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چکیده

جنس  Alliumشامل بيش از  920گونه در سراسر جهان است .ایران زیستگاه اصلي بسياری از گونههای وحشي  Alliumمي-

باشد .در این مطالعه از بافت پيازچه دو گونه  A. stipitatumو  A. scabriscapumاز دو زیرجنس  Melanocrommyumو
 Reticulatobulbosaبا هدف ارزیابي و شناسایي الگوی بياني پروتئينهای ذخيرهای حاصل از روش  SDS-PAGEاستفاده شد .برای
شناسایي لکههای پروتئيني و مشاهده تغييرات بياني دو گونه از الکتروفورز ژل دوبعدی و طيفسنجي جرمي

MALDI TOF/TOF

 MSاستفاده گردید .آناليز ژلهای حاصل از الکتروفورز دوبعدی منجر به شناسایي  138لکه پروتئيني شد .نتایج حاصل بيانگر شباهت
اندک ميان ژلها و الگوی بياني متفاوت در بين نمونهها بود که بر این اساس تعداد کمي لکه مشابه در هر دو ژل حاصل شد .نتایج
نشان داد در پروفایل بياني پروتئينهای بافت پيازچه این نمونهها تفاوتهای معنيداری وجود داشت که با استفاده از آزمون  Tتعداد
 9لکه پروتئيني دارای بيشترین تغييرات معنيدار در سطح احتمال  %5شناسایي شدند و از بين آنها  3لکه متفاوت با استفاده از روش
طيفسنجي جرمي برای شناسایي انتخاب شد .نتایج آزمایش طيفسنجي جرمي و تطبيق دادههای حاصل با پایگاه دادههای  NCBIو
 Uniprotو ابزارهای بيوانفورماتيکي مشخص کرد که لکههای مورد آزمایش با پروتئينهای

k

،Maturase

Agmatine

 coumaroyltransferase-1و یك پروتئين با عملکرد نامشخص بنام  Hypothetical Proteinمطابقت داشت .یافتههای این مطالعه
نشان داد با توجه به اینکه نمونههای متعلق به دو گونه  A.stipitatumو  A. scabriscapumاز یك جنس هستند اما الگوی بياني
پروتئينهای ذخيرهای آنها در بافت پيازچه بسيار متفاوت از یکدیگر است.
واژههای کلیدی :آليوم ،آناليز طيفسنجي جرمي ،بيان ژن ،بيوانفورماتيك

مقدمه
گونههای جنس  Alliumبه دليل توليد ترکيبات منحصر
به فرد دارویي ارزشمند ،قرنها است که مورد مصرف صنایع

داروسازی هستند ،همچنين نقش مهمي در سبد غذایي انسان
دارند .این گونهها سرشار از ترکيباتي مانند ارگانوسولفورها
و فالونوئيدها هستند که فعاليت آنتياکسيداني ،ضد ميکروبي،
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ضد التهابي و ضد سرطانزایي قوی دارند ( Ahiabor et al.,

 .)2016; Krogh et al., 2001جنس  Alliumبا بيش از
 920گونه شناخته شده در سراسر جهان ( Seregin et al.,
 ،)2015یکي از جنسهای متنوع ،مهم و اقتصادی در
تجارت جهاني است .توليد ترکيبات بسيار مهم مانند آليسين
) ،(Allicinتيوسولفيناتها ) (Thiosulfinatesو مشتقات
آنها سبب شده است تا مطالعه روی گياهان زراعي خانواده
 Liliaceaeبه سمت مطالعه خویشاوندان وحشي آنها سوق
پيدا کند تا شاید بتوان از ظرفيت این گونهها برای بهنژادی
گياهان مهم زراعي خانواده  Liliaceaeاستفاده کرد
( .)Kyung, 2012برخالف پيشرفتهای فراوان حاصل از
مطالعات ژنتيکي گياهان زراعي و دارویي مهم دیگر،
مطالعات ژنتيکي و بهنژادی در مورد گياهان جنس Allium
به دالیلي مانند  )1ژنومهای بزرگ )2 ،پيچيدگي ژنوم به
دليل وجود تواليهای تکراری فراوان )3 ،هتروزیگوسيتي
باال و  )4پسرویهای حاصل از اینبردینگ با مشکالتي
فراواني همراه است؛ به گونهای که هنوز توالي ژنوم هيچیك
از گياهان پياز ،سير ،موسير و ترهفرنگي بهطور کامل در
دسترس محققان قرار ندارد (.)Barboza et al., 2018
البته ،از دهه  1960ميالدی از پروفایل پروتئين کل اندام
های ذخيرهای مانند دانه برای مطالعات طبقهبندی و تکاملي
در گياهان استفاده شده است ( Ladizinsky and
 .)Hymowitz., 1979با استفاده از روشهای مولکولي،
تنوع ژنتيکي و روابط فيلوژنتيکي بسياری از گونهها و
جنسها ،ازجمله گونه  Opuntia ficus-indicaاز تيره
کاکتوسان ( ،)Samah et al. 2015نخود شني با نام علمي
 ،)Raj et al., 2011( Crotalaria Lگونه فلفل آنوم با نام
علمي  Capsium Lاز تيره بادنجانيان ( Kumar and Tata
 ،)2010جنس خلر  )Emre et al., 2010( Lathyrus Lو
جو با نام علميEl Rabey et al., ( Hordeum vulgare L
 )2014بررسي شده است .برای نمونه ،بررسي پروفایل
پروتئين کل بذر تعدادی گونه از جنس بادنجانيان بوسيله
روش  SDS-PAGEنشان داد که اطالعات مفيدی برای
شناسایي گونهها ،روابط گونهها و وضعيت طبقهبندی آنها

تجزیهوتحليل پروتئوم پيازچه ...

