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انتقال ژن  AtEXPB2به گیاه توتون )(Nicotiana tabacum
با هدف افزایش تحمل به تنش خشکی
داوود داداشی 1و علیرضا عباسی
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 1و  .2دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیار ،گروه زراعت ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1131/1/11 :تاریخ تصویب)1131/2/8 :

چکیده
تقسیم و توسعة یاختهای دو فرایند اصلی در رشد گیاه بهشمار میآیند .پروتئینهای اکسپنسین در
فرایند توسعة یاختهای نقش کلیدی دارند .این پروتئینها با فعالیت غیرآنزیمی در بسیاری از
فرایندهای رشد و نمو گیاهی نقش دارند .یکی از نقشهای عنوانشده برای این پروتئینها ،تأثیر
در افزایش تحمل گیاه به خشکی است .ژن  EXPB2یکی از ژنهای خانوادة اکسپنسین است که
بیشتر در بافت ریشه بیان میشود ،هدف از این تحقیق انتقال ژن  EXPB2علف تال یا گوشی
موشی ( )Arabidopsis thalianaبه گیاه توتون است .انتقال سازة ژنی  ،pBI; EXPB2با استفاده از
آگروباکتریوم انجام شد .گزینش اولیة گیاهان تراریخته (تراژن) ،با کشت ریزنمونههای برگی
تلقیحشده با آگروباکتریوم ،در محیط کشت حاوی کانامایسین انجام شد .گیاهچههای متحمل به
پادزیست (آنتیبیوتیک) کانامایسین ،به خاک منتقل شدند .رگه (الین)های تراریخته با استفاده از
واکنش زنجیرهای پلیمراز ) (PCRتأیید شدند .گیاهان تراریخته ریشهزایی خوبی نشان دادند که
بیانگر اثر این ژن بر افزایش طول و تراکم ریشه بود .در نهایت گیاهان بهدستآمده صفات
نامطلوب از جمله ریزش غنچههای گل و ریزش برگ داشتند که به احتمال نشاندهندة آن است
که بیان این ژن در بخشهای هوایی گیاه میتواند صفات نامطلوبی ایجاد کند.
واژههای کلیدی :اکسپنسین ،انتقال ژن ،تنش خشکی ،توتون.AtEXPB2 ،
مقدمه
دیوارة یاختهای در گیاهان نقش محوری در ریختزایی
گیاه در پاسخ به پیامهای محیطی دارد ( Nishitani,
 1997و ) .)Cosgrove, 2000 (aشکل و اندازة
اندامهای گیاهان مختلف ،با تقسیم یاختهای و سپس
توسعة یاختهها کنترل میشود ( Sánchez-Rodríguez
 .)et al., 2010تمایز یاختهای در نهایت وابسته به
تنظیم ژنهای خاص یاختهای است ( Won et al.,
 .)2010اکسپنسینها 4پروتئینهاییاند که نقش
کلیدی در تنظیم توسعة دیوارة یاختهای و رشد گیاه
* تلفن93446442593 :

