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چکیده

ميرناها (microRNAها) ،دستهای از مولکولهای تنظيمکننده کوچك و غير کدکننده هستند که بيان ژن را از طریق تخریب رونویسي

یا سرکوب ترجمه تنظيم ميکنند .ميرناها ،در تنظيم گستره وسيعي از فرایندهای متابوليکي و فيزیولوژیکي در گياهان مشارکت دارند.
خانواده نعناع بهویژه مرزه خوزستاني ،گياهان شناخته شدهای از نظر طعم ،عطر و خواص دارویي هستند .تاکنون هيچگونه گزارشي از
شناسایي ميرنا برای گياه دارویي مرزه خوزستاني ( )Satureja khuzistanica Jamzadثبت نشده است .ازاینرو ،در این مطالعه برای
پيشبيني ميرنا و ژنهای هدفشان در مرزه خوزستاني ،از رویکرد محاسباتي مبتني بر جستجوی همساني استفاده شد .یونيژنهای
غيرکدکننده بهعنوان تواليهای کاندید پيشساز ميرنا در نظر گرفته شدند .در نهایت پس از ارزیابي پارامترهای عمومي درصد باز ،GC
حداقل انرژی آزاد تاخوردگي ( ،)MFEشاخص حداقل انرژی آزاد تاخوردگي ( )MFEIو ساختار ثانویه  18ميرنا شناسایي شد که از
بين آنها با اعمال معيارهای شناسایي اختصاصي گياهان و پاالیش ميرناهای پيشبيني شده از چند رونوشت ،در نهایت  51ميرنا
شناسایي شد .سپس  931رونوشت هدف با استفاده از وبسایت  psRNATargetبرای آنها پيشبيني و با استفاده از ابزار

BLASTx

نرمافزار ) NCBI Blast+ (v2.6.0تفسير کارکردی شد .بررسي ژنهای هدف نشان داد که ژنهای پاسخدهنده اکسين ،ژنهای

GRAS

() ،)(Gibberlic-acid insensitive (GAI), Rspressor of GAI (RGA) and Scarerow (SCRژن  )Argonaute 2 ( AGO2و ژن-

های خانواده  )Laccase( LACاز اهداف عمده ميرناهای شناسایي شده در مرزه خوزستاني هستند .تجزیهوتحليل غنيسازی مسير در
ژنهای هدف نشان داد که مسير بيوسنتز متابوليتهای ثانویه بهطور معنيداری جزء اهداف ميرناهای شناسایي شده هستند .این
مطالعه ،اولين گزارش از شناسایي ميرنا در مرزه خوزستاني بوده که نقش آنها را در تنظيم ژنهای هدف توصيف ميکند.
واژههای کليدی :ژن های هدف  ،مرزه خوزستاني ،ميرنا.

مقدمه
مرزه خوزستاني ( )Satureja khuzistanica Jamzadاز
گونههای انحصاری جنس مرزه در استانهای لرستان و

خوزستان در کشور ایران ( )Mirjani et al., 2018و متعلق
به خانواده نعناعيان است ( .)Jamzad, 1994مهمترین
ترکيبات اسانس مرزه خوزستاني و رشينگری (Jamzad

نشریه علمی تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد  ،22شماره 2

 )Satureja rechingeriشامل کارواکرول (باالی 91
درصد) ،پاراسيمين ،آلفا ترپينن ،ليمونن-8-5 ،سينئول،
یوگنول و ميرسن ميباشد .مرزه بهعلت مقدار کارواکرول باال
در اسانس و اسيدهای فنولي آزاد ،بهویژه رزماریك اسيد در
عصاره برای اهداف تجاری بسيار مورد توجه قرار گرفته
است ( .)Sefidkon et al., 2004کارواکرول موجود در
اسانس مرزه دارای خواص ضد باکتریایي ،ضد قارچي و
ضد انگلي است ).(Shariat et al., 2017
با توجه به اینکه توليد متابوليتهای ثانویه از طریق
شبکه پيچيدهای از ژنها کنترل ميشوند ،استفاده از روش-
های اصالحي سنتي برای افزایش یا کاهش این متابوليتها
به تنهایي انتخاب مناسبي نخواهد بود ( Goossens et al.,
 .)2003با توجه به اهميت بينظير این مواد شيميایي ،درک
تنظيم مسير بيوسنتز آنها بسيار مهم است ( Dudareva et al.,
 .)2006البته ،مطالعات گذشته در شناسایي و توصيف
خصوصيات ژنها و آنزیمهای درگير در بيوسنتز
ترپنوئيدهای فرار پيشرفت چشمگيری داشته است ( Gupta
 .)et al., 2017با وجود دانش موجود از نقش تنظيمي
ميرناها ،دخالت آنها در تنظيم بيوسنتز متابوليتهای ثانویه
گياهي هنوز بهخوبي درک نشده است .تجزیهوتحليل
ترانسکریپتوم ميتواند در شناسایي ژنها ،مسيرهای
متابوليکي و شبکههای تنظيمي آنها مفيد باشد .تواليیابي با
کارایي باال یکي از جدیدترین روشهای ژنوميکس است که
شناسایي ژنها و همچنين بازسازی شبکههای ژني را ممکن
کرده است (.)Hao et al., 2012
ميرناها تواليهای تنظيمي و غير کدکننده هستند که
توانایي تنظيم بيان ژن را در سطح پس از رونویسي دارند
( .)Li et al., 2010ميرناها در نمو گياهي ،انتقال سيگنال و
پاسخ به تنشهای محيطي موثرند (.)Zhang et al., 2006b
سازوکار عمل ميرناها از طریق جفتشدگي با نواحي مکمل
خود در توالي هدف است ( Castel and Martienssen,
 .)2013تاکنون تعداد زیادی ميرنا و ژنهای هدفشان در
گونههای مختلف گياهي مانند آرابيدوبسيس ،تنباکو ،پنبه و
غيره شناسایي و کارایي استفاده از روشهای بيوانفورماتيکي
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برای شناسایي آنها بررسي شده است ( Wang et al.,

