مهندسی ژنتيک و ایمنی زیستی

 ISSN 2588-5073چاپی
 ISSN 2588-5081الکترونیکی
دوره  ،9شماره  ،1بهار و تابستان 99

ایجاد سيستم شناسایی وجود کوفاکتور موليبدئوم در باکتری
Escherichia coli

صفحه 11-18
Genetic Engineering and Biosafety
Journal
Volume 9, Number 1

Establishment of molybdeum cofactor detection system in
Escherichia coli
کیانا کبیر ،1خلیل زینلی نژاد* ،1آندریاس وبر ،2سیده ساناز رمضانپور ،1ماریون

آیسنهوت2

Kiana Kabir1, Khalil Zynali Nezhad1*, Andreas Weber2, Seyede Sanaz
Ramezanpour1, Marion Eisenhut2
 -1گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
ایران
 -2گروه بیوشیمی گیاهی ،دانشگاه هاینریش هاینه ،دوسلدورف ،آلمان
1. Department of Plant Breeding and Biotechnology, College of Plant Production, Gorgan
University of Agricultural Science and Natural Resources, Iran
2. Plant Biochemistry Group, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany

* نويسنده مسئول مکاتبات ،پست الکترونيکيkhalil1381@yahoo.com :

چکيده
واژههای کلیدی
اشریشیا کالی،
بیان بیش از حد،

یکی از آنزیم های درگير در تطبيق پذیری با شرایط مختلف محيطی ،آنزیم بيوتين سولفوکساید
ریداکتاز ( )BisCاست که عالوه بر توانایی تبدیل بيوتين سولفوکساید به بيوتين در شرایط
اکسيداتيو ،میتواند متيونين سولفوکساید را نيز به متيونين تبدیل کند .اسيد آمينه متيونين چه
بصورت آزاد و چه در زنجيره پروتئينی اهميت بسياری در فرایند سنتز پروتئين و فعاليت آن
داراست .آنزیم بيوتين سولفوکساید ریداکتاز ( )BisCبرای فعال بودن وابسته به کوفاکتور

بیس ـ ام جی دی،

باکتریایی MGDـ Bisمیباشد .در این مطالعه به منظور تایيد فعال بودن کوفاکتور باکتریایی

بیوتین سولفوکساید،

MGDـ Bisروشی غيرمستقيم طراحی شد که در این روش از آنزیم باکتریایی بيوتين سولفوکساید

مولیبدئوم

] [ Downloaded from gebsj.ir on 2023-01-09

(تاريخ دريافت - 99/1/28 :تاريخ پذيرش)99/6/26 :

( )BisCبه عنوان ژن گزارشگر استفاده شد .در این راستا سازه ژنی BisCـ pJetساخته شد و
 LBجامد با آنتی بيوتيک آمپيسيلين  200 µg/mlانتخاب شدند و سپس واکنش  PCRروی آنها
صورت گرفت .پس از تایيد نتایج توالی یابی کلون های مثبت ،قطعه مورد نظر جدا و به ناقل بيانی
 pETDuetانتقال داده شد .کلونهای حاوی ژن به باکتری ميزبان  Rossettaمنتقل شدند.
فرابيان آنزیم  BisCبر روی ژل PAGEـ SDSمورد بررسی قرار گرفت و نيز فعاليت این آنزیم
بصورت باند بی رنگ بر اثر اکسيد شدن متيل وایولوژن روی ژل  Nativeمشاهده شد که نشان
دهنده حضور فعال کوفاکتور MGDـ Bisبود.

] [ DOR: 20.1001.1.25885073.1399.9.1.5.8

شوک حرارتی به باکتری  E.coliاسترین  Mach1منتقل شد .کلونهای تشکيل شده در محيط

کبیر و همکاران

ایجاد سیستم شناسایی وجود کوفاکتور....

