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ایجاد الینهای تراریخت برای مطالعۀ نشو و نمای مغز در
)Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae
مهدیه بیغم  ،1وحید حسینینوه *2و حسین اللهیاری
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 2 ،1و  .3دانشجوی دکتری و دانشیاران ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
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چکیده
در حال حاضر ،انتقال ژرم الین در حشرات روشی گسترده برای تجزیه و تحلیل عملکرد ژن و
توسعۀ گونههای اصالحشدۀ ژنتیکی است .اطالعات زیادی دربارۀ نشو و نمای قسمتهایی از مغز
جنین حشرات موجود نیست .به این منظور ،چندین الین تراریخت  T. castaneumبه هدف تعیین
نقش برخی ژنهای درگیر در نشو و نمای مغز ایجاد گردید .توالی کامل ژنوم

T. castaneum

مشخص شده است و روشهایی نیز برای ایجاد حشرات تراریخت این گونه ارائه شده است .در
این پژوهش از عنصر متحرک  piggy Bacبه عنوان ناقل به  T. castaneumاستفاده شد .پالسمید
دهنده حاوی ناحیۀ ژنی مورد نظر ،به جنین استرین چشمسفید ( )Tc vermilion-deficientتزریق
گردید .الین جهشیافتۀ چشمسفید ،دارای آسیب در ژن  vermilionاست ،اما از طرفی پالسمید
دهندۀ مورد نظر دارای ژن  Tc vermilionو تحت پروموتر  3xP3است که سوسکهای تراریخت
را قادر به بیان ژن مذکور و در نتیجه ایجاد رنگ تیرۀ چشم میکند .در این مطالعه ،الینهای
تراریخت حاوی نواحی تنظیمی برخی ژنهای مهم در نشو و نمای مغز ایجاد شدند .این الینها به
منظور ردیابی رشد نئورو بالستها از ابتدای رشد تا ساختار کامالً رشدیافته در مغز حشرۀ
تراریخت ،ساخته شدند .بهعالوه ،این الینها امکان تشخیص ژنها و مطالعات عملکردیشان را در
مغز  T. castaneumفراهم خواهند آورد.
واژههای کلیدی :انتقال ژن حشرات ،تغییر و تبدیل ژرم الین ،ریزتزریق ،عناصر متحرک.
مقدمه
در سال  4322یک روش کارآمد برای ورود دی ان ای
برونزاد ) (Exogenous DNAبه ژنوم حشرات گزارش
شد که به نسل بعد هم منتقل میشد ( & Rubin
 .)Spradling, 1982این فرایند انتقال ژنتیکی اولین بار
در مگس  Drosophila melanogasterو با استفاده از
عنصر متحرک  (P-element) Pانجام گرفت و بهطور
موفقیتآمیزی در بسیاری از آزمایشها بهکار رفت
) .(Beall & Rio, 1997; Handler et al., 1993امروزه
با شناسایی عناصر متحرک ()Transposable element
* تلفن024-9226022-26 )924( :

دیگر امکان بهکاربردن فناوریهای انتقال ژن در دیگر
گونههای حشرات امکانپذیر شده است .برای ایجاد
حشرات تراریخت ( .4 :)Transgenic insectsباید
روشهای درون بدن ) (In vivoبرای معرفی ساختار
ژن قابل تزریق به سلولهای ژرم الین ( Germline
 )cellsموجود زندة هدف بناگذاری شوند؛  .2باید یک
سیستم انتقال ژنتیکی ،مانند یک عنصر متحرک بهکار
رود؛  .9موجود تراریخت باید نشانهگذاری شود تا نتاج
قابل تشخیص باشند .در واقع ،به منظور ایجاد یک
سیستم تغییر و تبدیل فراگیر ،ناقلها و نشانگرهای
E-mail: vnaveh@ut.ac.ir

202

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،2پاییز و زمستان 4936

قابل کاربرد ضروریاند ( .)Wimmer, 2003برای تولید
حشرات تراریخت ،ژن مورد نظر ( Transgene of
 )interestباید به ژرم الین منتقل شود .همچنین
عناصر متحرک معموالً به عنوان ناقلهایی به منظور
ادغام در ژنوم حشرات بهکار میروند .برای ادغام پایدار
( )Stable integrationیک ساختار تراریخت ،دو
پالسمید جداگانه مورد نیاز است :پالسمید اول،
پالسمید دهنده ( )Donor plasmidنامیده میشود که
هم حملکنندة تراریخت مورد نظر است ( Transgene
 )of interestو هم دارای یک نشانگر قابل مشاهده و
قابل ردیابی ( Visibly detectable transformation
 )markerاست .همچنین این پالسمید دارای تکرارهای
معکوس انتهایی )Terminal inverted repeats (TIRs
است .پالسمید دوم ،پالسمید کمککننده ( Helper
 )plasmidاست که در واقع آنزیم ترانسپوزاز را کد
میکند ( .)Wimmer, 2003به منظور شناسایی
حشرات تراریخت ،نشانگری قابل اعتماد و بهآسانی
قابل تشخیص الزم است .یک نشانگر قابل کاربرد با
استفاده از پروموتر مصنوعی  3xP3بناگذاری شده است
که موجب بیان پروتئین فلورسانت افزایشیافته
( )Enhanced green fluorescent protein( )EGFPدر
چشم راستههایی از حشرات از جمله دوباالن،
سختبالپوشان و بالپولکداران میشود .همچنین
تعداد زیادی نشانگرهای فلورسانت دیگر و نشانگرهای
جهشیافته در دسترساند ( ;Handler & James, 2000
 .)Horen et al., 2002با در دسترس بودن سیستمهای
انتقال ژن در حشرات ،امکان مطالعۀ ژنتیک کاربردی در
چندین گونه از حشرات امکانپذیر شده است و در واقع
این امر موجب تسهیل پژوهشهای تکاملی کاربردی شده
است T. castaneum .در حال حاضر بهعنوان یک موجود
زندة مدل ،برای بیولوژی رشدی تکاملی مقایسهای ،پی
بردن به دگردیسی ،تنوع ) (Diversityحشرات بالغ،
مطالعۀ کنترل آفات و فیزیولوژی پایهای ارائه شده
است .ویژگیهایی مانند ژنوم تعیین توالی شده،
آمادگی برای خاموشی ژن ،ژنتیک سطح باال و
روشهای تراریختکردن Tribolium ،را به یک انتخاب
عالی برای مطالعات مقایسهای تبدیل کرده است
( .)Brown et al., 2009در حال حاضر ،دو موجود مدل

