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چکیده
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(تاريخ دريافت - 69/70/70 :تاريخ پذيرش)60/11/10 :

گلوتاردوکسينها (Grxها) ﭘﺮوتﺌينهايﯽ با وزن ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﭘايين هستﻨﺪ که با داشتن يک گﺮوه
تيول-دي ﺳوﻟفيﺪ در ﺟايﮕاه ﻓﻌاﻟﺸان در اﺣيا بﺮگﺸﺖﭘﺬيﺮ ﭘيونﺪهاي دي ﺳوﻟفيﺪي نﻘﺶ دارنﺪ.
اين ﭘﺮوتﺌين ها توﺳط آنزيم گلوتاتيون ردوکتاز توﺳط ﻣوﻟﮑول گلوتيون اﺣيا ﻣﯽشونﺪ .ﺳپس اين
ﭘﺮوتﺌين خود در اﺣياي بانﺪهاي دي ﺳوﻟفيﺪي ﭘﺮوتﺌينهاي ديﮕﺮ دخاﻟﺖ دارد .ايزوﻓﺮمهاي

واژههای کلیدی


ﻣﺨتلفﯽ از  Grxدر گياهان وﺟود دارد .در ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿﺮ تواﻟﯽ ژن کﺪکﻨﻨﺪه ايزوﻓﺮم  OsGrx9از

اشریشیاکلی

گياه بﺮنﺞ ﭘﻼﺳميﺪ بيانﯽ  ،pET28aهمسانهﺳازي و ﺳپس به ﺳويهي ﻣﻨاﺳﺒﯽ از باکتﺮي اشﺮيﺸيا کلﯽ

برنج

بهنام ( Rosetta )DE3ﻣﻨتﻘﻞ شﺪ .با تحﺮيک ﭘﺮوﻣوتﺮ  T7بهوﺳيلهي  ،IPTGﻣيزان ﻣﻨاﺳﺒﯽ از ﭘﺮوتﺌين

بیان هترولوگ

نوتﺮکيﺐ  His-OsGrx9در ﻓاز ﻣحلول باکتﺮي توﻟيﺪ شﺪ و ﺳپس با اﺳتفاده از روش کﺮوﻣاتوگﺮاﻓﯽ

گلوتاردوکسین

تمايلﯽ خاﻟﺺﺳازي شﺪ .ﻓﻌاﻟيﺖ اﺣيايﯽ اين ايزوﻓﺮم نوتﺮکيﺐ توﻟيﺪ شﺪه با اﺳتفاده از انسوﻟين
بهﻋﻨوان ﺳوبستﺮاي اﻟﮑتﺮون گيﺮنﺪه و ﺣضور  DTTيا  GSHبهﻋﻨوان ﻋواﻣﻞ اﺣياکﻨﻨﺪه ﻣورد بﺮرﺳﯽ
قﺮار گﺮﻓﺖ .نتايﺞ نﺸان داد که  Grx9در ﻣحيط اين ويتﺮو بهخوبﯽ ﻓﻌال ﻣﯽباشﺪ .بهنظﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﻓﻌاﻟيﺖ اين ﭘﺮوتﺌين در ﺣضور  GSHکاﻣﻼ وابسته به  pHﻣحيط ﻣﯽباشﺪ.
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تولید شکل نوترکیب گلوتاردوکسین گیاه برنج در باکتری اشریشیاکلی

توﻟيﺪ شﮑﻞ نوتﺮکيﺐ گلوتاردوکسين گياه بﺮنﺞ...

