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 چکیده

ی مختلفی همانند سرطان، دیابت و هادارای اثرات سودمندی علیه بیماریاست که  Alliaceaeیکی از اعضای خانواده  سیر

است. این  اییباکتریقارچی و ضدضد ،بیوتیکیاکسیدانی، آنتیهای آنتیهای قلبی است. همچنین این گیاه دارای ویژگیبیماری

شود. آلیسین در اثر برهمکنش آلیناز با آلین میدادهها به ترکیبات ارگانوسولفوره آن همانند آلیسین نسبتویژگی

کرد. برای این منظور و به دلیل شود. آنالیز پروموتور ژن آلیناز به درک ما از نحوه تنظیم بیان این ژن کمک خواهدمیحاصل

های آلیناز گیاهان مدل آرابیدوپسیس و برنج از بانک اطالعاتی عدم وجود توالی پروموتور آلیناز سیر، توالی پروموتوری ژن

Phytozome ها با استفاده از سایت وتوردریافت شد. آنالیز پرومPlantCARE ها موجود در هر پروموتور شد و موتیفانجام

 زیستیهای زیستی و غیرهای پاسخ به نور و استرس Cis-elementداد که در هر دو گیاه شد. نتایج نشانو نقش آنها شناسایی

بر بعدی آنزیم تحت تاثیر این عوامل است. مطالعات  دهد که احتماال بیان اینوجود دارد و نشان میژن آلیناز در پروموتور 

 تواند برای تایید این موضوع راهگشا باشد.روی گیاه می

 ، پروموتور یدی: آرابیدوپسیس، آلیناز، برنجهای کلواژه
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 مقدمه

گیرد. می است که در سراسر جهان کشت شده و مورد استفاده قرار Alliaceaeاز خانواده  ( گیاهیAllium sativumسیر )

است. مطالعات مختلف نظیر آن نیز توجه مردم را به خود جلب کردهعالوه بر مصرف آن به عنوان سبزی، خواص دارویی بی

دهنده قند و فشار اکسیدانی و کاهشسرطانی، آنتیقارچی، ضدباکتریایی، ضدهای ضدصورت گرفته بر روی این گیاه ویژگی

اثرات دارویی مفید سیر به ترکیبات ارگانوسولفوره آن به ویژه (. Londhe et al., 1122)استخون را برای آن آشکار کرده

آلیناز پروتئینی است که تقریبا در شود. شود. آلیسین در اثر آنزیم آلیناز بر روی سوبسترای آلین ایجاد میآلیسین نسبت داده می

ولید شده در اثر عمل این آنزیم بسیار ناپایدار است و آلیسین ت(. Wang et al., 1111)داردهای سیر وجود همه بافت

این ترکیب در دمای اتاق ظرف چند ساعت و در اثر پخت در  باشند.محققان در جستجوی راهکاری برای رفع این مشکل می

 برای دسترسیاز جمله تالشهای صورت گرفته  .(Blania and Spangenberg, 1991)شودطی تنها چند دقیقه تجزیه می

 ثابت کردن آنزیم آلیناز بر روی سطح یک ماتریکس و عبور آلین برای تولید آلیسین ،تجزیه سریع آن رفع مشکلبه آلیسین و 

 Miron etهای سرطانی و در پی آن مصرف آلین برای ایجاد آلیسین است)و یا فرستادن آلیناز به سمت سلول در موقع نیاز

al., 1112; Miron et al., 1112 .)در رسیدن به این اهداف تواند به محققان ابی به تولید مقادیر مناسبی از آلیناز میدستی

های ای از تنظیم بیان ژنبخش عمده های آن ضروری است.و ویژگیآلیناز مطالعه بر روی ژن  که برای تحقق آن کمک نماید

باشد که به عنوان ناحیه نویسی میجفت بازی در باال دست مکان شروع رو 1511ای حدودا گیاهی مربوط به ناحیه

( Cis-elementsای )عناصر تنظیمی . این ناحیه متشکل از(Janaki and Joshi, 1112)شودپروموتوری شناخته می

های ها موتیف Cis-element دهند.های رونویسی شناسایی شده و بیان ژن را تحت تاثیر قرار میباشد که توسط فاکتورمی

می عهده های متفاوتی را برجفت باز طول دارند و نقش 15-5هستند که تقریبا  DNAاز توالی ای کوتاه و ویژه
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تواند اطالعات ارزشمندی را در ارتباط با نحوه احتمالی تنظیم بیان ژن فراهم ها میشناسایی این موتیف (Rani, 1112)گیرند

شود. کمک گرفته می PlantCAREی همانند مختلف webبانک های اطالعاتی تحت  از هابرای شناسایی این موتیف کند.