دارند ( )Zhao et al., 2012; Li and Wang, 2012
این پروتئینها فعالیت غیرآنزیمی داشته و به احتمال
با شکستن پیوند هیدروژنی سبب شل شدن دیوارة
یاختهای میشوند ( Jung et al., 2010; Cosgrove,
 .)2000(b); Anjanasree & Bansal, 2003آنها
همچنین میتوانند توسعة دیوارة یاختهای جداشده از
یاخته را القا کنند ( .)Son et al., 2012اکسپنسینها
توسط یک خانوادة بزرگ ژنی که شامل آلفا-
اکسپنسین ) ،(EXPAبتا-اکسپنسین )،(EXPB
شبهاکسپنسین آلفا ) (EXLAو شبهاکسپنسین بتا
E-mail: rezabbasi@ut.ac.ir
1. Expansins
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) (EXLBاست ،رمز میشوند (
 .)Cosgrove, 2005گزارش شده است که تشدید بیان
ژن  PhEXPA1در گیاه  Petunia hybridaباعث
افزایش در اندازة یاختهها و ابعاد اندامها میشود .افزون
بر این گیاهان تراریخت (تراژن) با 35S:PhEXPA1
تغییر در ترکیب پلیمری دیوارة یاختهای و نمو
زودهنگام مریستم جانبی در مقایسه با گیاهان ناریخت
(غیرتراژن) داشتند (.)Dal Santo et al., 2011
همچنین بین تشکیل ریشههای مویین در گیاه جو
) (Hordeum vulgareبا ژن  HvEXPB1همبستگی
مشاهده شده است ( Kwasniewski & Szarejko,
 .)2006در گیاه علف تال نیز نقش اکسپنسینها در
تشکیل ریشههای مویین گزارش شده است ( Zhao et
 .)al., 2012افزون بر نتایج مثبت ،تشدید بیان
اکسپنسینها میتواند آثار منفی در گیاه را موجب
شود ،بهعنوان مثال محققان اعالم کردند ،تشدید بیان
ژن  AtEXPA1در دیوارة یاختههای نگهبان روزنه در
گیاه علف تال باعث تسریع در باز شدن روزنهها در اثر
القای نوری میشود ( .)Zhang et al., 2011در برخی
از موارد نیز ممکن است صفات چندی در گیاه را تغییر
دهند .بهعنوان مثال بیان ژنهای  EXPA1و EXPA2
از منشأ گیاه  Cunninghamia lanceolataدر گیاه
توتون باعث تغییر چندین فنوتیپ 4از جمله ارتفاع
گیاه ،قطر ساقه ،شمار برگ و غالف بذری میشود.
همچنین دیوارههای یاختهای جداشده از گیاهان
تراریخته 79-99درصد افزایش در میزان سلولز نسبت
به گیاهان وحشی داشتند ( .)Wang et al., 2011اما
یکی از مهمترین کاربردهای اکسپنسینها ،نقش آنها
در تنشهای محیطی است .در شرایط تنش خشکی،
رگه (الین)های توتون تراریخته با ژن TaEXPB23
هدررفت آبی کمتری نسبت به گیاهان ناتراریخته
داشتند ،همچنین بررسی برخی مشخصه (پارامتر)های
فیزیولوژیکی در گیاهان تراریخته ،نشاندهندة تحمل
بیشتر آنها در شرایط تنش خشکی بود ( Li et al.,
 .)2011تشدید بیان  TaEXPB23در گیاه توتون سبب
افزایش تحمل به تنش شوری شد ( Li & Wang,
& Sampedro

1. Phenotype

 .)2012همچنین تحقیقات نشان میدهد که
هورمونهای گیاهی در بیان ژنهای اکسپنسین نقش
دارند ( .)Son et al., 2012در طول تنش خشکی،
هورمونهای گیاهی بیان ژن اکسپنسین و رشد گیاه را
تنظیم میکنند .در یک آزمایش ،رابطة بین ژنهای
اکسپنسین و دو هورمون گیاهی اسید ایندولاستیک
) (IAAو اسید آبسیزیک ) (ABAدر رشد یاختة گیاه
گندم در شرایط تنش خشکی بررسی شد ،این
بررسیها نشان داد که تنش اسمزی باعث افزایش
تجمع  ABAشده و  ABAبا کاهش فعالیت H(+)-
 ATPaseغشای پالسمایی ،باعث قلیایی شدن دیوارة
یاختهای میشود که برای فعالیت اکسپنسین نامساعد
است .استفاده از  IAAدر غالف برگهای اولیه
(کلئوپتیل)های جداشده ،افزایش رشد غالف برگ
اولیه و همچنین افزایش فعالیت اکسپنسین را به
دنبال داشت ،به هر حال رابطة بین اکسپنسین و
هورمونهای گیاهی هنوز بهطور دقیق مشخص نیست
( .)Zhao et al., 2012همچنین تحقیقات نقش
اکسپنسین در رسیدگی و نرم شدن میوه را نیز اثبات
کرده است ( .)Sabirzhanova et al., 2005ژن
 AtEXPB2یکی از ژنهای خانوادة اکسپنسین است که
بیشتر در بافت ریشه بیان میشود .تشدید بیان این ژن
در سویا ،باعث افزایش تقسیم و طویل شدن یاختههای
ریشه شده و جذب فسفر در شرایط عادی و در شرایط
کمبود آن را بهبود میبخشد و پیشنهاد شده که
 EXPB2یک ژن حیاتی در مهندسی نظام ریشه برای
پاسخ به برخی تنشهای غیرزیستی ازجمله کمبود
آهن ،آب و فسفر است ( .)Guo et al., 2011با وجود
بررسیهای گسترده در مورد اکسپنسینها ،منابع
علمی عملکرد معینی برای آن عنوان نکردهاند و
کارکرد این خانوادة ژنی بهطور دقیق مشخص نشده
است .بنابراین برای استفادة بهتر از این ژنها در
مهندسی گیاهان متحمل به تنش ،نیاز به بررسی و
شناسایی دقیق کارکرد آنها است .هدف از این
پژوهش ،انتقال ژن  AtEXPB2به گیاه توتون و ایجاد
گیاهان تراریخته به منظور بررسی عملکرد آن در
تنشهای محیطی در تحقیقات آینده است.

