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Abstract 
Introduction: X-ray diffraction studies have revealed that guanines in a DNA stands may be 
arranged in quartet and form a structure called G-quadruplexs. Bioinformatics studies suggested 
the formation of G-quadruplex structure in human crucial genes, including Wilms tumor 1 (WT1). 
The aim of this study was to in silico analysis of the guanine-rich sequence in the promoter region 
of the WT1 gene which have potential to form G-quadruplex structures. 
Methods: To identify the presence of repetitive guanosine-rich sequences prone to form G-
quadruplex structures in the regulatory region of the WT1 gene, the promoter sequence was 
extracted from the NCBI gene bank. The sequence was evaluated by the QGRS mapper software. 
Results: According to the data obtained from the software, and the G-scores, three appropriate 
sequences in the promoter region of the WT1 gene were identified with the highest probability 
for the formation of G-quadruplex structures. A valuable point in this study was the presence of 
recognition sites of large number of transcription factors in these three areas. 
Conclusions: The majority of these G-quadruplex forming sequences were located in the 
promoter regions of the oncogenes. These discoveries have led scientists to point out that these 
structures may play a significant physiological role under in vivo conditions. Therefore, by 
identifying and targeting these sequences in the regulatory regions of the genes, it is possible to 
control the expression of the genes. 
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 چکیده

و یک  ابندیبه شکل چهارتایی آرایش ممکن است های موجود در یک رشته مطالعات پراش اشعه ایکس آشکار کرد که گوانین :مقدمه

ای ای گوانینی تشکیل دهند. مطالعات بیوانفورماتیک، احتمال تشکیل ساختار چهار رشتهای بنام مارپیچ چهار رشتهساختار چهار رشته

توالی غنی از  in silicoمطرح نمودند. هدف این مطالعه، بررسی ( WT1) 1 تومور ویلمزهای کلیدی انسان از جمله گوانینی را در ژن

 مولکولی بود.از لحاظ مستعد بودن برای تشکیل ساختار چهار رشته درون WT1پروموتر ژن گوانین در 

، ابتدا توالی پروموتری ژن از بانک WT1های مستعد چهار رشته شدن در ناحیه تنظیمی ژن برای شناسایی حضور توالی روش کار:

 QGRSگوانینی مستعد چهاررشته شدن )های پلیاستخراج شد. توالی مورد نظر توسط نرم افزار نقشه یاب آنالین توالی NCBIژنی 

Mapper ،).از لحاظ حضور نواحی مستعد چهاررشته شدن بررسی شد 

های مناسب در ناحیه پروموتری سه توالی، Gحاصل از بررسی با نرم افزار نقشه یاب، بر اساس نمره  یهاداده با استفاده از ها:یافته

های نکته ارزشمند در این بررسی، حضور جایگاه ای شناسایی شد.با بیشترین احتمال برای تشکیل ساختار چهار رشته ،WT1ژن 

 بود. هیشناسایی تعداد زیادی از فاکتورهای رونویسی در این سه ناح

ه این را ب، دانشمندان هاافتهیاند. این ها واقع شدهدر مناطق پروموتری آنکوژن مستعد چهاررشته شدن یهایاغلب توال گیری:نتیجه

که این ساختارها ممکن است دارای نقش مهم فیزیولوژیکی در شرایط درون سلول باشند. پس با شناسایی و هدف  سو هدایت کرده