سولفوکساید ریداکتاز موجود در باکتری اشریشیا کالی نیز دارای
مقدمه

دو گروه بیس مولیبدوپترین گوانین دی نوکلئوتید ()Bis-MGD

باکتری اشریشیا کالی ( )Escherichia coliتوانایی تطبیق با

متصل به مولیبدئوم در جایگاه فعال آنزیم میباشد که وجود آن

تغییرات شرایط مختلف را دارا بوده و میتواند در شرایط رشدی

برای فعالیت این آنزیم ضروری است (

Lobbi Novel and

متنوعی زنده بماند ( .)Gon et al 2000یکی از آنزیمهای درگیر

 .)2013 Leikmuhlerبنابراین در مطالعات انتقال ژن این آنزیم یا

در تطبیق پذیری با شرایط مختلف محیطی آنزیم بیوتین

آنزیمهای دیگر وابسته به این کوفاکتور به موجودات زنده دیگر

سولفوکساید ریداکتاز ( )BisCاست .این آنزیم در شرایط

غیر از باکتری بایستی ژنهای مربوطه به تولید این کوفاکتور نیز

اکسیداتیو ،بیوتین سولفوکساید را به بیوتین تبدیل میکند ( Ezraty

منتقل و تایید شوند .از آنجاییکه اسید آمینه متیونین در زنجیره

 .)et al. 2005چراکه گونههای فعال اکسیژن مانند هیدروژن

پروتئینی نقش مهمی در عملکرد پروتئین داشته و اکسیداسیون آن

پراکسید ( ،)H2O2آنیون سوپر اکسید ( )O2-و رادیکال

منجر به از دست رفتن فعالیت پروتئین میگردد و نیز متیونین آزاد

هیدروکسیل میتوانند خسارات گستردهای را به سلول وارد کنند.

نیز از عوامل ضروری در فرایند سنتز پروتئین به شمار میرود

پروتئینها ،آمینو اسیدها ،لیپیدها ،اسیدهای نوکلئیک و

( ،)Ezraty et al. 2005بررسی آنزیمهای درگیر در این سیستم

کربوهیدراتها به اینگونههای فعال اکسیژن حساس هستند و در

مورد توجه میباشد .در این تحقیق به منظور اثبات وجود

این بین ،اسیدهای امینه حاوی سولفور ،متیونین و سیستئین چه در

کوفاکتور فعال باکتریایی بیس مولیبدوپترین گوانین دی نوکلئوتید

زنجیره پروتئینی و چه بصورت آزاد ،حساسیت بسیاری به گونه-

( ،)Bis-MGDروشی غیرمستقیم با نشان دادن فعالیت آنزیم

های آزاد اکسیژن دارند ( .)Alcock et al 2018همچنین این آنزیم

باکتریایی  BisCوابسته به کوفاکتور  Bis-MGDبه عنوان ژن

فعالیت متیونین سولفوکساید ریداکتازی نیز دارد و متیونین

گزارشگر طراحی شد.

به این ترتیب از خسارت ناشی از رادیکالهای فعال اکسیژن می-
کاهد .آنزیم بیوتین سولفوکساید ریداکتاز خالص شده از باکتری

مواد و روشها

اشریشیا کالی نشان داده که یک پروتئین حل شونده است (
 )Pierson and Campbell1990و آنالیز شیمیایی ،حضور

این پروژه در سال  1۳۹۷در آزمایشگاه بیوشیمی گیاهی دانشگاه

کوفاکتور مولیبدئوم باکتریایی ( )Bis-MGDرا در فعالیت آنزیم

 Heinrich Heineدر شهر دوسلدورف آلمان انجام شد.

