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چکيده
هدف :هدف از اين پژوهش استخراج و همسانهسازی ژن تروپينون ردوكتاز  (tr-II) 2در جهت آنتیسنس در ناقل دوتايی  pBI121جهت
تهيه گياهان تراريخت با توانايی كاهش آنزيم  TR-IIو توليد بيشتر آلكالوئيدهای هيوسيامين و اسكوپوالمين در پروژههای آينده بود.
مواد و روشها RNA :كل از ريشه های كشت شده گياه بنگدانه بومی ايران استخراج و ژن هدف پس از ساخت  cDNAو همسانهساازی
در جهت آنتیسنس در ناقل دوتايی  ،pBI121به اگروباكتريوم توميفسينس سويه  GV3101منتقل شد .درستی همساانهساازی باه ساه
روش هضم آنزيمی PCR ،و توالیيابی نوكلئوتيدی مطالعه گرديد .سپس خصوصيات بيوانفورماتيكی ژن مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :واكنش  ،PCRهضم آنزيمی و توالیيابی نوكلئوتيدی درستی همساانه ساازی ژن هادف را باا ساودمندی بااال تايياد كارد .تاوالی
نوكلئوتيدی نشان داد كه ژن هدف بطول  381 bpبوده و باستثنای يک نوكلئوتيد ،مشابه با نمونه ثبت شده در بانک جهانی  NBCIاسات
و يک پروتئين با  262اسيدآمينه را رمز میكند .وزن مولكولی و نقطه ايزوالكتريک پيش بينی شده پاروتئين باه ترتيار برابار 28413/4
دالتون و  5/46بود .بررسی ساختارهای دو بعدی و سه بعدی نشان داد كه پروتئين كامال مشابه با آنچه كه قبال در پايگاه  PDBثبت شاده
بود ،نبود .همچنين ،نتايج بررسیهای فيلوژنتيكی نشان داد كه اين ژن به گروه  Iتروپينون ردوكتازها تعلق دارد.
نتيجهگيری :با توجه به همسانه سازی موفقيت آميز و مشابهت باالی توالی نوكلئوتيدی و پپتيدی ژن  tr-IIبا نمونههای ثبت شده جهانی،
انتظار میرود مراحل بيان ژن در نيل به هدف اصلی نيز با موفقيت همراه باشد.
كلمات كليدی :آگروباكتری ،آنتیسنس ،بنگدانه ،همسانه سازی ،بيوانفورماتيکTR-II ،
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مقدمه

بنگدانه را سنتز و توالی يابی كردند و اعالم نمودناد كاه ايان ژن

تروپااان آلكالوئياادهای هيوساايامين و اسااكوپوالمين ،تركيبااات

 3229bpطول داشته و از  381bpآن نسخه برداری مایشاود و

هتروسيكليک آمينی هستند كه به عنوان متابوليتهای ثانويه در

پپتياادی بااهطااول  262اساايد آمينااه را رمااز ماایكنااد .تااوالی

تعاادادی از گياهااان تيااره سوالناسااه ،از جملااه جاانسهااای

آمينواسيدی آنزيم  TR-IIنشان داده است كه اين آنزيم متعلاق

Mandragora

Scopolia,

Atropa,

 Hyosyamus,و

به خانواده دهيادروژناز /ردوكتااز رشاته كوتااه (Short –chain

 Duboisiaهسااتند 3و .)2اياان آلكالوئياادها روی سيسااتم

) Dehydrogenases/Reductases, SDRمیباشد .آنازيمهاای

پاراسمپاتيک عمل كرده و در داروساازی باه عناوان رفا كنناده

خانواده  ،SDRبرای واكنشهای آنزيمی خود نياز به فلازات و ياا

اسپاسم ،تسكين دهنده درد و برای اتساا زيااد مردماک چشام

پيوندهای سيستئينی ندارند .همچنين اين آنزيمها د ياک رشاته

بكار بارده مایشاود  5 ،4 ،1 ،2 ،3و .)6ايان تركيباات و سااير

 Try-x-x-x-Lysدارند .عملكرد باقيمانادههاای حفاتات شاده

تروپان آلكالوئيدها بهطور عمده در ريشاههاای گياهاان خاانواده

تيروياازين ،لياازين و همچنااين ساارين) از ساااختار سااه بعاادی

سوالناسه از جمله شابيزک ،تاتوره ،بنگدانه و اسكوپوليا سنتز و از

آنزيمهای  RDSبرای اولين بار در دهه  29پيشنهاد شده اسات.

طريق آوندهای چوبی به ديگر اندامهای گياهی انتقال يافته و در

تيروزين به عنوان يک كاتاليست اسيد و باز عمومی عمل میكند

بافتهای مخزن در سلولهای اپیدرم ذخيره مایشاوند  8 ،3و

كه در آن ليزين و سرين اين عمل را به ترتير از طرياق اثارات

 .) 9در مسير بيوسنتز تروپان آلكالوئيدهای ياد شده ،آنازيمهاای

الكترواستاتيكی و پيوند هيدروژنی با تيروزين تسهيل مایكنناد

بسياری دخيل هستند  32و  ،)33ولی در پايين دست تروپينون

.)3

كه يک تركير حدواسط كليدی اين مسير بيوسانتزی مسساو

هاار چنااد در پااايين دساات آناازيم تروپينااون ردوكتاااز 3در

میشود ،دو تروپينون ردوكتااز  3و  TR-I 2و  )TR-IIدر قارار

مسااير تبااديل تااروپين بااه اسااكوپوالمين آناازيمهااای مهاام

گرفتن آن در دو مسير متفاوت نقش مهمی دارند .تفاوت فااحش

ديگاااااری از جملاااااه هيوسااااايامين  -6βهيدروكسااااايالز

اين دو آنزيم در وابستگی آنها به سوبسترای تروپينون میباشاد.

