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Abstract
Objective
The aim of present study was transient expression and purification of recombinant caprine
chymosin and prochymosin in N. benthamiana leaves using plant binary vectors and tobacco
mosaic virus (TMV) vector.
Material and Methods
The caprine prochymosin gene sequence was obtained from NCBI gene bank and optimized at
codons for preferential expression in tobacco leaves. The chymosin and prochymosin genes were
introduced into the plant binary and viral vectors. Immunoblotting analyses were conducted to
demonstrate expression of chymosin and prochymosin, and the expression level was quantified
by milk clotting activity test.

Results
Results indicated that N. benthamiana leave cells cannot process prochymosin correctly and only
a weak band observed in extracted total proteins (TPs) which showed no milk clotting activity
while leaves infiltrated by p20αchymosin showed a band with chymosin molecular weight and
slightly showed milk clotting activity. TMV-based recombinant prochymosin and chymosin
expression showed necrosis after 3 days post infiltration (dpi) in agro-infiltrated leaves and after
5 days, leaves completely dried and necrotized. Blotting analysis showed only a band with right
molecular weight in TSPs extracted N. benthamiana leaves infiltrated by TMVαchymosin.
Moreover, we subcloned chymosin which expanded with a N-terminal barley alpha amylase
signal peptide and a C-terminal hybrid Fc tag which labelled as TMVαchymosinhyFc. The
expression level increased gradually from 2 to 5 days after infiltration from 3.3 U/g FW to 16.8
U/g FW but after 5-day leaves necrosis started and expression level reduced gradually.

Conclusion
Viral vectors and transient expression can be a cheap, fast and effective method to produce a huge
amount of recombinant proteins but it seems chymosin production still needs more research and
find the N. benthamiana cells problem with chymosin which leads to necrosis and reduce the
expression level for large scale production.
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چکیده
هدف :هدف از این تحقیق همسانهسازی و بیان پروتئین نوترکیب کیموزین و پروکیموزین در گیاه توتون با استفاده از ناقل ویروس
موزائیک تنباکو و خالصسازی پروتئین تولید شده بود.
مواد و روشها :توالی پروکیموزین بزی از پایگاه داده  NCBIدریافت و براساااس تر یح کدونی گیاه توتون بهینهسااازی گردید.
سپس با طراحی آغازگرهای مختلف ژن پروکیموزین و کیموزین تکثیر و در ناقلهای دوتایی (باینری) و ویروسی همسانهسازی و به
باکتری آگروباکتریوم تومهفاشاااینس انتقال داده شاااد .با روش آگرواینفیلتراسااایون باکتری حامل ناقلهای دوتایی و ویروسااای به
برگهای گیاه توتون تزریق گردید .روش و سترن بالتینگ به منظور برر سی بیان پروتئین مورد ا ستفاده قرار گرفت .فعالیت ن سبی
پروتئینها در تشکیل لخته مورد بررسی قرار گرفت.
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نتایج :زمانی که ژن پروکیموزین با اسااتفاده از ناقلهای دوتایی در گیاه توتون بیان گردید ،فقط یک باند ضااعیف در پروتئین کل
ا ستخراج شده م شاهده گردید ،ولی زمانی که ژن کیموزین در ناقل دوتایی بیان گردید ،در پروتئین محلول نیز باند م شاهده گردید.
استفاده از ناقلهای ویروسی باعث نکروزه شدن برگهای گیاه توتون گردید و نتایج مشابهی نیز با ناقلهای دوتایی بدست آمد به
طوری که زمانی که ژن پروکیموزین ب یان گرد ید فقط یک با ند در پروتئین کل ،ولی زمانی که کیموزین ب یان گرد ید عالوه بر
پروتئین کل در پروتئین محلول اساااتخراج شاااده نیز باند مشااااهده گرد ید .بیشاااترین میزان ب یان با اساااتفاده از ساااازه ژنی
 TMVαchymosinhyFCبدست آمد که پروتئین خالص شده دارای فعالیت تشکیل لخته  16/8 Uدر هر گرم برگ تر بود.
نتیجه گیری :اگرچه اسااتفاده از ناقلهای ویروساای و بیان موقت میتواند روش ارزان ،سااریع و موثری برای تولید پروتئینهای
نوترکیب باشد ولی در تحقیق حاضر نکروزه شدن و مشکالت احتمالی گیاه توتون با کل یا بخشی از ژن پروکیموزین باعث کاهش
سطح بیان کیموزین گردید ،که تعیین دالیل احتمالی و راههای رفع آنها نیازمند مطالعات بیشتر میباشد.
کلمات کلیدی :بیان موقت ،پروکیموزین ،کیموزین ،ناقل ویروسی
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :ضیایی اسماعیل ،اسکندری محمدهادی ،نیازی علی ،موسوینسب مرضیه ،امینالری محمود ( )1401بیان موقت و
خالصسازی پروتئین پروکیموزین در گیاه توتون با استفاده از وکتور ویروسی .مجله بیوتکنولوژی کشاورزی .45-66 ،)2(14
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مقدمه
کیموزین یک آ سپارتیک پروتئاز بوده که با شک ستن پیوند پپتیدی بین ا سیدآمینه فنیلآالنین و متیونین در کاپاکازئین مو ب
ناپایداری می سلهای کازئین و ت شکیل لخته شده و هنوز هم به عنوان مهمترین عامل ت شکیل لخته در صنعت لبنیات برای تولید
پنیر مورد اسااتفاده قرار میگیرد ) .(Kumar et al. 2010; Jiang et al. 2012کیموزین به صااورت ساانتی از معده چهارم
نشااخوارکنندگان وان پس از کشااتار بدساات آمده که با افزایش معیت هان و افزایش تقاضااا ،نیاز به ایگزینهای کیموزین
ضااروری میباشااد .پروتئازهای گیاهی و میکروبی به دلیل عمل غیراختصاااص ای بر روی پروتئینهای ش ایر مو ب ایجاد طعمهای
نامطبوع ،پپت یدهای کوچک عامل ایجاد طعم تلخ در لخته و کاهش بازده تول ید پنیر میگردند (Jiang et al. 2012; Feng et
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) .al. 2010; Espinoza-Molina et al. 2016در حال حاضااار کیموزین نوترک یب تول ید شااااده در مخمر پیشااا یا
پاساااتوریس ،(Tyagi et al. 2017)1اشااارشااا یاکلی (Kawaguchi et al. 1987; Menzella 2011) 2و بعضااای از
قارچها ) (Ward et al. 1990; Cardoza et al. 2003به صورت گسترده در بسیاری از کشورها به صورت تجاری در صنعت
لبنیات مورد اسااتفاده قرار میگیرد .بنابراین اسااتفاده از تکنولوژی تولید کیموزین نوترکیب در میزبانهای دیگر به عنوان یک روش
ایگزین روشهای ساانتی تولید کیموزین دارای مزایای متعددی میباشااد .مکانیساامهای مولکولی در زمره مهمترین فرایندهای
ژنتیکی (مشااتمل بر همانندسااازی  ،DNAرونویساای ،تر مه و حتی نحوه تنظیم ژنها) هسااتند ( Mohammadabadi and

