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چکيده
جهت اجتناب از مضرات پروموترهای عمومی ،شناسايی و جداسازی پروموترهای قوی و اختصاصی بافت امری بسیار
مهم و ضروری در مهندسی ژنتیک است .يکی از پروموترهای اختصاصی و قوی بذری ،پروموتر بتافازئولین لوبیا مییباشید
که بیان حدود 50درصد پروتئینهای بذر لوبییا را کنتیر مییکنید .اسیتااد از ايین پرومیوتر بیرای بهینیهکیردن تولیید
پروتئینهای بذری در لوبیا و گیاهان ديگر و همچنین تولید پروتئینهای نوترکیب ماید خواهد بود .آنالیز بیواناورمیاتیکی
پروموترها برای پیشگويی در مورد قدرت و ضعف آنها ،جداسازی صحیح و همچنین سنتز پروموترهیای مصینوعی کمیک
خواهد کرد .ابتدا بهوسیله نرمافزارهای آنالیز پروموتر توالیهای پروموتری بتافازئولین گیا لوبیا مورد تجزيه و تحلیل قیرار
گرفییت .نتییاي حاصییل نشییان داد کییه بییی از ۲0فییاکتور سییی از جملییه مهییمتییرين آنهییا  ،E-box ،G-boxفییاکتور
 ،ACGTSEED2،RYجعبه لگومین ،جعبه اندوسپرم و...در تیوالی پرومیوتر بتافیازئولین وجیود دارد کیه در بییان بیا و
اختصاصیت آن نق دارند .با توجه به نتاي آنالیز بیواناورماتیکی پرايمرهای اختصاصی ايین پرومیوتر طراحیی شید و بیا
استااد از آنها توالی پروموتر موردنظر از  DNAژنومی لوبیا تکثیر و با توجه به انداز قطعه تکثیرشد  ،صیحت آن میورد
تأيید قرار گرفت .در مرحله بعدی توالی پروموتر موردنظر در ناقل  pTZ57R/Tکلون شید و بیا اسیتااد از واکین هیای
 PCRو هضم آنزيمی مورد تأيید قرار گرفیت .از آنجیايیکیه هید از ايین تحقیی جداسیازی پرومیوتر اختصاصیی بیذر
بتافازئولین از لوبیا و استااد از آن در تهیة ساز های ژنی میباشد ،لذا قطعة موردنظر در ناقل بیانی گیاهی  pBI121ساب
کلون شد و نتاي آن با هضم آنزيمی و  PCRتأيید شد.

واژههای کليدی :پروموتر اختصاصی ،پروموتر بذری ،آنالیز بیواناورماتیکی

حذ هرگونیه اثیر منایی روی رشید گییا و افیزاي عملکیرد
اقتصییادی خیلییی مایدنیید ) .(Haghand et al., 2009لییذا
شناسايی پروموترهای قوی و درعینحیا اختصاصیی يیک امیر
بسیییار مهییم در مهندسییی ژنتیییک امییروزی اسییت .يکییی از
پروموترهای اختصاصی و قوی بذری ،بتافازئولین میباشد (Van

1

مقدمه
پروموترهای عمیومی مثیل  CaMV 35Sکیه معمیو ا در
مهندسی ژنتیک گیاهی بهطور وسیع استااد میشوند ،بیهطیور
پیوسته ژنهای پايیندست خود را در تمام دور زندگی گییا و
در همة بافت بیان میکنند که اگر تران ژن موردنظر در زمان
و بافیییت نادرسیییتی از گییییا بییییان شیییود ،احتمیییا ا نتیییاي
غیرقابلانتظاری در رشدونمو گیا حاصل مییشیود ( & Murn
 .(Rask, 1995اما پروموترهای اختصاصی بافت ،بییان ژن را در
بافت يا مرحله نموی خاصیی کنتیر مییکنید و بیرای تجمیع
محصو تراريخته در اندامهای معیین ماننید بیذور و مییو هیا و

