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فرنگي در نواحي گرمسيري و زاي گوجههاي بيماريترين ويروس( يکي از مخربTYLCVفرنگي )ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه
ها، ت که در ايران نيز شايع است. عالئم بيماري ناشي از اين ويروس شامل زردي، پيچيدگي  و کوچک شدن برگگرمسيري جهان اسنيمه

بخشي جنس اي تک الي حلقوي، يکي از اعضاي تکانها و کوتولگي گياه است. اين ويروس با ژنوم ديکوتاه شدن فاصله بين برگ
Begomovirus ي و تيره  Geminiviridaeچارچوب خوانش باشد. ميC4 ي پروتئين ي مکمل ژنوم ويروس، کدکنندهروي رشتهC4  

اي کل از گياهان آلوده ان(، ديTYLCV [Ab]فرنگي )جدايه ايراني ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه C4منظور تکثير ژن است. به
به ترتيب در انتهاي  HindIIIو  BamHIهاي برشي ( حاوي محلTYLCV [Ab]استخراج  و همراه با يک جفت آغازگر اختصاصي )

اي مورد انتظار به ان، تکثير يک قطعه ديPCR( استفاده شد. نتيجه PCRاي پليمراز )آغازگرهاي ويروسي و مکمل در واکنش زنجيره 5´
کيب حاصل سازي شد. پالسميد نوترهمسانه pTZ57R/Tسازي، در ناقل پس از خالص  PCRجفت باز بود. محصول 290اندازه تقريبي 

(pTZTYLCV-C4به سويه ،)  DH5α باکتريEscherishia coli  مدت يک شب در انتقال داده شد. پس از کشت باکتري به
 C4 استخراج و صحت همسانه هاي صحيح با واکنش هضم آنزيمي و تعيين ترادف ژن  pTZTYLCV-C4اي ان، ديC37̊ دماي 

( را با ژن  %99وارد شده بيشترين شباهت ) C4جفت باز تعيين شد. ترادف ژن  C4 ،296ق ژن اندازه دقي .تائيد شد وارد شده به پالسميد
C4  ويروسTYLCV [Ab]هاي برشي داشت. ژن مربوطه پس از هضم آنزيمي با آنزيمBamHI  وHindIII  ازpTZTYLCV-

C4  بازيابي و به ناقل بيانpET28 ( وارد شد. پالسميد نوترکيب حاصل pETTYLCV-C4) هاي باکتري به سلول E. coli  سويه
DE3 مدت يک شب بر روي محيط  منتقل گرديد و بهLB  جامد حاوي μg/ml100  آمپيسيلين وμg/ml25  .کانامايسين کشت داده شد

هاي رشد يمنظور اطمينان از ورود قطعه مورد نظر به ناقل بيان، واکنش هضم آنزيمي پس از خالص سازي دي ان اي پالسميد از کلن. به
 ، پالسميد نوترکيب C4منظور بيان ژن و به pETTYLCV-C4يافته صورت پذيرفت. پس از اطمينان از صحت سازه  

pETTYLCV-C4 هاي باکتري مجدداً  با استفاده از روش شوک حرارتي به سلول E. coli سويهDE3 هاي منتقل گرديد. سلول
کشت  C4جهت القاي بيان ژن  IPTGموالر ميلي 1در محيط کشت حاوي  C37̊ ساعت در دماي  3باکتري تراريخت شده به مدت 

کيلو دالتون  10، يک باند قوي پروتئين با وزن مولکولي SDSآميد حاوي آکريلشدند. بررسي بيان پروتئين از طريق الکتروفورز در ژل پلي
در سيستم باکتريايي انجام C4 بدين ترتيب بيان ژن  تطابق داشت. C4را مشخص نمود که با وزن تخمين زده شده براي محصول ژن 

خصوص مطالعات فرنگي مي تواند کمک فراواني به تکميل تحقيقات مولکولي بهويروس پيچيدگي برگ زرد گوجهC4  شد. بيان ژن 
سرم يان شده و توليد آنتيسازي پروتئين بنمايد. بعالوه امکان استخراج و خالص ميزبان و شناسايي عمل اين پروتئين-برهمکنش ويروس

 نوترکيب بر عليه آن وجود دارد.
 

 .نوترکيب، تعيين ترادف ، هضم آنزيمي پالسميد: های کلیدیواژه
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