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چکیده
قارچهای بیماریزای گیاهی جهت غلبه بر سیستم دفاعی گیاه از ابزار مختلفی بهره میگیرند .تركیبات فیتوآنتیسیپین از جمله مواد دفاعی است كه در
گیاه جهت جلوگیری از حمله بیمارگرها تولید میشود .آنزیم توماتیناز جهت تجزیه فیتوآنتیسیپین و غلبه بر سیستم دفاعی گیاه توسط طیفی از قارچهاا از
جمله تعدادی از فرمهای اختصاصی قارچ  F. oxysporumتولید میشاود .باا هادر ردیاابی تاوالی كاد كنناده آنازیم توماتینااز در فارم اختصاصای
) Fusarium oxysporum f. sp. melonis (Fomآغازگرهای اختصاصی بر اساس توالی محافظت شده باالدست و پائین دست تاوالی كدكنناده
ژن  FoTom1گزارش شده از فرم اختصاصی  Fusarium oxysporum f. sp. lycopercisi (Fol).طراحی شد .استخراج  DNAاز ناااد یا
شایع در استان خراسان انجام شد و واكنش تكثیر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت .الگوی الكتروفورزی محصول واكنش حضاور یا
ت باند در اندازه مورد انتظار را تأیید نمود .قطعه تكثیر شده بصورت دو جهته توالییابی شد و با توالی گزارش شده از فرم اختصاصی  Folمورد مقایساه
قرار گرفت .نتایج توالی یابی با استفاده از برنامه  Vector NTi V11بر هم منطبق شد و با توالی رفرنس همردیفی انجام شد .نتایج نشان داد در سطح
نوكلئوتیدی  14جهش در توالی شناسائی شده وجود دارد كه از این بین  7جهش در سطح توالی پروتئینی نیز بروز مییابناد .آناالیز تاوالی باا اساتفاده از
برنامه  Pfamوجود ی توالی سیگنال پپتید و ی دومین هیدروالزی را در توالی شناسائی شده تأیید نمود .این نتایج نشان داد كه تاوالی ردیاابی شاده
میتواند همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم فرم اختصاصی  Fomباشد .این توالی  Fom-Tomنامگذاری شد و در بان ژن با شماره بازیابی MF178403
ثبت شد .با هدر پیشبینی اثر جهشها شناسائی شده در عملكرد ژن توماتیناز آنالیزهای نرمافزاری انجام شد كه نشان داد جهشهای رخ داده در توالی
دومین هیدروالزی ساختمان پروتئین را تحت تأثیر قرار میدهند و میتوانند در عملكرد ژن تأثیرگذار باشند.
واژههای کلیدی :بیماری زردی و پامردگی آوندی خربزه خربزه ردیابی ژن ژن توماتیناز
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هیدروكسیلی استرولهای غشایی قارچ كمپلكس تشكیل داده و باعث
ایجاد منفذ و نشت سلولی و در نتیجه از بین رفتن غشای قارچی مای
گااردد ( 2 8 20 18 10و  .)17بیمارگرهااا نیااز اسااتراتایهااای
مخصوصی برای عبور از این تركیبات ضد قارچ در اختیار دارناد (4 3
و  .)14یكی از روشهای مورد استفاده در قارچها استفاده از آنزیمهای
تخریب كننده تركیبات درگیر در سیستم دفاع گیااهی اسات ( 14 8و
 .)15آنزیم توماتیناز از جمله آنزیمهای ترشحی است كه توساط قاارچ
ترشح شده و با تخریب توماتین شرایط را جهت توسعه ریسههای قارچ
در بافت گیاه مهیا میكند ( 16 13 11 6 14و  .)19آنزیم توماتینااز
ی آنزیم گلیكوزیل هیادروالزی اسات .ایان خاانواده از آنازیمهاای
گلیكوزیلهیدروالز دارای سااختار آنومریا نگاهاداری و توپولاوژی
شكافی میباشد ( .)5آنزیمهای گلیكوزیل هیدروالز با برداشات گاروه
های قندی از ساپونینها باعث آزادسازی گروههاای قنادی و كااهش
سمیت ایان تركیباات مایشاوند ( 13 11 15 14 8و  .)6در ساال
 1997میالدی توماتیناز موجود در فرم اختصاصی F. oxysporum f.
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 sp. radicis-lycopersiciدر سطح پروتئین بررسای و ردیاابی شاد
( .)11فعالیت توماتینازی در قارچهایی كه بیمارگر گوجه فرنگی نیستند
از قبیل  niveum melonis tuberoseو  gladioliبه ترتیاب فارم
اختصاصی بیماریزا روی گیاهان گل مریم خربازه هندواناه و گالیال
مشاهده شده اسات ( 12و  .)9بار خاالر ایان در فارمهاای ciceri
 conglutinansو  liniبهترتیب عوامل بیماریزا روی گیاهاان نخاود
ذرت و كتان فعالیت توماتینازی مشاهده نشاد ( .)12در برخای از فارم
های اختصاصی از جمله  melonisحضور ژن توماتینااز باا اساتفاده از
روش هیبریداسیون مورد بررسی قرار گرفته است و حضاور بخشای از
توالی آن در یكی از جدایههای این فرم اختصاصی ی هیبریداسایون
نشان داده شده ( )8ولی تاكنون تاوالی كامال آن مشاخ ردیاابی و
شناسائی نشده است .لذا با توجه به شباهت عملكرد انتظار مایرود بار
اساس توالیهای گزارش شده این ژن در دیگر فارمهاای اختصاصای
بتوان توالی آن را در فرم اختصاصیF. oxysporum f.sp. melonis
ردیابی و تكثیر نمود.
شناسائی و همسانهسازی ژن توماتیناز در این فرم اختصاصی مای
تواند به بررسی مراحل اولیه بیماریزایی قارچ در گیاه كما كناد .از
سوی دیگر همسانهسازی و بیان این ژن میتواند در مطالعات آتای در
بررسی برهمكنش این بیمارگر با ارقام و تودههای بومی خربازه ماورد
اسااتفاده قاارار گیاارد تااا در صااورت امكااان بتااوان ژن و یااا ژنهااای
مهاركننده این آنزیم را شناسایی كارد .لاذا مطالعاه حاضار باا هادر
ردیابی و جداسازی ژن توماتیناز از فرم اختصاصی  melonisبر اساس
اطالعات موجود از توالی ایان ژن در فارم اختصاصای Lycopersici
انجام شد .با جداسازی ژن توماتیناز  FOMو توالییابی آن تفاوتها و
جهشهای احتمالی آن با توماتیناز  FOLبررسی شد.