).der geest & Hall., 1997

فییازئولین اسییم گروهییی از پلیییپپتیییدها اسییت کییه
گلیکوپروتئینهای اصلی ذخیر ايیی دربیذرهیای لوبییا هسیتند
( )P. vulgaris L.و در حییدود 50درصیید از پییروتئینهییای
بذرهای رسیدة لوبیا را تشکیل میدهد .ژنهای مربوط بیه ايین
پروتئینها تحت کنتر پروموتر فازئولین هستند و بییان بیا ی
ژنهای تحت کنتر نشان میدهد که پروموترهای قیوی دارنید
( .)Ma & Bliss, 1978مطالعیاتی کیه بیروی لوبییا و توتیون
تراريخییت انجییامگرفتییه نشییان داد کییه پرومییوتر بتافییازئولین
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بییا توجییه بییه مزيیتهییای گاتییهشیید بییرای پروموترهییای
اختصاصی بذر ،در ايین پیژوه بررسیی ناحییة پرومیوتری ژن
بتافازئولین و جداسازی اين پروموتر از گیا لوبیا ( Phaseolus
 )vulgarisو کلونینگ آن در وکتور گییاهی  pBI121و آمیاد
سازی بخ پروموتری يک ساز ژنی مدنظر بود است که میی
تواند بیرای تولیید پیروتئینهیای نوترکییب در بیذر گییا لوبییا
مورداستااد قرار گیرد.

تنظیمکنند خیلی قوی و اختصاصی بذر است ،لذا در بافتهای
رويشی بیان نمیشود ).(Hall et al,. 1999
بیان اختصاصی تران ژنها در بذر گیاهان کاربرد زيیادی
دارد که شیامل بهبیود کیاییت غیذايی دانیه ( Keeler et al.,
1997; Shintani & DellaPenna, 1998; Goto et al.,
 ،)1999; Ye et al., 2000کیاییت دانیههیای آسییابشید
( )Barro et al., 1997و تولیید ترکیبیات صینعتی و دارويیی
( )Cahoon & Shanklin, 2000میباشد.
( De Jaeger et al, (2002بییا بکییارگیری پرومییوتر
بتافازئولین باعی افیزاي بییان  ScFvدردانیههیای تراريختیه
آرابیدوپسی شد و آنها مشاهد کردند زمانی که  ScFvتحت
کنتر پروموتر عمومی  35Sمیباشد ،تنها حدود يک درصید از

مواد و روشها
در اين تحقی از نمونه گیاهی لوبییا ( )P. vulgarisرقیم
صیاد استااد شد و  Xl-blueسويهای از باکتری  E. coliاست
که از شرکت سیناژن تهیه و در تمام مراحل کیار از ايین سیويه
برای تکثیر و نگهیداری پالسیمیدهیای اولییه و پالسیمیدهیای
نوترکیب استااد شید .پالسیمید  pTZ57R/Tبیهعنیوان ناقیل
اولیه از شرکت فرمنتاز تهیه شید و از آن بیرای همسیانهسیازی
قطعة موردنظر بهر گرفته شد .اين پالسمید دارای ژن مقاومت
به آمپیسیلین و بخ  αژن بتاگا کتوزيداز ( )lacZبیهعنیوان
نشانگرهیای انتخیابی میی باشید .از پالسیمید دوگانیه pBI121
بهعنوان ناقل بیانی گیاهی استااد گرديد .توالی کامل پالسمید
 pBI121به طو  14758bpو شمار بازيابی  AF485783در
بانک اطالعاتی  NCBIموجود میباشد.
پ از انتخاب ژن بتافازئولین از گیا لوبیا توالی کامل CDS
بیییا شیییمار بازيییییابی  j01263از بانیییکاطالعییییاتی NCBI
( )http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/اسیییییییتخرا
گرديد .سپ 1470جات باز از با دست کدون شرو ) )AUGبا
شمار دسترسی  j01263بهعنیوان پرومیوتر بتافیازئولین در نظیر
گرفتییییه شیییید .بییییهمنظییییور آنییییالیز پرومییییوتر از سییییايت
 (http://plantpan2.itps.ncku.edu.tw/) PlantPANاستااد
شد .سپ فاکتورهیای رونويسیی موجیود در پروموترهیا اسیتخرا و
کارکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت .اين سیايت عیالو بیر مشیخ
کردن فاکتور های رونويسیی موجیود در پرومیوتر ،توانیايی تشیخی
نواحی تکیراری و  CpNpGIslandsو همچنیین سیايتهیای میورد
هییید  miRNAهیییا را دارد .همچنیییین بیییا اسیییتااد ازسیییايت

