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(تاریخ دریافت - 95/5/11 :تاریخ پذیرش)96/2/11 :

متالوتيونينها ( )MTپروتئينهای با وزن مولکولی کم ،غنی از سيستئين ( )Cysهستند که بهواسطه
داشتن گروههای تيول آمينو اسيد  Cysتوانايی اتصال به فلزات سنگين را دارند .در گياهان
ايزوفرمهای مختلفی از  MTوجود دارد که بر اساس آرايش سيستئين در چهار تيپ قرار میگيرند.

واژههای کلیدی


در اين تحقيق بهمنظور بررسی نقش ايزوفرم  OsMTI-2bاز گياه برنج که متعلق به تيپ  2میباشد،
توالیکد کنندهی اين ايزوفرم ،در ناقل بيانی  pET41aهمسانهسازی و به باکتری  E.coliسويهی

برنج

( Rosetta )DE3منتقل شد .پس از القای باکتری با  IPTGتوليد اين پروتئين همراه با شريک

بیان دگرساخت

الحاقی  GSTدر فاز محلول تاييد شد .سويه شاهد نيز با انتقال پالسميد بدون ژن به سويه

متالوتیونین

( Rosetta )DE3توليد شد .مقايسه منحنیهای رشد سلولهای باکتری بيانکنندهی پروتئينهای
نوترکيب با باکتری شاهد نشان داد سويههای بيانکننده  OsMTI-2bدر محيط حاوی فلزات ،Pb
 Ni ،Cdو  Znتحمل بيشتری نسبت به سويه شاهد دارند .همچنين اندازهگيری فلزات در محيط
کشت نشان داد که در محيط کشت سويه  R-MTI-2bفلزات  Zn ،Ni ،Cd ،Pbو  Cuبهترتيب به
ميزان  91 /59±2/75 ،99/5 ±2/5 ،93/27±2/5 ،95//55±2/7و  7/17±2/6ميلیگرم بر ليترکاهش
يافت .در مقايسه با اين سويه ميزان فلز در محيط کشت سويه شاهد بدون تغيير باقی ماند.
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آذر شاهپیری و همکاران

مقدمه

که ایزوفرمهای گوناگون ممکن است نقشهای مختلفی در گیاهان
(Cobbett and Goldsbrough Yang et al. 2011

گیاهان مکانیزمهای مختلفی برای مقابله با سمیت فلزات سنگین

داشته باشند

دارند .یکی از مهمترین این مکانیزمها ،کالته شدن فلزات توسط

; .)2002; Guo et al. 2003; Freisinger 2007بهطور کلی ژنهای

لیگاندهای سیتوپالسمی با میل ترکیبی باالست .کالتهکنندههای

تیپ  1معموال در ریشه به مقدار بیشتری بیان میشوند؛ در

درونسلولی و غنی از آمینواسیدهای سیستئین ( ،)Cysاز جمله

صورتی که ژنهای تیپ  2در برگها بیان بیشتری دارند .ژن

متالوتیونینها ( )MTsنقش مهمی را در این زمینه ایفا میکنند

های تیپ  1در گیاهان تولید کننده میوههای گوشتی مانند موز،

( Cobbett and Goldsbrough 2002; Hall 2002; Murphy et al.