 .)2012در مطالعهای مشابه که با هدف شناسایي ميرناهای
محافظت شده در گياه برگ شيرین ()Stevia rebaudiana
انجام شده است ،کارایي باالی استفاده از دادههای RNA-
 Seqبرای شناسایي ميرناهای محافظتشده بررسي شده
است ( .)Mehta et al., 2016در تحقيقي دیگر با استفاده از
دادههای  ،RNA-Seqپنج ميرنا متعلق به پنج خانواده
حفاظتشده در گياه عدس (ssp. culinaris Medikus
 )Lens Culinarisشناسایي شد ).(Sohrabi et al., 2019
شناسایي miRNAها و ژنهای هدف مرتبط با آنها در گياه
شبدر قرمز ( )Trifolium pratenseانجام شده است
( .)Naghavi and Karimi, 2018در گياه عدس مسير
بيوسنتز متابوليتهای ثانویه جزء اهداف ميرناها هستند .در
مطالعهای دیگر ،یازده ميرنا در گياه دارویي نعناع (spp
 )Menthaشناسایي و  531ژن هدف برای آنها مشخص شد
که در فرایندهای گوناگون توليدمثل ،سيگنالدهي و
متابوليك تکاملي دخيل هستند ( .)Singh et al., 2016در
گياه نعناع کوهي ( )Mentha x piperitنشان داده شد که
 miR5021از طریق مسير موالونات در بيوسنتز ترپنوئيدها
دخالت ميکند .از سویي ،آنزیمهای باالدستي در مسيرهای
بيوسنتز ترپنوئيدها ،ازجمله -5دئوکسي-دی-زایلولوز -1
فسفات سنتاز )-3 ،(DXSهيدروکسي-3-متيل گلوتاریل
کوآنزیم  Aردوکتاز ( ،)HMGRایزوپنتنيل دی فسفات سنتاز
( )IDSو ایزوپنتيل دی فسفات ایزومراز ( )IDIتوسط
 miR5021 ،miR7539و  miR1134مورد هدف قرار مي-
گيرند (.)Fan et al.,2015
با توجه به اینکه ميرناها از نظر تکاملي حفاظتشده
هستند ،در سالهای اخير روشهای تشخيص و
تجزیهوتحليل ميرناها به سرعت توسعه یافته است .چهار
روش برای شناسایي ميرنا وجود دارد )5( :غربالگری
ژنتيکي )2( ،شبيهسازی مستقيم پس از جداسازی RNA
های کوچك )3( ،راهبرد محاسباتي و ( )0تجزیهوتحليل
تواليهای  .)Li et al., 2010( ESTدر این بين ،راهبرد
محاسباتي سریعتر و بسيار کم هزینهتر از سایر روشها بوده
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و از ویژگي محافظتشدگي باالی ميرناها برای شناسایي
آنها استفاده ميکند.
با توجه به در دسترس نبودن ژنوم گياه مرزه و نبود
هيچگونه اطالعاتي در مورد ميرناهای این گياه ،این مطالعه
اولين چشمانداز از شناسایي ميرناهای محافظتشده از طریق
دادههای ترنسکریپتومي گياه مرزه خوزستاني ميباشد و مي-
تواند برای تحقيقات آینده روی این گياه ارزشمند مفيد باشد.

