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 :چکيده

 نوترکيب در اندامهای گياهی و جلوگيری از پخش شدگی آنها در کل سلولها و بخشها برای استحصال آسانتر،  هایپروتئينه منظور ذخيره سازی ب
 نيز هدايت آنها به اندامکهای خاص سلولی مانند پالستيد ها   و(Organ targeting)می توان بيان آنها را در اندامهای خاص نظير دانه و غده 

(Organelle targeting)در نظر داشت . 
را با استفاده از دو پپتيد گر  گزارشهای بيان  ژن و نحوه  بدين ترتيب که ميزان. .اين اهداف را دنبال کنيم بنا داريم به نوعي مطالعهدر اين 
بدين طريق ميزان بيان . ارزيابي نماييم) هدايتگر پروتئين به کلروپالست AtCPRecA ( و )به پالستيدهاپروتئين هدايتگر  (  LIM14نشانگر

  و مقايسهبررسي)  سيب زمينیبه طور عمومي تر در غده گياه(و آميلوپالست ) به طور عمومي تر در اندامهاي سبز گياه(پروتئين در کلروپالست 
.مي شود

 LIM14 ،  AtCPRecAن هاي گزارشگر، پپتيد نشانه ، سيب زميني، ژ:  کلمات کليدي
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Abstract: 
Molecular Farming is called to production of high valuable proteins in plants through genetical engineering. These 
proteins could be any kind of drugs, antibodies ,vaccines and hormones. In many cases it was shown that production 
of such proteins in plants is more economically valuable in compare with other customary production procedures. 
The main point after transformation and expression of transgene is extraction of recombinant protein.For easier 
extraction and prevention of diffusion of recombinant protein in cytosole two strategies could be followed: targeting 
and storaging such proteins in specific organs (organ targeting) or trgeting and storaging of them in cell organelles 
(organelle targeting) such as plastids.  In this study both strategies have been chosen in order to study the quality and 
quantity of reporter genes expression under the effect of two signal peptides,LIM14 (potensial plastid signal peptide) 
and ATCPrecA (Chloroplastic signal peptide). In this way, the quality and quantity expression of foreign genes could 
be assessed in chloroplast (generally green tissues) and amyloplast (generally in tuber of potato).                                     
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 :مقدمه
روتئين مختلف است        ١٠٠٠٠يک سلول يوکاريوتي بطور متوسط حاوي           وع پ ا          .  ن روتئين ه ن پ دام از اي ه هر ک راي آن ک ب

د          رار گيرن . بتوانند بطور صحيح انجام وظيفه نمايند، بايد ساختار فضايي مناسب را پيدا کنند و در مکان عمل مناسب خود ق
يتوزول ساخته مي شوند، الزم           از آنجا که اکثر پروتئين هاي سلول توسط   ا در س روتئين ه ن پ د مي شوند و اي ژنوم هسته ک

د شوند ه سمت مکان عمل خود هدفمن ده اي ب ازماندهي ش يار اختصاصي و س م بس ه طي مکانيس م را . است ک ن مکانيس اي
Protein sorting يا  Protein targetingاندامک هدف، توسط اطالعات الزم براي هدفمند شدن پروتئين به سمت.  گويند 

والي  . بخشي از توالي پپتيدي که معموال در انتهاي آميني پروتئين قرار دارد و پپتيد نشانه نام دارد، مهيا مي گردد              طول اين ت
 . اسيد آمينه اي و داراي خصوصيات ويژه  هدفمندي به هر اندامک هستند٢٠-۵٠ها عموما 

ه منظو           زايش                     استفاده از اين توالي ها در تحقيقات ب ه اف ه روز رو ب دامکهاي خاص روز ب ه ان روتئين نوترکيب ب دايت پ ر ه
ايين دست      .است مهمترين اهداف بکارگيري آنها کنترل بيشتر روي مکانيسمهاي موجود در اندامکها  و تسهيل فرآيند هاي پ

 .از جمله اين هدفمندي هاستترشحي نمودن پروتئين ، هدايت به پالستيدها و ميتوکندري . استخراج پروتئين نوترکيب است
 Kobayashi کلونهاي ١٩٩۴و همکاران در سال cDNA موجود در پروفاژ ميوز ميکروسپورها در مرحله 

 عبارت    مخففLIMکلونهاي استخراج شده به نام . را بدست آوردند Lilium longifforumميکروسپوروژنز در 
)eiosisMnduced at Iily Messages L(  بر مبناي نتايج بدست آمده از توالي يابي اسيدآمينه اي . شناخته شد
،LIM14 پروتئيني را با ترمينال آميني هيدروفوب کد مي کند که احتمال داده شد که اين ناحيه به عنوان سيگنال پپتيد عمل 