ارائه ميدهد ،به گونهای که پروفایل پروتئين بذر یك ابزار
قدرتمند برای دستيابي به درک واضح از سيستماتيك
مولکولي و همچنين شناسایي صحيح ژنوتيپهاست
( .)Rabbani et al. 2001تجزیهوتحليل SDS-PAGE
پروتئينهای ذخيرهای نشان داد که روش  SDS-PAGEیك
ابزار قدرتمند و کاربردی برای تمایز دو گونه Vigna
 radiataو  Vigna mungoاست (.)Ghafoor et al,. 2002
بنابراین انتظار ميرود توانایي طيفسنجي جرمي در
شناسایي دقيق هزاران پروتئين از نمونههای پيچيده ،منجر
به پيشرفت علوم زیستشناسي و پزشکي شود ( Aebersold
 .)and Mann 2003مطالعهای دقيق بر منابع علمي نشان
ميدهد که اطالعات زیادی تاکنون در مورد تفاوت پروفایل
الگوی بياني پروتئينهای ذخيرهای در گونههای وحشي
خانواده  Liliaceaeدر دسترس نيست ،بنابراین با توجه به
اهميت گونههای وحشي جنس  ،Alliumانتظار ميرود تا با
بررسي پروفایل پروتئوميکس این گونهها بتوان به ماهيت
تفاوتها و شباهتهای آنها در الگوی بياني پي برد و گامي
برای شناسایي پروتئينها و ترکيبات تشکيل دهنده آنها
برداشت .با توجه به پليمورفيسم باالی پروتئينهای ذخيره-
ای و پایداری این پروتئينها ،عوامل محيطي (هرچند که
عوامل محيطي بر مقدار پروتئينهای ذخيرهای در اندام بذر و
پيازچه تأثير دارند) تأثير کمي بر روی مقدار پروتئينهای
ذخيره در بذر و پيازچه گياهان ميگذارند ( Farshadfar,
 .)2004در مطالعهای که بر روی الگوی پروتئينهای ذخيره-
ای انجام شد ،به دليل ماهيت چندژني موجود در پروتئين-
های ذخيرهای بافت ذخيرهای گونههای گياهي از این روش
ميتوان برای شناسایي گونههای گياهي استفاده کرد
) .)Moradipour et al., 2012بيوسنتز ترکيبات دارویي و
متابوليتهای گياهي ،در مسيرهای بيوسنتزی مختلف و با
همکاری تعداد زیادی پروتئين و آنزیم انجام ميشود .ميزان
بيان ،محل بيان و زمان و کيفيت بيان پروتئينهای مختلف
درگير در بيوسنتز یك ترکيب شيميایي خاص در گياهان ،نه
تنها تحت تأثير عوامل ژنتيکي قرار ميگيرند ،بلکه عوامل
محيطي نيز در تغيير پروفایل بيان این پروتئينها تأثير
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فراواني دارند (.)Mujib et al., 2012
تاکنون مطالعات پروتئومي محدودی در گياهان جنس
 Alliumانجام شده است .بيشتر مطالعات انجام شده پيرامون
چگونگي واکنش به تنشهای زنده و غير زنده (Sfaxi et
;al., 2012; Karasinski et al., 2017; Qin et al. 2016
)Chen et al., 2013; Dufoo-Hurtado et al., 2015

بودهاند .در مطالعهای از روش طيفسنجي ،الکتروفورز تك
بعدی و  2Dبرای شناسایي و تعيين کمي ترکيبات موجود در
پيازچه  Allium cepaاستفاده شد .در این مطالعه ،وزن
مولکولي سه ساکارید اصلي )،(Suc ،Fru ،Glc
17آمينواسيد و پنج اسيد آلي برای بافت پياز بررسي شد .به
طورکلي ،این مطالعه تأیيد کرد که یکي از مزایای بزرگ
طيفسنجي جرمي تشخيص همزمان و مستقيم همه ترکيبات
با وزن مولکولي پایين است ( .)Tardieu et al., 2010در
تحقيقي که توسط  Zolfaghariو همکاران ( )2006انجام
شد ،تجزیهوتحليل شيميایي بر روی Allium
 atroViolaceumبا استفاده از تکنيك طيفسنجي جرمي
منجر به جداسازی ترکيب ساپوژنين جدیدی به نام
آتروویوالژنين شد ،این ترکيب نقش مؤثری در درمان
اسپاسمهای عصبي دارد .همچنين مطالعهای توسط Klozov
و همکاران ( )1981انجام شد .در این پژوهش پروتئينهای
ذخيرهای تعدادی از گونههای متعلق به زیرجنسهای
مختلف از جنس  Alliumمورد بررسي قرار گرفت و نتایج
نشان داد که تفاوتهایي در الگوی بياني پروتئينهای
ذخيرهای متعلق به زیرجنسهای مختلف وجود دارد .البته،
تاکنون در گونههای وحشي از جنس  Alliumمطالعات
بسيار اندکي در زمينه بررسي و مشاهده الگوی بياني
پروتئينها انجام شده است .از آنجا که بروز و عملکرد یك
ژن با بيان و توليد محصوالت پروتئيني آن همراه است وجود
پليمورفيسم در الگوی الکتروفورزی پروتئينهای ذخيرهای
پيازچه و بذر گياهان ميتواند حکایت از ميزان شباهتها و
اختالفات ژنتيکي موجود در بين گونههای گياهي و معيار
مناسبي برای مقایسه جمعيتهای گياهي باشد
(.)Yousefzadeh et al., 2012
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ازاینرو ،هدف از این مطالعه مقایسه شباهتها و تفاوت-
های الگوی بياني پروتئينهای ذخيرهای در بين دو گونه از
جنس  Alliumو شناسایي برخي از پروتئينهای آنها با
روشهای مبتني بر پروتئوميکس است .با توجه به موفقيت-
های اخير ،نقش پروتئوميکس مبتني بر طيفسنجي جرمي و
الکتروفورز  ،2Dانتظار ميرود بهعنوان ابزاری ضروری برای
زیستشناسي سلولي -مولکولي و زمينههای در حال ظهور
سيستم بيولوژی باشد.

