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: چکیده
ثِ هٌظَر داضتي پزٍفبیل پزٍتئیٌی .  هیتَکٌذری سلَل ّبی گیبّی اطالعبت ثسیبر هفیذی در اختیبر قزار هی دّذ پروتئومهطبلعِ    

در ایي هطبلعِ، ثزای دستیبثی ثِ هیتَکٌذری خبلع اس ثبفت گیبّی . هطلَة، استخزاج ٍ خبلع سبسی ًقص ثسیبر هْوی ایفب هی کٌٌذ
آفتبثگزداى، اثتذا ثب قزار دادى ثذٍر در حبل خَاًِ سًی، در ضزایط تبریکی ٍ پس اس ثِ دست آٍردى ثبفت سفیذ رًگ فبقذ کلزٍپالست، 

 دقیقِ اًدبم گزفت ٍ هیتَکٌذری خبم ثب اًدبم سبًتزیفیَص 5 ثِ هذت سهبى rpm15000خذاسبسی تَسط سبًتزیفیَص یخچبل دار ثب دٍر 
rpm12000هحػَل ًْبیی ثز رٍی .  حبغل ضذSDS-PAGE ،10 آسهبیص .  کیلَ دالتًَی ظبّز ضذ105تب  10 ثبًذ اختػبغی اس

 ثبًذ 3 دقیقِ اًدبم ضذ کِ هَاد تِ ًطیي ضذُ 7 ثِ هذت rpm13000دیگزی رٍی هحلَل سَسپبًسیَى رٍیی آى در سبًتزیفیَص ثب دٍر 
.  کیلَ دالتًَی هزثَط ثِ پزٍتئیي ّبی ّیذرٍفَثیک هیتَکٌذری ثز رٍی صل را تطکیل دادًذ75 ٍ 65 ٍ 55
 

. SDS-PAGE ،Helianthus annusپزٍتئیي، هیتَکٌذری، ، : کلوبت کلیذی
 

مقدمه 
ّوچٌیي اس هطبلعبت . (1)    پزٍتئَهیکس ثِ عٌَاى اثشار قذرتوٌذی ثزای پی ثزدى ثِ فزآیٌذّبی ثٌیبدی طی رضذ ٍ ًوَ گیبُ است

ثزرسی تغییزات تکبهلی، تبثیز هحزک ّبی هحیطی ثز رٍی هحتَیبت پزٍتئیي ّبی  پزٍتئَهیکس ثز رٍی ثبفت ّبی گیبّی خْت
. (2)گیبّبى ٍ هقبیسِ الیي ّب ثب سهیٌِ صًتیکی هتفبٍت استفبدُ هی ضَد

 اس طزیق درگیز کزدى ثب چزخِ O2هْوتزیي فزآیٌذ در هیتَکٌذری، اکسیذاسیَى تٌفسی اسیذّبی آلی ٍ اًتقبل الکتزٍى ثِ هَلکَل 
اهب فزآیٌذّبی دیگزی ًیش در آى اس خولِ سٌتش ًَکلئَتیذ، هتبثَلیسن اسیذ آهیٌِ ٍ .  هی ثبضذATPاًتقبل الکتزٍى تٌفسی خْت سٌتش 

ثب ٍخَد چٌیي ٍیضگی ّبیی، هیتَکٌذری ثبیذ دارای . لیپیذ، سٌتش کَفبکتَر ٍ ٍیتبهیي ٍ هطبرکت در هسیز تٌفس ًَری رخ هی دّذ
اکثز پزٍتئیي ّبی هَخَد در هیتَکٌذری اس صًَم ّستِ کذ هی ضًَذ ٍ طی فزآیٌذ اًتقبل . غذّب ٍ ضبیذ ّشاراى پزٍتئیي هستقل ثبضذ