 .)Tohidinejad 2017ماده ژنتیکی 3یک سلول دارای تعداد زیادی ژن میباشد که هیچ گاه به طور همزمان بیان نمی شوند و در
یک زمان خاص فقط تعداد کمی از آنها بیان شده و پروتئین یا آنزیم مورد نیاز سلول را تولید مینمایند ( Tohidi nezhad et al.

 .)2015ساز و کار بیان ژن اولین بار در باکتری اشرشیاکلی کشف شد ( .)Ahsani et al. 2019aتنها یک مجموعه نسبتاً کوچک
از تمام ژنوم در هر یک از انواع بافتها بیان میشاود و نیز بیان ژنها به مرحله نمو بساتگی دارد ( Mohammadabadi et al.

 .)2018بنابراین ،بیان ژن در یوکاریوتها برای هر بافت اختصاصی است ( .)Ahsani et al. 2019bهمچنین مقدار محصوالت
ژن که در همان بافت و نیز در سااایر بافتهایی که آن محصااول را میسااازند ،ساااخته شااده ساابب تنظیم بیان آن ژن میشااود
( .)Mohammadabadi et al. 2017در طی سالیان اخیر ا ستفاده از گیاهان مختلف به عنوان میزبان منا سب برای تولید طیف
گ ستردهای از پروتئینهای نوترکیب مثل آنزیمهای صنعتی ،انواع مختلف آنتیبادیهای ان سانی و همچنین انواع واک سن و داروها
مورد استفاده قرار گرفته است ) (Tusé et al. 2014; Conley et al. 2011; Doran 2006استفاده از گیاهان در مقای سه با
ساااایر میزبانها برای تولید پروتئینهای نوترکیب دارای مزایای متعددی بوده که از آن مله میتوان به ارزانتر بودن ،ساااهولت
افزایش مقیاس تولید ،تولید پروتئین عاری از بیمارگرهای ان سانی ا شاره کرد ) .(Sheen 1983از بین میزبانهای گیاهی مختلف،
توتون دارای بیشااترین سااابقه به عنوان میزبان برای تولید پروتئینهای نوترکیب بوده و به دلیل سااهولت دسااتکاری ژنتیکی ،در
دسترس بودن اطالعات و ابزارهای الزم هت تولید در این میزبان و امکان تولید بازده زیست توده 4بی شتر از  100تن در هر هکتار
دارای ذابیتهای باالیی برای انتخاب به عنوان یک میزبان برای تولید پروتئین نوترکیب در مقیاس صاانعتی میباشااد (Fischer

) .et al. 2004; Twyman et al. 2003; Gleba et al. 2005از طرف دیگر ساااطح بیان کم پروتئین نوترکیب هنوز به
عنوان مهمترین عامل محدود کننده تولید تجاری پروتئینهای نوترکیب در توتون میباشااد .در حال حاضاار اسااتفاده از ناقلهای
1
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ویروسهای گیاهی و بیان موقت به عنوان یک روش موثر برای افزایش سطح بیان پروتئین و کاهش زمان تولید مورد استفاده قرار
میگیرد .از مهمترین مزایای س ایسااتمهای متکی به اسااتفاده از ویروسهای گیاهی ،بیان باالی پروتئین مورد نظر در گیاه در مدت
زمان کمتر از  10روز میبا شد ) .(Doran 2006; Giritch et al. 2006; Nausch et al. 2012از بین ویروسهای گیاهی،
ویروس موزائیک تنباکو 5به صورت گسترده و موثری برای تولید طیف گستردهای از پروتئینهای نوترکیب مورد استفاده قرار گرفته
است) .(Schneider et al. 2015هدف از این تحقیق بررسی امکان تولید پروتئین پروکیموزین در گیاه توتون با استفاده از ناقل
ویروسی و بررسی خصوصیات پروتئین تولید شده بود.

مواد و روشها
شرایط ک شت گیاه توتون :بذرهای توتون در اتاق ر شد با دمای ثابت  24 ± 1در ه سل سیوس ،رطوبت ن سبی  % 60و
شرایط 16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی در خاک مناسب رشد داده شدند .گیاهچههای با سن  6هفته برای

آگرواینفیلتراسیون6

مورد استفاده قرار گرفتند.
هم سانه سازی پروکیموزین و برر سی محل قرارگیری پروتئین نوترکیب در اندامکهای سلولی توتون:
توالی ژن پروکیموزین بزی مورد اسااتفاده در این تحقیق با شااماره دسااترساای  AY389343.1از پایگاه داده  NCBIدریافت و
برا ساس تر یح کدونی توتون بهینه سازی گردید و سپس درون پال سمید گیاهی  ( pBI121شکل  )a-1دریافت گردید .به منظور
مطالعه محل قرار گیری کیموزین و پروکیموزین در اندامکهای سااالول گ یاه توتون توالی پروکیموزین با اساااتفاده از آغازگرهای
طراحی شده تکثیر و سپس با ا ستفاده از آنزیمهای بر شی  BamHI/XbaIدر باال د ست ژن پروتئین فلور سنت سبز 7مونومریک
پروتئین قرمز فلورسنت 8همسانهسازی گردید .همچنین ژن کیموزین در پایین دست سیگنال ترشحی آلفا آمیالز و باالدست پروتئین
فلورسنت سبز همسانهسازی گردید و ناقلهای  p31prochymosinmRFP ، p20prochymosinGFPو p20αchymosinGFP
تهیه گردید (شکل  .)b-d -1سازههای ژنی کلون شده با استفاده از روش شوک الکتریکی 9به باکتری اشرشیا کلی سویه DH5α

انتقال داده شده و کلنیهای مثبت با ا ستفاده از آغازگرهای اختصاصی و روش واکنش زنجیرهای پلیمراز و توالییابی تائید شدند و