مواد و روشها
در این مطالعه آزمایشي با هدف بررسي تغييرات الگوی
الکتروفورزی در بافت پيازچه دو گونه Allium tipitatum
و  Allium scabriscapumانجام شد .پيازچهها در مزرعه
بانك گياهي مرکز ذخایر ژنتيکي و زیستي البرز کشت و
آبياری هر  10روز یکبار بهطور یکسان انجام گردید .پس
از سبز شدن گياهان و رشد کافي تا مرحله حدود 3-4
برگي ،از هرگونه سه نمونه از اندام پيازچه به صورت
تصادفي انتخاب و برداشت شد.
استخراج پروتئینها و انجام SDS-PAGE

استخراج پروتئينهای دو گونه به روش )1970( Laemmli
با اندکي تغييرات انجام شد .به این ترتيب که ابتدا نمونهها
در حضور ازت مایع در هاون پودر شدند .از هریك از
نمونهها  0/3گرم به یك سيسي بافر استخراج ( 5mM
 (2mM PMSF،DTT, 100 mM Tris, pH: 6.8به همراه
 50ميليگرم کوماسي برليانت بلو در  72/3ميليليتر آب
مقطر و  60ميليليتر گليسرول اضافه شد .سپس نمونهها در
سانتریفوژ یخچالدار با  12500دور در دقيقه در دمای 4
درجه سانتيگراد به مدت  20دقيقه قرار گرفتند .در مرحله
بعد ،نمونهها در مدت زمان یك ساعت  4مرتبه و هر بار در
مدت زمان  2دقيقه ورتکس شدند .قبل از انجام آخرین
ورتکس ،نمونهها به مدت  10دقيقه در آب  75درجه
سانتيگراد قرار گرفتند .قبل از تزریق نمونهها در چاهك،
عمل یکسانسازی نمونهها انجام شد و ميزان  15ميکروليتر
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از هر نمونه در داخل هر چاهك ریخته شد .سپس نمونهها
روی ژل پلياکریلآميد  %10الکتروفورز شدند .ژل پلياکریل
آميد شامل ژل تحتاني  %10و ژل فوقاني ( %5شرکت Bio
 )Radبود .الکتروفورز در جریان ثابت  25ميليآمپر به مدت
 5ساعت انجام شد .پس از خارج کردن ژل از دستگاه،
رنگآميزی با محلول کوماسي بلو به مدت  24ساعت روی
شيکر انجام گردید .وزن مولکولي باندهای پروتئيني حاصل
از استخراج پروتئينها توسط سایز مارکر (شرکت
 )Fermentszمحاسبه شد (شکل  .)1در مرحله بعد با روش
الکتروفورز دوبعدی و طيفسنجي جرمي نمونهها ارزیابي
شدند.
استخراج پروتئینها از بافت گیاه به روش TCA/Acetone

ابتدا با استفاده از روش  Görgو همکاران ( )2000مقدار
یك گرم از بافت پيازچه هر گونه در حضور ازت مایع پودر
شد و پودر حاصل به ميکروتيوبها منتقل گردید .سپس با
اضافه کردن محلول  10 TCA/Acetoneدرصد ) (w/vسرد
همراه با بتامرکاپتواتانول یا  0/07( DTTدرصد) به مدت
 30ثانيه ورتکس انجام و بهمدت یك شب در دمای -20
درجه سانتيگراد نگهداری شد .سپس نمونهها به مدت 20
دقيقه در دمای  4درجه سانتيگراد و سرعت  12000دور
در دقيقه سانتریفوژ شدند .محلول رویي حاصل از سانتریفوژ
دور ریخته شد و رسوبهای حاصل با یك سيسي استون
سرد حاوی بتامرکاپتواتانول ( 0/07درصد) یا  DTTشستشو
داده شدند و دوباره برای مدت  20دقيقه در دمای  4درجه
سانتيگراد و سرعت  12000دور در دقيقه سانتریفوژ
گردیدند .این مرحله سه تا چهار بار تکرار شد .سپس
رسوب خشك شده در  500ميکروليتر بافر جداسازی (اوره
 8موالر-تيواوره  2موالر -تریس اسيدکلریدریك  20ميلي
موالر با  %2 CHAPS ،pH: 7/5و  1 PMSFميليموالر
به کمك ورتکس حل شد .در مرحله بعد ،نمونهها به مدت
یك ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند .در مرحله بعد مایع
رویي به ميکروتيوبهای جدید منتقل و در دمای -80
درجه سانتيگراد نگهداری و برای سنجش کمي پروتئينها و
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مطالعه پروتئومي از روش برادفورد استفاده شد ( Bradford,

