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بیان پروتئین پوششی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند در باکتری
Escherichia coli
آمنهعنابستانی،9سیدعلیاکبربهجتنیا،2سعیدتابعین،*3کرامتالهایزدپناه

4

 -9دانشآموختهدورهدکتریبیماریشناسیگیاهی،گروهگیاهپزشکی،دانشگاهشیراز،شیراز،ایران
 -2استاد،گروهگیاهپزشکی،دانشگاهشیراز،شیراز،ایران
* -3نویسنده مسوول:استادیار،گروهگیاهپزشکی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهشهیدچمراناهواز،ایران ()S.Tabein@scu.ac.ir
 -4استاد،گروهگیاهپزشکی،دانشگاهشیراز،شیراز،ایران

تاریخدریافت17/91/99:تاریخپذیرش18/14/91:

چکیده
بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران با دو گونه ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند ( Beet curly top

 )Iran virus, BCTIVو ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند ( )Beet curly top virus, BCTVایجاد میشود .به
منظور بیان پروتئین پوششی  ،BCTIVقطعه کامل چارچوب خوانش  V1این ویروس ،با تعبیه محلهای برشی دو
آنزیم  Bam HIو  Hind IIIبه ترتیب در انتهای  5آغازگرهای اختصاصی رو به جلو و معکوس چارچوب خوانش
 ،V1تکثیر شد .قطعه  551جفت بازی محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز ،خالص شده و در ناقل همسانهسازی
 pTZ57R/Tجای داده شد .توالی چارچوب خوانش  V1با واکنش هضم آنزیمی از ناقل همسانهسازی جدا و در
ناقل بیان باکتریایی  pQE30همراه با یک دنباله هیستدینی در انتهای آمینی ،جای داده شد .پالسمیدهای
نوترکیب حاوی توالی  ،6×His-V1با استفاده از روش شوک الکتریکی به سلولهای سویه  M15باکتری
 Escherichia coliانتقال داده شدند .القای بیان توالی چارچوب خوانش  V1با استفاده از افزودن ایزوپروپیلتیو-
دی-گاالکتوزید به محیط کشت  LBمایع حاوی سلولهای تراریخت باکتری صورت پذیرفت .الکتروفورز
عمودی در ژل پلیآکریلآمید حاوی  ،SDSنشاندهنده وجود یک باند پروتئینی قوی به اندازه تقریبی 03
کیلودالتون بود که با وزن مولکولی مورد انتظار برای پروتئین پوششی  BCTIVهمخوانی داشت .آزمون
لکهگذاری پروتئین با استفاده از آنتیبادی آنتی-هیستدین ،صحت پروتئین بیان شده را به اثبات رساند .با توجه به
میزان باالی خسارت حاصل از این ویروسها در کشت چغندرقند ،استفاده از پروتئین پوششی بیان شده BCTIV

در تولید آنتیبادی اختصاصی میتواند روشی سریع ،ارزان و ساده را برای شناسایی ویروسهای پیچیدگی بوته
چغندرقند در آزمونهای سرولوژیکی از جمله الیزا فراهم آورد.

کلیدواژهها :ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند ،ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند ،پروتئین پوششی ،بیان پروتئین

مقدمه

حاضر بزرگترین تیره ویروسهای گیاهی است .این

تیره  Geminiviridaeبا نه جنس پذیرفته شده

ویروسها با داشتن پیکرههای جورترای دوقلو،

(،Curtovirus ،Begomovirus ،Becurtovirus

همانندسازی ژنوم خود را که از نوع دیانای تکالی

،Mastrevirus

حلقویاست،بهشیوهدایرهغلتان 9وهمانندسازیوابسته

،Capulavirus

،Eragrovirus

 )Grablovirus ،Topocuvirus ،Turncurtovirusو
تعداد زیادی گونه  ( ،)Zerbini et al., 2017در حال

)1- Rolling circle replication (RCR
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به نوترکیبی 9درهستهسلولهایآلودهبهانجاممیرسانند

