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     آلفاگلیادین ژن غلبه بر برای وموثر قدرتمند  RNAi  کاست ساخت و طراحی         

          

 

 صادقزاده سعیده                                                     

 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نورتهران                                              

Email:saideh.sadegzadeh@gmail.com                                                      

 

 بهرام باغبان                                                

 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تبریز                                               

 

 :چکیده

 . هاگلیادینو هاگلوتنین: شودمی تقسیمپروتئینی دوخانواده به گندمهای گندم  است.گلوتن   پروتئین مهمترین یکی از گلوتن

 دو از ترکیبی که را گلوتن پروتئین توانندنمی سلیاک بیماری به مبتال افراد. است گلوتن تحمل عدم بیماری سلیاک بیماری

 نام به گلیادین از زیرواحدی حساسیت، ایجادکننده اصلی پروتئیندر گندم، . کنند تحمل است گلوتنین و گلیادین پروتئین

این  از ناشی مشکالت رفع در روپیش موثر روشهای از. است گندم دانه پروتئین فراوانترین آلفاگلیادین. باشد می گلیادین آلفا

 حاضر درتحقیق.  شودمی کارگرفته به ژن بیان کاهش یا خاموشی برای که است RNAi فناوری ، زا حساسیت هایپروتئین

 قرارگرفت بررسی مورد زاحساسیت های پروتئین درسنتز درگیر گلیادین-α ژن توالی ،DNA اطالعاتی هایبانک طریق از ابتدا

 داده سفارش سنتز وبرای گردید طراحی بالست پرایمر افزار نرم از استفاده با موردنیاز آغازگرهای آن، اختصاصی تکثیر برای و

 توسط سازی همسانه از وبعد متصل pTG19 وکتور به قطعات آگارز، ژل از سازی خالص و ژنی قطعات تکثیر بعداز. شد

 RNAi موثر سازه ساخت به اقدام شده، سازی همسانه توالی صحت از اطمینان از پس و گردید یابی توالی ،E.coliباکتری

 گرفته قرار وکتور داخل در معکوس طور به که باشدمی متفاوت طول دو با گلیادین-α ژنی قطعه دو شامل مذکور سازه. گردید

اعمال شد  مواردی برای ژنهای آلفا گلیادین،موردنظر کاست در طراحی ساختار . کنندمی ایجاد را نظر موردRNAi    ساختار و

 شده هدفگیری هایژن کلیه نظر مورد وکتور به دستیابی از پسحداکثر میزان باشد.  در تا قدرت اثر گذاری آن برژنهای هدف

 رقم) استفاده مورد گندم واریته گلیادین آلفا ژن ساختار که داد نشان حاصله نتایج. گردید بررسی insilico  مطالعات طریق از

 شده طراحی کاست و دارد غالت دیگر های گونه حتی و ارقام در گلیادین آلفا های ژن ساختار با زیادی بسیار شباهت(  آریا

RNAi  باشد شده بررسی های گونه تمامدر گلیادین آلفا ژن بیان کنترل در موثری کاربرد دارای تواند می. 

 

  گندم ،RNAi سازه ، سلیاک آلفاگلیادین، کلیدی: واژگان
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 :مقدمه

 گلوتن مصرف پی در کوچک روده مخاط آسیب اثر در که است بدن ایمنی سیستم ارثی اختالالت از یکی سلیاک بیماری

 را گلوتن نام به پروتئینی توانندنمی سلیاک بیماری به مبتال افراد گردد،می مغذی مواد جذب در اختالل سبب و شودمی ایجاد

 یک سلیاک بیماری درمان برای موجود راه تنها امروزه. کنند تحمل دارد وجود دوسر جو واحتماالً چاودار جو، گندم، در که

 دوخانواده به گندم گلوتن. شوندمی حذف گلوتن حاوی غذایی مواد کلیه آن در که است گلوتن فاقد سخت غذایی رژیم