5

)Tobacco Mosaic Virus (TMV
Agroinfiltration
7
)Green Fluorescent Protein (GFP
8
)Monomeric Red Fluorescent Protein (mRFP
9
Electroporation
6
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سپس پال سمید تائید شده ا ستخراج و به باکتری آگروباکتریوم تومه فا شینس 10سویه  GV3101انتقال داده شد .ژن کیموزین و
پروکیموزین با ا ستفاده از روش آگرواینفیلترا سیون به روش بیان موقت در برگ گیاه توتون با سن  6هفتهای با ا ستفاده از باکتری
آگروباکتریوم حاوی پال سمیدهای کلون شده  p20prochymosinGFPو  p20αchymosinGFPبیان شد .عالوه بر این باکتری
آگروباکتریوم حاوی سازه ژنی  p31GnTI-CAAATS-mRFPبه صورت همزمان با سازههای کیموزین و پروکیموزین در غلظت
 OD600=0.05در برگهای گیاه توتون تزریق شد و به عنوان نشانگر قرار گرفتن در شبکه آندوپالسمی مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  .1شماتیک سازههای همسانهسازی شده در ناقلهای بیانی گیاهی و ویروسی به منظور بیان موقت در
گیاه توتون
Figure 1. Shematic structure of cloned binary and viral vectors to transient expresse in
tobacco

هم سانه سازی کیموزین در ناقل ویرو سی موزائیک توتون :به منظور تهیه سازه ژنی  TMVprochymosinو
 TMVprochymosinKDELژن پروکیموزین به ترتیب با استفاده از آغازگرهای  F2/R1و  ( F2/R2دول  )1تکثیر و همچنین
برای تهیه سااازه ژنی  TMVαchymosinو  TMVαchymosinhyFCتوالی ژن کیموزین به ترتیب با اسااتفاده از آغازگرهای
 F1/R1و  F1/R4تکثیر شااده و سااپس محصااوالت  PCRپس از خالصسااازی با اسااتفاده از آنزیم  BsaIبریده شااده و درون

ناقلهای خطی شده با ا ستفاده از آنزیم  BsaIهمسانه سازی گردید .سپس پال سمیدهای نوترکیب درون سلولهای پذیرا اشرشیا
کلی سویه  DH5αو آگروباکتریوم تومهفاشینس سویه  GV3101با استفاده از روش الکتروپوراسیون انتقال داده شد و هت تائید

Agrobacterium tumefaciens
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از روش آزمون زنجیرهای پلیمراز و ا ستفاده از آغازگرهای اخت صا صی روی کلنیهای ر شد کرده بر روی محیط حاوی آنتی بیوتیک
و روش توالییابی استفاده گردید.
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جدول  .1توالی آغازگرهای مورد استفاده و جایگاه برش طراحی شده در هر یک از آنها
Table 1. Sequence of primers used in this study

آغازگر

جایگاه برش

توالی آغازگر

Primer
آغازگر رفت F1
Sense Primer F1
آغازگر رفت F2
Sense Primer F2
آغازگر رفت F3
Sense Primer F3
آغازگر یرگشت R1
Antisense Primer R1

Restriction Site
BsaI

Primer Sequence
CGCGGTCTCAAGGTGGAGAAGTGGCTAGT
GTGC

XbaI, BsaI

CGCTCTAGATGGTCTCAAGGTATGGCGGC
GGAAATTACAAGAATACC
GGCTTCCGAATATTCTGTCCCAGTG

BamHI, BsaI

GTCGACGGTCTCAAAGCTTACTTTTCGAAC
TGCGGATGGCTCCAGGATCCGATTGCTTT
GGCAAGACCTAC
GTCGACGGTCTCAAAGCTTACTTTTCGAAC
TGCGGATGGCTCCATAACTCATCCTTGATT
GC
CTGAAGGGTTACGGGTACCCAGTGAAGG

BsaI

GCGGGTCTCATCCTTTAGATTGCTTTGGCA
AGACCTAC

آغازگر یرگشت R2
Antisense Primer R2

BsaI

آغازگر یرگشت R3
Antisense Primer R3
آغازگر یرگشت R4
Antisense Primer R4

-

بیان موقت و برر سی بیان با ا ستفاده از روش و سترن بالتینگ :به منظور بیان موقت ژن کیموزین و پروکیموزین
از باکتریهای آگروباکتریوم تومهفا شینس حاوی پال سمید سازههای مختلف که در مرحله قبل تائید شده بودند ،ک شت شبانه تهیه
شده و سپس سلولهای باکتری با ا ستفاده از سانتریفیوژ در شرایط  5000× gو زمان  5دقیقه از محیط ک شت دا شده و درون
محلول بافر اینفیلترا سیون( 11ترکیب  10میلی موالر  MESبا  pHبرابر  5/6و  10میلیموالر منیزیم سولفات) به صورت یکنواخت
معلق شده و سپس غلظتهای با دان سیته نوری  0/1تهیه شده و برای اگرواینفلترا سیون مورد ا ستفاده قرار گرفت .برگهای تلقیح
شده بعد از  2-5روز و با ا ستفاده از نیتروژن مایع به صورت سریع منجمد شده و تا زمان انجام آزمای شات درون فریزر  -80در ه
سلسیوس نگهداری گردید.
استتتارا پروتئین و آنالیز وستتترن بالتینگ :پروتئینهای مو ود در فضااای آپوپالسااتیک ،پروتئین محلول کل و
پروتئین کل نمونههای برگ تلقیح شده مطابق روش ا شنایدر و همکاران ( )2015ا ستخراج گردید ).(Schneider et al. 2015
به طور خال صه به منظور ا ستخراج پروتئینهای محلول و پروتئین کل 200 ،میلی گرم از برگهای منجمد شده با نیتروژن مایع به
همراه  2عدد گلوله کوچک ا ستیل درون تیوپ قرار داده شده و با ا ستفاده از د ستگاه (Retsch , MM2000, swing mill
Infiltration buffer
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) Haan, Germanyبرای مدت  2دقیقه و دامنه نوسااان  60کامالً خرد شااده و سااپس برای اسااتخراج پروتئین محلول کل 400
میکرولیتربافر ا ستخراج پروتئین محلول (  1/5موالر سدیم کلرید 1 ،میلی موالر  45 ،ETDAمیلی موالر تریس و  40میلی موالر
آسااکوربیک اسااید با  pHبرابر  )7/4و یا  400میکرولیتر بافر اسااتخراج پروتئین کل (  0/2موالر اسااید ساایتریک 5 ،میلی موالر
 40 ،EDTAمیلی موالر آسکوربیک اسید و  % 1تریتون  X-100با  pHبرابر  ) 7/2به آنها اضافه شده و به مدت  10دقیقه روی
یخ نگهداری شده و سپس با ا ستفاده از سانتریفیوژ ( ،10000× gزمان  10دقیقه در دمای  4در ه سل سیوس) محلول رویی که
حاوی پروتئین مورد نظر بود دا گردید .غلظت پروتئین در هر نمونه با استفاده از روش برادفورد و با استفاده از نمودار استاندارد رسم
شااده براساااس غلظتهای آلبومین ساارم گاوی اندازهگیری گردید .تائید بیان پروتئین کیموزین و پروکیموزین با اسااتفاده از روش
و سترن بالتینگ و با ا ستفاده از آنتیبادیهای اخت صا صی انجام پذیرفت .بدین منظور ابتدا غلطت م ساوی از هریک پروتئینهای
استخراج شده بر روی ژل آکریالمید درون ژل داکننده  % 12ران شده و الکتروفورز در شرایط  130ولت و زمان  1-2ساعت انجام
گرفت .سپس پروتئینهای دا شده بر روی ژل آکریالمید به ممبران نیتروسلولز انتقال داده شد .سپس ممبران نیتروسلولز با استفاده
از محلول  % 5آلبومین سرم گاوی درون محلول تریس بافر-توئین به مدت  30دقیقه تثبیت شده و سپس درون محلول تریس بافر
حاوی آنتیبادی مونوکلونال اولیه و سپس ثانویه مطابق شرایط زیر قرار داده شد.
  :anti-GFPمحلول  1:2000آنتی بادی  anti-GFPدرون محلول  % 5شیرخشک در محلول تریس بافر-توئین به عنوانآنتیبادی اولیه) و شناسایی توسط پروتئین  HRPکانژوگه شده به  IgGموش (محلول  1:10000آنتیبادی anti-mouse-IgG