در حشرات وجود دارد که سلولهای بنیادین عصبی
مغز ،با جزئیات در آنها مطالعه شده است .این دو
حشره شامل  Schistocerca gregariaو Drosophila
 melanogasterمیشوند .در  S. gregariaرشد مغز
جنین توسط مطالعات مورفولوژیک ،مانند
ایمونوهیستوشیمی ،تزریق رنگ و غیره بررسی شده
است ( Boyan & Williams,1997; Boyan et al.,
 .)2010; Williams et al., 2005از آنجا که ژنوم
 Schistocercaتوالییابی نشده است ،مطالعات
مولکولی و ژنتیکی مشکل است ( Dong & Friedrich,
 D. melanogaster .)2010یک حشرة مدل بسیار
توسعهیافته از لحاظ مورفولوژیک ،مولکول و ژنتیک
است .برای این موجود ،بسیاری از ابزارها در دسترس
بوده و بنابراین اجازة مطالعات تعیین ژنتیکی
فرایندهای پیچیدة مغز فراهم آمده است .مغز الرو
 Drosophilaدر این مرحلۀ رشدی دارای اجسام
قارچیشکل کوچک و فاقد نئوروپیلهای سنترال
کمپلکس است ( .)Boquet et al., 2000مطالعات اخیر
نشان داده است که شروع رشد مجموعۀ مرکزی در
این حشره با پل پروتوسربرال و اجسام بادبزنمانند
) (Fan- shaped bodyطی سومین سن الروی شروع
شده است ( .)Young & Armstrong, 2010بنابراین
 D. melanogasterبرای تحقیق دربارة سیگنالهای
جنینی مورد نیاز برای رشد مجموعۀ مرکزی مناسب
نیست .با این حال T. castaneum ،یک موجود مدل
برای مطالعۀ فرایند رشد مغز در مرحلۀ جنینی است.
از طرفی توالی ژنوم این حشره در دسترس است و از
سوی دیگر ،این حشره موجب پاسخهای سیستمیک
قوی به خاموشی ژن میگردد که یکی از بزرگترین
پتانسیلهای این حشره است ( ;Bucher et al., 2002
.)Tomoyasu & denella, 2004; Posnien et al., 2009
بناگذاری عناصر متحرک در  T. castaneumکه ایجاد
حشرات تراریخت را میانجیگری میکند ،موجبات
رشد ابزارهایی به منظور عملکرد و کنترل ژنتیکی
ژنها و شبکۀ ژنتیکی پیچیده را فراهم آورده است
( .)Berghammer et al., 1999هدف از این مطالعه
ایجاد الینهای تراریخت  T. castaneumبه منظور
بررسی سلولهای عصبی بنیادینی است که در تشکیل
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مجموعۀ مرکزی شرکت دارند .بنابراین ،مطالعۀ برخی
ژنهای ضروری برای مشخصات فضایی این سلولها الزم
است .برای رسیدن به این هدف ناحیۀ باالدست
) (Upstremژنهای  Tc-chx ،Tc-dpn ،Tc-vndو Tc-ase
و ناحیۀ اینترونی  Tc-ase ،Tc-chxانتخاب شدند.
مواد و روشها
استرین حشره

برای تکثیر ناحیههای ژنی مورد نظر ،دی ان ای
ژنومیک استرین T. castaneum San Bernardino
( )Sokoloff, 1972و برای انتقال ژن )(Transgenesis
جنین ،استرین چشمسفید Tc-vermilion deficient
بهکار گرفته شد (.)Berghammer et al., 2009
بیولوژی مولکولی

