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پوسيدگی اسکلروتينيايی ساقه با عامل بيماری  Sclerotinia sclerotiorumيکی از بيماریهای مهم
قارچی کلزا ( )Brassica napusمحسوب میشود .کاربرد روشهای مهندسی ژنتيک از طريق
افزايش بيان ژنهای مفيد در گياه ،میتواند نويد بخش جايگزينی برای روشهای کنترل شيميايی
باشد .دفنسينها ،پپتيدهای ضد ميکروبی هستند که با نفوذپذيرکردن غشای سلول مهاجم ،باعث از

واژههای کلیدی


بين رفتن آنها میشوند و میتوانند کانديد مناسبی جهت تراريختی باشند .در اين تحقيق ،ژن

دفنسین()Rs-AFP1

دفنسين ( )Rs-AFP1با منشا گياه تربچه ( )Raphanus sativusدر وکتور بيانی  pBI121تحت

فعالیت ضد قارچی

پروموتور  CaMV35Sهمسانهسازی شد .سازه نوترکيب حاصل ( )pBINZP1از طريق تراريختی با

کلزا
گیاه تراریخت
Sclerotinia sclerotiorum

آگروباکتريوم به گياه کلزا منتقل شد .گياهان ترايخت نسل  T0توسط واکنش زنجيرهای پلیمراز
و آزمون سادرن بالت تائيد شدند .نرخ تراريختی  9/2درصد بهدست آمد و تعداد نسخههای تراژن
در ژنوم گياهان تراريخت بين يک الی سه متغير بود .فعاليت ضد قارچی گياهان تراريخت تک
نسخه در نسل  T0و گياهان تراريخت هموزيگوت در نسل  T2بهترتيب توسط آزمونهای زيست
سنجی درون شيشهای و آزمون گلخانهای بررسی شدند .نتايج نشان داد که بيان ژن دفنسين در
کلزای تراريخت ،باعث ارتقا مقاومت در برابر اين قارچ بيمارگر نسبت به گياهان غير تراريخت
شدهاست.

افزايش بيان ژن دفنسين ( )Rs-AFP1با منشا گياه تربچه…

مقدمه

مصطفی مطلبی و همکاران

نمو قارچ بدون اینکه هیچ نوع مسمومیتی برای گیاه و یا جاندار

کلزا یکی از محصوالت عمده روغنی در جهان است که همانند

داشته باشند جلوگیری میکنند ( .)Thomma et al. 2002دفنسین-

بسیاری از محصوالت زراعی تولید آن با چالشهای متعددی

های گیاهی مختلفی تاکنون شناسایی شدهاند که فعالیت

ازجمله انواع تنشهای زیستی و غیر زیستی همراه است ( Grover

.)and Pental 2003; Dutt et al. 2005; Ullah et al. 2010
پوسیدگی ساقه اسکلروتینیا با عامل بیماری

Sclerotinia

بازدارندگی علیه طیف وسیعی از پاتوژنهای قارچی را نشان می-
دهند .بهعنوان مثال ،فعالیت بازدارندگی  Tfgd1با منشا
 Trigonella foenum-graecumعلیه ( Rhizoctonia solani

Olli

 sclerotiorumیکی از مهمترین بیماریهای کلزاست .این قارچ

 PgD5 ،)and Kirti 2005با منشا  Picea glaucaعلیه

که برای بسیاری از دانههای روغنی ،عامل بیماریزا بوده ،در

( )Picart et al. 2012و  Rs-AFP2با منشا  R. sativusعلیه

سرتاسر جهان نیز پراکنش داشته ( )Hemmati et al. 2009و

 Alternaria longipes،solaniو Jha and ( Magnoporthe oryzae

R. solani
R.

باعث کاهش  11تا  01درصدی عملکرد و کیفیت روغن کلزا می-

 )Chattoo 2010شناسایی شدهاند.

شود ( .)Gao et al. 2014از میان راهکارهای متداول برای کنترل

افزایش بیان ژنهای رمز کننده دفنسینها در گیاهان مختلفی

بیماریهای قارچی از جمله به کار بردن نهادههای شیمیایی و

بررسی شده و نتایج مثبت و ارزندهای را در پی داشته است .از

اجرای اصالح سنتی که اغلب با محدودیتهایی روبرو هستند،

جمله ،ادغام و بیان پایدار ژن دفنسین جدا شده از یونجه

مهندسی ژنتیک رویکردی مهم در کنترل بیماریهای گیاهی است

( )MSDef1به گوجهفرنگی ،که باعث افزایش مقاومت الینهای

که امکان بهکارگیری ژنهای سودمند در گیاهان را جهت کنترل

تراریخت نسبت به قارچ بیماریزای  F. oxysporumشدهاست

بیماریها امکانپذیر میسازد .از مزایای این رهیافت میتوان به

( .)Abdallah et al. 2010قارچهای

 M. oryzaeوR. solani

روشهای انتقال اشاره کردکه قادر به تولید پروتئینهایی هستند

ازجمله مهمترین پاتوژنهای برنج هستند که باعث محدودیت

van der

شدید در قابلیت تولید آن میشوند Dm-AMP1 .یک دفنسین

 .)Biezen et al. 2001بسیاری از پروتئینهای ضد میکروبی جهت

گیاهی جدا شده از  Dahlia merckiiاست که جهت افزایش

القا پاسخهای ایمنی در گیاهان بهطور کامل شناسایی شدهاند

مقاومت به قارچهای بیماریزا مذکور به برنج منتقل شدهاست.