 .(3)فعبل اس طزیق کبًبلْبی ٍارد کٌٌذُ پزٍتئیي ثِ داخل هی آیٌذ
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 یکی اس چْبر گزٍُ عوذُ گیبّبى رٍغٌی است کِ اس ًظز سطح سیز (Compositae) اس تیزُ (Helianthus annus)آفتبثگزداى 
است  داًِ آفتبثگزداى دارای کیفیت ثسیبر عبلی ثزای ًیبسّبی تغذیِ ای  رٍغي.دارد قزار  سهیٌیکطت ٍ تَلیذ پس اس سَیب، کلشا ٍ ثبدام

.  (4)رٍغي ثبال ٍ هخػَغب دارای اسیذ اٍلئیک ثبال هذ ًظز ثَدُ است ثِ طَریکِ در سبلْبی اخیز رقن ّبی سراعی ثب درغذ
ثزای رسیذى ثِ ایي ّذف ًیبس ثِ . خْت ثزرسی پزٍتئیي هیتَکٌذری، ضزط اغلی ثِ دست آٍردى هیتَکٌذری کبهال خبلع است

خذاسبسی ٍ خبلع سبسی هیتَکٌذری اس ثبفت سجش چبلص ثزاًگیش است، چزاکِ ٍخَد . پزداختي ثِ یکسزی اغَل هی ثبضذ
ّوچٌیي  توبم هزاحل . (5)کلزٍپالست ثِ دلیل ضجبّتْبی سبختبری، ثِ ّوزاُ هیتَکٌذری در هزحلِ سبًتزیفیَص تِ ًطیي هی ضَد

. اًدبم ضَد (4)استخزاج ثبیذ در ضزایط سزد 

خْت تفکیک ٍ ضٌبسبیی پزٍتئیي ّبی هیتَکٌذریبیی آفتبثگزداى ثب تَخِ ثِ رٍش ّبی  هزثَط ارائِ ضذُ در هَرد آراثیذٍپسیس 
(Millar ،2001 ٍ ّوکبراى) ًخَد فزًگی ،(Bardel ،2002 ٍ ّوکبراى)  ثزًح ٍ(Heazlewood  ،2003 ٍ ّوکبراى) اس رٍش 

SDS-PAGE(4ٍ7) استفبدُ ضذُ است .
ایي هقبلِ رٍضی ثِ هٌظَر استخزاج ٍ خبلع سبسی هیتَکٌذری ارائِ هی کٌذ کِ ثب دٍرّبی خبظ سبًتزیفیَص در سهبى ّبی خبظ 

پس اس خبلع سبسی، پزٍتئیي ّبی . سعی در خذاسبسی هیتَکٌذری اس دیگز ثخص ّبی سلَلی هخػَغب اًذاهک ّبی دیگز دارد
 ثزدین تب ثب هطبّذّی ثبًذّبی تطکیل ضذُ ثز رٍی آى درستی ایي خذاسبسی را SDS-PAGEهَخَد در هیتَکٌذری را ثز رٍی صل 

. تبییذ کٌین
 

مواد و روشهب 
ثذٍر آفتبثگزداى اس رقن سوب پس اس ضذعفًَی در ظزٍف در ثستِ استزیل، کطت ضذ ٍ در ضزایط تبریکی در :        هبدُ ی گیبّی

 رٍس گیبّچِ سفیذ رًگ ٍ ظزیفی ثِ دست آهذ کِ ثخص ّبی کَتیلذٍى ٍ ریطِ 10-15پس اس گذضت . دهبی آسهبیطگبُ قزار دادُ ضذ
. آى ثِ عٌَاى ثْتزیي قسوت ثزای استخزاج هیتَکٌذری استفبدُ گزدیذ

 گزم اس قسوت هیبًی ثیي ریطِ ٍ 7. (8)استفبدُ ضذ (1992) ثزای خذاسبسی هیتَکٌذری اس پزٍتکل طْوبسجی: خذاسبسی هیتَکٌذری
 mM HEPES-Tris (PH 7.6)،0.4M Sucrose  ،5 mM Na-EDTA،    25 20] اس ثبفز ّوَصًیشُ ml70کَتیلذٍى ثِ ّوزاُ 

mM K2S2O8 ،[0.1% BSA را در ّبٍى اس قجل سزد ضذُ ّوَصى کزدُ، السم ثذکز است کِ ایي هزحلِ هی ثبیست ثِ آراهی غَرت 
 گبس استزیل عجَر دادُ ٍ 8پس اس ایٌکِ ّوَصًیشاسیَى ثخَثی غَرت گزفت هَاد را اس داخل . گیزد کِ غطبء هیتَکٌذری آسیت ًجیٌذ