مواد و روشها
تهیه جدایه قارچ :جدایه مربوط به نااد ی فرم اختصاصی
 oxysporum f. sp. melonisشااایع در اسااتان خراسااان رضااوی
(اهدایی دكتر ضیاءالدین بنیهاشمی دانشگاه شیراز) تهیه شد.
کشت قارچ و استخراج : DNAبه منظور تهیه میسالیوم از
محیط  )Potato Dextrose Broth(PDBحاوی  24گرم در لیتر پودر
 Difco Potato Dextroseاساتفاده شاد .بعاد از ضادعفونی كاردن
محیط كشت آماده شده هیفهاای قاارچ در شارایط كاامال اساتریل
كشت و جهت استخراج  DNAقاارچ باه مادت ده روز در دماای 25
درجه سلسیوس با دور  125 rpmو در حضور نور نگهداری شدند .بعاد
از گذشت ده روز از رشد قارچ استخراج  DNAبه روش Gonzalez-
 )7( Mendoza,et alبا اندكی تغییرات انجام شاد .كیفیات و كمیات
 DNAاستخراج شده باا اساتفاده از الكتروفاورز روی ژل آگاارز یا
درصد مورد بررسی قرار گرفت.
F.

بازیابي توالي ژن  FoTom1و طراحي آغازگر :تاوالی ژن
( FoTom1بااا شااماره دسااتیابی  )AJ012668و پااروتئین توماتیناااز
مربوط به فرم اختصاصی ( FOLبا شماره دساتیابی )CAA10112.1
از پایگاه دادههای زیستی بازیابی شد .مناطق باالدستی و پائیندساتی
توالی كدكننده از طریق بالست تاوالی پاروتئین  FoTom1از بانا
اطالعات ژنومی قارچ فوزاریوم ()http://www.broadinstitute.org
بدست آمد .مناطق حفاظت شده جهت طراحی آغاازگر باا اساتفاده از
همردیفی چندگانه توالیهای نوكلئوتیدی مشابه باا اساتفاده از برناماه
 MegAlineدر بسته نرمافزاری  DNA Starانجام شد .جهت طراحی
آغازگرهاای اختصاصای از برناماه  Primer premier V.5اساتفاده
گردید .این آغازگرها با نامهاای 5´-AGC CGC ATA ( Psh30-F
´ )ACA GCA-3و 5´-TTG GCA ACC TGA ( Psh30-R
´ )ACC-3توسط شركت SBS Genetech Co., Beijing's, China
سنتز شدند.
ردیابي و تکثیر تووالي ژن در ژووو  :Fomجهات تكثیار
توالی هدر دمای اتصال آغازگرها در سه نقطه  55 54و  56درجه و
غلظت  DNAالگو در دو سطح  60و  120نانوگرم مورد مقایسه قارار
گرفات و بهیناهسااازی شاد .محتویاات واكاانش تكثیار در حجاام 10
میكرولیتااری شااامل  60نااانوگرم از  DNAژنااومی  2.5میلاایمااوالر
 200 MgCl2میكروماول  )GeNetBio, south Korea( dNTPsو
ی میكرولیتر بافر  )GeNetBio, south Korea( PCR 10Xپانج
پیكومول از آغازگرهای  pSH30-Fو  pSH30-Rبا ی واحاد آنازیم
تا پلیماراز ( PrimeTM Taq DNA polymerase, GeNetBio,
 )south Koreaاضافه شد و با برنامه حرارتای  4دقیقاه در  93درجاه
سانتیگراد و  35چرخه با ( 45ثانیه در  92درجه سانتیگراد  30ثانیاه
