
هاي رمزگذاري شده گليكوسيل ترانسفوراز ديواره سلولي  بيوانفورماتيك شناسايي بالقوه ژنرويكرد مكمل 
گياهان 

 

  
جك ايگنولند، مايكل اسكوت، نائومي گشي ، پيتر الوسكوف و بنت الرسن پترسون 

 

  
۱۸۷۱گره بيوتكنولوژي، موسسه دينش علوم كشاورزي، 

 

-DK و سي، كپنهاگ، دانمارك  مزيدريك برگ
1871، دانشگاه كشاورزي و دامپروري سلطنتي، )place(مركز فيولوژي مولكولي گشاهان 

 

-DK 
سي، كپنهاگ، دانمارك  برگ  مزيدريك

 

  
به عنوان مثال سلولز و (توان به گليكان منتشر شده  را مي) CW(هاي منتشر شده ديواره سلولي گياهان  آنزيم

هستند كه در غشار پالسمايي قرار گرفته اند و گليكوسل ها چند غشايي و كالوز تقسيم كرد كه پروتئين
گلژي هستند كه به پروتئين هاي حول غشا  محدود شده اند و سنتز همي سلولز ، پكتين ) GTs(ترانسفور از 

، آنزيم هاي فعال كربوهيدارت به ) CAZy(در پايگاه داده. اند هاي مختلف را پذيرفته و گليكوپروتئين
در خانواده ژني، عمدتاً براساس شباهت توالي اسيد آمينه،  GTsايد هيدروالزها و عنوان مثال گلوكوس

با توجه به ساختارهاي مناسب و تركيب ديواره سلولي . طبقه بندي شده اند GTS ۴۱۵س يسپآرابيد و
 GTهاي  گياهان ، فقط يك بيوسنتز ديواره سلولي ژن

 

 CAZyطبقه بندي شده در سيستم  –

 

شناخته شده  –
طبقه بندي نشده  CAZyكه هنوز در پايگاه داده  GTSدر تالش براي شناسايي ديواره سلولي . است

 ۲.۰از طريق سرور  يسسپاوالً، تمام پروتئوم آرابيد و. داست، يك رويكرد ساده بيوانفورماتيكي انتخاب شد
 ۱۵۰گذرنده بين هاي  گذرنده مدل پنهان ماركف ادامه پيدا كرده و به ندرت يك يا دو پروتئين دامين

اسيدهاي آمينه انتهاي 

 

–N  خانواده (ها در سرور پيش بيني تيره اصلي ثانياً، اين توالي. وري شدهآجمع
شده به تيره اصلي قندهاي ترانسفر از هاي پيش بيني  ارائه شده اند و توالي   )اصلي

 

–NDP  گاليكوسيل ،
ترانسفراز

 

- NDP / گلوكوژن

 

وهيدارت، اتصال دامين گال، يا حلقه فسفوريالز، اتصال دامين كرب –
از  CAZyتوده  طبقه بندي شده در  ۵۲۰توالي  ۱۹۱روسكان جمع آوري شده، متعلق بودند با بازده كل 

          توالي با استفاده از موقعيت خاص سه بعدي ماتريكس سرورهاي ۱۳۹در نتيجه . رده خارج  شدند
m Gen THEADER  والي با شباهت به ت ۲۷تجزيه و تحليل شدند وGT-A  يا حلقهGT-B  بدست

 ۲۷كه دو عضو اين گروه از .اثبات مفهوم رويكرد موجود تا حدودي توسط نمايش  اخير فراهم شد . آمد
GTS  فرضي طبقه بندي شده غيرCAZy  ايكسيلوسل ترانسفري هستند كه سنتزپكتين،

ايگولند. جي(را شامل مي شوند ۲ريمنوگاالكتورونان 

 

موتا و يا. اس . پترسون، فيك، امب، ال -

 

اي .سي -
اولسن

 

تي ايشي -

 

كالسون. اچ -

 

گشي. الوسكوف وان.پي -

 

) . اطالعات منتشرنشده  -

 

  