پس از استخراج دی ان ای ژنومیک ،به منظور تکثیر
ناحیههای ژنی مورد نظر ،واکنش زنجیرهای پلیمراز
توسط یک برنامۀ استاندارد انجام گرفت .به منظور تکثیر
نواحی ژنی ژنهای  Tc-ase ،Tc-chx ،Tc-vndو Tc-dpn
از آغازگرهای توصیهشده استفاده شد (جدول  .(4برای
تعیین صحت تکثیر ناحیۀ ژنی مورد نظر ،از ژل یک
درصد آگارز استفاده شد .همچنین از یک نشانگر دی ان
ای ) 4 (DNA laderکیلو جفت باز ( From New
 )England Biolab, USAاستفاده شد .باندهای قابل
مشاهده از درون ژل خارج شد و به کمک کیت
.NucleoSpin ® Gel and PCR Clean up-Macherey) )Negal, Germanyجداسازی و توسط نانودراپ درجۀ
خلوص دی ان ای اندازهگیری شد .به منظور انجام
کلونینگ ،طی مرحلۀ الیگیشن دی ان ایهای حاصل
میبایست به درون پالسمید دهنده [pBac(3xP3-
 ])gTcv_HspP-Gal4D-Sv40_attpمنتقل شوند .به این
منظور از آنزیم (T4 )Thermo scientific, Germany
 DNA ligaseاستفاده شد .پالسمید خالص خطیشده به
همراه ناحیۀ ژنی خالص حاصل از پی سی آر بهعالوة T4
 DNA ligaseو بافر Thermo (10x T4 DAN ligase
 )scientific, Germanyمخلوط شد و در دمای  46درجۀ
سلسیوس در حمام آب گرم به مدت یک شب
) (Overnightنگهداری شد .طی انجام ترانسفورماسیون،
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در ابتدا  00میکرولیتر از سلولهای باکتری اشرشیاکلی
استرین  TM DH5αبه همراه  0میکرولیتر محصول
حاصل از اتصال مخلوط شد و بهکار رفت .سلولها به
مدت  90دقیقه در یخ ،به مدت  30ثانیه در  60درجۀ
سلسیوس و مجدداً دو دقیقه در یخ قرار گرفتند .به
سلولهای ترانسفورمشده  000میکرولیتر محیط کشت
 LBاضافه شد .در مرحلۀ بعد ،مخلوط واکنش برای مدت
یک ساعت در شیکر و با دور  220rmpو دمای  92درجۀ
سلسیوس قرار گرفت و در نهایت محیط کشت به
پلیتهای  LBبهعالوه آمپیسیلین ( 00میکروگرم بر
میلیلیتر آمپیسیلین) اضافه شد و پلیتها به مدت یک
شب در دمای  92درجۀ سلسیوس قرار گرفتند.
کلونهای حاوی ژن مورد نظر از طریق کلونی پیسیآر و
ژل کراکینگ ) (Nemirov, 2012شناسایی شدند .ژل
کراکینگ برای جستوجوی کلونیهایی که حاوی
پالسمید مثبتاند بهکار رفت .کلونیهای منفرد با نوک
پیپت برداشته شد و در  20میکرولیتر آب مقطر حل شد.
 0میکرولیتر از سوسپانسیون به یک میکروتیوب منتقل و
در چهار درجۀ سلسیوس نگهداری شد .حجم 20
میکرولیتر از بافر کراکینگ به بقیۀ  20میکرولیتر
سوسپانسیون باکتریایی اضافه شد .حجم  6میکرولیتر از
رنگ بارگذاری  40xبه مخلوط اضافه شد و همۀ نمونهها
به ژل آگارز  0/2درصد اضافه شدند .در یک چاهک
جداگانه حدود  400نانوگرم از پالسمید اصلی حلقوی به
عنوان مرجع اضافه گردید .بعد از الکتروفورز ،هر چاهکی
که یک تغییر ژل در مقایسه با رفرنس را نشان داد ،به
عنوان نمونۀ مثبت شناخته شد .مقدار کمی از دی ان ای
پالسمید ( 20-40میکروگرم) برای تعیین توالی با
استفاده از NucleoSpin® Plasmid Kit (Macherey-
) Nagel, Germanyاستخراج شد .محلول دی ان ای تا
نسبت  400نانوگرم بر میکرولیتر رقیق شد و به شرکت
ال جی سی ژنومیک در آلمان به منظور توالییابی
فرستاده شد .نتایج توسط ( Geneious®software
 (Biomattres,USAبررسی شد .جداسازی مقادیر بیشتر
پالسمید دی ان ای ( 200-400میکروگرم) برای بهدست
آوردن پالسمید عاری از اندوتوکسین برای تزریق به
جنین با کیت )QIAfilter Plasmid Midi Kit (Qiagen
انجام گرفت.
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جدول  .4آغازگرهای بهکاررفته به منظور تکثیر نواحی ژنی به همراه آنزیمهای محدودکننده
آنزیم
محدودکننده

