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3

 1و  .2کارشناس ارشد و استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،مازندران
 .3دانشیار پژوهشکدۀ ژنتیک و زیستفناوری کشاورزی طبرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،مازندران
(تاریخ دریافت - 1333/11/13 :تاریخ تصویب)1333/12/23 :

چکیده
بیفنیلهای پلیکلرینهشده ) ،(PCBsترکیبات حلقوی کلرداری هستند که بهدلیل خواصی چون
مقاومت به حرارت و پایداری ،در سطح گسترده در دهههای  1331تا  1391در صنایع گوناگون
کاربرد داشتهاند .همین ویژگی پایداری و مقاوت به تجزیه شدن همراه با تأثیرات زیانبار بر سالمت
انسان ،سبب شد که تولید آنها از دهۀ  1391میالدی متوقف شود .در حال حاضر ،آلودگی آبها و
خاکهای سراسر جهان به  ،PCBsیکی از مشکالت مهم محیط زیست بهشمار میآید .یکی از راههای
کاهش آلودگی به  PCBsانتقال و بیان ژنهای باکتریایی بیفنیل دیاکسیژناز ( )BPDOکه دارای
توانایی تجزیۀ  PCBsهستند به گیاهان است .هدف پژوهش حاضر ،یافتن روشی برای انتقال همزمان
ژنهای  bph E ،bph Aو  ،bph Gکه اجزای رمزدهندۀ آنزیم  BPDOهستند به گیاه آرابیدپسیس بود.
براساس نتایج بهدستآمده 3 ،ژن  bph E ،bph Aو  bph Gکه در ناقل  pGreenکلون شده بودند به
باکتریهای  E.coliو اگروباکتریومهای  LBA4404و  C58C1و در انتها به گیاه آرابیدپسیس انتقال
یافتند .از لحاظ کارایی انتقال ژن به گیاه ،بین دو سویۀ اگروباکتریوم  LBA4404و  C58C1بهکاررفته
در این پژوهش اختالف وجود داشت .بیشترین تعداد گیاهان تراریخته ( 1/98درصد) با
سویۀ  LBA4404بهدست آمد .تراریخت بودن گیاهچههای آرابیدوپسیس با انتخاب گیاهان کامالً سبز
در محیط دارای  81میلیگرم در لیتر کانامایسین و همچنین آزمون  PCRتأیید شد .گیاهان تراریخت
با موفقیت به خاک انتقال یافتند و به رشد خود ادامه دادند.
واژههای کلیدی :بیفنیلهای پلیکلرینه ،گیاه آرابیدوپسیس ،ناقل
مقدمه
گیاهپاالیی فناوری بهرهگیری از گیاهان برای
آلودگیزدایی از خاک و آبهای زیرزمینی است.
بیفنیلهای پلیکلرینهشده ) (PCBsاز ترکیبات معطر
کلردار با فرمول شیمیایی عمومی  C12H(1o-n)CLnهستند
که بهدلیل مقاومت زیاد به حرارت و عدم اشتعالپذیری،
از سالهای  1313تا  1399بهصورت گسترده در صنعت
کاربرد داشتند ( .)Van Aken et al., 2010با توجه به
* تلفن93111141433 :

