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طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعالکننده پالسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمهای
سفید Agaricus bisporus
Design and Construction of Human Tissue Plasminogen Activator Expression Vector
for The White Button Mushroom, Agaricus bisporus
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مقدمه
باواود ارزش اقتاادی و اهمیات بیوتکنولاوژیکی فاراوان قاارچ
دکمهای سفید ( ،)Agaricus bisporusروشهای اصالحی برای
ب اهکارگیری پتانس ای هایی از ایاان قبی ا کارساااز نبااوده و بااا
چالشهایی موااه اسات بیرگتارین و اادیترین مشاک در
برنامااههای اصااالحی  A. bisporusچرخااه زناادگی هموتالیا
ثانویه آن است (فارسی و پوریانفر)1394 ،؛ لذا اصاال ناژاد در
این گونه بهدلی تنوع ژنتیکی بسایار پاایین در باین الینهاای
تجاااری مواااود ،راناادمان چناادانی ناادارد هااورگن و کاساات
( )Horgen and Castle, 2002در ایاانگونااه مااوارد ،یکاای از
راههای اایایین روشهای اصالحی سنتی ،تراریختای ژنتیکای
میباشد ایجاد واریته تراریخته میتواند اهداف متفاوتی ازاملاه
بهبود خاوصیات زراعی آن واریته و یا تولید محااولی خاا ،
مانند پروتئینهای نوترکیب را دنبال کند هدف از تحقیق حاال
حاضر ایجااد ساازه بیاانی ژن فعالکنناده پالسامینوژن باافتی
( )tPAانسانی اهت انتقال به قارچ دکمهای سفید میباشد
فعالکننده پالسمینوژن بافتی انسانی ی سرین پروتئااز 86
 83کیلو دالتونی میباشد کاه سابب از باین رفاتن لختاههایخونی میشود این پروتئین در حالت ناباال خاود ( )pro tPAاز
 182اسیدآمینه تشکی شده که  22اسایدآمینه انتهاای  Nآن
مربوط به توالی ترشحی است حاذف  13اسایدآمینهای کاه در
اایااه  23تا  31انتهای  tPA ،Nنابال قرار دارناد بارای ایجااد
شک فعال ( 125اسیدآمینه) ایان پاروتئین ضاروری میباشاد
این پروتئین ی پروتئین گلیکوزیله است که در سه اایااه -N
گلیکوزیله میشود برگ و گرینن ؛ معااومی اصا و همکااران
()Berg and Grinnell, 1991; Masoumiasl et al., 2010
ژن فعالکننده پالسمینوژن بافتی در موااودات مختلفای از
امله باکتری  Escherichia coliداتاار و همکااران؛ گریفیتای و
الکتارا ( Datar et al., 1993; Griffiths and Electricwala,
 ،)1987مااام میااوه  Drosophila melanogasterرئااوف و
همکااااران ( ،)Rouf et al., 1996حشاااره Spodoptera
 frugiperdaاارویم و سامرز (،)Jarvis and Summers, 1989
مخماار نااان  Saccharomyces cerevisiaeرئااوف و همکاااران
( ،)1996قارچهااای رشااتهای  Aspergillus nidulansآپشااال و
همکاران ( )Upshall et al., 1987و  Aspergillus nigerویباه و
همکاااران ( ،)Wiebe et al., 2001پروتااوزوای Leishmania
 tarentolaeسالیمانی و همکااران (،)Soleimani et al., 2006
گیاه تنباکو (معااومی اصا  ،)2010 ،ریشاههای ماویین گیااه
 Cucumis meloکانگ و همکاران ( )Kang et al., 2011و مار
تخمگاذار کاالری و همکااران ( )Kaleri et al., 2011همساانه-

سازی و بیان شده است که هر کدا میایا و معایب خاا خاود
را دارند از آنجاییکه سیساتم گلیکوزیالسایون قاارچ دکماهای
سفید شباهت زیادی باه سیساتم گلیکوزیالسایون پساتانداران
دارد ،ایاان قااارچ گیینااهای مناسااب باارای تولیااد پروتئینهااای
هترولوگ گلیکوزیله میباشد و در سالهای اخیر باهعنوان یا
منبع مهام تولیاد دارو باه شامار رفتاه اسات برنای و همکااران
()Burns et al., 2006
بهمنظور انتقال ژن به قاارچ دکماهای سافید از راهانادازهای
متعددی استفاده شده است (برنی و همکاران )2006 ،در ارتباط
با انتخاب راهانداز مورد استفاده پارامترهای خاصی بایاد مادنظر
قرار گرفته شود و که به اهداف فرآیند مهندسی بساتای دارناد
برای مثال هرچند کاه بیاان پایادار باا اساتفاده از راهانادازهای
ویروسی ،مقادیر باالیی از پروتئین هدف را تولید میکناد ،ولای
در برخی موارد اثرات زیانباری از قبی خاموشای ژن از طریاق
هم سرکوبی را سبب میشود استفاده از راهانادازهای همولاوگ
خانااهدار نیاای امکانپااذیر میباشااد بهطوریکااه در مااورد ایاان
راهاندازها خاموشی کمتر مشااهده میشاود لساارد و همکااران
()Lessard et al., 2000
چان و همکااران ( )Chen et al., 2000باا اساتفاده از ساه
راهانااداز  gpdقااارچ  trpC ،A. bisporusقااارچ Aspergillus
 nidulanceو  35Sویااروم موزاییاا کلاام ) )CaMVقااارچ
دکمااهای ساافید را تراریختااه کردهانااد میاایان تراریریختاای بااا
راهاندازهای مذکور بهترتیب  ،11ی و صفر درصد میباشد این
آزمایش نشاندهنده نقش راهانداز  gpdدر مییان تراریختی قارچ
دکمهای سفید میباشد
در آزمایش دیاری برنای و همکااران ( )2006باا اساتفاده از
راهاناادازهای  trap2 ،gpdIIو  lcc1قااارچ gpdA ،A. bisporus
قاارچ  A. nidulanceو  trp1و  βtubقاارچ ،Coprinus cinerus
ژن هیارومایسین فسفوترانسفراز  Bرا به قارچ دکماهای سافید
منتق کردند و کارآیی راهاندازهای مذکور را در مییان بیاان ژن
هیارومایسین فسفوترانسفراز  Bانتقالیافته به ایان قاارچ ماورد
مقایسه قرار دادند همچنین آنها به ایان نتیجاه رسایدند کاه
راهانداز همولاوگ  gpdIIو راهاناداز هترولاوگ  gpdAباا درصاد
تراریختاای بااهترتیااب  64/4و  44/9بهتاارین راهاناادازها باارای
ترارییش ژنتیکی قارچ دکمهای سفید میباشند و در ایان میاان
دو راهانداز  trp2و lcc1با واود همولوگ بودن ،مییان پاایینی از
تراریختی را ( 24/6و صفر بهترتیاب بارای  trp2و  )lcc1سابب
شدند از طارف دیاار ساایر راهانادازهای هترولاوگ قارچهاای
تراریختی تولید نکردند
اینترونها و توالی ترشحی نیی بهعنوان عوام تأثیرگاذار بار
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مییان تولید و ترشح پروتئین مطر هستند (لسارد و همکااران،
 )2000هرچند سازوکار مرباوط باه اینترونهاا کاامالً مشاخ
نیست ،اما تلفیق این نواحی به درون ترانم-ژن اثر افیاینادهای
بر بیان ژن به همراه دارد همچناین برخای از اینترونهاا دارای
توالی افیایشدهنده یا راهانداز ااایایین میباشاند ،درحالیکاه
برخی از انواع دیار سبب تجمع  mRNAدر فرایندهای مختلفی
که افیایش به واسطه اینترون ( )IMEنامیده میشاود ،خواهناد
شااد اینترونهااای  IMEمیبایساات در درون تااوالی رونویساای
شونده در نیدیکی کدون آغاز یعنی در مکاان اصالی خاود قارار
بایرند تا سبب افیایش بیان شوند رز ( )Rose, 2008
اساترن و همکااران ( )Stern et al., 2007باا تیییار تاوالی
ترشحی ژن لوسیفراز با تعدادی از توالیهای ترشاحی باا منشاأ
مختلف مشاهده کردند که بیان ژن تا صد برابر تیییر میکناد و
بیشترین سطح بیاان و ترشاح مرباوط باه تاوالی ترشاحی ژن
لوسیفراز (تاوالی ترشاحی دساتکااری نشاده) باوده اسات در
تحقیق دیاری با تعویض توالی ترشحی گلیکوپروتئینهاای E1
و  E2ویروم هپاتیت  Cبا توالی ترشحی ژن  tPAو لوسایفراز و
بیان آن در سلولهای پستانداران ،مییان بیان و ترشاح افایایش
یافت ولی تأثیری بر روی گلیکوزیالسیون پروتئینهای تولیادی
نداشات ون و همکااران ( )Wen et al., 2011در ایان تحقیاق
اهت بیان بهتر ژنهای انتقالی به قارچ دکمهای سفید و بهباود
درصد ترارییش آن ،از راهانداز  gpdIIاستفاده شد عالوهبار ایان
راهانداز ،اینترون شماره  5ژن  gpdIIو توالی ترشحی ژن الکاز1
قارچ دکمهای سفید نیی بهترتیب اهت افیایش بیاان و افایایش
ترشح پروتئین  tPAدر ساخت سازه بیانی ماورد اساتفاده قارار
گرفتند
مواد روشها
باکتری ،نژادهای قارچی و ناقلهای پالسمیدی
در این تحقیق از باکتری  E. coliنژاد  DH5αاساتفاده شاد دو
نژاد قارچ دکمهای سفید باه نا هاای  IM008و  Holland737و
همچنین ناقا بیاانی  pCAMBIA1304و ناق هاای همساانه-
سازی ) pBluescript II SK (+و  pTZ57Rتیییریافته نیی مورد
استفاده قرار گرفتند.
اهت کشت باکتری ،تهیه باکتری مستعد و انتقال پالسامید
به باکتریهای مستعد محیطکشت  LBاستفاده شاد اساتخرا
 DNAپالساامیدی براسااام روش سااامبرو و راس ا صااورت
گرفتاه اسات ساامبرو و راسا ( Sambrook and Russell,
 )2001آنییمها و محلولهاای موردنیااز بارای واکانش  PCRو
هضم  DNAاز شرکت ( )Vivantis, Malaysiaو آنییم  T4لیااز