سیب و آناناس عمدتا در طی رسیدگی میوهها بیان میشوند اما در

 .)1997متالوتیونینها پروتئینهای درون سلولی با وزن مولکولی

گیاهانی مانند آرابیدوپسیس که میوه گوشتی تولید نمیکنند سطح

کم ،غنی از سیستئین و پایدار در برابر دما هستند که در موجودات

بیان در برگها بیشتر است (.)Guo 2005; Zhou et al. 2006

مختلف یوکاریوتی شامل قارچها ،گیاهان ،بی مهرهگان و

برخالفMTهای جانوران ،بهدلیل تولید کم و سختی جداسازی

پستاندارن و بعضی از پروکاریوتها مانند سیانوباکتریها یافت

این پروتئین از بافتهای گیاهی ،تاکنون مطالعات کمی انجام

میشوند (MT .)Hassinen et al. 2011ها به واسطه داشتن گروه-

شدهاست و تنها تعداد معدودی از پروتئینهای  MTبهطور

های تیول آمینو اسید  Cysتوانایی اتصال به فلزات سنگین را

مستقیم از بافتهای گیاهی استخراج شدهاست ( .)Nies 1999بیان

دارند ( .)Freisinger 2011; Cobbett and Goldsbrough 2002در

دگر ساخت این پروتئین نیز در سیستمهای پروکاریوتی به دلیل

گیاهان ایزوفرمهای مختلف  MTوجود دارد که بر اساس نحوه

کوچک بودن و عدم پایداری در برابر پروتئازها و همچنین

توزیع آمینو اسید سیستئین در چهار تیپ مختلف قرار میگیرند.

حاللیت پایین به دلیل وجود میزان سیستئین باال با مشکالت

بهجز در مواردی استثنا در تیپ  ،1شش آمینواسید سیستئین به-

زیادی روبرو بوده است .با این حال در سالهای اخیر بیان دگر

صورت موتیف  :x( C-X-Cهر آمینو اسیدی به جز سیستئین) ،در

ساخت ژن کد کننده MTهای گیاهی در سیستمهای بیان

 C-X-X-CوC-X-C C-

پروکاریوتی با استفاده از الحاق  MTبا پپتیدها یا پروتئینهای

تیپ  2هشت سیستئین بهصورت موتیف

 Cو در تیپ  1چهار سیستئین بهصورت موتیف

C-X-X-C-X-C-

پایداری مانند گلوتاتیون  -S-ترانسفراز ( (GSTامکانپذیر شده-

 X-Cدر انتهای آمینو پروتئین دیده شدهاست .برخالف انتهای

است ( .)Mohammadi Nezhad et al. 2013در تحقیق حاضر به-

آمینو ،تعداد و الگوی سیستئینها در انتهای کربوکسیلی این تیپها

منظور بررسی امکان اتصال فلزات مختلف به ایزوفزم

یکسان بوده به طوری که شش سیستئین بهصورت موتیف

OsMTI-2b

C-X-C-

که یکی از ایزوفرمهای  MTبرنج متعلق به تیپ  2میباشد ،توالی

 X-X-X-C-X-C-X-X-C-X-Cدر انتهای کربوکسیلی آنها قرار

کدکننده ایزوفرم  OsMTI-2bبه باکتری  E. coliانتقال داده شد و

دارد .بر خالف این سه تیپ  ،در تیپ  ،4سه دمین غنی از سیستئین

بیان این پروتئین بهصورت شریک الحاقی با پروتئین  GSTمورد

وجود دارد (.)Cobbett and Goldsbrough 2002; Hall 2002

تایید قرار گرفت .سپس تاثیر بیان دگر ساخت این پروتئین بر

نقش دقیق زیستی این پروتئینها هنوز مورد بحث است .یکی از

میزان مقاومت سلولهای باکتری به فلزات سنگین ارزیابی شد و

نقشهای پیشنهادی برای این پروتئینها ،هوموستازی و سمزدایی

همچنین میزان فلز حذف شده از محیط توسط سویه تراریخت در

فلزات سنگین میباشدMT .ها بهدلیل قابلیت باالی اتصال فلز

مقایسه با سویه شاهد مورد بررسی قرار گرفت.

