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 مقدمه 1-1

سوی روند و از محیطی از بین میهای مختلف توجهی از محصوالت کشاورزی به دلیل تنشبخش قابل

دیگر، جمعیت جهان با نرخ باالیی در حال افزایش است؛ بنابراین به حداقل رساندن اُفت محصول به منظور 

های غیرزیستی همانند ها و تنشهای زیستی مانند آفات و بیماریتأمین غذای مردم در اولویت قرار دارد. تنش

دهی گیاهان اثر منفی دارند. در پاسخ به این عوامل تنشی، شدت بر رشد و محصول خشکی، شوری و سرما به

ها را تخفیف داده، منجر به تنظیم محیط شود که اثر منفی تنشهای مختلفی دستخوش تغییر میبیان ژن

ه منظور درك ، نه تنها بهادهنده به تنشهای پاسخگردد. شناسایی و مطالعه عملکرد ژنسلولی و تحمل گیاه می

های گیاهان عالی، بلکه همچنین برای افزایش تحمل گیاهان زراعی ها و پاسخملکولی تحمل به تنش سازوکار

به هر حال، بهترین و امید   .(Eulgem, 2005) ها حائز اهمیت زیادی استها از طریق دستورزی ژنبه تنش

 ابرخانواده باشد.های ژنی درگیر میترین روش برای درك پاسخ پیچیده گیاهان، مطالعه مسیرها و شبکهبخش

های محیطی دارای نقش کلیدی هستند. همچنین، نقش این در پاسخ به تنش کینازهای شبه گیرنده ژنی

چارچوبی  تواندای این ابرخانواده میراین مطالعه ژنومی و مقایسهابرخانواده در مراحل نموی ثابت شده است. بناب

تواند اهمیت کلیدی در طراحی راهکارهای میاین مطالعات  .نمایدها فراهم RLKبینی عملکرد برای پیش

 های زیستی و غیرزیستی داشته باشد.هدفمند برای افزایش تحمل به تنش

میلیون تن محصول  300ای جهان، با بیش از غله-غیر زمینی یکی از مهمترین محصوالت زراعیسیب

-زمینی همراه با تایید پروتئینیابی ژنوم سیبباشد. با تکمیل توالی( میhttp://www.fao.orgزراعی در جهان )

های ا استفاده از رهیافتدر این گونه ب  RLK، مطالعه ابرخانواده(Xu et al., 2011)شده های رمزگذاری

 RLK ابرخانواده اعضای تمام از کاملی سیاههبیوانفورماتیک در مقیاس وسیع ممکن شده است. در این تحقیق، 

 بهها بر اساس ساختار دامنه ژنی ابرخانواده این همچنین،. شد ایجاد بیوانفورماتیک هایرهیافت از استفاده با

 گرفت انجام کروموزومی نقشه ترسیم و خویشاوندی روابط آنالیز این، برعالوه. شدند بندیطبقه ییهازیرخانواده

 چارچوبیتواند می پژوهش، این نتایج ،در کل. گردید استفاده ایمقایسه آنالیزهای برای پیشین تحقیقات از و

 .     نماید فراهم زمینیسیب درو مطالعات ژنومی این ابرخانواده  هاRLK عملکرد بینیپیش برای

http://www.fao.org/
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 RLKمروری اجمالی بر ابرخانواده  -1-2

های مجاور یا حتی از که از محیط اطراف، سلول صورت پیوسته به عالیم چندگانههای گیاهی بهسلول

های گیاهی ممکن است توسعه ها، سلولمحركاساس  دهند. برآید، واکنش نشان میدیگر موجودات زنده می

 1مردگیبافت یابند، ترکیباتی سنتز کنند، علیه آلودگی عوامل بیماریزا آماده شوند یایابند، تقسیم شوند، تمایز 

های گیاهی دارای سازوکارهای . برای درك و دریافت این عالیم، سلول(Morris & Walker, 2003)را القا کنند 

جهان بیرون را ممکن های گیرنده تراغشایی هستند که ارتباط بین محیط درون سلولی و پیچیده پروتئین

 .(Sakamoto et al., 2012)سازند می

هستند که حاوی  2(RLK) گیرندهکیناز شبه ژنی ها ابرخانوادههای این گیرندهترین گروهیکی از بزرگ

ها از نظر RLK. (Shiu & Bleecker, 2001a, 2001b, 2003)عضو در آرابیدوپسیس هستند  600بیش از 

و به دنبال آن یک بخش تراغشایی  باشندمیشدت متنوع ساختاری شامل یک دامنه خارج سلولی هستند که به

 شده سرین/ترتونین کیناز قرار دارد.و یک دامنه درون سلولی حفاظت

ها در سیتوپالسم یافت RLKاند، اگرچه برخی از اعضای ها در غشای پالسمایی قرار گرفتهRLKبیشتر 

ها دارای یک ناحیه خارج سلولی یا یک دامنه تراغشایی نیستند RLKهای سیتوپالسمی، RLKاند. در مورد شده

سیله وآرابیدوپسیس به هایRLKشوند. آنالیز نامیده می 3(RLCKsگیرنده )و کینازهای سیتوپالسمی شبه

-ها میهای کینازی آشکار کرد که آنمقایسات ساختاری ناحیه خارج سلولی و آنالیز روابط خویشاوندی دامنه

 .  (Shiu et al., 2004)زیرخانوداه تقسیم شوند  50توانند به بیش از 

مشخص در دهه گذشته مطالعه شده است و در نهایت به این نتیجه رسیدند که یک مولکول  RLKچندین 

گردد متصل می های مولکولیترارسانی پیامرسان خاص به دامنه خارج سلولی آنها برای آغاز یک آبشار پیام

(Matsubayashi, 2003)لیگاند در دامنه خارج سلولی -. در کل، برهمکنش گیرندهRLK ها، تکثیر عالیم از

کند که اجازه وسیله القاء یک تغییر ساختاری در دامنه کینازی گیرنده را آغاز میبه بخش تراغشاییطریق 

وسیله های دیمرشده بهRLKگردد. سپس ها منجر به همو یا هترودیمرها RLKها با دیگر دهد برهمکنشمی

                                                           
1 Necrosis 
2 Receptoer-Like Kinase 
3 Receptoer-Like Cytoplasmic Kinases 
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های لنگری سازی کیناز و ایجاد جایگاهکه منجر به فعال شوندمی فسفوریلهدامنه کینازی سیتوپالسمی ترانس

. این (Clouse, 2011; Wang et al., 2005)گردند دست میبرای فسفوریالسیون اهداف فسفوریالسیون پایین