از شرکت ( )Fermentas, USAتهیاه گردیدناد بارش و اتااال
قطعات طبق دستورالعم شرکت سازنده آنییمها انجا گرفت
انجام الکتروفورز ،جداسازی قطعات از ژل آگارز و انتخاب
کلنیهای باکتریایی
تمامی قطعات بر روی ژل آگارز  %1مورد بررسی قارار گرفتناد
پم از اداسازی محاوالت حاص از برش آنییمای از روی ژل
آگارز  %1واکنش اتاال طبق دستورالعم شرکت سازنده انجا
گرفت ،سپم سازه حاص با روش شو حرارتی به باکتریهای
مستعد انتقال داده شد (سامبرو و راس  )2001 ،باکتریهای
تراریخت شده بر روی محیطکشت  LBحااوی  144میکروگار
در میلیلیتااار آنتیبیوتیااا آمپیسااایلین (بااارای ناق هاااای
همسااانهسااازی ) pBluescript II SK (+و  )pTZ57Rو 14
میکروگر در میلیلیتار آنتیبیوتیا کانامایساین (بارای ناقا
بیااانی  pCAMBIA1304و مشااتقات بعاادی آن کااه در ایاان
آزمایش ایجااد شادند) باهعنوان عاما انتخاابگر کشات داده
شدند
واکنش زنجیرهای پلیمراز و ساخت سازهها
اازه pBlue8
جداسااازی راهانااداز  gpdII008و ساااخت سا

راهانااداز  gpdIIقااارچ دکمااهای ساافید نااژاد ( IM008
 )751371698توسط واکانش  PCRباا اساتفاده از آغازگرهاای
اختااصاای ) gpdII (F1و )( gpdII (R1ااادول  )1و DNA
ژنومی قارچ دکمهای سفید خال سازی شاده باا روش CTAB
تیییریافته (چلوارفروش )1394 ،بهعنوان الاو ،اداساازی شاد
شرایط دمایی و زمانی مورد استفاده عبارت است از :واسرشات-
سازی اولیاه در  94oCباهمادت  1دقیقاه ،واسرشاتساازی در
 94oCبهمدت  14ثانیاه ،اتااال در  12oCباهمادت  14ثانیاه،
سنتی رشته در  52oCبهمدت  14ثانیه (تکرار سه دمای آخر باه
تعداد  34سیک ) و در انتها سنتی نهایی در  52oCباهمادت 14
دقیقه آنییم  DNAپلیمراز مورد استفاده در واکنش بار اساام
نسبت  4:1آنییمهای  Taq: Pfuتهیه شده است
محاول  PCRخال شده باا کیات خال ساازی محااول
 PCRو پالسامید ) ،pBluescript II SK (+توساط آنییمهاای
برشی  PstIو  BstXIبرش داده شدند و با همسانهسازی راهاناداز
بااه درون پالساامید ) ،pBluescript II SK (+سااازه pBlue8
ساااخته شااد اهاات تأییااد سااازه وارد شااده بااه باکتریهااای
ترانساافور شااده ،الاااوی  PCRباار روی کلنیهااای باکتریااایی
انتخابی مورد استفاده قرار گرفت
GI:
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ژن hph

جداسازی ژن  hphو ساخت سازه pBlueH8

ژن  hphپالسمید  pCAMBIA1304بهوسیله  PCRبا اساتفاده
از آغازگرهااای اختااصاای ) hph (Fو )( hph (Rااادول  )1و
شرایط دمایی و زمانی ،واسرشتسازی اولیه در  94oCباهمادت
 1دقیقه ،واسرشتسازی در  94oCبهمدت  14ثانیه ،اتااال در
 13oCبهمدت  14ثانیه ،سنتی رشته در  52oCبهمدت  94ثانیه
(تکرار سه دمای آخر به تعداد  34سایک ) و در نهایات سانتی
نهایی در  52oCباهمادت  14دقیقاه و نسابت  4:1آنییمهاای