.pGreen

سمی بودن این ترکیبات و تجمع آنها در بافتهای چربی
موجودات زنده و بهدلیل آثار سوء آنها بر انسان ،مانند
بروز سرطان ،ناهنجاریهای ژنتیکی در نوزادان و
تومورهای کبدی و تیروئیدی ،حذف و تجزیۀ  PCBsاز
محیط ضروری است .یکی از آنزیمهای مؤثر برای تجزیۀ
 ،PCBsآنزیم باکتریایی بیفنیل دیاکسیژناز ()BPDO
است .این آنزیم دارای سه جزء اکسیژناز با دو زیرواحد
 bph Aو  ،bph Eیک فرودوکسین  bphFو یک
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فرودوکسین ردوکتاز  bphGاست .ژنهای رمزدهندة این
آنزیم در باکتری  Burkholderia xenovoransشامل
 bph F ،bph E ،bph Aو  bph Gهستند ( Mohammadi
.)et al., 2007
سیستم انتقال ژن بهواسطۀ اگروباکتریوم ،یکی از
کارامدترین روشهای انتقال ژن در گیاهان شناخته شده
است .یکی از ناقلهای دوگانه که برای انتقال ژن به گیاه
بهواسطۀ آگروباکتریوم بهکار میرود ،ناقل  pGreenاست
که با ویژگیهایی نظیر کاهش سایز پالسمید و داشتن
چندین مکان کلون کردن ژن بهعنوان حامل مناسب
انتخاب شده است pGreen .برای همانندسازی در
اگروباکتریوم ،نیاز به عملکرد ژن  RepAاز لوکوس
همانندسازی  pSaدارد که این لوکوس در پالسمید
کمکی  pSoupمستقر شده است (.)Hellens et al., 2000
برای انتقال این دو پالسمید به اگروباکتریوم ،میتوان از
دو روش انتقال همزمان و انتقال پیدرپی ناقلها با
استفاده از روشهای الکتروپوریشن یا ذوب و انجماد
استفاده کرد ( .)Hellens et al., 2000انتقال همزمان
پالسمیدهای  pGreenو  pSoupبه اگروباکتریوم با روش
الکتروپوریشن کارایی زیادی دارد ،ولی در صورت
نداشتن دستگاه و مواد الزم برای الکتروپوریشن ،باید از
روش ساده و کمهزینۀ ذوب و انجماد استفاده کرد.
بیشتر آزمایشهای انتقال ژن به گیاهان شامل
انتقال و بیان یک ژن تنهاست و انتقال همزمان چندین
ژن به گیاهان برای یک مسیر بیوشیمیایی همچنان
کاری دشوار بهشمار میآید .راهکارهای گوناگونی برای
انتقال چند ژن خارجی به داخل سلولهای گیاهی وجود
دارند .یکی از این روشها ،ایجاد یک ساختمان
پلیپروتئینی است که در آن ترتیب رمزدهنده چندین
پروتئین به یکدیگر ملحق شده و یک واحد نسخهبرداری
بهوجود آوردهاند .همچنین میتوان از انتقال پیدرپی یا
همزمان چندین ناقل حامل ژنهای مختلف استفاده کرد
( .)Dafny-Yelin et al., 2007از روشهای دیگر برای
بیان چندین ژن در یک گیاه ،تالقی گیاهان تراریختۀ
حاوی ژنهای مختلف یا کلون کردن چندین ژن در یک
ناقل بهوسیلۀ سر هم کردن کاستهاست ( Dafny-Yelin
.)et al., 2007
برای انتقال ژنهای بیفنیل دیاکسیژنز به گیاهان

پژوهشهایی صورت گرفته است .در پژوهشی با انتقال
ژنهای  bphF ،bphA+bphEو  bphGبهصورت مجزا به
گیاهان توتون ،الینهای متفاوتی از گیاهان تراریختۀ
توتون ایجاد کردند ( .)Mohammadi et al., 2007آنان با
انتقال همزمان ژنهای  bphA+bphE+bphGدر یک
ناقل و ژن  bphFدر ناقل دیگر ،الینهای تراریختهای از
گیاهان توتون را تولید کردند .در دو پژوهش جداگانه،
ژن  bphCبه گیاهان توتون انتقال یافت و تراریخته بودن
گیاهان نیز با آزمون  )Francova et al., 2003( PCRو
وسترنبالت ( )Novacova et al., 2010تأیید شد .تا
کنون ،گزارشی در زمینۀ انتقال همزمان ژنهای
دیاکسیژناز باکتریایی بهواسطۀ اگروباکتریومهای
 LBA4404و  C58C1به گیاه مدل آرابیدوپسیس منتشر
نشده است .در این پژوهش ،امکان انتقال همزمان
ژنهای بیفنیل دیاکسیژناز باکتریایی به گیاهان
آرابیدوپسیس بهروش غوطهوری گلآذین بررسی شد.
مواد و روشها
کشت و شرایط رشد گیاه آرابیدوپسیس