ترانوشتبههمچسبان 8ازدوژن C1و C2بررویرشته

( .)Hanley-Bowdoin et al., 1990این شیوه

مکمل بیان میشود (.)Bolok-Yazdi et al., 2008

همانندسازی ،نرخباالییازنوترکیبیوبازآراییژنومرا

تمامی این شواهد منجر به پیشنهاد جنس جدید

برای این گروه از ویروسها به ارمغان آورده است

 Becurtovirusبرایگونه BCTIVگردید ( Varsani

( .)Lima et al., 2012عالوهبراین ،همانندسازی در

علیرغم وجود تفاوتهای ژنومی ،دو
  .)et al., 2014

هسته ،ژنوم جمینیویروسها را در برابر مسیرهای

گونه  BCTIVو  BCTVاز نظر ویژگیهای

تا زمان ورود

زیستشناختی و عالئم ایجادشده بر روی میزبانهای


ترانوشتهای ژنوم آنها به درون سیتوپالسم محافظت


مختلف ،شبیهبههمهستند (.)Jahanbin et al., 2016

میکند.ژنومجمینیویروسهابااندازهایدرحدود2/8تا


هردوویروسدرطبیعتبهوسیلهزنجرک Circulifer

3/7کیلوباز،تمامیپروتئینهایموردنیازچرخهویروسی

 haematocepsانتقال مییابند ( Soleimani et al.,

رابررویرشتههایویروسی 3ومکمل 4خودکدگذاری

.)2012عالوهبراین،قابلیتانتقالهردوگونهBCTIVو

میکند .توالی نونانوکلئوتیدی 1محافظتشده شروع

 BCTVتوسطبذردر یکرقممحلیگیاهاطلسینیزبه

همانندسازیدرتماماعضایاینتیرهدرناحیهبینژنی 6و

اثبات رسیده است که خود میتواند یکی از دالیل

دریکساختارساقه-حلقهقراردارد( Brown et al.,

گستردگی پراکنشایندوویروسباشد ( Anabestani

.)2012

 .)et al., 2017هر دو ویروس در گیاهان میزبان باعث

خاموشی ژن پس از ترانویسی

2

بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران توسط

ایجادعالئمیازقبیلکوتولگی،پیچیدگیبرگ،زردی،
1

گونههایی از دو جنس  )BCTIV( Becurtovirusو


بافتمردگیدرآوندهاوایجادحالتتوتهای درسطح

 )BCTV( Curtovirusمتعلق به تیره Geminiviridae

پشتی  برگهامیشوند ( ;Anabestani et al., 2016

ایجاد میشود ( .)Anabestani et al., 2016مطالعات

 .)Bennett, 1971

مولکولی ،درصد پایین تشابه توالی ژنوم  BCTIVبا

با توجه به گسترش باالی بیماری در استانهای

BCTVرانشاندادوویژگیهایمولکولیمتفاوتژنوم

مختلف کشور و نیاز به تعیین سطح خسارت آلودگی،

BCTIVدرمقایسهباسایرگونههایجنسCurtovirus

استفادهازروشهایمولکولیازجملهواکنشزنجیرهای

رانیزبهاثباترساند(.)Heydarnejad et al., 2007در

پلیمراز91جهتشناساییاینویروسهامیتواندزمانبرو

ژنوم  BCTIVتوالی نونانوکلئوتید موجود در ساختار

ویروسهای

پرهزینهباشد.ازسویدیگر ،بهواسطهحضور 

ساقه-حلقه عبارتست از  ،TAAGATT/Cکه از

تیره  Geminiviridaeدر بافت آبکشی ،فرآیند

توالیهایموجوددرژنوماکثر اعضایاینتیرهمتفاوت


خالصسازی آنها و تهیه آنتیبادی چندهمسانهای از این


است .عالوهبراین ،برخالف ژنوم  ،BCTVدر ژنوم این

طریقنیزدشوارخواهدبود.بادرنظرگرفتنایننکتهکه

ویروس بیان پروتئین همراه با همانندسازی 7مانند

پروتئین پوششی این ویروسها از حفاظتشدگی باالیی

ویروسهای  جنس ،Mastrevirusاز طریق ایجاد یک


برخوردار است ( ،)Brown et al., 2012بیان پروتئین
پوششی  BCTIVدر سیستم باکتریایی ،خالصسازی و

)1- Recombination-dependent replication (RDR
)2- Post-transcriptional gene silencing (PTGS
3- Virion-sense strand
4- Complementary-sense strand
5- Nonanucleotide
)6- Intergenic region (IR
)7- Replication-associated protein (Rep

استفاده از آن به منظور تولید آنتیبادی چندهمسانهای و

8- Spliced transcript
9- Enation
)10- Polymerase chain reaction (PCR
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استفاده از آن در آزمونهای سرولوژیکی مانند الیزا

بود .سیکل دمایی مورد استفاده عبارت بود از نگهداری

میتواند جایگزینی مناسب در ردیابی ویروس باشد .در


مخلوطبهدستآمدهبهمدت2دقیقهدردمای11درجه

اینمطالعه،همسانهسازیوبیانپروتئینپوششیBCTIV


سانتیگرادوسپس 31چرخهشامل 14درجهسانتیگراد،

درسیستمباکتریاییE. coliموردارزیابیقرارگرفت .

 61درجهسانتیگرادو 72درجهسانتیگرادهرکدامبه
مدت 31ثانیهوبهدنبالآنبهمنظورتکمیلقطعاتدر


مواد و روشها
جدایه ویروس
بوتههای چغندرقند دارای عالئم تیپیک بیماری

حال تکثیر 91 ،دقیقه نگهداری در دمای  72درجه
سانتیگراد انجام شد .محصول واکنش پیسیآر در ژل

آگاروز 9درصدبارگذاریشدهوبارنگآمیزیتوسط

پیچیدگیبوتهازجملهکوتولگی،راستایستادن برگها

اتیدیومبرومایدموردارزیابیقرارگرفت .