 )Hyoscyamine 6β- hydroxylase, H6Hوجاود دارناد كاه

هر دو آنزيم متعلق به گروه  Bاكسيدوردوكتازها مایباشاند كاه

توليد اسكوپوالمين را كاتاليز مینمايناد  36و  ،)33ولای آنازيم

نقش آنها در انتقال  pro-sهيدروژن  NAD(P)Hبه سوبسترای

تروپينون ردوكتاز 2رقير اصلی آنازيم تروپيناون ردوكتااز  3در

آنها میباشد  )3و ميل تركيبی متفاوتی نسبت به تروپيناون از

انشعا مساير باه سامت آلكالوئيادهای تروپاانی هيوسايامين و

خود نشان میدهند  TR-IIميال تركيبای بيشاتری نسابت باه

اسكوپوالمين و يا آلكالوئياد يرتروپاانی كاليساتژين مایباشاد.

 TR-Iدارد) .تروپينون ردوكتازهای  3و  2وابسته باه NADPH

تسقيقات نشان داده است كه كاليساتژين نسابت باه آتاروپين و

تشكيل دهنده يک نقطه انشعا در بيوسنتز تروپان آلكالوئيادها

اسكوپوالمين در سوالناسه به ميزان بيشتری وجاود دارد  )38و

هستند :آنزيم  TR-Iتروپينون را از طرياق  ،NADPHگاروه -1

در زمان كوتاهی پس از تيمار پيشماده تروپينون در بافاتهاای

كربونيل تروپينون را به يک گروه  –αهيدروكسايل ،باه تاروپين

مختلف سوالناسه ،پزودوتروپين سريعتر از تروپين تجم میياباد

كاتاليز میكند كاه در پاياان مساير باه آلكالوئيادهاای تروپاانی

 .)39كای و همكاران  )22نشان دادند كه در گياه Anisodus

هيوسيامين و اسكوپوالمين ختم مایشاود ،در حاالی كاه آنازيم

 acutangulusميزان بياان آنازيم  TR-IIباه مراتار بيشاتر از

 TR-IIآن را با اساتفاده از  NADPHاحياا و پزودوتاروپين باه

 TR-Iو بيان هر دو در تيمار با اسيد جاسمونيک و همچناين در

همراه يک گاروه  -βهيدروكسايلی و در نهايات آلكالوئياد يار

ريشههای مويين افزايش میيابد ولی با افازايش  TR-IIبايش از

تروپانی كالستيژن را توليد میكند 32و .)31

 TR-Iمیباشد .بنابراين تصور میشاود كااهش آنازيم تروپيناون

هاشيموتو و همكاران  )34دو آنزيم تروپينون ردوكتاز 3و  2را از

ردوكتاز 2میتواند در افزايش بيان ژن تروپيناون ردوكتااز 3و در

گياه بنگدانه  ) Hyoscyamus nigerجدا سازی ،خالصسازی و

نتيجااه افاازايش مياازان تروپااان آلكالوئياادهای هيوساايامين

شناسايی كردند .آنها نشان دادند كه ايان دو آنازيم مشخصاات

واسكوپوالمين نقاش قابال تاوجهی داشاته باشاد  .)23بادليل

كينتيكی مشابه و بيوشيميايی متفاوتی دارناد .بارای درک بهتار

اهميت ذكر شده ،در اين مطالعه ژن تروپينون ردوكتااز)tr-II 2

ساختار و تكامل روابط اين ردوكتازها ،ناكاجيما و همكاران )35

از يک گونه گياه بنگدانه بومی ايران جداسازی و به منظور كاهش

 cDNAژن عامل آنازيم تروپيناون ردوكتااز 2مرباو باه گيااه

بيان آن در جهت آنتی سنس همسانه سازی شد .همچنين بارای
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آگاهی از ساختار شايميايی و بيوشايميايی ژن و پاروتئين گيااه

 )PCRاز  2/5ميكروليتر بافر  3 ،10x PCRميكروگرم ،cDNA

بومی و مقايسه آن با چناد گيااه هام ناام و مشاابه خصوصايات

 3/35ميكروليتر  52 MgCl2ميلی موالر2/5 ،ميكروليتر dNTP

شيميايی ،ساختار دوم و سوم و همچنين تكامل ژنتيكی آن مورد

 32ميلاای مااوالر 3 ،ميكروليتاار آ ااازگر رفاات 3،)22pmol

بررسی قرار گرفت.