این پژوهش در آزمایشگاه باغبانی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری و پژوهشکدة ژنتیک و
زیستفناوری طبرستان در سالهای  1931-31انجام
گرفت .برای اجرای آزمایشهای انتقال ژن از گیاهان
آرابیدوپسیس ( )Arabidopsis thalianaرقم کلمبیا
استفاده شد .گیاهچههای آرابیدوپسیس از طریق کشت
بذر در شرایط نوری  14ساعت روشنایی و  9ساعت
تاریکی ،دمای  11درجۀ سانتیگراد و رطوبت  41درصد
بهدست آمدند.
تهیۀ پالسمید نوترکیب

ژنهای دیاکسیژنز از باکتری  B. xenovoransسویۀ
 LB400را دکتر  Jean-François Lalibertéاز مؤسسۀ
ملی پژوهشهای استان کبک کانادا در اختیار این
پژوهش قرار دادند .ژنهای  bphE ،bphAو bphG
بهوسیلۀ واکنش زنجیرهای پلیمراز تکثیر و از ژل خالص
شدند .سپس هر کدام از این ژنها بین تقویتکنندة
 35Sو پایانۀ  PolyAویروس موزائیک کلم در کاست
 35S-2کلون شدند (شکل .)A-1ابتدا ،کاست خالصشدة

علیزاده آریمی و همکاران :انتقال همزمان  9ژن باکتریایی بیفنیل دیاکسیژنز ...

 35S-bphEدر محل Stu Iپالسمید  pGreen0029کلون
شد (شکل .)B-1در مرحلۀ بعدی کاست خالصشده35S-
 bphAدر محل  KpnIپالسمیدpGreen0029-bphE ،
کلون شد .در نهایت ،کاست خالصشدة  35S-bphGدر
محل  Not Iپالسمید  pGreen0029-bphE+bphAکلون
pGreen0029شد (شکل  )B-1و پالسمید
 (pG-AEG) bphE+bphA+bphGمورد استفاده در این
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پژوهش را تولید کرد (شکل  .)A -1درستی کلونهای
انجامگرفته ،بهدقت بهوسیلۀ نقشۀ محدودکننده و با
استفاده از الگوی هضم آنزیمی توسط آنزیمهای ،Xba I
 Bgl IIو  Hind IIIبررسی شد (شکل  B -1و  .)Cدر
ضمن ،در ناحیۀ  T-DNAناقل  pGreen0029ژن
گزینشگر کانامایسین ( )Kanبین پیشبر و پایانبر
 Nosقرار دارد (شکل .)B-1

ALB

B

شکل  )A -1ساختمان کاست 35S-2؛  )Bناقل pGreen

A

CLB

BLB

شکل  .1پالسمید نوترکیب بهکاررفته در این آزمایش و نتیجۀ هضم آنزیمی آن
 :Aساختار شماتیک  T-DNAپالسمید حاوی ژنهای  bph E ،bph Aو  ،bph Gکه در آن مرز چپ ( ،)LBمرز راست ( ،)RBبه عالوه جایگاه
آنزیمهای برشی  Xba ،Kpn I Iو  Not Iمشخص شدهاند :B .نتیجۀ هضم آنزیمی همین پالسمید با آنزیم ( Xba Iبا یک محل برش) که اندازة قطعۀ
 3346 bpمورد انتظار را تولید کرد و آنزیم ( Bgl IIبا دو محل برش) که اندازة قطعات  1631 bpو  1616مورد انتظار را تولید کرد ،پالسمید
هضمنشده با  NDمشخص شده است :C ،.نتیجۀ هضم آنزیمی ،این پالسمید را با استفاده از آنزیم  Hind IIIنشان میدهد که با چهار محل برش،
قطعاتی با اندازههای  1341 ،1114 ،641و  1911مورد انتظار را تولید کرد ،پالسمید هضمنشده با  NDمشخص شده است.
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انتقال سازههای پالسمیدی خالصشده به اگروباکتریوم