نشان داد ( .)Temple et al 2000عنصر قابل انتقال مولیبدئوم در

تکثیر ژن  BisCبا استفاده از PCR Phusion

طیف وسیعی از آنزیمهای فلزی باکتریها ،قارچها ،گیاهان و
دیگر موجودات به صورت بخشی از مرکز فعال آنزیم ایفای نقش
میکند

(2010; Mendel and Schwarz 2006

Mendel and

 .)Britterبه منظور داشتن فعالیت بیولوژیک ،مولیبدئوم باید با
را به وجود آورد ) .(Mendel and Schwarz 2011در باکتریها
 Mocoپس از تغییراتی که شامل اضافه شدن نوکلئوتیدهای
مونوفسفات به گروه فسفات آن و تشکیل بیس مولیبدوپترین
گوانین دی نوکلئوتید ( )Bis-MGDاست ،فرم فعال این کوفاکتور
را به وجود میآورد ( .)Neumann et al. 2011آنزیم بیوتین
12

تکثیر ژن  BisCاستفاده شد .آغازگرهای مناسب برای تکثیر این ژن با
نرم

افزار

آنالین

primer

net

( )http://www.premierbiosoft.com/netprimer/طراحی شد.
توالی

آغازگر

فرادست

شامل

توالی

CACGGATCCAATGCTGGTTGAAACCGACG
بگونهای طراحی شد که جایگاه برش آنزیمی  BamHIدر بخش
ابتدای ‘ ۵آن قرار گیرد و آغازگر پایین دست شامل توالی
CACCTTAAGTTATGAGCTGGCCGGTGG

که

جایگاه برشی  AflIIدر انتهای ‘ ۵آن طراحی شد مورد استفاده قرار
گرفت .واکنش  PCRبا استفاده از آنزیم  Phusionو آغازگرهای ذکر
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گروه پترین ترکیب شده و مولیبدوپترین یا

)Moco) Mo-MPT

برای این منظور از باکتری  E.coliاسترین  Mach1به عنوان الگو برای

] [ Downloaded from gebsj.ir on 2023-01-09

سولفوکساید را به متیونین تبدیل میکند ( )Ezraty et al. 2005و

کبیر و همکاران

ایجاد سیستم شناسایی وجود کوفاکتور....

شده از  DNAالگو باکتری  E.coliاسترین  Mach1در حجم

کلون انجام شد .پس از تایید نهایی ،کلونهای حاوی ژن به باکتری

نهایی 2۰میکرولیتر انجام شد (.)Bryksin and Matsumura 2۰1۰

میزبان  Rossettaمنتقل شد.

برنامه  PCRبرای تکثیر قطعه مورد نظر به شرح زیر بود:
پنچ دقیقه واسرشت سازی اولیه در دمای  ۹۸درجه سانتیگراد ،سپس
 ۳۵چرخه تکثیر که هر چرخه شامل ۳۰ :ثانیه واسرشت سازی در دمای
 ۹۸درجه سانتیگراد ۳۰ ،ثانیه اتصال در دمای  ۶۳درجه سانتیگراد و 2
دقیقه و  ۳۰ثانیه بسط در دمای  ۷2درجه سانتیگراد و در نهایت پنچ
دقیقه بسط انتهایی در دمای  ۷2درجه سانتیگراد .پس از تکثیر قطعه
ژنی مورد نظر ،توالی  22۹۳جفت بازی به منظور تایید روی ژل

بررسی بیان پروتئین BisC
برای بررسی بیان پروتئین یکی از کلونهای مثبت حاوی ژن مورد نظر
به پنج میلیلیتر محیط کشت مایع حاوی  ۴۰میلیگرم آمپیسیلین منتقل
شد و به مدت سه ساعت در دمای  ۳۷درجه سانتیگراد انکوبه شد.
سپس یک میلیلیتر از آن برداشته شده و با سانتریفیوژ با  1۰۰۰۰دور در
دقیقه رسوب داده شد و رسوب بدست آمده فریز شد .برای تعیین زمان
مناسب القا بیان ژن ،رشد باکتری تا ۰/۷ـ  ۶۰۰OD ۰/۵ردیابی و سپس

الکتروفورز آگارز یک درصد مورد بررسی قرار گرفت.