ميكروليتاار آ اااازگر برگشاات  3 ،)22 pmolواحاااد آنااازيم
 Taq DNAپليمراز در حجام كلای واكانش  25ميكروليتاری)

مواد و روشها

استفاده گردياد .برناماه چرخاهای  PCRباا آ ازگرهاای رفات و

مواد گياهي و جداسازی  RNAكل ::باذرهای گيااه بنگداناه

برگشاات در  15دور انجااام گرفاات .درسااتی بيااان ژن تروپينااون

) ،(Hyoscyamus nigerجم آوری شده از اطراف شاهی جاان

ردوكتاز  ) tr-II IIتوسط الكتروفورز ژل آگارز  3/2درصد صورت

پيركوه ،شهرستان سياهكل استان گيالن ،با كد گيااهی 23363

گرفاات .مسصااول  PCRبااا اسااتفاده از كياات اسااتخراج DNA

از سازمان تسقيقات جنگلها و مراتا تهياه و جهات تساري در
جوانهزنی با اسيد جيبرليک  222 ppmبه مدت  48ساعت تيمار
 )22و پس از ضدعفونی بر روی مسيط كشت جاماد  B5بادون
هورمون به مدت  4روز كشت شدند .ريشههای به طول تقريبی 2
سانتی متر از بذر جدا و برای رشد و افزايش بيشاتر باه مادت 4
هفته در مسيط كشت ماي  B5به همراه  3ميكروموالر هورماون
 IBAواكشت و بر روی شيكر با سرعت  322دور در دقيقاه و در
تاريكی نگهداری شدند  21و  RNA .)24كل از بافت ريشاه باه
روش ليتيوم كلرايد  25و  )26با كمی تغييارات اساتخراج شاد.
كيفيت و كميات  RNAاساتخراجی باه ترتيار باا اساتفاده از
الكتروفااورز روی ژل آگااارز  3/2درصااد حاااوی فاارم آلدئيااد و
اساااپكتروفتومتر  labomed-UVD3200انگلساااتان) ماااورد
بررسی قرار گرفت.

شركت سيناژن ،تهران -ايران) خالص سازی شد.
همسانه سازی و توالي یابي  :DNAمسصاول  PCRو فاژمياد
) pBluescript II (SK-باا اساتفاده از آنازيم  Xba Iهضام و
قطعه مورد نظر باا اساتفاده از آنازيم  DNAليگااز  T4و مطاابق
روش توصيه شده توسط شركت سازنده به فاژميد متصل گردياد.
پس از تهيه سلولهای مستعد باكتری  E. coliسويه  DH5αدر
 OD600=0.4بااه روش قليااايی كلريااد كلساايم  ،)33فاژميااد
نوتركير با استفاده از شوک حرارتی  )23به باكتری انتقال داده
شد .سلول های باكتری تراريخت با استفاده از آزمون پاالکهاای
ساافيد و آباای انتخااا

 )23پااس از كشاات باااكتری تراريخاات،

فاژميدهای نوتركيار باه روش قلياايی باا  )28 SDSباا كمای
تغييرات استخراج شادند .از تكنياک هضام آنزيمای و  PCRباا
آ ازگرهای اختصاصی برای بررسی كلونیهای نوتركير اساتفاده

سنتز رشته اول  :cDNAبرای سنتز  cDNAژن عامال آنازيم

شد .جهت انجام هضم آنزيمای 3 ،ميكروگارم از مسلاول DNA

تروپينون ردوكتاز  ،2از آ ازگر عماومی  Oligo (dT)18و آنازيم

پالسميدی به طور جداگانه با استفاده از  1آنزيم مسادود كنناده

 RevertAidTM M-MuiVشااركت

 Hind III ،Xba Iو  Sac Iهضاام  )29و مسصااول واكاانش

فرمنتاز) استفاده و طبق دستورالعمل شركت سازنده انجام گرفت.

بوسيله الكتروفورز در يک ژل آگارز  3/5درصد مورد بررسی قارار

طراحي آغازگرها و واكنش  :RT-PCRباا اساتفاده از تاوالی

گرفت .پس از اينكه كلونیهای نوتركيار باا اساتفاده از  PCRو

قطعه ژن مورد نظر از گياه بنگدانه ) (Hyoscyamus nigerباا

هضم آنزيمی مورد تائيد قرار گرفتند ،صست توالی همسانهسازی

توالی ژن  HYSTR2Aبا شماره دسترسی  L20485كه توساط

شده از طريق توالیيابی  DNAبا استفاده از آ ازگرهای راه انداز

ناكاجيما و همكاران  )35در بانک اطالعاتی  NCBIثبات شاده

باكتريوفاااژ  T7در دو جهاات رفاات و برگشاات توسااط شااركت

است ،يک جفت آ اازگر اختصاصای ژن عامال آنازيم تروپيناون

 Seqlabآلمان انجام شد.

ردوكتاااز 2حاماال  33جفاات باااز اختصاصاای بااه همااراه تاارادف

ساخت سازواره نوتركيب  pBI121و انتقال به آگروباكتری

نوكلئوتيدی آنزيم برشی  Xba Iباا تارادف باازی آ اازگر رفات

تراریخت  :GV3101با توجه به هدف پژوهش ،ژن عامل آنازيم

' 5'-ATATCTAGAACCATGGCTGGCAG-3و آ اااااازگر

تروپينون ردوكتااز  IIباا حاذف ژن بتاگلوكورونياداز ) (GUSدر

برگشااات (5'-GGCGTCTAGATTAAAAACCACCAT- 3

جهت آنتای سانس در درون پالساميد بياان دو تاايیpBI121

در پايانه ' 5طراحی گرديد .آ ازگرها توساط شاركت metabion

همسااانهسااازی گرديااد .باادين منظااور فاژميااد نوتركياار

آلمان سنتز شدند .بارای انجاام واكانش زنجياره ای پلای ماراز

) (pBluescript sk-حاااوی ژن هاادف و پالسااميد pBI121

نسااخه بااردار معكااو
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وحشی با دو آنزيم برشی  BamH Iو  Sac Iهضم دوتايی شدند.