(' )0'-9پرایمر برگشت

(' )0'-9پرایمر رفت

نواحی
تنظیمی

Fse I

)GCCAGTGGCCGGCCGTTCAGATCTGTTAAGTGGATG (Fse I

)GCGACTGGCCGGCCCACCTAGACCAGGAGCCAATTG (Fse I

Tc-ase 5up

Fse I, Nco I

)GCCAGTCCATGGACTCATTGCACTGATATACTGC (Nco I

)GCGACTGGCCGGCCCGACTCATTCAGTTGAGTGTCG (Fse I

Tc-ase Intron

Fse I

)GCCAGTGGCCGGCCGTTCATGGTCAGATGTGGGAAC (Fse I

)GCGACTGGCCGGCCTCTCAATGGCCAAGTTGTGCCA (Fse I

Tc-chx 5up

Nco I, Apa I

)GCCAGTGGGCCCCATAGTAGCTTTGCAATTTGAC (Apa I

)GCGACTCCATGGTGGAAGGTTTACATTATCGTGC (Nco I

Tc-chx Intron

Nco I, Apa I

)GCCAGTGGGCCCGTCGGTTTACCTTTCCGACACC (Apa I

)GCGACTCCATGGCAAGTTAGCCTTGTATCTCCAG (Nco I

Tc-vnd 5up

Fse I, Nco I

)GCCAGTCCATGGGATACCGACAGTACTTTTACCGAC (Nco I

)GCGACTGGCCGGCCGATAAGACCATTCTTGAGCACGA (Fse I

Tc-dpn 5up

تغییر و تبدیل ژنتیکی )(Transformation

سوزنهای باریک بروسیلیکات (
 )USAتوسط دستگاه کشش میکروپیپت
) (Micopipette pullerتهیه شدند .سپس انتهای
سوزنها توسط یک اسکالپل به صورت اریب برش داده
شده است .بالفاصله پیش از استفاده ،به سوزنها
محلول تزریق افزوده شد و آنها در یک نگهدارندة
سوزن که به FemtoJet instrument (Eppendorf,
) Germanyمتصل است ،قرار داده شدند .فشار تزریق
طوری تنظیم شد که قطرهای از محلول تزریق به
اندازة مناسب ایجاد میشد .فشار ثابتی در حدود 400
تا  200پاسکال ایجاد شد تا از برگشت محتویات تخم
به خارج جلوگیری گردد .سوسکهای حدود  4تا 9
ماهه درون غربالهای با مش  200میکرومتر غربال
شدند و همۀ آرد قبلی از بدن حشرات حذف گردید.
در مرحلۀ بعد ،سوسکهای غربالشده در آرد سفید
تازه نگهداری شدند .تخمها در فاصلههای زمانی هر
یک ساعت ،با غربال با مش  900میکرومتر جداسازی
و سپس به مدت یک ساعت در دمای اتاق قرار داده
شدند .تخمها بعد از زمان ذکرشده ،درون غربال
پالستیکی با مش  200میکرومتر قرار گرفتند و با
محلول کلراکس یک درصد دو مرتبه و هر مرتبه حدود
 90ثانیه شسته شدند .سپس تخمها آبکشی و در
پلیتهای آگار  9درصد برای اجتناب از خشک شدن
قرار گرفتند .در این مرحله ،طبق آنچه ذکر شد ،تزریق
صورت گرفت .تخمهای تزریقشده درون پلیتهای
آگار در دمای  90درجۀ سلسیوس در یک جعبۀ کامالً
درزگیریشده به منظور حفظ رطوبت نگهداری شدند.
پس از  22ساعت ،پلیتها از دورن جعبه خارج و
مستقیماً درون انکوباتور با دمای  90درجۀ سلسیوس
نگهداری شدند .بعد از  26ساعت ،الروهای تفریخشده
Sutter instrument,

جمعآوری شدند و درون آرد سفید در دمای  90درجۀ
سلسیوس نگهداری شدند تا تبدیل یه شفیره شوند.
بعد از سه هفته ،شفیرهها با عبور از غربال 200
میکرومتر جداسازی شدند و جنسیت شفیرهها از
طریق شکل برآمدگی جنیتال تشخیص داد شد.
شفیرههای حاصل از تخمهای تزریقشده ،بهصورت
منفرد در ظرفهای حاوی آرد قرارگرفتند و به منظور
انجام بککراس ،دو یا سه شفیره از جنس دیگر در
کنار آنها قرار داده شد .ظرفهای حاوی بککراسها
در دمای  90درجۀ سلسیوس قرار گرفتند تا تقریباً
حدود  400حشرة کامل ظهور پیدا کرد .حشرات بالغ
این ظرفها توسط غربال  200جداسازی و توسط
دیاکسید کربن بیهوش شدند و چشمهای آنها با
استفاده از استریومیکروسکوپ به منظور بیان نشانگر
چشم سیاه بررسی شد.
نتایج و بحث
نواحی ژنهای مورد نظر با استفاده از آغازگرهای
اختصاصی توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز با موفقیت
تکثیر شد .با رؤیت قطعههایی با جفت بازهای مورد
انتظار ،وجود نواحی ژنی ذکرشده در این پژوهش با
موفقیت تأیید شد (شکل  .)4همچنین به منظور تأیید
حضور نواحی ژنی موردنظر در پالسمید دهنده و
اطمینان از اتصال ناحیۀ مورد نظر در آن ،از روشهای
کلونی پیسیآر و ژل کراکینگ استفاده شد .نتایج
روی ژل آگارز نشان داده شده است (شکل  .)2در
نهایت با استفاده از توالییابی  DNAصحت قطعۀ
کلونشده تأیید گردید .پس از تأیید توالیها و تکثیر
پالسمیدها ،انتقال پالسمید دهنده حامل ناحیۀ ژنی
موردنظر و پالسمید کمکدهنده حاوی آنزیم
ترانسپوزاز ،به اندازة کافی ،به ژرم الین توسط
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سوزنهای بروسیلیکات انجام گرفت .بنابراین شش
ناحیۀ ژنی بهصورت جداگانه به تخم استرین چشم
سفید  Triboliumتزریق شد .الین مذکور دارای آسیب
در ژن  Tc-vermilionاست ،اما از طرفی پالسمید
دهنده مورد نظر دارای ژن  Tc-vermilionو تحت
پروموتر  3xP3است .از این رو ،سوسکهای تراریخت
قادر به بیان ژن مذکور و در نتیجه ایجاد رنگ سیاه
چشم به عنوان یک نشانگر مشخصاند .بعد از انجام
بککراس ،بررسی بیان نشانگر مورد نظر در حشرات
تحت استریومیکروسکوپ قرار گرفت که در واقع بیان
نشانگر چشم سیاه نشاندهندة این است که الحاق ژنی
انجام گرفته است (شکل .)9
در بسیاری از روشهای انتقال ژن موفق در
حشرات ،دو پالسمید به ناحیهای از جنین مراحل اولیه
که به نظر میرسد ژرم پالسم دارند ،تزریق میشود .در
این ناحیه سلولهای زایای اولیه تشکیل میشود و
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برخی از هستههای آنها پالسمید را دریافت میکند.
همانطور که جنین شروع به نشو و نما میکند ،آنزیم
ترانسپوزاز بیانشده جابهجایی کانستراکت تراریخت را
از پالسمید دهنده به کروموزوم میانجیگری میکند.
بنابراین برخی از سلولهای زایا دارای الحاقهای
تراریخت ژنومی ( )Genomic transgeneاند .اگر چنین
الحاقی به نتاج انتقال پیدا کند ،افراد دریافتکننده
بهطور پایدار تراریخت خواهند شد .از آنجا که کارایی
الحاقهای تراریخت ژنومی کم است ،نشانگری قابل
اعتماد و با قابلیت ردیابی آسان برای شناسایی
تراریختها الزم است ( .)Wimmer, 2003پژوهشهای
مرتبط با انتقال ژن در بیمهرگان مواردی همچون
شناسایی و توسعۀ ناقلهای انتقالدهنده ( Transgene
 ،)vectorsتجزیه و تحرک آنها در یک گونۀ خاص و
سازماندهی کاربردهای عملی آنها را در بر داشته
است.