آذر شاه پیری و احسان شیخاالسالم اصفهانی

حفظ تعادل شرايط اکسیداسیون-احیا (ردوکس) در سلول برای

اکسیداسیون هستند ،بنابراين تشکیل باندهای دیسولفیدی بین

انجام سوخت و سازهای مختلف سلولی و فعالیت مسیرهای

 GSHو گروه تیول که تحت عنوان گلوتاتیونه کردن شناخته

انتقال پیام بسیار حیاتی است .در گیاهان مکانیسمهای مختلف

میشود ،منجر به يک تغییر پس از ترجمهای برگشتپذير میشود

مولکولی در حفظ اين تعادل نقش دارند .سیستم گلوتاردوکسین

که پروتئین را به حالت غیرفعال درمیآورد .اين تغییر تنها توسط

NADPH

 Grxمیتواند مجدداً به حالت قبل بازگردد (.)Lemair 2004

نقش مهمی در انتقال الکترون از  NADPHبه باندهای دی

گلوتاتیون در مسیرهای پیامرسانی مختلفی از جمله پاسخ به

سولفیدی در بسیاری از پروتئینهای سلولی دارد و بدين ترتیب با

عوامل بیماریزا ،تنظیمات ردوکس و تغییر در غلظت

Ca2+

تنظیم تبادالت تیول-دی سولفید درحفظ تعادل ردوکس سلولی

سیتوسلی و نیز پیامهای سلولی مربوط به مقاومت اکتسابی

( )GSH/Grxبهعنوان يکی از سیستمهای وابسته به

1

دخالت دارد .در اين سیستم ،احیای گلوتاردوکسینها ()Grx

سیستمی نقش دارد ( .)Meyer et al. 2005عالوه بر پیامهای

GSH

درونسلولی ،حضور Grxها در لولههای غربالی آوند آبکش ،اشاره

توسط گلوتاتیون احیاشده ( )GSHانجام میگیرد .مولکول

بهوسیلهی آنزيم گلوتاتیون ردوکتاز ( )GRاز گلوتاتیون اکسید

به نقش آنها در پیامرسانی با مسیرهای بلند دارد (

شده ( )GSSGحاصل میشود .آنزيم  GRکه از فالووپروتئینها

 .)2010همچنین Grxها قادر به احیای طیف وسیعی از پروتئینها

میباشد از  NADPHبهعنوان منبع اولیهی الکترون برای احیای

از جمله پیرووات کیناز ،فسفوفروکتوکیناز ،ريبونوکلئوتید ردوکتاز،

گلوتاتیون استفاده میکند ( .)Holmgren 2000اين سیستم ،اولین

پروکسیردوکسینهای نوع دوم ،گلوتاتیون-S-ترنسفراز ،آنزيم

تشکیل

 GRو احیای دهیدروآسکوربات به آسکوربات هستند که

دزوکسیريبونوکلئیدها و بالطبع بیوسنتز مولکول  DNAشناسايی

نشاندهندهی تنوع عملکرد اين سیستم در سلول است

( Lemaire

شد (.)Holmgren 1976

 )Johansson et al. 2004( )et al. 2004در اين مقاله ژن کدکننده

گلوتاردوکسینها ،اکسیدوردوکتازهايی با وزن مولکولی نسبتاً

يکی از ايزوفرمهای  Grxاز گیاه برنج ( )Oryza sativaدر باکتری

پايین در محدودهی ده تا پانزده کیلودالتون هستند که بهطور عمده

 Escherichia coliمورد همسانهسازی قرار گرفت و شکل

در دو شکل دیتیول ( )dtGrxو منوتیول ( )mtGrxبهترتیب با

نوترکیب اين پروتئین بهصورت شريک الحاقی با  His.tagتولید و

الگوی جايگاه فعال  CxxCو  CxxSدر همهی موجودات وجود

مورد خالصسازی قرار گرفت .تولید مقدار قابل توجه ار اين

دارند ( .)Gelhaye et al. 2005در گیاهان ايزوفرمهای مختلفی از

پروتئین امکان بررسی مشخصات اين پروتئین را برای ما فراهم

 Grxوجود دارد .بهعنوان مثال در آرابیدوپسیس 11 ،و در برنج تا

ساخت.

بار

بهعنوان

يک

مسیر

جايگزين

برای

Garg et al.,

کنون  84ژن مختلف برای ايزوفرمهای  Grxشناسايی شدهاست
(.)Garg et al. 2010

مواد و روشها

نقش Grxها در تنظیم فعالیت کینازها ،فسفاتازها ،عوامل

توالی ژن کدکننده ()NCBI accession number: AK065962

رونويسی ،مسیرهای پیامرسانی ،بیوسنتز ،پیچش و تخريب

OsGrx9

مولکولهای زيستی ضروری بدن ( RNA ،DNAو پروتئینها)،

()http://www.dna.affrc.go.jp

متابولیسم و پاسخ به تنشها که بیش از  47پروتئین هدف مختلف

همسانهسازی شده بود تهیه شد .جهت تکثیر توالی ژن کدکننده،

را شامل میشود ،مشخص شدهاست (.)Rouhier et al. 2004
يکی از مهمترين نقشهای Grxها نقش آنها در گلوتاتیونزدايی