شده با کینازهای گریرسانی مولکولی میانجیهای گیاهی مشابه با سازوکار پیامRLKسازی سازوکار فعال

های جانوری است که دارای یک ناحیه مشترك با کینازهای سرین/ترئونین گیاهی تیروزین گیرنده در سلول

 . (Shiu & Bleecker, 2001a)هستند 

های دفاعی مرتبط هستند، اما ها نشان داد که اکثریت آنها با نمو گیاهی یا پاسخRLKآنالیز عملکردی 

 (lectin RLKsو extensin ، proline-rich extensinهایی هستند که در اتصال به دیواره سلول )RLKهمچنین 

(Silva & Goring, 2002)باکتری 1های همزیستی، برهمکنش-( گیاهLysM RLKs )(Madsen et al., 2003) 

 . (Cui et al., 2000) ( نقش دارندSهای حاوی دامنه RLKخودناسازگاری )و 

 Medicago truncatulaشده از گیاهان مدل مانند آرابیدوپسیس و های تعیین خصوصیتRLKبیشتر 

-داری برای توسعه این مطالعات در گیاهان زراعی انجام شده است. آنالیزهای مقایسههای معنیهستند، اما تالش

 Dardick et al., 2007; Lehti-Shiu et al., 2009; Shiu)های آرابیدوپسیس با برنج RLKای در مقیاس وسیع 

et al., 2004)  و سویا(Liu et al., 2009)  تا را در سویا شناسایی  600پروتئین کیناز را در برنج و  1000بیش از

 RLKهای در زیرخانواده ی برنج و سویاتعلق داشتند؛ تقریبًا تمام اعضا RLKکردند که به ابرخانواده 

ی با عملکرد نموی دارای اندازه RLKهای بندی شدند. زیرخانوادهآرابیدوپسیس که قبالً تعیین شده بودند گروه

وسیله های دفاعی دخیل هستند تعداد اعضایشان عمدتاً بهکه آنهایی که در پاسخ اند، در حالیشدهحفاظت 

ها همزمان با ایجاد گیاهان زمینی اتفاق RLK. گسترش (Shiu et al., 2004)توسعه یافته است  2تکثیر متوالی

در میزان  RLKاند. ابرخانواده در ابتدای تکامل گیاهان زمینی ایجاد شده RLKهای افتاده است و زیرخانواده

ها ، بخش بزرگی از گسترش در تعداد اندکی از زیرخانوادهاندداری نسبت به دیگر کینازها توسعه یافتهبسیار معنی

شده های شناختهها به داشتن اعضایی با نقشناشی از تکثیر متوالی بوده است. جالب است که این زیرخانواده

ها احتماالً پیامد سازگاری با کند که گسترش سریع آنیشنهاد میهای دفاعی تمایل دارند که این امر پدر پاسخ

                                                           
1 Symbiotic 
2 Tandem duplication 
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ها در آرابیدوپسیس از اهمیت این ابرخانواده در پاسخ به RLKتکامل سریع عوامل بیماریزا است. گسترش 

وسیله تنش زیستی فراتنظیم به RLKکند. همچنین مشخص شده است که هزاران های زیستی حمایت میتنش

 Lehti-Shiu)نیز مرتبط است  RLKپاسخ به تنش با درجه تکثیر متوالی در زیرخانواده  ،بر اینعالوهشوند. می

et al., 2009). 

ردند فرنگی شناسایی کرا در ژنوم گوجه RLK ژن 647 (Sakamoto et al., 2012)ساکاموتو و همکاران 

زیرخانواده  5شدند. همچنین، فقط  بندیهای آرابیدوپسیس طبقهRLKهای مشابه که در همان تعداد زیرخانواده

 نشان دادند. های متناظرشان در آرابیدوپسیسزیرخانواده گسترش/کاهش خاصی در مقایسه با زیرخانواده 58از 

 

 هاگیرنده در یوکاریوتمنشا کینازهای شبه -1-3

ها در گیاهان و کینازهای RLKدهد که مطالعات تبارشناسی اعضای خانواده کینازی موجود نشان می

Pelle  در جانوران وIRAKدارای خویشاوندی نزدیکی هستند و خانواده ژنی  1هاPelleRLK/  قبل از انشقاق

 RLK/Pelleهای کینازی بر این، دامنه. عالوه(Shiu & Bleecker, 2001b)گیاهان و جانوران ظهور یافته است 

نسبت به هر خانواده  Rafجانوری و کینازهای  2دارای خویشاوندی بسیار نزدیکی به کینازهای تیروزین گیرنده

و کینازهای تیروزین گیرنده  RLK/Pelle. بنابراین، کینازهای (Shiu & Bleecker, 2001b)د کینازی دیگر هستن

، G-proteinشده های جفت. بنابراین، صرفنظر از گیرندهباشندمیاحتمااًل دارای منشا خویشاوندی یکسان 

 van der Geer)های تراغشایی در جانوران تعلق دارند ترین خانوداه گیرندهکینازهای تیروزین گیرنده به بزرگ

et al., 1994; Hunter et al., 1992) ،در کل .RLK های گیاهی و کینازهای تیروزین گیرنده جانوری دارای

خویشاوندی یکسان هستند، محتمل است که جد این ساختار فضایی بسیار مشابه هستند و احتماالً دارای منشا 

های خارج سلولی دخیل بوده است. باوجوداین، مشخص نیست آیا کیناز اجدادی کینازها در درك محرك

RLK/Pelle  و کینازهای تیروزین یک پروتئین گیرنده تراغشایی یا یک کیناز سیتوپالسمی بوده است که با یک

. (Lehti-Shiu et al., 2012) است داشتههای خارج سلولی برهمکنش یامکننده پکمپلکس گیرنده دریافت

                                                           
1 Interleukin Receptor-Associated Kinases 
2 Receptor tyrosine kinases 
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دهد که پراکنش ها مشخص شده است و نشان میدر قارچ RLK/Pelleهای همچنین، عدم حضور همولوگ

 اند.ها پراکنده شدهدر یوکاریوتطور چشمگیری به هاRLK/Pelleبندی رده

در چندین گونه جلبک سبز و گیاهان زمینی  /PelleRLKاعضای خانواده  1های سبز و گیاهاندر جلبک

باشد. تعداد اعضای خانواده توجه میقابل RLK/Pelleدر گیاهان زمینی، تعداد اعضای خانواده یافت شدند. 

