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گیاهداروییMomordica charantia
4

مریم رحیمی* ،1مجید عزیزی ،2احد یامچی 3و مجید شهبازی

1دانشجوی دکتری گیاهان دارویی ،گروه باغبانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران،
2استاد گروه باغبانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران،
3استادیار گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران،
4استاد گروه پزشکی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
تاریخ دریافت1397/12/08 :؛ تاریخ پذیرش1398/04/16 :

چکیده

1

سابقه و هدف :کارال با نام علمی  Momordica charantiaاز خانواده  Cucurbitaceaeمیباشد .بذرهای کارال دارای
پلیپپتیدی ضد دیابت بهنام -pانسولین میباشد .مقدار -pانسولین بسته به بافت گیاه ،رقم ،محل کشت و فصل برداشت بسیار
متغیر است و در مجموع مقدار آن نسبتاً پایین میباشد بهطوریکه این میزان برای تولید صنعتی داروها بر پایه این ترکیب کافی
نیست .کلون کردن ژن -pانسولین و بیان هترولوگ آن در ریزجانداران ،راهحلی سریع و مفید برای حل این مشکل است.
بدینمنظور در این پژوهش توالی ژن -pانسولین از گیاه کارال از طریق  RT-PCRشناسایی و سپس توالییابی شد.
مواد و روشها :بهمنظور استخراج  ،RNAدر دو مرحله نارس و رسیده از فرابر ،آریل بذر و بذر گیاه کارال نمونهگیری انجام
شد .کمیت و کیفیت  RNAاستخراج شده از طریق دستگاه اسپکتروفوتومتری و الکتروفوز بر روی ژل  TBE 1%تعیین شد.
سپس جهت کلونینگ ژن -pانسولین RT-PCR ،با پرایمرهای اختصاصی ژن -pانسولین انجام شد .سپس محصول RT-PCR

ژن -pانسولین ،از طریق ژل الکتروفورز خالصسازی و همسانسازی ژن -pانسولین در تی وکتور صورت گرفت .پس از
استخراج پالسمید نوترکیب و تایید حضور ژن -pانسولین در تی وکتور ،پالسمید نوترکیب تعیین توالی شد .در ادامه ساختار
سهبعدی پروتئین -pانسولین از طریق شبیهسازی به کمک نرمافزار ( Phyre 2.0بررسی شد.
یافتهها :در نتایج بهدست آمده از الکتروفورز  RNAاز بافتهای مختلف کارال ،وجود دو باند مربوط به  28SrRNAو
 18SrRNAنشاندهنده استخراج موفق  RNAبود .نتایج  RT-PCRبا پرایمرهای اختصاصی ژن -pانسولین باند اختصاصی
 750bpبیانگر تکثیر صحیح  cDNAبود .همچنین ،بیان ژن -pانسولین در بافت آریل بذر رسیده بیشتر از سایر بافتهای میوه
بود .پس از خالصسازی باند مربوط به ژن -pانسولین ،واکنش لیگاسیون ژن هدف در داخل تی وکتور و ترانسفورماسیون آن به
داخل میزبان  E. coliصورت گرفت که نتایج مثبت بیانگر انجام موفق کلونینگ بود .در ادامه تعیین توالی ژن -pانسولین ،از گیاه
دارویی کارال برای اولین بار در ایران انجام شد .نتایج بیوانفوماتیک نشان داد که دومینهای فعال منواکسیژناز متصلشونده به
 FDAدر بخش  Nترمینال و پرولیپوپروتئین دی آسیل گلیسریل ترانسفراز در  Cترمینال پروتئین -pانسولین وجود دارد.
* مسئول مکاتبهazizi@um.ac.ir :
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نتیجهگیری :بیان کم پروتئین -pانسولین در گیاه کارال و وجود ترکیبات مداخلهکننده مانند پلیساکاریدها ممکن است باعث
کاهش تأثیر ماده مؤثره کاهنده قند خون میشود .بنابراین ،در این پژوهش ژن -pانسولین از گیاه کارال کلون و تعیین توالی شد.
تعیین توالی ژن -pانسولین امکان بیان هترولوگ آن در ریزجاندران و تولید فراوان و خالص پروتئین -pانسولین را بهعنوان دارو
فراهم خواهد کرد.
واژههای کلیدی :بیوانفورماتیک ،توالییابی ،دیابت ،کلونینگMomordica charantia ،