میتوانند کاتیونهای دو ظرفیتی مورد نیاز برای متالوآنزیمها و
فاکتورهای رونویسی را تامین نمایند (.)Blindauer CA .2008
بررسی الگوی بیان ژن متالوتیونین در بافتهای مختلف گیاهی

مواد و روشها

نشان داد که ژنهای کدکننده  MTالگوی بیان متفاوتی را در

توالی کامل  cDNAکدکننده ایزوفورم ( OsMTI-2bبا شماره

بافتهای مختلف دارند .این امر میتواند بیانگر این مطلب باشد

دسترسی  AB00282در پایگاه اطالعاتی  )NCBIکه در وکتور
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 PME18SFL3قرار گرفته بود از کتابخانه  cDNAبرنج مرکز

صورت گرفت .بعد از آن ،محصول واکنش لیگاسیون با روش

 NIASژاپن ( )http://www.dna.affrc.go.jpتهیه شد .جهت

الکتروپوریشن به باکتریهای مستعد  DH5αانتقال داده شد .جهت

تکثیر توالی ژن کدکننده ،آغازگر اختصاصی رفت با توالی

انتخاب باکتریهای تراریخت ،واکنش  Colony PCRاز کلنیهای

ʹ5ʹ- ATATGAATTCATGTCGTGCTGCGGTGGC -3

(زیرمحل

جایگاه برشی  EcoRIخط کشیده شدهاست) و آغازگر اختصاصی
برگشت

با

توالی

نوکلئوتیدی

ʹ5ʹATATAAGCTTCTAGTTGCAGTTGCAGCAGGAGC-3

(زیرمحل جایگاه برشی  HindIIIخط کشیده شدهاست) بر اساس
ابتدا و انتهای ژن مورد نظر طراحی شد .الزم به ذکر است دو
جایگاه برشی  EcoRIو  HindIIIدر داخل ژن وجود نداشت .به
همین دلیل از این دو جایگاه آنزیمی برای همسانهسازی ژن مورد
نظر استفاده شد .واکنش  PCRدر حجم  25میکرولیتر با استفاده از
 1/55واحد آنزیم  Pfuپلیمراز (فرمنتاز) 51 ،نانوگرم
 PME18SFL3-OsMTI-2bبهعنوان الگو ،پنج پیکومول از هر
آغازگر 1/2 ،میلیموالر  2/5 ،dNTPمیکرولیتر بافر ()11X

PCR

و  MgSO4با غلظت نهایی  2/5میلیموالر انجام شد .واکنش

PCR

در  11چرخه دمایی انجام شد که شرایط دمایی و زمانی هر
چرخه شامل یک مرحله واسرشت کردن در دمای  94°Cبه مدت
یک دقیقه ،اتصال آغازگر به رشته الگو در دمای  62°Cبه مدت
یک دقیقه و تکثیر قطعه مورد نظر در دمای  52°Cبه مدت یک
دقیقه بود .همچنین مرحله واسرشتگی ابتدایی در دمای  95°Cبه
مدت پنج دقیقه و در پایان مرحله تکثیر نهایی در دمای  52°Cبه
مدت  11دقیقه انجام گرفت .سپس محصول  PCRبر روی ژل
آگارز 1/2درصد الکتروفورز شد و خالصسازی آن بهوسیله Silica

 Bead DNA Gel Extraction Kitفرمنتاز ( )K0513انجام شد.
در گام بعد ،محصول  PCRخالصسازی شده از ژل با آنزیمهای
( HindIIIفرمنتاز) و ( EcoRIفرمنتاز) مورد هضم قرار گرفت و
سپس خالصسازی محصول واکنش از روی ژل آگارز  1/2درصد
انجام شد .با هدف ایجاد جایگاههای مناسب جهت قرارگیری قطعه
ژنی در وکتور ،پالسمید  pET41aبا اندازه  5911جفتباز بهعنوان
وکتور بیانی با آنزیمهای  HindIIIو  EcoRIبرش داده شد و
خالصسازی محصول واکنش از روی ژل آگارز یک درصد انجام
شد .واکنش لیگاسیون بین پالسمید خطی شده  pET41aو قطعه
ژن کدکننده  OsMTI-2bبا استفاده از آنزیم  T4لیگاز (فرمنتاز)

رشدیافته بر روی محیط کشت انتخابی

(Luria Bertani) LB

حاوی آنتی بیوتیک کانامایسین (51میلی گرم بر لیتر) انجام شد.
جهت بررسی صحت همسانهسازی قطعه ژن کدکننده

