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ﭼﮑﯿﺪه
ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي داروﯾﯽ و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﻃﺮﯾﻖ

واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز،
ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي،
اﻧﺘﻘﺎل ژن،
ﺗﻮﺗﻮن،

ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر

وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﺘﺰ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد  RNAﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮدRNA .ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه در
ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻫﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ،رﯾﺰآراﯾﻪ ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت  RNAiو  RNAآﻧﺘﯽﺳﻨﺲ ﮐﺎرﺑﺮد

دارد .اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﯿﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮ و ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪه  T7ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان
دارد .آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژي ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ آن در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﯽ-

ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي ،اﻧﺘﻘﺎل ژن آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از روي ﺗﻮاﻟﯽ ژن

 T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ژن T7RNA
ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي در ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﺎﻧﯽ pCAMBIA1304ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي ،ﺳﺎزه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،PCRﻫﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤﯽ و ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ

ﺷﺪه و ﻫﻤﺮدﯾ ﻔﯽ آن در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺳﺎزه ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺳﻮﯾﻪ  LB4404آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺗﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ-

ﻫﺎي ﮐﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﺎوي آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎي ﻫﯿﮕﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﺳﻔﻮﺗﺎﮐﺴﯿﻢ ،ﺑﺎززا ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻀﻮر و ﺑﯿﺎن

ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي  PCRو  RT- PCRﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺰﯾﻢ....

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻧﻌﻠﺒﻨﺪي و ﻫﻤﮑﺎران

ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ راهاﻧﺪاز  T7اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از

ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺴﺖ داروﻫﺎ و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﯿﺎﻫﺎن را
اﺻﻄﻼﺣﺎً ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ
و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ داراي ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي ﺑﯿﺸﻤﺎري از
ﺟﻤﻠﻪ :اﻗﺘﺼﺎديﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﯿﺎن
ﺑﺎﻻي ژن و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺎد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﭘﺎﯾﺪاري
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
) .(Shinmyo and Kato. 2010; Tekoah et al. 2015ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ زﯾﺎدي در
ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﮔﯽ ،ﺑﺬر
ﺧﺸﮏ ،داﻧﻪﻫﺎي روﻏﻨﯽ ،ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺪل ﻏﯿﺮ
زراﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﺑﯿﺪوﭘﺴﯿﺲ و زراﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺗﻮن از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺗﻮن زراﻋﯽ ) (Nicotiana tabacumﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻮﻓﻪاي ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻌﻠﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺗﻮن داراي اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرزي
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه وزن ﺗﺮ ﻋﺎﻟﯽ ) 50ﺗﺎ 100
ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮگ ﺗﺎزه در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﮐﺎﺷﺖ( ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺬر زﯾﺎد )ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺬر در ﯾﮏ ﮔﯿﺎه( ﻣﯽ-

 RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺎﮐﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ راهاﻧﺪاز ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداري ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ
روﻧﻮﯾﺴﯽ از ﻫﺮ  DNAاي ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ روﻧﻮﯾﺴﯽ را در

T7

 DNAو ژنﻫﺎي داراي راهاﻧﺪاز T7و ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪه  T7اﻧﺠﺎم ﻣﯽ-
دﻫﺪ

;Studier and Moffatt., 1986; Carter et al., 1981

) .(Borkotoky et al. 2016زﻧﺠﯿﺮه ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﯿﺪي اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ داراي
 883آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ  98092داﻟﺘﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺰﯾﻢ
 T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژ  T7آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮي اي
ﮐﻮﻻي در ﺳﺎل  1969ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )

Chamberlin et

 .(al., 1970ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺳﺎل  1980ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ)

;Sousa et al., 1993; Cheetham and Steitz., 1999

 .(Basu et al. 2014ﻏﻠﻈﺖ  mRNAﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﯾﻢ

T7RNA

ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  RNAﻫﺎي رﯾﺒﻮزﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺴﺖ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ  %50ﮐﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻨﯿﻬﺎ در
ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ).(Studier and Moffatt, 1986
آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ  RNAﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ

In vivo

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ  RNAدر ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ) (In vitroﻧﯿﺰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻨﺘﺰ  RNAدر ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ

Daniell et al. 2003; Ganaphathi et al. 2004; Dhingra

 T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي در اﻧﻮاع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي

 .(et al. 2008; Leslie et al. 2004; Twyman et al. 2013ﺑﺪﻟﯿﻞ

ﺗﮑﺜﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ روش اﺑﺮوﯾﻦ ) (Eberwineو دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﻤﺎرت

ﺑﺎﺷﺪ)

ﺧﻮد ﮔﺮده اﻓﺸﺎن ﺑﻮدن ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن و ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان زراﻋﯽ

) ،(SMARTاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد

)Liang. 2007

Pamela et al.

و وﺣﺸﯽ ﺑﺮاي آن ،ﻓﺮار ژﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه

;.(2004

ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮ دو روش ﻧﺮ ﻋﻘﯿﻤﯽ و ﻋﻘﯿﻤﯽ ﺑﺬر ﻗﺒﻼً در ﺗﻮﺗﻮن اﯾﺠﺎد

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻨﺘﺰ  RNAو  cDNAﺑﺮ اﺳﺎس روش  PCRو

ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﺮار
ژن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮده ﯾﺎ ﺑﺬر ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس
اﺳﺖ ) .(Ma et al. 2003ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎري از
ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮرﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺗﻮﺗﻮن از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ و اﺧﻼق
زﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮري

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﺮﯾﭙﺘﺎز ﻣﻌﮑﻮس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ  cDNAو ﺧﻄﺎي  Tagﭘﻠﯿﻤﺮازﻫﺎ ،ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي
ﺳﻨﺘﺰ  RNAو  cDNAاﺑﺪاع ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ روش اﺑﺮوﯾﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﺳﺎس آن روﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راهاﻧﺪاز
 T7و  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﯿﺖﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را دارد.

 RNAاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش و آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژ  T7ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﮏ زﯾﺮواﺣﺪي

).(Russel et al. 2008

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺴﯿﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
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ﻧﻌﻠﺒﻨﺪي و ﻫﻤﮑﺎران

RNAﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 ،PCRواﮐﻨﺶ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ و ﻫﻤﺮدﯾﻒ-

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد  RNAدر ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت

ﺳﺎزي آن در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزه

ﻫﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎدرن ﺑﻼت ،رﯾﺰآراﯾﻪ RNA ،ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم

) ،(RNA interferenceآزﻣﺎﯾﺸﺎت آﻧﺘﯽ ﺳﻨﺲ و ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-

ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺗﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺗﻮن ﺣﺎوي ژن

ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ  RNAﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ژنﻫﺎي

 T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﮐﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎززاﯾﯽ

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﺎﻗﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي راهاﻧﺪاز  T7ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ

ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎل ژن از روش  PCRو  RT-PCRاﺳﺘﻔﺎده

ﺳﺎزي ﻣﯽﺷﻮد ) Pamela et al. 2004; Novak et al. 2004 ; Yang

ﮔﺮدﯾﺪ.

 .(et al. 2007ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزي و ﺟﺪاﺳﺎزي اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ،ﻟﯿﺰ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ژن اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﯾﮏ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي از اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ
را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ) .(Nilson et al . 2013; Davanloo et al. 1984در
دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎري و در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ در ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
) .(Davanloo et al. 1984ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ

T7RNA

ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺗﺠﺎري اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﮔﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰون اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و

ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﺑﺎﮐﺘﺮي  E. coliﺳﻮﯾﻪ  DH5αو
 Agrobacterium tumefaciensﺳﻮﯾﻪ  LBA4404اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .از
ﺑﺎﮐﺘﺮي  E. coliﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﺎزه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و از  A. tumefaciensﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﻃﺮاﺣﯽ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ  BglIIو  BstEIIﺑﺮاي درج در
ﻧﺎﻗﻞ  pCAMBIA1304ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﻀﻢ
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ،دو ﺗﻮاﻟﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه آﻧﺰﯾﻢ،
ﺑﻪ دو ﻃﺮف آﻏﺎزﮔﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪ )ﺟﺪول .(1

ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺸﺎورزي
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز

ﺟﺪول -1آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي در ﻧﺎﻗﻞ pCAMBIA1304

روزاﻓﺰون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎري اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻘﯿﺎس
ﮔﺴﺘﺮده ،در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﭘﺲ از ﺗﮑﺜﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ

PCR

ﺑﺎ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﺎﻧﯽ  pCAMBIA1304ﺑﯿﻦ
راهاﻧﺪاز  CaMV35Sو ﺧﺎﺗﻤﻪدﻫﻨﺪه  NOSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي

Table1. Primers for cloning in pCAMBIA1304
ﻧﺎم آﻏﺎزﮔﺮ

ﺗﻮاﻟﯽ آﻏﺎزﮔﺮ

آﻏﺎزﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮو

GGAAGATCTGATCCGGATTTACTAACTGGAGAG

آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻌﮑﻮس

CCGGTCACCTCCGGAGTCGTATTGATTTGG

ﻧﺎﻗﻞﻫﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ،از ﻧﺎﻗﻞ ) pAR3283ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه از دﮐﺘﺮ وﯾﻠﯿﺎم اﺳﺘﻮدﯾﺮ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺑﺮوﮐﻬﯿﻮن ،اﯾﺎﻻت

E .coli

ﻣﺘﺤﺪه ،آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ  pCAMBIA1304ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ .ﺳﺎزه ژﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎي

اﯾﻦ ﻧﺎﻗﻞ داراي ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮاي ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ،

ﺑﺮﺷﯽ  BglIIو  BstEIIﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي

ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﮕﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ در ﮔﯿﺎه ،راهاﻧﺪاز
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ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ  700ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ  LBﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮبﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  45دﻗﯿﻘﻪ در ﺷﯿﮑﺮ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر

ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺗﻮن
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن

در دﻣﺎي  37ºCﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ
Nicotiana tabacum cv. Xanthi

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و زﯾﺴﺖ

روي ﭘﺘﺮي دﯾﺶ ﺣﺎوي آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﮐﺎﻧﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ) 50ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در
ﻟﯿﺘﺮ( ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و در دﻣﺎي  37ºCﺑﻪ ﻣﺪت  16ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري

ﻓﻨﺎوري( .ﺑﺬور اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه و در ﻣﺤﯿﻂ  ،1/2MSﺑﺪون ﻫﻮرﻣﻮن و

ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺣﺎوي ﯾﮏ ﺟﻮاﻧﻪ و ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻇﺮوف

ﺗﺮارﯾﺨﺘﯽ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم

آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﮐﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل3-2
ﺷﯿﺸﻪاي ﺣﺎوي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  MSﺑﺪون ﻫﻮرﻣﻮن و آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ

ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺗﻮن ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ  MSﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ

ﺑﺮﮔﻬﺎ )ﻃﻮل  4ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ( ﺑﺮاي ﺗﻠﻘﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن

آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ.

آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ) (OD600=0.8ﺣﺎوي ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎ  PCRو ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻣﺤﺼﻮل PCR

ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﻄﻌﻪ  DNAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﮑﻠﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﻮاد واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ) PCRدر
ﺣﺠﻢ  (25µlﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  0/2 mM :از mM ،dNTP

 0/5 mM ،1/5 MgCl2از ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ300-100 ،
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم از  DNAﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ و ﻧﯿﻢ واﺣﺪ از آﻧﺰﯾﻢ  pfuﭘﻠﯿﻤﺮاز.
ﺷﺮاﯾﻂ  PCRﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي
واﺳﺮﺷﺖ ﺳﺎزي  94 ºCﺑﻪ ﻣﺪت  50ﺛﺎﻧﯿﻪ ،دﻣﺎي اﺗﺼﺎل 62ºC
ﺑﺮاي  40ﺛﺎﻧﯿﻪ و دﻣﺎي ﻃﻮﯾﻞ ﺷﺪن  72ºCﺑﻪ ﻣﺪت  5دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
 35ﭼﺮﺧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻣﺤﺼﻮل  PCRاز ﮐﯿﺖ
ﺗﺨﻠﯿﺺ  Vivantisاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻗﻞ  pCAMBIA1304ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي  BglIIو BstEII

ﻫﻀﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و دوﺑﺎره ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ژن
 T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز در ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ pCAMBIA1304

ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي ﺷﺪ .ﺳﺎزه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  pACT7ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺗﺮاژن ﻧﻤﻮدن  E. coliﺑﺎ ﺳﺎزه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮاي ﺗﺮاژن ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﮐﺘﺮي از روش ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﻬﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ  10ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و در داﺧﻞ ﭘﺘﺮي
دﯾﺶﻫﺎي ﺣﺎوي 30ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺑﻪ
ﻣﺪت  10دﻗﯿﻘﻪ زﯾﺮ ﻫﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﯿﮏ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺘﺮيﻫﺎ داده ﺷﺪ .ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮ روي
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﯽ )ﻣﺤﯿﻂ  0/1+MSﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 2 +NAA

ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  (BAPﻣﻨﺘﻘﻞ و در دﻣﺎي  26ºCدر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪت  2روز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ
ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ) MSIIIﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﯽ 15 +و  25ﻣﯿﻠﯽ-
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻫﯿﮕﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و  250ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻔﻮﺗﺎﮐﺴﯿﻢ( در
دﻣﺎي 26 ºCﺑﺎ ﯾﮏ دوره ﻧﻮري 16ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و  8ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪت  4ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻗﻪ زاﯾﯽ،
ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪاي ﺣﺎوي ﻣﺤﯿﻂ رﯾﺸﻪ زاﯾﯽ )ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﯾﻪ
 25 +MSﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻫﯿﮕﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و  200ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
ﺳﻔﻮﺗﺎﮐﺴﯿﻢ  0/5 +ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  (NAAاﻧﺘﻘﺎل و در دﻣﺎي
 26ºCﺑﺎ دوره ﻧﻮري  16ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  14روز
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ رﯾﺸﻪ زاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از
رﯾﺸﻪ زاﯾﯽ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﮔﻠﺪاﻧﻬﺎي ﺣﺎوي ورﻣﯿﮑﻮﻻت ﻣﻨﺘﻘﻞ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎك اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺪه  E. coliذوب ﮔﺮدﯾﺪه

اﺳﺘﺨﺮاج  DNAو ﺑﺮرﺳﯽ PCR

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ

ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻮان ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎززاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﻣﺪت  30دﻗﯿﻘﻪ روي ﯾﺦ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت
 90ﺛﺎﻧﯿﻪ در دﻣﺎي  42ºCو دوﺑﺎره در ﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺪت  2دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار داده
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ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  DNAﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج
 DNAﺑﻪ روش  CTABاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ  PCRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ /دوره  /5ﺷﻤﺎره  /2ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1395

ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺰﯾﻢ....

ﻧﻌﻠﺒﻨﺪي و ﻫﻤﮑﺎران
آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﺎوي ژن T7RNA

ﺗﮑﺜﯿﺮ ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  PCRﺑﺎ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣﺤﻞ-

اﺳﺘﺨﺮاج  RNAو ﺳﻨﺘﺰ (RT-PCR) cDNA
ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻮان ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎززاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  RNAﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ RNA .اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ روي ژل آﮔﺎرز ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ) BglIIدرآﻏﺎزﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮو( و ) BstEIIدر آﻏﺎزﮔﺮ
ﻣﻌﮑﻮس( ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ  PCRﺗﮑﺜﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  PCRﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ.(1

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﯽ  DNAژﻧﻮﻣﯽ از  RNAاﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ،
ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ  DNase Iاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﺬف
آﻟﻮدﮔﯽ  ،DNAاز  RNAﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه واﮐﻨﺶ PCR

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  RNAاز ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ،RNA
) RNX Plusﺳﯿﻨﺎﮐﻠﻮن( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ  cDNAاز
ﮐﯿﺖ ) SuperscriptIIﺷﺮﮐﺖ  (Invitrogeneاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻗﺒﻞ
از اﻓﺰودن ﻣﺨﻠﻮط  PCRﺑﺮاي ﺣﺬف ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ 5 ،RNA
دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي  70درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﮑﻠﺮ ﻗﺮار
داده ﺷﺪ .روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻌﮑﻮس از روي  RNAﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺰﯾﻢ
ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﺮﯾﭙﺘﺎز ﻣﻌﮑﻮس در ﺣﻀﻮر آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ dT ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻌﮑﻮس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ cDNAي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آب اﺳﺘﺮﯾﻞ رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي
ﺷﺪ و در دﻣﺎي  -20˚cﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮاي رﻗﯿﻖﺳﺎزي ﺑﻪ
ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ واﮐﻨﺶ  RT- PCRﻣﯿﺰان  40ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آب
دﯾﻮﻧﯿﺰه دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و  3ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از آن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
 PCRﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .واﮐﻨﺶﻫﺎي  PCRﺑﻪ ﺷﺮح

ﺷﮑﻞ -1اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل واﮐﻨﺶ  ،PCRﺗﮑﺜﯿﺮ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز :M ،ﻣﺎرﮐﺮ
 :1 ،1 Kbﻣﺤﺼﻮل  ،PCRﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﻄﻌﻪ  2752bpژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز  :2واﮐﻨﺶ
ﺷﺎﻫﺪ )آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ(
Figure 1. Electrophoresis of the PCR product, amplification of T7RNA
polymerase 1: PCR product 2: control (water as template) M: 1 kb DNA
Ladder.

ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺘﺰ (Jain et al., ) cDNA

 ،2006; Xiao et al. 2012; Lee et al. 2010از ژﻧﻬﺎي داﯾﻢ
ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ژن
ﮔﻠﯿﺴﺮول  -3ﻓﺴﻔﺎت دﻫﯿﺪروژﻧﺎژ ) GAPDHﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ

ﻧﺘﺎﯾﺞ

F: TATGTTTGTTGTTGGTGTCAACGAGCACGAATACAAG

 (R:ﺑﻪ

وATGTTAAATGATGCAGCCCTTCCACCTCTC

ﻋﻨﻮان ژن داﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪه و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز در ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ
)(pCAMBIA1304

ﻣﺤﺼﻮل  PCRو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ  BglIIو
 BstEIIﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺤﺖ ﺑﺮشﻫﺎ ،واﮐﻨﺶ اﺗﺼﺎل
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤﯽ در وﮐﺘﻮر
 pCAMBIA1304ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺎزه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه )ﺷﮑﻞ
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 (2ﺑﻪ روش ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي  E. coliﻧﮋاد  DH5αﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي از واﮐﻨﺶ  ،PCRﻫﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤﯽ
ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي  BglIIو ) BstEIIﺷﮑﻞ  ،(3و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .اﻧﺪازه ﻧﺎﻗﻞ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻫﻀﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ
 BglIIو  BstEIIﺑﻪ ﻃﻮل  15114ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪي ﺻﺤﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ
ﺳﺎزي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺎ دو آﻧﺰﯾﻢ

BglII

و  BstEIIﺧﺮوج ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازه 2752
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪي را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ  .(3آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﻤﺮدﯾﻔﯽ اﯾﻦ ژن
ﺷﺒﺎﻫﺖ  98 -97درﺻﺪي را ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه  NCBIﺑﻪ ﺷﻤﺎره
دﺳﺘﺮﺳﯽ  JQ436739.1ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز
اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎزه ﺑﯿﺎﻧﯽ pACT7ﺑﻪ آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮑﺘﺮوﭘﻮراﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺣﺎوي ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  LBداراي آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎي رﯾﻔﺎﻣﭙﯿﺴﯿﻦ و
ﮐﺎﻧﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ رﺷﺪ داده ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ روش  PCRﺑﺎ
آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﻄﻌﻪ  2752ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي را در
آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻘﺎل ژن  T7RNAﺑﻪ ﺗﻮﺗﻮن
ﻋﻤﻞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺗﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎ

ﺷﮑﻞ  -3اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻫﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ  1 ،pACT7و :2
ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ  :3ﻫﻀﻢ ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ  BglIIو ﺧﻄﯽ ﺷﺪن
ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ  :4ﻫﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ  BstEIIو ﺧﻄﯽ ﺷﺪن ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ  :5ﻫﻀﻢ ﺑﺎ دو آﻧﺰﯾﻢ
 BglIIو  BstEIIﭘﻼﺳﻤﯿﺪ 1و ﺧﺮوج ﻗﻄﻌﻪ  2752bpژن ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه :6
ﻫﻀﻢ ﺑﺎ دو آﻧﺰﯾﻢ  BglIIو  BstEIIﭘﻼﺳﻤﯿﺪ 2و ﺧﺮوج ﻗﻄﻌﻪ  2752bpژن
ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه :M ،ﻣﺎرﮐﺮ 1Kb
Figure 3. Proof of the presence of T7RNAP gene by digestion reaction. 1
and 2: recombinant vector, 3: recombinant vector after digestion by BglII
enzyme, 4: recombinant vector after digestion by BstElII enzyme, 5:
recombinant vector 1 after digestion by BglII and BstEII enzymes, 6:
recombinant vector 2 after digestion by BglII and BstEII enzymes. M: 1
kb DNA Ladder.

آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﻧﮋاد  LB4404ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺗﻮﺗﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ
اﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم )ﺣﺎوي ﺳﺎزه  (pACT7ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﺎوي آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﯿﮕﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ) 15و  25ﻣﯿﻠﯽ-
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( و ﺳﻔﻮﺗﺎﮐﺴﯿﻢ ) 250ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  -2ﺳﺎزه  .pACT7اﯾﻦ ﺳﺎزه داراي ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﮕﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ،ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﺷﯽ  BglIIو  ،BstEIIراهاﻧﺪاز  ،CaMV35Sﺗﻮاﻟﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪه  ،NOSﺗﻮاﻟﯽ-
ﻫﺎي ﻣﺮزي ﭼﭗ و ﻣﺮز راﺳﺖ و ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
Figure 2. T-DNA region of pACT7. LB and RB: Left and Right Borders,
HYG(R): Hygromycin selectable marker, CaMV35S: Cauliflower Mosaic
Virus promoter and NOS: Nopaline Synthase terminator.

ﺷﮑﻞ  -4اﻟﻒ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ از رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻂ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺣﺎوي  15mg.L-1ﻫﯿﮕﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ 3 .اﻟﯽ  4ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻠﻘﯿﺢ،
رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ب :ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎززاﯾﯽ ﺑﺮ روي
رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ )ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎ آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺑﺪون ﻧﺎﻗﻞ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.ج:

ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺸﻪﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ رﯾﺸﻪزاﯾﯽ ،د :رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎ در ﮔﻠﺪان.
Figure 4 A: Regeneration of plants on selection medium containing
hygromycin (15 mg/l), B: negative Control C: plants on selection
medium, D: Transgenic tobacco plants in pots.
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ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ رﯾﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﮐﺮدﻧﺪ

آب دﯾﻮﻧﯿﺰه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و  3ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از آن ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم  PCRﺑـﻪ

)ﺷﮑﻞ  -4اﻟﻒ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎززاﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺑﺮﮔﻬﺎي

ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺻﺤﺖ ﺳﺎﺧﺖ  cDNAﺑـﺎ آﻏـﺎزﮔﺮ ژن

ﺗﻮﺗﻮن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻫﺪ )ﺑﺪون ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎ آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم و ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎ

داﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪه ) GAPDHﮔﻠﯿﺴﯿﺮآﻟﺪﺋﯿﺪ  -3ﻓﺴﻔﺎت دﻫﯿﺪروژﻧﺎژ(

آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺑﺪون ﺳﺎزه( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ) ﺷﮑﻞ -4ب(.

و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن  ،GAPDHﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ )ﺷـﮑﻞ  -7اﻟـﻒ(.

اﺳﺘﺨﺮاج  DNAژﻧﻮﻣﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ

آﻧــﺎﻟﯿﺰ  PCRﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮﻫــﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ ژن

PCR

اﺳﺘﺨﺮاج  DNAژﻧﻮﻣﯽ از ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻮان ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎززاﯾﯽ ﺷﺪه
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﺎﻟﯿﺰ  PCRﺑﺮ روي  DNAژﻧﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،وﺟﻮد ﻗﻄﻌﻪ  2752ﺟﻔﺖ ﺑﺎز را

T7RNA

ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺮ روي  cDNAﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،وﺟﻮد ﻗﻄﻌﻪ  2752ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷـﺎﻫﺪ ﻫـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻧـﺪي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺷﮑﻞ -7ب(.

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺷﮑﻞ.(5

ﺷﮑﻞ  -6اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز  RNAاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻻﯾﻦ  1اﻟﯽ :5 ،4
 RNAاﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﺗﻮﺗﻮن ﺷﺎﻫﺪ )ﻏﯿﺮ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ(  :Mﻣﺎرﮐﺮ 1Kb
Figure 6. Electrophoresis of RNA extracted from transgenic plants Line
1 to 4, 5: RNA extracted from non-transgenic plant M: 1 kb DNA Ladder.

ﺷﮑﻞ  -5اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  PCRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 T7RNAPﺑﺮ روي ﮔﯿﺎه ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻻﯾﻦ  1ﺗﺎ  4ﺣﻀﻮر ﻗﻄﻌﻪ  2752ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  :Sﺗﻮﺗﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ  : Mﻣﺎرﮐﺮ
1Kb
Figure 5 Electrophoresis of the PCR product in transgenic plant by PCR,
M: 1 kb DNA Ladder, 1-4 : transgenic plant, S: wild type plant.

اﺳﺘﺨﺮاج  RNAو ﺳﻨﺘﺰ (RT-PCR) cDNA
اﺳﺘﺨﺮاج  RNAاز ﺑﺮﮔﻬـﺎي ﺟـﻮان ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑـﺎززاﯾﯽ ﺷـﺪه )ﻻﯾـﻦ
1اﻟﯽ (5اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ RNA .ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ داراي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
و زﯾﺮ واﺣﺪ  28Sو  18Sﺑـﻮد )ﺷـﮑﻞ  .(6ﺗﯿﻤـﺎر  RNAاﺳـﺘﺨﺮاج
ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ  DNaseﺑـﺮاي ﺣـﺬف  DNAاﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ.

RNA

ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ آﻧـﺰﯾﻢ  DNaseدر واﮐـﻨﺶ  ،PCRﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻟﮕـﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ  DNAﻫﯿﭻ ﺗﮑﺜﯿـﺮي اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻨﺘﺰ  cDNAﺑﺮاي  RNAاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮاي
رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻـﻞ واﮐـﻨﺶ  40 ،RT-PCRﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ

ﺷﮑﻞ  -7اﻟﻒ :اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل واﮐﻨﺶ  PCRﺗﻮﺳﻂ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ژن
 GAPDHﺑﺮ روي  cDNAﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه )ﻻﯾﻦ  (4 - 1ب :اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل
واﮐﻨﺶ  PCRﺗﻮﺳﻂ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺮ روي
cDNAﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه  :1ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻫﺪ )ﻋﺪم ﺗﮑﺜﯿﺮ(  :5-2ﮔﯿﺎه ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ،ﺑﺎﻧﺪ
 2752ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  : Mﻣﺎرﮐﺮ 1Kb
Figure 7. A: Electrophoresis of PCR product with GAPDH primers on
the cDNA synthesized (lane 1 -4) B: Electrophoresis of PCR product with
T7RNA-specific primers on the cDNA synthesized 1: control plant 2 -5:
Transgenic plants. M: 1 kb DNA Ladder
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ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺰﯾﻢ....

ﻧﻌﻠﺒﻨﺪي و ﻫﻤﮑﺎران

رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﯽ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺣﺎوي ﻧﺎﻗﻞ رﺷﺪ ﻣﯽ-
ﮐﻨﻨﺪ ) .(Gubis et al. 2007ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎ روش  PCRﺑﺮ

ﺑﺤﺚ

روي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻫﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ژن  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز

آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ
ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﮔﯿﺎه
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﺎﻧﯽ
 pCAMBIA1304ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل ژن  T7RNAPﺑﻪ
ﺗﻮﺗﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺳﺮي از
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي دراﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﺎﻗﻞ داراي ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻣﺎﯾﺴﻦ )ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺣﺎوي ﻧﺎﻗﻞ( و ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﮕﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ )ﺟﻬﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺎه ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ژنﻫﺎي ﮔﺰﯾﻨﺸﮕﺮ ،راهاﻧﺪاز
 ،CaMV35Sﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪه  NOSﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )

Pratheesh et al.

 .(2013اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﻧﺎﻗﻞ ،ﺗﻌﺪد ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺪاري در
آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم از ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﯾﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در دوﻟﭙﻪاي
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺗﻮن راهاﻧﺪاز  CaMV35Sﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺎن ﻗﻮي و داﺋﻤﯽ ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد
) .(Raha et al. 2008ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن از
آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺟﻬﺖ ﺗﺮارﯾﺨﺘﯽ
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺨﺼﻮص دو ﻟﭙﻪاﯾﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﺢ
ﺑﺎ ﻧﮋاد آﮔﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺑﺪون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻟﻮس ،ﺑﺎززا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و از ﻣﺤﻞ ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه

ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎززا ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن داد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﯿﻤﺎر

RNA

اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ  DNaseﺑﺮاي ﺣﺬف  DNAاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺬف  DNAژﻧﻮﻣﯽ از  RNAﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ
 cDNAﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ  RT-PCRﺑﺮاي
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺮارﯾﺨﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

) Bustina and Tania.

 .(2004ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  PCRو
 RT- PCRاﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺴﻞﻫﺎي
ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﻧﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤﺮاز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ،ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﯾـﻪ ،ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺻـﻨﻌﺖ،
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ آﻧـﺰﯾﻢ
در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن و ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯿـﺎن ژن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ .آﻧـﺰﯾﻢ  T7RNAﭘﻠﯿﻤـﺮاز داراي ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫـﺎي ﺑﯿـﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺿﺎﻓﯽ ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ راهاﻧـﺪاز ،ﺑﺴـﯿﺎر
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﻓﻘـﻂ ژﻧﻬـﺎي ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل راهاﻧـﺪاز
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) .(Tunitskaya et al. 2002ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾـﻦ
آﻧﺰﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

Carter A. D, Morris C. E, and McAllister W. T. 1981.
Revised transcription map of the late region of
bacteriophage T7 DNA. Journal of Virology. 37: 636-642.
Chamberlin M, and Ring J. 1970. Characterization of T7specific Ribonucleic Acid Polymerase. The Journal of
Biology Chemistry. 248: 2235-2244.
Cheetham G. M, Jeruzalmi D, and Steitz T. A. 1999.
Structural basis for initiation of transcription from an RNA
polymerase-promoter complex. Nature. 399: 80-83.
Daniell H. 2003. Medical molecular farming: expression of
antibodies, biopharmaceuticals and edible vaccines via
chloroplast genome (Vasil, I.K. Ed.). Kluwer Academic
Publishers. Netherlands, pp: 371-376.

74

Basu RS, Warner BA, Molodtsov V, Pupov D, Esyunina
D, Fernández-Tornero C, Kulbachinskiy A, Murakami
KS. 2014. Structural basis of transcription initiation by
bacterial RNA polymerase holoenzyme. The Journal of
Biology Chemistry. 289 (35): 24549–24559.
Borkotoky S, Meena CK, Murali A. 2016. Interaction
Analysis of T7 RNA Polymerase with Heparin and Its
Low Molecular Weight Derivatives - An In Silico
Approach. Bioinformatics and Biology Insights. 29
(10):155-66.
Bustin S.A, Tania N. 2004. Pitfalls of Quantitative Real-Time
Reverse-Transcription Polymerase Chain Reaction.
Journal of Biomolecular Techniques.15:155–166.

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ /دوره  /5ﺷﻤﺎره  /2ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1395

....ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺰﯾﻢ
Davanloo P, Alan H,R, John J.D, and Studier F.W. 1984.
Cloning and expression of the gene for bacteriophage T7
RNA polymerase. Proceedings of the National Academy of
Sciences. 81: 2035-2039.
Dhingra A, James V.A, Koop H.U,3, Mok M.C, Paepe R.
D, Gallo M, Folta K.M. 2008. Tobacco. Blackwell
Publishing Ltd. ISBN 978-1-405-16924-0.
Ganapath R, Suprasanna P, Rao P, Bapat V.A. 2004.
Tobacco (Nicotiana tabacum L.) A model system for
tissue culture interventions and genetic engineering. Indian
Journal of Biotechnology. 3: 171-184.
Gubis J, Vankova R, Cervena V, Dragunova M,
Lichtnerova H, Dokupil T, Jurekova Z. 2007.
Transformed tobacco plants with increased tolerance to
drought. South African Journal of Botany. 73: 505–511.
Jain M, Nijhawan A, Tyagi AK,Khurana JP .2006.
Validation of housekeeping genes as internal control for
studying gene expression in rice by quantitative Real-Time
PCR.
Biochemical
and
Biophysical
Research
Communications. 345:646-651.
Lee J.M, Roche J.R, Donaghy D,Thrush A, Sathish P.
2010. Validation of reference genes for quantitative RTPCR studies of gene expression in perennial ryegrass
(Lolium perenne L.). BMC Molecular Biology.11:8.
Leslie M, Shama Robert K, Peterson D. 2004. Agricultural
and Biological Risk Assessment. Montana State
University, Bozeman, MT 59717.

ﻧﻌﻠﺒﻨﺪي و ﻫﻤﮑﺎران
expression of Tb antigene
Chlamydomonas reinhardtii.
Biotechnology. 12: 350-355.

protein in Microalga
Indian gournal of

Raha S, Pattanaik S, Maiti I.B. 2008. KTRDC-developed
genetic promoters for use in plant genetic engineering.
Kentucky Tobacco Research and Development Center. 817-108.
Russell S, Meadows L.A, Roslin R. R. 2008. Microarray
Technology in Practice. pp.464.
Shinha P, Saxena R.k, Singh V.K, Krishnamurthy L,
Varshney R.K. 2015. Selection and Validation of
Housekeeping Genes as Reference for Gene Expression
Studies in Pigeonpea (Cajanus cajan) under Heat and Salt
Stress Conditions. Front Plant Sci. 6: 1071.
Shinmyo A, Kato K. 2010. Molecular farming: production of
drugs and vaccinesin higher plants. The Journal of
Antibiotics. 63: 431–433.
Sousa R, Chung Y. T, Rose J. P, and Wang B.C.
1993.Crystal structure of bacteriophage T7 RNA
polymerase at 3.3 A resolution. Nature. 364: 593-599.
Studier F. W, and Moffatt B. A. 1986. Use of bacteriophage
T7 RNA polymerase to directselective high-level
expression of cloned genes. Journal of Molecular Biology.
189: 113-130.

Liang K. 2007.Transcriptomics & Functional Genomics.
http://www.ipc.nxgenomics.org/newsletter/no7.htm.

Tekoah Y, Shulman A, KizhnerT, Ruderfer l, Fux L, Nataf
Y, Bartfeld D, Ariel T, Gingis–Velitski S, Hanania U,
Shaaltiel Y. 2015. Large-scale production of
pharmaceutical proteins in plant cell culture—the protalix
experience. Plant Biotechnology Journal. 13: 1199–1208.

Ma J.K.C, Drake P.M.W, and Christou P. 2003. The
production of recombinant pharmaceutical proteins in
plants. Nature Reviews Genetics. 4: 794-805.

Tunitskaya V.L, and Kochetkov S.N. 2002. Structural–
Functional Analysis of Bacteriophage T7 RNA
Polymerase. Biochemistry (Moscow). 67( 10): 1124-1135.

Nilsen T. W, Rio D, Manuel M. 2013. High-Yield Synthesis
of RNA Using T7 RNA Polymerase and Plasmid DNA or
Oligonucleotide Templates. Cold Spring Harbor, NY,
USA.

Twyman R. M, Schillberg S, Fischer R. 2013. Optimizing
the Yield of Recombinant Pharmaceutical Proteins in
Plants. Current Pharmaceutical Design. 19: 5486-5494.
University of London.

Novak P.K, Lee J.S, Mikaelyan A, Patel V,
andThorgeirsson S.S. 2004. Oligonucleotide microarray
analysis of aminoallyl-labeled cDNA targets from linear
RNA amplification. BioTechniques. 37: 580-588.

Xiao D, Zhang N.W, Zhao J.J, Bonnema G, Hou X.L.
2012. Validation of reference genes for real-time
quantitative PCR normalisation in non-heading Chinese
cabbage. Functional Plant Biology. 39 (4): 342-350.

Pamela R, Duschl J, Klaus R. 2004. Optimized RNA
ampliffication using T7-RNA-polymerase based in vitro
transcription. Analytical Biochemistry. 334: 164–174.

Yang M , Tsoi P.Y, Wing Li C, Zhao J. 2007. Analysis of
interactions of template/primer duplexes with T7 DNA
polymerase by oligonucleotide microarray. Sensors and
Actuators
B:
Chemical.
115:
428–433.

Pratheesh P T, Kurup G.M. 2013. Molecular cloning and

75

1395  ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن/2  ﺷﻤﺎره/5  دوره/ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ
دوره  ،5ﺷﻤﺎره  ،2ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1395
ﺻﻔﺤﻪ 77 -89

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺎرچ  Beauveria bassianaﺑﺮاي ﻣﻬﺎر زﯾﺴﺘﯽ
ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي راﯾﺰوﮐﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺒﻪ
3

ﻧﺮﮔﺲ آزادي ،1اﮐﺒﺮ ﺷﯿﺮزاد ،*2ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪي

Evaluation of the Beauveria bassiana fungus efficiency on biological
control of Rhizoctonia damping-off disease in cotton plants
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ﭼﮑﯿﺪه
ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي راﯾﺰوﮐﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي Rhizoctonia
 solaniدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ

واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي

ﺑﯿﻤﺎري ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﯿﺖ  ،Beauveria bassianaﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎرازﯾﺘﻪ ﮐﺮدن ﺣﺸﺮات،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﮐﻠﻨﯿﺰه ﮐﺮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ

آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز
اﻧﺪوﻓﯿﺖ

دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﺟﺪاﯾﻪ از ﻗﺎرچ  B. bassianaﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي ﭘﻨﺒﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ در
ﮔﯿﺎه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي

ﺑﯿﻮﮐﻨﺘﺮل

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه ،ﺟﺪاﯾﻪ  KJ24ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر

B. bassiana
Rhizoctonia solani

در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ
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ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪﮔﯽ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﻠﻈﺖ  10اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ دو ﺟﺪاﯾﻪ  TS7و

 TS12ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ
در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه

ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

آزادي و ﻫﻤﮑﺎران

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺎرچ ...Beauveria bassiana

ﺟﺪاﯾﻪي  11 -98ﻗﺎرچ  B. bassianaدر ﺑﺬور ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن

ﻣﻘﺪﻣﻪ

داده اﺳﺖ ﮐﻪ  B. bassianaﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ ﺧﺎﮐﺰاد

Rhizoctonia solani

در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي،
در اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد

.(Muriungi

) et al. 2014ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺿﺎﯾﺖ-
ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ دارد .از
ﻃﺮﻓﯽ ،اﻣﺮوزه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ-
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ) .(Butt et al. 2001ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ-
ﻫﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﺰاد
ﺑﺎﺷﺪ ) .(Weller et al. 2002اﻣﺮوزه ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ ،وﯾﺮوسﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ،
ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ،ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻮده و در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎرچﻫﺎي ﺑﯿﻮﮐﻨﺘﺮل در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ ) .(Butt et al. 2001ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﻮﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻗﺎرچﻫﺎي آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ،
ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از

اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ و اﭘﯽﻓﯿﺘﯽ ﮐﻠﻨﯿﺰه ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي ﺷﻮد ) .(Ownley et al. 2008اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺪاﯾﻪ
در ﺑﺬور ﭘﻨﺒﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي راﯾﺰوﮐﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ اﻟﻘﺎﯾﯽ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ ) .(Griffin 2007در
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي آزادي و ﻫﻤﮑﺎران ،ﺳﻪ ﺟﺪاﯾﻪ از ﻗﺎرچ ،B. bassiana
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه و اﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي راﯾﺰوﮐﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ را در ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار و ﻏﯿﺮ ﻓﺮار ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ ﺷﺪﻧﺪ ) .(Azadi et al. 2015bﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﯿﺖ  B. bassianaﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻮﮐﻨﺘﺮل ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،
ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﺟﺪاﯾﻪ از ﻗﺎرچ  B. bassianaدر ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري
راﯾﺰوﮐﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﻨﺒﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ

اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮز ،رﻗﺎﺑﺖ و ﭘﺎرازﯾﺘﯿﺴﻢ ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎرچ
ﺑﯿﻮﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮔﯿﺎه ،ﮐﻠﻨﯿﺰه ﮐﺮدن اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ ﮔﯿﺎه و ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ،ﻧﻘﺶ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارﻧﺪ ) .(Ownley et al. 2010ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎي
ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ ﺣﺸﺮات از ﺟﻤﻠﻪ  ،B. bassianaﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﻓﯿﺖ ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﻨﯿﺰه ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮑﯽ ﮔﯿﺎه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ آن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ ) .(Ownley et al. 2010ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از  B. bassianaدر ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي
ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﻟﻮﺑﯿﺎﺳﺒﺰ ،ﺳﻮﯾﺎ ،ذرت ،ﺗﺎﺗﻮره،
ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ

.(Ownley et al

) 2008 and 2010ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ  B. bassianaﻋﻠﯿﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ Armillaria ،Fusarium oxysporum

 R. solani ،Rosellinia necatrix ،melleaو

Pythium

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ  R. solaniو ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻗﺎرچ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  KJ24 ،TS7و  TS12ﻗﺎرچ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ

از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺸﺮهﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوه ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ  R. solaniﺑﺎ ﮔﺮوه آﻧﺎﺳﺘﻮﻣﻮزي  AG-4از
ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺎرچﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوه ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻗﺎرچ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺤﯿﻂ

Sabouraud

 (Senthamizhlselvan et al. 2010) Dextrose Agarو

R.

 solaniدر ﻣﺤﯿﻂ  Potato Dextrose Agarﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺮروي R. solani

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﯿﻒﻫﺎي ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي

B.

 bassianaو ﻗﺎرچ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

 myriotylumﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ) .(Griffin 2007ﮐﺎرﺑﺮد
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آزادي و ﻫﻤﮑﺎران

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺎرچ ...Beauveria bassiana
روش ﺳﻮ و ﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ) (Su et al.2012و اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  B. bassianaدر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي

ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ × ،40ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

از ﻣﺮگ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ

اﺑﺘﺪا ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن اﺳﭙﻮري ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻗﺎرچ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ در

ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ،از روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪي ﭘﺎرون و ﺑﮕﻮم
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )  .(Parveen and Begum 2010ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﺎت  5ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي از ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻗﺎرچ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ و در

ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  107،105و  109اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺬور اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه ﭘﻨﺒﻪ )رﻗﻢ وراﻣﯿﻦ( ،ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪي ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ ،از ﺑﺬور ﮔﻨﺪم

(Methylene

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) (Tseng et al. 2008و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  3درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎ

) Blue Agarﺑﺎ ) (pH 4/7ﮐﺸﺖ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ده روز ،ﺗﺸﺘﮏﻫﺎي

ﺧﺎك ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺬور ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن-

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺸﺘﮏﻫﺎي ﭘﺘﺮي ﺣﺎوي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﯿﻞ ﺑﻠﻮ آﮔﺎر

ﭘﺘﺮي از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻫﺎﻟﻪي ﺷﻔﺎف اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪي ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و در ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺮار
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻫﺎي آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ،در ﮔﻠﺪانﻫﺎ ﮐﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻠﺪانﻫﺎ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺎوب ﻧﻮري 16ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﺋﯽ و دﻣﺎي  27 ± 2درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ،رﻃﻮﺑﺖ  30درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ 10ﺗﮑﺮار )ﮔﻠﺪان( و  11ﺗﯿﻤﺎر

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ،B. bassiana
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭼﺎن و ﺗﯿﺎن ،دﯾﻮارهي ﺳﻠﻮﻟﯽ راﯾﺰوﮐﺘﻮﻧﯿﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ) (Chan and Tian 2005و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎرﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ آﻧﺰﯾﻢ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻫﺪ آﻟﻮده ،ﺷﺎﻫﺪ ﻏﯿﺮ آﻟﻮده و ﻧﻪ ﺗﯿﻤﺎر

ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺬور ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  107 ،105و  109اﺳﭙﻮر

در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  KJ24 ،TS7و  TS12آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻋﻼﯾﻢ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي،
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ

ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  B. bassianaاﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ واﺗﻤﻦ ﺻﺎف

روي آنﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﮐﺎرﻟﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ

B. bassiana

ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ )ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ( ،ﯾﮏ )آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺎ

ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ) .(Chan and Tian 2005ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره
آﻧﺰﯾﻤﯽ ،ﻣﺨﻠﻮط واﮐﻨﺶ ﺷﺎﻣﻞ  500ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎرهي آﻧﺰﯾﻤﯽ،
 300ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﮐﯿﺘﯿﻦ )ﺷﺮﮐﺖ  0/5 (Titrachemدرﺻﺪ و 200
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ) 0/2ﻣﻮﻻر و  ( pH=4ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  37 ± 2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ  2ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﻌﺮف ديﻧﯿﺘﺮوﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﮏ
) (DNSﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و  10دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي  100درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ-
ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯿﺰان آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز در ﻃﻮل ﻣﻮج  585ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ ) .(Kang et al. 1999ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ
در ﻃﯽ  8روز ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺪاﯾﻪ از
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ رﺳﻢ ﺷﺪ.

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺎﻧﮑﺮ در ﻃﻮﻗﻪ( ،دو )آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﯿﺮه ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻓﺖ رﯾﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ( ،ﺳﻪ )آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ
رﯾﺸﻪ( ،ﭼﻬﺎر )آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ رﯾﺸﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه اﯾﺠﺎد
ﻟﮑﻪﻫﺎي ﺑﺮﮔﯽ( و ﭘﻨﺞ )از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه( اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ
) .(Carling and Leiner 1990ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي ﺷﺎﻣﻞ
وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ و ﻃﻮل ﮔﯿﺎﻫﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ .درﺻﺪ
ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪي ) (1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
1) D = A1 - A2 /A1 ×100

: Dدرﺻﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي :A1 ،ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﺗﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺷﺎﻫﺪ ﻏﯿﺮآﻟﻮده و  :A2ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﺗﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر.
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪوﻓﯿﺖ ﺑﻮدن  B. bassianaدر ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺒﻪ
ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  B. bassianaدر ﺑﺎﻓﺖ-
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﯽ و ﺳﺎﻗﻪي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻨﺒﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﺋﯽ
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آزادي و ﻫﻤﮑﺎران

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺎرچ ...Beauveria bassiana
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و

ﺷﺪه در ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ

ﻗﻄﻌﺎت  2 -1ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮي از آنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﺳﺘﺮﯾﻞ

.1991

ﺳﻄﺤﯽ در ﻣﺤﯿﻂ  SDAﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻗﺎرچﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻗﺎرچﻫﺎي
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ،از واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮهاي ﭘﻠﯿﻤﺮاز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر

از

آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي

Bbchit1-1

CGGAATTCATGGCTCCTTTTCTTCAAACCAG
CGCCCGGGTTACGCAGTCCCCAAAGTCCC Bbchit1-2

و
ﮐﻪ

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ژن ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ) B. bassiana (Chit1ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
) .(Fang et al. 2005ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  DNAاز روش ژﺋﻮ و
ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) .(Zhu et al. 1993ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻓﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ

) .(Fang et al.2005

ﻣﺤﺼﻮل  PCRدر ژل آﮔﺎرز 1درﺻﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  Gel Documentationﻣﺪل
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ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازهي ﻓﺮآوردهي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ژﻧﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺟﻔﺖﺑﺎزي  Vivantisاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ  B. bassianaدر
اﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮑﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز و ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،از
ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
ﻋﺼﺎرهي آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪي اﺑﻮاﻟﯿﻮﺳﺮ
و ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

در دﻣﺎي -80

) (Urbanek et al.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،از روش ﺑﺮادﻓﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
) .(Bradford 1976ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج 595
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري دادهﻫﺎ ،ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪي
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ درﻫﺮ ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﮔﯿﺎه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ) SASوﯾﺮاﯾﺶ  (9/2و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪروش آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار
) MSTATCوﯾﺮاﯾﺶ  (2/10اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﯿﺰ از
ﻧﺮم اﻓﺰار  Excelاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﯿﻒﻫﺎي آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ و

R. solani

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﻦ ﻫﯿﻒﻫﺎي ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  B. bassianaو ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري،

ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ).(Abo-Elyosr et al. 1976

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  ،B. bassianaﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎرازﯾﺘﻪ ﮐﺮدن و

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز

ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪي دﯾﻮارهي ﻗﺎرچ راﯾﺰوﮐﺘﻮﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ،از روش اورﺑﺎﻧﮏ و ﻫﻤﮑﺎران
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﺤﻠﻮل واﮐﻨﺶ ﺷﺎﻣﻞ  50ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ،
 350ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت  100ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر 350 ،ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
ﭘﯿﺮوﮔﺎﻟﻮل  10ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر و  1ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ 70 H2O2ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﺑﻮد.
ﻣﯿﺰان ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج  470ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در دﺳﺘﮕﺎه
اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  pg instrumentﻣﺪل  T80ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل  H2O2ﺗﺠﺰﯾﻪ-
80

)ﺷﮑﻞ .(1
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ
ده روز ﭘﺲ از رﺷﺪ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺘﯿﻞ-
ﺑﻠﻮآﮔﺎر ،ﻧﺎﺣﯿﻪي ﺷﻔﺎﻓﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪي ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  TS12و
 TS7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(2اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻄﺮ اﯾﻦ ﻫﺎﻟﻪﻫﺎ اﻧﺪك ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦﻫﺎي ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ را ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دو ﺟﺪاﯾﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد.
در ﺟﺪاﯾﻪ ،KJ24ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺷﮑﻞ .(2
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ﺷﮑﻞ -1ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ارﺗﺒﺎط ﻫﯿﻔﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ .ﻓﻠﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﮐﻨﯿﺪيﻫﺎي  B. bassianaﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯿﺴﻠﯿﻮمﻫﺎي

R. solani

ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
Figure 1. Microscopic examination of the relationship between the antagonist and the pathogen hyphae. The arrows indicate that despite surrounded the R.
solani mycelia by conidia of B. bassiana, not cause deformity or change it.

ﺷﮑﻞ  -2ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻗﺎرچ  B. bassianaدر ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﯿﻞﺑﻠﻮآﮔﺎر (A .ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻔﺎف در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪي  (B ،KJ24وﺟﻮد ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎف
در اﻃﺮاف ﭘﺮﮔﻨﻪﻫﺎي ) TS12راﺳﺖ( و ) TS7ﭼﭗ(.
)Figure 2. Study Toxin production by isolates of B. bassiana in the methylene blue agar medium. A) absence a clear zone around the colony of KJ24, B
existence a clear zone around the colonies TS12 (right) and TS7 (left).

ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ﻗﺎرچ

B. bassiana

ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻨﺠﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ديﻧﯿﺘﺮوﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ،
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻤﯽ در ﻃﯽ ﻫﺸﺖ روز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺪاﯾﻪ از
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ رﺳﻢ ﺷﺪ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﯿﺰان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺪاﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ-
ﻃﻮريﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺳﻪ
ﺟﺪاﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ

ﺷﮑﻞ  -3ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ) TS12ﺧﻂ(،

TS7

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻧﺰﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ

)ﺧﻂ ﺗﯿﺮه و ﻧﻘﻄﻪ( و ) KJ24ﺧﻂ ﺗﯿﺮه( ﻗﺎرچ  B. bassianaدر ﻃﻮل ﻫﺸﺖ روز

ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺪاﯾﻪي  KJ 24و  TS7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(3

رﺷﺪ در دﻣﺎي  26 ± 1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد .ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﻮده و ﻣﯿﻠﻪ
ﺧﻄﺎ ) (Error barﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
Figure 3. Chitinase enzyme activity produced by isolates of TS12 (line),
TS7 (Dots and dashes) and KJ24 (Dash line) of B. bassiana during the
eight days of growth at a temperature of 26 ± 1°C .Vertical bars
represent ± S.E. of means (n=3).
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺎرچ ...Beauveria bassiana
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  B. bassianaدر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ-

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻫﺪ آﻟﻮده داراي
 85/714درﺻﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي و  3/5ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﯿﺮي ﭘﻨﺒﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي  :در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم ﭘﺲ از

5

ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﻏﻠﻈﺖ  10اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ

ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬور ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻋﻼﺋﻢ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي ،درﺻﺪ

ﺟﺪاﯾﻪي  TS7ﺑﺎ  85/714درﺻﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻤﺎري

ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي ،ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

 1/00ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر داراي ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ

ﺷﺪ .آﻧﺎﻟﯿﺰ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي

7

ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ،ﻏﻠﻈﺖ  10اﺳﭙﻮر در

و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 1درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل

ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺟﺪاﯾﻪي  KJ24ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي

ﮔﯿﺎه در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5درﺻﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻤﺎري و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ روي ﻃﻮل ﮔﯿﺎه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر در

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.

ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺟﺪاﯾﻪي  KJ24ﺑﺎ  57/143درﺻﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي و ﺷﺎﺧﺺ

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي ﺷﺎﻣﻞ وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه داراي

ﺑﯿﻤﺎري  0/4داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ

اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺒﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول .(1

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﮔﯿﺎه در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  28/667ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻮد

ﺟﺪول -1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي ،ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري و ﻃﻮل ﮔﯿﺎه ،در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي.
Table 1. Mean comparison of percentage damping-off, disease severity and plant length in the greenhouse experiment.

Plant length
(
)cm
*d

disease severity

12.167

abcd
bcd
abcd
abcd
abcd
abc
ab
cd
a
abcd
ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﻮده و

23
18.833
23.333
24.833
21.333
26
28.667
15.667
33.333
23.667
ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت

Percentage
damping-off

f

d

1

1
f
1.1
g
0.5
c
0.5
c
0.8
e
1.2
h
0.4
b
0.6
d
0
a
3.5
i
در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ،ﻧﺸﺎنﮔﺮ

85.714

Treatment
)TS7 (105 cell/ml
7

)TS7 (10 cell/ml
71.429
c
)TS7 (109 cell/ml
71.429
c
TS12 (105 cell/ml
85.714
d
)TS12 (107 cell/ml
71.429
c
)TS12 (109 cell/ml
85.714
d
)KJ24 (105 cell/ml
71.429
c
)KJ24 (107 cell/ml
57.143
b
)KJ24 (109 cell/ml
71.429
c
Non-infected
0
a
infected
85.714
d
اﺧﺘﻼف آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 1درﺻﺪ در آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ* .ﺣﺮوف

ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﺸﺎنﮔﺮ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5درﺻﺪ در آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
Values followed by the same letter were not significantly different at 1%, as determined by variance analysis followed by Duncan’s Multiple Range Test.
*
Values followed by the same letter were not significantly different at 5%, as determined by variance analysis followed by Duncan’s Multiple Range Test.

ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪوﻓﯿﺖ ﺑﻮدن  B. bassianaدر ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺒﻪ
ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ،

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دﯾﻮاره ﻋﺮﺿﯽ ﻫﯿﻒﻫﺎ،
اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺮوي ﯾﺎ ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ،رﺷﺪ ﺳﯿﻤﭙﻮدﯾﺎل
ﻫﯿﻒﻫﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮐﻨﯿﺪيزاي ﻓﯿﺎﻟﯿﺪي ﺷﮑﻞ )ﺷﮑﻞ ،(4ﻗﺎرچﻫﺎي
82

ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  B. bassianaﺗﺸﺨﯿﺺ

داده ﺷﺪﻧﺪ )(Griffin 2007

و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻠﻨﯿﺰه ﮐﺮدن ﮔﯿﺎﻫﺎن و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﻄﻌﻪي  DNAﺑﻪ ﻃﻮل  1000ﺟﻔﺖﺑﺎز از دﺳﺘﻪ ژن-
ﻫﺎي ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ  PCRو ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو آﻏﺎزﮔﺮ
 Bbchit1-1و  Bbchit1-2ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺎرچ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از
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آزادي و ﻫﻤﮑﺎران

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺎرچ ...Beauveria bassiana
ﺗﯿﻤﺎر  KJ24ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﮐﻪ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داده-

درﺻﺪ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد B. bassiana ،اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(5

ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮي آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ،ﺟﺪاﯾﻪي  KJ24ﺑﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ  B. bassianaدر
اﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ در ﮔﯿﺎه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺳﻪ ﺟﺪاﯾﻪي

ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ 1/652واﺣﺪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ
آﻟﻮده ﺑﺎ  0/339واﺣﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهي آﻧﺰﯾﻤﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ )ﺟﺪول  .(2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي

 TS7 ،KJ24و  ،TS12ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﮐﻪ داراي

 TS7و TS12ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ

اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي آﻧﺰﯾﻤﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ااﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ

اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ 4/050واﺣﺪ و ﺷﺎﻫﺪ آﻟﻮده ﺑﺎ 3/780واﺣﺪ،

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاي
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

 13/046و  8/546واﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﻪي  KJ24ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 107
داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول .(2

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز و ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه
آﻧﺎﻟﯿﺰ دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز و ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  1درﺻﺪ

ﺷﮑﻞ  -4وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  (A .B. bassiana.دﯾﻮاره ﻋﺮﺿﯽ ﻫﯿﻒﻫﺎ (B ،رﺷﺪ ﺳﯿﻤﭙﻮدﯾﺎل ﻫﯿﻒﻫﺎ (C ،اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺮوي ﯾﺎ ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ،و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
ﮐﻨﯿﺪيزاي ﻓﯿﺎﻟﯿﺪي.
Figure 4. Morphological characteristics of B. bassiana. A) septate hyphae, B) sympodial conidiogenesis, C) conidia globose to oval and single celled, and
phialidic conidiogenesis cells.
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آزادي و ﻫﻤﮑﺎران

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺎرچ ...Beauveria bassiana

ﺷﮑﻞ  -5ردﯾﺎﺑﯽ  DNAﻗﺎرچ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺒﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻪ  KJ24ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي  Bbchit1-1و  (1 .Bbchit1-2ﺟﺪاﯾﻪ  (2 ،KJ24ﻣﺎرﮐﺮ ،Vivantis
 (3ﻗﺎرچ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺒﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻪ  ،KJ24و  (4ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ

.PCR

Figure 5. Detection of DNA extracted from cotton plants treatment with KJ24, using Bbchit1-2 and Bbchit1-1 primers. Lane 1: KJ24 isolate, Lane 2: ladder,
Lane 3: fungal extracted from cotton plants treatment with KJ24 isolate, and Lane 4: no DNA control.

ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه.
Table 2. Mean comparison of peroxidase enzyme activity and total protein in plants

Total protein
μg protein per g fresh tissue weight
a
b
c

13.0465
8.5465
4.0500

c

3.7100

peroxidase enzyme
μMol H2O2 decomposed per mg protein per
minute
0.4995
c
0.7715
bc
1.6525
b
a

Treatment
)TS7 (107cell/ml
)TS12 (107 cell/ml
)KJ24 (107cell/ml
Non-infected

4.9035

Infected
0.33975
c
3.7800
c
ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﻮده و ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ،ﻧﺸﺎنﮔﺮ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 1درﺻﺪ در آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
Values followed by the same letter were not significantly different at 1%, as determined by variance analysis followed by Duncan’s Multiple Range Test.

از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎريزا ﻗﺒﻞ از ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﺤﺚ

) Agrios

 .(2005در ﺟﺪاﯾﻪاي از  B. bassianaﮐﻪ از رﯾﺰوﺳﻔﺮ ﮔﯿﺎه ﮔﻨﺪم
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪي ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ و ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻮﮐﻨﺘﺮﻟﯽ  B. bassianaﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Ownley et al. 2010ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ،ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﻟﯿﭙﺎز ﺗﻮﺳﻂ  B. bassianaﺟﻬﺖ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﺣﺸﺮات و ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ درون آنﻫﺎ )(Griffing 2007
و از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژن ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز  B. bassianaﺑﻪ ژن ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز
) Trichoderma harzianum

Carolina Sánchez-Pérez et al.

 ،(2014ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪﮐﻨﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻮﮐﻨﺘﺮﻟﯽ  B. bassianaﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ
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ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ-
ﻫﺎي ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز و ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺎز ﻋﻠﯿﻪ

Gaeumannomyces graminis

 var. triticiﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Renwick et al. 1991ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﺳﻪ
ﺟﺪاﯾﻪ  TS7 ،KJ24و  TS12ﻗﺎرچ  ،B. bassianaدر ﻣﺤﯿﻂ ﻟﯿﻠﯽ-
ﺑﺎرﻧﺖ ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎرازﯾﺘﻪ ﮐﺮدن و ﺗﺠﺰﯾﻪ
دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ  R. solaniﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ و اوﻧﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﺪاﯾﻪي  98-11ﻗﺎرچ  B. bassianaاﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﻒﻫﺎي
 Pythium myriotylumرا ﭘﺎرازﯾﺘﻪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎرازﯾﺘﻪ ﮐﺮدن
ﻣﯿﺴﻠﯿﻮمﻫﺎي  R. solaniﻧﯿﺴﺖ ).(Griffin 2007, Ownley 2008

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ /دوره  /5ﺷﻤﺎره  /2ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1395

آزادي و ﻫﻤﮑﺎران

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺎرچ ...Beauveria bassiana
در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي آزادي و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ

 TS12 ،TS7و  KJ24ﻗﺎرچ  B. bassianaدر آزﻣﻮن ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اوﻧﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزداري از رﺷﺪ  R. solaniﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ).(Azadi et al. 2015b

ﺗﯿﻤﺎر ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻪي  11-98ﻗﺎرچ  ،B. bassianaﻋﻼوه ﺑﺮ

ﭘﺎرازﯾﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻣﯿﺴﻠﯿﻮمﻫﺎي  R. solaniﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦدﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي راﯾﺰوﮐﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﻮارهي ﺳﻠﻮﻟﯽ  R. solaniاز ﮔﻠﻮﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه

ﻣﯽﺷﻮد ) .(Ownley et al. 2004ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد

B.

ﺟﺪاﯾﻪي ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ

 bassianaﮐﻢ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در

) .(Griffin 2007ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ

ﺣﻀﻮر ﻫﯿﻒﻫﺎي  R. solaniﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ

ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺬور ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ  B. bassianaﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ

ﻟﯿﻠﯽ -ﺑﺎرﻧﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ  R. solaniﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ

ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﯿﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ  R. solaniﺷﻮد )

ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺮﺑﻦ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻮادﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺮﺷﺢ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ

 .2000در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي آزادي و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از

ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  B. bassianaﻓﻌﺎل ﺷﺪه و در روز ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ

 B. bassianaدر ﮐﺎﻫﺶ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي راﯾﺰوﮐﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ) .(Azadi et al. 2015bاﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﻫﻮادﻫﯽ در ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز،

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ،ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  TS7و  ،TS12ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ) .(De Marco 2000ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺟﺪاﯾﻪ KJ24ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ

ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺟﺪاﯾﻪ  KJ24ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮريﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي

ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﮐﺎﺋﻮر ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺎن

 bassianaﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

B.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ،و ﻧﯿﺰ

 bassianaدر روزﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﺷﺸﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﻠﻘﯿﺢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

اﻧﺪوﻓﯿﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎري در

) .(Mustafa and Kaur 2010در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ

ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ  ،B. bassianaو اﻟﻘﺎي

ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز در ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻒ  B. bassianaدر روزﺳﻮم

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎرچﻫﺎي اﻧﺪوﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ

(Petlamul1 and Prasertsan

ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﮔﯿﺎه ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه

) .2012ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ ﻗﺎرچ  ،B. bassianaﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺣﺸﺮات و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﻣﯽ-

Azadi et al.

ﺷﻮﻧﺪ) .(Zabalgogeazcoa 2008ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ

اﺳﺖ ) (Hadar 1979و ﻣﯿﺰان ﮐﯿﺘﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻗﺎرچ

دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز در ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻒ

ﺑﻌﺪ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

(Batson et al.

B.

) (2015aو ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز ،ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﺜﺒﺘﯽ روي رﺷﺪ ﮔﯿﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﯿﻤﺎري ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي راﯾﺰوﮐﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﻨﺒﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ از

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ

ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮهاي ﭘﻠﯿﻤﺮاز )(PCR

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ،ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﻪي  KJ24ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر در

ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻤﺎري  0/4وﻫﻤﯿﻦ ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 105
اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  1/2ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت
ﺑﯿﻤﺎري در ﮔﯿﺎﻫﺎن آﻟﻮده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3/5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﻪي  KJ24ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ،داراي

).(Ownley et al., 2010

ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻠﻨﯿﺰه ﮐﺮدن ﮔﯿﺎه ﺑﻪ-
ﺻﻮرت اﻧﺪوﻓﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  PCRﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ ﺟﺪاﯾﻪي  11-98ﻗﺎرچ  B. bassianaرا در ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺒﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮد .وي ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ در ﮔﯿﺎه اﺳﺖ ) .(Griffin 2007ﮐﻨﺮات و
ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ  ،B. bassianaﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﻧﺪوﻓﯿﺖﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮔﯿﺎه دارﻧﺪ
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺎرچ ...Beauveria bassiana
) .(Conrath et al. 2006آزادي و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺒﺎت

ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﯿﮕﻨﯿﻨﯽ ﺷﺪن دﯾﻮاره و

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  B. bassianaدر ﮔﯿﺎه ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ،

ﺗﻘﻮﯾﺖ آن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ  H2O2اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد

ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ

) .(Yang et al. 2014ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز در ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه و اﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮑﯽ در آنﻫﺎ

رادﯾﮑﺎلﻫﺎي آزاد اﮐﺴﯿﮋن از ﺟﻤﻠﻪ  ،H2O2اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  H2O2ﺑﺎ

ﺑﻮده اﺳﺖ ).(Azadi et al. 2015a

اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ و

ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه

ﮐﺎﻫﺶ  ،H2O2ﻣﯿﺰان آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ).(Alves Silva et al. 2004

در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻏﯿﺮآﻟﻮده ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ-
ﯾﺎﺑﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز را

وﺟﻮد ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪﮔﯽ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ،

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎرﮐﺮ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده-

ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي رﯾﺸﻪ دارد .ﺑﺎ

اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي

ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه رﯾﺸﻪﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺸﻪﻫﺎي

دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در

ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪي

واﮐﻨﺶﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ وارﯾﺘﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﺣﺴﺎس ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﺎري را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

) .(Lehrer 1969ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ

ﻫﺎرﻣﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ) (2004ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ

ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ ﺣﺸﺮات ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﯾﺰوﺑﺎﮐﺘﺮﻫﺎي

در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ) .(Hammerschmidt and Kuc 1982ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز

ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ.

ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل آزاد و

دو ﺗﯿﻤﺎر  TS7و  TS12ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺘﺮل-

(Liu and Ekramoddoullah

اﺳﭙﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺪاﯾﻪ

ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن ،ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮﻫﺎ ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

) .2006اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ،در ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ اﮐﺴﯿﻦ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دارد .ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎريزاﯾﯽ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﮔﯿﺎه ﻓﻌﺎل
ﺷﺪه و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ) .(Tsai 2011در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز

در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻪ  KJ24ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر در

ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪﮔﯽ را داﺷﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﺷﺎﻫﺪ
آﻟﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻃﻮل ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر
داراي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪي ﮔﯿﺎه و
ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ
رﺷﺪ ﮔﯿﺎه و ﻟﯿﮕﻨﯿﻨﯽ ﺷﺪن دﯾﻮاره ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ
رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻃﻮل ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر ﮔﯿﺎه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎس رﺷﺪي
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ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻪ  KJ24ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 107
 KJ24ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  107اﺳﭙﻮر ،ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ آﻟﻮده ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎول و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد

) Howell

 .(et al. 2000آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺮگ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ در اﺛﺮ  ،R.solaniاﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز در ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎي ﭘﻨﺒﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ،T. virens
اﺳﺖ .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎي ﺧﯿﺎر ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻋﻠﯿﻪ

Trichoderma harzianum Bi

 Pythium aphanidermatumﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ

ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ (Mortezaia et al. 2010).
ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه در اﯾﻦ دو ﺗﯿﻤﺎر) TS7و  TS12ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ

 (107ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ آﻟﻮده داراي اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎريزاﯾﯽ در اﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮔﯿﺎه و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ دو ﺗﯿﻤﺎر ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻟﻘﺎي
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻮﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
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 اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ ﺳﻪ107 ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ

 ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ اﺷﺮي و ﻣﻮﻫﺎﻣﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در.ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺪهاﻧﺪ

 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در.ﺟﺪاﯾﻪ ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را داﺷﺖ

 ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه،رﻗﻢ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﮔﯿﺎه ﮐﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﭙﮏ ﭘﻮدري

 اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﯿﺪيﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد105 ﻏﻠﻈﺖ
 اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ109 در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و در ﻏﻠﻈﺖ

 اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻗﺎرچ ﺑﻪ،ازدﺣﺎم ﮐﻨﯿﺪيﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس

 ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در.(Ashry and Mohamed 2011) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺎن و ﺗﯿﺎن در ﻣﯿﻮهﻫﺎي ﮔﯿﻼس ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ و اﺳﯿﺪ
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي،ﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﭙﮏ آﺑﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

 اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ107  وﻟﯽ ﻏﻠﻈﺖ.درون ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ

ﺧﺎﺻﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل داارد ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنﻫﺎ در

 ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖB. bassiana ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﯿﺪيﻫﺎي ﻗﺎرچ

 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ.(Chan and Tian 2006) ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ

 وي ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن.( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد2008) ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اوﻧﻠﯽ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎريزاﯾﯽ در

11-98  اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺟﺪاﯾﻪي106  ﺗﺎ107 داد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي

109  ﺗﺎ107  در ﺑﺬور ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي،B.bassiana

 ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد،ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ و.(Agnieszka and Iwona 2003)

 ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮐﻨﻨﺪﮔﯽ را ﻋﻠﯿﻪ،اﺳﭙﻮر در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﺬور ﭘﻨﺒﻪ

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

 ﺑﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ.ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮﻫﺎ دارﻧﺪ

آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﯿﺘﯿﻨﺎز وﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ از ﯾﮏ

 وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ،ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺳﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ

دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزادي و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ و

 ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري،اﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه

 وB. bassiana اﻟﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي

.و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي ﭘﻨﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

 اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ،(Azadi et al. 2015a) ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎري
 ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده و،B. bassiana ﭘﺪﯾﺪهاي در ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﯿﺖ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻣﯿﺮي.ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪيﻫﺎ ﻧﯿﺰ،و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻤﺎري
 وB. bassiana درﮐﻠﻨﯿﺰه ﮐﺮدن ﮔﯿﺎه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪوﻓﯿﺘﯽ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﺬور آﻟﻮده وارداﺗﯽ ﮐﺪوﺋﯿﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﺮار و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي
اروﭘﺎي ﻣﺮﮐﺰي وﯾﺮوس ﻣﻮزاﺋﯿﮏ زرد ﮐﺪو در ﻣﻨﻄﻘﻪ وراﻣﯿﻦ

ﺻﻔﺤﻪ 91-99
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ﭼﮑﯿﺪه
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي

وﯾﺮوس ﻣﻮزاﺋﯿﮏ زرد ﮐﺪو ) (ZYMVاز وﯾﺮوسﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﺪوﺋﯿﺎن اﺳﺖ .ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ (Coat

) Protein, CPﭘﻮﺗﯽوﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﺎرزاﯾﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ وراﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪوﺋﯿﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺎﺣﯿﻪ  ZYMV-CPدر ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﻮاﻟﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﻮاﻟﯽ  ZYMV-CPدر ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي

ﻃﺎﻟﺒﯽ،
ﺗﺒﺎرزاﯾﯽ،
اﻻﯾﺰا،
ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯽ،
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺷﺘﻪ

وراﻣﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻓﯿﻠﻮژﻧﺘﯿﮑﯽ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  ZYMVاﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري
از ﻣﺰارع ﻃﺎﻟﺒﯽ وراﻣﯿﻦ ،ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ و ﭘﯿﺸﻮا ﻃﯽ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1393-94اﻧﺠﺎم و  34درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
آﻟﻮده ﺑﻪ  ZYMVدر ﺗﺴﺖ اﻻﯾﺰا ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ZYMV-CPدر ﺟﺪاﯾﮥ
وراﻣﯿﻦ ) 840 (ZYMV-Varaminﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﺑﻮد .در درﺧﺖ ﺗﺒﺎرزاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ،ZYMV-CPﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  ZYMVدر ﺳﻪ ﮔﺮوه  B ،Aو  Cﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه  Aﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺸﺖ زﯾﺮﮔﺮوه A1-

 A8ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎي ) A6 ،A1ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﻪ وراﻣﯿﻦ( و  A8ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎي  A7و  A8ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎيآﻣﯿﻨﯽ
 ZYMV-CPﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي  CPدارد ،ﻣﻮﺗﯿﻒ  N16N17A27M37از وﯾﮋﮔﯽ-
ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اروﭘﺎيﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺬر ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺟﺪاﯾﻪ
وراﻣﯿﻦ ﻫﻢ ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ورود اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ وراﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺬور آﻟﻮده ﮐﺪوﺋﯿﺎن
اﺳﺖ.