مقدمه

-p( Pانسولین) میباشد .چارانتین ،ترکیب غیرنیتروژنه

دیابت یا بیماری قند یک اختالل سوختوسازی

کاهنده قند خون است آمیختهای از دو ترکیب

(متابولیک) در بدن است .پیشبینی شده است که در

 sitosterylglucosideو stigmasterylglucoside

سال  2025حدود  300میلیون نفر در سراسر دنیا مبتال

که هر دو ساپونینهای استروئیدی هستند .آلکالوئیدهای

به دیابت خواهند بود ( .)1در این بیماری توانایی

 Vicineو  Momordicineبهترتیب پریمیدین و عامل

تولید هورمون انسولین در بدن از بین میرود و یا بدن

تلخی کارال هستند (-p .)5انسولین یک پلیپپتید

در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین

غیرسمی با وزن مولکولی حدود  11000دالتون است.

تولیدی نمیتواند عملکرد طبیعی خود را انجام

 Khannaو همکاران ( )1981از بذرهای خربزه تلخ،

دهد .نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون

پلیپپتیدی -pانسولین را بهمنظور بررسی خواص

توسط سازوکارهای مختلف است .داروهای شیمیایی

کاهندگی قند خون ،خالصسازی کردند و مشاهده

تجویزشده بهمنظور کاهش قند خون دارای اثرات سوء

کردند که بر روی حیوانات مدل دیابتی اثراتی شبیه

بسیار زیادی هستند و تزریق روزانه انسولین نیز برای

انسولین داشت ( .)6غلظت -pانسولین در گیاه کارال

بیماران مبتال به دیابت دردناک و خستهکننده خواهد

بسته به نوع بافت ،رقم ،محل کشت و فصل برداشت

بود بنابراین تالشهای زیادی برای پیدا کردن راهحلی

بسیار متغیر است ولی در کل مقدار آن در گیاه کم

مطمئنتر و مؤثرتر در دست اقدام است ( .)2استفاده

میباشد ( .)7کمتر از  1میلیگرم انسولین گیاهی

از داروهای گیاهی در این زمینه بسیار مؤثر بوده و

خالص از هر  10گرم بذر خشک کارال بهدست میآید

هزینه مالی کمتری نیز دارند ( .)3یکی از این گیاهان

( .)8با توجه به مقدار بسیار کم این پلیپپتید در گیاه و

دارویی کارال با نام علمی Momordica charantia

وجود پلیساکاریدها که ممکن است باعث کاهش

و نام عمومی خیار تلخ است که متعلق به خانواده

تأثیر مواد مؤثره کاهنده قند خون گردد شناسایی و

کدوئیان ( )Cucurbitaceaمیباشد ( .)4ارزش

تعیین توالی ژن مسئول سنتز -pانسولین در

دارویی کارال برای تنظیم و کنترل دیابت ،موجب شده

پژوهشهای بهنژادی آینده و نیز امکانسنجی بیان آن

تا توجه پژوهشگران را به خود جلب نماید .امروزه

در ریزجانداران در راستای تولید تجاری و صنعتی

کارال بهعلت داشتن سه گروه از ترکیبات مؤثر بر

داروهای نوترکیب در اولویت میباشد.

تنظیم قند خون بهصورت علمی مورد بررسی قرار

تاکنون چندین ژن با خاصیت ضد سرطانی از

میگیرد .این ترکیبات عبارتند از چارانتین (کارانتین)،

گیاهان دارویی شناسایی و تعیین توالی شده است که

آلکالوئیدهای ( Vicineو  )Momordicineو پلیپپتید

کاربرد پزشکی دارند ( 10و  )11اما در مورد شناسایی
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ژنهایی با اثرات ضد دیابتی گزارشی وجود ندارد و

