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 چکیده

RNAi شناخته از رونویسی در سطح رونویسی و پس هاژن بیان اختصاصی خاموش کردن ابزار کارامدترین و جدیدترین عنوان به 

شده و  یسیژن در سطح پس از رونو انی، مانع بژن هدف mRNAمهار  قیاز طر RNA، مولکول RNAi یکیولوژیب ندیدر فرآ .شده است

همولوگ است  یادو رشته RNAبا  یژن از نظر توال نی. اکندیم یریجلوگ ینیژن مع انیاز ب یادو رشته RNAمولکول  ندیفرآ نیا یط

 مطرح شده است. یسیپس از رونو یسازوکار، به عنوان خاموش نیا رواین از ردیگیم ورتژن هدف ص mRNA هیتجز قیو مهار از طر

 یاثر قو mRNAهدف در  هی. ساختار ناحشودیمحسوب م یخاموش ییگذار بر کارآریعوامل تأث نیاز مهمتر یکی هدف mRNA ساختار

مورد توجه قرار گرفته  DMC1یر نظ ییهاژن یبه منظور خاموش RNAi کیاستفاده از تکنامروزه . رونوشت ژن هدف دارد بیبر تخر

 یهابازه بیترت نیو بد دیآن استفاده گرد ORF هیاز ناح ایدلمه در گیاه فلفل ژن نیا یخاموش گاهیجا نیبهتر ییجهت شناسا. است

به منظور  هایدست آمد. توالبه DMC1از ژن  nt 200 یتوال 83شد که در مجموع  هیته دینوکلئوت 10به فاصله  یدینوکلئوت 200

 .اندازه لوپ انتخاب شد شاخصبراساس  nt 200و در انتها هفت بازه  وارد mfoldب و افزار تحتبه نرم mRNAساختار دوم  میترس

 یتوال .دیاستفاده گرد siRNA Scanافزار تحت وب از نرم off-targetاثرات  یبررس نینو همچ GCها از نظر درصد siRNA یجهت بررس

-nt 10های بازه ،هاآن نیر هم قرار گرفت و آنگاه از بکنا سنس_نترونیا_سنسآنتیصورت به  DMC1هفت بازه منتخب از ژن  نیا

 ∆Gمقدار سپس . منتخب انتخاب شد هاییکمتر به عنوان توال off-targetکمتر و با داشتن اثرات   siRNAبا تعداد nt 20-220و  210

با تعداد  nt 10-210بازه نهایت ر د .دباشیم ییباال یداریسطح پا یادار nt 10-210بازه  شد و مشخص شد که یبررس هایتوال نیا

siRNA  اثرات کمتر وoff-target ژن  یجهت خاموش هیناح نیبه عنوان بهتر شتریب یداریکمتر و داشتن پاDMC1 شد معرفی. 

 

 off-targetاثر  ،هدف mRNAساختار  ،DMC1خاموشی ژن، ژن کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

1RNAi سنسیآنت کیر در آن ژن است که عامل مؤث یروش خاموش کی RNA 24 -21 در سازوکار . استی دینوکلئوتRNAi 

 هاشود که به آنیم لیتبد یدینوکلئوت 21- 24کوچک  یها RNAبه سریدا یسلول میبا استفاده از آنز دبلن نسبتا یادو رشتهRNA  کی

RNA  ندیگویم 2گرکوچک مداخله (2010Smagghe,  and Huvenne) .ینظر کاربرد ازsiRNA  یخاموش یمهم و قدرتمند برا یابزار 

ژن  یخاموش اییکه بر کار یاز عوامل یکی نی. بنابرادهندیمختلف ژن را هدف قرار م یهاتیها موقعsiRNA. ها استژن انیب یاختصاص

 RNA یتصال به توالا ازمندین ،هدف RNA ییشناسا یبرا siRNA(. Luo and Chang, 2004) باشدیم siRNA یگذار است توالریتأث

