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همسانه سازی و بیان ژن پروتئین حرکتی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجهفرنگی در
Escherichia coli
معین خجسته پشتیری ،1ابوذر قربانی 1و سید علی اکبر بهجتنیا
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جدايـه ايرانـي ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي (] ،)Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV-[Abاز خسارتزاترين
ويروسهاي گوجهفرنگي در ايران محسوب ميشود TYLCV .با ژنوم  DNAتک حلقوي عضو جنس  Begomovirusو خانواده
 Geminiviridaeميباشد .ژنوم ويروس ] TYLCV-[Abداراي دو چارچوب خوانش باز شامل  V1و  V2روي رشته ويروسي و
چهار چارچوب خوانش باز شامل C3 ،C2 ،C1 ،و  C4روي رشته مکمل ميباشد .چارچوب خوانش باز  V2در حرکت ويروس در گياه نقش
دارد .در تحقيق حاضر ،پس از استخراج  DNAاز گياهان آلوده ،ژن پروتئين حرکتي ] TYLCV-[Abدر واکنش زنجيرهاي پلي مراز
( )PCRتوسط آغازگرهاي اختصاصي حاوي محلهاي برشي  BamHIو  HindIIIبه ترتيب در انتهاي ´ 5آغازگرهاي ويروسي و مکمل
تکثير شد .نتيجه  PCRتکثيـر يک قطعـه  DNAمـورد انتظار به اندازه حـدود  350جفت بـاز بود که پس از جداسازي و خالص سازي از
ژل در ناقـل پالسميدي  pTZ57R/Tهمسانهسازي شد .پالسميد نوترکيب حاصل ( ،)pTZ57TYLCV-V2جهت تکثير به باکتري
 Escherishia coliسويه  DH5αانتقال داده شد .صحت همسانه نوترکيب حاصل ( )pTZ57TYLCV-V2از طريق تعيين ترادف
ژن وارد شده توسط شرکت  Macrogenکره جنوبي مورد تاييد قرار گرفت .اندازه دقيق ژن  351 ،V2جفت باز تعيين شد که با ترادف
قطعه مورد نظر ژن پروتئين حرکتي ) (V2ويروس ] TYLCV-[Abشباهت  99/99درصدي نشان داد .ژن مربوطه پس از هضم آنزيمي
با آنزيمهاي برشي  BamHIو  HindIIIاز  pTZTYLCV-V2بازيابي و به ناقل بيان  pET28انتقـال يافت .پالسميد نوترکيب
بدست آمده ) (pET28TYLCV-V2با روش شوک حرارتي به باکتري  E. coliسويـهي ) BL21 (DE3وارد گرديـد و بـه مـدت
يک شب در محيـط  LBجامـد حـاوي  100 μg/mlآنتـيبيوتيک آمپيسيليــن و  25 μg/mlآنتيبيوتيک کانامايسين کشت داده شد.
 DNAپالسميدهاي نوترکيب  pET28TYLCV-V2پس از کشت مجدد باکتري در محيط  LBمايع استخراج و وجود قطعهي مورد
نظر در آن توسط هضم آنزيمي و انجام  PCRبا استفاده از آغازگرهـاي اختصاصـي مورد تأئيد قرار گرفت .در نهايت بيان پروتئيـن
حرکتـي ( )V2با استفـاده از غلظتهاي مختلف  IPTGالقا گرديد .نمونهبـرداري از پـروتئين در غلظتها و ساعات مختلف پس از القا
انجام شد .بررسي نمونههاي پروتئيني باکتري ترانسفورم شده با  pET28TYLCV-V2در آزمون الکتروفورز پروتئين با استفاده از ژل
پلياکريل آميد و سديم دودسيل سولفات نشان داد که پروتئين مورد نظر پس از گذشت  3ساعت از زمان القاء با غلظت  1ميليموالر از
ترکيب  IPTGبا تشکيل يک باند قوي با وزن مولکولي حدود  12کيلودالتون که با وزن تخمين زده شده براي محصول ژن  V2تطابق
داشت ،از بقيه پروتئينها قابل تفکيک است .نتيجه اين تحقيق نشان داد که پروتئيـن حرکتـي ] TYLCV-[Abدر سيستم باکتريايـي
بيان مـيشود .پـروتئين بيـان شده مـيتواند بـراي توليـد انبـوه آنتـيژن و نهايتاً توليد آنتيبادي ،شناسايي جدايههاي بومي TYLCVو
مطالعات برهمکنش ويروس -ميزبان مورد استفاده قرار گيرد.
واژههای کلیدی :ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجهفرنگي ،پروتئيـن حرکتـي ] ،TYLCV-[Abباکتري .E. coli
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