RLK/Pelle ژن بود. این نتایج،  1192و  610، 1070، 329خزه، برنج، آرابیدوپسیس و سیپدار به ترتیب  در

صورت این خانواده بهدهد که های جانوری نشان میدر گونه RLK/Pelleهای همراه با کمترین تعداد ژن

  . (Lehti-Shiu et al., 2009)های گیاهان زمینی گسترش یافته است به ویژه در گونهچشمگیری 

توجهی را فقط در گیاهان چنین گسترش قابل RLK/Pelleآید که چرا خانواده ژنی این سوال بوجود می

عنوان مثال، بهاند. های مختلف توسعه یافتههای کینازی گیرنده مختلف در گونهاست که خانوادهاند؟ واضح یافته

این نتیجه حاصل تا انسان،  Caenorhabditis elegansهای جانوری از در آنالیز جامع کینازهای تیروزین در گونه

 . (Shiu & Li, 2004) انداساساً گسترش یافته 2از زمان تکامل متازوآهاخانواده کینازی تیروزین شد که 

 

 RLK/Pelle ایتکامل محتوای دامنه -1-4

های کینازی قابل تقسیم به چندین زیرخانواده بر اساس روابط تبارشناسی بین دامنه RLK/Pelle خانواده

تقریبًا همیشه دارای یک نوع دامنه خارج سلولی  RLK/Pelleهای و ژن (Shiu & Bleecker, 2001b)است 

(ECD)3 هستند  ان خودبا خویشاوند)Shiu & Bleecker, 2001a, 2001b(  تنوع نواحی خارج سلولی .RLK های

و این تنوع بر  (Cock et al., 2002)گیاهی با پیچیدگی این ناحیه در کینازهای گیرنده جانوری یکسان است 

های خارج سلولی است. ای از پیامها در دریافت دامنه گستردهRLKدو موضوع داللت دارد. اولین مورد اهمیت 

-ها، لیپیدها، پلیصورت مستقیم به پروتئینبه RLKدر تایید این موضوع، نشان داده شده است که چندین 

های های ژنشوند. دومین مورد این است که آمیختگیهای لیگاند متصل میساکاریدها و دیگر مولکول

RLK/Pelle رخ داده است و رسانی تراغشایی لت کاربرد پیامصورت مکرر در طول دوره تکامل گیاهان به عبه

                                                           
1 Viridiplantae 
2 Metazoan 
3 Extracellular domain 
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 ،های خارج سلولی غیراصلیهای ترکیبی حاوی دامنهRLKاند. این حقیقت که گزینش شدههای حاصله ژن

 ,.Albert et al)کنند های خارج سلولی اصلی فعال میدست را مشابه دامنهرسانی پایینهمان مسیرهای پیام

2010; Brutus et al., 2010; He et al., 2000) کند که چگونه این مورد را تشریح میRLK های ترکیبی جدید

 ایجادشده ممکن است ایجاد شوند.  

ها دارند RLKای مشابه با تراغشایی یا ترشحی محتوای دامنههای در گیاهان، تعداد زیادی از پروتئین

(Shiu & Bleecker, 2003)های شبه . این پروتئینRLK های شبهکه در کل پروتئین( گیرندهRLPs)1  نامیده

باشند. نشان داده سلولی میدامنه تراغشایی هستند اما فاقد دامنه کینازی درونشوند دارای یک توالی پیام و می

 CLAVATA1های RLKکنند. ها برای تنظیم نمو و پاسخ دفاعی فعالیت میRLKبا  RLPشده است که چندین 

 RLP. (Muller et al., 2008)کنند برای تنظیم نمو مریستم برهمکنش می RLP CLAVATA2با   CORYNE و

صورت کیتین اُلیگوساکاریدها به ا( هنگام مواجه بOsCERK1) RLK( و CEBiPبرنج ) LysMحاوی دامنه 

. (Shimizu et al., 2010)کنند دهند و مسیرهای پاسخ دفاعی را فعال میموقت یک کمپلکس تشکیل می

ها با ساختار فضایی RLKها و روابط عملکردی آنها احتماالً به این دلیل است که RLKها و RLPتشابهات بین 

بر عالوهاند. ایجاد شدهها RLK/RLCKهای موجود و RLPهای جدید ممکن است از طریق آمیختگی بین دامنه

رسانی های پیامهای تراغشایی یا ترشحی هستند احتمااًل اجزای الینفک شبکهپروتئینها که RLPاین، بیشتر 

مرتبط وسیله تواند بهمی اجدادی RLK/Pelleها و کینازهای RLPآمیختگی بین  بنابراین، .باشندمیسلولی خارج

های مولکولی جدید پیامهای ترارسانی دست مختلف منجر به شبکهدرك لیگاند به اهداف کینازی پایین کردن

تاکنون  هایی رخ دهد که RLK/Pelleها و RLPگردد. از طرف دیگر، آمیختگی ممکن است به آسانی بین 

 . (Lehti-Shiu et al., 2012)اند رسانی بودهپیام اجزای یک شبکه

های جانوری های کینازی و کینازهای سیتوپالسمی در سیستمهای فاقد دامنهبرهمکنش بین گیرنده

رسانی های پیامشبکههای پستانداران بخشی از IRAK. (Belvin & Anderson, 1996)شناخته شده است 

چندین عضو . (Flannery & Bowie, 2010)باشند می Toll 2 شبه هایزاد هستند که شامل گیرندهدرون

                                                           
1 Receptor-Like Proteins 
2 Toll-like receptors 
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RLK/Pelle زاد دخیل هستند ایمنی درون در گیاهی(Boller & Felix, 2009)بنابراین، عملکرد ایمنی درون .-

اجدادی است. مشخص شده است که ساختار  یک خصوصیت احتماالً  RLK/Pelleزاد برخی از اعضای خانواده 

ها با RLKایجاد شده باشد، محتمل است که این  RLCKو یک  RLPفضایی گیرنده باید از یک آمیختگی بین 

 ,.Lehti-Shiu et al) اندها هستند که با هم آمیخته شدهRLCKها و RLPزاد در اصل عملکردهای ایمنی درون

2012). 