OsMTI-2b

در وکتور ،پالسمیدهای استخراج شده از کلنیهای تائید شده ،با
دو آنزیم  HindIIIو  EcoRIبرش داده شدند و محصول واکنش
بر روی ژل آگارز  1/2درصد الکتروفورز شد .در نهایت ،جهت
تائید صحت توالی نوکلئوتیدی استخراج پالسمیدهای نوترکیب
 pET41a-OsMTI-3aتوسط کیت استخراج پالسمید (فرمنتاز،
 )K0502انجام گرفت و جهت توالییابی به شرکت

Bioneer

ارسال شد .نتیجه توالییابی با توالی اصلی این ژن همردیف
سازی شد.
پالسمید نوترکیب  pET41a-OsMTI-2bبا روش الکتروپوریشن،
به سلولهای مستعد باکتری  E.coliسویه ()DE3

Rosetta

ترانسفورم شد .سویه حاصل  R-MTI-2bنامگذاری شد .عالوه بر
این سویه ،سویه شاهد با انتقال پالسمید  pET41aفاقد ژن به
سلولهای مستعد باکتری  E.coliسویه ) Rosetta (DE3تولید شد.
بهدلیل حضور ژن مقاومت به آنتیبیوتیک کانامایسین بر روی

پالسمید  pET41aو نیز مقاومت باکتری ( Rosetta )DEبه آنتی-

بیوتیک کلرامفنیکل ،سویههای  R-MTI-2bو شاهد در محیط
کشت LBحاوی آنتیبیوتیک کانامایسین ( 51میلیگرم بر لیتر) و
کلرامفنیکل ( 5میلیگرم بر لیتر) در انکوباتور با  181دور در دقیقه
با دمای  15°Cکشت داده شدند .هنگامی که OD600به  1/5رسید
 IPTGبهعنوان ماده القاگر به غلظت نهایی  1/1میلیموالر به

محیطهای کشت اضافه شد .در فواصل زمانی مختلف نمونه-

برداری از سوسپانسیون باکتریایی در ویالهای اپندورف  1/5میلی-
لیتری صورت گرفت (.)Mohammadi Nezhad et al. 2013
سپس ویالها به مدت  11دقیقه در  12111× gو در دمای 4°C
سانتریفوژ ( )Eppendorf5418شدند .بعد از آن محلول رویی
ویالها دور ریخته شد و رسوب حاصل در  211میکرولیتر تریس

اسیدکلریدریک  11میلیموالر ( )pH= 8سوسپانسیون شد .به-
منظور استخراج پروتئینهای محلول ،دیواره سلولهای باکتری با
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استفاده از دستگاه اولتراسونیک ( )Hielscher,UP50Hتخریب

 Pb(CH3COO)2.3H2Oبه محیط کشت اضافه شد به طوریکه

شد .بهمنظور حذف بقایای سلولی سانتریفیوژ نمونهها به مدت 11

غلظتهای نهایی هر یک از فلزهای  Ni ،Cu ،Zn ،Cdو  Pbبه

دقیقه در  12111× gو در دمای  4°Cصورت پذیرفت و پروتئین

 2/5 ،2 ،1 ،1/9و  1میلیموالر رسید .این غلظتها غلظتهایی از

ژلSDS-PAGE

فلز هستند که طی مطالعات قبلی برای باکتری میتوانند سمیت

12درصد بارگذاری شد .بهمنظور تایید بیان هترولوگ پروتئین از

ایجاد کنند ( .)Mohammadi Nezhad 2012رسم منحنی رشد

وسترن بالت استفاده شد ( .)Shahpiri et al. 2014با توجه به

باکتری توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Eppendorf, Rs323Cبا

موجود در فاز محلول جهت بررسی بیان بر روی

وجود شریک الحاقی  GSTدر ناحیه  -Nترمینال پروتئین از آنتی-

اندازهگیری  OD600صورت گرفت .در دو زمان اضافه شدن فلز

بادی اولیه ضد  )Rabbit Anti-GST-tag pAb( GSTاستفاده شد.