1

آغازگر

از

کتابخانه

اختصاصی

cDNA

رفت

که

در

مرکز

NIAS

پالسمید

pFLCI

()Forward

با

ʹ5ʹTAATAAGAATTCATGGCGCTCGCCAAGG3

توالی
(زير

پروتئینها است ( .)Holmgren 2000با توجه به اين که گروه
Deglutathionylation
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مقدمه

تیول سیستئینهای موجود در ساختار پروتئینها حساس به

توﻟيﺪ شﮑﻞ نوتﺮکيﺐ گلوتاردوکسين گياه بﺮنﺞ...

آذر شاه پیری و احسان شیخاالسالم اصفهانی

جايگاه آنزيم برشی  EcoRIخط کشیده شدهاست) و آغازگر

در حامل ،پالسمیدهای استخراج شده از کلنیهای تائید شده ،با

توالی

دو آنزيم  HindIIIو  EcoRIبرش داده شدند و محصول واکنش

ʹ( 5ʹ-TAATAAGAATTCATGGCGCTCGCCAAGG -3زير

بر روی ژل آگارز  1/1درصد الکتروفورز شد .در نهايت ،جهت

جايگاه آنزيم برشی  HindIIIخط کشیده شدهاست) ،بر اساس

تائید صحت توالی نوکلئوتیدی استخراج پالسمیدهای نوترکیب

ابتدا و انتهای توالی کدکننده ژن  OsGrx9طراحی شد .واکنش

 pET28a-OsGrx9توسط کیت استخراج پالسمید (فرمنتاز) انجام

اختصاصی

برگشت

()Reverse

با

پلیمراز (فرمنتاز) 07 ،نانوگرم  pFLCI-cDNA-OsGrx9بهعنوان

پالسمید نوترکیب  pET28a-OsGrxو نیز پالسمید  pET28aفاقد

الگو ،پنج پیکومول از هر آغازگر 7/1 ،میلیموالر 1/0 ،dNTPs

قطعه ژنی موردنظر (شاهد) با روش الکتروپوريشن ،به سلولهای

میکرولیتر بافر ( PCR)17Xو  MgSO4با غلظت نهايی 1/0

مستعد باکتری  E. coliسويه ( Rosetta )DE3ترانسفرم شدند.