ﻗﻠﯿﺰاده روﺷﻨﻖ و ﻫﻤﮑﺎران

ﺑﺬور آﻟﻮده وارداﺗﯽ ﮐﺪوﺋﯿﺎن ﻋﺎﻣﻞ...

ﻣﻘﺪﻣﻪ
وﯾﺮوس ﻣﻮزاﺋﯿﮏ زرد ﮐﺪو )
 (ZYMVﯾﮑﯽ از ﺳﻪ وﯾﺮوس ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﺖ ﮐﺪوﺋﯿﺎن
و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﻣﻨﮥ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﺎﻟﯿﺰي و ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،از ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﯾﺎدي
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از  50ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ ) Desbiez
 .(and Lecoq 1997ﺣﺪود  26ﮔﻮﻧﮥ ﺷﺘﻪ ﻧﻈﯿﺮ ،Aphis gossypii
 Macrosiphum euphorbiae ،A. craccivoraوMyzus persicae
ﺑﻪروش ﻧﺎﭘﺎﯾﺎ ،ﻧﺎﻗﻞ  ZYMVﻫﺴﺘﻨﺪ ) Katis et al. 2006; Lisa and
 .(Lecoq 1984; Yuan and Ullman 1996ﻋﻼﯾﻢ  ZYMVدر
ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﺷﺪن رﮔﺒﺮگﻫﺎ ،ﻣﻮزاﺋﯿﮏ زرد ،ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮگ
و ﺗﺎوﻟﯽ ﺷﺪن ﺑﺮگﻫﺎﺳﺖ ) .(Loebenstein and Lecoq 2012ژﻧﻮم
 ZYMVﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﻨﺲ  Potyvirusاز ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
RNAي ﺗﮏﻻ ﺑﺎ ﻗﻄﺒﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎي '5
ﺧﻮد داراي  VPgو در اﻧﺘﻬﺎي ' 3ﺧﻮد ﺑﻪ دم ﭘﻠﯽ Aﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﯾﮏ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﺑﺰرگ و ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻨﺎم
 PIPOرا رﻣﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻫﻀﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺷﮑﻞ  1آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ژﻧﻮم اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ وﯾﺮوسﻫﺎ داراي ﺗﻨﻮع
اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي وﯾﺮوس از ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﻮم  ZYMVاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ;(Wisler et al. 1995
) .Desbiez et al. 1996ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ ) Coat Protein,
 (CPاز ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﻞ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي Rybicki and Schukla 1992; ) ZYMV
Zucchini yellow mosaic virus,

Desbiez et al. 2002; Massoumi et al. 2011; Bananej et al.

 (2008ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﺗﺒﺎرزاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﭘﻮﺗﯽوﯾﺮوسﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
) .(Tobias and Palkovics 2003ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  ZYMVﺑﺮ اﺳﺎس
ﻃﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ  CPدر ﺳﻪ ﮔﺮوه  B ،Aو  Cﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺮوه
 Aﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ زﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎي  5 ،4و  6ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﻨﺪي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ (Loebenstein and Lecoq 2012.; Massumi
et al. 2011; De Almeida Spadotti et al. 2015; Glasa and
;Pittnerová 2006; Romay et al. 2014; Bananej et al. 2008
Özer et al. 2012; Vučurović et al. 2012; Coutts et al.

.(2011

اﯾﻦ ﭘﻮﺗﯽوﯾﺮوس از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺪوﺋﯿﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) ;Azarfar et al. 2012
Salehi and Bananej 2014; Ghorbani 1988; Massoumi et al.
2011; Bananej et al. 2008; Safaeizadeh 2008; Bananej and

 .(Vahdat 2008ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﭘﻮﺗﯽوﯾﺮوس-
ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ  ،(Zheng et al. 2010) NIb-CPاز اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ  ZYMVاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
) .(Ghasemzadeh et al. 2012a,bﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﺣﯿﻪ NIb-CP
ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  ZYMVﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﮐﺪوي اﺳﺘﺎنﻫﺎي
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺗﻬﺮان )وراﻣﯿﻦ و ﮐﺮج( ،ﯾﺰد ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﻤﺪان و
ﻣﺮﮐﺰي و ﻧﯿﺰ ﻣﺰارع ﻃﺎﻟﺒﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن و
ﮔﯿﻼن  95/6 -100درﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ ).(Bananej et al. 2008
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت  RT-PCRدر ﻧﺎﺣﯿﻪ NIb-
 CPﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ  PvuIIو  EcoRVﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي
 ZYMVﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟﻮد ﻧﺪارد ) Safaeizadeh
 .(2008در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮي ﻧﺎﺣﯿﻪ  CPﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در  21ﺟﺪاﯾﻪ
 ZYMVاز ﮐﺪوي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ )اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺮﻣﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن( ،ﺧﯿﺎر )اﺻﻔﻬﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﯾﺰد ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻫﻤﺪان ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ( ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ اﺑﻮﺟﻬﻞ )ﮐﺮﻣﺎن(،
ﮐﺪوي ﺗﻨﺒﻞ )آدرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ( ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ )ﻫﻤﺪان ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ،
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( ،ﻃﺎﻟﺒﯽ )ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻓﺎرس( ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﺖﻫﺎي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ،
ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ در ﮔﺮوه  Aو در دو زﯾﺮﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ) Massoumi
 .(et al. 2011ﺟﺪاﯾﻪ ﻓﺎرس ) (ZYMV-F, JN183062ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺪاﯾﻪ
وﯾﺮوس ﻣﻮزاﺋﯿﮏ زرد ﮐﺪوي ﮔﺰارش ﺷﺪه از اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﻪ
ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ دارد ).(Azarfar et al. 2012
ﺧﺮﺑﺰه و ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وراﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن-
ﻫﺎي اﻃﺮاف آن ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد و وﯾﺮوسﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﺪوﺋﯿﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ  ZYMVاز روي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
دادهﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ژﻧﻮم ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ وراﻣﯿﻦ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  NIb-CPاﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺣﯿﻪ  NIb-CPﯾﮏ ﺟﺪاﯾﻪ از وراﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
) (Bananej et al. 2008و ﻫﯿﭻ دادهاي در ﻣﻮرد ﻧﺎﺣﯿﻪ ZYMV-
 CPﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﺷﮑﻞ -1ژﻧﻮم ﯾﮏ ﭘﻮﺗﯽ وﯾﺮوس .ژﻧﻮم ﭘﻮﺗﯽ وﯾﺮوسﻫﺎ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAﺑﺎ ﻗﻄﺒﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاي ژﻧﻮم ﺣﺎوي VPgو اﻧﺘﻬﺎي ژﻧﻮم
ﺑﻪ Poly-Aﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺰرگ ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺑﺰرگ را در ﭘﻮﺗﯽ وﯾﺮوسﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﯽﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ را رﻣﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ده
ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺑﺮش آن و ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ و از
اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ) P1ﭘﺮوﺗﺌﺎز() HC-Pro ،ﭘﺮوﺗﺌﺎز اﺳﺖ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﺗﮑﺜﯿﺮ ،ﺣﺮﮐﺖ وﯾﺮوس و ﻣﻬﺎرﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ژن ﻧﻘﺶ دارد() P3 ،در ﺗﮑﺜﯿﺮ و
ﺣﺮﮐﺖ وﯾﺮوس ﻧﻘﺶ دارد() 6K1 ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم() CI ،ﻫﻠﯿﮑﺎز وﺣﺮﮐﺖ وﯾﺮوس() 6K2 ،اﺣﺘﻤﺎل دارد در اﺗﺼﺎل ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ ﻧﻘﺶ دارد(NIa ،
)ﭘﺮوﺗﺌﺎز() NIb ،رﭘﻠﯿﮑﺎز( و ) CPﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ( .ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ دوم در ﭘﻮﺗﯽ وﯾﺮوﺳﻬﺎ "PIPO" ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ وﯾﺮوس ﺿﺮوري اﺳﺖ( ﺑﺮاي ﺟﺮﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ  King et al., 2012رﺟﻮع ﺷﻮد.
Figure 1. The genome organization of a potyvirus. The genome of potyviruses consists of a positive sense single stranded RNA which is
attached to a VPg at 5’ end (small yellow circle) and is polyadenylation at 3’ end. The largest rectangle denotes the large ORF encoding for a
large polyprotein proteolytically processed to 10 functional proteins indicated by different colors. The functional proteins from N-terminus of
the polyprotein are as follows: P1 (protease), HC-Pro (protease, aphid transmission helper component, suppressor of RNA silencing, involves
in movement of the virus), P3 (involves in movement of the virus), 6K1 (unknown function), CI (helicase and involves in virus movement,
cylindrical-shaped inclusion body found in the cytoplasm), 6K2 (involves in attachment of replication complex to endoplasmic reticulum),
NIb (replicase) and CP (coat protein). The second ORF of potyviruses, PIPO, is shown by a small dark red color rectangle (essential for virus
intercellular movement). For more details please refer to King et al, 2012).

ﺟﺪول  -1ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.
Table 1. Number and location of collected samples from melon fields in Sothern Tehran, Iran.
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه

زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري

ﻣﺤﻞ

4

19

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه

ﭘﯿﺸﻮا

4

35

اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ

1

8

ﺧﺮداد ﻣﺎه

ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ

7

18

ﺧﺮداد ﻣﺎه

وراﻣﯿﻦ

2

9

اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ

13

18

ﺧﺮداد ﻣﺎه

ﭘﯿﺸﻮا

-

8

ﺧﺮداد ﻣﺎه

وراﻣﯿﻦ

14

17

ﺧﺮداد ﻣﺎه

ﭘﯿﺸﻮا

ﺳﺎل

93

94

ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن اﻻﯾﺰا
ﻣﺰارع ﺧﺮﺑﺰه و ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي وراﻣﯿﻦ ،ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ و ﭘﯿﺸﻮا
)اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان( ﻃﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه و ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎلﻫﺎي 1393 -94
ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎي
ﻗﻄﺮ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  30 -50ﻣﺘﺮي از زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﻣﯿﻮه دﻫﯽ ﺗﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﺤﻞ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊ-

آوري ﺷﺪه در ﺟﺪول  1ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ
و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ،ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ،ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ،زردي ،ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك،
رگ ﺑﺮگ روﺷﻨﯽ و ﺳﺒﺰ روﺷﻨﯽ در ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ردﯾﺎﺑﯽ
 ZYMVدر ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه از آزﻣﻮن اﻻﯾﺰا (DAS-
) ELISAﺑﻪ روش ﮐﻼرك و آداﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (Clark and
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) .Adams 1977آﻧﺘﯽﺑﺎديﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﮐﺖ
آﻟﻤﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺳﺘﺨﺮاج  RNAو

DSMZ

RT-PCR

اﺳﺘﺨﺮاج RNAي ﮐﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
 ZYMVدر آزﻣﻮن اﻻﯾﺰا ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  Nagyﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺨﻨﺪان و ﻫﻤﮑﺎران
) (Sokhandan-Bashir et al. 2006اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﻘﺪار  2µlاز
RNAي ﮐﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ RevertAid First
 Strand cDNA Synthesis Kitو ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه )ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﻨﺘﯿﻔﯿﮏ ،ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ( ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ  cDNAدر
ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ 10ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮهاي ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ  PCR mixﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﺎﮐﻠﻮن )اﯾﺮان( ﻣﻄﺎﺑﻖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي دو ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از
 cDNAﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ZYMV-8407-s
)'(5'-GCACCATACATAGCTGAGACAGC-3

)ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ( و
)'(5'-TAGGCTTGCAAACGGAGTCTAATC-3

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪي و ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ درﺳﺘﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي ﻧﺎﺣﯿﻪ  ZYMV-CPدر ﺟﺪاﯾﻪ
وراﻣﯿﻦ ،ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﮐﺮوژن )ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ(
ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ .دادهﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪي ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از واﮐﻨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻮاﻟﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  BioEditﻣﻮﻧﺘﺎژ ،زﯾﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه
) (alingmentو ﻣﯿﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي رﺳﻢ
Phylogeny Inference
درﺧﺖﻫﺎي ﺗﺒﺎرزاﯾﯿﮑﯽ از ﻧﺮماﻓﺰار
 package (Phylip) version 3.65اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ZY3

) (Thomson et al. 1995ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ  CPﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪه اﻧﺘﻬﺎي' 3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﯾﯽ و
ﻣﺪتزﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪي دﻣﺎﯾﯽ 94°Cﺑﻪ ﻣﺪت2دﻗﯿﻘﻪ35 ،
ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دﻣﺎي  94°Cﺑﻪ ﻣﺪت 30ﺛﺎﻧﯿﻪ ،دﻣﺎي
 64°Cﺑﻪﻋﻨﻮان دﻣﺎي اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  45ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از دﻣﺎي  72°Cﺑﻪ ﻣﺪت  90ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ و در آﺧﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮥ
 72°Cﺑﻪ ﻣﺪت  10دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮل RT-PCR
ﻣﺤﺼﻮﻻت  RT-PCRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
) Extraction Kitﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﻨﺘﯿﻔﯿﮏ ،آﻟﻤﺎن( از ژل آﮔﺎرز
ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزي ﺷﺪه و اﻟﮕﻮي ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت  RT-PCRﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ-
ﻫﺎي  BamHIو  HindIIIﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻄﯽ
 pTG19-Tﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ) Vivantis,
 (Malaysiaاﻟﺤﺎق ﺷﺪ .ﻣﺤﺼﻮل واﮐﻨﺶ اﺗﺼﺎل ) (ligationﺑﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ  Escherichia coli DH5اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه
) (Sambrook and Russell 2001و ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ LB
ﺣﺎوي  X-Galو IPTGﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮﮔﻨﻪﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ رﺷﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  LBﺣﺎوي آﻣﭙﯽﺳﯿﻠﯿﻦ
) (50mg/mlو در ﻟﻮﻟﻪي آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ
Silica Bead DNA Gel
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ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻟﺮزان در دﻣﺎي  37°Cو 200rpm
ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ،از آنﻫﺎ
ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﺑﻪ روش ﻟﯿﺰ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ (Sambrook and
) .Russell 2001ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﻪ DNAي اﺗﺼﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي از آﻧﺰﯾﻢ  BamHIو ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه )ﺳﯿﻨﺎﮐﻠﻮن( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﮐﻨﺶ
 RT-PCRو ﺑﺮش ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ ،از اﻟﮑﺘﺮﻓﻮرز در ژل آﮔﺎروز  1/2درﺻﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن اﻻﯾﺰا و

RT-PCR

از  132ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه آﻟﻮدﮔﯽ  45ﻧﻤﻮﻧﻪ ) 34درﺻﺪ( ﺑﻪ
 ZYMVﻣﺤﺮز ﺷﺪ .در اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت  RT-PCRﻗﻄﻌﻪي
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻃﻮل ) 1257 bpﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ  CPﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه اﻧﺘﻬﺎي ΄ 3ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه( در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻻﯾﺰا ﻣﺜﺒﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﮑﻞ  2ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي ﻧﺎﺣﯿﻪ ZYMV-CPدر

ﺣﺎﻣﻞpTG19-T

در ﺑﺮش آﻧﺰﯾﻤﯽ ﭘﻼﺳﻤﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ  ،BamHIدو ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ) 2800 bpﺣﺎﻣﻞ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪﺳﺎزي( و 1250bp
)ﻗﻄﻌﻪ DNAي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  .(2ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
اﻟﮕﻮي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﺛﺮ ﺑﺮش ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ  BamHIﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ و ﺗﺒﺎرزاﯾﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧﺪازهي ﻧﺎﺣﯿﻪ ژﻧﻮﻣﯽ ﭘﻮﺷﺶ

ﭘﺮوﺗﯿﯿﻨﯽ در ﺟﺪاﯾﻪ وراﻣﯿﻦ ) 840 (ZYMV-Varaminﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ
)ﻣﻌﺎدل  279آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪون ﺧﺎﺗﻤﻪ( ﺑﻮد و
در اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺶ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
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ﺑﺬور آﻟﻮده وارداﺗﯽ ﮐﺪوﺋﯿﺎن ﻋﺎﻣﻞ...

ﻗﻠﯿﺰاده روﺷﻨﻖ و ﻫﻤﮑﺎران

ﺷﮑﻞ  -2اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت  RT-PCRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي  ZYMV-8407-sو) ZY3راﻫﮏﻫﺎي  1ﺗﺎ  (6و ﭘﻼﺳﻤﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎوي
 ZYMV-CPﻧﺎﺣﯿﻪ )راﻫﮏ  8ﺗﺎ  (15در ژل آﮔﺎرز ﯾﮏ درﺻﺪ .راﻫﮏ  :7ﻣﺎرﮐﺮ .GeneRuler 1 kb DNA Ladder
Figure 2. Electrophoresis of RT-PCR products using ZYMV-8407-s and ZY3 primers (Lanes 1-6) and BamHI digestion of recombinant
plasmids harboring ZYMV-CP gene (lanes 8-15) in 1% agarose gel. Lane 7: GeneRuler 1 kb DNA Ladder.

ﺟﺪاﯾﻪ  ZYMV-Varaminﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ را در ﺳﻄﺢ اﺳﯿﺪﻫﺎي
آﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ) ZYMV-Kuchynaاﺳﻠﻮاﮐﯽ( و ZYMV-10
)ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن( ﺑﺎ  99/6-100درﺻﺪ داﺷﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺪاﯾﻪ-
ﻫﺎي ZYMVﮔﺰارش ﺷﺪه از اﯾﺮان )(ZYMV-Bd, KP965804
 92/8 – 97/1درﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ .در ﺳﻄﺢ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ،
 ZYMV-Varaminﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎيZYMV-
 SE04Tو ) ZYMV-Kuchynaﻫﺮدو از اﺳﻠﻮاﮐﯽ( و ﻧﯿﺰ ZYMV-
 Hاز ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ﺑﺎ  99/8درﺻﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ از ﻗﺒﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺪه  98/9 -93/2درﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ .در درﺧﺖﻫﺎي
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ روش-
ﻫﺎي ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ ﭘﺎرﺳﯿﻤﻮﻧﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در دو ﺳﻄﺢ
اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ درﺧﺖ ﺗﺮﺳﻢ ﺷﺪه
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻟﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ و ﺑﻪ روش ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ درﺧﺖ
ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ZYMVﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه  B ،Aو  Cﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ (3
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻟﮑﻮك و دﺳﺒﯿﺰ ) Lecoq and
 (Desbiez 2012ﺑﻮد .ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در ﮔﺮوه  Aﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﺮوه  Aﺗﺎ ﺳﺎل  2012در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻪ زﯾﺮ ﮔﺮوه و در ﺳﺎل 2012
ﺑﻪ ﺷﺶ زﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي
اﯾﺮاﻧﯽ در زﯾﺮﮔﺮوه  A1ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ).(Lecoq and Desbiez 2012
در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در دو زﯾﺮﮔﺮوه درون
ﮔﺮوه  Aﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ) (Massumi et al. 2011اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎي ﮔﺮوه  Aدر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﺗﺒﺎرزاﯾﯽ
ﺑﮑﺎرﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻗﯿﻖ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد.
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه از  ZYMVﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2016ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  CPﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ درآﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺪاﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در
درﺧﺖ ﺗﺒﺎرزاﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس  ZYMV-CPﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  .(3ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
درﺧﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ،ﮔﺮوه  Aﺑﻪ ﻫﺸﺖ زﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ
 (3ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در زﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي  A6 ،A1و  A8ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﺟﺪاﯾﻪ ) ZYMV-Cuرس ﺷﻤﺎره  (KP965804در
ﻫﯿﭻ زﯾﺮﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﺮوه  Aﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﺮوه  Aدر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ زﯾﺮﮔﺮوه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ) .(Lecoq and Desbiez 2012در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎي ) A7ﺷﺎﻣﻞ  ZYMV-99/246از ﭼﯿﻦ و ZYMV-
 KR-PSاز ﮐﺮة ﺟﻨﻮﺑﯽ( و ) A8دو ﺟﺪاﯾﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﮐﺮﻣﺎن( ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي
اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺮﮔﺮوه  A1ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ
) 11ﺟﺪاﯾﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻼﯾﺮ ،ﯾﺰد ،ﻣﺸﻬﺪ ،زاﺑﻞ ،ﺟﯿﺮﻓﺖ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ،
اﺳﺪآﺑﺎد و ﺑﻮﺷﻬﺮ( ،دو ﺟﺪاﯾﻪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﮏ ﺟﺪاﯾﻪ از آﻓﺮﯾﻘﺎي
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي زﯾﺮﮔﺮوه  A6ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ را در ﺑﺮ
دارد ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي آﺳﯿﺎي دور ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎي
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ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺮان ) 10ﺟﺪاﯾﻪ ﻣﯿﻨﺎب ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺮج ،رﺷﺖ ،زاﻫﺪان،
ﻣﺎﮐﻮ ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻣﺮودﺷﺖ ،ﺑﺎﻓﺖ و ﺟﺪاﯾﻪ  (ZYMV-Varaminﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ  -3درﺧﺖ ﺗﺒﺎرزاﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ  CPﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  ZYMVﺑﻪ روش ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ) (NJدر ﺳﻄﺢ اﺳﯿﺪﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻮت
اﺳﺘﺮپ ﮐﻤﺘﺮ از  70ادﻏﺎم ﺷﺪاﻧﺪ .ﻣﻨﺸﺎء ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺰ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎي  ZYMVدر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
Figure 3. Neighbor joining tree drawn based on full-length ZYMV-CP gene at the nucleotide level. Branches with less than 70 % bootstrap supports were
collapsed. The origin of the isolates and subgroups were shown in the right.
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ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ وراﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺖ ﮐﺪوﺋﯿﺎن اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺟﺪاﯾﻪاي از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﺸﺪه و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
ﺟﺪاﯾﻪي وراﻣﯿﻦ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت دوﺑﺪوي و ﻫﻢ در درﺧﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ،CPﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﻪ-
ﻫﺎي اﺳﻠﻮاﮐﯽ ،ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن-
ﻫﺎ در زﯾﺮﮔﺮوه  A6ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪي ﻧﺎﺣﯿﻪ  CPدر ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ،ZYMV
ﺟﺪاﯾﻪ وراﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ،داراي ﻣﻮﺗﯿﻒ Harrison and ) DAG
 (Robinson 1988در اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻨﯽ  CPﺑﻮد )ﺷﮑﻞ  .(2ﺑﯿﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻨﯽ  CPﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺟﺪاﯾﮥ  ،ZYMV-Varaminﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﺳﻠﻮﮐﯽ ،ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ و
13-21
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮﺗﯿﻒ  TKKNNEDDKدر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي
وﺟﻮد داﺷﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﯿﻒ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ

 TKKDKEDDKﺑﻮد .در اﻋﻀﺎي زﯾﺮﮔﺮوه  A6در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي
 35 -42ﻣﻮﺗﯿﻒ  KTVAAATKﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺗﯿﻒ در اﻋﻀﺎي زﯾﺮ ﮔﺮوه  A1ﺑﺼﻮرت  KTVAAVTKﺑﻮد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ  ZYMVﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد CP
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻨﯽ  CPدر
ﭘﻮﺗﯽوﯾﺮوسﻫﺎ ﺣﺎوي اﭘﯽﺗﻮپﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﻮﺗﯽوﯾﺮوس و
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي آن اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ در ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي  ZYMVدر
اﻃﺮاف ﻣﻮﺗﯿﻒ  DAGﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ Atreya et ) (4
 .(al. 1995از اﯾﻦرو ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎي اﻃﺮاف
ﻣﻮﺗﯿﻒ  DAGﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺶﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ  CPدارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﯿﻒ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺷﺘﻪ
ﻧﻘﺶ دارد ،اﺣﺘﻤﺎل دارد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﻨﺪه
ﺑﺮاي وﯾﺮوس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﯾﺎ اﺛﺮﻫﺎي اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ در اﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﻮﺗﯿﻒ  DAGدر ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺗﯿﻒ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺷﺘﻪ ﺑﺸﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه ﻣﻮﺗﯿﻒ
 DAGﺑﻪ واﺳﻄﻪ ) HC-Proﻣﻮﺗﯿﻒ  (PTKﺑﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
اﺳﺘﺎﯾﻠﺖ ﻧﺎﻗﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع در اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ CP
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد (Pirone 1991, Peng
)  .et al. 1998ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﭘﻮﺗﯽوﯾﺮوسﻫﺎ
ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎي اﻃﺮاف  DAGﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺗﯿﻒ  DAGدر
) López-Moya et

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺷﺘﻪ ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 .(al. 1999ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪاﯾﻪي وراﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي
ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ ) SE04Tو  (Kuchynaو ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در

ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺗﯿﻒﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ )
 (Pittnerova 2006را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ  ZYMV-Varaminﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪ-
ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺟﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
Glasa and

از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺗﯿﻒ  N16N17A27M37ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻨﯽ
ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ و اﺗﺮﯾﺶ )ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اروﭘﺎي
ﻣﺮﮐﺰي( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و ﺑﯽ-
ﻫﻤﺘﺎي اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ) Tóbiás and Palkovics
 .(2003اﯾﻦ ﻣﻮﺗﯿﻒ در ﺟﺪاﯾﻪ  ZYMV-Varaminﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺬر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ در
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺑﺬر اﺳﺖ ) Tóbiás and Palkovics
 .(2003از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺳﻤﺴﻮري )رﻗﻢ ﺑﻮﻣﯽ( در وراﻣﯿﻦ ﮐﺎﺷﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺬور اﯾﻦ ﮔﯿﺎه واردﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد اﯾﻦ وﯾﺮوس
CP

از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺬور وارداﺗﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺪوﺋﯿﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺧﯿﺎر و ﮐﺪوي آﻟﻮده ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮋاد وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ وراﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪي دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
اﺟﺮاي ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ اﺻﻮل ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود
ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺗﯿﻒ  N16N17A27M37ﻓﻘﻂ در ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اروﭘﺎي ﻣﺮﮐﺰي وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي
دﯾﮕﺮ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اروﭘﺎي ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﺪاﯾﮥ وراﻣﯿﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺗﻮاﻟﯽ اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ
ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﺟﺪاﯾﻪ وراﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﻦ وﯾﺮوس
در اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را در
ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮده و ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﺬور ﮐﺪوﺋﯿﺎن وارد اﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ
در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺑﺬر ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎي اروﭘﺎي ﻣﺮﮐﺰي و
ﺷﺎﯾﺪ  ZYMV-Varaminﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮده ﯾﺎ ارﻗﺎم
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل  ZYMVﺑﺎ ﺑﺬور آن ﺗﻮده ﻧﯿﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﺪاﯾﻪ اي از ﻫﺮﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻮژﺗﻨﯿﮑﯽ و
ﻣﻮﺗﯿﻒ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻬﺎي آﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارﻗﺎم ﯾﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﻪﻫﺎ و اﻟﮕﻮي
ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اوﻟﯿﻪ آﻟﻮدﮔﯽ در اﺛﺮ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬور آﻟﻮده ﺟﺰ
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اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﯾﺠﺎد ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﻤﻮم
.ﻧﺘﯿﺠﻪاي در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
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. اﺳﺖNN  وDK ،DAG  زﯾﺮﻫﻢﭼﯿﻨﯽ ﺗﺮادف آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺗﯿﻒﻫﺎي-4 ﺷﮑﻞ
Figure 4. Alignment of ZYMV-CP sequences at the amino acid level showing DAG, DK and NN motifs.
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ در ﮔﻨﺪم ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ژن ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻣﺮي ﺿﺮوري
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ،ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي C-D-4, C-D-6, C-D-8, C-

واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
ﺗﻮﻓﻮردي،

ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﻟﺌﻮﭘﺘﯿﻞ،
ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ،
ﮔﻨﺪم

 ،D-9اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ  3ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ و ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻮرد

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  ML1G1ﺣﺎوي ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﻦ از ﻧﻮع

ﺗﻮﻓﻮردي )  2/4 ،2و  3ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( و ﺑﺮاي ﺑﺎززاﯾﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  MSو  N6ﺣﺎوي
ﺳﻄﻮﺣﯽ از ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي  BAP ،NAAو  Kinاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدن اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻻﯾﻦ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻦ

 (%82) C-D-9و ﺳﻄﺢ  2/4ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) (%60ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎء ﮐﺎﻟﻮس
ﺟﻨﯿﻦزا ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  ML1C2ﮐﻪ ﺣﺎوي  250ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ
ﺟﻨﯿﻦزاﯾﯽ را در ﻻﯾﻦﻫﺎي  C-D-9و  C-D-8ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺷﺎﺧﻪزاﯾﯽ  %29/62ﺑﺮاي
ﻻﯾﻦ  C-D-9در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ) N6(6ﺣﺎوي  1mg/l BA + 1mg/l IAAﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

ﻏﻼﻣﯽ و ﺗﺎري ﻧﮋاد

ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ و ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﻧﺎن ...

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﻨﺪم ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  220 -230ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر و در اﯾﺮان ﺣﺪود
 5/6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ  22درﺻﺪ
ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻏﻼت اﺳﺖ ) .(Kazemi Arbat 2005ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻏﺬاي ﻋﻤﺪه ﺑﯿﺶ از  40ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻮاﺑﮕﻮي  35درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎﺳﺖ ) .(Bushuk 1998ﮐﺸﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺰﯾـﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎي ﻣﺮﺳـﻮم ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدي ﮔﯿـﺎه در ﻣﺤﯿﻂ
درون ﺷﯿﺸﻪاي ﺑﺎ ﻣﺤﺘـﻮاي ژﻧﺘﯿﮑـﯽ ﯾﮑﺴـﺎن و ﮐﯿﻔﯿـﺖ
ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗـﺎهﺗﺮ و ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﻣﺤـﺪودﺗﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
) .(Tripathi and Tripathi 2003ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ
در ﮔﻨﺪم ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﯾﺎ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ درون ﺷﯿﺸﻪاي
اﺳﺖ ).(Tarinejad et al. 2007
در ﮔﻨﺪم از رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻞآذﯾﻦ ﻧﺎرس و ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻟﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺸﺖ ﺟﻨﯿﻦ
ﻧﺎرس ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻟﻮس
در ﮔﻨﺪم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

) Carman et al. 1988; Chowdhury

et al. 1991; Ozgen et al. 1996; NouriDelavar and Arzani

 .(2000اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺬرﻫﺎي
ﺧﺸﮏ داراي ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل اﺷﺎره ﮐﺮد
) .(Yu et al. 2008ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﻮس از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
 MSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﮐﺎرز ﯾﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرود ) .(Farsi and Zolali 2008ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻟﻮس در ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺗﮏﻟﭙﻪاي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ از ﮔﯿﺎﻫﺎن دوﻟﭙﻪاي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎء و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻟﻮس ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ).(Ichihashi and Kato 1986
ﺑﺎززاﯾﯽ ﮔﯿﺎه از ﮐﺎﻟﻮس ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺮﻓﻮژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در آن
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) .(Hagio et al. 2002ﻣﯿــﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ در رﺷــﺪ
ﮐــﺎﻟﻮس و ﺑﺎززاﯾﯽ ﮔﯿﺎه در ﻏـﻼت ﺑﺴـﺘﮕﯽ زﯾـﺎدي ﺑـﻪ ﻧﻮع
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رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي روﯾﺸﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖﻫـﺎي زاﯾﺸﯽ آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﺑـﺮاي ﺑـﺎززاﯾﯽ دارﻧـﺪ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎززاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﺗﻤﺎم ارﻗـﺎم وﺟـﻮد
دارد ) .(Bhaskaran and Smith 1990ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻋﻮاﻣــﻞ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟــﻮژﯾﮑﯽ ،ﺑﺴﯿﺎري از ژنﻫـﺎي ﮐﻨﺘـﺮلﮐﻨﻨـﺪه ﺻـﻔﺖ ﺑﺎززاﯾﯽ
در ﮔﻨﺪم ،ﺑـﺮﻧﺞ ،ﺟـﻮ و ﺳـﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧـﻪﻫـﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺻﻔﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ ) .(Ben Amer et al. 1999ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨـﺪم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑـﺎززاﯾﯽ از ﮐـﺎﻟﻮس ﻣﺘﻔـﺎوت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣـﺮ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻔـﺎوت
ﺗﺮﮐﯿـﺐ و ﻏﻠﻈـﺖﻫـﺎي ﻫﻮرﻣـﻮنﻫـﺎي داﺧﻠــﯽ ﮔﯿــﺎه و
ﺗﻔــﺎوتﻫــﺎي ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ ﺑــﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﯿﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ )

Luica et

al. 1997; Tarinejad et al. 2007; Mendoza and Kaeppler et

 .(al. 2002ﺗﻌـﺪادي ژن در ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺎززاﯾﯽ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎي ﮔﻨﺪم،
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ) .(Ben Amer et al. 1999ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﭘﺎﺳـﺦ ارﻗﺎم ﺑﻮﻣﯽ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم اﺻﻼحﺷﺪه ﺑـﻪ اﻟﻘـﺎي
ﮐــﺎﻟﻮس و ﺑــﺎززاﯾﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳــﺖ )

Hunsinger and Schauz

 .(1987در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ  1-2ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ ﻫﻮرﻣـﻮن  2,4-Dو -2
 0/25ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺎﯾﻨﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﮐﺎﻟﻮس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Liu et al. 1990در
ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻟﻘﺎء و ﺑﺎززاﯾﯽ از ﮐﺎﻟﻮس در  84ﻻﯾـﻦ ﮔﻨـﺪم
ﺳـﯿﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎ ﻣﻌﻨـﯽدار ﺑـﻮد
) .(Fennell et al. 1996در آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﮐﺸﺖ ﺟﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﺮاي
ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ در ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ  %88/33در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  MSداراي
 4Dو  1mg/l NAAﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ

mg/l 2,4-

).(Turhan and Baser 2003

در ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ و ﺑﺎززاﯾﯽ  47ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﮔﻨﺪم از
رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﯿﻦرﺳﯿﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎززاﯾﯽ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺸﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎززاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ارﻗﺎم وﺟﻮد
داﺷﺖ ) .(Zale et al. 2004ﺗﻌـﺪاد  107وارﯾﺘﻪ ﮔﻨﺪم ﻧﺎن از ﻧﻈﺮ

ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻘﺎي ﮐﺎﻟﻮس و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑـﺎززاﯾﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﺷـﺪ ﮐـﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎي داراي واﮐﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸﺖ
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ﻏﻼﻣﯽ و ﺗﺎري ﻧﮋاد

ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ و ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﻧﺎن ...

ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ،ﺑﺮاي ﺑﺎززاﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ

) Machii et al.

ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺎزﺋﯿﻦ 30 ،ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺳﺎﮐﺎروز ﺑﺎ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ  (5/8ﺑﺮاي اﻟﻘﺎ

 .(1998اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ

ﮐﺎﻟﻮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻫﺮ ﭘﺘﺮي دﯾﺶ ﮐﻪ ﺣﺎوي  20ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ از

ﻋﻨﻮان رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎززاﯾﯽ

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻮد ،ﺗﻌﺪاد  9رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ درب

ارﻗﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻇﺮوف ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ واﮐﻨﺶ ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﮔﻨﺪم ﻧﺎن ﺑـﻪ ﮐﺸـﺖ

ﺗﺎرﯾﮑﯽ و دﻣﺎي  25 ±1درﺟﻪي ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮار

ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ )ﮐﻮﻟﺌﻮﭘﺘﯿﻞ( ازﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎي ﮐﺎﻟﻮس و ﺑﺎززاﯾﯽ در

داده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي اﮐﺴﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﺷﺪه در ﻫﺮ ﭘﺘﺮيدﯾﺶ ﺷﻤﺎرش و درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺪف دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ،اراﺋﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ

ﻻﯾﻦ و ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ

ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ و رﯾﺰ ازدﯾﺎدي ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﮔﻨﺪم و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن

ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ رﺷﺪ  ،ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي

اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل ژن و دﺳﺖورزي ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ

ﺟﻨﯿﻦزا ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ) ML1C2

اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ،در دورﻧﻤﺎي آﯾﻨﺪه

 ،(2007ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺣﺎوي دو ﺳﻄﺢ  250و  500ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم

اﺳﺖ.

در ﻟﯿﺘﺮ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﻮد واﮐﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  .(1ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ،ﺑﻪ

Ahmadabadi et al.

ﻋﻨﻮان ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺛﺮ اﺗﯿﻠﻦ ،ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ .دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از واﮐﺸﺖ ،ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي ﺟﻨﯿﻦزا ﺑﺮاي ﺑﺎززاﯾﯽ

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎززاﯾﯽ ،(Ahmadabadi et al. 2007) ML1R3

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ 3
ﺗﮑﺮار در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺳﺎل  1395اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺑﺬور ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻧﺎم-
ﻫﺎي ) (C-D-4, C-D-6, C-D-8, C-D-9از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﺻﻼح و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر ﮐﺮج ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺬوري ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮي
ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﮐﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺬور ﺑﺎ اﻟﮑﻞ  %70ﺑﻪ ﻣﺪت  1دﻗﯿﻘﻪ ،ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ
ﺳﺪﯾﻢ  %2/25ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  1ﻗﻄﺮه ﺗﻮﯾﯿﻦ  20ﺑﻪ ﻣﺪت  15دﻗﯿﻘﻪ ،در
ﻣﺮﺣﻠﻪي آﺧﺮ اﯾﻦ ﺑﺬور ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  3 ،1و  5دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ
آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر اﺳﺘﺮﯾﻞ زﯾﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﯿﻨﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ روي ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آب ﺳﻄﺤﯽ
آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ

½ MS

در ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺮﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﺑﻪ 5-10
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪ )ﺷﮑﻞ  ،(1ﮐﻠﺌﻮﭘﺘﯿﻞ ﺑﻪاﻧﺪازه  1-2ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻗﻪ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت  1 -2ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮي ﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ) ML1G1

اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎززاﯾﯽ،
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  MSو  N6ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول .(1
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎززاﯾﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 1
ﻫﻔﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و دﻣﺎي  25±1درﺟﻪي ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﺗﯿﻤﺎرﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر  16ﺳﺎﻋﺖ
روﺷﻨﺎﯾﯽ و  8ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ در دﻣﺎي  25±1درﺟﻪي ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺑﺎززاﯾﯽ ،ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داده ﺑﻪ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎي ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺑﺎززا ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻃﻮل  2اﻟﯽ  3ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪي رﯾﺸﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ  MSﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺣﺎوي  30ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺳﺎﮐﺎرز اﻧﺘﻘﺎل داده
ﺷﺪ .ﮔﯿﺎﻫﺎن رﯾﺸﻪدار ﺷﺪه از ﻟﻮﻟﻪي آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﭘﺲ از
ﮐﺸﺖ در ﺧﺎك اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ .(1

Ahmadabadi et al.

) ،(2007ﺣﺎوي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻧﻤﮏﻫﺎي  N6و  2ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ 2880 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ - Lﭘﺮوﻟﯿﻦ 100 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در
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ﺟﺪول  -1اﻧﻮاع ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎززاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ ﮔﻨﺪم

Table1-Type of regeneration media used for wheat coleoptile segment explants

ﻧﻮع و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي رﺷﺪ

ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ

ﻧﻮع و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي رﺷﺪ

ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ

ﻧﻮع و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي رﺷﺪ

ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ

0.5 mg/l KIN

)N6(4

0.5 mg/l BAP

)N6(1

2 mg/l BAP +
0.5 mg/l NAA
1 mg/l IAA +
1 mg/l BA

)N6(5

2 mg/l BAP

)N6(2

)N6(6

2 mg/l KIN +
0.5 mg/l NAA

)N6(3

2 mg/l KIN +
0.5 mg/l NAA
2 mg/l BAP +
0.5 mg/l IAA
2 mg/l BAP+
1 mg/l NAA

) MS(4ﺑﺪون ﻫﻮرﻣﻮن
)MS(5
)MS(6

ﻧﻮع و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي رﺷﺪ
1 mg/l IAA +
1 mg/l BA
1 mg/l IAA +
0.5 mg/l BA

ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ
)MS(1
)MS(2
)MS(3

درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  1و درﺻﺪ ﺑﺎززاﯾﯽ ﺑﺎ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﻓﻮردي ﺑﺮ اﻟﻘﺎي ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻮﻓﻮردي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر
ﻻﯾﻦ ﮔﻨﺪم ،ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻓﻮردي ،اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻻﯾﻦ

×

ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮن از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ
اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد )ﺟﺪول .(2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدن اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ را

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ

ﻻﯾﻦ  C-D-9و ﻻﯾﻦ  C-D-8در ﺳﻄﻮح  2و  2/4ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ

ﺷﮑﻞ  1ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ،اﻟﻘﺎء ﮐﺎﻟﻮس و ﺑﺎززاﯾﯽ را در
ﮔﻨﺪم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ) (ML1G1ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  .(1در دو ﻫﻔﺘﻪ اول رﺷﺪ ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد و
ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﮐﺎﻟﻮس ﺑﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ رخ
داد .ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺮاﮐﻢ ،ﺗﺮد و داراي ﺳﻄﺢ
ﻧﺎﺻﺎف ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ ﮐﺮم ﺗﺎ ﮐﺮم ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ( ﺑﻮدﻧﺪ .در
آزﻣﺎﯾﺶ ) ،(Mendoza and Kaeppler 2002ﺟﻨﯿﻦﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻌﺪ
ﺳﻪ روز و در آزﻣﺎﯾﺶ ) ،(Chen et al. 2006ﺑﻌﺪ از دو ﯾﺎ ﺳﻪ روز
و در آزﻣﺎﯾﺶ ) ،(Yu et al. 2008ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻟﻮس-
زاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﻮﻓﻮردي داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻻﯾﻦ

C-D-

 4در ﺳﻄﻮح  2و  2/4ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي ﺑﻮد .در ﻻﯾﻦ

C-

 D-9ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻓﻮردي از  2ﺑﻪ  3ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽداري در ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻻﯾﻦ
 C-D-4ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻓﻮردي از  2/4ﺑﻪ  3ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم
در ﻟﯿﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽداري در ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .در
ژﻧﻮﺗﯿﭗ  C-D-8ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻻﯾﻦ  ،C-D-4اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن
ﺗﻮﻓﻮردي از  2/4ﺑﻪ  3ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽداري در ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﻮس-
زاﯾﯽ ﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻻﯾﻦ  C-D-9از ﺗﻮان ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ،ﺳﻄﺢ  2و  2/4ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح در اﮐﺜﺮ ﻻﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﺎنداده
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(2
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... ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ و ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﻧﺎن

 ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻓﻮردي و ﻻﯾﻦﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﺑﺮ روي درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ از رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﻟﺌﻮﭘﺘﯿﻞ-2 ﺟﺪول
Table 2- Variance analysis of 2, 4-D different levels and cultivar on callus induction from coleoptile segment explants

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ
2/77**
49/56**
3/83**
0/375

درﺟﻪ آزادي
2
3
6
24

12/45

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺗﻮﻓﻮردي
ﻻﯾﻦ
ﻻﯾﻦ× ﺗﻮﻓﻮردي
ﺧﻄﺎ
(%CV ) ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات

. اﺳﺖ%1  و%5  * و ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل،ns
ns,*,** : non significant, significant at 5% and 1% probability level, respectively.

 ﺑﺮگﻫﺎي زﯾﺮ:B.1/2 MS  ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎي رﺷﺪ ﮐﺮده در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ روي ﻣﺤﯿﻂ:A. ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺸﺖ و اﻟﻘﺎ ﮐﺎﻟﻮس و ﺑﺎززاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻨﺪم از رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ-1 ﺷﮑﻞ
 ﺗﮑﺜﯿﺮ:D . ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺸﺖ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ5  ﭘﺲ ازML1G1  اﻟﻘﺎ ﮐﺎﻟﻮس از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮگ روي ﻣﺤﯿﻂ:C . ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﮐﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ1-2 ﮐﻠﺌﻮﭘﺘﯿﻞ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎ ﮐﺎﻟﻮس ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت
 اﻟﻘﺎ ﺳﺎﻗﻪ:G . ﻧﻤﺎي ﻧﺰدﯾﮏ از ﯾﮏ ﮐﺎﻟﻮس ﻏﯿﺮ ﺟﻨﯿﻦزا:F . ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ از ﯾﮏ ﮐﺎﻟﻮس ﺟﻨﯿﻦزا:E .ML1C2 ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي ﺟﻨﯿﻦزاﯾﯽ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮگ روي ﻣﺤﯿﻂ
 اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎي:J . ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ از ﯾﮏ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻟﻮس ﺟﻨﯿﻦزا:I  وH .ML1R3 ﻫﻮاﯾﯽ از ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي ﺟﻨﯿﻦزا ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮگ در ﻣﺤﯿﻂ
. اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎي رﯾﺸﻪدار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎك و ﺳﺎزﮔﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ:K .ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎززاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ رﯾﺸﻪزاﯾﯽ
Figure 1- Different stage of culture, callus induction and regeneration from wheat coleoptile explants.
a) Growth of seedling under sterile condition on ½ MS media b) Leaves under coleoptile divided into 1-2 mm segments for
culture c) callus induction from coleoptile segments on ML1G1 media after 5 weeks from culture. d) proliferation of
embryogenic callus obtained from coleoptile segments on ML1G2 media e) Magnification view from embryogenic callus f)
Magnification view from non embryogenic callus g) Shoot induction from embryogenic callus on ML1R3 media h&i)
Magnification view of shoot resulted from embryogenic callus j) plantlet transfer to shoot induction media k) seedling transfer
to sterile soil for accumulation to the environment.
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ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ و ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﻧﺎن ...

ﺷﮑﻞ  -2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻓﻮردي
Figure 2 –Mean comparisons of cultivar*2,4-D on callus induction percent

در ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﮔﯿﺎه ﮔﻨﺪم از ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻎ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﺮه و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺤﻮر

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ در ﮔﻨﺪم زراﻋﯽ ﺑﯿﻦ %82 -85

ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ و از ﻣﺤﯿﻂ  MSﺣﺎوي  1ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در

و در ﮔﻨﺪم دوروم ﺑﯿﻦ  %77 -79ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ).(Chauhan et al. 2007

ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﺑﻪ

در ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

ژﻧﻮﺗﯿﭗ ارﻗﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ

و ﺑﺮش ﻃﻮﻟﯽ )ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن( ﺟﻨﯿﻦ ﮔﻨﺪم رﺳﯿﺪه در ﺑﺎززاﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ

ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺣﻀﻮر اﮐﺴﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻘﺎء ﮐﺎﻟﻮس ﺿﺮوري اﺳﺖ

اﺳﺖ %70 .اﻟﻘﺎي ﮐﺎﻟﻮس اوﻟﯿﻪ در ﺗﻤﺎم ارﻗﺎم ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ در

) .(O'Hara and Street 1978در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي  2mg/lﺗﻮﻓﻮردي ﺑﻪ دﺳﺖ

آﻣﺪ ) Yu and Wei

از ﺟﻨﯿﻦﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﮔﻨﺪم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ در

.(2007

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي  2ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي %86/67 ،و در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي  3ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي %87/86،و در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي  4ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي %85 ،ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪ )  .(Bi et al. 2007در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي  2ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
ﺗﻮﻓﻮردي درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ از ﺟﻨﯿﻦﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﯿﻦ -96/20
 %68/75ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ) .(Bi and Wanh 2008در آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮي از

MS

اﺛﺮ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ) (AgNO3ﺑﺮ اﻟﻘﺎء ﮐﺎﻟﻮس ﺟﻨﯿﻦزا
ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﺑﺮ روي
دو ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه و ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﮔﻨﺪم ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻦﻫﺎي
ﮔﻨﺪم از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف
ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد )ﺟﺪول .(3

 2ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﮐﺎﻟﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺟﺪول -3ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ) (AgNO3و ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﺑﺮ روي ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﺑﺮ روي رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﻟﺌﻮﭘﺘﯿﻞ
Table 3- Factorial variance analysis of AgNO3 and cultivar different levels on callus induction from coleoptile segment
explants

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ

درﺟﻪ آزادي

ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه )(AgNO3
ﻻﯾﻦ
ﻻﯾﻦ× ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه )(AgNO3
ﺧﻄﺎ

1
3
3
16

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ) (%CV

درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ
0/4227ns
**28/38
*1/36
0/347
11/24

 * ،nsو ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  %5و  %1اﺳﺖ.
ns,*,** : non significant, significant at 5% and 1% probability level, respectively.
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ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪهي اﺛﺮ اﺗﯿﻠﻦ ،ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻤﺎﯾﺰ

ﻻﯾﻦ  C-D-9ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ در اﮐﺜـﺮ ﻻﯾـﻦﻫـﺎ ،ﯾﺸـﺘﺮﯾﻦ

ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀـﻮر ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﯿﺘـﺮات ﻧﻘـﺮه ﺑـﺮ

ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  250ﻣﯿﻠﯽﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ ﻧﯿﺘـﺮات

ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ،ﺟﻨﯿﻦزاﯾـﯽ و ﺑـﺎززاﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽدار ﺑـﻮدن

ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) (%59/71ﺑﻮد )ﺷـﮑﻞ  .(3ﻧﯿﺘـﺮات ﻧﻘـﺮه از ﻃﺮﯾـﻖ

اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻻﯾﻦ در ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ-

رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺗﺼﺎل اﺗﯿﻠﻦ از ﻋﻤﻞ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي

رﺳﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﮔﯿﺎه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻟﻮس ،ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي ﺟﻨﯿﻦ-

ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ﺑﺮ ﻻﯾﻦ  C-D-9ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ

زا و اﻓــﺰاﯾﺶ ﺑــﺎززاﯾﯽ ﻣــﯽﺷــﻮد ).(Songstad et al. 1991

و در ﻻﯾﻦﻫﺎي  C-D-8و  C-D-6ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷـﺘﻪ وﻟـﯽ ﺑﺎﻋـﺚ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه روي ژﻧﻮﺗﯿـﭗﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ذرت

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ در ﻻﯾﻦ  C-D-4ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان

) (Vain and Dunl 1989و ﮔﻨـﺪم ) Fernandez et al.

ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ  500و  250ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘـﺮه از

 (1999ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  -3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه )(AgNO3
Figure 3 – Mean comparison of cultivar*AgNO3 media on callus induction percent

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺑﺎززاﯾﯽ ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از

ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ

اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻻﯾـﻦ و ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ از ﻧﻈـﺮ درﺻـﺪ ﺑـﺎززاﯾﯽ ﺗﻔـﺎوت
ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ وﺟﻮد دارد )ﺟﺪول .(4

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﻧﻮاع ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ در ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑـﺎززاﯾﯽ ﻻﯾـﻦﻫـﺎ،

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  MSﺑﺮ ﺑﺎززاﯾﯽ ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎي ﺟﻨﯿﻦزا ﻻﯾﻦﻫﺎي

ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي ﮐﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎﻟﻮس،

ﺑﺎززاﯾﯽ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻻﯾـﻦ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ

اﺑﺘﺪا رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ آن در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﺣـﺎوي 2/4
ﮐﺎﻟﻮسﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟـﺪول  MS) 1و
 (N6ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎززاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧـﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻫﻔﺘـﻪ درﺻـﺪ ﺷـﺎﺧﻪزاﯾـﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ
ﮐﺸﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ دو ﻧـﻮع
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﮐﺸﺖ و ﻻﯾﻦ و

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم

ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد )ﺟﺪول .(4ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎززاﯾﯽ ﻻﯾـﻦ  C-D-9در
ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﭘﺎﯾـﻪ  MSﺣـﺎوي 1 mg/l IAA+ 0.5 mg/l BAﺑـﻪ
ﻣﯿﺰان ) (%22/22و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦ  C-D-9در ﻣﺤـﯿﻂ
ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾـﻪ  MSﺣـﺎوي  1mg/l IAA+ 1 mg/l BAو

mg/l BAP

 0.5 mg/l IAA+2ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ) (%3/7ﺑﻮد.

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ /دوره  /5ﺷﻤﺎره  /2ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1395

107

ﻏﻼﻣﯽ و ﺗﺎري ﻧﮋاد

ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ و ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﻧﺎن ...

ﺟﺪول  -4ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻻﯾﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم ﺑﺮ روي ﺑﺎززاﯾﯽ ﺑﺮ روي رﯾﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ
Table 4- Factorial variance analysis of media and lines different levels on regeneration from coleoptile segment explants

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ

درﺟﻪ
آزادي

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

11

ﻻﯾﻦ

3

ﻻﯾﻦ× ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

33

ﺧﻄﺎ

96

درﺻﺪ ﺑﺎززاﯾﯽ

** 5/33
* 3/54
0/431 ns
1/062
17/65

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ) (%CV

 * ،nsو ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  %5و  %1اﺳﺖ.
ns,*,** : non significant, significant at 5% and 1% probability level, respectively.

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾـﻦ  C-D-8در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﭘﺎﯾـﻪ

MS

 0.5 mg/l NAA+2 KINﺑﻪ ﻣﯿﺰان ) (%3/7ﺑـﻮد .ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان

ﺣﺎوي 1 mg/l IAA+ 0.5 mg/l BAﺑﻪ ﻣﯿﺰان ) (%18/51و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ

ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾـﻦ  C-D-4در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﭘﺎﯾـﻪ  MSﺣـﺎوي

ﻣﯿﺰان ﺑـﺎززاﯾﯽ ﻻﯾـﻦ  C-D-8در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﭘﺎﯾـﻪ  MSﺣـﺎوي

 IAA+ 0.5 mg/l BAﺑﻪ ﻣﯿﺰان ) (%25/95و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾـﻦ

0.5 mg/l IAA+2 mg/l BAP

 C-D-4در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ  MSﻓﺎﻗﺪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎي رﺷـﺪ و

ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾـﻦ  C-D-6در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﭘﺎﯾـﻪ

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ  MSﺣﺎوي 1mg/l IAA+ 1 mg/l BAﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان

mg/l

) (%7/4ﺑﻮد .ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ دراﮐﺜـﺮ ﻣﺤـﯿﻂﻫـﺎي

1mg/l NAA+2 BAPﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان ) (%14/81و ﮐﻤﺘــﺮﯾﻦ ﻣﯿــﺰان

ﮐﺸﺖ  MSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻦ  C-D-4و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎززاﯾـﯽ در

 1mg/l IAA+ 1 mg/l BAو

 MSﻓﺎﻗﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ  MSﺣـﺎوي
ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦ  C-D-6در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﭘﺎﯾـﻪ  MSﺣـﺎوي
 IAA+ 1 mg/l BAوmg/l BAP

1mg/l

 0.5 mg/l IAA+2و

اﮐﺜﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﮐﺸﺖ  MSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻦ  C-D-6ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ .(4

mg/l

ﺷﮑﻞ  -4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎززاﯾﯽ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ MS
Figure 4 – Mean comparison of cultivar*MS media on regeneration percent
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ﻻﯾﻦ  C-D-6در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  N6ﺑﺮ ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦﻫﺎي ﮔﻨﺪم

 NAA+2ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ) (%14/81و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦ

ﺑﺎززاﯾﯽ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

 6در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ N6ﺣﺎوي  0.5 mg/l BAPو

ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد )ﺟﺪول(4ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
)

و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦ  C-D-4در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦ ،C-D-9

ﭘﺎﯾﻪN6

ﺣﺎوي 0.5 mg/l KINﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ در

در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ N6ﺣﺎوي  1mg/l BA+1 mg/l IAAﺑﻪ ﻣﯿﺰان

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  N6ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻦ  C-D-9و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ

) (%29/62و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦ  ،C-D-9در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
 D-8در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

mg/l KIN

ﭘﺎﯾﻪ N6ﺣﺎوي 0.5 mg/l NAA+2 mg/l KINﺑﻪ ﻣﯿﺰان )(%25/95

 .(Przetakiewicz et al. 2003; Tarinejad et al. 2007ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﭘﺎﯾﻪ N6ﺣﺎويmg/l KIN

C-D-

 0.5ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦ  C-D-4در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

;Sears and Decard 1982; Mathias and Simpson 1986

ﭘﺎﯾﻪ N6ﺣﺎوي 0.5 mg/l KINﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦ

ﭘﺎﯾﻪ N6ﺣﺎوي0.5 mg/l mg/l KIN

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻦ  C-D-6ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﮐﺜﺮ ﻻﯾﻦﻫﺎ

C-

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ N6ﺣﺎوي mg/l

0.5 mg/l

 0.5 mg/l NAA+2 KINﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) (%20/04و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان

 NAA+2و  0.5 mg/l NAA+2 mg/l BAPﺑﻪ ﻣﯿﺰان ) (%18/51و

ﺑﺎززاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ N6ﺣﺎوي 0.5 mg/l KINﺑﻮد

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ ﻻﯾﻦ  C-D-8در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ N6ﺣﺎوي

)ﺷﮑﻞ .(5

 0.5 mg/l BAPو  0.5 mg/l KINﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎززاﯾﯽ

35

A
AB
B

AB
B

B

30
25
20

BC

15

CD
CD

CD
D

CD
D
00 0

)N6(6

)N6(5
C-D-6

)N6(4
C-D-8

0
)N6(3

)N6(2

C-D-4

10

درﺻﺪ ﺑﺎززاﯾ ﯽ

B

5
0

)N6(1

C-D-9
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Figure 5 – Mean comparison of cultivar*N6 media on callus induction percent

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  MSﺑﺎ  N6در ﺑﺎززاﯾﯽ

ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﻫﺎي ) MS(2و ) N6(6ﺣﺎوي +1 mg/l IAA
 1BAو ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﻫﺎي ) MS(4و ) N6(3ﺣﺎوي

mg/l

mg/l NAA

 2 mg/l Kin +0/5و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﻫﺎي ) MS(6و ) N6(5ﺣﺎوي
 1+ mg/l NAA1mg/l BAPاز ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺑﺎززاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﯾﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  N6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  MSاز ﺗﻮان ﺑﺎززاﯾﯽ
ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  N6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ  MSﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ اﻟﻘﺎي ﺑﺎززاﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
)ﺷﮑﻞ .(6
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Figure 6 – Mean comparison of regeneration percent on wheat cultivar in MS and N6 media

در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﻨﯿﻦزاﯾﯽ و ﺑﺎززاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﮔﻨﺪم را ﺑﺮ

دادﻧﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻓﻮردي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﻟﻘﺎي ﮐﺎﻟﻮس

اﺳﺎس ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ از ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎي  3-3روزه در ﺑﯿﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎي

ﺑﺮاي رﻗﻢﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﯿﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﻫﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ

اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي از دو ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

ﮐﺸﺖ  MSﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ  N6و  L3از ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎء ﮐﺎﻟﻮس و ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﭘﺎﯾﻪي ) MSﻣﻮراﺷﮓ و اﺳﮑﻮگ (1962 ،و ) LSﭼﻮ و ﻫﻤﮑﺎران،

ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

 (1975در ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪي

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻟﻮس ﺑﻌﻼوه ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎززاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

 MSﺑﻬﺘﺮ از  LSﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ داد )

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﻓﻮردي اﺳﺖ .ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

Mehmood et al.

MS

 .(2013ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﺎ  4/59ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﮔﯽ

ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﮔﻨﺪم ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد .اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﻓﻮردي از  4/59ﺑﻪ  36ﻣﯿﮑﺮو

ژﻧﻮﺗﯿﭗ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮل روي اﻟﻘﺎء ﮐﺎﻟﻮس اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎززاﯾﯽ ﮔﯿﺎه
ﻣﯽﺷﺪ ) .(Wang and Wei 2004ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  N6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  MSاز ﺗﻮان ﺑﺎززاﯾﯽ
ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ،اﺛﺮات ژﻧﻮﺗﯿﭗ ،ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ ،ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي ﺗﻮﻓﻮردي و  ،BAPﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎر ) 8 ،6و  10ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( را در اﻟﻘﺎي
ﮐﺎﻟﻮس و ﺑﺎززاﯾﯽ آن در ﮐﺸﺖ درونﺷﯿﺸﻪاي ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻎ  5رﻗﻢ
ﮔﻨﺪم را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ  MSدر ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻗﻢﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  LSﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ اﻟﻘﺎي ﮐﺎﻟﻮس و ﺑﺎززاﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎر ) 8 ،6و  10ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻗﻢﻫﺎ در
ﻏﻠﻈﺖ  8ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ آﮔﺎر ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺎززاﯾﯽ ﻧﺸﺎن

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪادي از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي
ﻣﻬﻢ از ﻗﺒﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن وارﯾﺘﻪﻫﺎي ﮔﻨﺪم،
رﯾﺰازدﯾﺎدي ﺗﻌﺪادي از ﻻﯾﻦﻫﺎي ﮔﻨﺪم در دﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر از
ﻗﺒﯿﻞ  C-D-4 ،C-D-6 ،C-D-8و  C-D-9ﺑﺮرﺳﯽ و
ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ و ﺑﺎززاﯾﯽ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدن اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻻﯾﻦﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮن
ﺗﻮﻓﻮردي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﻮسزاﯾﯽ در ﻻﯾﻦ C-D-
 9در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻓﻮردي رخ داده و در
ﻻﯾﻦ C-D-8در ﺳﻄﻮح  2و  2/4ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي رخ
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 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪC-D-8 وC-D-9 در ﻻﯾﻦﻫﺎي

داده ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﻻﯾﻦ ﺑﺎﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد ﻧﺪارد و

N6(6)  در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖC-D-9  ﺑﺮاي ﻻﯾﻦ%29/62 ﺷﺎﺧﻪزاﯾﯽ

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدن اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ

 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ1mg/l BA  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه1mg/l IAA ﺣﺎوي

ﻻﯾﻦﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﻮس ﺟﻨﯿﻦزا

.
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شىاسایی ي تعييه تًالی ژن مربًط بٍ آوتی پًرتر َيدريژن /سدیم از
غشای پالسمایی گياٌ Kochia scoparia L.

هٌْدسٖ صًت٘ک ٍ اٗوٌٖ سٗستٖ
دٍرُ  ،5شوبرُ ،2پبٗ٘ش ٍ سهستبى 1335
صفحِ 113-122
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gene in the plasma membrane of the plant Kochia scoparia
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چکیدٌ
واشههای کلیذی

ٗکٖ اس راّکبرّبٕ گ٘بّبى بزإ کبّش هقدار سدٗن س٘تَسٍلٖ ،دفع سدٗن بِ خبرج سلَل است.
اٗي دفع خبرج سلَلٖ ،هبًع اس اثزّبٕ سوٖ سدٗن در فزآٌٗدّبٕ سلَلٖ س٘تَسٍل هٖشَد.
ًبقلّبٕ سدٗنّ٘/درٍصى غشبٕ پالسوبٖٗ (ٗ )SOS1کٖ اس بْتزٗي پزٍتئ٘يّبٕ درگ٘ز در اٗي

جداسازی شن،

فزآٌٗد ّستٌد .در اٗي پضٍّش اس گ٘بُ دٍلپِ ٍ شَرسٕ  Kochia scopariaبِ عٌَاى هٌبع بزإ

شًری،

خداسبسٕ صى استفبدُ شد  .بز ّو٘ي اسبط بب استفبدُ اس آغبسگزّبٕ طزاحٖ شدُ در هٌبطق

کًشیا،

حفبظت شدُ در گ٘بّبى دٗگز ،طَل تقزٗبٖ ًَ 3600کلئَت٘دٕ ٍ بِ تبع٘ت اس آى تَالٖ 1200

واقلَای غشای پالسمایی

اس٘دآهٌِ٘إ اس تَالٖ کدکٌٌدٓ اٗي صى شٌبسبٖٗ ٍ تع٘٘ي تَالٖ شد .ه٘شاى شببّت اٗي تَالٖ در
سطح ًَکلئَت٘دٕ بب حداکثز  44درصد ّوَلَصٕ ٍ در سطح اس٘دآهٌِ٘إ  32درصد بب استفبدُ اس
بزرسٖ  BLASTتأٗ٘د شد .تدشِٗ ٍ تحل٘ل ّبٕ بعدٕ بزإ تع٘٘ي خصَص٘بت پزٍتئٌٖ٘ ٍ ارتببط
آى بب پزٍتئ٘يّبٕ دٗگز بب استفبدُ اس هطبلعبت بَ٘اًفَرهبت٘ک اًدبم شد ٍ ًتبٗح ًشبى داد کِ هٌطقِ
حبٍٕ هبرپ٘چ ّبٕ آلفبٕ آبگزٗش بِ عٌَاى قطعٔ گذرًدُ اس غشبٕ پالسوبٖٗ است ٍ در هقببل آى
دًببلٔ بب تعداد کوتز هبرپ٘چّبٕ آلفبٕ ٍ خبص٘ت آبدٍستٖ بِ عٌَاى قطعٔ داخل سلَلٖ پزٍتئ٘ي
هٖببشد .اٗي ًتبٗح ًقش دفع سدٗن تَسط ًبقلّبٕ غشبٕ پالسوبٖٗ را بزإ ٍخَد ٍاکٌش هقبٍهت
بِ شَرٕ در گ٘بُ کَش٘ب تأٗ٘د ًوَد.

نیکخواه و همکاران

شىاسایی ي تعییه تًالی شن مربًط بٍ آوتی پًرتر...
مقدمٍ

هٖوٌذ .ده٘ي خَد تٌظ٘وٖ هىبى ّذفٖ ثشإ

ؿَسٕ ٗىٖ اص ثضسيتشٗي هحذٍدوٌٌذُّبٕ

فؼفَسٗالػَ٘ى

تَػط

اػت.

SOS2

پغ

اص

تَل٘ذ هحصَالت وـبٍسصٕ اػت (.(Amjad et al., 2008

فؼفَسٗالػَ٘ى  SOS1ده٘ي خَد تٌظ٘وٖ اص هىبى

ثشاػبع ًتبٗح ثشسػّٖبٕ ثِ عول آهذُ  20الٖ  30دسصذ

ثبالدػت سّب ؿذُ ٍ فعبل٘ت حول ٍ ًمل آى صٗبد هٖؿَد

صه٘يّبٕ تحت آث٘بسٕ خْبى ثِ طَس ًبهطلَثٖ تحت تأث٘ش

(

ؿَسٕ لشاس داسًذ ) (Mott and Wang, 2007ؿَسٕ صٗبد

 .)Quintero et al., 2002; 2007ثش اػبع همبٗؼٔ تَالٖ

صذهبت خجشاى ًبپزٗش ف٘ضَٗلَطٗىٖ اص خولِ وبّؾ

 SOS1ثب پشٍتئ٘يّبٕ دٗگش ٍ ده٘يّبٕ وشٍٕ پ٘ؾثٌٖ٘

پتبًؼ٘ل اػوضٕ ،وبّؾ گؼتشؽ ثشي ،وبّؾ فتَػٌتض،

ؿذُ ػِ ًبحِ٘ دس اٗي پشٍتئ٘ي ٍخَد داسد .اًتْبٕ -N

ثؼتِؿذى سٍصًِّب ،اختالل دس خزة َٗىّبٕ ضشٍسٕ

تشهٌ٘بل وِ اص  440اػ٘ذآهٌِ٘ تـى٘ل ؿذُ اػت ٍ ثِ

هبًٌذ پتبػ٘ن ٍ ولؼ٘ن ٍ اثشّب ػوٖ ثش سٍٕ غـبّب ٍ

صَست  12هبسپ٘چ آلفبٕ هحبفظت ؿذٓ گزسًذُ اص غـبٕ

ػ٘ؼتنّبٕ آًضٗوٖ گ٘بّبى عبلٖ اٗدبد هٖوٌذ

(Sangam

Shi et al., 2000; Brett et al., 2005; Quan et al.,

ّ٘ذسٍفَة ،حفشٓ غـبٖٗ سا تـى٘ل هٖدّذ .اػ٘ذ-

)ٗ .et al., 2005; Munns, 2000ه ػشٕ هطبلعبت

آهٌِّ٘بٕ هٌطمٔ  155-190وِ دس گشٍُّبٕ هختلف ؿبهل

ػ٘ؼتوبت٘ه ثشإ طىّبٕ همبٍم ثِ ؿَسًٕ ،بؿٖ اص

هبسپ٘چّبٕ آلفبٕ ؿـن ٍ ّفتن اػت ثِ عٌَاى هحل

غشثبلگشٕ طًت٘ىٖ دس هؤػؼٔ طئَ اًدبم ؿذ

(Wu et al.,

اتصبل ثشإ َٗى ػذٗن هٖثبؿذ

;(Guo et al., 2004

).1996; Liu and Zhu, 1997; Zhu et al., 1998

) .Masser, 2001دم ثلٌذ ػ٘تَپالػوٖ ّ٘ذسٍف٘ل دس

پظٍّؾّب ًـبى داد ،ثعذ اص ؿجِ٘ػبصٕ تَالٖ ثش اػبع

هٌطمٔ  -Cتشهٌ٘بل اص 700اػ٘ذآهٌِ٘ تـى٘ل ؿذُ اػت ،وِ

ًمـِ ٍ ّوچٌ٘ي تدضِٗ ٍ تحل٘ل عولىشدّب ،دس ه٘بى پٌح

دس اٗي اًتْب ٗه ًبح٘ٔ  300اػ٘ذآهٌِ٘إ اص 440-740

پشٍتئ٘ي  ،SOSطىّبٕ  SOS3, SOS2, SOS1دس هؼ٘ش

ٍخَد داسد وِ ثصَست وشٍٕ ؿىل اػت ٍ اٗي ًبحِ٘

ػ٘گٌبلٖ وبّؾ ه٘ضاى ٍسٍد ػذٗن وِ اص ساّىبسّبٕ حفظ

ؿجبّت ٗب ّوَلَطٕ صٗبدٕ ثب ً NHX8ـبى هٖدّذ

پتبػ٘ن ًؼجت ثِ ػذٗن دس گ٘بّبى تحت تٌؾ ؿَسٕ

) .et al., 2004دس اداهِ اص اػ٘ذآهٌ٘ٔ ٗ 740-1146ه

(Zhu, 2003; Chinnusamy et al.,

تَالٖ هٌحصش ثِ فشد اػت ٍ ّوؼبًٖ لبثل تَخْٖ ثِ ّش

) .2005دس هؼ٘ش  ،SOSپشٍتئ٘ي هتصلؿًَذُ ثِ ولؼ٘ن ٗب

پشٍتئ٘ي دٗگشٕ ثِ خض ً SOS1ـبى ًوٖدّذ .پ٘ؾثٌٖ٘

 ،SOS3ػ٘گٌبل تٌؾ ؿَسٕ سا دسٗبفت ٍ هٌتمل هًٖوبٗذ.