يااااااااابی بااااااااا اسااااااااتفاده از برنامااااااااه Translate

برای انجام واكنش اتصاال از كيات Rapid DNA ligation kit

) (http://www.expasy.ch/tools/dna.htmlترجمااه شااده و

با شماره كاتالوگ  ، K1421مسصول شركت فرمنتاز) اساتفاده و

خصوصااايات بيوشااايميايی پاااروتئين بدسااات آماااده باااا

مطابق توصيه شركت سازنده آزمايش انجاام گردياد .از ساازواره

اساااااااااتفاده از برناماااااااااههاااااااااای )12 protparam

نوتركير ساخته شده برای ساخت آگروباكتری تراريخت استفاده

)protscale ،(http://www.expasy.org/tools/protpar-ref.html

شد .بدين منظور ابتدا سلولهای مساتعد آگروبااكتريوم باهروش

) (http://www.expasy.org/cgi-bin/protscale.plو

وايز ،ليو و بينز  )12تهيه و سپس پالسميد نوتركير حاوی ژن

) (http://www.cbs.dtu.dk/servicesمورد بررسی قرار گرفت.

مورد نظر باه روش شاوک حرارتای  )12باه درون سالولهاای

ساااختار دوم تااوالی پااروتئين بااا اسااتفاده از برنامااه SOPMA

مستعد آگروباكتريوم منتقل گرديد .پالسميد نوتركير با استفاده

) (http:/npsa-pbil.ibcpو ساختار سوم آن با استفاده از برناماه

از مسلول قليايی و با استفاده از  SDSاستخراج و ماورد مطالعاه

 SPDV Viwer ، I-TASSERو  PYMOLتعيااين گرديااد

قرار گرفت .)13

 14 ،11و .)15

برای مطالعه درستی همسانه سازی پالسميد نوتركير عاالوه بار

بررسي فيلوژنتيکي :برای كسر اطال از توالی پروتئين هاای

روش  ،PCRاز هضم آنزيمای اساتفاده شاد .بارای انجاام هضام

مشابه ،توالی نوكلئوتيدی به دست آماده در باناک اطالعااتی باا

آنزيماای از روش هضاام دوتااايی اسااتفاده شااد .باادين منظااور 3

اساااااااااتفاده از برناماااااااااه  BLASTpدر ساااااااااايت

ميكروگرم از مسلول  DNAپالسميد نوتركير با آنزيم BamH I

) (www.uniprot.org/blastpمااورد جسااتجو قاارار گرفاات.

و  Sac Iعمل هضم دوتايی انجاام و ساپس مسصاوالت واكانش

توالیهای پروتئينی كه بيشترين تشاابه را باا تاوالی ماورد نظار

به وسيله الكتروفورز در يک ژل آگارز  3/5درصد مورد بررسی قرار

داشتند جدول  ،)3در ترسيم درخت فيلوژنتيكی باا اساتفاده از

گرفتند.

نرم افزار  MEGA 4مورد استفاده قرار گرفتند  16و .)13

TMHMM

بررسللي تللوالي و پلليش بينللي سللاختارهای دو و سللو
پلللروت:ي  :تاااوالی نوكلئوتيااادی حاصااال از فرآيناااد تاااوالی
جدول  :3مشخصات توالیهای پروتئينی مورد استفاده در ساخت درخت فيلوژنتيكی به همراه شماره دستيابی موجود در پايگااه اطالعاات تاوالی NCBI

.GenBank
ردیف

نا علمي

نا ژن

شماره دستيابي

1

Hyoscyamus niger

tropinone reductase-II

P50164

2

Datura stramonium

tropinone reductase-I

GenBank: AAA33281.1

1

Datura stramonium

4

Datura stramonium

5

Solanum tuberosum

tropinone reductase-II
Tropinone reductase homolog; AltName:
Full=P29X
Tropinone reductase II

GenBank: AAA33282.1
UniProtKB/Swiss-Prot:
P50165.1
GenBank: CAC19810.1

6

Solanum tuberosum

tropinone reductase I

GenBank: CAC34420.1

3

Arabidopsis thaliana

putative tropinone reductase

GenBank: AAN15454.1

8

Arabidopsis thalian

putative tropinone reductase

GenBank: AAM10204.1

9

Arabidopsis thaliana

putative tropinone reductase

GenBank: AAO42159.1

32

Oryza sativa Japonica Group

Tropinone reductase, putative, expressed

GenBank: ABG22470.1

33

Boechera divaricarpa
Vitis vinifera
NCBI Reference Sequence:

31

Vitis vinifera

34

Zea mays

putative tropinone reductase
PREDICTED: tropinone reductase
homolog
PREDICTED: tropinone reductase
homolog At1g07440
tropinone reductase

GenBank: ABW74581.1

NCBI Reference Sequence:
XP_002277835.1
GenBank: ACG34080.1

35

Zea mays

tropinone reductase 2

GenBank: ACG28624.1

32

330

XP_002280517.2
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نتايج
پس از گذشت  4هفته ،تودهای از ريشاههاا باه وزن تقريبای 35
گرم در مسيط كشات مااي  B5حااوی  3ميكروماوالر هورماون
 IBAبهدست آمد شكل  .)3نتايج حاصل از اساپكتروفتومتری و
الكتروفورز ژل آگارز  3/2درصد و فرمالدئياد شاكل  )2Aنشاان

میترا پارسا و همکاران
هضم آنزيمی فاژميد نوتركير با استفاده از  1آنزيم برشی Hind

 Xba I ،IIIو  ،Sac Iدرستی ساخت فاژميد نوتركيار را تائياد
كرد .نتايج حاصل از  PCRفاژميد نوتركير ،قطعاهای باه طاول
 381bpرا ايجاد كرد كه مطابق با طول قطعه ماورد انتظاار باود
شكل.)2C