میلیموالر انجام شد .واکنش  PCRدر  17چرخه دمايی انجام شد

بهدلیل حضور ژن مقاومت به آنتیبیوتیک کانامايسین بر روی

که شرايط دمايی و زمانی هر چرخه شامل يک مرحله واسرشت

پالسمید  pET28aو نیز مقاومت باکتری( Rosetta )DE3به

کردن در دمای  68˚Cبه مدت يک دقیقه ،اتصال آغازگر به رشته

آنتیبیوتیک کلرامفنیکل ( ،)Novagen 2005سلولهای باکتری

الگو در دمای  91˚Cبه مدت يک دقیقه و تکثیر قطعه مورد نظر

ترانسفرم شده در محیط  LBحاوی آنتیبیوتیک کانامايسین (07

در دمای  01˚Cبه مدت يک دقیقه بود .همچنین مرحله

میلیگرم بر لیتر) و کلرامفنیکل ( 0میلیگرم بر لیتر) و بر روی

واسرشتگی ابتدايی در دمای  60˚Cبه مدت  0دقیقه و در پايان

انکوباتور شیکردار با  147دور در دقیقه و در دمای  10°Cکشت

مرحله تکثیر نهايی در دمای  01˚Cبه مدت  17دقیقه انجام

داده شدند .هنگامی که  OD600به  7/0رسید IPTG ،بهعنوان

گرفت .سپس محصول  PCRبر روی ژل آگارز  %1/1الکتروفورز

مادهی القاگر به غلظت نهايی  7/1میلیموالر به محیطهای کشت

Silica Bead DNA Gel

اضافه شد .در فواصل زمانی مختلف نمونهبرداری از سوسپانسیون

( Extraction Kitفرمنتاز) انجام شد .در مرحله بعد ،محصول

باکتريايی در ويالهای اپندورف  1/0میلیلیتری صورت گرفت

 PCRخالصسازی شده از ژل ،با آنزيمهای ( HindIIIفرمنتاز) و

( .)Mohammadi Nezhad et al. 2013سپس ويالها به مدت 17

( EcoRIفرمنتاز) مورد هضم قرار گرفت و سپس خالصسازی

دقیقه در  g 11777و در دمای  8°Cسانتريفوژ شدند .بعد از آن،

محصول واکنش از روی ژل آگارز  1/1درصد انجام شد .با هدف

محلول رويی ويالها دور ريخته شد و رسوب حاصل در 177

ايجاد جايگاههای مناسب جهت قرارگیری قطعه ژنی در حامل،

میکرولیتر از محلول تريس-اسید کلريدريک  17میلیموالر (

پالسمید  pET28aبهعنوان حامل بیانی با آنزيمهای  HindIIIو

 )8سوسپانسیون شد .بهمنظور استخراج پروتئینهای محلول،

 EcoRIبرش داده شد و خالصسازی محصول واکنش از روی ژل

ديواره سلولهای باکتری با استفاده از دستگاه اولتراسونیک

آگارز  1درصد انجام شد .واکنش لیگاسیون بین پالسمید خطی

( )Hielscher, UP50Hتخريب شد .سانتريفیوژ نمونهها به مدت

شده  pET28aو قطعه ژن کدکننده  OsGrx9با استفاده از آنزيم

 17دقیقه در  g 11777و دمای  8˚Cصورت پذيرفت و فاز رويی

 T4لیگاز (فرمنتاز) صورت گرفت .بعد از آن ،محصول واکنش

آن جهت بررسی میزان بیان پروتئین محلول بر روی ژل

شد و خالصسازی آن بهوسیله

لیگاسیون با روش الکتروپوريشن به باکتریهای مستعد

DH5α

1

pH

SDS-

 11 PAGEدرصد بارگذاری شد.

انتقال داده شد .جهت انتخاب باکتریهای تراريخت،

خالصسازی پروتئین با استفاده از کروماتوگرافی تمايلی انجام شد

واکنش  Colony PCRاز کلنیهای رشد يافته بر روی محیط

( .)Shahpiri et al. 2008بدين منظور پروتئین محلول استخراج

کشت انتخابی  )Luria Bertani( LBحاوی آنتیبیوتیک کانامايسین

شده از ستونهای ( His-Trap HPشرکت  )GE Healthcareکه از

( 07میلیگرم بر لیتر) ( )Sambrook and Russell 2001انجام شد.

قبل با استفاده از بافر( Aايمیدازول  17میلیموالر ،کلريد سديم

جهت بررسی صحت همسانهسازی قطعه ژن کدکننده

OsGrx9
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
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 PCRدر حجم  10میکرولیتر با استفاده از  1/00واحد آنزيم

Pfu

گرفت و جهت توالیيابی به شرکت  Bioneerارسال شد.

توﻟيﺪ شﮑﻞ نوتﺮکيﺐ گلوتاردوکسين گياه بﺮنﺞ...

آذر شاه پیری و احسان شیخاالسالم اصفهانی

 077میلیموالر و  17میلیموالر تريس -اسید کلريدريک)pH 4 ،

بهطول  116جفتباز از پالسمید

به تعادل رسیده بودند ،عبور داده شدند .جهت شستشوی

موفقیت همسانهسازی ژن کدکننده  OsGrx9در وکتور

پروتئینهای باند شده غیر اختصاصی میزان  17میلیلیتر از مخلوط

را تايید کرد (شکل .)1همچنین از طريﻖ توالیيابی ،صحت توالی
قطعه

ژنی

با

بافر  Bفیلتر شده سرد شامل (ايمیدازول  877میلیموالر ،کلريد

نوکلئوتیدی

سديم  077میلیموالر و  17میلیموالر تريس -اسید کلريدريک،

 Promoter/Terminatorتايید شد.