ولولهایشدنبرگهابهسمتداخل وحالتتوتهایدر

همسانهسازی ژن پروتئین پوششی  BCTIV

سطح پشت برگها از مزارع کشت چغندرقند استان

محصول پیسیآر با استفاده از کیت خالصسازی

خراسان رضوی در فصل زراعی  9319-12جمعآوری

پیسیآر()Qiagen, Germanyوبراساسدستورالعمل

شد .توالی ویروس به دست آمده از یک بوته آلوده به

شرکت سازنده خالص شده و در ناقل همسانهسازی

عنوانجدایهمورداستفادهدرتحقیقحاضرموردارزیابی

 )Fermentas, Lithuania( pTZ57R/Tوارد شد.

قرارگرفت .

پالسمیدهای نوترکیب  ،pTZ57R/T-BCTIV V1با

استخراج دیانا و واکنش زنجیرهای پلیمراز 

استفاده از کیت تراریختسازی ( Fermentas,

دیانایکلازبافتبرگنمونههایجمعآوریشده

 )Lithuaniaو بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده به

با استفاده از نمک  9CTABو بر اساس روش

سلولهای سویه  DH5αباکتری   E. coliانتقال داده

توصیفشدهتوسطبهجتنیاوهمکاران( Anabestani


شدند .سلولهای تراریخت به مدت یک شب در محیط

 )et al., 2016استخراجشد .دیانای استخراجشده به

کشت  LBمایع حاوی  911 µg/mlآنتیبیوتیک

عنوان الگو در پی سیآر مورد استفاده قرار گرفت  .با

آمپیسیلین در دمای  37درجه سانتیگراد کشت شدند.


استفاده از نرمافزار Untergasser et al., ( Primer3

پالسمید سلولهای رشدیافته با استفاده از کیت

 )2012جفت آغازگرهای اختصاصی /BCTIV489V

خالصسازی پالسمید ( )Qiagen, Germanyاستخراج


(BCTIV1238Cجدول)9بهمنظورتکثیرتوالیکاملژن

و جهت تعیین توالی قطعه همسانه شده به شرکت تک

پروتئین پوششی  BCTIVطراحی شدند به نحوی که

دراگون  هنگکنگ ()TechDraon, Hong Kong

محلهایبرشیدوآنزیمBam HIوHind IIIدرانتهای1′


ارسال شد .صحت جهتگیری قطعه همسانه شده نیز با

آنهاتعبیهگردید .

استفادهازواکنشهضمآنزیمیتوسطHind /Bam HI

واکنش زنجیرهای پلیمراز در حجم  21میکرولیتری

 IIIوسپسالکتروفورزدرژلآگاروزیکدرصدمورد

انجام شد .هر واکنش پیسیآر حاوی  91-91نانوگرم

تأییدقرارگرفت .

دیانایاستخراجشدهازبافتبرگهایجمعآوریشده،

بیان ژن پروتئین پوششی  BCTIV

 1/4میلیموالرازهر کدام از آغازگرها 1/2 ،میلیموالر

الکتروفورزمحصولواکنشهضمآنزیمیپالسمیدهای

 9/1 ،dNTPsمیلیموالر  MgCl2و  9/1واحد آنزیم

نوترکیب  pTZ57R/ BCTIV V1توسطدوآنزیمبرشی

)Vivantis, Iran(  Taq DNA polymerase Max

 Hind III/Bam HIدرژلآگاروزیکدرصدانجامشد.

1- Cetyl trimethyl ammonium bromide
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76

جدو ل  -1مشخصات جفت آغازگرهای طراحی شده در این مطالعه
Amplified
fragement
751

Table 1. Properties of designed primers in this study
Primer
Size
Nucleotide
)'Sequence (5' to 3
)(nt
positiona
 BCTIRV489V
30
498-518
GGATCCGCGGTTCAAAGTCAGAAGAGAA
 AG
 BCTIRV1238C
33
 1206-1238
AAGCTT
 TCAATAGAAATAAGCCCTACAATTACC
a

Nucleotide position of beet curly top Iran virus as in the GenBank databse under accession number of JQ707939
Virion-sense-strand primer
C
Complementary-sense strand primer
V