شکل  .4تصاویر ژل الکتروفورز ناحیههای ژنی حاصل از واکنش زنجیرهای پلیمراز
 :Lنشانگر وزن مولکولی 4Kb DNA
 4 (Aو  2محصول واکنش زنجیرهای پلی مراز ناحیۀ ژنی .(2176bp) Tc-vnd 5 upstrem
 9 (Bمحصول واکنش زنجیرهای پلی مراز ناحیۀ ژنی .( 2200bp) Tc-dpn
 0 (Cو  6محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز ناحیۀ ژنی (2993bp) Tc-ase5upstrem
و  4محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز ناحیۀ ژنی .(5036bp) Tc-ase Intron
) 2 (Dمحصول واکنش زنجیرهای پلیمراز ناحیۀ ژنی)4050bp( Tc-chx 5upstrem
و  2محصول زنجیرهای پلیمراز ناحیۀ ژنی
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)4950 bp( Tc-chx Intron

شکل  .2حضور نواحی ژنی تحت مطالعه در پالسمید
 :Lنشانگر وزن مولکولی .1 Kb DNA
 Fو  (Aمحصول کلونی PCR
 (Aچاهک  )4نمونۀ کلون مثبت برای ناحیۀ ژنی )(F Tc-vnd 5 upstrem (2176bp
چاهک  3و  )2نمونههای کلون مثبت برای ناحیۀ ژنی ).Tc-chx Intron (4950bp
 Eو  (B-C-Dمحصول کلونی مثبت از طریق کراکینگ ژل
 (Bچاهک  )2پالسمید اصلی حلقوی به عنوان مرجع چاهک  )9نمونۀ کلون مثبت برای ناحیۀ ژنی)Tc-dpn (2200 bp
 (Cچاهک  )6پالسمید اصلی حلقوی به عنوان مرجع چاهک  )0نمونههای کلون مثبت برای ناحیۀ ژنی ).Tc-ase upstrem (2993bp
 (Dچاهک  )4پالسمید اصلی حلقوی به عنوان مرجع چاهک  )2نمونههای کلون مثبت برای ناحیۀ ژنی ).Tc-ase Intron (5036bp
 (Eچاهک  )2پالسمید اصلی حلقوی به عنوان مرجع چاهک  )3نمونههای کلون مثبت برای ناحیۀ ژنی ).Tc-chx upstrem (4050bp