نوترکیبpET28a-OsGrx9

استفاده

pET28a

ازآغازگرهای

T7

درصد بافر  Aبر روی ستون بارگذاری شد و اجازه داده شد تا از
ستون خارج شود .سپس جهت جداسازی پروتئین هدف 17
میلیلیتر مخلوط بافر Aو Bبا شیب غلظتی  10تا  07درصد بافر
 Bو بهترتیب از کمترين غلظت به میزان يک میلیلیتر از هرکدام
روی ستون بارگذاری شد .خروجی ستون در ويالهای 1/0
میلیلیتری نگهداری شد .کیفیت خلوص پروتئین بر روی ژل
 SDS-PAGEمورد بررسی قرار گرفت .غلظت پروتئین نوترکیب
خالص با استفاده از اندازهگیری میزان جذب پروتئین در طول
موج  147نانومتر و استفاده از قانون بیر -لمبرت تعیین شد.
ضريب خاموش مولی برای پروتئین 4081 His-OsGrx9

M-1

شکل  -1الکتروفورز واکنش هضم دو طرفه آنزيمی  pET28a-Grxبا
آنزيمهای  HindIIIو  EcoRIو جداسازی قطعه  Grx9بهطول  116جفتباز

 cm-1در نظر گرفته شد.
فعالیت  OsGrx9با استفاده از میزان کدوريت ايجاد شده در اثر

که تايیدکننده همسانهسازی ژن در حامل  pET28aمیباشد .ستون DNA :1

 Ladderو ستون  :1محصول هضم آنزيمی

رسوب انسولین به عنوان سوبسترا با استفاده از اسپکتروفوتومتر در
طول موج  907نانومتر اندازهگیری شد (.)Renard et al., 2011

پالسمیدهای  pET28a-OsGrx9و  pET28aبه میزبان بیانی

E.

pH 7

 coliسويهی ( ،Rosetta )DE3جهت تولید پروتئین نوترکیب

 7/00 ،میلیگرم انسولین 1 ،میلی موالر  EDTAو  0میکروموالر

انتقال داده شدند .توالی کدکننده اين ايزوفرم در ناقل بیانی

 OsGrxتهیه شد .واکنش با اضافه شدن  7/11میلیموالر  DTTو

 pET28aدر الحاق با توالی کدکننده ( His-Tagاين ناحیه بر روی

يا يک میلیموالر  GSHبهعنوان عوامل احیاکننده شروع شد.

پالسمید وجود دارد) باعث میشود پروتئین تولید شده بهصورت

جذب  907نانومتر به مدت  97دقیقه مورد اندازهگیری قرار

 His-OsGrx9باشد .وزن مولکولی پروتئین 10/06 His-OsGrx9

گرفت.

کیلودالتون پیشبینی شد .وجود باند پلی پپتیدی با وزن مولکولی

بدين منظور واکنشی حاوی  177میلی موالر فسفات پتاسیم

مورد نظر بر روی ژل ،تولید پروتئینهای نوترکیب

His-OsGrx9

را در مقايسه با سويه کنترل تايید کرد (شکل  .)1پروتئین

نتایج
پس از قرارگیری و همسانهسازی ژن کدکننده  OsGrx9در
پالسمید  pET28aو ترانسفورم آن به باکتری  ،DH5αتوسط
واکنش  Colony PCRو با استفاده از آغازگرهای اختصاصی،
وجود قطعه ژنی  116جفتبازی در کلنیهای رشد يافته نشان
داده شد .سپس کلنی های واجد ژن ،مورد واکنش هضم دو طرفه
آنزيمی بهوسیله  EcoRIو  HindIIIقرار گرفتند .جدا شدن قطعه
68
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نوترکیب تولید شده با استفاده از کروماتوگرافی تمايلی و
ستونهای حاوی رزين نیکل  Ni+خالصسازی شد .سپس
بهمنظور ارزيابی کیفیت خالصسازی ،پروتئین پس از
خالصسازی بر روی  SDS-PAGEبارگذاری شد .مشاهده شدن
تک باند با وزن مولکولی مورد انتظار عالوه بر تايید بیان پروتئین
 His-OsGrx9نشاندهنده کیفیت خالصسازی مناسب اين

Downloaded from mg.genetics.ir at 2:34 +0430 on Saturday June 19th 2021

 )pH 4و بافر  Aفیلتر شده سرد با نسبت  17درصد بافر  Bو 67

توﻟيﺪ شﮑﻞ نوتﺮکيﺐ گلوتاردوکسين گياه بﺮنﺞ...