به محیط کشت ( )T0و شش ساعت پس از آن ( )T1جهت بررسی

خالصسازی پروتئین با استفاده از کروماتوگرافی جذبی انجام شد.

توانایی باکتری در حذف فلز از محیط کشت ،نمونههایی از محیط

His-Trap

کشت در فالکون به حجم  11میلیلیتر ریخته شد و به مدت 11

بدینمنظور پروتئین محلول استخراج شده از ستونهای

( HPساخت شرکت  )GE Healthcareکه از قبل با استفاده از بافر

دقیقه و  5111 × gسانتریفیوژ شد .فاز باالیی (محیط کشت)

 Aبارگذاری (ایمیدازول  11میلیموالر ،کلرید سدیم  511میلی-

فالکونها به دقت برداشته و در لولههای جداگانهای نگهداری شد.

موالر و  11میلیموالر تریس -اسید کلریدریک )pH= 8 ،به تعادل

جهت تعیین مقدار فلز ،هر نمونه بهوسیله دستگاه طیفسنج جذب

رسیده بودند ،عبور داده شدند .جهت شستشوی پروتئینهای باند

اتمی ( )PerkinElmer Analyst 700ارزیابی شد.

شده غیر اختصاصی میزان  11میلیلیتر از مخلوط بافر  Bفیلتر
شده سرد (ایمیدازول  411میلیموالر ،کلرید سدیم 511
میلیموالر و  11میلیموالر تریس -اسید کلریدریک )pH= 8 ،و
بافر  Aفیلتر شده سرد با نسبت  11درصد بافر  Bو  91درصد
بافر  Aبر روی ستون بارگذاری شد و اجازه داده شد تا از ستون
خارج شود .سپس جهت جداسازی پروتئین هدف  11میلیلیتر
بافر حاوی  41درصد بافر  Bو  61درصد بافر  Aبر روی ستون
بارگذاری شد و هر میلیلیتر خروجی ستون در لولههای اپندورف
 1/5میلیلیتری بر روی یخ در دمای  4°Cنگهداری شدند .کیفیت
خلوص پروتئین خارج شده در ویالها با استفاده از

SDS-PAGE

جهت بررسی تاثیر بیان پروتئین  OsMTI-2bبر میزان تحمل
باکتری به فلزات روی ،نیکل ،مس  ،کادمیوم و سرب سویه

R-

 MTI-2bبه همراه سویه شاهد در  81میلیلیتر محیط کشت  LBبه
همراه آنتیبیوتیکهای کانامایسین ( 51میلیگرم بر لیتر) و
Mohammadi

 .)Nezhad et al. 2013به هنگام رسیدن  OD600به  1/5القای بیان
پروتئین در هر دو سویه توسط  IPTGو به غلظت نهایی 111
میکروموالر انجام شد .پس از گذشت  21دقیقه هر یک از نمک-

های  NiCl2 ،CuSO4. 5H2O ،Zn SO4. 7 H2O ،CdCl2. H2Oو
290

پس از قرارگیری و همسانهسازی ژن کدکننده  OsMTI-2bدر
پالسمید  pET41aو ترانسفورم آن به باکتری  ،DH5αتوسط
واکنش  Colony PCRو با استفاده از آغازگرهای اختصاصی،
وجود قطعه ژنی  241جفتبازی در کلنیهای رشدیافته تایید شد.
سپس کلنیهای واجد ژن ،مورد واکنش هضم دو طرفه آنزیمی
بهوسیله  EcoRIو  HindIIIقرار گرفتند .جدا شدن قطعه به طول
 241جفتباز از پالسمید نوترکیب  pET41a-OsMTI-2bموفقیت

مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلرامفنیکل (پنج میلیگرم بر لیتر) کشت شدند (

نتایج
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همسانهسازی ژن کدکننده  OsMTI-2bدر وکتور  pET41aرا
تایید کرد (شکل  .)1همﭽنین از طریق توالییابی ،صحت توالی
نوکلئوتیدی