 Taq:Pfuبااهعنوان  DNAپلاایمااراز ،اداسااازی شااد
(پم از خال سازی باا کیات خال ساازی محااول  )PCRو
سازه  pBlue8ساختهشاده در مرحلاه قبا توساط آنییمهاای
برشی  XhoIو  PstIبرش داده شدند و پام از خال ساازی از
ژل آگارز ،با همسانهسازی ژن  hphبه پالسمید  ،pBlue8ساازه
 pBlueH8ایجاااد شااد اهاات تأییااد سااازه وارد شااده بااه
باکتریهای ترانسفور شاده ،الااوی  PCRبار روی کلنیهاای
باکتریایی انتخابی مورد استفاده قرار گرفت

ادول  :1آغازگرها و توالیهای سنتیی مورد استفاده تحقیق حاضر
Table 1: Primers and synthesised sequences used in this research

توالی

نا

Sequence

Name
)hph (F

XhoI
'5'- CACATCTCGAGTCGGCATCTA-3
PstI
'5'-GCACTGCAGATGAAAAAGCC-3
BstXI
'5'-CTGCCACCATGTTGGTAATTCAGAGGTCCGC-3
PstI
'5'-ATAGCACCTGCAGCGATAAG-3
EcoRI
'5'-GAAGAAGAATTCAGAGGTCCGC-3
NcoI
'5'- AGACAAACCATGGCGATAAGC-3
BamHI
'5'-AACTAATGGATCCATGCCCG-3

)hph (R
)gpdII (F1
)gpdII (R1
)gpdII (F2
)gpdII (R2
)tPA (F
)tPA (R

BstEII
'5'-TAAGGTGACCTCACGGTCGCATGTTGTCACGAATCCAGTCTAGGTAGTTAGTAAC-3

)Lac ss (F

PstI
BamHI
'5'- TTTCTGCAGAGGCTGTCCAACGCTTTAGTATTGGTCGCCGCATGCATTTCGAGTGTAGTTGCGAGCCAGGGGATCCATA-3
BamHI
PstI
'5'- TATGGATCCCCTGGCTCGCAACTACACTCGAAATGCATGCGGCGACCAATACTAAAGCGTTGGACAGCCTCTGCAGAAA-3

)Lac ss (R
)Int ss (F
)Int ss (R

NcoI
PstI
'5'-TACCCATGGTGCGTTATCGATGCGAGCAAGCAATCATTCATATCTTCTGATGTTTCTGCAGAGG-3
PstI
NcoI
'5'-CCTCTGCAGAAACATCAGAAGATATGAATGATTGCTTGCTCGCATCGATAACGCACCATGGGTAC-3

ساخت سازه pCAMBIAH8

جداسازی راهانداز  gpdIIنژادهای  IM008و Holland737

پالسمیدهای  pCAMBIA1304و  pBlueH8توسط آنییمهاای
برشی  XhoIو  BstXIبرش داده شدند قطعاه حاصا از بارش
پالساامید  pBlueH8بااا طااول  1344bpکااه دارای ژن  hphو
راهانااداز  gpdIIمیباشااد gH8 ،نامیااده میشااود سااپم بااا
خال سازی قطعاات ماوردنظر از ژل آگاارز و همساانهساازی
قطعاااه  gH8باااه درون پالسااامید  ،pCAMBIA1304ساااازه
 pCAMBIAH8ایجاد گردید اهت تأییاد ورود ساازه حاصا
بااه باکتریهااای ترانساافور شااده و همچنااین درسااتی سااازه
بهترتیب از الاوی  PCRباا پرایمرهاای ) gpdII (F1و )hph (F
(ادول  )1بر روی کلنیهای باکتریایی و واکنش هضم آنییمی
با آنییمهای  XhoIو  BstXIبر روی پالسمید استخرا شاده از
باکتریهای تأیید شده در مرحله قب استفاده شد

و ساخت سازههای  pT7و pT8

راهاناااداز  gpdIIقاااارچ دکماااهای سااافید نژادهاااای  IM008و
 )GI:751371697( Holland737توسااط  PCRو بااا اسااتفاده از
آغازگرهای اختااصی ) gpdII (F2و )( gpdII (R2ادول  )1بار
روی  DNAخال ساااازی شاااده قاااارچ دکماااهای سااافید
(چلوارفروش )1394 ،بهعنوان الاو و با شرایط دماایی و زماانی،
واسرشتسازی اولیه در  94oCبهمدت  1دقیقه ،واسرشتساازی
در  94oCبهمدت  14ثانیه ،اتاال در  12oCبهمادت  14ثانیاه،
سنتی رشته در  52oCبهمدت  14ثانیه (تکرار سه دمای آخر باه
تعداد  34سیک ) و در انتها سنتی نهایی در  52oCباهمادت 14
دقیقه و نسبت  4:1آنییمهای  Taq: Pfuباهعنوان  DNAپلای-
مراز ،اداسازی شدند
محاااول  PCRو پالساامید  pTZ57Rتیییریافتااه توسااط
آنییمهااای برشاای  NcoIو  EcoRIباارش خوردنااد و پاام از
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خال سااازی از روی ژل آگااارز ،واکاانش اتاااال راهاناادازها بااه
پالسمید  pTZ57Rتیییریافته انجا گرفات و ساازههای  pT7و
 pT8ایجاد شدند اهت تأیید واود این سازهها در باکتریهاای
ترانساافور شااده انتخااابی واکاانش هضاام بااا آنییمهااای  PstIو
 EcoRIمورد استفاده قرار گرفت
ساخت سازه  pTI7و TI8

پم از دو رشاتهای سااختن اینتارون باا برناماه دماایی ،61oC
 84oCو  31oCهر مرحله بهمدت  14دقیقاه ،ساازههای  pT7و
 pT8و اینترون توسط آنییمهای برشی  NcoIو  PstIبارش داده
شدند با واردکردن اینترون به سازههای  pT7و  pT8به ترتیاب
سازههاای  pTI7و  pTI8ایجااد شادند وااود ایان ساازهها در
باکتریهای ترانسافور شاده باا اساتفاده از واکانش هضام باا
آنییمهای  PstIو  EcoRIمورد تأیید قرار گرفتند
ساخت سازه pBlueL

پم از دو رشاتهای سااختن تاوالی ترشاحی باا برناماه دماایی
 84oC ،61oCو  31oCهر مرحله بهمدت  14دقیقه ،پالسامید
)pBluescript II SK (+و توالی ترشحی توسط آنییمهای برشی
 PstIو  BamHIبرش داده شدند باا اتااال تاوالی ترشاحی باه
پالسامید ) pBluescript II SK (+ساازه  pBlueLتولیاد شاد
اهت تأیید واود ایان ساازه در باکتریهاای ترانسافور شاده
واکنش هضم با آنییمهای  XhoIو  BamHIمورد اساتفاده قارار
گرفت
ساخت سازههای  pgLI7و pgLI8

پالسامیدهای  ptI8 ،ptI7و  pBlueLتوساط آنییمهاای برشای
 PstIو  EcoRIباارش داده شاادند قطعااات حاصاا از باارش
پالسمیدهای  ptI7و  ptI8که دارای راهانداز و اینتارون هساتند،
 gI7و  gI8نا گااذاری شاادند پاام از خال سااازی قطعااات
موردنظر از ژل آگارز قطعات  gI7و gI8باه ساازه  pBlueLوارد
گشتند و بهترتیب سبب ایجاد سازههای  pgLI7و  pgLI8شدند
واود این سازهها در باکتریهای ترانسفور شده توسط واکنش
هضم با آنییمهای برشی  EcoRIو  BamHIو همچنین واکانش
توالییاابی باا آغاازگر  )Bioneer, Korea( T7 promoterماورد
تائید قرار گرفتند
ساااااخت سااااازههای بیااااانی و  pCAMBIAH88و
pCAMBIAH87
ساازههای  pgLI7 ،pCAMBIAH8و  pgLI8توسااط آنییمهااای

