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چکیده
 سه جزء پروتئین شامل پادگن (آنتیژن) حفاظتی. عامل بیماری سیاهزخم (آنتراکس) استBacillus anthracis باکتری اسپورزای
، به منظور تولید واکسن بر پایۀ گیاه.) عاملهای بیماریزای این باکتری به شمار میآیندEF( ) و عامل آماسLF(  عامل کشندۀ،)PA(
) بهعنوان محرکCTB( Vibrio cholera  سمB  با سایت برش فورینی به زیر واحد،LF  و دمین یکPA پروتئین امتزاجی دمین چهار
 غیرترجمه شوندۀ ویروس موزاییک5′  و3′  همچنین در این تحقیق برای ساخت ناقل دوتایی از خاصیت ناحیۀ.سامانۀ ایمنی متصل شد
) استفاده و ترکیب پادگن2b( لوبیا چشمبلبلی بهعنوان تشدیدکنندۀ ترجمه و از ژن بازدارندۀ خاموشی ویروس موزاییک خیار
 انتقال موقت سازهها با کمک اگروباکتریوم به توتون و کاهو انجام و بیان موقت در سطح ترانسکریپتوم از.ساختهشده به گیاه منتقل شد
. و در سطح پروتئوم از روش آزمون االیزا تأیید شدRT- PCR روش
.CMV ،CPMV ، بیان موقت، االیزا:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Bacillus anthracis as a spore-forming bacterium is the causative agent for anthrax. Three proteins from B. anthracis
including protective antigen (PA), lethal factor (LF) and edema factor (EF) are causative factors of this bacteria. To
produce plant-based vaccine, fusion protein of PA 4 domain and LF 1 domain via furin cleavage site joined to subunit
B Vibrio cholera toxin (CTB) as an inducer of immune system. In this research we used 3’and modified 5’
untranslated regions of cowpea mosaic virus (CPMV) as translation enhancer and silencing inhibitor gene 2b of
cucumber mosaic virus (CMV) to construct binary vector and transfer gene. Transient expression of tobacco and
lettuce performed via agrobacterium and transient expression was confirmed at the level of transcriptome and
proteome through RT-PCR and ELISA assay, respectively.
Keywords: CMV, CPMV, ELISA, transient expression.
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مقدمه
باکتری  Bacillus anthracisمولد اسپور و عامل
بیماری عفوني جانوری سیاهزخم (آنتراکس) است.
این بیماری افزون بر دام که موجب همهگیری و در پی
آن مرگومیر فراوان آنها میشود در انسان نیز در اثر
تماس با حیوانات آلوده یا فرآوردههای آنها ایجاد
بیماری میکند ( .)Edwards et al., 2006افزون بر این
سیاهزخم در ردة  Aبیماریهای خطرناک قرار دارد و
امروزه بهعنوان یك جنگافزار قوی در قالب تهدیدگر
زیستی (بیوتروریسم) مطرح است (.)Weller, 2006
این بیماری ممكن است بهصورت سیاهزخم پوستی،
گوارشی یا ریوی تظاهر کند ،اما شایعترین چهرة
بالینی آن را سیاهزخم پوستی تشكیل میدهد ( Brey,
 .)2005سویههای کپسولدار بیماریزا دو سم متشكل از
سه پروتئین را تولید میکنند .پادگن (آنتیژن)
حفاظتی ( PAبا  33کیلودالتون) ،عامل کشندة ( LFبا
 31کیلودالتون) و عامل آماس ( EFبا  33کیلودالتون)
که به ترتیب توسط ژنهای  lef ،pagو  cyaموجود
روی پالسمید  pXO1باکتری کد میشوند ( Brossier
 .)et al., 2000; Edwards et al., 2006هیچکدام از
این پروتئینها بهتنهایی بیماریزا نیستند بلكه بهصورت
ترکیبی عمل میکنند .بهعنوانمثال ،سم کشندة LT
ترکیبی از  PAو  LFبوده که موجب مرگ جانوران
پس از تزریق وریدی میشود و سم آماس  ETکه
ترکیب  PAو  EFاست در محل تزریق سبب آماس
میشود ( Brossier et al., 2000; Mock & Fouet,
 .)2001; Bhatnagar & Batra, 2001در اغلب
واکسنهای تهیه شده ،پادگن حفاظتی ) (PAعامل
اصلی ایمنیزایی به شمار میآید و در غیاب  LFو EF
بهتنهایی قادر به ایجاد ایمنیزایی در موجودهای زنده
است (.)Koya et al., 2005; Watson et al., 2004
بااینوجود ارتقای قابلیت واکسن از راه افزودن دیگر
اجزای باکتری بدون تأثیر کشندگی آن ،گام مهمی در
تكمیل واکسن سیاهزخم بهشمار میآید .در مورد
استفاده از ترکیب امتزاجی (2010) Wu ،LFn-PA
مطرح کرد که این ترکیب همچنان میتواند عملكرد
خود را در تحریك سامانۀ ایمنی حفظ کند ( Wu,

