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فناوری ريبونوکلئيک اسيد مداخلهگر ( )RNAiبه عنوان يک ابزار قدرتمند برای خاموشی بيان ژن
هدفگيری شده برپايه تشابه توالی نوکلئوتيدی میباشد RNA .مداخلهگر میتواند در کاهش بيان
ژنی اپیتوپهای امگاگليادين که باعث ايجاد حساسيت غذايی وابسته به گندم ()WDEIA

واژههای کلیدی


میشود ،مورد استفاده قرار گيرد .حساسيت غذايی يا آنافيالکسی وابسته به گندم از آنجا منشا
میگيرد که آنتیبادیها ،به خصوص  IgEدر فرد بيمار ،نقشی مخالف عمل محافظت کنندگی

امگا گلیادین

خود دارند .در گياهان RNA ،دو رشتهای با انتهای آزاد دو يا سه نوکلئوتيدی بخاطر قابليت

آنزیم Dicer

شناسايی با آنزيم  Dicerيکی از ارکان مهم  RNAمداخلهگر محسوب میشود .بنابراين توجه به

ناقل

ايجاد انتهای آزاد ʹ 3با نوکلئوتيدهای گوانين-سيتوزين در  RNAiدورشتهای اختصاصی ژن امگا

 RNAدو رشتهای

گليادين با عملکرد باال هدفگيری شد .در اين تحقيق عملکرد باالی ساختار ثانويه  RNAدو

 RNAمداخلهگر
WDEIA

رشتهای با محتوای نوکلئوتيدی گوانين-سيتوزين  33تا  38درصد بررسی شد .قطعات سنس و
آنتیسنس طبق نقشه کاست در ناقل  pTG19-Tهمسانهسازی شده و سپس برای توليد و ارزيابی
مولکول  RNAiمورد نظر به ناقل بيانی  pAHC25منتقل شد .انرژی آزاد موثر برای آنزيم
 ،Dicerتغييرات نوکلئوتيدی برای نواحی  RNAدو رشتهای و درصد گوانين-سيتوزين مورد
ارزيابی اوليه قرار گرفتند .بطوریکه در ناحيه انتخابی برای ساخت کاست ،ميزان نوکلئوتيدهای
گوانين -سيتوزين در حدود  33/1الی  53/2درصد و انرژی آزاد  -25/1الی  -20/1کيلوکالری
برمول ارزيابی شد .پس از همسانهسازی موفق قطعه سنس ،شباهت  188درصدی برای ناحيه تشکيل
دهنده ساقهسنجاقسری ( )hair-pin stemبهطول  103جفت باز حاصل شد .طبق نقشه کاست
توالی باقی مانده از قطعه سنس نيز نقش فاصله انداز و يا تشکيل دهنده لوپ در مولکول  RNAiرا
ايفا نمود .سرانجام ،با انتقال کاست  RNAiبه ناقل بيانی  ،pAHC25ناقل خاموشی اختصاصی و با
راندمان باال برای ژن امگا گليادين نوع  1Dحاوی اپیتوپ  WDEIAتوليد شد.
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مقدمه

آنافیالکسی (شوک حساسیت) را نشان میدهند (

Matsuo et al.

 RNAمداخلهگر 1فرآیندی است که طی آن مولکول  RNAدو

 .)2004; Mullins 2003; Palosuo 2003آنافیالکسی یک واکنش

رشتهای کوتاه از بیان ژن هدف جلوگیری میکند .این ژن،

حساسیتزای جدی است که بهطور ناگهانی آغاز شده و میتواند

ضرورتاً از نظر توالی با  RNAدو رشتهای کوتاه همولوگ است.