 γ و α: شوند می تقسیم ساختاری نوع 3 به هاگلیادین. (et al, 1994 shewry) هاگلیادینو هاگلوتنین: شودمی تقسیمپروتئینی

 . (et al Arentz 2002,) دارندقرار گلیادین α اجزای در زاحساسیت توپهایاپی اکثر .(shewry et al,  2003) هاگلیادین ω و

 خاموشی برای که است RNAi,  RNA interference فناوری  ، زا حساسیت ژنهای بیان کنترل برای  موثر روشهای از یکی

 درگیاهان .است خاص توالی یک در ژن بیان کردن غیرفعال برایراهی  RNAi . شودمی کارگرفته به ژن بیان کاهش یا

RNAi  ساختار در تغییر یک RNA شد خواهد سری سنجاق ساختار یک ایجاد به منجر که است  ( (shewry et al,2003. 

 ناحیه ویک گیرند می قرار هم کنار در معکوس طور به که است هدف توالی یک از قطعه دو شامل  RNAi ساختار اساس

 زیرواحد برای RNAi اختصاصی کاست تولید تحقیق، این از هدف. گیرد می قرار قطعه دو این مابین( Spacer) انداز فاصله

αکاست ساختار طراحی در است گرفته انجام پالسمیدی دروکتور آن ژنی قطعات سازی همسانه با که باشدمی گندم گلیادین 

 این. باشد میزان حداکثر در هدف برژنهای آن گذاری اثر قدرت تا ه استشد اعمال مواردی گلیادین، آلفا ژنهای برای موردنظر

 .کندمی  فراهم را گلوتن پروتئین کاهش موجبات و  بوده مربوطه اختصاصی هایژن کردن خاموش برای پالسمید

 

 :تحقیق روش

 :موادگیاهیالف: 

 خاک داخل در موردنظر واریته بذرهای. شد تهیه کرج وبذر نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه از آریا رفم گندم بذرهای 

 برگی 2  مرحله به ها گیاهچه رسیدن از وبعد شدند داده قرار زنی جوانه برای نور و رطوبت مناسب شرایط در شدند کاشته

 .گردید استخراج CTAB روش به برگی بافت ژنومی  DNA . سپس شد انجام ساعت 22 تاریکی ،تیمار

 (Sambrock et al, 1990). 

 

 :پرایمر طراحیب: 

  Blast افزار نرم از استفاده با. شدند استخراج NCBI سایت ژن ازبانک گندم گلیادین α ژنهای تمام نوکلئوتیدی توالی ابتدا 

 توالی  Clustal Wافزار نرم توسط سپس و شده انتخاب  RNAi وکتور در استفاده برای موثر ناحیهو  شد انجام همردیفی

 برای پایه توالی عنوان بهو  شد انتخاب(  AJ130948.1 )دسترسی شماره با گلیادین α ژن توالی)  تنوع کمترین دارای

 وکتور نقشه به توجه با. شدند طراحی موردنیاز ،پرایمرهای Primer Blast افزار نرم کمک به. شد استفاده پرایمر طراحی

91pTG  ساختار طراحی نحوه و وکتور برروی برشی سایتهای موقعیت و موردنیاز RNAiافزار ازنرم حاصل نتایج و موردنظر   

Webcutter2 آنزیمهای، PstI و NcoI  شدند انتخاب ی یک قطعهپرایمرها ابتدای برای. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


        FP: 5'   3'                          

                          ' RP: 5'  3            

 بزرگ قطعه شده طراحی پرایمرهای( 1شکل                                                 

 

 :PCR واکنش ج:

 انجام μl 22 کل حجم در PCR واکنش. شد استفاده بزرگ قطعه تکثیر برای الگو عنوان به ژنومی DNA  از اول مرحله در 

 ( nM 022 ، μl2/92  Master mix)ومعکوس مستقیم پرایمرهای و (مایکرولیتر در نانوگرم222)ژنومی DNAاز که شد