از سویههای  LBA4404و  C58C1باکتری
 Agrobacterium tumefacienceبرای انتقال ژن به گیاه
استفاده شد .پس از تهیۀ سلولهای مستعد از
اگروباکتریوم با استفاده از کلرید کلسیم با غلظت 19
میلیگرم در لیتر ،انتقال پالسمیدها با استفاده از تکنیک
ذوب و انجماد با دو روش انتقال همزمان و انتقال
پیدرپی صورت گرفت .در روش انتقال همزمان pGreen
bphG
حامل ژنهای  bphE ،bphAو
( )pGreen/bphAEGبههمراه پالسمید  pSoupبه
سلولهای مستعد اگروباکتریوم اضافه شد و بر روی
محیط انتخابی حاوی  19میلیگرم در لیتر کانامایسین،
 19میلیگرم در لیتر ریفامپیسین و  1میلیگرم در لیتر
تتراسایکلین کشت شدند .در روش انتقال پیدرپی
ناقلها ،ابتدا  1میکرولیتر پالسمید  ،pSoupبه سلولهای
مستعد اگروباکتریوم اضافه شد و درستی تراریخته بودن
کلونیهای نوترکیب که بر روی محیط انتخابی حاوی 1
میلیگرم در لیتر تتراسایکلین و  19میلیگرم در لیتر
ریفامپیسین رشد کرده بودند با آزمون کلونی  PCRتأیید
شد .سپس ،پالسمید  pGreen/bphAEGبه سلولهای
مستعد حامل پالسمید  pSoupاضافه شد و دوباره
درستی تراریخته بودن کلونیهای نوترکیب که بر روی
محیط انتخابی رشد کرده بودند با آزمون کلونی  PCRبه
تأیید رسید.
تراریختهسازی

گیاهان

آرابیدوپسیس

به

روش

غوطهورسازی گلآذین ((floral-dip

برای تلقیح گیاه آرابیدوپسیس از اگروباکتریومهای
سویههای  LBA4404و  C58C1استفاده شد .سویههای
اگروباکتریوم حامل پالسمید مورد نظر ابتدا در حجم
یک لیتر محیط کشت  LBرشد داده شدند .زمانی که
تراکم باکتری در طول موج 499نانومتر به  9/9تا 1
رسید (بعد از  16-69ساعت) ،باکتریها با سرعت 1999
دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند .سپس رسوب باکتریها
در محیط تلقیح (حاوی  1/1نمکهای محیط کشت
 1x ،MSویتامین  ،B5ساکارز  1درصد و  9/99درصد
سیلوت ال )11-حل شدند .تمامی گلآذینها بهمدت
 99ثانیه تا  1دقیقه در داخل سوسپانسیون نگه داشته

شده و بعد از این مدت گیاهان از سوسپانسیون باکتری
خارج و برای حفظ رطوبت با پوشش پالستیکی پوشانده
شدند.
بهینهسازی انتقال ژن به آرابیدوپسیس

برای بهینهسازی شرایط انتقال ژن ،سویههای مختلف
اگروباکتریوم ،غلظتهای متفاوت کانامایسین و تیمارهای
تاریکی و نور بررسی شدند .از سویههای اگروباکتریوم،
سویههای  LBA4404و  C58C1برای تراریختهسازی
آرابیدوپسیس بهروش غوطهوری گلآذین ارزیابی شدند.
پس از کشت بذرهای آغشتهشده با محیط تلقیح ،تعداد
گیاهچههای سبز رشدیافتۀ مربوط به هر سویه در محیط
 MSحاوی کانامایسین شمارش شد .در انتها نیز درصد
فراوانی گیاهان تراریخت مربوط به هر سویه محاسبه
شد.
تیمارهای تاریکی و نور

برای تیمار تاریکی ،بذرهای کشتشده در محیط انتخابی
بهمدت سه روز در تاریکی و دمای  6درجۀ سانتیگراد
نگهداری شدند و سپس به اتاقک رشد با شرایط  14ساعت
روشنایی و  9ساعت تاریکی انتقال یافتند .در تیمار
روشنایی ،بذرهای کشتشده در محیط انتخابی از ابتدا به
اتاقک رشد در شرایط  14ساعت روشنایی و  9ساعت
تاریکی منتقل شدند.
غلظتهای مختلف کانامایسین

غلظتهای مختلف  11 ،19 ،11و  199میلیگرم در
لیتر کانامایسین برای انتخاب گیاهچههای بالقوة
تراریخت ارزیابی شدند .پس از رشد بذرهای آزمایشی بر
روی محیط  MSحاوی غلظتهای متفاوت کانامایسین،
میزان فشار انتخابی اعمالشده با هر یک از سطوح
کانامایسین بررسی شد.
انتخاب و انتقال گیاهان بالقوۀ تراریخت