مواد و روشها
مواد گیاهی
گياهچههای مرزه خوزستاني از شرکت توليد گياهان
دارویي و کشت و صنعت خرمان ،شهر خرمآباد ،استان
لرستان (ایران) تهيه شدند .تمامي مراحل کشت ،نگهداری و
پرورش گياهان در شرایط تحت کنترل گلخانه با دمای
 21°Cو شرایط نوری  51ساعت نور و  8ساعت تاریکي
انجام شد .برگها در مرحله گلدهي جمعآوری شدند .همه
نمونهها در نيتروژن مایع منجمد و تا زمان استفاده در دمای
منفي  -81°Cنگهداری شدند.
استخراج  ،RNAآماده سازی کتابخانه  RNA-Seqو
توالییابی ایلومینا
استخراج  RNAکل با استفاده از ترایزول )(Invitrogen
انجام شد .مقدار اندکي بافت تازه برگ گياهي (511
ميليگرم) در هاون چيني توسط ازت مایع کامالً پودر شد.
سپس به ميکروتيوب با حجم  2mlانتقال داده و 5111
ميليليتر بافر ترایزول به نمونه اضافه شد و بهمدت ده دقيقه
ورتکس گردید .فاز رویي به تيوب  2ميليليتری انتقال داده
شد و هم حجم محلول کلروفورم اضافه و بهمدت  21دقيقه
با دور  53111 rpmدر دمای منفي  0درجه سانتيگراد
سانتریفوژ شد .سپس فاز رویي به تيوب جدید منتقل و
نصف حجم محلول به آن ایزوپروپانول اضافه گردید و در
فریزر منفي  81درجه سانتيگراد قرار داده شد .پس از مدت
 51دقيقه ،ميکروتيوب از فریزر خارج و با دور rpm
 53111به مدت  51دقيقه در دمای منفي  0درجه
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سانتيگراد سانتریفوژ شد .فاز رویي دور ریخته شد و برای
شستشو  511lµاتانول  11درصد روی پلت اضافه و با دور
 1111 rpmبه مدت  2دقيقه در دمای منفي  0درجه
سانتيگراد سانتریفوژ گردید .ميکروتيوب حاوی پلت شفاف
رنگ در زیر هود خشك گردید و  RNAرسوب شده در
 31ميکروليتر آب دپس حل شد.
غلظت  RNAاستخراج شده با استفاده از دستگاه
نانودرآپ تعيين شد .خلوص نمونههای  RNAاستخراج
شده ،با بررسي نسبتهای  ODارزیابي شد .ویژگي
 )RIN( RNA Integrity Numberیك شاخص اندازهگيری
دقيق از کيفيت  RNAاست .ازاینرو ،ميزان  RINنمونههای
 RNAبا استفاده از  Agilent Bioanalzyerتعيين شد.
کيفيت  RNAاستخراجي توسط الکتروفورز در ژل آگارز
یك درصد تعيين گردید .سه کتابخانه  cDNAبرای هر نمونه
با استفاده از کيت TruSeq™ RNA Sample Preparation
 Illuminaبر اساس دستورالعمل شرکت سازنده آمادهسازی
و با استفاده از پلتفرم  Illumina HiSeq 2111به صورت
طول خوانش  511جفت باز و دو طرفه ()end-Paired
تواليیابي شد.
پردازش دادههای  RNA-Seqو سرهمبندی به روش نوپدید
خوانشهای خام با استفاده از نرمافزار  FastQCکنترل
کيفيت شدند .پيرایش با استفاده از نرمافزار Trimmomatic-
 0.36انجام شد .سرهمبندی به روش نوپدید بر روی توالي-
های دارای کيفيت باال (پس از حذف کانتينگهای اضافي)
با استفاده از نرمافزار Trinityبا تعيين  k-merمساوی 21
انجام شد (.)Haas et al., 2013
شناسایی میرناهای محافظت شده
پس از سرهمبندی نوپدید ،از رونوشتهای حاصل برای
شناسایي ميرناهای محافظت شده استفاده شد .با توجه به
اینکه برخي از خانوادههای ميرناهای بالغ در طي تکامل
بسيار حفاظت شده هستند ،همساني تواليهای مورد نظر با
ميرناهای بالغ گياهي موجود در پایگاه داده  miRBaseاز
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طریق  BLASTnانجام شـد (.)http://www.mirbase.org
تواليهای حاصل در برابر پایگاه داده پروتئيني غيرتکراری
با استفاده از ابزار  BLASTxبا  E-valueکوچكتر یا
مساوی  1/115مورد همردیفي قرار گرفته و تواليهای
دارای نتيجه با این پایگاه حذف شدند .تواليهای نهایي با
استفاده از وبسرور  miRkwoodکه بهطور خاص برای
ميرناهای گياهي طراحي شده است ،جستجو شد ( Guigon
 .)et al., 2019پيشبيني ژنهای  tRNAبا tRNAscan-SE
و پيشبيني ژنهای  rRNAبا  RNAmmerانجام شد.
تواليهای دارای نتيجه tRNAها و  rRNAاز دادههای
ورودی حذف شدند.
پیشبینی ساختار دوم میرناها
ساختار پيشساز ميرناها از طریق سرور  miRkwoodبا
پارامترهای پيشفرض بررسي شد .ساختارهای ثانویه پيش-
ساز ميرناها از طریق  RNALfoldبرآورد شد .پيشساز
ميرناهای کاندید از نظر معيارهای
 )5تاخوردگي مناسب در ساختار ساقه-حلقه
 )2حضور توالي ميرنا بر روی یکي از دو بازوی ساختار
ساقه-حلقه
5
 )3عدم شکستگي و یا برآمدگي دوبلکس ميرنا-ميرنا*
 )0عدم جفتشدگي بيش از  1و بيش از  1جفتشدگي
 U:Gبين دوبلکس ميرنا-ميرنا*
غربال شدند تا تشخيص پيشسازهای ميرناها از
 pseudo-hairpinsبا دقت انجام شود .برای تعيين صحت
ساختار پيشساز ميرناهای احتمالي از پارامترهای درصد
بازهای  ،AU/GCحداقل انرژی آزاد تاخوردگي ()MFE