خالصسازی قطعه برش خورده با استفاده از کیت

شدند.رسوبسلولهادربافربارگذاریژلآکریلآمید

خالصسازی از ژل ( )Qiagen, Germanyو طبق


( 61میلیموالر 2،Tris–HClدرصد 2/1،SDSدرصد

دستورالعمل شرکت سازندهبه انجام رسید .همسانهسازی

-2مرکاپتواتانولباپیاچ)6/8حلشده،بهمدت 2دقیقه

قطعهبرشخوردهدرناقلبیان pQE30کهباآنزیمهای

درآبجوشقرارگرفتوسپسالکتروفورزنمونههادر
2

مشابه برش داده شده بود ،انجام شد و در نهایت انتقال

ژل پلیآکریلآمید 92درصد حاوی  SDSانجام شد

پالسمیدنوترکیب   pQE30-BCTIV V1بهسلولهای

( .)Behjatnia et al., 1998رنگآمیزی محصول
3

سویه  M15باکتری   E. coliبا استفاده از روش

الکتروفورز با استفاده از کوماسی بلو  R-250صورت

الکتروپوریشن )Multiporator, Eppendorf( 9انجام

گرفت و وزن مولکولی پروتئینها نیز از طریق مقایسه با

گرفت .

نشانگرهای مولکولی وزنی ( Spectra Multicolor

سلولهایتراریختبهمدتیکشببررویمحیط
کشت جامد  LBحاوی  911 µg/mlآنتیبیوتیک
آمپیسیلین و  21 µg/mlآنتیبیوتیک کانامایسین در

دمای  37درجه سانتیگراد نگهداری شدند .همسانههای
باکتریایی رشد کرده بر روی محیط کشت جامد ،به
محیط کشت  LBمایع حاوی آنتیبیوتیکهای مشابه
انتقال داده شده و در دمای  37درجه سانتیگراد
نگهداشته شدند .زمانی که چگالی نوری توده سلولهای

باکتریاییرشدکردهدرطولموج 611نانومتر()OD600
بین  1/7-1/1اندازهگیریشد،القایبیانژنهمسانهشده
با استفاده از افزودن  9میلیموالر  IPTGو نگهداری در
دمای  37درجه سانتیگراد به مدت  3 ،2 ،9و  4ساعت
انجام پذیرفت .سلولها در محیط کشت القانشده نیز در

Broad Range Protein Ladder, Fermentas,
)Lithuaniaتخمینزدهشد .

آزمون لکهگذاری پروتئین 4
باندهای پروتئین تفکیک شده در الکتروفورز
عمودی،دریک سیستمنیمهخشکوبااستفادهازجریان
الکتریکی ( )Trans-Blot SD, Bio-Radو منطبق با
روش هیرانو ( )Hirano and Watanabe, 1990به
غشای نایلونی ( )Roche, Germanyانتقال داده شدند.
غشابهمدتیکساعتدردمایاتاقودربافرحائل

1

( 1/12موالر  1/91 ،Tris-HClموالر 1/1 ،NaCl
میلیلیتر/لیتر  1/1 ،Tween 20درصد آلبومین سرم

گاوی 6و 2/1درصدشیرچرخشده 7درپیاچ )7/1قرار
گرفت .پس از دوبار شستشو با بافر  1/12( TBSموالر

شرایطمشابهینگهداریشدند .
سلولهای رشد کرده با استفاده از سانتریفیوژ با
سرعت93111دوردردقیقهبهمدت2دقیقهرسوبداده
1- Electroporation

2- SDS PAGE
3-Coomassie brilliant blue
4- Western blot analysis
5- Blocking buffer
6- Bovine serum albumin
7- Skimmed milk
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 1/91 ،Tris-HClموالر  1/1 ،NaClمیلیلیتر/لیتر

آمینواسیدیترجمهشد.همردیفسازیتوالی پروتئینیبه

 Tween 20در پیاچ  )7/1از آنتیبادی آنتیهیستدین9

دست آمده با سایر توالیهای موجود در بانک ژن

( )Qiagen, Germanyبه منظور شناسایی باند پروتئین

نشاندهندهتشابهصددرصدیباسایرتوالیهایبهدست


بیانشده استفاده شد .ردیابی این آنتیبادی با استفاده از

آمدهدراینتحقیقشاملرسشمارهایAJE27190.1

ایمونوگلوبولین ضد موش )Sigma-Aldrich( 2و به

و  )Anabestani et al., 2016( AJE27188.1و نیز

دنبال آن رنگآمیزی غشا با رنگهای BCIP/NBT3

تشابه  18درصدی با جدایه سبزوار (با رسشمار

()Roche, Germanyانجامپذیرفت .

 )JX966233.1بود .تمامی این نتایج تأییدکننده
حفاظتشدگیباالیتوالی کدکنندهپروتئینپوششیدر


نتایج و بحث

بینجدایههایمختلف BCTIVوسایرجمینیویروسها

تکثیر و تعیین توالی ژن کامل پروتئین پوششی

است()Zhang et al., 2018واینچارچوبخوانشرا

جدایه خراسان رضوی BCTIV

به گزینه مناسبی برای تولید آنتیبادی جهت شناسایی

دیانای استخراج شده از بافت برگ بوتههای

جدایههایمختلفویروسدرآزمونهایسرولوژیکیاز

چغندرقند دارای عالئم بیماری پیچیدگی بوته (شکل 9

جملهالیزاتبدیلمیکند .