منجر به مرگ فرد شود ( ;Matsuo et al. 2005; Kidd et al. 1983

Antisense RNA

 .)Romano et al. 1995تعداد بیماران مبتال به آنافیالکسی گندم

همزمان به بدن نماتد )Caenorhabditis elegans( 2وارد شد و

بهخصوص افراد مبتال به آنافیالکسی ناشی از فعالیت ورزشی

بهدلیل اثر بازدارندگی آن ،اولین بار این پدیده  RNAمداخلهگر یا

وابسته به گندم بهطور قابل مالحظهای در حال افزایش است

Paddison et al. 2002; Fire et

(.)Matsuo et al. 2005; Harada et al. 2000; Dohi et al. 1991

 RNAi .)al. 1998نقش مؤثری در تخریب بخش مهمی از

در مطالعات انجام شده روی بیماران مبتال به  WDEIAگزارش

mRNA

شده که فعالیت ورزشی و استفاده از آسپرین ،حساسیت ناشی از

در سال  1992دو رشته مکمل  Sense RNAو

 RNA interferenceنامیده شد (

رونوشتهای ژن در گیاهان بعد از تبدیل  RNAاولیه به

بالغ برعهده دارد .در سالهای اخیر کارایی سازههای  RNAiو

گندم را نیز افزایش میدهد (.)Matsuo et al. 2005

انتقال آن از طریق  Agrobacterium tumefaciensسویه

امگاگلیادینهای موجود در گندم ،در توالیهای تکراری خود

 C58C1:Pgv2260به گیاهانی مثل توتون و بیان آن حدود 7-9

دارای  9ناحیه مختلف برای اپیتوپهای پیوندی ایمنوگلوبولین

Senthil-Kumar and

 Eاست .در بیمارانی که دچار حساسیت ناشی از پروتئینهای

 .)Mysore 2011با استفاده از فناوری  ،RNAiژنهای عامل

گلوتن گندم هستند گزارش شده که ایمنوگلوبولین  Eدارای یک

بیماری سلیاک (بیماری ناشی از گلوتنگندم) کاهش قابل

پپتید تکراری برای امگا و گاما گلیادینها از نوع

مالحظهای را در ترکیب گلوتن گندم بعد از انتقال ژن ،با استفاده

میباشد ( .)Battais et al. 2005گزارشات حاکی از آن بوده که

از ناقل بیانی  ،pAHC25نشان دادند .تشکیل ساختار ساقه-حلقه

واحد تکراری اکتاپپتیدی یا یک توالی محتوی  ،PQQPنقش

( )hair-pinپس از بیان ژنی کاست  RNAiبواسطه سه توالی

مهمی را در آلرژی ناشی از حساسیت به گلوتن را ایفا میکند

(سنس ،فاصله انداز و آنتیسنس) درج شده در کاست ،RNAiاز

(.)Ensari et al. 1998

روز بعد از تراریختی مشاهده شدهاست (

QPQQPFP

موارد کلیدی برای شناسایی ژن هدف بواسطه آنزیم  Dicerبه-

در مطالعات اخیر درخصوص عملکرد  ،RNAiنشان داده شده-

(Senthil-Kumar and Mysore 2011; Gil-

است که شناسایی آنزیم  Dicerبرای برش انتهای آویزان دو یا سه

شمار میرود

نوکلئوتیدی  RNAدو رشتهای کوتاه 9در مقایسه با انتهای بسته

.)Humanes et al. 2010
گلیادینها یکی از بخشهای مونومریکی موجود در گلوتن گندم

(فاقد  2یا

(مواد تامین کننده انرژی در رژیم غذایی بشر) به شمار میروند که

آنتی سنس با عملکرد بیشتری اتفاق میافتد .این گزارشات بهطور

از زیر واحدهای آلفا ،گاما و امگا گلیادین تولید شده از ژنهای

واضح بر این نکته اشاره دارند که انتهای آویزان دارای انرژی آزاد

 B ،Aو

مؤثری است که تثبیت کننده مارپیچ  RNAبرای شناسایی و

 Dتشکیل شدهاست .گلیادینهای گندم موجب واکنشهای

برش موفقیتآمیز با آنزیم  Dicerاست .همچنین وجود تغییرات

حساسیتزای غذایی در خردساالن و بزرگساالن مبتال به بیماری

نوکلئوتیدی بعد از تکثیر قطعه سنس و مشاهده آن در داخل

Jarvinen et al. 2003; Moneret-Vautrin

 RNAدورشتهای کوتاه ،کاهش عملکرد  RNAiرا نشان میدهد

 .)et al. 2000افراد مبتال خصوصاً بزرگساالن ،به مصرف

( .)Ohmichi et al. 2002هدف از اجرای این تحقیق ،ساخت

محصوالت حاصل از گندم واکنشهای شدید و فراوانی از

3

مستقر در بازوی کوتاه کروموزوم شماره یک هر سه ژنوم

آنافیالکسی میشوند (

)RNA interference (RNAi
Nematode
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نوکلئوتیدی)  RNAدو رشتهای برای قطعه سنس-

Wheat-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis
)(WDEIA
4
)double strand RNA (dsRNA
5
Helix
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اولین کاست  RNAiبا دو قطعه وارونه به اندازه مختلف بدون نیاز

سنس مربوط به  RNAدو رشتهای کوتاه به طول  21نوکلئوتید

به توالی فاصلهانداز بر پایه مطالعه و شناسایی توالی  RNAدو

توسط نرمافزار  pssRNAitانتخاب شد .بعد از آن ،با وارد نمودن

رشتهای کوتاه بدون تغییرات نوکلئوتیدی ،مربوط به ژن امگا

توالی مربوط به قطعه سنس در نرمافزار  unafoldمکمل آن یعنی

گلیادین بود .بهطوریکه سازه با راندمان باال برای مدیریت

توالی آنتی سنس بهدست آمد .توالی آنتیسنس مهمترین بخش در

 WDEIAیا حساسیت وابسته به امگا گلیادین در مصرف غالت

طراحی توالیهای  dsRNAکوتاه میباشد .ساختار کلی برای

فراهم شد.