هٖؿَد وِ ًبح٘ٔ  441-1146ثعٌَاى ًبحِ٘إ ثشإ

 SOS3پشٍتئ٘ي  SOS2سا فعبل وشدُ ٍ ثِ ػوت غـبٕ

فؼفشٗالػَ٘ى تَػط  SOS2وٌ٘بص هحؼَة هٖؿَد

پالػوبٖٗ ّذاٗت هٖوٌذ تب فؼفشٗالػَ٘ى تشاًؼپَستش

) .et al., 2004عالٍُ ثش اٗي ً٘ SOS1ض دس تحول ثِ تٌؾ

ػذٗوٖ  SOS1تَػط ووپلىغ  SOS2/SOS3فشاّن ؿَد

اوؼ٘ذاتَ٘ اٗفبٕ ًمؾ هٖوٌذ .دخبلت  SOS1دس پبػخ ثِ

) ،SOS1 .(Qiu et al., 2002; Zhu et al., 1998اص

تٌؾ اوؼ٘ذاتَ٘ اص طشٗك تعبهل ثب  ،RCD1وِ ٗه پشٍتئ٘ي

پشٍتئ٘يّبٕ ثضسي غـبٕ ػلَلٖ ثب ٍصًٖ ثِ اًذاصُٕ 127

هْن ثشإ پبػخ ثِ گًَِّبٕ فعبل اوؼ٘ظى ٗب  ROSاػت،

و٘لَ دالتَى اػت وِ دس آساث٘ذٍپؼ٘غ گضاسؽ ؿذُ اػت

اهىبى پزٗش اػت .طجك گضاسؿبت دس اًتْبٕ  -Cتشهٌ٘بل

) .(Wu et al., 1996دس اًتْبٕ  -Cتشهٌ٘بل( SOS1 ،

 SOS1دٍ ًبحِ٘ هَخَد دس اػ٘ذآهٌِّ٘بٕ ٍ 440-806

دسًبح٘ٔ ٗ )746-849ه ًَولئَت٘ذ حلمَٕ ٍ دس ًبح٘ٔ

 936-1103ثشإ تعبهل ثب  RCD1هْن ّؼتٌذ

ٗ 998-1146ه ده٘ي خَد تٌظ٘نوٌٌذُ ٍخَد داسد .دس

) .Agarwal et al., 2006اص آًدبٖٗ وِ گ٘بّبى ّبلَف٘ت

حبلت اػتشاحت ده٘ي خَد تٌظ٘وٖ ثب تَالٖ ثبالدػت وِ

لبدس ثِ سؿذ ٍ تحول ؿشاٗط ؿَسٕ ثبال ّؼتٌذ ،هٖتَاًٌذ

ؿبهل هحل اتصبل ًَولئَت٘ذ حلمَٕ اػت تعبهل ثشلشاس

ثِ عٌَاى ثْتشٗي اثضاس خْت دسن اػبع هَلىَلٖ

اػت ،دخبلت داسًذ
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شىاسایی ي تعییه تًالی شن مربًط بٍ آوتی پًرتر...

آًتٖپَستشّب ثِ ؿوبس آهذُ ٍ ًمؾ احتوبلٖ آًْب سا دس
همبٍهت ثِ ؿَسٕ آؿىبس ػبصًذ (

Chinnusamy et al.,

اًدبم ضذ عفًَٖ ػطحٖ ،ثزسّب دس هبػِ ؿؼتِ وـت
ؿذًذ 45 .سٍص پغ اص وـت ثِ هٌظَس افضاٗؾ ػطح

 .)2005وَؿ٘ب ( )Kochia scoparia L. Schardگ٘بّٖ دٍ

تشاًؼىشٗپتَم پبػخ دٌّذُ ثِ ؿَسٕ دس گ٘بُ ،ت٘وبس ؿَسٕ

لپِ ،علفٖ ٍ ثب هتبثَل٘ؼن  C4اص گ٘بّبى خبًَادُ ﭼﻐٌذسٗبى

 400ه٘لٖهَالس ًوه ولشٗذػذٗن اعوبل ؿذ ٍ ػپغ

)ٍ (Fischer et al., 2000گًَِإ ثؼ٘بس هتحول ثِ ؿَسٕ

گ٘بّبى ت٘وبس ؿذُ خْت اػتخشاج  RNAثشداؿت ؿذًذ.

) ٍ (Lamsal et al., 1999; Madrid et al., 1996اص

طراحي آغازگرها :تَالّٖبٕ طى  SOSدس ػبٗش گ٘بّبى

ّبلَف٘تّبٕ دفعوٌٌذٓ ًوه اػت وِ دس ثشخٖ طجمِ-

دس پبٗگبُ دادُّبٕ ث٘ي الوللٖ  NCBIخوعآٍسٕ ؿذ.

ثٌذّٕب خضء ّبلَف٘تّبٕ اخت٘بسٕ للوذاد ؿذُ ٍ هٌجع

تَالٖ آغبصگشّب ،ثب اػتفبدُ اص ثؼتِّبٕ ًشم افضاسٕ

خَثٖ اص علَفِ سا دس ؿشاٗط آث٘بسٕ ثب آة ؿَس فشاّن

STAR (EditSeq, Meg- Align, MapDraw; Version

هٖوٌذ ) .(Sherrod, et al., 1971لبثل روش اػت وِ اٗي

)GENE DOC (Multiple Sequence Alignment ٍ 5.00

گ٘بُ ثِ عٌَاى ٗه گ٘بُ داسٍٖٗ دس هدبهع ث٘ي الوللٖ اص

) ،Editor & Shading Utility Version 2.5.000طشاحٖ

اػت.

ؿذًذ (خذٍل  ،)1هحل طشاحٖ اٗي آغبصگشّب ثِ صَستٖ

دس هطبلعبت اص هَُّ٘بٕ اٗي گ٘بُ دس فشآٌٗذّبٕ هشثَط ثِ

دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت وِ طى هَسد ًظش ثِ صَست دٍ

ػ٘ؼتن اٗوٌٖ ٍ تأث٘شگزاسٕ آى اص طشٗك غ٘ش فعبلػبصٕ

لطعِ خذا اص ّن ٍ داسإ هٌبطك ّوپَؿبى خذاػبصٕ ؿَد.

فبوتَس سًٍَٗؼٖ  NF_KBاػتفبدُ ؿذُ اػت (

اػتخشاج  ،RNAػبخت  ٍ cDNAتىث٘ش طى :K.S. SOS1

Soleimani et al., 2008؛) .Kafi, et al., 2010اخشإ

طجك دػتَسالعول و٘ت ؿشوت دًبصٗؼت آػ٘ب اًدبم ؿذ.

ساّجشدّبٕ هجتٌٖ ثش ثَ٘تىٌَلَطٕ دس تأه٘ي ّذف هجتٌٖ ثش

اثتذا صذ ه٘لٖگشم ثبفت گ٘بُ دس ٗه ّبٍى ﭼٌٖ٘ دس داخل

اٗدبد همبٍهت دس گ٘بّبى هْن ً٘بصهٌذ اًدبم پظٍّؾّب

اصت هبٗع ثِ خَثٖ خشد ٍ ثب ٗه ه٘لٖل٘تش ثبفشٗ G1ب ثبفش

گؼتشدُ دس ؿٌبػبٖٗ عَاهل هؤثش دس تحول ثِ ؿَسٕ ٍ

اػ٘ذٕ ( حبٍٕ گَاً٘ذٗي تَ٘ػ٘بًبت ،ػذٗن اػتبت) ،ثِ

عَاهل تٌظ٘نوٌٌذُ آى دس طٖ دٍسُ تٌؾ هٖثبؿذ .ثٌبثشاٗي

خَثٖ هخلَط ؿذ .ه٘ضاى  200ه٘ىشٍل٘تش ولشٍفشم ثِ ّش

گ٘بّبى ؿَسصٗؼت هٖتَاًٌذ ثِ عٌَاى هذلّبٕ طج٘عٖ

ه٘لٖل٘تش ثبفش  G1حبٍٕ ثبفت اضبفِ ٍ ثعذ اص هخلَط

ثخؾ اصالح هَلىَلٖ دس ػبٗش گ٘بّبى اػتشاتظٗه ثبؿٌذ.

ؿذى دس دهبٕ آصهبٗـگبُ ثِ هذت  3دل٘مِ اًىَثِ ؿذ .ثعذ

لزا گ٘بُ وَؿ٘ب هٖتَاًذ ثِ عٌَاى ٗىٖ اص هٌبثع خذٗذ ثشإ

اص ػبًتشٗفَط ،فبص ثبالٖٗ وِ حبٍٕ  RNAثَد ثِ لَلٔ

طىّبٕ همبٍهت ثِ ؿَسٕ هطشح ؿَد تب ثتَاى ثب ثذػت

اپٌذٍسف خذٗذٕ هٌتمل ؿذ .اٗضٍپشٍپبًَل ػشد ثِ ثبفش

آٍسدى تَالٖ طىّبٕ آًتٖپَستش غـبٕ پالػوبٖٗ هَخَد

( G2ولشٗذ ل٘ت٘ن ٍ اتبًَل  %96اػت) ،اضبفِ ؿذ ٍ ثعذ اص

دس اٗي گ٘بُ ،ساُ سا ثشإ اػتفبدُ ّش ﭼِ ث٘ـتش اص تَاًبٖٗ

هخلَط وشدى ٍ اًىَثبػَ٘ى دس دهبٕ اتبق ،ػبًتشٗفَط ثِ

اٗي گ٘بُ فشاّن آٍسد.

هٌظَس سػَة  RNAدس تِ لَلِ اًدبم ؿذ .ثعذ اص

خولِ دس وـَس وشُ خٌَثٖ هَسد تَخِ لشاس گشفتِ

DNA

ؿؼتـَٕ سػَة هَسد ًظش ثب اتبًَل  75دسصذ ٍ ،خـه
ؿذى آى ثِ ه٘ضاى  30تب  100ه٘ىشٍل٘تش آة فبلذ
مًاد ي ريشَا

RNase

اضبفِ ؿذ .خْت تع٘٘ي و٘ف٘ت ٍ وو٘ت  RNAاص سٍؽ
الىتشٍفَسص طل آگبسص ٍ اػپىتشٍفتَهتش اػتفبدُ ؿذ .دس

تهیه مواد گیاهي :ثزسّبٕ گ٘بُ  Kochia scopariaاص

هشحلِ ثعذ ػٌتض  cDNAثب اػتفبدُ اص و٘ت ػبخت ؿشوت

ؿشوت پبوبى ثزس اصفْبى تِْ٘ ٍ ثِ گلخبًِ پظٍّـىذُ

 ،Gene Allخذٍل ( ٍ )2آغبصگشّبٕ ثشگـتٖ هشثَط ثِ

صٗؼت فٌبٍسٕ وـبٍسصٕ داًـگبُ صاثل ،هٌتمل ٍ پغ اص

ّشلطعِ اًدبم ؿذ.
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.K.scoparia  ازSOS1  تَالٖ آغبصگشّبٕ طشاحٖ ؿذُ ثشإ خذاػبصٕ طى، ٖ اػبه-1جذول

K.scoparia .
Sequences primer

Table1- Name and sequences of primer designed for SOS1 gene isolation from

Name primer
P.SOS.S.FWD1

5’-ATGGCAGCATCTCGAA-3’

P.SOS.S.REV1

5’-AGAAAACAAACAATGTT-3

P.SOS.S.FWD2

5-ACTGGAACACTGTTT-3

P.SOS.S.REV2

5-CCGTTTGATATAAGCCA-3

P.SOS.S.FWD3

5-CAAATGGGATCTGGCT-3

P.SOS.S.REV3

5-GAGATTACTTGGTGAATC-3

. با استفاده از آغازگرهای برگشتی طراحی شذهcDNA  مخلوط اجسای واکنش جهت سنتس-2 جديل
Table 2: Reagents and volume for cDNA synthesis using by reverse primer designed.

اخضاء ٍاوٌؾ

حدن هَاد

Reagents

Volume

 ه٘ىشٍل٘تش3

Total RNA (نانوگرم100 )

 ه٘ىشٍل٘تش0/5

Specific Primer (میکروموالر10)
)میلیموالر

 ه٘ىشٍل٘تش0/5

10( dNTP

 ه٘ىشٍل٘تش1

10X RTase reaction buffer
(میلیموالر

 ه٘ىشٍل٘تش1

0/1) DTT

 ه٘ىشٍل٘تش0/5

HYPER Script TM Reverse Trans criptase 200u/ µl
TM

Zym ALL

 ه٘ىشٍل٘تش0/5

RNase inhibitor

 ه٘ىشٍل٘تش3

Nuclease free water

.K.scoparia

ُ دس گ٘بSOS1  ثشإ تىث٘ش لطعبت طىPCR  اخضإ ٍاوٌؾ-3 جذول

Table3: Reagents PCR for amplification of SOS1 gene in K.scoparia.
Reagents
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اخضاء ٍاوٌؾ

Volume

حدن هَاد

Forward primer

 ه٘ىشٍل٘تش0/5

Revers primer

 ه٘ىشٍل٘تش0/5

cDNA Template

 ه٘ىشٍل٘تش1

)Red BioRun( Master Mix

 ه٘ىشٍ ل٘تش12/5

Nuclease free water

 ه٘ىشٍل٘تش25 تبحدن
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 cDNAػٌتض ؿذُ ،ثِ عٌَاى الگَ دس ٍاوٌؾ صًد٘شُإ پل٘وشاص،

وتایج ي بحث

خْت ػٌتض  DNAدٍ سؿتِإ ٍ تىث٘ش طى ثب اػتفبدُ اص
آغبصگشّبٕ هَسد ًظش ثشإ ّش سؿتِ دس ًظش گشفتِ ؿذ ،خذٍل(.)3

اّذاف اٗدبد همبٍهت دس گ٘بّبى هْن ً٘بصهٌذ اًدبم پظٍّؾّب

ؿشاٗط اٗي تىث٘ش ؿبهلٍ :اػشؿت اٍلِ٘  4دل٘مِ ،ػپغ  35ﭼشخِ

گؼتشدُ دس ؿٌبػبٖٗ عَاهل هؤثش دس تحول ثِ ؿَسٕ ٍ عَاهل

ثِ صَست ٍاػشؿت ػبصٕ  1دل٘مِ دس دهبٕ  94دسخِ ،اتصبل 45

تٌظ٘نوٌٌذُ آى دس طٖ دٍسُ تٌؾ هٖثبؿذٗ .ىٖ اص اٗي ًوًَِ ّبٕ

ثبًِ٘ دس دهبٕ اتصبل (هٌبػت ثشإ خفت آغبصگش هَسد ًظش) ٍ

ثبسص گ٘بّبى ؿَسصٗؼت ّؼتٌذ وِ هٖتَاًٌذ ثِ عٌَاى هذلّبٕ

طَٗل ػبصٕ  45ثبًِ٘ دس دهبٕ 72دسخِ ٍ دس ًْبٗت طَٗل ػبصٕ

طج٘عٖ همبٍهت ثِ ؿَسٕ هَسد هطبلعِ لشاس ثگ٘شًذ ،اص آًدبٖٗ وِ

ًْبٖٗ دس دهبٕ  72دسخِ ػبًتٖ گشاد ثِ هذت  10دل٘مِ دس ًظش

ٗىٖ اص عَاهل همبٍهت ثِ ؿَسٕ دس گ٘بّبى ؿَسصٗؼت

گشفتِ ؿذ .لطعبت ثذػت آهذُ ثب طَل هَسد ًظش ثب اػتفبدُ اص

هىبً٘ؼنّبٖٗ اػت وِ دس آى ،ػذٗن اضبفٖ ثِ خبسج اص ػلَل

و٘ت اػتخشاج  DNAاص سٍٕ طل ؿشوت دًب صٗؼت خذاػبصٕ ٍ

ساًذُ هٖؿَد ٍ عبهل هَثش دس اٗي سًٍذ آًتٖپَستشّبٕ غـبٕ

تع٘٘ي تَالٖ ثِ سٍؽ توبم اتَهبت٘ه فلَسػبًغ ٍ تَػط ؿشوت

پالػوبٖٗ اػت ،لزا ثب ؿٌبػبٖٗ اٗي طى دس اٗي گ٘بُ ٍ تَالٖ ٗبثٖ

 Bioneerوشُ خٌَثٖ اًدبم ؿذ.

آى هٖ تَاى دس خْت ثْشُ ثشداسٕ ّشﭼِ ث٘ـتش اص آى دس هؼ٘شّبٕ

تجسیه و تحلیلهای  :In silicoثعذ اص اعالم تَالٖ ،ػشّن ثٌذٕ

همبٍهت ثِ ؿَسٕ اػتفبدُ وشد.

لطعبت هَسد ًظش ثب اػتفبدُ اص ًمبط ّوپَؿبى ٍ تَػط ًشم

ٍاوٌؾ تىث٘ش لطعبت هَسد ًظش ثب اػتفبدُ اص آغبصگشّبٕ دطًشُ ٍ

افضاس  SEQmanهَخَد دس ثؼتِ ًشم افضاسٕ  DNA STARاًدبم

ًوًَِ  cDNAثشي ثِ عٌَاى الگَ هٌدش ثِ تىث٘ش لطعِّبٕ ثب

ؿذ .اٗي تَالّٖب ثب ؿوبسُّبٕ هشثَط دس پبٗگبُ  NCBIثجت

اًذاصُّبٕ هَسد اًتظبس ؿذ (ؿىل  .)1لطعِ  DNAثذػت آهذُ

ؿذُاًذ ٍ دس صهبى همشس لبثل دػتشػٖ هٖثبؿٌذ.

پغ اص اػتخشاج اص سٍٕ طل ،تع٘٘ي تَالٖ ؿذ .تدضِٗ ٍ تحل٘ل ّن

تدضِٗ ٍ تحل٘لّبٕ ثَ٘اًفَسهبت٘ىٖ دسخت ف٘لَطًت٘ىٖ ثِ سٍؽ

سدٗفٖ ثب اػتفبدُ اص اهىبًبت ثشًبهِ

 ،ClustalWتَػط ًشم افضاس  meg alignهَخَد دس ثؼتِ ًشم

) Alignment Search Toolsهَخَد دس پبٗگبُ دادُإ  NCBIدس

افضاسٕ  DNA STARاًدبم ؿذ .تدضِٗ ٍ تحل٘ل ػبختبس ثبًَِٗ ثِ

ػطح ًَولئَت٘ذٕ اًدبم ؿذ (خذٍل  )2اٗي ًتبٗح ًـبى هٖدّذ،

سٍؽ  ٍ SOPMAثشإ ػبختبس ػَم ثِ سٍؽ SWISS modelثِ

طى هَسد ثشسػّٖ ،وَلَطٕ ثبالٖٗ دس ػطح  ٍ DNAاػ٘ذ آهٌِ٘

صَست آًالٗي تَػط ػشٍس  http:// www.expasy.orgصَست

ثب طىّبٕ ّوتبٕ خَد دس گًَِّبٕ گ٘بّٖ دٗگش داسد .ثش اٗي

پزٗشفت.

اػبع دس ػطح ًَولئَت٘ذٕ داسإ حذاوثش  84دسصذ ّوَلَطٕ ثب

ثشسػٖ ًوَداس ساهبﭼبًذساى هشتجط ثب تَالٖ اػ٘ذآهٌِٕ٘

گًَِّبٕ هَسد ًظش اػت ٍ دس ػطح پشٍتئٌٖ٘ داسإ حذاوثش 92

طى  K.S.SOSثب اػتفبدُ اص ػشٍٗغ آًالٗي ثب آدسع

دسصذ تـبثِ ثب گًَِّبٕ هَسد ًظش اػت (ًتبٗح ًـبى دادُ ًـذُ

http:/cib.cf.ocha.ac.jp/bitool/DIHED2

صَست

گشفت.

BLAST (Basic Local

اػت).

ػبختبس ّ٘ذسٍپبتٖ ،خْت ػٌدؾ ه٘ضاى ّ٘ذسٍف٘ل ٍ ّ٘ذسٍفَة

ثِ هٌظَس آؿىبسػبصٕ ٍ وـف سٍاثط خَٗـبًٍذٕ ٍ تىبهلٖ،

ثَدى لؼوتّبٕ هختلف ػبختبس پشٍتئ٘ي پ٘ؾثٌٖ٘ ؿذُ ثشإ

تدضِٗ ٍ تحل٘ل والػتش تَالٖ آهٌَ٘اػ٘ذٕ (ؿىل ،)2ثب ػبٗش

طى  K.S.SOSثب اػتفبدُ اص  Pepwindowهَخَد دس ػشٍس

گًَِّب اًدبم ؿذ .ثش اٗي اػبع هـخص ؿذ ،طى هَسد ثشسػٖ

 http://www.ebi.ac.ukثِ دػت آهذ .پ٘ؾ ثٌٖ٘ ؿجىِ پشٍتئٌٖ٘

استجبط ًضدٗىٖ ثب طىّبٕ ّوتبٕ خَد دس گًَِّبٕ دٍلپِ ٍ هَخَد

ً٘ض ثب اػتفبدُ اص هذلػبصٕ دس گ٘بُ آساث٘ذٍپؼ٘غ تبل٘بًب ثب آدسع

دس خبًَادُ  Chenpodiaceaeداسد ٍ اص گًَِّبٕ حؼبع ثِ

اٌٗتشًتٖ  http://www.stringdb.orgاًدبم ؿذ.

ؿَسٕ خذا هٖثبؿذ.
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K.
/

الف

ب

ج

د

ُ هشثَط ثِ ًبحِ٘ وذ وٌٌذُ آًتٖ پَستش غـبٕ پالػوبٖٗ ثب اػتفبدُ اص آغبصگشّبٕ ٍٗظُ ٍ ًوًَِ ثشي دس گ٘ب،1200 bp ثب طَل هَسد اًتظبسcDNA  تىث٘ش-1 شکل

 تشو٘ت آغبصگش: ةP.SOS.S.REV1/ P.SOS.S.FWD1  تشو٘ت آغبصگش: الف. اػتBIORON  ؿشوتDNA Ladder 100bp ،ُ ًـبًگش هَلىَلٖ هَسد اػتفبد،scoparia
.P.SOS.S.FWD4/P.SOS.S.REV4  تشو٘ت آغبصگش:  دP.SOS.S.FWD3/P.SOS.S.REV3  تشو٘ت آغبصگش: جP.SOS.S.REV2 P.SOS.S.FWD2

Figure1- cDNA amplification with expected length 1200bp, for coding sequences of plasma membrane antiporter with specific primer and leaf tissue from K.
scoparia.DNA ladder100bp BIORON Company. a: P.SOS.S.FWD1/P.SOS.S.REV1, b: P.SOS.S.FWD2/P.SOS.S.REV2, c: P.SOS.S.FWD3/P.SOS.S.REV3,d:
P.SOS.S.FWD4/P.SOS.S.REV4.

.BLAST

ِ ثب اػتفبدُ اص ثشًبهK. scoparia  خذاػبصٕ ؿذُ اصSOS1  ًتبٗح تدضِٗ ٍ تحل٘ل ّن سدٗفٖ طى-4 جذول

Table 4- Results aligment using by BLAST program for SOS1 gene isolated from K.scoparia.
Number

Plants sp.

1

Salicornia dolichostachya

%44

2

Salicornia brachiata

%44

3

Suaeda japonica

%43

4

Suaeda salsa

%42

5

Beta vulgaris

%48

6

Spinica oleraceae

%41

7

Sesuvium portulacastum

%77

4

Mesemebryanthemum

%77

7

Vitis vinifera

%77

Populus trichocarpa

%76

Populus eupharatica

%76

18
11

118

Identity
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هَلع٘ت ف٘لَطًت٘ىٖ

شىاسایی ي تعییه تًالی شن مربًط بٍ آوتی پًرتر...

طى

 K.s.SOSدسگ٘بُ وَؿ٘ب

شکل -2دسخت ف٘لَطًت٘ىٖ تشػ٘ن ؿذُ تَالٖ پشٍتئٌٖ٘ طى آًتٖپَستش غـبٕ پالػوبٖٗ( )SOS1خذاػبصٕ ؿذُ اص  K.scopariaثب گًَِّبٕ گ٘بّٖ هختلف ثب اػتفبدُ اص ًشم
افضاس  Meg Alignثِ سٍؽ  .Cluster Wپبساهتش تىشاس دس تشػ٘ن دسخت هعبدل 100دس ًظش گشفتِ ؿذ.
Figure 2- Phylogenic tree based on amino acid sequences of plasma membrane antiporter (SOS1) isolated from K.scoparia used of me align (Cluster W).
nucleotide sub situation*100.

ثب ثشسػٖ ًوَداس ساهبﭼبًذساى ثشإ تَالٖ پشٍتئٌٖ٘ هَسد ثشسػٖ

پشٍتئ٘ي  12هبسپ٘چ آلفب ٍخَد داسد وِ دس ًبحِ٘ هبسپ٘چّبٕ ؿـن

آؿىبس ؿذ وِ ث٘ـتش صٍاٗبٕ پًَ٘ذٕ دس سثع پبٗ٘ي ػوت ﭼپ ٍ

ٍ ّفتن ثِ ػذٗن ثبًذ هٖؿَد ٍ .دس اًتْبٕ  -Cتشهٌ٘بل ًَاحٖ

سثع ثبال ػوت ﭼپ دٗذُ ؿذُ اػت وِ ثِ تشت٘ت هشثَط ثِ

فؼفشٗالػَ٘ى تَػط  ٍ SOS2تعبهل ثب ٍ RCD1خَد داسد.

ػبختبسّبٕ هبسپ٘چ آلفب ٍ صفحبت ثتب هٖثبؿذ .وِ ثب تَخِ ثِ

هذلػبصٕ ؿجىِ پشٍتئٌٖ٘ ثشإ طى ؿٌبػبٖٗ ؿذُ ثب اػتفبدُ اص

ػبختبسّبٕ دٍم پ٘ؾثٌٖ٘ ؿذُ اٗي صٍاٗب تبٗ٘ذ ؿذُاًذ .ثب ثشسػٖ

گ٘بُ آساث٘ذٍپؼ٘غ تبل٘بًب اًدبم ؿذ ،ؿىل ( )4ثشإ اٗي ؿجىِ

ػبختبس ثبًَِٗ دس تَالٖ آهٌَ٘اػ٘ذٕ هـخص ؿذ وِ دس پلٖپپت٘ذ

پشٍتئٌٖ٘ پ٘ـٌْبد ؿذ .دس اٗي ؿجىِ پشٍتئٌٖ٘ ﭼٌذٗي گشٍُ

هَسد ثشسػٖ 43 ،دسصذ هبسپ٘چ آلفب29 ،دسصذ ػبختبس پ٘چ

پشٍتئٌٖ٘ هْن ثِ ﭼـن هٖخَسد ،اٍل٘ي گشٍُ اص اٗي پشٍتئ٘ي وِ دس

وَﭼه ٍ 17دسصذ ػبختبس صفحبت ثتب ٍ 8دسصذ پ٘چ ثتب دس ول

هدبٍست پشٍتئ٘ي هَسد ًظش هب ّؼتٌذ،

)(K+ efflux antiporter

پلٖ پپ٘ت٘ذ هَسد ًظش ٍخَد داسد .اص طشفٖ ثشإ تع٘٘ي ًَاحٖ

)ّ (KEAؼتٌذ وِ دس ث٘شٍى ساًذى ً K+مؾ اٗفب هٖوٌٌذ ،اٗي

گزسًذُ اص غـب وِ ثِ صَست هبسپ٘چّبٕ آلفب دس پشٍتئ٘يّبٕ

ّوىبسٕ ثِ اٗي دل٘ل ٍخَد داسد وِ دس ػلَلّب ّوَاسُ تٌظ٘ن

هـبثِ ثِ اٗي پشٍتئ٘ي ّؼتٌذ ،تدضِٗ ٍ تحل٘ل ّ٘ذسٍپبتٖ اًدبم ؿذ

ه٘ضاى ػذٗن دسٍى ػلَل ّوشاُ ثب تٌظ٘ن ه٘ضاى پتبػ٘ن دسٍى ػلَلٖ

ٍ دس ؿىل ( )3ثِ ًوبٗؾ دس آهذ .دس اٗي ؿىل ّوبىطَس وِ

اػت ( .)Chanroj et al., 2012گشٍُ دٍم پشٍتئٌٖ٘ هَخَد دس اٗي

هـبّذُ هٖؿَدًَ ،احٖ گزسًذُ اص غـب ثصَست ًَاحٖ هبسپ٘چٖ

ؿجىِ پشٍتئٌٖ٘ گشٍُ

ٍ ثب ّ٘ذسٍفَث٘ؼ٘تٖ ثبالتش دٗذُ هٖؿًَذ ٍ دم  -Cتشهٌ٘بل وِ

ّؼتٌذ ،وِ دس سًٍذّبٕ هشثَط ثِ اًتمبل وبتَ٘ى/پشٍتَى ًمؾ

داسإ ّ٘ذسٍفَث٘ؼ٘تٖ پبٗ٘يتشٕ اػت ٍ داسإ ﭼٌذٗي هبسپ٘چ

داسًذ ،ﭼَى تٌظ٘ن تعبدل ػذٗن ػلَلٖ ثِ ّوشاُ تٌظ٘ن تعبدل ػبٗش

وَﭼه ّؼتٌذ ،ه٘ضاى ّ٘ذسٍفَث٘ؼ٘تٖ آًْب پبٗ٘يتش اص هبسپ٘چّبٕ

وبتَ٘ىّب ثِ عٌَاى ٗه تعبدل پبٗذاس عول خَاّذ وشد ( Shigaki et

هَخَد دس غـبٕ پالػوبٖٗ اػت .دس اًتْبٕ  -Nتشهٌ٘بل اٗي

)al., 2006

) CAX (Cation /proton exchanger
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شکل ً -3وَداس ّ٘ذسٍپبتٖ پشٍتئ٘ي پ٘ـگَٖٗ ؿذُ هشثَط ثِ طى  K.S.SOS1خذاػبصٕ ؿذُ اص .K. scopari
Figure3- Hydropathy plot of predicted plasma membrane antiporter protein in K. Scoparia

هذلػبصٕ ؿجىِ پشٍتئٌٖ٘ ثشإ طى ؿٌبػبٖٗ ؿذُ ثب اػتفبدُ اص

داسًذ ،ﭼَى تٌظ٘ن تعبدل ػذٗن ػلَلٖ ثِ ّوشاُ تٌظ٘ن تعبدل ػبٗش

گ٘بُ آساث٘ذٍپؼ٘غ تبل٘بًب اًدبم ؿذ ،ؿىل ( )4ثشإ اٗي ؿجىِ

وبتَ٘ىّب ثِ عٌَاى ٗه تعبدل پبٗذاس عول خَاّذ وشد ( Shigaki et

پشٍتئٌٖ٘ پ٘ـٌْبد ؿذ .دس اٗي ؿجىِ پشٍتئٌٖ٘ ﭼٌذٗي گشٍُ

 .)al., 2006پشٍتئ٘ي هْن دٗگش دس اٗي ؿجىِ پشٍتئٌٖ٘ اسائِ ؿذُ،

پشٍتئٌٖ٘ هْن ثِ ﭼـن هٖخَسد ،اٍل٘ي گشٍُ اص اٗي پشٍتئ٘ي وِ دس

) SOS2 (Salt overly sensitiveهٖثبؿذ وِ دٍه٘ي پشٍتئ٘ي دس

)(K+ efflux antiporter

آثـبس  SOSثشإ تٌظ٘ن اًتمبل ػذٗن دس غـبٕ ػلَلٖ اػت ٍ ثِ

)ّ (KEAؼتٌذ وِ دس ث٘شٍى ساًذى ً K+مؾ اٗفب هٖوٌٌذ ،اٗي

عٌَاى ٗه پشٍتئ٘ي وٌ٘بصٕ ثشإ تﻐ٘٘ش فؼفشٗالػَ٘ى پشٍتئ٘ي

ّوىبسٕ ثِ اٗي دل٘ل ٍخَد داسد وِ دس ػلَلّب ّوَاسُ تٌظ٘ن

 SOS1دس ػلَل هطشح اػت ( ،)Jiping et al., 2000دخبلت

ه٘ضاى ػذٗن دسٍى ػلَل ّوشاُ ثب تٌظ٘ن ه٘ضاى پتبػ٘ن دسٍى ػلَلٖ

 SOS1دس پبػخ ثِ تٌؾ اوؼ٘ذاتَ٘ اص طشٗك تعبهل ثب  ،RCD1وِ

اػت ( .)Chanroj et al., 2012گشٍُ دٍم پشٍتئٌٖ٘ هَخَد دس اٗي

ٗه پشٍتئ٘ي هْن ثشإ پبػخ ثِ گًَِّبٕ فعبل اوؼ٘ظى ٗب

هدبٍست پشٍتئ٘ي هَسد ًظش هب ّؼتٌذ،

ؿجىِ پشٍتئٌٖ٘ گشٍُ

) CAX (Cation /proton exchanger

اػت اهىبىپزٗش اػت.

ّؼتٌذ ،وِ دس سًٍذّبٕ هشثَط ثِ اًتمبل وبتَ٘ى/پشٍتَى ًمؾ

شکل  -4ؿجىِ پشٍتئٌٖ٘ پ٘ـٌْبد ؿذُ ثشإ طى  K.S.SOSخذاػبصٕ ؿذُ اص  K. scopariaثب اػتفبدُ اص هذلؼبصٕ دس گ٘بُ آساث٘ذٍپؼ٘غ تبل٘بًب.
Figure4- Protein network proposed for K.S.SOS gene isolated from K.scoparia using by modeling in Arabidopsis thaliana
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...شىاسایی ي تعییه تًالی شن مربًط بٍ آوتی پًرتر
ً٘بصهٌذ اًدبم پظٍّؾّب گؼتشدُ دس ؿٌبػبٖٗ عَاهل هؤثش دس
تحول ثِ ؿَسٕ ٍ عَاهل تٌظ٘نوٌٌذُ آى دس طٖ دٍسُ تٌؾ
 ثب تَخِ ثِ اٗي وِ تحول گ٘بّبى ؿَسصٕ ًؼجت ثِ تٌؾ.هٖثبؿذ
،ؿَسٕ اص گل٘ىَف٘تّب ٍ گ٘بّبى خَٗـبًٍذ صساعٖ ث٘ـتش اػت
ٖاٗي گ٘بّبى هٖتَاًٌذ ثِ عٌَاى هٌبثع طج٘عٖ ثِ ًظادٕ هَلىَل
خْت اًتمبل طىّبٕ تحول ثِ ؿَسٕ ثِ گ٘بّبى صساعٖ ثِ وبس
.سًٍذ

 دٍ ًبحِ٘ هَخَد دسSOS1 تشهٌ٘بل-C ٕطجك گضاسؿبت دس اًتْب
 ثشإ تعبهل ثب پشٍتئ٘ي936-1103 ٍ 440-806 ٕاػ٘ذآهٌِّ٘ب
 وِ دس اٗي ؿجىِ پشٍتئٌٖ٘ ثِ ًوبٗؾ دس، هْن ّؼتٌذRCD1
.) et al., 2014) Hiltscher آهذُاًذ
،ثب تَخِ ثِ ًتبٗح ثذػت آهذُ دس اٗي پظٍّؾ الصم ثِ روش اػت
ِٗوِ وبسثشد ثَ٘تىٌَلَطٕ دس اصالح گ٘بّبى صساعٖ ً٘بص ثِ هٌبثع پب
 ثٌبثشاٗي.طًت٘ىٖ ثشإ تحول ثِ ؿَسٕ ٍ پبٗذاسٕ عولىشد داسد
اخشإ ساّجشدّبٕ هجتٌٖ ثش ثَ٘تىٌَلَطٕ دس تأه٘ي اٗي ّذف
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ارزیابی سه ژن مرجع جهت نرمال سازی داده های Real-time PCR
هٌْذسی شًتيک ٍ ایوٌی زیستی

در ریشه گندم تحت تنش شوری

دٍرُ  5ضوارُ ،2پایيس ٍ زهستاى 5935
صفحِ 529-590

Evaluation of three reference genes for Real-time PCR
normalization in wheat root under salt stress
فبعوِ هلكي ،1سضب فشَر ،*2هحوذسضب ػظیوي ،2فشیذ ؿكبسی ٍ 2صّشا الؼبدار ؿجش

3

Fatemeh Maleki1, Reza Fotovat2*, Mohamad Reza Azimi2, Farid Shekari2 and Zahra
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چکیده
واژههای کليدی

پصٍّصّای تياى شى تا استفادُ از  Real-time PCRاتسار قذرتوٌذی ترای تجسیِ ٍ تحليل
سازٍکارّای هقاٍهت تِ تٌصّای غير زیستی در گياّاى تطوار هیرٍد .یکی از هراحل هْن استفادُ

گندم،
تنص ضوری،
شنهای خانهدار،
شن کنترل داخلی،
بیان شن

از ایي رٍش اًتخاب ٍ اعتثارسٌجی شىّای هرجع توٌظَر ًرهال کردى تياى شىّای ّذف تحت
ضرایط هختلف تٌص هیتاضذ .توٌظَر اًتخاب شى هرجع هٌاسة در پصٍّصّای ریطِ گٌذم تحت
تٌص ضَری ،پایذاری تياى سِ شى هعرٍف  Ta.22845ٍ Actin ،GAPDتا استفادُ از ًرمافسارّای
 ٍ BestKeeper ٍ NormFinderهقایسِ هقادیر  ΔCTهَرد تررسی قرار گرفتً .تایج ًطاى داد
کِ شى  Actinهٌاسةتریي شى هرجع ترای ًرهال سازی تياى شىّای ریطِ گٌذم تحت تٌص

ضَری هیتاضذ.
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مقدمه
ثوٌظَس سأهیي غزای اًؼبى دس دٍ دِّ آیٌذُ افضایؾ سَلیذی

اػشفبدُ قشاس گشفشِاًذ ( .)Sinha et al., 2015طى هشخؼي كِ

ثیي  70الي 110دسكذ دس هحلَالر كـبٍسصی الصم اػز

ثشای ًشهبل كشدى ًشبیح  Real-time PCRاػشفبدُ هيؿَد

( .)Tilman et al., 2011دس كٌبس سٍؽّبی ثِصساػي،

ثبیؼشي داسای ثیبى دبیذاس دس ػلَلّبی ثبفزّبی هخشلف ٍ

اكالح ثشای هقبٍهز ثِ سٌؾّبی غیش صیؼشي اص هْوششیي

سحز ؿشایظ هشفبٍر آصهبیـگبّي ثبؿذ .ثٌبثشایي هَفقیز

ساُّبی افضایؾ ػولكشد ثـوبس هيسٍد (.)Fita et al., 2015

دس ثشسػي ثیبى طى ،ثِ اًشخبة طىّبی كٌششل داخلي هٌبػت

سؿذ ٍ سَلیذ هحلَل دس گٌذم ًیض ّوبًٌذ ػبیش گیبّبى

ٍاثؼشِ اػز.

سحز سأثیش سٌؾّبی غیش صیؼشي ثخلَف ؿَسی ٍ

دظٍّؾّب ًـبى دادُ اػز كِ ػغَح سًٍَؿز طىّبی

خـكي هيثبؿذ ( .)Munns et al., 2012هشأػفبًِ ثب ٍخَد

خبًِداس ًیض ثِ عَس قبثل هالحظِای سحز ثشخي ؿشایظ

سوبهي سالؽّبی دظٍّـگشاى هَفقیز چٌذاًي دس صهیٌِ

هخشلف آصهبیـي هبًٌذ سٌؾّبی غیشصیؼشي یب حشي هشاحل

افضایؾ ػولكشد گٌذم سحز سٌؾّبی غیش صیؼشي حبكل

هخشلف ًوَی گیبُ سغییش هيكٌذ (.)Paolacci et al., 2009

ًـذُ اػز كِ ًبؿي اص كوي ثَدى ایي كفز ٍ ٍخَد اثش

اثش سٌؾّبی هخشلف غیشصیؼشي دس ػذم دبیذاسی طىّبی

هشقبثل طًَسیخ دس هحیظ اػز (.)Araus et al., 2002

خبًِداس  18S rRNA ٍ TUBULIN1دس چبی (

سغییش دس ثیبى طىّب اص هْوششیي اسفبقبسي اػز كِ دس

،)2016

 GAPDHدر

Ma et al.,

َّیح (،)Tian et al., 2015

ELF1a

ػلَل ّبی گیبّي سحز سٌؾ سٍی هيدّذ ٍ هٌدش ثِ

دس ًخَد (ٍ 18S rRNA ،b-tubulin ،)Reddy et al., 2016

دبػخّبی ثیَؿیویبئي ٍ فیضیَلَطیكي دس ثشاثش سٌؾ هيؿَد.

 Actinدسػیت صهیٌي (ً )Nicot et al., 2005ـبى دادُ

دس ػبلّبی گزؿشِ ثشسػي ثیبى ٍ ًحَُ سٌظین طىّب ثؼٌَاى

ؿذُ اػز .ثشسػي هٌبثغ ًـبى هيدّذ كِ ثیبى ثشخي طى-

یكي اص اثضاسّبی هْن دس خْز اكالح ثشای هقبٍهز ثِ

ّبی خبًِداس دس گٌذم ًیض دس هشحلِ دشؿذى داًِ (

سٌؾ دس گیبّبى ثكبس سفشِ اػز (.)Yousfi et al., 2016

 ،)al., 2015ثیوبسی (

سٍؽّبی هخشلفي ثِهٌظَس ثشسػي ثیبى طى ٍخَد داسد ثب

 ٍ )Visser, 2013سٌؾ دهبئي دس هشاحل ًوَ گٌذم

ایي حبل اثذاع  Real-time PCRاًقالثي سا دس حَصُ ثشسػي

( )Paolacci et al., 2009سغییش هيكٌذ.

ثیبى طى دس هَخَدار صًذُ ثَخَد آٍسد .هْوششیي هضیز

دس ایي دظٍّؾ دبیذاسی ثیبى دٍ طى خبًِداس هؼشٍف

ایي سٍؽ اخشلبكي ثَدى ٍ حؼبػیز ثبالی آى اػز

ً ٍ Actin ، GAPDHیض طى خذیذ

Paolacci et ( Ta.22845

( .)Pabinger et al., 2014دس سٍؽ كویز ػٌدي ًؼجي

 )al., 2009دس سیـِ گیبُ گٌذم سحز سٌؾ ؿَسی هَسد

 Real-timePCRكبّؾ یب افضایؾ ثیبى طىً ،ؼجز ثِ طى

ثشسػي قشاس گشفز .اكشیي ( )Actinدشٍسئیٌي هحبفظز ؿذُ

housekeeping

ثب فشاٍاًي ثبال دس ػلَلْبی یَكبسیَسي اػز .دلیوشیضُ ؿذى

 )geneاػز هَسد ثشسػي قشاس هيگیشد ٍ لضٍهي ثِ داًؼشي

ٍ دِدلیوشیضُ ؿذى سؿشِّبی اكشیٌي فشآیٌذی ثؼیبس

Brunner et

سخللي ،قبثل سٌظین ،فضبئي ٍ آًي ثَدُ ٍ ایي سَاًبیي سا

هشخغ كِ ثِعَس هؼوَل یك طى خبًِداس (

سؼذاد كذيّبی دقیق طى دس ًوًَِّب ًیؼز (
.)al., 2004

Wu et

Li et al., 2014; Scholtz and

ثِ ػلَلّب هيدّذ كِ دس هقبثل هحشکّب ٍ یب دیبمّبی

سبكٌَى طىّبی خبًِداس صیبدی هثل ،GAPDH ،ACT

خبسخي ػشیغ سغییش ؿكل دادُ ٍ ػبخشبس اػكلز ػلَلي

TUB

خَد سا سغییش دٌّذ ( .)Huang et al., 2012سبسّبی اكشیٌي

هؼشفي ؿذُ اػز كِ دس ثشسػي ثیبى طىّب دس ؿشایظ

دس ػلَلْبی خبًَسی ثیـشش ثِ هٌظَس حشكز ٍ سغییش ؿكل

گًَبگَى اص خولِ دس سٌؾّبی صیؼشي ٍ غیش صیؼشي هَسد

ػلَلّب ثِ كبس هيسٍد دس حبلي كِ دس ػلَل¬ّبی گیبّي

ٍ EF1A ،UBC ،UBQ ،25SrRNA ،18SrRNA
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ایي سبسّب ًقؾ هْوي سا دس خشیبًبر ػیشَدالػوي سقؼین،

ٍاحذ دشٍسئَصٍهي  26اع هيثبؿذ .دشٍسئَصٍم  26اع یك

سَػؼِ ٍ ًوَ ػلَل ثِ ػْذُ داسد (.)Tang et al., 2015

هدوَػِ دیچیذُ چٌذ صیش ٍاحذی اػز كِ ثؼٌَاى هْوششیي

گلیؼش آلذئیذ  3فؼفبر دّیذسٍطًبص ( )GAPDHآًضین

دشٍسئبص غیش لیضٍصیوي دس ػلَلْبی یَكبسیَسي ؿٌبخشِ هي-

كلیذی دس چشخِ گلیكَلیض ثَدُ ٍ كبس آى سجذیل گلیؼش

ؿَد ٍ ًقؾ هْوي دس سدضیِ دشٍسئیيّب داسد (

آلذئیذ  3فؼفبر ( )G3Pثِ  3،1ثيفؼفبر گلیؼشار هي-

ً .)al., 2000ظش ثِ فؼبلیزّبی حیبسي ایي ػِ طى اًشظبس ثش

ثبؿذ ( .)Zeng et al., 2016طى  Ta.22845سهض كٌٌذُ صیش

ایي اػز كِ ثیبى دبیذاسی دس ػلَلْبی گیبّي داؿشِ ثبؿٌذ

Ferrell et

مواد و روشها

ػبخز  cDNAعي ٍاكٌؾ سًٍَیؼي هؼكَع ثب كیز

2-

ثزس گٌذم سقن ثن (هشحول ثِ ؿَسی) اص ثخؾ غالر

 )Vivantis, Malaysia( steps RT-PCRاًدبم ؿذ .خْز

(هَػؼِ اكالح ٍ سْیِ ًْبل ٍ ثزس) سْیِ ؿذ .آصهبیؾ دس

سبهیي دهبّبی ركش ؿذُ دس ساٌّوبی كیز ،اص دػشگبُ

قبلت عشح ثلَکّبی كبهل سلبدفي دس ػِ سكشاس صیؼشي

سشهَػبیكلش ( iCyclerهذل  170-8831ػبخز ؿشكز

(ٍ دٍ سكشاس سكٌیكي دس ثخؾ هلكَلي) دس گلخبًِ گشٍُ

 )BIORADاػشفبدُ ؿذ.

صساػز ٍ اكالح ًجبسبر داًـگبُ صًدبى اخشا ؿذ .سٌؾ

سَالي طىّبی هَسد ًظش اص ػبیز  NCBIاخز ٍ

ؿَسی دٍ ػغح ؿبهل هقبدیش  1/5 ٍ 0گشم كلشیذػذین

آغبصگشّبی هشثَعِ ثب اػشفبدُ اص ًشمافضاس  OLIGOعشاحي

دس كیلَگشم خبک (ثب ّذایز الكششیكي ثِ سشسیت ثشاثش ثب

ؿذًذ (خذٍل .)1آغبصگشّبی طىّبی خبًِداس ثِ كَسر

 10 ٍ 2/3دػيصیوٌغ) اػوبل ؿذ .ثبفز خبک ؿبهل

دَدس خـك اص ؿشكز سكبدَصیؼز خشیذاسی ؿذ .ثب

ًؼجز  1:2اص خبک ٍ هبػِ ثَد .آثیبسی ثب آة هؼوَلي ،ثِ

افضٍدى هقذاس آة سَكیِ ؿذُ ،غلظز آغبصگشّب ثِ 100

كَسر ٍصًي ٍ ثب سَخِ ثِ ظشفیز صساػي خبک اًدبم

دیكَهَل سػیذ ،ػذغ ثب اػشفبدُ اص  10هیكشٍلیشش اص آى،

ؿذ .دغ اص ػجضكشدى ،سغزیِی گیبّبى ثب كَد كبهل ،ثِ

هحلَل كبسی  10دیكَهَل ثب حدن  100هیكشٍلیشش سْیِ

كَسر هحلَل  0/2دسكذ دس آة آثیبسی ،ثب فَاكل

ؿذ.

صهبًي یك سٍص اًدبم گشفز .سیـِّب  25سٍص دغ اص

ثِ هٌظَس ثشسػي دبیذاسی ثیبى طىّبی خبًِداس ،دادُّبی

كبؿز ،اص گلذاى خبسج ٍ ؿؼشِ ؿذًذ .دغ اص خذا كشدى

ثِ دػز آهذُ اص  Real-time PCRثب اػشفبدُ اص ًشم-

ثخؾ َّایي ،سیـِی گیبُ ثِ ًیششٍطى هبیغ هٌشقل ؿذ.

افضاسّبی  BestKeeper ٍ NormFinderسدضیِ ؿذًذ .ثِ

اػشخشاج  RNAكل اص ثبفز سیـِ ثب اػشفبدُ اص كیز

هٌظَس ثشسػي دبیذاسی ثیبى سَػظ ًشمافضاس

( RNX-Plusػیٌبكلَى ،ایشاى) ٍ ػٌدؾ كویز
سَػظ

دػشگبُ

RNA

Normfinder

اثشذا ثبیؼشي دادُّبی حبكل اص هیضاى ثیبى یب ثِ ػجبسسي

(هذل

ّCtبی هشثَط ثِ ّش طى هشخغ ( )cycle thresholdثب

Thermo

اػشفبدُ اص ساثغِی  ٍ Ctفشهَل  2-Ctثِ كویزّبی

 ٍ )SCIENTIFICالكششٍفَسص طل آگبسص  0/8دسكذ اًدبم

ًؼجي سجذیل ؿًَذ ( .)Zhu et al., 2013دس ًشمافضاس

گشفز .ثِ هٌظَس اص ثیي ثشدى آلَدگي  ،DNAاص آًضین

 BestKeeperاص هقبدیش  Ctهشثَط ثِ ّش طى اػشفبدُ هي-

Thermo

()CV

Spectrophotometer

 NANODROP 2000ػبخز ؿشكز

 ،DNaseΙثبفش ٍ هحلَل

USA( EDTA

 )SCIENTFIC,عجق سٍؽ دیـٌْبدی ؿشكز ػبصًذُ

ؿَد ٍ اًحشاف اػشبًذاسد ( ٍ )SDضشیت سغییشار
هحبػجِ هيؿَد

(.)Pfaffl et al., 2004

اػشفبدُ ؿذ.
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جدول -1هـخلبر آغبصگشّبی طىّبی هشخغ هَسد اػشفبدُ دس
Gene
symbol

Real-time PCR

Table 1. Details of reference genes primers used for Real-time PCR analysis
Accession
Primer sequence
Gene description
number

Ta.22845

HG670306.1

Act

AB181991.1

GAPDH

HG670306.1

Tm
)(°C

26S proteasome non-ATPase

Forward

5'-GCTGGCTCGTTCAACTGATG

59.4

regulatory subunit

Reverse

5'-GGACCAAGCGTTCTGATTACTC

60.3

Forward

5'-GTGTACCCTCAGAGGAATAAGG

60.3

Reverse

5'-GTACCACACAATGTCGCTTAGG

60.3

Glyseraldehyd-3-phosphate

Forward

5'-CTAACTGCCTTGCTCCTCTTG

59.8

)dehydrogenase (GAPDH

Reverse

5'-CTTGGAATGATGTTGAAGCTGG

58.4

Actin

نتایج
هٌحٌيّبی رٍة ًـبى دٌّذُ اخشلبكي ثَدى سكثیش طى-

سؼییي هيكٌذ ( .)Pfaffl et al., 2004طىّبی داسای

ّبی هَسد ثشسػي ثَد (ؿكل .)1ػذم ٍخَد دیك اضبفي

ثضسگشش اص یك ،قبثل قجَل ًیؼشٌذ (

حبكي اص ًجَد دشایوش دایوش ٍ ًیض ػذم ٍخَد سكثیش غیش

 .)Papierniak, 2010دس ایي سٍؽ طىّبی هشخؼي كِ

اخشلبكي اػز ٍ دلیلي ثش عشاحي كحیح آغبصگشّبی

كوششیي اًحشاف اػشبًذاسد ٍ ضشیت سغییشار )(CV±SD

هَسد اػشفبدُ ًیض هيثبؿذ .هیضاى ثیبى ػِ طى هَسد ثشسػي

سا ًـبى دٌّذ ثیبى دبیذاسسشی داسًذ (

دس ًوًَِّب هشفبٍر ثَد ٍ داهٌِ ّ Ctبی هحبػجِ ؿذُ اص

 .)2012ایي ًشمافضاس ؿبخق  BestKeeperسا ثش اػبع

Ta.22845

هیبًگیي ٌّذػي طىّبی هشخغ ،هحبػجِ ٍ دبیذاسی طىّب

 20/08سب  40/04هشغیش ثَد (ؿكل .)2طى

SD

Migocka and

Chang et al.,

ثیـششیي سغییشار ٍ طى  Actinكوششیي سغییشار سا دس

سا ثش هجٌبی ضشیت ّوجؼشگي ثب ؿبخق

سوبهي ًوًَِّب ًـبى دادًذ.

سؼییي هيكٌذ ( .)Pfaffl et al., 2004ثش اػبع ًشبیح

BestKeeper

سدضیِ ثب ًشمافضاس  BestKeeperثیـششیي هیضاى سغییشار
ًشبیح سدضیِ ثب ًشمافضاس

هشثَط ثِ  ٍ Ta.22845كوششیي هیضاى سغییشار هشثَط ثِ

BestKeeper

 Actinثَد (خذٍل.)2

ًشمافضاس  BestKeeperاًحشاف اػشبًذاسد ( ٍ )SDضشیت
سغییشار ( )CVسا ثش هجٌبی هقبدیش  Ctثشای ّش طى هشخغ

جدول -2سسجِ ثٌذی طىّبی خبًِداس هَسد آصهبیؾ دس سیـِ گٌذم سحز سٌؾ ؿَسی ثب اػشفبدُ اص الگَسیشن

BestKeeper

Table 2. Ranking of tested housekeeping genes for salt stress conditions in wheat root using BestKeeper
algorithms.
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Ranking

Gene

CV± SD

1

Actin

0.82 ± 0.32

2

GAPDH

3

Ta.22845

16.76± 4.84
21.66± 6.68
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شکل -1هٌحٌي رٍة طىّبی كبًذیذ
Figure 1. Melting curve for the candidate reference genes

GAPDH

Ta.

Actin

شکل -2مقادیر  Ctژنهای کاندید در تمام نمونههای ریشه گندم
Figure 2. Ct values of candidate reference genes in all wheat root samples.

دس ًشبیح حبكلِ اص ایي ًشمافضاس فبكلِ دبیذاسی

Actin

ًؼجز ثِ دٍ طى دیگش سفبٍر فبحـي داؿز .ثِ عَس كلي

دبیذاسسشیي طى هؼشفي ؿذُ اػز (

Paolacci et al.,

.)2009

دس ًشبیح ثذػز آهذُ سَػظ ّش دٍ ًشمافضاس ،طى
 Ta.22845داسای ثیـششیي سغییشار ٍ ًبدبیذاسسشیي ثیبى

ًشبیح سدضیِ ثب ًشمافضاس

ثَد .دس حبلي كِ ثش اػبع ًشبیح یك آصهبیؾ كِ دس 24

ًشمافضاس  NormFinderیك ثشًبهِ كبسثشدی ًَؿشِ ؿذُ ثب

ًوًَِی هَسد هغبلؼِی گٌذم كَسر گشفز ایي طى دس

ٍیظٍال ثیؼیك ثش دبیِ اكؼل هيثبؿذ كِ ثوٌظَس سؼییي

سوبهي ثبفزّب ٍ سیوبس اػوبل ؿذُ ػشهب ثِ ػٌَاى

دبیذاسسشیي طىّبی خبًِداس ثكبس هيسٍد (

Normfinder

Chang et al.,
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 .)2012دس ایي ًشمافضاس ٍاسیبًغ ثیي ٍ دسٍى گشٍُّبی

كویز ػٌدي ًؼجي سَػظ  ،Real-time PCRدس ثیؾ اص

طىّبی هشخغ هحبػجِ ٍ دبیذاسی ثیبى آىّب سَػظ اسصؿي

90دسكذ هَاسد سٌْب اص یك طى خبًِداس اػشفبدُ ؿذُ اػز

ثًِبم  Mهحبػجِ هيؿَد .طىّبی ثب اسصؽ  Mكوشش داسای

ٍ اًشخبة طىّبی هشخغ هَسدًظش ًیض ثذٍى اػشجبسػٌدي

دبیذاسی ثیـشش ّؼشٌذ .هحبػجبر ثؼول آهذُ ثب ایي ًشم-

آىّب ثَدُ اػز ( .)Kozera and Rapacz, 2013ایي

افضاس ،طى  GAPDHسا ثب اسصؽ دبیذاسی  1/077ثؼٌَاى

هَضَع ًـبى هيدّذ كِ ثب ٍخَد هضیزّبی ركش ؿذُ

دبیذاسسشیي طى هؼشفي كشد .طىّبی ٍ Actin

Ta.22845

ثشای كبسثشد سٍؽ كویز ػٌدي ًؼجي دس

Real-time

ًیض ثِ سشسیت اص ًظش دبیذاسی دس سسجِّبی ثؼذی قشاس

 ،PCRاػشفبدُ اص طىّبی خبًِداس ًبدبیذاس هوكي اػز

داؿشٌذ (خذٍل.)3

هٌدش ثِ ثشٍص اؿشجبّبر صیبدی دس اًذاصُگیشی طىّبی

جدول –3سسجِ ثٌذی طىّبی خبًِداس هَسد آصهبیؾ دس سیـِ
گٌذم سحز سٌؾ ؿَسی ثب اػشفبدُ اص الگَسیشن Normfinder
Table 3. Ranking of tested housekeeping genes for
salt stress conditions in wheat root using Norm
Finder algorithms

ّذف ؿَد

( Kozera and Rapacz, 2013; Nicot et al.,

 .)2005ثش اػبع ًشبیح ثذػز آهذُ اص ایي آصهبیؾ دٍ طى
 Actin ٍ GAPDHدس سدُ اٍل ٍ دٍم سسجِ ثٌذی دبیذاسی
طىّب ثِ سشسیت سَػظ ًشمافضاسّبی ٍ NormFinder
 BestKeeperقشاس گشفشٌذ .اص هیبى ایي دٍ طى Actin ،سا ثِ

Stability

دلیل داؿشي ٍاسیبًغ كوشش سا هيسَاى ثؼٌَاى طى هشخغ

value

هغلَة خْز ًشهبل ػبصی ثیبى طىّبی ّذف دس
هغبلؼبر ثیبى ًؼجي ثب اػشفبدُ اص  Real-time PCRدس
آصهبیؾّبی سیـِ گٌذم سحز سٌؾ ؿَسی دیـٌْبد كشد.

Ranking

Gene

1

GAPDH

1.077

2

Actin

3.175

3

Ta.22845

3.439

دبیذاسی طىّبی  Actin ٍ GAPDHسحز سٌؾّبی
خـكي ٍ ؿَسی دس خشهب (،)V. Patankar et al., 2016

بحث

سیـِ ٍ ثشگ َّیح ( ٍ )Tian et al., 2015چبی

( Ma et

گشچِ اهشٍصُ سٍؽّبی ثب كبسائي ثبال هبًٌذ سكٌَلَطی

ً )al., 2016یض ًـبى دادُ ؿذُ اػز ٍ ثشای آصهبیؾّبی

سیضآسایِ ( ٍ )Microarrayسكٌیكّبی ًؼل خذیذ سَالي

هشثَط ثِ ثیبى طى دس سٌؾ ؿَسی دس ایي گیبّبى سَكیِ

یبثي ( )NGSثب قبثلیز اسصیبثي ّضاساى طى ثغَس ّوضهبى

هيؿَد .ثب ایٌحبل سٌؾّبی غیش صیؼشي ػشهب ٍ ؿَسی دس

دس هغبلؼبر ثشسػي ثیبى طىّبی دخیل دس ایدبد سحول ثِ

ػیتصهیٌي (ٍ )Nicot et al., 2005ػشهب دس گٌذم

سٌؾ دس گیبّبى ثكبس هيسًٍذ

( Mwadzingeni et al.,

( )Paolacci et al., 2009هَخت سغییش ثیبى طى

Actin

 ،)2016ثب ایٌحبل سٍؽ  Real-time PCRثب ٍخَد

ؿذُ اػزّ .وچٌیي ًشبیح دظٍّـگشاى ًـبى دادُ اػز كِ

هحذٍدیز دس سؼذاد طى هَسد ثشسػي ،ثؼلز سكشاسدزیشی،

ثیبى طىّبی  Actin ٍ GAPDHدس سٌؾّبی غیش صیؼشي

حؼبػیز ٍ اخشلبكي ثَدى ،كبسثشد صیبدی دس ثشسػي

دس گیبُ اسصى ٍحـي ( )Setaria viridisسغییش هيیبثذ

ثیبى طىّب ٍ ّوچٌیي اػشجبس ػٌدي ػبیش سٍؽّبی ثب

( .)Martins et al., 2016هیضاى دبیذاسی طى خبًِداس

كبسائي ثبال داسد ( .)Reddy et al., 2016كبسائي ٍ اػشجبس

 GAPDHحشي دس هشاحل هخشلف ًوَی خَ سغییش كشدُ

كبسثشد سٍؽ كویز ػٌدي ًؼجي  Real-time PCRدس

اػز ( .)Rapacz et al., 2012ثِ احشوبل صیبد ایي اهش ثب

دبیذاسی طىّبی خبًِداسی اػز كِ ثشای ًشهبلػبصی

ایي اهكبى كِ طىّبی خبًِداس دس ػبیش فؼبلیزّبی ػلَلي

ًشبیح ثیبى طى هَسد اػشفبدُ قشاس هيگیشًذ .یك ثشسػي

ًیض ػْین ّؼشٌذ سب حذٍدی قبثل سفؼیش ثبؿذ (

ًـبى دادُ اػز كِ دس هقبالر چبح ؿذُ ثب كبسثشد سٍؽ

et al., 2005; Kamal et al., 2012; Komatsu et al.,
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-دس ًشبیح سسجِثٌذی ًشمافضاسّب ٍ یب سفبٍر كن دس ؿبخق

 ایي ًشبیح ثخَثي ًـبى هيدّذ كِ سٌْب ثب ثشسػي.)2014

ّبی دبیذاسی هـكل اػز هيسَاى ثیؾ اص یك طى هشخغ

هٌبثغ ًويسَاى طى خبًِداس هٌبػت سا ثشای هغبلؼِ هَسد

اًشخبة ًوَدُ ٍ دادُّبی ثیبى طى ّذف سا ثب اػشفبدُ اص اص

ًظش اًشخبة ًوَد ٍ هیضاى دبیذاسی آىّب ثبیؼشي قجل اص

كشد

هیبًگیي

.اػشفبدُ دس كویز ػٌدي ًؼجي هَسد اسصیبثي قشاس گیشد

.)Vandesompele et al., 2002(

دس ثؼضي هَاسد كِ اًشخبة یك طى خبًِداس ثؼلز سفبٍر

ًشهبل

خبًِداس

طىّبی

ٌّذػي
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چکيذه
در سالّای اخير اًتقال شى تِ غالت تِ اتسار هْوی ترای تْثَد صفات زراعی گياّاى تثذیل ضذُ است.

ٍاشُّای کلیذی

جَ یكی از تا اّويتتریي غالت داًِای است کِ اصالح آى ترای افسایص تحول تِ تٌصّای زیستی ٍ
غيرزیستی از طریق اًتقال شى ّواًٌذ سایر گياّاى زراعی از اّويت زیادی ترخَردار است .تْيٌِ سازی
عَاهل هختلف هَثر در تراریسش ٍ تاززایی گياّاى تراریختِ اٍليي قذم در ترًاهِّای اًتقال شى تِ

آگرٍباکتریَم،

گياّاى هحسَب هیضَد .در ایي پصٍّص ترخی عَاهل هَثر در تراریسش جَ تِ ٍسيلِ آگرٍتاکتریَم

تراریسش،

هاًٌذ سَیِ تاکتری ،غلظت آگرٍتاکتریَم ،هذت زهاى ّنکطتی ٍ هحيط تلقيح تاکتری هَرد تررسی قرار

جَ،

گرفت .ترای تایيذحضَر شىّای اًتقالی در گياّاى تراریختِ احتوالی از آزهَى  ٍ PCRترای تررسی
تياى شىّای اًتقالی از آزهَى تياى شى  GFPاستفادُ ضذ .تاززایی ریسًوًَِّای تراریختِ تا هَفقيت

ّیگرٍهایسیي،

اًجام ٍ گياّاى تراریختِ تارٍر حاصل گردیذً .تایج ًطاى داد کِ سَیِ  AGL1 ٍ LBA4404تِ عٌَى

GFP

هَثرتریي سَیِّای آگرٍتاکتریَم ٍ غلظت  OD600=5تِ عٌَاى هٌاسةتریي غلظت در تراریسش
ریسًوًَِّای جٌيي ًارض جَ عول کردُاًذّ .وچٌيي استفادُ از هحيط تلقيح  ٍ LBهذت زهاى ّنکطتی

دٍ رٍزُ ریسًوًَِّا تا آگرٍتاکتریَم ،تيطتریي هيساى تراریسش در جَ را تذًثال داؿز.

بهينه سازی انتقال شن به جو و توليذ گياهان تراریخته...