شکل  4 .9و  9سوسکهای تراریخت ایجاد شده توسط پالسمید دهنده ،این پالسمید حاوی
ژن  Tc- vermilionتحت کنترل پروموتر  3xP3است 2 .و  6سوسکهای استرین چشمسفید
به منظور تزریق پالسمید دهندة حاوی ناحیۀ ژنی مورد نظر بهکار رفت.
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ناقلهای متعدد ژنی با هدف الحاق و بیان ژن،
تقریباً در هر گونه از حشرات ،به منظور تجزیه و
تحلیل ژنتیکی گونههای حشرات مدل و کاربرد
استراتژی برای کنترل حشرات انتقالدهندة بیماری و
آفات کشاورزی موجودند .عناصر متحرک ،به طور
گستردهای مورد توجه قرار گرفتهاند و موفقیت
چشمگیری به عنوان وسیلهای برای ادغام ژنها در
ژنوم حشرات و دیگر بی مهرگان نشان دادهاند .این دی
ان ای های متحرک دارای ویژگیهای عمومی انتقال
ژن موفق و ادغام نسبی تصادفیاند .عناصر مذکور به
منظور القای جهشهای ژنتیکی ،تجزیه و تحلیل بیان
ژن و تغییر و تبدیل گونههای هدف برای بیان ژن قابل
توجهاند .در حال حاضر ،چهار سیستم انتقال جابهجایی
) (Transposon vector systemبهطور نسبتاً
گستردهای برای انتقال گونههای بیمهرة غیر مگس
سرکه بررسی شده است که شامل عناصر خانوادة
مارینر  Mos1و  ،Minosعنصر وابسته به  hATیعنی
 Hermesو عنصر جابهجایی نسبتاً متمایز piggyBac
است .اگرچه هر یک از این سیستمهای مبتنی بر
جابهجایی در تولید تراریختها در گونههای مختلف
مؤثرند ،اما استفاده از آنها به عنوان وسیلهای برای
تجزیه و تحلیل برخی از ژنوم بیمهرگان محدود شده
است ).(Fraser, 2012
عناصر متحرک مرتبط با مارینر و  Tc1دارای منشأ
مشترکاند و حدود  42تا  20درصد از اسیدهای آمینۀ
آنها مشابه است ( .)Doak et al., 1994خانوادة عناصر
مارینر بهطور قابل مالحظهای در سلسلۀ جانوری
گسترده است و در گونههایی از کرمهای پهن ،حشرات
و انسانها شناسایی شدهاند ( .)Robertson, 1995به
همین ترتیب ،خانوادة  Tc1نیز در نماتدها ،حشرات،
مهرهداران و قارچها متنوع است .اعضای این باال
خانواده که بهطور گستردهای برای دستکاری حشرات
بهکار میروند Mos1 ،و  Minosاند Mos1 .قابلیت
تبدیل ) (Transformation capabilitiesبرای طیف
وسیعی از حشرات را نشان داده است ،اما اثر قوی آن
به عنوان وسیلهای برای انتقال ژن به Aedes aegypti
به اثبات رسیده است ( Mathur et al., 2010; Coates
 Minos .)et al., 2000برای تبدیل طیف گستردهای از
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گونههای بیمهره بهکار میرود .با وجود تواناییهای
نشاندادهشده  Minosبرای حرکت در ژرم الین برخی
گونهها ،حرکت در ژرم الین Anopheles stephensi
مشاهده نشده است (.)Burt & Koufopanou, 2004
نمونۀ اولیۀ عناصر متحرک باالخانوادة  hATدر حشرات
Drosophila
عنصر جابهجایی  hoboدر
 melanogasterاست Hermes .و  Hervesدو عنصر از
باالخانوادة  hATبا پتانسیل بسیار باال برای تبدیل و
تغییرشکل در حشرات به حساب میآیند ( Atkinson
 Hermes .)et al., 2001; Sundararajan, 1999یک
عنصر متنوع مختلط ) (Versatileبرای تغییر و تبدیل
در ژرم الین گونههایی از حشرات است ( Kato et al.,
 .)2010عنصر اخیراً شناختهشدة این باالخانواده در
حشرات  Hervesاست که در استرین PEST
 Anopheles gambiaeشناسایی گردید و از استرین
RSPجداسازی شد (.)O’Brochta et al., 2006
 piggyBacیک عنصر متحرک متمایز کالس  IIاست
که به اصطالح به عنوان خانوادة  TTAAدر عناصر
متحرک نامگذاری شده است ( .)Fraser, 2000در حال
حاضر piggyBac ،به عنوان یک ناقل انتقالدهنده
بهطور گسترده استفاده میشود و بهطور
موفقیتآمیزی برای مهندسی ژنتیک در بسیاری از
یوکاریوتها ،از جمله انگلهای تکسلولی و حشرات و
مهرهداران بهکار میرود ).)Handler & James, 2000
این عنصر متحرک موجب تسهیل در گسترش
استراتژیهای تقویت به دام انداختن ( Enhancer
 )trappingو تجزیه و تحلیل عملکرد ژنها در دو
حشرة مدل بسیار مهم  Bombyx moriو
 T. castaneumمیشود .تاکنون بیشترین برنامههای
منتشرشده از حشرات تراریخت غیر از ،Drosophila
دربارة  B. moriبوده است که با استفاده از ناقل
 piggyBacتراریخت شده است .این حشرات از لحاظ
اقتصادی به عنوان یک راکتور زیستی پروتئینی مؤثر
به مدت بیش از  0000سال برای تولید ابریشم بهکار
گرفته شدهاند .اولین تغییر و تبدیل موفق  B.moriبا
استفاده از سیستم ناقل  piggyBacو پروموتر Actin3
) (BmA3بوده که هم موجب راندن کمکدهندة
ترانسپوزاز ) (Transposase helperو هم ناقل
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 piggyBacمتصل به پروتئین افزایشدهندة سبز
فلورسانت ( (EGFPشده است ( Tamura et al.,
 .)2000این انتقال ژنتیکی فلورسانت شدن کل بدن
الرو را به دنبال داشت .در مطالعات بعدی ،پروموتر
خاص چشم  )Thomas et al., 2002( 3xP3و پروموتر
 Silk-gland-specific fibroin light chainبرای راندن
بیان ژنهای پروتئین فلورسانت بهکار گرفته شد
( .)Tomita et al., 2003همچنین دیگر پروموترها به
منظور بیان انحصاری ژنها در غدد ابریشمساز ،به
منظور بیان تولیدات ژن و ایجاد حشرات تراریخت ،به
منظور تولید پروتئین ایجاد و استفاده شدند ( Tomita,
 .)2011ایجاد حشرات تراریخت به منظور کنترل
بیولوژیک آفات مهم کشاورزی و پزشکی در حال
توسعه است ( .)Robinson et al., 2004روشهای
تراریخت پتانسیل زیادی برای بناگذاری  SITدارند.
حشرات تراریخت ممکن است برای بهبود برنامههای
 SITبا ارائۀ قابلیتهایی برای تعیین جنسیت،
عقیمسازی و نظارت بهکار روند ( Scolari et al.,
 .)2008; Scolari et al., 2011در سادهترین حالت،
حشرات تراریختشده با بیان ژنهای نشانگر ،موفقیت
تراریخت شدن را نشان میدهند .به دلیل انتشار تنها
جنس نر ،روش کنترل  SITبسیار مؤثر بوده است.
برنامههای  SITسنتی با استفاده از اشعه برای استریل
کردن نرهای آزادشده استفاده میکردند که این امر
موجب کاهش رقابت در جفتگیری با جنس ماده
میشد .معرفی ژنهای کشندة جنس ( Sex-lethal
 )genesمیتواند به عنوان یک جایگزین جزئی یا کامل
برای روش تابش با اشعه باشد که به نوبۀ خود میتواند
موجب افزایش اثربخشی برنامههای  SITاز طریق
کاهش هزینۀ تناسب برای آزادسازی نرهای عقیم باشد
( .)Rull et al., 2005سهولت مطالعۀ ژنها در مراحل
بعد جنینی در  Triboliumاین سوسک را به عنوان
یک مدل با ارزش برای برهمکنشهای ژنتیکی در
حشرات بالغ تبدیل کرده است .تنظیم ژنتیکی رشد
سنترال کمپلکس شناخته شده نیست .ما میخواهیم
سلولهای بنیادین عصبی و دودمانهایشان راکه در
ساختن سنترال کمپلکس نقش دارند و همچنین
برخی ژنهایی را که برای مشخصات فضایی سلولهای