الف)،بهعنوانرشتهالگودرپیسیآرمورداستفادهقرار

بیان چارچوب خوانش پروتئین پوششی BCTIV

گرفت .استفاده از جفت آغازگر اختصاصی  BCTIV

پس از تعیین توالی و  اطمینان از صحت توالی

  489v/1238cمنجر به تکثیر قطعه  719جفت بازی در

همسانهسازی شده در ناقل  ،pTZ57R/Tالکتروفورز

برگیرنده توالی چارچوب خوانش کامل  V1از ژنوم

محصولبهدستآمدهازواکنشهضمآنزیمیتوسطدو

ویروسگردید(شکل9ب).اینچارچوبخوانشکهاز

آنزیم  Hind III/Bam HIآزاد شدن یک قطعه 719

حفاظتشدگیباالییدربینجدایههایمختلفویروس

جفتبازیمطابقبااندازهتوالیچارچوبخوانشمورد

برخوردار است ،پروتئین پوششیویروس را بیان میکند

نظررانشانداد(شکل 2الف).قطعهآزادشده،پساز

( .)Brown et al., 2012

خالصسازیازژلبهناقلبیان pQE30کهباآنزیمهای

پسازهمسانهسازیوتعیینتوالیقطعهتکثیریافتهدر

مشابه برش داده شده بود واردشد .تکرار واکنش هضم

پیسیآر ،مقایسه ترادف به دست آمده با سایر

آنزیمی ،صحت ورود قطعه موردنظر را در ناقل بیان به

ترادفهایمشابهموجوددربانکژنبااستفادهازبرنامه


اثباترساند .

  ،BLASTنشاندهنده حداکثر تشابه  19درصدی بین

درهمسانهسازیتوالیچارچوبخوانش BCTIV

ترادف نوکلئوتیدی به دست آمده و توالی ژن پروتئین

 V1درناقلبیان،pQE30توالیموردنظردرادامهیک

پوششیجدایههایکرمان(بارسشمار)NC_010417و

دنبالهمتشکلاز6آمینواسیدهیستدینکهتوسطخودناقل

شیراز(بارسشمارBCTIV )JQ707939دربانکژن

بیانمیشوند،قرارمیگیرد (شکل 2ب).بنابراینانتظار

بود.توالینوکلئوتیدیبهدستآمدهبااستفادهازنرمافزار

میرود پس ازبیان قطعه موردنظر یک دنبالههیستدینی

توالی

در انتهای آمینی پروتئین بیان شده وجود داشته باشد.

blastx

()blast.ncbi.nlm.nih.gov

به

1- Anti-Histidine antibody
2- Anti-mouse immunoglobulin
3- 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate/nitro
blue tetrazolium

وجود این دنباله هیستدینی امکان خالصسازی پروتئین
بیان شده در سیستم باکتریایی را بر اساس استفاده از
رزینهای دارای بار الکتریکی مثبت فراهم میآورد .از
طرفی قطعه همسانهشده در این ناقل بیان ،تحت کنترل
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 عالئم تیپیک بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند شامل لولهای شدن و راست ایستادن برگها و ایجاد حالت. الف-1 شکل
 نقوش الکتروفورزی حاصل. ب.توتهای شدید در سطح پشتی برگها در مزارع کشت این محصول در استان خراسان رضوی
 ناقل همسانهسازی: کنترل مثبت. در واکنش زنجیرهای پلیمرازBCTIV V1  جفت بازی چارچوب خوانش551 از تکثیر قطعه
Gen :M . دیانا استخراج شده از بوتههای چغندرقند سالم فاقد عالئم: کنترل منفی.BCTIV حاوی توالی ژنوم کامل

.Ruler TM DNA Ladder Mix (Fermentas, 10000 bp)
Figure 1. A. Sugarbeet palnts showing typical symptoms of beet curly top disease including leaf rolling and
sever enation on viens in the fields of Khurasan-Razavi province, North-East Iran. B. Electrophoresis pattern
of amplified 751 bp fragment of BCTIV V1sequence on 1% agarose gel. Extracted cloning vector containing
whole genome of BCTIV and extracted DNA of symptomless sugarbeet plant were used as positive and negative
control in PCR, repectively. M: Gen Ruler TM DNA Ladder Mix (Fermentas, 10000 bp).