توانند برای آنالیز گیاهی می هایموجود در پروموتور شناخته شده های تنظیمیبا در اختیار داشتن توالی هااین پایگاه

مل موثر در آن و عوا آلیناز در ارتباط با نحوه تنظیم بیان پروتئین د.ناستفاده قرار گیرها موردپروموتورها و بررسی موتیف

باشد که در این مطالعه های اولیه برای بررسی این موضوع آنالیز پروموتور آن مییکی از راهکار بنابراینندارد. گزارشی وجود

 است.مورد توجه قرار گرفته

 هامواد و روش

شد. از آنجا که استفاده Phytozome (www.phytozome.net)برای یافتن توالی پروموتور آلیناز از بانک اطالعاتی 

توالی پروموتوری آلیناز سیر وجود نداشت، توالی پروموتوری آلیناز گیاهان مدل آرابیدوپسیس و برنج ) به ترتیب دو لپه و 

ناحیه پروموتوری استخراج  ( ژن آلیناز هر گیاه به عنوانAUGجفت باز باال دست کدون آغازین) 1511شد. تک لپه( ارزیابی

 PlantCARE (http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/)ها با استفاده از سایت آنالیز پروموتور(شد. 

 .گرفتقراربررسی موردتور و کارکرد آنها های موجود در هر پروموصورت پذیرفت و موتیف
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 نتایج و بحث

استفاده از آرابیدوپسیس و برنج به عنوان باشند. گیاهان مدل همواره ابزار مناسبی برای انجام مطالعات اولیه بیولوژیکی می

های . برای مثال برای یافتن موتیفها برای انجام مطالعات بیوانفورماتیکی مرسوم استایلپهها و تکایلپهای از دونماینده

 Berendzen etاست)از این دو گیاه و توالی ژنومی آنها استفاده شده های پاسخ دهنده به اکسینموجود در پروموتور ژن

al., 1111.) های ژن آلیناز گیاهان آرابیدوپسیس و برنج به دلیل فقدان اطالعات در گیاه سیر در این مطالعه نیز پروموتور

های موجود در ناحیه نشان داد که اغلب موتیف ،این پروموتورها های مربوط بهنتایج بررسی موتیف. گرفتنداستفاده قراروردم

 TCT-motifو  AF1 binding site ،AE-box ،Box I-2های پروموتوری این دو گیاه مشابه یکدیگر هستند. موتیف

و  CGTCA-motifهای هوازی نقش دارد، موتیفدر القا در شرایط غیرکه  AREکنند، موتیف که در پاسخ به نور عمل می

TGACG-motif دهند، موتیف که به متیل جاسمونات پاسخ میGARE-motif موتیفدهد که به جیبرلین پاسخ می ، 

 MBSنقش دارد، موتیف در شرایط خشکی که در القا Skn-1_motif  است و موتیف  یبیان اندوسپرم مربوط بهکه

circadian  که در کنترلcircadian های شناسایی شده در پروموتور ژن آلیناز هر دو گیاه از جمله موتیف ،نقش دارد

 تعدادنیز به core promoter به عنوان  TATA-boxبه عنوان تشدیدگر و  CAAT-box هایالبته موتیف باشند.می

پذیری بیان ژن آلیناز در جود در هر دو پروموتور نشان از تاثیرهای مشابه موموتیف دارند.زیادی در هر دو پروموتور وجود

در طی تکامل و برای  سیستم آلین/ آلینازاست که مطالعات نشان دادههای زیستی و غیر زیستی دارد. واکنش به نور و استرس

لیناز در اثر این عوامل نیز پذیری آو القا (Borlinghaus et al., 1122)استمقابله با دشمنان زیستی در سیر ایجاد شده

هایی نیز وجود دارد که مختص هر گیاه است و موتیف ،شده در هر گیاههای بررسیباشد. در میان موتیفموئید این امر می

-AAACهای موتیف به عنوان مثال باشد.انشعاب این دو گیاه از یکدیگر و در طی تکامل ایجاد شده به دلیلتوانند می
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motif، Box 2، CATT-motif، chs-CMA1a وGT1-motif د، نکنکه در پاسخ به نور عمل میBox-W1  که در

-Pو پاسخ دهنده به دمای پایین LTR ،پاسخ دهنده به استرس گرمایی HSE  ،کندهای قارچی عمل میپاسخ به الیسیتور

box موتیف . اماندپاسخ دهنده به جیبرلین تنها در پروموتور آرابیدوپسیس شناسایی شدABRE  به آبسیزیک  دهنده پاسخ

دخیل در  TC-rich repeats ،به نور دهنده پاسخ I-boxو ACE، G-Box ،GAG-motif، GATA-motif ،اسید

مختص به اکسین  گوپاسخ TGA-elementو لیک اسیدیسبه سال دهنده پاسخTCA-element  ،پاسخ دفاعی و استرسی

و در پاسخ به  بودهها، عمل آنها مشابه شود با وجود تفاوت در نوع موتیفاهده میهمانطور که مش. ندبه پروموتور برنج بود