 RNAکه ساختار  یباشد. هنگام RNA یسازوکار خاموش اییکار بر رگذاریعامل تاث  تواندیم RNAساختار دوم  نیبنابرا باشدیهدف م

 یبرا siRNAک از بازها در دسترس ی چیکه ه یطورساختار دوم ساقه داده باشد، به لیو تشک ستیباز ن siRNA یریقرارگ یبرا

امروزه استفاده از تکنیک  (.Gredell et al., 2008) هدف نخواهد بود RNA ییقادر به شناسا siRNA رد،یقرار نگ یدروژنیه باند لیتشک

RNAi هایی نظیربه منظور خاموشی ژنDMC1   وSPO11 ( 2015مورد توجه قرار گرفته است .,Yi-Xin et al.) تیفعال در محل 

آغاز  ها3DSB. نوترکیبی میوزی با تشکیل ( et alMezard ,.2007است ) شتریب اورنگیراسک زانیاغلب م 1DMC ی نظیریهانیپروتئ

نشان  یو ساختار ییایمیوشیمطالعات ب (.Crismani et al., 2012)شوند بکار برده میاور کراسینگ ایجادها برای DSBو این  شودمی

مطالعات نشان داده است که در و  تبادل رشته دارند یهاتیو فعال DNAدر جفت شدن  ییهامشابهت RAD51و  DMC1که  دهدیم

  .(Da Ines et al., 2013) پردازدیم یرخواهریغ یهادیکروماتبین  یادو رشته DNAقطعات  ریبه تعم DMC1 انا،یتالسیدوپسیآراب

 

 مواد و روش

به همراه ای در گیاه فلفل دلمه این ژن، توالی (Capsicum annuum) اییاه فلفل دلمهدر گ DMC1ژن  توالی بینیجهت پیش

و توتون ( Solanum tuberosumزمینی )(، سیبSolanum lycopersicumگوجه فرنگی ) خانواده آن نظیرهم در گیاهان توالی آن

(Nicotiana tabacum که همگی جز خانواده )Solanaceae  دادهپایگاه از هستند NCBI )https://www.ncbi.nlm.nih.gov/(  دریافت

از قابل دسترس  SRAردیفی به پایگاه حاصل از هم توالی ردیف شد.هم Megaline ver 5افزار با استفاده از نرمدریافتی های توالی. شد

 بندی شد.سرهم Seqman ver 5افزار ای توسط نرمهدلم دست آمده از گیاه فلفلهای احتمالی بهcontigتوالی داده شد و  NCBI پایگاه

در گیاه فلفل  DMC1و در نهایت توالی ژن  صورت گرفت  Megaline ver 5افزاراز نرمبا استفاده اسایی نواحی مشترک و غیرمشترک شن

ترسیم  منظورها به توالی. آن استفاده گردید 4ORFژن از ناحیه این شناسایی بهترین جایگاه خاموشی جهت بینی شد. ای پیشدلمه

ها از siRNA جهت بررسیداده شد.  mfold (http://unafold.rna.albany.edu/?q=mfold) نرم افزار تحت وب به mRNAساختار دوم 

                                                           
1 RNA interference; RNAi 
2 short interference RNA; siRNA 
3 Double Strand Breaks; DSB 
4 Open Reading Frame; ORF 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra
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 siRNA Scan http://bioinfo.noble.org/RNAiScanوب تحت افزار از نرم off-target اثرات نین بررسیو همچ GC محتوای نظر درصد

htm)) گردید. استفاده 

 

 

 نتایج و بحث

تهیه شد که در  نوکلئوتید 10 هر وکلئوتیدی به فاصلهن 200های ازهب DMC1ژن  یابی به بهترین ناحیه خاموشیدست جهت

ساس شاخص و در انتها بر ا داده شد mfoldها به نرم افزار تحت وب توالی(. 1دست آمد ) جدول ژن بهاین از  nt  200توالی 83مجموع 

 . ندنتخاب شدهای بعدی ابود جهت بررسی nt90ها بزرگتر از هایی که اندازه لوپ آناندازه لوپ توالی