پس از تیمار با  DNaseІجهت سنتز  cDNAبا

پژوهشهای انجامشده بر روی کارال فقط بهمنظور

کیت سنتز ( cDNAشرکت فرمنتاز) با روش

خالصسازی پلیپپتید  Pو اثرات ضد دیابتی آن بوده

پیشنهادی شرکت انجام شد 10 .نانوگرم از cDNA

است .بنابراین در این پژوهش هدف کلونینگ و تعیین

در واکنش  10 PCRمیکرولیتری با پرایمر

’p-insulinF: 5’-ATGGGCTGCGATGAAGC-3
بهعنوان آغازگر جلورونده و p-insulinR: 5’-

توالی  cDNAمرتبط با ژن -pانسولین بود .در ادامه،
نتایج این پژوهش میتواند منتج به بیان هترولوگ ژن

’ TCATCGGTGTCGACTATCG-3بهعنوان آغازگر

-pانسولین در میزبان مناسب جهت تولید پروتئین

برگشتی شامل  20پیکومول از هر پرایمر و 0/2

نوترکیب دارویی خالص با غلظت باال و بدون اثرات

میلیموالر  0/5 ،dNTPیونیت آنزیم Taq DNA

جانبی مورد استفاده قرار گیرد.

پلیمراز در دستگاه ترموسایکلر شرکت SensoQuest

و طبق برنامه '72˚C / 1' [ +1 x 72˚C /10

مواد و روشها

1 x 95˚C/5' + 34 x ] 94˚C/ 1' + 55˚C/ 1' +

الف -تهیه بذور و کشت گیاه کارال :بهدلیل اینکه

انجام شد .آغازگرهای اشاره شده ،توسط نرمافزار

کارال گیاه دگرگشن میباشد و از بذر هیبرید آن

 )https://www.oligo.net/( Oligo7.0طراحی شد.

بهصورت تجاری استفاده میگردد ،بنابراین در این

مهمترین شاخصها در طراحی آغازگر شامل درصد

پژوهش بذر هیبرید  2213گیاه کارال از شرکت

 ،GCعدم تشکیل پرایمر دایمر و دمای اتصال مناسب

بینالمللی تولید بذر ( )ADVANTA-Indiaتهیه

که در این پژوهش بهترتیب  40درصد -3 ،کیلوکالری

شد .بذرها در اواخر فروردین  1397در گلخانه

در مول و  55درجه سانتیگراد بودند.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در

پ) کلونینگ ژن -pانسولین در تی وکتور:

گلدان حاوی خاک ،پیت ماس و کوکوپیت با

محصول  RT-PCRژن -pانسولین روی ژل آگارز

نسبتهای  1:1:2و در دمای  25درجه سانتیگراد

 1 TAEدرصد (تریس  100میلیموالر ،استات 50

کشت شد .در زمان میوهدهی بهمنظور استخراج

میلیموالر 10 EDTA ،میلیموالر) الکتروفورز و باند

 ،RNAدر دو مرحله رسیده و نارس از فرابر ،آریل

موردنظر توسط کیت خالصسازی ( DNAفرمنتاز-

بذر و بذر نمونهگیری انجام شد .بهدلیل حساسیت

 )Gel extraction kit KO692از روی ژل خالص

 RNAبه حرارت ،نمونهها به کمک ازت مایع فریز

گردید 100 .نانوگرم از محصول خالص شده  PCRبا

شده و به فریز  -80درجه سانتیگراد انتقال داده شد.

 50نانوگرم از پالسمید خطی تی وکتور در واکنش 10

ب) استخراج  RNAو  RT-PCRبا پرایمرهای

میکرولیتری لیگاسیون شامل  2یونیت آنزیم T4DNA

اختصاصی ژن -pانسولین :صد میلیگرم نمونه از

لیگاز (فرمنتاز) استفاده شد .واکنش لیگاسیون بهمدت

برگ و سه ناحیه فرابر ،آریل بذر و بذر جهت

 16ساعت در بنماری با دمای  16درجه سانتیگراد

استخراج  RNAکل به کمک کیت ( P-Biozolشرکت

انجام گرفت 5 .میکرولیتر واکنش لیگاسیون جهت

بایوفولوکس ژاپن) به روش پیشنهادی شرکت استفاده

ترانسفورماسیون به  100میکرولیتر باکتری E. coli

شد .کمیت و کیفیت  RNAاستخراج شده از طریق

سویه  DH5αبه روش شوک حرارتی استفاده شد

دستگاه اسپکتروفوتومتری و الکتروفوز بر روی

(.)12

ژل  TBE 1%تعیین شد .یک میکروگرم RNA
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ج) استخراج پالسمید نوترکیب و تأیید ژن