 .)2010در تولید پروتئینهایی که خاصیت واکسن
دارند ،قابلیت تحریك سامانۀ ایمنی اهمیت دارد .زیر
واحد  Bسم موجود در باکتری  Vibrio choleraکه
بهاختصار  CTBنامیده میشود بهعنوان یك جزء
تأثیرگذار در تحریك سامانۀ مخاطی شناخته میشود.
پروتئین امتزاج یافته با  CTBپس از ورود به نظام
گوارشی ،امكان انتقال پروتئین همراه به یاخته را
فراهم میسازد ( .)Ruhlman et al., 2007در
سامانههای بیان هستهای پروتئینهای نوترکیب ،میزان
کم بیان پروتئین نوترکیب از نقاط ضعف به شمار
میآید و اکنون تالش زیادی برای افزایش سطح بیان
پروتئینهای تولیدشده در گیاه صورت گرفته است که
بخشی از آن از روش افزایش کارایی سامانۀ سازههای
بیانی همچون سازههای مبتنی بر ویروسها بوده است
( .)Marillonnet et al., 2005همچنین میتوان از
سامانهای بهره برد که بدون استفاده از سامانۀ
همانندساز ویروس به افزایش ترجمۀ پروتئین نوترکیب
منجر شود  (2009) Sinsbury et al.از خاصیت
UTRهای  3′و  RNA2 1′ویروس موزاییك لوبیا
چشمبلبلی ( )CPMVبرای ارائۀ یك سامانۀ بیانی
استفاده کردند .ویروس  CPMVاز اعضای جنس
 Comovirusاز خانوادة  Comoviridaeاست .این
ویروس شماری از گونههای لگوم را آلوده میکند و
بهطور خاص تیتر باالیی در میزبان طبیعی خود لوبیا
چشمبلبلی  Vigna unguiculataدارد ( Sinsbury et
 .)al., 2009برای افزایش بیان پروتئین Sinsbury et
 (2009) al.از  5’UTRتغییریافتهای در قالب ناقل
 pEAQاستفاده کردند که منجر به افزایش
شایانتوجهی در تولید پروتئین نوترکیب مورد بررسی
در انتقال موقت شد ( .)Sinsbury et al., 2009بر
همین پایه در این تحقیق از  3′ UTRو mRNA 5′
 UTRویروس  CPMVدر قالب ناقل  pVUTاستفاده
شد .افزون بر این یكی از عاملهای مداخلهکننده در
مسیر افزایش بیان پروتئینهای نوترکیب ،سامانۀ
 5RNAiگیاه است که بهعنوان یك راهكار دفاعی برای
گیاه عمل میکند ( .)Choi et al., 2008در مقابل،
)1. RNA interference (RNAi
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ویروس نیز ابزاری برای سرکوب این سامانۀ خاموشی
در گیاه دارد ( .)Qu & Morris, 2005یكی از انواع این
بازدارندهها ژن  2bاز ویروس موزاییك خیار است که
میتواند عاملی در بررسی امكان افزایش بیان پروتئین
نوترکیب به شمار آید ( Qu & Morris, 2005; Choi et
 .)al., 2008عامل بازدارندة  2bبهعنوان مهارکنندة
خاموشی ژن پس از رونویسی )PTGS( 5شناختهشده
است و چون پدیدة  PTGSبهعنوان یكی از
محدودیتهای تولید انبوه پروتئین نوترکیب شناخته
شده است استفاده از بازدارندههایی مانند  2bبهعنوان
عاملی در جهت غلبه بر این پدیده و کمك به افزایش
بیان پروتئین نوترکیب در موارد چندی بررسی شده است
( .)Choi et al., 2008در بررسیهای اولیهای که با
استفاده از پروتئین بازدارندة  2bانجام شد از آن بهعنوان
بازدارندة ضعیف سامانۀ خاموشی یاد شد اما بهتدریج
بررسیها نشان داد که توانایی بازدارندة  2bتا حد زیادی
به سویۀ  CMVکه از آن بهدستآمده وابسته است،
همچنین سازوکار عمل  2bدقیق شناخته نشده اما بهنظر
میرسد که متفاوت از عملكرد بازدارندههایی همچون
 p19و  P1/HcProباشد ( .)Goto et al., 2007با توجه به
اینكه استفاده از سامانههای گیاهی اقتصادیتر از تولید
پروتئین نوترکیب در دیگر سامانههاست ،میتوان تولید
پروتئینهای نوترکیب را در گیاه بهگونهای مدیریت کرد
که پروتئینهای ساخت (سنتز)شده به اندامكهای
یاختهای هدایت و یا حتی بهطور مستقیم در اندامكهای
خاصی (مانند کلروپالست) بیان شوند .همچنین میتوان
بافت یا اندام خاصی از گیاه را که حاوی پروتئین نوترکیب
مورد نظر است ،بهصورت خوراکی مصرف کرد .به کمك
تولید انبوه در گیاهان ،خطرهای ناشی از آلودگی با
عاملهای بیماریزای انسان بهویژه بیماریهای مشترک
نیز کاهش مییابد ( .)Daniell et al., 2001امروزه گیاهان
به منظور تولید واکسن بهصورت یك سامانۀ بیانی ژن
مورد توجه محققان قرار دارند .در این تحقیق ،پروتئینی
شامل دمین چهار پادگن حفاظتی ( )PAو دمین یك
عامل کشندة ( )LFاز راه توالی برش فورینی به عامل
 CTBمتصل شد .همچنین برای بررسی امكان افزایش
)1. Post-Transcriptional Gene Silencing (PTGS
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پروتئین نوترکیب با استفاده از بازدارندة خاموشی ژن
 ،2bاز این بازدارنده در قالب یكی از سازهها استفاده
شد .سازههای ساختهشده به روش تزریق اگروباکتریوم
(اگرواینفیلتراسیون) به توتون و کاهو انتقال یافت .بیان
پروتئین نوترکیب یادشده در سطح  RNAو پروتئین
بررسی شد.
مواد و روشها
در این تحقیق از گیاه توتون رقم سامسون و همچنین
کاهوی تجاری برای انتقال موقت و بررسی بیان
پادگنها استفاده شد .بذرهای توتون در محیط  MSدر
دورة  3/53روشنایی /تاریكی قرار گرفتند .برای
همسانهسازی از باکتری  Escherichia coliسویۀ
 DH5aو برای انتقال سازهها به گیاه از
 Agrobacterium tumefaciensسویۀ  C58استفاده
شد .پادزی (آنتیبیوتیك)های آمپیسیلین،
کانامایسین و ریفامپیسین به ترتیب با غلظت ،511
 511و  11میلیگرم در لیتر برای همسانهسازی و
ساخت سازهها استفاده شدند .برای افزایش قطعهها از
آنزیمهای  )Sinaclon( Taq DNA polymeraseو Pfu
 )Fermentas( DNA polymeraseاستفاده شد.
آنزیمهای برشی ،BcuI ،EcoRI ،XhoI ،BamHI
 BstEIIو  NcoIاز شرکت فرمنتاز تهیه و بنا بر
دستورکار شرکت بهکار گرفته شدند .برای
همسانهسازی اولیۀ قطعههای ژن از ناقل pBluescript
 (Stratagene) II SKو ناقل تی )Vivantis( pTG19
استفاده شد .توالی  3′UTRو  5′UTRویروس CPMV
(| )gi|257196392در شرکت  GeneRayچین و در
قالب ناقل  pVUTمعرفی شد .ترکیب پادگن مورد نظر
پس از قرار گرفتن در سازة حد واسط  pVUTدر دو
حالت همراه با عامل بازدارندة  2bو بدون  2bبه ناقل
دوتایی  pCAMBIA1304منتقل شد.
انتقال سازۀ ژنی به گیاه