دورانی علیایی و مهدی زاده

مقذمه
خَ ) (Hordeum vulgar L.اص خبًَادُ گشاهیٌهِ ()Poaceae

سَلیذ گیبّبى سشاسيخشِ ثِ ؿوبس هیآيذ (

;Ji et al., 2013

( Nevo,

 .)Mrizova et al., 2014دس ػبلّبی اٍل سَػعِ اًشقبل طى

 .)2013خَ اص لحبظ سَلیذ هبدُ خـک دس خْبى سسجِ دٌدن

ثِ گیبّبى ثب اػشتبدُ اص آگشٍثبكششيَم سصَس هیؿذ كِ

سا ثعذ اص رسر ،گٌذم ،ثشًح ٍ ػَيب داسد ٍ اص لحبظ اّویهز

گیبّبى سک لذِای اص خولِ غالر دس ثشاثش اًشقبل طى ثِ

چْبسهیي هحصَل هْن دس ثیي غالر ثعذ اص گٌهذم ،رسر ٍ

ٍاػتِ آگشٍثبكششيَم هقبٍم ّؼشٌذٍ ،لی ثعذّب سالؽّبی

ثشًح هیثبؿذ (.)Lu et al., 2015

صَسر گشفشِ دس ايي صهیٌِ اًشقبل هَفقیزآهیض طى ثِ

ٍ اص اٍلیي گیبّبى اّلی ؿذُ سَػه اًؼهبى اػهز

خَ عالٍُ ثش ايٌکِ يک غلِ هْن هیثبؿهذ ،ثهِ عٌهَاى يهک
گیههبُ هههذل ثؼههیبس عههبلی ثههشای هتبلعههِ غههالر سَػهه
ثیَؿیویؼزّب ٍ صيؼزؿٌبػبى هَلکَلی هَسد سَخهِ رهشاس
گشفشهِ اػهز (

Mrizova et al., 2014; Bettina et al.,

 .)2016طًَم خَ دس هقبيؼِ ثب طًَم اكثهش گیبّهبى خهبًَادُ
 ،Triticeaeاص اًذاصُ كَچهک ٍ هبّیهز ديذلَئیهذی ٍارعهی
( )2n;2x=14ثشخههَسداس اػههز كههِ ثههشای هتبلعههِ صههتبر
خبف ٍ افضايؾ ثیبى ٍ يب خبهَؽ كشدى طىّهب دس غهالر
هٌبػهت ههیثبؿهذ (

Karakas et al., 2011; Iehisa et al.,

ٍاػتِ آگشٍثبكششيَم دس ثشخی اص غالر هثل ثشًح
(

Aldemita and Hodges, 1996; Hiei and Komari,

 ،)2008; Ozawa, 2009; Soltesz et al., 2012رسر
( ،)Shou et al., 2004; Yu et al., 2013گٌذم

( Morran et

;al., 2011; Kovalchuk et al., 2013; Risk et al., 2013

 ،)Soltesz et al., 2013ػَسگَم (،)Zhao et al., 2000
اسصى ( ٍ )Liu et al., 2007; Jha et al., 2011يَالف
( )Gasparis, 2008سا اهکبىدزيش ػبخز.
اٍلیي گیبُ سشاسيخز خَ دس ػبل  1990ثب اػشتبدُ اص سٍؽ
ثیَلیؼهههشیک سَػههه  ٍ )1994( Lemaux ٍ Wanاٍلهههیي

.)2014; Nussbaumer et al., 2014
سؿذ فضايٌذُ خوعیز خْبى ٍ افضايؾ سقبضب ثشای غزا دس
دِّّبی اخیش هَخت ؿذُ سب سالؽ گؼششدُای دس خْز
افضايؾ كوی ٍ كیتی هحصَالر اػششاسظيک ٍ كبّؾ
ّضيٌِّب اًدبم گیشد .ثب سَخِ ثِ ًقؾ ٍيظُ غالر دس سطين
غزايی اًؼبى ،اهٌیز غزايی آيٌذُ ثذٍى افضايؾ ربثل سَخِ

سشاسيضؽ خَ ثب آگشٍثهبكششيَم سَػه ّ ٍ Tingayوکهبساى
( )1997اص سيضًوًَِّبی خٌیي ًبسع گضاسؽ ؿذُاًذ .دهغ
اص آى چٌذيي گضاسؽ اًشقهبل طى ثهِ خهَ ثهب آگشٍثهبكششيَم
هٌشـهش ؿهذُ اػهز (

Hensel et al., 2009; Seiler et al.,

.)2014; Zhou et al., 2014; Bettina et al., 2016

Kim et al.,

اًشقبل سَػه آگشٍثهبكششيَم ثهِ گیبّهبى اص خولهِ خهَ دس

 .)2009ثشای ًیل ثِ ايي ّذف هٌْذػی طًشیک ٍ سٍؽّبی

هقبيؼِ ثب سٍؽ ثیَلیؼشیک اص هضايهبی هشعهذدی ثشخهَسداس

هجشٌی ثش آى ثِ عٌَاى يک ساّکبس رَی هَسد سَخِ ثؼیبسی

اػز اص هْوششيي آًْب ههیسهَاى ثهِ اًشقهبل رتعهبر ثهضس

اص هحققیي رشاس گشفشِ اػز (.)Dahleen et al., 2007

 DNAثب حذارل ثبصآسايی ،دسج دریق سشاطى ٍ سعهذاد ًؼهخِ

سشاسيضؽ خَ ثب ّذف افضايؾ كبسايی صساعی آى ،هقبٍهز

دبيیي سشاطى دس طًَم گیبُ ،ػبدگی ٍ كهن ّضيٌهِ ثهَدى آى ٍ

دس ثشاثش سٌؾّبی صيؼشی ٍ غیشصيؼشی ،افضايؾ عولکشد ٍ

دبيهذاسی ثیـهشش سهشاطى اؿهبسُ كهشد (

دس سَلیذ خْبًی غالر ربثل حصَل ًیؼز (

كیتیز آى اًدبم هیگیشد (

;Vyroubalova et al., 2011

;Shim et al., 2009

;Yadav et al., 2013; Manoharan and Dahleen, 2002

.)Bettina et al., 2016

.)Tang et al., 2007

ثشای اًشقبل طى ثِ گیبّبى سٍؽّبی هخشلتی ٍخَد داسد

عَاهل هشعذدی دس اًشقبل طى ثِ گیبّبى سهک لذهِای هَثشًهذ

ٍلی سشاسيضؽ ثِ كوک آگشٍثبكششيَم علیسغن هحذٍديز-

كِ اص آى خولِ هیسهَاى ثهِ طًَسیهخ گیهبُ

ّبيی كِ داسد ٌَّص ّن يکی اص كبسآهذسشيي سٍؽّب ثشای

)ً ،2004هَ سيضًوًَهِ (

132
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 ،)2015ػهَيِ ثهبكششی ( ،)Ji et al., 2013غلظهز ثهبكششی

دشٍسئیٌی اػز كِ دس طَل هَج خبصی اص ًَس ثِ سًگ ػجض

( ،)Kim et al., 2009هذر صهبى ّنكـشی

(Sujatha et al.,

سٍؿي هـبّذُ هیؿَد ( .)Boulin et al., 2006اص هضايبی

 ،)2012ػیؼشن گضيٌـی ٍ ػیؼشن ثهبصصايی

( Yadav et al.,

ايي دشٍسئیي ثِ عٌَاى طى گضاسؿگش هیسَاى ثِ غیش سْبخوی

 )2013اؿبسُ كشد .اًشقبل طى دس خَ ثهِ ؿهذر ٍاثؼهشِ ثهِ

ثَدى آى ،اًذاصُ كَچک ،هتبلعِ ثبفزّبی صًذُ ثذٍى

طًَسیخ اػز ،ثِ طَسيکهِ ثیـهششيي كهبسايی سشاسيهضؽ دس

سخشيت ،عذم ًیبص ثِ ػَثؼششای خبف ثشای هتبلعِ ٍ غیشُ

اسربم ثْبسُ ٍ كوششيي كبسايی دس اسربم صهؼشبًِ گضاسؽ ؿذُ

اؿبسُ كشد ( .)El Shemy et al., 2008دس ايي هقبلِ ؿشاي

اػههز .حشههی ًههَ  ،كیتیههز ٍ هٌجه سيضًوًَههِ دس هَفقیههز

ثْیٌِ عَاهل اًشقبل طى ثِ خَ اص طشيق آگشٍثبكششيَم ،اص

سشاسيضؽ ثِ ٍاػتِ آگشٍثهبكششيَم ههَثش اػهز ٍ سيضًوًَهِ

رجیل ػَيِ ٍ غلظز ثبكششی ،هحی سلقیح ثبكششی ٍ هذر

خٌیي ًبسع ثیـششيي كبسايی سا دس اًشقبل طى ثِ خهَ داؿهشِ

صهبى ّنكـشی ثب آگشٍثبكششيَم گضاسؽ هیگشدد ٍ يک

اػز (.)Wang et al.,2001; Lu et al., 2015

سٍؽ كبسآهذ ثشای اًشقبل طى ثِ خَ اص طشيق آگشٍثبكششيَم

ربثلیز ٍ سَاًبيی ػَيِّبی هخشلف آگشٍثبكششيَم دس آلهَدُ

اسائِ هیؿَد.

ػبصی ٍ اًشقبل طى ثِ گیبّهبى هشتهبٍر ههیثبؿهذ .اًشخهبة
ػَيِ هٌبػت آگشٍثبكششيَم هیسَاًذ ًقؾ هْوی دس افضايؾ
كبسايی اًشقبل طى ثِ گیبّبى داؿهشِ ثبؿهذ (

Oliveira et al.,

مواد و روشها

 .)2009; Guo et al., 2012غلظهز هٌبػهت آگشٍثهبكششيَم

هَاد گیاّی :ثزسّبی سػیذُ سرن ٍالتدش خَ ثِ عٌَاى هَاد

ثشای اًشقبل طى ثِ گیبّبى هخشلف ،هشتبٍر اػز ثِ طَسيکِ

گیبّی اص خْبد كـبٍسصی آرسثبيدبى ؿهشری سْیهِ ٍ خْهز

سعییي هقذاس ثْیٌِ آى ثشای ّش گیبُ ًقؾ ثؼضايی دس كهبسايی

اخز خٌیي ًبسع دس ؿشاي گلخبًهِ كـهز گشديهذ .ثهزٍس

( Wroblewski et al., 2005; Kim et

ًبسع آًْب دس فبصلِ صههبًی  14سٍص دهغ اص گهشدُ افـهبًی

سشاسيضؽ گیبّبى داسد

ثشداؿز ؿذ .ثزٍس ًبسع اثشذا ثِ هذر  5دریقِ دس الکل 70

.)al., 2009
هذر صهبى ّن كـشی ٍ هحی سلقیح ثبكششی اص ديگش عَاهل
هَثش دس سشاسيضؽ گیبّبى ّؼشٌذ كِ اص طشيق اثهش دس ًحهَُ
آلَدگی ،سؿهذ ٍ ثهبصصايی سيضًوًَهِّهب كهبسايی سشاسيهضؽ
گیبّبى سا سحز سبثیش رشاس ههیدٌّهذ (

Shrawat and Lorz,

 15دریقههِ دس ّیذَكلشيههز  2/5دسصههذ ثههِ طههَس كبهههل
ضذعتًَی ؿذًذ ٍ دغ اص آثـَيی ٍ خـهک ؿهذى ثهزٍس،
خٌیي ًبسع آًْب دس صيش هیکشٍػهکَح ثهب اػهشتبدُ اص يهک
لَح ثب ثضسگٌوبيی  10Xخذا ؿذًذ.

.)2006; Sujatha et al., 2012
اص ديگش عَاهل هَثش دس هتبلعِ سشاسيضؽ گیبّبى ٍ ّوچٌیي
ثْیٌِ ػبصی ؿشاي اًشقبل ،اػشتبدُ اص طىّبی گضاسؿگش هی-
ثبؿذ .سديبثی ٍ آؿکبسػبصی ػیؼشنّبی سشاسيضؽ گیبُ ،ثِ
هٌظَس اطال اص اًشقبل هَفق  DNAهَسد ًظش ثِ طًَم
ػلَلّبی هیضثبى ثِ كوک هدوَعِّبی اص طىّب ،هَػَم
ثِ طىّبی گضاسؿگش صَسر هیگیشد (

دسصذ ضذعتًَی ٍ ػذغ آثـَيی ؿذُ ،دغ اص آى ثِ هذر

Kumlehn et al.,

 .)2006; Bettina et al., 2016طىّبی گضاسؿگش ٍػیلِای
هٌبػجی ثشای هتبلعِ اخضای ثیبى طىّب ّؼشٌذ.

Green

 (GFP) Fluorescent Proteinثِ عٌَاى يک گضاسؿگش

سازُّای شًی ٍ سَیِّای باکتری :دس ايي دهظٍّؾ اص 3

ػهههَيِ ( )AGL1 ٍ LBA4404 ،GV3101آگشٍثهههبكششيَم
سَهتؼیٌغ كِ حبٍی دالػهویذ  pLH6000ثَدًهذ ،خْهز
سشاسيضؽ خٌیيّبی ًبسع خَ اػشتبدُ ؿذ .دالػویذ هزكَس
حبٍی طىّبی گضاسؿگش دشٍسئیي فلَسػٌز ػهجض (ٍ )GFP
طى هقبٍهز ثِ آًشی ثیَسیک ّیگشٍهبيؼیي ( )hptثَد كِ ّش
دٍ سحز كٌششل ساُ اًذاص  CaMV 35Sثَدًذ (ؿکل  .)1ثهِ
هٌظَس سشاسيخشی ،گضيٌؾ ٍ ثهبصصايی اص دػهشَسالعول اسائهِ
ؿذُ سَػ ّ ٍ Tingayوکبساى ( )1997ثب ثشخی سغییهشار
اػشتبدُ ؿذ.
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شکل ً -1وبی ؿوبسیک دالػویذ .pLH6000
Figure 1- Schematic map of pLH6000 plasmid.

آگشٍثبكششيَمّبی حهبٍی دالػهویذ ًَسشكیهت سا اثشهذا دس

كبلَع سکویل ؿذُ ثب  50هیلی گشم دس لیشش ّیگشٍهبيؼیي

gr/l

ٍ  150هیلی گشم دس لیشش سیکبسػیلیي هٌشقل ؿذًذ .ثعهذ اص

هحی كـز ( YEPعصهبسُ هخوهش  ،10 gr/lدذشهَى

 ٍ 10كلشيذ ػذين  )5 gr/lثِ ّوشاُ  50هیلی گشم دس لیشهش

ّ 4-6تشِ كبلَعّبی خٌیيصای ثذػهز آههذُ ثهِ هحهی

سيتبهذؼیي ٍ  30هیلی گشم دس لیشش ّیگشٍهبيؼیي ثِ ههذر

ثبصصايی ؿبهل هحی  MSثِ ّوهشاُ  2هیلهی گهشم دس لیشهش

يک ؿهت دس دههبی  28◦Cثهب  150دٍس دس دریقهِ كـهز

 BAPهٌشقههل ٍ دس دهههبی  24±2 Cثههب سٍؿههٌبيی 10000

ؿذًذ .ثعذ اص  24ػبعز ٍرشی كِ  ODثبكششی ثیي 0/8-1

لههَكغ ٍ دٍسُ ًههَسی  16ػههبعز سٍؿههٌبيی ٍ  8ػههبعز

سػیذ ،ثبكششیّب سَػ ػهبًششيتیَط ( 3500-4000دٍس دس

سبسيکی ًگْذاسی ؿذًذ .ؿبخِّبی سـکیل ؿذُ ثهِ لَلهِ-

دریقِ) سػَة دادُ ؿذ ٍ دس هحی  MSهبي دس غلظهز-

ّبی ؿیـِای حبٍی ّوبى هحی هٌشقل ؿهذُ سهب گیبّهبى

ّبی  OD600nm;0/5، 1 ٍ 1/5سریق ؿذًذ.

ثشای اًشقبل ثِ خبک ثِ اًذاصُ كبفی رَی ؿًَذ .گیبّبى

T0

تلقیح جٌیيّای ًارس با آگرٍباکتریَم :ثشای سلقهیح ثهب

ثشای ثزسگیشی ثِ گلخبًِ هٌشقهل ؿهذًذ .ثهزس گیبّهبى

T0

آگشٍثبكششيَم سَهتؼیٌغ سيضًوًَِّب خهذا ؿهذُ ثهش سٍی

◦

ثشای ثذػز آٍسدى گیبّبى  T1دس ؿیـِّب كـز ؿذًذ.

MS

تاییذ هَیکَیی گیاّچاِّاای تراریختاِ DNA :طًهَهی

( )Murashige and Skoog, 1962حهبٍی ٍيشهبهیيّهبی

سعذادی اص گیبّبى سشاسيخشِ احشوهبلی ٍ گیبّهبى ؿهبّذ اص

هحی  2 ٍ B5هیلی گشم دس لیشهش َّسههَى ديکبهجهب رهشاس

ثش

گیهبُ خهَ ثهِ سٍؽ )Pallota et al., 2000( CTAB

گشفشٌذ .دغ اص آى هحلَل ثبكششی ثب غلظزّبی سریق ؿذُ

اػشخشاج گشديذ .ثِ هٌظَس اثجبر اًشقبل ٍ سلتیهق طى

ثِ ٍػیلِ ػوذلش ثش سٍی سيضًوًَِّب رتشُ گهزاسی ؿهذُ ٍ

ثِ طًَم گیبُ اص آغبصگشّبی اخشصبصی  GFPاػهشتبدُ ؿهذ

ًگْذاسی ؿذًذ.

هذر  45ثبًیِ 54◦C ،ثِ هذر  30ثبًیِ ٍ  72◦Cثهِ ههذر

هحی كـهز كهبلَع صايهی ؿهبهل ًوکْهبی هحهی

ثِ هذر  1سب  3سٍص سحز ؿشاي سهبسيکی ٍ دههبی 25◦C
باززایی گیاّچِّای تراریختِ احتواایی :دهغ اص ّهن-
كـشی ،خٌیيّبی سلقهیح ؿهذُ ثهِ هحهی اًشخهبثی القهبی

GFP

(خذٍل  .)1ثشای سکثیش طى  ،GFPاص ثشًبهِ دهبيی  94◦Cثِ
يک دریقِ ثب  30چشخِ سکهشاس اػهشتبدُ گشديهذ .هحصهَل
 PCRسٍی طل آگهههبسص يهههک دسصهههذ ثبسگهههزاسی ؿهههذ.
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جذٍل  -1سَالی آغبصگشّبی اخشصبصی طى

GFP

Table 1- specific primers sequence of GFP gene.

آغبصگشGFP

سَالی آغبصگش

Primers of GFP

Primer sequences
5′-GCGACGTAAACGGCCACAAGTTCA-3′

آغبصگش سٍثِ خلَ
Forward primer

5′-TAGTGGTTGTCGGGCAGCAGC-3′

آغبصگش سٍ ثِ عقت
Reverse primer

بررسی بیاى شى  :GFPثِ هٌظَس ثشسػهی صهحز اًشقهبل

ثِ عٌَاى يک سکشاس حبٍی سعذاد هشتبٍر سيضًوًَِ اعوهبل

طى  ٍ GFPثیبى آى دس ثبفزّبی گیبّی سشاسيخشِ ،آصههَى

گشديذ ٍ ثب اػهشتبدُ اص آصههَى داًکهي هقبيؼهبر هیهبًگیي

ػٌدؾ ثیبى  GFPثب اػشتبدُ اص هیکشٍػکَح فلَسػهٌز

اًدبم گشديذ .آصهبيؾ دٍم ثشای هتبلعِ اثش ػهَيِ ثهبكششی

دس طَل هَج ً 395بًَهشش اًدبم ؿذ .كبلَعّهبی حبصهل

ثب اػشتبدُ اص ثْششيي  ODثذػز آهذُ اص آصهبيؾ اٍل يعٌی

اص خٌههیيّههبی ًههبسع يههک هههبُ دههغ اص ّههنكـههشی ثههب

 OD600=1دس يک آصهبيؾ هدهضا ثهب هحهی سلقهیح ٍ MS

آگشٍثبكششيَم ثشای ّش كذام اص سیوبسّهب ثهب هیکشٍػهکَح

هذر ّنكـشی دٍ سٍص دس ػِ دششی ديؾ ثِ عٌَاى سکهشاس

فلَسػٌغ هـبّذُ ؿذُ ٍ سعذاد كبلَعّبی ثب سًگ ػهجض

اًدبم گشديهذ .آصههبيؾ ػهَم ًیهض ثهب اػهشتبدُ اص غلظهز

ثشای ّش كذام اص آًْب يبدداؿز گشديذ .عالٍُ ثشآى دسصهذ

 ٍ OD600=1ػَيِ LBA4404طی يک آصهبيؾ فبكشَسيهل

سيضًوًَِّب يب كبلَع ػجض ثذػز آهذّ .وچٌیي ثش ّهبی

دٍ عبهل ؿبهل دٍسُ ّهنكـهشی (يهک ،دٍ ٍ ػهِ سٍص) ٍ

سههبصُ ًؼههل ً ٍ T0ؼههل  T1گیبّههبى سشاسيخشههِ ًیههض صيههش

هحی سلقیح ( )LB ٍ MSثش دبيِ طشح كبهال سصهبدفی ثهِ

هیکشٍػکَح فلَسػٌغ هتبلعِ ؿذًذ.

ػِ سکشاس اعوبل گشديذ ٍ آًبلیض آهبسی ثش اػبع ًشم افهضاس

طرحّای آهاری ٍ آًاییس آهاری دادُّا :آصههبيؾ سهبثیش

 ٍ MSTATCهقبيؼِ هیبًگیيّب ثش اػهبع آصههَى داًکهي

غلظهز آگشٍثهبكششيَم ثهب اػهشتبدُ اص ػهَيِ ٍ LBA4404

هَسد ثشسػی رشاس گشفز.

هذر صهبى ّنكـشی دٍ سٍص دس ػِ سکشاس ّش دششی ديهؾ
نتایج و بحث

كههبسايی اًشقههبل افههضايؾ يبفشههِ ٍلههی دس غلظههز ثههبالسش
( )OD600;1/5كبسايی اًشقبل كبّؾ يبفشِ اػز (ؿهکل .)2

اثر غلظتّای هختلف آگرٍباکتریَم رٍی تراریختی
ثِ هٌظَس سعییي  ODهٌبػت ثشای سشاسيضؽ سرن ٍالتدهش
گیبُ خهَ ،غلظهزّهبی هخشلهف آگشٍثهبكششيَم (1 ٍ 1/5
 )OD600nm;0/5،هَسد آصهبيؾ رشاس گشفشٌذً .شبيح ثذػهز
آهذُ ًـبى داد كِ ثیي غلظزّبی هخشلف آگشٍثبكششيَم اص
ًظش هیضاى سشاسيخشی اخشالف هعٌیداسی ٍخَد داؿز .ثهِ
طَسيکهِ ثهب افهضايؾ غلظهز آگشٍثهبكششيَم سهب

OD600;1

اػشتبدُ اص غلظز  OD600;1/5ثبعث سؿذ صيبد ثبكششی ثهش
سٍی سيضًوًَِّب ؿذ ٍ كٌششل آًشا هـهکل كهشد .دس حهبلی
كههِ غلظههز دههبيیيسههش ( )OD600;0/5اص هیههضاى سشاسيههضؽ
كوششی ثشخَسداس ثَد كِ ثِ خبطش غلظهز دهبيیي ثهبكششی
صًذُ دس ٍاحذ حدهن ثهَد OD600;1 .ثهب  27دسصهذ ثیهبى
 GFPدس كبلَعّب ،ثیـهششيي هیهضاى سشاسيهضؽ سا دس دهی
داؿز.
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ّشچٌذ دس غلظز  OD600;1/5هیهضاى سشاسيهضؽ خهَ
ثؼیبس دهبيیي آههذ اههب ّ ٍ Wuوکهبساى ( )1998ثیـهششيي
هیضاى سَلیذ گیبّبى سشاسيخشهِ خهَ سا دس غلظهزّهبی -2
 ٍ OD600;1كوشههشيي هیههضاى سشاسيههضؽ سا دس

OD600;5

گههضاسؽ كههشدُاًههذّ .وچٌههیي ّ ٍ Keوکههبساى ()2002
ثیـششيي هیضاى سشاسيهضؽ خهَ سا دس  OD600;1/5ثذػهز
آٍسدُاًههذّ ٍ Yadav .وکههبساى (ً )2013یههض اص
شکل  -2هقبيؼِ اثش غلظزّبی هخشلف آگشٍثبكششيَم ثش هیضاى
سشاسيضؽ گیبُ خَ.

OD600;1

ثشای سشاسيضؽ سرن ٌّذی خَ اػشتبدُ كشدُاًذ.
اثر سَیِّای هختلف آگرٍبااکتریَم بار تراریختای

Figure 2. Comparison the effect of different concentrations of
Agrobacterium on barley transformation.

جَ
ايي آصهبيؾ ثِ هٌظَس هقبيؼِ سَاًبيی ػَيِّهبی هخشلهف
آگشٍثبكششيَم دس اًشقبل طى ثِ خَ اًدبم ؿذ .ثذيي هٌظهَس
اثش ػِ ػَيِ دش كهبسثشد آگشٍثهبكششيَم ثهش سشاسيهضؽ خهَ
هَسد هتبلعِ رشاس گشفزً .شهبيح حبصهل اص ايهي آصههبيؾ
ًـبى داد كِ ثیي ػَيِّبی هخشلف آگشٍثهبكششيَم اص ًظهش
هیضاى آلَدُػهبصی ٍ رهذسر اًشقهبل طى ثهِ خهَ اخهشالف
هعٌیداسی ٍخَد داؿز .فشاٍاًهی گیبّهبى خهَ سشاسيخهز
ثذػز آهذُ اص دٍ ػهَيِ  AGL1ٍ LBA4404ثهِ هشاسهت
شکل  -3هقبيؼِ هیبًگیي كبسآيی ػَيِّبی هخشلف آگشٍثبكششيَم

ثیـشش اص ػَيِ  GV3101ثَد (ؿکل  .)3خٌیيّبی ًهبسع

دس سشاسيضؽ گیبُ خَ.

آلَدُ ؿذُ ثهب ػهَيِ  LBA4404دهغ اص يهک ههبُ سَلیهذ

Figure 3. Comparison the efficiency means of different strains
of Agrobacterium on barley transformation.

كبلَعّبی سيضسشاسيخشِ كشدًذ.
اًشخبة ػَيِ آگشٍثبكششيَم يکی اص عَاهل هَثش دس اًشقهبل

غلظز ثبكششی يکی اص اصلیسشيي عَاهلی اػز كِ كبسآيی

طى ثِ خَ ثب اػشتبدُ اص آگشٍثبكششيَم ّؼز .سعیهیي ػهَيِ

سشاسيضؽ گیبّبى سا سحز سبثیش رشاس هیدّذ .سعییي غلظز

ثشسش آگشٍثبكششيَم ًقؾ ثِ ػضايی دس كبسايی اًشقبل طى ثهِ

هٌبػت ثبكششی دس اًشقهبل طى اص طشيهق آگشٍثهبكششيَم ،ثهِ

داسًهذ ( Kumlehn et al., 2006; Bartlett et al.,

عَاهل هشعذدی ثؼشگی داسد

گیبّهبى

( Dita et al., 2006; Sujatha

 .)2008; Ji et al., 2013سَاًههبيی ػههَيِّههبی هخشلههف

 .)et al., 2012دس ايي هتبلعِ هـبّذُ ؿذ كهِ ثهب افهضايؾ

آگشٍثبكششيَم دس آلَدُػهبصی ٍ اًشقهبل طى ثهِ گًَهِّهبی

غلظز ثبكششی هیضاى سشاسيضؽ سب حذٍدی افهضايؾ يبفهز

هخشلف گیبّی ٍ حشی طًَسیهخّهبی هخشلهف دسٍى يهک

ٍلی دس غلظزّبی ثبالسش هیضاى سشاسيضؽ كبّؾ دیذا كشد.

گًَِ ستبٍر هعٌیداسی ثب ّن

داسًذ ( Wroblewski et al.,

افضايؾ يب كبّؾ سشاكن ػلَلّبی ثبكششی اص حذ هتلَة،

 .)2005; Oliveira et al., 2009; Guo et al., 2012ثب ايي

دس گیبّههبى ديگههش ًیههض ثبعههث كههبّؾ فشاٍاًههی گیبّههبى

حبل سٌْب سعذاد اًذكی اص ػهَيِّهب سٍی گیبّهبى آصههبيؾ

( Wroblewski et al., 2005; Kim et

ؿذُاًذ .ثذيي هٌظَس ثشای دػزيبثی ثِ ػَيِّبی ثشسش دس

سشاسيخشِ ؿذُ اػز
.)al., 2009
136
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ثشسػی رشاس ههیگیشًهذ

( Bartlett et al., 2008; Ji et al.,

 .)et al., 2008ػَيِ  ،GV3101اص گًَِ  C58هـشق ؿهذُ

.)2013

اػز .يکی اص هـکالر ايي ػَيِ سؿذ ثیؾ اص حذ آى دس

هعوَال ثشای سشاسيضؽ غالسهی ًظیهش گٌهذم ،خهَ ،ثهشًح ٍ

طَل هشحلِ ّنكـشی اػز كِ سٍی سيضًوًَِّب ديذُ ههی-

رسر اص ػَيِّبی  AGL1 ٍ AGL0اػشتبدُ هیؿَد ٍلهی
اػشتبدُ اص ػَيِ ً LBA4404یض ثب هَفقیز گهضاسؽ ؿهذُ
اػز ( .)Kumlehn et al., 2006; Hensel et al., 2009دس

ؿًَذ .سؿذ ثیؾ اص حذ ثبكششی ثب سؿذ كهبلَع دس هحهی
اًشخبثی سذاخل ايدبد كشدُ ٍ ثبعث كبّؾ رهذسر ثهبصايی
هیؿَد (.)Kim et al., 2009

هتبلعههِای ثیـههششيي هیههضاى سشاسيههضؽ خههَ اص ػههَيِ

اثر هحیط تلقیح ٍ هذت زهاى ّنکشتی آگرٍباکتریَم

 LBA4404دس هقبيؼِ ثب ػَيِ  EHA101گهضاسؽ ؿهذُ

رٍی تراریختی

اػهز (ّ .)Wu et al., 1998وچٌهیي ّ ٍ Holmeوکهبساى

سدضيِ ٍاسيبًغ اثش دٍسُ ّنكـشی ٍ ًَ هحی سلقهیح ثهش

(ً )2008یههض ثههشای سشاسيههضؽ گیههبُ خههَ اص ػههَيِ

AGL1

سٍی سشاسيضؽ ًـبى داد كِ ثیي هذر صهبى ّنكـهشی (،1

آگشٍثبكششيَم اػشتبدُ كشدُاًذ.

 3 ٍ 2سٍص) ٍ هحی سلقهیح ثهبكششی ( )LB ٍ MSاثهشار

ػَيِ  LBA4404يکی اص سايحسشيي ػَيِّبيی اػهز كهِ

هشقبثههل هعٌههیداسی دس هیههضاى سشاسيخشههی ٍخههَد داؿههز.

ثشای سشاسيضؽ گیبّبى دس اكثش آصهبيـگبُّب اػهشتبدُ ههی-

هقبيؼِ هیبًگیي اثهشار هشقبثهل ًـهبى داد ثیـهششيي هیهضاى

ؿَد ثِ طَسيکِ ثِ عٌَاى يکی اص كبساهذسشيي ػهَيِ ّهبی

سشاسيضؽ خَ دس سیوبسّبيی كهِ اص هحهی  LBثهِ عٌهَاى

soltesz et

هحی سلقیح ثبكششی ٍ ههذر صههبى  2سٍص ّهنكـهشی ثهب

 ،)al., 2012گٌهههذم ( ،)Hensel et al., 2009رسر

ثبكششی اػشتبدُ ؿهذُ ثهَد ثذػهز آههذُ اػهزّ .وچٌهیي

( ،)Ombori et al., 2013ػهَسگَم (ٍ )Ji et al., 2013

كوششيي هیضاى سشاسيضؽ دس سیوبسّبيی كِ اص هحی  MSثِ

;Holme et al., 2006; Shrawat et al., 2007

عٌَاى هحی سلقیح ثبكششی ٍ  3سٍص ّنكـهشی ثهب ثهبكششی

آگشٍثبكششيَم دس سشاسيضؽ غالسی هثهل ثهشًح (

خهَ (

اػشتبدُ ؿذُ ثَد حبصل ؿذُ اػز (ؿکل .)4

 )Yadav et al., 2013گضاسؽ ؿذُ اػز.
ػَيِ  AGL1دس سشاسيضؽ ثشخی غهالر اص خولهِ گٌهذم
ثِ عٌَاى يکی اص ػَيِّبيی هَثش هعشفی ؿذُ اػهز (

Wu

شکل  -4هقبيؼِ هیبًگیي سبثیش هذر صهبى ّنكـشی ٍ هحی سلقیح ثبكششی ثش هیضاى سشاسيضؽ.
Figure 4. Comparison the mean of co-cultivation time and agrobacterium infection medium on barley transformation
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سلقیح ثبكششی اص ديگش

دس اًشقبل طى ثب اػشتبدُ اص آگشٍثبكششيَم طَل هذر ّن-

عَاهلی ّؼشٌذ كِ كبسايی اًشقبل طى ثِ گیبّبى سا سحز

كـشی اص  1سب  7سٍص هشتبٍر هیثبؿذ .ثیـششيي كبسآيی

سبثیش رشاس داسًذّ .شچٌذ ثب افضايؾ دٍسُ ّنكـشی اص يک

سشاسيخز گیبّبى دس سیوبسّبيی ثب  2سب  5سٍص ّنكـشی

سٍص سب ػِ سٍص ،سعذاد خٌیيّبی ثب لکِّبی ػجض افضايؾ

گضاسؽ ؿذُ اػز (

دیذا هیكشدٍ ،لی آلَدگی سيضًوًَِّب دس دٍسُ ّنكـشی

 .)2001; Somleva et al., 2002دس ّنكـشی ثیؾ اص 5

ػِ سٍصُ ثِ هشاست افضايؾ يبفشِ ٍ كبلَعّب حشی دس

سٍص ،ثؼشِ ثِ ػَيِ آگشٍثبكششيَم ،ثِ دلیل سؿذ ثیؾ اص

سلقیح

حذ ثبكششی دس اطشاف سيضًوًَِ ٍ ثِ دًجبل آى اص ثیي سفشي

ثبكششی اص عَاهل ديگشی اػز كِ دس ثبصصايی سيضًوًَِّب

سيضًوًَِّب ٍ اخشالل دس سؿذ ٍ ًوَ ثبفزّبی سشاسيخشِ،

هَثش هیثبؿذ ( .)Danilova and Dolgikh, 2005رذسر

كبسآيی سشاسيضؽ كبّؾ هیيبثذ ()Shrawat et al., 2007

سلقیح

ٍ هذر صهبى ّنكـشی  2سب  3سٍص هٌدش ثِ افضايؾ كبسايی

هذر صهبى ّنكـشی ٍ هحی

صَسر سشاسيخشِ ثَدى اص ثیي هیسفشٌذ .هحی

آلَدُ ػبصی ٍ اًشقبل طى ثِ گیبّبى دس هحی

Han et al., 2000; Mondal et al.,

هٌبػت ،ثِ هشاست ثیـشش اص ػبيش هحی ّبی سلقیح هیثبؿذ

سشاسيضؽ هیؿًَذ (

(ّ .)Holme et al., 2008شچٌذ دس اكثش آصهبيـبر

 .)al., 2002; Lopez et al.,2004اهب دس ايي آصهبيؾ هذر

MS

صهبى ّنكـشی  3سٍصُ ثِ دلیل افضايؾ آلَدگی خٌیيّب

سشاسيضؽ گیبّبى اػشتبدُ اص هحلَل سلقیح ثبكششی دس

هشػَم اػز ٍ ًشبيح ثْششی سا هیدّذ .اهب دس ايي آصهبيؾ

Le et al., 2001; Chakrabarty et

هٌبػت ًجَد.

LB

هتبلعبر ّ ٍ Henselوکبساًؾ (ً )2009ـبى داد كِ ّن-

افضايؾ ربثل سَخْی داؿزّ .وچٌیي هذر صهبى ّنكـشی

كـشی ثیؾ اص  5سٍص ثبعث افضايؾ آلَدگیّب ؿذُ دس

سلقیح  LBثب  27دسصذ

ًشیدِ هبً اص سـکیل كبلَع ٍ ثبصصايی هیؿَد ثتَسيکِ

هیضاى سشاسيضؽ ثب اػشتبدُ اص هحلَل سلقیح دس خَد
دٍ سٍصُ ثب اػشتبدُ اص هحی

سشاسيضؽ ثْششيي سشكیت سشاسيضؽ خَ ثَدًذ.

هذر صهبى ّنكـشی  2-3سٍص ثشای سشاسيضؽ ٍ ثبصصايی
اص خٌیيّبی ًبسع خَ هٌبػت ثَد.

شکل  -5آًبلیض گیبّبى سشاسيخز ثب اػشتبدُ اص ً :M ،PCRـبًگش هَلکَلی :1 ،كٌششل هثجز (دالػویذ حبٍی طى  :2 ،)GFPكٌششل هٌتی (آة هقتش ثذٍى
 :3 ،)DNAگیبُ ؿبّذ (گیبُ غیشسشاسيخز) ٍ  4سب  :6گیبّبى سشاسيخشِ.
Figure 5. Analysis of transgenic plants by PCR. M: Molecular marker, 1: Positive control (the plasmid harboring GFP gene), 2: Negative
control (distilled water without DNA). 3: Control plant (non-transgenic plant), 4-6: transgenic plants.
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طى دشٍسئیي ػجض ( )GFPثِ دلیل اهکبى سديبثی دس ثبفز-

ؿذُ اص ثیي هیسفشٌذ .دس اغلت هَاسد ثب سؿذ ٍ كبلَع-

ّبی صًذُ ثذٍى آػیت سػبًذى ثِ گیبّبى سشاسيخشِ دس

صايی اص ثبفزّبی سشاسيخشِ دس حضَس هبدُ گضيٌؾگش

سوبم هشاحل اًشقبل اص اسخحیز ثبالسشی ثشخَسداس اػز

ّیگشٍهبيؼیي ،ثیبى طى  GFPدس سوبم ثخؾّب ٍ حشی

( .)Kumlehn et al., 2006; Shrawat et al., 2007دس ايي

گیبّبى ثبصصايی ؿذُ اص كبلَعّب ثِ خَثی ثیبى هیؿذ

CaMV 35S

(ؿکل  .)6ثیبى طى  GFPدس ثبفزّب ٍ ثخؾّبی

اػشتبدُ گشديذ 72 .ػبعز دغ اص سلقیح خٌیيّبی ًبسع

هشيؼشوی كبلَعّب خیلی ثْشش ٍ ثیـشش اص ثبفزّبی هؼي

ثب آگشٍثبكششيَم ،اهکبى سديبثی فشآيٌذ سشاسيضؽ سيضًوًَِّب

ثَد ثِ طَسيکِ دس ثش

گیبّبى ثبلغ ثیبى آى ثِ هشاست

دس صيش ًَس فلَسػٌغ ٍخَد داؿز (ؿکل  .)A6دس ثشخی

كوشش اص ثیبى آى دس كبلَعّب ٍ ثخؾّبی خَاىسش ثَد

هَاسد علیسغن هَفقیز اٍلیِ دس دسج ٍ ثیبى طى دس ثبفز

(ؿکل  .)E6ثیبى طى  GFPدس گیبّبى  T1ٍ T0دس ثش -

خٌیيّبی ًبسع ،ثعذ اص گزؿز چٌذ سٍص طى ثِ داليل

ّبی گیبّبى دس حبل دٌدِ صًی ًیض ثِ خَثی ثیبى هیؿَد

ًبهعلَهی خبهَؽ هیگشديذ ( ؿکل  .)D 6دس ايي

ٍ ثیبى آى دس ػلَلّبی هحبفظ سٍصًِای ٍاضحسش ثَد

صَسر كبلَعّب ًیض ثِ خبطش عذم ثیبى طى ً htpکشٍصُ

(ؿکل .)G,H 6

هتبلعِ اص ايي طى سحز كٌششل ساُ اًذاص

ؿکل  -6ثیبى هَرز ٍ دائن طى  GFPدس خَ )A( .ثیبى طى  GFPدس خٌیي ًبسع خَ  3سٍص دغ اص سلقیح سحز سبثؾ ًَس  )B( .UVثیبى طى  GFPدس
كبلَع خَ يک هبُ دغ اص سلقیح سحز سبثؾ ًَس  )C( .UVكبلَع خَ يک هبُ دغ اص سلقیح ثذٍى حضَس ًَس  )D( .UVخبهَؿی سذسيدی طى دس
ثشخی كبلَعّب )E( .ثیبى طى  GFPدس ؿبخِّبی ثبصصايی ؿذُ اص كبلَع سشاسيخشِ خَ دغ اص يک هبُ سحز سبثؾ ًَس  )F( .UVؿبخِّبی ثبصصايی
ؿذُ اص كبلَع سشاسيخشِ خَ دغ اص يک هبُ ثذٍى حضَس ًَس  )G( .UVثیبى دبيذاس طى  GFPدس ثش ّبی خَاى گیبّبى سشاسيخشِ ًؼل  T0سحز سبثؾ
ًَس  )H( .UVثیبى دبيذاس طى  GFPدس ثش ّبی خَاى گیبّبى سشاسيخشِ ًؼل  T1سحز ًَس

.UV

Figure 6. Transient and stable expression of GFP gene in barley. (A) Expression of GFP gene in barley immature embryos after 3 days
inoculation under UV light. (B) Expression of GFP gene in barley callus after 1 month inoculation under UV light. (C) Barley callus after 1
month inoculation without UV light. (D) Gradually gene silencing in some callus. (E) Expression of GFP gene in shoot regenerated from
transgenic callus after 1 month inoculation under UV light. (F) Shoot regeneration from transgenic callus after 1 month inoculation without
UV light. (G) Stable expression of GFP gene in young leaves of transgenic plants of T0 generation under UV light. (H) Stable expression of
GFP gene in young leaves of transgenic plants of T1 generation under UV light.
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Effect of Pirimicarb and Thiamethoxam on detoxification enzyme
activity in the black bean aphid, Aphis fabae Scopoli (Hem:
)Aphididae
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(تاریخ دریافت - 95/8/25 :تاریخ پذیرش)95/10/19 :

در بسياری از موجودات زنده ،آنزیمهای سمزدا نقش مهمی در سمزدایی ترکيبات ناگوارد ایفا

واژههای کلیدی

میکنند و به عنوان نشانگرهای زیستی قرارگيری در معرض ترکيبات ناگوارد قلمداد میشوند .در
واقع ،درجات مختلف حساسيت به ترکيبات شيميایی ممکن است به دليل تفاوتهای بيوشيميایی
در سمزدایی حشرهکشها باشد .در بررسی پيشرو ،اثر تيامتوکسام و پيریميکارب در غلظتهای

،Aphis fabae

زیرکشنده بر ميزان فعاليت آنزیمهای سمزدای شته سياه باقال،

Aphis fabae Scopoli

) (Hemiptera: Aphididaeمورد ارزیابی قرار گرفته است .به منظور تعيين اثرات کشنده در

پریمیکارب،

شرایط آزمایشگاهی ،غلظت ميانه کشنده برای شته در معرض تيامتوکسام و پيریميکارب به ترتيب

تیامتوکسام،

( 113/85 )68/94-625/16و ( mg(ai)L-1 2/94 )1/3-71/99محاسبه شد .همچنين فعاليت

آنزیمهای سمزدا،

مونواکسيژنازها به عنوان آنزیمهای سمزدا اندازهگيری شد .تأثير هر دو حشرهکش بر شته A.

نشانگرهای زیستی.

 fabaeباعث افزایشی معنیدار در القای آنزیمهای مونواکسيژناز شد ( .)P>0/0001در این بررسی
فعاليت گلوتاتيون-اس-ترانسفراز ) (GSTبه موازات افزایش غلظتهای زیرکشنده پيریميکارب
القا میشود ( .)df= 5 ،12 ،F= 18 /17 ،P=0/0001تيامتوکسام نيز در غلظتهای باالتر (،48/07
 75/06و  )mg (ai)/L113/85فعاليت این آنزیم را القا کرد (.)df= 5 ،12 ،F= 18 /17 ،P=0/0009
نتایج نشان داد که در غلظتهای زیرکشنده میتوان دو شتهکش مهم تيامتوکسام و پيریميکارب را
توسط آنزیمهای سمزدا به عنوان نشانگرهای بيوشيميایی شناسایی کرد.
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مقدمه
شته سیاه باقال،

( Aphis fabae Scopoli (Hemiptera:

در پیش بینی اثرات آلودگی بر جمعیتهای طبیعی در

 ،Aphididaeدر تمامی مناطق ایران از جمله سواحل

مزرعه راهگشا باشند (.)Hayes and Pulford, 2003

شمالی کشور و شهرستانهای مرکزی و اطراف تهران

از دیرباز ،اثرات آفتکشها و سایر مواد سمی بر

انتشار دارد )Esmaili et al. 1998؛  .)Khanjani, 2004این
شته از مهمترین آفاتی است که در دنیا بیش از  200گونه
گیاهی میزبان دارد و باعث خسارت به گیاهان میزبان به
ویژه گونههایی از دو خانواده  Chenopodiaceaeو
 Fabaceaeمیشود ) .(CAB International 2000شته سیاه
باقال از نظر انتقال بیماریهای ویروسی نظیر ویروس
موزاییک و زردی چغندر قند نیز اهمیت دارد و گاهی
خسارت از این لحاظ قابل توجه است

Esmaili et al.

)1998؛  .)Khanjani, 2004کنترل شتهها بیشتر مبتنی بر
استفاده از آفتکشهای شیمیایی است .سموم شیمیایی که
در کنترل شتهها استفاده میشود باعث آلودگیهای زیست
محیطی و اثرات مخرب بر سایر موجودات زنده میشوند

موجودات زنده با استفاده از پارامترهای ساده شدهای برای
تعیین اثر ،مانند  LC50یا ( LD50دز یا غلظتی که باعث مرگ
 50درصد افراد یک جمعیت میشود) ارزیابی میشوند.
ارزیابیهای غلظت کشنده ،تخمین و مقایسه سریع چندین
ماده سمی را با توجه به اثر آنها بر افراد یک گونه خاص
امکانپذیر میسازد .همچنین تخمین  LC50از این راه برای
گونههای هدف و غیرهدف نسبتا ارزان است (

Stark et

 .)al. 2007به منظور طراحی زیستسنجیها که اثرات
آفتکشها را بر موجود زنده ارزیابی میکنند برخی موارد
مهم شامل گونه ،مرحله زندگی جنسها ،راههای ورود
آفتکش ،پارامترهای تاریخچه زیستی ،اندازه پالت مزرعه
و فرموالسیونهای آفت کش باید در نظر گرفته شوند

).(Hasanshai et al. 2016

).(Ruberson, 1998

تغییرات فیزیولوژیک ،بیوشیمی و بافت شناسی به منظور

آنزیمهای مونواکسیژناز  P450و گلوتاتیون ترانسفراز به

تخمین تأثیر پذیری موجودات زنده از مواد شیمیایی و
آالیندههای محیط زیست اهمیت روزافزون یافته است.
این تغییرات با استفاده از نشانگرهای زیستی که نشانگر
این تغییرات هستند ،شناسایی میشوند .به علت اینکه
غلظت برخی آالیندهها برای ردیابی و شناسایی بسیار
پایین است لذا برای شناسایی اثرات این آالیندهها بر
موجودات زنده از نشانگرها استفاده میکنند .آنزیمهای
سمزدا مانند آنزیمهای مونواکسیژناز  P450و گلوتاتیون
ترانسفراز نمونهای از نشانگرهای زیستی پروتئینی می-
باشند .این آنزیمها در سمزدایی و بیوترانسفرماسیون مواد
شیمیایی آلی دخالت دارند (.)Hyne and Maher, 2003
در بسیاری از موارد ،بررسیهای نشانگرهای بیوشیمیایی
بر موجودات زنده در معرض مواد سمی منتخب در
شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام میگیرد .این
مطالعات آزمایشگاهی با نتایجی که در پی دارند ،میتوانند
144

عنوان آنزیمهای سمزدا نقش اصلی را در سمزدایی سموم
کارباماتی و نیکوتینوئیدی دارند

( ;Basij et al. 2016

 .)Sulaiman et al. 2016پیریمیکارب یک حشره کش دی
متیلکاربامات است که علیه شتهها و سفید بالکها مورد
استفاده قرار میگیرد ( .)Syngenta, 2004تیامتوکسام نیز از
جمله حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی است که در داخل
و خارج از گلخانه برای مدیریت حشرات مکنده مورد
استفاده قرار میگیرد ).(Cloyd and Bethke, 2011
پیریمیکارب و حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی اگرچه
برای گرده افشانها خطرناک

هستند (Sanchez-Bayo and

) ،Goka, 2014اما شتهکشهای مناسبی به شمار میروند و
در عین حال برای بسیاری از دشمنان طبیعی شتهها بی-
زیان هستند ).(Jalali et al. 2009
گلوتاتیون اس-ترانسفرازها ) (EC 2.5.1.18, GSTsآنزیم-
های سمزدای فاز دو در بیشتر موجودات زنده هستند.
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) .(Hayes and Pulford, 1995این آنزیمها در سمزدایی
برخی

گروههای

حشرهکشهای

شیمیایی

مانند

سیستم آنزیمی مونواکسیژنازها و گلوتاتیون اس-
ترانسفرازهای شته سیاه باقال مورد بررسی قرار گرفت.

ارگانوفسفرهها ،پایروتروئیدها ،کارباماتها و هیدروکربن-
های کلره مانند  DDTدخالت دارند

( Ronson et al.

 )2001و در مقاومت به حشرهکشها از طریق متابولیسم
مستقیم حشرهکش ( ،)Wei et al. 2001تفرق
( )Balabaskaran et al. 1989( (Sequestrationیا با

مواد و روشها

کشت باقال
بذر گیاهان باقال ( )Faba vulgarisبه طور منظم ،دو

حفاظت در برابر اثرات سمی ثانویه مانند افزایش در

بار در هفته ،در گلدانهای پالستیکی حاوی خاک اره

پروکسیداسیون لیپید ،القا شده با حشره کش درگیر هستند

کاشته میشدند .خاک اره عالوه بر وزن سبک ،که حمل و

(.)Vontas et al. 2001

نقل گلدانها را آسان میسازد ،از شیوع آلودگی قارچی به

دخالت گلوتاتیون اس-ترانسفرازها در متابولیسم حشره-
کشها از مگس خانگی ،کنه شکارگر
 ، (Mullin et al. 1982) fallacisالرو

Neoseiulus
Heliothis

 )Bull and Whitten, 1972( virescensو سوسک آرد،
 (Wool et al. 1982) Tribolium castaneumگزارش
شده است .نقش گلوتاتیون اس-ترانسفرازها همچنین
در  Plutella xylostellaضمن توسعه مقاومت به
ارگانوفسفرهها به خوبی مشخص شده است

(et al. 1989

 .)Ho, 1966 ; Balabaskaranاز سوی دیگر P450 ،ها گروه
متنوعی از آنزیمها با عملکردهای بسیار با طیفی گسترده
از بیوسنتز تا متابولیسم زنوبیوتیکها هستند .تعداد ژنهای
 P450در ژنوم حشره ،از  46تا بیش از  150عدد متغیر است
که هر یک ،کدکننده یک آنزیم ویژه از  P450هستند
; .Nelson, 2006) (Feyereisen, 2006افزایش بیان
سیتوکروم  P450ها دلیل عمده مقاومت به حشرهکشها در
گونههایی از حشرات مهم از نظر تجاری بوده است
(.)Opennorth, 1985

در این بررسی ،ابتدا به منظور تعیین اثر کشندگی دو
حشره کش فرموله شده تیامتوکسام و پیریمیکارب بر شته
سیاه باقال ،A. fabae ،در طی  24ساعت ،از طریق غوطه-
وری برگ باقال در غلظتهای مختلف ترکیبات شیمیایی،

ویژه رایزوکتونیا و فوزاریوم جلوگیری میکند و پوشش
مناسبی برای انجام عمل تهویه و نگهداری رطوبت بوده و
جایگزین مناسبی برای خاک محسوب میشود .بذرهای
باقال که پیش از کاشت به منظور تسریع در جوانه زنی ،به
مدت  24تا  48ساعت در آب خیس خورده بودند ،به
تعداد  10تا  12عدد در سطح خاک ارهای که به ارتفاع 10
تا  15سانتی متری از کف گلدان ریخته میشد ،قرار داده
میشدند .نهایتا روی بذرها با مقداری دیگر خاک اره
پوشانیده میشد .گیاهان (در شرایط گلخانه با دمای 25±5
درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  50±20درصد) یک روز
در میان آبیاری میشدند و برای جبران کمبود مواد غذایی،
هر چهار روز یک بار کود کامل هورتی-گرو (:P :K :N
 2 :20 :20 :20 :Mgدرصد؛ تولید هورتیلند ،هلند) به
نسبت یک و نیم تا سه گرم در لیتر به گیاهان داده میشد.
دو هفته بعد از شروع کاشت ،زمانی که گیاهان به ارتفاع
حدود  12سانتی متری میرسیدند ،به اتاق رشد منتقل
میشدند تا توسط شتهها آلوده شوند.
پرورش شته سیاه باقال
جمعیت اولیه شته سیاه باقالAphis fabae Scopoli ( ،
 (Hemiptera: Aphididaeمتعلق به آزمایشگاه
مدیریت تلفیقی آفات ) (IPMواقع در ساختمان موزه

آزمونهای زیست سنجی انجام گرفت .سپس غلظتهای

جانورشناسی دانشکده کشاورزی کرج ،دانشگاه تهران ،بود

زیرکشندهای که باعث  40 ،30 ،20 ،10و  50درصد مرگ

که در شرایط جدید روی گیاهان باقال در اتاقک رشد ،با

و میر شته میشدند برای ارزیابی چگونگی تغییرات در

دمای  23±1درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی 70±10
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درصد و دوره نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت

غلظت 60 ،حشره و نهایتا برای هر یک از حشره کشها،

تاریکی پرورش داده میشد .به منظور حفظ جمعیت شته-

 360شته بالغ بدون بال مورد ارزیابی قرار گرفت.

ها ،هر دو تا سه روز یک بار ،چند گیاه سالم و شاداب به

به منظور هم سن کردن شتهها ،تعداد بیش از  100شته

اتاق رشد منتقل شده در اختیار شتهها قرار میگرفت.

ماده بالغ بدون بال به هر گلدان دارای گیاهان هم سن

حشره کشها

باقال درون انکوباتور با دمای  27±1درجه سلسیوس،

دو ترکیب حشرهکش پیریمیکارب ( پریمور®،WP %50 ،

رطوبت نسبی  70±10درصد و دوره نوری  16:8ساعت

گل سم گرگان) و تیامتوکسام (آکتارا®،WG %25 ،
سینجنتا) برای آزمونها مورد استفاده قرار گرفت.
فرموالسیون تجاری این دو حشره کش به ترتیب ،از
شرکت گل سم گرگان و اداره حفظ نباتات تهران تهیه
شد.
تست زیست سنجی شتهها

منتقل شدند .پس از  24ساعت ،این شتهها حذف شده و
به پورهها اجازه داده شد تا در اتاق رشد (دمای 23±1
درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  70±10درصد و دوره
نوری  16:8ساعت) به بلوغ برسند .دمای باالتر انکوباتور
پورهزایی را تسریع میکرد و دمای پایینتر اتاق رشد مانع
از مرگ و میر شتهها میشد .بدین ترتیب ،شتههای بالغ
شش روزه برای آزمونهای زیست سنجی مورد استفاده

زیستسنجی شتهها به روش تماس با باقیمانده خشک

قرار گرفتند .آزمون در فاصله زمانی  24ساعت و مجددا

سم به جای مانده بر سطح برگ طی مدت زمان 24

در انکوباتور با شرایط ثابت گفته شده در باال انجام گرفت

ساعت ،با استفاده از شتههای ماده بالغ بی بال  24ساعته،

و شتههایی که بعد از این زمان با تحریک قلم موی نازک

انجام شد .بدین منظور ،پس از این که غلظتهای باال و

حرکت نمیکردند ،مرده تلقی شدند.

پایین (کمتر از  10و بیش از  90درصد کشندگی) از
فرموالسیونهای حشرهکش طی آزمونهای اولیه تعیین
شدند ،برای انجام آزمونهای اصلی با استفاده از روش
گفته شده در باال ،پنج غلظت از هر یک از فرموالسیون-
های تجاری (تیامتوکسام ،بین  17/5تا  750میلی گرم ماده
مؤثر بر لیتر و پیریمیکارب 0/25 ،تا  15میکرولیتر ماده
مؤثر در لیتر) در آب مقطر به عنوان حالل ساخته شد.
برای آزمایش زیست سنجی ،برگهای باقال از گیاهان هم

تعیین فعالیت آنزیمهای سمزدا
پس از تعیین غلظت زیر کشنده ،واحدهای آزمایشی به
شیوه زیست سنجی آماده شدند و شتههای بالغ هم سن،
به روش گفته شده تحت تأثیر غلظتهای زیرکشنده
( LC40 ،LC30 ،LC20 ،LC10و  LC50برای شته) قرار
گرفتند .پس از  24ساعت افراد زنده مانده برای آزمون-
های بیوشیمی در ویالهای جداگانه قرار داده شدند.

سن و از نواحی همسانی از گیاهان از قسمت دمبرگ

تعیین غلظت پروتئین

بریده شدند .در آزمایشگاه در هر یک از غلظتهای

میزان پروتیئن توسط روش بردفورد ( Bradford,

محلولهای حشرهکش ،به مدت  30ثانیه غوطهور شده ،در

 )1976با استفاده از سرم آلبومین گاوی به عنوان

زیر هود به مدت یک ساعت خشک شدند .برگها در

استاندارد ،در جذب نوری  630نانومتر تعیین شد.

سطح پشتی آنها رو به باال باشد .پس از بستن آگار ،شته-

سنجش آنزیم گلوتاتیون اس-ترانسفراز

های ماده بالغ همسن ( 24ساعته) روی برگها مستقر -

هموژنایز افراد زنده در بافر تریس HCL-سرد 0/05

شدند .آزمایش در سه تکرار و طی روزهای مختلف با 20

موالر با اسیدیته  8و سانتریفوژ در  g10000به مدت 20

حشره در هر تیمار انجام گرفت و مجموعا برای هر

دقیقه در دمای  4درجه سلسیوس صورت گرفت

محیط آگار-آگار  1/2درصد طوری قرار داده شدند که
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( .)Stump and Nauen, 2002در سنجش گلوتاتیون

پروبیت

اس-ترانسفراز روش )(Stump and Nauen, 2002

) .(Robertson et al. 2007ارزیابی شد تا عالوه بر

مورد استفاده قرار گرفت 100 .میکرولیتر عصاره آنزیمی

غلظت کشنده میانه ،و  LCهای مورد نیاز برای آزمایش

به همراه  100میکرولیتر محلول سوبسترای  DCNBیا

های بعدی ،محدوده اطمینان  95درصد ) (FLو شیب

( CDNBدارای  0/1درصد اتانول) و  100میکرولیتر

خطوط به دست آیند.

محلول  GSHدر بافر تریس 0/05( HCl -موالر با

آزمایشهای بیوشیمیایی در سه تکرار و بر اساس طرح

اسیدیته  )8در چاهکهای میکروپلیت ریخته شد و جذب
نوری آنزیم طی زمان پنج دقیقه در طیف نوری 340
نانومتر خوانده شد .غلظت نهایی  GSHپنج میلی موالر و
سوبستراهای بنزنی یک میلی موالر در محلول واکنش

با

استفاده

از

نرم

افزار

Polo-plus

کامل تصادفی انجام گرفت .در تمامی واکنشها در
بالنکها به جای عصاره آنزیمی ،از آب مقطر استفاده شد.
تجزیه واریانس ) (ANOVAو مقایسه میانگینها از
طریق

آزمون

LSD

significant

(Least

بودند.

) differenceدر نرم افزار (SAS Institute SAS

فعالیت اکسیداز میکروزومی کل

) Inc. 2003انجام شد.

کل بدن حشرات زنده مانده در بافر فسفات سدیم 0/04
موالر با اسیدیته  7هموژنایز شدند .هموژناتها در

نتایج و بحث

 g10000در  4درجه سلسیوس به مدت  20دقیقه
سانتریفوژ شدند و رونشین به عنوان عصاره آنزیمی در

اثرات کوتاه مدت ( 24ساعته) دو حشرهکش تیامتوکسام و

دمای  -20درجه سلسیوس نگهداری شدند ( Wang et

پیریمیکارب بر شته  Aphis fabaeنشان داد که غلظت

 .)al. 2001میزان فعالیت آنزیم سیتوکروم مونواکسیداز با

میانه کشنده به ترتیب برای شته در معرض تیامتوکسام

استفاده از سوبسترای  ،'5 ،5 ،'3، 3( TMBZتترامتیل

 113/85و در معرض پیریمیکارب  2/94میلیگرم ماده

بنزیدین دیهیدروکلراید (خلوص بیشتر از  98درصد) با

مؤثره بر لیتر بودند .محققین از روشهای مختلفی برای

روش مارتین و همکاران ( )Martin et al. 2002انجام

زیستسنجی استفاده کردهاند

گرفت .مخلوط واکنش شامل  50میکرولیتر بافر فسفات

) .2013; Zuo et al. 2016در این بررسی در مورد شتهها

سدیم  100میلی موالر (اسیدیته  50 ،(7/2میکرولیتر

از روش غوطهورسازی برگ در محلول سمی استفاده شد

عصاره آنزیمی 150 ،میکرولیتر  13( TMBZمیلی گرم

که تکنیک متداولی در ارزیابی اثر تماسی با حشرهکشها

در  6/5میلی لیتر متانل در  19/5میلی لیتر در بافر استات

است ( .)Coon et al. 2009; Zuo et al. 2016نتیجه

با اسیدیته )5/0بود .سپس 25

زیست سنجیها ،نشانگر حساسیت باالی شتهها به این

میکرولیتر پراکسید هیدروژن (سه درصد) افزوده شد .بعد

حشرهکشها بودند (جدول  .)1نیکویی برازش در

از  30دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق ،جذب در 630

تیمارهای تیامتوکسام نسبتا مناسب بود و ناهمگونی ناچیز

نانومتر خوانده شد .منحنی استاندارد به وسیله سیتوکروم

و نزدیک به یک در تیمار تیامتوکسام ( )0/99مشاهده شد.

 cرسم شد.

ناهمگونی تیمارهای تحت تأثیر پیریمیکارب ( )1/61شاید

آنالیز دادهها و محاسبات آماری

به دلیل فرموالسیون پودر وتابل باشد ،زیرا این آفتکش

سدیم  0/25موالر

در آزمون تعیین سمیت در کوتاه مدت ( 24ساعت)
رگرسیون غلظت-مرگ و میر در شتهها از طریق آنالیز

(Gerami and Heidari,

باید به طور مداوم در ظرف هم زده شود (جدول  .)1از
آن جایی که  LC50پیریمیکارب برای شته  38/7برابر
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پایینتر از  LC50محاسبه شده برای تیامتوکسام بود ،این

به این دو حشرهکش مقاومت تقاطعی نشان دادند و به

موضوع پیریمیکارب را بیش از حشرهکش دیگر به عنوان

ترتیب  LC50برابر با  10و  175/2داشتند

شتهکش اختصاصی معرفی کرد .از سوی دیگر ،شدت

).2009

کشندگی پیریمیکارب نیز برای شته باالتر از تیامتوکسام

حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی مختلف ،اثرات مختلفی بر

(Kwon et al.,

ارزیابی شد (جدول .)1

شتهها داشتند .ضمن زیست سنجی به صورت قطرهگذاری

پیریمیکارب یک شتهکش اختصاصی کاربامات با عملکرد

با میکرواپلیکاتور LC50 ،دو کلون شته

سریع است که از طریق تماسی ،خوراکی ،بخار ،و سیستم

تحت تأثیر ماده تکنیکال تیامتوکسام  0/65و  19/7میلی

ریشه فعالیت میکند ( .)Jutsum et al. 1988مطالعات

گرم در لیتر گزارش شد .همچنین غلظت کشنده نیمی از

مختلفی مقایسه جمعیتهای حساس و مقاوم گونههای

جمعیت دوکلون این شته با ایمیداکلوپرید  1/13و ،31/1

( Coon

با کلوتیانیدین  0/59و  17/77و با تیاکلوپرید  0/61و /18

مختلفی از شتهها به پیریمیکارب را نشان میدهد

 .)et al., 2009همچنین در آزمایشی ،استرینهایی از شته
 Myzus persicaeرا به صورت دورهای با غلظت

LC30

فرموالسیون پیریمیکارب به این آفتکش مقاوم کردند
) .(Kwon et al. 2009زیست سنجی باقیمانده آفتکش
روی برگ در مدت زمان  48ساعت میزان  LC50برای
استرین حساس را  16/5پی پی ام نشان میداد و مقاومت
استرین مقاوم  131برابر بیشتر بود که با توجه نوع
فرموالسیون پیریمیکارب ( )pirimicarb, 25% WPو
محاسبه میزان ماده تکنیکال 1/4 LC50 ،برابر بیشتر از
جمعیت حساس  Aphis fabaeدر زیست سنجی 24
ساعته در آزمایش ما بود .همچنین شدت کشندگی در هر

Myzus persicae

 25میلی گرم در لیتر بود (.)Puinean et al. 2010
نتایج حاکی از ارزیابی اثرات دو حشره کش تیامتوکسام و
پیریمیکارب بر آنزیمهای سمزدای شته  A. fabaeنشان
داد زمانی که آنزیم گلوتاتیون اس-ترانسفراز با سوبسترای
 CDNBاندازه گیری میشود ،در شته  A. fabaeنوعی
القای آنزیم با افزایش غلظتهای زیرکشنده پیریمیکارب
مشاهده میشود (( )df =12، F=18/87 ، P = 0/0001شکل
 .)1Aهمچنین تیامتوکسام نیز در غلظتهای باالتر اثر القا
کنندگی آنزیم را نشان میداد اما روند افزایش آنزیم خطی
نبود (( )df =12، F=9/15 ، P=0/0009شکل  .)1Bبا این
وجود اندازه گیری گلوتاتیون اس-ترانسفراز به وسیله

دو شته تقریبا قابل مقایسه بود ( 2/58±0/42و 2/3±0/4

سوبسترای  DCNBداده قابل نتیجه گیری نشان نداد.

.)Myzus persicae

استفاده از سوبستراهای مختلف در بسیاری مواقع فعالیت-

=  Slope ± SEبه ترتیب در شته  Aphis fabaeو شته

حساسیت شتههای مختلف به نئونیکوتینوئیدها به وسیله
محققان مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است .میزان
 LD50ایمیداکلوپرید را بر دو جمعیت شته

Myzus

 persicaeجمع آوری شده از رشت و کرج به ترتیب
 8/56و  7/80نانوگرم ماده مؤثره به ازای هر حشره
محاسبه کردند( .)Ghadamyari et al. 2008در یک
آزمایش مشابه ،شتههای  Myzus persicaeحساس،

LC50

معادل  1/9و  3/9به فرموالسیون ایمیداکلوپرید و
استامیپرید

(acetamiprid 8% ،imidacloprid 10% WP

 )WPداشتند .در حالی که شتههای مقاوم به پیریمیکارب
148

های متفاوتی از آنزیم را نشان میدهند .این موضوع به
ویژه در ارتباط با سوبسترای  DCNBدر دو زنجرک
تشخیص میزان فعالیت گلوتاتیون اس-ترانسفراز قابل
تأملتر بوده است

(Hung et al. 1990; Yang et al.,

 2001).محققین با مقایسه برخی ویژگیهای بیوشیمیایی
آنزیمهای سمزدا در کفشدوزک شکارگر

Harmonia

 axyridisو دو شته شکار آن Aphis citricola ،و

Myzus

 malisuctusدریافتند در تمامی گونههای تست شده
فعالیت  GSTاز طریق  CDNBبسیار بیشتر از  DCNBبوده
است.
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جدول  -1حساسیت ماده بالغ بدون بال شته سیاه باقال A. fabae ،به دو حشره کش تیامتوکسام و پیریمیکارب.
Table 1. Suscebtility of the apterous adult female of A. fabae to the insecticides, thiamethoxam and pirimicarb
غلظت
mg(ai)L-1(95%Cl)-1
حشره کش

تعداد

LC50

LC40

LC30

LC20

LC10

Slope±SE

)X2(df

پیریمیکارب

360

(2/94)1/71-3/99

(2/35)1/17-3/29

(1/84)0/78-2/71

(1/39)0/23-1/19

(0/93)0/23-1/64

2/58±0/42

(21/00)13

تیامتوکسام

360

(113/85)68/94-166/21

(75/06)40/26-113/70

(48/07)22/11-77/56

(28/53)10/77-50/44

(13/85)3/91-28/2

1/40±0/21

(12/89)13

شکل  -1تأثیر غلظتهای مختلف دو حشره کش پیریمیکارب ) (Aو تیامتوکسام ) (Bبر آنزیم گلوتاتیون اس-ترانسفراز شته  A. fabaeبا استفاده از
سوبسترای .CDNB
Figure 1. Effect of two insecticides, pirimicarb (A) and thiamethoxam (B) on the A. fabae Glutathione-s-transferase enzyme
using CDNB as substrate.
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در حقیقت ،اتصال ( DCNB )conjugationدر هیچ یک

سازی زنوبیوتیکها نقش دارند (.)Brown et al., 2003

از دو گونه  M. malisuctusو  A. citricolaمشاهده نشد.

تأثیر حشرهکش پیریمیکارب بر آنزیم سیتوکروم  P450شته

هرچند ،دلیل این عدم اتصال ( )conjugationآشکار

 A. fabaeباعث افزایش القای آنزیمی شد و تفاوت

نگردید .مشابه با این بررسی ،محققین گزارش کردند که

معنیداری را بین تیمارهای مختلف به وجود آورد

فعالیت  GSTاز طریق سوبسترای  CDNBدر تمامی

(( )df=12 ، F=63/62 ،P>0/0001شکل  .)2Aهمچنین

حشرات تست شده بسیار باالتر از  DCNBبوده و هیچ

تأثیر حشره کش تیامتوکسام نیز بر آنزیم سیتوکروم

اتصالی به سوبسترای  DCNBدر

Nilaparvata lugens

و  Laodelpha stiatellusدیده نشده است

(Hung et al.

) .1990نیز محققین نشان دادند سوبسترای  CDNBبه
وضوح تفاوت فعالیت آنزیمهای  GSTرا در کنههای
پرورش یافته روی ذرت ،لوبیا و خیار نشان میدهد
) .(Yang et al. 2001این روند افزایش فعالیت آنزیم هم
سو با گذشت زمان صورت میگرفت .در مقابل ،وقتی که
 DCNBبه عنوان سوبسترا برای سنجش به کار رفت،
تفاوتی در فعالیت  GSTدر میان کنههای تارتن تغذیه شده
با گیاهان مختلف دیده نشد.

P450

شته سیاه باقال افزایشی معنیدار را در تیمارهای مختلف
نشان میداد (( )df=12 ، F=29/63 ،P>0/0001شکل.)2 B
در آزمایش حاضر ،غلظتهای پایینتر تیامتوکسام و
پیریمیکارب ،القاگران مؤثرتری بر فعالیت  P450شته سیاه
باقال بودند (شکل  .)2در این ارتباط ،دیوید و همکاران
) (David et al. 2006نتایج مشابهی را ارائه کردند .ایشان
گزارش کردند که الروهای پشه  Aedes aegyptiکه در
معرض دز زیرکشنده مواد سمی برگ بودهاند در میزان
فعالیت اتوکسی کومارین-او -داتیالز آنها افزایش دیده
میشود .در واقع ،با افزایش دز تا حداکثر پنج درصد که

تفاوتهای موجود در میزان فعالیت آنزیمها را همچنین

باعث مرگ و میر  30درصدی الروی

میتوان در سایر انواع سوبستراها مشاهده کرد .به عنوان

معنیداری در فعالیتهای  P450الروی دیده شد .در

مثال ،در یک بررسی  ،ضمن مقایسه جمعیتهای مختلف

دزهای باالتر مواد سمی برگ ،فعالیتهای  P450مجددا

پسیل آسیایی مرکبات  Diaphorina citriبا جمعیت

کاهش مییافت؛ به طوری که در دز  10درصد ،که باعث

حساس آزمایشگاهی با استفاده از آلفا-نفتیل استات به

مرگ و میر  97درصد الروها میشد ،میزان فعالیت

عنوان سوبسترا تفاوتهای آماری معنی داری مشاهده

P450به سطحی معادل شاهد میرسید .این روند میتواند

نکردند ) .(Tiwari et al. 2011با این وجود تفاوتها

نشان دهد که هر موجود زنده دارای ظرفیت متابولیکی و

ضمن استفاده از بتا-نفتیل استات چشمگیر بود .تعیین

حد تحمل ویژهای در مواجهه با یک ترکیب زنوبیوتیک

فعالیتهای گلوتاتیون اس-ترانسفراز با سه سوبسترای

است و در حقیقت ،واکنش موجود زنده در برابر دزهایی

 DCNB ،CDNBو  DNIBدر مراحل مختلف زندگی

باالتر از حد تحمل به صورت افزایش احتمال مرگ و میر

کفشدوزک  Adalia bipunctataنیز حاکی از فعالیتهای

بروز میکند و در میزان فعالیتهای آنزیمهای سمزدا

بسیار پایینی در ارتباط با  DCNBبود ،اما در ارتباط با دو

تغییرات خاصی دیده نمیشود .شواهد مشخصی از

سوبسترای دیگر سطوح باالتری از آنزیم گلوتاتیون اس-

بررسیها بر روی بدن جانور و مطالعات کشت بافت

ترانسفراز ارزیابی شد (.)Fransis et al. 2002

موجود است که ثابت میکند آفتکشها القای استرس

سیتوکروم مونوکسیژنازهای  P450سیستم متابولیکی مهمی

اکسیدی میکنند .از سوی دیگر ،بیومارکرهای در معرض

هستند که افزون بر آنابولیسم و کاتابولیسم ترکیبات درون
زاد شامل هورمونها و فرمونها ،در سم زدایی یا فعال
150

میشد ،افزایش

قرار گیری ) (Biomarkers of Exposureدر سمشناسی
مهم هستند ،زیرا آنها شاخصهای مناسبی برای دزهایی
که وارد بدن میشوند یا مقادیری از مواد شیمیایی که
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توسط بدن جذب میشوند ،هستند .در بررسی حاضر،

نئونیکوتینوتیدی در غلظتهای بسیار پایین ( 10درصد

طی انجام آزمونهای بیوشیمیایی ،بر سنجش آنزیمهای

کشنده) میباشند .در حالی که گلوتاتیون اس-ترانسفرازها

سمزدا (گلوتاتیون اس-ترانسفرازها و سیتوکروم )P450

به ویژه در ردیابی آلودگی ترکیبات کاربامات ،فعالیتی

تکیه شد و مشخص شد که در شته  A. fabaeهر دو

وابسته به غلظت ترکیب دارند و با افزایش مقدار این

آنزیمهای یاد شده این قابلیت را داشتند که به عنوان

ترکیبات ،فعالیت آنها افزایش پیدا میکند.