در دمای  56درجه سانتیگراد ی دقیقه در  72درجه ساانتیگاراد) و
مرحله تكثیر نهایی با پنج دقیقه در  72درجه سانتیگراد با اساتفاده از
دساتگاه ترماال ساایكلر ( Primus 25 Thermal Cycler, MWG
 )Biotech Inc.استفاده شد .محصول واكنش در ژل آگارز ی درصد
حاوی  %10رنگ  Green viewerالكتروفورز گردید و تصویر الگاوی
باندی تكثیر شده از نمونهها با استفاده از دستگاه ژل داك تهیه شد.
توالي یابي قطعه تکثیر شده و آوالیز توالي و شناسوايي
جهشها :قطعات تكثیری به صاورت دو جهتاه توساط آغازگرهاای
اختصاصی  Psh30Fو  Psh30Rتوسط شاركت  Macro geneكاره
جنوبی توالییابی شدند .برای آنالیز و بررسی پی ها از نارمافزارهاای
 Chromasو  Seqmanهمردیفاای بااا تااوالی مرجااع از  Mega5و
نمااایش نتااایج همردیفاای و جهااش هااای موجااود از CLC Main
 Workbench 5.5استفاده گردید.
پیشبیني تأثیر جهش در ساختار پروتئین :با اساتفاده از
برنامه  SMARTو نرمافزار  CLC Main Workbench 5.5ساختار
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ثانویه پروتئین بررسی گردید .تاوالی ژن توماتینااز جداساازی شاده از
 Fomنامگذاری و با استفاده از برناماه  sequinدر بانا ژن NCBI
ثبت گردید.

این مناطق ی جفت آغازگر اختصاصای بناام  PSh30-F/Rطراحای
شد .این جفت آغازگر بر اساس اطالعات موجاود قطعاهای باه طاول
 1091جفت باز را از ژنوم  FOLتكثیر مینمایاد .همنناین باا توجاه
شباهت فرمهای اختصاصی انتظار میرفت قطعه مشابهی نیز از ژناوم
 FOMتكثیر شود.

ژن توماتیناز  FolTom1از جمله ژنهای كدكننده پاروتئینهاای
ترشحی است كه در توسعه بیماریزایی قارچ  FOLروی گیااه گوجاه
فرنگی نقش دارد .با توجه به گزارشهای مربوط به ردیابی بخشای از
توالی این ژن در فرمهای اختصاصی دیگر در مطالعه حاضر تالش شد
بر اساس اطالعاات موجاود نسابت باه ردیاابی تاوالی همولاوگ ژن
 FolTom1در ژنااوم فاارم اختصاصاای  FOMاقاادام شااود .در زمااان
نگارش پروژه توالی كامل ژن توماتیناز مرباوط باه  FOMدر اختیاار
نبود بنابراین جهت طراحی آغازگر از توالیهای ایان ژن در فارمهاای
اختصاصی دیگر استفاده شد .باه ایان صاورت كاه باا همردیفای ژن
توماتیناز در سایر فرمهای اختصاصای باه وسایله نارمافازار Mega5
منطقه حفاظت شده ژن شناسایی و برای طراحی آغازگر مورد استفاده
قرار گرفت .توالی باالدستی و پائین دستی اختصاصی ایان ژن جهات
طراحی آغازگرهای اختصاصی مناسب بود (شكل -1الف) .بار اسااس
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وتایج و بحث