کل پروتئینهای بذری در بذر آرابیدوپسی بیان میشیود ،امیا
زمانی که پروموتر اختصاصی بتافیازئولین جیايگزين شید ،باعی
افزاي میزان بیان  ScFvبه 36/5درصد از کیل پیروتئینهیای
بذری شد.
) Van ooyen et al, (2006لیسییت آنییزيمهییا و
پروتئینهای نوترکیب مهم که تحت پتنت ايا تمتحد آمريکیا
هستند را منتشر کردند .اکثر اين پروتئینهیا در بیذور گیاهیان
تراريختیییه بییییان می ییشیییدند .در ايییین لیسیییت بیییه آنیییزيم
لیپواوکسیژناز) (LOX-3نیز اشار شید کیه ايین آنیزيم تحیت
پروموتر قوی بتافازئولین قرار دارد و بیان با يی را در بیذور تیرا
ريخته آرابیدوپسی نشان داد بود.
) Van Droogenbroeck et al, (2007از ايین پرومیوتر
برای بیان و تجمیع زنجییر  Scfc-fvآنتییبیادی دردانیههیای
تراريخت آرابیدوپسی استااد کردند و میزان بییان 14درصید
از کل پروتئین محلو را گزارش کردند.
نتاي بهدستآمد از آنالیز پروموتر بتافازئولین بیا اسیتااد
از منابع مختلف نشان داد که فاکتور  ACGTSEED2کیه بیه
طور منحصربهفیرد در پرومیوتر بتافیازئولین وجیود دارد ،نقی
عمد ای را در بیان اختصاصیی ايین ژن دردانیههیای لوبییا دارد
) .(Thomas, 1993ايیین فییاکتور در نزديکییی نقطییة شییرو
رونويسیییی قیییرار دارد و محیییل اتصیییا پیییروتئین تنظیمیییی
) MAT1(ROM1است که نق اين پیروتئین تنظییم منایی
است .ايین پیروتئین در صیورت اتصیا بیه پیروتئین تنظیمیی
 PvALFتبديل به يک تنظیمکنند مثبت و فعا کننید بییان
ژن بتافازئولین خواهد شد .با اتصا پروتئین تنظیمیی ROM1
به توالی  ACGTSEED2از بیان ژن بتافازئولین در سلو های
غیرذخیر ای اپیدرمی و پروکامبیوم ممانعت بیهعمیل مییآيید،
بنییابراين ايیین فییاکتور در اختصاصیییبییودن مکییانی بیییان ژن
بتافازئولین مؤثر است ).(Chern et al., 1996

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/ht
 )ml) Plant CAREموتیفهای موجود در ايین پرومیوتر در سیاير

گونههای گیاهی مورد تجزيیه و تحلییل قیرار گرفیت .سیپ برای
جداسازی ناحیة پروموتری موردنظر بیا اسیتااد از اطالعات موجود
5′در NCBIپرايمرهای اختصاصی رفت بیییییییا تیییییییوالی
 TAAAAGCTTGAATTCATTGTACTCCCAG-3′و
برگشیییییییییییییییت بیییییییییییییییا تیییییییییییییییوالی 5′-
GGGTCTAGAGAAAGAAGTGAGTGATATTAG
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در مرحلة بعد بذرهای استريل لوبیا در محیط  MSکشیت
داد شد که پ از دو هاته برگهای آن ظاهر شدند .برگهای
ظاهرشد فريز و تیا زمیان اسیتخرا  DNAدر  -80نگهیداری
شدند DNA .ژنومی لوبیا به روش  CTABاستخرا شد .بیرای
تکثیر قطعة موردنظر واکن  PCRبا مواد و غلظتها مطاب بیا
جدو  1و برنامه مطاب با جدو  ۲انجام شد.

 AGGT-3′بییا کمییک نییرمافییزار gene runner, primer 3و
 vector NTطراحی شد .قابیل ذکیر اسیت کیه در پرايمیر رفیت
جايگا برش آنزيم  HindIIIو در پرايمیر برگشیت جايگیا بیرش
آنزيم  XbaIمتناسیب بیا جايگیا هیای برشیی موجیود در وکتیور
 pBI121اضافه شد.