سازههای ژنی به  Agrobacterium tumefaciensسویۀ
 C58منتقل شدند ( .)Wang, 2015برای انتقال به
گیاه ،محیط برای تزیق اگروباکتریوم توتون بنابر
دستورکار  (2003) Voinnet et al.و محیط برای
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تزریق اگروباکتریوم کاهو بنا بر دستورکار
 (1997) al.آماده شد .پس از دو ساعت نگهداری
آگروباکتریوم در محیطهای آمادة تزریق ،انتقال به
برگهای توتون و کاهو در خأل انجام شد .از
محیطهای تزریق نمونههای برگی توتون و کاهو با
اگروباکتریوم بدون سازه ،بهعنوان کنترل در این
تحقیق استفاده شد .برگها به مدت سه روز در تاریكی
و دمای  22درجۀ سلسیوس نگهداری شدند و پسازآن
نمونههای گیاهی در نیتروژن مایع فریز و تا زمان
استفاده در دمای  -41درجۀ سلسیوس ذخیره شدند.
Kapila et

استخراج  ،RNAساخت  cDNAو شرایط واکنش PCR

برای همسانهسازی ژن بازدارندة خاموشی ( )2bاز توتون
آلوده به ویروس موزاییك خیار  5CMVاستفاده شد.
همچنین برای ارزیابی نمونههای انتقال موقت توتون و
کاهو در سطح  ،RNAاستخراج از نمونههای گیاهی در
سه تكرار زیستی با استفاده از کیت استخراج  RNAبنابر
دستورکار شرکت توپاز انجام شد .تیمار با  DNaseIو
ساخت  cDNAبا استفاده از کیت شرکت فرمنتاز و بنابر
دستورکار آن شرکت انجام گرفت .برای کنترل نبود
آلودگی  RNAاستخراجی با  ،DNAواکنش  PCRروی
 RNAتیمارشده با  DNaseIبهعنوان الگو و با استفاده از
آغازگرهای  2bانجام شد (شكل  .)3-aواکنشهای PCR
با غلظت نهایی uM ،0.2 mM dNTP ،1.6 mM MgCl2
 0.4آغازگر مستقیم و معكوس و  5واحد آنزیم Taq
 DNAپلیمراز انجام شد .آغازگرهای مورد استفاده بنا بر
جدول  5بوده است.

استخراج پروتئین به منظور آزمون االیزا

از نمونههای انتقال موقت استخراج پروتئین انجام
( )Guy et al., 1992و بر پایۀ روش بردفورد تعیین
غلظت پروتئینها صورت گرفت (.)Bradford, 1976
آزمون االیزا با استفاده از پروتئین بهدستآمده از
نمونههای انتقال موقت کاهو و توتون در سه تكرار
زیستی و همچنین دو تكرار فنی انجام شد .برای رسم
نمودار استاندارد به منظور محاسبۀ کمّی پادگن
تولیدشده در بیان موقت توتون و کاهو ،از پروتئین
خالص  FPLکه در آن ترکیب امتزاجی PA::LF
بهواسطۀ سایت برش فورینی به  CTBمتصل است
استفاده شد .در این آزمون نمونههای پروتئین کل با
نگهداری شبانه در دمای  7درجۀ سلسیوس به همراه
بافر پوششدهندة کربنات در چاهك پلیت االیزا تثبیت
شدند .برای مسدود کردن نواحی بدون پروتئین ،از
محلول بلوکهکنندة  3درصد شیرخشك بدون چربی
استفاده شد .پس از بلوکه کردن ،آنتیسرم  PAبه
نسبت  5:311در محلول بلوکهکننده به چاهكها
اضافه و سه مرتبه مرحلۀ شستشو هر بار به مدت سه
دقیقه با بافر -PBSتویین انجام شد .اضافه کردن
کانژوگه  HRPدر بافر بلوکه به پلیت انجام و سه مرتبه
مرحلۀ شستشو هر بار به مدت سه دقیقه با بافر -PBS
توئین صورت گرفت .سپس محلول بسترة (سوبسترا)
 TMBبه چاهكها اضافه و پس از حدود ده دقیقه با
اضافه کردن محلول  ،HCl 1Nجذب نمونه در
طولموج  711نانومتر اندازهگیری شد ( & Engvall
.)Perlmann, 1971

جدول  .5توالی آغازگرهای مورد استفاده در ساخت سازه و ارزیابی بیان موقت پروتئینهای نوترکیب پادگن حفاظتی و عامل
کشندة باکتری مولد سیاهزخم.
Table 1. Primer sequences used in vectors construction & transient expression analysis of Protective Antigen and
Lethal Factor of Bacillus anthracis recombinant proteins.
Primer sequence
5′CCATGGGAATTCACTCCTCAAAATATTACTGATTTGTG
5′AAGGATCCACGACGAGCACGAGGAGTACCATTAGCCATAGAAATAGC
5′CGGGTACCCTCGAGTAGATTTATTTCTTGTTCGTTAAAT
5′AAGTCGACTAATCTAGATAAACAATGGAATTGAACGTAGGTGCAAT
5′AACTGCAGGAGCTCTTAGAAAGCACCTTCCGCCCATT

Primer name
CTB For
CTB furin Rev
LFD01 Rev
new2b For
new2b Rev

)1. Cucumber Mosaic Virus (CMV

ابویی مهریزی و همكاران :استفاده از تشدیدکنندة ترجمۀ ویروسی و سرکوبگر خاموشی ...