 کنترل نمود.توان بیان آن ژن را ها، میدر نواحی تنطیمی ژن هایقرار دادن این توال

 :کلیدی واژگان

 in silicoررسی ب

 پروموتر

 گوانینیساختار چهاررشته 

 1ژن تومور ویلمز 
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

قادر به  DNAها با استفاده از پراش اشعه ایکس نشان داد که بررسی

دورشته با  DNAبر خالف . [1]تشکیل ساختار چهاررشته نیز هست 

یوند اساس پ کریکی، پایه ساختار گوانین چهارتایی بر-پیوند واتسون

گیری تواند اجازه شکلهوگستینی است. پیوند هوگستینی می

رشته و چهاررشته را بدهد. در جایی ساختارهای مارپیچ دورشته، سه

ه به رشتکه تشکیل ساختارهای دورشته کمتر رایج باشد، ساختار سه

گیرد اما شکل می tRNAتایی و های سهطور طبیعی در مارپیچ

شود شته هوگستینی فقط توسط گوانین تشکیل میساختارهای چهارر

-G)ای گوانینی و از این رو اصطالحاً ساختار چهاررشته

quadruplexes )شود. در یک توالی غنی از گوانین، خوانده می

شوند. هر ای روی هم انباشته میهای چهارتایی، بصورت صفحهگوانین

وند یگر بصورت دو پیگوانین، چهار پیوند هوگستینی را با دو گوانین د

N1 - O6  و دو پیوندN2 - N7 ساختار . [6]دهد تشکیل می

یان و یا مهای یک رشته بصورت درون مولکولی چهاررشته بین گوانین

گیرد. مولکولی شکل میهای دورشته و یا چهاررشته بصورت بینگوانین

یا  2'-به- 0'تواند در هردو جهت هر رشته میپیوند در عالوه بر این، 

های صورت گیرد و در نتیجه ساختارهای مختلفی برای گوانین 0'-به-2'

های اخیراً نشان داده که تراکم توالی .[2]چهارتایی گزارش شده است 

های . تراکم توالی( استTSSبالقوه در نزدیکی جایگاه آغاز رونویسی )

ژنوم در ارتباط  GCای، با محتوای ساختار چهاررشتهدر تشکیل بالقوه 

هستند. با این حال، مهم است که توجه داشته باشیم که آنها با 

در ژنوم مرتبط نیستند، یعنی الزمه تشکیل ساختار،  CpGجایگاههای 

 Cو رشته دیگری غنی از  Gغنی از  DNAفقط وجود یک رشته 

ورت اند که بصهایی یافت شدهدر نواحی مختلفی از ژنوم، توالیباشد. می

بالقوه توانایی تشکیل ساختار چهاررشته را دارند، این یافته نشان 

د های تنظیمی ایفا کننتوانند در سلول نقشها میدهد که این توالیمی

های تکراری غنی از گوانین در ناحیه تلومری . مثالً توالی[4]

ها، قادر به تشکیل ساختار چهاررشته هستند که این یوکاریوت

که برای بقای سلول  2´ساختارها، توالی تلومری تک رشته در انتهای 

. اخیراً مشخص شده این [2, 0]کنند حیاتی است را حفاظت می

د. ها نقش دارنرونویسی ژنهای مستعد چهاررشته شدن در تنظیم توالی

ها، حداقل یک درصد از پروموتر ژن 1/46های بعدی نشان داد پژوهش
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ای دارند. درون پروموتر، توالی بالقوه در تشکیل ساختار چهاررشته

احتمال یافتن یک توالی بالقوه در تشکیل ساختار چهاررشته، با نزدیک 

 6332. در سال [1]شدن به نقطه آغاز رونویسی کامالً مرتبط است 

ها و ژانگ و همکارانش با بررسی بیوانفورماتیکی توالی تنظیمی ژن

تهیه کردند  Greglist، لیستی بنام Quadparserاستفاده از نرم افزار 

ژن ذکر شده که در ناحیه پروموتری خود دارای  23و در آن اسامی 

ار تهای مستعد چهاررشته شدن هستند و احتماالً با تشکیل ساختوالی

ها در این شود. بسیاری از ژنها تنظیم میچهاررشته، بیان این ژن

ای لیست، آنکوژن بوده و برای اولین بار به عنوان کاندید چهاررشته

نیز یکی از آنهاست  WT1یا  1تومور ویلمز شدن ذکر شده بودند که ژن 

و  WT1 توالی پروموتری ژن In silico هدف این مطالعه بررسی. [2]

یافتن نواحی مستعد تشکیل ساختار چهاررشته، با استفاده از نرم افزار 

 است. mapper QGRSآنالین 

 کار روش

 QGRS Mapperنرم افزار 

 مستعد گوانینیهای پلینقشه یاب آنالین توالی

 یک برنامه (،QGRS Mapperچهاررشته شدن )