برای انتخاب گیاهان تراریخت ،بذرهای گیاهان
تلقیحشده با دو سویۀ اگروباکتریوم در محیط کشت
انتخابی حاوی  1/1نمکهای  9 ،MSگرم در لیتر آگار و
 19میلیگرم در لیتر کانامایسین کشت شدند .پس از
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اعمال تیمارهای تاریکی و نور ،گیاهچههای سبز کام ً
ال
رشدیافته برای هر سویۀ اگروباکتریوم بهطور جداگانه
برای استخراج  DNAو آنالیز بعدی به خاک منتقل
شدند .اثبات تراریخت بودن گیاهانی که در محیط کشت
انتخابی به کانامایسین مقاومت نشان داده بودند به کمک
آزمون  PCRصورت گرفت.
طراحی آغازگرهای اختصاصی

طراحی توالی آغازگرهای رفت و برگشت  bphAبراساس
توالی نوکلئوتیدی ژن  bphAاز باکتری B. xenovorans
سویۀ  LB 699بهوسیلۀ نرمافزار  oligoانجام گرفت .این دو
آغازگر از منطقۀ ابتدایی و انتهایی ژن انتخاب شدند تا پس
از تکثیر ،ژن بهصورت کامل بهدست آید .شایان ذکر است
که طول محصول واکنش  PCRمورد انتظار برای ژن bphA
حدود  1999 bpاست .طراحی توالی آغازگرهای رفت و
برگشت  pSoupنیز بهوسیلۀ نرمافزار  oligoانجام گرفت.
طول محصول واکنش  PCRمورد انتظار برای قطعۀ pSoup
حدود  1919 bpاست .تمامی آغازگرها توسط شرکت ژن
فنآوران سنتز شدند (جدول .)1
جدول  .1آغازگرهای مورد استفاده
توالی

نام آغازگر

5 - ATG AGT TCA GCA ATG AAA - 3

bphA – forward

5 - GGG CTC GGA CAT CAT GCG - 3

bphA – reverse

3- GACCGATGCCCTTGAGA-5

pSoup - forward

5- TGCCCTTATTCCTGATTTGAC - 3

pSoup – reverse

شرایط PCR

واکنش  PCRدر حجم  19میکرولیتر بهمنظور تکثیر
قطعۀ ژنی  bphAبه کمک  1میکرولیتر از بافر ( PCR
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 10سیناژن) 163 ،نانوگرم  DNAالگو 9/9 ،میکرولیتر
( MgCl2سیناژن) 9/9 ،میکرولیتر آغازگرهای رفت و
برگشت 9/1 ،میکرولیتر ( dNTPsسیناژن) و 9/1
میکرولیتر ( Taqسیناژن) انجام گرفت .برای تکثیر قطعۀ
ژنی  bphAابتدا واسرشتهسازی اولیه در دمای  31درجۀ
سانتیگراد بهمدت  1دقیقه انجام گرفت .سپس،
واسرشتهسازی ،اتصال و طویل شدن بهترتیب در دماهای
 11 ،36و  11درجۀ سانتیگراد و هر کدام بهترتیب
بهمدت  99ثانیه 1:99 ،1:99 ،در  91سیکل انجام شد.
در نهایت طویل شدن نهایی بهمدت  11دقیقه در دمای
 11درجۀ سانتیگراد صورت گرفت.
نتایج و بحث
نتایج بهدستآمده نشان دادند که انتقال پیدرپی دو ناقل
 pSoupو  pGreenAEGبه سلولهای مستعد اگروباکتریوم
موفقیتآمیز بود و کلونیهای نوترکیب بر روی محیط
انتخابی مشاهده شدند ،که با آزمون  PCRتراریخته بودن و
وجود پالسمیدها در اگروباکتریوم اثبات شد .بعد از انتقال
پالسمید  pSoupبه سلولهای مستعد اگروباکتریوم،
کلونیهای نوترکیب در سطح محیط کشت  LBحاوی
آنتیبیوتیکهای مورد نظر ،مشاهده شد و سپس با آزمون
 PCRو با استفاده از آغازگرهای ژن  ،pSoupوجود باند
 1919جفت بازی که تأییدکنندة حضور قطعۀ ژنی pSoup
در کلونیهای نوترکیب بوده است ،تأیید شد (شکل .)9در
ادامه ناقل  pGreen/bphAEGبه سلولهای اگروباکتریوم
مستعد حامل  pSoupمنتقل شد و کلونیهای رشدیافته با
آزمون  PCRو آغازگرهای اختصاصی ژن  bphAبررسی
شدند که با حضور باند  ،1999bpوجود قطعه ژنی bphA
تأیید شد (شکل .)6