نتایج و بحث
همسانهسازی ژن بازدارندۀ  )2b( RNAiاز ویروس
موزاییک خیار ()CMV

برای به دست آوردن شرایط بهینۀ افزایش با استفاده
از آغازگرهای  2bو آنزیم  Taq DNAپلیمراز ،روی
 cDNAتوتون آلوده به  CMVواکنش زنجیرهای
پلیمراز انجام شد (شكل  .)5-a,bپس از تعیین دمای

)(a

)(b
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مناسب برای افزایش قطعۀ  ،2bافزایش نهایی قطعه با
آنزیم  Pfu DNAپلیمراز در دمای  31°Cصورت گرفت
(شكل  .)5-cقطعۀ  2bدر ناقل تی pTG19
همسانهسازی شد .برای اطمینان از وجود قطعه ،هضم
با آنزیم برشی  BamHIانجام (شكل  )5-dو درستی
همسانهسازی ژن پس از تأیید با برش آنزیمی،
درنهایت با توالییابی تأیید شد (شكل .)2

)(c

)(d

شكل  .5همسانهسازی ژن  )a . 2bاستخراج  RNAکل از توتون آلوده به  )b .CMVافزایش ژن  2bبا  341جفت باز در شیب دمایی  12تا
 32درجۀ سلسیوس با استفاده از  Taq DNAپلیمراز LS .نشانگر اندازة مولكولی  )c .100bp Plus DNA Ladder Sinaclonشمارة 5
افزایش قطعۀ  2bبا استفاده از  Pfuپلیمراز )d .شمارة  5پالسمید ،شمارة  2تأیید ناقل تی حاوی ژن  2bبا هضم توسط آنزیم  BamHIکه
منجر به جدا شدن قطعهای به طول  333جفت باز شد L .نشانگر اندازة مولكولی ( 100bp Plus DNA Ladder Fermentasنمایش روی
ژل آگارز  5درصد).
Figure 1. Cloning of 2b gene. A) Total RNA extraction of tobacco infected with CMV. B) PCR amplification of 2b
gene (370 bp in length) through gradient temperature 52-62 °C by Taq DNA polymerase. Ls Molecular size marker
(100 bp Plus DNA Ladder) Sinaclon. C) Lane 1, 2b segment amplified by Pfu DNA polymerase. D) Lane 1,
undigested Plasmid and lane 2, plasmid digested with BamHI resulted to a 389 bp fragment confirmed cloning of 2b
gene. L Molecular size marker (100 bp Plus DNA Ladder) Fermentas.

شكل .2نتیجۀ توالییابی همسانهسازی ژن  .2bهمردیفی توالی ثبتشده در  NCBIو نتیجۀ توالییابی در دو جهت با استفاده از
برنامۀ  ClustalWانجام شد.
Figure 2. Cloning of 2b gene confirmed by the sequencing. Multiple sequence alignment of 2b (gb|JX025983|), R
(sequencing result by Reverse primer) and F (sequencing result by Forward primer) by ClustalW software.
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بنابر همردیفی انجامشده بین توالی درجشده در
 NBCIو نتیجۀ بهدستآمده از دو بار خوانش توالی
قطعۀ  2bهمسانه (کلون)شده ،یك تغییر تك
نوکلئوتیدی در جایگاه سوم کدون مربوط به
اسیدآمینۀ آالنین مشاهده شد .پس از تأیید قطعۀ 2b
با استفاده از توالییابی ،درنهایت این قطعه همراه با

)(a

)(b

راهانداز  CaMV 35Sو خاتمهدهندة  NOSدر ناقل
 pCAMBIA1304همسانهسازی شد .تأیید نهایی این
ناقل با برش آنزیمی  HindIII/EcoRIانجام شد
(شكل  .)3-aالگوی ناقل تغییریافتۀ بهدستآمده
با نام اختصاری  p13042bدر شكل  7-aمشاهده
میشود.

)(c

شكل  .3تأیید ناقل  p13042bو آمادهسازی سازة حد واسط  )a .pVUTfPAشمارة 5و  2تأیید ناقل تغییریافتۀ  p13042bبا هضم
آنزیمی  )b .HindIII/EcoRIبرش آنزیمی سازة  pEFPبا آنزیمهای  EcoRI/XhoIبا هدف جداسازی قطعۀ  433جفت بازی شامل
دمین چهار  PAبه همراه  )c .CTBبرش آنزیمی ناقل  pVUTبا آنزیمهای  EcoRI/XhoIبا هدف جداسازی ناقل L .سایز مارکر
( 100 bp Plus DNA Ladder Fermentasنمایش روی ژل آگارز  5درصد).
Figure 3. Confirmation of vector p13042b and preparation of pVUTfPA intermediate construct. A) Lane 1 and 2,
confirmation of modified p13042b vector with HindIII/EcoRI enzymatic digestion. B) pEFP construct digested with
EcoRI/XhoI resulted to a 769 bp fragment containing PA domain 4 and CTB. C) pVUT digested with EcoRI/XhoI in
order to recovery of linearized vector. L Molecular size marker (100 bp Plus DNA Ladder) Fermentas.

همسانهسازی پادگن  PA::LFدر ناقل pVUT

برای درج پادگن  PA::LFدر ناقل  pVUTاز سازة حد
واسط  5pEFPاستفاده شد .به این منظور در آغاز سازة
 pEFPبا برش  EcoRI/XhoIهضم (شكل  )3-bو
قطعۀ جداشده در ناقل  pVUTدرج شد (شكل  3-cو
 .)7-bسازة حد واسط بهدستآمده در این مرحله برای
اختصار  pVUTfPAنامگذاری شد .با ایجاد این سازه،
شرایط اضافه کردن قطعۀ  PA::LFدر  pVUTفراهم
شد .در ادامه سازة حد واسط  pVUTfPAو همچنین
ناقل حاوی پادگن  PA::LFبا ترکیب آنزیمی
 BamHI/XhoIهضم و بین پادگن و ناقل بهدستآمده
 .5سازة  pEFPبر پایۀ ناقل ( pGHحاوی آنتیژن  PAبا اتصال برش
فورینی با  )CTBدر آزمایشگاه گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه
تهران ساخته شد و بهعنوان سازة حد واسط برای ایجاد زمینۀ الزم برای
درج قطعۀ  PA::LFدر این پژوهش استفاده شد.