داداشی و عباسی :انتقال ژن  AtEXPB2به گیاه توتون )... (Nicotiana tabacum

ناقل دوگانة  pBI121که ژنهای  ،gusژن مقاومت به
کانامایسین و راهانداز  CaMV35Sدارد برای
همسانهسازی و انتقال ژن  AtEXPB2به توتون
استفاده شد .به منظور تهیة  DNAژنگانی (ژنومی) ،از
برگهای جوان و سبز گیاه توتون تراریختة احتمالی و
شاهد استفاده شد DNA .ژنگانی به روش CTAB
استخراج شد ) .(Murray & Thompson, 1980چرخة
افزونش  PCRنیز برابر نمودار زیر صورت گرفت:

مواد و روشها
در این پژوهش ژن  EXPB2با منشأ گیاه علف تال
( )Arabidopsis thalianaبه منظور انتقال به گیاه
توتون ) (Nicotiana tabacumاستفاده شد .از
باکتریهای  E.coliسویة  DH5αو آگروباکتریوم
تومفاسینس سویة  LBA4404به عنوان میزبانهای
حدواسط استفاده شد .از پالسمیدهای pGEMT
شرکت پرومگا (دارای ژن مقاوم به آمپیسیلین) ،و
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ژن  EXPB2با آنزیم  high fidelityاز ژنگان گیاه
علف تال افزونش شد .به منظور قراردادن ژن AtEXPB2
در ناقل  ،pBI121این ناقل با آنزیمهای برشی  BamHIو
 SacIتیمار شده و ژن  gusحذف شد و واکنش اتصال ژن
 AtEXPB2به این ناقل گیاهی با استفاده از آنزیم T4
 Ligaseشرکت فرمنتاز انجام گرفت.
برای افزونش  AtEXPB2آغازگر اختصاصی پیشرو
'5GGATCCATGACAATTCTTGTCGTAGATC
'G-3

و

744

پسرو

5'-

GAGCTCTTAAAAGTTGACGTTGGATTTGT
' A-3با استفاده از توالی ژن طراحی شد و به منظور

همسانه (کلون) کردن قطعة مورد نظر در بردار (وکتور)
گیاهی  ،pBI121توالی آنزیم برشی  BamHIدر آغازگر
پیشرو و  SacIدر آغازگر پسرو اضافه شده بود.
تأیید سازههای نوترکیب  pGEMTو pBI121با
هضم آنزیمی انجام شد و از همسانة  PCRبرای تأیید
حضور سازة نوترکیب در آگروباکتریوم استفاده شد .از
محیط  LBحاوی پادزیست (آنتیبیوتیک)های
ریفامپیسین و کانامایسین برای غربال یاختههای
حاوی پالسمیدهای مربوطه استفاده شد .برای
تراریختی اگروباکتریوم با سازة  ،pBI1212روش
استاندارد انجماد و ذوب و از  CaCl2استفاده شد.