درون محلول  % 5شیرخشک در محلول تریس بافر-توئین به عنوان آنتیبادی ثانویه).
  :anti-mRFPمحلول  1:2000آنتی بادی  anti-mRFPدرون محلول  % 5شایرخشاک در محلول تریس بافر-توئین بهعنوان آنتیبادی اولیه) و شناسایی توسط پروتئین  HRPکانژوگه شده به  IgGموش (محلول  1:10000آنتیبادیanti-mouse-

IgGدرون محلول  % 5شیرخشک در محلول تریس بافر-توئین به عنوان آنتیبادی ثانویه).
  :anti-strepمحلول  1:5000آنتیبادی  anti-strepدرون محلول  % 5شیرخشک در محلول تریس بافر-توئین به عنوانآنتیبادی اولیه) و شناسایی توسط پروتئین  HRPکانژوگه شده به  IgGموش (محلول  1:10000آنتیبادی anti-mouse-IgG

درون محلول  % 5شیرخشک در محلول تریس بافر-توئین به عنوان آنتیبادی ثانویه).
برر سی فعالیت ت شکیل لاته و خ صو صیات بیو شیمیایی :به منظور برر سی فعالیت ت شکیل لخته پروتئین نوترکیب
تولید شاااده در گیاه توتون پروتئین محلول کل از گیاهان تلقیح شاااده با باکتری آگروباکتریوم تومه فاشاااینس دارای پالسااامید
 TMVαchymosinhyFCا ستخراج شده و سپس پروتئین کیموزین با ا ستفاده از پروتکل پی شنهادی سازنده رزین پروتئین  Aکه
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دارای تمایل اتصال به بخش  hyFCمی باشد از سایر پروتئینهای مو ود در بخش محلول خالصسازی گردید .اندازهگیری فعالیت
ن سبی ت شکیل لخته با ا ستفاده از روش پی شنهادی  Arimaانجام گردید ) .(Arima et al. 1967بدین منظور ابتدا محلول %10
شیرخشک بدون چربی در محلول  0/01موالر کلسیم کلرید تهیه گردید و در دمای  35در ه سلسیوس قرار داده شد .سپس میزان
 50میکرولیتر از آنزیم خالص شده به  0/5میلی لیتر از محلول %10شیر خشک اضافه شده و در دمای  35 ± 2در ه سلسیوس به
منظور ثبت زمان تشکیل اولین لخته افزوده شد .فعالیت کیموزین با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید.

milk volume
40

chymo sin volume t

= فعالیت کیموزین

به منظور مطالعه اثر دما و  pHبر فعالیت کیموزین تولید شااده در گیاه توتون آنزیم تولید شااده در دماهای مختلف ( 10تا 70
در ه سلسیوس) به مدت  30دقیقه انکوبه شده و میزان فعالیت باقی مانده آنزیم اندازهگیری شد .همچنین به منظور بررسی اثر pH

های مختلف بر فعالیت آنزیم ،محلول آنزیم در بافرهای مختلف با  pHهای مختلف از  2تا  9برای  1ساعت افزوده شده و سپس
میزان فعالیت باقی مانده آنزیم اندازهگیری گردید .بدین منظور از بافرهای  500میلی موالر ساادیم ساایترات ( 500 ،)pH= 2-3/5
میلی موالر سدیم استات ( 500 ،)pH= 4/5-5میلی موالر پتاسیم فسفات (  )pH= 6-7/5و محلول  500میلی موالر تریس-اسید
هیدروکلریدریک (  )pH= 8-9استفاده گردید.
تجزیه و تحلیل آماری :در این تحقیق از طرح آماری کامال ت صادفی ساده ا ستفاده گردید و تمام آزمایشها در سه تکرار
انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SAS V. 9.1و روش تجزیه و تحلیل واریانس ( )ANOVAدر ساااطح
 0/05صورت گرفت و پس ار آنالیز واریانس ،میانگینهای مربوطه با استفاده ار آزمونهای چند دامنهای دانکن در سطح  0/05مورد
آنالیز قرار گرفتند.