داد كه استخراج  RNAباا ايان روش از كميات  1/16ناانوگرم

درستی همسانه سازی ژن هدف در جهت آنتای سانس در ناقال

 RNAبااه ازای  2/5گاارم بافاات ريشااه) و كيفياات قاباال قبااولی

دوتايی  pBI121شكل  )2Dو انتقال آن به درون اگروبااكتريوم

برخوردار است .در  RT-PCRبا استفاده از  cDNAساخته شاده

 ، GV3101با استخراج پالسميد دو تايی نوتركير و هضم آن باا

تنها يک باند قوی و تقريبا به طول  381 bpدر دمای اتصاال 58

آنزيمهای برشی  BamH Iو  ، Sac Iبا ايجاد دو قطعه با انادازه

درجه ساانتیگاراد تشاكيل شاد شاكل  .)2Bباازده تراريختای

هااای تقريباای 33222و  842جفاات بااازی بااه اثبااات رساايد

سلولهای مستعد بااكتری  E. coliباا اساتفاده از كلريدكلسايم

شكل.)2C

 322ميلاای مااوالر در  OD600بااه مياازان  2/4بااوده و اسااتخراج

نتايج توالیيابی  ،DNAصست قطعه همسانهسازی شده را تائياد

فاژميد نوتركير با استفاده از روش  SDSنيز باا موفقيات انجاام

نمود .توالی قطعه ژن مورد نظر از گياه بومی بنگدانه با توالی ژن

شد.

 HYSTR2Aبا شماره دسترسی  L20485كه توسط ناكاجيما و
همكاران  )35در بانک اطالعاتی  NCBIثبت شده است ،ماورد
مقايسه قرار گرفت .همرديف سازی توالی ها با اساتفاده از برناماه
 BLASTدر بانک اطالعاتی  NCBIنشان داد كه ايان دو تاوالی
 99درصد با يكديگر مشابهت دارند .قطعه مورد نظر مشابه نتاايج
ناكاجيما و همكاران  )35يک پروتئين با  262اسيدآمينه را كاد
مینمايد .بررسی توالی اسيدآمينه ای نشاان داد كاه در آن ياک

شكل  :3تشكيل كلون ريشاه در مسايط كشات مااي  B5هماراه باا 3
ميكروموالر .IBA

جايگ اه فعال آنزيم باه عناوان گيرناده پروتاون و همچناين ياک
جايگاه اتصال سوبسترا وجود دارد شكل .)1

شكل :2الكتروفورز مسصوالت  RNAو  3 )A .DNAو  2دو نمونه  RNAاستخراج شده از ريشه های گياه بنگدانه )B .تكثير  cDNAژن tr-IIبا استفاده
از آ ازگرهای اختصاصی و تكنيک  PCRبا دمای اتصال  58درجه سانتیگراد :ستون 3باند قطعه هدف در تيمار هورمونی  PCR )C .IBAاختصاصی
فاژميد نوتركير :ستون  3فاژميد نوتركير حلقوی شاهد) ،ستون  2مسصول  PCRفاژميد نوتركير با آ ازگرهای اختصاصی ژن  )D .tr-IIمسصول
هضم آنزيمی پالسميد نوتركير  pBI121با آنزيمهای برشی  BamH Iو  :Sac Iستون  3باندهای حاصل پس از هضم پالسميد دوتايی pBI121
نوتركير حاوی ژن  )TR-IIو ستون :2باندهای حاصل پس از هضم پالسميد دوتايی  pBI121ير نوتركير.
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atggctggcaggtggaatcttgaaggctgcactgcccttgttactggtggctcgcgaggc
M A G R W N L E G C T A L V T G G S R G

61
21

atagggtatgggatcgtagaggaattagcaaatcttggagcatcagtttatacatgttca
I G Y G I V E E L A N L G A S V Y T C S

121
41

cgtaatcaaaaggagcttgatgagtgtttaactcaatggagaagtaaaggttttaatgtt
R N Q K E L D E C L T Q W R S K G F N V

181
61

gaagcttctgtttgtgatttatcatcaagatctgaacgagaagagtttatgaagactgta
E A S V C D L S S R S E R E E F M K T V

241
81

tctaatcatttccatggaaaactcaatattttggtaaataatgctggtattgtcatatac
S N H F H G K L N I L V N N A G I V I Y

301 aaggaagctaaagattacactatggaagattactctcatattatgagcataaactttgag
101 K E A K D Y T M E D Y S H I M S I N F E
361 gctgcttatcacttatctgtacttgcacatccctttttgaaggcatcagaaaggggaaat
121 A A Y H L S V L A H P F L K A S E R G N
421 gttgtatttatttcctccatttctggggcttctgcactaccatatgaggctgtttatgga
141 V V F I S S I S G A S A L P Y E A V Y G
481 gcaaccaaaggagcaatggaccaactgacaagatgcttggcgtttgagtgggcaaaggac
161 A T K G A M D Q L T R C L A F E W A K D
541 aatattcgtgtcaatggtgttggacctggggttattgcaacttctatggtcgaaatgact
181 N I R V N G V G P G V I A T S M V E M T
601 attcaagatccagaacaaaaagaaaacttggataagctgattgatagatgtgctctccgg
201 I Q D P E Q K E N L D K L I D R C A L R
661 cgaatgggagagcccaaagaacttgcagcagtggttgcattcctctgtttccctgctgct
221 R M G E P K E L A A V V A F L C F P A A
721 tcatatgtcactggccaaattatctatgttgatggtggatttatggctaatggtggtttt
241 S Y V T G Q I I Y V D G G F M A N G G F
781 taa(Stop codon)
 بخش ژنی توالیهای آ ازگرهای رفت و برگشت؛ توالی پپتيد راهنما بصورت: توالیهای آبی رنگ.TR-II  توالی نوكلئوتيدی و پروتئينی ژن:1 شكل
 به ترتير با عالمت مرب و دايره وSDR  آمينواسيدهای تيروزين و ليزين به عنوان باقيماندههای حفاتت شده در آنزيمهای متعلق به خانواده،زيرخط
.اسيد آمينههای موجود در جايگاههای اتصال و فعال به ترتير با مثلثها سياه و زرد رنگ نشان داده شدهاند
 جاز پاروتئينهاای پايادار42 پروتئينهايی با شاخص كمتار از