نرم افزاری است که اطالعات الزم در مورد ترکیب و توزیع نواحی 

سازد ( را فراهم میQGRSشدن )مستعد ساختار چهاررشته 

(http://bioinformatics.ramapo.edu/QGRS )(Kikin et 

al., 2006) این نقشه یاب .QGRS تواند تشکیل ساختار چهاررشته می

میان دو یا سه تکرار پشت سرهم گوانین با موتیف زیر را پیش بینی 

و  y1y ,2"تعداد گوانین و  'x'که در آن  xGy3NxGy2NxGy1NxGکند: 

3y" نوکلئوتید باشد.  40تواند ها است. حداکثر طول توالی میقهطول حل

های مستعد چهار رشته شدن برای شناسایی حضور توالیبدین منظور، 

، ابتدا توالی پروموتری ژن از بانک ژنی WT1در ناحیه تنظیمی ژن 

NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov استخراج شد. توالی )

ا از ررم افزار وارد شد و نرم افزار توالی صفحه آنالیز ن نوکلئوتیدی در

واند تلحاظ حضور نواحی مستعد چهاررشته شدن بررسی نمود. توالی می

براساس شناسه ژن، نام ژن یا  NCBIو یا  FASTAبه فرمت 

accession number ها و افزار با استفاده از الگوریتموارد شود. نرم

ه های بالقوبرداری از توالی به شناخت و نقشه های کامپیوتری،برنامه

گوانینی های پلییابی، به دنبال توالی. برنامه نقشه[3]پردازد می

های ژنومی به عنوان مثال پروموتر، تلومر، و هر بخش از توالی گردد.می

تواند برای تجزیه و تحلیل توالی ژنومی ، میRNAهای همچنین توالی

زاری منحصر به فرد است اب QGRSمورد استفاده قرار گیرد. نقشه یاب 

که عالوه بر ارائه اطالعات در مورد ترکیب و محل نواحی مستعد ساختار 

چهاررشته شدن در ژنوم، برای پیشگویی تشکیل ساختار چهاررشته در 

 .[3]رود های الیگونوکلئوتیدی کوتاه نیز بکار میتوالی

 های ژنومیتعریف یک سیستم نمره دهی برای توالی

Kikin ه یک سیستم نمره دهی بنام نمره و همکارانش، بعالوG (G-

Score و شدن مستعد ساختار چهاررشته نواحی ( نیز جهت ارزیابی

اند. طول احتمال تشکیل ساختار چهاررشته پایدارتر، ابداع کرده

افزار ای که برای بررسی احتمال تشکیل ساختار چهاررشته به نرمناحیه

که نمره  . هر توالی[3]گذارد شود در نمره دهی تأثیر میداده می

باالتری بگیرد، انتخاب بهتری برای تشکیل ساختار چهاررشته خواهد 

 بود.

 هایافته

در این پژوهش، ما به بررسی احتمال تشکیل ساختار چهاررشته در 

پرداختیم. توالی  in silicoبه صورت  WT1توالی پروموتری ژن 

فزار استخراج شد و با استفاده از نرم ا NCBIپروموتری از بانک ژنی 

ای مناطق پروموتری مستعد برای چهار رشته GQRS mapperآنالین 

 1ر تصویافزار آنالین در شدن بررسی گردید. اطالعات حاصل از این نرم

، نرم افزار به Gنمایش داده شد. با توجه به امتیازی که بر اساس نمره 

ها داده بود، پنج توالی با باالترین نمره شناسایی و بر اساس اندازه توالی

نامگذاری  WT28و  WT28 ،WT21 WT21 ،WT33با عنوان 

آمده است. طبق مطالعه  1جدول مشخصات این پنج توالی در  شدند.