4

تراریخته کردن توتون با استفاده از اگروباکتریوم
حاوی pBI;EXPB2

بذرهای سترون (استریل)شدة گیاه توتون روی محیط
کشت  )Murashige & Skoog, 1962( MSکشت داده
شدند و برگهای تازة گیاهان در حال رشد برای
تراریخته کردن استفاده شد .تراریخته کردن گیاه با
روش قطعههای برگی ( )Leaf diskانجام شد ( Gallois
 .)& Marinho, 1995قطعههای برگی آمادهشده با
دروایة (سوسپانسیون) اگروباکتریوم حاوی سازه به
مدت  99ثانیه آلوده شد .قطعههای برگی سپس روی
محیط همکشت (فاقد هورمون) منتقل و در دمای 47
درجة سلسیوس و در شرایط تاریکی به مدت دو روز
نگهداری شد .پس از گذشت دو روز ،قطعههای برگی
در محیط کشت ( MSحاوی  79میلیگرم در لیتر
پادزیست کانامایسین 699+میلیگرم در لیتر پادزیست
سفوتاکسیم) منتقل و در دمای  47درجة سلسیوس و
با یک دورة نوری  44ساعت روشنایی تا زمان باززایی
نگهداری شدند و از آنجاییکه باززایی و رشد
ریزنمونهها در محیط کشت بدون هورمون به خوبی
انجام شد ،بنابراین عمل زیرکشت 4صورت نگرفت و
گیاهچههای مقاوم به کانامایسین باززاشده و ریشهدار،
1. Subculture
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744

استفاده از روش همسانة  PCRتأیید شد .ژن
با اندازة 4464 bpو برابر با ژن  EXPB2افزونششده از
روی ژنگان گیاه  A. talianaبهدست آمد ( .4ج).
بهطور معمول برای ریشهدار شدن بهتر
ریزنمونههای توتون در محیط کشت از روشها و
محیطهای اختصاصی استفاده میشود .برابر شکل 4
در این آزمایش بدون استفاده از هیچ روش یا محیط
اختصاصی گیاهچههای باززاشده ریشههای بلند و
پرتراکم داشتند.

به گلدانهای سترونشده حاوی پرلیت  +کوکوپیت
من تقل شدند و دو هفته در همان محیط نگهداری و
بعد از سازگاری به گلخانه منتقل شدند.

EXPB2

نتایج و بحث
انتقال سازة  pBI;EXPB2به گیاه توتون

تأیید حضور قطعة  4464جفت بازی در سازههای
ایجادشده با عمل هضم آنزیمی انجام شد (شکل .4ب).
سازههای مورد تأیید به اگروباکتریوم منتقل و با
1

2

1

1

2

2

3

4464bp
4464bp
4464bp

1375 bp
947 bp

1375 bp
947 bp

(الف)

(ج)

(ب)

شکل  .4الف) افزونش ژن  EXPB2از روی ژنگان گیاه علف تال .چاهک 4سایز نشانگر  sm0191فرمنتاز و چاهک  4نمونة
افزونششده ،ب) برش آنزیمی سازة  pBI121با آنزیمهای  BamHIو  ،SacIچاهک 4سازة  pBI121برشخورده و چاهک  4اندازة
نشانگر  ،sm0191ج) همسانة  PCRبا آغازگرهای اختصاصی ژن  ،EXPB2چاهک  4اندازة نشانگر  sm0191فرمنتاز ،چاهک 4
همسانة اگروباکتریوم حاوی سازة مورد نظر ،چاهک  9کنترل منفی.