 

 بر اساس اندازه لوپ ای گیاه فلفل دلمه DMC1ژن  توالی ORFاز ناحیه  nt 200های بازه بررسی -1جدول 

 ردیف
 توالی

(5′     3′) 
 ردیف (nt)اندازه لوپ

 توالی

(5′     3′) 
 ردیف (nt)اندازه لوپ

 توالی

(5′     3′) 
 (nt)اندازه لوپ

1 200-1  80 31 500-300  74 61 800-600  63 
*2 210-10 97 32 510-310 87 62 810-610 63 
*3 220-20  92 33 520-320  89 63 820-620  80 

4 230-30 80 34 530-330 65 64 830-630 73 
*5 240-40 91 35 540-340 79 65 840-640 55 
*6 250-50 90 36 550-350 89 66 850-650 57 
*7 260-60 105 37 560-360 76 67 860-660 61 
*8 270-70 94 38 570-370 75 68 870-670 77 

9 280-80 76 39 580-380 68 69 880-680 74 

10 290-90 76 40 590-390 67 70 890-690 82 

11 300-100 67 41 600-400 64 71 900-700 81 

12 310-110 73 42 610-410 81 72 910-710 86 

13 320-120 81 43 620-420 84 73 920-720 83 

14 330-130 85 44 630-430 75 74 930-730 76 

15 340-140 86 45 640-440 85 75 940-740 86 

16 350-150 80 46 650-450 83 76 950-750 76 

17 360-160 74 47 660-460 88 77 960-760 77 

18 370-170 83 48 670-470 76 78 970-770 81 
*19 380-180 107 49 680-480 79 79 980-780 83 

20 390-190 84 50 690-490 80 80 990-790 89 

21 400-200 85 51 700-500 76 81 1000-800 82 
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22 410-210 88 52 710-510 75 82 1010-810 89 

23 420-220 82 53 720-520 80 83 1020-820 85 

24 430-230 80 54 730-530 75    

25 440-240 81 55 740-540 74    

26 450-250 79 56 750-550 81    

27 460-260 86 57 760-560 67    

28 470-270 86 58 770-570 82    

29 480-280 79 59 780-580 84    

30 490-290 76 60 790-590 65    
 باشند.هفت بازه منتخب از نظر اندازه لوپ بزرگتر می 19و  8، 7، 6، 5، 3، 2  *

 

به شکل لوپ  ،هدف mRNAاز  منتخب جایگاه خاموشی نشان داد هنگامی که ساختارLuo and Chang (2004 )نتایج بررسی 

احتماال دارای  ،1در جدول هفت بازه ذکر شده  توالی بررسی شده، 38از بین این یابد بنابراین می باشد، کارایی خاموشی ژن افزایش

نشان داده شده  1در شکل ساختار دوم این هفت بازه منتخب  د.باشنمی 1DMCکارایی خاموشی بیشتری نسبت به سایر مناطق ژن 

موشی ژن درجهت افزایش کارایی خا mRNA( مبنی بر انتخاب ساختار لوپ 2008و همکاران ) Gredellاین بررسی با نتایج  است.

 . مطابقت دارد
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  nt40-240بازه  (ج nt20-220بازه  (ب nt 10-210بازه  (الفای گیاه فلفل دلمه. DMC1ژن  mRNAساختار دوم  -1شکل 

 nt 180-380بازه  (ز nt70-270 بازه (و nt 60-260 بازه (ه nt 50-250بازه  (د

های siRNAابزاری دقیق جهت طراحی  siRNA Scan افزارنرمShanmughavel (2008 )و  Saravananنتایج بررسی براساس 

 کم تعداداده گردید. استف siRNA Scanوب افزار تحتاز نرم off-targetجهت بررسی اثرات بنابراین  باشدهدف می  mRNAبهاتصالی 

siRNA کارآیی توالی  تواندمیmRNA از سوی دیگر توالی هدف شودرا تحت تأثیر قرار دهد و سبب کاهش پتانسیل خاموشی  هدف 