ت پروموتری ژن ، بیشترین فعالی1332هوفمن و همکارانش در سال 

WT1 باز پایین دست نقطه  631باز باالدست تا  443ای بین در ناحیه

. با توجه به این یافته [13]شروع رونویسی ژن گزارش شده است 

ر اند برای بررسی بیشتهایی که در این ناحیه پروموتری واقع شدهتوالی

شد.  WT28و  WT21 ،WT33انتخاب شدند که شامل سه ناحیه 

معرفی شده توسط هوفمن و همکارانش به  WT1توالی پروموتری ژن 

 عهای مستعد چهاررشته شدن، نسبت به نقطه شروهمراه جایگاه توالی

به عنوان  WT21ها، آمده است. از میان این توالی 6تصویر رونویسی در 

شناسایی شد.  WT1روی پروموتر ژن  Gبهترین توالی با باالترین نمره 

تواند به عنوان عامل مؤثر با امتیاز باالتری که دارد می WT21توالی 

 WT1در تنظیم بیان ژن گیری ساختار چهاررشته پایدارتر و در شکل

 در نظر گرفته شود.

 بحث

اگزون  13قرار دارد و دارای  p13ناحیه  11روی کروموزوم  WT1ژن 

بوده که محصول پروتئینی آن یک فاکتور رونویسی است که تنظیم 

ها را در دوران جنینی بر عهده دارد. این ژن فقط فعالیت بسیاری از ژن

شود و در دوران بزرگسالی خاموش است در دوران جنینی بیان می

های ، لیستی از ژن6332و همکارانش در سال  Zhang. تحقیقات [11]

دارای توالی مستعد چهاررشته شدن را بصورت پایگاه اطالعاتی بنام 

Geglist  مطرح کرد که در آن، ناحیه پروموتری ژنWT1  برای اولین

 .[2] بار ذکر شده بود

با توانایی بالقوه در تشکیل  WT21های غنی از گوانین مانند توالی

ها ساختار چهاررشته، در نواحی مختلفی از ژنوم دیده شده است. یافته

ها، نقش تنظیمی چندگانه برای در مورد تکرار و پراکندگی این توالی

که  اندکند. عالوه بر این، تحقیقات اخیر نشان دادهآنها را پیشنهاد می

اه ها از لحاظ جایگجمعیت انسان ها بصورت شگفت انگیزی دراین توالی

ریزی شده در این . این پراکندگی برنامه[16] اندو توالی حفظ شده

ها و همچنین حفظ شدن جایگاه آنها در طول تکامل، این فرضیه توالی

های مستعد چهاررشته شدن، باید یک یا چند نقش ا که این توالیر

ین دهد؛ بویژه تعدد اتنظیمی مثبت در سلول ایفا نمایند، پیشنهاد می

ها، حاکی از های مستعد چهاررشته شدن در نزدیکی پروموتر ژنتوالی

 .[16]اثر بالقوه این ساختارها در تنظیم بیان ژن است 

http://bioinformatics.ramapo.edu/QGRS
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ناحیه مستعد برای تشکیل ساختار چهاررشته، مشخص شدند که بصورت هایالیت  3: )الف(؛ QGRS mapperافزار آنالین ( با نرمS77896.1) WT1بررسی توالی پروموتری ژن  :0تصویر 

 برای هر یک از این نواحی نمایش داده شد. G-Scoreشده نمایش داده شد. ب(؛ مقادیر 

 

 WT1مشخصات پنج توالی کاندید برای چهاررشته شدن در پروموتر ژن  :0جدول 

 G-Score شروعموقعیت نسبت به کدون  توالی نام

WT28 2AGTG2CG2CAGTGCTCG2ACAG2C3G5' 123-  13 -121تا 

WT22 2G2C2G2ATGCTC2AG2CGC2G5' 233-  12 -222تا 

WT21 TT3AG6TG2AG45'AG 60-  22 -2تا 

WT22-b TA4CAGCTG2AG2CAGC3GCTGAG2A35'TG 612 61 +640+ تا 

WT28 CC3G3CGC2AG3CAGC2ACG3G25'C 221 11 +223+ تا 

هایی ها و ژناند که پروموتر آنکوژنتحقیقات بیوانفورماتیک نشان داده

های فاکتورهای رونویسی، که در سلول نقش تنظیمی دارند، مانند ژن

های مستعد چهاررشته شدن هستند بیشتر از سایرین حاوی این توالی

های ژنوم انسان درصد از ژن 43ای در ساختارهای چهاررشته. [12]