(الف)

(ب)

(ج)

شکل .4الف) گیاهچة شاهد باززاشده در محیط کشت ،ب) مقایسة گیاهچة شاهد و گیاهچة تراریخته ،ج) گیاهچة تراریخته

گیاهچهها در محیط کشت  MSریشهزایی خیلی
خوبی داشتند که با توجه به هدفهای این تحقیق،
قابل تأمل بود (شکل  .4ج) ،این پدیده ممکن است

ناشی از تأثیر ژن  EXPB2باشد و از چندین جنبه قابل
بحث و بررسی است .منابع علمی وجود چنین تأثیری
را برای ژنهای اکسپنسین عنوان کردهاند .تأثیر

داداشی و عباسی :انتقال ژن  AtEXPB2به گیاه توتون )... (Nicotiana tabacum

مستقیم اکسپنسین در توسعة دیوارة یاختهای قابل
بحث است ،تشکیل و رشد ریشه در گیاهان شامل سه
مرحلة تقسیم و توسعة یاختهای و بلوغ آن است .دو
مرحلة توسعه و بلوغ یاختهای تحت تأثیر تغییرات
دیوارة یاختهای قرار دارد و چندین عامل در این
تغییرات نقش دارند ( ،)Cosgrove, 1999یکی از
اجزای دیوارة یاختهای ،پروتئینهای اکسپنسین
هستند که عامل اصلی در توسعة یاختهای بهشمار
میآیند و بنابراین دیگر عاملهای دخیل در توسعة
دیواره به این پروتئینها در ایفای نقش کمک میکنند
( Zhang & Hasenstein, 2000; Vissenberg et al.,
 .)2000گزارش شده است که بیان ژن  EXP1ریشة
اولیة گیاه سویا در منطقة طویلشدگی ،به ویژه در
یاختههای روپوستی (اپیدرمی) و الیههای یاختهای
زیرین رخ میدهد ،اما بیان آن در منطقة بلوغ
یاختهای ریشههای اولیه صورت نمیگیرد .همچنین
میزان بیان آن در آغازة ریشههای ثانویة باال گزارش
شده است ( .)Lee et al., 2003بیان اختصاصی ژنهای
 EXP1 ،EXPB8 ،EXPB2و  EXP5در مناطق مختلف
طویلشدگی ریشه اثبات شده است ( Wu et al.,
 .)2001گزارش شده است که بیان دو ژن  EXP7و
 EXP18ارتباط و پیوستگی شدیدی با تشکیل
ریشههای مویین در علف تال دارد ( Lin & Cho,
 .)2011; Cho & Cosgrove, 2002تأثیر اکسپنسینها
در تنظیم طویلشدن ریشة مویین در گیاه برنج نیز
گزارش شده است ( .)ZhiMing et al., 2011این
یافتهها وجود رابطة بین تشکیل و توسعة ریشههای
اولیه و ثانویه با کارکرد ژنهای اکسپنسین را نشان
میدهد.
دومین جنبة قابل بحث مربوط به عاملهای
هورمونی است .تنها تفاوت بین محیط  MSریشهزایی
با محیط  MSپایة اختالف در میزان و نسبت هورمون
اکسین و سیتوکنین است .نسبت بیشتر اکسین به
سیتوکنین در محیط ریشهزایی باعث ایجاد ریشه
میشود .تأثیر اکسین در تشکیل ریشه در گیاه علف
تال گزارش شده است ( .)Sabatini et al., 1999با
توجه به این مسئله و وجود گزارشهای چندی مبنی
بر ارتباط بین تنظیمکنندههای رشد و اکسپنسینها
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میتوان ارتباط بین این عاملها را پیشبینی کرد.
معروفترین این گزارشها مربوط به رشد اسیدی دیوارة
یاختهای القاشده توسط اکسین است ،اکسین با
فعالکردن پمپهای  H(+)-ATPaseغشای پالسمایی،
باعث اسیدی شدن دیوارة یاختهای میشود که این
شرایط اسیدی مناسب برای فعالیت پروتئینهای
اکسپنسین مستقر در دیوارة یاختهای است ( Zhao et
 .)al., 2012افزون بر آن استفاده از اکسین و اتیلن
بیرون یاختهای ،بیان ژنهای  AtEXP7و  AtEXP18را
تحریک میکند و همانطور که گفته شد بیان این
ژنها به شدت با تشکیل ریشههای مویین مرتبط است
( .)Cho & Cosgrove, 2002با توجه به گزارشهای
علمی موجود میتوان چنین پیشنهاد کرد که به
احتمال بیان ژن  EXPB2در گیاهچههای رشدیافتة
توتون در محیط کشت  MSپایه ،نیاز اکسین برای
ریشهزایی را جبران کرده است .البته نباید به نقش
سیتوکنین در این فرایند (ریشهزایی) بیتوجه بود.
بررسی گیاهان تراریخته