مورد هدف قرار داده است بگذارد و سبب مهار ژنی غیر از  siRNAجایگاهی که  بر ناخواسته off-target ثرا ندتوامی آنباالی های غلظت

حتی ممکن  siRNAها را تحت تأثیر قرار دهد. استفاده از غلظت باالی ها، عملکرد آنوتئینو یا با اتصال مستقیم به پر شودژن هدف 

هدفی که  mRNAسنس شود و فنوتیپ تشکیل شده به طور ناخواسته نتواند با توالی است سبب ایجاد یک فولد نامناسب در توالی آنتی

ترتیب در راستای اهداف این بدین . (Watts and Corey, 2012)نظر گرفته شده ارتباط برقرار کند و به آن متصل شود  برای آن در

ها فت و آنگاه از بین آنکنار هم قرار گردر سنس  _اینترون_سنسآنتیبه صورت  DMC1توالی این هفت بازه منتخب از ژن  تحقیق

های توالی ∆Gمقدار آنگاه  به عنوان توالی منتخب انتخاب شد.کمتر  off-targetداشتن اثرات  به دلیلکمتر   siRNAهایی با تعدادالیتو

)جدول شد  مشخص DMC1در انتها براساس مقدار پایداری باال، بهترین جایگاه جهت خاموشی ژن  بررسی و کمتر off-targetدارای اثر 

 :دست آمدهای جدول زیر بهاس داده( که بر این اس2

 off-target میزان منتخب از نظر DMC1ژن  بررسی هفت توالی -2جدول 

siRNA از ژن  nt 200های بازه تعداد   G∆ )آنتیسنس-اینترون-سنس( 

210-10  7 50/511-  

220-20  7 80/508-  

240-40  12 10/509-  

250-50  11 60/512-  

260-60  11 512-  

270-70  9 80/511-  

380-180  10 -200/20 
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 nt 10-210 در بازه DMC1ژن  ی( قطعه خاموشسنس-نترونیا-سنسآنتی) mRNAساختار دوم  -2شکل 

 

پایداری بیشتر به عنوان  کمتر و داشتن off-targetدارا بودن اثرات   کمتر و siRNAبا تعداد  nt10-210با بازه  nt 200در انتها توالی 

 (. 2انتخاب شد )شکل  DMC1 بهترین ناحیه جهت خاموشی ژن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یریگنتیجه

باشد بنابراین ساختار دوم می آنهدف نیازمند اتصال به توالی  mRNAبرای شناسایی  siRNA های صورت گرفتهطبق بررسی

mRNA کارآیی سازوکار خاموشی باشد. هنگامی که ساختار  مهم برتواند عامل تاثیرگذار میmRNA  برای قرارگیریsiRNA  باز نیست

برای تشکیل باند هیدروژنی قرار نگیرد،  siRNAاشد، به طوری که هیچ یک از بازها در دسترس و تشکیل ساختار دوم ساقه داده ب

siRNA  قادر به شناساییmRNA توالی ژن بررسی انجام شده نشان داد  یابد. لذاو کارایی خاموشی کاهش می نیست هدفDMC1 
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خواهد  off-targetکمتر که منجر به کاهش اثرات  siRNAو تعداد با داشتن اندازه لوپ بزرگتر  nt 10-210در بازه ای گیاه فلفل دلمه

 خواهد بود.سنس  -اینترون -سنسآنتیبه صورت ساختار شد بهترین کاندیدا جهت خاموشی این ژن 

 مراجع

Crismani, W., Girard, C., Froger, N., Pradillo, M., Santos, J. L., Chelysheva, L., Copenhaver, G.P., Horlow, C., 

and Mercier, R. (2012). FANCM limits meiotic crossovers. Science, 336(6088): 1588-1590. 