 ، نقشهای شناسایی شده در پروموتور هر گیاهبرخی از موتیف 1جدول کنند. زیستی عمل میهای زیستی و غیرنور و استرس

 د.دهمیرا نشان ها و تعداد آن

 آلیناز آرابیدوپسیس و برنج  هایژن های شناسایی شده در پروموتور: موتیف1جدول 

تعداد آن در  نقش موتیف توالی موتیف نام موتیف

 آرابیدوپسیس

 تعداد آن در برنج

2-AF1 binding 

site 

TAAGAGAGGAA 

  

 1 1 پاسخ دهنده به نور

AAAC-motif CAACAAAAACCT 

  

 1 1 پاسخ دهنده به نور

ABRE TACGTG 

 

پاسخ دهنده به 

 آبسیزیک اسید

 

1 1 
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ACE ACGTGGA 1 1 پاسخ دهنده به نور 

AE-box AGAAACAA 

  

 1 1 پاسخ دهنده به نور

ARE TGGTTT  القا شونده در شرایط بی

 هوازی

1 2 

Box 2 ATTAAT 1 1 پاسخ دهنده به نور 

Box I TTTCAAA 1 1 پاسخ دهنده به نور 

Box-W1 TTGACC  پاسخ دهنده به الیسیتور

 قارچی

1 1 

CAAT-box  22 22 تشدیدگر 

CATT-motif GCATTC 1 1 پاسخ دهنده به نور 

CGTCA-motif CGTCA  پاسخ دهنده به متیل

 جاسمونات

2 1 

ERE ATTTCAAA 

  

 1 1 پاسخ دهنده به اتیلن

G-Box  5 1 پاسخ دهنده به نور 

GA-motif AAGGAAGA 

  

 1 1 پاسخ دهنده به نور

GAG-motif AGAGATG 1 1 ه نورپاسخ دهنده ب 

GARE-motif TCTGTTG 1 1 پاسخ دهنده به جیبرلین 
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GATA-motif GATAGGG 

 
 

 1 1 پاسخ دهنده به نور

GT1-motif GGTTAA 

  

 1 1 پاسخ دهنده به نور

HSE AAAAAATTTC  پاسخ دهنده به استرس

 گرما

1 1 

I-box  2 1 پاسخ دهنده به نور 

LTR CCGAAA  پاسخ دهنده به دمای

 پایین

1 1 

MBS   القا پذیر در شرایط

 خشکی

1 2 

P-box CCTTTTG 1 1 پاسخ دهنده به جیبرلین 

Skn-1_motif GTCAT 2 2 بیان اندوسپرمی 

TATA-box   جعبهTATA 21 52 

TC-rich repeats ATTTTCTTCA 

 
 

پاسخ دهنده به استرس 

 و دخیل در پاسخ دفاعی

1 1 

TCA-element CCATCTTTTT 

 
 

ه به پاسخ دهند

 سالیسیلیک

1 1 

TCT-motif TCTTAC 1 1 پاسخ دهنده به نور 
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TGA-element AACGAC 1 1 پاسخ دهنده به اکسین 

TGACG-motif TGACG  پاسخ دهنده به متیل

 جاسمونات

2 1 

chs-CMA1a TTACTTAA 1 1 پاسخ دهنده به نور 

circadian CAANNNNATC  کنترلCircadian 1 1 

 

 

های زنده و غیر زنده متاثر های ثانویه مسیر بیوسنتزی در اثر نور، استرسمانطور که در مورد سایر متابولیترسد هبه نظر می

(، در ارتباط با آلیسین نیز این گونه بوده  Gouvea et al., 1121; Ramakrishna and Ravishankar, 1122شود)می

های مختلف نوری و آینده بر روی تغییرات بیان این ژن در اثر تیمار و بیان آنزیم آلیناز متاثر از این عوامل باشد. مطالعات

 گشا باشد. تواند برای تایید این موضوع راهاسترسی می
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Bioinformatical evaluation of alliinase promoter in Arabidopsis and rice 

 Garlic is a member of the Alliaceae family, have been shown to possess beneficial effects to 

protect against several diseases, including cancer, diabetes and cardiovascular disease. 

Furthermore, it has antioxidant, bactericidal, fungicidal and antibiotic properties which 

appear to be related to the presence of organosulfur compounds such as allicin. Allicin is 

produced upon the interaction of the alliin with the alliinase. Promoter analysis for alliinase 

gene provides important information relating to its gene expression and regulation. Therefore, 

due to lack of promoter sequence of garlic alliinase, allinase promoter sequences from two 

model plants, Arabidopsis and rice were received by Phytozome cite and analysed with Plant 

CARE. The result showed that allinase gene has several cis-elements involve in light, biotic 

and abiotic stress responses may indicate that alliinase gene expression can be influenced by 

these factors. These observations may lay the foundation for future functional analysis of 

allinase gene in whole plants. 
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