جدول  -1مواد موردنياز برای تهيه  2۵ µlمحلول واکنش PCR
Table 1. Materials required to prepare 25 μl of PCR reaction Solution
غلظت در واکنش

نام ماده

Concentration in the reaction
1X
0.2 mM
1.5 mM
1U
1 µL
10 pM
10 pM
Up to volume
L µ25

Material
PCR buffer
dNTP
MgCl2
Taq DNA Polymerase
Genomic DNA
Forward primer
Reverse primer
)H2O (D.W
Total volume

جدول  -2چرخههای دمایی مراحل مختلف PCR
Table 2. PCR thermal cycle stages
زمان

دما

واکنش

چرخه

Time
4

Temperature
94ºC

Reaction
Initial denaturation

Cycle
1

40

94ºC

denaturation

(2)30 X

40

60.4ºC

Annealing

1:20

72ºC

Extension

10

72ºC

-

4ºC

Final Extension
Finalhold

در مرحلة بعد استخرا محصو  PCRاز ژ با استااد از
کیت شرکت کیاژن انجام گرديد .برای اتصا قطعة موردنظر در
پالسمید  pTZ57R/Tواکن اتصا طب دسیتورالعمل کییت
 T/Aکلونینگ شرکت فرمنتاز ابتدا برای مدت ۲تا 3سیاعت در
دمای اتاق و سپ بهمدت يکشب در دمای  º4 cانجام شید و
عمل تراريختی با تهیة سلو هیای مسیتعد از بیاکتری E. coli
سويه  XL1-Blueانجییام شیید .سییپ اسییتخرا پالسییمید از
باکتریهای تراريخته صورت پذيرفت و وجود قطعة موردنظر بیا
استااد از  PCRو هضم آنزيمی تأيید شد .بهمنظور اطمینان از
مراحل کار و مقايسة توالی مورد نظر ،قطعة بهدستآمید بیرای
توالیيابی به شرکت تکاپوزيست ارسا گرديد و توالی بیهدسیت
آمد با توالیهیای موجیود در  NCBIمقايسیه شید .در مرحلیة
بعییدی بییرای سییابکلونینییگ ايیین پرومییوتر در وکتییور گی یاهی
 pBI121ابتییدا پرومییوتر عمییومی  35sبییا انییدازة  835 bpبییا

3
4

آنزيمهای برشی  HindIIIو  XbaIاز اين وکتور جدا شد و نییز
قطعییه پرومییوتر بتافییازئولین بییا طییو  1470 bpاز وکتییور
 pTZ57R/Tجداسازی و در وکتور بیانی  pBI121سابکلیون
گرديد و صحت کلونینگ با استااد از آنزيمهای  XbaIو Hind
 IIIتوسط واکن هضم آنزيمیی و همچنیین واکین  PCRبیا
استااد از پرايمرهای طراحی شد تأيید گرديد.
نتایج و بحث
نتیاي حاصیل از سیايت ( plant panشیکل  )1موقعییت
موتیفهای موجود در توالی موردنظر را نشان داد کیه از جملیه
آنها میتیوان بیه موتییفهیای زيیر کیه نقی هیای آنهیا در
پژوه های قبلی نیز تأيید شد است اشار کرد.
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موتیییف  RYکییه بییه جعبییه لگییومین هییم معییرو اسییت ،در
پروموترهای بذری لگومها حالت حااظتشد دارد و در پروموتر
فازوئولین به تعداد پن نسخه وجیود دارد .حیذ ايین موتییف
منجر به کاه شديد در بییان ژن تحیت کنتیر شید و تنهیا
11.6درصد فعالیت پروموتر باقی میماند .بیرای فعالییت بهینیه
پروموتر وجود اين موتیف ضیروری اسیت و در بییان بیا ی ژن
تحت کنتر نق دارد (.)Baumlein et al., 1992

وجود سه جعبه  TATAبهعنیوان هسیتة پرومیوتر نشیان
دهند قویبودن پروموتر و توان با ی آن دربیان ژنها میباشد.
عالو بر اين طبی گیزارش ) Li et al, (1998سیاختار دورانیی
نوکلئوزمهیا کیه در ناحییه حیاوی جعبیه  TATAدر پرومیوتر
بتافازئولین تشکیل میشیود باعی جلیوگیری از بییان ژنهیای
تحت کنتر در بافت برگ میشود ،در حالیکه در بافت بیذری
اين ساختار باز میشود و اجاز شرو نسخه برداری را میدهید.