 dsRNAکوتاه با دو نوکلئوتید آویزان برای کلیه ریبونوکلئوتیدها
( G ،U ،Aو  )Cدر انتهای  ′آن بهواسطه نرمافزار

unafold

پایهریزی شد .همچنین مطلوبترین انرژی آزاد ( )ΔG°برای
مواد و روشها

آنزیم  ،Dicerبرای شکستن  RNAدو رشتهای بلند ژن امگا

بذر گندم رقم آذر  2پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت

گلیادین و بهوجود آوردن انواع  RNAدو رشتهای کوتاه با کارایی

سدیم دو درصد به مدت  2دقیقه و سپس شستشو با آب استریل،

باال تعیین شد .بخشی از ژن امگا گلیادین که تراکم باالیی از

بر روی کاغد صافی واتمن در دمای اتاق با دوره نوری  16ساعت

 dsRNAکوتاه را نشان داد بهعنوان بهترین ناحیه برای طراحی

روشنایی و هشت ساعت تاریکی قرار گرفت .جوانهزنی بعد از

آغازگر انتخاب شد.

چهار روز آغاز و مرحله دو تا سه برگی برای برداشت نمونهها

جهت انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز ( )PCRابتددا آغازگرهدای

انتخاب شد .سپس استخراج  DNAژنومی به روش  CTABاز

رفت و برگشت با استفاده از اطالعات توالی ثبدت شدده در باندک

نمونهها انجام و در دمای  -22درجه سانتیگراد نگهداری شد

اطالعاتی ژن ( )NCBIبده شدماره  ،KF412579توسدط ندرمافدزار

( .)Murray and Thompson 1980برای تکثیر قطعات سنس و

 Primer3طراحی شد (جدول  .)1در ابتدای آغازگرهای رفدت و

آنتیسنس ،آغازگرهای مورد نظر در نواحی از ژن امگا گلیادین که

برگشتی طراحی شده ،مکان های برش آنزیمدی الزم بدرای اتصدال

بیشترین  dsRNAکوتاه را نمایش میدهد ،طراحی شد.

قطعات سنس به آنتیسنس تعبیه شد.

بهمنظور شناسایی  dsRNAکوتاه ابتدا توالی  DNAنوکلئوتیدی ژن

2

)(plantgrn.noble.org/pssRNAit/
3 (http://unafold.rna.albany.edu/?q=DINAMelt/Two-state)melting
)4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast

امگا گلیادین ( )accession number: KF412579توسط نرمافزار
1

آنالین  in-silicoبه  RNAتبدیل شد .سپس ساختار توالیهای
http://in-silico.net/tools/biology/sequence_conversion

1

جدول  -1آغازگرهای رفت و برگشت طراحی شده برای تکثیر بخشی از ژن امگا گلیادین به همراه توالیهای برش آنزیمی
ناقل مورد استفاده

دمای اتصال ()°C

 pAHC25و pTG19-T

86-86

 pAHC25و pTG19-T

86-86

توالی ()9′→ ′
AGGCTAGCAACCATATCCACAACAACCATA
)(NheI
AGCCCGGGCCATGGGATTGTTGGGTCTGGGGAAA
)(SmaI) (NcoӀ
AGGCTAGCAACCATTTCCCACACCCCAA
)(NheI
AGGAGCTCGAATTCTGTTGTGGTTGCCAGGGA
)(SacI) (EcoRI

آغازگرها

قطعات

آغازگر رفت

قطعه سنس ()266bp

آغازگر برگشت

آغازگر رفت

قطعه آنتیسنس
()191bp

آغازگر برگشت
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شکل  -1نقشه فیزیکی ناقل خطی ( pTG19-Tشرکت سیناکلون-ایران) به همراه مکان درج قطعه سنس که به رنگ قرمز نشان داده شدهاست.

واکنشهای زنجیرهای پلیمراز برای دو قطعه سنس و آنتیسنس

میکروتیوپ ،به مدت یک ساعت در دمای  7درجه سانتیگراد

در حجم  29 µLشامل بافر ( PCR master mixشرکت

انکوبه شد .برای تایید بهروشآنزیمی نیز  9 µLاز پالسمید برش

-Bioneerکشور کره جنوبی) به میزان  ،12/9 µLیک میکرولیتر از

یافته روی ژل آگارز  2/2درصد در ولتاژ  92به مدت  92دقیقه

هر آغازگر ،یک میکرولیتر ( DNA )122 ngژنومی و 12/9 µL

الکتروفورز شد .در نهایت با تعیین توالی پالسمید استخراجی با

Gradient-PCR

کیت استخراج پالسمید (( )Plasmid Mini Extractionشرکت

شامل یک دناتوراسیون اولیه در دمای  99درجه سانتیگراد به

 ،Bioneerکشور کره جنوبی) صحت قطعه ژن مورد نظر تایید

مدت پنج دقیقه ،انجام  9چرخه شامل دناتوراسیون در دمای 99

شد .پس از تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژن امگا2گلیادین ،از

درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه ،اتصال در دماهای گرادیان

نوکلئوتید سوم به بعد تبدیل توالی نوکلئوتیدی به توالی پروتئینی

(جدول  )1به مدت  99ثانیه ،و تکثیر در دمای  72درجه

در نرمافزار آنالین  in-silicoانجام شد .تکثیر قطعه آنتیسنس از

سانتیگراد به مدت یک دقیقه ،و یک مرحله تکثیر نهایی در دمای

پالسمید نوترکیب ( )pTG19-senseبا استفاده از آغازگرهای

 72درجه سانتیگراد به مدت پنج دقیقه بود .ژن تکثیر شده (قطعه

طراحی شده حاوی جایگاههای آنزیمی مشخص شده در انتهای

سنس) با استفاده از کیت ( AccuPrep Gel Purificationشرکت

( 9′جدول  )1انجام پذیرفت .سپس ،از برش آنزیمی برای ایجاد

pTG19-T

مکانهای اتصال قطعه آنتیسنس به قطعه سنس موجود در ناقل

آب استریل دوبار تقطیر انجام شد .برنامه دمایی

 -Bioneerکشور کره جنوبی) خالصسازی و در ناقل

(شکل  )1همسانهسازی شد .در این همسانهسازی از باکتری

 pTG19-senseاستفاده شد .طی فرآیند اتصال با آنزیم

 E.coli DH5αمستعد شده به روش )Chung et al. 1989( TSS

 )Sambrook and Russell 2001( Ligaseدو قطعه سنس و آنتی

LBA

سنس بهم متصل شده و سازه  pTG19-RNAiتولید شد .سپس

mg/mL X-gal

SacΙ

استفاده شد .غربالگری باکتریهای تراریخته در محیط
حاوی آنتی بیوتیک آمپیسیلین  122 mg/mLو

 122با تشکیل کلونیهای آبی -سفید انجام گرفت (

T4 DNA

قطعه ترکیبی سنس و آنتیسنس توسط آنزیمهای  SmaΙو

Sambrook

در ناقل بیانی  pAHC25وارد شد (شکل  .)2در برشهای آنزیمی،

 .)and Russell 2001جهت تایید حضور قطعه ژن امگا  2گلیادین

محلول واکنش در هر کدام شامل سه میکرولیتر  DNAپالسمیدی،

از روش  PCRو برش آنزیمی با ( NcoΙطبق دستور العمل شرکت

دو میکرولیتر بافر تانگو ،دو میکرولیتر آنزیم و در نهایت 1

فرمنتاز-کشور آلمان) استفاده شد .محلول واکنش شامل

میکرولیتر آبمقطر بود .باکتری  E.coliسویه  DH5αحاوی سازه

µL

 DNAپالسمیدی ،بافر تانگو (فرمنتاز  -کشور آلمان) به میزان

µL

 ،2دو میکرولیتر آنزیم و در نهایت  1 µLآبمقطر بود .سپس

خاموشی ژن مورد نظر در محیط  LBمایع و تحت دمای  7درجه
سانتیگراد بهصورت شبانه کشت داده شد .پس از استخراج

DNA

پالسمیدی برای تائید نهایی کاست  RNAiاز آنزیم  NheIاستفاده
Transformation and storage solution
Luria Bertani Agar

27

1
2

ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /1بهار 1316

http://in-silico.net/tools/biology/sequence_conversion

3

طراحی  RNAدو رشتهای با راندمان باال برای ايجاد...