برشی  BamHIو  EcoRIبریده شدند قطعات  314نوکلئوتیدی

حاص از هضم پالسمیدهای  pgLI7و  pgLI8بهترتیاب  gLI7و
 gLI8نا گذاری شادند کاه نشااندهنده یکای شادن راهاناداز،
اینترون و توالی ترشحی میباشد پام از خال ساازی قطعاات
موردنظر از ژل آگارز با اتااال قطعاات  gLI7و  gLI8باه ساازه
 pCAMBIAH8باااهترتیاااب ساااازههای  pCAMBIAH88و
 pCAMBIAH87ایجاد شدند برای تأیید واود این ساازهها در
باکتریهای ترانسفور شده انتخاابی الااوی هضام آنییمای باا
آنییمهای  XhoI ،EcoRIو  NcoIمورد استفاده قرار گرفت
جداسااازی ژن  tPAو ساااخت سااازههای  p13H87Tو
p13H88T

اهت اداسازی ژن  )GI:28274637( tPAبدون توالی ترشحی،
واکانش  PCRباا آغازگرهاای اختااصای ) tPA (Fو )tPA (R
(ادول  )1بر روی پالسمید  pTZ57Rکه ناق  cDNAایان ژن
میباشد ،انجا گرفت شرایط دمایی و زمانی بهکاار گرفتهشاده
عبارت است از :واسرشتسازی اولیه در  94oCبهمدت  1دقیقه،
واسرشتسازی در  94oCبهمدت  14ثانیه ،اتاال در  13oCباه-
مدت  14ثانیه ،سنتی رشته در  52oCبهمدت  144ثانیه (تکارار
سه دمای آخر به تعداد  34سیک ) و در انتهاا سانتی نهاایی در
 52oCبااهماادت  14دقیقااه نساابت  4:1آنییمهااای Taq:Pfu
بهعنوان آنییم  DNAپلیمراز مورد استفاده قرار گرفت
ژن  tPAو ساااازههای  pCAMBIAH88و pCAMBIAH87
ساختهشده در مرحله قب توساط آنییمهاای برشای  BamHIو
 BstEIIباارش داده شاادند و سااپم از ژل آگااارز خال سااازی
شدند با واردکاردن ژن  tPAباه ساازههای  pCAMBIAH88و
 pCAMBIAH87بهترتیاب ساازههای  p13H88Tو p13H87T
به واود آمدند اهت تأیید اتاال صحیح قطعات و ایجاد ساازه
دارای ژن فعالکننده پالسمینوژن باافتی انساانی باا راهاناداز و
اینترون  gpdIIو همچنین توالی ترشحی الکاز ،1الااوی هضام
آنییمی با آنییمهاای برشای  NcoI ،EcoRI ،XhoIو  PstIماورد
استفاده قرار گرفت
نتایج
جداسازی راهانداز  gpdII008و ساخت سازه pBlue8

محاول واکانش  PCRبار روی  DNAژناومی قاارچ دکماهای
ساافید نااژاد  IM008بااا آغازگرهااای اختااصاای ) gpdII (F1و
) gpdII (R1پم از باارگیری بار روی ژل آگاارز ( %1شاک )1
تکثیر راهانداز  gpdIIباه طاول  294نوکلئوتیاد را تائیاد نماود
بهمنظور همسانهسازی این راهانداز محاول واکانش  PCRپام
از برش با آنییمهای  PstIو  BstXIبه پالسمید pBluescript II
) SK(+برش خورده با آنییمهای  PstIو  BstXIاتاال داده شد
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طراحی و ساخت سازه قابل بیان در قارچ دکمهای سفید...
الاوی  PCRبا آغازگرهای اختااصی ) gpdII (F1و )gpdII (R1

توسط آنییمهای برشی  XhoIو  BstXIهمسانهسازی قطعاه H8

باار روی سااازه  pBlue8و ایجاااد قطعااه  294نوکلئوتیاادی،
تأییدکننده ورود راهاناداز باه پالسامید )pBluescript II SK(+
بود (شک )2

(راهانداز  gpdIIو ژن  )hphبه درون پالسمید
صورت گرفت الاوی هضم آنییمی با آنییمهاای  XhoIو BstXI
بر روی پالسمید  pCAMBIAH8سبب ایجاد قطعاات  1321و
 14461نوکلئوتیدی شاد کاه تأییادی بار ورود قطعاه  H8باه
پالسمید  pCAMBIA1304میباشد (شک )3

جداسازی ژن  hphو ساخت سازه pBlueH8

محاااااول واکاااانش  PCRباااار روی  DNAپالساااامیدی
 pCAMBIA1304با آغازگرهای اختااصی ) hph (Fو )hph (R
(ادول  )1پام از باارگیری بار روی ژل آگاارز ( %1شاک )2
تکثیر ژن  hphبه طول  1449نوکلئوتید را تائید نمود بهمنظور
همسانهسازی این راهانداز محاول واکنش  PCRپم از برش با
آنییمهای  PstIو  BstXIبه پالسمید  pBlue8بارش خاورده باا
آنییمهای  PstIو  BstXIاتاال داده شد انجا واکنش  PCRباا
آغازگرهای ) gpdII (F1و ) hph (Fسابب تکثیار قطعاه تقریبااً
 1344نوکلئوتیدی شد که نشاندهنده ورود راهاناداز باه ساازه
 pBlue8میباشد (شک  )3این سازه دارای راهانداز  gpdIIقارچ
دکمهای سفید و ژن مقاومات باه آنتیبیوتیا هیارومایساین
( )hphمیباشد
ساخت سازه pCAMBIAH8

پاام از باارش پالساامیدهای  pCAMBIA1304و

pBlueH8

pCAMBIA1304

جداسازی راهانداز  gpdIIنژادهای  IM008و Holland737
و ساخت سازههای  pT7و pT8

محاول واکانش  PCRبار روی  DNAژناومی قاارچ دکماهای
سفید نژادهای  IM008و  Holland737با آغازگرهای اختااصی
) gpdII (F2و )( gpdII (R2ادول  )1پم از باارگیری بار روی
ژل آگارز ( %1شک  )1تکثیر راهانداز  294 gpdIIنوکلئوتیادی
را تأیید نمود برای همسانهسازی این راهانداز محااول واکانش
 PCRپاام از باارش بااا آنییمهااای برش ای  NcoIو  EcoRIبااه
پالسمید  pTZ57Rتیییریافته برش خورده با آنییمهای  NcoIو
 EcoRIاتاااال داده شااد واکاانش هضاام بااا آنییمهااای  PstIو
 EcoRIبر روی سازههای  pT7و  pT8همانند انتظار سبب تولید
قطعات  299و  2621نوکلئوتیدی شادند کاه تائیدکنناده ورود
راهانداز  gpdIIبه پالسمید  pTZ57Rتیییریافته میباشد (شاک
)4