که میزان مقاومت در برابر بیماری را بهبود میبخشند (

( .)Francois et al. 2002از میان پروتئینهای ضد قارچ ،پروتئین-

نتایج نشان دادند که بیان دائم  Dm-AMP1باعث سرکوب رشد

های مرتبط با بیماریزایی مانند دفنسینها به لحاظ ایجاد مقاومت

 M. oryzaeو R. solaniبهترتیب تا  05و  22درصد شد (

در برابر آلودگی قارچی در بسیاری از گیاهان نسبت به بقیه

 .)al. 2009دفنسین ضد قارچی یونجه ( ،)alfAFPفعالیت قابل

شناخته شدهتر هستند .مانند دفنسین  Rs-AFPبا منشا گیاه تربچه

توجهی در مقابله با پاتوژن قارچی  V. dahliaکه به لحاظ

( ،)Raphanus sativusدفنسین Ah-AMPبا منشا شاه بلوط هندی

کشاورزی مهم است از خود نشان میدهد .بیان این پپتید در سیب

( )Aesculus hippocatanumو دفنسین  AlfAFPبا منشا یونجه

زمینی ،باعث افزایش مقاومت در شرایط گلخانه و مزرعه شد

( .)Prema1 and Pruthvi 2012( )Medicago sativaدفنسینها

( .)Gao et al. 2000افزایش بیان ژن دفنسین  Rs-AFP2با منشا

طبقهای از پپتیدهای غنی از سیستئین ،به شدت بازی ،با وزن

گیاه تربچه  R. sativusاز طریق  A. tumefaciensدر برنج انجام

مولکولی پایین (پنج کیلو دالتون) هستند که به لحاظ تکاملی و

شد .نتایج نشان داد که افزایش بیان ژن  ،Rs-AFP2رشد قارچهای

ساختاری کوچک ( 55تا  55اسید آمینه) محسوب میشوند

 M. oryzaeو  R. solaniرا بهترتیب تا  22درصد و  55درصد

( .)Thomma et al. 2002این پروتئینها در اندامهای مختلف

محدود کرده است ( .)Jha and Chattoo 2010در خربزه نیز

گیاهی مانند برگها ،گلها ،غالف ،بذر و غدهها شناسایی شدهاند

افزایش بیان ژن دفنسین با منشا  Wasabi japonica Lموجب

( .)Wong and Ng 2005این پروتئینها در غشای پالسمایی

افزایش مقاومت الینهای تراریخت نسبت به قارچهای

قارچهای پاتوژن نفوذپذیری ایجاد کرده و در نهایت از رشد و

و  F. oxysporumشدهاست (.)Ntui et al. 2011
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این تحقیق ،بهمنظور ادغام و بیان ژن دفنسین از گیاه تربچه

جدول  -1آغازگرهای به کار رفته در آنالیزهای  PCRو سادرن بالت

R.

 )Rs-AFP1( Sativusبه گیاه کلزا از طریق تراریختی با استفاده از

توالی الیگونوکلئوتید

نام آغازگر
RDeff

ʹ5ʹ-GCTCTAGAATGGCTAAGTTTGCGTCCATCATC-3

Rs-

RDefr

ʹ5ʹ-GGAGCTCTTAACAAGGAAAGTAGCAGATACAC-3

 AFP1برای اولین بار توسط ( Terras et al. )1992از بذر گیاه

35S
NOSR

ʹ5ʹ-GCGAACAGTTCATACAGAGTCT-3
ʹ5ʹ-GTGAAGCTTCCCGATCTAGTAACAT-3

تربچه جدا شد .این پپتید از آنجاکه می تواند علیه بسیاری از

CaMV35SF

ʹ5ʹ-GGACTAACTGCATCAAGAACACAG-3

CaMV35SR

ʹ5ʹ-GAAGGATAGTGGGATTGTGCGTC-3

 Agrobacterium tumefaciensانجام شد .دفنسین گیاهی

قارچها نظیر

،Fusarium oxysporum، Necttria haematococca

virGf

ʹ5ʹ-ATGATTGTACATCCTTCACG-3

 F.culmorumو  Botrytis cinereaفعالیت مهاری داشته باشد

virGr

ʹ5ʹ-TGCTGTTTTTATCAGTTGAG-3

( ،)Prema1 and Pruthvi 2012بهمنظور تراریختی گیاه کلزا
انتخاب شد .الینهای تراریخت حاصل نسبت به گیاهان غیر
تراریخت سطوح باالتری از مقاومت را نسبت به

S.

 sclerotiorumنشان دادند که میتواند منبع ژرم پالسم بالقوهای
برای افزایش مقاومت در برابر سایر پاتوژهای قارچی مهم را
فراهم آورد.