 

 دست آوردن یا از دست دادن دامنهمیزان به -1-5

های جدید اشاره دارد RLKبه وضوح به ایجاد مکرر  RLK/Pelleدر میان اعضای خانواده  هادامنه تنوع 

(Shiu & Bleecker, 2001b). های ای زیرخانوادههمچنین، مطالعات ژنومیک مقایسهRLK/Pelle دست به وقایع

. برای مثال، بعد از انشقاق کندمیآوردن و از دست دادن چندین دامنه در طی تکامل گیاهان گلدار را تایید 

مختص  RLKیک  (Tuskan et al., 2006)میلیون سال پیش  120-100سپیدار از آرابیدوپسیس در حدود 

 18مختص آرابیدوپسیس جدید به ترتیب به وسیله آمیختگی دامنه گلیکوزیل هیدرولیز  RLKسپیدار و یک 

 GDPD، (Santelli etاستراز )استر فسفودیو دامنه گلیسروفسفودی ((Perrakis et al., 1994))دامنه کیتیناز، 

al., 2004)) .ایجاد شدند 

های پروتئینی موجود با دامنه RLKسلولی خارجهای هایی در رابطه با جایگزین شدن دامنههمچنین، مثال

بر . عالوه(Lehti-Shiu et al., 2009; Shiu et al., 2004) هستندجدید  RLK/Pelleوجود دارد که در ابرخانواده 

پایه روابط  برمرتبط هستند. در این موارد،  RLKبا بیش از یک زیرخانواده  RLKسلولی این، چندین دامنه خارج

-Lehti)اند حاصل شدهصورت وابسته ای خارج سلولی مشترك احتمااًل بههها، دامنهتبارشناسی بین زیرخانواده

Shiu et al., 2009; Shiu et al., 2004) ها جایی که رسانی بین زیرخانوادهسازوکارهای پیام. محتمل است که

های یکسانی ایفا نمایند. شده نقشهای مبادلهها با دامنهRLKمبادله دامنه رخ داده است مشابه باشد و بنابراین 

رسانی جایگزین برای درك نوع یکسان محرك به عبارت دیگر، محتمل است که مبادله منجر به یک مسیر پیام

دست متمایزی دارند. رسانی پایینهای پیاممتفاوت شبکه RLKهای فرض بر این است که زیرخانوادهگردد، می

کند که فشار آمده داللت بر پاسخ به تنش زیستی دارند که پیشنهاد میدستهای بهدر بسیاری از موارد، دامنه
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 ;Lehti-Shiu et al., 2009) اندمشارکت کرده هااین دامنهگزینشی برای پاسخ مناسب به عوامل زیستی در 

Shiu et al., 2004)اساس این دیدگاه، مطالعه بی و همکاران  . بر(Bi et al., 2010)  ساختگیثابت کرد که کیناز 

LRK10L  آرابیدوپسیس حاوی یک دامنهGDPD های دفاعی گردید.پاسخسازی مدوام آن به منجر به فعال 

رخ داده است. بر  RLK/Pelleدست آوردن یا از دست دادن دامنه در طی تکامل خانواده بهبر این، عالوه

های احتمااًل دامنه RLKهای عضو زیرخانواده 28های تبارشناسی، در آرابیدوپسیس، اساس تجزیه و تحلیل

باقی مانده است.  RLCKسلولی مختص دامنه کینازی دروناند و فقط یک خارج سلولی خود را از دست داده

اند که منجر به ایجاد های کینازی خود را از دست دادهدامنه RLK/Pelleهای همچنین محتمل است که ژن

RLPمشاهده شده است که برخی از اند. ها شدهRLP ها در فاصله بسیار نزدیک ازRLK ها روی کروموزوم قرار

مگس سرکه که فاقد یک دامنه  Tubeپژوهشی نشان داد که پروتئین . (Shiu & Bleecker, 2003)اند گرفته

. اگرچه آن فاقد (Towb et al., 2009)پستانداران مرتبط است  IRAK4کینازی است از نظر تکاملی به پروتئین 

کند. عمل می Tollرسانی اربستی هنوز در مسیرهای پیامعنوان یک پروتئین دبه Tubeفعالیت کینازی است، 

های ها از طریق از دست دادن دامنهRLKممکن است از ها RLPطور مشابه برخی از این تصور وجود دارد که به

 Tubeهای داربستی مشابه با عنوان پروتئینرسانی بهاما هنوز در همان مسیرهای پیام کینازی ایجاد شده باشند

ها و RLKهای خارج سلولی طور بالقوه از طریق آنالیزهای تبارشناسی تفصیلی دامنهکنند. این مورد بهعمل می

RLP ها قابل حل است(Lehti-Shiu et al., 2012). 

است، البته این بدین  RLK/Pelleخانواده آمد تغییر مکرر در اعضای ها به وضوح پیRLKاگرچه تنوع 

 که بر RLK/Pelleهای های جدید تکراری هستند. در میان زیرخانوادهRLKمعنی نیست که ساختار فضایی 

آوندی از گیاهان  انهای گیاه% پیش از انشقاق گونه 77شناسایی شده است، اساس تبارشناسی کینازی 

بر این، . عالوه(Lehti-Shiu et al., 2009)اند ایجاد شده (میلیون سال پیش 700تا  450تقریباً )غیرآوندی 

در  RLK/Pelleخانواده ای دارد. در آنالیز مقایسه وجود گونه اختصای RLK/Pelleهای تعداد اندکی زیرخانواده

خزه، برنج، سپیدار و آرابیدوپسیس، فقط دو زیرخانواده اختصاصی خزه و یک زیرخانواده اختصاصی سپیدار 

 liverwort  در RLK/Pelleهای یرخانواده. همچنین، بسیاری از ز(Lehti-Shiu et al., 2009)شناسایی گردید 

بسیار مقدم بر  RLK/Pelleهای شود که زیرخانواده. بنابراین پیشنهاد می(Sasaki et al., 2007)وجود دارند 
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اند. میلیون سال ایجاد شده 700تا  450های گیاهان زمینی تقریبًا تکامل گیاهان زمینی، قبل از انشقاق گونه

طور مکرر پیش از تکامل گیاهان زمینی ممکن است به RLK/Pelleاعضای خانواده که آمیختگی دامنه  در حالی

مثال از به دست  12ها بسیار اندك است. فقط آوردن دامنهاتفاق افتاده باشد، هر چند که سرعت به دست 

-Lehti)د دارد واند وجمیلیون سال پیش انشقاق یافته 150آوردن دامنه یا مبادله در سه گونه گیاهی گلدار که 

Shiu et al., 2009)های اساسی در تعداد اعضای خانواده . دلیل اصلی تفاوتRLK/Pelle به علت  در گیاهان

های موجود های بسیار مختلف با دامنه متفاوت نیست بلکه به دلیل گسترش افتراقی زیرخانوادهRLKحضور 

 .(Lehti-Shiu et al., 2009)است 

   