آذر شاه پیری و احسان شیخاالسالم اصفهانی

پروتئین بود .میزان عملکرد پروتئین خالص  His-OsGrx9به ازای
هر لیتر

محیط کشت باکتری  17میلیگرم بود.

بررسی فعالیت احیايی  Grxپرداخت .در اين پژوهش فعالیت
احیايی  OsGrx9خالص بهدست آمده در حضور احیا کننده

DTT

(واکنش  )1و يا در حضور ( GSHواکنش  )1بهعنوان عامل
احیاکننده بررسی شد (شکل  .)8واکنش کنترل حاوی  DTTو
انسولین بدون حضور  ،OsGrxبهعنوان واکنش کنترل برای واکنش
انسولین ،بدون حضور  ،OsGrxبهعنوان واکنش کنترل برای
واکنش  1در نظر گرفته شد .نتايج نشان داد که  OsGrx9نوترکیب
تولید شده فعال بود ،بهطوری که در مقايسه با نمونهی کنترل،
جذب در طول موج  907نانومتر در واکنش  1افزايش پیدا کرد.
در واکنش  1با حضور  DTTافزايش جذب بعد از  17دقیقه تاخیر
شروع شد و سرعت افزايش  ΔOD650/min 7/7168بود .در
شکل  -1بررسی ژل  SDS-PAGEجهت تايید بیان پروتئین  His-Grx9با

واکنش  1سرعت افزايش جذب با حضور يک میلیموالر

وزن مولکولی  10/0کیلودالتون تولید شده در باکتری  E. coliسويه

بسیار پايین بود و مقدار سرعت آن  ΔOD650/min 7/7701بود.

( :M .Rosetta )DE3مارکر پروتئینی؛ ستون  :1محتوای پروتئینهای محلول

واکنش با حضور انسولین OsGrx ،و  GSHدر pHهای ،0 ،9/0 ،9

استخراج شده در باکتری حاوی پالسمید  pET28a-Grx9قبل از القا با
IPTG؛ ستون  1و  :1محتوای پروتئینهای محلول استخراج شده در باکتری

GSH

 4 ،0/0و  4/0صورت گرفت (شکل .)0

حاوی پالسمید  1 pET28a-Grx9و  1ساعت پس از القا با IPTG؛ ستون :8
پروتئین  His-Grx9پس از خالصسازی با استفاده از کروماتوگرافی تمايلی

در سلول گیاهان ،الکترون از  NADPHبهواسطه آنزيم  GRبه
گلوتاتیون اکسید شده ( )GSSGانتقال میيابد .شکل اکسید شده

شکل  -1زنجیرهی انتقال الکترون در سیستم GSH/Grx

 GSSGبه فرم احیا يعنی  GSHتبديل میشود GSH .خود باعث
احیا شدن GRxها میشود و  Grxاحیا شده متعاقبا بهعنوان يک
عامل احیاکننده قادر به احیا کردن تعداد زيادی از پروتئینها
میباشد (شکل  Holmgren et al. )1976( .)1نشان دادند که در
محیط اين ويترو نیز در صورتیکه  Grxبا  DTTو يا در حضور
 GSHاحیا شود میتواند باعث احیای باندهای دی سولفیدی در
انسولین شود .انسولین پروتئینی دارای دو پلی پپتید  αو  βمیباشد
که به وسیله دو باند دی سولفیدی به هم اتصال دارند .احیای
باندهای دی سولفیدی باعث جدا شدن دو رشته از هم و رسوب
رشته  βمیشود .بنابراين در محیط اين ويترو میتوان با ايجاد
واکنشی حاوی  DTTويا  GSHبهعنوان عامل اولیه احیا کننده،
 Grxو انسولین و اندازهگیری میزان رسوب سفید رنﮓ تولید شده
از طريﻖ اندازهگیری میران جذب در طول موج  907نانومتر به

شکل -8بررسی فعالیت احیايی  Grxنوترکیب تولید شده (•) احیای انسولین
در حضور  Grxو  )▲( DTTاحیای اسولین در حضور  Grxو )ο( GSH
واکنش کنترول حاوی انسولین و  )Δ( DTTواکنش کنترول حاوی انسولین و
GSH
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نتیجه آزمايش نشان داد واکنش به شدت تحت تاثیر  pHقرار

ژن کدکننده ايزوفرم  Grx9مورد همسانهسازی قرار گرفت.