بیومارکر مورد توجه قرار گیرند .افزون بر این که
مونواکسیژنازهای  P450آنزیمهای بسیار مناسبی در
تشخیص آلودگی شته تحت تأثیر سموم کاربامات و

شکل  -2تأثیر دو حشره کش پیریمیکارب ) (Aو تیامتوکسام ) (Bبر میزان فعالیت آنزیم سیتوکروم  P450شته Aphis fabae
Figure 2. Effect of two insecticides, pirimicarb (A) and thiamethoxam (B) on the activity of A. fabae Cytochrome P450
enzyme.
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چکیده
واژههای کليدی
گياه کنجد ) (Sesamum indicum L.منبع منگنز ،مس و سرشار از کلسيم ،منيزیم ،آهن ،فسفر،

کنجد،

ویتامين  ،B1روی و فيبرهای غذایی است .همچنين حاوی دو ترکيب منحصر به فرد از فيبرهای

سزامین،

ویژه مفيد گروه ليگنانها با نامهای سزامين و سزامولين میباشد که باعث کاهش کلسترول در بدن

اسیدسالیسیلیک،

انسان می شوند .دراین تحقيق تاثير اليسيتور اسيدساليسيليک و پيش ماده فنيلآالنين بر ميزان بيان دو

فنیلآالنین،

ژن کليدی دخيل در بيوسنتز سزامين ( CYP81Q1و  )C3Hدر کشت سوسپانسيون سلولی کنجد

.qRT-PCR

بررسی گردید .تيمارهای اسيدساليسيليک و فنيلآالنين به ترتيب در غلظتهای ( 0/5 ،0/1و  )1و 0/1
ميلیگرم در ليتر استفاده گردید و در زمانهای  48 ،24و  72ساعت پس از تيمار نمونهبرداری انجام
شد .بيان ژنها با روش  qRT-PCRبررسی شد .نتایج نشان داد ميزان بيان ژنهای دخيل در سنتز
سزامين در همه نمونه های تيمار شده با اسيدساليسيليک و فنيلآالنين افزایش یافت .در مورد ژن
 CYP81Q1بيشترین افزایش بيان مربوط به غلظت  1ميلیگرم در ليتر اسيدساليسيليک در بازه زمانی
 72ساعت و  0/1ميلیگرم در ليتر فنيلآالنين در بازه زمانی  72ساعت بود .بيشترین افزایش بيان ژن
 C3Hمربوط به غلظت  0/1ميلیگرم در ليتر اسيدساليسيليک در بازه زمانی  24ساعت و  0/1ميلیگرم
در ليتر فنيلآالنين در بازه زمانی  72ساعت بود.

تاثیر اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین روی بیان ژنهای کلیدی...

امان الهی و همکاران

مقدمه
گیاهان دارویی از منابع قابل توجه در تهیه داروهای

) ،Kang et al., 1999به دلیل کاربرد آن در درمان

گیاهی و مصنوعی هستند و شرکتهای داروسازی از

بیماریها به خصوص سرطانها در دهه گذشته تالشهای

بیش از  25000گیاه برای تهیه داروها استفاده میکنند.

زیادی در راستای شناخت بیشتر فواید سزامین ،ژنهای

متابولیتهای ثانویه مسئول خاصیت دارویی گیاهان

دخیل در مسیر بیوسنتز سزامین و افزایش میزان بیان ژن-

هستند .اغلب متابولیتهای ثانویه با قرار گرفتن گیاهان

های دخیل در مسیر بیوسنتز آن انجام شده است .یکی از

در معرض تنشهای گوناگون تولید میشوند .کشت

ژنهای کلیدی در مسیر تولید سزامین ژن

سوسپانسیون سلولی شامل تودههای سلولی پراکنده و در

است که با افزایش بیان آن در مراحل تشکیل دانه کنجد

حال رشد در محیط کشت مایع در حال تکان خوردن

محتوای سزامین دانه افزایش مییابد .بطورکلی ترکیبی از

است .شروع این کشت معموالً با انتقال قطعات کوچکی

انتقال ژن ،نور ،و الیسیتور یک استراتژی امیدوار کننده

از کالوس ترد و تمایز نیافته به محیط کشت مایع است.

برای بهبود بیشتر تولید و بهره وری لیگنان ها از جمله

ارلنهای حاوی ریزنمونه یا کالوس روی یک شیکر به

سزامین می باشد ) ،(Satake et al., 2015که از سه عامل

طور یکنواخت و مداوم تکان داده میشوند .تکان دادن

نام برده شده تا کنون فقط اثر دوره روشنایی بر رشد

محیط کشت با استفاده از شیکر با اعمال فشار مالیمی بر

گیاهان ،و محتوای سزامین و بیان ژن  CYP81Q1درگیاه

تودههای سلولی آنها را به تودههای کوچکتر و سلول-

کنجد بررسی شده است ) .(Hata et al., 2012سنتز

های انفرادی میشکند و پراکنش یکنواختی از سلولها در

سزامین از پینورزینول توسط ژن  CYP81Q1طی دو

محیط کشت ایجاد میشود .همچنین در اثر این حرکت،

مرحله صورت میگیرد

(Hata et al., Ono et al., 2006

تبادل گازی مطلوبی بین محیط کشت و هوا برقرار می-

; .)2010روش  RT-PCRکمی از معتبرترین روشهای

شود .از کشت سوسپانسیون سلولی برای بررسی ژنها و

اندازهگیری بیان ژن میباشد .اساس این روش بر پایه

مسیرهای متابولیکی و نیز به عنوان منبعی برای تولید

نسبت بیان ژن موردنظر به بیان ژن خانهدار است .یکی از

متابولیتهای ثانویه با ارزش استفاده میشود .کنجد

روشهای نمایش دادههای  RT-PCRکمی روش

احتماال قدیمیترین دانه روغنی است که توسط انسان

مقایسهای است که به عنوان روش
2-∆∆CT

2-∆∆CT

CYP81Q1

CT

شناخته می-

شناخته و به عنوان یک منبع غذایی استفاده شده است

شود .در این روش

کنجد سرشار از منگنز ،مس ،کلسیم ،منیزیم ،آهن ،فسفر،

است یعنی ژن موردنظر چند برابر ژن خانهدار بیان شده

ویتامین  ،B1روی و فیبرهای غذایی است .به جز این مواد

است .از این روش برای بررسی بیان ژن در نمونههای

مغذی مهم ،کنجد حاوی دو ترکیب منحصر به فرد از

به عنوان )Fold Change (FC

مختلف نسبت به نمونه شاهد استفاده میشود .طی دهه-

فیبرهای ویژه مفید به نام لیگنانها شامل سزامین و

های اخیر تحقیق روی آنتیاکسیدانها اهمیت زیادی پیدا

سزامولین است که باعث کاهش کلسترول در بدن انسان

کرده و مطالعه آنتیاکسیدانهای طبیعی در غذا و فواید

میشوند ،از فشار خون باال جلوگیری میکنند و مشتقات

سالمتی بالقوه آنها مورد توجه زیادی قرار گرفته است

ویتامین  Eرا در حیوانات افزایش میدهند .روغن کنجد

( .)Qusti et al., 2010هدف از این مطالعه بررسی تاثیر

در بین روغنهای خوراکی به ملکه روغنها مشهور است

اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین روی میزان بیان دو ژن

( .)Wahid, 2007; Moazzami et al., 2006روغن کنجد

دخیل در سنتز سزامین ( CYP81Q1و  )C3Hدر محیط

حاوی آنتیاکسیدانهای طبیعی است و تاثیر چشمگیری

کشت سوسپانسیون سلولی کنجد است.

در پیشگیری از بیماریهای مختلف
156

دارد ;(Hirose, 1991
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مواد و روشها

هورمونها ،با استفاده از آب مقطر حجم نهایی هر ارلن
تعیین و  pHمحیطهای کشت روی  5/8تنظیم شد و

کشت سوسپانسيون سلولی

برای ضدعفونی اتوکالو گردید .سپس از محیطهای به

دانه کنجد رقم کرج 1از موسسه تحقیقات اصالح و

دست آمده به میزان  30میلیلیتر به ارلنهای  100میلی-

تهیه نهال و بذر کرج تهیه شد .در این مطالعه از محیط

لیتری منتقل شد .به ارلنها  0/5گرم کالوس انتقال داده

کشت موراشیگ و اسکوگ ( )MSبه عنوان محیط

شد .ارلنهای حاوی سوسپانسیون سلولی روی شیکر با

کشت پایه جهت کشت دانه و تولید گیاهچه درون

سرعت  130دور در دقیقه و دمای  27درجه سانتیگراد

شیشهای ،کالوسزایی و تهیه سوسپانسیون سلولی

در تاریکی قرار گرفتند.

استفاده شد .برای این منظور دانههای کنجد ابتدا به

اعمال محرک (اليسيتور)

مدت دو دقیقه در الکل اتانول  70درصد ضدعفونی و

جهت افزایش تولید سزامین ،از الیسیتور اسیدسالیسیلیک

سپس به مدت  30دقیقه در هیپوکلریتسدیم  20درصد

و پیش ماده فنیلآالنین در محیط کشت سوسپانسیون

غوطهور شدند و در نهایت با آب مقطر اتوکالو شده 3

سلولی استفاده شد .برای این منظور تیمارهای

مرتبه و هر بار به مدت دو دقیقه شستشو شدند .تمام

اسیدسالیسیلیک با غلظتهای ( 0/5 ،0/1و  1میلیگرم در

مراحل ضدعفونی زیر هود المینار و در ظروف استریل

لیتر) و فنیلآالنین با غلظت  0/1میلیگرم در لیتر ،در روز

انجام گرفت .پس از ضدعفونی ،دانهها در ظروف کشت

هجدهم در کشت سوسپانسیون سلولی اعمال شدند.

حاوی محیط  MSفاقد هورمون و حاوی  30گرم در

نمونهبرداری در  3بازه زمانی  48 ،24و  72ساعت انجام

لیتر ساکارز کشت شدند pH .محیطهای کشت روی

شد .آزمایش تیمار سوسپانسیون سلولی کنجد با

 5/8تنظیم شد .دانهها به منظور جوانهزنی  3روز در

الیسیتورها در سه تکرار مجزا صورت گرفت.

تاریکی نگهداری و سپس به اتاق کشت با درجه

استخراج  RNAو سنتز

cDNA

حرارت  25درجه سانتیگراد و دورهی نوری  16ساعت

نمونهبرداری از کشتهای سلولی در زمانهای  48 ،24و

روشنایی و  8ساعت تاریکی منتقل شدند .در این

 72ساعت بعد از اعمال الیسیتور انجام شد .نمونهها در

پژوهش از هیپوکوتیل گیاهچههای  18روزه رقم کرج1

ازت مایع منجمد و تا زمان استخراج  RNAکل در دمای

به عنوان ریزنمونه استفاده شد .هیپوکوتیل به قطعات

 -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند .استخراج  RNAبا

یک سانتیمتری برش داده شد و به حالت افقی و به

استفاده از کیت ( RNX-PLUSساخت شرکت سیناکلون)

صورت جداگانه روی محیط کشت قرار گرفت .پس از

انجام شد .قبل از ساخت  ،cDNAجهت حذف آلودگی

کشت ریزنمونهها در محیطهای کالوسزایی پتریهای

احتمالی  RNAبا  DNAژنومی ،از آنزیم

حاوی کشت در شرایط تاریکی در اتاقک رشد با درجه

(شرکت سیناکلون) استفاده شد .کمیت  RNAبا استفاده از

حرارت  25درجه سانتیگراد نگهداری شدند .هر دو

ژ ل الکتروفورز و دستگاه اسپکتروفتومتر بررسی گردید.

هفته یک بار واکشت ریزنمونهها انجام شد .برای تهیه

در این روش میزان جذب نمونه  RNAدر طول موجهای

سوسپانسیون سلولی ،در یک ارلن متناسب با حجم

 260و  280نانومتر به منظور بررسی کیفیت  RNAاندازه-

تیمارها ،ساکارز با غلظت  30گرم در لیتر ،به عنوان منبع

گیری شد .این نسبت برای نمونههای  RNAاستخراج

کربن در آب مقطر به وسیله همزن مغناطیسی حل شد.

شده از سلولها ،بین  1/8تا  2بود که نشانگر کیفیت

سپس نمکهای محیط  MSبه محلول اضافه و با آب

مطلوب  RNAاستخراج شده است cDNA .طبق

مقطر به حجم نهایی رسانده شد .پس از اضافه کردن

دستورالعمل کیت سنتز ( cDNAشرکت سیناکلون) سنتز
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شد .جهت اطمینان از سنتز  cDNAها ،با استفاده از

آغازگرهای طراحی شده از لحاظ عدم اتصال غیر

آغازگر ژن ( 18S rRNAژن خانهدار) واکنش  PCRانجام

اختصاصی و تشکیل دایمر با استفاده از

شد و درستی ساخت آنها مورد تایید قرار گرفت .با

مورد بررسی و تایید قرار گرفتند .اطالعات مربوط به

NCBI

آغازگرهای هر ژن در جدول  1مشاهده میشود.

استفاده از توالی ژنهای موجود در بانک اطالعاتی

Primer blast

و نرمافزار  Oligo5آغازگرهای موردنظر طراحی شدند.
جدول  -1طراحی آغازگرهای واکنش

qRT-PCR

Table 1. Primer design for qRT-PCR

اندازه محصول

PCR

PCR product size
169 bp

173 bp

171 bp

واکنش

% GC

دمای ذوب

توالی آغازگر
Primer sequence

نام آغازگر

شماره دسترسی ژن

Primer name
CYP81Q1 F
CYP81Q1 R

accession number
KP771974

60
50

)℃( Tm
57.4
60.9

'5'-CTGGGAGAAGTCGTATAGTG -3

55

66.8

'5'- GCCCCCACTATGTTAAGGTC -3

C3H F

45.6

65.2

'5'- GTATTCACGCAACACCAAAG -3

C3H R

45

65.9

5- TCTTAGTTGGTGGAGCGATT -3

18SrRNA F

45

64.6

5- GAACATCTAAGGGCATCACA -3

18SrRNA R

'5'-TCTCGCTCTCACCTTCGCC-3

AY065995

AJ236041

شد .وجود دو باند مربوط به  18S rRNAو  28S rRNAو

qRT-PCR

عدم کشیدگی باندها نشاندهنده کیفیت مطلوب

میزان بیان دو ژن دخیل در مسیر سنتز سزامین

بود .از این  RNAبرای سنتز  cDNAو بررسی بیان ژن

شامل  CYP81Q1و  C3Hدر میکروپلیتهای  72چاهکی

استفاده شد .تمام cDNAهای سنتز شده (با غلظت 1

در حجم نهایی  20میکرولیتر با روش  qRT-PCRبررسی

میکروگرم در میکرولیتر) به میزان  15برابر رقیق شدند و

شد .برای اطمینان از آلوده نبودن ترکیبات بکار رفته در

در واکنش  qRT-PCRمورد استفاده قرار گرفتند.

این واکنش از کنترل منفی استفاده شد .در این روش از
(شرکت 8
معرف 9 SYBR Green
امینسان) و 7دستگاه 6
ترمال

سایکلر ( Rotor Gene Qشرکت کیاژن) استفاده شد.
برنامه  PCRدر  40چرخه انجام شد.

RNA

5

3
4
qRT-PCR
واکنش

2

1

2

برای بررسی میزان بیان دو ژن دخیل در مسیر سنتز
سزامین از روش  qRT-PCRاستفاده شد .جهت اطمینان
برای هر نمونه سه تکرار تکنیکی در نظر گرفته شد .برای

نتایج

انجام این آزمایش از معرف  SYBR Greenدر
میکروپلیتهای  72چاهکی و در حجم نهایی 20

استخراج  RNAو سنتز

میکرولیتر استفاده گردید .نتایج به دست آمده از آنالیز

cDNA

استخراج  RNAاز نمونه های تیمار شده با

کیتRNX-

( PLUSشرکت سیناکلون) انجام شد .به منظور اطمینان
یافتن از کیفیت RNAها مقدار  3میکرولیتر از RNAهای
استخراج شده روی ژل اگارز  )w/v( %1/5الکتروفورز
158

منحنی ذوب نشان داد که تکثیر تمام ژنها به صورت
اختصاصی و بدون محصوالت غیراختصاصی مثل دایمر
آغازگر بود .در این آزمایش جهت اطمینان از عدم وجود
آلودگی در ترکیبات مورد استفاده در واکنش از کنترل
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منفی استفاده شد که نتایج غیرآلوده بودن ترکیبات مورد

افزایش بیان ژن به همان نسبت نمیشود بلکه ممکن است

استفاده را نشان دادند .نرمالسازی دادههای  CTمربوط به

تاثیرات منفی نیز داشته باشد .به عبارتی رابطه مستقیم بین

CT

غلظت اسیدسالیسیلیک و میزان بیان ژن وجود ندارد

نمونههای مختلف و نمونه شاهد با استفاده از روش

ژن مرجع و صورت گرفت .بیان ژنها در نمونههای

(شکل-1ب).

مختلف تیمار شده با الیسیتورها به صورت  FCگزارش

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل غلظت در زمان الیسیتور

شد.

اسیدسالیسیک بر بیان ژن  CYP81Q1نسبت به شاهد

مقایسه ميانگين بيان ژنها

نشان میدهد بیشترین تغییر در بیان ژن ،در بازه زمانی 72

تاثير اليسيتور اسيدساليسيليک بر ميزان بيان ژن
CYP81Q1

نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  CYP81Q1در تیمارهای
مختلف زمانی الیسیتور اسیدسالیسیلیک نسبت به شاهد
نشان میدهد که بدون در نظر گرفتن غلظت الیسیتور ،بین
زمانهای مختلف  48 ،24و  72ساعت اعمال الیسیتور
اسیدسالیسیلیک تفاوت معنیداری وجود دارد .بیشترین
میزان بیان ژن  CYP81Q1نسبت به شاهد در زمان 72
ساعت بعد از اعمال الیسیتور و کمترین بیان ژن
 CYP81Q1نسبت به شاهد در زمان  48ساعت بعد از
اعمال الیسیتور اسیدسالیسیلیک به دست آمد (شکل-1

ساعت بعد از اعمال الیسیتور اسیدسالیسیلیک در غلظت
 0/5و  1میلیگرم در لیتر الیسیتور اسیدسالیسیلیک حاصل
شد بهطوریکه این دو تیمار تفاوت معنیداری باهم
نداشتند و کمترین تغییر در بیان ژن ،در دو بازه زمانی 24
و  48ساعت به ترتیب در غلظت های  1و  0/1میلیگرم
در لیتر و  72ساعت بعد از اعمال الیسیتور
اسیدسالیسیلیک در غلظت  0/1میلیگرم در لیتر حاصل
شد به طوری که این تیمارها تفاوت معنیداری با هم
نداشتند .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود اعمال
الیسیتور در غلظتها و زمانهای مختلف باعث افزایش
بیان ژن نسبت به شاهد شده است (شکل-1ج).

الف).
نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  CYP81Q1در غلظتهای
مختلف الیسیتور اسیدسالیسیلیک نسبت به شاهد نشان
میدهد

که

بین

غلظتهای

مختلف

الیسیتور

اسیدسالیسیلیک تفاوت معنیداری وجود دارد .بیشترین
بیان ژن  CYP81Q1نسبت به شاهد در غلظت  0/5میلی-
گرم در لیتر اسیدسالیسیلیک و کمترین بیان ژن
 CYP81Q1نسبت به شاهد در غلظت  0/1میلیگرم در
لیتر اسیدسالیسیلیک مشاهده شد .نتایج مقایسه میانگین اثر
غلظت الیسیتور اسیدسالیسیلیک بر بیان ژن

CYP81Q1

نشان داد که افزایش غلظت تا حدی باعث افزایش بیان
ژن نسبت به شاهد شده است و هرچه غلظت از مقدار
مشخصی بیشتر شده است بیان ژن به همان نسبت افزایش
پیدا نکرده بلکه به مقدار کمی کاهش یافته است که این
نشان میدهد همیشه افزایش غلظت الیسیتور باعث
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تاثير اليسيتور اسيدساليسيليک بر ميزان بيان ژن
نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  C3Hدر تیمار های مختلف
زمانی اسیدسالیسیلیک نسبت به شاهد نشان می دهد که
بدون در نظر گرفتن غلظت الیسیتور بین زمان های
مختلف  48 ،24و  72ساعت اعمال اسیدسالیسیلیک
تفاوت معنیداری وجود دارد ولی زمان  24و  72ساعت
بعد از اعمال اسیدسالیسیلیک تفاوت معنیداری با هم
نداشتند بطوریکه بیشترین میزان بیان ژن  C3Hنسبت به
شاهد در زمان  24و  72ساعت و کمترین میزان بیان ژن
 C3Hنسبت به شاهد در زمان  48ساعت بعد از اعمال
اسیدسالیسیلیک به دست آمد (شکل-2الف).
نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  C3Hدر غلظتهای
مختلف اسیدسالیسیلیک نسبت به شاهد نشان میدهد که
بین غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک تفاوت معنیداری
وجود دارد .بیشترین میزان بیان ژن  C3Hنسبت به شاهد
در غلظت  0/1میلیگرم در لیتر و کمترین میزان بیان ژن
 C3Hنسبت به شاهد در غلظت  1میلیگرم در لیتر بدست
آمد .نتایج مقایسه میانگین اثر غلظت اسیدسالیسیلیک بر
بیان ژن  C3Hنشان داد که افزایش غلظت اسیدسالیسیلیک
باعث کاهش بیان این ژن نسبت به شاهد شده است .در
نتیجه همیشه افزایش غلظت الیسیتور باعث افزایش بیان
یک ژن به همان نسبت نمی شود و رابطه مستقیم بین آنها
وجود ندارد (شکل-2ب).
الف) تیمارهای زمانی

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل غلظت در زمان ،الیسیتور

شکل  -1بیان

ژنCYP81Q1

مختلف بعد از تیمار با اسیدسالیسیلیک .ب) غلظتهای

اسیدسالیسیلیک بر بیان ژن  C3Hنسبت به شاهد نشان

مختلف اسیدسالیسیلیک .ج) اثر متقابل غلظت

میدهد که بیشترین تغییر در میزان بیان ژن بعد از اعمال

اسیدسالیسیلیک در زمان .دادهها  2–ΔΔCT ± SDهستند و

 0/1میلیگرم در لیتر اسیدسالیسیلیک در بازه زمانی 24

حروف اختالف آماری در سطح  0/05را نشان میدهند

ساعت حاصل شد و کمترین تغییر در میزان بیان ژن ،در

)Figure 1. CYP81Q1 gene expression at A
Different times after treatment with salicylic acid.
)B) Different concentrations of salicylic acid. C
Interaction of salicylic acid concentrations and
time. Data represent the means of 2–ΔΔCT ± SD.
Letters represent statistical difference at P ≤ 0.05.

بازه زمانی  72ساعت بعد از اعمال اسیدسالیسیلیک در
غلظت  1میلیگرم در لیتر حاصل شد .همانطور که در
شکل  2مشاهده میشود اعمال الیسیتور در غلظتها و
زمانهای مختلف باعث افزایش بیان ژن  C3Hنسبت به
شاهد شده است و تیمارها تفاوت معنیدار با هم داشتند
(شکل-2ج).
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شکل -3بیان ژنهای ( CYP81Q1الف) و ( C3Hب) در
تیمارهای زمانی مختلف بعد از تیمار با فنیلآالنین .دادهها
 2–ΔΔCT ± SDهستند و حروف اختالف آماری در سطح
 0/05را نشان میدهند.
Figure 3. CYP81Q1 and C3H genes expression at
different times after treatment with phenylalanine.
Data represent the means of 2–ΔΔCT ± SD. Letters
represent statistical difference at P ≤ 0.05

شکل -2بیان ژن  C3Hدر الف) تیمارهای زمانی مختلف
بعد از تیمار با اسیدسالیسیلیک .ب) غلظتهای مختلف
اسیدسالیسیلیک .ج) اثر متقابل غلظت اسیدسالیسیلیک در

تاثير فنيلآالنين بر ميزان بيان ژنهای  CYP81Q1و

زمان .دادهها  2–ΔΔCT ± SDهستند و حروف اختالف

C3H

آماری در سطح  0/05را نشان میدهند.

آنالیز دادههای تاثیر فنیلآالنین در زمانهای مختلف در

Figure 2. C3H gene expression at A) Different
)times after treatment with salicylic acid. B
)Different concentrations of salicylic acid. C
Interaction of salicylic acid concentrations and
time. Data represent the means of 2–ΔΔCT ± SD.
Letters represent statistical difference at P ≤ 0.05

غلظت  0/1میلیگرم در لیتر بر میزان بیان ژن

CYP81Q1

به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی
انجام شد .نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس تاثیر
فنیلآالنین در زمانهای مختلف بر میزان بیان ژن
 CYP81Q1نشان از معنیدار بودن اثر زمان در سطح یک
درصد داشت .براساس نتایج حاصل دو تیمار زمانی با هم
اختالف معنیدار بر بیان ژن  CYP81Q1دارند.
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نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  CYP81Q1در تیمارهای

تاثير اسيدساليسيليک و فنيلآالنين در غلظت در زمان

مختلف زمانی فنیلآالنین نسبت به شاهد نشان میدهد که

بر ميزان بيان ژنهای  CYP81Q1و

بین زمانهای مختلف  48 ،24و  72ساعت بعد از اعمال

نتایج مقایسه میانگین اثر اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین در

 0/1میلیگرم در لیتر فنیلآالنین تفاوت معنیداری وجود

غلظت در زمان بر بیان ژن  CYP81Q1نسبت به شاهد

دارد .بیشترین بیان ژن  CYP81Q1نسبت به شاهد در

نشان میدهد بیشترین میزان بیان ژن در تیمار

زمان  72ساعت بعد از اعمال فنیلآالنین و به ترتیب بعد

اسیدسالیسیلیک در غلظت  1و  0/5میلیگرم در لیتر در

از آن زمان  48و  24ساعت بعد از اعمال فنیلآالنین

بازه زمانی  72ساعت بعد از اعمال تیمار بدست آمد به-

بیشترین تاثیر را داشتند .بعبارت دیگر هرچه زمان بیشتری

طوریکه این دو تیمار تفاوت معنیداری با هم نداشتند.

از اعمال فنیلآالنین میگذرد بیان ژن  CYP81Q1افزایش

کمترین میزان بیان ژن ،در تیمار فنیلآالنین در غلظت 0/1

بیشتری پیدا کرده است .میانگین بیان ژن  CYP81Q1در

میلیگرم در لیتر در بازه زمانی  24ساعت بعد از اعمال آن

غلظت  0/1میلیگرم در لیتر فنیلآالنین نسبت به شاهد

حاصل شد .همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود

نشان میدهد که بیان ژن  CYP81Q1در غلظت  0/1میلی

اعمال اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین باعث افزایش بیان ژن

گرم در لیتر فنیلآالنین نسبت به شاهد افزایش پیدا کرده و

 CYP81Q1نسبت به شاهد شده است .معنیدار شدن اثر

تفاوت معنیداری با آن دارد( .شکل-3الف).

الیسیتور در غلظت در زمان نشاندهنده تاثیر متفاوت

نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  C3Hدر تیمارهای مختلف

غلظتها و زمانهای مختلف تیمار با اسیدسالیسیلیک و

زمانی فنیلآالنین نسبت به شاهد نشان میدهد که در

فنیلآالنین بر بیان ژن  CYP81Q1میباشد (شکل-4الف).

غلظت  0/1میلیگرم در لیتر فنیلآالنین بین زمانهای

نتایج مقایسه میانگین اثرهای اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین

مختلف  48 ،24و  72ساعت بعد از اعمال فنیلآالنین

در غلظت در زمان بر بیان ژن  C3Hنسبت به شاهد نشان

تفاوت معنیداری وجود دارد ولی زمان  24و  48ساعت

میدهد که بیشترین میزان بیان ژن در تیمار

بعد از اعمال فنیلآالنین تفاوتی معنیداری با هم نداشتند.

اسیدسالیسیلیک در غلظت  0/1و پس از آن در غلظت

بیشترین بیان ژن  C3Hنسبت به شاهد در زمان  72ساعت

 0/5میلیگرم در لیتر به ترتیب در دو بازه زمانی  24و 72

بعد از اعمال فنیلآالنین و کمترین بیان ژن  C3Hنسبت به

ساعت بعد از اعمال تیمار بدست آمد بهطوریکه این دو

شاهد در زمان  24ساعت بعد از اعمال فنیلآالنین به

تیمار تفاوت معنیداری داشتند .کمترین میزان بیان ژن در

دست آمد .بیان ژن  C3Hتحت تاثیر فنیلآالنین روند

تیمار اسیدسالیسیلیک در غلظت  1و  0/5میلیگرم در لیتر

تصاعدی نشان داد بطوریکه هرچه از زمان اعمال فنیل-

به ترتیب در دو بازه زمانی  72و  48ساعت بعد از اعمال

آالنین میگذرد بیان ژن  C3Hافزایش بیشتری پیدا کرده

الیسیتور حاصل شد بهطوریکه این دو تیمار تفاوت معنی

است .میانگین بیان ژن  C3Hدر غلظت  0/1میلیگرم در

داری با هم داشتند .همانطور که در شکل  5مشاهده می-

لیتر فنیلآالنین نسبت به شاهد نشان میدهد که بیان ژن

شود اعمال اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین باعث افزایش

 C3Hدر غلظت مورد استفاده نسبت به شاهد افزایش پیدا

بیان ژن  C3Hنسبت به شاهد شده است .معنیدار شدن

کرده است و تفاوت معنیداری با آن دارد (شکل-3ب).

اثرهای الیسیتور در غلظت در زمان نشاندهنده تاثیر

C3H

متفاوت اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین با غلظتها و زمان-
های مختلف بر بیان ژن  C3Hمیباشد (شکل-4ب).
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شکل -4تغییر بیان ژنهای ( CYP81Q1الف) و ( C3Hب) در اثر متقابل زمان و غلظت اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین .دادهها
 2–ΔΔCT ± SDهستند و حروف اختالف آماری در سطح  0/05را نشان میدهند.
Figure 4. Changes in CYP81Q1 and C3H genes expression at the interaction of time and concentration of
salicylic acid and phenylalanine elicitors. Data represent the means of 2–ΔΔCT ± SD. Letters represent statistical
difference at P ≤ 0.05

شکل  -5تغییر بیان ژنهای ( CYP81Q1الف) و ( C3Hب) در غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین .دادهها

–2

 ΔΔCT ± SDهستند و حروف اختالف آماری در سطح  0/05را نشان میدهند.
Figure 5. Changes in CYP81Q1 and C3H genes expression at different concentrations of salicylic acid and
≤ phenylalanine elicitors. Data represent the means of 2–ΔΔCT ± SD. Letters represent statistical difference at P
0.05

تاثير اسيدساليسيليک و فنيلآالنين در غلظتهای
مختلف بر ميزان بيان ژنهای  CYP81Q1و

C3H

ژن  CYP81Q1نسبت به شاهد در غلظت  0/5و  1میلی-
گرم در لیتر اسیدسالیسیلیک رخ داده است بهطوریکه این

نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  CYP81Q1در غلظتهای

دو تیمار تفاوت معنیداری با هم نداشتند و کمترین میزان

مختلف اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین نسبت به شاهد

بیان ژن  CYP81Q1نسبت به شاهد در غلظت  0/1میلی-

نشان میدهد که بین غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک

گرم در لیتر اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین به دست آمد به-

و فنیلآالنین تفاوت معنیداری وجود دارد .بیشترین بیان
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طوری که این دو تیمار تفاوت معنیداری با هم نداشتند

در زمان  72ساعت بعد از اعمال آن مشاهده گردید.

(شکل-5الف).

هرچه زمان اعمال فنیلآالنین بیشتر شده است بیان ژن

نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  C3Hدر غلظتهای

 CYP81Q1افزایش پیدا کرده است .از آنجایی که فنیل

مختلف اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین نسبت به شاهد

آالنین پیش ماده تولید سزامین است میتوان اینگونه

نشان میدهد که بین غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک

نتیجهگیری کرد که افزایش پیش ماده (فنیلآالنین) در

و فنیلآالنین تفاوت معنیداری وجود دارد .بیشترین میزان

محیط سبب القای بیان ژن و تولید آنزیم الزم

بیان ژن  C3Hنسبت به شاهد در غلظت  0/1میلیگرم در

) (CYP81Q1برای تبدیل آن به ماده نهایی (سزامین) می-

لیتر اسیدسالیسیلیک و کمترین بیان ژن  C3Hنسبت به

شود .با توجه به منحنی رشد سلولها در بازه زمانی

شاهد به ترتیب در غلظت  1و  0/1میلیگرم در لیتر بود

روزهای  18تا  22سلولها در مرحله رشد لگاریتمی

(شکل-5ب).

هستند و سپس وارد فاز سکون میشوند (

Heidarifar

 .)and Dehghan Nayeri, 2015همچنین طبق تحقیقات
بحث

به عمل آمده اسیدسالیسیلیک باعث افزایش تقسیم سلولی

بررسی

بيان

ژن

CYP81Q1

در

تيمارهای

میشود ( .)Rivas-San Vicente and Plasencia, 2011بر

اسيدساليسيليک و فنيلآالنين

اساس منحنی رشد سلولهای کنجد ،تکثیر سلولها بهطور

در مطالعه تیمارهای مختلف اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین

طبیعی تا حدود روز  22ادامه دارد که در حضور

در غلظتهای مختلف و بازههای زمانی مختلف به طور

اسیدسالیسیلیک افزایش مییابد و در نتیجه نسخههای

جداگانه ،افزایش بیان ژن  CYP81Q1نسبت به نمونه

بیشتری از ژن در محیط کشت تولید میشوند و از سوی

شاهد مشاهده گردید .با توجه به نتاج حاصل از مقایسه

دیگر تأثیر مثبت الیسیتور روی القای احتمالی بیان ژن طی

میانگین ،اسیدسالیسیلیک و فنیلآالنین باعث افزایش بیان

 72ساعت که میتوانند دالیل افزایش بیان ژن طی این

ژن  CYP81Q1میشوند ،در نتیجه به دلیل افزایش بیان

مدت باشند .تحقیقات کمی در مورد تأثیر اسیدسالیسیلیک

این ژن در اثر اعمال الیسیتور ،افزایش احتمالی لیگنان

بر عملکرد نهایی گیاهان صورت گرفته است از جمله در

سزامین مورد انتظار است زیرا ژن  CYP81Q1از ژنهای

آزمایشی ،محلولپاشی برگهای گیاهان  30روزه

اصلی مسیر سنتز سزامین میباشد .نتایج مقایسه میانگین

 Brassica junceبا غلظت  0/01میلیموالر این ماده،

اثر متقابل غلظت در زمان الیسیتور اسیدسالیسیلیک بر بیان

موجب افزایش غالفها ( 13/78درصد) و افزایش

ژن  CYP81Q1نسبت به شاهد نشان میدهد که بیشترین

عملکرد دانه ( 8/4درصد) گردید که نشان دهنده این

تغییر در بیان ژن ،در بازه زمانی  72ساعت بعد از اعمال

واقعیت است که ترکیبات فنلی در انتقال دادن مواد

الیسیتور اسیدسالیسیلیک در غلظت  0/5و  1میلیگرم در

فتوسنتزی به سمت مقصد دخالت میکنند .ضمن اینکه

لیتر اسیدسالیسیلیک حاصل شد بهطوری که این دو تیمار

افزایش ماده خشک نیز از طریق افزایش در میزان فتوسنتز

تفاوت معنیداری با هم نداشتند .نتایج مقایسه میانگین

خالص ،بازده کربوکسیالسیون و افزایش در فعالیت

بیان ژن  CYP81Q1در تیمارهای مختلف زمانی فنیل-

نیتراتردوکتاز و کربنیکآنهیدراز در مقایسه با گیاهان

آالنین نسبت به شاهد نشان میدهد که در غلظت 0/1

شاهد در این گیاه گزارش شده است .فعالیت باالتر آنزیم

میلیگرم در لیتر فنیلآالنین بین زمانهای مختلف 48 ،24

کربنیکآنهیدراز به طور معنیداری با فتوسنتز خالص

و  72ساعت بعد از اعمال فنیلآالنین تفاوت معنیداری

همبستگی نشان داده است .فتوسنتز خالص باالتر کسب

وجود دارد و بیشترین بیان ژن  CYP81Q1نسبت به شاهد

شده از کاربرد غلظتهای پایین اسیدسالیسیلیک ،به طور
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طبیعی در رشد بهتر گیاهان و افزایش تولید ماده خشک

آالنین تفاوت معنیداری وجود دارد ولی زمان  24و 48

منعکس گردیده است .از طرفی ترکیبات فنلی و از جمله

ساعت بعد از اعمال فنیلآالنین تفاوتی معنیداری با هم

سالیسیالتها مانع اکسیداسیون اکسین میگردند .به این

نداشتند .بیشترین بیان ژن  C3Hنسبت به شاهد در زمان

ترتیب کاهش در محتوای اکسین اکسید شده نیز دلیل

 72ساعت بعد از اعمال فنیلآالنین به دست آمد .با

دیگری است که منجر به افزایش فتوسنتز خالص میگردد

افزایش زمان اعمال فنیلآالنین بیان ژن  C3Hنیز افزایش

(.)Fariduddin et al., 2003

پیدا کرده است .ژن  C3Hاز ژنهای کلیدی در مسیر

بررسی بيان ژن  C3Hدر تيمارهای اسيدساليسيليک و

فنیلپروپانوئید است که کافئیلشیکیمات را به -P

فنيلآالنين

کوماریلشیکیمات تبدیل میکند .این ترکیب در ادامهی

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل غلظت در زمان الیسیتور

مسیر به لیگنانهای گروه  Sو  Gتبدیل میشود ( Ralph et

اسیدسالیسیلیک بر بیان ژن  C3Hنسبت به شاهد نشان

 .)al., 2006بنابراین میتوان گفت که احتماال با افزایش

میدهد که بیشترین تغییر در بیان ژن ،در بازه زمانی  24و

بیان ژن  C3Hتحت تاثیر الیسیتور میتوان تولید سزامین و

 72ساعت پس از افزودن  0/1و  0/5میلیگرم در لیتر این

دیگر لیگنانها را افزایش داد.

الیسیتور به محیط کشت سلولی کنجد حاصل شد به

براساس نتایج حاصل از این تحقیق بنظر میرسد که

طوریکه این دو تیمار تفاوت معنیداری با هم نداشتند.

وجود پیش ماده فنیلآالنین در غلظت بکار رفته برای

الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی تولید متابولیتهای

کشت سوسپانسیون سلولی کنجد سمی نبوده است و

ثانویه گیاهی را از طریق تنظیم سرعت بیوسنتز آنها،

براحتی در اختیار سلولها قرار گرفته وسبب القای بیان دو

ذخیره و انتقال واکوئلی ،تجزیه و یا تغییر و تبدیل آنها

ژن کلیدی در مسیر تولید سزامین شده است .از اینرو

تحت تأثیر قرار میدهند ).)Jeong and Park, 2006

احتماال میتوان از این ماده برای افزایش سزامین استفاده

براساس تحقیقات انجام شده ترشح جنیستئین از ریشه-

کرد که برای اثبات این موضوع باید مقدار سزامین در

های گیاه لوپن زرد توسط اسیدسالیسیلیک ،کیتوزان و

محیط کشت سوسپانسیون سلولی تیمار شده و نمونه

سیانیدپتاسیم افزایش مییابد .به عبارتی پیشمادههای

شاهد اندازهگیری شود.

مسیرهای بیوسنتزی میتوانند جهت افزایش تولید
متابولیتهای ثانویه در کشت سوسپانسیون گیاه مورد
استفاده قرار گیرند ( .)Zhang et al., 2006در این رابطه
در این تحقیق نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  C3Hدر
تیمارهای مختلف زمانی فنیلآالنین نسبت به شاهد نشان
داد که در غلظت  0/1میلیگرم در لیتر فنیلآالنین بین
زمانهای مختلف  48 ،24و  72ساعت بعد از عمال فنیل-

Hata N, Hayashi Y, Okazawa A, Ono E, Satake
H, Kobayashi A. 2012. Effect of photoperiod
on growth of the plants, and sesamin content
and CYP81Q1 gene expression in the leaves of
sesame (Sesamum indicum L.). Environmental
and experimental botany 75:.212-219.

تشکر و قدردانی

از همکاری کارشناسان محترم آزمایشگاههای کشت بافت
و بیولوژی مولکولی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) و گروه بیوتکنولوژی پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی میشود.
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چکیده
واصههای کليدی

تاجریسی قرمس ( )Solanum alatum Moench.یکی از گياَان داريیی مُم خاوًادٌ سًالواسٍ
است .فهآيری کطت تافت تسرگتریه کارترد تيًتکىًلًشی محسًب میضًد ي میتًان از آن
ترای وگُذاری ،تکثير سریغ ي اصالح شوتيکی گياَان در جُت اصالح مًلکًلی ي یا تُيىٍ سازی
تًليذ متاتًليت َای ثاوًیٍ استفادٌ کرد .در ایه مطالؼٍ ،تاززایی گياٌ کامل از  3وًع ریسومًوٍ ضامل
َيپًکًتيل ،کًتيلذين ي ترگ مًرد تررسی قرار گرفت .در ایه پصيَص ،دستًرالؼملَایی ترای

تاجریسی قرمس،

تاززایی گياٌ تاجریسی قرمس از َر  3وًع ریسومًوٍ گسارش میضًد .تُتریه پاسخ تاززایی ساقٍ

ریسازدیادی،

( )%100در غلظت  BAP 0/5 mg/lدر ریسومًوٍ ترگ تذست آمذ .گياَچٍَای حاصل تا کارآیی

باززایی درون شیشهای،

تاال ( )%100تٍ محيط گلخاوٍ سازگار ضذٌ ي گلَا ي ميًٌَای طثيؼی تًليذ کردوذ .ریسومًوٍ ترگ

Solanum alatum

ويس تٍ ػىًان تُتریه ریسومًوٍ ترای حذاکثر ضاخٍزایی (تا مياوگيه  23/33ساقٍچٍ در َر ریسومًوٍ)
مؼرفی میضًدَ .مچىيه ،پتاوسيل ریسومًوٍَای ترگ ترای اوتقال ي تيان شوُای خارجی تا استفادٌ
از تفىگ شوی (فطارَای پرتاب  1100یا  ،)1350 psiاز طریق تيان مًقت شن  GUSارزیاتی ضذٌ ي
تٍ ػىًان ریسومًوٍ مىاسة ترای اوتقال شن گسارش میضًد.

تاززایی درين ضيطٍای گياٌ تاجریسی قرمس از ریسومًوٍَای مختلف...

پشم فروش و احمدآبادی

مقدمه
Solanum alatum Moench.

 ٚ ،)Aqlan 2011ثشخی دیٍش ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت .وـت ٚ

تبخشیضی لشٔض ثب ٘بْ ػّٕی

یه ٌیب ٜداسٚیی ٔ ٟٓاص خب٘ٛاد ٜػٛال٘بػ ٝاػت .ایٗ ٌٝ٘ٛ

تىثیش  ٚتِٛیذ تشویجبت فیتٛؿیٕیبیی دس ٔحیط دسٖٚؿیـ-ٝ

ث ٝداؿتٗ آِىبِٛئیذٞبی اػتشٚئیذی ،ثٚ ٝیظ ٜػٛالػ٘ٛیٗ،

ای ٔیتٛا٘ذ ثٚٝػیّ ٝفبوتٛسٞبیی اص لجیُ ٘ٛع سیضٕ٘ٚ ٝ٘ٛ

ػٛالػٛدیٗ ٚ ،ػٛالٔبسطیٗ ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت ( (Gunana

تٙظیٓ وٙٙذٜٞبی سؿذ تحت تبثیش لشاس ٌیشد (

)ٛٔ .)Sundari et al. 2013, Yogananth et al. 2009اد

 .)Zhang 2014پبػخ ث ٝثبصصایی دسٖٚؿیـٝای دس ٌ-ٝ٘ٛ

ثباسصؽ صیبدی ثب خٛاف آ٘تیاوؼیذا٘ت ،ضذ دسد،

ٞبی ٔختّف خب٘ٛاد ٜػٛال٘بػ ٝاص سیضٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔتٛٙػی اص

ضذاػپبػٓ ،ضذ ثبوتشی  ٚادساسآٚس دس ایٗ ٌیب ٜؿٙبػبیی

لجیُ ثشي (

ؿذ ٚ ٜدس دسٔبٖ ثیٕبسیٞبیی اص لجیُ ٚسْ پؼتبٌٖ ،شدٖ

al. 2015, Mohana Priya et al. 2011, Naing et al.

سحٓ ،ثش٘ٚـیت ٔضٔٗ ،ػشطبٖ ٔؼذ ٚ ،ٜوجذ اػتفبدٔ ٜی-

2014, O’Connor-Sánchez et al. 2010, Ramesh et al.

ؿٛدٕٞ .چٙیٗ داسای یه اثش ٔحبفظتی دس ثشاثش آػیت حبد

ٛ٘ ،)2009, Wang et al. 2008ن ػبل( ٝ

وجذی ٘بؿی اص تتشا وّشیذ وشثٗ ( )CCl4ثٛد ٚ ٜػلبس ٜآثی

2001, Babaei et al. 2014, Mythili et al. 2001,

آٖ ٞش د ٚاثش ضذ اِتٟبثی ٔ ٚحبفظت وجذی سا ٘ـبٖ دادٜ

ٌ ،)Syamala and Devi 2003ش( ٜ

اػت (

(Lin Ch. Ch. et al. 1995, Lin S. C. et al.

Su and

Ahmadabadi et al. 2007, Mohammed et

 ،)Sommer et al. 2012وٛتیّذ( ٖٚ

Ahmed et al.

Misra 1996,

Detrez et al. 1994,

) .)2000اػتفبد ٜاص فٗآٚسی وـت ثبفت ثشای تىثیش

Mulwa and Bhalla 2006, Shyamali and Hattori

سٚیـی ٌیبٞبٖ دس ػطح ٚػیغ ،ثضسيتشیٗ وبسثشد

 ،)2007, Singh and Chand 2003پشٚتٛپالػت (

ثیٛتىِٛٛٙطی ٔحؼٛة ٔیؿٛدٟٓٔ .تشیٗ ٔضیت ایٗ

et al. 2015, Karamian 2007, Yuan et al. 2000,

تىِٛٛٙطی ثشای ٌیبٞبٖ داسٚیی ،اسائ ٝیه ٔٙجغ ٌیبٞی

ٌ ... ٚ ،)Zhang et al. 2006ضاسؽ ؿذ ٜاػت و ٝدس ایٗ

ٔطٕئٗ اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ثشای وـت ثبفت ٌیبٛٔ ٜسد ٘ظش

ثیٗ ،ثبصصایی اص لطؼبت ثشي ث ٝدِیُ تٟی ٝآػبٖ ٔطّٛةتش

دس ٔمیبع ٚػیغ ثشای اػتخشاج ٔبدٛٔ ٜثش ٜاص آٖ دس ػطح

ثٛد ٜاػت .ثب تٛخ ٝث ٝاسصؽ ثبالی التلبدی  ٚداسٚیی

ا٘ج ٜٛاػتفبد ٜؿٛد .پیـشفت دس وـت ثبفتٕٞ ،شا ٜثب ثٟجٛد

ٌیب ٜتبخشیضی لشٔض  ٚضشٚست ٚخٛد یه ػیؼتٓ وبسآٔذ

دس سٚؽٞبی ٟٔٙذػی ط٘تیه ثٚ ٝیظ ٜفٗآٚسی ا٘تمبَ طٖ،

وـت ثبفت  ٚثبصصایی ثشای فشا ٓٞوشدٖ ثؼتش الصْ ثشای

ساٜٞبی خذیذی ثشای تِٛیذ ٔٛاد داسٚیی ،افضٚد٘یٞبی

اكالح ِٔٛىِٛی ایٗ ٌیب ٜاص طشیك ٟٔٙذػی ط٘تیه ،دس

ثیِٛٛطیىی فؼبَ ٚ ،دیٍش ٔٛاد ٔفیذ ،ثبص وشدٜا٘ذ .ثب تٛخٝ

ایٗ پظٞٚؾ ،ایدبد پشٚتىُٞبی وبسآٔذ ثبصصایی اص

ث ٝاسصؽ ثبالی ثشخی ٌیبٞبٖ ٌ ٝ٘ٛػٛال٘ ْٛاص ٘ظش

سیضٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔختّف ثشسػی ؿذ٘ .تبیح ایٗ ثشسػی ٔی-

داسٚییٔ ،طبِؼبتی سٚی وـت دسٖٚؿیـٝای دس ٌٞٝ٘ٛبی

تٛا٘ذ دس پظٞٚؾٞب ٔختّف سٚی ایٗ ٌیب ٟٓٔ ٜداسٚیی اص

S.

لجیُ حفبظت ط٘تیىی ،سیضاصدیبدی ،تِٛیذ تشویجبت داسٚیی

S. virginum

 ٚاكالح ِٔٛىِٛی اص طشیك دػتىبسی ط٘تیىی ٔٛسد

ٔختّفی اص آٖ اص لجیُ ،)Xu et al. 2014( S. nigrum
،)Gisbert et al. 2006( aethiopicum
(،)Borgato et al. 2007

O’Connor-( S. americanum

( S. villosum ،)Sánchez et al. 2010

568

اػتفبد ٜلشاس ٌیشد.

Hussein and
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پشم فروش و احمدآبادی
مواد و روشها

مواد گياهی و تهيه گياهچههای استزیل

ٔختّف ٛٞسٔ ٖٛثٙضیُ آٔی ٛٙپٛسیٗ ( )BAPؿبُٔ ،0/1 ،0

ثزسٞبی تبخشیضی لشٔض( )Solanum alatum Moench.اص

ٔ 2 ٚ 0/5یّیٌشْ دس ِیتش اػتفبد ٜؿذ .دس آصٔبیؾ ثشسػی

ؿٟش خؼشٚؿب ٜاػتبٖ آرسثبیدبٖؿشلی خٕغآٚسی ؿذ٘ذ.

خبثدبیی ٛٞسٖٔٞٛب دس د ٚخٟت پبی ٝثٛ٘ ٝن ٛ٘ ٚن ثٝ

ضذػف٘ٛی ػطحی ثزٚس ثب اتب٘ %70 َٛثٔ ٝذت  30ثب٘ی،ٝ

پبیٕٞ ،ٝبٖ چٟبس غّظت روش ؿذ ٜاص دٛ٘ ٚع ػیتٛوٙیٗ

 ٚػپغ ٞیپٛوّشیت ػذیٓ  %2/6ثٝاضبف ٝیه لطشٜ

 ٚ BAPصآتیٗ (ٛٔ )Zeatinسد ثشسػی لشاس ٌشفتٙذ.

 Tween20ثٔ ٝذت  5دلیم ٝا٘دبْ ٌشفت .پغ اص 3-4
ٔشتج ٝؿؼتـ ٛثب آة ٔمطش اػتشیُ ،ثزٚس سٚی ٔحیط

MS

شزایط رشد و یادداشتبزداری اس نمونههای کشت

( )Murashige and Skoog 1962تىٕیُ ؿذ ٜثب %3

شده

ػبوبسص وـت ؿذ٘ذٔ pH .حیط سٚی  5/8تٙظیٓ ؿذٚ ٜ

تٕبٔی وـتٞب دس اتبق سؿذ ثب چشخ ٝسٚصا٘ 16 ٝػبػت

ثشای خبٔذ وشدٖ ٔحیط اص ٌ 8شْ دس ِیتش آٌبس اػتفبدٜ

سٚؿٙبیی  25 µE/m2sثب دسخ ٝحشاست  8 ٚ 25 ˚Cػبػت

ؿذ .ثزٚس اػتشیُ پغ اص ٞ 2فت ٝخٛا٘ ٝصد ٚ ٜپغ اص  1تب

تبسیىی ثب دسخ ٝحشاست  22 ˚Cلشاس داد ٜؿذ٘ذ .پغ اص 6

ٞ 4فت ٝسؿذ ،ثشای تٟی ٝسیضٕ٘ ٝ٘ٛاػتفبد ٜؿذ٘ذ.

ٞفت ٝوـت (ثذٚ ٖٚاوـت) پبسأتشٞبیی اص لجیُ دسكذ
وبِٛعصایی  ٚا٘ذاْصایی ٚ ،تؼذاد ؿبخٞٝبی ثبصصا ؿذ ٜدس

تهيه ریشنمونه و نحوه کشت روی محيط

ٞش سیضٕ٘ ،ٝ٘ٛاسصیبثی ؿذ٘ذ .تدضی ٚ ٝتحّیُ آٔبسی دادٜٞب

آصٔبیؾ ثٝكٛست فبوتٛسیُ  3×4دس لبِت طشح آصٔبیـی

ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس آٔبسی ٘ SPSSؼخ 21 ٝا٘دبْ ؿذ.

وبٔال تلبدفی ثب ػ ٝتىشاس ا٘دبْ ٌشفت .سیضٕ٘ٞٝ٘ٛبی
ٔحٛس صیشِپٞ( ٝیپٛوٛتیُ) ِ ٚپ ٝاص ٌیبٞچٞٝبی یه ٞفت-ٝ

انتقال گياهچهها به خاک و توليد بذر

ای  ٚخذاوـتٞبی ثشٌی اص ٌیبٞچٞٝبی ٞ 4فتٝای تٟیٝ

ٌیبٞچٞٝبی ثبصصا ؿذ ٜثشای سیـٝصایی سٚی ٔحیط

ؿذ٘ذٞ .یپٛوٛتیُ ث ٝلطؼبت  0/5ػب٘تیٕتشی ِ ٚپ ٚ ٝثشي

فبلذ ٛٞسٔٙٔ ٖٛتمُ ؿذ٘ذ .پغ اص ٞ 2فت ،ٝتٕبْ ٌیبٞچٞٝب

ث ٝلطؼبت حذٚد ٔ 3یّیٔتش ٔشثؼی تمؼیٓ ؿذ٘ذ .ػپغ،

ثب وبسآیی ثبال سیـٝصایی وشد ٚ ٜػپغ ثٌّ ٝذاٖٞبی

خذاوـتٞب دس پتشیذیؾٞبی ؿیـٝای ثب استفبع  2ػب٘تی-

وٛچه حبٚی خبن ثشي  ٚخبن ٔؼِٕٛی ث٘ ٝؼجت 1:1

ٔتش سٚی ٔحیطٞبی وـت ٔٛسد ٘ظش وـت ؿذ٘ذ .ثشای

ٔٙتمُ ؿذ٘ذ .تٕبْ ٌیبٞچٞٝب پغ اص یه ٞفت ٝثب ٔحیط

آصٔبیؾ خبثدبیی  ٚا٘تمبَ ٛٞسٖٔٞٛب ،لطؼبت  1یب 2

ٌّخب٘ ٝػبصٌبس ؿذٔ ٚ ٌُ ،ٜی ٜٛحبٚی ثزٚس ػبِٓ تِٛیذ

ػب٘تیٔتشی اص پبییٗ ػبلٔ( ٝحٛس صیشِپٌ )ٝیبٞچٞٝبی

وشد٘ذ.

MS

اػتشیُ یه ٞفتٝای ،تٟی ٝؿذ .ػپغ ،خذاوـتٞب ثٝ
كٛست ػٕٛدی اص ٘بحی ٝپبی ٚ ٝیب ٘ٛن دس داخُ ؿیـٝ

انتقال صن به نمونههای بزگی به روش ریشپزتابی

ٔشثبٞبی حبٚی ٔحیط وـتٞبی ٔٛسد ٘ظش وـت ؿذ٘ذ.

ا٘تمبَ طٖ دس آصٔبیـٍب ٜثیٛتىِٛٛٙطی دا٘ـٍب ٜؿٟیذ ٔذ٘ی
آرسثبیدبٖ  ٚثب اػتفبد ٜاص دػتٍب ٜتف ًٙط٘ی ٔذَ

PDS-

محيطهای کشت و غلظت تنظيم کننده های رشد

-BioRad( 1000/Heآٔشیىب)  ٚث ٝسٚؽ ؿشح داد ٜؿذٜ

استفاده شده

تٛػط لشثبٖصاد ٚ ٜاحٕذآثبدی (

ثشای ثشسػی ثبصصایی سیضٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔختّف ،اص ٔحیط

Ghorbanzade and

MS

 )Ahmadabadi 2015ا٘دبْ ٌشفت .ثشای آٔبدٜػبصی ٔٛاد

تىٕیُ ؿذ ٜثب  %3ػبوبسص اػتفبد ٜؿذ ٚ ٜچٟبس غّظت

ٌیبٞی الصْ ثشای ا٘تمبَ طٖ ث ٝسٚؽ سیضپشتبثی ،تٕبْ
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ثشٌٟبی یه ٌیبٞچ ٝخٛاٖ چٟبس ٞفتٝای ؿبُٔ  9اِی 10

ؿىُ -1اِف  ٚة) .ثبصصایی  ٓٞثلٛست ا٘ذاْصایی

ثشي ،لطغ ؿذ ٚ ٜاص لؼٕت فٛلب٘ی  ٚیب تحتب٘ی ثشي دس

ٔؼتمیٓ  ٓٞ ٚثلٛست غیشٔؼتمیٓ  ٚثب ٚاػط ٝتـىیُ

ٔشوض یه پتشیذیؾ حبٚی ٔحیط پبیٌ MS ٝزاؿت ٝؿذ٘ذ.

وبِٛع ا٘دبْ ؿذ (ؿىُ  ،1ج .)ٜ-ثب ایٗ حبَ ،دس غّظت-

پالػٕیذ  pFF19Gحبٚی طٖ ٌضاسؿٍش  GUSتحت وٙتشَ

ٞبی ثبالتش ػیتٛوٙیٗ ،اص ٔیضاٖ وبِٛعصایی وبػت ٝؿذٚ ٜ

Ghorbanzade and Ahmadabadi

ا٘ذاْصایی ثیـتش ثطٛس ٔؼتمیٓ  ٚثذٚ ٖٚاػط ٝوبِٛع ا٘دبْ

 )2015سٚی رسات طال ثب لطش ٔ 0/6یىشٔٚتش سػٛة دادٜ

ٌشفت .ا٘ذاْصایی ٔؼتمیٓ دس ٔحیط دس ٖٚؿیـ ٝای ثب

ؿذ ٚ ٜثب فـبس پشتبة  ٚ 1100یب  psi 1350سٚی ثشيٞب

وبسثشد ػیتٛوٙیٗٞب ،دس ٔمبالت ٔتؼذدی ٌضاسؽ ؿذٜ

ؿّیه ؿذ٘ذٕٞٝ٘ٛ٘ .ب ػپغ ثشای ثیبٖ طٖ  GUSثٔ ٝذت

اػت ( Aremu et al. 2015, Malik et al. 2007, Milazzo

 24ػبػت دس دٔبی  25 ˚Cلشاس داد ٜؿذ٘ذ.

et al. 1999, Montalban et al. 2013, Soniya and Das

پیـجش  ٚپبیب٘جش ( 35S

 )2002و ٝوٙتشَ آٖ ثیـتش اص طشیك تٙظیٓ تٛصیغ حبُٔ
رنگآميشی هيستوشيميایی

اوؼیٗ  PIN1ا٘دبْ ٔیؿٛد ( .)Marhavy et al. 2011دس

GUS

ثشای سً٘آٔیضی ٞیؼتٛؿیٕیبیی  ،GUGثشيٞبی ؿّیه

سیضٕ٘ ٝ٘ٛثشي ،ثبالتشیٗ دسكذ ثبصصایی دس غّظتٞبی 0/5

ؿذ ٜثب رسات طالی پٛؿیذ ٜؿذ ٜثب پالػٕیذ ،pFF19G

ٔ 2 ٚیّیٌشْ دس ِیتش ٔـبٞذ ٜؿذ و %100 ٝسیضٕ٘ٞٝ٘ٛب ثٝ

پغ اص یه سٚص لشاس ٌشفتٗ دس  ،25 ˚Cث ٝسٚؽ روش ؿذٜ

ثبصصایی پبػخ داد٘ذ .ثب ایٗ حبَ ،دس غّظت ٔ 0/5یّیٌشْ

دس لشثبٖصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( ،)2015سً٘آٔیضی ؿذ٘ذ .ثطٛس

دس ِیتشٔ ،یبٍ٘یٗ تؼذاد ؿبخؼبسٞبی تـىیُ ؿذ ٜث ٝاصای

خالك ،ٝثشيٞب ثٔ ٝذت یه ؿت دس ٔحّ َٛسً٘آٔیضی

ٞش سیضٕ٘ ٝ٘ٛثطٛس ٔؼٙی داسی ثیـتش ثٛد (خذ .)2 َٚثشای

5 mM potassium

سیضٕ٘ ٝ٘ٛوٛتیّذ ،ٖٚغّظت ٔ 0/5یّیٌشْ دس ِیتش اص ِحبظ

200

دسكذ ؿبخٝصایی  ٚتؼذاد ؿبخؼبسٞبی تـىیُ ؿذٜ

)1% Triton-X-، mM potassium phosphate (pH=7.0

ثٟتشیٗ تیٕبس تـخیق داد ٜؿذ .ثشای سیضٕ٘ٞ ٝ٘ٛیپٛوٛتیُ

 ٚ ]1 mg/ml X-Gluc ٚ ،100دس دٔبی  37 ˚Cلشاس دادٜ

و ٝثش خالف د ٚسیضٕ٘ ٝ٘ٛدیٍش دس ٔحیط ثذٛٞ ٖٚسٖٔٛ

ؿذ٘ذ .ػپغ ثشای حزف سٍ٘ذا٘ٞٝبی طجیؼی ،ثشيٞبی

٘یض تب حذٚدی وبِٛعصایی  ٚثبصصایی ٘ـبٖ داد ،افضٚدٖ

سً٘آٔیضی ؿذ ٜثٔ ٝذت یه ػبػت ثب ٔحّ%50 َٛ

 BAPتب ٌ 0/5شْ دس ِیتش اثش ٔثجت دس وبِٛعصایی،

اتب٘ ٚ َٛػپغ چٙذیٗ ػبػت ثب اتب٘ َٛخبِق دس دٔبی

ثبصصایی  ٚتؼذاد ؿبخؼبسٞبی تـىیُ ؿذ٘ ٜـبٖ داد

اتبق تیٕبس ؿذ٘ذ.

(خذِٚ ،)2 َٚی افضایؾ ػطح ٛٞسٔ ٖٛتب ٔ 2یّیٌشْ دس

،1 mM EDTA (pH=8)[GUS

،5 mM potassiumferrocyanide ،ferricyanide

ِیتش ،تب حذٚدی اثش ٔٙفی سٚی دسكذ ثبصصایی داؿت.
نتایج و بحث

ثٙبثشایٗٔ ،یتٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت و٘ ٝؼجت ػیتٛوٙیٗٞبی

ثشای ثشسػی لبثّیت ثبصصایی ٌیب ٜتبخشیضی لشٔض اص ٛ٘ 3ع

داخّی دس ثبفتٞبی ٔختّف ٌیبٞچٞٝبی تبخشیضی ؿبُٔ

سیضٕ٘ ٝ٘ٛثشيٞ ،یپٛوٛتیُ  ٚوٛتیّذ ،ٖٚاص چٟبس ػطح

ثشيٞ ،یپٛوٛتیُ  ٚوٛتیّذ ٖٚیىؼبٖ ٘یؼت ٔ ٚثال،

ٔختّف ٛٞسٔ ٖٛػیتٛوٙیٗ ثٙضیُ آٔی ٛٙپٛسیٗ ()BAP

غّظتٞبی ثبالتشی اص آٖ دس ٞیپٛوٛتیُ تدٕغ یبفت ٚ ٝثٝ

ؿبُٔ ٔ 2 ٚ 0/5 ،0/1 ،0یّیٍشْ دس ِیتش اػتفبد ٜؿذ٘ .تبیح

ٕٞیٗ دِیُ ،ایٗ ثبفت سٚی ٔحیط فبلذ ٛٞسٔ٘ ٖٛیض لبدس

٘ـبٖ داد و BAP ٝتمؼیٓ ػِّٛی  ٚثبصصایی ػبلچ ٝاص ٞش

ث ٝثبصصایی ثٛد ٚ ٜیب صٚدتش اص ػبیش سیضٕ٘ٞٝ٘ٛب ث ٝػطح

ٛ٘ 3ع سیضٕ٘ ٝ٘ٛسا ث ٝؿذت تحشیه ٔیوٙذ ،ث ٝطٛسیوٝ

اؿجبػی اص ػیتٛوٙیٗ ٔیسػذٔ .طبِؼبت ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ وٝ

BAP

٘ ٝتٟٙب غّظت ٛٞسٖٔٞٛبی داخّی سٚی ثبصصایی تبثیش

تبثیش ٔؼٙیداسی سٚی ثبصصایی ٘ـبٖ داد (خذٚ ،2ٚ1 َٚ

داس٘ذ ،ثّى ٝغّظت آٟ٘ب ٘یض دس ط َٛپبػخ ثبصصایی دس

دس تٕبْ سیضٕ٘ٞ ٝ٘ٛب اضبف ٝوشدٖ ػطٛح ٔختّف
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 دسٜبی تـىیُ ؿذٞدٖ تؼذاد ؿبخؼبسٛ ثبالتش ثٝ ثٝخٛثب ت

Montalban et al.

( ذٙای تغییش ٔیوٖٝ ؿیـٚوـت دس

،ٖػبصی آٜ آٔبدٚ ٝیٟدٖ تٛتش ثٜ ػبدٚ  ثشيٕٝ٘ٛ٘ش سیضٞ

2013, Perez-Jimenez et al. 2014a, Perez-Jimenez et

ذػیٟٙٔ ٚ ٖبی ا٘تمبَ طٞ ثشای آصٔبیؾٕٝ٘ٛ٘ایٗ سیض

0/5  غّظت،اٖ ٌفتٛ ٔیتٝٓ سفتٞ یٚ س.)al. 2014b

.دٛ ٔیؿٝكیٛط٘تیه ت

عٛ٘ 3 شٞ  ثشای ثبصصایی وبسآٔذ اصBAP ٔیّیٌشْ دس ِیتش
،َ ثب ایٗ حب.)1 ُ ؿىٚ 2 َٚ وبفی اػت (خذٕٝ٘ٛ٘سیض

 تبخشیضی لشٔضٜع ٌیبٛٙبی ٔتٕٞٝ٘ٛ٘ ثبصصایی اص سیضٚ عصاییِٛی ٔیضاٖ وبٚ سBAP بی ٔختّفٞاسیب٘غ اثش غّظتٚ َٝ تدضیٚ خذ-1 جدول
Table 1. Variance analysis on the effect of different concentrations of BAP on callus induction and regeneration frequency
from various explants of red nightshade

)Mean of squares( ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت

 آصادیٝدسخ

بثغ تغییشاتٙٔ

Degree of
freedom

Source of
variation

2656.250**

3

BAP ٖٛٔسٛٞ

ٕٝ٘ٛ٘ب دس سیضٞتؼذاد ؿبخؼبس

ٝدسكذ ثبصصایی ػبل

عصاییِٛدسكذ وب

Number of shoots per explant

Shoot regeneration (%)

Callus induction (%)

1422.922

**

12309.028

**

15.551ns

4843.750**

15950.521**

2

ٕٝ٘ٛ٘سیض

54.811**

1944.444**

638.021ns

6

BAP×ٕٝ٘ٛ٘سیض

8.475

243.056

694.444

36

خطبی آصٔبیؾ

.یداس ٘یؼتٙ اختالف ٔؼ:ns .ی داس اػتٙ ٔؼ%1 َ اختالف دس ػطح احتٕب:**
**

: Differences are significant at the 1% probability level. ns: Differences are not significant.