.)1976
سنجش کمی پروتئینها
برای اندازهگيری ميزان غلظت پروتئينهای نمونه در این
آزمایش از روش برادفورد ( )1976استفاده شد .برای تهيه
محلول سنجش ،یك حجم از محلول استوک رنگ ،با 4
حجم آبمقطر رقيق شده برای آزمون استفاده شد .محلول
ذکرشده به صورت تازه تهيه شد .برای تهيه محلول استوک
رنگ ،مقدار  100ميليگرم پودر Coomassie Brilliant
 Blue G-250در  50ميليليتر اتانول  95%حل شد و به آن
 100ميليليتر اسيد فسفوریك  )H3PO4( %85اضافه
گردید .پس از مخلوط شدن ،حجم نهایي آن توسط آبمقطر
به  200ميليليتر رسانده شد .محلول حاصل ،محلول 5
برابر سنجش برادفورد بوده و پس از عبور از کاغذ صافي
در ظرفي تيره رنگ در  ۴درجه سانتيگراد نگهداري شد.
در این آزمایش از سرم آلبومين گاوی بهعنوان استاندارد
استفاده شد (غلظت  .)1g/µlµبرای ترسيم منحني استاندارد
با توجه به رابطه  C1V1=C2V2محلول غلظتهای مختلف
هریك از استانداردها تهيه شد .محلول  BSAبرای بهدست
آوردن غلظت پروتئين در عصاره نمونههای کنترل و تيمار،
 20ميکروليتر از نمونه با غلظت مجهول به  1ميليليتر
محلول برادفورد افزوده و بعد از  5دقيقه ميزان جذب آنها در
طول موج  595نانومتر با استفاده از اسپکتروفوتومتر
( analytikjenaمدل  (SPECORD200قرائت شد .منحني
استاندارد (روش رگرسيون) ترسيم شد و غلظت نمونهها
براساس ميکروگرم بر ميکروليتر محاسبه گردید.
الکتروفورز دوبعدی
در بعد اول از ژلهای نواری  IPGدارای طول  7سانتيمتر
با دامنه  pHدر محدوده بين  4تا  7استفاده شد .برای شروع
الکتروفورز دوبعدی بازآبدهي ژلهای نواری خشك انجام
شد .در این مطالعه  125ميکروليتر پروتئين وارد ژلهای
نواری شد .برای انجام بازآبدهي ،ابتدا سيني آن را با آب
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دیونيزه به خوبي شسته و در محل مناسبي تراز شد .با توجه
به غلظت نمونه ،پروتئين مورد نياز در تيوب ریخته شد و بعد
با محلول بازآبدهي (جدول  )1به حجم  125ميکروليتر
رسانده شد .آمفوليت یا بافر  IPGو  DTTبالفاصله قبل از
استفاده به محلول استوک بازآبدهي اضافه شد .مخلوط آماده
شده داخل شيار موجود در سيني بازآبدهي پيپت و دقت
الزم برای پرهيز از ایجاد حباب زیر ژل اعمال شد
(.)O'Farrell, 1975
آبگيری به مدت  16ساعت در دمای  25درجه سانتي
گراد انجام شد .پس از تکميل این مرحله ،الکتروفورز بعد
اول انجام شد .ایزوالکتروفوکوسينگ با استفاده از دستگاه
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 Amersham GE Healthcare Ettan IPGphor 3انجام
گردید .در این مرحله برای ژلهای نواری ،طي مراحل نشان
داده شده در جدول ) )2برنامهای برای دستگاه تعریف شد و
براساس آن الکتروفورز بعد اول انجام شد .سيني مخصوص
در داخل دستگاه قرار گرفت .سپس روی ژلها با  8ميلي-
ليتر  Mineral oilبهطور کامل پوشانده شد .ژلها بهترتيب
در دستگاه مخصوص  Runکردن ژلها (IPGphor
 (Amersham GE Healthcare Ettanقرار گرفتند .پس از
تکميل بعد اول ،ژلها برای انجام بعد دوم آماده شدند
(.)O'Farrell, 1975

جدول  -1اجزای تشکیلدهنده بافر مورد استفاده در الکتروفورز دوبعدی
Table 1- Components of recombination buffer used for two-dimensional electrophoresis

ماده شيميایي

غلظت

Density

chemical

8 Molar
2 Molar
50 Molar
)4 % (W/V
0.2 %
0/001 %

Urea
Thiourea
DTT
CHAPS
)pH ampholyte (3-10
Bromophenol blue

جدول  -2برنامه اعمال ولتاژ و زمان انجام الکتروفوکوسینگ برای الکتروفورز بعد اول

Table 2- Voltage programming and time spent for electrofocusing during electrophoresis of the first dimension

جریان الکتریکي (ميليآمپر)

توان (وات)

زمان

ولتاژ (ولت)

مراحل

)Electric current )mA

)Power (watts

Time

)Voltage(volts

Steps

2
2
2
2
2

5
5
5
5
5

30 minute
30 minute
1 hour
14 hour
3 hour

300
1000
1000
5000
5000

Step
Grdient
Step
Grdient
Step

الکتروفورز در بعد دوم
برای انجام بعد دوم از تانك الکتروفورز عمودی Bio-
 Radاستفاده شد .کاست ژل را بسته و از ژل اکریالميد با
غلظت  %10ژل جداکننده استفاده شد (جدول  .)3پس از
ریختن ژل ،سطح آن با آب پوشانده شد تا صاف گردد.

همچنين یك چاهك برای لود کردن مارکر وزن مولکولي
توسط یك فاصلهانداز ایجاد شد و مارکر وزن مولکولي
) (Sinaclon PR901641که بهصورت آماده خریداری شده
بود به ميزان  4ميکروليتر در یکي از چاهكها ریخته شد.
پس از آماده شدن ژل بعد دوم ،ژل بعد اول در دو مرحله در
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محلول متعادلکننده قرار داده شد .قبل از آن برای حذف
روغن معدني از روی سطح ژل ،نوارهای ژل داخل آب
دیونيزه فرو برده شد و بعد آب اضافي آن گرفته شد .در
مرحله اول متعادلسازی ،ژل نواری بهطوریکه سمت ژل رو
به پائين باشد در سيني مخصوص به مدت  20دقيقه در
محلول حاوی بافر تریس  0/05موالر با  pHبرابر ،8/8
 4 SDSدرصد ( ،)W/Vاوره  6موالر DTT ،یك درصد (
 ،)W/Vگليسرول  30درصد ) )W/Vو برموفنل بلو 0/002
درصد قرار داده شد و بر روی شيکر قرار گرفت .مرحله دوم
متعادلسازی به مدت  20دقيقه دیگر در همان محلول که

