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 :چکيده 
اله                ويروس زردی نکروتيک رگبرگ چغندرقند گياهان چغندرقند را در مقياس جهانی آلوده ساخته و عامل بيماری ريزومانيا می باشد که همه س

رل       . ر به خسارات اقتصادی سنگين بر صنعت چغندرقند کشورمان می گردد           منج اهی طبيعی کنت اوم گي اثرات شديد اين بيماری و فقدان سويه های مق
روس           . اين ويروس را از لحاظ اقتصادی و اپيدميولوژيکی مشکل ساخته است           ده وي  در BNYVVدر اين پژوهش ابتدا ژن آدآننده پروتئين پوششي عم

د    pGEX4T2 و   pET11aدوناقل   ان     .  آلون سازي گرديدن اآتري       CP21سپس بي ده در ب ل ذآر ش ژاد  E.coli در دو ناق ام شد  BL21(DE3) ن .  انج
ودن       امحلول ب دن در رسوب،    CP21بدليل ن اقي مان د  pGEX و ب ال گردي ر روي ژل         .  دنب ه ب ده بصورت جداگان اآتري مضمحل ش رسوب و سوپ ب

SDS-PAGE  آتري بر روي ژل     سپس رسوب با  .  برده شدPreprative      ددا    .  برده شد و يكسري فراآشن از روي اين ژل بازيافت شد ا مج فراآشن ه
ه و سپس از      ۴۶ برده شدند و در انتها پروتئين       SDS-PAGEبر روي ژل     رار گرفت رومبين ق زيم ت  آيلودالتون خالص شده از روي ژل مورد هضم آن
ن  تون رزي روتئين پ-س د و پ ور داده ش روس ٢١وششي  نيكل عب وني وي دBNYVV آيلودالت روتئين .  حاصل گردي ه پ ايج حاصله نشان داد آ  ٢١نت

 . هر چند پروتئين فيوژن در رسوب سلولي باقي مانده است. آيلودالتوني خالص شده ازاين طريق داراي راندمان بياني باالتري است
 ريزومانيا، پروتئين فيوژن، کلون سازی و ترومبين: کلمات کليدی
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Abstrac: 
Beet Necrotic Yellow Vein Benyvirus(BNYVV) which causes a severe disease of suger beet, called Rhizomonia, is a 
rigid rod-shaped virus with segmented positive-sense RNA. BNYVV is transmitted to roots by the soil-borne 
zoospores of fungus polymyxa betae Keskin. BNYVV is probably distributed worldwide including in Iran and may 
destroy more than 50% of the growing crops in the field, resulting in severe economic losses. Methods to control or 
eliminate the virus have been mostly limited to the use of chemical toxins or the use genetically resistant cultivars. 
However, none of these methods bring an effective challenge to the virus. With advance in DNA recombinant 
technology, novel molecular biology strategies such as coat protein, cross-protection, anti-sense, and more recently 
plantibody have been proposed. The plantibody strategies applies animal-specific antibodies in plant system to 
generate resistant sugar beet plants and it seems to be safer than other proposed strategies . In this study, the gene 
encoding the major coat protein of Beet Necrotic Yellow Vein Virus used cloned into two different expression 
vectors: namely, pET11a and pGEX4T-2. Following the induction of bacterial culture, were founded most of the 
expressed CP21 in E.coli harboring pET11a in cell pellet. For this reason, were followed the expression of CP21 as 
fusion to GST in pGEX4T-2 vector. Bacterial cells were analysed by SDS-PAGE and Western Blotting. Finally, 
protein bands of 46kDa (GST+CP21) were purified from gel, digested with thrombin and passed through a Ni-
column to obtain purified CP21. These results showed a better expression and purification yield comparing to the 
expression of CP21 alone in pET11a. However, the CP21-GST still present in cell pellet even after sonication.  
Keywords: Rhizomania, Cloning and Thrombin 
 

 
 
 

 :مقدمه
 Beet Necrotic Yellow Vein Benyvirus بصورت ميله ای شکل بوده و ژنوم آن دارای RNA عمومًا ( چند قسمتی

 Tamada and Baba, 1973 .(RNA2 (با سنس مثبت است ) هاي ژاپنی پنج قطعه  ولهچهار قطعه و در برخي ايز
 ٢١ ترمينال دارای قسمت کدکننده پوشش پروتئينی Nدر قسمت . باشد  میORF نوکلئوتيد و دارای شش ۴۶١٢دارای 

ر خاک به ريشه  موجود دpolymyxa betae Keskinاين ويروس توسط شبه قارچ ). Ziegler, 1988(کيلودالتونی است
های جانبی در ريشه  بيماری ريزومانيا باعث تشکيل انبوهی از ريشه). Steven, et al.,1981(شود  چغندرقند منتقل می

 Steven, et al.,1981 and Duffus ,et(گردد   اصلی چغندر قند و نهايتا منجر به کاهش شديد محتوی قندی در گياه مي
al.,1984. ( ويروسBNYVVدر سطح جهانی و همچنين در کشور ايران پراکنده بوده و باعث نابودی بيش  احتماال 