300

290
200

شک  :1تکثیر راهانداز  gpdIIقارچ دکمهای سفید نژادهای  IM008و  )1( Holland737محاول  PCRبا آغازگرهای ) gpdII (F1و
) gpdII (R1بر روی  DNAژنومی نژاد  IM008و مشاهده قطعه  294نوکلئوتیدی مورد انتظار ( )2محاول  PCRبا آغازگرهای gpdII
) (F2و ) gpdII (R2بر روی  DNAژنومی نژاد  IM008و مشاهده قطعه  294نوکلئوتیدی مورد انتظار ( )3محاول  PCRبا آغازگرهای
) gpdII (F1و ) gpdII (R1بر روی  DNAژنومی نژاد  Holland737و مشاهده قطعه  294نوکلئوتیدی مورد انتظار ( )4محاول  PCRبا
آغازگرهای ) gpdII (F2و ) gpdII (R2بر روی  DNAژنومی نژاد  Holland737و مشاهده قطعه  294مورد انتظار ( )1نمونه کنترل
منفی (آب ،آغازگرهای ) gpdII (F2و ) ،gpdII (R2نسبت  4:1آنییمهای  Taq: Pfuبهعنوان  DNAپلیمراز و بافر آن) ( )Mمارکر
)(100bp plus, Fermentas
Fig. 1: Amplification of the button white mushroom strains IM008 and Holland737 gpdII promoter. (1) PCR product on
starin IM008 genomic DNA by using gpdII (R1)/gpdII (F1) primer pair and observation of expected 290bp fragment.
(2) PCR product on starin IM008 genomic DNA by using gpdII (R2)/gpdII (F2) primer pair and observation of
expected 290bp fragment. (3) PCR product on starin Holland737 genomic DNA by using gpdII (R1)/gpdII (F1) primer
pair and observation of expected 290bp fragment. (4) PCR product on starin Holland737 genomic DNA by using gpdII
(R2)/gpdII (F2) primer pair and observation of expected 290bp fragment. (5) Negative control (water, gpdII (R2)/gpdII
(F2) pimer pair, 4:1 ratio of Taq: Pfu polymerase as DNA polymerase and its buffer). (M) DNA ladder (100bp plus,
)Fermentas
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ساخت سازههای  pTI7و pTI8

پم از دو رشاتهای کاردن اینتارون شاماره  5ژن  gpdIIقاارچ
دکمهای سفید این اینتارون و پالسامیدهای  pt7و  pt8توساط
آنییمهاااای  NcoIو  PstIبااارش داده شااادند و اینتااارون باااه
پالساامیدهای  pt7و  pt8وارد شااد سااازههای حاصاا  pTI7و
 pTI8نا گذاری شدند که به ترتیاب دارای راهاناداز  gpdIIناژاد

 Holland737و اینتاارون شااماره  5ژن  gpdIIقااارچ دکمااهای
سافید و راهاناداز  gpdIIناژاد  IM008و اینتارون شاماره  5ژن
 gpdIIقارچ دکمهای سفید میباشند ورود اینترون در سازههای
 pTI7و  pTI8توسط هضم با آنییمهاای  PstIو  EcoRIو ایجااد
قطعات  324و  2628نوکلئوتیدی تائید شد (شک )4

1049

0111
1000

500

750
091
290

50

250

شک  :2تکثیر ژن  ،hphتائید سازه  pBlue8توسط  PCRو نمای شماتی سازه  pBlue8چاه های ( )4-3-2-1تکرارهای محاول
 PCRبا آغازگرهای ) hph (Fو ) hph (Rبر روی پالسمید  pCAMBIA1304و مشاهده قطعه تکثیر شده ژن  hphبه طول1449
نوکلئوتید ( )6-5-8-1تکرارهای محاول  PCRبا آغازگرهای ) gpdII (F2و ) gpdII (R2بر روی سازه  pBlue8و مشاهده قطعه تکثیر
شده  gpdIIنژاد  IM008به طول  294نوکلئوتید ( )9نمونه کنترل منفی (پالسمید ) pBluescript II SK (+آغازگرهای ) gpdII (F2و
) ،gpdII (R2آنییم  DNA Taqپلیمراز و بافر آن) ( )Mمارکر مولکولی )(1Kb, Fermentas
Fig. 2: Amplification of hph gene, confirmation of pBlue8 construct with PCR and schematic view of pBlue8 construct.
Wells (1-2-3-4) are replicates of PCR product on pCAMBIA1304 plasmid by using hph (F)/hph (R) primer pair and
observation of expected 1049bp fragment of hph gene. Wells (5-6-7-8) are replicates of PCR product on pBlue8
construct by using gpdII (R2)/gpdII (F2) primer pair and observation of expected 290 bp fragment of IM008 gpdII
promoter. (9) Negative control (pBluescript II SK (+) plasmid, gpdII (R2) and gpdII (F2) pimers, Taq DNA polymerase
)and its buffer). (M) DNA ladder (1kb, Fermentas

اتصال توالی ترشحی به پالسمید ) pBluescript II SK(+و

ساخت سازههای  pgLI7و pgLI8

ساخت سازه pBlueL

قطعات  gI7و  gI8موااود در ساازههاای  pTI7و  pTI8توساط
برش با آنییمهای  PstIو  EcoRIاداسازی شدند سازه pBlueL
نیی با آنییمهای برشی  PstIو  EcoRIبرش خورد و قطعات gI7
و( gI8راهانااداز  gpdIIو اینتاارون شااماره  5ژن  )gpdIIبااه
سازه  pBlueLوارد گردیدند و سازههای  pgLI7و  pgLI8ایجااد
شدند ورود قطعات  gI7و  gI8به سازه  pBlueLتوساط الااوی
هضم آنییمای باا آنییمهاای برشای  EcoRIو  BamHIو ایجااد
قطعات  369و  2942نوکلئوتیدی و همچنین واکنش توالییابی
مورد تأیید قرار گرفتند (شک  )8واکنش توالییابی که بر روی
این سازهها انجاا شاد نشاان داد کاه ساازههای حاصا دارای
راهانداز  ،gpdIIاینترون و توالی ترشحی میباشند که در اهات
صحیحی نسبت به یکدیار قارار گرفتهاناد (دادههاا نشاان داده
نشده)