شکل  -1توالی پروموتر اختصاصی بتافازئولين
شمار ها موتیفهای موجود در پروموتر را نشان میدهد .موتیفهای مشابه که در پروموتور تکرار شد اند ،دارای اعداد مشابه میباشند.
Fig. 1. Beta phaseolin specific promoter sequence
Numbers show motifs in the promoter, similar motifs in the promoter have the same numbers:
1. TATA box; 2. G-box; 3. OPAQUE 2; 4. endosperm box; 5. E-SITE; 6. Vicilin box; 7. CCAAAT box; 8. B box; 9. RY box
or endosperm box; 10. ACGTSEED2 box; 11. OSE2ROOTNODULE box

184

چوپانی و همکاران؛ بررسی بيوانفورماتيکی  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،8شمارة ،2نيمة دوم 1396

وجود اين موتیف به احتما زياد در بییان ژنهیا در آندوسیپرم
نق دارد.
جعبییه  Vicilinبییا تییوالی  CCAAATدر پروموترهییای
بذری زيادی وجود دارد .اين جعبه بهعنوان يک فاکتور عمیومی
برای فعا سازی رونويسی در يوکاريوتهیا عمیل مییکنید ،امیا
گاته شد است که بهعنوان يک تنظیمکنند اختصاصیی بافیت
نیز نق دارد و در پروموتر بتافازئولین وجود اين جعبه موجیب
میشود که بیان ژن تحت کنتر در جنین بذر با و يکنواخیت
باشد ).(Chandrasekharan et al., 2003
جعبه  Bبا تیوالی مرکیزی و مهیم  A/TCNAACACدر
پروموتر پروتئینهای ذخیر ای بذر حالیت حااظیتشید دارد و
در بیان اختصاصی ژن تحت کنتیر در بیذر نقی دارد و يیک
فاکتور سی پاسخدهند به آبسیزيکاسیید اسیت .ايین جعبیه
محل اتصا پروتئینهای گیاهی  Mybاست (Ezcurra et al.,

تییوالی  G-boxيکییی از مهییمتییرين فاکتورهییای سییی
محسوب میشود .اين فاکتور عامل پاسیخدهنید بیه آبسییزيک
اسید است .با حیذ  ،G-boxفعالییت پرومیوتر بیه ۲.6درصید
کاه پیدا میکند .سايت  Eنق کمکیی و سیینرژيک بیا G-
 boxدارد .موتاسیییون در ايیین سییايت موجییب کییاه فعالیییت
پرومییییوتر بتافییییازئولین تییییا 1۲.6درصیییید میییییشییییود
).(Chandrasekharan et al., 2003
جعبه اندوسپرم به تعداد پن عدد موجیب بییان پیروتئین
فازوئولین در اندوسپرم بیذر مییشیود .ايین جعبیه در پرومیوتر
ژنهای اختصاصی اندوسپرم حالت حااظیتشید دارد .موتییف
 opaque-2که محل اتصا فاکتور نسیخهبیرداری opaque -2
است ،به تعداد پین عیدد در پرومیوتر بتافیازئولین وجیود دارد.
ازآنجايیکه بیان اين فاکتور در گیا ذرت محدود بیه آندوسیپرم
بیذر مییباشید ) ،(Van der Geest & Hall, 1997بنیابراين

).1999

شکل  -2تکثير پروموتر بتافازئولين با استفاده از واکنش  PCRدر دمای اتصال  60/4درجه
 )1نشانگر1kb؛  )۲کنتر منای؛  3و  )4قطعة تکثیريافته در دو تکرار
Fig. 2. Beta phaseolin promoter amplified using PCR reaction in 60.4 ° C annealing tempreture
1. 1 kb DNA Marker; 2. Negative control; 3&4. Amplicon in the two repeat