. [16] ممکن است نقشی بصورت عناصر تنظیمی سیس داشته باشند

 های بالقوه و عملکرد ژن برجستهن توالیبه این ترتیب، ارتباط بین ای

های دخیل در های بالقوه در ژنشده است. مثالً مقادیر کمتری از توالی

های همراه گوانین، گیرنده حسی، مجتمع شدن نوکلئوزوم، گیرنده

تثبیت اسیدهای نوکلئیک، چرخه یوبیکوئیتین و تقسیم سلولی، گزارش 

ای بالقوه با عملکردهایی مانند هشده درحالیکه مقادیر باالی توالی

تکامل، پاسخ سیستم ایمنی، فعالیت فاکتورهای رونویسی، پاسخ 

ها مرتبط است. ای، انقباض عضالت، عوامل رشد و سیتوکینیاخته

های بالقوه را دارا ها که مقادیر باالی توالیهمچنین برخالف آنکوژن

قوه های بالتوالیهای سرکوبگر تومور، مقادیر کمتر هستند، ویژگی ژن

های انسانی این تعدادی از آنکوژنمطالعات مختلف روی  .[14]است 

های مستعد چهاررشته شدن بصورت حفاظت شده مشاهده توالی

مقایسه  WT1ها در چند آنکوژن از جمله این توالی 6جدول اند. در شده

 شد.

فریزر و همکارانش با استفاده از نتایج مطالعات هوفمن،  1334در سال 

 WT1و جایگاه آنها را روی توالی پروموتری ژن  فاکتورهای رونویسی

. بیشترین فعالیت پروموتری برای این ژن باالدست [10]مشخص کردند 

نقطه شروع رونویسی و در جایگاه عناصر غنی از پیورین گزارش شده؛ 

های سرکوبگر تومور از لحاظ ساختاری با دیگر ژن WT1اگرچه پروموتر 

است، اما  TATAو  CCAATمشابه و فاقد جعبه  p53و  Rbمانند 

بیانش محدود به کلیه و  فرق دارد و از لحاظ الگوی بیان با این دو ژن

وتر بنابراین پرومادراری، طحال و بافت خون ساز است. -سیستم تناسلی

WT1  عضو زیررده پروموترهای پلیمرازII  است که حاوی چندین

کنش بین حداقل اند که میانها نشان دادهبوده و بررسی GCجعبه 

این  این ژن الزم است. برای آغاز رونویسی از GCهای دوتا از این جعبه

+ 403تا  -633را بین نواحی  WT1گزارش، ناحیه پروموتری در ژن 

نیز در  WT28 و WT21 ،WT33. سه ناحیه [10]تأیید نموده است 

(. در بررسی این ناحیه، چیزی 2تصویر همین محدوده واقع هستند )

که بسیار برای ما جالب توجه بود، حضور جایگاه شناسایی تعداد زیادی 

بود  WT28 و WT21 ،WT33از فاکتورهای رونویسی در سه ناحیه 

که ما برای تشکیل ساختار چهاررشته شناسایی کرده بودیم. توالی 

WT21  توسط فاکتور رونویسیH4TF1 شود؛ همچنین شناسایی می
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نیز جایگاه شناسایی فاکتورهای متعدد  WT28و  WT33دو توالی 

هستند  GCFو  NF-IL6 ،TCF-1 ،CTCF ،AP2رونویسی مانند 

(. این یافته بسیار برای ما حائز اهمیت بود زیرا تائید نمودند 2تصویر )

دارای نقش تنظیمی  WT1های مستعد چهاررشته شدن در که توالی

وان تها میباشند. پس با هدف قرار دادن این توالیدر پروموتر این ژن می

 در تنظیم بیان این ژن دخالت نمود.
 

 
 باشند.)....( نیز با کادر مشخص می WT28( و _ _) WT21 (___ ،)WT33جایگاه کدون شروع با فلش مشخص شد. توالی : WT1توالی نوکلئوتیدی پروموتری ژن  :2تصویر 

 

 
( TSSاگزون و جایگاه آغاز رونویسی ) 13شامل  WT1: )الف(؛ آرایش ژنی ژن WT1ها و نواحی مستعد در تشکیل ساختار چهاررشته در ژن تصویری شماتیک از آرایش ژنی، اگزون :3تصویر 