بيشتر از  81کيلوکالری بر مول (،)Mehta et al., 2016
حداقل انرژی آزاد تاخوردگي تصحيح شده ( )AMFEو
شاخص حداقل انرژی آزاد تاخوردگي ( )MFEIباالتر از
انواع دیگر RNAها استفاده شد .ثبات دوبلکس ميرنا-ميرنا*
توسط  miRdupارزیابي شد .ميرناهای کاندید برای
شناسایي ميرناهای واقعي ،بوسيله وبسرور miRNA-dis
بررسي گردید.
پیشبینی ژنهای هدف میرنا
برای پيشبيني ژنهای هدف ميرناها با استفاده از وب-
سایت  ،psRNATargetتوالي ميرناهای شناسایي شده عليه
رونوشتهای گياه  Arabidopsis thalianaمورد
تجزیهوتحليل قرار گرفت (.)Dai and Zhao, 2011
پارامترهای پيشفرض نسخه  2151این وبسایت (به
استثنای  gapبا در نظر گرفتن بدون هيچ فاصله) برای
شناسایي ژنهای هدف استفاده شد.
Functional

مستندسازی و تفسیر کارکردی (
 )annotationژنهای هدف میرنا
برای مستندسازی و تفسير کارکردی ژنهای هدف
ميرناها از ابزار  BLASTxنرمافزار )Blast+ (v2.6.0
 NCBIاستفاده شد .از غنيسازی کارکردی مجموعههای
ژني هدف ميرنا برای شناسایي طبقات عملکردی استفاده
شد .غنيسازی مجموعههای ژني و هستيشناسي ( Gene
 Ontologyیا  )GOتوسط وبسرور  g:Profilerانجام
گردید (.)Reimand et al., 2016

نتایج

 -5در دومين مرحله از پردازش  ،RNAحلقه انتهایي بریده شده و توالي دو
رشته¬ای ( )miRNA/miRNA*duplexبا متوسط طول  58الي 20
نوکلئوتيد ایجاد مي گردد .این توالي دو رشته ای به طور کلي یك مولکول
دوبلکس است که از یك رشته  passengerو یك رشته ( matureکه به
عنوان رشته راهنما نيز ناميده مي شود) تشکيل شده و معموالً به صورت
* miRNA:miRNAنشان داده مي شود .در این ترکيب رشته  passengerبه
صورت * miRNAنام گذاری ميشود.
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بررسی کیفیت  RNAمرزه خوزستانی
محاسبه ميزان  RINیك روش پيشرفته برای ارزیابي
یکپارچگي و غلظت  RNAاست .نتایج حاصل از بررسي
کيفيت  RNAمرزه خوزستاني با استفاده از Bioanalzyer
 Agilentنشان داد که نمونه استخراجي از عدد  RINمساوی
 8ميباشد.
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سرهمبندی نوپدید و شناسایی میرنا
پس از پاالیش و حذف قرائتهای با کيفيت پایين،
در مجموع سه تکرار 521158291 ،خوانش کوتاه با
کيفيت باال حاصل شد که برای انجام سرهمبندی استفاده
شد .از سرهم بندی خوانش های کوتاه با طول  511جفت
باز 511510 ،رونوشت حاصل شد .ميزان  N50در
کانتيگ های ایجاد شده برای مرزه خوزستاني5812 bp ،
بود.
نتایج حاصل از جستجوی همساني نشان داد که 135
یوني ژن با ميرناهای گياهي مطابقت داشتن د .پس از انجام
 ، BLASTxبا شناسایي و حذف توالي های کدکننده
پروتئيني 205 ،توالي غير کدکننده پروتئيني متمایز باقي
ماندند .با توجه به اینکه انتخاب ميرناهای حفاظتشده
تنها با معيار همساني نتایج مثبت کاذب را افزایش مي-
دهد ،بنابراین بررسي ساختار ثانویه بهعنوان معيار
تکميل کننده شناسایي ميرناهای حفاظت شده بالقوه مورد
استفاده قرار گرفت .ازاینرو ،توالي های دارای این
ميرناهای بالغ برای تعيين ساختار ثانویه به سرور
 miRkwoodانتقال داده شدند .وبسرور ،miRkwood
توالي ورودی را برای شناسایي ساختارهای ثانویه پيش-
ساز ميرنا با  RNALfoldهمردیف ميکند .در این مرحله
تنها  529توالي حائز شرایط الزم بود و بقيه تواليها
حذف شدند.
برای کاهش نتایج مثبت کاذب و افزایش دقت ،تنها
ميرنا با  MFEIکمتر از منفي  1/1حائز شرایط الزم بود
( )Bonnet et al., 2004و از بقيه توالي ها در مراحل بعد
چشمپوشي شد .در این مرحله تنها  85توالي حائز شرایط
الزم بود و بقيه توالي ها حذف شدند .مکان ميرنا بالغ
(حاصل هم ردیفي با پایگاه  )miRBaseدر تواليهای
باقيمانده توسط  miRdupبررسي و ثبات دوبلکس
ميرنا-ميرنا* در  18توالي تأیيد شد.
با توجه به اینکه برخي از خانوادههای ميرنا اعضای
زیادی (بيش از یك رونوشت مشابه پيشبيني شده)

شناسایي ریز RNAها و ژنهای ...