قطعه

ژنی

با

استفاده

ازآغازگرهای

T7

 Promoter/Terminatorتایید شد .پالسمیدهای -OsMTI-2b
pET41aو  pET41aبه میزبان بیانی  E. coliسویهی ()DE3
 ،Rosettaجهت تولید پروتئین نوترکیب انتقال داده شدند .توالی
کدکننده این ایزوفرم در ناقل بیانی  pET41aدر الحاق با توالی
کدکننده سه دنبالهی پروتئینی شامل  S-Tag ،His-Tagو
 Tagمیباشد (شکل.)2

GST-
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با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی خالصسازی پروتئین انجام
شد .سپس بهمنظور ارزیابی کیفیت خالصسازی ،پروتئین پس از
خالصسازی بر روی  SDS-PAGEبارگذاری شد (شکل -1a
ستون  .)11مشاهده تک باند با وزن مولکولی مورد انتظار عالوه بر
تایید بیان پروتئین  GST-OsMTI-2bنشان دهنده کیفیت خالص-

سازی مناسب این پروتئین بود.
منحنی رشد سلولهای باکتری  R-MTI-2bدر مقایسه با
سلولهای باکتری شاهد  Rosetta-pET41aدر حضور فلزات
مختلف بررسی شد .نتایج نشان داد در محیطهای کشت حاوی
فلزات  Ni ،Zn ،Cdو  Pbسلولهای  R-MTI-2bکه بیان کننده
پروتئین  GST-OSMTI-2bمیباشند ،دارای  OD600نهایی باالتری
نسبت به باکتریهای شاهد بودند این در حالی است که در مورد
شکل  -1الکتروفورز واکنش هضم دو طرفه آنزیمی با آنزیمهای  HindIIIو

فلز مس OD600 ،نهایی باکتریهای  R-MTI-2bبا باکتری شاهد

 EcoRIو جداسازی قطعه  OsMTI-2bبه طول  241جفت باز ؛ ستون :1

تقریبا یکسان بود (شکل  .)4بهمنظور اطمینان از این که مقاومت

 DNA Ladderو ستون  :2محصول هضم آنزیمی

مشاهده شده در سلولهای بیان کننده پروتئین

GST-OsMTI-2b

به فلزات در اثر افزایش ظرفیت این سلولها برای جذب فلز
وزن مولکولی دنبالههای پروتئینی در پالسمید ( pET41aبا نام

میباشد ،بررسی افزایش تجمع فلز در رسوب باکتریایی و به تبع

pET41a-OsMTI-

آن کاهش فلز در محیط کشت سلولی مورد آزمایش قرار گرفت.