 ) .Duffus,1986(ازنيمی از محصول چغندر قند می شود که خود زيان اقتصادی شديدی بدنبال دارد 
اوم                روش ان مق ا گياه يميايی ي تفاده از سموم ش ه اس  از های سنتی کنترل يا از ميان بردن اين ويروسها بيشتر محدود ب

ده است                          روس بدست نيام ر وي وثری در براب ن روشها چالش م تفاده ازاي ا اس ون ب ا پيشرفت   . نظر ژنتيکی می باشد، و تا کن ب
وترکيبی   وژی ن روتئين پوششی  , DNAتکنول د پ وژی مولکولی مانن وين بيول تراتژی های ن ل ,اس ی سنس و , حفاظت متقاب آنت

وانی     Plantibodyدر استراتژی. شنهاد شده اندپي) Plantibody) Fecker, et al., 1996بتازگی  ژه حي ای وي  که آنتی باديه
ورد                              ه عفونت های ويروسی م ان نسبت ب ق مقاومت گياه ن طري ده و از اي ان ش بر عليه ويروس های مخرب ترانسجنيک بي

رد  روتئين       ). Fecker , et al., 1996(مطالعه وبررسی قرار می گي ان و تخليص پ ه منظور بي ق ب ن تحقي روس   اي  پوششی وي
 .باشد کلونال عليه پروتئين پوششی ويروس می بادی منوکلونال و پلی باشد و در گامی بلندتر توليد آنتی می

 
 :مواد وروشها

ا       .  سنتز گرديدBNYVV ويروس Immunocapture  ، cDNA با استفاده از روش وده ب اه آل ه عصاره گي دين روش ک ب
بال د  BNYVVآنتی بادی ضد ويروسی  ه ق زا    ک ه صورت       ر بشقابک الي ود  ب ده ب بانه روز   پوشش داده ش ه   يک ش انکوب

ده و   ) RT(گرديد و پس از شستشو بشقابک و خشک کردن آن ، مواد واکنش ترانسکريپتاز معکوس   به چاهک ها افزوده ش
 .انکوبه گرديد  C º٣٧برای يک ساعت در دمای 

ر       ويروسي اق    RNA2با استفاده از پرايمر اختصاصی قطعه        ه تکثي روتئين      cDNAدام ب ه پ وط ب های پوششی       مرب
ل  PCRقطعات. ويروس گرديد رار             pET11a در ناق د ق ورد تايي ای مثبت توسط هضم آنزيمی م ون سازی شد وکلونه  کل

-pGEX) تکثير ودر ناقل بيانی  JR11,JR12 توسط دو پرايمر اختصاصی P21 کد کننده مربوط به DNAسپس . گرفت



 

 

4T-2)برای بيان پروتئين ابتدا ژن . د کلون سازی شCP21+GST 2  دز محيطxTYاکتری  . بيان گرديد رسوب و سوپ ب
ر روی ژل  ه ب ده بصورت جداگان ر روی ژل SDS-PAGEمضمحل ش اکتری ب د سپس رسوب ب رده ش  Preparative ب

ر روی ژل           . برده شد و يکسری فراکشن از روی اين ژل بازيافت شد            ددا ب ا مج دند و در   ب  SDS-PAGEفراکشن ه رده ش
روتئين   ا پ ن     ۴۶انته تون رزي ده از روی ژل از س الص ش ون خ ی     - کيلودالت روتئين پوشش د و پ ور داده ش ل عب  ٢١  نيک

رار            .  حاصل گرديد  BNYVVکيلودالتونی ويروس    د ق ورد تايي در نهايت پروتئين بيان شده به وسيله آزمون وسترن بالت م
 .سط روش های گرايش جذبی خالص سازی گرديدندهای نوترکيب توليد شده تو پروتئين. گرفت

 
 :نتايج وبحث

ی                          تفاده از آنت ا اس زا ب اندويچ الي ايش س د، در يک آزم ده بودن نمونه های آلوده چغندرقند که از مناطق مختلف جمع آوری ش
يد                 BNYVVباِديهای اختصاصی ضدويروس     ات رس ه اثب ا ب ودگی آنه د وآل روس   .  مورد بررسی قرار گرفتن های    سپس وي

زا                    ا در چاهک های الي ادی ه ی ب ز کردن     captureموجود در عصاره توسط روش گرايش جذبی توسط آنت ا لي ده و ب  گردي
نتز    RNA2 , DNAويروس و افزودن مواد واکنش ترانسکريپتاز معکوس و استفاده از پرايمر اختصاصی قطعه                مکمل س

د  ر.گردي ر cDNAتکثي تفاده از پرايم ا اس ه   ب ای قطع دا وانته ژه ابت ای اختصاصی وي ه RNA2ه روس صورت گرفت  وي
 .ونهايتا در يک ناقل کلون سازی گرديد

ده است   ١٢۵٠ bp آمده است که قطعه ای بطول تقريبی ١ در شکل شماره  PCRنتايج آزمايش ر گردي دنبال  . تکثي ب
شی ويروس از دو پرايمر ويژه استفاده ونتيجه اين  يا پروتئين پوش P21 جهت تکثير ژن کد کننده       ,تاييد توالی ژن کلون شده      