 در ژل آگارزHind III/Bam HI  با دو آنزیمpTZ57R/T-BCTIV V1  الکتروفورز محصول واکنش هضم آنزیمی. الف-2 شکل
Gen :M . از ناقل مورد استفاده استV1  جفت بازی توالی چارچوب خوانش551 یک درصد که نشاندهنده آزادشدن قطعه

 در ناقلV1  نمای شماتیک همسانهسازی توالی چارچوب خوانش. ب.Ruler TM DNA Ladder Mix (Fermentas, 10000 bp)
، آمینواسید هیستدین6  دنباله متشکل از:6×His .)L( lac ) و عوامل تنظیمکننده بیانPT5( T5  تحت کنترل پیشبرpQE30 بیان
. محل شروع همانندسازی:Col E1 . توالی ژن مقاومت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین:Ampicillin ، کدون خاتمه:S.C.
Figure 2. A. Analysis of digestion reaction of pTZ57R/T-BCTIV V1 by Bam HI/Hind III enzymes on 1%
agarose gel revealed releasment of expected BCTIV V1 751 bp fragments. M: Gen Ruler TM DNA Ladder Mix
(Fermentas, 10000 bp). B. Schematic representation of cloned BCTIV V1 sequence into pQE30 expression
vector under control of PT5 promotor. lac: lac operator signals, 6×His: 6 histidin residue, S.C.: termination
codon, Ampicilin: sequence of antibiotic resistance gene, Col E1: origin of replication.
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پیشبرT5باکتریوفاژ9وعواملکنترلکنندهبیان2lacقرار

به وزن تقریبی  9کیلودالتون توسط ناقل بیان باشد .این

دارد .در این حالت عوامل  lacبا استقرار در مسیر

حالت در مورد بیان پروتئین  AC2ویروس موزاییک

ریبوزومهاازایجادکاراییباالیبیانتوسطپیشبرتعبیه

طالییگوجهفرنگی()Thommes and Buck, 1994و

شده جلوگیری به عمل میآورند .بنابراین ،اضافه نمودن

پروتئین C1ویروسپیچیدگیبرگگوجهفرنگی-استرالیا

یک ترکیب رقابتکننده که منجر به جدا شدن عوامل

()Behjatnia et al., 1998نیزگزارششدهاست .

 lacازمحلپیشبر والقایبیانژنموردنظرشود ،الزم

مدتزماننگهداریکشتباکتریاییورشدباکتری

و ضروری است .اضافه نمودن  IPTGبه محیط کشت

حاویسازهپروتئیننوترکیببعدازالقایبیان،یکیاز

سلولهای تراریخت میتواند به عنوان یک ترکیب

عوامل اصلی تعیینکننده میزان بیان پروتئین مورد نظر

القاکنندهبیان ،باعثجداشدنعوامل lacشدهوموجب


است ( .)Behjatnia et al., 1998بر همین اساس،

شروعبیانشود .اینگروهازسیستمهایبیانباکتریایی،

دورههایزمانیمختلفیاز 9الی 4ساعتبراینگهداری

بهعنوانسیستمهایبیانالقاشوندهتوسط  IPTGشناخته

کشتهای باکتریایی و رشد سلول های باکتری بعد از

میشوند( .)Cheong et al., 2013

القای بیان پروتئین توسط  IPTGدر نظر گرفته شد.

پس از تراریختسازی سلولهای باکتریایی و القای

مقایسهسطحبیاندرهرکدامازاینتیمارهابااستفادهاز

بیانژنتوسط IPTGدرسلولهایسویه M15باکتری

الکتروفورز در ژل پلیآکریلآمید حاوی ،SDS

،E. coliالکتروفورزنمونههایالقاشدهدرژلپلیآکریل

نشاندهنده بیشترین میزان بیان پروتئین نوترکیب His-


آمید حاوی  SDSمنجر به ظهور یک باند پروتئین با

 BCTIV CPدرمدتزمان 4ساعتبعدازالقاتوسط

شدتباالدرمحدوده31کیلودالتونشد،کهنشاندهنده

 IPTGبود (شکل  3ب ،چاهک  .)4در تیمارهای  9و 2

میزان قابل توجهی از بیان پروتئین نوترکیب His-

ساعتبعدازالقایبیان(شکل3ب،چاهکهای9و،)2

  BCTIV CPبود (شکل  3الف ،چاهکهای  2و .)3

تفاوت قابل تشخیصی در سطح بیان پروتئین نوترکیب

این در حالی است که در سلولهای باکتریایی القانشده

وجود نداشت .میزان بیان این پروتئین در مدت زمان 3

توسط ( IPTGشکل  3الف ،چاهک  )4و نیز در

ساعت بعد از القای بیان (شکل  3ب ،چاهک  ،)3از

سلولهای غیرتراریخت سویه  M15باکتری E. coli


تیمارهای  9و  2ساعت بیشتر و از مدت زمان  4ساعت

(شکل  3الف ،چاهک  ،)9باند پروتئین مشابه با شدت

نگهداریتحتتأثیرالقایIPTGکمتربود .