 به سیکل 32 در PCR وبرنامه Eppendorf)) سایکلر ترمال دردستگاه،  (C8250PR)شماره کاتالوگ با  کلون سینا شرکت

 ثانیه؛ 22مدت بهدرجه سانتیگراد  02اتصال دمای دقیقه؛2 مدت به درجه سانتیگراد12:سازی واسرشت: شد انجام زیر شرح

 نتایج کسب از بعد.  دقیقه 2 مدت به سانتیگراددرجه  22نهایی بسط دقیقه؛ 2 مدت به درجه سانتیگراد22بسط واکنش

 استخراج کیت وتوسط شده جدا Red safe حاوی درصد0/2 آگارز ژل از ،شده تکثیر قطعه نظر، مورد قطعه تکثیر از مناسب

 . شد استخراج( 9/3232کاتالوگ جنوبی)شماره کره Bioneer شرکت ژل

 

 : وکتور به قطعه اتصال د: 

 برای. شد داده انتقال  DH5α مستعد سلولهای به وسپس  شد سازی همسانه( تاکارا شرکت) pTG19 وکتور در بزرگ قطعه 

 قلیایی لیز باروش ابتدا پالسمید استخراج عملیات سپس.  شد انجام سفید -آبی تست نظر مورد قطعه حاوی کلونهای انتخاب

 .شد ارسال   Bioneer شرکت به یابی توالی وبرای  انجام استخراج کیت توسط

 

 :کوچک قطعه پرایمر طراحی و نتایج آنالیز: ه

 طراحی برای توالی این از سپس. شد تایید و آنالیز ها توالی سایر با BLAST افزار نرم توسط یابی توالی از آمده بدست توالی 

 ابتدای برای EcoRI  و NcoI  برشی هایمکان ،نهایی ناقل طراحی به توجه با. شد استفاده کوچک قطعه تکثیر برای پرایمر

 انجام بزرگ قطعه حاوی وکتور داخل از کوچک قطعه  تکثیر دوم درمرحله (.2شکل) شدند انتخاب کوچک قطعه پرایمرهای

 .گرفت انجام بزرگ قطعه روش همان به کوچک قطعه وکلون وکتور به انتقال ژل از سازی وخالص اسخراج شد،

 

FP: 5 '   3'                               

                              3'  RP: 5' 

  کوچک قطعه شده طراحی پرایمرهای( 2شکل                                                                
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 :RNAi وکتورپالسمیدی ساخت: و

 وکتور برروی بزرگ قطعه اتصال برای. گرفت انجام قطعه دو این بین اتصال واکنش شده، کلون قطعات صحت تایید از بعد 

 و شدند داده برش  PstIو  Hind IIIآنزیم محل از pTG19 وکتور در شده کلون  بزرگ قطعه ابتدا کوچک، قطعه حامل

 برای سپس. شدند داده برش جداگانه صورت به ( PstIو Hind III )آنزیم دو همان با نیز کوچک قطعه حاوی پالسمیدهای

 .شدند وارد اتصال واکنش در قطعه دو این اتصال،

 

 یافته ها:

 :وکتور داخل در قطعه حضور تایید

 های وکتور وانتقال وکتور به قطعات جداگانه اتصال از بعد -9: شد انجام  مرحله سه وکتور، داخل در قطعه حضور تایید برای 

 LB Agar/ampicilin/X-gal/IPTGانتخابی محیط طریق از غربالگری ابتدا باکتری، سلولهای داخل به هدف قطعات حاوی

   .شدند انتخاب سفید های کلونی

 

 

 pTG19( کلونی های باکتری ترانسفورم شده با 3شکل

     غیر ترانسفورم  باکتری هایکلونی های آبی:  الف:

     ترانسفورم شده باکتری هایکلونی های سفید: ب: 

 

 تایید سفید های کلون در را قطعه حتمی حضور که شد انجام clony PCR آمده بدست سفید کلونهای از دوم  مرحله در -2

 .(2)شکل کرد
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    وکوچک بزرگ قطعات PCR کلونی( 4شکل                                                                    