میگیرد بهطوری که سرعت احیای انسولین با افزايش  pHاز 9/0

ايزوفرم  OsGrx9يکی از ايزوفرمهای  Grxگیاه برنج است که در

به  4تغییر قابل توجهی داشت .افزايش  pHاز  4به  4/0روی

زير گروه  CPYCقرار میگیرد .توالی آمینواسیدی اين ايزوفرم

سرعت واکنش تاثیری نداشت.

دارای شباهت بااليی به  Grxدر پستانداران و مخمر میباشد.
همچنین دارای شباهت  40درصد با  Grxدر گندم (،)ACF40843
باهمسانهسازی ژن  OsGrx9در پالسمید بیانی  pET28aو انتقال
اين حامل به سويه بیانی ( Rosetta )DE3امکان تولید پروتئین
 OsGrx9همراه با شريک الحاقی  His.tagفراهم شد .اين پروتئین
به مقدار بااليی در فاز محلول باکتری تولید شد و لذا بهنظر
میرسد که سیستم بیانی  E. coliسیستم مؤثر و مناسبی در تولید
اين پروتئین کوچک میباشد .خالصسازی اين پروتئین با توجه

شکل  -0احیای انسولین در واکنش حاوی  Grxو  GSHدر شرايط pH

مختلف

به وجود ناحیه  His.tagدر انتهای آمینوی پروتئین امکان
خالصسازی پروتئین با استفاده از کروماتوگرافی تمايلی را فراهم
نمود .نقش  OsGrxدر احیای باندهای دی سولفیدی با استفاده از
انسولین بهعنوان سوبسترا و در حضور دو احیاکننده  DTTو

بحث
در سلولهای زنده Grxها يکی از آنزيمهای مهم در احیای
باندهای دی سولفیدی پروتئینها میباشند .اين پرتئینهای
کوچک نقش مهمی در تنظیم فعالیت آنزيمهای ديگر مانند
پیروات کینازو فسفوفروکتوکیناز دارند (.)Axelsson al. 1983
همچنین گزارشهايی تاکنون در رابطه با نقش گلوتاردوکسین در
احیای دهیدروآسکوربات ردوکتاز داده شدهاست .در گیاهان
ايزوفرمهای مختلفی از گلوتاردوکسین وجود دارد (
 .)2010بر اساس جايگاه فعال Grxها به سه گروه

Garg et al.

CGFS ،CPYC

و انواع  CCبا توالی ) CCM(S/Cتقسیم میشوند .در اين مطالعه

Gelhaye E, Rouhier N, Navrot N, Jacquot J (2005). The
plant thioredoxin system. Cellular and Molecular Life
Sciences 62: 24-35.
Holmgren A (2000). Antioxidant function of thioredoxin
and glutaredoxin systems. Antioxidants and Redox
Signaling 2: 811-820.
Holmgren A (1976). Hydrogen donor system for
Escherichia coli ribonucleoside-diphosphate reductase
dependent upon glutathione. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America 73:
2275-2279.
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 GSHمورد بررسی قرار گرفت .در  OsGrx ،pH 7در حضور
 DTTبهطور مؤثری باعث احیا و رسوب انسولین شد در حالیکه
در اين  pHدر حضور  GSHفعالیت احیايی  Grxمشاهده نشد .با
اين حال سرعت فعالیت احیايی  Grxدر حضور  GSHبا افزايش
 pHتا  4افزايش پیدا کرد .اين موضوع نشان میدهد که فعالیت
 OsGrxدر حضور احیاکننده طبیعیاش کامال وابسته به  pHمحیط
میباشد .اين موضوع در مطالعات قبلی که با گلوتاردوکسین
خالص شده از گیاه انجام شده بود نیز نشان داده شدهاست (

Sha

.)et al. 1997
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