بررسی خصوصيات بيوشيميايی پروتئين بدست آمده با اساتفاده

 شاخص ناپايداری پروتئين ماورد نظار در.تقسيم بندی می شوند

 نشان داد كه وزن مولكولی مساسبه شده وProtParam از برنامه

 با توجه به وجود ياک اسايدآمينه، مساسبه گرديد12/91 حدود

نقطه ايزوالكتريک پيش بينی شده توالی پروتئينی ژن هادف باا

 نيمه عمر آن در،حفظ شده متيونين در انتهای آمينوی پروتئين

 بااه ترتياار براباارC1255H1963N341O381S16 فرمااول مولكااولی

 عامل. ساعت مساسبه میگردد12 مسيط درون شيشه در حدود

 شاخص ناپايداری پروتئينهاا. میباشد5/46  دالتون و28413/4

 شااخص،مهم در برآورد مقاومات پاروتئينهاا در برابار حارارت

بيااانگاار مياازان پايااداری آنهااا در لولااه آزمااايش ماایباشااد و

3313  زمستان،4  شماره،3  جلد،) پژوهشي-مجله سلول و بافت (علمي
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آليفاتيک است .اين شاخص در پاروتئين تروپيناون ردوكتااز ،II

 333مارپيچ  14/18 αدرصد) 45 ،صفسه  33/13 βدرصاد)،

 84/83می باشد .الگوی آ گريازی كاه توساط  ProtScaleباا

 29پيچ  33/35 βدرصد) و  69مارپيچ تصادفی  26/54درصد)

اسااتفاده از Kyte & Doolittle Hydrophobicity Scale

می باشد .اين نتايج با ساختار دوم توالی پروتئينای ژن تروپيناون

مساسبه گرديد ،نشان داد كاه ايان پاروتئين آ گرياز باوده و از

ردوكتاز  IIدر سه گياه  ] Hyoscyamus nigerبا  333ماارپيچ

مجمو كل اسيدهی آمينه 24 ،اسيد آمينه بار الكتريكای مثبات

 14/18 αدرصد) 45 ،صافسه  33/13 βدرصاد) 29 ،پايچ β

) (Arg+Lysو  12اساايد آمينااه ديگاار بااار منفاای )(Asp+Lys

 33/35درصد) و  69مارپيچ تصاادفی  26/54درصاد)[  ،گيااه

دارند .همچنين با استفاده از برنامه  TMHMMمشخص گردياد

 ] Dartura Strumoniumبا  323ماارپيچ  46/54 αدرصاد)،

كه با توجه به داشتن دومين شايی ،آنزيم  TR IIمورد مطالعاه

42صاافسه  36/35 βدرصااد) 22 ،پاايچ  8/46 βدرصااد) و 35

يک پروتئين خارج سلولی است.

مارپيچ تصادفی  28/85درصد)[ و گياه Solanum tuberosum

بررسی ساختار دوم پروتئين با استفاده از برنامه  SOPMAنشان
داد كه اين پاروتئين دارای  55/5درصاد اسايدآمينه آ گرياز و
 44/5درصد اسيدآمينه آ دوست است .پروتئين  TR IIحااوی

] بااا 331مااارپيچ  41/12 αدرصااد) 44 ،صاافسه 36/86 β
درصد) 25 ،پيچ  9/58 βدرصد) و  39مارپيچ تصاادفی 12/23
درصد)[ باالترين تشابه را نشان داد شكل .)4

A

B

C

D
شكل  :4ساختار دوم پروتئين  TR-IIگياه هدف با استفاده از برنامه  SOPMAو مقايسه آن با توالی پروتئينی در سه گياه ديگرHyoscyamus )A :

 nigerگياه بنگدانه هدف) Hyoscyamus niger )B ،گياه بنگدانه موجود در  Datura strumonium )C ،)NBCIو .Solanum tuberosum )D
مارپيچ  αخطو آبی) ،صفسه  βخطو قرمز) ،پيچ  βخطو سبز) و مارپيچ تصادفی خطو بنفش).