 RLKهای اجمالی بر زیرخانوادهمروری  -1-6 

 1گیرنده لکتینکینازهای شبه -1-6-1

هستند که در گیاهان عالی  RLK( گروهی از اعضای ابرخانواده LecRLKsگیرنده لکتین )کینازهای شبه

 ,.Vaid et al)ها درگیر هستندشوند که در عملکردهای متنوعی از رشد و نمو گیاهان تا تحمل تنشیافت می

متشکل از دامنه لکتین و دامنه کینازی است،  یک دامنه کینازی  LecRLKهای . ساختار پایه پروتئین (2012

قرار گرفته  Nشده است و دامنه لکتین در انتهای  شدت حفاظت های مختلف بهگونهکه در میان   Cدر انتهای 

-گردد که شامل زیرگروهبندی میزیر گروه طبقه 3، این گروه به Nاست. بر اساس تنوع دامنه لکتین در انتهای 

 G-LecRLK. زیرگروه (Shiu & Bleecker, 2001a) هستند C-LecRLKو  G-LecRLK ،L-LecRLK های

-Gهای زیرگروه مانوز است. همچنین، این دامنه در بیشتر پروتئین D α -های گیاهی اختصاصی دارای لکتین

LecRLK های وسیله هر دو یا یکی از موتیف)نه ضرورتاً تمامی آنها( بهEGF  یاPAN موتیف گرددهی میهمرا .

EGF باشد غنی از سیستئین می(Shiu & Bleecker, 2001a) سولفیدی و احتمااًل در تشکیل پیوندهای دی

کربوهیدرات دخیل -پروتئین و پروتئین-در برهمکنش پروتئین PANگردد موتیف کند. تصور میشرکت می

به  L-LecRLK. دامنه لکتین زیرگروه (Loris, 2002; Naithani et al., 2007; Tordai et al., 1999)است 

لکتین رود . گمان می(Herve´ et al., 1999)شده در گیاهان لگوم شباهت دارد های لکتین محلول یافتئینپروت

                                                           
1 Lectin receptor-like kinases 
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های که گروه بزرگی از پروتئینباشد های لکتین وابسته به کلسیم ، مشابه موتیفC-LecRLKزیرگروه سوم 

امل وزاد ایمنی و در تشخیص عهای درونها در پاسخموتیفپستانداران هستند که مشخص شده است این 

های در تعداد زیادی از سیستم C-LecRLK گردد . تصور می(Cambi et al., 2005)بیماریزا دخیل هستند 

 C-LecRLKپستانداران وجود دارد ولی جالب این است که هم در برنج و هم در آرابیدوپسیس فقط یک ژن 

 .(Bouwmeester & Govers, 2009)شناسایی شده است 

 

 1(LRRتکرارهای غنی از لوسین )کینازهایی با  -2-6-1

خانواده ( هستند در ابرLRRهای تکراری غنی از لوسین )ها، آنهایی که حامل دامنهRLKدر میان تمام 

RLK  درصد  38بیش از حد وجود دارند، برای مثال، شامل بیش ازRLK 15 درهای آرابیدوپسیس هستند که 

( و 25تا  1ز ها در تعداد )ادر این گیرنده  LRRهای(. دامنهLRR XVتا  LRR Iاند )بندی شدهزیرگروه طبقه

یش ژنومی ای پهاتا به امروز، تجزیه و تحلیل یابند.ها در ناحیه خارج سلولی تغییر میLRRدر الگوی پراکنش 

 297ا ت 300شناسایی کرده است، برای مثال،  گونهرا در چندین  RLKتعداد زیادی از اعضای ابرخانواده 

 Magalhães)شناسایی شده است  Citrus sinensisو  Citrus clementinaبه ترتیب در   LRR-RLKپروتئین 

et al., 2016) ،ژن 379. همچنین LRR-RLK  درPopulus trichocarpa (Zan et al., 2013) ایی گردید شناس

های روتئینهای تبارشناسی نشان داد که پزیه و تحلیلبندی شدند. باوجوداین، تجزیرگروه طبقه 14که به 

LRR-RLK  اند و فقط ه زمینی منشا گرفتهتا از آنها از گیاهان اولی 18زیرخانواده تعلق دارند که  19گیاهان به

 . (Liu et al., 2017) ستا یکی از آنها از گیاهان گلدار منشا گرفته

شده نیست، حفاظت LRR-RLKهای در میان زیرخانواده LRRمشخصات ساختاری دامنه خارج سلولی 

همچنین،  .(Dufayard et al., 2017)کند ها فراهم میکه این امر شواهدی بر تنوع عملکردی این زیرخانواده

 ,.Liu et al)راهم نمود در رابطه با تنوع عملکردی آنها فشواهد بیشتری  LRR-RLKهای آنالیزهای بیان ژن

2016; Wu et al., 2016) هایکند که تعداد زیادی از ژنو تایید می LRR-RLK ی مولکولی مهمی عملکردها

 .(Park et al., 2014)کنند های خارج سلولی ایفا میهای پیامعنوان گیرندهبه

                                                           
1 Leucine-Rich Repeat 
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های ساقه در لاشاره کرد که اندازه سلو CLVATA1توان به های میLRR-RLKهای مشهور از مثال 

 از CLVATA3کند و سپس با کنترل می CLVATA2وسیله تشکیل یک هترودیمر با مریستم انتهایی را به

ها شامل LRR-RLKبط با . دیگر عملکردهای مرت(Clark, 1997)دهد طریق دامنه خارج سلولی برهمکنش می

، (Nodine et al., 2007; Tanaka et al., 2007)زایی ، جنین(Kwak & Schiefelbein, 2008)زایی اندام

 ,Deeken & Kaldenhoff)ها به عالیم محیطی و پاسخ(Muschietti et al., 1998) خودناسازگاری دانه گرده 

کننده پاسخ دفاعی به معنوان تنظیاند که بهها شناخته شدهLRR-RLKبر این، برخی از عالوه هستند. (1997

 Llorente et)های نکروتروف ، قارچ(Godiard et al., 2003; Song et al., 1995)عوامل بیماریزای باکتریایی 

al., 2005) های ویروسیو آلودگی  (Fontes et al., 2004; Santos et al., 2010) کنند.عمل می 

 

 1(RLCKsگیرنده )کینازهای سیتوپالسمی شبه -3-6-1

و  379ای اند؛ برنج و آرابیدوپسیس به ترتیب داردر گیاهان یافت شده RLCKهای تعداد زیادی از ژن

 ,.Shiu et al). شوند( تقسیم میRLCKs I–XIIIزیرخانواده ) 13زیرخانواده به این هستند.  RLCKژن  200

2004)  . 