عصبی بنیادین نقش دارند ،شناسایی کنیم .در این
پروژه برخی از ژنهای انتخابشده که در تشخیص
هویت سلولهای بنیادین عصبی در مغز حشرات نقش
دارند ،بررسی شدند .ژن مهرهداران ،Chx10 ،در طی
رشد رتینا بیان میشود ( Levine et al., 1994; Liu et
 .)al., 1994ژنوم  Drosophilaدارای دو ارتولوگ
 Dchx1و  Dchx2است که در رشد مغز نقش دارند.
همچنین  Dchx1به عنوان یک نشانگر برای پارس
اینتر سربرالیز سیستم نئورواکتودرم بناگذاری شده
است ( Erclik et al., 2008; de velasco et al.,
 .)2007بیان ارتولوگ ترییولیوم ،Tc-chx ،در قسمت
جلویی مغز احتماالً مرتبط با پارس اینترسربرالیز
( )Pars intercerebralisو ناحیۀ بینایی است .عالوه بر
این ،بیان در قسمت لبروم ) (Labrumهم دیده شده
است ( .)Posnien et al., 2011به منظور بررسی تکامل
کنترل ژنتیکی پیشسازهای عصبی ،ارتولوگهای
تریبولیوم  msh ،indو  vndشناسایی شد و بیان و
عملکرد آنها در طی رشد مغز در این حشره بررسی
گردید .تحقیقات مشخص کرد الگوی بیان Tc-vnd,
 Tc-msh-Tc-indبین  Triboliumو Drosophila
حفاظت شده است که نشاندهندة این است که نقش
ژنها در الگوی پیشسازهای عصبی مشابه است .این
ژنها بهترتیب در قسمتهای نیمهمیانی ،جانبی و
میانی مغز در حال رشد ،بیان میشوند vnd .در رشد
جنینی مغز در  Drosophilaنقش داشته و نشان داده
شده که این ژن زیرمجموعهای از سلولهای عصبی در
پروتوسربرال ،دئوتوسربرال و تریتوسربرال است و
مخصوصاً برای رشد مغز در تریتوسربرال مغز نقش
مهمی دارد ( Sprecher et al., 2006; Cowden et
 .)al., 2003مطالعۀ ژنهای ( achaete-scute (ac/scبه
منظور درک رشد و تکامل سیستم عصبی بندپایان
تحت مطالعه قرار گرفته است .توصیف و شناسایی
ژنهای  ac/scدر  T. castaneumدو ژن همولوگ
 achaete-scuteو ) asense (Tc-aseرا مشخص کرد.
اولی یک ژن پرونئورال و دومی یک ژن پیشساز
عصبی است .ژن  aseدر  Drosophilaدر پیشسازهای
تمام ارگانهای حسی حشرات بالغ ،سلولهای مادر
حسی و نتاج آنها بیان میشود .حذف آن موجب
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کاهش برخی ارگانهای حسی و تفرق غیرنرمال در
برخی ارگانهای باقی مانده میگردد ( Wheeler et al.,
& .2003; Wheeler et al., 2005; Dominguez
 .)Campuzano, 1993ژنهای  dpnو  scrtدر مگس
سرکه در بسیاری یا همۀ سلولهای پیشساز عصبی
سیستم عصبی مرکزی و سیستم پیرامونی در حال
رشد ،بیان میشوند .سلولهای بنیادین عصبی به
تجدید خودشان قادرند ،استفاده از سلولهای بنیادین
عصبی الرو در  Drosophilaبه عنوان یک مدل نشان
داد که پروتئین  dpnنقش مهمی را در
خودتجدیدکردن و مشخصات سلولهای بنیادین
عصبی ایفا میکند .کاهش  dpnمنجر به از دست دادن
زودرس این سلولها میشود ( ;Emery et al., 1995
 .)Zhu et al., 2012مغز حشرات از یک مجموعه
نئوروپیلهای بسیار حفاظتشده مانند اجسام
قارچیشکل و سنترال کمپلکس تشکیل شده است.
این مجموعه از نئوروپیلها با تنوعاتی در بسیاری از
حشرات دیده میشود ( Rein et al., 2002; Dreyer et
 .)al., 2010سنترال کمپلکس دارای نئوروپیلهایی
هست که در قسمت خط وسط قرار گرفتهاند و شامل
پل پروتوسربرال ،جسم مرکزی ( Fan-shaped bodyو
جسم الیپسوئیدی در مگسها) با گره و لوبهای
جانبی بود که با یکدیگر در ارتباطند .سنترال
کمپلکس دارای عملکردهای جهتیابی در آسمان
( ،)Heinze and Homberg, 2007کنترل پرواز ( Ilius
 ،)et al., 1994رفتارهای حرکتی ( Martin et al.,
 ،)1999جفتیابی ( )Popov et al., 2003و حافظه
( )Wu et al., 2007است .تمام نئوروپیلهای سنترال
کمپلکس در طول جنینزایی در حشرات همیمتابوال
تشکیل میشوند و در مراحل بعدی توسعه مییابد
( & Bentley & Toroian, 1981; Wegerhoff
 .)Breidbach, 1992تجزیه و تحلیل عملکرد یک ژن با
بیان آن در سلولها ،بافتها و مراحل مختلف رشدی،
یافتۀ کارآمدی است .ایجاد سیستمهای بیان دوگانه
( )Binary expression systemsیکی از راههای
دستیابی به این اهداف است که تنها در صورتی اجازة
بیان نابجا را میدهند که دو تراریخت جداگانه موجود
است ( .)Wimmer, 2003با استفاده از سیستمهای
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بیان دوگانه ،امکان بیان انتخابی ژن کلونشده در
الگوهای تعریفشدة خاص بافت یا سلول امکانپذیر
میشود .این سیستمها به دو قسمت پاسخگو
( )Responderو محرک ( )Driverتقسیم شدهاند .یکی
از سیستمهای دوگانه بر اساس فعالکنندة ترانس
مخمر ) (GAL4و توالی فعال باالدست باالدست
) Upstream activation sequence (UASاست .این
سیستم برای اهداف بسیاری سازگار شده است و در
 T.castaneumنیز برای مطالعات ژنتیکی بهکار میرود
( .)Shinko et al., 2010در ساختار محرک یک
افزایشدهندة ) (Enhancerخاص بافت ،بیان ترانس
فعالکنندة هترولوگ ( Expression of a heterologous
 )transactivatorرا کنترل میکند که در واقع دارای
منشأ مخمر یا ویروسی باکتریایی است و برای
ارگانیسم تراریخت غیر مضر است .در ساختار پاسخگو،
ژن مورد نظر توسط پروموتر کنترلکنندة ترانس
فعالکنندة هترولوگ (Heterologous transactivator-
 )controlled promoterتنظیم میشود .در این پروژه
با تزریق پالسمیدهای دهندة حاوی نواحی ژنی مورد
نظر بهطور جداگانه به ژنوم  ،Triboliumالینهای
حاوی ساختار محرک ساخته شده است و تنها بعد از
دو رگهگیری الینهای تراریخت ذکرشده در این پروژه
با الین تراریخت حاوی ساختار پاسخگو -ایجادشده
توسط پروژههای دیگر -بیان نابهجا در نتاج دیده
خواهد شد.
نتیجهگیری