بسیارکمترقابلمشاهدهبود.براساساطالعاتبانکژن

یکی دیگر از عوامل اثرگذار در تعیین سطح بیان

وزن تقریبی پروتئین پوششی  28481 ،BCTIVدالتون

پروتئینهاینوترکیبدرسیستم باکتریایی،سمیتپروتئین

تخمین زده شد .الکتروفورز محصول بیان ژن در ژل

بیان شده برای سلولهای باکتری است .سمیت برخی از

پلیآکریلآمیدحاوی SDSنیزبااستفادهازنشانگرهای


هایآمینواسیدیبرایخودسلولبیانکنندهمیتواند

توالی

مولکولیوزنی،وزنتقریبیحدود31کیلودالتونرابرای

عاملیمحدودکنندهدرتولیدپروتئینهاینوترکیبدراین


باند پروتئین نوترکیب بیان شده نشان داد که با وزن

سیستمباشدبهنحویکهسطحبیانپروتئینراکاهشداده

بینیشده برای این پروتئین همخوانی داشت .تفاوت
پیش 


ویابهطورکلیازبیانپروتئینبهواسطهمرگسلولهای

موجود در وزن مولکولی پروتئینهای بیان شده در این

باکتریایی جلوگیری به عمل میآورد ( Saida et al.,

سیستممیتواندناشیازاضافهشدنیکدنبالههیستدینی

 .)2006در مطالعه حاضر ،میزان بیان قابل توجه پروتئین
مورد نظر ،نشاندهنده عدم سمیت پروتئین بیانشده برای

1- Bacteriophage T5 promoter
2- lac operator

سلولهایباکتریاییمیزبانبود .
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شکل  -0الف .نقوش الکتروفورز محصول بیان پروتئین  BCTIV CPتوسط سلولهای سویه  M15باکتری  E. coliدر ژل
پلیآکریلآمید حاوی  .SDSدر نمونههای القاشده توسط  ،IPTGباند پروتئین قابل تشخیصی در محدوده  03کیلودالتون
مشاهده شد (چاهکهای  2و  .)0این در حالی است که در نمونههای تراریخت شده توسط پالسمید نوترکیب
 pQE30/BCTIV V1ولی القانشده (چاهک  )4و نیز در سلولهای باکتریایی تراریخت نشده (چاهک  ،)1باندی با شدت مشابه
رؤیت نشد .ب .نقوش الکتروفورزی بیان پروتئین پوششی نوترکیب  BCTIVدر دورههای زمانی مختلف القا توسط .IPTG
چهار ساعت القا توسط ( IPTGچاهک  )4سبب تشکیل بیشترین میزان پروتئین نوترکیب در سلولهای تراریخت باکتری
گردید .ج .ردیابی پروتئین نوترکیب  His-BCTIV CPدر عصاره حاصل از سلولهای باکتری تراریخت توسط آنتیبادی
آنتیهیستدین .عالوه بر نمونه القاشده (چاهک  ،)2سطح پایینی از بیان پروتئین نوترکیب در سلولهای القانشده نیز مشاهده
شد (چاهک  )1که نشان از اثرگذاری  IPTGدر افزایش سطح بیان پروتئین در سیستم باکتریایی القاشونده توسط  IPTGدارد.
.Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder (Fermentas) :M
Figure 3. A. SDS-polyacrylamide electrophoresis analysis of expressed BCTIV coat protein in M15 strain of E.
coli. Intensity of expressed protein band in IPTG induced samples (lanes 2 and 3) was obviously higher than
non- IPTG induced (lane 4) bacterial cell cultures. B. Time course induction of transformed bacterial cell
cultures by IPTG. C. Detection of recombinant His-BCTIV CP in transformed bacterial cell extracts by antiHis antibody. M: Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder (Fermentas).

لکهگذاری پروتئین

سلولهای باکتریایی است که آزادسازی پیشبر مورد


بهمنظورتأییدماهیتپروتئیننوترکیببیانشده،از

استفاده بسیار کمتر از زمانی است که آزادسازی پیشبر

آزمون لکهگذاری پروتئین با استفاده از آنتیبادی

توسط یک ترکیب القاکننده نظیر  IPTGانجام شود

آنتیهیس(شکل 3ج)استفادهشد.نتایجبهدستآمده


( .)Behjatnia et al., 1998در چاهکهای مربوط به

شناسایی تک باند پروتئینی مطابق با پروتئین 31

نمونههای باکتریایی تراریختنشده با پالسمید نوترکیب،

کیلودالتونی را در نمونههای القاشده توسط  IPTGبه

استفاده از آنتیبادی آنتیهیس در آزمون لکهگذاری

نمایش گذاشت (شکل  3ج ،چاهک  .)2همچنین ،در

پروتئین منجر به ردیابی باند پروتئینی مشخصی نشد که

نمونه القانشدهنیزشناساییباندضعیفیدرموقعیتمشابه

نشاندهنده صحت پروتئین بیان شده در سلولهای

انجام پذیرفت (شکل  3ج ،چاهک  .)9این موضوع

باکتریاییتراریختبود .