اي گرده مرتبط  با گرانولهاي نشاسته در درون بساک و دانه هLIM14بررسي هاي دقيقتر نشان داده که پروتئين . نمايد
-BY در سلولهای تراريخت GUS ,GFP با ژنهاي گزارشگر organelle targeting   مکان يابي درون سلولي و. است

 هدايت شده و BY-2 به درون پالستيدهاي LIM14 توتون نيزبيانگر اين است که پروتئين گزارشگر متصل به پروتئين 2
موسوي و .(ش الزم و کافي براي ورود به پالستيدها عمل کرده استپايانه آميني هيدروفوبيک آن به عنوان يک بخ

 ).١٩٩٩همکاران، 
 هم يک پروتئين موجود در گياه آرابيدوپسيس است که باز در حين ميوز سلولهاي ميکروسپور AtCPRecAدر عين حال

سيدي آن مشخص گرديد که با بررسي توالي آمينو ا). و همکاران، چاپ نشدهHiratsuka (بيان شده و کلون گرديده است
 . بخش پايانه آميني حاوي پپتيد نشانه با مشخصات پپتيدهاي نشانه کلروپالستي است



 
به اين ترتيب بنا داريم که بيان ژنهاي گزارشگر را توسط اين پپتيدهاي نشانه در اندامهاي سبز و نيز غده گياه سيب زميني 

 اوال غنی بودن غده آن از آميلوپالست ها و ثانيا قابليت انبارداری و هدف از انتخاب گياه سيب زمينی هم. بررسي نماييم
 . ذخيره سازی نسبتا طوالنی مدت پروتئين نوترکيب است

 

 و ميزان قدرت آنها در Lim14  وAtCPRecA بدين ترتيب  در اين بررسی به ارزيابي عملکرد دو  پپتيد نشانه پالستيدي    
هدف از انتخاب دو   .  به درون پالستيدهاي گياه سيب زميني پرداخته مي شود GUS, GFPهدفمندي پروتئينهاي گزارشگر 

 بدون تخريب بافتهای هدف بسيار     در رديابي مکان بيان،GFP. ژن گزارشگر قابليت بررسي دقيق کيفي و کمي بيان است
ز دارا می باشد    قابليت کمي سنجي دقيق را نGUSدر حاليکه . دقيق است ولي قابليت کمي سنجي متوسطی دارد       ابراين  . ي بن

با استفاده همزمان از هر دو ژن گزارشگر، نقيصه ها بر طرف شده و مالک بسيار خوبي از نحوه و ميزان بيان حاصل مي               
 .شود

 
 :مواد و روشها

 مربوطه از cDNA جفت باز از بخش ابتدايی ٧٩، LIM14برای بررسی عملکرد پپتيد نشانه : تهيه ساختارهاي ژني -١
 از ناقل Xba1-Sma1جدا گشته و در جايگاه های ) Blunt  Xba1-Bsa1به شکل (pBluescript-LIM14د پالسمي

برای کار با ژن .  ناميده شدpBI-LIMGUS قرار داده شد که ناقل حاصله pBI121  (Clontech, USA)دوتايی 
دريافت شده ( که يک موتانت با درخشش وسيعتر فلورسنت اين ژن مي باشد GFP2 ژن ORF ابتدا GFPگزارشگر 

 pBI121-GFP2 جايگزين گرديد که پالسميد حاصله GUS ژن ORFبه جای ) N.-H. Chun , P.Spielhoferاز 
 از ناقل  Blunt Xba1-Xho1 در جايگاه های  LIM14 ژن Blunt  Xba1-Bsa1در ادامه، قطعه . ناميده شد

pBI121-GFP2 کلون گرديد که پالسميد حاصله pBI-LIMGFP2همچنين برای بررسی پپتيد نشانه .  ناميده شد
AtCPRecA ،جفت باز از ابتدای ٣٩٠ cDNA مربوطه به شکل Blunt Xba1-Stu1 در جايگاه های Xba1-

Sma1از ناقل  pBI121-GFP2 قرار داده شده که ناقل حاصلهpBI-CPGFP2قلين ساخته در نهايت نا.  ناميده شد
 . انتقال يافتGV3850  شده با روش شوک حرارتی به اگروباکتريوم سويه

در مرحله اول .  استفاده شدSolanum tuberusum cv. Kardalدر اين بررسي، از گياه سيب زمينی : مواد گياهی -٢
 با استفاده از (in vitro propagation)جهت تکثير و بدست آوردن مواد گياهی مورد نياز، از طريق تکثير در شيشه 

بدين ترتيب که پس از جداسازی برگها از ساقه، قطعات يک سانتي متری ِميانگره حاوی . قطعات ميانگره عمل گرديد
بعد از دو هفته گياهان کامل بدست آمدند و .  قرار گرفتند MSجوانه جانبی تهيه شدند و بصورت افقي بر روی محيط 