محمدعلی ابراهیمی و همکاران

شد و بدین ترتیب وجود قطعه سنس-آنتی سنس کلون شده در

محتوای  GCپائین بین  2الی  92درصد و غنی بودن انتهای 9′

ناقل بیانی مورد تایید قرار گرفت .در این بررسی از نرمافزار

توالی آنتیسنس با نوکلئوتیدهای  AUانجام شود .شروع فعالیت

 pssRNAitو  unafoldاستفاده شد .با وارد نمودن توالی انتخابی

آنزیم  RISCاز انتهای  9′آنتیسنس  dsRNAکوتاه ،بهدلیل پائین

 266bpبرای ژن امگاگلیادین (قطعه سنس) در نرمافزار

بودن انرژی آزاد آن ناحیه انجام میشود

( ;Reynolds et al. 2004

 pssRNAitبیشترین فراوانی قطعات آنتیسنس حاصل شد .بعد

 .)Pradhan et al. 2015با انتخاب تصادفی یک توالی فرضی از

از شناسایی شش آنتیسنس موثر برای قطعه سنس ،از توالیهای

ژن امگاگلیادین و بررسی آن در نرمافزار ( unafoldشکل )I-9

مربوطه در نرمافزار  unafoldاستفاده نموده و کلیه انتهاهای ′

معلوم شد که از درصد باالی نوکلئوتیدهای  GCبا انرژی آزاد باال

آزاد با نوکلئوتیدهای متغیر برای  dsRNAکوتاه با عملکرد و

( - /2کیلوکالری بر مول) برخوردار بوده و متفاوت از بقیه عمل

انرژی آزاد متغیر با موفقیت بهدست آمد (شکل ).

خواهد کرد (جدول ) .در جدول  ،رابطه مستقیمی بین درصد
 GC ،AUو انرژی آزاد برای ساختار ثانویه  dsRNAکوتاه مشاهده
میشود ،به این معنی که در  dsRNAکوتاه با انتهای  ′آزاد 2
نوکلئوتیدی ،با افزایش درصد  ،AUدرصد  GCکاهش و با کاهش
 ،GCانرژی آزاد کاهش مییابد که در نتیجه عملکرد آنزیم
را در درگیری و حذف ژن هدف افزایش میدهد (

RISC

Ohmichi et

.)al. 2002; Reynolds et al. 2004
پس از انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز در گرادیان دمایی 62-62
درجه سانتیگراد از  DNAژنومی با پرایمرهای طراحی شده برای
قطعه سنس ( 266جفتبازی) ژن امگاگلیادین ،کلیه دماهای
آزمایشی منجر به تکثیر موفق شدند و محصول واکنش همه آنها
روی ژل  2/2درصد آگارز الکتروفورز شد و باندی در محدوده
شکل  -2نقشه فیزیکی ناقل بیانی  pAHC25بهطول  9/7کیلو باز ( Abdul
 .)Kader et al. 2012جایگزینی ژن  )Uid A( gusتوسط قطعه سنس-
آنتی سنس ژن امگا گلیادین با استفاده از هضم آنزیمهای  SmaΙو SacΙانجام
شدهاست.

نتایج و بحث

 266جفتبازی مشاهده شد که نشان دهنده تکثیر اختصاصی ژن
کدکننده پروتئینهای القا کننده آلرژیزا میباشد (شکل .)9
پس از انتقال ژن امگا گلیادین توسط پالسمید  pTG19-Tبه داخل
باکتری  E.coliسویه  DH5αبهعنوان میزبان و کشت آن بر روی
محیط  LBآگار حاوی آنتی بیوتیک آمپیسیلین و ،X-gal
کلونیهای سفید و آبی تشکیل شد که نشان دهنده انتقال پالسمید

ساختار ثانویه  dsRNAکوتاه برای شش توالی آنتیسنس (شکل

به درون کلنیهای باکتریایی سفید بود .همچنین جهت تائید وجود

 )VII ،VI ،V ،IV ،III ،II -9نشان دهنده این موضوع است که

قطعه ژنی نوترکیب در پالسمید  pTG19-Tاز کلونیهای سفید

آنزیم  Dicerبا انرژی مطلوبی میتواند خصوصیات برشی خود را

طبق دستورالعمل ذکرشده در مواد و روشها و جدول  1و از

در انتهای آزاد دو نوکلئوتیدی این ساختارهای ثانویه (با کارایی

واکنش  Colony-PCRاستفاده شد و با الکتروفورز محصول

باال) اعمال نماید (.)Chen et al. 2008; Paddison et al. 2012

واکنش ،وجود قطعه موردنظر ( 266جفتبازی) تائید شد (شکل

کارایی آنزیم  RISCبرای شش توالی یاد شده زمانی میتواند

.)9

بیشترین عملکرد را برای از بین بردن  mRNAهدف داشته باشد
که ساخت  dsRNAکوتاه توسط آنزیم  Dicerبا در نظر گرفتن
ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /1بهار 1316

27

طراحی  RNAدو رشتهای با راندمان باال برای ايجاد...