MS ی ٔحیطٚ) سH( ُتیٛوٛیپٞ ٚ )C( ٖٚتیّذٛ و،)L(  تبخشیضی لشٔض ؿبُٔ ثشيٜع ٌیبٛٙبی ٔتٕٞٝ٘ٛ٘ ثبصصایی اص سیضٚ عصاییِٛ ٔیضاٖ وب-2 جدول
BAP بی ٔختّفٞی غّظتٚحب
Table 2. Callus induction and regeneration frequency from various explants of red nightshade on MS medium containing
different concentrations of BAP

ٕٝ٘ٛ٘ب دس سیضٞتؼذاد ؿبخؼبس

ٝدسكذ ثبصصایی ػبل

Number of shoots per explant

Shoot regeneration (%)

1.93de

عصاییِٛدسكذ وب

81.25bc

Callus induction
(%)
50c

0

e

0e

0f

0

e

e

f

0

5.68
2.9

c

d

87.5
50

0
abc

d

62.5
25

ٕٝ٘ٛ٘ع سیضٛ٘

BAP غّظت

Explants type

BAP concentration

H
C
L

bc

cd

H
C

1.31de

75c

18.75ef

L

18.18b

100a

87.5a

H

b

c

93.75

29.93a

C

100a

12.5ef

L

18.18b

93.75ab

81.25ab

H

18.56

b

81.25

bc

cd

C

17.68

b

a

19.56

100

ab

56.25

43.75
0

0

f

0.1

0.5

2

L

. اػت%5 َٓ دس ػطح احتٕبٞ ٖٝ ٘ؼجت ثٛی داس ثیٗ اػذاد آٖ ػتٙ اختالف ٔؼٜذٖٙٞ ٘ـبٖ دٛش ػتٞ ی اػذاد دسٚف سٚحش
The letters on the numbers in each column represents a significant difference between the values at the 5% probability level.
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شکل  -1ثبصصایی ٌیب ٜتبخشیضی اص ٛ٘ 3ع سیض ٕ٘ ٝ٘ٛثشي ( ،)Lوٛتیّذٞ ٚ )C( ٖٚیپٛوٛتیُ ( )Hپغ اص ٞ 6فت ٝوـت سٚی ٔحیط

MS

حبٚی ٔ 0/5یّی ٌشْ دس ِیتش ( BAPاِف) .ة :تلٛیشی اص تؼذاد  ٚسؿذ ؿبخؼبسٞبی حبكُ اص ثبصصایی لطؼبت ثشي سٚی ٔحیط

MS

حبٚی غّظتٟبی ٔختّف ثٙضیُ آٔی ٛٙپٛسیٗ ( )BAPؿبُٔ ٔ 2 ٚ 0/5 ،0/1یّی ٌشْ دس ِیتش (ث ٝتشتیت اص چپ ث ٝساػت) .ثضسي ٕ٘بیی اص
سی ضٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی دس حبَ ثبصصایی اص لطؼبت ثشي (ج) ،وٛتیّذ( ٖٚد) ٞ ٚیپٛوٛتیُ ( )ٜپغ اص ٞ 3فت ٝوـت سٚی ٔحیط  MSحبٚی 0/5
ٔیّی ٌشْ دس ِیتش ٘ BAPـبٖ داد ٜؿذ ٜا٘ذ.
Fig. 1. Regeneration of red nightshade from 3 different explants including leaf (L), cotyledon (C) and hypocotyl (H) after 6
weeks culture on MS medium containing 0.5 mg/l BAP (A). B: A picture of the number and growth of the plantlet derived
from leaf regeneration on MS medium containing different BAP concentration including 0.1, 0.5 and 2 mg/l (from left to
right, respectively). A close-up from regenerating leaf (C), cotyledon (D) and hypocotyl (E) explants after 3 weeks culture
on MS medium containing 0.5 mg/l BAP are shown.

ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝسیضٕ٘ ٝ٘ٛثشي ثٟتشیٗ پبػخ سا اص ٘ظش ثبصصایی

تِٛیذ ٔیؿ٘ٛذٚ ،یظٌیٞبی ٔطّٛة ثشای ٘فٛر رسات طالی

٘ـبٖ داد ،دس ادأ ،ٝلبثّیت ایٗ سیضٕ٘ ٝ٘ٛثشای ا٘تمبَ  ٚثیبٖ طٖ

حبٚی پالػٕیذ سا پیذا وشد ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝپتب٘ؼیُ ثبالی ایٗ

ثب اػتفبد ٜاص ثیبٖ ٔٛلت طٖ ٌضاسؿٍش ٛٔ GUSسد اسصیبثی لشاس

ػِّٟٛب ثشای ثبصصایی (ؿىُ  )1ث ٝاحتٕبَ صیبد ثبفت ٔٙبػجی

ٌشفت٘ .تبیح ٘ـبٖ داد و ٝسیضٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثشٌی حبكُ اص

ثشای ا٘تمبَ پبیذاس طٟ٘بی خبسخی ث ٝایٗ ٌیبٞ ٜؼتٙذٕٞ .چٙیٗ،

ٌیبٞچٞٝبی اػتشیُ ،ثشای ا٘تمبَ  ٚثیبٖ طٟ٘بی خبسخی ثؼیبس

ثبفت ثشي ثٚ ٝیظ ٜثب تٛخ ٝث ٝتدٕغ تؼذاد صیبدی وّشٚپالػت

ٔٙبػت ٞؼتٙذ (ؿىُ  .)2تٕبْ ثشيٞبی ٌیبٞچٝای ثب ػٗ ٚ

دس ػَّٞٛبی ٔضٚفیُٙٔ ،بػتتشیٗ سیضٕ٘ ٝ٘ٛثشای ا٘تمبَ طٖ ثٝ

ا٘ذاصٜٞبی ٔتفبٚت  ٚدس ٞش د ٚخٟت پـت  ٚسٚی ثشي ،دس

ا٘ذأه وّشٚپالػت ٘یض اػت  ٚدػتٛساِؼُٕٞبی ٔٛخٛد ثشای

ٞش د ٚفـبس پشتبة  psi 1350 ٚ 1100ثطٛس ٘ؼجتب یىٛٙاخت

ا٘تمبَ طٖ ث ٝا٘ذأهٞب دس ٌیبٞبٖ خب٘ٛاد ٜػٛال٘بػ ٝاص لجیُ

سً٘ آثی حبكُ اص فؼبِیت آ٘ضیٓ  GUSسا تِٛیذ وشد٘ذ ٚ

تٛتٌٛ ،ٖٛخٝفشٍ٘ی ٚ ،ػیتصٔیٙی ثب اػتفبد ٜاص ثبفت ثشي ثٝ

ثٙبثشایٗ ،اختالفی اص ٘ظش وبسآیی ا٘تمبَ طٖ دس د ٚفـبس پشتبة

ػٛٙاٖ سیضٕ٘ ٝ٘ٛتٛػؼ ٝیبفتٝا٘ذ ( Ruf and Bock 2014,

آصٔبیؾ ؿذٔ ٜـبٞذ٘ ٜـذ (ؿىُ  .)1ایٗ ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٝ

.)Svab and Maliga 1993, Valkov et al. 2014

ػِّٟٛبی ثشي ٌیب ٜتبخشیضی لشٔض و ٝدس ٔحیط دس ٖٚؿیـٝای
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شکل  -2ثشسػی پتب٘ؼیُ ا٘تمبَ طٖ ث ٝسیضٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ثشي ٌیب ٜتبخشیضی ث ٝسٚؽ تف ًٙط٘ی اص طشیك ثیبٖ ٔٛلت ٞ ٕٝ٘ٛ٘ .GUSبی ثشٌی
اص لؼٕت س ٚ )Adaxial( ٚیب پـت ( )Abaxialثب فـبس پشتبة  1100یب  1350 psiؿّیه ؿذ٘ذ.
Fig. 2. Evaluation of gene transfer potential to the leaf explants of red nightshade by the gene gun using transient GUS
expression method. Leaves were bombarded on their Adaxial or Abaxial side with a 1100 or 1350 psi pressure.

ثب تٛخ ٝث ٝثبصصایی ٌیب ٜتبخشیضی لشٔض اص ٕ٘ٞٝ٘ٛبی

وبِٛعصایی  ٚیب ثبصصایی ،دس تٕبْ تیٕبسٞب ٘ؼجتب ٔـبثٚ ٝ

ٞیپٛوٛتیُ سٚی ٔحیط فبلذ ٛٞسٔ ٚ ٖٛػذْ ثبصصایی اص

تـىیُ  1یب تؼذاد ٔحذٚدی ٌیبٞچٔ ٚ ٝمذاسی وبِٛع

سیضٕ٘ٞٝ٘ٛبی وٛتیّذ ٚ ٖٚثشي ،ثشای اثجبت أىبٖ یب ػذْ

ثٛد (ؿىُ  .)2ایٗ ٘تبیح ثب ٌزاؿتٗ لطؼبت ٞیپٛوٛتیُ

أىبٖ خبثدبیی ٛٞسٔ ٖٛػیتٛوٙیٗ دس ط َٛآ٘ٚذٞبی

ثلٛست افمی سٚی ٔحیط وـت ٘یض تبییذ ؿذ ،و ٝدس ایٗ

چٛثی  ٚآثىؾ ثذ٘ ٖٚیبص ث ٝوٙتشَ ػِّٛی  ٚكشفب ثش

حبِت وبِٛعصایی  ٚثبصصایی اص ٞش د ٚا٘تٟبی ثشؽیبفتٝ

اػبع ؿیت غّظت ،آصٔبیـی ثب اػتفبد ٜاص دٛ٘ ٚع

ٞیپٛوٛتیُ لبثُ ٔمبیؼ ٝثٛد (ؿىُ  .)2ایٗ ٘تبیح ٘ـبٖ

BAP

ٔیدٞذ و ٝحذالُ ،خبثدبیی ایٗ دٛ٘ ٚع ٛٞسٖٔٛ

(ػیتٛوٙیٗ ٔلٛٙػی) ا٘دبْ ؿذ .ثشای ایٙىبس سیضٕ٘ٞٝ٘ٛبی

ػیتٛوٙیٗ اص طشیك آ٘ٚذٞبی چٛثی  ٚآثىؾ ٌیبٜ

ٞیپٛوٛتیُ ثب ا٘ذاص 1 ٜتب  2ػب٘تیٔتش ،ثلٛست ػٕٛدی ٚ

تبخشیضی لشٔض أىبٖپزیش ٘جٛد ٚ ٜتٕبع ٔحُٞبی ثشؽ

MS

یبفت ٝثب ٔحیط حبٚی ٛٞسٔ ٖٛیه فبوتٛس تؼییٗ وٙٙذ ٜدس

حبٚی غّظتٞبی ٔختّف اص ایٗ د ٚػیتٛوٙیٗ وـت ؿذ.

آغبص فشآیٙذ اِمبی وبِٛعصایی  ٚثبصصایی اػت .پیؾ اص

٘تبیح ٘ـبٖ داد و ٝكشفٙظش اص خٟت سیضٕ٘ٞ ،ٝ٘ٛش دٛ٘ ٚع

ایٗ ،تشا٘غ-صآتیٗ ،و ٝثطٛس طجیؼی دس ٌیب ٜتِٛیذ ٔیؿٛد،

ٛٞسٔ ٖٛفمط دس ٔحُ تٕبع سیضٕ٘ ٝ٘ٛثب ٔحیط وـت

ث ٝػٛٙاٖ فشْ اكّی ػیتٛوٙیٗٞب ثب لبثّیت خبثدبیی دس

سٚی ؿذت ثبصصایی تبثیش ٔیٌزاس٘ذ ٚ ٚاوٙؾ سیضٕ٘ٞٝ٘ٛب

آ٘ٚذ چٛثی  ٚآثىؾ ٔؼشفی ؿذ ٜثٛد (

دس لؼٕت ثشؽیبفت ٝدٚس اص ٔحیط ،اص ٘ظش پبػخ ثٝ

.)Staden 1976, Hirose et al. 2008

ػیتٛوٙیٗ صآتیٗ (ػیتٛوٙیٗ طجیؼی ٌیبٚ )ٜ

دس د ٚخٟت ثبال ث ٝپبییٗ یب ثبِؼىغ ،سٚی ٔحیط

Davey and van
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شکل  -3ثبصصایی ٌیبٞچ ٝاص لطؼبت ٞیپٛوٛتیُ ثب ا٘ذاصٞ ٜبی ٔختّف پغ اص ٞ 3فت ٝوـت ثلٛست ػٕٛدی ( ،)verticalػٕٛدی ٚاسٝ٘ٚ
( ٚ )vertical-invertedافمی ( )horizontalسٚی ٔحیط  MSحبٚی ٔ 0/5یّی ٌشْ دس ِیتش  ٚ BAPیب صآتیٗ (.)Zea
Fig. 3. Plant regeneration from hypocotyl segments with different size after 3 weeks culture in vertical, vertical-inverted and
horizontal orientations on MS medium containing 0.5 mg/l BAP or zeatin (Zea).

شکل  -4سیـ ٝصایی (اِف) ،ػبصٌبسی ثٔ ٝحیط ٌّخب٘( ٝة)ٌّ ،ذٞی (ج) ٚ ،تـىیُ ٔی ٚ ٜٛثزس (د) اص ٌیبٞچٞ ٝبی حبكُ
اص ثبصصایی دس ؿشایط دس ٖٚؿیـ ٝای.
Fig. 4. Root induction (A), adaptation to the greenhouse condition (B), flowering (C), and fruit and seed
production (D) from in vitro regenerated plants.

دس ٟ٘بیت ،ثشای ثشسػی لبثّیت ٌیبٞچٞٝبی حبكُ اص

وٛچه وـت ؿذ٘ذ  ٚپغ اص حذٚد  10سٚص  ٕٝٞآٟ٘ب ثٝ

ثبصصایی ثشای ػبصٌبس ؿذٖ ثٔ ٝحیط ٌّخب٘ ٚ ٝتِٛیذ ٌُ ٚ

ؿشایط ٌّخب٘ ٝػبصٌبس ؿذ٘ذ (ؿىُ -3ة) .سؿذ ٕٝٞ

دا٘ ٝػبِٓ ،تؼذادی اص ٌیبٞچٞٝبی ثبصصا ؿذ ٜسٚی ٔحیط

ٌیبٞبٖ دس ٌّخب٘ ٝطجیؼی ثٛدٌُٞ ٚ ٜب ٔ ٚیٜٞٛبی طجیؼی

فبلذ ٛٞسٔٙٔ ٖٛتمُ ؿذ٘ذ .پغ اص حذٚد ٞ 2فتٕٝٞ ،ٝ

حبٚی ثزٚس ثبسٚس تِٛیذ وشد٘ذ (ؿىُ -3ج  ٚد) .تِٛیذ

ٌیبٞچٞٝب سیـٞٝبی ػبِٓ  ٚوبفی ثشای ا٘تمبَ ث ٝخبن

ٌیبٞبٖ ثبسٚس ثب ثزٚس ػبِٓ ،یىی اص ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذ ٜدس

تِٛیذ وشد٘ذ (ؿىُ-3اِف) .پغ اص ؿؼتـٛی ٔحیط

ٔؼشفی یه دػتٛساِؼُٕ ثبصصایی ث ٝؿٕبس ٔیسٚد ،ثٚ ٝیظٜ

وـت اص سیـٞٝب ثب آة ؿیشٌ ،یبٞچٞٝب دس ٌّذاٖٞبی
571
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. لشاس ٌیشدٜسد اػتفبدٛٔ ٜذػی ط٘تیه دس ایٗ ٌیبٟٙٔ ٚ

ٚ ذػی ط٘تیهٟٙٔ بیٟ دس آصٔبیـٜ اػتفبد،ٖذف اص آٞ اٌش

 ثشي ثشایٕٝ٘ٛ٘دٖ سیضٛبػت ثٙٔ ٝ ثٝخٛیٗ ثب تٕٙچٞ

.ا٘تمبَ طٖ ثبؿذ

،)Ruf et al. 2001( پالػتٚ وّشٝبی ا٘تمبَ طٖ ثٞآصٔبیؾ

بی وبسآٔذ ثشایُٕٞساِؼٛؾ دػتٞٚ دس ایٗ پظ،س وّیٛثط

طیِٛٛٙ ایٗ تىٝػؼٛساِؼُٕ دس تٛاٖ اص ایٗ دػتٛٔیت

 تبخشیضی لشٔضٜای ٌیبٖٝ ؿیـٚ ثبصصایی دسٚ وـت ثبفت

ییٚ داسٜ) ثشای ٌیبMaliga and Bock 2011( ذٕٙاسصؿ

 ثشي ایدبدٚ ٖٚتیّذٛ و،ُتیٛوٛیپٞ ٕٝ٘ٛ٘ع سیضٛ٘ ٝاص ػ

. وشدٜتبخشیضی لشٔض اػتفبد

 ثبصصاییٚ ٝیِٟت تٟٛ ػٝ ثٝخٛ ثشي ثب تٕٝ٘ٛ٘ سیض.ؿذ

سپاسگساری

ٖبی ا٘تمبَ طٞ ثشای آصٔبیؾٕٝ٘ٛ٘بػتتشیٗ سیضٙٔ ،تشٟث
،ٝ سؿذ طجیؼی داؿتٜبٖ ثبصصا ؿذٞ ٌیب. ؿذٜتـخیق داد
ب دس دسیبفتٞ وبسآیی ثشي.ِیذ وشد٘ذٛ طجیؼی تٜٛ ٔیٚ ٌُ

بیٞیذ ٔذ٘ی آرسثبیدبٖ ثخبطش حٕبیتٟ ؿٜاص دا٘ـٍب

سد اسصیبثی لشاسٛٔ ً ط٘یٙبی خبسخی اص طشیك تفٟ٘ط

.دٛ لذسدا٘ی ٔیؿٚ ی تـىشٛٙ ٔؼٚ ٔبدی

ٖ ثیبٚ َ ثبفت ثشٌی ثشای ا٘تمبٝ ؿذ وٜ ٘ـبٖ دادٚ ٌشفت
ؾٞٚ ٘تبیح ایٗ پظ.بػت اػتٙٔ بی خبسخی ثؼیبسٟ٘ط
ٜ تىثیش ػشیغ ٌیبٚ  دس حفبظتٜ ثش اػتفبدٜٚا٘ذ ػالٛٔیت
ٓ دس ٔحیطٟٔ ییٚ داسٜاٖ یه ٌیبٛٙ ػٝتبخشیضی لشٔض ث
ٖبی آتی ثشای ا٘تمبَ طٞ دس ا٘دبْ آصٔبیؾ،ایٖٝ ؿیـٚدس
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چکيده

واشههای کلیدی

لسيم حفظ رخبیر شوتيکی طيًر بًمی ي ويس اظتفبدٌ از ایه مًخًدات بٍ عىًان مًاد شوتيکی پبیٍ در
بروبمٍَبي اصالح وصادي طيًر کشًر ،کعب اطالعبت ي شىبخت دقيقتر از ایه حيًاوبت را ضريري
میظبزدَ .ذف از ایه پصيَش ،بررظی شوتيکی ي فيلًشوتيکی مرغ خسک ظيعتبن بب اظتفبدٌ از تًالی
وًکلئًتيذي وبحيٍ ظيتًکريم  bميتًکىذري بًد .بذیه مىظًر از  20قطعٍ مرغ خسک ظيعتبن ومًوٍ

فیلَطًی،
ػیشَوشٍم ،b

خًن خمعآيري گردیذٌ ي پط از اظتخراج  ،DNAتکثير قطعٍ  864خفت ببزي وبحيٍ ظيتًکريم b
ميتًکىذري تًظط آغبزگرَبي اختصبصی صًرت گرفت .قطعبت تکثير شذٌ پط از خبلص ظبزي
تًالییببی شذوذ .تعذاد َ 5بپلًتيپ مختلف براظبض  3وًکئًتيذ چىذشکل مًخًد در تًالیَب تعييه

هشؽ ثَهی خضن ػیؼشبى،

گردیذ .تًالیَبي وُبیی بذظت آمذٌ از َر َبپلًتيپ بب طًل تقریبی  789خفت ببز شبمل 26/37

طًَم هیشَوٌذسی،

درصذ آدويه 13/31 ،درصذ گًاويه 36/50 ،درصذ ظيتًزیه ي  23/82درصذ تيميه بًد .وتبیح وشبن

ّبدلَسبیخ

داد کٍ مرغ بًمی خسک بب مرغَبي شاپه ي چيه تفبيت شوتيکی کمتري دارد.

ابراهيم زاده و همکاران

تجسیه و تحلیل شًتیکی ًاحیه سیتوکروم...

مقدمه
سَدُّبی ثَهی دس ّش وـَس ثؼٌَاى یه ػشهبیِ هلی ٍ

ثشای حفظ رخبیش طًشیىی هیثبؿذ .ثشسػی ؿجبّز سَالی-

هحلَل ولیذی هغشح هیثبؿٌذ وِ حفظ ٍ سىثیش آًْب اص

ّب ثِ ووه سؼییي سَالی ول طًَم ثِ دیؾثیٌی هحل ٍ

اسصؽ ٍ اّویز ثؼیبسی ثشخَسداس اػز ،صیشا ایي

ػولىشد ًَاحی وذ وٌٌذُ دشٍسئیيّب ٍ ًَاحی سٌظین

هَخَدار ثؼذ اص ّضاساى ػبل اًشخبة عجیؼی ٍ ثب غلجِ ثش

سًٍَیؼی ٍ دیگش ًَاحی  DNAطًَهی هٌدش

ؿشایظ ًبهؼبػذ هحیغی ّوچٌبى ثِ حیبر خَیؾ اداهِ

ثخـی اص طًَم هیشَوٌذسی ،هٌغمِ ػیشَوشٍم )Cytb( b

دادُ ٍ ثِ سىثیش ٍ اصدیبد ًؼل دشداخشِاًذ .هشؽّبی ثَهی
ػالٍُ ثش اّویشی وِ دس ثْجَد الشلبد خبًَاسّبی سٍػشبیی
داسًذ ،یه رخیشُ هْن طًشیىی دس ثشًبهِّبی اكالح ًظادی
عیَس ّؼشٌذ ٍ ؿٌبخز دلیكسش ٍ وؼت اعالػبر ثیـشش
دس هَسد آىّب خْز حفظ ایي رخبیش طًشیىی ضشٍسی ثِ
ًظش هیسػذ

(.)Pirani et al., 2010

خَاّذ ؿذ.

اػز وِ ؿٌبػبیی سَالی ایي هٌبعك ثِ ػٌَاى هـخلِ
طًشیىی ثبثز هحؼَة هیؿَد ٍ ثِ سْیِ ؿٌبػٌبهِ طًشیىی
ٍ ًگْذاسی خلَف ًظادّبی ثَهی ووه هیوٌذ ٍ ثب
همبیؼِ گًَِّب ٍ ًظاد ّبی دیگش وِ دس ػبلْبی هخشلف
هغبلؼِ ؿذُ اػز ٍ سَالی آًْب دس ثبًه طى هَخَد اػز
اهىبى هغبلؼبر فیلَطًیىی ،ثشسػی اًـمبق گًَِّب ٍ

یىی اص ساُّبی ؿٌبػبیی ایي ًظادّب اػشفبدُ اص طًَم

فبكلِ ًؼلی سا فشاّن هیوٌذ .اص عشفی سَالییبثی ایي

هیشَوٌذسیبیی ( )mtDNAاػز .هیشَوٌذسی اًذاهىی

هٌبعك ؿبخق هٌبػجی اص هیضاى سٌَع هَخَد دس خوؼیز

ػیشَدالػوی اػز وِ دس ثیـشش ػلَلّبی ثذى ٍخَد

ثَدُ ٍ اهىبى سـخیق گًَِّب ٍ ًظادّب سا فشاّن هیوٌذ ٍ

داسًذ .ایي اًذاهه وِ لبدس ثِ سَلیذ اًشطی ثشای ػلَل

ثِ حفظ گًَِّبی ثَهی اص خغش اًمشام ٍ اخشالط

اػز داسای  DNAحلمَی اخشلبكی ٍ هؼشمل اص

DNA

طًشیىی ثب ػبیش ًظادّب ووه هیوٌذ (

Hiendleder et al.,

ّؼشِای اػز ٍ دس گًَِّبی خبًَسی  37طى سا وذ

 .)1998ثٌبثشایي هغبلؼِ سَالی ًبحیِ ػیشَوشٍم  bطًَم

هیوٌذ وِ ؿبهل  13طى وذوٌٌذُ صًدیشُ سٌفؼی 22 ،طى

هیشَوٌذسی ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی ثْشش عیَس ثَهی ضشٍسی

وذ وٌٌذُ  2 ٍ tRNAطى وذ وٌٌذُ  rRNAاػز ٍ عَل

اػز.

سمشیجی آى دس عیَس ّ 16ضاس خفز ثبص اػز

ثشسػی سٌَع طًشیىی دسٍى ٍ ثیي خوؼیشْب ثب اػشفبدُ اص

(.)Mohammadi Pestehbig et al., 2011

DNA

هیشَوٌذسیبیی دس سـخیق گًَِّب ٍ سشػین سٍاثظ
فیلَطًشیىی داسای هضیز ّبیی اص خولِ سؼذاد صیبدی
ًؼخِ ثِ اصای ّش ػلَل ،اًذاصُ وَچىشش آى اص

DNA

طًَهیٍ ،ساثز دزیشی هبدسیّ ،بدلَئیذ ثَدى ،ػذم ٍخَد
ًَسشویجی دس آىّبٍ ،خَد ًَاحی حفبظز ؿذُ ٍ ٍخَد
ًَاحی حفبظز ًـذُای هبًٌذ ًبحیِ  D-Loopثشای
هغبلؼبر سىبهلی گًَِّبی ٍاثؼشِ اػز

( Bellagamba et

 .)al., 2001سَالییبثی طًَم هیشَوٌذسی یىی اص ثْششیي ٍ
سایح سشیي سٍؿْب ثشای عجمِ ثٌذی طًشیىی خوؼیزّب ٍ
گًَِّبی ًضدیه ثِ ّن ،ثشسػی اهىبى اؿشمبق گًَِّبی
هخشلف اص یه خذ هـششن ،هغبلؼِ ساثغِ فیلَطًی ّش
هَخَد ثب ػبیش گًَِّب ٍ ًظادّب ٍ دػشیبثی ثِ ساّىبسّبیی
981

هیشَوٌذسی اص ػبل  1979ؿشٍع ؿذ .اص آى صهبى ثِ ثؼذ
هغبلؼبر سئَسی ٍ سدشثی ایي اًذاهه ثؼیبس هشغیش ثِ
داًؾ هب دسثبسُ خوؼیزّبی خبًَسی افضٍدُ اػز .اٍلیي
سَالی وبهل طًَم هیشَوٌذسی هشؽ ثِ عَل  16775خفز
ثبص ٍ عَل لغؼبر طًی آى اص لجیل ًبحیِ  Cty-bثِ عَل
 1142خفز ثبص ثب وذ دػششػی  X52392.1گضاسؽ ؿذ
( .)Desjardins and Morais, 1990دس هغبلؼِ ای سَالی
وبهل طى  Cyt-bدس  9گًَِ دشًذگبى ٍ  13گًَِ لشلبٍل
آفشیمبیی ٍ ثلذسچیي طادٌی گضاسؽ ؿذُ اػز
( .)Kornegay et al., 1993اص آى صهبى سبوٌَى هغبلؼبر
ثش دبیِ سَالی طًَم هیشَوٌذسی ػشػز گشفشِ اػز .دس
هغبلؼِ دیگشی سَالی ًبحیِ  Cyt-bهیشَوٌذسی ثِ عَل
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 1140خفز ثبص دس هشؽ ثَهی طادي ًظاد گَؿشی

هـخق ؿذ ٍ ویفیز آى سٍی طل آگبسص  1دسكذ سؼییي

 Chunckyوِ هشؼلك ثِ الیي سدبسی وَسًیؾ اػز

ؿذ.

ثشسػی ٍ سٍاثظ فیلَطًشیه ٍ هؼیش ٍ هٌـأ هبدسیـبى هَسد

عشاحی آغبصگشّب خْز سىثیش ثخـی اص طى ػیشَوشٍم

ثشسػی لشاس گشفشٌذ .دس هغبلؼِ فَق  9ػذد  SNPاص18
ّبدلَسیخ اص  7گشٍُ ّبدلَئیذی هـخق ؿذ (

Shen et

ّ. )al., 2002وچٌیي دس سحمیمی وِ ثش سٍی طًَم
هیشَوٌذسی  140دشًذُ اص صیش گًَِّبی هشؽ خٌگلی اًدبم
گشفز  44ػذد  SNPاص ّ 42بدلَسیخ اص  6گشٍُ
ّبدلَئیذی ؿٌبػبیی ؿذ

(.)Silva et al., 2008

b

طًَم هیشَوٌذسیبیی ثِ عَل  864خفز ثبص ثب اػشفبدُ اص
ًشمافضاس  Primer Premier 5اًدبم ؿذ .آغبصگشّبی سفز
دس فبكلِ  ٍ 14906-14929آغبصگشّبی ثشگـز دس
فبكلِ  15769-15745اص طًَم هیشَوٌذسیبیی هشلل
ؿذًذ .سَالی آغبصگشّب هَسد اػشفبدُ ثِ ؿشح صیش ثَد:
'Forward: 5'-CACCCAACATTCGAAAATCCCA -3

ثب اػشفبدُ اص سَالی ًبحیِ ای اص طًَم هیشَوٌذسی سدضیِ ٍ
سحلیل هَلىَلی خوؼیشی اص هشغبى ثَهی هبصًذساى اًدبم

'Reverse: 5'- CAAGTTTGTTGGGGATGGAGCGTAG -3

ؿذ ( .)Pirany et al., 2010هغبلؼِ ای سٍی هشغبى ثَهی

ٍاوٌؾ صًدیشُای دلیهشاص سَػظ دػشگبُ سشهَػبیىلش

هشًذی ثِ هٌظَس سؼییي سَالی ثخـی اص طًَم هیشَوٌذسی ٍ

 Biometraهذل  T-personalثب ثشًبهِ حشاسسی صیش اًدبم

سشػین ساثغِ فیلَطًی آى ثب ػبیش هشغبى اّلی اًدبم گشفز

گشفزٍ .اػشؿز ػبصی اٍلیِ دس دهبی  94دسخِ

( .)Mohammadi Pestehbig et al., 2011عی هغبلؼِ ای

ػبًشیگشاد ثشای  10دلیمِ 34 ،ػیىل دهبیی ثب دهبی

دیگش سدضیِ ٍ سحلیل طًشیىی ًبحیِ ػیشَوشٍم  bهشؽ

ٍاػشؿز ػبصی  94دسخِ ػبًشیگشد ثشای  30ثبًیِ،

Nassiri and Roudbari,

اسلبل دس دهبی  60دسخِ ػبًشیگشاد ثشای  30ثبًیِ ،سىثیش

ثَهی خشاػبى كَسر گشفز (

دس دهبی  72دسخِ ػبًشیگشاد ثشای  30ثبًیِ ٍ یه هشحلِ

.)2014
اص آًدبییىِ هشؽ خضن یه ًظاد ثَهی هٌغمِ ػیؼشبى اػز
ٍّیچ گًَِ هغبلؼِ ای دس خْز سؼییي ػبخشبس طًشیىی ٍ
ساثغِ فیلَطًشیىی ایي ًظاد اًدبم ًگشفشِ اػزّ ،ذف اص
ایي هغبلؼِ ثشسػی ٍ سدضیِ ٍ سحلیل طًشیىی ٍ
فیلَطًشیىی ًبحیِ  Cyt-bاص  DNAهیشَوٌذسیبیی هشؽ ثَهی
خضن ػیؼشبى اػز.

سىثیش ًْبیی دس دهبی  72دسخِ ثشای  10دلیمِ اًدبم ؿذ.
حدن ٍاوٌؾ  25هیىشٍلیشش ٍ اخضای ٍاوٌؾ ؿبهل17/5
هیىشٍلیشش آة دٍ ثبس سمغیش 2/5 ،هیىشٍلیشش ثبفش1 ،10X
هیىشٍلیشش  50 MgCl2هیلیهَالس 2،هیىشٍلیشش 10 dNTPs
هیلی هَالس  1 ،هیىشٍلیشش  1 ٍ DNAهیىشٍلیشش اص هخلَط
دشایوش  5دیىَهَالس ٍ ٍ 0/2احذ آًضین  Taqدلیوشاص ثَد.
هحلَالر  PCRثِ هٌظَس سأییذ سىثیش ًبحیِ هَسد ًظش
عی ٍاوٌؾ سٍی طل آگبسص  1دسكذ ثب سًگآهیضی اسیذیَم

مواد و روشها

ثشٍهبیذ الىششٍفَسص ؿذًذ ٍ ًشیدِ دس دػشگبُ طل

ًوًَِّبی خَى ثِ عَس سلبدفی اص سؼذاد  20لغؼِ هشؽ

داویَهٌز هَسد ثشسػی لشاس گشفز.

خضن گشفشِ ؿذ .ایي ًوًَِ ّب اص ّش دٍ خٌغ هشؽ خضن

همذاس  20هیىشٍلیشش اص هحلَالر  ،PCRخبلقػبصی

دظٍّـىذُ داهْبی خبف دظٍّـگبُ داًـگبُ صاثل خوغ

ؿذُ ٍ ثِ ّوشاُ  20هیىشٍلیشش اص ّش یه اص آغبصگشّبی

آٍسی ؿذ .اػشخشاج  DNAثب اػشفبدُ اص ویز اػشخشاج

سفز ٍ ثشگـز ثب غلظز  10دیىَهَل ثِ هٌظَس سؼییي

DNA

سَالی ثِ ؿشوز  MACRO GENوشُ خٌَثی اسػبل ؿذًذ

اػشخشاج ؿذُ ثب اػشفبدُ اص دػشگبُ اػذىششٍفشَهشش

ٍ ًوًَِّب ثب اػشفبدُ اص دػشگبُ  ABI 3130ثِ سٍؽ

ًبًَدساح هذل  ND 2000ؿشوز  Thermoاهشیىب

اسَهبسیه ػبًگش سَالییبثی ؿذًذ.

 DNAؿشوز دًب صیؼز اًدبم گشفز .وویز
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NCBI

دسكذ ًَولئَسیذّب دس ایي ًبحیِ اص  mtDNAهشؽ اّلی

اص اثضاس  ٍ BLASTسٍیِ  BLASTNدس دبیگبُ

خْز سؼییي ّوَلَطی ٍ ّوذَؿبًی سَالیّب ٍ ثِ هٌظَس

ثجز ؿذُ دس  NCBIوِ ثِ ػٌَاى اخذاد هشغبى اّلی اهشٍص

MEGA v.5

هغشح اػز (خذٍل  .)1سَالیّبی ًْبیی ثذػز آهذُ اص

( )Tamura et al., 2011اػشفبدُ ؿذ .خْز سػن ًوَداس

ّش ّبدلَسیخ ثب عَل سمشیجی  789خفز ثبص ؿبهل 26/37

Maximum

دسكذ آدًیي 13/31 ،دسكذ گَاًیي 36/50 ،دسكذ

اكالح ًَولئَسیذی سَالیّب اص ًشمافضاس
فیلَطًی اص سٍیِ  Neighbor-Joiningثش دبیِ

ً Likelihoodشم افضاس  ٍ MEGA v.5ثشای سػن هبسشیغ

ػیشَصیي ٍ  23/82دسكذ سیویي ثَد.

فَاكل طًشیىی ٍ دسكذ ؿجبّز سَالی طى  Cyt-bاص

اص آًدبئیىِ سؼذاد خبیگبّبی چٌذ ؿىلی ثِ سؼذاد ًوًَِ

 DNAهیشَوٌذسیبیی هشؽ خضن ثَهی ػیؼشبى ثب سَالیّبی
هـبثِ ثب هشؽ ّبی هَخَد دس ثبًه طى اص ًشمافضاس
 MegAlignاػشفبدُ ؿذ.

ٍاثؼشِ هیثبؿٌذ ،لزا اص دبساهشش دیگش یؼٌی سٌَع
ًَولئَسیذی( )πیب ّششٍصیگَػیشی دس ػغح ًَولئَسیذ
اػشفبدُ ؿذ وِ ثِ عَل  ٍ DNAاًذاصُ ًوًَِ ثؼشگی ًذاسد
ٍ ػجبسر اص هشَػظ سفبٍر ًَولئَسیذی ثیي دٍ سَالی دس

نتایج و بحث
اػشخشاج  DNAاص خَى دس سوبهی ًوًَِ ّب ثب هَفمیز
اًدبم ؿذ .الىششٍفَسص سوبم ًوًَِ ّبی اػشخشاج ؿذُ ثش
سٍی طل آگبسص  1دسكذ ًـبى دٌّذُ ثبًذّبی ثِ عَس
وبهل ؿفبف ٍ سٍؿي  ،فبلذ ؿىؼشگی ٍ ثذٍى وـیذگی
دس اثش آلَدگی ثب ًوه یب  RNAثَدًذّ .وچٌیي ؿفبف ٍ
هششاون ثَدى ثبًذ ّب ثیبًگش غلظز ثبالی ً ٍ DNAـبى
دٌّذُ هَفمیز ایي سٍؽ دس اػشخشاج  DNAاص خَى
وبهل دس هشؽ ثَهی خضن اػز.
ٍاوٌؾ ً PCRوًَِ ّب ثش عجك آًچِ وِ دس لؼوز هَاد ٍ
سٍؽ ّب ؿشح دادُ ؿذ اًدبم ؿذ .خْز ثشسػی كحز
ّ PCRبی اًدبم ؿذُ اص طل آگبسص  1/5دسكذ اػشفبدُ
ؿذً .شبیح الىششٍفَسص هشثَط ثِ ًوًَِ ّب دس ؿىل  1لبثل

ّش خبیگبُ اػز ( .)Nei and Kumar, 2000سٌَع
ًَولئَسیذی ( )πدس خوؼیز هشؽ ثَهی خضن هَسد
هغبلؼِ دس ایي دظٍّؾ  0/001سخویي صدُ ؿذ .سٌَع
ًَولئَسیذی دس خوؼیز هشؽ هبصًذساًی  0/0051سخویي
صدُ ؿذ ( .)Pirani et al., 2010همذاس سٌَع ّبدلَسیذی دس
خوؼیز حبضش 0/63ثشآٍسد ؿذ وِ دس داهٌِ همذاس سٌَع
ّبدلَسیذی گضاسؽ ؿذُ ( )0/29-0/78ثشای هشغبى آػیبی
خٌَة ؿشلی ،هشغبى صیوجبثَُ ای ثب هٌـب ٌّذی ٍ ثشخی
الیٌْبی سخوگزاس ٍ گَؿشی سدبسسی ٍ خیلی ًضدیه ثِ
همذاس گضاسؽ ؿذُ ثشای الیٌْبی گَؿشی سدبسی اػز
( .)Munchadeyi et al., 2008دس كَسسی وِ ایي همذاس
ثشای ثشخی اص خوؼیشْبی هشؽ ٍیشٌبهی خیلی صیبد ()0/94
گضاسؽ ؿذُ اػز ( .)Cuc et al., 2011وِ ًـبى دٌّذُ
سٌَع هشَػظ ٍ دبییي دس ایي خوؼیز اػزّ .وچٌیي

هـبّذُ اػز.

همذاس سٌَع ّبدلَسبیذی ثشای خوؼیز هشؽ ثَهی خشاػبى

ًشبیح ًـبى داد وِ آغبصگشّبی عشاحی ؿذُ ثِ خَثی

0/5گضاسؽ ؿذُ وِ ثیبًگش ػغح سٌَع دبییي دس خوؼیز

فؼبلیز ًوَدُ ٍ لغؼِ اخشلبكی ثشای ػیشَوشٍم  bثِ

هزوَس اػز ) .)Nassiri and Roudbari, 2014ایي همذاس

عَل  864خفز ثبص سا سىثیش ًوَدًذ  .لغؼِ  864ثذػز

ثشای هشؽ هبصًذساًی  0/7424گضاسؽ ؿذ (

آهذُ اص سَالییبثیٍ ،یشایؾ ٍ لغؼِ  789خفز ثبصی دس

.)2010

ّوِ ًوًَِ ّب هَسد اػشفبدُ لشاس گشفز .سؼذاد ّ 5بدلَسیخ

سَالی هَسد سَافك ًبحیِ ػیشَوشٍم  bطًَم هیشَوٌذسیبیی

دس ثیي ً 20وًَِ هـبّذُ ؿذ ٍ دس ثیي ّبدلَسیخّب 3
خبیگبُ ٍ SNPخَد داؿز .فشاٍاًی ًؼجی ًَولئَسیذّب دس
سَالی هَسد سَافك ػیشَوشٍم  bهشؽ خضن ػیؼشبى ثب
982

Pirani et al.,

هشؽ ثَهی خضن ثب سَالیّبی هَخَد دس دبیگبُ

NCBI

سحز فشایٌذ  BLASTهَسد همبیؼِ لشاس گشفشٌذ .عی ایي
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فشایٌذ سؼذاد  12سَالی ًبحیِ ػیشَوشٍم  bطًَم

هیشَوٌذسیبیی هشؽ ثَهی خضن ٍ ًظادّبی هشؽ هَخَد دس

هیشَوٌذسیبیی هشؽ ثَهی خضن اص وـَسّبی هخشلف وِ

ً NCBIـبى هیدّذ وِ ًبحیِ ػیشَوشٍم  bطًَم

ثب ًَاحی هَسد هغبلؼِ ّن دَؿبًی داؿشٌذ اص ایي دبیگبُ

هیشَوٌذسیبیی هشؽ ثَهی خضن ثب سَالی هشؽ اّلی ٍ

دسیبفز ٍ سحز سٍیِ  Clustalثشًبهِ  MEGA 5ثب سَالی

ًظادّبی هشؽ دس وـَسّبی چیي ٍ طادي ًضدیىی ثیـششی

ّبی ثذػز آهذُ دس ایي هغبلؼِ ّوشدیف ػبصی ؿذًذ.

داسد ،وِ ایي اهش هوىي اػز ثِ دلیل لشاثز طًشیىی ثؼیبس

فَاكل طًشیىی ثیي سَالی گًَِّبی هَسد هغبلؼِ ثَػیلِ

ًضدیه هشؽ ثَهی خضن ثب ًظادّبی هشؽ دس ایي وـَسّب

ًشم افضاس CLC Workbench 5هحبػجِ گشدیذ .ثش اػبع

ثبؿذ ،اهب ثب هشؽ ّبی ّ Tibetanٍ Cenxi ،Voucherیچ

Neighbor-

ؿجبّشی ًذاسًذ ٍ دس ؿبخِ هدضا لشاس گشفشِ اػز ٍ

ایي فَاكل طًشیىی دس هشحلِ ثؼذی اص سٍیِ

ثیـششیي فبكلِ طًشیىی سا ثب ایي ًظادّب داسد.

ً Joiningشم افضاس  MEGA5ثِ هٌظَس سشػین دسخز
فیلَطًشیىی اػشفبدُ ؿذ (ؿىل  .)2هبسشیغ فَاكل طًشیىی
ٍ ًوَداس فیلَطًی سَالی ًبحیِ ػیشَوشٍم  bطًَم

شکل  -9الکتروفورز محصوالت  PCRبه طول 468جفت ببز روی شل آگبرز  1/5درصد
Fig 1. Electrophoresis of 864 bp PCR Products on 1.5 % Agarose gel.

جدول  -9مقبیسه فراوانی نوکلئوتیدهب در توالی شن سیتوکروم  bمیتوکندریبی مرغ خسک سیستبن و مرغ اهلی
Table 1- Comparison of frequency of nucleotides in cytochrome b region in Khazak native chicken of Sistan and Domestic Chicken.

Nucleotides frequency percentage
G
T
A

A+T

G+C

50.19

49.81

)(208
26.37

50.13

)(49.87

)(205
26.28

C

Population

)(188
23.82

)(105
13.31

)(288
36.5

Khazak native chicken
of Sistan

)(186
23.85

)(105
13.46

)(284
36.41

Domestic chicken
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دس دظٍّـی دیگش وِ ثِ هٌظَس ثشسػی هٌـب هبدسی ٍ

هشؽ ثَهی خضن ػالٍُ ثش ثجز ایي سَالی دس ثبًه خْبًی

سؼییي سٍاثظ فیلَطًشیه ً 20ظاد ثَهی طادٌی ٍ هشغْبی

طى ثشای اٍلیي ثبس ًبم هشؽ ثَهی خضن دس ثبًه خْبًی طى

ثَهی اًذًٍضیبیی اًدبم گشفشِ اػزً ،شبیح ًـبى داد وِ

آٍسدُ هی ؿَد ٍ ایي ًظاد ثِ دیگش وـَس ّب هؼشفی هی

ثؼضی ًظادّبی هٌشؼت ثِ طادي اص داخل طادي ًـبر

ؿَد.

ًگشفشِ اًذ ٍ ًظادّبی ػبیش وـَسّب دبیِ هشغْبی ثَهی

هبسشیغ فَاكل طًشیىی ٍ ًوَداس فیلَطًی سَالی ًبحیِ

طادٌی سا سـىیل هی دٌّذ (.)Oka et al., 2007

ػیشَوشٍم  bطًَم هیشَوٌذسیبیی هشؽ ثَهی خضن ٍ

دس دظٍّـی وِ ثش سٍی هشغبى ثَهی خشاػبى اًدبم گشفشِ

ًظادّبی هشؽ هَخَد دس ً NCBIـبى داد وِ ًبحیِ

b

ػیشَوشٍم  bطًَم هیشَوٌذسیبیی هشؽ ثَهی خضن ثب هشؽ

دس هشؽ ثَهی خشاػبى ثب هشؽ ثَهی چیي ،ثَهی الٍع ٍ

اّلی ٍ ًظادّبی هشؽ دس وـَسّبی چیي ٍ طادي ًضدیىی

لگَْسى ػفیذ ًضدیىی ثیـششی داسد ٍ ثیـششیي فبكلِ

ثیـششی داسد ،وِ ایي اهش هوىي اػز ثِ دلیل لشاثز

Nassiri and

طًشیىی ثؼیبس ًضدیه هشؽ ثَهی خضن ثب ًظادّبی هشؽ دس

اػز ًشبیح حبوی اص ایي اػز وِ سَالی ًبحیِ ػیشَوشٍم

طًشیىی سا ثب ًظاد ًیَّوـبیش داسد (
.)Roudbari, 2014

ایي وـَسّب ٍ ثغَس ول ًظادّبی آػیبیی ثبؿذ.

دس ػبل ّبی اخیش سؼییي سَالی ًمبعی اص  DNAهیشَوٌذسی

ًشبیح دظٍّـی وِ ثِ هٌظَس ثشسػی هٌـبء هبدسی ٍ سؼییي

ثشای ثشخی هَخَدار ثِ هٌظَس وؼت اعالػبر ٍ

سٍاثظ فیلَطًشیه ً 20ظاد ثَهی طادٌی اًدبم ؿذُ ثَد ًـبى

ؿٌبخز دلیك سش اص ًظادّبی ثَهی اًدبم ؿذُ اػز ،اگش

داد وِ ثشخی اص ًظادّبی ثَهی طادي اص داخل طادي هٌـب

چِ اًدبم سحمیمبر دس همیبع ٍػیغ ٍ ثب سؼذاد ًوًَِ ثبال

ًگشفشِ اًذ ٍ ًظادّبی ػبیش وـَسّب دبیِ هشؽ ثَهی طادٌی

) )Large-Scaleدس حبل حبضش همذٍس ًیؼز اهب اًدبم

سا سـىیل دادُ اًذً ،شبیح ایي دظٍّـگشاى هی سَاًذ سبئیذی

سحمیمبر دس همیبع وَچه ) ٍ )Fine-Scaleاًشخبة

ثش ًشبیح ثِ دػز اهذُ دس ایي دظٍّؾ ٍ دلیل احشوبلی

سَالی ثخؾ ّبیی اص طى وِ سَالی آًْب دس ثبًه طى هَخَد

ٍخَد لشاثز صًشیىی ثیي هشؽ ثَهی خضن ٍ ًظادّبی

اػز ٍ همبیؼِ سَالی ّبی ثِ دػز آهذُ ثب آًْب هی سَاًذ

طادٌی ٍ چیٌی ثبؿذ(ّ .)Nishibori et al., 2001وچٌیي

ثِ اعالػبر هب دسثبسُ ًظادّبی ثَهی ووه وٌذ ٍ صهیٌِ سا

ًشبیح ایي دظٍّؾ ًـبى داد وِ سَالی ًبحیِ ػیشَوشٍم b

ثشای اػشفبدُ ثْشش اص آًْب دس ثشًبهِ ّبی اكالحی ثبص وٌذ.

طًَم هیشَوٌذسیبیی هشؽ ثَهی خضن ثب هشؽ ّبی

ثب سَخِ ثِ ایٌىِ ّیچ اعالػبسی اص سَالی ّبی هشثَط ثِ

ّ Tibetan ٍ , Cenxiیچ ؿجبّشی ًذاسًذ ٍ دس ؿبخِ هدضا

هشؽ ثَهی خضن دس ثبًه خْبًی طى ٍخَد ًذاسد ،ثب اًدبم

لشاس گشفشِ اػز ٍ ثیـششیي فبكلِ طًشیىی سا ثب ایي ًظادّب

ایي هغبلؼِ ثش سٍی ًبحیِ ػیشَوشٍم  bطًَم هیشَوٌذسیبیی

داسد.
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. نمودار فیلوشنی براسبض توالی کلی مرغ بومی خسک و برخی نصادهبی مرغ موجود در ببنک جهبنی شن به همراه کد دسترسی آنهب-2 شکل
Fig 2. Phylogenetic tree based on consensus sequences of Khazak native chicken and other chicken breeds are taken from GenBank along
with their accession numbers
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چکیده
واژههای کليدی

پيشبر ها یکی از عناصر کليدی مهندسی ژنتيک برای بيان هدفمند ژنها محسوب میشوند .به طوریکه انواع
مختلفی از پيشبرها با توجه به نوع بافت و یا ميزان بيان میتواند مورد استفاده قرار بگيرند .یکی از
پروتئينهای ذخيرهای مهم در بذرهای سویا پروتئين  -βکانگالیسينين است که طی توسعه بذر ساخته

پیشبر،

میشود .سنتز پروتئينهای ذخيرهای در ابتدا در سطوح رونویسی کنترل میشود و بيان اختصاصی آنها

-βکانگالیسینین

در بذر ،تحت کنترل نواحی پيشبری ژنهای کد کننده پروتئينهای ذخيرهای میباشد .به علت مختص

سویا
موتیف
سیگنال پپتید

بذر بودن پروتئين -βکانگالیسينين انتظار میرود که پيشبر ژن آن نيز مختص بذر باشد در این تحقيق
جداسازی پيشبر مختص بذر -βکانگالیسينين از گياه سویا رقم بومی "کتول" صورت گرفت .پس از
همسانه سازی پيشبر در ناقل  pTZ57R/Tو تعيين توالی آن ،نواحی حفاظت شده مهم در این پيشبر از
قبيل جعبه  ،TATAجعبه  CAATو سایر موتيفهای مختص بذر مانند عناصر تکراری  ،SKn-1عناصر
تکراری  ،RYجعبه  ،Gشناسایی شدند .سپس پيشبر -βک انگالیسينين به همراه سيگنال پپتيد مورد نظر و ژن
دلتازئين ،برای مطالعات بعدی در ناقل گياهی  pBI121همسانه سازی شد.

صبوری رباط و همکاران

شناسایی ،جداسازی و بررسی توالی....
مقدمه

( )Christensen et al., 1992میباشد .با این حال ،استفاده

مطالعات پیشبرها که در حد وسیعی تنظیم بیان ژن را در

از پیشبرهای دائمی هزینههای باالی متابولیکی و اثرات

سطح رونویسی بر عهده دارند ،برای درک چگونگی تنظیم

نامطلوب پلیوتروپی را به دنبال داشته است .از اینرو در

بیان ژن و به عنوان ابزاری برای بیوتکنولوژی گیاهی و

مهندسی ژنتیک استفاده از پیشبرهای القایی و اختصاصی

مهندسی ژنتیک ضروری میباشند (.)Truksa et al., 2003

بافت ،برای هدفگیری ژن مطلوب در بافتهای مورد

پیشبرها بسته به نوع فعالیت آنها به سه دسته تقسیم

نظر یا تحت شرایط اختصاصی یک جزء ضروری

میشوند ( :)Dynan and Tjian 1985دسته اول پیشبرهای

محسوب میشود که نه تنها اینکه مانع از هزینههای

دائمی ) (Constitutiveهستند که عناصر آنها توسط فعال

متابولیکی باال برای گیاه میزبان میشود بلکه تا حدودی

کنندهها و یا عوامل رونویسی ،جهت شروع رونویسی

نگرانیهای ایمنی زیستی را برطرف میکند (

تشخیص داده میشوند .دسته دوم شامل پیشبرهای

.)al., 1999, Hsieh et al., 2002

تحریک شونده ) (Inducibleهستند و توسط یک یا چند

سویا به منظور تولید و بهره برداری اقتصادی از روغن و

محرک مانند هورمونها ،مواد شیمیای و شرایط محیطی

پروتئین کشت میشود .این گیاه همانند سایر گیاهان

شامل تنشهای زنده و غیرزنده فعال میشوند .دسته سوم

خانواده نخود حاوی مقادیر کم اسیدهای آمینه گوگرددار

پیشبرهایی هستند که در بافتهای خاص و مراحل رشدی

(متیونین و سیستئین) است .گالیسینین ) (11 Sو -β

خاص در گیاه فعال میشوند .تعداد زیادی از ژنهای

کانگالیسینین ) (7 Sبا اختصاص  70درصد پروتئینهای

کدکننده پروتئینهای بذری در گونههای گیاهی متنوع

ذخیرهای کل ،دو رده اصلی پروتئینهای سیتوسولی دانه

شناسایی شدند و پیشبر مربوط به آنها منجر به شناسایی

سویا به شمار میروند ( .)Birt et al., 2004پروتئین -β

عناصر  Cis-actingو  Trans-actingدر گیر در بیان ژن

کانگالیسینین از سه زیر واحد ‘ β, α, αتشکیل شده است

شده است .پیشبرهای مختص دانه در مهندسی ژنتیک و

که زیرواحد  βآن داری مقادیر بسیار کم اسیدهای آمینه

تولید گیاهان تراریخته به منظور افزایش تولید ترکیبات

گوگرددار (کمتر از یک درصد) است و افزایش این

دارویی یا صنعتی و همچنین برای افزایش کیفیت تغذیه

پروتئین میتواند افزایش کیفیت تغذیهای سویا را به دنبال

ای دانه استفاده میشود .با مطالعات مولکولی تا کنون

داشته باشد .بنابراین استفاده از پیشبرهای مختص دانه با

چندین پیشبر مختص بذر شناسایی شده است ،از جمله

منشاء لگومها در توسعه تکنولوژی تولید لگومهای

Sunilkumar

تراریخته به منظور بهبود کیفیت پروتئین دانه مفید

پیشبر آلفا گلوبولین ) (α-globulinدر پنبه (

Kasuga et

 ،)et al., 2002پیشبرهای گاما زئین ) (gamma-zeinدر

میباشد.

ذرت ( ،)Marzábal et al., 1998پیشبر گلوتنین

-βکانگالیسینین زیر واحد آلفا یک پیشبر مختص بذر

) (gluteninدر گندم ( ،)Lamacchia et al., 2001پیشبر بتا
فازئولین در کلزا )،)Sohrabi et al., 2015( (β-phaseolin
پیشبر -βکانگالیسینین) (β-conglycininدر سویا
 )et al., 1989و پیشبر ) (α-Kafدر سورگوم (

( Chen

Ahmad et

 .)al., 2012رایج ترین پیشبرهای مورد استفاده در
مهندسی ژنتیک برای صفات مختلف ،پیشبرهای دائمی
مانند ویروس موزاییک کلم

)Odell et al., ( (CaMV35S

 )1985و پیشبر یوبیکوئیتن ) (ubiquitinذرت
188

میباشد که طی توسعه بذر در کوتیلدونها محور لپه بیان
میشود که در بذرهای ترنسژنیک در مراحل مختلف
توسعه دانه بیان آن تعیین شده است

(Nishizawa et al.,

) .2003اطالعات تنظیمی برای بیان اختصاصی بافت در
پیشبر -βکانگالیسینین تقریبا در  250جفت بازی ناحیه
فرادست نقطه شروع رونویسی قرار دارد .همواره
تکنیکهای مولکولی در جهت بهبود خصوصیات تغذیهای
سویا کاربرد داشته است یکی از روش های مورد استفاده
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در جهت افزایش محتوی اسیدهای آمینه سولفوردار مانند

 60نانوگرم آغازگر ،یک میکرولیتر  10( dNTPمیلی

متیونین در بذر سویا انتقال و بیان ژنهای حاوی متیونین

موالر) 2 ،میکرولیتر  15( MgCl2میلیمول)2/5 ،

باال از جمله دلتا زئین میباشد ) .(Kim et al., 2004در

میکرولیتر بافر  (10X) PCRدر  35چرخه و هر چرخه

این پژوهش پیشبر -βکانگالیسینین از سویا رقم ایرانی

شامل یک دقیقه دمای واسرشته شدن  95درجه ،یک دقیقه

"کتول" جداسازی شده و در نهایت به همراه ژن دلتا زئین

دمای چسبیدن  58درجه و یک دقیقه و  30ثانیه دمای

برای مطالعات بعدی در ناقل گیاهی  pBI121همسانه

تکثیر  72درجه سانتیگراد انجام شد .قطعه تکثیر شده به

سازی شد .این جداسازی برای اولین بار از ارقام بومی

طول  961جفت بار خالص سازی شده و واکنش اتصال،

ایران صورت گرفته و امید بر این است در غنی سازی بذر

مخلوط حاصل به سلولهای مستعد ،با استفاده از روش

به منظور بهبود خصوصیات تغذیهای سویا جهت مصرف

شوک حرارتی تراریزش شد ( .)An 1987کلونیهای

خوراک دام و طیور مفید واقع شود.

نوترکیب  E- coliسویه  XL1-Blueحاصل از تراریزش
مخلوط اتصال روی محیط انتخابی حاوی  100میلیگرم
بر لیتر آمپیسیلین رشد کرده و پس از انتخاب کلونیهای

مواد و روشها

حاوی ژن مورد نظر  ،به روش کلونی  PCRو هضم
آنزیمی ،قطعه مربوط به ژن -βکانگالیسینین توسط دو

مواد گياهی ،باکتری و ناقل های مورد استفاده
در این تحقیق گونه سویا زراعی ،رقم "کتول" و گونه

آنزیم  HindІІІو  SacІهضم و خالص سازی گردید.
پالسمید نوترکیب  pTZ-Pcongبرای توالی یابی به شرکت

ذرت رقم " "KE72012برای استخراج  DNAژنومی

تکاپوزیست ارسال شد .آنالیز توالی پیشبر -β

XLI-

دادهای

استفاده شد .باکتریهای مورد استفاده  E. coliسویه
 Blueو  Agrobacterium tumefaciensسویه

LBA4404

به عنوان میزبان برای پالسیمدهای نوترکیب استفاده شد.
پالسمیدهای مورد استفاده در این تحقیق شامل
پالسمیدهای  pTZ57R/Tبا نشانگر انتخابی مقاومت به

کانگالیسینین

با

استفاده

از

پایگاه

) PlantPAN (http://plantpan.mbc.nctu.edu.tw/انجام
شد.
ساخت ناقل بيانی

آمپیسیلین و ناقل گیاهی  pBI121حامل نشانگر انتخابی

در این تحقیق به منظور ساخت ناقل بیانی اختصاصی بذر،

مقاومت به کانامایسین استفاده شد .آنزیمهای به کار رفته

ناقل بیانی  pBI121حاوی ژن دلتا زئین تحت کنترل پیشبر

در این تحقیق از شرکت  Rocheتهیه شد.

-βکانگالیسینین و ترمیناتور نوپاالین سانتاز سااخته شاد.
توالی ژن دلتا زئین از باناک اطالعااتی  NCBIباا شاماره
دسترسی  AF461049گرفته شد .اساتخراج  DNAاز گیااه

همسانهسازی و آناليز توالی پيشبر -βکانگالیسينين

ذرت رقم  KE72012استخراج شاد و واکانش زنجیارهای

توالی مربوط به ژن -βکانگالیسینین از بانک

پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحای شاده

اطالعاتی NCBIبا شماره دسترسی  GU723691گرفته

برای ژن دلتا زئین ) (F2, R2انجام شد (جدول  .)1ترکیب

شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای

واکاانش  25میکرولیتااری حاااوی یااک واحااد آناازیم

اختصاصی طراحی شده برای -βکانگالیسینین

)(F1, R1

Taq

پلیمااراز 15 ،نااانوگرم  60 ،DNAنااانوگرم آغااازگر ،یااک

انجام شد (جدول  .)1ترکیب واکنش  25میکرولیتری

میکرولیتر  10( dNTPمیلی ماوالر) 2 ،میکرولیتار

حاوی یک واحد آنزیم  Taqپلیمراز 15 ،نانوگرم ،DNA

( 15میلی مول) 2/5 ،میکرولیتار باافر  (10X) PCRدر 35

MgCl2

چرخه و هر چرخه شامل یک دقیقه دمای واسرشته شادن
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شناسایی ،جداسازی و بررسی توالی....

 95درجه ،یک دقیقه دمای چسبیدن  60درجه و یک دقیقه

شدند و به عنوان الگو برای اتصال آنهاا و سااخت قطعاه

دمای تکثیار  72درجاه ساانتی گاراد انجاام شاد .پاس از

هیبرید ژن دلتا زئین/پیشبر در  SOEing PCRبا استفاده از

اطمینان از اینکه پرایمرهای طراحی شاده قاادر باه تکثیار

آغازگر های  F3و  ،R3مورد استفاده قرار گرفتناد و قطعاه

پیشبر مورد نظر می باشند واکنش  PCRذکر شده با آنازیم

مربوطه موسوم باه  Cong-CZتکثیار گردیاد (جادول .)1

)(High fidelity PCR

ترکیب واکنش  25میکرولیتری حااوی یاک واحاد آنازیم

انجام شد .باند حاصل از تکثیر با آغاازگرهاای  R1، F1و

 15 ،High fidelity PCRنااانوگرم  60 ،DNAنااانوگرم

نیز باند حاصل از تکثیر باا آغاازگرهاای  ،R2 ،F2از روی

آغااازگر ،یااک میکرولیتاار  10( dNTPمیلاای مااوالر)3/2 ،

ژل آگارز جدا و خالصساازی گردیاد .محصاول خاالص

میکرولیتر  15( MgCl2میلای ماول) 2/5 ،میکرولیتار باافر

شدة این دو قطعه با هم به نسبت ماولی مسااوی مخلاوط

 (10X) PCRمیباشد (برنامه دمایی طبق جدول .)2

دارای خاصایت تصاحیح کننادگی

جدول  -1نام و توالی آغازگر های مورد مطالعه در پژوهش
Table 1. Primer sequences used in this study
توالی sequence

نام آغازگر primer
F1: conGly-P-F

’5’HindІІІ site ATTATATCAAAATGGCAAAAAC-3

R1: conGly-TP-R

’5’ SacІ site TGAGACAGAAACTGATGCCAGG-3

F2: Zein-F

’5’- HindІІІ site ACGCATATTCCAGGGCACTTG-3

R2: Zein-R

’5’- SacІ site TATCTAAAATGCAGCACCAACAAAG-3

F3: Fusion-R

’5’ HindІІІ site TGGAATATGCGTTGGACAGAAACTGATGCCAGG-3

R3: Fusin-F

’5’- SacІ site AGTTTCTGTCTCACGCATATTCCAGGGCACTTG-3

جدول  -2برنامه چرخه های استفاده شده برای SoEing PCR
Table 2. Cycles used in SoEing PCR
دما (درجه سانتی گراد)
زمان
تعداد چرخه
1

10

15

1

190

 2دقیقه

94

 30ثانیه

94

 1دقیقه

50

 2دقیقه

72

 30ثانیه

94

 30ثانیه

55

 1دقیقه و  30ثانیه

72

 15دقیقه

72
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قطعه  Cong-CZابتدا در ناقل  pTZ57R/Tهمسانه سازی

چندین عنصر اساسی پیشبرها مانند جعبه 9( CAAT

اولیه شد .پس از تایید صحت ناقل نوترکیب حاصل

تکرار) و جعبه ) TATA (TATAAAدر محدوده  -84تا

) ،(pTZ-Cong-CZهضم آنزیمی با آنزیمهای برشی

 -90میباشد (جدول  .)3سایر موتیفهای مختص بذر

 HindІІІو  SacІانجام شد و قطعه  Cong-CZدر جایگاه

مانند موتیف ) Skn-1(GTCATکه از اجزای تنظیمی مورد

متناظر با ناقل دوگانه  pBI121پس از حذف پیشبر

نیاز برای بیان در آندوسپرم میباشد در محدوده  -87تا

 CaMv35Sو ژن  GUSهمسانه سازی شد .کلونیهای

 -92و  -670تا  -605شناسایی شد .جعبه

نوترکیب  pBI121-Cong-CZحاصل از تراریزش مخلوط

) (CACGTAدر محدوه  -258تا  -264تشخیص داده

اتصال روی محیط انتخابی حاوی  50میلی گرم برلیتر

شد .عنصر جعبه  (TGACG) Wکه در بیان القاء شده در

کانامایسین رشد کرده و کلونیهای حاوی قطعه مورد نظر،

اثر زخم شناسایی شده ،در محدوده  -116تا  -121قرار

به روش کلونی  PCRو هضم آنزیمی توسط دو آنزیم

دارد .و به طور مشابه ،موتیف ) RY(CATGCAدر

 HindІІІو  SacІانتخاب شدند .پالسمید نوترکیب حاصل

محدوده  -270تا  -276در توالی پیشبر بتا کانگالیسینین

Agrobacterium tumefaciens

شناسایی شد .این مشاهدات نشان داد که حضور چند کپی

سویه  LBA 4404همسانه سازی شد .کلیه مراحل بر

از موتیفهای مختص بذر در پیشبر -βکانگالیسینین

اساس دستورالعملهای ()Sambrook et al., 1989

ممکن است مسئول عمل اختصاصی آن باشد.

) (pBI121-Cong-CZدر

G

گردید.
نتایج وبحث
تعيين صحت جداسازی پيشبر -βکانگالیسينين
قطعه پیشبر -βکانگالیسینین با اندزه  961جفت باز
توسط آغازگرهای  F1,R1شناسایی شد (شکل .)1
محدودهای که برای طراحی پیشبر در نظر گرفته شد از
نوکلئوتید 1598تا  2494بود که ناحیه  2494تا  2559به

شکل  -1شناسایی پیشبر  -βکانگالیسینین در سویا :1 .نشانگر

عنوان سیگنال پپتید در نظر گرفته شد ( 21اسید آمینه).

اندازة وزن ملکولی  1kb ladder( DNAشرکت ، )Fermentas

پیشبر داخل پالسمید  pTZ57R/Tهمسانه سازی شد.

 :2پیشبر  -βکانگالیسینین :3 ،واکنش  PCRبدون استفاده از DNA
الگو.

کلونیهای مثبت با کلنی  PCRتایید شده و ظهور باند

Fig 1: Identification of β-Conglycinin seed specific

961جفت بازی در اثر هضم آنزیمی توسط آنزیمهای

promoter in soybean

 HindІІІو  SacІحضور پیشبر در پالسمید  pTZرا به
اثبات رساند.
نتایج مربوط به بررسی پيشبر -βکانگالیسينين
پس از دریافت توالییابی ،بررسی توالی حاصل در بانک
اطالعاتی  PLANTPANنشان داد که این قطعه 964
جفت باز دارد که شامل نقطه آغاز رونویسی ) (ATGو
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جدول  -3اجزای موجود بر روی توالی همسانه سازی شده پیشبر مختص بذر  -βکانگالیسینین
Table 3. Sequence analysis of β-Conglycinin seed specific promoter
نوع موتیف
موتیف های اساسی

نام موتیف

توالی موتیف

موقعیت موتیف

رفرنس

جعبه TATA

TATAAA

 -84تا -90

()Forde et al., 1985

جعبه CAAT

CAAT

 -205تا 209

()Forde et al., 1985

Skn-1

GTCAT

 -87تا -92

()Blackwell et al., 1994

جعبه E

ACCCATCAAG

 -201تا -211

جعبه W

TGACG

 -116تا -121

محل اتصال فاکتور رونویسی

GCATTTTTATCA

 -79تا 90-

(Kawagoe and Murai 1992,
)Stålberg et al., 1996
(Eulgem et al., 2004,
)Nishiuchi et al., 2004
()Allen et al., 1989

AACCCAAACCCA

 -165تا -204

()Allen et al., 1989

موتیف RY

CATGCA

 -270تا -276

()Bobb et al., 1995

عنصر تنظیمی دخیل در بیان

AAAGAA

 -13تا -19

()Bobb et al., 1995

SEF4
 ،Alpha 4محل اتصال
موتیف های مختص بذر

فاکتور رونویسی SEF1

اختصاصی بذر
موتیف ABRE

TACGTG

 -270تا -276

محل اتصال فاکتور رونویسی

TAACTG

 -510تا -516

))Ogawa et al., 2003

TGGTTT
CCAAAACCA

 -266تا -272

()Ogawa et al., 2003

 -266تا -275

(Argüello-Astorga and
)Herrera-Estrella 1998
(Argüello-Astorga and
)Herrera-Estrella 1998
()Milisavljević et al. 2004

MYB
موتیف ARE
عنصرLAMP
سایر موتیف ها

موتیف TCT

TCTTAC

 -204تا -209

جعبه G

CACGTA

 -253تا -259

)(Ogawa et al., 2003

نتایج مربوط به ساخت ناقل دوگانه بيانی گياهی

توالی آغازگرهای طراحی شده نشان داده شده است .در

مختص بذر

برنامه  ،SoEing PCRطول آغازگر برگشتی  34باز

به منظور ساخت ناقل بیانی اختصاصی بذر ،قطعه ژن دلتا

میباشد ،که  12باز انتهای ' 5این آغازگر مکمل ابتدای '5

زئین با اندازه  409جفت باز در ذرت شناسایی شد (شکل
 .)2پایگاه داده ای  SMARTوجود یک سیگنال پپتیدی
( 21اسید آمینه) در موقعیت نوکلئوتیدی  22تا  85از
توالی ژن مذکور را مشخص کرد و با توجه به اینکه پیشبر
 -βکانگالیسینین با در نظر گرفتن سیگنال پپتید جداسازی
شده بود ،بنابراین طراحی آغازگر برای ژن دلتا زئین بدون
در نظر گرفتن ناحیه سیگنال پپتید در نظر گرفته شد .قطعه
ژن دلتا زئین پس از خالص سازی از ژل به همراه قطعه
 961جفت بازی پیشبر  -βکانگالیسینین با آغازگرهای

ژن زئین بعد از حذف سیگنال پپتید میباشد .عالوه بر آن
برای ژن دلتا زئین آغازگری به طول  34باز طراحی شد به
طوریکه  13باز آن ،همپوشان با انتهای ' 3سیگنال پپتید
پیشبر ژن  -βکانگالیسینین بود .بدین ترتیب انتظار بر این
بود که بعد از تکثیر اولیه و بدست آوردن دو محصول
 PCRپیشبر  -βکانگالیسینین و ژن دلتا زئین به صورت
جداگانه دو قطعه تکثیر شده شامل  25باز همپوشان باشد.
در نهایت حضور قطعه  1370جفت بازی

)(Cong-CZ

صحت آنرا تایید کرد (شکل .)2

 F3,R3به هم متصل شد در شکل  2توالی محل اتصال دو
قطعه هیبرید پیشبر  -βکانگالیسینین /ژن دلتا زئین با
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شکل  -2الف) محصول  :1 :PCRنشانگر اندازة وزن ملکولی  1kb ladder( DNAشرکت  :2 )Fermentasژن دلتا زئین در ذرت :3 ،پیشبر -β
کانگالیسینین :4 ،اتصال پیشبر  -βکانگالیسینین به همرا سیگنال پپتید و ژن دلتا زئین  :5واکنش  PCRبدون استفاده از  DNAالگو.
ب)  :1نشانگر اندازة وزن ملکولی  1kb ladder( DNAشرکت  :2 )Fermentasهضم آنزیمی توسط آنزیمهای  HindІІІو  SacІبرای تایید
پالسمید نوترکیب ) :3 ،(pBI121-Cong-CZپالسمید نوترکیب ) (pBI121-Cong-CZهضم نشده :4 ،ناقل گیاهی  pBI121هضم شده با
آنزیمهای  HindІІІو  :5 SacІناقل دوگانه  pBI121هضم نشده.
ج) :محل اتصال دو توالی پیشبر  -βکانگالیسینین به همراه سیگنال پپتید و ژن دلتا زئین :1 .محل اتصال دو قطعه هیبرید پیشبر  -βکانگالیسینین /ژن
دلتا زئین :2 .توالی آغازگر ریورس برای ژن دلتا زئین :3 .توالی آغازگر برگشتی برای  .SoEing PCRتوالیهای ایتالیک مناطق همپوشان میباشد.
Fig 2. Confirmation of isolation and junction of β-conglycinin promoter containing signal peptide and zein gene
fragments using SOEing PCR and construction of recombinant plasmid pBI121-cong-CZ.