نیاز جهت تهیه محیط کشت گیاهی و باکتریایی و نیز تنظیمکننده
رشد گیاهی از شرکت  Sigmaتهیه شدند .تهیه باکتریهای
مستعد ،واکنش انتقال به باکتریهای مستعد ،هضم آنزیمی و
استخراج  DNAپالسمیدی طبق دستورالعمل

Sambrooke and

 )2001( Russelانجام شد.
تعداد هشت آغازگر در مراحل مختلف ساخت ،تایید سازه و
همینطور تایید گیاهان تراریخت مورد استفاده قرار گرفتند
(جدول .)1پالسمید  pJETME2حاوی  cDNAژن دفنسین و

مواد و روشها
در این تحقیق از بذر کلزا ( )Brassica napus L.رقم

R line

 Hyola 308استفاده شد .این بذور از شرکت توسعه کشت دانه-

همینطور پالسمید  pBI121توسط آنزیمهای برشی  XbaIو

SacI

هضم شدند .پس از بارگذاری محصوالت هضم شده بر روی ژل

های روغنی تهیه و تا زمان استفاده در دمای چهار درجه سانتی-

آگاروز یک درصد ،قطعات مورد نظر شامل  cDNAژن دفنسین و

گراد نگهداری شد .از گونه  S. sclerotiorumبرای زیست سنجی

پالسمید  pBI121فاقد ژن  GUSاز روی ژل آگاروز بازیافت

گیاهان تراریخت استفاده شد .از سویه  DH5αباکتری

شدند .سپس قطعات بازیافت شده پس از هضم آنزیمی توسط

 Escherichia coliجهت تکثیر و نگهداری سازه و از سویه

آنزیمهای برشی  XbaIو  SacIتوسط آنزیم لیگاز به همدیگر

 LBA4404باکتری  A. tumefaciensبرای انتقال ژن مورد نظر به

متصل شدند و در نهایت محصول واکنش اتصال به باکتری مستعد

گیاه کلزا استفاده شد .این باکتریها از پژوهشگاه ملی مهندسی

 E. coliمنتقل شد .پس از کشت باکتری روی محیط  LBحاوی

ژنتیک و زیست فناوری تهیه شدند.

کانامایسین با غلظت  51میکروگرم در میلیلیتر بهعنوان نشانگر
RS-

انتخابی ،برای اطمینان از حضور ژن دفنسین در سازه نوترکیب ،از

( AFP1ژن دفنسین) با منشا گیاه تربچه ( )R. sativusو همچنین

کلونیهای نوترکیب حاصل ،استخراج پالسمید صورت گرفت.

از ناقل ( pBI121از شرکت )Novageneواجد ژن  gusو نشانگر

سپس واکنش  PCRبا استفاده از ترکیب آغازگرهای اختصاصی دو

انتخابی مقاومت به کانامایسین برای تهیه سازه ژنی جهت انتقال به

سر ژن و بدنه وکتور وهمچنین واکنش هضم آنزیمی توسط

گیاه استفاده شد .آنزیم  Taq DNA-polymaraseبرای انجام

آنزیمهای برشی  EcoRIو  HindIIIجهت تائید همسانهسازی

از سازه  )Etebari et al. 2010( pJETME2واجد  cDNAژن

واکنش  PCRو آنزیمهای مورد نیاز جهت هضم آنزیمی

DNA

انجام شد.

شامل  SacI ، XbaIو  HindIIIو همچنین آنزیم لیگاز جهت

بهمنظور انتقال سازه نوترکیب به گیاه کلزا ،ابتدا بذور کلزا2-3 ،

واکنش اتصال از شرکت  Fermentasتهیه شد .مواد شیمیایی مورد

بار با آبمقطر استریل ،شستشو داده شده و سپس به مدت 21

نیاز ونیز کیت خالصسازی  DNAاز شرکت  Rocheو مواد مورد

ثانیه در اتانول  21درصد غوطه ور شدند .بعد از آن نمونهها با
استفاده از محلول شوینده (هیپوکلریت سدیم) یک درصد که به
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آن یک قطره دترجنت اضافه شده بود ،به مدت  15دقیقه با تکان

بعضی از ریزنمونهها بهوجود آمدند .تعدادی از این نوساقههای

دادن استریل و در نهایت سه مرتبه با آبمقطر استریل شستشو

تولید شده بر روی محیط انتخابی فوق سبز و زنده باقی ماندند و

1 MS
2

بقیه بهعلت عدم دریافت ژن مقاومت به کانامایسین سفید یا بنفش

داده شدند .بذور فوق برای جوانه زدن روی محیط کشت
کشت داده شدند .محیط  ، 1 MSهمان محیط
2