الحاق صورت گرفت (شكل  .)4بهاینترتیب سازة حد
واسط  pVUTحاوی پادگن  PA::LFبا نام اختصاری
 pVUTfPLآماده شد (شكل .)7-c
ساخت سازۀ p1304fPL

سازة حد واسط  pVUTfPLحاوی عاملهای
تشدیدکنندة ترجمۀ  UTRبه همراه پادگن  PA::LFو
اجوان  CTBاست .برای انتقال این قطعه به ناقل
دوتایی  ،pCAMBIA 1304برش با آنزیمهای
 NcoI/BstEIIروی سازة حد واسط  pVUTfPLو ناقل
دوتایی  pCAMBIA 1304انجام شد و درنهایت سازة
 p1304fPLبه دست آمد (شكل  .)3-aبرای اطمینان
از تأیید این سازه از دو هضم آنزیمی مختلف  NheIو
 NcoI/BstEIIاستفاده شد (شكل .)3
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(c)

(b)

(a)

 بهpCAMBIA 1304  در ناقل دوتایی2b  که با اضافه کردن ژنp13042b ) ناقلa . ناقلهای مورد استفاده در این تحقیق.7 شكل
 بهPA::LF  شامل پادگنpVUTfPL ) سازة حد واسطc .CPMV  ازUTR  حاوی تشدیدکنندة ترجمۀpVUT ) ناقلb .دست آمد
. بهدست آمدpVUT های ناقلUTR  که با قرار گرفتن بینCTB همراه
Figure 4. Vectors used in this study. a) p13042b vector derived by insertion of 2b gene into the MCS of pCAMBIA
1304 binary vector. b) pVUT vector harboring elements of translational enhancer UTRs from CPMV. c) pVUTfPL
intermediate construct containing PALF::furin cleavage site::CTB flanked by UTRs.

(b)

(a)

 برش سازة حد2  و شمارةpVUTfPA  پالسمید5 ) شمارةa .pVUT  در ناقلUTR  بین نواحیPA::LF  درج پادگن.1 شكل
 ناقل تی حاوی5 ) شمارةb . که با هدف جداسازی ناقل از روی ژل انجام شدBamHI/XhoI  با ترکیب آنزیمpVUTfPA واسط
 قرار گرفت و قطعۀBamHI/XhoI  که تحت برش آنزیمیPA::LF  ناقل تی حاوی پادگن3  و2  شمارههای،PA::LF پادگن
100 bp Plus DNA Ladder Fermentas  نشانگر اندازة مولكولیL . جفت باز از روی ژل جداسازی شد5213  به طولPA::LF
.) درصد5 (نمایش روی ژل آگارز
Figure 5. Insertion of PA::LF antigen between UTRs in pVUT. a) Lane 1, undigested pVUTfPA plasmid and lane 2
enzymatic digestion of pVUTfPA with BamHI/XhoI to linearize vector. b) Lane 1, T-Vector harboring PA::LF
antigen (undigested plasmid as control), Lane 2 and 3 T-Vectors harboring PA::LF antigen digested with
BamHI/XhoI to obtain a 1206 bp PA::LF fragment. L Molecular size marker (100 bp Plus DNA Ladder) Fermentas.

 وpVUTfPL  به این منظور هر دو سازة.استفاده شد
BamHI/BstEII  با ترکیب آنزیمهایp13042bfLF
 الگوی ساختاری3  در شكل.)4 هضم شدند (شكل
 ارائه شدهp13042bfPL  وp1304fPL هر دو سازة
.است

p13042bfPL ساخت سازۀ

ها به ناقلUTR  به همراهPA::LF برای انتقال پادگن
p13042bfLF  از سازة حد واسطی با نامp13042b

5

 در آزمایشگاه گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاهp13042bfLF  سازة.5
تهران ساخته شده است و بهعنوان سازة حد واسط برای ایجاد امكان
.درج قطعۀ مورد نظر در این پژوهش استفاده شد
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(a)

 برای جداسازی ناقل خطیشده وNcoI/BstEII  با آنزیمهایpCAMBIA1304  برش ناقل5 ) شمارةa .p1304fPL  تأیید سازة.3 شكل
،PA::LF  جفت بازی شامل پادگن2732  برای جداسازی قطعۀNcoI/BstEII  با آنزیمهایpVUTfPL  برش سازة حد واسط2 شمارة
 به ترتیب برش ناقل2  و5  شمارههای. با هضم آنزیمیp1304fPL ) تأیید سازةb .هاUTR  پپتید راهنمای اکستنسین و،CTB
 وpCAMBIA1304  به ترتیب7  و3  شمارههای. استNheI  (سازة ساختهشده) باp1304fPL  (بهعنوان کنترل) وpCAMBIA1304
 نشانگرL . جفت بازی از ناقل جدا میشود2732  و2143  را نشان میدهد که به ترتیب قطعۀNcoI/BstEII  با برش آنزیمهایp1304fPL
) درصد5  (نمایش روی ژل آگارز.100 bp Plus DNA Ladder Fermentas اندازة مولكولی
Figure 6. confirmation of p1304fPL construct. a) Lane 1, Linearize of pCAMBIA 1304 binary vector through
enzymatic digestion with NcoI/BstEII and lane 2, digestion of pVUTfPL with NcoI/BstEII to obtain a 2492 bp
fragment of PA::LF, CTB, Extensin signal peptide and UTRs. b) Confirmation of p1304fPL construct by enzymatic
digestion. Lane 1 and 2 represent pCAMBIA 1304 binary vector (as control) and p1304fPL digested with NheI
enzyme, respectively. Lane 3 and 4 represent pCAMBIA 1304 binary vector and p1304fPL digested with NcoI/BstEII
enzymes that leading to have a 2578 bp and 2492 bp fragments respectively. L Molecular size marker (100 bp Plus
DNA Ladder) Fermentas.

(b)

(a)

 باBamHI/BstEII  با هضم آنزیمیpVUTfPL  برش آنزیمی سازة حد واسط5 ) شمارةa . p13042bfPL  مراحل ساخت سازة.4 شكل
BamHI/BstEII  باp13042bfLF  هضم آنزیمی سازة2  شمارة. 3’UTR  وPA::LF  جفت بازی شامل پادگن5737 هدف جداسازی قطعۀ