شکل  .9نتیجۀ واکنش  PCRکلونیهای ترانسفورمشده با ناقل  pSoupتوسط آغازگرهای  :M .pSoupمارکر وزنی  .19kbشمارههای 1
تا  1کلونیهای ترانسفورمشده با ناقل  .pSoupشمارة  :9کنترل مثبت (پالسمید  .(pSoupشمارة  :3کنترل منفی
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شکل  .6نتیجۀ آزمون  PCRکلونیهای  LBA4404حامل  pSoupترانسفورمشده با ناقل نوترکیب  pGreen AEGبا آغازگرهای
اختصاصی ژن  :M .bphAمارکروزنی  .10kbشمارة  :1کنترل مثبت9،1،4،1،6،1 .کلونیهای ترانسفورمشده با  .pGreenAEGشمارة :3
کنترل منفی .شمارة  :9کلون تراریخت را نشان میدهد که واجد پالسمید  pGreenAEGنبود.

پالسمید  pGreenبدون پالسمید کمکی خود ()pSoup
قادر به همانندسازی در سویههای مختلف اگروباکتریوم
نیست .از آنجا که  pGreenبرای همانندسازی نیاز به
عملکرد ژن  RepAاز لوکوس همانندسازی  pSaدارد ،ابتدا
باید  pSoupدر سویۀ اگروباکتریوم مورد نظر مستقر شود و
با تکثیر  ،pSoupکپیهای زیادی از لوکوس همانندسازی
 pSaتولید شود تا در نهایت ژن  RepAقادر به اجرای
عملکرد خود باشد .بنابراین با انتقال پیدرپی وکتور میتوان
کارایی بیشتری در ترانسفورماسیون انتظار داشت ،بدین
صورت که پالسمید کمکی زمان کافی برای تکثیر لوکوس
همانندسازی خواهد داشت و متعاقباً توانایی تکثیر پالسمید
توسط پالسمید کمکی افزایش خواهد یافت ( Hellens et
.)al., 2000
تأثیر سویههای اگروباکتریوم بر تراریختی

نتایج انتقال ژن به آرابیدوپسیس با استفاده از سویههای
 LBA4404و  C58C1بهروش غوطهوری گلآذین نشان
داد که بین دو سویۀ اگروباکتریوم بهکاررفته در این
پژوهش ،از نظر میزان نفوذ ،آلودهسازی گیاه و تولید گیاهان
تراریخت تفاوت وجود دارد .همچنان که در جدول مشاهده
میشود ،نسبت گیاهان تراریخت بهدستآمده از
آرابیدوپسیس تیمارشده توسط سویۀ  LBA4404نسبت به
گیاهان تراریخت بهدستآمده از آرابیدوپسیس تیمارشده
توسط سویۀ  C58C1حدود  1/4برابر بود و بیشترین تعداد
گیاهان تراریخته به میزان  9/91درصد با سویۀ LBA4404
بهدست آمد (جدول .)1
در پژوهش بر روی میزان کارایی سویههای
اگروباکتریوم در فرایند انتقال ژن مشخص شد که بین