حاوی یدواستاميد  5درصد ( )W/Vبه جای  DTTبود ،به
مدت  20دقيقه بر روی شيکر انجام شد .پس از تکميل
مرحله متعادلسازی ،آب روی ژل خالي و با بافر الکترود
شستشو داده شد .نوارهای ژل که در بافر متعادلکننده به
تعادل رسيده بودند ،ابتدا داخل آب دیونيزه فرو برده شده و
بعد آب اضافي آن گرفته شد .نوار ایزوالکتریك فوکوسينگ
) (IEFبا پنس به نحوی بر روی ژل متراکم کننده قرار داده
شد که بين آن و ژل متراکم کننده حباب هوا تشکيل نشود و
تماس کامل بين دو ژل ایجاد شود (.)O'Farrell, 1975

جدول  -3اجزای بهکاررفته در حجم مورد نیاز برای ساخت ژل بعد دوم

Table 3- Components used in the required volume to make the second dimension gel

ژل جداکننده ( 10-%8میلیلیتر)

اجزای ژل

)Separating gel 8-10% (mL
3
7.2
2
0.08
0.08
0.0032

Gel components
Deionized water
)Acrylamide solution (30%
Tris 8/8 pH
)Ammonium persulfate (10%
)SDS(10%
TEMED

پس از قرار دادن نوار ژل روی سطح ژل بعد دوم ،روی آن
با آگارز رنگي مذاب  0/5درصد که حاوی  0/002درصد از
پودر برموفنل بلو بود ،پوشانده و نوار  IEFباالی ژل متراکم
کننده ثابت شد .پس از برقراری جریان ،الکتروفورز در ولتاژ
ثابت  80ولت انجام گردید .ژلها با کوماسيبلو  R250رنگ-
آميزی شدند .به این ترتيب ژلها به مدت  24ساعت در محلول
رنگ قرار گرفتند تا رنگ زمينه کامال سفيد گردد و لکههای
پروتئيني نمایان شود ).)Rabbani et al., 2001
پس از آمادهسازی ،اسکن ژلها با دستگاه Image
 Scanner IIIساخت شرکت فارماسيا با فرمت  Tiffاسکن و
ذخيرهسازی شد و مقایسه بين پروتئينهای بياني در دو گونه
 Alliumانجام شد .برای بررسي تغييرات کمي بيان لکههای
پروتئيني از مقدار درصد حجمي هر لکه پروتئيني استفاده و
برای شناسایي اختالف بين لکههای حاصل از آزمون -t
استيودنت در سطح احتمال  5درصد استفاده شد .از نرمافزار

)Imagr Master 2D Plantinum of Melanie 6.0 (Gene

) Switzerlandبرای شناسایي کمي و کيفي لکههای پروتئيني
استفاده شد .پس از جفت شدن لکهها و ژلهای مربوط به
تکرارهای مختلف ،اختالف درصد حجمي ( )Vol%لکههای
پروتئيني با استفاده از آزمون -tاستيودنت آناليز و لکههایي که
بيان آنها تغيير یافت و در سطح احتمال  5درصد تفاوت
معنيداری داشتند بهعنوان لکههای کاندید انتخاب شدند.
هضم پروتئینها و طیفسنجی جرمی
برای شناسایي پروتئينها توسط آناليز طيفسنجي جرمي،
تعداد  3لکه به شمارههای  359 ،374و  370از گونههای
 A. scabriscapumو  A. stipitatumدر  2تکرار در ژلها
شناسایي و پس از جداسازی لکههای انتخابي از ژل رنگ
آميزی شده به آزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه شهيد
بهشتي منتقل گردید ،لکهها  3مرتبه با آب خالص شستشو

227

2  شماره،29 نشریه علمي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران جلد

 وNCBInr  و بانك اطالعاتيMASCOT جستجوگر
.آناليز شدندUniprot

MALDI TOF/TOF شدند و بعد برای تجزیهوتحليل از

 دادههای بدستآمده بوسيله موتور. استفاده شدMS

.SDS-  با روش.A. scabriscapum  وA. stipitatum  مقایسه الگوی باندی پروتئینهای ذخیرهای بافت پیازچه بین دو گونه-1 شکل

A. stipitatum )B(  وA. scabriscapum )A( PAGE

Figure 1. Comparison of the band pattern of bulb tissue storage proteins between A. stipitatum and A.
scabriscapum by using SDS-PAGE method. (A) A. scabriscapum, (B) A. stipitatum

،
)A( Melanie  شناسایی و تعیین جایگاه قرارگیری لکههای پروتئینی روی ژل الکتروفورز دوبعدی با استفاده از نرمافزار-2 شکل

A. stipitatum )B( وA. scabriscapum

Figure 2 - Identification and determining the position spots on two-dimensional gel electrophoresis using Melanie
software (A) A. scabriscapum and (B) A. stipitatum software

تجزیهوتحليل پروتئوم پيازچه ...
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نتایج
در این پژوهش ،برای مطالعه و شناسایي ميزان
مشابهت و اختالفات در الگوی بياني پروتئينهای دو
گونه ،ابتدا استخراج پروتئينها به روش SDS-PAGE
انجام شد .پس از ارزیابي اوليه و مشاهده الگوی بياني
متفاوت در پروتئينهای حاصل از SDS- PAGE
(شکل ،)1برای شناسایي پروتئينها از روش الکتروفورز
دوبعدی استفاده شد و پس از اسکن ژل های حاصل از

الکتروفورز دوبعدی تصاویر حاصل توسط نرمافزار
 Melanie 6.0آناليز گردید (شکل  .)2محدوده نقطه
ایزوالکتریك ،وزن مولکولي پروتئينها و محل قرارگرفتن
لکههای پروتئيني در ژلها با انجام الکتروفورز همزمان
نشانگرهای پروتئيني استاندارد مشخص شد .ميانگين
درصد حجمي لکه های متعلق به هر دو نمونه محاسبه و
لکه های با بيان معني دار در سطح احتمال  %5با آزمون t-
 studentشناسایي شدند (جدول .)4