:L .p13042bfLF  وpVUTfPL  روی دو سازةBamHI/BstEII ) تصویر نمای کلی برش با آنزیمهایb .با هدف جداسازی ناقل از روی ژل
.) درصد5  (نمایش روی ژل آگارز100 bp plus DNA Ladder Fermentas نشانگر اندازة مولكولی
Figure 7. Steps to construct p13042bfPL vector. a) Lane 1, enzymatic digestion of intermediate pVUTfPL construct
with BamHI/BstEII to obtain a 1464 bp fragment of PA::LF plus 3’UTR. Lane 2, enzymatic digestion of p13042bfLF
with BamHI/BstEII in order to linearize vector. b) Schematic representation of digestion of pVUTfPL and
p13042bfLF with BamHI/BstEII. L Molecular size marker (100 bp plus DNA Ladder) Fermentas.
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شكل  .3الگوی سازة  p1304fPLو  .p13042bfPLناحیۀ  T-DNAسازههای  p1304fPLو  p13042bfPLشامل پادگن  PA::LFو
اجوان  CTBدر ناحیۀ بین  3’UTRو  5’mUTRقرار گرفته است .تنها تفاوت سازة  p13042bfPLبا سازة  p1304fPLوجود
بازدارندة خاموشی ژن  2bاست .ترکیب ژنی هر دو سازه تحت راهانداز  CaMV 35Sو خاتمهدهندة  NOSقرار دارند.
Figure 8. Schematic representation of p1304fPL and p13042bfPL. T-DNA regions of p1304fPL and p13042bfPL
including Extensin signal peptide, PA::LF antigen and CTB adjuvant flanked by UTRs have been figured out. In both
expression cassettes the gene is under the control of CaMV 35S promoter and NOS terminator.

دستآمده از دو سازۀ p1304fPL

بررسی بیان ژن 
به
و  p13042bfPLدر سطح RNA

به منظور بررسی بیان ژنها برای انتقال موقت دو سازة
 p1304fPLو  p13042bfPLاز  RT-PCRاستفاده شد.
در شكل  3-bواکنش  PCRبرای انتقال موقت هر دو
سازه با استفاده از آغازگرهای  2bروی سه تكرار
زیستی برای توتون ،کاهو و نمونههای شاهد در کنار
کنترل مثبت (سازة ژنی) و منفی (نمونۀ برگی
ناتراریخته) انجام شد .چنانچه در تصویر ژل مشاهده
میشود باند مربوط به قطعۀ  2bتنها در سه تكرار
زیستی توتون و سه تكرار زیستی کاهو مربوط به سازة
 p13042bfPLمشاهده میشود و کنترل منفی شامل
نمونههای شاهد و نمونۀ بدون الگو ،نواری (باندی)
نشان ندادند .همچنین واکنش  RT-PCRبا آغازگرهای
 CTBو آغازگرهای  CTBfو  LFنیز روی نمونههای
تكراردار توتون و کاهو انجام شد که نتیجۀ آن در
شكلهای  51و  55ارائه شده است .در واکنشهای
زنجیرهای پلیمراز انجام شده در این بخش،
واسرشتهسازی اولیه در دمای  37°Cبهمدت سه دقیقه و
 37چرخۀ (سیكل) گرمایی شامل مرحلۀ
واسرشتهسازی در دمای  37°Cبه مدت چهل ثانیه،
دمای اتصال آغازگر با توجه به نوع آغازگر از -13/1°C
 14به مدت سی تا چهل ثانیه و بسط  DNAدر دمای

 42°Cبسته به طول قطعه از  21تا  31ثانیه و بسط
نهایی  DNAدر دمای  42°Cبه مدت ده دقیقه انجام
شد.
برای بررسی بیشتر نمونههای انتقال موقت و مقایسۀ
میزان پادگن تولیدی در انتقال موقت توتون و کاهو،
آزمون االیزا انجام شد .بنا بر نتیجۀ بهدستآمده از این
آزمون ،میزان پادگن تولیدشده در سازههای دارای 2b
و سازههای بدون  2bدر توتون و کاهو همانند بود ،اما
میزان تولید پادگن در توتون بیشتر از کاهو برآورد شد.
شكل  52مقایسۀ بین میزان جذب و میزان پادگن در
هر دو گیاه توتون و کاهو برای هر دو سازه و همچنین
در نمونۀ شاهد ارائه شده است .هر چند بازدارندة 2b
بهعنوان عاملی در جهت افزایش بیان پروتئینهای
نوترکیب مطرح شده است ( ،)Choi et al., 2008اما
نتایج بهدستآمده از پژوهشهای مختلف همگی
افزایش بیان پروتئین نوترکیب را در هنگام استفاده از
بازدارندة سامانۀ خاموشی ژن در میزبان تأیید
نكردهاند .در بررسی  (2011) Arzola et al.به منظور
بررسی و مقایسۀ تأثیر بازدارندههای  RNAiدر هنگام
انتقال موقت سازههای ژنی در گیاه ،مشاهده شد که
بازدارندههای مورد بررسی ازجمله  P19 ،P1و  2bتأثیر
یكسانی در میزان بیان پروتئین نوترکیب ندارند
(.)Arzola et al., 2011

5331  پاییز،3  شمارة،74  دورة،علوم گیاهان زراعی ایران

332

(b)

(a)
 روی نمونههای توتون و2b  به منظور تأیید رونویسی از روی توالی کدکنندة2b  با آغازگرهای اختصاصی ژنRT-PCR  نتیجۀ.3 شكل
DNaseI های تیمارشده باRNA  روی2b  با آغازگرهایPCR  درصد مربوط به واکنش5 ) ژل آگارزa .کاهو پس از تزریق اگروباکتریوم

 و انتقال موقت با سازةp13042bfPL  به ترتیب انتقال موقت توتون با سازة2  و5  شمارههای، شاهد توتونCs برای انتقال موقت شامل
.p1304fPL  و انتقال موقت با سازةp13042bfPL  به ترتیب انتقال موقت کاهو با سازة7  و3  شمارههای، شاهد کاهوCl ،p1304fPL
 با آغازگرهایPCR ) تصویر ژل آگارز مربوط به واکنشb .نمونههای شاهد شامل نمونۀ برگی تزریق شده با اگروباکتریوم بدون سازه است
 به ترتیب4-3  و5-3  شمارههای،) کنترل منفی (بدون الگوC-  نشانۀ، شاهد کاهو در سه تكرار زیستیCl  شاهد توتون وCs  نشانۀ.2b
 به ترتیب تكرارهای زیستی انتقال51-52  و7-3  و شمارههایp13042bfPL تكرارهای زیستی انتقال موقت توتون و کاهو با سازة
100 bp Plus  نشانگر اندازة مولكولیL . جفت باز است341  قطعۀ مورد انتظار. هستندp1304fPL موقت توتون و کاهو با سازة
.DNA Ladder Sinaclon
Figure 9. Transcriptional confirmation of 2b coding sequence by RT-PCR on the agro-infiltrated tobacco and lettuce
leaves using specific 2b primers. a) PCR amplification on total RNA treated with DNaseI as template (to analysis
DNA contamination of total RNA) using 2b primers, Cs infiltrated tobacco leaves (with agrobacterium without
plasmid), lane 1 and 2, infiltrated tobacco leaves with p13042bfPL and p1304fPL, respectively. Cl infiltrated lettuce
leaves (with agrobacterium without plasmid), lane 3 and 4, infiltrated lettuce leaves with p13042bfPL and p1304fPL,
respectively. b) RT-PCR amplification of a 370 bp fragment with 2b primers. Cs infiltrated tobacco leaves (with
agrobacterium without plasmid) and Cl infiltrated lettuce leaves (with agrobacterium without plasmid) in three
biological replicates, C- negative control (without template), lane 1-3 and 7-9 indicate three biological replicates of
infiltrated leaves with p13042bfPL for tobacco and lettuce, respectively. Lane 4-6 and 10-12 indicate three biological
replicates of infiltrated leaves with p1304fPL for tobacco and lettuce, respectively. The expected size of amplified
fragment is 370 bp in length. L Molecular size marker (100 bp Plus DNA Ladder) Sinaclon.