سویههای اگروباکتریوم از نظر نفوذ ،قدرت انتقال ژن و
تولید نتایج تراریخته ،تفاوت وجود دارد ( Bechtold et
 .)al., 1993در پژوهشی دیگر ،سویۀ  GV3101به دلیل
فعالیت شدید تهاجمی ،برای تراریختهسازی گیاهان
آرابیدوپسیس پیشنهاد میشود ( Bechtold et al.,
 .)1993گزارش شده است که سویۀ  LBA4404برای
تراریختهسازی آرابیدوپسیس با روش غوطهوری مناسب
نیست و بهتر است از نژادهایی با قدرت تهاجمی بیشتر
استفاده شود ( .)Weigel et al., 2002همچنین گزارش
میشود که در بین سویههای LBA4404 ،GV3101
و  ،GV3850سویۀ  GV3850بیشترین و سویۀ
 LBA4404کمترین مقدار تولید گیاهان تراریخته را
دارند ( .)Dehestani et al., 2010در بررسی انتقال ژن
به کلزا بهروش غوطهورسازی گلآذین مشاهده میشود
که بین نژادهای اگروباکتریوم از لحاظ میزان انتقال ژن
تفاوت وجود دارد ( .)Young-Seok et al., 2003در عین
حال برخی از پژوهشگران ،از لحاظ کارایی
تراریختهسازی ،اختالفی بین سویههای اگروباکتریوم پیدا
نکردند ( .)Zhang et al., 2006براساس نتایج
بهدستآمده در این پژوهش و بررسیهای انجامگرفته در
گذشته میتوان نتیجه گرفت که اختالف بین سویههای
مختلف اگروباکتریوم از نظر قدرت نفوذ ،ممکن است
ناشی از اثر متقابل نوع گیاه و سویۀ باکتری باشد.
تأثیر تیمارهای نور و تاریکی بر تغییرات مورفولوژیک
گیاهچه

نتایج حاصل از تیمارهای تاریکی و نور حاکی از آن است
که گیاهانی که پیش از انتقال به اتاقک رشد ،برای سه
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روز در تاریکی تیمار شده بودند ،دارای برگهای
کوتیلدونی کمترتوسعهیافته و هیپوکوتیل و ریشههای
طویلتری بودند .در مقابل گیاهانی که در تیمار
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استاندارد با شرایط نوری مداوم قرار داشتند ،برگهای
کوتیلدونی بزرگتر و ریشههای کوتاهتری داشتند
(شکل.)1

جدول  .1نتایج حاصل از بهرهگیری دو سویۀ اگروباکتریوم در روش غوطهوری گلآذین
سویۀ
اگروباکتریوم

تعداد بذور
آزمایششده

تعداد گیاهچههای سبز بعد از
 19روز انتقال به گلخانه

تعداد گیاهان
تراریخت

درصد گیاهان تراریخت
بهدستآمده از بذور آزمایششده

LBA4404

919
991

6
9

9
1

%9/91
%9/11

C58C1

شکل  .1تغییرات مورفولوژیک گیاهچههای آرابیدوپسیس در
محیط انتخابی که با شرایط نوری متفاوت تیمار شده بودند.
گیاهچۀ سمت راست شکل در شرایط نوری مداوم رشد کرده
و گیاهچۀ سمت چپ شکل تیمارشده در شرایط تاریکی است.

حذف تراریختههای واقعی و کاهش کارایی انتخاب میشود.
تحقیقات بسیاری غلظت  19میلیگرم در لیتر کانامایسین
را برای انتخاب گیاهچههای بالقوه تراریخت مناسب
میدانند ( Bechtold et al., 1993; Bent, 1998 & Zhang
 .)et al., 2006از طرف دیگر ،گروهی غلظتهای بیشتر و
کمتر از  19میلیگرم در لیتر کانامایسین را پیشنهاد
میکنند ( .)Bechtold et al., 2000کانامایسین بهدلیل مهار
ریبوزومهای  19sاز سنتز پروتئین در اندامکهایی مثل
کلروپالست و میتوکندری جلوگیری میکند و در نهایت
سبب رنگپریدگی و مرگ گیاه میشود ( Norelli et al.,
.)1994

اثر غلظتهای مختلف کانامایسین بر تراریختی

فرایند انتخاب گیاهان تراریخت

نتایج ارزیابی غلظتهای مختلف کانامایسین برای انتخاب
گیاهچههای بالقوه تراریخت نشان داد که غلظتهای
 11mg/Lکانامایسین بهدلیل کم بودن فشار انتخابی و
افزایش میزان تراریختههای غیرواقعی مناسب نبود .در
مقابل در غلظتهای  19و  11میلیگرم در لیتر
کانامایسین ،هیچ گیاه تراریخت کاذبی تولید نشد .غلظت
 199mg/Lکانامایسین بهدلیل فشار انتخابی زیاد ،سبب