Murashige ( MS

 )and Skoog 1962است که غلظت نمکهای آن به نصف کاهش
یافته است .بذرهای کشت شده ،در اتاق کشت بافت تحت شرایط
 11ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی و دمای  25درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .برگهای لپهای گیاهان پنج روزه که
طول دمبرگ آنها حدود  5-2میلیمتر بود ،جدا و جوانه انتهایی
آنها کامالً قطع شد .سپس دمبرگها بهمدت  50ساعت به محیط
القای نوساقه (پیشکشت) که همان محیط پایه  MSدارای

mg/L

 31g/L ،BAP 3/5ساکاروز ،و  2 g/Lآگار با  pH =5/0است،
منتقل شدند .ریزنمونهها پس از این مرحله آماده دریافت
آگروباکتریوم میباشند.از کشت شبانه آگروباکتریوم تراریخت شده
( )OD650=1رسوب تهیه شد (با سرعت  rpm 3511به مدت 11
دقیقه) ،سپس رسوب در محلول آغشتگی شامل  1 MSو 11g/L
2

شده و از بین رفتند .به نظر میرسد نوساقههای زنده مانده ،سازه
نوترکیب را دریافت نموده و تراریخت شدهاند .نوساقههای سبز
باززایی شده روی محیط انتخابگر به محیط طویل شدن ساقه و
ریشه ( 31gr/L ،MSساکاروز 2 g/L ،آگار IBA1/2 mg/L ،و
 )pH=5/0که حاوی  211 mg/Lسفوتاکسیم است منتقل شدند.
گیاهچههای ریشهدار شده به گلدانهای نیمه پر حاوی ترکیب
مساوی از پیت ،پرلیت ،ورمیکولیت منتقل و بهوسیله پاکتهای
پالستیکی پوشانده شدند .منافذ کوچکی درون پاکتها ایجاد شد
تا سازگاری با شرایط رطوبتی فیتوترون ایجاد شود .بهتدریج این
منافذ بیشتر و در نهایت پاکتهای پالستیکی پس از  22ساعت
حذف شدند.
جهت استخراج  DNAژنومی از روش تغییر یافته

Dellaporta et

 )1983( al.استفاده شد .بهمنظور ارزیابی خلوص و کیفیت

DNA

استخراج شده از روش الکتروفورز روی ژل آگارز یک درصد

ساکاروز 11g/l ،گلوکز و فاقد هورمون و حاوی استوسیرینگون

استفاده شد .جهت تکثیر ژن  Rs-AFP1از آغازگرهای  RDeffو

( )191mg/Lو با  pH=5/2حل شد و پس از سه ساعت هوادهی

 NOSRاستفاده شد PCR .پس از بهینهسازی در مخلوط واکنشی

در شیکر  101 rpmمورد استفاده قرار گرفت .ریزنمونههای مورد

به حجم  25میکرولیتر ،شامل  1/5میلیموالر  31 ،MgCl2نانوگرم

استفاده شامل برگهای لپهای شکل بودند که  25ساعت بر روی

 DNAالگو 1/3 ،میکروموالر آغازگر 1/2 ،میلیموالر  ،dNTPیک

محیط کشت القاء نوساقه (پیش کشت) قرار داده شده بودند.

واحد آنزیم  Taq DNA-polymaraseو  2/5میکرولیتر بافر ()10X

دمبرگهای برگهای لپهای شکل ،به مدت  5-11دقیقه در محیط

صورت گرفت .سیکل اول با یک تکرار در دمای  95درجه

سوسپانسیون اگروباکتریوم قرار داده شدند (نمونههایی که عالوه

سانتیگراد به مدت  15دقیقه ،سیکل دوم با چهل تکرار شامل

بر دمبرگ ،برگ آنها نیز به مقدار زیاد با سوسپانسیون آغشته شده

دمای  95درجه سانتیگراد به مدت  11ثانیه ،دمای  50درجه

بودند ،بر روی کاغذ صافی استریل قرار داده شدند تا نسبتاً خشک

سانتیگراد به مدت  11ثانیه و دمای  22درجه سانتیگراد به مدت

(،MS

 11ثانیه و سیکل سوم با یک تکرار در دمای  22درجه سانتیگراد

شوند).

سپس

نمونهها

در

محیط

همکشتی

 31gr/L ،BAP3/5mg/Lساکاروز و 2g/Lآگار)  pH=5/8کشت

به مدت  11دقیقه انجام گرفت.

داده شدند و به مدت  22ساعت در تاریکی و در دمای  25درجه

هدف از استفاده از آزمون سادرن بالت ،بررسی بیشتر حضور و

سانتیگراد قرار گرفتند .سپس ریزنمونهها به محیط انتخابگر القاء

تعداد نسخههای ژنهای منتقل شده به ژنوم گیاه کلزا است .در

نوساقه ( 31gr/L ،BAP3/5mg/L ،MSساکاروز و 2g/Lآگار) ،که

این روش ابتدا پروب نشاندار شده با استفاده از  PCRو

حاوی  211mg/Lسفوتاکسیم 15mg/L ،کانامایسین است ،منتقل

آغازگرهای  CaMV35SF/ CaMV35SRو

شدند .ریزنمونهها حدود  21روز در این محیط نگهداری شدند و

با الگو قراردادن پروموتر  CaMV35Sبه طول حدود  131 bpتهیه

به فاصله حدود  11روز پس از کشت ،نوساقههای متعددی روی

شد .سپس مراحل این آزمون شامل هضم آنزیمی نمونههای
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مصطفی مطلبی و همکاران