محمدعلی ابراهیمی و همکاران

شکل  -مقایسه توالیهای دو رشتهای کوتاه برای توالی  KF412579و ناحیه مربوطه برای انتخاب در سازه  )1 :RNAiتوالی نامناسب با انتهای  ′بسته در ناحیه غیر از
قطعه تکثیر شده )7،6،9،9، ،2 ،توالیهای دو رشتهای کوتاه مثبت برای ساخت سازه .RNAi

جدول  -نمایش توالیهای آنتیسنس در  dsRNAکوتاه برای توالی ژن امگا گلیادین گندم
انتهای آزاد ′

دما

انرژی آزاد

()°C

( )ΔG°با توالی مکمل

سنس– آنتیسنس

37
37
37
37
37
37
37

*-33.8
-28.7
-26.4
-27.7
-27
-28
-24.7

1-1
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2

همپوشانی()%

محتوای  )%(GCبا

آنتی سنس ()9′→ ′

توالی مکمل
95.2
90.5
90.5
90.5
90.5
90.5
90.5

47.6
45.2
40.4
35.7
40.4
38.0
35.7

CAUGGCAAGGAGGACAAAGAU
UGAUUGUAGCCCUUUGUUGCU
AUUGUUGAGGUGAUUGUAGCC
UGUUGUUGAUGGGAAAAUGAU
AAAUGGUUGUUGUUGAUGGGA
AAAUGGUUGUUGUGAUUGCUG
UAAAUGGUUGUUGUGAUUGCU

*عالمت منفی در انرژی آزاد به معنی مصرف  ATPسلولی برای آنزیم  Dicerدر بوجود آمدن  RNAدو رشتهای کوتاه از  RNAدو رشتهای بلند میباشد.

شکل  -9محصول  Gradient-PCRقطعه سنس از ژن امگا گلیادین از DNA

شکل  -9آنالیز محصوالت  -1 .Colony-PCRتکثیر قطعه ژن امگا گلیادین

ژنومی -1 .نشانگر وزنی مولکولی ( - DNA 1kbشرکت فرمنتاز) -9،9، ،2

موجود در کلون باکتری نوترکیب 2 ،و  -کنترل کلون آبی باکتریایی فاقد ژن

محصول  PCRدر دماهای  69/ ،62/6 ،62و  62درجه سانتیگراد.

امگا گلیادین -9 ،نشانگر وزنی مولکولی ( - DNA 1kbشرکت فرمنتاز).

شکل -6استخراج  DNAپالسمیدی و برش آنزیمی -1 .پالسمید حاوی ژن مورد نظر (قطعه سنس) بدون برش آنزیمی -2 ،محصول برش آنزیمی شامل قطعه 196
نوکلئوتیدی - ،نشانگر وزنی مولکولی ( - DNA 1kbشرکت فرمنتاز).
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تائید شد (شکل  .)9پس از آن ،ناقل بیانی  pAHC25و قطعه
سنس-آنتیسنس از ناقل  pTG-sense-antisenseبا استفاده از
آنزیمهای  SmaΙو  SacΙبرش یافته ،و با استفاده از آنزیم T4 DNA

 Ligaseو قطعه سنس-آنتیسنس به ناقل بیانی  pAHC25اتصال
شکل  -7مقایسه توالی اسیدامینهای قطعه ژن امگاگلیادین با اطالعات ثبت شده

یافت .پس از ترانسفورماسیون موفق باکتریایی و استخراج

در .ncbi

پالسمید از باکتریهای نوترکیب ،از طریق برش آنزیمی و خطی
کردن پالسمید نوترکیب  pTG-sense-antisenseبا استفاده از

در ادامه پس از تائید کلون نوترکیب با  ،PCRبرای تائید با روش

آنزیم  NheΙصحت ناقل بیانی مورد نیاز تایید شد (شکل -12

آنزیمی ،کلونهای حاوی ژن کشت داده شد و پالسمید

چپ) .یکی از مهمترین روشهای موجود برای جلوگیری از

استخراجشده توسط آنزیم برشی  NcoΙبریده شد .در الگوی

بیماریهای حساسیتزای ناشی از مواد غذایی مثل بادام ،گوجه و

الکتروفورزی آن یک باند خطی بطول  196جفتبازی که نشان

گندم قبل از پیشروی این نوع حساسیتها در فرد بیمار ،پرهیز

دهنده وجود قطعه ژن امگاگلیادین کلون شده بههمراه وکتور

کامل از تغذیه با این مواد غذایی توسط بیمار

میباشد ( Morita et

میباشد مشاهده شد (شکل  .)6در نهایت تعیین توالی ژن 266

.)al. 2009

نوکلئوتیدی مورد نظر و مقایسه آن با ژن ثبت شده در
نشان داد که این توالی با ژن امگا گلیادین با شماره

NCBI

KF412579

ثبت شده در بانک جهانی ژنی 99 ،درصد همخوانی دارد .به
عبارت دیگر تنها در سه نوکلئوتید با یکدیگر اختالف داشتند .اگر
فرض بر این باشد که این تغییرات مربوط به خطای تکثیر توسط
 DNAپلیمراز نباشد و ذاتا در ژن گیاه مورد استفاده برای این
ازمایش بوده باشد نه تنها مشکلساز نبوده بلکه با تشابه
122درصدی به  mRNAهدف متصل و آنرا خاموش مینماید.