پس از  1-19روز انتقال بذرهای کشتشده به اتاقک رشد
با شرایط  14ساعت نور و  9ساعت تاریکی ،گیاهانی با برگ
های کوتیلدونی سبز تیره در چمنی از گیاهان سفید
بهعنوان گیاهان بالقوه تراریخت در نظر گرفته شدند (شکل
 .)A-4سپس گیاهچههای سبز حاصل از کشت بذور در
محیط حاوی کانامایسین ،به گلدان منتقل و از آنها DNA
استخراج شد (شکل .)B-4

A

B

شکل  )A -4گیاهچههای انتخابشده در محیط انتخابی با غلظت  19 mg/Lکانامایسین و تیمار  9روز تاریکی و  1-19روز در شرایط
 14ساعت نور و  9ساعت تاریکی .شکل  )B -4انتقال گیاهچههای مقاوم به کانامایسین به گلدان
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استخراج  DNAو اثبات گیاهان تراریخت با آزمون PCR

کیفیت خوب  DNAاستخراجشده به ازای  9میلیگرم مادة
برگی بهروش  (2004) Kasajima et al.با الکتروفورز روی
ژل آگارز  9/9درصد ،اسپکتروفتومتری و واکنش زنجیرهای
پلیمراز ) ،(PCRتأیید شد .نسبت جذب در طول موج 149
به  199نانومتر بین  1/3-1/1بهدست آمد ،که این موضوع
در الکتروفورز  DNAنیز ثابت شد .روشهای بسیاری
بهمنظور استخراج  DNAاز بافت گیاهان وجود دارد ،اما
تحقیقات در خصوص استخراج  DNAدر آرابیدوپسیس
تقریباً محدود بوده و این در حالی است که با توجه به
اهمیت این گیاه بسیار ارزشمند و پرکاربرد در انتقال ژن،

استخراج  DNAاز این گیاه بهمنظور بررسی انتقال و بیان
ژن امری ضروری است.
واکنش  PCRبا استفاده از آغازگرهای اختصاصی و
 DNAژنومیک

نتایج حاصل از واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از
آغازگرهای اختصاصی ژن  bphAو  DNAژنومیک
بهعنوان الگو ،در شکل  1نشان داده شده است .طول
محصول  PCRکه توسط این آغازگرها تکثیر شد حدود
 1999 bpبود که دقیقاً برابر با طول قطعۀ ژنی bphA
بود (شکل .)1

شکل  .1آزمون گیاهان بالقوه تراریخت بهروش  PCRو با آغازگرهای اختصاصی ژن  bphAکه گیاهان تراریخت قطعۀ  1999bpرا نشان
دادهاند :M .مارکر وزنی  .19999bpشماره  )1کنترل منفی (گیاه آرابیدوپسیس شاهد)؛ شمارههای  9 ،1و  )6گیاهان آرابیدوپسیس
تراریخت تلقیحشده با سویۀ LBA4404؛ شمارههای  1و  )9گیاهان تراریخت با سویۀ C58C1؛ شمارههای  4و  )1گیاه آرابیدوپسیس
غیرتراریخت؛ شماره  )3کنترل مثبت.
نتیجهگیری کلی

یافتههای این پژوهش نشان داد که امکان بهینهسازی
انتقال همزمان چند ژن کلونشده در ناقل  ،pGreenبه گیاه
مدل آرابیدوپسیس وجود دارد .برای انتقال ناقل  pGreenبه
روش ذوب و انجماد ،ابتدا باید پالسمید کمکی  pSoupبه
سلولهای مستعد اگروباکتریوم منتقل شود و در مرحلۀ بعد
ناقل  ،pGreenبه سلولهای مستعد حامل  pSoupاضافه

شود .همچنین باید از سویۀ اگروباکتریوم با قدرت تهاجمی
بیشتر برای انتقال ژن استفاده کرد که در این تحقیق سویۀ
 LBA4404نسبت به سویۀ  C58C1برای انتقال ژنهای
بیفنیل به گیاه آرابیدوپسیس کارآمدتر بوده است .استخراج
 DNAبهروش کاساجیما ( )Kasajima et al., 2004بهدلیل
خلوص زیاد و نیاز به مقدار ناچیز نمونۀ برگی ،روش
مناسبی برای استخراج  DNAاز گیاه آرابیدوپسیس است.
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