 با آغازگرهای اختصاصیRT-PCR  جفت باز از راه واکنش312  به طولCTB  تأیید رونویسی از روی توالی کدکنندة.51 شكل
 شاهد توتون (نمونههای برگی تزریقشده با اگروباکتریومCs  روی نمونههای برگی توتون و کاهو پس از تزریق اگروباکتریوم؛CTB
 کنترل منفی (بدون:C- ، شاهد کاهو (نمونههای برگی تزریقشده با اگروباکتریوم بدون سازه) در سه تكرار زیستیCl بدون سازه) و
 به ترتیب نمونههای انتقال موقت توتون با سازههای3  تا7  و3  تا5  شمارههای،)pVUTfPL  کنترل مثبت (سازة:C+ ،)الگو
 وp1304fPL  به ترتیب نمونههای انتقال موقت کاهو با سازههای52  تا51  و3  تا4  و شمارههایp13042bfPL  وp1304fPL
.) درصد5  (نمایش روی ژل آگارزLambda DNA/EcoRI+HindIII Marker Fermentas نشانگر اندازة مولكولی:L .p13042bfPL
Figure 10. Transcriptional confirmation of CTB coding sequence of 352 bp fragment using specific CTB primers
through RT-PCR amplification on agro-infiltrated tobacco and lettuce leaves. Cs infiltrated tobacco leaves (with
agrobacterium without plasmid) and Cl infiltrated lettuce leaves (with agrobacterium without plasmid) in three
replicates as control. C- Negative control (without template), C+ Positive control (pVUTfPL as template), lane 1-3
and 4-6, three biological replicates of infiltrated tobacco leaves with p1304fPL and p13042bfPL, respectively. Lane
7-9 and 10-12, three biological replicates of infiltrated lettuce leaves with p1304fPL and p13042bfPL, respectively. L
Molecular size marker (Lambda DNA/EcoRI+HindIII Marker) Fermentas.
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شكل  .55تأیید رونویسی از روی توالی کدکنندة  CTBو قسمت  LFاز پادگن  PA::LFبه طول  5523جفت باز با آغازگرهای
مستقیم  CTBو معكوس  LFاز راه  RT-PCRروی نمونههای توتون و کاهو پس از تزریق اگروباکتریوم .نشانۀ  Csشاهد توتون و Cl
شاهد کاهو در سه تكرار زیستی ،نشانۀ  C-کنترل منفی (بدون الگو) ،نشانۀ  C+کنترل مثبت (سازة  ،)pVUTfPLشمارههای  5تا 3
و  7تا  3سه تكرار زیستی از نمونههای انتقال موقت توتون به ترتیب با سازههای  p1304fPLو  .p13042bfPLشمارههای  4تا  3و
 51تا  52سه تكرار زیستی از نمونههای انتقال موقت کاهو به ترتیب با سازههای  p1304fPLو  L .p13042bfPLنشانگر اندازة
مولكولی ( Lambda DNA/EcoRI+HindIII Marker, 3 Fermentasنمایش روی ژل آگارز  5درصد).
Figure 11. RT-PCR amplification of a 1123 bp of CTB coding sequence and LF fragment using CTB forward primer
and LF reverse primer on agro-infiltrated tobacco and lettuce leaves. Cs tobacco control (infiltrated tobacco leaves
with agrobacterium without plasmid) and Cl lettuce control (infiltrated lettuce leaves with agrobacterium without
plasmid) each in three biological replicates. C- Negative control (without template), C+ Positive control (pVUTfPL as
template). Lane 1-3 and 4-6, three biological replicates of infiltrated tobacco leaves by p1304fPL and p13042bfPL,
respectively. Lane 7-9 and 10-12, three biological replicates of infiltrated lettuce leaves by p1304fPL and
p13042bfPL, respectively. L Molecular size marker (Lambda DNA/EcoRI+HindIII Marker, 3) Fermentas.

در سامانۀ انتقال موقت عاملهای مختلفی از جمله
شمار روز پس از تزریق اگروباکتریوم تا زمان
نمونهبرداری بر میزان بیان پروتئین نوترکیب تأثیر
دارد ،بنابراین در دو تا سه روز پس از تزریق
اگروباکتریوم بیشترین بیان پروتئین مشاهده شده و
پسازآن کاهش مییابد ( ،)Choi et al., 2008به
همین دلیل استفاده از بازدارندههای  PTGSمیتواند
سودمند باشد ،اما درعینحال بررسی Arzola et al.
) (2011نشان داد که تأثیر بازدارندهها در روزهای پس
از تزریق اگروباکتریوم همسان نیست ،بهعنوانمثال
بازدارندة  P19چهارده روز پس از تزریق اگروباکتریوم
بیشترین بیان را سبب شد که این میزان  1برابر
حالتی است که در انتقال موقت از بازدارنده استفاده
نشده بود .در این میان تأثیر بازدارندة  2bبر تولید
پروتئین نوترکیب هرچند تا روز چهاردهم روند
افزایشی داشت اما این افزایش مشاهدهشده از نظر
آماری معنیدار نبود ( .)Arzola et al., 2011بنابراین
به نظر میرسد که افزون بر نوع بازدارنده ،عاملهای
مختلفی از جمله مدتزمان پس از انتقال موقت و نوع
بازدارندة  PTGSنیز بر بیان پروتئین نوترکیب نقش
دارند .در این پژوهش که نمونهبرداری سه روز پس از