 درخِ سبًتی گزاد 4 دقیقِ در 5 ثزای rpm15000 ریختِ ٍ سپس فبلکَى ّب در ml50هبیع آى را خذا کزدُ ٍ درٍى فبلکَى ّبی 
پس اس سبًتزیفَص، هبیع قسوت ثبالیی را دٍر ریختِ ٍ ثِ قسوت تِ . سبًتزیفیَص ًوَدُ تب آًشین ّبی هحلَل ٍ ًبخبلػی ّب خذا ضَد

 دقیقِ سبًتزیفَص ًوَدُ تب دیَارُ، ّستِ ٍ پَرتَپالست 3 ثِ هذت rpm4000 اس ثبفز ّوَصًیشُ اضبفِ ًوَدُ ٍ در ml30ًطیي ضذُ 
، در ًْبیت یک پلت سفیذ (تب آة اضبفی خطک گزدد) دقیقِ سبًتزیفَص ضذ 5 ثِ هذت rpm15000هبیع قسوت ثبال در . خذا ضَد

-mM HEPES 20,] 2 اس ثبفز ضوبرml3ُثِ پلت ثذست آهذُ . رًگ در قسوت تِ تطکیل هی گزدد کِ حبٍی هیتَکٌذری خبم است

Tris (PH 7.5) [0.4 M Sucroseاضبفِ ضذ  .
سپس .  دقیقِ اًدبم دادُ ضذ ٍ تفکیک پزٍتئیٌی غَرت گزفت5 ثِ هذت rpm 12000پس اس حبغل ضذى پلت، اثتذا سبًتزیفیَص 

 . دقیقِ سبًتزیفیَص کزدُ ٍ تفکیک پزٍتئیٌی اًدبم ضذ7 ثِ هذت rpm 13000سَسپبًسیَى را در 



 

 

اثتذا  (1987)خْت استخزاج پزٍتئیي اس هیتَکٌذری طجق پزٍتکل طْوبسجی ٍ ّوکبراى : SDS-PAGEتفکیک پزٍتئیي تَسط 
 10 درخِ سبًتی گزاد ثِ هذت90ٍ پس اس ٍرتکس، حزارت دّی در دهبی  سًَیکبسیَى اًدبم دادُ ضذ ٍ ثب اضبفِ کزدى ثبفز ثبرگذاری

صل حبٍی پزتئیي را ثِ هٌظَر . سپس پزٍتئیي استخزاج ضذُ را ثز رٍی صل ثزدُ تب تفکیک پزٍتئیي ّب غَرت گیزد. دقیقِ اًدبم گزفت
رًگ آهیشی صل ثِ هذت ًین سبعت در هحلَل کَهبسی ثلَ قزار دادُ ٍ سپس صل در هحلَل رًگ ثز، خْت رًگ سدایی قزار دادُ 

. (9)ضذ
 

نتبیج و بحث 
ثذیي هٌظَر ثبیذ توبم ًبخبلػی ّبی هَخَد درٍى .     ثزای دست یبثی ثِ پزٍتئَهیکس هیتَکٌذریبیی ًیبس ثِ هیتَکٌذری خبلع است

ثزای حذف ایي هَاد ٍ دستیبثی ثِ ثْتزیي رٍش خذاسبسی، . یک سلَل را هزحلِ ثِ هزحلِ حذف کزد تب در پبیبى ثِ ایي هْن رسیذ
 .دٍرّبی خبظ سبًتزیفیَص ثب سهبى ّبی خبظ اعوبل ضذ