نتایج و بحث
ساخت ناقلهای بیان برای بیان موقت در گیاه توتون :برای رسیدن به سطح باالیی از بیان پروکیموزین بزی توالی
ژنی پروکیموزین بزی بر اسااااس تر یح کدونی گ یاه توتون بهینهساااازی گرد ید .برای تول ید پروکیموزین نوترک یب در گ یاه توتون
ساختارهای ژنی مختلف هم سانه سازی گردید .در بخش اول ژن پروکیموزین با ا ستفاده از آغازگرهای اخت صا صی  F2/R1و ژن
کیموزین با ا ستفاده از آغازگرهای اخت صا صی  F1/R1از سازه ژنی  ( pBI121prochymosinشکل )a-1تکثیر شده و نهایتاً
قطعه پروکیموزین در باالدسااات پروتئین فلورسااانت سااابز ) ،(p20prochymosinGFPمونومر یک پروتئین فلورسااانت قرمز
) (p31prochymosinmRFPو ژن کیموزین در پائین د ست سیگنال تر شحی آلفا آمیالز و و باالد ست پروتئین فلور سنت سبز
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) (p20αchymosinGFPبه صورت موفقیت آمیز درون ناقلهای دوتایی گیاهی هم سانه سازی گردید ( شکل  .) b-d ،1عالوه بر
این سازههای ژنی مختلفی از کیموزین و پروکیموزین درون ناقل ویروسی  TMVهمسانه سازی گردید (شکل .)e-h ،1در قسمت
انتهای  Cبع ضی از ساختارهای ژنی یک توالی  KDELبرای انتقال پروتئین تولید شده به شبکه آندوپال سمی به منظور لوگیری
از اثرات منفی پروتئازهای گیاهی قرار داده شد .نهایتاً به منظور خالصسازی پروتئین تولید شده در گیاه دو توالی شامل توالیstrep-

 II-tagو توالی  hyFCدر ق سمت پائین د ست ژن مورد نظر قرار داده شد .نهایتاً چهار سازه ژنی مختلف با ا ستفاده از ناقلهای
ویروسای به صااورت موفقیت آمیز همسااانه سااازی گردید که عبارتند از ،TMVprochymosinKDEL ،TMVprochymosin
 TMVαchymosinو  TMVαchymosinhyFCو نق شه شماتیکی آنها در شکل  e-h ،1آورده شده ا ست .تمامی سازهها به
صورت موفقیت آمیز ابتدا به سلولهای پذیرا اشرشیاکلی سویه  DH5αانتقال داده شد و پس از تائید کلنیهای رشد کرده بر روی
محیط کشت حاوی آنتیبیوتیک و توالی یابی به باکتری آگروباکتریوم تومه فاشینس  GV3101انتقال داده شدند.
بررستتی محل قرارگیری پروتئین نوترکیب در اندامکهای ستتلولهای گیاه توتون :به منظور بررساای محل
قرارگیری کیموزین و پروکیموزین در اندامکهای سلولهای گیاه توتون ،کیموزین و پروکیموزین متصل شده به پروتئین فلورسنت
سااابز یعنی  p20αchymosinGFPو  p20prochymosinGFPته یه گرد ید .ب یان پروتئین نوترک یب کیموزین و پروکیموزین در
سااازههای ژنی تهیه شااده با اسااتفاده از روش وسااترن بالتینگ با اسااتفاده از آنتیبادی علیه  (anti-GFP) GFPمورد تائید قرار
گرفت ( شکل  .)a-3سلولهای برگ گیاه توتون تولید کننده پروتئین  chymosinGFPو  prochymosinGFPدر روز دوم پس از
تزریق مورد برر سی قرار گرفتند .ت صاویر بد ست آمده ن شان دهنده یک الگوی رنگی شبکهای که م شابه ق شر شبکه آندوپال سمی
میباشد بود ،که این تصاویر نشان میدهد پروتئین تولید شده در شبکه آندوپالسمی قرار میگیرد .مطالعه بررسی همزمان تصاویر
بدساات آمده از محل قرارگیری  chymosinGFPو  prochymosinGFPو پروتئین  GnTI-CAAATSmRFPبه عنوان نشااانگر
قرارگیری پروتئین در شاابکه آندوپالساامی تائید کرد که حداقل بخشاای از پروتئین مورد نظر تولید شااده در گیاه توتون در شاابکه
آندوپالسمی قرار میگیرد (شکل.)2
ب یان مو قت پروکیموزین و کیموزین در برگ های گ یاه توتون :در مورد وکتور های دو تایی ،ب یان کیموزین و
پروکیموزین با ا ستفاده از روش و سترن بالتینگ بر روی پروتئینهای ا ستخراج شده از مایعات آپوپال ستیک ،پروتئین محلول کل و
پروتئین کل پس از  2و  3روز پس از تزریق سلول باکتری آگروباکتریوم به برگ گیاه توتون مورد برر سی قرار گرفت .نتایج و سترن
بالت علیه هر دو آنتیبادی  GFPو  mRFPنشان داد که فقط در پروتئین کل استخراج شده یک باند با وزن مولکولی مورد انتظار
برای  prochymosinدر روز دوم پس از تزریق مشااااهده گردید (شاااکل  )a-b ،3که به ترتیب برابر وزن مولکولی پروکیموزین
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) (40 kDaبه اضاااافه  GFPبا وزن مولکولی  26کیلودالتون و  mRFPبا وزن مولکولی  25کیلودالتون به ترتیب در ساااازه ژنی
 p20prochymosinGFPو  p31prochymosinmRFPبود.

شکل  .2ت صاویر فلور سنت از پروتئین کیموزین و پروکیموزین مت صل شده به پروتئین سبز فلور سنت بیان
شده در برگ گیاه توتون
Figure 2. Fluorescence imaging of chymosin and prochymosin. Subcellular localization of
the recombinant enzymes was determined by live-cell imaging of N. benthamiana leaf
epidermal cells expressing p20αchymosinGFP and p20prochymosinGFP.