A

بمنظور ردیابی ژن توماتینااز اساتخراج  DNAاز بافات میسالیوم
جدایه ( )R1مربوط به نااد ی از فرم اختصاصی  FOMانجام شاد و
همننین بعنوان كنترل جدایه از فرم اختصاصی  Folنیز استفاده شاد.
پس از بهینهسازی واكنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از آغازگرهاای
 PSh30-F/Rدر الگوی الكتروفورزی مربوط به هر دو جدایه ت باند
اختصاصی مشاهده شد (شكل  -1ب) .باند تكثیر شده با اندازه انادكی
باالتر از  1.1kbبا قطعه قابل تكثیار ماورد انتظاار ( 1091جفات بااز)
انطباق داشت .با توجه به انطباق ت باند تكثیر شاده از ژناوم هار دو
فرم اختصاصی باا انادازه بدسات آماده در آنالیزهاای بیوانفورماتیا
نسبت به توالییابی قطعه تكثیر شده اقدام شد تاا صاحت تاوالی نیاز
مورد بررسی قرار گیرد.

B

شکل  -1ومای شماتیك (الف) و الگوی الکتروفورزی (ب) ژن توماتیناز وشاندهنده موقعیت توالي کد کننده ( ،)CDSمحل اتصال آغازگرهای
اختصاصي ( )PSh30-F/Rو طول قطعه قابل تکثیر بر اساس توالي ( FoTom1شماره دستیابي)AJ012668
Figure 1- Schematic view of tomatinase gene (A), and electrophoresis pattern of PCR products (B). Presents positions of
coding sequences (CDS), special primers attachment sites (PSh30-F/R) and predicted amplicone size based on FoTom
)sequence with accession number (AJ012668

آنالیز توالي تكثیر شده از ژنوم Fom

محصول واكنش زنجیرهای پلیمراز بعد از خال سازی به صاورت
دوجهته توالی یابی شد .پس از انطباق نتایج توالییابی دو جهته قطعاه
ای به طول  963نوكلئوتید بدسات آماد كاه انتظاار مایرفات تاوالی
كدكننده پروتیئن توماتیناز را بطور كامل در برداشته باشاد .همردیفای
جفتی توالی قطعه تكثیر شده با توالی ژن  FoTom1نشان داد هار دو
توالی در محدودهای به طول  1039نوكلئوتید باا یكادیگر همپوشاانی

دارند .در این محدوده  1025نوكلئوتیاد كاامال یكساان باود .مقایساه
توالی ژن جدید  FomTomR1با توالی ژن  FoTom1نشان داد ایان
دو ژن در  14نوكلئوتید با یكدیگر تفاوت دارند.
ژن تكثیاار شااده فاقااد هرگونااه اضااافه و كمداشاات اساات .ژن
 FoTom1فاقد اینترون میباشد لذا چهارچوبهای خواندنی قابل كاد
شدن ( )ORFدر توالی تكثیر یافته نیز مورد بررسی قرار گرفت .نتاایج
نشان داد ی چهارچوب خواندنی در محدوده توالییاابی شاده وجاود
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دارد كاه بااا تااوالی ژن  FoTom1انطبااق دارد .چهااارچوب خواناادنی
صحیح با  335كدون میتواند پروتئین  335اسیدآمینهای را كد نماید.
همردیفی این پروتئین فرضای باا پاروتئین  FoTom1نشاان داد 98
درصد از اسیدهای آمینه هر دو پروتئین با یكدیگر یكسان هستند ولی
دو پروتئین در  7اسید آمینه با یكدیگر متفاوت هساتند (شاكل  .)2باا
این حال آنالیز توالی این پاروتئین در برناماه  SMARTنشاان داد از
نظر ناوع موقعیات و تعاداد دوماینهاا پاروتئین جدیاد باا پاروتئین
 FoTom1مشابه است .توالی سیگنال پپتید در ابتدای این پروتئین در
محدوده  1تا  23قرار گرفته اسات .حضاور ایان تاوالی نشااندهناده
ترشاحی باودن ایان پاروتئین اسات .در تاوالی ایان پاروتئین دُماین
هیدروالزی در محدوده 70تا  323قرار گرفته است .بررسای موقعیات
جهشها در توالی تكثیر شده در مقایسه باا تاوالی پاروتئین توماتینااز