ایزوپروپیل بتا دی گاالکتوپیرانوزید ( )IPTGبا غلظت نهایی یک

تهیه سازه ژنی BisCـpJet

میلیموالر به باقی محیط کشت مایع اضافه شد و به مدت سه ساعت

به منظور کلونینگ ژن  ،BisCمحصول  PCRبا استفاده از کیت

دیگر در دمای  ۳۷درجه سانتیگراد انکوبه شد .سانتریفیوژ با 1۰۰۰۰

( )Wizard SV Gel and PCR clean-up systemاز ژل آگارز
تخلیص شده و به ناقل2.1ـ  pJetتوسط واکنش اتصال در دمای چهار
درجه سانتیگراد به مدت  12ساعت متصل شده و این ناقل به همراه
ژن  BisCتوسط شوک حرارتی به باکتری  E.coliاسترین Mach1
منتقل شد 1 .میلی لیتر محیط کشت مایع  LBبه این واکنش اضافه شده
و به مدت  1ساعت در دمای  ۳۷درجه و  1۴۰rpmقرار داده شد1۰۰ .

دور در دقیقه به منظور جمعآوری رسوب باکتریها صورت گرفت.
رسوبهای باکتریایی در بافر  SDSبه مدت پنج دقیقه در دمای ۹۵
درجه سانتیگراد با  ۶۰۰دور در دقیقه حل شد و سپس سانتریفیوژ با
 1۰۰۰۰دور در دقیقه انجام شد و پروتئین از فاز رویی برداشت شد.
نمونههای پروتئینی بدست آمده از قبل و بعد از القای ژن با IPTG
روی ژل PAGEـ SDSالکتروفورز و با کوماسی رنگ آمیزی شد.

آمپیسیلین کشت شد و به مدت یک شبانه روز در دمای  ۳۷درجه

نمونه پروتئینی قبل و بعد از القای  IPTGروی ژل PAGEـSDS

آنکوبه شد .سپس واکنش  PCRروی آنها صورت گرفت .سپس
کلونهای حاوی ژن  BisCبه محیط کشت مایع حاوی آمپیسیلین
 200 µg/mlبه مدت یک شبانه روز منتقل شدند و سپس استخراج
پالسمید نوتوکیب با استفاده از کیت Wizard plus SV miniprep
) )purification systemانجام شد .کلون حاوی ژن به روش سنگر
توالی یابی شد (.)Microsynth AG

الکتروفورز و به کاغذ نیتروسلولزی مطابق با ابعاد ژل منتقل شد .پس از
بالتینگ ،کاغذ نیتروسلولز دو بار (هر بار  1۰دقیقه) در بافر  TBSبه
قرار گرفت و سپس به مدت یک ساعت به محلول بالکینگ منتقل شد.
در ادامه دو بار (هر بار  1۰دقیقه) در محلول  TBSTو سپس در
محلول  TBSبه مدت  1۰دقیقه قرار داده شد و بعد به مدت یک
ساعت در محلول آنتی بادی  Hisقرار گرفت و سپس چهار بار (هر

تهیه سازه ژنی بیان BisCـpETDuet

بار  1۰دقیقه) در محلول  TBSTو  1۰دقیقه در محلول  TBSشستشو

به منظور بررسی بیان پروتئین  ،BisCهضم آنزیمی توسط آنزیمهای

داده شد .کاغذ نیتروسلولزی با مارکر فلوئورسنت نشانهگذاری شد و

 BamHIو  AflIIدر سازه ژنی BisCـ pJetصورت گرفت و قطعه
 up systemاز ژل الکتروفورز جدا و تخلیص شد .این قطعه ژنی به
ناقل بیانی  pETDuetمتصل شد .این ناقل با شوک حرارتی به باکتری
 E.coliاسترین  Mach1منتقل شد .سپس برای تایید وجود ناقل حامل
ژن ،هضم آنزیمی توسط آنزیمهای  BamHIو  AflIIدر تعدادی