در کل شمار نه رگة گیاه توتون از ریزنمونههای
کشتشده در محیط کشت گزینشی حاوی کانامایسین
بهدست آمد که با  PCRارزیابی شدند .آزمون PCR
روی  DNAژنگانی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی
صورت گرفت و همانطور که شکل  9نشان میدهد
باند  4464جفتبازی که برابر با طول ژن AtEXPB2
مشاهده شد .از نه گیاه بهدستآمده ،رگههای  6 ،9و
 7ژن انتقالیافته را داشته و برابر با کنترل مثبت
(شکل  -9چاهک ،)4باندی با طول مورد نظر و برابر با
طول ژن  AtEXPB2داشتند.
پس از سازگاری گیاهان تراریخته و گیاهان شاهد
در اتاقک کشت آزمایشگاه ،به گلخانه منتقل شدند
(شکل  .6الف و ب) .با وجود آبیاری منظم و شرایط
رشدی مناسب برای گیاهان ،بعضی از گیاهان صفات
ریختشناسی (مورفولوژیکی) غیرعادی داشتند .در
مقایسه با گیاهان شاهد (شکل  .6ج) صفاتی مانند
ریزش غنچههای گل (شکل  .6پ) ،پیری و
خشکشدگی غیرطبیعی برگها و ریزش آنها (شکل
 .6د ،ه) در گیاهان تراریخته قابل رؤیت بود.
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شکل  .9افزونش  EXPB2از روی ژنگان گیاهان توتون تراریخته :برابر با شکل ،چاهک شمارة  4مربوط به اندازة نشانگر؛ چاهک شمارة 4
مربوط به همسانة ( PCRکنترل مثبت)؛ چاهکهای شمارة  6 ،9و  7مربوط به رگههای تراریختة توتون؛ چاهکهای شمارة  3 ،2 ،5 ،4و
 49مربوط به رگههای ناتراریختة توتون؛ چاهک شمارة  44مربوط به گیاه شاهد (رگة وحشی توتون) و چاهک شمارة  44مربوط به
کنترل منفی (آب).
ریزش غنچههای گل

(الف)

(ج)

(ب)

(د)

(پ)

(هـ)

شکل  .6گیاهان انتقالیافته به گلخانه ،گیاه تراریخته (الف) و گیاه شاهد (ب) تازه منتقلشده به گلخانه ،پ) ریزش غنچههای گل
در مراحل آغازین گلدهی در گیاه تراریخته ،ج) گیاهان شاهد رشدیافته ،د) و ه) ریزش غیرطبیعی برگهای گیاهان تراریخته.

گزارش شده است که بیان ژن  EXP10با ریزش
غنچههای گل در گیاه علف تال مرتبط است،
درصورتیکه بیان این ژنها در قاعدة غنچه باعث

افزایش ریزش غنچهها میشود ،اما بیان نشدن آن
میزان ریزش غنچهها را کاهش میدهد ( & Cho
 ،)Cosgrove, 2000با توجه به شکل  .6پ ،در این