ها در یز دامنهآنال. تراغشایی هستنددامنه گیرنده، فاقد دامنه خارج سلولی یا کینازهای سیتوپالسمی شبه

RLCK یان م. در درصد( 70ها نشان داد که اکثریت فقط دارای دامنه کینازی سیتوپالسمی هستند )بیش از

د )برای مثال، های متصل به کربوهیدرات بودنو موتیف (LRRهای غنی از لوسین )ها، اکثریت دامنهدیگر دامنه

LysM  ،PAN   وlectin )(Shiu et al., 2004)های موجود در ها، همراه با دیگر دامنه. این دامنهRLCK  در

امل بیماریزای دیواره واتصال گلیکوپروتئین، تشخیص اجزای ع ،2aC+پروتئین، اتصال -برهمکنش پروتئین

 & Shiu)رسانی هورمونی نقش دارند، هرچند که برخی از عملکردهای آنها ناشناخته است سلولی، پیام

Bleecker, 2001a)    . 

 

                                                           
1 Receptor-Like Cytoplasmic Kinases 
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 RLK/Pelleعملکردهای تکثیرهای  -1-7

پیشرفت  های اخیرها در گیاهان ناشناخته باقی مانده است، در سالRLKدر حالی که عملکردهای بیشتر 

ه است که نشان داده شدعنوان مثال، است. به صورت گرفته RLKرسانی مسیرهای پیامتوجهی در تشریح قابل

 کنندل میهای تشخیصی عمعنوان الگوی گیرندهزاد بهگیاهی در ایمنی درون RLK/Pelleچندین عضو خانواده 

(Albert et al., 2010) . عملکرد دیگر چندینRLK/Pelle ریزا امل بیماواجزای ع به در پاسخ دفاعی، اتصال

 . یک(Dodds & Rathjen, 2010) دست شناسایی شده استصورت مستقیم یا فعالیت در مسیرهای پایینبه

بر الوهع. (Yang et al., 2010) غیرزیستی فعال هستند هایها همچنین در پاسخ به تنشRLKتر از گروه کوچک

ای تنظیم هشده در بیشتر جنبهبا عملکردهای شناخته RLKتعداد بسیار زیادی ها در گیاهان، پاسخ به تنش

به نقل از ) اندام و اختصاصیت نوع سلول دخیل هستندبخشی تهوینمو گیاهان، برای مثال، اندازه مریستم، 

De Smet et al. 2009) اگرچه بیشتر .RLK/Pelle ظیم یا تن شده یا در پاسخ به تنشبا عملکردهای شناخته

شده تهدارای بیش از یک نقش شناخ RLK/Pelleدهد که بیشتر  نموی درگیر هستند، مطالعات اخیر نشان می

تشکیل  در brassinosteroidرسانی زاد و هم در مسیرهای پیامهم در ایمنی درون BAK1هستند. برای مثال، 

 . (Chinchilla et al., 2009) کندعمل می brassinosteroidگیرنده  BRI1و  FLS2هایی با کمپلکس

طور هایی که بهاعضای یک زیرخانواده گاهی، اما نه همیشه عملکردهای مرتبط دارند. یکی از زیرخانواده

 .Aدر  یکی از اعضای آن است.CLAVATA1 (CLV1 )است که  LRR-XIخانواده ، زیرویژه مطالعه شده است

thaliana ،CLV1  کند و پیش بردن تمایز عمل می تکثیردر مریستم برای محدود کردن(Brand, U et al., 

2000) .BAM RLK های بنیادی را سلول حفظشوند و مختلف مریستم بیان میهای بسیار خویشاوند در نواحی

ها ایلپهدر تک CLV1رسانی رسد مسیر پیام. همچنین، به نظر می(DeYoung et al., 2006) بخشندبهبود می

 Suzaki et)و برنج (Bommert et al., 2005) ذرت  CLV1های ارتولوگ ژن در هایی؛ جهشحفاظت شده است

al., 2004) باوجوداین، تمامی اعضای زیرخانواده گردید.  آذینگلتکثیر مریستم  منجر بهLRR-XI ها در مریستم

 و   HARدر سویا، NARKبرای مثال،  LRR-XIها، اعضای زیرخانواده ارتولوگ لگومدر کنند. فعالیت نمی

Klavier  درLotus japonicus  وSUNN  درtruncatulaMedicago  کنند اما هنگامی را تنظیم می 1گره تعداد

                                                           
1 Nodule 
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 ;Krusell et al., 2002; Schnabel et al., 2005)د های مریستم نقشی ندارنیابند در فنوتیپکه جهش می

Searle et al., 2003) . اعضای زیرخانواده آرابیدوپسیسدر ،LRR RLK XI مانندPEPR1   و PEPR2 آسیب

 ,.Krol et al) کنندرا فعال می زاددروندهند و مسیرهای ایمنی مرتبط با الگوهای مولکولی را تشخیص می

2010; Yamaguchi et al., 2010). های متفاوتی در طی تکامل نقشمختلف  هایاعضای زیرخانواده، به وضوح

. برای داشته باشندعملکردهای مشابهی ممکن است های مختلف بر این، اعضای زیرخانواده. عالوهاندکردهایفا 

در مریستم ریشه است  CLV1عملکرد همولوگ با یک دارای  Crinkly4-likeیک عضو زیرخانواده  ACR4مثال، 

         .(Stahl et al., 2009) دنشومشابه متصل می هایخارج سلولی متفاوت به لیگاند هایو عالرغم داشتن دامنه

 

 و سازوکار تکثیر RLK/Pelleارتباط بین عملکرد  -1-8

توجهی از ها درجات قابلشوند و این زیرخانوادهبه چندین زیرخانواده تقسیم می RLK/Pelleاعضای 

 هایدر تنش RLK/Pelleهای زیرا بسیاری از ژن .دهندگسترش در طی تکامل گیاهان زمینی را نشان می

 Chae et al., 2009; Lehti-Shiu et al., 2009; Postel) نقش دارند  ژن( بر اساس مطالعات بیان )عمدتاً زیستی 

et al., 2010)های محیطی که به سرعت تغییر فشار گزینشی برای درك مناسب پیامکند که بیان می ای. فرضیه

هایی مورد با یافتهبوده است. این  RLK/Pelleخانواده کننده در پشت گسترش هدایتکنند یکی از نیروهای می

های در مقایسه با تمامی ژن RLK/Pelleخانواده دهنده به تنش زیستی در های پاسخدهد ژننشان می که