پيشبينی ساختار سهبعدی توالی پروتئينی ژن تروپينون ردوكتاز
 IIبوسيله برنامه  I-TASSERنشان داد كه اين آنازيم حااوی 8
صفسه  βو  32مارپيچ  αمیباشد .نسوه آرايش ماارپيچهاای  αو
صفسات  βدر ساختار سهبعدی پروتئين ايان آنازيم باه گوناهای
است كه مارپيچهای  αدر سطح خارجی پروتئين و صفسات  βدر
داخل پروتئين قرار گرفتهاند .صفسات  βبطور موازی و هم جهت
با هم قرار گرفته اند شكل .)5
بررسیهای فيلوژنتيكی توالی پلی پپتيدی تروپينون ردوكتاز  IIبا
توالیهای پروتئينی آنزيم تروپينون ردوكتاز در گياهان ديگار باا
استفاده از نارم افازار  Mega 4و باا روش Neighbor Joining
مجله سلول و بافت (علمي -پژوهشي) ،جلد  ،3شماره  ،4زمستان 3313

نشان داد كه توالی پروتئينی تروپيناون ردوكتااز  IIاز ساه گيااه
 Hyoscyamus niger, Dartura Strumoniumو Solanum
 tuberosumدر يااک گااروه ) (Iو تااوالی پروتئيناای تروپينااون
ردوكتااز  Iاز دو گيااه  Dartura Strumoniumو Solanum
 tuberosumدر گااروه مجاازای ديگاار) (IIقاارار دارنااد .بررساای
فيلوژنتيكی تاوالی پروتيئنای تروپيناون ردوكتااز  Iو  IIگياهاان
خانواده سوالناساه نشاان داد كاه از لسااا تكااملی از ياک جاد
مشااترک ماایباشااند شااكل  )6كااه بااا توجااه بااه اينكااه
تروپينااونردوكتازهااا در  64درصااد بنيااانهااای آمينواساايدی
مشترک بوده و متعلق به خانواده ی دهيدروژناز /ردوكتاز زنجياره
كوتاااه ) (SDRهسااتند ،مويااد نتااايج ديگااران ماایباشااد .)31
333
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هر چند تصور برخی اين است كه  TRIIآنزيمی است كه از نظار
تكاملی قديمیتر باوده و  TRIاز آن انشاعا يافتاه اسات .)18
همانطور كه در درخت فيلوژنتيكی مشاهده مایشاود ،آنازيم تروپيناون

C

میترا پارسا و همکاران

ردوكتاز  IIاستخراج شده از گيااه  (Sample) Hyoscyamus nigerدر
گروه  Iقرار دارد شكل .)6

B

A

D

E
Tyr
159
Ser1
46

Lys1
63
Asn
118

شكل :5مدلهای سهبعدی توالی پروتئينی ژن  )A .TR-IIمدل سهبعدی روبان  )Cartoonتوالی پروتئينی با مارپيچهاای  αقرماز) ،صافسات  βزرد) و
نواحی مارپيچ پيچيده آبی)؛  )Bآمينواسيدهای موجود در جايگاه اتصال به شكل گوی -ميله )Ball-stick؛  )Cمدل سهبعدی تاوالی پروتئينای ژن TR-

 IIبا سطح جامد؛  (Dاسيدهای آمينه  Ser ، Tyr ، Lysو  Asnموجود در جايگاه فعال به شكل كروی )Sphere؛  )Eمدل سهبعدی تاوالی پروتئينای ژن
TR-IIبه همراه سطح واندروالسی.

I

II

شكل  :6درخت فيلوژنتيكی ژن تروپينون ردوكتاز  3و 2با توالی های پروتئينی تروپينون ردوكتاز از گياهان ديگار .شاماره دساتيابی ژن هاا در جادول 3
آورده شده است.
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بحث

انتقال پالسميد به درون سالول هاای مساتعد بااكتری تكنياک

اكثر مسققان وجود ميزان متعادل از اكسين و سيتوكنين را برای

كليدی و مهمی در همسانه سازی مولكولی مسساو مایشاود.

ريشه زايای و شااخه زايای الزم مایدانناد  .)19اكساينهاا در

ميزان بازده تراريختی بدست آمده در اين تسقيق  )2/4با مقادار

تسريک تقسيم سلولی ،افزايش طول سلولها ،تسريک آ از ريشه،

بدست آمده توسط كوهن و همكااران  )23 )2/45قابال توجاه

تمايز يابی بافتهای آوندی و افزايش حركت مواد در آوندها نقش

میباشد .همچنين اين نتيجه با نتايج زيمينگ و همكااران )43

دارنااد  .)42در تمااامی مطالعااات صااورت گرفتااه توسااط ساااير

در روش مشابه و با اساتفاده از  35ميلای ماوالر كلرياد كلسايم

مسققين  42 ،43 ،25 ،24و  )41از مسيط كشت  B5حااوی 3

مطابقت داشت.

ميكروموالر هورمون  IBAبرای رشد ريشههاای ماوئين اساتفاده

همانطور كه در نتايج ذكر شد حضاور قطعاه ژن ماورد نظار در

گرديد اما در اين آزمايش از ريشه های گياه يرتراريخت استفاده

فاژميد نوتركير تهيه شده با استفاده از سه روش هضم آنزيمای،

شد .نتايج ايان تسقياق باا مطالعاات انجاام گرفتاه توساط ايان

 PCRو توالی يابی نوكلئوتيدی تائيد شاد .مقايساه تاوالی ياابی

مسققين از نظر امكان تكثير ريشه همساانی نشاان داد ،ولای باا

قطعه ژن هدف مستخرج از بنگدانه بومی ايران و قطعه ژن ثبت

نتايج هيگا و همكاران  )43مشابهت بيشتری داشت .هر چند به

شاده در بانااک اطالعاااتی  NCBIنشااان مایدهااد كاه احتماااال

نظر میرسد عالوه بر نو گياه  ،)44نو ريشه ،سن ريشه ،)45

خاستگاه آنها يكسان باشد.