 DNAاستخراج شده از گیاهان تراریخت بهوسیله آنزیم ،HindIII

 GREENاضافه شد و برای مدت شش ساعت در دمای  20درجه

الکتروفورز نمونهها ،انتقال به غشا ،هیبریداسیون و در نهایت

سانتیگراد با  111دور در دقیقه انکوبه شدند .این آزمون برای هر

DNA

نمونه ،سه بار تکرار شدهاست .در نهایت نمونهها با میکروسکوپ

ژنومی گیاه کلزای غیر تراریخت بهعنوان کنترل منفی و از سازه

نوری و فلورسنت با طول موج  511-501 excitationنانومتر

بیانی  pBINZP1بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.

بررسی شدند.

آشکارسازی غشا انجام گرفت .جهت انجام سادرن بالت از

برای انجام آزمون زیستی به روش انتشار شعاعی (
 )diffusion assayاز روش تغییر یافته

Radial

برای انجام آزمون تفرق نتاج از روش تغییر یافته ()2011

Liu et

(Borglie et al. )1991

 al.استفاده شد .از میان الینهای تراریخت تک نسخه ،آنهایی که

استفاده شد .در این روش قارچ های نامبرده در مرکز پلیت حاوی

بیشترین فعالیت ضد قارچی را بر اساس نتایج بهدست آمده از

محیط کشت  Potato Dextrose agarکشت و در دمای  20درجه

آزمونهای زیست سنجی و همینطور آزمون نفوذ پذیری غشا

سانتیگراد نگهداری شدند تا زمانیکه قطر رشد میسیلیوم قارچها

پالسمایی نشان دادند یعنی الینهای  T5و  )T13جهت انتقال به

به  2/5-3سانتیمتر رسید .با توجه به میزان سرعت رشد قارچ،

نسل  T2انتخاب شدند .جهت جلوگیری از دگرگرده افشانی گلها

چاهکهایی با فاصله  2-5میلیمتر از انتهای رشد میسیلیومها

زیر پوشش پالستیک شفاف قرار گرفتن ودر نهایت غالفهای

ایجاد شدند .سپس پروتئین کل از برگهای جوان و هم سن

خشک شده برداشت و در دمای چهار درجه سانتیگراد نگهداری

گیاهان تراریخت و غیر تراریخت (شاهد) در مرحله چهار برگی

شدند .در نسل  T2جهت بررسی نحوه تفرق تراژن ها از روش

استخراج شد .غلظت پروتئینهای استخراجی به روش ()1976

ارزیابی مقاومت الینها نسبت به آنتی بیوتیک کانامایسین استفاده

 Bradfordاندازهگیری شد .جهت تعیین غلظت مناسب پروتئین

شد .تعداد  51-11بذر از هر الین ترایخت  T2بر رو محیط کشت

گیاهان تراریخت در مهار رشد قارچهای مختلف ،مجموعه

 MSجامد به همراه  31میلیگرم در لیتر آنتی بیوتیک کانامایسین

آزمایشات  Serial Dilutionمربوط به هر قارچ انجام شد .سپس

کشت داده شدند .پس از گذشت  11روز نحوه تفرق تراژن ها از

به میزان مساوی (بر اساس نتایج بدست آمده از مجموعه

طریق ارزیابی مقاومت گیاهچههای حاصل نسبت به کانامایسین

آزمایشات  Serial Dilutionمربوط به هر قارچ) از پروتئینهای

مورد بررسی قرار گرفت .حضورگیاهچههای سبز در محیط حاوی

استخراج شده از گیاهان تراریخت و شاهد (غیر تراریخت) به

کانامایسین نشان دهنده وجود ژن مقاومت و حضور گیاهچههای

چاهکهای تعبیه شده بر روی محیط کشت و در اطراف کلنی

سفید و یا ارغوانی در محیط حاوی کانامایسین ،نشان دهنده عدم

قارچ رشد یافته ،اضافه شد ونتایج پس از  50ساعت بررسی

دریافت ژن مقاومت بود .نمونههایی که تمام گیاهچههای رشد

شدند .این آزمون برای هر نمونه ،سه بار تکرار شدهاست .برای

یافته آنها در محیط حاوی کانامایسین سبز بودند ،هموزیگوت و

SYTOX

نمونههایی که در آنها برخی گیاهچهها سبز و برخی سفید یا

 Greenو روش تغییر یافته ( Thevissen et al. )1999استفاده شد.

ارغوانی بودند ،همی زیگوت در نظر گرفته شدند و در نهایت

بدین منظور قطعه ای از قارچ ( 5میلیمتر مربع) به همراه 251

نمونههایی که تمام گیاهچههای رشد یافته آنها در محیط حاوی

میکرولیتر از محیط کشت  ،1/2 Potato Dextrose Brothپنج

کانامایسین سفید یا ارغوانی بودند غیر تراریخت در نظر گرفته

میلیمول کلرید جیوه و میزان  55-51میکروگرم پروتئین استخراج

شدند.