گزارش شده از قارچ  FOLنشان داد كه از میاان هفات جهاش باروز
یافته در سطح پروتئینها ی جهش در موقعیات اساید آمیناه  15در
ناحیه سیگنال پیپتید و سه جهش در اسیدآمینههای  218 145و 236
در ناحیه دومین هیدروالزی قرار دارد (شكل .)3
براساس آنالیزهای صورت گرفته انتظار مایرود تاوالی شناساائی
شده مربوط به همولوگ ژن  FoTom1باشد .از آنجا كاه ایان ژن در
ژنااوم فاارم اختصاصاای  Fomشناسااائی شااده اساات لااذا بصااورت
 FomTomR1نامگذاری شد .سه حرر ابتدائی نشاندهنده ناام فارم
اختصاصی قارچ ( )Fomسه حرر دوم مرباوط باه ناام ژن توماتینااز
( )Tomو شماره  1مربوط به شماره همولوگ آن در فارم اختصاصای
 Folاسااات .تاااوالی نوكلئوتیااادی ایااان ژن باااا شاااماره دساااتیابی
( )MF178403در بان ژن ذخیره شد.

شکل  -2وتایج همردیفي ترجمه توالي ووکلئوتیدی ( )FOMTOMProتکثیر شده از قارچ  FOMبا توالي پروتئین توماتیناز ()FOLTOMPro
مربوط به  FOLبا استفاده از بروامه MEGA

اسیدآمینههای مشابه بصورت نقاط و جهشهای بروز یافته در سطح اسید آمینهها با پس زمینه نشان داده شده است.
Figure 2- Alignment of translation of amplified sequence (FOMTOMPro) from FOM with the protein sequence of proteinase
(FOLTOMPro) from FOL using MEGA5 software
Identical residues are doted and non-synonym mutations are shaded with red background.

شکل  -3ومای شماتیك موقعیت جهشهای شناسایي شده در توالي پروتئیني  FomTomR1در مقایسه با پروتئین توماتیناز مربوط به قارچ FOL

( :SP .)CAA10112سیگنال پپتید :GH dom ،دمین گلیکوزید هیدروالز
Figure 3- Schematic view of the mutation positions in predicted tomatinase homologues in FOM race 1 in comparison with
)sequence of the FOL tomatinase FolTom1 (CAA10112
SP: signal peptide, GH Dom: Glycoside hydrolase

ردیابی همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم قارچ...