 جفت باز (209) قطعه بزرگ :3و9،2ستون 

 جفت باز(  339 )کوچک : قطعه0و2،2 ستون

                                                           ((Ladder نشانگرمولکولی :2ستون                                                         

                                                       

 پالسمید اندازه مفایسه و وکتور کردن خطی و برشی آنزیم یک با هدف قطعات حاوی پالسمیدهای برش ، سوم تایید  -3 

 داخل در نظر مورد قطعه حضور خورده، برش وکتور اندازه نیز مرحله این که بود شده زده تخمین اندازه مقدار با خورده برش

 . کرد تایید را پالسمید

         

 NcoI آنزیم از استفاده با هدف قطعه حاوی پالسمید آنزیمی هضم( 5 شکل                                  

 .شد انجام قطعات حاوی پالسمیدیDNA  برروی هدف  قطعات یابی توالی واکنش نهایت در

 

 :بحث

 RNAi ساختار ویژه طراحیالف: 

 انتخاب نحوه. کند می ایجاد را آلفاگلیادین ژنهای کردن خاموش برای نیاز مورد سری سنجاق ساختار ، شده آماده سازه

 در. کند می ایجاد تولیدی  mRNA در را لوپ تشکیل وکوچک، بزرگ قطعات دوانتهاهای هر برای آنزیمها طراحی و قطعات

 از وسپس شده نظرگرفته در بزرگ "نسبتا قطعه یک ابتدا که است صورت این به RNAi ساختار طراحی نحوه تحقیق این
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 کامل طور به کوچک قطعه که شدند انتخاب شکلی به قطعات. گرددمی سازی همسانه وارونه کوچکتر قطعه قطعه، این درون

 سنجاق ساختار در را(  Speacer )انداز فاصله نقش بزرگ، قطعه اضافی ناحیه واقع در است. گرفته جای بزرگ یقطعه داخل

 .(6)شکل بود نخواهد(  Speacer)  انداز فاصله عنوان به دیگر قطعه اتصال به ونیازی کرد خواهد ایفا سری

 

 RNAi شده طراحی وکتور مراحل ساخت شماتیک شکل( 6شکل                                                 

Step1                                              کلون قطعات در داخل وکتور :pTG19 

: Step2                                             برش قطعات از داخل وکتور 

Step3                                      : اتصال قطعه بزرگ به وکتور حاوی قطعه کوچک 

: Step4                                             برش وجداسازی دو قطعه متصل به هم 

: Step5                                              ساختار نهاییRNAi 
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 :از ناحیه اگزون توالی مناسب Spacer)فاصله انداز)  انتخابب: 

 های توالی از استفاده به نسبت RNAi  ساختار در اینترونی غیر های توالی از استفاده که استشده  داده نشان گزارشاتدر

 همیشه Spacer   عنوان به اینترونی توالی از استفاده که هشد بیان ونیز .کرد خواهد ایجاد را موثرتری خاموشی اینترونی

در این تحقیق  براین اساس  .(Kato et al, 2005.Mcginis et al, 2007). باشد نمی آمد کار خاموشی ایجاد برای موردنیاز

 ازقسمت انداز فاصله ناحیه ونیز. دیگرنیست ژنی توالی از استفاده به ونیاز شده انتخاب ژن داخل از (Spacer)انداز فاصله ناحیه

خواهد  خاموشی موثرتری را ایجاد ،کاربرد دراین ساختار  و نیست اینترونی جداگانه وقطعه است شده  انتخاب توالی اگزون

 (.2)شکل  کرد

 

 :هدف قطعات توالی ترین طولموثر انتخابج: 

 گونه در. است نوکلئوتید 9222تا 922 حدود RNAi ساختار برای قطعات موثر طول وکمترین بیشترین  گزارشات براساس

 222تا 222 کند ایجاد را موثرتری خاموشی که RNAiساختار ساقه ناحیه طول برای انتخاب ترین متداول ، مختلف های

