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پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در  کننده رونویسی جدایه ایرانی ویروس پروتئین فعال ژن بیان و سازی همسانه

 Escherichia coliباکتری 
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زا در ( يکي از مهمترين عوامل بيماريTomato yellow leaf curly virusويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي)جدايه ايراني 
است که هر ساله خسارت زيادي را به اين محصول وارد  TYLCVيک سويه شديد از  TYLCV-[Ab] .مزارع گوجه فرنگي ايران است

  C2باشد. چارچوب خوانشچارچوب خوانش مي  6اي حلقوي است که داراي هاي تک رشتانمي کند. ژنوم اين ويروس يک مولکول دي
فعالسازي  مهمي در نقش ( است کهTranscriptional activator protein, TrAPي پروتئين فعال کننده رونويسي )کننده کد

با استفاده از يک جفت آغازگر  C2 پروتئين ژن توليد کننده اين پژوهش هاي خوانش باز رشته ويروسي دارد. دررونويسي چارچوب
آغازگرهاي ويروسي و مکمل بود، در واکنش  5'به ترتيب در انتهاي  HindIII و   BamHIهاياختصاصي که حاوي جايگاه برشي آنزيم

 QIAquick PCR Purification Kitجفت باز به وسيله  400با اندازه حدوداً  PCRتکثير شد. محصول  (PCR)اي پلي مراز زنجيره

(Qiagen, Germany) خالص سازي و در ناقلpTZ57R/T  شد سازي همسانه .( پالسميد نوترکيب حاصلpTZTYLCV-C2 ،)
-pTZTYLCVاي ان، ديC37̊ مدت يک شب در دماي انتقال داده شد. پس از کشت باکتري به  E. coliباکتري  DH5α  به سويه

C2 م آنزيمي و تعيين ترادف ژن هاي صحيح با واکنش هضاستخراج و صحت همسانه C2 اندازه دقيق  .تائيد شد وارد شده به پالسميد
بود. ژن مربوطه پس از  C2 TYLCV-[Ab] %99با ترادف ژن وارد شده  C2ترادف ژن ميزان تشابه جفت باز تعيين شد.  C2 ،404ژن 

وارد شد. پالسميد  pET23aه ناقل بيان بازيابي و ب pTZTYLCV-C2از  HindIIIو  BamHIهاي برشي هضم آنزيمي با آنزيم
مدت يک شب روي  منتقل گرديد و بهBL21  (DE3)سويه  E. coli هاي باکتري ( به سلولpETTYLCV-C2 نوترکيب حاصل )

ميکروگرم/ ميلي ليتر کانامايسين کشت داده شد. صحت سازه   25ميکروگرم/ ميلي ليتر آمپيسيلين و  100جامد حاوي  LBمحيط 
pETTYLCV-C2 هاي رشد يافته صورت پذيرفت. سازه اي پالسميد از کلنيانبا واکنش هضم آنزيمي پس از خالص سازي دي 

pETTYLCV-C2 هاي باکتري مجدداً با استفاده از روش شوک حرارتي به سلول E. coli  سويهDE3  و بيان منتقل گرديدTrAP  با
تطابق  TrAPکيلودالتون که با وزن تخمين زده شده  19شکيل يک باند قوي در جايگاه با ت TrAP بيان  القا گرديد. IPTG استفاده از

 37، دماي IPTGميلي موالر  75/0به اثبات رسيد. بيشترين ميزان توليد پروتئين با غلظت SDS-PAGE 12%داشت در ژل الکتروفورز 
مي تواند براي تهيه ي آنتي بادي با خلوص باال به  E. coliبيان شده در  TrAPساعت پس از القا مشاهده شد.  3درجه سانتيگراد و 

 پروتئين هاي ساير با آن احتمالي برهمکنش منظور انجام مطالعات اپيدميولوژيکي، عملکرد ژن مربوطه از جمله نقش سرکوبگري آن و

مديريت بيماري  در آن از تئين مي توانپرو سرکوبگري اين  نقش شدن روشن مورد استفاده قرار گيرد. با پروتئين هاي ميزبان و بيمارگر
  .کرد استفاده اين بيمارگر ناشي از
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