بررسی میزان نفودپذیری غشای پالسمایی از رنگ

شده از گیاهان ترایخت و غیر تراریخت (بر اساس نتایج بدست
آمده از مجموعه آزمایشات  )Serial Dilutionبه مدت  25ساعت
در دمای  20درجه سانتیگراد با میزان  111دور در دقیقه انکوبه
شدند .سپس نمونهها با محلول Tris– HClیک موالر ()pH=0
شست و شو داده شدند ،به آنها  1/2میکرومول رنگ

SYTOX

نتایج و بحث
برای انجام این آزمایش از روش تغییر یافته

(Wu et al. )2009

استفاده شد .در این آزمون گیاهان تراریخت نسل  T2در مرحله
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مصطفی مطلبی و همکاران

پنج برگی ( 31روز پس از کشت) توسط قارچ اسکلروتینیا آلوده

پالسمید  pJETME2حاوی  CDNAژن دفنسین و همینطور

شدند .به این منظور از هر الین ترایخت مورد نظر و همینطور

پالسمید  pBI121توسط با آنزیمهای برشی  XbaIو SacIهضم

گیاه غیر تراریخت سه گلدان انتخاب و از هر گلدان دو برگ با

شده و مراحل کلون کردن و انتقال به باکتری انجام گرفت .پس از

اندازه مناسب انتخاب شده و یک تکه از محیط کشت جامد (دایره

تائید اولیه توسط  Colony PCRبا آغازگرهای اختصاصی

ای به قطر چهار میلیمتر) حاوی قارچ اسکلروتینیا به صورت

( RDeff/RDefrدادهها نشان داده نشدهاند) ،کلنیهای مختلف

وارونه ،روی سطح باالیی برگ قرار گرفت .میزان آلودگی برگ

جهت تائید ساخت سازه واجد cDNAژن  Rs-AFP1با استفاده از

گیاهان 22 ،ساعت پس از تلقیح با قارچ ،بررسی و عکسبرداری

الگوی  PCRو هضم آنزیمی مورد بررسی قرار گرفتند (شکل.)1

شد .قطر ناحیه آلوده به قارچ (برحسب میلیمتر) نیز بهعنوان
شاخص میزان آلودگی مورد استفاده و مقایسه قرار گرفت.

همانطور انتظار میرفت از هضم آنزیمی سازه نوترکیب با آنزیم-
های برشی  EcoRIو  HindIIIقطعه 1331 bpخارج شود.

در آزمونهای زیست سنجی که نیاز به تجزیه و تحلیل واریانس
داشت از نرمافزار ( SPSS )Ver. 15, USAاستفاده شد.

شکل -1الف) بررسی صحت ساخت سازه  pBINZP1واجد ژن  Rs-AFP1با آنالیز PCR؛ جایگاه اتصال آغازگرها در واکنش  PCRدر شکل شماتیک مشخص شده
است )1 .محصول  PCRبا آغازگرهای  RDeffو RDefrوتکثیر قطعه  253جفتبازی مورد انتظار )2 ،محصول  PCRبا آغازگرهای  CaMV35Sو  RDefrوتکثیر قطعه
حدودا  311جفتبازی مورد انتظار )3 ،محصول  PCRبا آغازگرهای  Rdeffو  NosRوتکثیر قطعه  590جفتبازی مورد انتظار )5 ،محصول  PCRبا آغازگرهای
 CaMV35Sو  NosRوتکثیر قطعه  551جفتبازی مورد انتظار)5 ،کنترل منفی )M ،سایز مارکر DNA Ladder Mix؛ ب) بررسی صحت ساخت سازه pBINZP1

واجد ژن  Rs-AMP1با الگوی هضم آنزیمی؛ جایگاه شناسایی آنزیمهای برشی در شکل شماتیک مشخص شدهاست )1.سازه نوترکیب بدون هضم آنزیمی )2 ،هضم سازه
نوترکیب با آنزیمهای برشی  EcoRIو  HindIIIو خروج قطعه  1331جفتبازی مورد انتظار )M ،سایز مارکر .DNA Ladder Mix

سازه نوترکیب بهدست آمده پس از تائید  pBINZP1نامگذاری

پس از انتقال سازه بیانی به گیاه کلزا از طریق آگروباکتریوم به-

شد .ژن همسانهسازی شده در سازه نوترکیب  pBINZP1توسط

منظور بررسی مولکولی گیاهان تراریخت DNA ،ژنومی از برگ-

آغازگرهای اختصاصی دو سر ژن ،تعیین توالی شد .مقایسه توالی

های جوان و سبز گیاهان کلزای تراریخت و شاهد استخراج شد.