پیشبیني اثرات جهش ها در توالي همولوگ ژن توماتینااز
در قارچ FOM

در تعاادادی از آسااید آمینااههااای جااایگزین شااده قطبیاات و بااار
الكتریكی متفااوت باود .در اساید آمیناه جایگااه پاانزده اساید آمیناه
گالیسین كه غیر قطبی است بجاای گلوتامیا اساید (باار منفای و
خاصیت اسیدی) قرار گرفته است .این منطقه مربوط به توالی سیگنال
پپتید است و لذا انتظار میررود در عملكرد پاروتئین پاس از ترشاح از
قارچ تأثیری نداشته باشد .سه جهش در حد فاصال سایگنال پپتیاد و
دومین هیدروالزی قرار گرفتاهاناد كاه انتظاار مایرود بیشاتر نقاش
ساختاری داشته باشند .در جهش اول لیزین به عنوان ی اسید آمیناه
قطبی با بار مثبت جای خود را به آسپارژین داده است كاه یا اساید
آمینه قطبی ولی بدون بار به شمار مایرود .در جایگااههاای  35و 51
اسید آمینه سرین به ترتیب جای خود را باه آساپارژین و پارولین داده
است .هر چند هر سه اسید آمینه قطبی و بدون باار هساتند ولای باا
توجه به ساختار متفاوت پرولین انتظار مایرود جهاش جایگااه  51در
ساختمان پروتئین تأثیرگذار باشد.
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سه جهاش در دماین كااركردی پاروتئین رخ داده اسات كاه در
جایگاه  145ی اسید آمینه اسیدی با بار منفی جای خود را باه اساید
آمینه قطبی و بدون بار داده است .جایگزینی صورت گرفته در جایگااه
های  218و  236از نظر قطبیت و بار یكسان باوده اسات .در جایگااه
 218هر دو اسید آمینه قطبی دارای بار مثبات مایباشاند .در جایگااه
 236نیز هر دو اسید آمینه غیر قطبی هستند.
پیش بینی ساختار ثانویاه پاروتئین  TomFOMو  TomFOLباا
استفاده از نارمافازار  CLC Main Workbench 5.5نشاان داد كاه
چهار جهش اسید آمینهای منجر به تغییر ساختار ثانویه پروتئین شاده
است .مقایسه شكلهای  4تفاوت سااختار ثانویاه را نشاان مایدهاد.
همننااین جهااش ناحیااه  236كااه ایجاااد ساااختار آلفااا هلاایكس در
 TomFOMكرده است در ناحیه دّمین گلیكوزیال هیادروالزی قارار
دارد .بر اساس مقایسه ساختارها در دو پروتئین انتظار میرود در نتیجه
جهااشهااای رخ داده در فاارم اختصاصاای  FOMساااختار ثانویااه در
موقعیتهای  35 34 15و  236سااختار آلفاا هلایكس را تغییار داده
است.

FomTomR1
FolTom1
شکل  -4مقایسه ساختارهای آلفا هلیکس و بتا شیت در پروتئین توماتیناز در فر اختصاصي  FOLو FOM

فلشهای آبی رنگ ساختار آلفا هلیكس و فلشهای قرمز رنگ ساختار  Bدوایر سبز رنگ موقعیت اسیدهای آمینه جهش یافته را نشان میدهد (رسم شده به وسیله نرمافزار
. )CLC Main Workbench 5.5
Figure 4- Comparison of alpha helix and beta sheet stractures in homologes of tomatinase protein in forma specials FOL
)(FolTom1) and FOM (FomTomR1
Blue and red arrows: alpha helix and beta sheet steracture respectively, green sircles: posision of mutated residues.

وتیجهگیری
امروزه آنزیم های گلیكوزیلهیدروالز به علات اساتفاده وسایع در
كاربردهای بیوتكنولوژی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند .توماتیناز ی
آنزیم گلیكوزیلهیدروالزی است كه تأثیر آن در مكانیسم بیماریزایی
بعضی از قارچ ها ثابت شاده اسات .باا توجاه باه گازارش حضاور ژن
توماتینااز در قاارچ  F. oxysporum f. sp. melonisباا اساتفاده از
تكنی هیبریداسیون ( )8اثبات حضور این ژن در ژنوم قارچ  FOMبا
استفاده از روشهای مولكولی دیگر و شناسایی توالی كامال ایان ژن
ضروری به نظر میرسد .از طرر دیگر همولوگ ژن توماتیناز در قارچ
 F. oxysporum f. sp. lycopercisiبه طور دقیقتری بررسی شده

