققان گزارش نشده است .البته پیش-
سازهای مهم ضدسرطان ديگری نیز در اين گیاه وجود دارند
اما مهمترين آنها تاکسول يا پاکلیتاکسل است .وجود داروی
با ارزشی بهنام تاکسول در اين گیاه تهديدی برای آن است،
زيرا بهدلیل قطع بیرويه درخت سرخدار برای بهدست
آوردن و استخراج تاکسول ،اين گیاه در حال انقراض می-
باشد .بنابراين بررسی مسیرهای بیوسنتزی تاکسول بهمنظور
دستکاری ژنتیکی سرخدار و ساير موجودات بهعنوان
کارخانههای بیولوژيکی برای تولید بیشتر اين ماده امری
ضروری است تا عالوه بر جلوگیری از تهديد بقای اين گونه،
نیاز بازار به اين دارو نیز برطرف شود .يکی از گزينههای
موجود برای مهندسی متابولیتها دستکاری عوامل رونويسی
کنترلکننده مسیر بیوسنتزی است .در اين رابطه TcJAMYC
از گیاه سرخدار گونه کاسپیداتا بهعنوان عامل رونويسی
تنظیمکننده بیش از  5ژن در مسیر بیوسنتزی تاکسول در اين
گونه معرفی شده است ( .(Nims et al., 2009مطالعات
زيادی تاکنون در مورد عوامل رونويسی  bHLHانجام شده
است .در سال  1989مور ،مککاو و بالتیمور بخشی را در

پروتئینهای متصلشونده به  DNAدر جانوران شناسايی
کردند که در تعداد مشخصی از اسیدهایآمینه مشترک بودند.
اين قسمت را دامنه يا دمین بازی مارپیچ -لوپ – مارپیچ يا
 bHLHنامیدند .پروتئینهای دارای اين دامنه دارای نقش-
های وسیعی در تنظیم تکثیر سلولی و مسیر تمايزيابی سلولی
هستند و شامل  c-Mycانسانی ،عامل تعیینکننده میوبالست
يعنی  MyoDو همچنین فاکتورهای رونويسی  Achaeteو
 Sciteدر مگس دروزوفیال که تعیینکننده مراحل اولیه رشد
نورونها میباشد .همچنین  Ludwigو همکاران ()1989
مولکول  Lcتنظیمکننده بیوسنتز آنتوسیانین در ذرت را
شناسايی کردند و نشان دادند که پروتئین پیشبینی شده
دارای دمین  bHLHاست ( .(Ludwig et al., 1989با
شناسايی پروتئین  Ino4از مخمر توسط  Berbenو همکاران
( )1990مشخص شد که پروتئینهای  bHLHتنظیمکننده-
هايی هستند که در همه موجودات يوکاريوتی وجود دارند و
دمین  bHLHاين پروتئینها يک قسمت حفاظت شده در
تنظیمکنندههای رونويسی میباشد .عالوه بر آن ،توالیيابی
ژنومی و برنامههای  ESTوجود تعداد فراوان پروتئینهای
 bHLHرا در گونههای يوکاريوتی ثابت کرده است
) .(Berben et al., 1990يک دمین  bHLHدارای 18
اسیدآمینه بازی هیدروفیلیک در قسمت انتهای  Nدمین می-

20

باشد که بهدنبال دو منطقه از اسیدهایآمینه هیدروفوبیک دو
ناحیه مارپیچ آلفا را تشکیل میدهد که اين دو ناحیه نیز
توسط يک لوپ از هم جدا شدهاند (.(Heim et al., 2003
مطالعات روی پروتئینهای  bHLHپستانداران نشان داده
است که ساختار حفاظت شده  HLHنیاز به دايمريزه شدن
بین دو پروتئین  bHLHدارد ).(Ellenberger et al., 1994
همچنین دمین  bHLHدر بین حیوانات و گیاهان حفاظت
شده است .ساختار دايمريک کمپلکس متصلشونده به
 DNAدر گیاهان فقط با يک توالی حفاظت شده از
اسیدهایآمینه تعیین میشود .برخی از پروتئینهای bHLH
گیاهی مطالعه شده با اتصال به  DNAبیان ژنها را تنظیم
میکنند .بهطورکلی عوامل رونويسی يوکاريوتی دارای
حداقل دو دمین جدا از هم شامل دمین متصلشونده به
 DNAو دمین فعالکننده يا بازدارنده میباشند .اين دو دمین
با همکاری هم باعث تنظیم بیان ژنها از قسمت پروموتر ژن
میشوند .دمینهای غیر از bHLHهای متصلشونده به
 DNAنیز شناسايی شدهاند که برای تنظیم بیان ژنها توسط
پروتئینهای  bHLHمهم میباشند .براساس تجزيهوتحلیل
ژنتیکی بیوسنتز آنتوسیانین در ذرت ،گروهی از ژنهای
 bHLHدر تولید رنگیزه بنفش آنتوسیانین نقش دارند
( .(Neuffer et al., 1997پروتئینهای  bHLHبا ساير
گروههای عوامل رونويسی در ذرت ازجمله پروتئینهای
 MYBبرهمکنش دارند و با هم باعث کنترل تولید رنگیزه در
يک بافت میشوند .در اين تحقیق ژن  TcJAMYCاز
گیاهچههای رشد کرده حاصل از نجات رويان گیاه سرخدار
گونه باکاتا جداسازی و بعد همسانهسازی و توالیيابی شد.
نتیجه توالیيابی بیش از  99درصد همولوژی را با ژن
 TcJAMYCنشان داد و بههمین دلیل در پايگاه NCBI
بهعنوان ژن جديد با نام  TbJAMYCثبت شد .براساس
تجزيهوتحلیلهای بیوانفورماتیکی انجام شده در اين تحقیق
مشخص شد که اين ژن متعلق به خانواده عوامل رونويسی
 MYCاست که دارای موتیف اتصال به  DNAبا نام bHLH
میباشد .براساس مطالعه  Nimsو همکاران ( )2009روی
گونه کاسپیداتا عامل رونويسی  TcJAMYCتنظیمکننده
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تعدادی از ژنهای مسیر بیوسنتزی تاکسول است .بنابراين
احتماال عامل رونويسی  TbJAMYCنیز میتواند نقطه مهمی
در مهندسی مسیر بیوسنتزی و افزايش میزان تولید تاکسول
در سرخدار ايرانی باشد.