2.0

نوترکیب 10 :کلونی ترانسفورمشده ،هر کدام به 5

( PROSITE)https://prosite.expasy.org/شناسایی

میلیلیتر محیط کشت  10 gr/lit( LBعصاره مخمر،

شد .جهت شناسایی ساختار سهبعدی و دومینهای

 5 gr/lit ،NaCl 10 gr/litپپتون) تلقیح گردید و در

پروتئین -pانسولین توالی اسید آمینه آن در نرمافزار

ادامه به روش آلکالین ( )13استخراج پالسمید انجام

 Phyre 2.0قرار داده و این نرمافزار به کمک پایگاه

گرفت .پالسمید استخراج شده در  30میکرولیتر آب

داده پروتئین ( )https://www.rcsb.org/و بر اساس

دوبار تقطیر اتوکالو شده حل شد.

مدل ( )14( )template-based modelingساختار

جهت تأیید حضور ژن -pانسولین در تی وکتور،

Phyre

پایگاه

و

داده

دومینها

از

سهبعدی پروتئین را پیشگویی میکند .سپس از پایگاه

 10نانوگرم از پالسمید نوترکیب در  20میکرولیتر

داده دومینها ( )PROSITEو بر اساس مشابهت توالی

واکنش  PCRحاوی  10پیکومول از یرایمر فوروارد و

و ساختار سهبعدی ( )Protein foldingدومینهای

ریورس 0/2 ،میکروموالر 1/5 ،dNTP mix

فعال پروتئین پیشگویی و شناسایی شد.

میلیموالر  0/5 ،MgCl2یونیت آنزیم Taq DNA

پلیمراز استفاده شد.

نتایج و بحث

چ) تعیین توالی ژن -pانسولین :پس از تأیید حضور

الف) استخراج  RNAو تهیه  cDNAو نتایج مربوط

ژن -pانسولین در تی وکتور ،پالسمید نوترکیب به

به  :PCRبهمنظور بررسی بیان ژن -pانسولین در

مقدار  1میکروگرم حلشده در  30میکرولیتر آب دوبار

بافتهای مختلف کارال ،استخراج  RNAاز برگ ،بذر

تقطیر اتوکالو شده به تیوپ  0/2میکرولیتری اضافه و
جهت تعیین توالی به شرکت بایونیر کره ارسال گردید.

نارس ،آریل بذر نارس ،فرابر نارس ،بذر رسیده،

تعیین توالی بر اساس روش سانجر ( )15و به کمک

آریل بذر رسیده و فرابر رسیده انجام و روی

نوکلئوتیدهای داکسی دوبل متصل به مواد فلورسانت و

ژل آگارز  TBEیک درصد الکتروفورز گردید که

خاتمهدهنده واکنش همانندسازی انجام شد.

دو باند مربوط به  28SrRNAو 18SrRNA

د) تحلیل بیوانفورماتیک :ساختار سهبعدی پروتئین

نشاندهنده استخراج موفق  RNAدر شکل  1قابل

-pانسولین و دومینهای موجود در آن از

مشاهده است.

طریق نرمافزار ()www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/

شکل  -1استخراج  RNAاز بافتهای گیاه کارال -M :مارکر  ،100 bpچاهکهای  1الی  7بهترتیب مربوط به  RNAاستخراجشده از
برگ ،بذر نارس ،آریل بذر نارس ،فرابر نارس ،بذر رسیده ،آریل بذر رسیده ،فرابر رسیده میباشد.
Fig. 1. Extraction of RNA from Karela tissues: M- marker100bp, 1-7 wells respectively are RNA extracted
from leaf, unripen seed, unripen aril, unripen pericarp, ripen seed, ripen aril, ripen pericarp.
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بهمنظور تأیید تولید  cDNAبه کمک پرایمرهای

رسیده بیشتر از سایر بافتها بود زیرا واکنش

اختصاصی ژن -pانسولین واکنش  RT-PCRانجام

 RT-PCRفقط در این بافت جواب مثبت داشت

گرفت که باند اختصاصی  750bpبیانگر تولید صحیح

(شکل  2چاهکهای  5و  )6که برای مقایسه میزان

 cDNAبود (شکل  2چاهکهای  5و  .)6نتایج

بیان این ژن در بافتهای متفاوت نیاز به انجام واکنش

نشان داد که بیان ژن -pانسولین در بافت آریل بذر

 q-RT-PCRمیباشد.