فاکتورهای 1OSEکه در پروموترهای گیاهیان لگیوم مثیل
لوبیا ،سويا ،يونجیه و غییر وجیود دارد ،فاکتورهیای میرتبط بیا
همزيستی اين گیاهان با باکتری ريزوبیوم است (Fehlberg et

موتیف در موقعییتهیای  48۲ ،433 ،۲83و  1439کیه نقی
آنها هنوز ناشناخته است ،برای تحقیقات بعیدی حیائز اهمییت
میباشد.
با توجه به نتاي آنالیز بیواناورمیاتیکی وجیود فاکتورهیای
مهم و تعیینکنند در بیان اختصاصی و رونويسیی بیا توسیط
پروموتر بتافازئولین مشخ شدند .با آنالیز بیواناورماتیکی میی
توان در مورد قیوی و يیا ضیعیفبیودن پروموترهیا و همچنیین
اختصاصیت آنها قبل از جداسازی ،اطالعیات خیوبی بیهدسیت
آورد .از کاربردهای مهم ديگر آنیالیز بیواناورمیاتیکی پروموترهیا
شناسايی فاکتورها و موتیفهای تعیینکنند  ،اسیتااد از آنهیا
در جداسازی صحیح و سنتز پروموترهای مصنوعی است.

).al., 2005

نتاي حاصل از آنالیز اين توالیها در گونههای مختلیف بیا
استااد از نرمافزار تحت وب  plant careنشان از وجود ۲6عدد
موتیف داد که بیشیتر موتییفهیا در گونیههیای مختلیف دارای
نقشی مهم در بییان بیا و همچنیین بییان اختصاصیی در بیذر
میباشد و همچنین موتیفهايی با نق های مختلایی از جملیه
پاسخ به آبسزيکاسید ،پاسخ به نور کم ،پاسخ به دمای کیم ،در
پروموتر ژن های فازئولین وجود دارنید .همچنیین وجیود چهیار
)specific elements (OSE

1 Organ
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بعد از استخرا پروموتر بتافازئولین از وکتور pTZ57R/T
در وکتور بیانی  pBI121سابکلون شد و بهمنظور تأيید نهیايی
وجود پروموتر بتافازئولین در وکتور  pBI121واکین  PCRبیا
پرايمرهای اختصاصی و پالسمید  pBI121بهعنوان الگیو انجیام
شد و همانطورکیه انتظیار مییرفیت بانید در انیدازة 1470 bp

برای بهینهسازی واکن  ،PCRدماهای اتصا با اسیتااد
از گراديانت دمايی از  55تا 65درجه سانتیگیراد میورد بررسیی
قرار گرفتند و بهترين نتاي در مرحله اتصا در دمای  60/4بیه
دسیت آمید .محصییو  ،PCRقطعیهای بیا انییداز میورد انتظییار
 1470bpبود (شکل  .)۲قطعة مدنظر پ از اسیتخرا از ژ در
واکن اتصیا اسیتااد شید و نتیجیه آن پالسیمید نوترکییب
 pTZ57R/Tبود که واکن  PCRو هضم آنزيمی با آنزيمهای
 XbaIو  Hind IIIصحت کلونینگ را نشان داد (شکل .)3

مشاهد شد (شکل  .)4همچنین هضم آنزيمی بهمدت يکشیب
توسط آنزيمهای  Hind IIIو  XbaIانجیام شید و خیار شیدن
قطعة  1470 bpصحت کلونینگ را تأيید کرد (شکل .)5

1500 bp

شکل  -3نتایج حاصل از واکنش ) PCR (Aو هضم آنزیمی ) (Bبا استفاده از آنزیمهای  XbaIو  Hind IIIروی پالسميد نوترکيب pTZ57R/T

 -1 (Aقطعة تکثیريافته؛  -۲کنتر منای؛  -3نشانگر 1 kb؛  -4کنتر مثبت؛
 -1 (Bپالسمید بعد از هضم که قطعة مورد نظر از آن خار شد ؛ -۲پالسمید قبل از هضم؛  -3نشانگر1kb
Fig. 3. results of the PCR reaction (A) and digestion (B ) using Hind III and XbaI ensymes on the pTZ57R / T
recombinant plasmid:
;A) 1. Amplicons; 2. Negative control; 3. 1 kb DNA Marker; 4. Positive control
B) 1. Plasmid without insert after digestion; 2. Plasmid before digestion; 3-1 kb DNA Marker