اساات بنااابراین از اطالعااات ایاان ژن اسااتفاده شااده و آغازگرهااای
اختصاصی جهت تكثیر این ژن در ژنوم این قارچ طراحی قطعه ماورد
نظر تكثیر و توالییابی گردید .ناحیه كدكننده توماتیناز مربوط به قاارچ
 FOMدارای چارچوب خواند باز با طول  995جفت باز میباشاد كاه
فاقد اینترون است .ژن توماتیناز ی پروتئین پیشبینیشاده باا تعاداد
 335اسیدآمینه را كد میكناد كاه وزن مولكاولی آن حادود  38كیلاو
دالتون مایباشاد .تاوالی پروتئینای پایشبینای شاده در مقایساه باا
 FoTom1شامل دو جایگااه فعاال آنزیمای در موقعیات  123و 152
دارای اسیدآمینه گلوتامی اسید و ی پپتید سیگنالی  16اسیدآمینهای
در انتهای  Nمیباشد .ژن توماتیناز  FOMمشابه ژن  FoTom1یا
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سپاسگزاری
بدین وسایله از معاونات محتارم پاوهشای دانشاگاه فردوسای و
مدیریت محترم پاوهشكده علوم گیاهی كه فضای آزمایشاگاهی الزم
.را جهت اجرای این تحقیق مهیا نمودند صمیمانه تشكر مینمائیم
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70-323  در محدوده10 دُمین گلیكوزیلهیدروالزی مربوط به خانواده
14  وجااودFoTom1  و مقایسااه آن باااFomTomR1  بررساای.دارد
موتاسیون در سطح نوكلئوتیدی را تأیید نمود كه نیمی از این جهشها
 چناد.معنی دار بوده و در سطح پروتئین نیز ایجاد موتاسیون كاردهاناد
جهش پروتئینی به تغییر خاصیت شایمیایی اسایدهاایآمیناه و تغییار
ساختار ثانویه نیز منتج شد كه یكی از این تغییرات سااختار ثانویاه در
.محدوده دُمین گلیكوزیلهیدروالزی میباشد
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Introduction: Phytopathogenic fungi exposes various proteins to overcome plant defense systems.
Production of saponins likes α-Tomatine is one of the tomato preformed defenses barriers which should be
detoxicated by the pathogens. It has been revealed before which most of Fusarium species and forma specials
could produce tomatinase, a glycosyl hydrolases protein, to de-glycosylate α-Tomatine. Fusarium oxysporium f.
sp. melonis (FOM) wildly attached melon cultivars and at the time of this investigation, there was only one
report underlining the existence of the gene sequence of tomatinase in the genome of FOM using southern
blotting experiment. This study was carried out to track the whole tomatinase gene sequence in the FOM
genomic sequence and investigate the probability genetic variation of the gene in the nucleotide and protein
sequences.
Materials and Methods: Fusarium oxysporium f. sp. melonis (Fom) race1 have been previously reported in
Khorasan, Iran. It was cultured in liquid medium and the mycelia were used for the genomic DNA isolation.
Primers were designed based on conserved sequence in upstream and downstream of FoTom1 sequence
(AJ012668). PCR was carried out and amplified segments were bi-directional sequenced. The results were then
analyzed by Vector NTi software. The sequencing result was aligned with FoTom1 sequence as Refseq and the
single nucleotide variations were detected by CLC work bench software. The effects of the mutations on the
protein structure were predicted by CLC work bench software.
Results and Discussion: Electrophoresis pattern of PCR products showed a single band of the expected size
in the strain FomR1 that was at the same size of the band amplified from FoL genome. The designed primers
based on the FoTom1 sequence amplified a specific segment in the Fom genome. Alignment the sequencing
results with the Fo-Tom1 from Fusarium oxysporium f. sp. lycopercisi (Fol) in nucleotide level revealed 14
mutations which seven of them were appeared in the protein sequence. Three mutations occurred in the
functional domain of the protein. At the position 145, an acidic amino acid with a negative charge was
substituted by a polar amino acid. Replacements at positions 218 and 236 were the same in terms of polarity and
at position 218; both amino acids have a positive charge.
There were no introns in the coding sequence of FomTom R1 region as same as FoTom1. Pairwise alignment
results showed some an-synonyms mutations between two sequences that made some changes in the secondary
structure of the translated protein from FomTomR1. The first an-synonym mutation, SNP15 (E→G), inside the
signal peptide, converts the alpha helix to a new beta sheet. SNP34 (K→N) and SNP35 (S→N) mutations
shortened the alpha helix. The other mutations happened out of the alpha helixes and beta sheets. To predict the
effects of the mutations on the FomTomR1function, in-silico analyses were carried out. The results revealed that
three mutations occurred in the functional domains of tomatinase in Fom. The mutations in the hydrolysis
domain may affect the structure of FomTomR1and can be effective in the protein. The presence of different
active saponins components in Melon may be an evolutionary reason for some variation in sequence and
structure of the FomTomR1 protein in Fom. To prove the differences in the tomatinase function, the interaction
of proteins with various types of melon saponins components should be investigated at the future studies.
Conclusion: The results showed the tracked sequence could be homolog of the Tomatinse gene in the Fom
genome. We named it Fom-TomR1 and the sequenced was submitted in the Genbank with accession number
MF178403. For the future study, the gene influences should be investigated in the pathogenesis of FOM on
melon cultivars and it could be considered as a general screening index using heterologous expression of the
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gene.
Keywords: Fusarium wilts disease, Gene detection, Secondary structure prediction, Single nucleotide
polymorphism
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