نتیجه گیری
متأسفانه بهدلیل برخی مشکالت زندگی مدرنیته شیوع
سرطان در بین جوامع مختلف بهويژه کشور ما ايران رشد
بهسزايی در سالهای اخیر داشته است .درخت سرخدار
يکی از ذخائر ژنتیکی ايران است که بهدلیل داشتن داروی
گرانبهای ضد سرطان تاکسول در خطر انقراض جدی می-
باشد .بهدلیل اينکه هنوز موفقیتهای اساسی در سنتز کامل
يا نیمه سنتز اين ماده در آزمايشگاه انجام نشده است؛
بهطوریکه راهبرد مهندسی ژنتیک برای دستکاری مسیر
بیوسنتزی اين دارو ضروری بهنظر میرسد .بنابراين برای نیل
به اين هدف بايد تک تک آنزيمهای اين مسیر شناسايی و
بررسی آزمايشگاهی شوند .عالوه بر آنزيمهای دخیل در
مسیر بیوسنتزی ،فاکتورهای رونويسی کنترلکننده مسیر نیز
از اهمیت فوقالعادهای برخوردار میباشد .در اين مطالعه ژن
فاکتور رونويسی  TbJAMYCاز گیاه سرخدار ايرانی
جداسازی و توالیيابی شد که نشاندهنده ارتولوگ بودن با
فاکتور رونويسی  TcJAMYCدر گیاه سرخدار گونه
کاسپیداتا میباشد که در مطالعات اخیر نشان داده شد که در
کنترل مسیر بیوسنتزی تاکسول دخیل است .از اينرو پیشنهاد
میشود تأثیر اين فاکتور رونويسی در تولید تاکسول در
ريشههای موئین اين گیاه بررسی شود.
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Abstract
An anti-cancer drug called Taxol, or paclitaxel is one of the secondary metabolites of yew
tree (Taxus bacatta). Taxol is one of the most important and most useful anticancer drugs in the
treatment of lung cancer. Taxol prevents the depolymerization of microtubules and inhibits cell
division in tumor tissues. JAMYC is a transcription factor from MYC family with a DNAbinding motif called bHLH. The gene involved in Taxol biosynthesis has been identified in
other yew species. The aim of this study was isolation and cloning of TbJAMYC gene and
bioinformatics analysis of its structure. Initially to obtain yew seedling, embryos were removed
from seeds of the species and cultured on MS medium containing activated charcoal and
ascorbic acid. Total RNA was extracted from the seedlings and cDNA was synthesized from
extracted RNA. The gene of TbJAMYC was amplified by PCR from cDNA. Amplified fragment
cloned in pTG 19 vector using TA cloning method and sequenced. Bioinformatics analysis was
carried out by MODELLER and Pfam softwares. The cloning was confirmed by endonuclease
digestion and sequencing. TbJAMYC bioinformatics analysis was carried out by Pfam and
MODELLER softwares that revealed three-dimensional structure of the DNA binding domain.
These analyzes showed that TbJAMYC protein is a member of MYC transcription factors
family that binds to DNA and regulates gene expression by bHLH domain. TbJAMYC
transcription factor involved in the biosynthesis of valuable anticancer Taxol drug. Hence Taxol
biosynthesis pathway manipulation via genetic engineering can be a new way to increase
production of the metabolite in yew plant.
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