به هر حال اندازهگیری فعالیت تشااکیل لخته بر روی نمونههای اصاالی و نمونههای  10برابر غلیظ شااده از پروتئینهای کل
ن شان دهنده باند ،ن شان داد که این نمونهها هیچ فعالیت ت شکیل لختهای ندا شتند و از بین رفتن این باندها در نمونههای روز سوم
پس از تزریق و عدم فعالیت تشکیل لخته نشان از مشکالت احتمالی در تغییرات نامناسب یا تشکیل ساختار سوم نامناسب بر روی
کل پروتئین پروکیموزین یا بخ شی از آن میبا شد .در مورد نتایج بد ست آمده از و سترن بالتینگ بر روی نمونههای بد ست آمده از
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برگهای تزریق شده با سازه ژنی  p20αchymosinGFPنتایج بدست آمده نشان داد هر دوی پروتئین محلول کل و پروتئین کل
دارای یک باند با وزن مولکولی حدود  63کیلودالتون که برابر با وزن مولکولی کیموزین متصاال شااده با  GFPدر روز دوم پس از
تزریق به برگهای گیاه توتون میباشد (شکل  .)4انجام تست فعالیت تشکیل لخته بر روی پروتئینهای استخراج شده از برگهای
گیاه توتون تزریق شده با  p20αchymosinGFPنشان داد که پروتئین محلول استخراج شده دارای فعالیت تشکیل لخته میباشد
و میتواند به میزان بسیار کمی پروتئینهای شیر را تبدیل به لخته کرده ،اگرچه میزان فعالیت تشکیل لخته بسیار کم بود.

شکل  .3آنالیز وسترن بالتینگ بر روی پروتئینهای استارا شده از فضای بین سلولی ،پروتئین محلول کل
و پروتئین کل نمونه های برگ گ یاه توتون تزریق شتتده با باکتری حاوی ناقل های p20prochymosinGFPو
 p31prochymosinmRFPپس از  2و  3روز بعد از تزریق
Figure 3. Secreted proteins (AF), total soluble protein (TSP) and total protein (TP) extracts
from N. benthamiana leaves expressing prochymosinGFP and prochymosinmRFP were
)analysed by immunoblotting at 2 and 3 days post-inﬁltration (dpi

از طرف دیگر در مورد ساااازههای ژنی ویروسااای ،چهار روز پس از تزریق باکتری آگروباکتریوم حامل ناقلهای ویروسااای به
برگهای گیاه توتون ،در برگهای تزریق شده عالئم نکروزه شدن برگها م شاهده گردید و  7روز پس از تزریق ،برگهای توتون
در محلهای تزریق کامالً نکروزه شده و برگهای گیاه خشک گردیدند ،در حالی که برگهای تزریق نشده یا برگهای تزریق شده
با سلولهای آگروباکتریوم خالی یا آگروباکتریوم حاوی پال سمیدهای دوتایی کامالً سالم بوده و هیچ ن شانهای از نکروزه شدن در
58
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

ضیایی و همکاران1401 ،
آنها م شاهده نگردید ( شکل  .)5این م شاهدات مطابق با نتایج بد ست آمده تو سط محققین دیگر که آنها نیز و ود نکروزه شدن را
در بیان موقت با اساااتفاده از ناقلهای بر پایه  TMVکه منجر به از بین رفتن کامل برگهای گیاه در بیان موقت هورمون رشاااد
انسااااانی ) ، (Gils et al. 2005آنتی ژن ه پات یت ) ،(Huang et al. 2006; Huang et al. 2008آنتی بادی های
مونوکلونال  (Giritch et al. 2006) IgGو ب سیاری از پروتئینهای نوترکیب دیگر (Dorokhov et al. 2007; Matoba

) et al. 2010; Pinkhasov et al. 2011میباشد گزارش کردند.

شتکل  .4بیان پروتئین کیموزین کلون شتده در پائین دستت ستیگنال ترشتحی آلفا آمیالز جو و باالد ست
پروتئین فلور سنت سبز در پروتئین محلول و پروتئین کل ا ستارا

شده از برگ گیاه توتون پس از  2روز

تزریق باکتری آگروباکتریوم حاوی ناقل p20 αchymosinGFP
Figure 1. Total soluble protein (TSP) and total protein (TP) extracts from N. benthamiana
leaves expressing αchymosinGFP were analysed by immunoblotting at 2 day post-inﬁltration
)(dpi

آنالیز و سترن بالتینگ آنتیا سترپ بر روی پروتئینهای ا ستخراج شده از مایعات آپوپال ستیک ،پروتئین محلول کل و پروتئین
کل ا ستخراج شده از برگهای گیاه توتون تزریق شده با باکتری آگروباکتریوم تومهفا شینس حاوی ناقلهای ویرو سی در شکل 6
آورده شده ا ست .در مورد نمونههای پروتئین ا ستخراج شده از مایعات آپوپال ستیک و پروتئین محلول کل از برگهای گیاه توتون
تزریق شااااده با اسااات فاده از باکتری آگرو باکتریوم تو مه فاشاااینس حاوی نا قل ویروسااای  TMVprochymosinو
 TMVprochymosinKDELهیچ گونه باندی مشاااهده نگردید ولی در نمونه پروتئین محلول کل اسااتخراج شااده از برگ گیاه
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توتون تزریق شده با ا ستفاده از باکتری آگروباکتریوم تومهفا شینس حاوی ناقل ویرو سی  TMVαchymosinدر روز سوم پس از
تزریق یک باند با وزن مولکولی مشااابه با کیموزین مشاااهده گردید که این نتایج روشاان کننده ایده احتمالی مشااکل گیاه با بخش
ابتدایی پروتئین پروکیموزین یعنی بخش پرو میبا شد ،به طوری که هم در مورد ناقلهای دوتایی و هم در مورد ناقلهای ویرو سی
مشااااهده گردید که زمانی که پروتئین پروکیموزین به گیاه تزریق میگردد فقط یک باند بدون هر گونه فعالیت تشاااکیل لخته در
پروتئین کل ا ستخراج شده م شاهده گردید ولی زمانی که پروتئین کیموزین به گیاه تزریق گردید در پروتئین محلول کل نیز باند با
وزن مولکولی برابر وزن مولکولی مورد انتظار برای کیموزین مشااااهده گرد ید .اگرچه این تغییر برطرف کننده عامل ای جاد پد یده
نکروزه شدن برگهای گیاه توتون نگردید و از روز چهارم پس از تزریق باکتری آگروباکتریوم به برگهای گیاه توتون نکروزه شدن
برگها آغاز شده و باندهای مشاهده شده در پروتئین کل و پروتئین محلول کل کامالً از بین رفتند.
خالص سازی پروتئین کیموزین بیان شده در برگهای گیاه توتون :همانطور که بسیاری از محققین گزارش
کردهاند ،نوع و محل قرارگیری توالیهای کوتاه که عمدتاً برای خالصسازی یا شناساییهای بر پایه روشهای بالتینگ مورد استفاده
قرار میگیرند بر میزان بیان پروتئینهای نوترکیب اثر گذار میباشد .در این تحقیق از توالی  strep II-tagبه منظور خالصسازی
پروتئین تولید شده و شناسایی با استفاده از آنتیبادیهای اختصاصی علیه  strepاستفاده گردید .نتایج بدست آمده از خالصسازی
پروتئین کیموزین استخراج شده از برگهای گیاه توتون تزریق شده با استفاده از باکتری آگروباکتریوم حاوی ناقل ویروسی
 TMVαchymosinدر شکل  b ،6نشان داده شده است .نتایج بدست آمده نشان میدهد که توالی  strepمتاسفانه نتوانسته
پروتئین کیموزین را از سایر پروتئینها داسازی کند .بنابراین از توالی هیبرید  (hyFC) FCبرای خالصسازی پروتئین کیموزین
استفاده گردید .بدین منظور توالی کیموزین در پائین دست سیگنال ترشحی آلفا آمیالز و و باالدست توالی هیبرید  FCدر ناقل
ویروسی  TMVهمسانه سازی گردید و به صورت موفقیتآمیز به باکتری آگروباکتریوم تومهفاشینس انتقال داده شد .نتایج بدست
آمده از گیاهان تزریق شده با استفاده از باکتری آگروباکتریوم حاوی ناقل ویروسی  TMVαchymosinhyFCنشانههای کمتری از
نکروزه شدن برگها را نشان دادند و اولین نشانههای نکروزه شدن برگها پس از  5روز مشاهده گردید (شکل  .)f-5نتایج SDS-