بهدست آمده با توالی ژن دفنسین موجود در سازه

pJETME2

صحت تکثیر ژن دفنسین را تایید کرد.
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سپس با آغازگرهای  RDeffو NOSRبرای اثبات حضور

T-DNA

مورد نظر PCR ،انجام گرفت (شکل  2الف) .نرخ تراریختی 5/2
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مصطفی مطلبی و همکاران
آمده برای B. napus

پایدار و تعیین تعداد نسخههای تراژن در گیاهان مختلف مانند ژن

درصد ،بهدست آمد که مشابه مقادیر بهدست

( )Liu et al. 2011; Ziaei et al. 2016; Wang et al. 2005و

( Li

دیگر گونههای براسیکا مانند B. rapaو ( B. juncea

 Dm-AMP1در برنج ( RsAFP2 ،)Jha et al. 2009در گندم

Cho et al.

 )et al. 2011مورد استفاده قرار گرفته است .سایت برشی منحصر

 )2001بود .محصول استخراج  DNAژنومی همچنین با

به فرد  HindIIIدر ناحیه  T-DNAاین امکان را فراهم آورد که

آغازگرهای مربوط به ژنوم آگروباکتریوم ()virGf/virGr

بتوان تعداد کپیهای تراژن را برای هر الین تراریخت بر اساس

توسط PCRتست شد تا آلودگی احتمالی به آگروباکتریوم بررسی

تعداد هیبریداسیون بهدست آورد .وجود تک کپی در سادرن

شود (دادهها نشان داده نشدند) .بهمنظور اطمینان بیشتراز ادغام و

بالتینگ حاکی از ادغام یک نسخه و وجود باند ها با اندازه های

همچنین تعیین تعداد نسخههای تراژنها ،از  10گیاه  PCRمثبت 9

مختلف در میان الین های تراریخت ،نشان دهنده رخدادهای

DNA

مستقل تراریختی است ( .)Das and Rahman 2012از آنجاکه هر

ژنومی ،آزمون سادرن بالت در مورد آنها انجام شد .طبق نتایج

چه تعداد نسخه از تراژن ادغام شده در ژنوم بیشتر باشد ،اغلب

بهدست آمده ،چهار الین شامل  T13 ،T5 ،T3و  T18فقط یک

با خاموشی تراژن همراه است (،)Finnegan and McElroy 1994

نسخه و چهار الین شامل  T10 ،T6 ،T2و  T15دو نسخه و

الینهایی که تنها یک نسخه از تراژن را دریافت کردند جهت

گیاه بهصورت تصادفی انتخاب شدند و پس از استخراج

الین T9سه نسخه از ژن مورد نظر (ژن دفنسین) را دریافت کرده-

انجام آزمونهای بیشتر انتخاب شدند.

اند (شکل  2ب) .این روش بهمنظور غربال کردن تراریختهای

شکل  -2الف) آنالیز  PCRبر روی  DNAاستخراج شده از گیاهانی که با سازه  pBINZP1تراریخت شدند؛ چاهک 1الی  )10محصول  PCRبا آغازگرهای RDeff

و  NOSRو تکثیر قطعه  511جفت بازی مورد انتظار )C+،کنترل مثبت )WT ،تیپ وحشی )M ،سایز مارکر  DNA Ladder Mix؛ ب) غشای آشکارسازی شده آزمون
سادرن بالت مربوط به گیاهان تراریخت  T0حاوی سازه بیانی pBINZP1؛  )C+کنترل مثبت (پالسمید  )WT ،)pBINZP1تیپ وحشی )1 ،گیاه تراریخت  )2 ،T5گیاه
تراریخت  ) 3،T10گیاه تراریخت  )5 ،T13گیاه تراریخت  )5 ،T6گیاه تراریخت  )1 ،T2گیاه تراریخت  )2 ،T18گیاه تراریخت  )0 ،T15گیاه تراریخت  )9 ،T9گیاه
تراریخت  )M ،T3سایز مارکر .DNA Ladder Mix
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شکل  -3تاثیر پروتئینهای استخراج شده از گیاهان تراریخت  T0حاوی سازه  pBINZP1بر روی میزان رشد قارچهای بیماریزا به روش انتشار شعاعی قارچ
 T13 ،T5 ،T3 ،Sclerotinina sclerotiorumو  ) T18الینهای گیاهان ترایخت )WT ،گیاه نوع وحشی.

شکل -5تاثیر پروتئینهای استخراج شده از گیاهان تراریخت  T0دارای سازه ( pBINZP1حامل ژن دفنسین) بر روی میزان نفوذپذیری غشای پالسمایی قارچ S.

sclerotiorum؛ الف) عکسهای ثبت شده توسط میکروسکوپ فلورسنت ،ب) عکسهای ثبت شده توسط میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی T13 ،T5 ،T3،51و)T18
الینهای گیاهان ترایخت )WT ،گیاه نوع وحشی ،مقیاس =  21میکرومتر.

شکل  -5آزمون گلخانهای گیاهان تراریخت هموزیگوت (حاوی ژن دفنسین) در نسل  T2جهت بررسی مقاومت نسبت به قارچ  S. sclerotiorum؛  T5و )T13الینهای
گیاهان ترایخت )WT ،گیاه نوع وحشی.