داداشی و عباسی :انتقال ژن  AtEXPB2به گیاه توتون )... (Nicotiana tabacum

تحقیق نیز ریزش غنچههای گل در گیاهان توتون
مشاهده شد که میتواند ناشی از تأثیر ژن EXPB2
منتقل شده همراه با بهم خوردن تعادل هورمونی باشد.
میزان باالی اسید آبسیزیک باعث از بین رفتن
4
آغازههای میوه در گیاه کتان میشود ( & Davis
 .)Addicott, 1972اسید آبسیزیک تأثیر بسیار مهمی
در تشکیل منطقة ریزش در گیاهان دارد ،بهطوریکه
بازدارندگی این هورمون با استفاده از بازدارندة
اختصاصی آن ( )Fluridoneباعث کاهش میزان این
هورمون و کاهش تشکیل منطقة ریزش در گیاهان
میشود ( .)Aneja et al., 1999از سویی ،وجود ارتباط
بین ژنهای اکسپنسین و هورمون اسید آبسیزیک نیز
اثبات شده است .گزارش شده است که افزایش بیان
ژنهای اکسپنسین باعث افزایش فعالیت اسید
آبسیزیک میشود ( .)Zhao et al., 2012با توجه به
این گزارشها میتوان چنین پیشنهاد کرد که وجود
اکسپنسین بیشبیانشده در بافتهای مختلف گیاه ،از
جمله مناطق بالقوة ریزش ،به احتمال کارکرد اسید
آبسیزیک در فرایند ریزش را تسریع میکند .البته
برای پیبردن به صحت این مسئله نیاز به آزمایشهای
چندی خواهد بود.
دومین صفت مشاهدهشده مربوط به تغییر در ساختار
ظاهری برگهای گیاهان توتون بود ،بهطوریکه برگهای
گیاهان تراریخته ریزش غیرطبیعی نشان دادند .تأثیر
ژنهای اکسپنسین در ساختار ظاهری برگ و تغییر
شکل آن گزارش شده است ( .)Pien et al., 2001این
ژنها در تشکیل ساختارهای شبهبرگی در روی ساقه
نیز نقش دارند ( .)Reinhardt et al., 1998همچنین
تراکم روزنهای در برگها میتواند توسط بیشبیان
ژنهای اکسپنسین تغییر کند (.)Liu et al., 2012
گزارش شده است که بیشبیان 4ژن  EXPA1در علف
تال باعث تسریع در باز شدن یاختههای نگهبان روزنه
در اثر القای نوری میشود که این پدیده ناشی از تغییر
ضریب کشسانی دیوارة یاختههای نگهبان روزنه است
( .)Zhang et al., 2011همة این تغییرات میتواند
باعث تغییر در محتوای آبی برگ و خشک شدن
1. Young fruit
2. Overexpress
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غیرطبیعی آن شود .افزون بر آن ،تغییر در میزان یا
کارکرد هورمونها نیز باعث ایجاد چنین صفتی شدند،
زیرا هورمونهای اکسین و اسید آبسیزیک در از دست
رفتن آب برگ و پیری آن ،نقش بسیار مهمی دارند و
همبستگی این هورمونها با ژنهای اکسپنسین نیز
بسیار گزارش شده است.
نتیجهگیری کلی