حذف کاست ژنی  GUSبه همراه  CaMV35Sاز ناقل
گیاهی  PBI121در اثر هضم آنزیمی توسط آنزیم های
 HindІІІو  SacІبا ظهور قطعه  2645جفت بازی تایید
شد .سپس قطعه 1370جفت بازی از ژل خالص سازی
شده ودر پالسمید نوترکیب ) PBI121 (-GUSتحت
ترمیناتور نوپالین سنتتاز قرار گرفت .کلونی های مثبت با
کلنی  PCRتایید شده و ظهور باند  1370جفت بازی در
اثر هضم آنزیمی توسط آنزیمهای  HindІІІو

SacІ

حضور کاست پیشبر  -βکانگالیسینین به همراه ژن دلتا
زئین در پالسمید  PBI121را به اثبات رساند (شکل .)2

بحث
در این مطالعه پیشبر مختص بذر  -βکانگالیسینین از
گونه گیاهی سویا رقم ایرانی کتول جداسازی شد و آنالیز
توالی آن نشان داد که این توالی شامل چندین موتیف
پیشبر اختصاصی بذر میباشد .در توالی پیشبر -β
کانگالیسینین دو تکرار از موتیف  Skn-1شناسایی شد که
این موتیف همراه با فاکتورهای رونویسی افزایش دهنده
پروتئین ذخیرهای ) (SPAبرای کنترل بیان اختصاصی
آندوسپرم ضروری میباشد .موتیف  Skn-1در پیشبر
ژنهای بسیاری از غالت شناسایی شده است

( Washida

et al., 1999,. Fauteux and Strömvik 2009, Gu et al.,
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 .)2010موتیف  RYبرای کنترل بیان ژن در طی جنین

سایین و همکاران ( )2007حدود  660جفت باز از توالی

زایی و بلوغ بذر ضروری میباشد .آنالیز توالی پیشبر -β

پیشبر  -βکانگالیسینین را جداسازی کردند که نتایج آنالیز

کانگالیسینین حضور دو کپی از این موتیف را نشان داد

توالی پیشبر  -βکانگالیسینین چندین موتیف مختص بذر

Fauteux et al.,

مانند موتیفهای تکراری  ،RYموتیفهای ،AGCCA

که در آرابیدوپسیس تالیانا یک کپی (

 )2008و در گیاه کلزا سه کپی ( )Sohrabi et al., 2015از
این موتیف مشاهده شده است .دو تکرار از موتیف

موتیفهای  ،TACACATموتیفهای  ACGTو باکس

E

G-

را نشان داد ) .(Caiyin, et al. 2007در تحقیق حاضر

 boxدر توالی پیشبر  -βکانگالیسینین وجود دارد که برای

حدود  960جفت باز از پیشبر  -βکانگالیسینین که از

بیان ژن در استرس های مختلف مانند نور و اسیدآبسزیک

گیاه سویا رقم بومی "کتول" جداسازی شده که

ضروری میباشد .اغلب گزارشات نشان دادند که اسید

موتیفهای مختص بذر بیشتری مانند  Skn-1و باکس

آبسزیک یک فاکتور مهم در تنظیم بیان ژن در طی بلوغ

شناسایی شد که این میتواند در کارایی عملکرد این

بذر میباشد (.)Ng et al., 2004, Ross and Shen 2006

پیشبر برای اهداف مهندسی ژنتیک موثر باشد .ناقل

همچنین پیشبر استخراج شده از  -βکانگالیسینین شامل

دوگانه بیانی گیاهی ساخته شده در این پژوهش چندین

دو کپی از موتیف  TACGTGمیباشد که هسته توالی

مزیت را شامل میشود از جمله ،با توجه به اینکه استفاده

عنصر  ABREپاسخ به اسیدآبسزیک میباشد .چهار تکرار

از پیشبرهای دائمی هزینههای متابولیکی باال و اثرات

از موتیف  TGCAدر پیشبر  -βکانگالیسینین یافت شد

نامطلوب پلیوتروپی را برای گیاه به دنبال داشته است

که در اتصال پروتئینهای متصل شونده به  DNAهستهای

استفاده از پیشبر مختص بذر  -βکانگالیسینین در جهت

دارند). (Vincentz et al., 1997, Wu et al., 2000

تولید لگومهای تراریخته میتواند مفید واقع شود .با توجه

موتیفهای درگیر در پاسخ به نور مانند باکس  ،Gعنصر

به اینکه سویا از لحاظ اسیدهای آمینه ضروری مانند

 LAMPو موتیف  TCTدر توالی پیشبر  -βکانگالیسینین

متیونین و سیستئین فقر میباشد و هر ساله هزینه زیادی

شناسایی شد .بسیاری از مطالعات نشان دادند که نور یک

صرف اسیدهای آمینه سنتتیک برای مصرف کنجاله سویا

فاکتور مهم در تنظیم بیان ژنهای دخیل در سنتز پروتئین-

در خوراک دام و طیور میشود ،ژن دلتا زئین استفاده شده

Tang et al., 2003,

در این ناقل میتواند در جهت افزایش بیان اسیدآمینه

نقش

های ذخیرهای بذر میباشد (
.)Hacham et al., 2013

G

متیونین بذر مفید واقع شود.
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چکیده
از حدود  40سال پيش شاخهای از ویروسشناسی با هدف استفاده از ویروسهای گياهی پایه-

واژههای کليدی

گذاری شد و از ویروسهای گياهی متعددی به عنوان ناقلهای بيانی استفاده شده است .استفاده
از ویروس های گياهی برای بيان پروتئين نوترکيب ،باعث افزایش سرعت توليد پروتئين ،کاهش
هزینه و همچنين افزایش راندمان توليد برای مصارف صنعتی و پزشکی و در برخی موارد برای

ویروسهای گیاهی،

افزایش کارائی واکسن ها شده است .به این منظور ليگاندهای غير پپتيدی ایمونوژنيک به سطح

عملکرد ژنها،

خارجی پوشش پروتئينی ویروس متصل میشود .از دیگر کاربردهای مهم ویروسهای گياهی در

پروتئین های نوترکیب

زیستشناسی کشف عملکرد ژنها است .در این مقاله سعی شده است استفاده از ویروسهای
گياهی برای بيان پروتئينهای نوترکيب مرور شود.
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مقدمه
با پیشرفت دانش ویروس شناسی ،استفاده از ویروسها به

سامانهها به دلیل استفاده از تجهیزات خاص پرهزینه است

عنوان ناقلهای بیانی در زیست فناوری برای تولید

(.)Odum 2001

پروتئینهای نوترکیب با اهداف درمانی و صنعتی افزایش

هزینه تولید پروتئین نوترکیب در سیستم جانوری باال و

یافتهاست .بهکاربردن یک بیمارگر گیاهی در صنعت و
درمان در واقع تبدیل کردن تهدید به فرصت است .شاخه-
ای از علم ویروس شناسی به سمت استفاده از ویروسها
متمرکز شدهاست ( .)Werner et al. 2006این تغییر مسیر
از حدود  40سال پیش به سبب تلفیق و همراه شدن
ویروسشناسی با  Biomimic chemistryو توسعه
ابزارهای مطالعات زیستشناسی مولکولی شتاب فزایندهای
گرفته است ( .)Young et al. 2008این مقاله سیر تکاملی
بکارگیری ویروسهای گیاهی به عنوان ناقل بیانی
) (Expression vectorبا تاکید بر ویروسهای با ژنوم آر

حجم پروتئین تولیدی پائین است ).(Pogue et al. 2002
برای تولید جمعیت باالیی از الین سلولی تراریخته
جانوری وقت و هزینه زیادی صرف میشود و سمیت
بیان بعضی از پروتئینهای نوترکیب برای خود سلول
تراریخته در شرایط طبیعی ،به عنوان مهمترین محدودیت
این فرایند مطرح است .بنابراین تالش برای جایگزینی
یک سامانه مطلوب انجام شد ) .(Pogue et al. 2002در
نتیجه گیاهان تراریخته به عنوان ابزاری برای حل این
محدودیتها مورد توجه قرار گرفته است ،تولید پروتئین
نوترکیب در گیاهان نیازمند تجهیزات کمتر ،هزینههای

ان ا مثبت را بررسی میکند.

پائینتر ،عملکرد باال و سریع تر نسبت به سامانه استفاده

بيانی پروتئين نوترکيب

از حیوانها بوده و هزینه تولید را کاهش می دهد

تولید پروتئین فعال بهمنظور انجام پژوهشهای پزشکی و

).et al. 2002

زیست شناسی ضروری است .در پزشکی مدرن از پروتئین

گياهان به عنوان راکتورهای زیستی برای توليد پروتئين

های نوترکیب به عنوان واکسن و آنتی ژن در کارهای

های نوترکيب:

درمانی و تشخیصی استفاده میشود (.)Pogue et al. 2002

هرچند از دیرباز گیاهان به عنوان راه حل مشکل تولید

بعضی از این پروتئینها مانند آنتیبادیهای مونوکلونال،
آنزیم یا هورمونهای درمانی ،سیتوکنین یا فاکتور رشد
برای سامانههای درون شیشهای ،آنتی ژن برای تیمارهای
ضد سرطانی و واکسنها علیه بیماریهای عفونی از این
قبیل موارد محسوب میشوند ( .)Klimyuk et al. 2005به
منظور حفظ فعالیت زیستی بسیاری از پروتئینهای
نوترکیب ،آنها را در سلولهای یوکاریوتی تولید میکنند
( .)Baneyx 1999پروتئین نوترکیب یوکاریوتی ابتدا توسط
تکنولوژی راکتور زیستی سلولی مانند

Chinese hamster

 ،)Hesse & Wagner 2000( ovary (CHO) cellsسلول
های حشرات ( )Condreay et al. 1999و سامانه مخمر
( )Eckart & Bussineau 1996تولید شد .تولید در این
198

(Pogue

پروتئینهای نوترکیب و به عنوان راکتور زیستی به شمار
میآمدند .اما در سالهای گذشته استفاده از گیاهان به
عنوان کارخانه تولید پروتئینها برای استفادههای پزشکی و
صنعتی رشد کرده است .در این راهکار کل اندام گیاه
همانند سامانه کشت سلول گیاهی میتواند پروتئین ارزان،
ایمن و با فراوانی باال تولید کند ).(Karg & Kallio. 2009
دو روش کلی برای تولید پروتئین در گیاهان وجود دارد؛
بیان دائمی از طریق انتقال ژن به هسته سلول یا انتقال ژن
به پالستیدها و بیان موقت در گیاهان با استفاده از
اگروباکتریوم یا ناقل های بیانی ویروسهای گیاهی
( .)Pogue et al. 2002هر چند تولید گیاهان تراریخته در
حال تبدیل شدن به یک روش استاندارد در کشاورزی
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است ،اما برای تولید الین بذری پایدار زمان زیادی الزم

یکی دیگر از مزایای استفاده از ناقلهای ویروسی گیاهی

است ،بیان پروتئین توسط پدیده خاموشی ژن ،همچنین

آلودهکردن گونههای گیاهی متفاوت توسط آنها است .با

آلودگیهای ژنتیکی و عدم پذیرش این گیاهان از طرف

این کار ما میتوانیم میزبانهای مختلف برای بیان پروتئین

جامعه ،از جمله مشکالتی است که برای این روش مطرح

با میزان ،کیفیت و خلوص باال را آزمایش کرده و از بین

میشود ( .)Pogue et al. 2002در روش انتقال ژن به

آنها بهترین را انتخاب کنیم ( .)Verch et al. 1998روش-

پالستیدها مشکل اینست که پالستیدها مانند باکتریها

های مختلفی برای آلوده سازی گیاهان با ناقلهای ویروسی

توانائی تغییرات بعد از ترجمه ازجمله گلیکوزیله شدن را

وجود دارد که بطور کلی میتوان به صورت زیر دسته

ندارند .این روش هم مانند انتقال ژن به هسته زمان بر و

بندی کرد .روش مایه زنی توسط پالسمید دارای سازه،

کند است ( .)Gleba et al. 2005از طرف دیگر در بیان

روش مایه زنی توسط عصاره گیاه آلوده و بهصورت پیکره

موقت توسط اگروباکتریوم ،معموال" سطح پائینی از بیان

کامل ویروسی (ویریون) ،مایه زنی توسط اگروباکتریوم

صورت گرفته و عقیده براین است که نمیتوان از بیان

دارای سازه ویروسی و این روش خود شامل مایه زنی با

موقت توسط اگروباکتریوم برای تولید پروتئین در سطح

تزریق اگروباکتریوم به زیر برگ گیاه میزبان و استفاده از

صنعتی استفاده کرد ( .)Gleba et al. 2005بنابراین استفاده

مکش برای تزریق باکتری به کل گیاه ()Magnifection

از ویروسها به عنوان ناقل بیانی جهت بیان پروتئینهای

اشاره کرد.

هترولوگوس در گیاهان به عنوان راه حل جایگزین معرفی
شده است ) .(Egelkrout et al. 2012ویروس مهندسی
شده که حاوی ژن مورد نظر است ،در بافتهای گیاهی
تکثیر شده و به همین سبب میزان بیان پروتئین در این
روش بهمراتب بیشتر است .با استفاده از ناقل ویروسی
میتوان در زمان محدودی میزان نسبتا" باالئی پروتئین
تولید کرد .همچنین به این سبب که ژن هدف به ژنوم گیاه
ملحق نمیشود ،درنتیجه به ارث نمیرسد و سبب نگرانی-
های زیست محیطی کمتری میشود (.)Gleba et al. 2007
در مقایسه با سامانه بیانی باکتریایی ،استفاده از سامانههای
بیانی ویروسی برای بیان پروتئینهای درمانی خطر آلودگی
اندوتوکسینها را کاهش میدهد و ظرفیت تولید پروتئین
را در سطح وسیع افزایش میدهد

& (Yevtushenko

) .Misra 2012همچنین این سامانهها مشکالتی نظیر
محدودیتهای سامانه پروکاریوتی ازجمله تولید سموم
اندوتوکسین pyrogene ،ها ،ناپایداری پالسمیدی و عدم
تشابه تغییرات پس از ترجمه با سامانه یوکاریوتی مانند
باندهای دی سولفیدی و گلیکوزیله شدن را ندارند
).(Bagheri et al. 2010

نسل اول ناقلهای ویروسی :ویروس کامل
توانائی ویروسهای گیاهی در تغییر سلول آلوده برای
تولید پروتئینهایی رمز شده توسط ژنوم ویروسی این
فرضیه را تقویت کرد که ویروسهای گیاهی میتوانند
بعنوان ناقل برای بیان پروتئینهای خارجی در گیاهان
استفاده شود .ویروسهای آر ان ا دار مثبت در سیتوپالسم
سلول مشابه با آر ان ا پیامبر عمل کرده و ریبوزوم بر روی
آنها قرار گرفته و از روی توالی آنها پروتئین میسازد.
باتوجه به تکثیر بسیار باالی ویروسها در سلول ،استفاده
ویروسهای گیاهی از سیستم آر ان ا زیر ژنومی و بهره
گرفتن از آر ان ا های پلی سیسترونیک ،تعداد باالی رشته-
های ویروسی ) (Bustamante and Hull, 1998باعث می-
شود که عمال" سلول به خدمت ویروس جهت بیان
پروتئینهای آنها در آید .نسل اول ناقلهای ویروسی
گیاهی ،ویروسهای هستند که دارای تمام ژنهای خود
بوده و ژن خارجی یا مورد نظر را همراه با ژنهای خود
بیان میکنند .به این راهبرد "ویروس کامل" اطالق میشود
( .)Gleba et al. 2007پروتئین مورد نظر تحت یک پیشبر
(پروموتر) قوی ویروسی و در جایگاهی مابین ژنهای
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ویروس و یا پس از آنها بیان میشود و یا بصورت متصل

پروتئین پوششی ،عالوه بر ایمونوژن بودن این اپیتوپها،

شده به پروتئین پوششی ویروس و تحت همان پیشبر بیان

میزان باالیی از آنتی بادی علیه این اپی توپها تولید شده

میشود ( .)Gleba et al. 2007; Mirzaee et al, 2016در

و سطح باالئی از ایمنی در حیوانها مدل گزارش شده

این راهبرد ژن هدف از طریق ژنوم ناقل آلوده کننده و یا

است ) .(Gleba et al, 2007در مقابل گروههای مختلفی از

ترجیحا" از طریق پیکره کامل ویروسی به داخل سلول

جمله گروه  (2006) Rybickiکه روی بیان پوشش

گیاهی وارد میشود .این فرایند در سطح وسیع با پاشیدن

پروتئینی  L1ویروس پاپیلومای انسانی ()Papillomavirus

پیکره بالغ ویروس به گیاهان زراعی و با خراش توسط

در گیاهان مطالعه میکردند ،نشان دادند که مونتاژ پیکره-

پودر کاربوراندوم انجام میشود .بسته به کارائی ناقل و

های شبه ویروسی در سلولهای گیاهی دچار مشکل شده

توانائی سیستمیک شدن آن ،طی دو تا سه هفته گیاه بهطور

و مهمتر از آن ،راندمان تولید با این روش کمتر از پروتئین

کامل توسط ویروس آلوده شده و ژن مورد نظر را در

تولید شده توسط گیاهان تراریخته است (

سلولهای آن بیان میکند .بیان موقت cDNAی ویروس با

 .)2006این پژوهشگران دلیل کاهش بیان پروتئین را حذف

استفاده از اگروباکتریوم نیز روشی جایگزین برای مایهزنی

سریع تراریخته در ناقل بعلت اندازه بزرگ ژن

ویروس حاوی ژن مورد نظر است (،)Gleba et al. 2007

) kbدانستهاند .محدودیت در اندازه ژن وارد شده به ناقل

Amplicon-plus Targeting Technology

ویروس کامل در ناقلهای ویروسی دیگر از جمله ویروس

برای مایهزنی ویروس ایکس سیب زمینی استفاده شده

ایکس سیبزمینی و ویروس موزائیک توتون نیز بررسی

است ( .)Azhakanandam et al. 2007در این روش

شده است ( )Avesani et al. 2007و مشاهده شد که بین

گیاهان میزبان را با عامل مهارکننده خاموشی تراریخته می-

اندازه توالی خارجی و پایداری ناقل ارتباط معکوس وجود

کنند تا مقاومت گیاه مقابل ویروس کاهش یابد و تکثیر

دارد.

ویروس با سرعت بیشتری انجام گیرد و همچنین با اضافه

تا سالهای گذشته فقط اپیتوپهای کوچک (کمتر از 25

برای مثال از

کردن توالی ) chloroplast transit peptide (CTPباعث
هدایت پپتید پاپیلومای ویروس  L1به سمت کلروپالست
شدند و با این کار میزان بیان پروتئین نیز افزایش یافت.
آلودگی توسط اگروباکتریوم بسیار سریع و ساده انجام می-
گیرد ،اما محصول پروتئینی بدست آمده بسیار ناچیز است
(  0/3تا  0/04کل پروتئین محلول) از اینرو این روش نیاز
به بهینه شدن دارد .همچنین به علت استفاده از
اگروباکتریوم ،این فرآیند در سطح صنعتی سبب آلودگی-
های زیستی به اگروباکتریوم تراریخت میشود (

Gleba et

Varsani et al.

(1.5 L1

آمینواسید) بطور موفقیت آمیز بهصورت متصل با پروتئین
پوششی ویروسی بیان شده است ،اپیتوپهای بزرگتر
باعث جلوگیری از مونتاژ ) (assemblyویروس میشوند.
برای حل این مشکل از اتصال دهندههای قابل انعطاف پلی
پپتید بزرگتر ،مانند قطعه کامل و عملکردی پروتئین

A

(دارای  133آمینو اسید) در سطح توباموویروسها
( )tobamovirusesبدون تاثیر روی مونتاژ ویروس
بصورت ناحیه اتصالی به انتهای کربوکسیل پروتئین
پوششی ویروس استفاده شدهاست (.)Werner et al. 2006

.)al. 2007

این نتایج همچنین نشان داده است که اندازه نهایی برای

پژوهشهای انجام شده روی ناقلهای ویروسی نسل اول،

پروتئینهای اتصالی به پروتئین پوششی دارای محدودیت

نقاط قوت و ضعف این راهبرد را نمایان کرد .از جمله

اندازه  20-25آمینواسیدی نبوده و با استفاده از این نوع

نقاط مثبت میتوان به بیان پروتئینهای فعال و عملکردی

پروتئینهای متصل شده به پروتئین پوششی میتوان این

با استفاده از این ناقلها اشاره کرد .همچنین در پژوهش-

ظرفیت را افزایش داد.

های انجام شده با اتصال اپیتوپهای ایمونوژنیک به ژن
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راهاندازهای آرانای زیر ژنومی نیز برای بیان ژنهای هدف

نسل دوم ناقلهای ویروسی :ناقل های تغييریافته و

مورد استفاده قرار گرفته اند .برای این منظور توالی متناظر

Magnifection

آنها در ابتدای توالی ژن خارجی قرار داده شد

( Chapman

 )et al. 1992; Scholthof et al. 1996در این سازه راهانداز
ژن پروتئین پوششی ویروس که در ابتدای ژن  GUSدر
ناقل بیانی  PVXدرج شده است سبب افزایش بیان

GUS

در برگهای مایهزنی شده و همچنین به صورت سیستمیک
در برگهای باالیی گیاه توتون

Nicotiana clevelandii

شد .در بعضی موارد ژن مورد نظر در درون یک چارچوب
خواندنی ویروسی همسانه سازی شده و یک توالی پپتیدی
جهت تسهیل جداشدن پروتئین متصل شده به پروتئین
ویروسی در آن درج میشود .این روش برای اعضای
پوتیویروسها و کلستروویروسها که پروتئین بزرگ و
مرکب از چند پروتئین عملکردی بهم چسبیده دارند انجام
شده است .در این سیستم ویروسی چند پروتئین
عملکردی را از طریق یک چارچوب خوانش بیان میکند و
بعد از بیان توسط قسمتهایی از همین پروتئین که
خاصیت پروتئازی دارد ،پروتئین اولیه برش خورده و به
چند پروتئین جداگانه فعال تبدیل میشود .حال در این
راهبرد توالی مورد نظر مشابه ژنهای ویروسی بصورت
پلی پروتئینی بیان شده و مکان برشی مناسب برای برش
توسط پروتئاز و جدا کردن پروتئین مورد نظر از پروتئین-
های ویروسی اضافه میشود ( .)Hagiwara et al. 1999از
ویروس موزائیک زرد کدو که یک پوتی ویروس است
برای بیان پروتئین اینترفرون گامای انسانی  INF-γدر
گیاهان استفاده شده است و ژن مورد نظر بین چارچوب-
های خواندنی  P1و  HC-Proقرار داده شد و در نتیجه
 INF-γدر گیاه سلمه تره بهطور پایدار بیان شد (

Nassaj

 .)Hosseini et al. 2012همچنین از همین سیستم برای
بیان ژن کد کننده پروتئین حرکتی ویروس موزائیک خیار
بهطور موفقیت آمیزی استفاده شده است (
.)Hosseini et al. 2013

Nassaj

تولید انبوه پروتئین نیازمند انتقال ژن به سلولهای زیادی
از گیاه است .هر چند این هدف با استفاده از ناقلهای
ویروسی نسل اول که قادر به حرکت سیستمیک میباشند
به دست میآید ،اما محدودیتهایی نیز دارند :در حرکت
سیستمیک کل گیاه و یا کل بافت قابل برداشت گیاه مانند
برگهای تحتانی آلوده نمیشود ،همچنین توالیهای
هترولوگوس بیش از یک کیلو جفت باز را نمیتوان با
استفاده از ناقلهای ویروسی نسل اول بیان کرد ،فقط اپی-
توپهای کوتاه بهطور موثر به پروتئین پوششی ویروسی
متصل و بیان میشود .این محدودیتها باعث شد که در
مورد طراحی ناقلهای کالسیک تجدید نظر شود .بیشتر
تالشهای انجام گرفته در جهت دستکاری ویروس و
طراحی سامانه تلفیقی جدیدی بود که در آن فقط عناصر
ویروسی الزم برای بیان توالی مورد نظر نگهداری شده و
عملکردهای از دست رفته با استفاده از روشهای غیر
ویروسی تامین شود .توانائی تکثیر این سازهها خیلی قوی
بوده و بنظر میرسد که این راهبرد بسیار موفقیت آمیز
است (.)Gleba et al. 2007
دو عامل محدود کننده در ناقلین نسل اول ویروسهای
گیاهی ،عدم توانایی ناقل در انتقال سیستمیک در گیاه
میزبان و سطح پائین بیان پروتئین مورد نظر را میتوان با
حذف توالی رمزکننده پروتئین پوششی و قرار دادن توالی
رمزکننده حرکت سیستمیک در گیاه توسط اگروباکتریوم
حل کرد .پژوهشهای انجام گرفته در سال  1993نشان داد
که انتقال ژن توسط اگروباکتریوم کارائی کافی را نداشته و
تخمین زده میشود که یک آلودگی به ازاء  108سلول
اگروباکتریوم صورت میگیرد ،هرچند که کارهای انجام
گرفته با ناقلهای ساخته شده از سویههای مختلف
توباموویروسها ( )tobamovirusesتا حدی این مشکل را
مرتفع کرد .بررسیها نشان داده است که آلودگی زود
هنگام گیاه به ناقل ویروسی توسط اگروباکتریوم ،باعث
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کاهش رونویسی و تکثیر ناقل در هسته میشود

(Gleba et

سیستمیک را جبران کند ) .(Gleba et al. 2007تکثیر در

).al. 2007

هر سلول و حرکت سلول به سلول توسط ریپلیکونها

از آنجائیکه ژنوم ویروسهای آر ان ا دار مانند ویروس

انجام میگیرد .بسته به ناقل استفاده شده ،میزبان و تراکم

موزائیک توتون هیچ وقت وارد هسته نمیشوند ،بنابراین
تحت تاثیر ماشین تغییر دهنده آر ان ا هستهای قرار نمی-
گیرند .در حالتی که توالی بدون تغییر ویروس تیپ وحشی
بصورت دی ان ا توسط اگروباکتریوم به هسته وارد می-
شود ،رونوشتهای آنها قبل از رسیدن به سیتوزول تجزیه
میشود .درنتیجه برای جلوگیری از تجزیه ،تغییر ناقلها به
روشهای مختلف بطور مثال ،ایجاد جهش خاموش جهت
جلوگیری از حذف اینترون ،تغییر در کدون معمول و
اضافه کردن چندین اینترون گیاهی صورت گرفته و در
نهایت قالب  T-DNAسنتزی بسیار فعال ساخته میشود.
وقتی که این قالبها از طریق اگروباکتریوم بصورت دی ان
ا به داخل گیاه وارد میشوند ،تبدیل اطالعات دی ان ا به
ریپلیکونهای فعال و کارا ،تقریبا" در همه سلولها (%93
< ) ،انجام میشود

.(Marillonnet et al. 2005; Gleba et

ژن اختصاصی مورد نظر وارد شده ،نتایج میتواند از پنج
گرم پروتئین نوترکیب در هر کیلوگرم زیست توده برگ
تازه و یا تا بیشتر از  50درصد کل پروتئین محلول است.
بنابراین از آنجا که ناقل ویروسی فاقد ژن پروتئین پوششی
است ،می تواند ژنهای بیشتر از  2/3 kbتوالی
هترولوگوس یا پروتئین با وزن بیش از  80 KDaرا بیان
کند .آلوده سازی گیاهان با استفاده از آغشته کردن برگها
به باکتری به روشهای مختلفی انجام میشود ،یکی از
روشهای متداول آلوده سازی استفاده از مکش(

در ناقلهای تکمیل شده نسل دوم از هر  10-20سلول
اگروباکتریوم اسپری شده یک آلودگی موفق صورت می-
گیرد .همچنین فرایند آلوده سازی نشان داد که در چندین
گونه گیاهی عمل کرده ،هرچند که بهترین کارائی را در
Marillonnet et

.)al. 2005

 )infiltrationاست .در این روش بعد از شناورکردن برگ-
های گیاه در سوسپانسیون باکتری با مکش ضعیف آلودگی
انجام میگیرد ( .)Gleba et al. 2005این راهبرد جدید
بیانی  Magnifectionنامیده میشود .سرعت و سطح باالی
اگروباکتریوم ،توانائی تغییرات بعد از ترجمه و کم هزینه
بودن تولید در گیاه از جمله مزایای این راهبرد است
( )Gleba et al. 2007و تاکنون بیشتر از  50پروتئین
مختلف و ترکیبات پیچیده از همه دستههای پروتئینهای
پزشکی ازجمله هورمون رشد انسانی ،هم چنین دو آنتی
ژن متفاوت  F ،Yersina pestisو  ،Vو پروتئین متصل
شده  F1-Vبطور موفقیت آمیز با استفاده از

برپایه این یافتهها ،دستورالعملهای سادهای برای باالبردن

بیان شده است

بیان پروتئینهای هترولوگوس در گیاهان طراحی شده

.)Santi et al. 2006

است که بدون تغییر ژنتیکی پایدار در گیاه و با تکثیر
گذرای ناقل ویروسی وارد شده به کل گیاه توسط
اگروباکتریوم ،صورت میگیرد .ماهیت این دستورالعمل
برپایه اسپری گیاه توسط سوسپانسیون بسیار رقیق
اگروباکتریوم حامل ریپلیکون پیش ویروسی در ،T-DNA
استوار است .در این مورد آلوده سازی بصورت آغشته
کردن کل گیاه با اگروباکتریوم صورت می گیرد تا حرکت
202

Vacuum

بیان محصول ویروسی ،کارائی باالی انتقال توسط

)al. 2007

 Nicotiana benthamianaداشته است (

اولیه باکتری ،این عمل  4-10روز طول میکشد و بسته به

Magnifection

( ;Gleba et al. 2007; Gleba et al. 2005

از آن جاییکه گیاهان میزبان دارای واکنش مقاومت به
ویروسها هستند ،در پژوهشی سعی شد که گیاه میزبان
حساس به ویروس تولید شود .به این منظور گیاهان
تراریختهای معرفی شد که قادر به تولید باالی برخی از
پروتئینهای ویروسی مثل پروتئین پوششی و پروتئین
حرکتی بوده و باعث گسترش دامنه حساسیت میزبانها
شدند ( .)Sanz et al. 2000بعالوه با خاموش کردن ژن
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 RdRpدر گیاه توتون میزان حساسیت آن به تعدادی از

میزان محصوالت بسیار پائین ( 25-1 mg/kgاز بافت

ویروسها افزایش یافت ( .)Shams-bakhsh 2011بعالوه

گیاهی( است ( .)Gleba et al. 2005همچنین بیشتر از دو

با تراریخته کردن گیاه توتون با ژن بازدارنده خاموشی

سال وقت الزم است تا به اولین میزان تولید آنتی بادی

(Shams-bakhsh et al.

رسید .سامانه بیانی موقت باعث تولید محصول هدف بطور

) .2007ناقلین بیانی برپایه جیمنی ویروسها که در آن ژن

سریع در مقدار مورد نظر میشود .درحالی که میزان بیان

 repتحت کنترل یک راهانداز قرار گرفته ،توانست بخوبی

در قالبهای بیانی غیرتکثیری بسیار پائین است ( Vaquero

بر مشکل کاهش بیان و همچنین محدودیت اندازه پپتید

.)et al. 1999

خارجی فائق بیاید ( .)Hefferon & Fan 2004بطور کلی

یک روش سریع برای تولید وسیع و به میزان نامحدود

 HC-Proنتایج مشابهی بدست آمد

تابحال برای تولید تعداد زیادی از ویروسهای جانوری و
انسانی با استفاده از ویروسهای گیاهی به عنوان ناقل بیانی
واکسن تهیه شده است ،که تعدادی از آنها شامل ویروس
هپاتیت  ،(Rybick & Martin 2014) Bهپاتیت (Mason C

) ، et al. 2012; Nuzzaci et al. 2010ویروس آنفلوانزا
)،(Mallajosyula et al, 2013; Petukhov et al. 2013
ویروس پاپیلوما ) (Cerovska et al. 2012ویروس عامل
بیماری ایدز ) ،(Kessans et al. 2013ویروس ابوال
) (Phoolcharoen et al. 2011و دیگر ویروسهای
جانوری ) (Yusibov et al. 2002است .اما درواقع تنها
پروتئین درمانی تولیدی در گیاهان که تابحال از طرف
سازمان غذا و دارو آمریکا مورد تائید قرار گرفته است
آنزیم درمانی  glucocerebrosidaseاست که در سال 2012
برای درمان  Type 1 Gaucherdiseaseدر آمریکا تولید و
توسط  FDAمورد تائید قرار گرفت .سپس این ترکیب
توسط شرکت  PROTALIXبا نام ™ asELELYSOو
یک شرکت برزیلی نیز تولید شد (.)Rybicki 2014
ناقلهای غير رقابتی نسل دوم برای بيان پروتئينهای
: hetero-oligomeric
اگرچه توانایی گیاهان در بیان آنتیبادیهای مونوکلونال
کامل بیش از بیست سال است که شناخته شده،
دستورالعملهای بیانی اولیه دارای نواقصی بودند .بهویژه،
هرچندکه در ترانسفرم کردن پایدار گیاه ،ایمونوگلوبین
های کالس  Aو  (IgA, IgG) Gبهصورت صحیح
تاخوردگی پیدا کرده و بصورت عملکردی بیان میشوند،

آنتیبادی مونوکلونال کالس ایمونوگلوبین  )IgG( Gبا
طول کامل در گیاهان معرفی شده است

(Giritch et al.

) .2006این روش براساس آلودگی همزمان با دو ناقل
ویروسی است که هرکدام یکی از زنجیرههای آنتیبادی را
بیان میکنند .سازههای ساخته شده از دو ناقل ویروسی
جداگانه که با همدیگر رقابت ندارند ایجاد شدهاند .این
ناقلها قادراند در یک سلول گیاهی با کارائی باالئی
زنجیرههای سبک و سنگین آنتیبادی را بیان کنند .این
روش برای آنتی بادیهای کالس  IgG1و  IgG2استفاده
شده است و آنتی بادی مونوکلونال کامل عملکردی را
تولید کرده است .با این روش اولین مقدار آنتیبادی در 2
هفته بعد از آلوده سازی قابل دسترسی است .این
دستورالعمل یک روش بسیار مناسب برای تولید آنتیبادی-
های جدید بوده و باعث شده که زمان صرف شده برای
تولید آنتی بادی بطور قابل مالحظهای کاهش یابد

( Gleba

.)et al. 2007
ناقل نوترکيب ویروس آر ان ا دار برای حمل واکسن
مصرف خوراکی واکسن از طریق مصرف بافتهای گیاهی
بطور موثری باعث تحریک واکنش تولید آنتیبادی و
افزایش آن در مخاط بدن میشود (

Warzecha et al.

 .)2003همچنین آنتی بادی نوترکیب تولید شده در گیاهان
در شرایط نامساعد محیطی مخاط پایدار است.
استفاده از ویروسها در تولید واکسنها هنوز در مراحل
ابتدائی خود است .یکی از مشکالت ایمنیزایی با دی ان
ایهای ژن تولید واکسن این است که امکان ورود دی ان
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ای پالسمیدی به ژنوم میزبان وجود دارد .یک راه

 .)1996بنابراین در بعضی سامانهها بیان بهصورت اتصال

جایگزین برای حل این مشکل تولید واکسن توسط آر ان

پروتئین مورد نظر با دیگر پروتئینهای ویروسی صورت

ای به جای دی ان ای است .ویروس شناسان گیاهی یک

میگیرد .یکی از مثالهایی که از سامانه بیانی ویروس

راه حل جالبی پیشنهاد کردهاند ،با قرار دادن توالی ناحیه

گیاهی برای درمان استفاده کردهاند ،بیان پروتئین ضد

HIV

Semliki

به نام  α-tricosanthinبود که غلظت این پروتئین تا %5

) forest virus (SFVو درنتیجه مونتاژ  SFVبا پروتئین

پروتئین قابل حل رسید و در بیان این پروتئین از ویروس

پوششی ویروس موزائیک توتون ،ناقل بوجود آمده در

موزائیک توتون به عنوان ناقل استفاده شده است

ارزیابی سلولی ایمن بوده و تولید آن در شرایط درون

(.)Kumagai et al. 1993

شروع مونتاژ ویروس موزائیک توتون در ژنوم

شیشهای آسان شد و تولید و ساماندهی ترکیب نوکلئیک
اسید/پروتئین آنتی ژن آسان است (.)Smith et al. 2006
در پژوهشی از ناقل ویروس ایکس سیب زمینی و ویروس
موزائیک لوبیا چشم بلبلی برای تولید ذره مرکزی ویروس
هپاتیت  Bدر گیاهان  N. benthamianaو لوبیا چشم بلبلی
استفاده شد .این پژوهشگران موفق به تولید آنتیژن  HBدر

کشف عملکرد ژنهای گياهی
از ناقلهای ویروسی برای کشف عملکرد ژنها استفاده
شده است .هرچند که از دیگر روشها بطور موفقیت
آمیزی برای شناسایی عملکرد ژنها در گیاهان استفاده شده
است ،اما این روشها به نوع لکهها ) (Lessionsالقاء شده
در میزبان ،تیپ میزبان مورد مطالعه (کوچک و آسان بودن

این گیاهان شدند (.)Mechtcheriakova et al. 2005

برای ترانسفرم کردن) ،و دامنه ژنهایی که می توان مطالعه

پروتئينهای درمانی

کرد (ژنهای عامل مرگ گیاهچه ،بطور مثال ،به علت عدم

نزدیک به یک چهارم جمعیت جهان نسبت به آنتی ژنهای

دستیابی به نتاج مطالعه محدود میشود) بستگی دارند

گیاهی آلرژی دارند .در شرایط همهگیری بیماری که افراد

).)Pogue et al, 2002

آلوده شده مجبور به استفاده از پروتئینهای درمانی تولید

به علت توانایی ناقل بیانی ویروسی در آلوده کردن گیاهان

شده در گیاه در حجم باال هستند ،در این شرایط باید اغلب

جوان و بالغ در تمام مراحل رشدی ،امکان بررسی واقعی

افراد تحت تیمار تحمل قرار گرفته تا تحمل شرایط

تمام صفات گیاهان میسر میشود .صفات بذری یک

Wardrop & Whitacre

استثناء است و درحال حاضر ناقلهای ویروسی گیاهی

 .)1999برای موفقیت آمیز بودن اینگونه درمانها ،آنتی ژن

نمیتوانند برای بررسی رشد و نمو بذر بکار روند .یکی از

فقط باید در یک گونه گیاهی تولید شود و افراد نسبت به

کاربردهای ناقلهای ویروسی استفاده از آن برای ساخت

پروتئین تولیدی در آن گیاه تحت تیمار تحمل قرار گیرند.

کتابخانه ژنومی است .این ویژگی باعث میشود که

توانایی بسیاری از ناقلهای ویروسی برای تولید پروتئین

ویروسهای گیاهی بعنوان ابزاری برای بررسی عملکرد

ایمونولوژیکی را پیدا کنند (

آزاد این امکان را فراهم میکند که بتوان آنها را با قرار
دادن سیگنالهایی به سمت بافت یا قسمت خاصی جهت
تثبیت و قرارگیری در آنجا هدایت کرد .پروتئینهایی که
بصورت طبیعی در اندام خاصی تجمع مییابند ،اغلب در
آن اندام پایداری بیشتری داشته و در بسیاری موارد تجمع
بسیار باالتر زمانی صورت میگیرد که پروتئین به سمت
اندامک جایگزینی در سلول هدایت شود ( Schouten et al.

204

ژنها ازجمله عملکرد ژنهای پروفایل متابولیکی ،پروفایل آر
ان ای یا پروتئین ،و غیره ،مورد استفاده قرار گیرند .سامانه
ناقلهای ویروسی میتواند غربال اولیه ژنومی را آسانتر و
کاملتر کرده و یا به پاالیش توالیهایی که در مطالعات
دیگر شناخته شدهاند سرعت دهد .ناقل بیانی ویروسی می-
تواند بهعنوان ابزاری جهت القای خاموشی سیستمیک ژنها
یا خانوادههای ژنی خاص بکار رود (.)Pogue et al. 2002
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هنگامی که گیاهان توسط ناقل ویروس حاوی بخشی از

و ویروس چروکیدگی برگ پنبه طراحی شدهاند که برای

توالی یک ژن آلوده شوند ،بصورت سیستمیک از بیان آن

مطالعات ژنومیکس عملکردی در گیاهان پنبه و کاساوا

ژن در گیاه ممانعت شده و عملکرد و فنوتیپ آن ژن

استفاده شدهاند ) .(Tuttle et al. 2008با استفاده از

حذف میشود ( .)Waterhouse et al. 2001خاموشی ژن

می توان عملکرد چندین ژن را بطور همزمان با استفاده از

برپایه ویروسهای گیاهی برای مطالعه نقش ژنهای

دومینهای حفاظت شده خاموش کرد .درحالی که برای

خاصی در مسیرهای متابولیکی استفاده شده است .همچنین

خاموش کردن یک ژن خاص در میان یک خانواده ژنی از

مایهزنی گیاهان توسط ناقل ویروسی دارای  cDNAیک

ناحیه اختصاصی آن ژن استفاده میشود و این امکان

ژن خاص باعث بیان سیستمیک ژن دربافت گیاه میشود.

بررسی سریع عملکرد ژنهای همولوگوس در میان گونه-

اثر چنین بیانی میتواند در فنوتیپ مشاهده شود و افزایش

های مختلف گیاهی به صورت همزمان و با دقت باال را به

بیان این ژن نه تنها روی تجمع مواد متابولیکی اثر گذار

ما می دهد ) .(Becker et al. 2010همچنین از ویروسهای

است ،بلکه بر مسیرهای بیوشیمیای تولید مواد دیگر هم

وابسته به ویروسهای دی ان ا دار بطور موثری برای

میتواند موثر باشد (.)Pogue et al. 2002

خاموشی ژن استفاده شده است ).(Huang et al. 2011

در سامانه ناقلهای ویروسی جهت خاموشی ژن ،این ناقل-

ویژگیهای ضروری ناقلهای عملکردی (:)Functional

ها می توانند برای شناسایی ژنهایی که مورد هدف

در سامانههای تولید پروتئینهای نوترکیب جهت مصارف

علفکشها هستند یا ژنهایی که باعث مقاومت به
علفکشهای اختصاصی میشوند ،مورد استفاده قرار گیرند.
در این حالت کتابخانه ژنومی گیاهان یا موجودات مختلف
که متابولیزه کننده علفکشها هستند را در ناقل بیانی قرار
داده و ناقل بدست آمده را به گیاه مایه زنی میکنند و می-
توان انتظار القای بیان این ژن با مقاومت به مواد شیمیایی

VIGS

پزشکی ،محصول پروتئینی باید خالص و از نظر زیستی
فعال ،عاری از آلودگی ،همچنین عاری از اندوتوکسینها و
عوامل آلوده کننده عفونی بوده و تولید آن هم مقرون به
صرفه باشد .همچنین سامانه های ویروسی نباید توسط
حشرات ناقل منتقل شده و موجب مالحظات زیست
محیطی شود .گاهی یکی از مشکالتی که برای ناقل ها

در گیاه میزبان را داشت ).(Shiboleth et al. 2001

پیش میآید این است که تغییرات ناخواسته ژنتیکی در

بیان قطعاتی از ژن ) phytoene desaturase (pdsدر ناقل-

توالی غیرویروسی صورت میگیرد .جهت افزایش کارائی

های ویروس جغجغه توتون و ویروس موزائیک خطی

سامانههای ویروسی ،ضروری است که ناقل بیانی ویروسی

جو باعث پریدگی رنگ و سفید شدن بافتهای آلوده

دارای ژن هدف ،از نظر ژنتیکی پایدار بوده و در مقابل

گیاهی میشود .در بافت آلوده شده با ناقل  ،TMV-pdsبه

شرایط مختلف محیطی و واکنشهای دفاعی میزبان پایدار

علت خاموشی ژن  pdsکاروتنوئید  phytoeneتجمع می-

بماند.

یابد ( .)Pogue et al. 2002از ویروس جغجغه توتون
) (TRVبرای بررسی ژنهای دخیل در بیماریزایی نماتد
مولد گره استفاده شده است و کارائی این ناقل برای
خاموشی یک سری از ژنهای نماتد مولد گره مثبت

ناقل ویروسی مطلوب باید از توالی غیرهمولوگ
( )nonhomogenousمحصولی تولید کند که کمترین اثرات
ایمونوژنیک یا آلرژیزایی را داشته باشد .باتوجه به نرخ
باالی جهش در ویروسهای آر ان ای دار و حفظ توالی

ارزیابی شده است ).(Dubreuil et al. 2009

ژنوم در این ویروسها ،نتیجه گیری می شود که ناقلهای

ناقلهای القا کننده خاموشی ژن ) (VIGSبر پایه ویروس-

بیانی منشائ گرفته از این ویروسها برای رویارویی با

های دی ان ای دار مانند ویروس موزائیک آفریقایی کاساوا

(Van Vloten-

تغییرات ناخواسته آمادگی الزم را دارند
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 .)Doting et al. 1985بنابراین مطالعات زیادی روی

کردن و کاهش هزینههای خالصسازی و فرآیندهای

بررسی میزان تغییرات ناخواسته ژنتیکی توالی ژن خارجی

استخراج انجام گرفته است .ازجمله با تعویض میزبانهای

در ناقل بیانی ویروسهای گیاهی صورت گرفته و نشان

تولید کننده پروتئین سبب کاهش مراحل خالصسازی و یا

داده که تغییرات در توالی غیر ویروسی با پاساژ ناقل در

حتی حذف مواد سمی یا بازدارنده گیاهی شدهاست .به

گیاه به ندرت اتفاق میافتد ( .)Kearney et al. 1999نتایج

عنوان مثال یکی از موانع تولید پروتئین  aprotininدر ذرت

پژوهشها نشان داده که ناقل بیانی ویروس  RNAدار

و استخراج آن از بذر وجود ترکیب بازدارنده ترپسین

گیاهی بصورت صحیح توالی غیر ویروسی را تکثیر کرده و

تولیدی در ذرت است که مراحل استخراج را پیچیدهتر

جمعیت همگنی از پروتئین در گیاه تولید میکند .توانایی

کرده و خلوص پروتئین استخراج شده از این گیاه تا 75

استفاده از سامانه ویروسی تحت شرایط نامساعد محیطی

درصد میرسد درحالی که تولید همین ترکیب در توتون و

در مزرعه و گلخانه از دیگر فاکتورهای مهم است .ناقل

استخراج آن به دلیل عدم وجود این ترکیب بازدارنده تا

ویروسی در شرایط مختلف اقلیمی پایدار بوده و قادر به

خلوص  99درصد افزایش مییابد (.)Pogue et al. 2010

تکثیر تحت هر شرایط اقلیمی است .رشد گیاه در مزرعه و

شرکت

گلخانه میتواند افزایش واکنش دفاعی گیاه را دربرداشته و
این خود میتواند باعث تبدیل شدن حساسیت معمولی
گیاه به مقاومت علیه ناقل ویروسی شود .این فشار انتخابی
روی ناقل ویروسی میتواند روی پایداری ژنتیکی جمعیت
ناقل و هدایت آن به سمت حذف یا کاهش تولید پروتئین
هدف موثر باشد ) .(Pogue et al. 2002برای جلوگیری از
ورود ناخواسته ناقل ویروسی ساخته شده به طبیعت از
ناقلهای نسل دوم استفاده شد و در این ناقلها ژنهای
حرکتی ویروس توسط ناقل حذف شده و درنتیجه این
ناقلها قدرت انتقال توسط حشرات را از دست می دهند
).(Scholthof et al. 1996

)Ventria Bioscience (FortCollins, USA

چندین واکسن و پروتئین مثل آلبومن انسانی ،
 transferrin, lactoferrinو  lysozymeرا در بذر برنج
تولید کرده است .اما خالص سازی  lysozymeبه دلیل
وجود  phytic acidدر بذر به دلیل بار منفی باالی این
ترکیب و باند شدن آن با ترکیبات رزینی که بار مثبت
دارند دچار مشکل شد و یک مرحله اختصاصی مثل
هیدرولیز اسیدی و سپس رسوب آن برای خذف

phytic

 acidالزم است و همین مرحله هزینه تولید را باال برد
( .)Wilken & Nikolov, 2010بنابراین شرکتها ترجیح
میدهند فعال" وارد مرحله تولید ترکیبات داروئی نشده و
بیشتر به دنبال تصمیمات الزم و بهینه کردن روشهایی

چالشها و مزایای توليد پروتئينهای نوترکيب در

باشند تا تولید تجاری و بهصرفه صورت گیرد .بطور مثال

گياهان

شرکت  ORF Geneticsهورمون رشد انسانی و

بهرغم فوائد فراوان تولید پروتئین نوترکیب در گیاهان

را در بذر جو تولید میکند و این ترکیب درحال حاظر

هنوز استفاده از این تکنولوژی به خوبی توسعه نیافته است
و پیشرفت آن بسیار کند است .در این قسمت از مقاله

cytokines

صرفا" برای کاربردهای تشخیصی و پژوهشی و همچنین
در مواد آرایشی استفاده میشود ).(Fischer et al. 2013

موانع توسعه تجاری سازی این فناوری را بررسی میکنیم.

یکی دیگر از فواید تولید دارو در گیاهان مصرف خوراکی

یکی از چالشهایی که بر سر مسیر تجاریسازی این

اندامهای گیاه (برگها ،بذور ،و میوه ها) است که میتوان

فناوری وجود دارد هزینه باالی تولید به مراحل و
فرآیندهای پائین دستی تولید از جمله خالص سازی و
افزایش کیفیت مربوط میشود .تالشهایی برای سادهتر
206

واکسنهای خوراکی و یا آنتیبادیهای خوراکی را در این
اندامها تولید کرد .استفاده از واکسنهای خوراکی میتواند
سیستم ایمنی را از طریق بافتهای لنفی همراه با دستگاه
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گوارش که درگیر با بسیاری از بیماگرهای است را فعال

ابزار جدید قابلیت تجاری سازی را دارند .استفاده از

کند ( .)Yusibov et al. 2011برای این منظور بذر یکی از

راهبرد ویروس کامل برای بیان ژنهای غریبه محدودیت

مهمترین اندامها است زیرا غیر از خوراکی بودن به دلیل

اندازه و نوع پروتئینی دارد که با این فناوری بیان میشود.

دیر هضم بودن آن آنتیبادی یا واکسن به تدریج آزاد شده

مهمترین کاربرد امروزی آن در تولید واکسن است که می-

و همین دلیل خود باعث افزایش توانایی تحریک سیستم

توان پپتید آنتیژنی کوتاه ،از طریق درج ژنتیکی یا اتصال

ایمنی میشود ) .(Fischer et al. 2013هر چند میتوان

شیمیایی پپتید ایمونوژنیک به پیکره ویروسی را برای تولید

واکسنهای خوراکی را برای آزاد شدن تدریجی کپسوله

واکسن استفاده کرد .بنظر میرسد استفاده از روش

کرد اما با تولید و ذخیره این پروتئینها در بذر این کار

 Magnifectionجایگزین مناسبی جهت کوتاه شدن زمان و

بصورت طبیعی انجام میشود ،بهویژه در بذر گیاهانی مانند

بیان پروتئین در حجم وسیع است.

برنج که که بسیار دیر هضم هستند (.)Ogawa et al. 1987

استفاده از ناقلهای ویروسی یک راه حل مناسب برای

همچنین یک فایده دیگر این سیستم کم هزینه بودن
فرآیندهای استخراج پائین دستی آنها است بهویژه برای
واکسنها و آنتی بادیهای تولیدی در بذر که بطور کلی
برای آن هیچ فراوری الزم نیست ).(Fischer et al. 2013

تبدیل گیاهان به کارخانه تولید پروتئین برای مصارف
صنعتی و پزشکی ،بهویژه در حالتی که محدودیت زمانی
وجود دارد ،است .مهندسی گیاهان تراریخته به صورتی که
آلودگی به ویروس با آزاد شدن ویروس از کرموزوم گیاه
توسط مواد شیمیایی القاء می شود ،نیز یک راهکار مناسب
دیگر جهت تولید پروتئینهای نوترکیب در گیاهان است.

جمع بندی نهایی
استفاده از ویروسهای گیاهی به عنوان ناقل برای بیان
پروتئینها بهسرعت در حال گسترش است و راه حلهای
تکنیکی فراوانی برای کاربرد صنعتی آنها ارائه شده است.

بهرغم تالشهایی که در این زمینه انجام شدهاست،
پژوهشهای بیشتری الزم است تا این فناوری به پتانسیل
نهایی خود برسد.

توسعه این فرایند در سالهای گذشته نشان میدهد که این
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چکیده
مطالعه ویروسهای گياهی تنها از منظر بيماریزایی باعث کم شدن توجه و درک دانشمندان از

واژههای کلیدی

سایر جنبههای ویروسها شده است .در سالهای اخير مطالعات ویروسها در راستای استفاده مفيد
از آنها ،و فارغ از فنوتيپ بيماریزایی صورت گرفته است .کپسيد ویروسهای گياهی به عنوان
قالبهای زیستی ،حاملهای دارو و نيز نانودستگاه در علوم کاربردی مختلف مورد استفاده قرار

بیونانوتکنولوژی،

گرفته است .با شناسایی ویژگیهای ظاهری ،ژنتيکی ،شکل فضایی ،نحوه تکثير و استراتژی مونتاژ

قالب زیستی،

پروتئين پوششی ویروسها ،میتوان با دستکاری در ژنوم و پروتئينهای ویروسی در زمينههای

نانوپزشکی،

مختلف از آنها بهره برد .مهمترین کاربرد ویروسهای گياهی در علم نانوپزشکی است که در

نانوذرات ویروسی،

روشهای تشخيص و درمان بيماری ها موثر است .یکی از مهمترین مزایای استفاده از نانوذرات

ویروسهای گیاهی

ویروس گياهی ،سميت کم برای انسان و تاثير اختصاصی آنها میباشد .در این مقاله به بررسی
کاربرد ویر وس های گياهی در حوزه بيونانوتکنولوژی پرداخته شده است.

کاربرد ویروسهای گياهی در بيونانوتکنولوژی

ابراهیمی و عینی

مقدمه
به ذراتي که ابعادی کمتر از  100نانومتر داشته باشند،

کشاورزی و سيستمهای توليد پروتئين نوترکيب انجام شده

نانومواد گفته ميشود .توسعۀ فناوری نانو در رابطه با

است (.)Young et al. 2008; Eini and Behjatnia 2016

بيوتکنولوژی به طور قابل توجهي دامنۀ کاربرد نانومواد را
در زمينههای مختلف گسترش داده است (

Khot et al.

.)2012
بيونانوتکنولوژی و يا نانوبيوتکنولوژی (مترادف هستند)
زيربخشي از فناوری نانو است .نانوبيوتکنولوژی شامل
بهرهبرداری از نانومواد ،دستگاهها وروشها درمقياس نانو
ميباشد که به دليل ويژگي چندشاخهای آن باعلوم مختلف
از قبيل شيمي ،زيست شناسي ،فيزيک ،علم مواد ،مهندسي
و پزشکي در ارتباط است .نانوبيوتکنولوژی را ميتوان به
دو بخش اصلي تقسيم کرد .اول استفاده از دستگاههای
نانوفناوری برای بررسي و درک سيستمهای بيولوژيکي و
دوم بهرهبرداری از مواد زيستي در ساخت نانومواد جديد،
که در رابطه با دومين بخش ميتوان به استفاده از ويروس-
های گياهي به منظور نانومواد اشاره کرد (

Steinmetz and

.)Evans 2007
مطالعه سيستماتيک بيماریزايي ويروسهای گياهي قدمتي
 133ساله داشته و در تمام اين سالها تاکيد بيشتر بر
مواردی شامل درک و کنترل بيماریهای ناشي از ويروس
ها ،مکانيسم بيماریزايي و مطالعه چگونگي تعامل آنها با
ميزبان گياهي بوده است (

Eini et al. 2009; García and

 .)Pallás 2015; Nicaise 2014نگرش به ويروسهای
گياهي تنها از منظر بيماریزايي باعث دور شدن توجه و
درک دانشمندان از ساير جنبههای آنها شد .در سالهای
اخير مطالعات ويروسها در راستای استفاده مفيد از آنها،
مستقل از فنوتيپ بيماریزايشان صورت گرفته که اين
تغيير همزمان با ارتباط بين ويروسشناسي با ساير علوم و
پيشرفت ابزارهای زيستي مولکولي در  38سال اخير همراه
شده است .بررسيهای وسيعي در مورد کاربرد ويروس-
های گياهي در بيوتکنولوژی از قبيل بهبود محصوالت
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ویروسها به عنوان قالبهای زیستی
ويروسها به عنوان قالبهايي جهت دستکاری مصنوعي
مواد از قبيل داروها به کار برده ميشوند .مهمترين مزيت
ويروسها در اين مورد اندازه آنها است .ويروسها در
اندازههای  18تا  500نانومتر با ساختارهای چندوجهي و
طول کمتر از دو ميکرومتر با ساختار ميلهای و رشتهای
وجود دارند .ذرات ويروسي درواقع قالبهای پروتئيني
قوی با اندازههای نانومتری هستند که دارای يکنواختي
قابل توجهي برای ساخت مواد در مقياس نانو ميباشند
(.)Young et al. 2008
ساختار ،اندازه ،خواص فيزيکي و استراتژیهای توليد
بسياری از ويروسهای گياهي ،آنها را به نانوداربست،
ظروف نانو و نانوبلوکهايي ايدهآل بر پايۀ پروتئين تبديل
نموده که برای استفاده در زمينه کاربردی علوم مختلف از
جمله زيستپزشکي ،شيمي دارويي ،علوم تجزيهای ،شيمي
کاتاليزوری ،کنترل آفات زراعي و توليد زيستمواد مناسب
ساخته است (.)Grasso et al. 2013
کپسيد ويروسهای گياهي در گروه نانوقالبها قرار مي
گيرد زيرا معموال ابعاد آنها از  10تا  100نانومتر متغير مي
باشد .ويژگيهای بارز تمام ويروسها شامل توانايي آلوده-
سازی سلول ميزبان ،تکثير ،بستهبندی اسيد نوکلئيک آن و
خروج از سلول ميباشد .در اين فرآيند ،ويروسها به
گونهای تکامل يافتهاند تا در طيف گستردهای از محيطهای
شيميايي پايدار بمانند .ويروسها در تکثيرشان ،انعطاف-
پذيری قابلتوجهي را نشان ميدهند ،ازجمله ساختار نيمه
پايدار ويريونها ،که در شرايط سخت خارج سلولي زنده
ميمانند درحالي که اسيد نوکلئيکهای ژنوم خود را در
داخل سلول آزاد ميکنند ،همچنين حرکت درحال تکثير و
توانايي تحويل نوکلئيک اسيد به مکانهای اختصاصي از
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ديگر ويژگيهای تکثيرويروسها ميباشند

( Young et al.

برای تغيير ساختار کپسيد و ايجاد عملکرد جديد را فراهم

.)2008

ميسازد .اگر کپسيدهای ويروسي را به عنوان ظروف

تنوع در کپسيدها ايجاد مجموعه قالبهايي ميکند که با

مولکولي درنظر بگيريم سه محل اتصال خارجي ،داخلي و

توجه به کاربردهای مختلف بر اساس اندازه ،شکل و ثبات
قابل انتخاب هستند .همه ويروسها ماده ژنتيکي ويروسي
را توليد ،بستهبندی و منتقل ميکنند ،با اين حال بسياری به

مياني زيرواحدهای پروتئيني تشکيلدهنده اين ظروف
وجود خواهد داشت (شکل( )1

Douglas and Young

.)2006

پيکرههای غيربيماریزای عاری از ماده ژنتيکي ،چه به

پوشش ويروسي توسط سطح خارجي با محيط خارج

صورت طبيعي و چه به صورت دستکاری ژنتيکي ،تبديل

ارتباط برقرار ميکند .با ايجاد تغيير در سطوح خارجي

مي گردند .اين امر اجازه جابجايي ماده طبيعي ويروسي را

ويروسها توسط مولکولهای کوچک ميتوان آنها را به

با طيف وسيعي از محمولههای مصنوعي به ويروس مي-

سمت ارتباط اختصاصي با سطوح زنده و يا غير زنده

دهد .ساختار زيرواحدها ميتواند به صورت شيميايي،

هدايت کرد .سطوح خارجي تکرارشونده کپسيدها به

ژنتيکي و يا هردو حالت دستکاری شده ،بدون اينکه کل

عنوان قالبهای چندظرفيتي مورد استفاده قرار ميگيرند .از

ساختار تحت تاثير قرار گيرد .با توجه به خواص ويروس-

مزيتهای قالب چندظرفيتي نسبت به تک ظرفيتي ،افزايش

ها و امکان ايجاد عملکرد جديد برپايۀ کپسيد پروتئيني با

تمايل و امکان ارتباطهای ممکن است .با استفاده از روش

تغييرات شيميايي و ژنتيکي ،دستاوردهای اين نانومواد

زيست تقليد ،سلولهای ويروسي به سمت کاربردهای

توسعه يافته است (.)Young et al. 2008

درماني هدايت شدهاند ،در همين راستا تغييرات فراواني در

به طور معمول کپسيدها مجتمع از زيرواحدهای

مکانهای اتصال سطح خارجي ويروسها از نظر ژنتيکي يا

تکرارشونده هستند که ساختار بسيار متقارني را تشکيل
ميدهند .از نقطه نظر مصنوعي ،کپسيدها ميتوانند به عنوان
مجموعهای از قطعات مولکولي تطبيقپذير توصيف شوند،
که ساختار بسيار همگني دارند .ساختار دقيق اتمي برای

مصنوعي صورت گرفته است .به اين ترتيب که با تلفيق
پادتنها و پپتيدهای هدف با سطح خارجي کپسيد ويروسي
ميتوان موجب هدفگيری يک سلول خاص برای تحويل
ماده دارويي و يا عکسبرداری

شد (.)Suci et al. 2007

چندين ويروس گياهي موجود است که اطالعات الزم

شکل -1سه سطح از ساختار کپسيد ويروس های گياهي که جهت بارگذاری نانومواد استفاده مي شود .کپي شده با اجازه از (

Douglas and Young

.)2006
Figure 1. Three surfaces of plant viral capsid architectures, which can be used for uploading nanomaterials . Reprinted with permission
from (Douglas and Young 2006).
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ابزار زيستشناسي مولکولي امکان مهندسي زيرواحدهای

نمونههايي هستند که برای انتقال مواد در درون کپسيد

پروتئين پوششي ويروسها را فراهم کرده است به طوری

مورد استفاده قرار گرفتهاند .در اولين مطالعاتي که با

که اين تغييرات آمينواسيدها را به نقاط تعيين شده درون

 CCMVصورت گرفت ثابت شد که ميتوان از اين

اين ساختار قفس مانند هدايت ميکند.

ويروسها به عنوان ظروف واکنش جهت توليد نانومواد

همچنين به گروههای عملکردی با اشکال فضايي مشخص

استفاده کرد (.)Douglas and Young 1998

امکان اتصال شيميايي ليگاندها را ميدهد .آمينواسيدهای

نانوذرات ویروسی

موجود در سطح برای اتصال اختصاصي مولکولهای

در طول سالهای اخير مجموعهای از نانوذرات زيستي

کوچک مانند ،نانوذرات طال ،مواد فلورسنت ،کربوهيدرات،
نوکلوئيکاسيد و پپتيدها به کار ميروند .با کمک سنتزهای
شيميايي ميتوان سطوح وسيعي برای اتصال اين مولکول-
های کوچک ايجاد کرد ( .)Young et al. 2008سطح
داخلي کپسيدهای ويروسي نيز مکان مناسبي ازنظر اندازه
برای اتصال نانومواد ميباشد .ويروسها ماده ژنتيکي خود
را داخل اين ساختار پوششي بستهبندی ميکنند ،دانش ما
نسبت به اين روند باعث استفاده از ويروسها در راستای
هدايت محمولههای غيرويروسي به داخل اين پوشش مي-

طبيعي مانند قالبهای پروتئيني و طيف گستردهای از
نانوذرات ويروسي ( )Virus nanoparticles; VNPبه
عنوان قالب برای ساخت نانومواد مورد استفاده قرار گرفته
است .به ذرات فاقد ژنوم ،ذرات ويروس مانند

(VLP

; )virus-like particlesگفته ميشود که ميتوانند به عنوان
يک زير کالس از نانوذرات ويروسي درنظر گرفته شوند.
نانوذرات ويروسي گياهي و باکتريايي با ارزش هستند زيرا
آنها نه تنها زيستسازگار و قابل تجزيه هستند ،بلکه برای
انسان و ساير پستانداران ،غير بيماریزا و بي خطر مي-

شود (.)Douglas and Young 1998

باشند ( .)Kaiser et al. 2007نانوذرات ويروسي

به طور کلي دو روش برای وارد کردن مولکولهای مهمان

ساختارهای با اندازههای يکسان هستند که ميتوانند در

به داخل کپسيد ويروسي وجود دارد .اولين حالت به دام

مقادير زياد توليد شوند .اينها بر اساس ساختارهای بسيار

افتادن اين مولکولها در طي فرايند مونتاژ شدن کپسيد

متقارنشان ،ميتوانند به عنوان يکي از پيشرفتهترين

ويروسي در اطراف ژنوم و دومين حالت وارد شدن

نانوموادطبيعي با قابليت حرکت محسوب شوند به طوری

مولکولهای مهمان در کپسيد تازه مونتاژ شده است.

که حفرههای داخلي آنها را ميتوان با مولکولهای

ساختار اتمي ويروسها امکان شناسايي يا تغيير اسيدهای

دارويي ،مواد تصويربرداری و نانوذرات ديگر پرکرد ،در

آمينه در کپسيد ويروس جهت اتصال زيستي را به محققان

حالي که سطح خارجي را ميتوان با مکانهای اتصال

ميدهد .با دستکاری ژنتيکي به راحتي ميتوان ويروسهای

هدف طراحي کرد تا به سلولهای خاص متصل شوند

جهش يافتهای را توليد کرد که ليزين ،تيروزين يا سيستئين

(شکل .)2نانوذرات ويروسي را عالوه بر سيستمهای بيان

را در مناطق قابل دسترس کپسيد ويروس قرار داده و

هترولوگ ميتوان در غلظتهای باال در ميزبان طبيعي آنها

امکان اتصال شيميايي مولکولها به اسيدهای آمينه در

توليد کرد .نانوذرات ويروس گياهي مانند ويروس

Singh et al.

موزاييک جارو ) ،(BMVويروس لکه کلروتيک لوبيا

Cowpea

چشمبلبلي ) ،(CCMVويروس موزاييک لوبيا چشمبلبلي،

 )chlorotic mottle virus, CCMVو ويروس موزاييک

ويروس ايکس سيبزميني و ويروس موزائيک توتون و

جارو ( )Brome mosaic virusهر دو از اعضای جنس

تنباکو را ميتوان در مقادير باال در حد گرم در گياهان

داخل و خارج کپسيد را فراهم نمايند (

 .)2006ويروس لکه کلروتيک لوبيا چشمبلبلي (

Bromovirusو  Tobacco mosaic virusاز
214

Tobamovirus

ميزبان توليد کرد (.)Schneemann and Young 2003
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شکل  -2نحوه آراسته شدن کپسيد ويروسي توسط مولکولهای کوچک و ليگاندها .اتصال متنوع مواد به ذرات ويروسي بيانگر قابليت باالی اين ذرات
در کاربردهای متفاوت است .کپي شده با اجازه از

(.)Singh et al. 2006

Figure 2. The arrangement of small molecules and ligands on the viral capsids. Attachment of a wide range of molecules to the VNP
indicates their potential in various applications. Reprinted with permission from (Singh et al. 2006).

تمايل به خودمونتاژی ويروسها به نانوذراتي با شکل و

ويروسها در واقع نشاندهنده گروههای ابرمولکولي با

اندازه مشخص و با درجۀ بااليي از تقارن و حالت چند-

معماری سهبعدی هستند ،که ميتوانند در بازده و خلوص

ظرفيتي ،آنها را تبديل به نانوذرات منحصربهفردی کرده

باال جداسازی شوند .ويروسهای مهندسي شده ميتوانند

است .در بسياری از ويروسها ،در شرايط آزمايشگاهي

نانوداربستهای دو بعدی و سه بعدی تشکيل دهند که

عملکرد خودمونتاژی از زيرواحدهای پروتئين پوششي

عملکردهای مختلفي از سلولها را تنظيم کنند .به طور

( ،)CPدر حضور و عدم حضور اسيدنوکلئيک ،به تشکيل

مثال از نانوداربستهای ويروسي در تمايز هدفمند سلول

ذرات شبه ويروسي پايدار و سالم منجر شده است

های بنيادی استفاده شده است (.)Zhao, et al. 2015

( .)Steinmetz and Evans 2007ويروسها دارای

از کپسيدهای ويروسي به عنوان نانوراکتورها نيز استفاده

استراتژیهای مونتاژ مختلفي هستند .فعل و انفعاالت
مختلفي که درزيرواحدهای کپسيد ويروسي رخ ميدهد،
زمينۀ مناسبي را برای دستکاری ساختار و ثبات قفس
ويروسي فراهم ميآورد .کپسيد ويروسهای گياهي با
يکديگر تفاوت داشته که توانايي مونتاژ شدن به
ساختارهای مختلف به صورت طبيعي و يا دستکاری
شيميايي و ژنتيکي را به ويروس ميدهد (
.)2008

Young et al.