در این بررسی تأثیر پروتئینهای استخراج شده از گیاهان

گیاهان تراریخت در مقایسه با گیاهان شاهد را بهصورت هالهای

S.sclerotiorum

از عدم رشد ( )Inhibition zoneنشان میدهد (شکل  .)3نتایج

مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج بدست آمده ،میزان بازدارندگی

چندین آزمون بازدارندگی درون شیشهای در گزارشات پیشین نیز

تراریخت و غیر تراریخت روی میزان رشد قارچ

رشد قارچ در اطراف حفره حاوی پروتئینهای استخراج شده از
06
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های قارچی ،فعالیت بازدارندگی قابل توجهی از خود نشان می-

تراریخت هموزیگوت نسل ،T2جهت بررسی مقاومت نسبت به

Jha et al. 2009; Jha and Chattoo 2010; Picart et al.

قارچ  S. sclerotiorumدر شرایط گلخانهای کشت داده شدند.

دهند (
.)2012

گیاهان یک ماهه به روشی که در بخش مواد و روشها توضیح

پروتئینهای استخراج شده از گیاهان تراریخت حاوی ژن دفنسین

داده شدهاست ،با قارچ تلقیح شدند .پس از گذشت  22ساعت از

در صورتیکه دارای عملکرد ضد قارچی باشند ،قادر خواهند بود

تلقیح ،عالئم بیماری به صورت نکروزهای بیضوی شکل

با نفوذپذیر کردن غشا پالسمایی قارچ پاتوژن سبب نفوذ رنگ به

خاکستری رنگ بر روی برگها نمایان شدند .نتایج حاکی از آن

داخل سلول قارچ شوند SYTOX Green .که خاصیت فلورسنس

بود که بین گیاهان تراریخت و غیر تراریخت نسبت به قارچ بر

نیز دارد ،پس از نفوذ به داخل سلول قارچ ،جذب اسید های

اساس اندازه نکروز ایجاد شده تفاوت قابل مالحظهای وجود دارد

نوکلئیک میشود .بدین ترتیب بررسی میزان فعالیت ضد قارچی

(شکل .)5میانگین قطر نکروز ایجاد شده بر روی گیاه غیر

پروتئینهای استخراج شده از گیاهان حاوی ژن دفنسین با استفاده

ترایخت  22/31±1/33 mm2محاسبه شدهاست .در حالیکه

از میکروسکوپ فلورسنت امکانپذیر میباشد .فعالیت ضد قارچی

میانگین قطر نکروز ایجاد شده بر روی الینهای تراریخت  T5و

(نفوذپذیر کردن غشا پالسمایی) پروتئینهای استخراج شده از

 T13حاوی ژن دفنسین بهترتیب

 13/5±1/19mmو

گیاهان تراریخت حاوی سازه  T13 ،T5 ،T3( pBINZP1و)T18

2

 13/0±1/25mmبهدست آمدند .گزارشات مشابهی نیز درباره

بر روی قارچ  S. sclerotiorumدر مقایسه با پروتئین استخراج

مقاومت افزایش یافته در برابر پاتوژن قارچی در ارزیابیهای

شده از گیاه غیر ترایخت در شکل  5نشان داده شدهاست .کاربرد

گلخانهای توسط گیاهان تراریخت حاوی دفنسین ،گزارش شدهاند

 SYTOX Greenدر ارزیابی قابلیت نفوذپذیر کردن غشای

(.)Jha and Chattoo 2009; Portieles et al. 2010

پالسمایی پاتوژنهای قارچی توسط دفنسینهای گیاهی ،در

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیان ژن دفنسین با منشا

van

تربچه در کلزای تراریخت مقاومت در برابر پوسیدگی

بر روی

اسکلروتینیایی ساقه را بهبود میدهد و متعاقبا هزینه ،ریسک

مطالعه دفنسین  Nicotiana alataبر روی ( F. Oxysporum
 ،)der Weerden et al. 2008دفنسین

M. sativa

 )Sagaram et al. 2011( F.graminearumو دفنسین
 glaucaبر روی  F. oxysporum ، B. cinereaو

Picea

Verticillium

2

سالمتی و نگرانیهای زیست محیطی در مورد کاربرد قارچ کش-

های شیمیایی را کاهش خواهد داد .این الینهای تراریخت ( T5و

)Picart et al. 2012( dahliaگزارش شدهاست.

 )T13منبع ژرم پالسم بالقوهای را برای افزایش مقاومت در برابر

از میان الینهای گیاهان تراریخت تک نسخهای حاوی ژن

سایر پاتوژهای قارچی مهم فراهم میآورند.

دفنسین ،الینهایی که بیشترین فعالیت ضد قارچی را بر اساس
نتایج بهدست آمده از آزمونهای زیست سنجی و همینطور
آزمون نفوذپذیری غشا پالسمایی نشان دادند یعنی الینهای  T5و
 ،T13جهت انتقال به نسل  T2انتخاب شدند .پس از انجام آزمون

سپاسگزاری
از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بهعلت تاامین
بودجه پژوهشی این تحقیق تشکر و قدردانی می شود.
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