تنشهای محیطی به ویژه خشکی اثرگذاریهای
چشمگیری بر رشد و نمو و در نهایت عملکرد گیاهان
دارند (.)Wang et al., 2003; Cattivelli et al., 2008
سازگاری گیاهان برای رویارویی با تنشهای محیطی
وابسته به مجموعهای از فرایندهای شبکهای مولکولی
درگیر در این زمینه است .بنابراین شناسایی و
مهندسی ژنها برای کنترل این سامانة شبکهای
ضروری است (،)Vinocur & Altman, 2005
ریشههای مویین نقش مهمی در تحمل گیاه به تنش
خشکی دارند و پروتئینهای اکسپنسین در تشکیل
ریشههای اولیه و ثانویه دخالت دارند ( Lee et al.,
 .)2003بنابراین میتوان گفت که ژنهای اکسپنسین
قابلیت شایان توجهی در رویارویی با تنشها از جمله
تنش خشکی دارند ،اما همانطورکه اشاره شد کارکرد
دقیق این ژنها مشخص نشده است و برای استفادة
بهتر در کارهای اصالحی نیاز به شناسایی کارکرد این
ژنها و روابط آن با دیگر آنزیمها و هورمونها احساس
میشود .نتایج بهدستآمده نشان داد که نخست،
امکان همسانهسازی و انتقال این ژن به گیاه مدل
توتون وجود دارد و در ضمن گیاهان باززاییشده در
محیط کشت گزینشی ریشههای قابل توجهی داشتند.
این در حالی است که محیط کشت یادشده یک محیط
عادی (نه محیط ریشهزایی) بود .بایستی توجه داشت
که اصلیترین اثر گزارششده برای این ژن ،تأثیر آن
در فرایند تشکیل ریشه است که این صفت در این
تحقیق مشاهده شد .در نهایت همانطوریکه اشاره
شد ،تشدید بیان ژنهای اکسپنسین ممکن است
همراه با آثار منفی از جمله تسریع در باز شدن روزنهها
در اثر القای نوری در گیاهان باشد که میتواند باعث از
دست رفتن آب و پژمردگی گیاه در شرایط نور زیاد
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 بنابراین بیان آن در دیگر، صورت گرفتهCaMV35S
بافتهای گیاه از جمله برگها و غنچههای گیاه غیرعادی
 این مسئله یکی از دالیل احتمالی در زمینة،خواهد بود
تأثیرگذاریهای سوء این ژن در اندامهای هوایی میتواند
باشد چرا که هیچگونه اثر منفی در رابطه با ریشهزایی
 بر این اساس.برای آن گزارش و مشاهده نشده است
 برتری ریشهزایی،انتقال این ژن با پیشبر اختصاصی ریشه
 اما در.بدون وجود اثرگذاریهای منفی خواهد داشت
نهایت برای پی بردن به علت دقیق این یافتهها نیاز به
 فیزیولوژیکی و ریختشناختی،بررسی شرایط مولکولی
گیاهان تراریخته وجود دارد که بایستی در آزمایشهای
.دیگری این کار صورت گیرد
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 از لحاظ، در این پژوهش گیاهان باززاشده.شود
ریختشناختی چنین وضعیتی داشتند که ممکن است
 در مورد.ناشی از اثر منفی ژن منتقلشده باشد
اثرگذاریهای منفی این ژن بر اندامهای هوایی میتوان
گفت که با توجه به این مسئله که خانوادة ژنی
اکسپنسین تنوع باالیی دارند این احتمال وجود دارد که
هر کدام از این ژنها کارکرد اختصاصی در بافتهای
 نیزEXPB2  همانطورکه در مورد ژن.مختلف گیاه دارند
گفته شد این ژن بیشتر در ریشه بیان میشود و در
ریختزایی ریشه مؤثر است که درست بودن این مسئله
 اما با توجه به این مسئله که.در این تحقیق نیز اثبات شد
4
انتقال این ژن در این پژوهش با استفاده از پیشبر
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ABSTRACT
Cell expansion and cell division are two main processes in plant growth and development. Expansin
proteins play a role key in cell expansion. These non-enzyme proteins involve in many growth and
developmental processes. This protein affects drought tolerance. AtEXPB2 gene belongs to these proteins
family. AtEXPB2 gene mainly expresses in the root tissue. In this study the EXPB2 gene, that was isolated
from Arabidopsis taliana DNA genomics, transferred to Nicotina tabacum plant. Gene transfer was
performed by Agrobacterium-mediated technique. Explants were inoculated by Agrobacterium and then
were planted on M.S medium contained antibiotic of kanamycin. Finally, the tolerant seedlings were
transferred to pots. Polymerase chain reaction was used to confirm the transgenic plants. Good rooting of
transgenic plants suggests that this gene was increased root length and density.The results suggest that the
expression of these genes in the aerial parts of the plant can cause undesirable traits such as loss of flower
buds and leaf loss.
Keywords: AtEXPB, drought stress, genes, expansin, tobacco.
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