پاام از دو رشااتهای کااردن تااوالی ترشااحی ژن الکاااز  1قااارچ
دکماهای سافید ،توالای ترشاحی و پالساامید pBluescript II
) SK (+توساط آنییمهاای  PstIو  BamHIبارش داده شادند و
توالی ترشحی به پالسمید ) pBluescript II SK (+اتااال داده
شد سازه حاص  pBlueLنا گرفت الاوی هضم با آناییمهاای
 XhoIو  BamHIبر روی سازه  pBlueLو ایجاد قطعاات  141و
 2911نوکلئوتیدی مورد انتظاار تأییدکنناده ورود اینتارون باه
پالسامید ) pBluescript II SK (+میباشاد الااوی هضام باا
آنییمهای  XhoIو  BamHIبار روی پالسامید pBluescript II
) SK (+بهعنوان کنترل مورد استفاده قرار گرفت و قطعاات 14
و  2911نوکلئوتیدی را ایجاد نمود (شک )1
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 وpBlueH8  نمای شماتی سازههایgpdII  و راهاندازhph  وااد ژنpCAMBIAH8  وpBlueH8  تائید سازههای:3 شک
 با آنییمهایpCAMBIAH8 ) تکرارهای هضم سازه2-1(  به همراه مکان اثر آنییمهای برشی نشان داده شده استpCAMBIAH8
 بر رویhph (F)  وgpdII (F2)  با آغازگرهایPCR ) محاول4-3(  نوکلئوتیدی14461  و1321  و ایجاد قطعاتBstXI  وXhoI
hph  وgpdII (F2)  آغازگرهای،) نمونه کنترل منفی (آب1(  نوکلئوتید1344 ً به طول تقریباH8  و مشاهده قطعه تکثیر شدهpBlueH8
(1Kb, Fermentas) ) مارکر مولکولیM( ) پلیمرازDNA Taq ( و آنییمF)
Fig. 3: Confirmation of pBlueH8 and pCAMBIAH8 constructs which contain hph gene and gpdII promoter and
Schematic view of pBlueH8 and pCAMBIAH8 constructs with restriction enzymes site (RE). Wells (1-2) are replicates
of enzymatic digestion of pCAMBIAH8 construct with XhoI and BstXI and observation of expected 10481 and 1325bp
fragments. (3-4) PCR product on pBueH8 construct by using gpdII (F2)/hph (F) primer pair and observation of 1300bp
H8 fragment. (5) Negative control (water, hph (F)/gpdII (F2) pimer pair, Taq DNA polymerase and its buffer). (M)
DNA ladder (1kb, Fermentas)

 بااهgLI8  وgLI7  وارد شاادند ورود قطعاااتBamHI  وEcoRI
،EcoRI  توسط هضم باا آنییمهاایpCAMBIA1304 پالسمید
) مورد تأیید قرار گرفت5  (شکNcoI  وXhoI
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 وpCAMBIAH88 ساااااخت سااااازههای بیااااانی و
pCAMBIAH87
gLI8  وgLI7 قطعات

 وpgLI7(پام از اداساازی از ساازههای
) باهBamHI  وEcoRI  توسط برش با آنییمهاای برشایpgLI8
 برش خاورده باا آنییمهاای برشایpCAMBIA1304 پالسمید
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 توسط الاوی هضم آنییمی اایااه برشی آنییمهایpTI8  وpTI7  و سازههایpT8  وpT7  تأیید سازههای:4 شک
 وEcoRI  با آنییمهایpTI7 ) هضم آنییمی سازه1(  نشان داده شده استpTI8  وpTI7 ،pT8 ،pT7 در شک های شماتی سازههای
2628  و324  و ایجاد قطعاتPstI  وEcoRI  با آنییمهایpTI8 ) هضم آنییمی سازه2(  نوکلئوتیدی2628  و324  و ایجاد قطعاتPstI
) هضم آنییمی4(  نوکلئوتیدی2621  و299  و ایجاد قطعاتPstI  وEcoRI  با آنییمهایpT7 ) هضم آنییمی سازه3( نوکلئوتیدی
(100bp plus, Fermentas) ) مارکر مولکولیM(  نوکلئوتیدی2621  و299  و ایجاد قطعاتPstI  وEcoRI  با آنییمهایpT8 سازه
Fig. 4: Confirmation of pT7, pT8, pTI7 and pTI8 constructs with enzymatic digestion pattern. Restriction site of
EcoRI and PstI are represented in schematic view of pT7, pT8, pTI7 and pTI8 constructs. (1) Obtained 324 and 2826bp
fragments from enzymatic digestion of pTI7 construct with EcoRI and PstI. (2) Obtained 324 and 2826bp fragments
from enzymatic digestion of pTI8 construct with EcoRI and PstI. (3) Obtained 299 and 2825bp fragments from
enzymatic digestion of pT7 construct with EcoRI and PstI. (4) Obtained 299 and 2825bp fragments from enzymatic
digestion of pT8 construct with EcoRI and PstI. (M) DNA ladder (100bp plus, Fermentas)
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 اایااهpBlueL  توسط الاوی هضم آنییمی در شک شماتی سازه1  وااد توالی ترشحی ژن الکازpBlueL  تائید سازه:1 شک
 که سببBstXI  وEcoRI  هضم شده با آنییمهای برشیpBlueL ) سازه1(  نشان داده شده استBstXI  وEcoRI شناسایی آنییمهای
 بهعنوانBstXI  وEcoRI  با آنییمهای برشیpBluescript II SK (+) ) هضم پالسمید2(  نوکلئوتیدی شد2911  و141 ایجاد قطعات
(100bp plus, Fermentas) ) مارکر مولکولیM( ) را تولید نمود (قطعه کوچ غیرواضح است2911  و14 کنترل که قطعات
Fig. 5: Confirmation of pBlueL construct which contain Laccase1 gene signal peptid with enzymatic digestion.
Restriction site of EcoRI and BstXI are represented in schematic view of pBlueL construct. (1) Obtained 105 and
2911bp fragments from enzymatic digestion of pBlueL construct with EcoRI and BstXI. (2) Obtained 50 and 2911bp
fragments from enzymatic digestion of pBlueL construct with EcoRI and BstXI as control (Smaller fragment is
invisible). (M) DNA ladder (100bp plus, Fermentas)
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شک  :8تأیید سازههای  pgLI7و  pgLI8توسط الاوی هضم آنییمی اایااه برشی آنییمهای  BamHIو  EcoRIدر شک های
شماتی سازههای  pgLI7و  pgLI8نشان داده شده است ( )1هضم آنییمی سازه  pgLI7با آنییمهای  BamHIو  EcoRIو ایجاد
قطعات  369و  2942نوکلئوتیدی ( )2هضم آنییمی سازه  pgLI8با آنییمهای  BamHIو  EcoRIو ایجاد قطعات  369و 2942
نوکلئوتیدی ( )Mمارکر مولکولی ()1Kb, Fermentas
Fig. 6: Confirmation of pgLI7 and pgLI8 constructs with restriction digestion pattern. Restriction site of BamHI and
EcoRI are represented in schematic view of pgLI7 and pgLI8 constructs. (1) Obtained 389 and 2942bp fragments from
enzymatic digestion of pgLI7 construct with BamHI and EcoRI. (2) Obtained 389 and 2942bp fragments from
)enzymatic digestion of pgLI8 construct with BamHI and EcoRI. (M) DNA ladder (1kb, Fermentas

جداسااازی ژن  tPAو ساااخت سااازههای  p1H387Tو
p13H88T

محاااول واکاانش  PCRباار روی پالساامید  pTZ57Rحاااوی
 cDNAژن  tPAبااا آغازگرهااای اختااصاای ) tPA(Fو )tPA(R
(ادول  )1پام از باارگیری بار روی ژل آگاارز ( %1شاک )5
نشاندهنده تکثیر قطعه  1833نوکلئوتیدی مورد انتظار بود که
همان ژن  tPAبدون توالی ترشاحی میباشاد (شاک  )5بارای
همسانهسازی ژن  tPAمحاول واکنش  PCRپام از بارش باا
آنییمهاااااای  BamHIو  BstEIIباااااه ساااااازههای بیاااااانی
 pCAMBIAH88و  pCAMBIAH87برش خورده با آنییمهاای
 BamHIو  BstEIIوارد گردیااد واااود ژن  tPAدر سااازههای
ساختهشده توسط الاوی هضام آنییمای باا آنییمهاای  XhoIو
( PstI ،NcoI ،EcoRIشک  )5مورد تأیید قرار گرفت
بحث
بیان پروتئین در سیساتم بیاانی قاارچی ضامن برخاورداری از
کااارآیی باااال ،اقتاااادیتر بااوده و خیلاای راحااتتر از بیااان در
سلولهای پستانداران میباشاد پروتئینهاای حاصا از قاارچ،
نارانیهااای مربااوط بااه آلودگیهااای بیولااوژیکی پروتئینهااای
حاص از کشت سلولهای اانوری را ندارد قارچهاای رشاتهای