 ۵۰۰میکرولیتر محلول رنگی  HRPبا غلظت  1:1به آن اضافه گردید
و در زیر میکروسکوپ فلوئورسنتی مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت.
بررسی فعالیت پروتئین روی ژل Native
 ۵۰۰میکرولیتر محلول  Tris- HClبه رسوبهای باکتری فریز شده
اضافه گردید و روی یخ قرار گرفت تا ذوب شدند .سپس وارد دستگاه
 supersonicو به صورت شش انفجار ( 1۰ )burstثانیهای تیمار
شدند .سپس سانتریفیوژ با  ۸۰۰دور در دقیقه به مدت  2۰دقیقه در
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ژنی مورد نظر توسط کیت Wizard SV Gel and PCR clean-

] [ Downloaded from gebsj.ir on 2023-01-09

میکرولیتر از این سوسپانسیون بر روی محیط  LBجامد با آنتی بیوتیک

وسترن بالتینگ و ایمونودیتکشن به منظور تایید پروتئین بیان شده

کبیر و همکاران

ایجاد سیستم شناسایی وجود کوفاکتور....
دمای چهار درجه سانتیگراد انجام شد .بخشی از سوپرناتانت برای تعیین
غلظت پروتئین استفاده شد و بقیه با  ۴۰میکرولیتر محلول رنگی
 nativeترکیب و روی ژل  nativeالکتروفورز شد .ژل پلیاکریالمید
 nativeبه ظرف پتری اشباع شده از نیتروژن منتقل و اطراف آن بسته
شد و قبل از اضافه کردن محلول رنگی در دمای  ۳۷درجه قرار گرفت.
محلول رنگی ( Tris-HCl pH ۷/۴، Methyl viologen.
 )Dithionite. Potassium bicarbonate. TMANOبه صورت
تازه و اشباع شده با نیتروژن با سرنگ به ژل پلیاکریالمید Native
اضافه شد و دوباره بسته شد و توسط اسکنر آنالیز شد .در صورت فعال
بودن آنزیم  ،BisCمتیل وایولوژن موجود در محلول رنگ آمیزی که به
عنوان دهنده الکترون عمل کرد و از رنگ آبی به بیرنگ تغییر مینمود
).(Takagi et al 1981; Mortimer 2011

شکل  -۱الکتروفورز ژل آگارز ژن  BisCحاصل از واکنش ( .PCRشمارهها
غلظتهای مختلف از  DNAالگو به ترتیب  2 ،1و  ۳میکرولیتر را نشان می-

نتایج و بحث

دهد).

تکثیر ژن  BisCدر  PCRتوسط آغازگرهای باالدست و پایین

Figure 1. Agarose gel electrophoresis of BisC gene as a PCR
product reaction. (the numbers show different concentration (1, 2
)and 3 microliter) of template DNA

دست موجب تکثیر قطعه به طول  22۹۳جفت باز شد که در
بودند .به منظور تایید تکثیر ژن مورد نظر ،محصول واکنش

PCR

روی ژل آگارز یک درصد الکتروفورز شد و اندازه قطعه ژنی
مورد نظر تایید شد (شکل .)1قطعه مورد نظر از روی ژل آگارز
جدا و برای الحاق به ناقل کلونینگ  pJet-2.1آماده شد .پس از
آن انتقال ،واکنش تراریختی با روش شوک حرارتی به سلولهای
مستعد  Mach1انجام گرفت .پس از تخلیص پالسمید از کلون-
های رشد یافته در محیط کشت  LBمایع حاوی آمپیسیلین،
واکنش ( PCRشکل  )2و هضم آنزیمی به منظور تایید قطعه ژنی
مورد نظر صورت گرفت و فرایند انتقال ناقل کلونینگ

pJet-2.1

به سلولهای مستعد  Mach1را تایید نمود .نتیجه توالی یابی
بیانی  pETDuetمنتقل شد .سپس این ناقل توسط شوک حرارتی
به سلولهای مستعد  Mach1انتقال یافت .پس از تخلیص ناقل

