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TÓM TẮT
Protein vận chuyển sucrose, SWEET (Sugars Will Eventually be Exported Transporter) là một trong những nhóm
protein chức năng tham gia vào các quá trình quan trọng diễn ra ở thực vật. Nhóm protein SWEET đã được
nghiên cứu trên rất nhiều đối tượng thực vật, tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về họ SWEET ở cây lạc (Arachis
hypogaea), một trong những cây họ Đậu quan trọng ở Việt Nam hiện nay. Trong nghiên cứu này, tổng số 43
thành viên của họ protein AhySWEET đã được ghi nhận trên dữ liệu của lạc. Họ gene AhySWEET, trong đó gồm
15 sự kiện lặp gene xuất phát từ hiện tượng lặp đoạn xảy ra trên các nhiễm sắc thể, phân bố rải rác trên genome
của lạc. Các phân tích đặc tính cơ bản cho thấy họ AhySWEET chia sẻ những tính chất lý hóa (điểm đẳng điện,
độ bất ổn định, độ ưa nước) và cấu trúc gene (exon/intron) tương tự như ở những loài thực vật khác. Đánh giá in
silico dữ liệu biểu hiện đã chỉ ra các gene AhySWEET ứng viên có đáp ứng mạnh tại một số vị trí trong điều kiện
thường và điều kiện bất lợi. Kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp những dẫn liệu quan trọng về họ
AhySWEET liên quan đến đáp ứng bất lợi, từ đó hướng đến việc nâng cao đặc tính chống chịu đa yếu tố ở cây
lạc nói riêng và thực vật nói chung.
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SUMMARY
Sucrose transporter, 'SWEET' (namely Sugars Will Eventually be Exported Transporter) has been regarded as
one of the functional proteins that play a key role in various biological processes in the plant. Up till now, SWEETs
have been reported in many plant species, unfortunately, no information of SWEETs has been described in
peanut (Arachis hypogaea). In the present study, a total of 43 members of AhySWEET family has been reported
in the peanut genome. We found that these genes, including 15 segmental duplicated pairs, were distributed on
the genome with an uneven ratio. Next, our in silico analyses revealed that the AhySWEET family share similar
physical and chemical characterizations (such as theoretical pI, instability index, and grand average of
hydropathicity) and gene structures (exon/intron organization) with other plant species. Our re-analysis also
indicated that AhySWEET genes were induced in at last one organ/tissue in normal condition and abiotic
stress(es). Taken together, our study could provide a solid foundation for the role of AhySWEET in the stress
response, consequently, towards the improvement of stress tolerance in peanuts, perhaps in plants.
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