1500 bp

1470 bp

شکل  - 4محصول کلونی  PCRبروی پالسميد  PbI121با پرایمرهای اختصاصی
 )1نشانگر 1 kb؛  )۲کلونی PCR
Fig. 4. Colony product PCR with specific primers on the PbI121 plasmid
1. 1 kb DNA Marker ; 2. PCR cloning
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1500 bp

1470 bp

شکل  -۵هضم آنزیمی پالسميد نوترکيب  pBI121باآنزیمهای  HindIIIو XbaI

 )1نشانگر 1 kb؛  )۲پالسمید نوترکیب بعد از هضم
Fig. 5. Digestion of recombinant pBI 121 plasmid byHindIII and XbaI enzymes
1. 1 kb DNA Marker; 2. recombinant pBI 121 plasmid after digestion

نتاي حاصل از توالی يابی تشابه  99درصدی را با توالی
موجود در  NCBIنشان داد و اين نتاي نشان داد که توالی
پروموتر موردنظر در رقم صیاد لوبیا بهعنوان يیک پرومیوتر
قوی می تواند بهعنوان بخ مهمیی از يیک سیازة ژنیی در
تراريختکردن گیاهان مورد استااد قرار گیرد.
نتاي مطالعات مختلف نشان داد است که  ۲95 bpاز
پروموتر بتافازئولین کامالا مرتبط بیا بییان اختصاصیی بیذر
است اين قسمت شامل سه بخ  - 1 :توالی - ۲۲7 ( 68 bp
تا  )- ۲95که با عنوان توالی افزاي دهند بیذری )1(SSE
شییناخته م یی شییود - ۲ ،بخ ی میییانی (  - 109تییا  )- ۲۲7و
 - 3پرومیوتر پايیه (  - 109تیا (Van der Geest & )+۲0

گزارش ديگری آمد است که توالیها ی با دسیت پرومیوتر
(از  - 500bpتا  )- 1458bpحاوی توالی های ۲ MARاسیت
که موجب ا فزاي بیان در ژن ها ی تحت کنتیر میی شیود
( . (Van der Geest & Hall., 1997
همچنین ) Bustos et al, (1991نیز گزارش کرد انید
که يک دومین با اثر کنترلی مثبیت در محیدود  - 391تیا
 - 468وجود دارد که موجب بییان ژن در هیپوکوتییل بیذر
می شود .فلذا ،در اين تحقی جداسازی پروموتر بی ه صیورت
کامل انجام گرفت .اما نکته قابل توصییه ايین اسیت کیه در
صورت وجیود محیدوديت در انیداز پرومیوتر و در صیورت
سنتز پروموتر مصنوعی می توان  ۲95bpاز تیوالی پرومیوتر
بتافازئولین را جداسازی کرد و از آن استااد کرد.
با توجه به اينکه تهیه ساز ها ی ژنی مناسیب يکیی از
مهمتري ن قسمت پروژ ها ی انتقا ژن به گیاهان محسیوب
می شود ،فلذا انتخاب پروموتر مناسیب بیرای ايین سیاز هیا
اهمیت ب ه سزايی دارد و هد اصلی اين پژوه آماد ساز ی
قسمت مهم يک سیازة ژنیی يعنیی پرومیوتر اسیت کیه در
مراحل بعیدی آن را بیه گییا انتقیا داد و پیروتئ ی ن هیا و
آنزيم هیا ی کیاربردی را بیه صیورت اختصاصیی و در مییزان
با يی در بذور تولید کرد.