نشاندهنده کارآیی پایین بیان پروتئین خارجی در
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هردوگونهویروسیBCTIVوBCTVازپراکنش

بیانشدهبااستفادهازالکتروفورزدرژلپلیآکریلآمید

گستردهای در مناطق مختلف کشور برخوردار هستند

حاوی SDSوآزمونلکهگذاریپروتئینبهانجامرسید.

( Anabestani et al., 2016; Gharouni-Kardani

درمطالعاتبعدیامکانتهیهآنتیبادیاختصاصیتوسط

.)et al., 2013استقرارجمینیویروسهادربافتآبکشی

این پروتئین وجود خواهد داشت .به واسطه ماهیت

و نیز غلظت پایین آنها در بافت گیاهی ،باعث دشواری

چندکاره بودن پروتئین پوششی  ،BCTIVعالوه بر

خالصسازی پیکرههای این گروه از ویروسها به منظور

شیوههای ردیابی میتوان از پروتئین بیان شده در سایر


تهیهآنتیسرماختصاصیشدهاست.برهمیناساس،بیان

آزمونهای زیستشناختی مانند انتقال با ناقل حشرهای و

پروتئینهای جمینیویروسها در سیستم باکتریایی،

در روشهای مولکولی مانند محل اتصال این پروتئین با

خالصسازی و استفاده از آنها به منظور تولید آنتیبادی

ژنومویروسوغیرهنیزبهرهبرد .

اختصاصی میتواند روش جایگزین مناسبی برای تسریع
روندردیابیاینگروهازویروسهادرمزارعکشاورزی


سپاسگزاری

کشور،تعیینمیزانخسارتوگسترششیوههایمدیریت

نویسندگان ،سپاسگزاری خود را از حمایت مرکز

آنهاباشد .دراین مطالعه ،ژن پروتئین پوششیBCTIV

تحقیقات ویروسشناسی گیاهی دانشگاه شیراز در انجام

درسیستمباکتریاییE. coliبیانشد.تأییدصحتپروتئین

اینطرحاعالممینمایند .
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Abstract
Background and Objectives
Beet curly top Iran virus (BCTIV) and Beet curly top virus (BCTV) are the causal agents
of beet curly top disease in Iran. It has been reported that both viruses are distributed in
different geographical regions and host plants in Iran. Development of a simple, fast and
low cost serological method such as ELISA for detection of these viruses, is a necessary
demand. To do serological tests such as ELISA, an antibody is needed. Production of
polyclonal antibodies against geminiviruses is a hard candidate because of low
concentration and localization of their particles in the phloem tissue of their hosts.
Therefore, expression and production of geminiviral recombinant proteins in bacterial
system is an alternative method to obtain polyclonal antibodies.
Material and Methods
Specific forward and reverse primers containing Bam HI/Hind III digestion sites at the 5′
end of each primer, respectively, were designed to amplify the full-length fragment of
BCTIV V1 open reading frame encoding the viral coat protein (CP). The amplified 751
bp fragment was cloned into the pTZ57R/T cloning vector. V1 gene was released from
pTZ57R/T by enzymatic digestion and cloned into the expression vector pQE30. The
recombinant pQE30-BCTIV V1 was transformed into Escherichia coli strain M15. The
expression of protein was induced by adding 1 mM of isopropylthio-d-galactoside
(IPTG) to the transformed bacterial cells and grown at 37 ºC in liquid LB medium.
Expression of recombinant protein was analyzed by SDS-PAGE electrophoresis and
Western blot hybridization.
Results
Analysis of the expressed proteins by SDS-PAGE electrophoresis, revealed a protein
band with a position corresponding to molecular weight of approximately 30 kDa that
was consistent with the predicted molecular weight of BCTIV CP. Time course of
induction by IPTG influenced on level of the new recombinant protein expression, thus
four hours induction had the highest level of expression. Western blot analysis confirmed
the identity of expressed protein via using anti-His antibody to detect expressed
recombinant His-BCTIV CP.
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Discussion
One of the most popular bacterial protein expression system is IPTG inducible system
wherein IPTG regulate level of new recombinant protein expression. Our results by SDSPAGE electrophoresis and Western blot analysis revealed a high level of expression of
the fusion protein in IPTG-induced bacterial cells. However, a negligible rate of
expression of recombinant protein was also observed in non-induced bacterial cells. This
suggests low appearance and activity of responsible promotor even without inducing
protein expression with IPTG. Expression of conserved plant viral proteins in bacterial
systems following purification of the resulted recombinant proteins would facilitate
production of specific polyclonal antibodies.
Keywords: Beet curly top virus, Beet curly top Iran virus, Coat protein, Protein
expression