شکل  -2محصول  RT-PCRژن -pانسولین از بافتهای متفاوت گیاه کارال -M :مارکر  100bpفرمنتاز؛ چاهک  1و  2واکنشهای مربوط
کنترل منفی در دو دمای اتصال  40و  45درجه سانتیگراد؛ چاهک  3و  -4واکنشهای مربوط به بافت آریل بذرنارس در دو دمای اتصال
 40و  45درجه سانتیگراد؛ چاهک  5و  6چاهکهای مرتبط با آریل بذر رسیده؛ بهترتیب در دمای اتصال  40و  45درجه سانتیگراد.
Fig. 2. The RT-PCR production of p-insulin gene from different tissues of Karela: M- markaer 100 bp
;(Fermentas); well 1-2 negative control reaction at two 40 and 45-degree centigrade annealing temperature
well 3 and 4 unripen aril tissue reaction at two 40 and 45-degree centigrade annealing temperature; well 5 and
6 ripen aril tissue reaction at two 40 and 45-degree centigrade annealing temperature.

ب) همسانسازی ژن هدف در تی وکتور :پس از

(چاهکهای  3 ،1و  )4بهعلت سنگینتر شدن باالتر

خالصسازی باند مربوط به تکثیر ژن -pانسولین از

از وکتور خالی (چاهکهای  2و  )5در ژل الکتروفورز

روی ژل آگارز (شکل  ،)3واکنش لیگاسیون ژن هدف

قرار گرفت .همچنین  PCRبا پرایمرهای اختصاصی

در داخل  T/Aکلونینگ وکتور و ترانسفورماسیون آن

ژن -pانسولین بر روی پالسمیدهای استخراجشده از

به داخل میزبان  E. coliصورت گرفت که شکل 4

کلونیهای ترانسفورم شده ،باند اختصاصی تکثیر ژن

نتیجه مثبت حاصل از انجام مراحل همسانسازی

-pانسولین را در روی ژل آگارز  1 TBEدرصد نشان

میباشد زیرا وکتور حاوی ژن -pانسولین

داد (شکل .)5
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.انسولین از روی ژل آگارز-p  مربوط به تکثیر ژن750bp  برش باند5  و4  چاهک-3 شکل
Fig. 3. Well 4-5 the cutting of 750 bp band related to p- insulin gene from agarose gel.

4  و3 ،1  چاهکهای، فرمنتاس3  مارکر-M .انسولین-p  حاوی ژنE. coli  استخراج پالسمید از کلونیهای ترانسفورمشده-4 شکل

.انسولین-p  پالسمید تی وکتور فاقد ژن-5  و2 انسولین و چاهکهای-p پالسمیدهای تی وکتور حاوی ژن
Fig. 4. Plasmid extraction from recombinant E. coli carrying p- insulin gene. M- marker 3-Fermentas;
wells 1, 3 and 4 recombinant plasmids carrying p- insulin gene; wells 2 and 5 T-vector plasmid without gene.

.انسولین-p  بر روی پالسمید تی وکتور نوترکیب حاوی ژنPCR  نتیجه-5 شکل
Fig. 5. The PCR production of p- insulin gene was amplified from recombinant vector.
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ج) تعیین توالی ژن  -pانسولین جداشده از کارال

وضوح باال در شکل  6نشان داده شده است .پیکهای

هیبرید :2213قطعه  750bpمربوط به ژن -pانسولین

نشان داده شده با رنگهای قرمز ،آبی ،سبز و مشکی

پس از کلونینگ در پالسمید تی وکتور به روش سنجر

بهترتیب مربوط به بازهای آلی تیمین ،سیتوزین ،آدنین

و همکاران ( )1977از طریق کمپانی بایونیر (کشور

و گوانین میباشد .قابل ذکر که روش تعیین توالی بر

کره) تعیین توالی شد که نتایج تعیین توالی برای

اساس روش سانجر ( )15و به کمک نوکلئوتیدهای

نواحی ابتدایی ژن ،وضوح باالیی نداشت بنابراین

داکسی دوبل متصل به مواد فلورسانت و خاتمهدهنده

بهوسیله نرمافزار  chromas2نواحی با وضوح کم

واکنش همانندسازی انجام شد.