 PAGEپروتئین خالص شده نشان داد که در ژل فقط دو باند مربوط به کیموزین با وزن مولکولی حدود  36کیلو دالتون و کیموزین
متصل شده به بخش  FCبا وزن مولکولی  66کیلو دالتون و ود داشت (شکل  .)7نتایج وسترن بالتینگ علیه آنتیبادی  IgGو
اندازهگیری فعالیت نسبی تشکیل لخته نشان داد که سطح بیان پروتئین کیموزین در مقایسه با سازههای ژنی قبلی بیشتر میباشد
(شکل .)7متاسفانه دلیل بروز نکروزه برگهای گیاه توتون مشخص نگردید و اگرچه با ایجاد تغییراتی در سازههای ژنتیکی این مشکل

کمتر شد ولی باعث حل کامل آن نگردید .بنابراین بیان پروکیموزین در برگهای گیاه توتون با استفاده از باکتری آگروباکتریوم
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تومهفاشینس حاوی ناقل ویروسی  TMVαchymosinhyFCتا روز پنجم پس از تزریق بررسی گردید و پس از بروز پدیده نکروزه
شدن برگها سطح بیان به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد.

شکل .5نکروزه و خ شک شدن برگهای گیاه توتون تزریق شده با ا ستفاده از باکتری حاوی ناقل ویرو سی
( TMVαchymosinبرگهای م شاص شده با حرف  )aو ( TMVprochymosinKDELبرگهای م شاص
شتتده با حرف  )bاز روز ستتوم پس از تزریق تا روز هفتم پس از تزریق .مقایستته نکروزه شتتدن برگها در
برگ های گ یاه توتون تزریق شتتتده با باکتری آگرو باکتریوم تو مه فاشتتینس حاوی نا قل ویروستتی
( TMVαchymosinhyFCبرگ های مشتتاص شتتتده با حرف  )cو ( TMVprochymosinKDELبرگ های
مشاص شده با حرف  )dدر روز پنجم پس از تزریق.
Figure 5. Necrosis in the Nicotiana benthamiana leaves infiltrated by (a) TMVαchymosin
and (b) TMVprochymosinKDEL from 3 dpi to 7dpi. Nicotiana benthamiana leaves infiltrated
by (c) TMVαchymosinhyFC and (d) TMVprochymosinKDEL after 5 dpi

اندازهگیری فعالیت ن سبی کیموزین و برر سی خ صو صیات بیو شیمیایی :فعالیت ت شکیل لخته پروتئین کیموزین
فقط بر روی پروتئین خالص شده از برگهای گیاه توتون تزریق شده با ا ستفاده از باکتری آگروباکتریوم تومهفا شینس حاوی ناقل
ویروساای  TMVαchymosinhyFCاندازهگیری گردید .بدین منظور از گیاهان تزریق شااده از روز دوم پس از تزریق تا روز هفتم
نمونهگیری گردید .فعالیت نسبی تشکیل لخته به صورت تدریجی از روز دوم تا روز پنجم پس از تزریق افزایش یافت به صورتی که
از  3/3 U/gبه  16/8 U/gرساید و پس از آن با بروزه پدیده نکروزه شادن برگها فعالیت نسابی کیموزین به شادت کاهش پیدا
کرد .به منظور بررسی خصوصیات بیوشیمیایی پروتئین نوترکیب تولید شده در گیاه توتون پروتئین خالص شده در دماهای مختلف از
 10تا  70در ه ساالساایوس به مدت  30دقیقه گرمخانه گذاری گردید .فعالیت نساابی تشااکیل لخته کیموزین با افزایش دما کاهش
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 در ه سلسیوس فعالیت تشکیل لخته70  در ه سلسیوس بدست آمد و در دمای30 یافته به گونهای که بی شترین فعالیت در دمای
.)2 به صورت کلی از بین رفت ( دول

) نتایج و سترن بالتینگ پروتئین کیموزین و پروکیموزین در برگهای گیاه توتون تزریق شده باa( .6 شکل
 وTMVαchymosin ،TMVprochymosin باکتری آگرو باکتریوم تومه فاشتتینس حاوی نا قل ویروستتی
 پروتئین محلول کل استتتارا شتتده از برگهای تزریق نشتتده گیاه:1  چاهک.TMVprochymosinKDEL
 به ترتیب پروتئین محلول کل و پروتئین کل استتتارا شتتده از برگ تزریق شتتده با:3  و2  چاهک،توتون
 پروتئین، به ترتیب پروتئین ف ضای بین سلولی6  و5 ،4  چاهک، TMVprochymosin باکتری حاوی سازه
، TMVαchymosin محلول کل و پروتئین کل استتارا شتده از برگ تزریق شتده با باکتری حاوی ستازه
شده از

 پروتئین محلول کل و پروتئین کل ا ستارا، به ترتیب پروتئین ف ضای بین سلولی9  و8 ،7 چاهک