PCR     آمده است که قطعه ای بطول        ٢ در شکل شماره bp ۶ه در     . تکثير گرديده است٠٠ ن قطع ون سازی اي پس از تاييد کل
روتئين     .اقدام به تحريک جهت بيان پروتئين گرديد )٣شکل شماره (,pGEX-4T- 2ناقل بيان  ه پ  P21الزم به ذکر است ک

دازه آن        GSTاقل بصورت فيوژن با پروتئين      در ن  ون می باشد         ٢۵ می باشد که ان و دالت زايش      . کيل وژن سبب اف وع في ن ن اي
د    . بيان پروتئين کلونهای نوترکيب می گردد     اکتری بودن وژن در رسوب ب ار  ( اين پروتئين بصورت اجسام انکل و ) شکل چه

 با هضم پروتئازی توسط ترومبين از هم  GST وP21روتئين ، دو پ)شکل پنج ( Preprativeپس از بازيافت از روی ژل 
ده است        ) .شش(جدا گشتند، شکل ا   . نتايج بيان پروتئين وآناليز توسط وسترن بالتينگ در شکل شماره هشت آم ی ب پروتئين

ه مجموع دو وزن مولکولی                ۴۶وزن مولکولی حدود     ده ک ان ش اال بي زان ب ر . می باشد   )٢۵+٢١( کيلو دالتون به مي وتئين پ
P21 پس از هضم پروتئازی از پروتئين GST           تيدين در بخش انه هيس د نش دليل وجود يک عامل پپتي دا و ب ال  -N ج ترمين
P21،شکل شش(  توسط رزين های نيکل تخليص گشت .( 

ک  کل ي ر   :ش ل از تکثي ايج حاص ه  cDNA نت وط ب روس RNA2 مرب ط روش  BNYVV  وي ه توس   ک
PCRImmunocapture-   ل د   pGEX در ناق ون سازی گردي ه  -١.  کل ی      PCRقطع ده بطول تقريب ر ش    bp١٢۵٠  تکثي

  )    DNA ) ladder 250 bp مارکر مولکولی-٢



 

 

    شکل يک                                      شکل دو                                          شکل سه

                                                              

١ ٢ ١ ٢١ ٢

ده   PCR قطعه -١  JR12وJR11. با استفاده از پرايمرهای     P21کلون سازی قطعه    : شکل دو    ارکر  -٢ تکثير ش  DNA م
)Ladder100.( 

ل      :شکل سه   ون سازی مجدد در ناق ای     -٢  Ladder 100  -١.  pGEX4T2 کل  و  XhoI هضم آنزيمی توسط آنزيمه
BamHI 

    شکل شش                      شکل هفت                       شکل پنج                           شکل چهار           

      

46kD 
١ ٢ ١ ١ ٢ ٣١٠ ٣ ٢ ١٢  ١١ ۴ ١ ٢ ٣ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩۴

43kDa 

43kDa 
43kDa 

30kDa 
30kDa 

30kDa 21kD 

20kDa 

 
(  کيلودالتونی در رسوب باکتری سونيکيت شده۴۶، حاکی از وجود پروتئينی SDS-PAGE نتايج حاصله از :شکل چهار

  .است) ٣چاهک شماره 
نتايج تخليص : شکل شش   SDS-PAGE  بر روی ژلPreprativeهای باز يافت شده از  ژل  فراکشن: شکل پنج

: SDS-PAGE توسط رزين نيکل روی ژل P21، هضم پروتئازی توسط ترومبين و تخليص GST-P21پروتئين فيوژن 
 کيلو دالتونی            ۴۶ريده شده از پروتئين   آيلودالتوني ب٢۵پروتئين :  کيلودالتونی     چاهک دو۴۶پروتئين : چاهک يک
وسترن : شکل هفت کيلودالتونی تخليص شده     ٢١پروتئين : مارکر وزن مولکولی پروتئين       چاهک چهار: چاهک سه

  کيلودالتونی۴۶ و ٢١بالت از پروتئين 
 در رسوب سلولی پس از عمل ، اين پروتئين همچنانGST بصورت فيوژن با پروتئين P21برخالف بيان باالی 

رسيد که برخالف فيوژن بودن باز مشکالت مربوط به  سونيکيت باقی ماند و نياز به حل شدن در اوره داشت و بنظر می
از طرف ديگر بدليل در دسترس نبودن سيستم تخليص . ماند تشکيل ساختار مناسب يا حالليت پروتئين همچنان باقی می

های نيکل نيز نتوانست مشکل تخليص را حل  استفاده از رزين. ز اين طريق خالص نگرديد، پروتئين فيوژن اGSTجذبی
 و ايجاد GST ترمينال -C بوده و پس از اتصال اين بخش با بخش P21 ترمينال -N در بخش His- tagزيرا پپتيد . کند

GST + P21 اين ناحيه ظاهرا غير قابل دسترس گرديده زيرا پروتئين GST+P21شود های نيکل باند نمی ن رزين به اي .
 .آميد تخليص گرديد بنابراين به اجبار پروتئين فيوژن از ژل اکريل
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