ٍخَد پلت سفیذ رًگ در فبلکَى سبًتزیفیَص در آخزیي هزحلْی خذاسبسی ثیبًگز ایي است کِ ثِ احتوبل سیبد هیتَکٌذری خبم ثِ 
ًیش ًطبى هی دّذ کِ  (1) در ضکل SDS-PAGEًتبیح حبغل اس ًحَّی استخزاج هیتَکٌذری در صل . درستی استخزاج ضذُ است

 SDS-PAGEدر ایي هطبلعبت ثیبى ضذُ است کِ . هطبثقت دارد (2005)ٍ ّوکبراى  millarثبًذّبی هَخَد ثز رٍی صل ثب هطبلعبت 
ّوچٌیي اظْبر داضتٌذ، ثبًذّبی پزٍتئیٌی هیتَکٌذری . یک ثعذی، یک اثشار ایذُ آل ثزای آًبلیش پزٍتئیي ّبی ّیذرٍفَثیکی است

 60 تب 10 کیلَ دالتَى هی ثبضذ، گزچِ ثیطتزیي درغذ ٍسى هَلکَلی پزٍتئیي ّب ثیي 100 تب ثیص اس5آراثیذٍپسیس در خبیگبُ ثیي 
. (6)کیلَ دالتَى است
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 ثیبًگز کل پزٍتئیي ّبی هَخَد در هیتَکٌذری 2 ٍ 1ستَى . پزٍفبیل پزٍتئیٌی هیتَکٌذری آفتبثگزداى: 1ضکل
.  ضوبتیکی اس پزٍفبیل پزٍتئیٌی آى هی ثبضذ6 ٍ 3 ثیبًگز پزٍتئیي ّبی ّیذرٍفَثیکی ٍ ستَى 5 ٍ 4آفتبثگزداى، ستَى 



 

 

ستَى اٍل ٍ دٍم هطبّذُ هی ضَد ثبًذّبی پزٍتئیٌی هزثَط ثِ کل پزٍتئیي کِ خشء اغلی در سبختبر  (1)ّوبًگًَِ در ضکل 
، P10(105KDa) ،P9(100KDa) ،P8(75KDa) ،P7(65KDa) ،P6(55KDa) P5(47KDa)ٍسى ّبی هَلکَلی . هیتَکٌذری هی ثبضذ

P4(40KDa)،P3(30KDa)  ،P2(27KDa)  ٍ P1(10KDa)را در ثز هی گیزد. 

 (1)در پزٍسْی خبلع سبسی ٍ ثزرسی سبختبر هیتَکٌذری، ثبًذ ّبی پزٍتئیي ّبی ّیذرٍفَثیکی هیتَکٌذری حبغل ضذ کِ در ضکل 
 هی P8(75KDa) ،P7(65KDa) ٍ P6(55KDa) ایي ثبًذ ّب دارای ٍسى ّبی هَلکَلی. ستَى چْبرم ٍ پٌدن ًطبى دادُ ضذُ است

ًتیدِ ًطبى هی دّذ کِ ایي  .در ستَى سَم ٍ ضطن اضکبل ضوبتیکی ثزای تطخیع ثْتز ثبًذ ّبی تطکیل ضذُ ارائِ ضذُ است. ثبضذ
. پزٍسِ هی تَاًذ ثِ عٌَاى یک رٍش خبلع سبسی خْت خذاسبسی هیتَکٌذری هَرد ثزرسی قزار گیزد
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Abstract 

Study of mitochondrial protein in the plant cells provides useful information on these organelles. Extraction 
and purification of protein is crucial to have an optimum mitochondrial protein profile. In this study, the 
germinated sunflower seeds have placed in dark and white plant tissue without chloroplast has been reached. 
This tissue was centrifuged separately at 15000 rpm for 5 min to obtain a crude mitochondria. A secondary 
centrifuge at 12,000 rpm on SDS-PAGE carried out and a spectrum of bands from 10 KDa to 106 KDa was 
appeared. Its suspension has been centrifuged at 13,000 rpm for 7 min by which three poly-peptide bands of 
55, 65 and 75 KDa has recognized. 
 
Keywords: protein, mitochondria , SDS-PAGE, Helianthus annus. 
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