شکل -2محصول  )1 .Colony-PCRفقدان تکثیر قطعه آنتیسنس از کلون

پشتوانه این گمانهزنی مثبت این بوده که ترجمه توالی قطعه ژن

آبی رنگ  )2تکثیر قطعه آنتیسنس از کلون سفید رنگ و ) نشانگر وزنی

همسانهسازی شده با توالی اسیدامینهای امگا گلیادین در سطح

فرمنتاز(.

مولکولی) - DNA 1kb

شرکت

پروتئین تشابه نودونه درصدی نشان میدهد (شکل .)7
بعد از انجام  PCRبرای قطعه آنتیسنس (شکل  ،)2تخلیص قطعه
 191نوکلئوتیدی مربوطه از ژل آگارز انجام گرفت .جهت اتصال
قطعه آنتیسنس با قطعه سنس مستقر در وکتور  pTG19عمل
برش با آنزیمهای برشی در دو انتهای قطعه آنتیسنس و ناقل
حاوی قطعه سنس با موفقیت انجام شد .پس از اجرای واکنش
اتصال و موفقیت در ترانسفورماسیون باکتریایی ،انتقال

DNA

نوترکیب پالسمیدی (با دو قطعه سنس-آنتیسنس) به داخل
باکتری  E.coli DH5αانجام یافته و با انجام برش نهایی از
پالسمید استخراج شده ،قطعه بهطول 7

نوکلئوتیدی

(pTG-

شکل  -9تایید آنزیمی کاست  RNAiدر ناقل )1 .pTG-sense-antisense
نشانگر وزنی مولکولی ( - DNA 1kbشرکت فرمنتاز) )2 ،محصول برش
آنزیمی شامل قطعه 7

نوکلئوتیدی DNA ) ،پالسمیدی حاوی قطعه

سنس و آنتیسنس برش نیافته.

 )sense-antisenseبا انجام الکتروفورز در ژل  2/2درصد آگارز
ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /1بهار 1316
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شکل  -12سمت راست) نمایش جهتگیری قطعه سنس-آنتیسنس بعد از اتصال بهم در ناقل بیانی  .pAHC25سمت چپ) ناقل بیانی  pAHC25حاوی کاست نهایی
 )1 .RNAiپالسمید هضم شده با  :NheΙپالسمید خطی ( pAHC25فاقد ژن  1222 uidAجفت بازی) به همراه قطعه سنس-آنتیسنس  2279نوکلئوتیدی )2 ،نشانگر
وزنی مولکولی)  - DNA 1kbشرکت فرمنتاز( ) ،.پالسمید هضم نشده . pAHC25

گندم بهعنوان یک ماده غذایی مهم و انرژیزا در جیره غذایی

دیگر از زیر واحدهای مربوط به ژن امگا گلیادین که به نوبه خود

مردم بهشمار میآید اما بدلیل وجود بعضی از بیماریها مانند

عامل اصلی ایجاد کننده  WDEIAاست واقع بر کروموزوم ژنوم

بیماری سلیاک و  WDEIAدر بعضی از افراد حساس ،باید گندم و

( 1Dامگا2گلیادین) گندم نان قرار گرفته است

( Gil-Humanes et

محصوالت فرآوری شده از آن بهطور کامل از رژیم غذایی آنها

 .)al. 2010; Altenbach and Allen 2011با بررسی جامعی که

خارج شود ( .)Matsuo et al. 2005روش دیگر برای مقابله با این

انجام شد ،میتوان بیان داشت که در این تحقیق با وجود

بیماری استفاده از فناوری  RNAiبرای تولید گندم بدون زیر

توالیهای تکراری ،همسانهسازی ژن مورد نظر در ناحیهای از ژن

واحدهای امگا گلیادینی و یا با محتوای کمتر و زیر آستانه

امگاگلیادین که بیشترین اپیتوپها را در بردارد ،برای اولین بار با

بیماریزایی میباشد .این موفقیت مرهون وجود چند عامل است.

دو همسانهسازی موفقی که برای قطعات سنس و آنتی سنس

یکی از آنها وجود قطعات سنس-آنتیسنس (مکمل هم) مناسب

انجام شد ،ساخت کاست  RNAiامگا2گلیادین را گزارش میکند.