استفادة گسترده از سیستمهای انتقال ژن اجازة تجزیه
و تحلیل عملکرد ژن را در گونههای مختلف امکانپذیر
کرده است .این موضوع درک ما را از رشد و
زیستشناسی تکاملی افزایش میدهد .عالوه بر این
انتقال ژن در حشرات ،استراتژیهای جدیدی را به
منظور کنترل آفات و روشهایی را برای معیوب کردن
انتقال پاتوژنهای ناقل بیماریهای انسانی ارائه کرده
است .در این پروژه با ساختن برخی الینهای
تراریخت ،در واقع ابزاری به منظور بررسی برخی
سلولهای بنیادین دخیل در ساختار مغز در پروژههای
بعدی فراهم شد .الینهای ایجادشده اجازة مطالعات
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کاربردی ژنهایی را میدهند که احتماالً در ساخت
 هدف از این، در مجموع.مجموعۀ مرکزی نقش دارند
مطالعه فراهم آوردن پایههایی به منظور بررسی شبکۀ
ژنتیکی پیچیده در مغز جنین و رشد مجموعۀ مرکزی
. استT. castaneum در
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ABSTRACT
Germ-line transformation of insects is now widely used for analyzing gene function and for the
development of genetically modified strains for various purposes. There is not enough information on the
embryonic development of some brain parts in insects. In order to study the genetic control of embryonic
brain development, we established some transgenic lines to identify some genes involved in embryonic
brain development. The genome has been sequenced and transgenic approaches are established for this
model organism. Transposable element piggyBac was used as a vector for the transformation of T.
castaneum. Tc-vermilion line- a Tribolium eye-color mutant- was also used for the microinjection of the
donor vector. The donor vector contained the Tc-vermilion gene under the control of 3xP3 promoter,
resulting in black eyes as a marker of their identity. In the present study, several transgenic lines bearing
the regulatory regions of some important genes were generated. Additionally, transgenic lines for tracing
of neuroblast development from the onset to the respective fully developed structure in the brain were
established. Taken together, valuable tools which allow investigations of the complex genetic network
needed for embryonic brain development in T. castaneum were established. Furthermore, the system will
allow identification of genes and their functions in Tribolium brain formation.
Keywords: transposable elements, insect transgenesis, germ-line transformation, microinjection.
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