انجام انتقال موقت انجام شد تأثیر بازدارندة  2bروی
تولید پروتئین نوترکیب آشكار نبود .بر پایۀ مرور
منابع ،چنین مطرح شده است سویهای که ژن  2bاز
آن به دست آمده است درشدت بازدارندگی آن اثر
دارد .بهعبارتدیگر ژنهای  2bسویههای مختلف
ویروس ،توانایی متفاوتی در بازدارندگی  PTGSدارند
( .)Goto et al., 2007افزون بر این در سازههای مورد
استفاده در این پژوهش ،از خاصیت عاملهای
تشدیدکنندة ترجمۀ  UTRاز  CPMVاستفاده شد که
انتظار میرود تأثیر مثبتی در میزان تولید پروتئین
نوترکیب داشته باشد (،)Sinsbury et al., 2009
بنابراین این احتمال وجود دارد که تأثیر افزایشی
تشدیدکنندههای ترجمه سبب نمود نداشتن افزایش
تولید پروتئین بهدستآمده از وجود بازدارندة  2bشده
باشد .در آزمون االیزای روی نمونههای برگی توتون و
کاهو ،درصد پادگنهای تولیدشده با استفاده از نمودار
استاندارد برآورد شد .به منظور ترسیم نمودار استاندارد
از پروتئین خالص  PA::LFمتصل به  CTBدر
غلظتهای مختلف استفاده شد و بر پایۀ رابطۀ غلظت
پادگن خالص و میزان جذب بهدستآمده از نمونه در
طولموج  711نانومتر ،نمودار استاندارد و معادلۀ خط

337

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،74شمارة  ،3پاییز 5331

مربوط به آن به دست آمد .در شكل  52میزان جذب
نمونههای بیان موقت در طولموج  711نانومتر با هم
مقایسه شدهاند .تجزیۀ آماری آزمون االیزا بهصورت
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با
استفاده از نرمافزار  SASانجام شد که نشان داد تفاوت
میانگین جذب برای دو سازه در توتون معنیدار نیست
اما در کاهو این تفاوت معنیدار شد .در ادامه به کمك
معادلۀ خط بهدستآمده از نمودار استاندارد ،میزان
جذب نمونهها در طولموج  711نانومتر به میزان

پادگن تبدیل و میزان پروتئین نوترکیب بهدستآمده
از بیان موقت نمونههای برگی توتون و کاهو بر پایۀ
5
درصد پادگن تولیدی نسبت به پروتئین کل ()%TSP
محاسبه شد .بنابراین در تزریق اگروباکتریوم توتون با
سازة  p13042bfPLمیزان درصد پادگن نسبت به
پروتئین کل محلول حدود  2/5و سازة p1304fPL
حدود  2/4درصد و این میزان در کاهو سازة
 p13042bfPLحدود  1/21و در سازة p1304fPL
حدود 1/1درصد برآورد شد.

شكل  .52مقایسۀ نمونههای بیان موقت توتون و کاهو با دو سازة  p1304fPLو  p13042bfPLاز نظر میزان جذب در طولموج
 711نانومتر بهدستآمده از آزمون االیزا .محور عمودی میزان جذب در طولموج  711نانومتر و محور افقی نمونههای مورد بررسی
را نشان میدهد .در محور افقی حرف  Sنشانۀ توتون و  Lنشانۀ کاهو است و  FPLو  2bFPLبه ترتیب نشانۀ سازة  p1304fPLو
 p13042bfPLهستند .بین میانگین جذب نمونههای توتون برای دو سازة  2bFPLو  FPLتفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد،
اما در کاهو ،تفاوت بین دو سازه معنیدار بود.
Figure 12. Comparison of transient expression of recombinant protein in tobacco and lettuce leaves agro-infiltrated with
p13042bfPL and p1304fPL constructs, according to amount of A450 nm resulted by ELISA assay. Values correspond to
)means of three biological replicates of absorbance (optical density) at 450 nm for each sample. S indicate tobacco (samsun
and L indicate lettuce. FPL and 2bFPL represent p1304fPL and p13042bfPL constructs, respectively.

نتیجهگیری کلی

نتایج بهدستآمده از انتقال موقت سازههای
ساختهشده برای تولید پادگن  PA::LFهمراه با اجوان
 CTBکه در سطح  RNAبا استفاده از  RT-PCRو در
سطح پروتئین با آزمون االیزا انجام شد ،نشان داد که
بیان در سطح رونویسی صورت گرفته و در بیان موقت
بهدستآمده از سازة  p13042bfPLرونویسی از عامل
 2bو پادگن و در سازة  p1304fPLرونویسی از پادگن
با موفقیت انجام شده است .همچنین بنابر نتایج آزمون

االیزا و مقایسۀ نمونههای بیان موقت با نمونۀ شاهد،
پروتئین نوترکیب تولید شده است و تفاوت بین
نمونههای بیان موقت بهدستآمده از دو سازه در مقایسه
با نمونۀ شاهد برای هر دو گیاه توتون و کاهو معنیدار بود
اما تفاوت بین دو سازة دارای  2bو بدون  2bاز نظر آماری
در توتون معنیدار نشد ،هر چند که در کاهو میزان تولید
پروتئین تولیدی در مجموع کم بود اما بیان پروتئین بین
دو سازه تفاوت معنیداری داشت .همچنین با ترسیم
)1. Total soluble protein (%TSP
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سپاسگزاری
این پژوهش در قالب طرح مصوب با اعتبار
پرداختی صندوق حمایت از پژوهشگران اجرا شده
 تشكر و قدردانی، که از مسئوالن مربوط،است
.میگردد

 و کمّیFPL نمودار استاندارد با استفاده از پادگن خالص
 در مجموع میزان تولید پروتئین،کردن نتایج آزمون االیزا
 درصد بود که بیشترین تولید2/4  تا1/21 نوترکیب از
پروتئین از بیان موقت نمونههای برگی توتون با سازة
. به دست آمد2b بدون بازدارندة
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