جدول  -4لکههای پروتئینی دارای تغییر بیان معنیدار در سطح احتمال  %5طی الکتروفورز دوبعدی پیازچه در دو گونه

Table 4: Protein spots with significant expression change at 5% probability level following 2D electrophoresis of
bulbs in two species

مقدار احتمال

ميانگين درصد حجمي

ميانگين درصد حجمي

P value

Average volume %

Average volume %

0.023
0.029
0.020
0.030
0.022
0.006
0.059
0.265
0.039

A.stipitatum
5.78
6.92
8.93
1.52
1.65
1.25
0.38
1.05
0.41

A. scabriscapum
0.37
2.08
1.24
5.01
3.07
0.33
3.19
1.26
1.36

نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی الکتروفورزی
پروتئينهای پيازچه در گونههای  A.stipitatumو A.
 scabriscapumتفاوت بسيار زیادی با یکدیگر دارند .از
مجموع  138لکه پروتئيني شناسایي شده توسط
الکتروفورز  2Dتنها در  9لکه پروتئيني در سطح احتمال
 %5تغيير بيان معني دار مشاهده شد .نمودار دادههای
بدست آمده از درصد حجمي لکههای پروتئيني پيازچه در
دو گونه  A.stipitatumو  A. scabriscapumنشان داد
که بيشترین و کمترین تفاوت بيان بهترتيب مربوط به لکه-
های  315و  372است .لکههای شماره 308 ،312 ،364
و  315در گونه  A.stipitatumنسبت به گونه A.

نقطه ایزوالکتریکي
Isoelectric Point
5.4-6.6
4.7- 5.4
4.7- 5.4
4.7- 5.4
4.7- 5.4
5.4- 6.6
6.6-7.0
4.5 - 4.7
5.4 - 6.6

وزن مولکولي

لکههای پروتئيني

Molecular Weight
)(kDa

Protein spots
Match ID
308
312
315
355
359
364
370
372
374

20-25
20-25
20-25
11-17
11-17
11-17
11-17
0 -11
17-11

 scabriscapumافزایش بيان و لکههای شماره ،355
 372 ،370 ،359و  374در  A.stipitatumنسبت به A.
scabriscapumکاهش بيان داشتند (شکل  .)3نتایج نشان
داد از مجموع  9لکه پروتئيني انتخابي توسط نرم افزار
 Melanieتعداد یك لکه پروتئيني دارای وزن مولکولي
بين  0-11کيلودالتون 5 ،لکه پروتئيني دارای وزن
مولکولي بين  11تا  17کيلودالتون و  3لکه پروتئيني
دیگر با وزن مولکولي بين  20تا  25کيلودالتون بودند.
همچنين  4لکه پروتئيني دارای نقطه ایزوالکتریکي بين
 3 ،4/7 -5/4لکه دارای  5/6-4/6 pIو یك لکه دارای
نقطه ایزوالکتریك  6/6-7بود (جدول .)4
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شکل  -3مقایسه درصد حجمی ( )Vol%لکههای پروتئینی پیازچه در دو گونه مورد مطالعه
میزان هر ستون بیانگر درصد حجمی لکهها بر شماره لکههای پروتئینی انتخابی است.

Figure 3 - Comparison of volume percentage (Vol%) of bulb protein spots in both species, the amount of each
column expresses the volume percentage of spots on the number of selected protein spots

نتایج طیفسنجی جرمی
از ميان  9لکه با بيان معنيدار تنها  3لکهه پروتئينهي
 359 ،374و  370از ههههر نمونهههه انتخهههاب و پهههس از
جداسازی لکهههها از ژل الکتروفهورز دوبعهدی و هضهم
پروتئينها به وسيله تریپسين ،هریك از قطعهات بوسهيله
آنهاليز  MALDI-TOF MSتجزیههوتحليهل و شناسهایي
شدند .به این ترتيب ،با توجهه بهه نتهایج بدسهتآمهده از
موتور جستجوگر  Mascotلکهه ههای پروتئينهي  370بها
پروتئين  Maturase Kو شماره دسترسي ،AZQ21213.1
لکه پروتئيني  359بها پهروتئين فرضهي hypothetical
 proteinبهها شههماره دسترسههي  EXC28055.1و لکههه
پروتئينهههههي  374بههههها پهههههروتئين Agmatine
 coumaroyltransferase -1و شهههههماره دسترسهههههي
 AGCT1_HORVUدر پایگاه اطالعاتي  NCBIمطابقت
داشتند .با بررسي لکههای پروتئين ي در پایگهاه دادهههای
 NCBIو  ،Uniprotمشخص شد که این لکههها براسهاس
عملکردهههای بيولههوژیکي در سههه گههروه )1( :متابوليسههم
عمومي سلول )2( ،پروتئينهای مرتبط با سازوکار دفاعي

و متابوليتهای ثانویه و ( )3سيگنال پپتيدها تقسيمبنهدی
شدند (جدول  .)5با توجه به نتایج طيف سهنجي جرمهي و
بررسي با ابزارههای بيوانفورمهاتيکي ،فعاليهت و جایگهاه
قرارگيری هریك از پروتئينههای انتخهابي مهورد تجزیهه
وتحليل قرار گرفتنهد .برخهي از پارامترههای مههم ماننهد
شههماره دسترس هي در سههایت  NCBIو  ،Uniprotمحههل
فعاليت سلولي ،طول توالي اسيد آمينه و شاخص بيثباتي
براي هریک از پروتئين هاي مورد مطالعه بررسي شد .از
 3پررروتئين مررورد مطالعرره 2 ،پههروتئين  Maturase Kو
 Agmatine coumaroyltransferase -1فاقههد تهههوالي
سيگنال بودند و بهنظر ميرسد در سلولهای سيتوپالسمي
فعاليت داشته باشند .با توجه به نتهایج حاصهل ،شهاخص
بهيثبهاتي  )II) Instability Indexبهرای پهروتئينهها از
 49/15تا  31/97متغير بود .بنابراین پروتئين Agmatine
 coumaroyltransferase -1پایههدار و پههروتئينهههای
 Maturase Kو  Hypothetical Proteinدر گههروه
پروتئينهای ناپایدار قرار گرفتند.