Da Ines, O., Degroote, F., Goubely, C., Amiard, S., Gallego, M. E., and White, C. I. (2013). Meiotic recombination 

in Arabidopsis is catalysed by DMC1, with RAD51 playing a supporting role. PLoS Genetics, 9(9), e1003787. 

Gredell, J. A., Berger, A. K., and Walton, S. P. (2008). Impact of target mRNA structure on siRNA silencing 

efficiency: a large‐ scale study. Biotechnology and Bioengineering, 100(4): 744-755. 

Huvenne, H., and Smagghe, G. (2010). Mechanisms of dsRNA uptake in insects and potential of RNAi for pest 

control: a review. Journal of Insect physiology, 56(3): 227-235. 

Luo, K. Q., and Chang, D. C. (2004). The gene-silencing efficiency of siRNA is strongly dependent on the local 

structure of mRNA at the targeted region. Biochemical and Biophysical Research Communications, 318(1): 303-

310. 

Mezard, C., Vignard, J., Drouaud, J., and Mercier, R. (2007). The road to crossovers: plants have their 

say. TRENDS in Genetics, 23(2): 91-99. 

Saravanan, V., and Shanmughavel, P. (2008). SiRNA scanner-A fuzzy logic based tool for small interference RNA 

design.The Journal Proteomics Bioinformat, 1(1): 154-160. 

Watts, J. K., and Corey, D. R. (2012). Silencing disease genes in the laboratory and the clinic. The Journal of 

Pathology, 226(2): 365-379. 

Yi-Xin, G. U. A. N., Wang, B. H., Yan, F. E. N. G., and Ping, L. I. (2015). Development and application of marker-

assisted reverse breeding using hybrid maize germplasm. Journal of Integrative Agriculture, 14(12): 2538-2546. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioinformatics study of DMC1 gene mRNA structure to silence this gene in Bell 

pepper (Capsicum annuum L.) 

Farjood Chokami Zahra1, Sabet Mohammad Sadegh2 and Naji Amirmohammad3 

 

1,2- Department Plant Genetics and Breeding. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran 

ms.sabet@modares.ac.ir 

3- Departement Agronomy and Plant Breeding. Shahed University. Tehran. Iran 

 

 

Abstract 

RNAi is known as the newest and most effective tool of proprietary gene silencing at the 

transcriptional and post-transcriptional levels. In the biological process of RNAi, the RNA molecule 

restrain the gene expression in post-transcriptional levels by inhibiting the target gene mRNA. 

During this process, the double-stranded RNA molecule prevents a specific gene expression. This 

gene is homologous to the double-stranded RNA in terms of sequence and the inhibition is 

accomplished through the decomposition of target gene mRNA. Hence, this mechanism is presented 

as a post-transcriptional silencing. The structure of target mRNA is one of the most important 

factors affecting the efficiency of silencing. The structure of target site in mRNA has a strong effect 

on the destruction of target gene transcription. Nowadays, the use of RNA techniques for silencing 

genes such as DMC1 has been considered. The ORF region was used to determine the best silence 

position of this gene in a sweet pepper plant. Thus, 200 nucleotide bands were prepared at a distance 

of 10 nucleotides, with a total of 83 sequences of 200 nt from the DMC1 gene. The sequences were 
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entered into the mfold web application to map the second structure of the mRNA; at the end, seven 

bands of 200 nt were selected based on the loop size indicator. The siRNA Scan software was used 

to investigate siRNAs in terms of GC percentage, as well as to evaluate off-target effects. The 

sequence of these seven selectable bands of the DMC1 gene put together in the form of antisense-

intron-sense. Then, the bands of 10-210 nt and 20-220 nt with less siRNA and less off-target effects 

were selected as selected sequences. Then the values of ΔG of these sequences were examined. It 

was found that the band of 10-210 nt has a high stability level. Finally, the band of 10-210 nt with a 

less siRNA and less off-target effects, and having high stability, introduced as the best area for 

DMC1 gene silencing. 

 

 

 

Keywords: Gene silencing, DMC1 gene, Target gene structure mRNA, Effect of off-target  

 

 