 . رز  وادار به غده زايي گرديدند ساکا٩٠ gr/l حاوی MSدر محيط  
از برشهای نازک ريز غده ای حاوی چشم، به عنوان ريز نمونه برای تراريختی : تراريختی گياهان سيب زمينی -٣

محيط هم کشتی، . استفاده گرديد و اين قطعات به مدت دو روز در تاريکی و در هم کشتی با اگروباکتريوم قرار گرفتند
می باشد که حاوی زئاتين به منظور تحريک جوانه زنی است ) ١٩٨٧ ، MLS) Domanskey, Medvedevaمحيط 

 حاوی MLSشستشو داده شده و به محيط  ) mg/l۵٠٠( مايع حاوی سفاتوکسيم MSبعد از دو روز گياهان با . 
خاب انت. به منظور حذف باکتری، منتقل شدند ) mg/l۵٠٠(و سفاتوکسيم ) 100mg/lکانامايسن(نشانگر انتخابي 

 . سلولهاي تراريخت در اين محيط صورت گرفت و از مريستم های تراريخت گياهان باززا حاصل گرديد
براي اطمينان از انتقال ژن با استفاده از )٢٠٠٣ وهمکاران ،Genomic PCR) Kawata و استفاده از DNA استخراج -۴

 .  انجام گرديدGFP پرايمرهای اختصاصی طراحی شده برای
 . ساکارزانجام شدgr/l٩٠حاوی .MS و غده زايی گياهان باززا شده تراريخت در محيط MSيی در محيط  ريشه زا-۵
 تهيه  و مشاهده در زير ميکروسکوپ GFP  برشهای ميکروسکوپی از برگ و غده الين های مختلف هر سازه حاوی -۶

جام گرديد و توسط سيستم ان) ۴۵٠-nm۵٠٠طول موج عبوری  (FITCفلورسانس زايس با المپ جيوه و فيلتر 
 .ديجيتالی متصل به ميکروسکوپ عکس برداری صورت گرفت

 . صورت گرفت) به عنوان شاهد(گياهان تراريخت و طبيعی) ١٩٨٧ و همکاران،Cerovic( استخراج کلروپالست -٧
ز سوسپانسيون  انجام گرديد و سپس ا٧٠%کلروفيل زدايی به منظور کمتر کردن اتوفلورسنت با استفاده از اتانول 

 .کلروپالستی نمونه ميکروسکوپی تهيه شد
از ريز غده های تراريخت و طبيعی و تهيه نمونه ) ١٩٩٩ و همکاران، Wischmann( استخراج آميلوپالست -٨

 .ميکروسکوپي به منظور مطالعه  نحوه بيان و هدفمندی انجام گرديد
 

 :نتايج و بحث
 ، ورود سازه های ژنی مورد نظر GFPتفاده از آغازگرهای اختصاصي ژنهای انجام شده با اسPCR آناليزهای مولکولی 

آناليزهای .  الين تراريخت بدست آمد 4 از هر سازه حداقل    ) ١شکل  .bp۵٢٠قطعه . (را به درون ژنوم گياه تاييد نمود
وان پپتيدهای نشانه  به عن LIM14, AtCPRecAسيتولوژيکی بررسی بيان پروتئين هم حاکی از عملکرد توالی های 

در اين شکل برشهاي سلولي غده و آميلوپالستهاي استخراج شده از گياهان تراريخت نشان داده ).٢شکل( .پالستيدی است
. به آميلوپالستها در گياهان حاوي توالي پپتيدي نشانه به وضوح ديده مي شود GFPهدفمند شدن پروتئين . شده است

 هم به روش هيستوشيميايی و هم کمی سنجی با استفاده از GUSی گياهان حاوی سازه آناليزهای مولکولی و سيتولوژيک
 .دستگاه فلوريمتر در دست انجام است و در کنگره ارائه خواهد شد
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از .  GFP گياهان حاوی    PCR حاصل از    bp۵٢٠قطعه  . ١شکل

رل م   ت کنت ه راس پ ب ت چ ميد (ثب وان  p35S-GFPپالس ه عن  ب
DNA  ت ه اس ار رفت و بک ای )   الگ ا ١الينه -pBI ٣ ت

LIMGFP2 .  ۴ تا ١الينهای pBI-CPGFP2 ۴ تا ١ الينهای  
   pBI121-GFP) .  مارکرKb١( 

 

 

ج ب الف

وه

 
 .FITC با المپ جيوه و فيلتر Zeissنمونه های عکس برداری شده توسط ميکروسکوپ فلورسانس . ٢شکل

 pBI-CPGFP2)   جpBI-LIMGFP2)   بpBI121-GFP) برش سلولی از غده سيب زمينی تراريخت شده با الف
 pBI-LIMGFP2)     وpBI-CPGFP2) آميلوپالست های استخراج شده از ه
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