... تجزیهوتحليل پروتئوم پيازچه
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 طول توالی اسیدآمینه و محل سلولی با استفاده از ابزار، بررسی لکههای پروتئینی براساس عملکردهای بیولوژیکی-5 جدول

(web.expasy.org/protparam) Proparam
Table 5: Evaluation of protein spots based on biological functions, amino acid sequence length and cell
localization using Proparam tool (web.expasy.org/protparam)

مشخصات

شماره لکه

Characteristics

شماره دسترسي

370

Spot ID
359

374

AZQ21213.1

EXC28055.1

AGCT1_HORVU

Maturase K

Hypothetical Protein

Agmatine coumaroyltransferase-1

A0A3S9LMW0

W9S678_9ROSA

A9ZPJ6

179

131

439

Cytoplasm

EndoplasR

Chloroplast

41035

20970

44390

79/44 Unstable

15/49 Unstable

97/31 Stable

Accession number

نام پروتئين
Protein Name

 شناسهUniprot
Uniprot ID

تعداد اسيدهای آمينه
Number of Amino Acids

جایگاه سلولي
Localization

ضریب استهالک
Extinction coefficients (M-1cm-1)

شاخص بيثباتي
Instability Index )II(

A. stipitatum )B( ، A. scabriscapum )A(  نمای نزدیک تصویر دوبعدی از لکههای پروتئینی با بیان معنیدار در دو گونه-4 شکل

Figure 4 – A close-up of the two-dimensional images of protein spots with significant expression in both
species (A) A. scabriscapum, (B) A. stipitatum
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بحث
بررسي خصوصيات فيزیکي و شيميایي پروتئينها یکي
از راههای مفيد برای شناخت بيشتر پروتئينهاست .شناسایي
پروتئينها و الگوهای بياني آنها در شرایط فيزیولوژیکي و
تجزیه وتحليل پروتئومي اهميت اساسي را برای مطالعه
عملکردی فرایندهای سلولي در سالهای اخير ایجاد کرده
است .بهطوریکه طيفسنجي جرمي به یك عنصر اصلي
برای تجزیهوتحليل پروتئوم تبدیل شده است Aebersold et
)  .)al., 2003این روش در ترکيب با سایر روشهای
مختلف جداسازی پروتئين و ابزارهای بيوانفورماتيکي برای
شناسایي و توصيف پروتئين در مقياس بزرگ موجودات
مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد (.)Chen et al., 2013
پروتئينهای  Maturase Kاز بيان ژن کلروپالستي
 matKهستند که به RNAهای خودپيرایشگر در فرایند
حذف اینترونهای گروه  IIکمك ميکنند و با اسپالیسوزوم-
های هستهای در فرایند تکاملي نقش دارند .(Barthet et
) al., 2020به دليل پایداری این ژن و درصد پائين جهش
در آن ،از ژن  matKبرای شناسایي گونه و مطالعات
فيلوژنتيکي استفاده ميشود ) .(Group., 2009بنابراین با
توجه به اهميت ژن کلروپالستي  matKميتوان از توالي این
ژن بهعنوان نشانگر برای مطالعات تبارشناسي جنس آليوم
استفاده کرد .منطقه  matKبه دليل قدرت مؤثر در تفکيك،
بازیابي توالي با کيفيت باال و روشهای آزمایشي آسان به
عنوان بارکد  DNAانتخاب شده است .البته ،ادغام تواليهای
 matKدر فيلوژني  Alliumميتواند در بازسازی فيلوژنتيك
این جنس تأثير بسزایي داشته باشد (.)Ipek et al., 2014
در مطالعات مختلف بر روی گونههای گياهي از این ژن،
بارها برای کشف روابط فيلوژني و تقسيمبندی بين گونهای
از آن استفاده شده است .در مطالعهای دیگر که توسط
 Noormandو همکاران ( )2021انجام شد ،با توجه به نقش
مهم ژن  matKبرای شناسایي روابط فيلوژنتيکي ،از این ژن
کلروپالستي برای مطالعه در گونههای مختلف مرزه استفاده
شد.
لکههههه  374بهههههعنههههوان پههههروتئين Agmatine
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 coumaroyltransferase-1پيشبيني شد .در تحقيقهي کهه
توسط  Fuو همکاران ( )2019بهرای مقایسهه رونویسهي در
گونه  Alliumانجام شهد ،نتهایج نشهان داد کهه Agmatine
 coumaroyltransferase-1در چرخههه متههابوليکي فنيههل
پروپانوئيد نقش داشته ،این چرخه شهامل مسهيرهای بسهيار
پيچيده از واکنشهای شيميایي بوده که در سهنتز متابوليهت-
های ثانویه گياهي مانند آنتوسيانينها ،فالونوئيدها و ليگنين-
ها نقش دارد .با توجه به مطالعهات مشهخص شهد کهه ایهن
پروتئين همچنين در مقاومهت گونههههای  Alliumدر برابهر
عوامل بيماریزای گياهي نقش بسزایي دارد .نتایج تحقيقات
بر روی جو نشان داد  ACTیك  N-acyltransferaseمتعلق
به یك خانواده بزرگ از آسيل ترنسفرازها بها عملکردههای
بيولوژیکي بسيار متنوع است و یکي از مهمترین آنهزیمههای
موجود در متابوليسم ثانویه بعضي از گياهان زراعي ميباشد.
در تحقيقي بر روی نهالهای جو آلوده به عوامل بيماریزای
قارچي با طيفسنجي جرمي ،مشاهده شهد کهه ACTهها در
پاسههخ بههه تههنشهههای بيمههاریزایههي نقههش دفههاعي دارنههد
) .(Burhenne et al., 2003بهنحویکه تنها اطالعات بدست
آمده از  Hypothetical Proteinوجود توالي سيگنال پپتيهد
در دنباله -Nترمينال این پروتئين است.البتهHp ،ها بهعنهوان
پروتئينهای فرضي با عملکرد ناشهناس شهناخته مهيشهوند
(.)Uhlen et al., 2010
Hpsها از مناطقي در ژنوم که بهعنوان ژن یتيم شناخته
ميشوند ،حاصل شدهاند ،برای این مناطق هيچ خاصيت
بيوشيميایي یا خویشاوندی آشکار در پایگاه دادههای
پروتئين و اسيد نوکلئيك وجود ندارد و هيچ پيوند عملکردی
برای آنها کشف نشده است ) .)Galperin., 2001مطالعات
انجام شده بيانگر اهميت بسيار زیاد Hpsهاست ،زیرا این
نوع از پروتئينها اغلب ممکن است با برخي از بيماریهای
موجودات زنده در ارتباط باشند .عليرغم عدم اطالعات
کافي از خصوصيات عملکردی آنها ،مشخص شده که نقش
مهمي در درک مسيرهای بيوشيميایي  -فيزیولوژیکي و
یافتن ساختارها و عملکردهای پروتئيني جدید دارند
) .)Nimrod et al., 2008در گذشته نه چندان دور،
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رویکردهای کارآمد بسياری وجود داشته و ابزارهایي برای
پيشبيني عملکرد HPها در دسترس عموم بوده است
( .)Murakami et al., 2005از آنجا که پيشبيني عملکرد
یك پروتئين براساس همساني با سایر پروتئينها یا حتي
ساختار سه بعدی آنها اغلب دشوار است ،تعيين اجزای یك
مجموعه پروتئيني یا یك ساختار سلولي در تجزیهوتحليل
عملکردی آنها ضروریست .این جنبه از مطالعات
پروتئوميکس نویدی در زیستشناسي مولکولي برای
سهولت درک محققان از بيوشيمي پروتئينها ،فرایندها و
مسيرهای بيوسنتزی آنها برای سالهای آینده است .البته،
شناسایي تمام پروتئينها و مستندسازی عملکرد آنها برای
گياهان غير مدل فاقد ژنوم مرجع تا حدودی مشکل است،
زیرا یك پروتئين خاص با توجه به محل سلولي ،تغييرات
پس از ترجمه یا شرکای متقابل آن ميتواند منجر به
عملکردهای بسيار متنوعي شود و معموالً تلفيقي از روش
های پروتئوميکس و ابزارهای بيوانفورماتيکي متعدد برای
پيشبيني عملکرد و جایگاه قرارگيری پروتئينها در
اندامكهای سلولي گياهان غير مدل ميتواند مؤثر واقع شود
( .)Cvjetko et al., 2014با توجه به پليمورفيسم باالی
پروتئينهای ذخيرهای در بافت پيازچه و مقاومت پروتئين-
های ذخيرهای در برابر عوامل محيطي ،در این تحقيق از
پروتئين بافت پيازچه دو گونه  A. stipitatumو A.
 scabriscapumبرای مشاهده و بررسي تغييرات الگوی
بياني آنها استفاده شد .با بررسي الگوی بياني پروتئينهای
بافت پيازچه در بين این دو نمونه ،مشاهده شد که با وجود
انتظار هر دو گونه مورد مطالعه متعلق به یك جنس
( )Alliumبوده اما الگوی بياني پروتئيني بسيار متفاوتي را
نسبت به یکدیگر بروز دادند .با توجه به پيشرفتهای اخير
در زمينه تحقيقات ژنتيکي بر روی گياهان زراعي و بهویژه
گياهان دارویي ،همچنان مطالعات ژنتيکي و بهنژادی در
گونههای متعلق به جنس  Alliumبا مشکالتي فراواني
مواجه بوده که منجر به عدم دسترسي کامل به توالي ژنوم
گونههای متعلق به آن شده است ،ازاینرو اميد است در آینده
نه چندان دور با بهرهمندی از روشهای مولکولي-