بهدلی یوکاریوت بودن توانایی ایجاد پیونادهاای دیساولفید را
دارند و تیییرات پم از تراماه همچاون گلیکوزیلاه شادن در
آنهااا بساایار مشااابه انسااان ر م ایدهااد ساااندرز و همکاااران
( )Saunders et al., 1989قارچ دکمهای سفید اای قارچهاای
رشتهای است و تا به امروز بارای بیاان پروتئینهاای نوترکیاب
گلیکوزیله مورد استفاده قرار نارفته است یکی از اولاین گا هاا
در ایجاااد مواااودات تراریخاات داشااتن سااازه بیااانی مناسااب
میباشد
شاید بتوان گفت که راهانداز مهمترین بخش ی سازه بیاانی
میباشد زیرا این قسمت سازه بیانی تعیینکننده زمان و مقادار
بیان ژنای کاه تحات کنتارل دارد ،میباشاد برنای و همکااران
( )2006اعال کردند که راهانداز  gpdIIبهترین راهانادازی اسات
که تا به امروز برای تراریخت کردن قارچ دکمهای سافید ماورد
استفاده قرار گرفته است و همچنین لسارد و همکااران ()2000
بیااان کردنااد کااه خاموشاای ژن از طریااق هاام ساارکوبی در
راهاندازهای همولوگ و خانهدار کمتار اتفاام میافتاد ،بناابراین
راهاناداز همولااوگ و خانااهدار  gpdIIباارای بیااان پااروتئین tPA
انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت
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 توسط الاوی هضم آنییمی اایااه برشی آنییمهایp13H87T  وp13H88T ،pCAMBIAH87 ،pCAMBIAH88  تأیید سازههای:5 شک
 نشان داده شده استp13H87T  وp13H88T ،pCAMBIAH87 ،pCAMBIAH88  در شک های شماتی سازههایPstI  وNcoI ،EcoRI ،XhoI
 و مشاهده قطعه تکثیرtPA (R)  وtPA (F)  با آغازگرهایpTZ57R  مواود در پالسمیدtPA  ژنcDNA  بر رویPCR ) تکرارهای محاول2  و1(
DNA  بهعنوان آنییمهایTaq: Pfu 4:1  و نسبتtPA (R)  وtPA (F)  آغازگرهای،) نمونه کنترل منفی (آب3(  نوکلئوتید1833  به طولtPA شده
) سازه1(  نوکلئوتید12381  و ایجاد شک خطی پالسمید به طولNcoI  برش خورده با آنییمpCAMBIA1304 ) پالسمید4( )پلیمراز
 برش خورده باpCAMBIAH87 ) سازه8(  نوکلئوتید12153  و ایجاد شک خطی پالسمید به طولNcoI  برش خورده با آنییمpCAMBIAH88
 و ایجاد شک خطی پالسمیدNcoI  برش خورده با آنییمp13H88T ) سازه5(  نوکلئوتید12153  و ایجاد شک خطی پالسمید به طولNcoI آنییم
) پالسمید9(  نوکلئوتید12381  و ایجاد شک خطی پالسمید به طولNcoI  برش خورده با آنییمp13H87T ) سازه6(  نوکلئوتید12381 به طول
14523 (بهصورت ی قطعه دیده میشوند) و1494 ،1434  و ایجاد قطعاتEcoRI  وXhoI  برش خورده با آنییمهایpCAMBIA1304
) سازه11(  نوکلئوتیدی14844  و1189  و ایجاد قطعاتEcoRI  وXhoI  برش خورده با آنییمهایpCAMBIAH88 ) سازه14( نوکلئوتیدی
 برش خورده باp13H88T ) سازه12(  نوکلئوتیدی14844  و1189  و ایجاد قطعاتEcoRI  وXhoI  برش خورده آنییمهایpCAMBIAH87
 وXhoI  برش خورده با آنییمهایp13H87T ) سازه13(  نوکلئوتیدی5312  و1189 ،1431 ،452  و ایجاد قطعاتEcoRI  وXhoI آنییمهای
،113 ،56 ،52  و ایجاد قطعاتPstI  برش خورده با آنییمp13H88T ) سازه14(  نوکلئوتیدی5312  و1189 ،1431 ،452  و ایجاد قطعاتEcoRI
،52  و ایجاد قطعاتPstI  برش خورده با آنییمp13H87T ) پالسمید11( ) نوکلئوتیدی (سه قطعه کوچ غیرواضح است6259  و648 ،822 ،414
) مارکرL( (100bp plus, Fermentas) ) مارکر مولکولیM( ) نوکلئوتیدی (سه قطعه کوچ غیرواضح است6259  و648 ،822 ،414 ،113 ،56
(1kb, Fermentas) مولکولی
Fig. 7: Confirmation of pCAMBIAH87, pCAMBIAH88, p13H87T and p13H88T constructs with restriction digestion pattern.
Restriction site of XhoI, NcoI, PstI and EcoRI are represented in schematic view of pCAMBIAH87, pCAMBIAH88, p13H87T and
p13H88T constructs. Wells (1-2) are replicates of PCR product on pTZ57R plasmid contain tPA gene cDNA by using tPA (F)/tPA
(R) primer pair and observation of amplified 1633bp fragment of tPA. (3) Negative control (water, tPA (F)/tPA (R) pimer pair, 4:1
ratio of Taq: Pfu polymerase as DNA polymerase and its buffer). (4) pCAMBIA1304 plasmid digested with NcoI and created a
linearized 12361bp fragment. (5) pCAMBIAH88 construct digested with NcoI and created a linearized 12173bp fragment. (6)
pCAMBIAH87 construct digested with NcoI and created a linearized 12173bp fragment. (7) p13H88T construct digested with NcoI
and created a linearized 12361bp fragment. (8) p13H87T construct digested with NcoI and created a linearized 12361bp fragment. (9)
Double digestion of pCAMBIA1304 plasmid with XhoI and EcoRI and obtaining 1030, 1094 and 10723bp fragments (the two samall
fragment seem as one fragment). (10) Obtained 1569 and 10604bp fragments from enzymatic digestion of pCAMBIAH88 construct
with XhoI and EcoRI. (11) Obtained 1569 and 10604bp fragments from enzymatic digestion of pCAMBIAH87 construct with XhoI
and EcoRI. (12) Obtained 472, 1031, 1569 and 7352bp fragments from enzymatic digestion of p13H88T construct with XhoI and
EcoRI. (13) Obtained 472, 1031, 1569 and 7352bp fragments from enzymatic digestion of p13H87T construct with XhoI and EcoRI.
(14) Obtained 72, 78, 113, 414, 622, 846 and 8279bp fragments from enzymatic digestion of p13H88T construct with PstI (Three
smaller fragments are invisible). (15) Obtained 72, 78, 113, 414, 622, 846 and 8279bp fragments from enzymatic digestion of
p13H87T construct with PstI (Three smaller fragments are invisible). (M) DNA ladder (100bp plus, Fermentas). (L) DNA ladder
(1kb, Fermentas)
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توالی ترشحی یکی دیار از اایای سازه بیاانی ایجااد شاده
میباشد بااواود آنکاه تاوالی ترشاحی در باین یوکاریوتهاای
مختلف شناسایی میشود ،اماا توالیهاای ترشاحی همولاوگ و
ترکیبی در برخی موارد بهتار از توالیهاای ترشاحی هترولاوگ
عم میکنند ،البته عکم این موضوع نیی ممکن است ر دهد
فوتاتساوموری و ساوموتو ()Futatsumori and Sumoto, 2010
نشان دادند که واود اسیدهای آمینه با باار مثبات و اسایدهای
آمینه قطبی بهترتیب در انتهای  Nو  Cتوالی ترشاحی کاارآیی
ترشح را افیایش میدهد با مقایسه توالی ترشحی ژن  tPAو ژن
الکاز 1قارچ دکمهای سفید مشخ شاد کاه محا قرارگیاری
اسیدآمینه آرژنین (با بار مثبت) در تاوالی ترشاحی ژن الکااز1
نسبت به توالی ترشحی ژن  ،tPAفاصاله کمتاری باا انتهاای N
توالی ترشحی دارد و همچنین در انتهای  Cتاوالی ترشاحی ژن
الکاز 1نسبت به توالی ترشحی ژن  tPAتعداد اسایدهای آمیناه
قطبی بیشتری واود دارد؛ بنابراین با تواه به اطالعات موااود
میتوان اینچنین نتیجه گرفت کاه باا ااایایین کاردن تاوالی
ترشحی ژن  tPAبا تاوالی ترشاحی ژن الکااز 1قاارچ دکماهای
سفید ،کارآیی ترشح پروتئین  tPAتولید شده توسط ایان ساازه
بیشتر از حالت دست نخورده آن خواهد بود
اینترونها نیی یکی دیار از اایای سازههای بیانی میباشاند
آنها ممکن است نقشهای مختلفی از قبی افیایش یاا کااهش
بیان ژن را سبب شوند و یا ممکن است هیچ اثری بر روی بیاان
ژن نداشته باشند نقش حیاتی اینترونها که اغلب نادیده گرفته
میشود این است که آنها میتوانند اثرات عمیقی بر روی بیاان
ژن داشته باشند حذف اینترونها در توالی  DNAژناومی یا
ژن ،مانند ( cDNAبدون حذف راهاناداز و پایااندهناده) اغلاب
سبب کاهش بیان میشود برعکم با افیودن یا اینتارون باه
ی ژن که فاقد اینترون است صرفنظر از منشأ آن (یوکاریوتی
یااا پروکاااریوتی) ساابب افاایایش بیااان آن ژن خواهااد شااد (رز،
 )2008در این تحقیق از  cDNAژن  tPAاستفاده شده که فاقد
 13اینتروناای کااه بااهصااورت طبیعاای در ایاان ژن واااود دارد،
میباشد لذا از اینترون شماره  5ژن  gpdIIاستفاده شد تا بیاان
این ژن در قارچ دکمهای سفید افایایش یاباد همچناین طباق
گیارشهای چان و همکااران بیاان ژن  gfpدر قاارچ دکماهای
سفید به اینترون احتیا دارد که دلی آن را پردازش نامناساب
 RNAپیامبر و کدون ترایحی ذکر کردهاند (چان و همکااران،
 )2000لسارد و همکاران ( )2000بیان کردند که اینترونها باید
در بخااش رونویساای شااده ترانسااژن ترایح ااً در درون تااوالی
غیرقاب ترامه ' 1قرار بایرند تا سبب افایایش بیاان ترانساژن
گردند برای ساخت این سازه اینتارون شاماره هفات ژن gpdII