ميشود .اخيرا مطالعه آنزيمها در سطح مولکولي،
خصوصيات جديدی از آنها را مشخص ساخته است.
برای اين منظور آنزيمها بايد به شيوه فيزيکي يا شيميايي به
سطوح مختلفي متصل باشند که اين امر به دليل احتمال
واسرشتگي آنها مناسب نيست .بنابراين از کپسيدهای
ويروسي به عنوان نانوراکتورهای تک آنزيمي استفاده مي-
شود که امکان انجام آزمونهای تک آنزيمي دريک محيط
فضايي بسته را ايجاد ميکند(
،)2007
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از مزايای بيوشيميايي نانوذرات ويروسي ،تنوع در روش-

طيف وسيعي از مواد معدني نانولولهای اثبات شده است

های اصالح قالب پروتئيني به منظور ايجاد يک عملکرد

(.)Klug 1999; Shenton et al, 1999

جديد ميباشد .در سالهای اخير تمايل به استفادههای

عالوه براستفاده از ويروس موزاييک توتون به عنوان قالبي

مفيد از ويروسهای گياهي به عنوان قالبهای زيستي
افزايش يافته و انواع کاربردهای مختلف از واکسنسازی تا
محصوالت الکترونيک را شامل شده است .اين پيشرفتها
به دليل ويژگيهای ويروسهای گياهي از قبيل اصالح
ژنتيکي و شيميايي ويروس جهت طراحي يک عملکرد
جديد ،سيستم بيان هترولوگ که امکان توليد باال و بادوام
اين نانوذرات را ميدهد و همچنين امکان تفکيک توانايي
بيماریزايي و حرکت ويروس از مونتاژ کپسيد در حين

برای کانيسازی ،اين ويروس به عنوان يک داربست برای
اتصال انتخابي رنگهای فلورسنت و ديگر مولکولهای
کوچک استفاده شده است (

Schlick et al. 2005; Yi et

 .)al, 2005همچنين مطالعاتي بر خواص جذب ويروس
موزاييک توتون در سطوح مختلف طال ،ميکا (طلق) ،
شيشه و سيليکون انجام شده است (.)Knez et al. 2004
استفاده از  TMVبه عنوان يک قالب برای فناوری نانو به
سرعت در حال رشد است ،و برنامههای کاربردی درجهت

تکثير وجود دارد (.)Young et al. 2008

ساخت دستگاههای الکترونيکي نانو بر پايۀ اين ويروس در

نانوذرات ویروسی میلهای شکل در تهیه نانوسیم،

حال مطالعه است .به طور مثال مي توان به توليد يک

نانولوله و نانوباتری

دستگاه حافظه ديجيتال بر اساس ويروس موزاييک توتون

 .1ويروس موزاييک توتون

Tobacco mosaic virus

)(TMV

ويروس موزاييک توتون يک ويروس گياهي ميلهای شکل
است .اين ويروس در بيش از  350گونۀ گياهي ايجاد
بيماری ميکند .عاليم بيماری بسته به ميزبان شامل
موزاييکي شدن ،لکهلکه شدن ،کوتولگي و پيچيدگي برگي
ميباشد .ساختار ويروس موزاييک توتون با اشعۀ ايکس

متاليزه شده با نانوذرات پالتين اشاره کرد (

 .)2006از کاربردهای ديگر اين ويروس تهيه باتریهای
ميکروالکترومکانيکي

(نانوباتری

يا

جهت افزايش ناحيه الکترود فعال است

(Gerasopoulos et

).al. 2008
نانوذرات ویروسی کروی شکل در نانوبیوتکنولوژی

مشخص شده است .پيکره اين ويروس متشکل از 2130
زير واحد پروتئيني يکسان است که در يک الگوی مارپيچ

)chlorotic mottle virus (CCMV

ويژگيهای مختلف سطوح داخلي و خارجي اين ويروس،
به علت داشتن اسيدآمينههای مختلف ،امکان وجود فضای
کنترل شده و مختلف را برای نانومواد مختلف ايجاد مي-
کند ( .)Steinmetz and Evans 2007سطح داخلي کپسيد
ميلهای شکل ويروس موزاييک توتون در سنتز نانوسيم
مفيد بوده است که اين امر به دليل شکل منحصربهفرد و
ثبات پيکرههای ويروسي ميباشد .همچنين تنوع ويروس
موزاييک توتون به عنوان يک قالب زيستي برای ساخت

نيکل-روی

ميکروباتری) است که به دليل ساختار استوانهای ويروس

 -1ويروس لکه کلروتيک لوبيا چشمبلبلي

در اطراف يک مولکول تک رشته  RNAمرتب شدهاند.

Tseng et al.

Cowpea

ويروس لکه کلروتيک لوبيا چشمبلبلي دارای ژنوم

RNA

تک رشته ای و از خانواده  Bromoviridaeاست .مطالعه
ساختار اين ويروس توسط اشعه ايکس نشان ميدهد که
ذرات آن دارای تقارني  20وجهي و با قطر  28نانومتر
هستند .کپسيد اين ويروس از  180زير واحد پروتئين
پوششي يکسان تشکيل شده که به شکل يک پوستۀ کروی
بسته  20وجهي با تقارن سه طرفه ( ) T = 3ميباشد .قطر
حفره داخلي آن حدود  20نانومتر تعيين شده است
( .)Steinmetz and Evans 2007ذرات ويروسي در ميزبان
طبيعي ،گياه ماش ( )Vigna unguiculataدر غلظتهای
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بااليي توليد ميشوند ،معموال يک تا دو ميليگرم از ذرات

آمونيوم متبلور ميشوند ،همچنين ساختار قفس ويروس

ويروسي در هر گرم از بافت آلوده برگ را ميتوان به

لکه کلروتيک لوبيا چشمبلبلي از حالت متورم به غيرمتورم

دست آورد .همچنين اين ويروس در سيستمهای بيان

تغيير ميکند که در نتيجه باعث به دام انداختن مواد معدني

هترولوگ ،با بازده بااليي به دست ميآيد ،به عنوان مثال،

درفضای داخلي ويروس ميشوند (شکلDouglas and ( )3

توليد ذرات شبه ويروسي در ويروس لکه کلروتيک لوبيا

 .)Young 1999ويروس لکه کلروتيک لوبيا چشمبلبلي

چشمبلبلي در مخمر ( )Pichia pastorisنيم ميليگرم در

همچنين دارای نقش محلهای اتصال فلزات در مجاورت

هر گرم از توده سلولي مرطوب ميباشد .جهش در سطح

زيرواحدهای پروتئين پوششي است .در محلهای اتصال،

داخلي کپسيد ويروسي ،به علت تغيير زيرواحد پوشش

يونهای تربيوم )Terbium( IIIو

گادولينيومGd3+ III

پروتئيني ،توليد ذرات ويروسي در گياه را مختل ميکند ،اما

( )Gadoliniumبه طور طبيعي متصل ميشوند .ويژگيهای

با استفاده از سيستم بيان مخمر در مقادير زياد توليد مي-

مغناطيسي گادولينيوم IIIکپسيد ويروس مورد مطالعه قرار

شوند( .)Brumfield et al. 2004عالوه بر آن ،مشخص

گرفته است که انتظار ميرود بتوان از اين ذرات

شده که مونومرهای پوشش پروتئيني ميتوانند در شرايط

پارامغناطيس ويروس در کاربردهای پزشکي چون امآرآی

آزمايشگاهي خودرا به ذرات خالي و دست نخورده

( )Magnetic resonance imagingبهره برد

( Allen et al.

ويروس مونتاژ کنند (.)Zhao, Xiaoxia et al. 1995

.)2005; Liepold et al, 2007

در اين ويروس ،کپسيدهای خالي (عاری از

RNA

ذرات ويروس لکه کلروتيک لوبيا چشمبلبلي به طور

ويروسي) در آلودگيهای طبيعي يافت نميشوند .در

طبيعي دارای ليزين ،کربوکسيالت مشتق شده از آسپارتيک

مقابل ،در شرايط آزمايشگاهي مونتاژ پروتئين پوششي

و گلوتاميک اسيد در کپسيد خود ميباشند که اين

خالص و يا بيان پروتئين پوششي اين ويروس در سيستم-

آمينواسيدها و کربوکسيل به صورت انتخابي برای اتصال

های بيان هترولوگ ميتواند منجربه توليد کپسيدهای عاری

رنگهای فلورسنت استفاده ميشوند (

از  RNAويروسي شود .نانوذرات در اندازه و شکل ،تابع

 .)2002همچنين ميتوان از VLPها به عنوان داربستي برای

ابعاد داخلي ساختار پروتئين پوششي ويروس هستند .سطح

اتصال اپيتوپها (شاخص آنتي ژنيک) به منظور استفاده

خارجي کپسيد اين ويروس دارای تعداد زيادی اسيد آمينۀ

در واکسنها بهره برد .برای مثال از شبه ذرات  CCMVدر

انتخابي ميباشد که امکان آرايش و اتصال مختلف

ساخت داربستهايي برای اتصال اپيتوپ انتخابي از

مولکولها را به آن ميدهد (.)Brumfield et al. 2004

ويروس آنفوالنزا  ،Aويروس بيماریهای دهان و پا

کانيسازی درون کپسيدهای ويروس لکه کلروتيک لوبيا

استفاده شده است (.)Hassani-Mehraban et al. 2015

چشمبلبلي با قرار دادن ذرات خالي ويروس به همراه يون-

 -2ويروس موزاييک جارو

های پيشساز در اسيديته معمولي توسط مواد يوني که به

)(BMV

فرم پلياوکسومتاليت ( )Polyoxometalateدرآمدهاند،
انجام شده است .در اسيديتههای باالی شش ونيم ،ذرات به
فرم متورم باز هستند که باعث انتشار آزاد يونها به درون
محفظه ويروسي ميشود .با پايين آمدن اسيديته به عدد پنج
اليگومرهای وابسته به اسيديته گونههای معدني به شکل
پلياکسومتاليتهايي درميآيند که به راحتي به نمک

Gillitzer et al.

Brome mosaic virus

ويروس موزاييک جارو دارای ژنوم  RNAتک رشتهای
مثبت از خانواده  Bromoviridaeاست .پيکره اين ويروس
در وضوح اتمي شناخته شده است .کپسيد اين ويروس
دارای يک تقارن  20وجهي با قطر  28نانومتر است .کپسيد
توسط  180کپي مشابه از زيرواحدهای پروئين پوششي با
تقارن سه بعدی تشکيل شده است .ذرات ويروس
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موزاييک جارو را ميتوان در گياهان يا در يک سيستم بيان

است .فرآيند خودمونتاژی کپسيد ويروس به خوبي شناخته

هترولوگ مخمری ( )Saccharomyces cerevisiaeتوليد

شده است ،با استفاده از استراتژی مونتاژ کپسيد اين

کرد .عالوه بر اين ،مونومرهای پروتئين پوششي در شرايط

ويروس ميتوان با ايجاد يک منبع مصنوعي از نانوذرات

آزمايشگاهي به ذرات شبه ويروسي دست نخورده مونتاژ

طال در محل مونتاژ ،نانوذرات ويروسي طاليي را در

ميشوند ( .)Cuillel et al. 1983تلفيق نانوذرات طال و

شرايط آزمايشگاهي به دست آورد .با استفاده از اين

نانوکريستالهای نيمه رسانا با کاربرد صنعتي به داخل

استراتژی ،پوشش پروتئيني اين ويروس ميتواند طيفي از

ذرات  BMVمطالعه شده است .اين روند در شرايط

اندازههای ذرات طال را پوششدار کند .نانوذرات ويروسي

آزمايشگاهي توسط خودمونتاژی کپسيد  BMVدرحضور

که ذرات طال را پوششدار کردهاند دارای اندازه ای بين

نانوذرات انجام ميگيرد .درواقع اگر به اندازه کافي ذرات

پنج تا  15نانومتر مي باشند (.)Loo et al. 2006

کوچک ( 5/3نانومتر) طال يا نقاط کوانتومي موجود باشند

 -4ويروس موزائيک لوبيا چشمبلبلي (

با ذرات شبه ويروسي ملحق ميشوند .ذراتي با اندازه
حداکثر  16نانومتر ميتوانند به کپسيد  BMVملحق شوند
که تقريبا هم اندازه قطر داخلي کپسيد ويروس (-17
18نانومتر) هستند (.)Chen et al. 2006
 -3ويروس موزاييک نکروتيک شبدرقرمز

Red clover

)necrotic mosaic virus (RCNMV

ويروس موزاييک نکروتيک شبدرقرمز دارای ژنوم

Cowpea mosaic

virus (CPMV

ويروس موزائيک لوبيا چشمبلبلي عضو جنس

Comovirus

وخانواده Secoviridaeاست .همچنين اين ويروس به دليل
وجود شباهت در ساختار ،سازمان ژنوم و استراتژی تکثير
با ويروس پيکورنای حيوانات) (Picorna virusesبه عنوان
ويروس پيکورنای گياهي ،شناخته شده است (

RNA

تک رشته ای و از خانواده  Tombusviridaeاست .پيکره

Lin and

 .)Johnson 2003ساختار  CPMVدر سطح نزديک به اتمي
بررسي شده است.

ويروس دارای تقارن  20وجهي و قطر حدود  36نانومتر

شکل  -3تصوير بازسازی شده ميکروسکوپي از کپسيد ويروس لکه کلروتيک لوبيا چشمبلبلي که به فرم غيرمتورم در شرايط اسيديته پايين(سمت
چپ)و به فرم متورم باز در شرايط اسيديته باال(سمت راست) .کپي شده با اجازه از (.)Douglas and Young 1998
)Figure 3. Reconstructed microscopic images for capsid of cowpea chlorotic mottle virus in normal and swollen forms in low (left image
and high (right panel) pH, respectively. Reprinted with permission from (Douglas and Young 1998).
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ويريونها تقارن  20وجهي دارند و قطر ذرات  28نانومتر

بخش يک  RNAتک رشتۀ مثبت را پوششدار کرده است.

ميباشد .اين ويروس در لوبياچشمبلبلي ايجاد بيماری مي

اين ويروس در طيف گستردهای از دما ،pH ،و بافر پايدار

کند ،که به راحتي ميتوان آن را به ميزان  0/8الي يک ميلي

است که اين قالب را برای روشهای مختلف اتصال

گرم به ازای هر گرم از برگ گياه خالص سازی کرد

زيستي و کاربردهای نانوفناوری ايدهآل ميسازد ( Wang et

( .)Porta et al. 2003ژنوم ويروس دوبخشي است که هر

.)al. 2002
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جدول  -1خالصه ای از مشخصات ويروسهای گياهي مورد استفاده در نانوبيوتکنولوژی نشان ميدهد.
Table 1. A brief description of some plant viruses used in nanotechnology
کاربرد در بیونانوتکنولوژی
تولید VNP / VLP
ساختار ژنوم ساختار اتمی
نام ویروس
Tobacco mosaic
virus

ssRNA

Cowpea
chlorotic mottle
virus

ssRNA
سه جزئي

Brome mosaic
virus

ssRNA

clover Red
necrotic mosaic
virus

ssRNA
دو بخشي

Cowpea mosaic
virus

ssRNA
دو بخشي

ميلهای شکل

نانوميله -نانوسيم

2130زير واحد پروتئيني يکسان

دستگاههای الکترونيکي نانو
قالب کانيسازی

تقارن  20وجهي

ميزبان طبيعي

قطر 28نانومتر

سيستم بيان هترولوگ مخمر

عکسبرداری

کپسيد متشکل از180زير واحد

Pichia pastoris
خودمونتاژی گياهان

مغناطيسي

تقارن  20وجهي

سيستم بيان هترولوگ

نانوذرات طال

قطر  28نانومتر

Saccharomyces
cerevisiae

نقاط کوانتومي روشن

پروتئين پوششي يکسان

توليد ذرات پارامغناطيس

محل

اتصال

بازآوايي
رنگ

های

فلورسنت

کپسيد متشکل از180زير واحد
پروتئين پوششي يکسان

خودمونتاژی

تقارن  20وجهي

نانوذرات طال

قطر حدود  36نانومتر
تقارن  20وجهي
دستگاه های نانو

قطر  28نانومتر
پايدار در طيف گسترده ای از دما،

ميزبان طبيعي

 pHو بافر

نانوذرات طال
ساختارهای دو و سه بعدی

سطح خارجي اين ويروس به طور گسترده به عنوان

استفاده از نانوذرات ویروسی در پزشکی

داربستي جهت سنتز مواد استفاده ميشود .با تغييرات در

از مهمترين کاربردهای نانوذرات ويروسي استفاده آن در

محل سيستئين سطح کپسيد ميتوان دستگاههای نانو مانند
حسگرها و يا مدارهای الکترونيک را روی آن طراحي کرد.
سيستئين و يا هيستيدين موجود در سطح کپسيد ويروس
موزائيک لوبيا چشمبلبلي ميتواند زنجيره  S-Auو يا
ترکيب  Ni-nitrilotriacetic acidرا ايجاد کند که برای

زمينه نانوپزشکي ميباشد .نانوپزشکي به استفاده پزشکي از
نانوتکنولوژی ،به ويژه توسعۀ نانومواد جديدی که ميتواند
برای تشخيص و درمان بيماری موثر باشد ،گفته ميشود.
بنابراين ويروسها ميتوانند به صورت ايدهآلي جهت
حمل داروهای مختلف به نقطۀ هدف و يا مواد

اتصال نانوذرات به محلهای خاص مناسب ميباشند

تصويربرداری از بافت خاص مورد استفاده قرار گيرند

( .)Chatterji et al. 2005همچنين ويروس موزائيک لوبيا

(.)Yildiz et al. 2011

چشمبلبلي تغيير يافته به عنوان بلوکهای ساختماني

از مزايای استفاده از نانوذرات در درمان هدفگيری دقيق

مولکولي برای ساختارهای جهتدار سه بعدی و دو بعدی
استفاده شدهاند که ما را به سمت استفاده کاربردی از
نانوابزار سوق ميدهند (.)Young et al. 2008

نقطه اثر دارو ،رها شدن دقيق و کنترل شده دارو ،افزايش
قابليت حل شدن داروها ،کاهش عوارض جانبي و سميت
دارويي ،جذب بهتر دارو ،افزايش هدفگيری اختصاصي
بافتها ،طوالني بودن مدت زمان تاثيرداروها ،کاهش
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دفعات تجويز دارو ،کاهش سميت دارويي به دليل نياز

شبه ويروسي مورد توجه قرار گرفته است .اين ادعا با

کمتر به مصرف دارو و کاهش هزينههای درماني مي باشد

ارزيابي سميت احتمالي نانوذرات  Qb ،CCMV ،CPMVو

()Douglas and Young 2006

 M13در موش و در نتيجه عدم ايجاد سميت ،تاييد شده

درميان نانوذرات کاربردی در علم پزشکي ،نانوذرات

است (.)Yildiz et al. 2011

زيستي نسبت به نانوذرات شيميايي از اهميت بيشتری

سه استراتژی اصلي جهت تهيه واکسن با استفاده از

برخوردار هستند .در اين ميان نانوذرات مشتق شده از

نانوذرات ويروسي به کار گرفته شده است که عبارتند از،

گياهان احتمال بيماریزايي کمتری برای انسان داشته،

)1نانوذرات ويروسي که توسط مواد شيميايي غير عفوني

عوارض جانبي آنها نسبت به نانوذرات مشتق شده از

شدهاند )2.نانوذرات شبه ويروسي فاقد ژنوم و غيرعفوني

حيوانات کمتر است .از مزايای استفاده از نانوذرات

که در سيستم بيان هترولوگ توليد شدهاند )3 .نانوذرات

ويروسي به جای نانوذرات شيميايي در پزشکي و درمان،

شبه ويروسي نوترکيب که توسط مهندسي ژنتيک ساخته

امکان اتصال مولکولها با دقت باال و مقياس کم با پروتئين

شدهاند .در دو نوع اول ساختار ويروس اصلي شکل مي

کپسيد اين ذرات است .استفاده از نانوذرات ويروسي ميله-

گيرد اما در نوع سوم فقط پپتيدهای ايمونوژنيک ويروس

ای شکل به دليل دارا بودن سطح محيطي بيشترنسبت به

بيماريزا به سطح خارجي ويروس گياهي اتصال داده مي

ذرات چندوجهي و همچنين ظرفيت باال برای جايگاه

شود ( .)Plummer and Manchester 2011اگرچه ايجاد

اتصال از توجه ويژهای برخوردار بوده و بيشتر مورد

ايمني در ميزبان ،پايه و اساس کاربرد واکسن است ،اما اين

استفاده قرار گرفته است .در اين دسته از ويروسها به

امر روی نانومواد به کاربرده شده در عکسبرداری و

علت شکل ظاهری و مسطح پيکره ويروسي ،پيوندها به

داروها اثر منفي ميگذارد .بنابراين تالشهايي جهت

روش موثرتری صورت ميگيرد ودر نتيجه حساسيت

محافظت از نانوذرات در برابر سيستم ايمني بدن صورت

اتصال اختصاصي بيشتر ميشود (.)Singh et al. 2006

گرفته است .از مهمترين اقدامات صورت گرفته در اين
راستا ،اتصال زنجيره پلي اتيلن گليکول (

 -1تولید واکسن بر پایۀ نانوذرات ویروسی
ويروسها منبع خوبي را برای تهيه واکسنهای جديد
فراهم کردهاند .آنها به دليل داشتن ساختار پروتئيني
تکرارشونده ،طبيعت ذرهای و الگوی مولکولي مرتبط با
بيمارگر ( ،)PAMPsايمنزايي را افزايش ميدهند .چندين

 )glycolبه سطح خارجي نانوذرات ميباشد که باعت
کاهش اثرمتقابل اختصاصي و ايمني در برابر اين نانوذرات
ميشود (.)Steinmetz and Manchester 2009
 -2تحویل هدفمند دارو

واکسن برای بيماریهای عفوني پستانداران بر پايه ذرات

نانوذرات هدفمند شده برای روشهای تشخيص و درمان

شبه ويروسي موجود و در حال حاضر نيز در کلينيکها

بسيار مناسب ميباشند .آنها با ارسال دقيق دارو به نقطۀ

استفاده ميشود .برای مثال نانوذرات ويروسي در تهيه

اثر ،تاثير داروها را افزايش و اثرات جانبي و مضر را

Peek et

کاهش ميدهند .در چند سال گذشته ،چندين فرموالسيون

 .)al. 2008همينطور کارهای مشابه در رابطه با پيشگيری

از نانوذرات ويروسي هدفمند شده برای سلولهای

از سرطان نيز در حال توسعه است (.)McKee 2013

سرطاني مهندسي شده است .به طور مثال ميتوان به

استفاده از سيستم انتقال ژن ابتدا با ناقلهای ويروسي

استفاده از  HCSRV ،CPMVو RCNMVدر اين زمينه

انساني شناخته شد ولي امروزه به دليل بي خطر بودن

اشاره کرد ( .)Ruoslahti et al. 2010از ذرات ويروس

باکتريوفاژها و ويروسهای گياهي نانوذرات ويروسي و

موزاييک لوبياچشم بلبلي همراه شده با ليگاندهای پپتيد

واکسنهای هپاتيت بي و آنفلوانزا بکار رفته اند (
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برای هدف قرار دادن تومور در داخل بدن در شرايط

 -4نانوذرات ویروسی در تصویربرداری

آزمايشگاهي استفاده شده است .اين کار با مهندسي ذرات

نانوذرات ويروسي ميتوانند از طريق پيوند کواالنسي به

ويروسي که پپتيد  F56در سطحشان قرار گرفته انجام
شده است  .اين پپتيد به طور اختصاصي به گيرنده فاکتور
رشد اندوتليال عروقي

)(VEGFR-1

متصل ميشود.

فرموالسيون اين ويروس قادر به عبور از اليۀ اندوتليال
بوده و در داخل تومور متمرکز ميشود (

Brunel et al.

.)2010

مواد عکسبرداری مختلفي متصل شوند ،و در عکس-
برداریهای پزشکي به کار روند .به عنوان مثال ،حسگر
فلورسنت تهيه شده با ويروس موزاييک لوبيا چشم بلبلي
امکان تصويربرداری از رگها و جريان خون موش زنده و
جنين جوجه تا عمق  500ميلي متر به مدت  72ساعت را
ميدهد ( .)Lewis et al. 2006حسگرهای ويروس

از فرموالسيون ويروس موزاييک لوبيا چشم بلبلي که با

موزاييک لوبيا چشم بلبلي به طور اختصاصي به سلولهای

رنگ فروسرخ و پپتيدهای بومبسين ( )Bombesinبه

اندوتليال به دليل وجود ويمنتين ( )Vimentinدر سطح اين

صورت کوواالنسي اصالح شده نيز برای هدف قرار دادن

سلولها متصل ميشود و باعث افزايش جذب اندوتليوم

گيرندههای پپتيد گاسترين آزاد که در سلولهای سرطان

تومور ميشود ( .)Koudelka et al. 2009از اين ويژگي

Steinmetz

خاص  CPMVجهت عکسبرداری عروقي تومور استفاده

 .)et al. 2011اين تحقيقات نشان ميدهد که نانوذرات

ميکنند ( .)Leong et al. 2010توانايي عکسبرداری از

ويروسي بافتهای بيمار را به صورت موثر و دقيقي

تومور و سلولهای سرطاني در مطالعات نشان ميدهد که

هدفگيری ميکنند و راه را برای توسعۀ عکسبرداری از

اين نانوذرات ميتوانند با انواع اليههای سلولهای سرطاني

بافت های خاص و دارورساني اختصاصي فراهم ميکنند.

انسان تعامل داشته باشند و در شرايط محيطي بر روی

پروستات افزايش بيان دارند ،استفاده ميشود (

 -3نانوذرات ویروسی درمانی و حاملهای ارسال ژن
نقش طبيعي ويروسها در انتقال اسيدهای نوکلئيک به
سلولها ،آنها را به عنوان ناقلين ژن درماني مناسبي تبديل
کرده است .بدين منظور چندين ويروس جانوری در
مطالعات باليني بررسي شده است که به دليل خطرات
ايمني ،تمايل به استفاده از ويروسهای گياهي در مقايسه با
آنها رو به افزايش است ( .)Yildiz et al. 2011داروهايي
مانند

دوکسوروبيسين

(،)Doxorubicin

پاکليتاکسل

( ،)Paclitaxelهيگرومايسين و ساير سيتوتوکسينها که

تومورها مستقر شوند ).(SteinmetzCho et al. 2011
همچنين نانوذرات ويروسي در تکنيکهای عکسبرداری
پيش رفته از قبيل  MRIو برشنگاری ( )Pet scanبه کار
برده شدهاند .مواد همسنجي  MRIاز ذرات ويروسي از
قبيل  CCMV ،CPMVو MS2متصل به گادولينيوم تشکيل
شده است ( .)Datta et al. 2008در اين دستاورد مفيد،
سطح وسيع نانوذرات بسته به تعداد زير واحد پروتئيني و
تعداد سايتهای باند شونده در هر زير واحد ،بارگذاری
صدها يون گادولينيوم را امکان پذير ميسازد.

داروهايي ضدسرطاني بوده و با مهار فاکتور رشد از تقسيم
سلولهای سرطاني جلوگيری ميکنند ،با فرموالسيونهای
هدفمند شدهMS2 ،HCRSV ،RCNMVو  M13بارگيری
شدهاند .در همه موارد سلولهای سرطاني تيمار شده به
طور اختصاصي کشته شدهاند (
.)2008

Acosta‐Ramírez et al.

جمع بندی نهایی
فناوری نانو اصطالحي کلي برای طيف گستردهای از
فناوریهای نسبتا تازه و نو است .ويروسهای گياهي
ابزارهای ارزشمندی هستند که به بيونانوتکنولوژی امکان
سنتز مواد جديد ،حسگرها و دستگاهها را در مقياس نانو
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امروزه داروهای فراواني بر پايۀ نانوذرات ويروسي توليد

 از تصويربرداری تا، در برنامههای کاربردی پزشکي،داده

 به طور.و به صورت تجاری مورد استفاده قرار ميگيرد

 ويروسهای.تحويل داروها مورد استفاده قرار ميگيرند

کلي ميتوان گفت حوزه نوين علم بيونانوتکنولوژی به

،گياهي مختلفي در اين راستا مورد مطالعه قرار گرفته

سرعت در حال پيشرفت بوده و علمي ميان رشتهای است

 کاربردهای گوناگوني،براساس ساختار و عملکردشان

، شيميدانان،که شامل همکاری ميان ويروسشناسان

 مهمترين موفقيت استفاده از نانوذرات ويروسي.داشته اند

. دانشمندان علوم مواد و پزشکان ميباشد،فيزيکدانان

.در علم نانوپزشکي و درمان بيماریها ميباشد
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چکیده
واژههای کليدی
چغندرقند
اصالح
مهندسی ژنتیک

چغندر قند یکی از مهم ترین محصوالت کشاورزی است که در حال حاضر حدود 20
درصد از قند مصرفی در سراسر جهان را تامين می کند .استفاده از روش های سنتی
اصالح چغندرقند موجب انتقال صفات مورد انتظار می شود؛ اما در عين حال مدت زمان
زیادی برای شناسایی تالقی های مطلوب صرف می شود .مهندسی ژنتيک (اصالح دقيق)
پيشرفته ترین روش اصالح گياهی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گيرد.
در دو دهه اخير از این روش در اصالح چغندرقند برای مقاومت به آفات و بيماری ها،
تنش های غير زیستی و نيز توليد محصوالت جانبی استفاده شده است .کاربرد این روش
نه تنها باعث تسریع در برنامه های اصالحی شده بلکه در مواردی ،مانند کاربرد
چغندرهای مقاوم به علف کش ،سبب صرفه جویی در هزینه ها نيز شده است .در این
مقاله سعی شده است که به پيشرفت های صورت گرفته در زمينه کاربرد مهندسی ژنتيک
در بهبود محصول چغندرقند پرداخته شود.

پیشرفت همزمان اصالح سنتی و بیوتکنولوژی....

فصاحت و نوروزی

مقدمه

عنوان راهکاری برای حل این مشکل مورد بررسي قرار

چغندرقند ) (Beta vulgaris L.یک گیاه مهم صنعتي و

گیرد .ژن های مختلفي برای ایجاد گیاهان چغندرقند مقاوم

یکي از تنها دو منبع گیاهي تامین کننده شکر به صورت

به آفات و امراض شامل ژن  ALSبرای مقاومت به

اقتصادی است .در سال  ،2007نیشکر و چغندرقند به
ترتیب  75و  25درصد از کل شکر دنیا را تامین کردند
( .)Joersbo, 2007اگر چه چغندرقند با سابقه کاشت

علفکش کلروسولفورون ( ،)D’Halluin et al., 1992ژن
 barبرای مقاومت به علفکش گلوفسینات آمونیوم
( )D’Halluin et al., 1992; Kishchenko et al., 2005و

نزدیک به  200سال یک گیاه به طور نسبي جدید نسبت

ژنهای  CP4 EPSPSو  GOXجهت مقاومت به علف

به گیاهان دیگر در نظر گرفته مي شود اما دستخوش

کش گالیفوسیت ( ،)Mannerlof et al., 1997ژنهای

پیشرفت های قابل توجهي بوده است (.)Draycott, 2006

رمزکننده اسموتین ،پليپپتید سکروپین تغییریافته

میزان شکر چغندر وحشي از  4تا  6درصد متغیر است ،اما

و پليپپتید آلفا تیونین برگ جو (،)Snyder et al. 1999

چغندرقند از داخل گیاهان چغندر علوفه ای که میزان

ژن سازنده سیتوکینین باکتریایي موسوم به  iptکه باعث

شکر آن  12درصد است انتخاب شد .این میزان شکر در

مرگ و یا اختالل در رشد و تولید مثل مگس ریشه

ارقام تجاری به حدود  20درصد افزایش یافته است و

چغندرقند ( )root maggotميگردد (،)Ivic et al. 2001

روش های اصالح سنتي نقش ویژه ای در این پیشرفت

بازدارندههای پروتئینازی ( )Proteinase inhibitorsکه

داشته اند .با این حال ،در طول دو دهه گذشته ،روش های

دارای اثر مهارکنندگي بر روی پروتئازهای مگس ریشه

پیشرفته بیوتکنولوژی با روش های اصالحي سنتي در

چغندر ( )Wilhite et al. 2000مي باشند ،ژن پروتئین

جهت تولید ارقام مقاوم به علف کش ،بیماری و آفت

پوششي ( )Coat proteinویروس ریزومانیا (

ترکیب شده اند .تنشهای زیستي و غیرزیستي از عوامل

 )et al. 1996و ژن  dsRNAویروسي (

مهم در کاهش عملکرد و تولید محصوالت کشاورزی

 )2006برای ایجاد مقاومت به بیماری ریزومانیا به

ميباشند به طوری که حشرات آفت حدود  14درصد کل

چغندرقند منتقل شده اند.

محصوالت کشاورزی در جهان را از بین مي برند

(1999

MB39

Mannerlof

Lennefors et al.

تولید دابل هاپلوئید از طریق کشت تخمک

( Hosemans

 .)Hilder and Boulter,آفات پروانهای ( )Lepidopteraاز

and Bossoutrot, 1983; Hansen et al., 1994; Gurel et

جمله آفات مهم هستند که در اغلب مزارع چغندر وجود

 )al., 2000و تولید پروتوپالست های با خاصیت باززایي

Ivic-Haymes

زیاد از سلول های محافظ نیز امکان پذیر شده است .با

 .)and Smigocki, 2005به دلیل وضعیت بیولوژیکي

این حال ،دستورالعمل های باززایي به طور معمول به

خاص چغندرقند از جمله دو ساله بودن ،آلوگامي و خود

تولید بسیار کم نمونه ها منجر مي شود .همچنین تنوع

ناسازگاری ،بهبود بسیاری از صفات آگرونومیکي از جمله

باالی ژنتیکي که در درجه اول بدلیل ماهیت

مقاومت به آفات حشرهای به دلیل محدود بودن منابع

هتروزیگوسیتي باالی چغندرقند در اثر دگرگشني است

مقاومت و تنوع ژنتیکي در چغندرقند ،سیستم چند ژني

یک مشکل جدی برای باززایي مجدد (

مقاومت به این صفت ،سبب عدم موفقیت در بهبود آن از

 )2001; Gurel et al., 2003و تالش های اصالحي

طریق اصالح کالسیک شده و یا بسیار مشکل است

()Zakharchenko et al., 2000; Hisano et al., 2004

( .)Ivic-Haymes and Smigocki, 2005استفاده از روش

است .برای عمل انتقال ژن ،از هر دو روش بر مبنای ناقل

های نوین مهندسي ژنتیک و انتقال ژنهای مسئول ایجاد

به عنوان مثال  Agrobacterium tumefaciensو

داشته و خسارات زیادی وارد ميکنند (

مقاومت به حشرات زیانآور در چغندرقند ميتواند به
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 rhizogenesو روش مستقیم به عنوان مثال بمباران ذره ای

شیشه بدست آمده اند .استراتژی اولیه برای تولید ژنوتیپ

(تفنگ ژني) پلي اتیلن گلیکول ،الکتروپوریشن ،فراصوت

متحمل به علفکش گالیفوسیت  ،ایجاد تغییر در ژن های

و هیبریداسیون سوماتیکي استفاده شده است .سلول های

باکتریایي

سالم و دست نخورده ،عمدتاً برگ ،لپه و بافت های پایه

) )Fry et al., 1991( synthase (CP4- EPSPSو یا

ساقه های رشد کرده در شرایط آزمایشگاهي مواد مطلوب

گالیفوسیت اکسیدوردوکتاز بود .تحمل به گلوفوسینات با

برای روش های انتقال ژن به کمک آگروباکتری و تفنگ

انتقال ژن های رمز کننده آنزیم های دخیل در سم زدایي

ژني هستند ( .)Gurel et al., 2008پروتوپالست به دست

فسفینوتریسین که ماده فعال گلوفوسینات بوده و مانع از

آمده از مزوفیل یا سلول های محافظ روزنه به نظر مي

سنتز گلوتامین مي شود ،امکان پذیر شد.

رسد که موثرترین بافت برای روش انتقال ژن به کمک
ترکیب پلي اتیلن گلیکول است .با وجود توسعه استراتژی
های جدید انتخاب ،به مانند استفاده از ژن های انتخاب
گر مانوز ،کارایي این روش ها در مورد چغندرقند به طور
نسبي پایین بوده و منجر به تعداد گیاهان تغییریافته ژنتیکي
کمتری نسبت به دیگر گونه های دولپه مهم صنعتي مي
شود ( .)Gurel et al., 2008در ادامه به پیشرفت های
صورت گرفته در زمینه مهندسي ژنتیک مهمترین صفات
پرداخته مي شود.

5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate

توليد چغندرقند مقاوم به ویروس
در میان بیماری های اصلي ویروسي چغندرقند ،ویروس
رگبرگ زرد نکروتیک چغندر ( ،)BNYVVویروس زردی
غربي چغندر ( )BWYVو ویروس زردی چغندر ()BYV
از مهمترین بیماری ها مي باشند .از این تعداد ،ویروس
رگبرگ زرد نکروتیک چغندر در خاک توسط قارچ
 Polymyxa betae Keskinبه طور گسترده ای توزیع شده
و باعث بیماری مخرب ریزومانیا مي شود که مشخصه آن
گسترش انبوه ریشه چه های جانبي بر روی ریشه اصلي و

مقاومت به علف کش

اندازه کوتاه ریشه است .این وضعیت سبب کاهش

گیاه چغندرقند رقابت ضعیفي با علف های هرز ،به ویژه

عملکرد ریشه ،عیار قند و کیفیت شربت شده ،که در ارقام

در مراحل ابتدایي نمو ،دارد و در نتیجه کاهش عملکرد آن

حساس مي تواند به  80درصد برسد (

به طور چشمگیری ،در صورت عدم کنترل علف هرز ،از

 .)2006واریته های مقاوم به ریزومانیا از طریق روش های

 50تا  100درصد متغیر است (.)May and Wilson, 2006

معمول اصالحي با استفاده از ژن های مقاوم به بیماری در

برای کاهش این تلفات ،اقدامات مرسوم کنترل شامل

چغندرقند و گونه وحشي نزدیک به آن مانند

سمپاشي علف کش در زمان و فواصل مختلف است که

 maritimaبدست آمدند ( Mesbah et al., 2007; Panella

برنامه های کنترل علف های هرز را پیچیده و دشوار مي

 .)and Lewellen, 2007; Shahbazi et al., 2015تولید

سازد .بنابراین ،توسعه چغندرقند تراریخته متحمل به علف

چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا از طریق تبدیل ژن

کش یک جایگزین مهم است .تحمل به علف کش یکي از

پروتئین پوششي ویروس (

اولین صفاتي است که با موفقیت توسط مهندسي ژنتیک

 )Ehlers et al., 1991; Mannerlof et al., 1996و یا

به چند گونه زراعي معرفي شده است؛ برخي از ارقام

نسخه جهش یافته از پروتئین های خاصي که در انتقال

مقاوم به علف کش برای بیش از یک دهه است که وارد

سلول به سلول ویروس دخیل اند ،امکان پذیر گردید .در

بازار شده اند ( .)James, 2007چغندرقندهای متحمل به

سال گذشته ،زارع و همکاران (،)Zare et al., 2015

مانند گالیفوسیت ،گلوفوسینات،

توانایي ساختارهای مختلف سنجاق سری حامل توالي

ایمیدازولینون ،کلرسولفورون و سولفونیل اوره از طریق

های منطقه باالدست  RNA 2یا توالي همپوشان رمزکننده

انتقال به کمک آگروباکتریوم و انتخاب سلول های درون

پوشش پروتئیني  p21 CPویروس در اعطای مقاومت با

علف کش هایي

Stevens et al.,

Beta

;Kallerhoff et al., 1990
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مکانیزم خاموشي  RNAبر علیه ریزومانیا را بررسي

مقاومت  100درصد در سطح ریشه های مویین بدست

کردند .نتایج نشان دهنده تولید مقاومت موثر در برابر

آمد .البته انتقال این ژن به گیاه کامل گزارش نشده است.

ریزومانیا در ارتباط با انتقال ژن

بود.

مقاومت به قارچ

مقاومت به نماتد

سرکوسپورا بتیکوال ( ،)Cercospora beticolaریزوکتونیا

نماتد  Heterodera schachtiiبه عنوان مخرب ترین نماتد

سوالني ،و اریزیف بتا از مهم ترین قارچ های بیماری زا

خاک زاد چغندرقند ()Panella and Lewellen, 2007

در چغندرقند بوده که سبب کاهش قابل توجهي در

برای بیش از یک قرن به طور گسترده مطالعه شده است

عملکرد و کیفیت محصول مي شوند (

( .)Dewar and Cooke, 2006نماتد چغندرقند بر روی

 .)Hanson, 2006کنترل در حال حاضر با استفاده از روش

ریشه توسعه یافته و ساختارهای تغذیه ای بسیار تخصص

های تلفیقي مانند تناوب زراعي ،استفاده از ارقام مقاوم و

یافته را درون سیستم آوندی فعال مي سازد که باعث

قارچ کش انجام مي شود .در میان استراتژی های ممکن

کاهش قابل توجه محصول مي شود .از نماتدکش ها برای

بیوتکنولوژی ،راه کار معرفي ژن رمز کننده پروتئین های

کنترل آن استفاده مي شود ،اما این مواد شیمیایي به علت

ضد قارچ توصیه شده است .تالش هایي در زمینه تولید

سمیت زیست محیطي خود در بسیاری از کشورها ممنوع

چغندرقند مقاوم به قارچ ها صورت پذیرفته و نتایج

شده اند ( .)Jung et al., 1998در کنار استفاده از

امیدوار کننده ای بدست آمده است .کیتیناز های مختلف

نماتدکش ها ،تولید کنندگان از واریته های مقاوم

که ترکیبات سلول های دیواره قارچ های رشته ای را از

& Dewar

بین مي برند از برگ چغندرقند آلوده به  C. beticolaجدا

 )Cooke, 2006و یا گیاهان تله برای کاهش جمعیت

شده و برای فعالیت ضد قارچي در شرایط آزمایشگاهي

Lathouwers et al.,

آزمون شد ( )Nielsen et al., 1994که سطوح مهمي از

 .)2005با این حال ،تخم نماتد مي تواند برای سالیان

تخریب سلول های هیدرولیتیک مشاهده شد .گودرزی و

متمادی در شرایط نامطلوب زنده بماند .مقاومت کافي در

همکاران ( )Goudarzi et al., 2012موفق به انتقال ژن

برابر نماتد در چغندرقند وجود ندارد ،اما مقاومت کامل

کیتیناز لوبیا به کمک روش آگروباکتریوم به دو رقم

در بخش پروکامبنتس جنس بتا یعني B. ،B. procumbens

دیپلوئید چغندرقند تحت نام های  SBSI-2و

چغندرقند و تناوب با گیاهان مقاوم تر (
نماتد در خاک استفاده کرده اند (

 ،patellarisو  B. webbianaیافت شده است

Asher and

SBSI-4

( Jung and

شدند .این گیاهان اکنون در مرحله تکثیر در نسل  T2مي

;Loptien, 1986; Paul et al., 1990; Heller et al., 1996

باشند .پروتئین غني از سیستئین ضد قارچ که از برگ

Sandal et al., 1997; Jung, 1998; Kleine et al.,

چغندرقند آلوده بدست آمد نیز دارای اثرهای محافظتي در

 .)1998با این حال ،این گونه ها در خارج از ذخیره ژني

برابر قارچ است ( .)Kragh et al., 1995تالش هایي در

اولیه چغندرقند قرار داشته و انتقال ژن به چغندرقند

زمینه بهره برداری از منابع جدید مقاومت به قارچ در ژرم

نیازمند انتقال از طریق یک قطعه کروموزومي حامل ژن

پالسم چغندرقند با استفاده از نشانگرهای مولکولي

مقاومت است ( .)Panella and Lewellen, 2007تولید

( )Francis and Asher, 2000و به منظور تولید چغندرقند

چغندرقند مقاوم در برابر حمله نماتد از طریق همسانه

مقاوم در برابر  C. beticolaبا معرفي ژن  cfpصورت

سازی ژن  Hs1pro-1که متعلق به یکي از گونه های

گرفت (

چغندرقند وحشي ( )Beta procumbensاست و انتقال ژن

 .)Upchurch, 2004به منظور افزایش مقاومت به قارچ

بوسیله  A. rhizogenesانجام شد (.)Kifle et al., 1999

 ،solaniیک ژن کیتیناز از کدو تنبل به چغندرقند انتقال
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Kuykendall et al., 2003; Kuykendall and
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یافت که سبب افزایش فعالیت آنزیم کیتیناز و سرکوب

 cry1Abبه کمک آگروباکتریوم تومهفاسینس به دو رقم

عالئم بیماری در برخي از گیاهان تراریخته گردید

دیپلوئید  7233و  HM1990شدند .نتایج آزمایش زیست

( .)Hashimoto and Shimamoto, 2001در مطالعه ای

سنجي ،بیان ژن و مقاومت گیاهان تراریخته بر علیه کرم

دیگر ،گودرزی و همکاران ( ،)Goudarzi et al., 2015ژن

برگ خوار مصری ( )Spodoptera littoralis Boisرا نشان

باکتریایي مانیتول  -1فسفات دهیدروژناز ( )mtlDتحت

داد .صدیقي و همکاران ( )1388کارایي  21الین

کنترل پیشبر  rd29Aآرابیدوپسیس القایي با تنش را به

چغندرقند تراریخته حاوی ژن  Btدر کنترل کرم برگ

چغندرقند وارد و مقاومت الین های چغندرقند تراریخته

خوار مصری را به همراه یک الین چغندرقند معمولي

Alternaria

مورد بررسي قرار داد .نتایج حاکي از برتری چغندرهای

حامل ژن  mtlDرا در برابر قارچ های

 Botrytis cinerea،alternataوCercospora beticola

بررسي کردند .تحت شرایط نرمال ،الین تراریخته

تراریخته در کنترل آفت برگ خوار نسبت به تیمار شاهد

mt-

بود .نوروزی و همکاران ( )Norouzi et al., 2009به

 LS4-32واکنش بهتری نسبت به  A. alternateداشته و

منظور بررسي وراثت ژن  ،Cry1Abدو الین چغندرقند

ظهور عالئم قارچي به تاخیر افتاد .پس از مواجهه با دمای

تراریخته  Tموسوم به  7233-3و  7233-8را با یک

پائین ( 4درجه سانتي گراد) ،الین تراریخته بعد از  14روز

سینگل کراس نرعقیم سیتوپالسمي تالقي دادند .تجزیه و

مایه زني هیچ گونه عالئم آلودگي را نشان نداد .همچنین

تحلیل عملکردی در تعدادی از نتاج گیاهان تراریخته،

الین های تراریخته مایه زني شده با  C. beticolaبطور

مقاومت افزایش یافته این گیاهان در برابر آفت برگ خوار

معني داری مقاومت بیشتری را نسبت به گیاهان

را نشان داد و تفاوت محسوسي بین گیاهان تراریخته و

غیرتراریخته نشان دادند.

گیاهان غیرتراریخته از لحاظ مقاومت وجود داشت.

مقاومت به حشرات

مقاومت به ساقه روی

گیاهان تراریخته مقاوم در برابر حشرات در چندین گونه

در سال دوم رشد و به دنبال تیمار سرمایي در زمستان

گیاهي از طریق معرفي ژن های رمزکننده ترکیبات سمي

(بهاره سازی) ،توسعه گل در چغندرقند با ساقه روی

برای حشرات ،از جمله کریستال های پروتئین حشره کش

شروع مي شود .اگر ساقه روی در سال اول رشد و به

( )ICPsاز باکتری  Bacillus thuringiensisبدست آمده

دلیل دمای پائین در بهار رخ دهد ،کاهش قابل توجهي در

اند .چغندرقند با ژن  ICPاصالح شده است ( Shimamoto

عملکرد شکر رخ مي دهد .ساقه روی همچنین باعث

;and Domae, 1999; Kimoto and Shimamoto, 2000

بروز خسارت در هنگام برداشت و استخراج قند مي شود.

A.

مشکل ساقه روی مانع از کاشت زودهنگام در بهار مي

 tumefaciensو و دو الین اینبرد چغندرقند ( NK150و

شود .کنترل ساقه روی توسط ژن های گلدهي ،به

Shimamoto and

خصوص آنهایي که مربوط به سنتز اسید جیبرلیک ()GA

Kimoto and Shimamoto,

هستند صورت مي گیرد .بر اساس مطالعات انجام شده در

 )2000شناسایي شده اند .تغذیه برگ های تراریخته

 A. thalianaبه نظر مي رسد که مهار بیوسنتز اسید

توسط کرم برگ خوار کلم سبب بازدارندگي و یا تعویق

جیبرلیک از طریق مهندسي ژنتیک سبب تاخیر در ساقه

رشد الروها گردید .در برخي از گیاهان تراریخته ،بیان

روی در چغندرقند مي شود (

 .)Kimoto and Shimamoto, 2001با استفاده از
 ،)TK80گیاهان دارنده )( cryIA(b
 )Domae, 1999یا ( cryIC

 cryICسمیت باالتری برای حشرات نسبت به

Van Roggen et al.,

)cryIA(b

 .)1997تالش های اولیه در این زمینه از طریق کاهش بیان

داشت ( .)Kimoto and Shimamoto, 2001جعفری و

 GA1و  GA4بوسیله بیان باالی -GA20اکسیداز کدو

همکاران ( )Jafari et al., 2009موفق به انتقال ژن

تنبل و یا با استفاده از سازه آنتي سنس برای -GA20
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اکسیداز و -GA3-βهیدروکسیالز (

فصاحت و نوروزی

Van Roggen et al.,

 )1997صورت گرفته است.

فروکتان (به طور اصلي با تغییر سوخت و ساز
کربوهیدرات) ،بهبود عملکرد شکر و تولید پالستیک انجام
شده است

تحمل به خشکی

( Sevenier et al., 1998; Pilon-Smits et al.,

1999; Hashimoto and Shimamoto, 1999; Weyens et

با توجه به پیامدهای گرمایش جهاني بر آب و هوا و پیش
بیني های صورت پذیرفته در زمینه دسترسي به منابع

)al., 2004; Harms and Schulz, 2015; Rector, 2015

محدود آب ،توسعه محصوالت مقاوم در برابر خشکسالي
بسیار مهم است .اگر چه چغندرقند نسبت به بسیاری از
گونه های زراعي دیگر به شرایط خشک مقاوم تر است،
اما در صورت عدم وجود مقدار کافي آب ،عملکرد آن
کاهش مي یابد ( .)Rajabi et al., 2008گیاهان تراریخته
مقاوم در برابر خشکسالي در چندین گونه از طریق
افزایش محتوای سلولي  osmolytesو

osmoprotectants

ایجاد شده اند .تحمل به خشکي در چغندرقند از طریق
بیان ژن باسیلوس سوبتیلیس (،)Bacillus subtilis

SacB

که رمز کننده  fructansباکتریایي است به دست آمد
( .)Pilon-Smits et al., 1999گیاهان تراریخته تحت تنش
خشکي رشد بهتری داشته و مجموع وزن خشک باالتری
( +25-35درصد) در مقایسه با چغندرهای غیرتراریخته

جمع بندی نهایی
بیوتکنولوژی این قابلیت را دارد که صفات مفیدی را که
در حال حاضر از طریق برنامه های اصالح معمولي در
دسترس نیستند به اصالح گران معرفي کند .مهندسي
ژنتیک چغندرقند مي تواند سبب بهبود کارایي و انعطاف
پذیری کنترل علف های هرز ،افزایش مقاومت به بیماری
ها و افزایش ظرفیت بیوسنتزی ریشه های چغندرقند
جهت تولید ترکیبات دارای ارزش افزوده شود .فن آوری
های ژنتیکي جدید ،همراه با روش های سنتي اصالح و
پیشرفت های محتمل آینده در شناسایي ژن ها و عملکرد
آنها مي تواند به موفقیت های ویژه ای در زمینه تولید
محصول چغندرقند پربارتر ،متنوع تر ،پایدارتر و با هزینه

داشتند.

تولید مقرون به صرفه تر ختم شود .برای پي بردن به

تحمل به شوری

مزیت های مهندسي ژنتیک ،روش های کارآمد برای

یانگ و همکاران ( )Yang et al., 2005از طریق معرفي
ژن  AtNHX1جدا شده از آرابیدوپسیس و رمزگذاری
 Na+/H+ antiportمورد هدف قرارگرفته به غشای
واکوئلي ،گیاهان چغندرقند تراریخته با مقاومت بهبود
یافته نسبت به شوری به دست آوردند .همچنین ،گیاهان
چغندرقند متحمل به شوری از طریق انتخاب سلول در
شرایط درون شیشه که سبب تنوع خود به خودی و یا
ناشي از سوماکلونال بود به دست آمدند (

Pua and

Thorpe, 1986; Freytag et al., 1990; Yang et al.,

بهبود روش های مورد نیاز انجام پذیرفته است .با این
حال ،محدودیت های مهمي در استفاده از برنامه های
معمول تکثیر و اصالح در شرایط آزمایشگاهي از قبیل
وابستگي ژنوتیپي و تعداد کم باززایي وجود دارد .نشان
داده شده است که استفاده از چغندرقند تراریخته مقاوم به
علف کش برای انسان بي خطر بوده و اثرهای زیست
محیطي آن را مي توان از طریق انواع روش ها مانند حصر
فیزیکي (رعایت فاصله ایزوالسیون بین مزارع تولید بذر
چغندر تراریخت و کالسیک) ،آموزش زارعین به حذف

.)2004
سایر صفات
اقداماتي نیز در زمینه تولید چغندرقند های تولیدکننده
230

کشت سلول نیازند و پیشرفت های چشمگیری در جهت

گیاهان به ساقه رفته قبل از گلدهي در مزارع تولید ریشه،
حذف چغندرهای وحشي یکساله در مزارع تولید بذر و
در نهایت سم پاشي علف های هرز مقاوم شده با سایر
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اجازه به کشت آزمایشي چغندر تراریخته در آلمان است

 با وجود پیشرفت، با این حال.علف کش ها مدیریت کرد

 این عالئم نشان دهنده تغییر.)Gurel et al., 2008(

های انجام شده در این زمینه کشت تجاری واریته های

 در نهایت.وضعیت آینده کشت چغندرقند تراریخته است

چغندرقند تراریخته در تمامي کشورها در سطح وسیع

قبل از ورود فناوری چغندر تراریخته مقاوم به علفکش در

، به مثابه دیگر محصوالت تراریخته.انجام نمي پذیرد

سطح مزارع به صورت تجاری بایستي با مقایسه هزینه ها

مالحظات زیادی در مورد تجاری شدن واریته تراریخته

 ذهن،و فوائد این فناوری در مزارع آزمایشي و پایلوت

 آسیب احتمالي به،چغندرقند از جمله ایمني مواد غذایي

مردم و بویژه زارعین را برای پذیرش کشت چنین

محیط زیست و پذیرش آن توسط صنعت و مصرف کننده

.محصولي آماده ساخت

 با افزایش فشار از سوی سازمان تجارت.وجود دارد
جهاني این وضعیت در حال تغییر است که نمونه بارز آن
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ABSTRACT

M

olecular farming refers to the production of pharmaceutical proteins and
industrial enzymes in plants by genetic engineering. T7RNA Polymerase is one
of the most important enzymes which is used in various fields of biotechnology
and molecular biology to produce RNA and study the structure and function of RNA in
vitro. The in vitro synthesized RNA is employed in hybridization, microarray, anti-sense
RNA and RNAi experiments. This enzyme has also applications in expression systems
depending on the T7 promoter and terminator. T7RNA polymerase is a bacteriophage
enzyme which acts mainly in the cytoplasm. This study aimed to clone and transform
eukaryotic cells with the T7RNA Polymerase gene for production of T7 polymerase in
tobacco plants. Specific primers with proper restriction enzyme sites were designed
corresponding to the ends of the T7RNA polymerase gene and the gene was isolated and
cloned into the plant expression vector, pCAMBIA1304. Successful of gene insertion was
confirmed by PCR, restriction enzyme digestion and DNA sequencing. The recombinant
construct was transformed into Agrobacterium tumefaciens LBA4404 strain for tobacco
transformation. The transgenic tobacco plants were regenerated on selective media
containing hygromycin and cefotaxime antibiotics. The presence and expression of the
T7RNA polymerase gene in the transgenic plants was confirmed by PCR and RT-PCR
techniques.
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A

Genetic Engineering and Biosafety Journal
Vol 5, Number2, Fall 2016 and Winter 2017, Bi-seasonal

Evaluation the Beauveria bassiana fungus efficiency on biological control of
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ABSTRACT

R

hizoctonia rot disease is one of the most important diseases of crop plants and has
a worldwide distribution. Despite the relative effects of certain chemicals to
control the disease, it seems that biological control is one of the appropriate
methods of control. Beauveria bassiana is an endophytic fungus that can colonize a wide
range of plants in a systemic manner and enhance plant resistance. In this study the ability
of three strains of B. bassiana fungus for control of cotton damping- off were investigated.
Results showed that the isolates used, in addition to their endophytic activities, can
significantly reduce the disease severity in plants. Based on the result of greenhouse studies
and measurement of peroxidase activity and total plant protein, the KJ24 isolate at a
concentration of 107 spores/ml was found to be the most suitable treatment to control the
disease. It appears that this ability is due to the stimulation of plant growth. Moreover,
concentrations of 107 spores/ml of isolates TS7 and TS12, were also able to significantly
reduce the severity of the disease. Based on the observed increase of total protein in plants
treated with these isolates, the reduction of disease could be due to the induction of plant
resistance by these isolates.
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ABSTRACT

Z

\

ucchini yellow mosaic virus (ZYMV) is one of the most important viruses
infecting cucurbits and the epidemiology of the virus is of considerable practical
significance. The coat protein (CP) of Potyviruses is a phylogenetically
informative sequence, but there is no ZYMV-CP sequence available from Varamin, an
important cucurbit producing region. Therefore, the aim of this study was isolating the
ZYMV-CP gene in Varamin isolates and studying its phylogenetic relationship(s) with
previously reported ZYMV isolates. To this end, melon leaf samples were collected from
Varamin, Pishva and Pakdasht (Southern Tehran) during the spring and summer of 20142015. ZYMV was detected in 34% of the collected samples. Sequencing data showed
ZYMV-CP in the Varamin isolate was 840 nucleotides in length. Phylogenetic trees based
on the entire ZYMV-CP gene showed all the ZYMV isolates cold be placed in three main
groups A, B and C in which group A was further subdivided into 8 subgroups, A1-A8.
Iranian isolates of ZYMV are placed in A1, A6 (including the Varamin isolate) and A8
subgroups. Subgroups A7 and A8 were detected for the first time in this study. However, in
the N-terminal region of the CP, the most variable region, central Europe isolates harbor a
landmark conserved motif of N16N17A27M37. This motif was detected in the ZYMVVaramin isolate but not in other Iranian isolates, suggesting that this isolate might have been
imported from central Europe by means of infected cucurbits seeds.
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ABSTRACT

O

ptimization of wheat tissue culture is essential for any gene transfer process and
for generation of cell suspension lines. To optimize tissue culture conditions for
four bread wheat lines (C-D-4, C-D-6, C-D-8, and C-D-9), several factorial
experiments based on completely randomized design with 3 replications were conducted.
Callus induction potential and regeneration of lines under different hormone treatments
were evaluated. For callus induction, ML1G1 medium containing three levels of 2, 4-D (2,
2.4 and 3 mg/l) and for regeneration, MS and N6 medium including different levels of
NAA, BAP and Kin was used. With respect to the effect of hormones on the different wheat
lines, the results showed that the highest callus induction rate was achieved with C-D9(82%) and the highest rate of callus induction (60%) was recorded in 2.4 mg/l 2, 4-D for
all lines. With respect to embryogenic callus production, ML1C2 media containing 250mg/l
AgNO3 produced the highest embryogenic callus percentage in C-D-9 and C-D-8 lines. The
highest regeneration rate (29.62%) for C-D-9 lines was obtained in N6 (6) medium
containing 1 mg/l IAA + 1 mg/l BA.
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ABSTRACT

S

odium efflux is one way to reducing of cytosolic sodium in plants. This prevents
toxic effects of sodium on cytosol cellular processes. Sodium/hydrogen transporters
in the plasma membrane (SOS1) are one of the best known proteins in this process.
In this study Kochia scoparia, a halophyte dicotyledonous plant was used as a source to
gene isolation. Using designed primers based on conserved regions of other plants, a gene
coding sequence of approximate 3600 nucleotides and 1200 amino acids was identified and
sequenced. Analysis with BLAST verified that maximum nucleotide homology of the
sequence with other SOS1 proteins was 84%, and in amino acid homology 92%. Additional
in silico analysis was performed to characterize the putative protein and its relation with
other SOS1 proteins, which contain a hydrophilic alpha helix region as passenger fragment
through plasma membrane and in contrast to this, a sequence with less alpha helix and
hydrophilic properties, is as protein intracellular fragment. These results support the role of
sodium efflux for resistance response to salinity in Kochia using plasma membrane
transporters.
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ABSTRACT

G

ene expression studies by real-time PCR constitute a powerful tool to analyze the
mechanisms underlying plant abiotic-stress tolerance. One of the crucial steps of
this technique is the selection and validation of reference genes to normalize
target gene expression under different stress conditions. In an attempt to find the best
reference genes for wheat root salinity research, we evaluated the stability of the three most
commonly used reference genes (GAPDH, Actin and Ta.22845) using the NormFinder,
BestKeeper statistical algorithms and the comparative ΔCT method. The results indicated
that Actin was the most suitable reference gene for gene expression normalization under
salinity treatment in wheat root.

Key Words
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ABSTRACT

I

n recent years, gene transfer to cereal crops has become an important tool for
improving agronomic traits. Barley is one of the most important cereals and like other
crops its modification by genetic transformation is an important method for increasing
tolerance to biotic and abiotic stresses. Optimization of the various factors that can influence
transformation and regeneration of the target plant is the first step in the gene transfer. In
this research, some of the factors influencing transformation of barley with Agrobacterium
such as the Agrobacterium strain, bacterial concentration, co-cultivation period and
Agrobacterium infection medium were investigated. To confirm the presence of possible
transferred genes in the transgenic plants, a PCR test was done and expression of the
transferred gene was carried out using a GFP gene expression test. Regeneration of
transgenic explants was carried out successfully and fertile transgenic plants were obtained.
The results showed that in the transformation of immature embryo explants of barley, the
LBA4404 and AGL1 Agrobacterium strains were the most effective strain and a
concentration of OD600=1 was the optimal bacterial concentration. Also, the usage of LB as
the inoculation medium and a 2-days co-cultivation period of explants with Agrobacterium
resulted in maximum transformation of barley.

Key Words
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ABSTRACT

I

n many organisms, detoxification enzymes play important roles in detoxification of
xenobiotics and are considered as biomarkers of toxic effects of exposure to a variety
of these agents. In the current study, the effects of thiamethoxam and pirimicarb in
sublethal concentrations were evaluated on Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)
detoxification enzymes. The median lethal concentrations for the female aphids exposed to
thiamethoxam and pirimicarb were 113.85 (68.94-625.16) and 2.94 (1.71-3.99) mg (ai)/L,
respectively. The activity of monooxygenases was measured as detoxification enzymes. The
effects of both insecticides on A. fabae caused significant increase in monooxygenase
(P<0.0001). Glutathione-s-transferase (GST) was likewise induced in A. fabae by increasing
the sublethal concentrations of pirimicarb (df=5, 12, F= 18.17, P= 0.0001). Finally,
thiamethoxam in higher concentrations (48.07, 75.06 and 113.85 mg (ai)/L) induced this
enzyme (df=5, 12, F= 9.15, P= 0.0009). The results illustrate that two important aphicides,
thiamethoxam and pirimicarb in sublethal concentrations can be detected by detoxification
enzymes as biochemical markers. Consequently, prediction of poisonous effects on the
aphid populations in the field will be possible.
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ABSTRACT

S

esame (Sesamum indicum L.) is not only a source of manganese and copper, but is
also rich in calcium, magnesium, iron, phosphorus, vitamin B1, zinc and dietary
fiber. Sesame contains a group of fibers called Lignans, including Sesamin and
Sesamolin, which are especially useful as they decrease cholesterol in the human body. Due
to its use in medical treatments, especially in cancer cases, recent decades have seen
numerous efforts aimed at a better understanding of Sesamin production and the genes
underlying its biosynthesis, with the aim of enhancing expression of genes involved in this
pathway. In this study, the effects of salicylic acid and phenylalanine on the expression level
of two key genes, CYP81Q1 and C3H, involved in the Sesamin biosynthesis pathway were
evaluated using sesame cell suspension culture and qRT-PCR. For this purpose, sesame cell
suspensions were treated using 0.1, 0.5 and 1 mg/l salicylic acid and 0.1 mg/l phenylalanine.
Sampling was carried out 24, 48 and 72 hours after treatment. Gene expression analysis was
performed by the qRT-PCR technique. The results showed that expression of genes
involved in Sesamin biosynthesis increased in all the samples treated with salicylic acid and
phenylalanine. The highest increase in expression level of CYP81Q1 occurred in 1 mg/l of
salicylic acid 72 h and 0.1 mg/l of phenylalanine 72 h after treatment. The highest increase
in expression level of the C3H gene occurred in 0.1 mg/l of salicylic acid 24 h and 0.1 mg/l
of phenylalanine 72 h after treatment.

Key Words
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ABSTRACT

R

ed nightshade (Solanum alatum Moench.) is one of the important medicinal
plants from the Solanaceae family. Tissue culture technology is a very useful
application of biotechnology which can be used for plant preservation, rapid
multiplication and in genetic engineering for molecular breeding or improving
secondary metabolite production. In this study, plant regeneration from three different
explant sources derived from young seedlings, including hypocotyl, coleoptile and leaf
segments, was evaluated. In this research, efficient protocols for regeneration of red
nightshade from all three explants are reported. The best shoot regeneration response
(100%) was obtained at 0.5 mg/l BAP concentration for leaf explants. Regenerated plants
adapted to greenhouse conditions with a high efficiency (100%) and produced normal
flowers and seeds. Also, leaf explant was found to be the most efficient explants for plantlet
regeneration, with a mean number of 29.93 shoots per explant. Finally, the potential of leaf
explants for gene transfer and expression by means of a gene gun (at two rupture disk
pressure of 1100 and 1350 psi), was evaluated using transient GUS expression, and leaf
explants were found to be suitable for this purpose.
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ABSTRACT

F

or conservation of indigenous poultry genetic resources and their use as genetic
material in poultry breeding programs, it is necessary to obtain accurate genetic
knowledge about these animals. The aim of this study was to investigate the
genetic and phylogenetic characteristics of Khazak native chicken of Sistan
usingthe nucleotide sequence of mitochondrial cytochrome b. For this purpose, blood
samples were collected from 20 Khazak native chickens of Sistan. After DNA extraction, an
864 bp fragment of cytochrome b of mitochondrial genome was amplified by primers. The
amplified fragments were purified and sequenced. A total of five different haplotypes were
determined based on three single nucleotide polymorphism sequences. The final sequences
from each haplotype with 789 bp in length were obtained, including 26.37% of adenine,
13.31% of guanine, 36.50% of cytosine, and 23.82% of thymine. The results indicated that
the Khazak native chicken of Sistan has the lowest genetic distance from Japanese and
Chinese native chickens.
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ABSTRACT

P

romoter sequences are one of the key factors in directed gene expression.
Different types of promoters can be used according to the type of tissue or
expression levels desired. β-Conglycinin is one of the major storage proteins in
soybean seed embryos and is produced in the seed development stage. The
synthesis of storage proteins is primarily controlled at the transcriptional level and seedspecific expression has been shown to be conferred upon the promoter regions of many
storage protein genes. In this research, a seed specific promoter (β-Conglycinin) of Iranian
Glycin max was isolated from genomic DNA. Then, the promoter was cloned into
pTZ57R/T and sequenced. Sequence analysis showed that the cloned promoter contained all
of the typical conserved motifs such as TATA box, CAAT box as well as other previously
identified seed-specific motifs such as SKn-1, RY repeats, G box. Finally, the βConglycinin promoter was cloned into pBI121 binary vector for further research.

Key Words
Promoter, Soybean, β-Conglycinin, Motif, Signal peptide

L

Genetic Engineering and Biosafety Journal
Vol 5, Number2, Fall 2016 and Winter 2017, Bi-seasonal

Application of plant viral vectors in biotechnology
Masoud Shams-bakhsh 1*, Abdulbaset Azizi 1, 2
1. Department of plant pathology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2. Department of plant protection, University of Kurdestan, Sanandaj, Iran

*Corresponding Author, Email: shamsbakhsh@modares.ac.ir

ABSTRACT

O

ver the past 38 years, there has been a re-orientation of virology studies toward
the beneficial use of viruses, and several plant viruses have been employed as
expression vectors. The use of plant virus vectors for production of
recombinant proteins has advantages such as speed of expression, high yield,
reduced cost and duration of studies, and an extremely high throughput of recombinant
proteins. Thus with such vectors large scale production of recombinant proteins required
for pharmaceutical and industrial applications is accessible. Plant viruses can also also be
used for improved vaccine efficacy. Such vaccines can be made by ligand conjugation of a
non-immunogenic peptide to the outer surface of the virus coat protein. Finally, plant virus
vectors can be employed as library construction tools for discovery of gene function in
genomics studies. Here, we review the use of plant viruses in expression of recombinant
proteins.
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ABSTRACT

T

he emphasis on viruses as disease-causing agents has skewed scientists’ perception
of other aspects of viruses. In recent years, there has been a re-orientation of virus
studies toward the beneficial use of viruses, independent of their disease-causing
phenotypes. For example, plant viral capsids have been utilized as biotemplates, drug
vectors and nanodevices in many practical applications. By studying the morphology,
genetics, spatial folding, replication and assembly strategy of viral capsids, we can
manipulate the viral genome and viral proteins for in various fields. At present one of the
most important uses of plant viruses is in nanomedicine, where they can be employed in
diagnosis and therapy. Their low toxicity for humans and their specific effects are the main
advantages of using plant viral nanoparticles. This review discusses applications of plant
viruses in bionanotechnology.
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ABSTRACT

S

ugar beet is one of the most important agricultural products which currently
provides about 20% of the sugar around the world. With classical breeding methods,
good traits can be introduced in sugar beet breeding programs but it can take years
to find the perfect cross. Genetic engineering (precision breeding) is the most advanced
plant breeding method that is currently used. In the last two decades, this method has been
applied in sugar beet breeding for resistance to pests and disease, abiotic stress, and also byproduct production. Genetic engineering has not only elevated the efficiency of breeding
programs efficiency but also in some cases, such as introducing resistance in sugar beet to
herbicide application, significantly reduced costs. The present study will describe recent
progress in the application of genetic engineering in sugar beet improvement.
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