( 2bبا نام اختصاری  )GST-OsMTI-2bبهترتیب  15/5و 41/9

بدین منظور میزان فلزات در فاز محیط کشت در دو زمان اضافه

کیلودالتون پیشبینی شد (.)http://web.expasy.org/protparam

شدن فلز به محیط کشت ( )T0و زمان ثابت شدن رشد سلولی

وجود باندهای پروتئینی با وزن مولکولی مورد نظر بر روی ژل

باکتری (شش ساعت پس از افزودن فلز به محیط کشت؛)T1

کلی  )GSTو نواحی بیان شونده در پالسمید

 12 SDS-PAGEدرصد تولید موفق پروتئینهای  GSTو

GST-

سنجیده شد .نتایج نشان داد در محیط کشت سویه

R-MTI-2b

 OsMTI-3aرا در فاز محلول تائید کرد (شکل  .)1aهمچنین با

میزان فلزات  Zn ،Ni ،Cd ،Pbو  Cuبهترتیب به میزان ،15/85

توجه به وجود  GST-tagدر ناحیه  N-terminalامکان تایید بیان

14/51 ،11/8 ،11/15و  5/45میلیگرم بر لیتر کاهش یافت .این

GST

در حالی بود که در محیط کشت سویه شاهد میزان فلز بدون تغییر

فراهم شد .در این آزمایش نیز وجود باند با وزن مولکولی 15/5

باقی ماند (شکل  .)5بنابراین بهنظر میرسد بیان پروتئین دگر

کیلودالتون در سویه شاهد و باند با وزن  41/9کیلو دالتون در

ساخت  GST-OsMTI-2bدر سویه  R-MTI-2bباعث افزایش

GST-OsMTI-2b

تحمل این سویه نسبت به سویه شاهد شده و همچنین میزان فلز

پروتئین با تکنیک وسترن بالت با استفاده از آنتیبادی ضد

سویه اصلی بهترتیب تایید کننده بیان  GSTو
بود (شکل .)1b

انباشته شده در این سویه را افزایش داده است.
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شکل  :a-2توالی آمینو اسیدی پروتئین  :b .OsMTI-2bنواحی بیان شونده بر روی پالسمید  pET41a-OsMTI-2bو pET41a

شکل  :a – 1بررسی ژل  SDS-PAGEبیان پروتئینهای ( GSTشاهد)  15/5کیلودالتون و 41/9 GST-OsMTI-2bکیلودالتون تولید شده در باکتری  E. coliسویه
( :M .Rosetta )DE3مارکر پروتئینی؛ محتوای پروتئینهای محلول استخراج شده در زمانهای صفر1 ،2 ،1،و 4ساعت پس از القای  IPTGاز سلولهای باکتری حاوی
پالسمید ( pET41a-OsMTI-2bستونهای  )5-2و پالسمید ( pET41aستونهای )11-5؛ ستونهای 1و :6به ترتیب محتوای پروتئینی باکتری حاوی پالسمید pET41a

و  pET41a-OsMTI-2bبدون القای  .IPTGپروتئین خالص شده  GST-OsMTI-2bبا ستون  :b.His-Trap HPاستفاده از تکنیک وسترن بالت برای تایید  GSTدر
سویه شاهد (ستون  )1و  GST-OsMTI-2bدر سویه حاوی پالسمید .pET41a-OsMTI-2b

بحث

 OsMTI-2aدر این اندام مشاهده نشد

(et al. 2006

.)Zhou

در گیاهان ایزوفرمهای متعددی از  MTوجود دارد که در اثر

بنابراین این نتایج نشان دهنده این موضوع میباشد که ایزوفرم-

عوامل گوناگون و در مراحل مختلف رشدی گیاه و در بافتهای

های مختلف  MTممکن است دارای نقشهای اختصاصی در

متفاوتی بیان می شوند .ایزوفرم  OsMTI-2bبا داشتن  8سیستئین

بافتهای مختلف باشند .در مطالعه دیگری یک عنصر تنظیمکننده

در انتهای آمینو متعلق به تیپ  MT 2میباشد (

Zhou et al.

پاسخ به فلز ( )MREدر باالدست ژن کدکننده این ایزوفرم و هم-

 .)2006تجزیه بیان ژن کدکننده این ایزوفرم نشان میدهد که بیان

چنین دیگر ژنهای کدکننده  MTدر گیاه برنج

این ژن در ساقه برنج چندین برابر میزان بیان این ژن در برگهای

 OsMT-I-1b, OsMT-I-4a, OsMT-I-4b OsMT-I-4cتایید شد

این گیاه میباشد ( .)Umeda et al. 1998همچنین بیان این ژن در

( .)Zhou et al. 2006در انطباق با این مسئله مشاهده شد که بیان

گلوم برنج بعد از گرده افشانی تایید شد .این در حالی است که

این ژنها در گیاه برنج با فلزات تنظیم میشود (

بیان دو ژن دیگر  MTمتعلق به تیپ  2یعنی  OsMTI-2cو

 .)al.2006; Gautam et al. 2012عالوه بر وجود  MREعناصر

292
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تنظیمکننده دیگری مانند عنصر پاسخ به آنتیاکسیدان ،عنصر پاسخ

 .)2006بنابراین بهنظر میرسد عالوه بر فلزات ،عوامل محیطی

به اکسین ،عنصر پاسخ به آبسیزیک اسید ،عنصر پاسخ به دما در

دیگری بتوانند بیان ژن کدکننده  OsMTI-2bرا تحت تاثیر قرار

باالدست ژن کدکننده  OsMTI-2bمشاهده شدهاست

دهند.