مورد استفاده قرار گرفت که در بین دیار اینترونهاای ایان ژن
از اندازه متوسطی برخوردار است هنوز کارکرد اینترونهای این
ژن به خوبی مشخ نشده است ،اما ازآنجاکه ایان ژن یا ژن
خانهدار است و بیان باالیی دارد ،احتمال مثبت باودن تاأثیرش
در افاایایش بیااان ژن بیشااتر از احتمااال منفاای بااودنش اساات،
بهخاو آنکه در ابتدای ' 1ژن  tPAبالفاصاله پام از کادون
شروع ترامه قرار داده شاده اسات ،همانناد آنچاه خاود قاارچ
دکمهای در طی زمان تکام انتخاب کارده اسات لاذا باا قارار
دادن این اینترون در این سازه میتوان از میایای احتماالی ایان
اینترون در افیایش بیان ژن بهره برد
برگ و گرینن ( )1991گیارش کردند که توالی آمینواسیدی
دخی در تبدی  pro tPAبه  tPAبال باا تاوالی Gly Ala Arg
 Serدر موقعیتهااای  32تااا  38در انتهااای  Cساایانال پاارو
پپتیدی قرار دارند لذا اهش ایجاد شده در آمینواسید  24یعنی
تباادی گلوتامااات ( )GAAبااه گلیسااین ( )GGGدر انتهااای N
سیانال ،در موقعیت  24انجا شاده اسات تاأثیری بار بیاان و
فرآیندهای پم از ترامه پروتئین تولیادی نخواهاد داشات باا
تبدی  Cبه  Tدر اایااه نوکلئوتیادی  1814اهشای خااموش
در توالی نوکلئوتیدی این ژن ایجاد شد تا اایااه برشای آناییم
 BstEIIرا که در مکانی ناخواسته درون ژن قارار داشات حاذف
شود که آن هم تأثیری بر بیان و فرآیندهای پم ترامهای ایان
ژن نخواهد داشت زیرا تیییری در نوع آمینواساید ایجااد نشاد
سازههای ساختهشده در این پاروژه را میتاوان بارای بیاان ژن
 tPAبه قارچ دکمهای سفید انتقال داد امید است با انتقال ایان
سازهها به قارچ دکمهای سفید ژن  tPAبه خوبی بیان شاود و از
نظر بیولوژیکی نیی فعالیات داشاته باشاد و همچناین پاروتئین
تولیدی بهواسطه این سازهها عالوه بر مییان تولید و ترشح بااال،
بااه خااوبی گلیکوزیلااه شااده باشااد تااا ساابب ایجاااد پاسااخهای
ایمنولوژیکی در انسان نشود
همچنین سازههای ایجاد شده این توانایی را دارا میباشند تا
در برنامههای بهبود نژاد قارچ دکمهای سفید و بیان ژن در قارچ
اوهری  Coprinus cinereaاستفاده شوند
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از انستیتو پاستور ایران بهدلی در اختیار قرار دادن
 cDNAژن  tPAو مرکی زیست فناوری قارچهای صنعتی اهااد
دانشااهی مشهد به دلی در اختیار قرار دادن نژادهاای قاارچی
سپامگذاری میگردد
منابع:
اهت مطالعه منابع به صفحه  6-9متن انالیسی مرااعه شود
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