نامگذاری شد. جایگاه  WT28و  WT21 ،WT33نمایش داده شده. رشته غنی از گوانین در ناحیه پروموتری این ژن، سه ناحیه مستعد برای تشکیل ساختار چهاررشته وجود دارد که 

 RNAها نشان داده شد. )ب(: در صورت عدم تشکیل ساختار چهاررشته با قرار گرفتن فاکتورهای رونویسی در جایگاه خود و در حضور آنزیم توالی فاکتورهای رونویسی روی هر یک از این

فراهم  IIپلیمراز  RNAشناسایی پروموتر توسط شود. اما در صورت تشکیل و پایدار شدن ساختار چهاررشته پروموتری، امکان قرار گرفتن فاکتورهای رونویسی و رونویسی انجام می IIپلیمراز 

 شود.نشده و رونویسی مهار می
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 یحصارجعفرزادهو  دانلویزییقضا

 های مختلفمقایسه توالی مستعد برای تشکیل ساختار چهاررشته در پروموتر آنکوژن :2جدول 

های بیوانفورماتیک برای تعیین ساختار دوم اسید نوکلئیک روش

هاست که بکار گرفته شده است. با این حال با کشف اهمیت زیستی دهه

بینی ای گوانینی، واضح است که برای پیشساختار چهاررشته

-Mین حضورشان در ژنوم نیاز به ابزار خاص است. اگر چه برنامه آنال

fold  برای پیش بینی ساختار دومDNA  وRNA  قدرتمند است اما

 ای گوانینی را ندارد.بینی ساختار چهاررشتهتوانایی پیش

های غنی از گوانین سازنده ساختار چهاررشته، یک نقشه بردار توالی

بینی ساختار تواند به پیشابزار آنالین کاربرپسند است که می

رای ابزار مفید بیک ای گوانینی بپردازد. اگر چه این نرم افزار چهاررشته

پیش بینی است، ولی قادر به پیش بینی همگی ساختارهای چهاررشته 

 QGRSهای مستعدی باشند که نقشه بردار مکن است توالینیست و م

، QGRSقادر به پیش بینی آن نشده باشد. به همین دلیل نقشه بردار 

و ابزارهای مشابه، فقط باید پله اول بررسی باشند و نه ابزار تعیین 

کننده. به منظور رسیدن به شواهدی قانع کننده در وجود ساختار 

زیکی و بیوشیمیایی مورد نیاز هستند. عالوه چهاررشته، مطالعات بیوفی

های کشت سلول و بررسی سطح توان با استفاده از روشبر این می

رونویسی از ژن مورد نظر، میزان رونویسی از ژن را در صورت تشکیل 

 یا عدم تشکیل ساختار چهاررشته مقایسه نمود.

 گیرینتیجه

ه مستعد چهاررشت هایهای بیوانفورماتیکی نشان داده که توالیبررسی

اند و دانشمندان ها واقع شدهبیشتر در مناطق پروموتری آنکوژن شدن

که این ساختارها ممکن است دارای نقش  را به این سو هدایت کرده

گیری ساختار شکلمهم تنظیمی در شرایط درون سلول باشند. 

 رتتواند رونویسی از این ژن را بصو، میWT1چهاررشته در پروموتر ژن 

با تشکیل ساختار چهاررشته در ناحیه منفی تحت تأثیر قرار دهد یعنی 

، جایگاه شناسایی هر یک از این فاکتورهای WT1پروموتری ژن 

رونویسی ممکن است مهار شده و سطح رونویسی از ژن کاهش یابد. 

ها، ها در نواحی تنطیمی ژنپس با شناسایی و هدف قرار دادن این توالی

 آن ژن را کنترل نمود. توان بیانمی

مطالعات بیوانفورماتیکی از لحاظ تشخیص بنابراین در قدم اول، 

های بالقوه در ژنوم انسان که قابلیت تبدیل به اهداف درمانی را موتیف

دارند، بسیار باارزش است. اگرچه الگوهای مطالعات جدید تاحدی این 

است تعداد ساختارها را مکان یابی کرده است اما در واقع ممکن 

های بالقوه در تشکیل ساختار چهاررشته بسیار باالتر و حتی فراتر توالی

 از انتظار باشد.
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