 ،DNA ladder- Thermo fischer scientificستونهای  1تا  ۵و ستونهای
 ۷تا  :۹کلونهای انتخابی ،ستونهای: ۸ ،۴ ،2حاوی ژن مورد نظر  ،ستون :۹
پالسمید (کنترل مثبت)  ،ستون  :۶آب (کنترل منفی).
Figure 2. Colony PCR of BisC gene in pJet vector. L: 1Kb DNA
ladder- Thermo fischer scientific, from 1 to 5 and 7 to 9: selected
colons, 2, 4, 8: contained gene of interest. 9: Plasmid (positive
control), 6: H2O (negative control).

بیانی  pETDuetاز کلونهای رشد یافته در محیط کشت  LBمایع
حاوی آمپیسیلین ،واکنش هضم آنزیمی ( شکل  )3به منظور تایید
ژن مورد نظر انجام شد.
14
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وجود ژن  BisCدر ناقل  pJetرا نیز تایید نمود و این ژن به ناقل

شکل -۲کلونی  PCRناقل  pJetحاوی ژن  .BisCستون  : Lنشانگر 1 Kb

] [ Downloaded from gebsj.ir on 2023-01-09

توالی خود دارای جایگاه شناسایی آنزیم  BamHIو

 AflIIنیز

کبیر و همکاران

....ایجاد سیستم شناسایی وجود کوفاکتور
 به باکتری میزبانBisC  حاوی ژنpETDuet انتقال مجدد ناقل
،IPTG

 و بررسی نتیجه القای بیان ژن با تیمارRossetta بیانی

توسط الکتروفوروز پروتیینهای استخراج شده از کلونهای
 بررسیSDSـPAGE حاوی ژن مورد نظر روی ژل پلیاکریالمید
.)۴ و تایید شد (شکل
به منظور تایید پروتئین بیان شده از روش وسترن بالت استفاده
. استفاده شدHis  در این روش از آنتیبادی آنتی.شد
 نشانIPTG ایمونودیتکشن تخریب این پروتئین را پس از القای
 به عنوان کنترلpETDuet  هیچ بیان پروتئینی در وکتور خالی.داد

pETDuet  الکتروفورز قطعات حاصل از هضم آنزیمی ناقل بیانی-۳ شکل

 به منظور تایید اختصاصیت آنتی.)۵ منفی مشاهده نشد (شکل

 ستونهای یک تا،  جفت بازDNA 1۰۰۰  نشانگر،L  ستون.BisC حاوی ژن

 نیز استفاده شد و همانHA بادی مورد نظر از آنتی بادی آنتی

.پنج هضم آنزیمی پالسمیدها

 پروتئین مورد نظر فقط با،طور که در شکل مشخص است

[ Downloaded from gebsj.ir on 2023-01-09 ]

. قابل شناسایی میباشدHis آنتیبادی آنتی

:L  ستون.Rossetta  در میزبان بیانیBisC  وسترن بالت پروتئین-۵ شکل

 در میزبان بیانیBisC  پروتئینSDS-PAGE  الکتروفورز ژل-۴ شکل

Spectra Multicolor Broad Range protein ladder- مارکر پروتئینی

Spectra Multicolor Broad Range  مارکر پروتئینی:L  ستون.Rossetta

 خالی قبل از القایpETDuet  ناقل:1  ستون،Thermo fischer scientific

pETDuet  ناقل:1  ستون،protein ladder- Thermo fischer scientific

 ناقل: ۳ ستون،IPTG  خالی بعد از القایpETDuet  ناقل:2  ستون،IPTG

 خالی بعد از القایpETDuet  ناقل:2  ستون،IPTG خالی قبل از القای

pETDuet  ناقل:۴  ستون،IPTG  قبل از القایBisC  حاوی ژنpETDuet
[ DOR: 20.1001.1.25885073.1399.9.1.5.8 ]

Figure 3. Electrophoresis of the enzyme digestion fragments of
the transformed pETDuet expression vector. L: 1Kb DNA
ladder- Thermo fischer scientific, from 1 to 5: enzyme digestion
of plasmids.