1 Seed

۲

). Hall, 1997

وجود توالی  SSEو بخ میانی بیه طیور همزمیان در
کنار پروموتر پايه باع اثرات افزايشی در بیان ژن می شود.
بنابراين در جداسازی پروموتر بتافازئولین بايد به اين نکته
توجه داشت که بخ هیا ی مهیم و تع ییی ن کننید پرومیوتر
جداسازی شود.
در نتاي مطالعات گزارش شید اسیت کیه حتیی اگیر
پروموتر به صورت کامل يعنیی  1470bpهیم جیدا نشیود و
فقط  ۲95 bpآن جدا شود ،بیان ژن تحت کنتر به صو رت
اختصاصی در بیذر انجیام میی شیود & (Van der Geest
) Hall, 1997که بیا توجیه بیه تیراکم بیا ی فاکتورهیای
تنظیمی در اين ناحیه ،اين نتیجه قابل انتظار است .امیا در
Specific Enhancer

Matrix attachment region
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Introduction
Constitutive promoters such as CaMV 35S, which is usually widely used in the plant genetic
engineering express downstream genes in the all stages of plant life and in all tissues and if a transgene
expressed at incorrect tissue and time perhaps unexpected results would be seen in plant growth. To avoid
disadvantages of constitutive promoter function identification and isolation of tissue-specific and strong
promoters is very important in genetic engineering. Beta phaseolin is one of the strong seed-specific
promoters that controls the expression of about 50% bean seed proteins. Extensive studies in bean
(Phaseolus vulgaris) and transgenic tobacco have revealed that the promoter for the beta-phaseolin storage
protein gene (phas) is stringently regulated. Expression is very high during embryogenesis and
microsporogenesis but is absent in vegetative tissues. The utilization of this promoter to optimize the
production of seed proteins in bean sand other recombinant proteins in other plants would be will be useful.
According to the above-mentioned advantages about seed specific promoter, this study has been conducted
to identify and isolate the beta phaseolin gene promoter from bean (phaseolus vulgaris) and clone it in
pBI121 plants vector.
Materials & Methods
Bioinformatic analysis help the prediction of promoter intensity, proper separation and synthesis of
artificial promoter. According to bioinformatic analysis, specific primers using gene runner, vector NT and
primre 3 softwares were designed and by using these primers, promoter sequence was amplified from bean
genomic DNA, Due to the size of amplified fragment, its authenticity was confirmed. In the next step, the
desired sequence ligated into the cloning vector pTZ57R /T and by using PCR and digestion reactions was
confirmed. The aim of this study was to isolate beta phaseolin of bean and its use in the preparation of gene
constructs. For this reason, we subcloned fragment in plant expression vector (pBI121) and cloning was
confirmed by colony PCR and digestion.
Results & Discussion
The results showed more than 20 factors cis such as ACGTSEED2, opaque-2,E-box, legumin box,
endosperm box and etc are in beta phaseolin promoter that play a role in the high expression and specificity.
ACGTSEED2 factor that is unique in the phaseolin promoter has major role in the expression of specific
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genes in the seeds of beans. G-box sequence is one of important cis factors. This factor is of responding to
abscisic acid, promoter activity is reduced to 2.6% by removing the G-box. Functional E-site may be
necessary to complement the G-box-mediated promoter activation, hence acting as a coupling element. The
vicilin core sequence (GCCACCTCA) was initially described as a part of a large vicilin boxThe vicilin box
(henceforth, this term refers only to the core sequence) is found in the promoters for many seed storage
proteins. There is also three TATA box is activated as the promoter core and Plays an important role in being
a strong promoter and high expression. Previous studies and portions of the current study confirm that 295
bp from beta phaseolin promoter is relevant seed-specific expression that consists of three parts; 1- Sequence
68 bp (227 to -295) that known as Seed Specific Enhancer (SSE) 2- The middle part (109 to -127) 3- base
promoter (+20 to -109). SSE, base promoter and the middle part simultaneously causes increase in gene
expression. OSE (Organ specific elements) factors are in the legumes promoters like beans, soybeans,
alfalfa, etc, and related to the symbiosis of these plants with the Rhizobium bacteria. Therefore, in this study
isolated completely sequence of the beta phaseolin promoter were shown. But it is advisable that if there are
restrictions on the size of the promoter and the promoter artificial synthesis can be separated 295 bp of the
beta phaseolin promoter sequence.
Conclusion
The promoters are important part of gene constructs and necessary for production of recombinant
proteins in genetically modified plants beta phaseolin promoter is a strong and seed-specific promoter, so it
has ability for the production of recombinant proteins and building gene constructs.
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