تجزیهوتحليل پروتئوم پيازچه ...

فيتوشيميایي و بکارگيری ابزارهای بيوانفورماتيکي پيشرفته
موانع و ابهامات موجود در فرایند مطالعه گونههای مختلف
این جنس برطرف گردد.
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Abstract
Allium includes more than 920 species worldwide. Iran is the main habitat of many wild
Allium species. In this study, onion tissue of two species A. stipitatum and A. scabriscapum
from two subspecies Melanocrommyum and Reticulatobulbosa were used to evaluate and
identify the expression pattern of storage proteins obtained by the SDS-PAGE method. Twodimensional gel electrophoresis and MALDI TOF/TOF MS mass spectrometry were used to
identify protein spots and to observe the expression changes of the two species. Analysis of gels
by two-dimensional electrophoresis revealed 138 protein spots. The results showed a slight
similarity between the gels and a different expression pattern between the samples, based on
which a small number of similar spots were obtained in both gels. The results showed that there
were significant differences in the expression profile of onion tissue proteins of these samples.
Using the T-test, 9 protein spots with the most significant changes were identified at the 5%
probability level, and among them, 3 different spots were identified using Mass spectrometry
was selected for identification. The results of mass spectrometry experiments and matching of
the obtained data with NCBI and Uniprot databases and bioinformatics tools showed that the
tested spots were consistent with Maturasek proteins, Agmatine coumaroyltransferase-1, and a
protein with the unknown function called Hypothetical Protein. The findings of this study
showed that since the samples belonging to A.stipitatum and A.scabriscapum are of the same
genus, but the expression pattern of their stored proteins in onion tissue is very different from
each other.
Keywords: Allium, Mass spectrometry analysis, Gene expression, Bioinformatics