.IPTG  بعد از القایBisC حاوی ژن
Figure 5. Western blotting of BisC protein in Rossetta
expression vector. L: Spectr Multicolor Broad Range protein
ladder- Thermo fischer scientific. 1: empty pETDuet vector
before IPTG induction, 2: empty pETDuet vector after IPTG
induction,3: pETDuet vector with BisC before IPTG induction,
pETDuet vector with BisC after IPTG induction :4.
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 ستون،IPTG  قبل از القایBisC  حاوی ژنpETDuet  ناقل: ۳ ستون،IPTG
.IPTG  بعد از القایBisC  حاوی ژنpETDuet  ناقل:۴
Figure 4. SDS-PAGE gel electrophoresis of BisC protein in
Rossetta expression vector. L: Spectr Multicolor Broad Range
protein ladder- Thermo fischer scientific. 1: empty pETDuet
vector before IPTG induction, 2: empty pETDuet vector after
IPTG induction,3: pETDuet vector with BisC before IPTG
induction, 4: pETDuet vector with BisC fter IPTG induction.
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ایجاد سیستم شناسایی وجود کوفاکتور....
بررسی فعالیت آنزیم  BisCدر حضور کوفاکتور باکتریایی

بیرنگ نشاندهنده فعال بودن آنزیم در حضور کوفاکتور باکتریایی

مولیبدئوم

مولیبدئوم بود .پس از آن به منظور تایید ژل مورد نظر با کوماسی

به منظور بررسی فعال بودن آنزیم  BisCاز ژل  Nativeاستفاده
شد .در این سیستم رنگ آمیزی از متیل وایولوژن به عنوان دهنده
الکترون استفاده شد که این رنگ پس از انتقال الکترون اکسید

رنگ آمیزی شد .ستون انتهایی مربوط به پروتئین  BisCو ستون
ابتدایی مربوط به ناقل خالی به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته
شد (شکل .)۶

شده و از رنگ آبی به بیرنگ تغییر میکند .بدین ترتیب باند

شکل  -۶الکتروفورز پروتئین  BisCدر ژل  Nativeرنگ آمیزی شده با محلول متیل وایولوژن (سمت چپ) و رنگ کوماسی (سمت راست) .سایر چاهکها مربوط به
Figure 6. Native gel electrophoresis of BisC protein. Methyl viologen staining )left hand(, coomassie staining )right hand(. the others
related to out of this study.

هدف از این پژوهش ،ایجاد یک سیستم آزمایشی به منظور

آمید ان اکساید و تریمتیل آمید ان اکساید را نیز دارا است

بررسی فعال بودن کوفاکتور باکتریایی مولیبدئوم )MGDـ (Bisبود.

) .)Pollock and Barber 1995در این تحقیق نیز فعالیت پروتئین

از آنجایی که آنزیم بیوتین سولفوکساید  BisCاستخراج شده از

 BisCدر حضور تریمتیل آمید ان اکساید اثبات شد .در راستای

باکتری اشریشیا کالی به منظور فعال بودن نیازمند کوفاکتور

بیان پروتئین ،از باکتری اشریشیا کالی  E.coliاستفاده شد ،چرا

مولیبدئوم میباشد به همین دلیل از این آنزیم در این تحقیق

که این پالسمیدها براحتی برای بیان پروتئینها به این باکتری قابل

استفاده شد ( . )Rajagopalan and Johnson 1992ژن BisC

انتقال است .پس از بیان پروتئین نشاندار شده با  x6 Hisتوسط

دارای فعالیت بیوتین سولفوکساید ریداکتاز میباشد که توانایی

وسترن بالت شناسایی شد.