( Zhou et al.

شکل -4مقایسه تأثیر بیان پروتئینهای نوترکیب بر نحوه رشد باکتری در حضور فلزات مختلف (◊) .سویه حاوی پالسمید pET41a؛ ( )Δسویه حاوی پالسمید
 .pET41a-OsMTI-2bهر داده میانگین ( ±انحراف معیار) دو آزمایش مستقل میباشد.
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بررسی شد .نتایج بررسی منحنی رشد سویه نوترکیب

R-MTI-2b

در حضور فلزات نشان داد که بیان ژن OsMTI-2b ،در افزایش
تحمل سلولهای باکتری به فلزات کادمیوم ،نیکل ،روی و سرب
تاثیرگذار است ،اما در افزایش تحمل به فلز مس نقشی ندارد .با
کشت باکتری نوترکیب و شاهد در محیط حاوی فلزات و سپس
اندازهگیری مقدار فلز در محیط کشت مشخص شد سویه بیان
کننده پروتئین  GST-OsMTI-2bقادر به تجمع مقدار قابل توجهی
شکل -5میزان فلز حذف شده از محیط کشت باکتری شاهد و باکتری R-

 .MTI-2bهر داده میانگین ( ±انحراف معیار) دو آزمایش مستقل میباشد.

علیرغم شناسایی و مطالعه ایزوفرمهای مختلفی از  MTدر
گیاهان اطالعات نادری از نقش ایزوفرمهای مختلف  MTدر
کالتهکردن فلزات مختلف وجود دارد .بهسبب اکسیداسیون
آمینواسیدهای سیستئین در مجاورت با اکسیژن و نیز تجزیه شدن
سریع پروتئین ،مطالعه مستقیم و استخراج  MTگیاهی بسیار
دشوار میباشد؛ لذا بیان ایزوفرمهای گوناگون  MTبههمراه
دنبالههای پروتئینی در میزبانهایی نظیر باکتری  ،E. coliراه حلی
مناسب بهمنظور سهولت در تولید ،خالص سازی و مطالعه
عملکرد آنها میباشد .در این پژوهش فرم نوترکیب پروتئین
 OsMTI-2bبرنج در باکتری  E. coliسویه ( ،Rosetta )DE3در
الحاق با دنباله GSTتولید شد؛ سپس تاثیر این بیان هترولوگ در

از فلزات کادمیوم ،نیکل ،روی و سرب نسبت به سویه شاهد می-

باشد .بنابراین بهنظر میرسد پروتئین  OsMTI-2bبا کالته کردن
فلز باعث کاهش سمیت فلز برای باکتری میشود و بنابراین سویه
حاصل تحمل بیشتری به این فلزات نشان میدهد .در تطابق با این
نتایج مطالعات قبلی نیز بر روی دیگر MTهای گیاه برنج نشان داد
که تولید دگرساخت  OSMTI-1bمتعلق به تیپ  1و

OsMTI-3a

متعلق به تیپ  1باعث افزایش تحمل باکتری به فلزات نیکل،
کادمیوم و روی در مقایسه سویه شاهد (سویه حاوی پالسمید
بدون ژن) میشود ( Mohammadi Nezhad et al.2013; Shahpiri

 .)et al. 2015بیان دگر ساخت ایزوفرم  OsMTII-1aکه متعلق به
تیپ  4میباشد قابلیت اتصال به فلز نشان نداد .بیان دگر ساخت
ایزوفرمهای مختلف  MTگیاه برنج در تمامی پژوهشهای انجام
گرفته فوق ،همانند تحقیق حاضر ،نشان داد که هیچ یک از این
ایزوفرمها قابلیت کالته کردن فلز مس را ندارند.

ایجاد مقاومت باکتری تراریخته در برابر تنش فلزی ایجاد شده
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