با توجه به اینکه  گیاه گندم یک گیاه تک لپه ای  در این تحقیق .(Fu D et al,2007) اه ای لپه تک در بویژه است، نوکلئوتید

 طراحی ساختار  اینکه با توجه به اندازه مناسب قطعات  شد گرفته نظر در باز جفت 910و 339 هدف قطعات طول است،

 .(2)شکل کرد خواهد ایجاد گندمیان گروه از وسیعی طیف در را گلیادین آلفا ژن موثر خاموشی ، شده

 

 

 

  طراحی شده قطعات سازنده وکتور قرارگیری موقعیت شماتیک اندازه و (تصویر7شکل
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 :تکثیرشده قطعات توالینهایی  آنالیز د:

 2 از نماینده توالی 212 با   RNAi ساختار در استفاده مورد توالی بین همردیفی یابی توالی از آمده بدست نتایج بررسی برای

              ..است آمده( 9)جدول در آن نتایج که  شد انجام ازاین خانواده  مختلف گونه

          

        مختلف   گونه 5 از توالی 295 با   RNAi ساختار در استفاده مورد توالی بین همردیفی یابی توالی از آمده بدست نتایج (1جدول  

 خانواده گندمیان

 

 

 

 

 

 

Species 

 

Gen bank 

 

Pesoudo 

gene 

 

Complete 

gene 

 

Partial 

gene 

 

total 

 

Alinment  

percent 

Tritucum aestivum (complete) KC715889-

KC715954 

(pseudo) JN831387-

JN831406 

(pseudo)FJ478466-

FJ478468 

 

 

     21 

 

 

 

69 

 

 

- 

 

 

90 

 

 

90/82% 

Triticum monococcum (complete) DQ0026001, 

DQ002638 

(pseudo) JN831383-

JN831385 

 

 

 

42 

 

 

3 

-  

 

45 

 

     97% 

Triticum turgidum (complete) GQ999806-

GQ999817 

(pseudo) GQ999818-

GQ999831 

(complete) FJ478461-

FJ478465 

 

 

15 

 

 

 

12 

 

 

5 

 

 

32 

 

 

89% 

Aegilops tauschii (complete) KC715868-

KC715888 

(pseudo) DQ002737-

DQ002798 

(partial) DQ002591-

DQ002599 

 

 

69 

 

 

13 

 

 

9 

 

 

91 

 

 

80/86% 

Aegilops speltoides (pseudo)DQ002639-

DQ002670 

(partial)DQ002584-

DQ002588 

 

32 

 

- 

 

5 

 

37 

 

88/5% 

total  173 92 13 295 89.23% 
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 نتیجه نهایی:ه: 

توالی انتخاب شده از ژن آلفاگلیادین گندم   که داد نشان حاصل از مقایسات همردیفی بین توالی ها،  نتایجدر نهایت بررسی  

 اکثر درصد( بر 12مورد استفاده قرارگرفت  دارای قدرت تاثیر بسیازیاد )در حد   RNAi این سازه رقم آریا که  برای ساخت 

 وموثر قدرتمند سازه ای ،در این تحقیقRNAi   شده طراحیتوالی های آلفا گلیادین در سایر گونه های غالت است. وساختار 

 طیف در را گلیادین آلفا ژن موثر خاموشی این سازه . بنابراین  می تواند باشد ها گونه اکثر در آلفاگلیادین ژن بر غلبه برای

وبرای کنترل بیان ژن آلفا گلیادین در غالت به منظور استفاده ویژه از آنها در تهیه  کرد خواهد ایجاد گندمیان گروه از وسیعی

 مناسب برای بیماران مبتال به سلیاک موثر خواهدبود.مواد غذایی 

 

 

 پیشنهادها: 

 طراحی وساخت وکتورهای بیانی دوگانه و سه گانه -9

 کشاورزی و غذاییدر جهت  اهداف ویژه  خاص طراحی وکتورهای هدفمند  برای کنترل ژن های -2
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