 .(Campbell 1990در بررسی کینتیک آنزیم بیوتین سولفوکساید
ریداکتاز باکتری  Rhodobacter sphaeroidsبیان شده در باکتری
اشریشیا کالی ،از متیل وایولوژن به عنوان دهنده الکترون استفاده
شده که  ۰/۹میکرومول متیونین سولفوکساید در هر ثانیه احیا شده
است .این بررسی نشان داده که این آنزیم توانایی احیای نیکوتین
16

داد ،چرا که این ژن به طور طبیعی در باکتری  E.coliوجود دارد و
بنابراین وجود آن نمیتواند برای سلول ضرر داشته باشد .به نظر
میرسد فراوانی این پروتئین در باکتری  E.coliبه طور کامل تنظیم
میشود و تخریب آن توسط مکانیسمهای تخریبی خاص موجود
در باکتری قابل پیش بینی بود .به هر حال تخریب پروتئین تاثیری
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احیای بیوتین سولفوکساید به بیوتین را داراست

) Pierson and

ایمونودیتکشن فرابیان ژن  BisCتخریب پروتئین حاصل را نشان

] [ Downloaded from gebsj.ir on 2023-01-09

ژنهای دیگر خارج از این مطالعه است.
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....ایجاد سیستم شناسایی وجود کوفاکتور
سیستم آزمایشی به منظور ارزیابی کوفاکتور باکتریایی مولیبدئوم

در شناسایی فعالیت این ژن توسط سیستم رنگ آمیزی نداشته

 به عنوان ژنBisC ( با موفقیت ایجاد شد و از این ژنBisـMGD)

.است

گزارشگر میتوان در مطالعات آینده وابسته به این کوفاکتور

نتایج حاصل از فرابیان آنزیم بیوتین سولفوکساید ریداکتاز روی

.استفاده نمود

 نشان داد که این آنزیم در حضور متیل وایولوژن بهNative ژل

 از حمایتهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع:سپاسگزاری

عنوان دهنده الکترون و تریمتیل آمین ان اکساید به عنوان سوبسترا

طبیعی گرگان برای فراهم آوردن فرصت انجام این پژوهش

 فعال بود و البته فعالیت این آنزیم وابسته به،با ایجاد باند بیرنگ

.تشکر میگردد

 بدین ترتیب این.( استBisـMGD) کوفاکتور باکتریایی مولیبدئوم
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Abstract
Biotin sulfoxide reductase enzyme is one of the enzymes involved in adaptation to different
environmental conditions. BisC enzyme converts biotin sulfoxide to biotin and Methionine
sulfoxide to Methionine under oxidative stress conditions. Both free Methionine and
protein bound chains Methionine are essential in protein synthesis process and the function
of proteins. The activity of the BisC enzyme is dependent to the Bis-MGD as a co-factor. In
the current study, in order to verify the presence of bacterial Molybdeum cofactor, an
indirect approach was made by showing the activity of BisC enzyme as a reporter gene.
Therefore, in this regard BisC gene was cloned to pJet vector and was transferred to Mach1
strain of E. coli by heat shock transformation. The clones were selected on LB medium
complemented with 200 µg/ml of Ampicillin antibiotic and the PCR reaction was done.
After verifying of positive clones by sequencing, the BisC gene was digested and ligated to
the pETDuet expression vector and transferred to Rossetta. Over-expression of BisC
enzyme was analyzed on a SDS-PAGE gel and the activity of the enzyme could be showed
as a colorless band on the Native gel by oxidation of methyl viologen. It proved the
presence of active Bis-MGD as a cofactor.

[ DOR: 20.1001.1.25885073.1399.9.1.5.8 ]
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