داشتند ،برای افزایش دقت ،از  18توالي مورد تأیيد ،تنها
ميرناهای پيش بيني شده از یك رونوشت ( 35توالي) در
نظر گرفته شدند و بقيه پاالیش شدند (جدول  .)5با در
نظر گرفتن معيارهای اختصاصي گياه 51 ،توالي بهعنوان
تواليهای پيشساز ميرنای نهایي در نظر گرفته شدند
(جدول  .)5نتایج ارزیابي توالي های کاندید توسط
وبسرور  miRNA-disنشان داد که کليه تواليهای
کاندید ،پيشسازهای ميرناهای واقعي (Pre-miRNA
 )Realهستند .پيشسازهای ميرنا های مرزه خوزستاني
شناسایي شده در این مطالعه ،دامنه طولي بين  11تا 230
نوکلئوتيد را نشان دادند (جدول  MFEI .)5محاسبه شده
در این مطالعه در دامنه  1-/82تا ( -5/18کيلوکالری بر
مول) با ميانگين مقدار  -5/59بود (جدول  .)5پيشساز
ميرناها در ساختار ثانویه دارای ساختار سنجاق سری
هستند .محتوای  AUنيز در پيشساز ميرناها در مقایسه
با محتوای  GCباالتر بود.
پیشبینی ژن هدف و چگونگی مهار آنها
ميرناها با اتصال به  mRNAبيان ژنها را تنظيم مـي-
کنند .ميرناها ميتوانند چندین ژن را هـدف قـرار دهنـد.
بررسي ژنهای هدف ده ميرنای شناسایي شده با اسـتفاده
از وبسایت  psRNATargetنشان داد که در مجموع 931
ژن توسط این ميرناهای بالقوه ،تنظيم ميشوند که متعلـق
به چندین خانواده ژني با عملکردهـای زیسـتي متفـاوت
هستند .نتایج نشان داد کـه تعـداد ژن هـای هـدف بـرای
تواليهای ،miR5049a ،miR1128 ،miR403 ،miR391
،miR397b ،miR171a ،miR169c ،miR167b
 miR167dو  miR166fبه ترتيـب ،551 ،91 ،80 ،510
 19 ،531 ،18 ،91 ،11و  11ژن بــود (شــکل  .)5نتــایج
پــيش بينــي نشــان داد کــه  121ژن بــا تخریــب شــدن
( )Cleavageو  210ژن با عدم ترجمه تنظيم ميشوند.
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 ویژگی میرناهای شناسایی شده در مرزه خوزستانی-1 جدول

Table1. Characteristics of miRNAs identified in S. khuzistanica
نام ميرنای بالغ

نام یونيژن

Mature miRNA

Unigene

درصد

طول پيشساز

طول ميرنا

GC

)ميرنا (جفت باز

)(جفت باز

Pre-miRNA

miRNA

GC

MFE
MFEI

name

name

Percent

(kcal/mol)

miR391

Dn27508

40.91

-51.5

AMFE

E ارزش

توالي ميرنای
شناسایي شده
miRNA sequence

E value
length(bp)

length(bp)

88

19

identified
5′ACGCAGGAGA

-1.43

-58.52

0.001
GAUGAUGCC3′
5′UUAGAUUCACG

miR403

Dn44525

37.74

-65.7

-1.09

-41.32

159

22

5.39E-06
CACAAACUCGU3′
5′UACUACUCCCU

miR1128

Dn15524

40.18

-80.1

-1.78

-71.52

112

19

2.89E-04
CCGUCCCA3
5′UCCUAAAUACU

miR5049

Dn63908

44.74

-49.6

-1.46

-65.26

76

21

2.71E-05
UGUUGUUGGG3′
5′UGAAGCUGCCA

miR167b

Dn50227

47.32

-43.4

-0.82

-38.75

112

22

8.90E-06
GCAUGAUCUA3′
5′UAGCCAAGGAU

miR169

Dn17216

36.75

-70.92

-1.00

-36.67

234

21

2.80E-05
GACUUGCCUA3′
5′UGAUUGAGCCG

miR171

Dn30225

45.92

-55.2

-1.23

-56.33

98

21

1.48E-04
UGCCAAUAUC3′
5′UCAUUGAGUGC

miR397

Dn29624

42.98

-48.0

-0.98

-42.11

114

21

0.000063
AGCGUUGAUG3′
5′UGAAGCUGCCA

miR167d

Dn35116

50.94

-52.9

-0.98

-49.91

106

22

6.74E-06
GCAUGAUCUUA3′
5′UCGGACCAGG

miR166

Dn14771

56.00

-49.2

-1.17

-65.60

75

22

7.27E-06
CUUCAUUCCCCU′

 شاخص حداقل انرژی آزاد تاخوردگي:MFEI  حداقل انرژی آزاد تاخوردگي تصحيحشده؛:AMFE  حداقل انرژی آزاد تاخوردگي؛:MFE
MFE: Minimum free energy; AMFE: Minimum Folding free Energy; MFEI: Minimum fold energy index
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120

