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گرمسيري جهان فرنگي در نواحي گرمسيري و نيمههاي ويروسي مزارع گوجهترين بيماريبيماري پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي از مهم
متعلق به جنس  TYLCV( است. TYLCVعامل اين بيماري ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي ) .و ايران است

Begomovirus   از خانوادهGeminiviridae  باشد. اين ويروس توسط سفيدبالک ميBemesia tabaci به طريق پايا انتقال مي-

بخشي تک TYLCV-[Ab]در ايران است. ژنوم يک سويه شديد با خسارت زياد  TYLCV (TYLCV-[Ab])يابد. جدايه ايراني 
 Replication associated)) ، پروتئين همراه با همانندسازيC1باشد. چارچوب خوانش باز است و داراي شش چارچوب خوانش باز مي

protein, Rep  کند. کد مي کيلودالتون را 41با وزن مولکوليRep  يک پروتئين چندعملي(multifunctional)  وجود آن براي است و
بوسيله يک جفت آغازگر اختصاصي  C1 TYLCV-[Ab]همانندسازي ويروس در سلول ميزبان ضروري است. در مطالعه حاضر ژن 

-آغازگرهاي ويروسي و مکمل بودند در واکنش زنجيره 5'در انتهاي  HindIII و   BamHIهاي برشي ويروس که به ترتيب حاوي آنزيم

 QIAquick PCR Purificationجفت باز( پس از خالص سازي با استفاده از کيت  1070)PCR حصول مراز تکثير شد. م اي پلي

Kit در ناقل ، pTZ57R/T سازي گرديد تا پالسميد نوترکيب همسانه(pTZTYLCV-C1)  حاصل شود. جهت تأييد صحت وجود ژن
 HindIII و   BamHIزيم هاي محدود کننده توسط آن restriction enzyme analysis، آزمون pTZTYLCV-C1مورد نظر در 

درصد تعيين  TYLCV-[Ab] ،99جدايه  C1ترادف گرديد. ميزان تشابه آن با ترادف ژن  وارد شده به ناقل تعيين C1انجام شد و ژن 
رکيب حاصل انتقال يافت. ترانسفورماسيون پالسميد نوت  pET23a بازيابي و به ناقل بيان  pTZTYLCV-C1شد. ژن مورد نظر از 
pETTYLCV-C1   به باکتريEscherichia coli سويه DE3  به روش شوک حرارتي انجام شد. آزمونrestriction enzyme 

analysis هاي نوترکيب مجدداً جهت تأييد صحت همسانهpETTYLCV-C1  انجام شد. باکتري حاويpETTYLCV-C1  در
با استفاده از  Repليتر( کشت داده شد و بيان ميکروگرم/ميلي 25ر( و کاناميسين )ليتميکروگرم/ميلي 100حاوي آمپيسيلين ) LBمحيط 
IPTG  القا گرديد. کشت غير القا شده نيز در همين شرايط ولي بدونIPTG   به عنوان کنترل رشد داده شد. پروتئين سلول باکتري

ديم دودسيل سولفات بررسي شد. يک باند قوي پروتئين با وزن اکريل آميد و ساستخراج و در آزمون الکتروفورز با استفاده از ژل پلي
ترين ميزان توليد پروتئين با غلظت تطابق داشت در ژل مشاهده شد. بيش Repکيلودالتون که با وزن تخمين زده شده  41مولکولي حدود 

ويروس  C1يجه اين تحقيق نشان داد ژن ساعت پس از القا مشاهده شد. نت 3گراد و درجه سانتي 37در دماي  IPTGموالر ميلي 75/0
توان در مطالعات اپيدميولوژيکي، مطالعه عملکرد پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي در سيستم باکتريايي قابل بيان است. از اين پروتئين مي

 فاده نمود.هاي ويروس و ميزبان استها با ساير پروتئينکنش آنو برهم هاي اين پروتئينمربوطه و شناسايي نقش ژن
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