حذف و از ناحیه  30تا  690نوکلئوتید از ژن با

شکل  -6نتیجه توالییابی ژن -pانسولین :الکتروفروگرام ژن -pانسولین (شکل باال)؛ توالی ژن -pانسولین (شکل پائین).
Fig. 6. Sequencing of p- insulin gene: electrophorogram of p- insulin gene (up); the sequence of p- insulin gene (down).

د) تحلیل ساختار سهبعدی پروتئین -pانسولین:

مشابهت توالی و ساختار سهبعدی ()Protein folding

جهت شناسایی ساختار سهبعدی و دومینهای

دومینهای فعال پروتئین پیشگویی و شناسایی شد.

پروتئین -pانسولین توالی اسید آمینه آن در نرمافزار

نتایج بیوانفوماتیک نشان داد که دومینهای فعال

 Phyre 2.0قرار داده و این نرمافزار به کمک پایگاه

منواکسیژناز متصلشونده به  FDAرا در بخش N

داده پروتئین ( )https://www.rcsb.org/و بر اساس

ترمینال و پرولیپوپروتئین دی آسیل گلیسریل ترانسفراز

مدل ( )14( )template-based modelingساختار

را در  Cترمینال پروتئین -pانسولین وجود دارد

سهبعدی پروتئین را پیشگویی میکند (شکل  .)7aسپس

(شکل .)7b

از پایگاه داده دومینها ( )PROSITEو بر اساس
285

نشریه پژوهشهاي تولید گیاهی جلد ( ،)27شماره (1399 )1

شکل  -7ساختار سهبعدی پروتئین -pانسولین ( )Aو دومینهای شناساییشده در ناحیه  Nو  Cترمینال (.)B
Fig. 7. 3D structure of p- insulin (up); Identified domains at C and N terminus of p- insulin protein (down).

در دیابت سرعت و توانایی بدن در استفاده و

رقم  TGCBبیشترین مقدار پروتئین -pانسولین را

سوختوساز کامل گلوکز کاهش مییابد از اینرو

در میوه داشت و  12رقم میزان متوسط و  6رقم

میزان قند خون افزایش مییابد همچنین دیابت ارتباط

از لحاظ آزمایش وسترن بالتینگ منفی بود و پروتئین

تنگاتنگی با بیماریهای قلبی -عروقی دارد .استفاده از

-pانسولین در میوه آنها ردیابی نشد ( .)16در

گیاهان دارویی راهحلی مؤثر همراه با اثرات جانبی و

پژوهش موردنظر میزان پروتئین -pانسولین در

هزینه کمتر میباشد.

بخشهای مختلف گیاه و میوه بررسی نشده بود

یکی از گیاهان دارویی کاهنده قند خون کارال

بنابراین در این پژوهش میزان بیان ژن در سطح

است که حاوی ماده مؤثره پپتیدی بهنام -pانسولین

 mRNAدر برگ و سه ناحیه فرابر ،آریل بذر و بذر

میباشد که مقدار آن بسته به بافت ،رقم ،محل کشت

میوه در دو مرحله نارس (میوه سبز رنگ) و رسیده

و فصل برداشت متغیر است ولی در کل مقدارش در

(میوه نارنجیرنگ) بررسی شد و نتایج نشان داد که

گیاه کم است ( .)16در پژوهش انجامشده از طریق

ژن  -pانسولین در برگ گیاه بیان نمیشود .همچنین

تولید آنتیبادی پروتئین -pانسولین و آزمایش وسترن

در بین بخشهای مختلف میوه ،بیان ژن در بافت

بالتینگ نشان داده شد که مقدار پروتئین -pانسولین

پوشش آریل و در زمان رسیدگی میوه ردیابی شد.
بهدلیل بیان متفاوت ژن -pانسولین در بافتهای