0

نام ميرنا
miRNA mname
شکل  -1میرناها و تعداد ژن هدف پیشبینی شده برای آنها توسط psRNATarget

Figure1. miRNAs and the number of target genes predicted for them by psRNATarget

تفسیر کارکردی و تجزیهوتحلیل مسیر در ژنهای هدف میرنا
تجزیهوتحليل غنيسازی مجموعه ژنهای هدف در دسته
عملکرد مولکولي در شکل  ،2فرایند زیستي در شکل  3و
اجزای سلولي در شکل  0نشان داده شده است.
تجزیهوتحليل غنيسازی مجموعه ژنهای هدف نشان داد که
در دسته عملکرد مولکولي ( ،)Molecular Functionگروه

"اتصال" و "فعاليت فروکافتي" بيشترین فراواني را به خود
اختصاص دادند .در دسته فرایند زیستي ( Biological
 )Processesبهترتيب گروه "فرایند سلولي" و "فرایند
متابوليکي" نسبت به سایر گروهها بيشترین اهداف ميرناهای
شناسایي شده را به خود اختصاص دادند.

nucleic acid binding
protein binding

transferase activity
metal ion binding
cation binding

Ontology terms

oxidoreductase activity

ترم های هستي شناسي

ion binding

catalytic activity
binding
12

10

8

6

4

2

0

منفي لگاریتم  51مقدار p
Negative_log10_of_adjusted_p_value

شکل  -2تجزیهوتحلیل غنیسازی مجموعه ژنهای هدف در دسته عملکرد مولکولی  11میرنای شناسایی شده

Figure 2. Target genes set enrichment analysis in the molcular function category of 10 identified miRNAs

182

2  شماره،22 نشریه علمی تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد

cellular catabolic process
organonitrogen compound biosynthetic process
regulation of nitrogen compound metabolic process
regulation of primary metabolic process
phosphorus metabolic process
phosphate-containing compound metabolic process
cell cycle process

regulation of biological quality

Ontology terms

ترم های هستي شناسي

regulation of macromolecule metabolic process

obsolete oxidation-reduction process
RNA metabolic process
protein modification process

cellular nitrogen compound biosynthetic process
gene expression
nucleic acid metabolic process
regulation of cellular process
cellular protein metabolic process
organic cyclic compound metabolic process
cellular aromatic compound metabolic process
organonitrogen compound metabolic process
biological regulation
cellular nitrogen compound metabolic process
macromolecule metabolic process
primary metabolic process
cellular metabolic process
cellular process
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

P  مقدار51 منفي لگاریتم

50.00

60.00

Negative_log10_of_adjusted_p_value

 میرنای شناسایی شده11  تجزیهوتحلیل غنیسازی مجموعه ژنهای هدف در دسته فرایند زیستی-3 شکل

Figure 3. Target genes set enrichment analysis in the biological process category of 10 identified miRNAs
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chloroplast stroma
plastid stroma

nucleus
cytoplasm

Ontology terms

integral component of membrane

ترم های هستي شناسي

endomembrane system

intracellular membrane-bounded organelle
membrane-bounded organelle
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منفي لگاریتم  51مقدار p
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شکل  -4تجزیه وتحلیل غنیسازی مجموعه ژنهای هدف در دسته ترکیبات سلولی  11میرنای شناسایی شده

Figure 4. Target genes set enrichment analysis in the cellular compounds category of 10 identified miRNAs

با توجه به نتایج هستيشناسي ژنهای هدف،
ميرناهای شناسایي شده در اغلب فرایندهای زیستي و
متابوليکي مانند تمایز ،رشد و نمو ،انتقال از مرحله
رویشي به زایشي ،انتقال پيام و پاسخ به تنشهای زیستي
و غيرزیستي نقش مهمي ایفا ميکنند .در بين ژنهای
هدف ،عوامل رونویسي بيشترین تعداد فراواني را به خود
اختصاص دادند .خانواده فاکتور رونویسي Auxin ( ARF
 )Response Factorبه عنوان یکي از این اهداف محسوب
ميگردد .ژنهای پاسخ دهنده اکسين مانند  ARF6و
 ARF8بهعنوان ژنهای اهداف  miR167aو ژنهای
فاکتور رونویسي  GRASبهعنوان ژن هدف  miR171bو
ژنهای  ARF16و  ARF17بهعنوان هدف miR391
شناسایي شدند .ميرناهای دیگر ،MiR403 ،ژن  AGO2و
 miR397ژنهای  LAC4 ،LAC2و  LAC17را هدف
قرار داده و بيان آنها را کنترل ميکنند .بر اساس نتایج
تجزیهوتحليل غنيسازی مسير ،تعداد  31مسير با ژنهای

