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همسانه سازي و توالي يابي ژن آد آننده آنزيم آلسترول اآسيداز از باآتري
Streptomyces minoensis 

 
   ۴ مصطفي وليزاده دکتر-٣دکتر سيد کمال کاظمی تبار -٢،١محمد سعيد حجازيدکتر 

 ٢ و ياشار محمد زاده صديق ٣،٢الله زرشکی نوبر -٣،٢رضا آذربايجانی
 

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز- مرآز تحقيقات آاربردي دارويي٢ه علوم پزشكي تبريز، دانشگا-دانشكده داروسازي١
  دانشگاه تبريز-دانشكده آشاورزي۴ دانشگاه مازندران، - آشاورزي و منابع طبيعي ساري عالی علوم مجتمع٣

:چكيده  
 داشته ونيز اثر آفت کشي مناسبي  ت سرخرطومي غوزه پنبهآلسترول اآسيداز يك آنزيم ترشحي باآتريايي است آه اثر آفت آشي بسيارقوي بر روي آف 

 . آرم خوشه ذرت، آرم جوانه توتون و آرم صورتي غوزه نشان مي دهدبر روي
اثر آشنده اين آنزيم بر روي اين آفات از طريق اآسيداسيون آلسترول در غشاء مخاطي مجراي هاضمه است آه منجر به تخريب فيزيكي و عملكردي                    

 .غشاء مي شود
ده است           ،اين آنزيم از منابع مختلفي ايزوله و جداسازي شده است        ادي معطوف ش ه هاي جنس استرپتومايسس توجه زي ر روي گون ان ب .  اما در اين مي

 . طبق بررسي هاي انجام شده مشخص شده است آه ميزان بيان و فعاليت اين آنزيم در استرين هاي مختلف جنس استرپتومايسس بسيار متفاوت است
ا       ا ز آن جايي آه براي توليد گياهان مهندسي ژنتيك شده با ژن آد آننده آنزيم آلسترول اآسيداز در جهت مقاوم سازي آنها به آفات ذآر شده در باال لزوم

ه هاي     لذا بر آن شديم تا با استخراج ژن آلسترول   ،نيازمند انتخاب مناسبترين سوش از نظر ميزان بيان و فعاليت زياد اين آنزيم هستيم              يداز از گون اآس
 .بومي ايران و در نهايت بررسي بيان اين آنزيم در آنها اولين گام را در جهت رسيدن به هدف نهايي برداريم

ال آن استخراج      ISP2 در محيط کشت اختصاصي    Streptomyces minoensisبراي دستيابي به اين هدف باکتري  ه دنب  DNA کشت داده شد و ب
وان  DNA استفاده از واکنشهاي زنجيره اي پليمراز و  با. ژنوميک صورت گرفت   ه      DNA استخراج شده به عن ده قطع  الگو و پرايمرهاي طراحي ش

.  همسانه سازي شده و توالي يابي شدT/Aمورد نظر تکثير شد و به دنبال آن با استفاده از کيت کلونينگ 
   . ثبت شدNCBIدر بانک اطالعات جهاني  Streptomyces minoensisاين توالي با عنوان قسمتي از ژن کلسترول اکسيداز از باکتري 

 
 کلسترول اکسيداز، توالی يابی، همسانه سازی و استرپتومايسس مينوئنسيس: کلمات کليدی

 
 :مقدمه

يك ابزار ضروري در آاربرد زيست شناسي مولكولي است آه به آمك آن مي توان ترتيب دقيق DNA توالي يابي 
پروژه هاي ژنومي مي توانند ژنهاي ناشناخته را مشخص آنند و موقعيت .  تعيين نمودDNA در يك قطعه نوآلئوتيدها را

آاونينگ ژنها و بيان پروتئين هاي آد شده توسط آنها بصورت . آنها را در مقايسه با ژنهاي شناخته شده ترسيم آنند
تهيه و توليد گياهان ترانسژنيك . صيات ژنها  استو تعيين خصو DNA نوترآيب، يكي از مهمترين آاربردهاي توالي يابي