در میوه گیاه کارال در ماههای گرم سال (تیر و مرداد)
بیشتر بوده و با سرد شدن هوا در ماههای شهریور و

مختلف میتوان استنباط کرد که این ژن از نوع القایی

مهر غلظت آن در میوه کاهش مییابد ( .)16همچنین

است و بنابراین عامل یا عاملهای رونویسی با غلظت

در آن پژوهش ،با استفاده از نشانگرهای مولکولی

متفاوت در بافتهای مختلف گیاه باعث بیان متفاوت

 RAPDو  19 ،ISSRرقم کارال در سه گروه

ژن -pانسولین در بافتهای مختلف شده است .در

طبقهبندی شد و آزمایش وسترن بالتینگ نشان داد که

تأیید این مطلب جعفری و دهقان نیری ( )1397از
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گیاه دارویی تاکسول عامل رونویسی  TbJAMYCرا

دی آسیل گلیسریل ترانسفراز در پروتئین -pانسولین

از طریق  RT-PCRجداسازی و گزارش کردند که

شناسایی شد که افزایش فعالیت آن میتواند باعث

این عامل رونویسی یکی از عوامل افزایش تولید

کاهش مقاومت به انسولین در دیابتیهای نوع  IIشود.

تاکسول میباشد ( .)17همچنین عامل رونویسی دیگری

برای اثبات این موضوع ،نیاز به ایجاد موتاسیون در ژن

به نام  TcJAMYCاز گیاه Taxus cuspidate

-pانسولین برای دومین مربوطه و بیان هترولوگ و

شناسایی شده است که مسئول تحریک پروموتور ژن

خالص پروتئین موتاسیون یافته و سپس تیمار آن بر

دخیل در سنتز تاکسول میباشد ( .)18بنابراین به

روی حیوان دیابتی است.

احتمال زیاد افزایش بیان ژن -pانسولین در بافت

تعیین توالی شامل تعیین توالی مستقیم محصول

پوشش آریل رسیده کارال مرتبط با افزایش بیان عامل

 PCRو تعیین توالی ژن موردنظر از پالسمید

رونویسی کنترلکننده این ژن باشد که برای تأیید آن

نوترکیب (پالسمید تی وکتور حاوی ژن هدف)

نیاز به پژوهشهای بیشتری میباشد.

میباشد .تعیین توالی مستقیم بر روی محصول PCR

نتایج بیوانفورماتیک وجود دومین پرولیپوپروتئین

بهدلیل وضوح پائین الکتروفروگرام در نواحی ابتدایی

دی آسیل گلیسریل ترانسفراز را در  Cترمینال پروتئین

و انتهایی منتج به کوتاه شدن توالی میشود بنابراین

-pانسولین شناسایی کرد که پژوهشگران قبلی نیز

در این پژوهش توالی محصول  RT-PCRژن

نشان دادند این دومین در بیماری دیابت نقش دارد

-pانسولین ابتدا در تی وکتور کلون گردید.

( .)19در پژوهش مذکور ،تیمار موشها با روغن ماهی
که غنی از اسید چرب غیراشباع ( )n-3با سه پیوند

نتیجهگیري
بیان کم پروتئین -pانسولین در گیاه کارال و وجود

دوگانه است باعث کاهش چربیهای تریگلیسرید،
فسفولیپید و استرهای کلسترول ولی افزایش قند خون

ناخالصیهای پلیساکاریدی باعث کاهش تأثیر ماده

در حیوان و در نتیجه باعث کاهش وزن حیوان شد.

مؤثره کاهنده قند خون میشود .بنابراین در این

در ادامه مشخص شد که اسید چرب غیراشباع از

پژوهش ژن -pانسولین از گیاه کارال کلون و تعیین

طریق کاهش تولید آپولیپوپروتئین  B-48باعث کاهش

توالی شد .تعیین توالی ژن -pانسولین امکان بیان

فعالیت آنزیم دی آسیل گلیسریل ترانسفراز در

هترولوگ آن در ریزجانداران و تولید فراوان و خالص

حیوان میگردد و از این طریق باعث مقاومت حیوان

پروتئین -pانسولین را بهعنوان دارو فراهم خواهد

به هورمون انسولین و دیابتی شدن حیوان میشود

کرد.
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