اهداف ميرناهای شناسایي شده مرتبط بودند (شکل .)1در
این بين به ترتيب مسيرهای متابوليکي و بيوسنتز متابوليت-
های ثانویه بيشترین مسيرهای مورد هدف ميرناهای
شناسایي شده را به خود اختصاص دادند .تجزیهوتحليل
غني سازی مسير در مجموعههای ژني هدف نشان داد که
مسير بيوسنتز متابوليت های ثانویه بهطور معنيداری جزء
اهداف ميرناهای شناسایي شده هستند؛ در مجموع 50
مسير بيوسنتز متابوليت های ثانویه با تجزیهوتحليل غني-
سازی مجموعه ژن های هدف مشخص شدند .در این بين،
بيشتر ژنهای هدف  miRNAدر مسير متابوليتي ،بيوسنتز
ایزوکينولين آلکالوئيد و مسير بيوسنتز ترپنوئيد دخيل
بودند .ازاینرو ،محتمل است که تنظيم ژن های درگير در
بيوسنتز اسانس توسط ميرناهای شناسایي شده اداره شود.
بنابراین توليد ترکيباتي که از متابوليت های ثانویه
استخراج مي شوند ممکن است به کمك ميرناها قابل
مدیریت باشد.
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 میرنای شناسایی شده11  غنیسازی مسیر با ژنهای هدف-1 شکل
Figure 5. Pathway Enrichment of the target genes of 10 identified miRNA

 کمتر از منفيMFEI  تنها پيشساز ميرناهای با،افزایش دقت
 حائز شرایط الزم بود و از بقيه تواليها در مراحل بعد1/1
91  مطالعات پيشين نشان ميدهد که بيش از.چشمپوشي شد
 کمتر ازMFEI درصد از پيشسازهای ميرنای گياهي دارای
 در حالي که تواليهای شبه سنجاق سری، هستند1/1 منفي
 بزرگتری را نشان ميدهندMFEI ) مقادیرPseudo-hairpins(

بحث
( موجودViridiplantae) هر توالي با ميرناهای بالغ گياهي
 با توجه به اینکه اغلب ميرناهای. مقایسه شدmiRBase در
 شناسایي ميرناها از.گياهي به صورت حفاظتشده هستند
طریق همساني ميتواند بسيار کمك کننده باشد
 برای کاهش نتایج مثبت کاذب و.)Zhang et al., 2006a(
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( .)Bonnet et al., 2004بررسي ساختار ثانویه نشان داد که
ميرناهای شناسایي شده با هشت معيار اجباری شناسایي ميرنا
در گياهان ( )Axtell et al., 2011مطابقت دارد .توزیع طول
پيشساز ميرناهای این مطالعه ،با توزیع طول پيشسازهای
ميرناهای گياهان ( )Patanun et al., 2013که در مطالعات
پيشين گزارش شده مطابقت دارد .ميرناهای پيشساز نسبت به
سایر RNAهای غيررمزگذار ،حداقل انرژی آزاد تاخوردگي
کمتری دارند ( MFEI .)Bonnet et al., 2004محاسبه شده در
این مطالعه در دامنه  1-/82تا ( -5/18کيلوکالری بر مول) با
ميانگين مقدار  -5/59بود (جدول  .)5مقادیر بدستآمده از
ميزان  MFEIبرای  )-1/19( rRNA ،)-1/10( tRNAو
 -1/11( mRNAتا  )-1/12کمتر بود ( Zhang et al.,
 )2006cو نشان ميدهد که ميرناهای پيشساز شناسایي شده
احتماالً ميرناهای واقعي هستند .گروههای نوکلئوتيدی جفت
نشده در ساختار سنجاق سری معموالً برجستگيهای نامتقارن
ایجاد ميکنند .حداقل اندازه این برآمدگيها ویژگي مهمي برای
ميرناهای گياهي است ،زیرا ثبات ساختار را نشان ميدهد.
حداقل اندازه برآمدگي بهویژه در دوبلکس ميرنا/ميرنا* احتمال
پيشبيني ميرناهای معنيدار را افزایش ميدهد ( Axtell et al.,
 .)2011در مطالعه ارائه شده این گام تأیيد ميشود .محتوای
 AUنيز در پيشساز ميرناها در مقایسه با محتوای  GCباالتر
بود که در مطالعات قبلي نيز گزارش شده است ( Dhandapani
 .)et al., 2011در بين ژنهای هدف ،عوامل رونویسي بيشترین
تعداد فراواني را به خود اختصاص دادند .این گروه از پروتئينها
با تنظيم فرایند رونویسي نقش مهمي در تنظيم بيان ژنها بر
عهده دارند ( .)Lan Thi Hoang et al., 2017خانواده فاکتور
رونویسي  ARFبهعنوان یکي از این اهداف محسوب ميگردد
که در ریشهزایي ،پاسخ به تنش خشکي و نمو گياه و همچنين
پاسخ به اکسين و سيگنالينگ اکسين نقش دارد ( Gupta et al.,
 .)2014ژنهای پاسخدهنده اکسين مانند  ARF6و ARF8
ازجمله ژنهای اهداف  ،miR167aژنهای  GRASهدف
 )Huang et al., 2017( miR171bو ژنهای  ARF16و
 ARF17هدف  miR391هستند ( .)Yoon et al., 2010در
بسياری از مطالعات به نقش  miR167در گياهان گلدار ،تنظيم

شناسایي ریز RNAها و ژنهای ...