آه در برابر آفات گياهي مقاوم باشند،  يكي از مهمترين روشهاي آنترل آفات به شمار مي آيد آه در حال حاضر آشورهاي 
 ايجاد دسته اي از اين ژنها آه باعث. Sharma et al,2000)(پيشرفته به آن توجه خاص داشته و سرمايه گذاري مي نمايند 

 يا ژن هاي آد آننده Btمقاومت در برابر آفات گياهي مي شوند، ژن هاي آدآننده اندوتوآسين ها هستند مانند ژنهاي 
آلسترول اآسيداز يك آنزيم باآتريايي است آه فعاليت آفت . آنزيمهايي مانند آلسترول اآسيداز که توانائي آفت کشي دارند

  Anthonomus  grandis)  عليه آفت سرخرطومي غوزه پنبه )٢١  ppm از٪ آشندگي در آمتر۵٠(آشي بسيار قوي 
grandis)کلسترول اکسيداز باعث جلوگيري از رشد و نيز مرگ وسيع الرو اين آفت مي شود.  دارد)Purcell et al., 

د آنزيم آلسترول اآسيداز همچنين باروري حشره ماده بالغ را بطور قابل مالخظه اي آاهش مي ده). 1993
)(Greenplate et al., 1995. 

  بر طبق تحقيقات انجام شده بر روي آفات پنبه اي Lepidopteran مشخص شده آه اين آنزيم بر روي آرم   
         و آرم صورتي غوزه Helicoverpa zea  ، آرم خوشه ذرتHeliothis virescense جوانه توتون 

Pectinophora gossypiella مناسبي دارد  شي فعاليت آفت آ نيز(Greenplate et al., 1997). 
 با اآسيداسيون راآلسترول اآسيداز بر روي الرو آفت سرخرطومي غوزه پنبه اثر آشندگي بسيار قوي داشته و اين اثر

آلسترول در غشاء مخاطي مجراي هاضمه آه منجر به تخريب فيزيكي و عملكردي غشاء مي شود، اعمال مي 
ـ هيدروآسي ٣ نيز اين پروتئين مي تواند اآسيداسيون آلسترول و ساير in vitroدر محيط ).  (Purcell et al., 1993نمايد

 Smith and(ـ آتو استروئيدهاي مربوطه و پرآسيدهاي هيدروژن مي شود ٣به توليد ند آه منجر ا سترولها را آاتاليز ك
Brooks, 1976 ( مشخص آردن مجموع سطح آلسترول سرم مي از اين رو به طور وسيعي در آزمايشات پزشكي براي

 .تواند آاربرد داشته باشد
 به دليل اثرات قوي آلسترول اآسيداز بر روي الرو وحشره ماده بالغ اين آفات، ژنهاي آلسترول اآسيداز به عنوان يك 

novel classمي مقاوم اين آفات  از ژنها معرفي مي شوند آه ممكن است در توليدگياهان مهندسي ژنتيك شده آه در مقابل 
 .Corbin et al., 2001)(شوند،  از مؤثرترين روشها براي آنترل اين آفات باشد 



 

 

اين .  است آنزيم آلسترول اآسيداز توسط گروه مختلفي از ميكروارگانيسمها توليد مي شود و در واقع يك پروتئين ترشحي
 آنزيم تا آنون از منابع مختلفي چون اعضاي جنس

  Streptomyces  ،Brevibacterium   ، Pseudomonas ،,Schizophyllum, Rhodococcus 
   معطوفتوجه زيادي  Streptomycesآه در اين ميان بر روي گونه هاي جنس . جداسازي و ايزوله شده است  

. شده است در دسته بندي ذيل قرار  اين باآتري يك باآتري رشته اي گرم مثبت ساآن در خاك است آه از نظر تاآسونومي  
:مي گيرد  

Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria(class);Actinobacteriadae; 
Actinomycetales;Streptomycineae; Streptomycetaceae;Streptomyces. 