های غیرزیستی و تیمارهای دهنده به تنشهای پاسخو بسیاری از ژن (Lehti-Shiu et al., 2009) آرابیدوپسیس

بر این، عالوه. ست، مورد توافق اقابل توجهی هستند دارای تعداد (Chae et al., 2009) شیمیایی و هورمونی

دارای تعداد زیادی ژن هستند که به شرایط ویژه تنش پاسخ توجهی طور قابلبه RLK/Pelleچندین زیرخانواده 

، SD1 ،RLCK-VIIa ،LRR-Xb ،LRR-VIII-2های های زیرخانوادهدهند. برای مثال، تعداد زیادی از ژنمی

LRR-I ،L-LEC ،DUF26 ،WAK_LRK10L-1 ،WAK  وSD-2b  دهند های زیستی پاسخ میتنشبرخی از به

  .(Lehti-Shiu et al., 2009)اند یافته هایی هستند که گسترشها، زیرخانوادهو همچنین این زیرخانواده

تکثیر دهنده به تنش عمدتاً به وسیله اختصاصی گونه پاسخ هایRLK  شواهدی وجود دارد که گسترش

به وسیله تکثیر متوالی اختصاصی گونه های گیاهی، تکثیرهای ایجادشده به. در میان ژناندهدایت شده متوالی
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. همچنین، این مورد صحیح است که (Hanada et al., 2008)کنند میفعالیت  هادر پاسخ به تنش احتمال زیاد

داری بسیار صورت معنیبه، اندسر هم قرار نگرفتههایی که در پشتدر مقایسه با ژنمتوالی  RLK/Pelle هایژن

یک توضیح برای ارتباط بین  .(Lehti-Shiu et al., 2009)دهند میتی پاسخ سهای زیتنشمحتمل است به 

فقط در را ی ژنی ااین است که تکثیرهای متوالی اجازه تغییرات سریع در محتوها تکثیر متوالی و پاسخ به تنش

ای از تنوع نسبت به دیگر سازوکارهای تکثیر مانند درجه گسترده توانددهند. این مورد میطی چندین نسل می

بیماریزا را امل وهای عافکتور که LRR-NBSهای مقاومت فراهم نماید. در حقیقت، خانواده ژن 1تکثیر کل ژنوم

های مانند ژنکنند دارای الگوی مشابه بیان دهند و مسیرهای مقاومت به بیماری را آغاز میتشخیص می

RLK/Pelle همان گونه هاینمونهها و حتی بین شده بین گونههای یافتهستند، با تعداد متغیر ژن (Zhang 

et al., 2010). 

متوالی قرار گیرند، در حالی که آنهایی های تمایل ندارند در خوشهدارند،  شقندر نمو  که RLKهای ژن

استثنائات  .(Shiu et al., 2004) های دفاعی هستند تمایل به قرار گیری در تکرارهای متوالی دارندکه دارای نقش

است.  A. thalianaدر  LRR-XII EFRو  LRR-XII FLS2های تشخیصی الگوی گیرنده ،جالب در این مورد

ای هستند، اعضای این زیرخانواده شدهطور گسترده دارای عملکردهای حفاظتبه LRR-XIIاعضای زیرخانواده 

 فرنگی و برنج یافت شده استدر گوجه FLS2کنند. ای را فعال میمسیرهای ترارسانی مولکولی مشابه

(Robatzek et al., 2007; Takai et al., 2008) های وسیله اتصال به گیرندهرسانی القاشونده بهو مسیرهای پیام

LRR-XII عضو زیرخانواده  10فقط  ،اند. جالب استحفاظت شدهLRR-XII  درA. thaliana که  وجود دارد

باشد. این امر به این دلیل است که تعداد نسبتاً اندك می تعداد اعضای این خانواده در برنج و سپیدار یک دهم

خصوصیات  PAMPهای احتماالً به دلیل این حقیقت است که گیرنده A. thalianaاعضای این خانواده در 

برای این مورد گزینش نشده این زیرخانواده  گوناکونی بنابراین، دهند.ها را تشخیص میشده میکروبحفاظت

در سپیدار و برنج پیامد فشار  LRR-XII افتراقیدیگر این است که گسترش  توضیح .(Tang et al., 2010)است 

که تاکنون عوامل  مسیر مداوم دفاعیدر یک  های این زیرخانوادهژندرگیری شدید گزینشی است، شاید به دلیل 

شد که فشار طبیعی در تشکیل فرض می توضیحتوجه کنید که پیش از این دو . اندکردهزیستی را شناسایی 

                                                           
1 Whole genome duplication 
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-که تفاوت رودمی. باوجوداین، احتمال بوده است RLK/Pelle حفظسر کننده پشتهدایتتکامل سازشی نیروی 

تصادفی باشد و این  1شدگی ژنتیکیتواند به دلیل راندهها میبین گونههای این ابرخانواده ژنها در تعداد 

 .(Nei et al., 2008; Nozawa & Nei, 2007) دنکنها ضرورتًا بر مزایای سازگاری داللت نمیگسترش

 

 اهدف پژوهش -1-9

ژنوم های اطالعاتی توالی با استفاده از پایگاه زمینیدر سیب RLKژنی  یابرخانواده شناسایی کامل اعضای

 زمینیسیب

 زمینیسیب RLKهای ژنی بندی اعضای زیرخانوادهطبقه

 زمینیسیب RLKژنی  هایمطالعه روابط خویشاوندی زیرخانواده

 زمینیدر ژنوم سیب RLKژنی  هایمطالعه الگوی پراکنش زیرخانواده

ژنوم  ها درهای متناظر آنزمینی با زیرخانوادهسیبژنوم  RLKهای ای زیرخانوادهبررسی مقایسه

 فرنگیآرابیدوپسیس، برنج و گوجه

و برآورد تعداد  زمینی و آرابیدوپسیسسیبژنوم در  RLKهای های اجدادی زیرخانوادهتعیین تعداد ژن

  زمینی در هر زیرخانواده این دو گونهسیب-بعد از انشقاق آرابیدوپسیس شدهحذف و اضافه RLKهای ژن

                                                           
1 Genomic drift 
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 زمینیهای ژنوم سیبهای توالیمجموعه داده -2-1

 The Potato Genomeزمینی از پایگاه داده شده کل ژنوم سیببینیهای پیششده و پروتئینهای تاییدژن

)http://solanaceae.plantbiology.msu.edu/pgsc_download.shtmlSequencing Consortium (  که

 .(Xu et al., 2011) طور رایگان در دسترس عموم است دانلود شدندهای آن بهداده

 