با شناسایی و تحلیل  dsRNAکوتاه برای  mRNAهدف میباشد

ساخت کاست  RNAiبرای ژنهای مورد هدف مثل امگا9گلیادین

به گونهای که بهطور منحصر به فرد برای از بین بردن (122

با ترکیب قطعات سنس -فاصله انداز اینترونی-آنتیسنس برای

درصد) اپیتوپهای ایجاد کننده عامل بیماری در ناحیه مورد نظر

تولید گیاهان تراریخته به انجام رسیده است (

موثرباشد .نوین بودن این تکنیک و طراحی آن بدون نیاز به قطعه

 .)al. 2010; Altenbach and Allen 2011با توجه به اینکه

فاصلهانداز برگرفته از مکانهای ژنی مختلف در گندم و یا سایر

فناوری  RNAiبرای اپیتوپهای رایج در امگا 2گلیادین تا بهحال

گونههای غالت مثل برنج نیز از دالیل توجه به آنهاست .راندمان

انجام نشدهاست ،در این تحقیق عالوه بر ساخت کاست

باالی  dsRNAکوتاه برای قطعات سنس و خصوصا آنتیسنس

برای امگا 2گلیادین سعی شد تا با حذف تکثیر و همسانهسازی

(مکمل  mRNAهدف) ،بازدهی ساخت کاست  RNAiرا با

توالی اینترونی (ناحیه غیر کدکننده بر گرفته از خود گیاه یا

ضریب اطمینان باال فراهم نموده است.

گونههای دیگر غالت) در زمان و هزینه صرفهجویی شود .با

ژن امگا گلیادین واقع بر کروموزوم ژنوم  1Bگندم نان یکی از

توجه به شکل  ،11به استثنای  79نوکلئوتید از انتهای  9′قطعه

عوامل ایجاد کننده  WDEIAبهشمار میرود که با وجود

سنس که بهعنوان ناحیه غیر مکمل با قطعه آنتیسنس بهشمار

توالیهای تکراری متعدد ،شرایط برای همسانهسازی و ساخت

میرود بقیه نواحی قطعه سنس با آنتیسنس مکمل میباشند .این

کاست  RNAiبرای امگا9گلیادین ( )1Bبا موفقیت مهیا شد .یکی
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 نوکلئوتیدی شناسایی شده با انتهای آزاد دو21 تمامی توالیهای

)hair-pin( ناحیه غیرمکمل بهعنوان لوپ ناحیه سنجاق سری

 بدون تغییرRNAi  در ناحیه آنتیسنس کاست،نوکلئوتیدی

.محسوب میشود

 برای ساخت یک پالسمید کاهش،)نوکلئوتیدی (بعد از توالییابی

در بیشتر تحقیقات انجام گرفته در دنیا برای خاموشی ژنهایی مثل

 به.دهنده با ضریب اطمینان خیلی باال مورد استفاده قرار گرفت

 اقدام، دو رشتهای کوتاهRNA  با بیتوجهی به نقش،گلیادین9امگا

 موثر برای افزایشRNAi کمک این روش ساخت نوعی کاست

 از توالیهای دلخواه شده که این موضوعRNAi به ساخت کاست

 بدون تاثیر در ژنهای دیگر و فاقد تغییرات1خاموشی ژن هدف

باعث حذف توالیهای ژنی خارج از هدف در گندم نان شده

 بهطوریکه ضمن کاهش زمان تولید کاست.نوکلئوتیدی میسر شد

 انتخاب و شناسایی.)Altenbach and Allen 2011( است

 در کاستWDEIA از نواحی رمزگردان اپیتوپهای ایجاد کننده

 نوکلئوتیدی کارآمد و با راندمان باال در ناحیه قطعه21 dsRNA

 نیز استفاده شدهاست و روشی کوتاه برای ساخت کاستRNAi

 میتواند نقش بسزایی در کاهشRNAi آنتیسنس کاست

. موثر و انتقال آن به موجود هدف محسوب میشودRNAi

 همچنین بهدلیل.فوقالعاده تاثیرات خارج از هدف داشته باشد
 نوکلئوتیدی21  توالی، کوتاهdsRNA  در تولیدDicer تاثیر آنزیم

سپاسگزاری
نویسندگان از آزمایشگاه مهندسی ژنتیک دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز و پژوهشکده بیوتکنولوژی حیان دانشگاه تبریز و
دانشگاه پیام نور که امکان انجام این تحقیق را فراهم آوردند تقدیر
.و تشکر مینمایند
1

target gene

آنتیسنس) با انتهای آزاد دو نوکلئوتیدی مورد نظر برای-(سنس
 باید مشخصهای با انرژی آزاد پایین و محتوایDicer آنزیم
Reynolds (  درصدی داشته باشد92 الی

9 )C  وG( نوکلئوتیدی

 یکی از عوامل موثر در.)et al. 2004; Ohmichi et al. 2002
 حساسیت تغییرات، گلیادین2افزایش انرژی آزاد برای ژن امگا
 در صورت.نوکلئوتیدی بعد از تکثیر ژن امگا گلیادین میباشد
 امکان ساخت، حتی برای یک نوکلئوتید،تغییرات نوکلئوتیدی
، در این تحقیق. کاهش مییابد، با موفقیت باالRNAi کاست
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