بيان ژنهای دخيل در گلدهي و باروری اشاره شده است
( .)Mishra et al., 2015در مطالعه دیگر بر روی ،MiR403
نشان داد که این ميرنا ژن  AGO2را مورد هدف قرار داده و
بيان آن را کنترل ميکند که نقش ضد ویروسي پروتئين آن نيز
شناخته شده است ( miR397 .)Harvey et al., 2011در
بيشتر گونههای دو لپهای و تك لپهای محافظت شده است و
بهطور مستقيم ژنهای  LAC4 ،LAC2و  LAC17را هدف
قرار ميدهد ( .)Wang et al., 2014هدفهای ژني miR397
بيشتر در فرایندهای پاسخ به تنش غير زیستي مانند سرما،
خشکسالي و شوری دخيل هستند ( .)Shriram et al., 2016بر
اساس نتایج تجزیهوتحليل غنيسازی مسير ،مسيرهای
متابوليکي و بيوسنتز متابوليتهای ثانویه بيشترین مسيرهای
مورد هدف ميرناهای شناسایي شده را به خود اختصاص دادند
که با مطالعات پيشين در مورد نقش ميرناها در تنظيم مسيرهای
بيوسنتز متابوليتهای ثانویه مطابقت دارد ( Gupta et al.,
 .)2017توليد ترکيبات بر پایه ترپنوئيدها بهطور گسترده مورد
مطالعه قرار گرفته است .دو مسير بيوسنتزی برای بيوسنتز
مونومر ترپنها شامل مسير موالونات و مسير -5دئوکسي-د-
زایلولوز -1فسفات است که در نهایت پيروات به یکي از
اجزای سازنده (ایزوپنتنيل پيروفسفات یا دی متيل آليل
پيروفسفات) تبدیل ميشود .این واحدهای مونومر متعاقباً
توسط پرنيل ترانسفرازهای مختلف ایجاد گرانيل پيروفسفات
( ،)GPPفارنسيل پيروفسفات ( )FPPو گرانيل گرانيل
پيروفسفات ( )GGPPميکنند ) .(Liang et al., 2002کاهش
سوبستراهای غيرفعال مانند پرنيل پيروفسفاتها معموالً شامل
اکسيدوروکتازهایي از خانواده گرانيل گرانيل ردوکتاز ()GGR
هستند که این آنزیم ( )AT4G38460.1مورد هدف ميرنای
 miR5049قرار ميگيرد ) .(Meadows et al., 2018انواع
مختلف ترپنوئيدها در مسير بيوسنتز اجزا اسانس مشارکت مي-
کنند .برای نمونه ،در گياهي از خانواده زیتون معطر (fragrans
 miR160 ، )Osmanthusو  miR167در مسير بيوسنتز
فالونوئيد دخالت ميکنند .در گزارشي جامع بر روی گياه
دارویي پریوش ( )Catharanthus roseusنشان داده شد که
ARFهای هدف  miRNAبهطور بالقوه در تنظيم مسير بيوسنتز
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نتیجهگیری کلی
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Abstract
MicroRNAs (miRNAs) are one of the small and non-coding regulatory molecules, which
regulate gene expression by transcriptional cleavage or translational suppression. miRNAs are
involved in regulating a wide range of metabolic and physiological processes in plants.The
Lamiaceae family plants, especially Satureja khuzistanica, are well known herbs for its flavor,
fragrance and medicinal properties. To date, no miRNAs have been identified in Satureja
species. In present study, a computational approach based on homology search was used to
identify miRNAs and their targets of Satureja khuzistanica. Non-coding unigenes were
identified and considered for candidates of miRNAs precursor. After evaluating the general
parameters such as GC bases percentage, minimum folding free energy (MFE), minimum free
energy index (MFEI) and secondary structure, 58 miRNAs were identified, which among them,
by applying plant specific parameters and filtring the miRNAs from several transcripts, overall
ten miRNAs were identified. Then, 930 target transcripts were predicted using psRNATarget
website and the annotation of them was performed using BLASTx tools of NCBI Blast+
software (v2.6.0). Examination of target genes showed that auxin-responsive genes, GRAS
((Gibberlic-acid insensitive (GAI), Rspressor of GAI (RGA) and Scarerow (SCR), AGO2
(Argonaute 2) and LAC (Laccase) family genes are the main targets of the identified miRNAs in
S. khuzistanica. Pathway enrichment analysis of the target genes revealed that the secondary
metabolic pathway is significantly among the targets of the identified miRNAs. This is the first
study describing miRNAs and their role in the regulation of target genes in S. khuzistanica.
Keywords: Target genes, Satureja khuzistanica, miRNA.