تركير مسيط كشت  )46نيز میتواند موثر باشد .ولی به هرحال
نتيجه اين تسقيق نشان داد كه به منظور هدف مشابه میتوان از
ريشههای تراريخت جهت تكثير استفاده نمود.

با استفاده از برش های آنزيمی ،نقشه سازوارههاای ناقال دوتاايی
حاوی ژن هدف ترسيم گرديد شكل  .)3همانطور كاه در شاكل
يادشده مشاهده میشود ،ژن تروپينون ردوكتاز  IIدر جهت آنتی

كريستوسک و همكاران  )46بيان نمودند كه روش اساتخراج باا

سنس به جای ژن بتاگلوكورونياداز ) (GUSقارار گرفتاه اسات.

فنل -كلروفرم موجر تجم  ،RNAحاذف ناواحی پلای ) (Aاز

بههرحال تهيه موفقيت آميز سازواره نوتركير باا جهات آنتای-

انتهای  mRNAمیشود كه با نتايج اين آزمايش مطابقات دارد.

سنس ژن هدف امكان انتقال آن به گياه بنگداناه و ياا گياهاان

ابراهيم زاده و همكاران  )25از دو روش اساتخراج باا گوانيادين

مشاااابه توليدكنناااده آلكالوئيااادهای تروپاااانی هيوسااايامين و

ايزوسيانات و شير سزيم كلرايد و فنل -كلروفرم برای اساتخراج

اسكوپوالمين و ير تروپانی كالستيژن را فراهم نموده تاا پاس از

 RNAاستفاده نموده و به ايان نتيجاه دسات يافتناد كاه روش

بيان ژن هادف در ساطح نساخهبارداری در گيااه بتاوان ميازان

استخراج با شير سزيم كلرايد بهتر از روش فنل -كلروفرم اسات

متابولياتهاای ثانوياه هيوسايامين و اساكوپوالمين و همچنااين

كه مغاير با نتايج اين آزمايش میباشد .اين نتايج بيانگر اين نكته

فعاليت آنزيم تروپينون ردوكتاز II -و ديگر آنازيمهاايی ماوثر در

میتواند باشد كه احتمااال شارايط و شايوه انجاام آزماايش نياز

مسير بيوسنتزی توليد اين متابوليتهای ثانويه را دقيقتر بررسی

میتواند بر نتيجه آزمايش موثر باشد.

نمود.

نتيجه  RT-PCRحاصال از  cDNAباه دسات آماده باا طاول

بررسیهای حاصل از ساختار سه بعدی و نتايج حاصل از جايگااه

 381bpبا اندازه توالی ژن ثبت شده در بانک اطالعااتی ،NCBI

اتصال و جايگاه فعال آنزيم باا دادههاای حاصال از ياماشايتا )3

 99درصد مطابقت دارد.

مطابقت كامل ندارد كاه باا توجاه باه شايوه مطالعاه و تخماين
ساختار نياز به مطالعه دقيقتر میباشد.

tr-II
Sac I

BamH I

شكل : 3نمودار ترسيمی سازواره نوتركير بيان :همسانه سازی ژن  tr-IIدر ناقل دوتايی  pBI121در جهت آنتی سنس .سازواره شامل ژن گزارشگر
نئومايسين فسفوترانسفراز  )NPT-II 2برای مقاومت در باكتری و گياه تست كنترل پروموتر بيان  NOSو ژن تروپينون ردوكتاز  )tr-II 2قطعه
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سنگين) تست كنترل پروموتر بيان  ،CaMV 35Sكه در ناقل دو تايی  pBI121پس از حذف ژن  β-GUSدر جهت معكو
گرفته است.

آنتی سنس) بجای آن قرار

همانطور كه پيشاتر اشااره شاد ،تروپيناون ردوكتااز  IIدر گيااه

مولكولی) جهت همكاری در انجام اين پژوهش ،تشكر و قدردانی

 H. nigerدر ساطح آميناو اسايدی ،شاباهت باااليی باه آنازيم

میشود.

 TR-IIدر ديگر گياهان خانواده سوالناسه داشته و در يک گاروه
قرار میگيرند ،در حالیكه مجموعاه آنازيمهاای  TR Iدر گاروه
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Abstract
Aim: The purpose of present research was extraction and cloning of tropinone reductase-II gene (tr-II)
at antisense direction in pBI121 binary vector to provide transgenic plants with low rate of tropinone
reductase-II enzyme and high production of scopolamine and hyoscyamine for future projects.
Material and methods: Total RNA was extracted from Iranian native Hyoscyamus niger roots, and
the interest gene after cDNA synthesis and cloning at antisense direction in pBI121 binary vector, was
transfered to Agrobacterium tumefacience. Accurate cloning was studied through 3 methods;
enzymatic digestion, PCR and DNA sequencing. The bioinformatic characters of the gene were then
surveyed.
Results: Three used methods confirmed true cloning in high efficiency. Nucleotide sequence of the
gene revealed the 783 bp in length, encoding a polypeptide of 260 amino acid residues, with high
similarity to that one registered in NCBI. The predicted molecular mass and isoelectric point of
deduced polypeptide were 28437.3 Da and 5.46, respectively. Protein structures were not completely
similar to those previously reported at PDB data base. Also, phylogenic study demonstrated that this
gene belongs to the group I of TRs.
Conclusion: Due to successful cloning and high similarity of nucleotide and polypeptide sequences of
gene with those recorded in world data bases; it is expected to get success in access to main purpose.
Keywords: Agrobacterium, Antisense, Bioinformatics, Cloning, Hyoscyamus niger, Tropinone
reductase II, TR-II
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