   کنندرا رمز می RLKهای هایی که دامنهشناسایی ژن -2-2

زمینی با استفاده از هر سیب RLKهای کاندیدای برای بازیابی پروتئین BLASTPتجزیه و تحلیل 

زمینی سیب در برابر پایگاه داه پروتئینی .lycopersicum Sو  A. thalianaگیاه  RLKزیرخانواده از ابرخانواده 

(PGSC v4.03 Pseudomolecules موجود در )

http://solanaceae.plantbiology.msu.edu/pgsc_download.shtml  با آستانهvalue-E  انجام شد. 01/0برابر

 Hidden Markovوسیله  به HMMER V.3 (Finn et al., 2011)با استفاده از  شدهبینیهای پیشپروتئین

Model (HMM)  درPfam (https://pfam.sanger.ac.uk غربال شدند و آستانه )value-E  00001/0برابر 

 MEME Suite psp-gen scriptدر   1E-20کمتر از  E-value. مجموعه پروتئینی هر زیرخانواده با لحاظ گردید

(version 4.8.1) کار برده شد به(Bailey et al., 2010) پیش های اختصاصیات در رابطه با موتیفتا اطالع-

های اساس این موتیف . سپس برنمایددار را شناسایی موتیف بسیار معنی 10شده را خالصه کند و بینی

شده بینیهای پروتئینی پیشروی تمام مدل MASTزمینی در هر زیرخانواده، یک جستجوی سیباختصاصی 

(PGSC0003DMP.pep.v3.4 انجام شد و از )هایی با موتیفE-value  پوشی شد.چشم 00001/0باالتر از 

از  MASTشده در گزارش E-valueاگر  ،مورد توجه قرار گرفتندهای کاندیدا RLKعنوان به DMPهای توالی

وسیله بهشده بینیهای پیششده و دامنهشده بازیابیبینیهای پیشRLKکمتر بود. تایید مجدد  00001/0

بندی و انجام شد. همچنین، طبقه Pfam وSMART (heidelberg.de-http://smart.embl )های داده پایگاه

 Plant Transcription factor - iTAK شده با استفاده ازبینیپیش RLKهای کاندیدای بینی مجدد دامنهپیش

 Identifier and ClassifierProtein Kinase &  )bin/itak/index.cgi-http://itak.feilab.net/cgi(  صورت

 های موردنظر در هر زیرخانواده نبودند از آنالیزهای بعدی حذف شدند.هایی که دارای دامنه. پروتئینگرفت

http://solanaceae.plantbiology.msu.edu/pgsc_download.shtml
http://solanaceae.plantbiology.msu.edu/pgsc_download.shtml
https://pfam.sanger.ac.uk/
http://smart.embl-heidelberg.de/
http://itak.feilab.net/cgi-bin/itak/index.cgi
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 ها و تعیین روابط خویشاوندی ردیفی توالیبررسی هم -2-3

تایید مجددشده انجام گرفت.  RLKهای اساس پروتئین همردیفی چندگانه و ترسیم درخت خویشاوندی بر

اساس  بر ClustalWبا استفاده از   RLK هایشده زیرخانوادهبینیضای پیشعهای اسید آمینه اطول کامل توالی

 ,Maximum likelihood  (JTT modelبا روش درخت خویشاوندی  افزار انجام گرفت.نرمپیشنهادی پارامترهای 

partial deletion, Nearest-Neighbor-Interchange (NNI)) افزارنرم با استفاده از MEGA6 (Tamura et 

al., 2013)  ترسیم شد. 1پشتوانه تکرار 1000با 

  

 زمینیژنوم سیب روی RLKژنی  هایمطالعه الگوی پراکنش زیرخانواده -2-4

 های در دسترسداده شده از سایتهای شناساییRLK DMPمنطبق با DM (DMG ) های ژنیمدل کلیه

PGSC (PGSC_DM_v3.4_gene.fasta )ها، رشته ها روی کروموزومجایگاه ژنهمچنین، گردید.  استخراج

DNA  مثبت و منفی از سایتPGSC های . برای تعیین جایگاه کروموزومی ژننداستخراج شدRLK وم روی ژن

S. tuberosum (group Phurejaژن ،) هایRLK ز ایابی شدند. ها مکانروی نقشه موقعیت فیزیکی کروموزوم

 مینی زکروموزوم سیب 12روی  RLKهای برای جایابی ژن GenoPixRelease (Kozik et al., 2002)افراز  نرم

  .استفاده شد

 

 ها در سازوکار تکثیر متوالیRLKشناسایی  -2-5

روی  RLKای هها در هر زیرخانواده، باید ژنتکثیر متوالی و تخمین فراوانی آنسازوکار برای شناسایی 

ه یک زیرخانواده بها متعلق ( آن1شوند اگر خوشه متوالی لحاظ می عنوانیابی شوند. دو ژن زمانی بهژنوم مکان

 ,.Lehti-Shiu et al)کیلوباز جدا شده باشند  100ژن یا  10وسیله کمتر از ها از یکدیگر به( آن2باشند یا 

2009)  . 

 

                                                           
1 Bootstrap 
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-زمینیدر ژنوم سیب RLK هایهای اجدادی زیرخانوادهتعیین ژن -2-6

 آرابیدوپسیس

 Notungافزار نرم و reconciliationبا استفاده از روش زمینی آرابیدوپسیس و سیب RLK های اجدادیژن

بعد از  ها. همچنین، رخدادهای حذف و اضافه شدن ژن(Stolzer et al., 2012) شناسایی شدند (6-2)نسخه 

 زمینی مشخص گردید.انشقاق آرابیدوپسیس و سیب
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Abstract  
Receptor-like kinases (RLKs) are a key class of genes that contribute to diverse 

phenomena from plant development to defense responses. The availability of completed 

potato genome sequences provide an excellent opportunity to identify and characterize 

RLK gene superfamily in this lineage. We identified 747 non-redundant RLK genes in 

the potato genome that were classified into 52 subfamilies, of which 58% members 

organized into tandem repeats. Nine of potato RLK subfamilies organized into tandem 

repeats. Also, six subfamilies exhibited lineage- pecific expansion compared to 

Arabidopsis. The majority of RLK genes were physically organized within heterogeneous 

and homogeneous clusters on chromosomes and were unevenly distributed on the 

genome. Chromosome 2, 3 and 7 contained the highest number of RLK genes and the 

most underrepresented chromosomes were chromosome 8, 10 and 11. Taken together, 

our results provide a framework for future efforts on comparative, evolutionary and 

functional studies of the members of RLK superfamily. 
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