،) پروکیموزینB( ،) پروتئین روبی سکوA( ،TMVprochymosinKDELبرگ تزریق شده با باکتری حاوی سازه
.5  و3 ( خالصستتازی پروتئین پروکیموزین و کیموزین از نمونههای ران شتتده در ستتتونb) .( کیموزینC)
شده از برگ تزریق شده با

 پروتئین کل ا ستارا:11  چاهک، نمونه پروکیموزین خالص شده:10 چاهک

 پروتئین محلول کل استتتارا شتتده از برگ تزریق:12  چاهک،TMVprochymosin باکتری حاوی ستتازه
 نمونه کیموزین خالص شده از برگ تزریق شده:13  چاهک، TMVαchymosin شده با باکتری حاوی سازه
TMVαchymosin با باکتری حاوی سازه
Figure 6. (a) Immunoblot analysis of prochymosin and chymosin in Secreted proteins (AF),
total soluble protein (TSP) and total protein (TP) extracts from N. benthamiana leaves at 3
days post-inﬁltration (dpi) using antibodies against the strep II tag. Lane 1: TSP extracted
from non-inﬁltrated N. benthamiana leaves served as negative control; M: protein marker;
Lane 2 and 3 TSP and TP extracted from inﬁltrated N. benthamiana leaves by
TMVprochymosin respectively; Lane 4, 5 and 6 shows IF, TSP and TP extracted from
inﬁltrated N. benthamiana leaves by TMVαchymosin respectively; Lane 7, 8 and 9 shows
IF, TSP and TP extracted from inﬁltrated N. benthamiana leaves by TMVprochymosinKDEL
respectively. (A) Rubisco (B) prochymosin (C) chymosin. (b) Purification of prochymosin
and chymosin from lane 3 and 5. Lane 10: purified prochymosin; lane 11: TP extracted
from inﬁltrated N. benthamiana leaves by TMVprochymosin; lane 12: TSP extracted from
inﬁltrated N. benthamiana leaves by TMVαchymosin; lane 13: purified chymosin from
inﬁltrated N. benthamiana leaves by TMVαchymosin
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) و1  در پروتئین محلول کل (چاهکFC ( برر سی بیان پروتئین کیموزین مت صل شده به هیبریدa) .7 شکل
) استتتارا شتتده از برگ گیاه توتون تزریق شتتده با باکتری حاوی ناقل ویروستتی2 پروتئین کل (چاهک
( خالصسازی کیموزین با استفادهb) .G  با استفاده از آنتیبادی علیه ایمونوگلوبولینTMVαchymosinhyFC
 از پروتئین محلول کل استارا شده از برگFC  که دارای تمایل اتصال به باش هیبریدA از رزین پروتئین
 در روز پنجم پس از تزریقTMVαchymosinhyFC گیاه توتون تزریق شده با باکتری حاوی ناقل ویروسی
Figure 7. (a) Monitoring expression of chymosinFC in total soluble protein (TSP) and total
protein (TP) extracts from N. benthamiana leaves at 5 days post-inﬁltration (dpi) using
antibodies against IgG.M: Protein marker; Lane 1: TSP extracted from inﬁltrated N.
benthamiana leaves by TMVαchymosinhyFC; Lane 2: TP extracted from inﬁltrated N.
benthamiana leaves by TMVαchymosinhyFC. (b) Coomassie staining of chymosinhyFC puriﬁed
by protein A immunoafﬁnity out of total soluble proteins at 5-days post infiltration

 تاثیر دماهای ماتلف بر فعالیت تشکیل لاته کیموزین تولید شده در برگ گیاه توتون.2 جدول
Table 2. Effect of different temperatures on milk clotting activity of expressed chymosin in
tobacco
70

60

Temperature (°C)
50
40

)دما (در ه سلسیوس
30

20

10

فعالیت باقی
nd 16.0±4.0E 52.0±4.0CD 88.0±3.0B 96.0±2.0A 57.7±2.5C 44.0±4.5D

مانده
Residual
activity
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همچنین در مورد تاثیر pHهای مختلف بر فعالیت کیموزین خالص سازی شده بیشترین فعالیت تشکیل لخته در  pHبرابر  6و
با افزایش  pHفعالیت تشکیل لخته کاهش یافته و در  pHبرابر  8فعالیت تشکیل لخته کامالً از بین رفت ( دول .)3

جدول  .3تاثیر شرایط اسیدی ماتلف بر فعالیت تشکیل لاته کیموزین تولید شده در برگ گیاه توتون
Table 3. Effect of different acidic conditions on milk clotting activity of expressed chymosin
in tobacco
pH
2.5

4.5

6

7

8

9

nd

28.3±2.9C

83.3±3.0A

44.7±4.1B

2.7±1.1D

nd

فعالیت باقی مانده
Residual activity

نتیجهگیری :در این تحقیق سعی گردید برای اولین بار با استفاده از ناقلهای ویروسی و استفاده از پتانسیلهای بیان موقت
سطح بیان و سرعت تولید پروتئین نوترکیب کیموزین در گیاه افزایش یابد .بنابراین سازههای ژنتیکی مختلف همسانهسازی گردید و
میزان بیان پروتئین نوترکیب کیموزین در برگ گیاه توتون مورد بررسی قرار گرفت به طوری که بیشترین فعالیت نسبی بدست آمده
برابر  16/8 U/gبود که در برابر مقادیر دیگر پروتئین نوترکیب تولید شده با استفاده از ناقلهای ویروسی و با استفاده از بیان موقت
مقدار کمی میباشد .مهمترین مشکل مشاهده شده در این تحقیق بروز پدیده نکروزه شدن برگهای گیاه بود که اگرچه در این
تحقیق تالش گردید با تغییرات مختلف تا حدودی این مشکل برطرف گردد ولی این پدیده به طور کامل برطرف نشد .بنظر میرسد
با رفع این مشکل مقدار بیان پروتئین نوترکیب افزایش یابد.
سپاسگزاری :بر خود الزم می دانیم از تمامی کارشناسان محترم بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه شیراز و
همچنین پژوهشکده بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز ،خصوصا سرکار خانم مهندس فرزانه آرام به خاطر تمامی زحماتی که در طی این
پروژه متقبل شدند تشکر و قدردانی به عمل آوریم .همچنین از دکتر  Alexandra Castilhoاستاد گروه ژنتیک گیاهی دانشگاه
) University of Natural Resources and Life Sciences (BOKUکشور اتریش به خاطر راهنماییهای ارزشمند و
فراهم آوردن امکانات آزمایشگاهی صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل میآوریم.
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