 
اآتري هاي                      ٣۶۴تاآنون بيش از     اد ب وع بسيار زي رغم تن ن     استرين مختلف از اين باآتري شناسائي شده آه علي ده اي توليدکنن

 Streptomycesآنزيم، ژن آلسترول اآسيداز تنها در موارد بسيار محدودي از گونه هاي 
   اين ژن در ميانCDS لذا همسانه سازي و توالي يابي وتهيه  . آلون و تعيين توالي شده استگونه) ٧(شامل 

ها و در نهايت انتقال مناسب ترين ژن جهت تعيين مشخصات آن و تشخيص تفاوتهاي آن Streptomyces گونه هاي جنس
 لذا بر آن شديم تا با تعيين توالي اين ژن   به .بيشترين مقاومت را در گياه ايجاد مي نمايد، الزم و مفيد به نظر مي رسدآه 

نزيم در زمينه مطالعه مكانيسم عمل آعنوان يك ژن جديد از باکتري استرپتومايسس، راه را براي محققين و تحقيقات بعدي 
 . هموار سازيمو آنترل ترشح آنزيم،

 
 :مواد وروشها

   آشت باآتري و استخراج -١  DNA ژنومي  
اکتری       ت، عصاره  مخمر و            Streptomyces minoensisب ار ، عصاره مال در محيط آشت اختصاصي آن شامل آگ

 . آشت داده شد٧/۵  تنظيمي در حدودpHگلوکز با 
ر کشت داده شد   ۵به حجم ISP2  و در محيط کشت مايع سپس يک تک کلوني جداسازي  اآتري سپس     .  ميلي ليت ن حجم ب اي

 .  درجه است٢۶دماي انكوباسيون باآتري در محيط آشت.  ميلي ليتر برده شد و از آن پلت تهيه شد۵٠به حجم 
ه در آن        ژنومي باکتري استرپتومايسس   DNAدر مرحله بعد با استفاده از پروتکل اختصاصي براي استخراج             با تغييراتي ک

ده و در    ١۵٠ ژنومي باکتري مذکور استخراج شده و ترسيب و در نهايت در DNAاعمال شد،     ميکروليتر آب مقطر حل ش
 . درجه سانتي گراد نگهداري شد-٧٠فريزر 

  طراحي پرايمر-٢
والي ژن       ٧ همزمان با آشت باآتري و با استفاده از نرم افزارهاي بيو انفورماتيك  با استفاده از                ه ت سوش استرپتومايسس  آ

يداز  آد آننده آنزيم   واحي             آلسترول اآس راي ن ود طراحي پرايمر ب ده و موجود ب اني ثبت ش اي اطالعاتي جه ا در بانكه  آنه
 .حفاظت شده ژن صورت گرفت

بخشي از ژن آد آننده آنزيم آلسترول اآسيداز تكثير-٣ 
ذآور      با آمك پرايمر هاي طراحي شده و با استفاده           ده   از تكنيك واآنش زنجيره اي پليمراز قطعه مورد نظر از ژن م ر ش تكثي

تفاده از آيت استخراج محصول                   ا اس ده و ب  از  PCR(Roche)وباند مربوط به آن از روي ژل الكتروفورز آگارز بريده ش
 .روي ژل جداسازي شد

  همسانه سازي قطعه -DNA ۴ استخراج شده از روي ژل
نگ مناسب اين در ناقل آلوني آيت Topo T/A Cloning قطعه جداسازي شده با استفاده از آيت آلونينگ 

.همسانه سازي شده وجهت سيكوئنسينگ ارسال شد
 

  :نتيجه گيري و بحث
وان                    توالي ه عن رار گرفت و صحت آن ب ورد بررسي ق قسمتی از    بدست آمده با استفاده از نرم افزارهاي بيو انفورماتيك م
 . ثبت شدNCBIاين توالي در بانك اطالعات جهانی .  تأييد شدزيم آلسترول اآسيداز آد آننده آنژن 
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