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علفهای هرز از مهمترين محدوديتهای زيستی در کشاورزی هستند که با رقابت با گياهان
زراعی بر سر نور ،مواد غذايی ،آب و فضا آثار متعدد زيانباری را بر روی رشد و نمو و کيفيت و
کميت عملکرد اين گياهان دارند .گاليفوسيت يکی از مهمترين علفکشهايی است که بهطور

واژههای کلیدی

گالیفوسیت
علفکش
EPSPS
TIPA
TIPS

گسترده در جهان استفاده میشود و اثر بازدارنده بر آنزيم 5-enolpyruvylshikimate-3-( EPSPS

 )phosphate synthaseدارد که آنزيمی کليدی در مسير ساخت اسيد آمينههای آروماتيک است.
هدف اصلی اين پژوهش استفاده از يک ژن با منشاء گياهی برای ايجاد مقاومت به علفکش در
همان گياه بود .بنابراين ژن  EPSPSاز گياه نخود ( )Cicer arietinum L.همسانهسازی و دو
اسيدآمينه آن ( Pro187Alaو  )Thr183Ileکه ايجاد مقاومت به علفکش گاليفوسيت مینمايند
اصالح شد .عملکرد ژن مذکور در گياه مدل توتون ( )Nicotiana tabacum L.بررسی شد .قابليت
باززايی برگهای گياهان توتون تراريخته که ژن  EPSPSاصالح شده از گياه نخود را بيان
میکنند در غلظتهای مختلف علفکش گاليفوسيت (از صفر تا يک ميلیموالر) مورد بررسی قرار
گرفت و برگها در همه غلظتها حتی در غلظت يک ميلیموالر باززايی شدند .اين گياهان
همچنين در گلخانه با غلظت يک درصد گاليفوسيت اسپری شدند و زنده ماندند .در آخر ژن
 EPSPSاصالح شده نخود انتخاب مناسبی برای ايجاد گياهان زراعی تراريخته مقاوم به علفکش
گاليفوسيت در آينده خواهد بود.
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 EPSPSاز گیاه نخود
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کتایون زمانی و همکاران

مقدمه

بیوشیمیایی تغییر ماده سمی مربوط میشود (

Sammons and

کشاورزی مدرن و تولید غذا در جهان تبدیل شدهاند .بیش از 02

گیاه است که در مواردی تا  122نسخه هم مشاهده شده است

درصد زمینهای زراعی زیرکشت گیاهان تراریخت در جهان را

(.)Ngo et al. 2017

گیاهان مقاوم به علفکش تشکیل میدهد که تقریبا همه آنها

جهشی که در گیاهان مختلف سبب مقاومت میشود معموالً در

مقاوم به علفکش گالیفوسیت هستند (.)Duke 2017

اسیدآمینه پرولین شماره  120اتفاق میافتد که یک ناحیه کامالً

گالیفوسیت یکی از مهمترین علفکشهایی است که بهطور

حفظ شده است .شمارهگذاری اسیدآمینهها بر اساس پروتئین بالغ

گسترده در جهان استفاده میشود و اثر بازدارنده بر آنزیم

EPSPS

بدون توالی راهنما صورت میگیرد .این جایگزینی ،مقاومت

)5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate

دارد.

متوسطی را ایجاد مینماید .پژوهشگران با ایجاد جهشهای

 EPSPSآنزیمی کلیدی در مسیر شیکیمیک اسید است که این

دیگری در مجاورت پرولین  120و با تبدیل اسیدآمینه تیروزین

مسیر در نهایت به تولید اسیدآمینههای آروماتیک ،لیگنین و

شماره  122به ایزولوسین توانستند به مقاومت باالتری دست یابند

ترکیباتی میرسد که نقش دفاعی دارند ( .)Yang et al. 2017نکته

( .)Powles et al. 2010این جهش بعدا در طبیعت در گیاه

قابل توجه آن است که مسیر شیکیمیک اسید در پستانداران وجود

 Eleusine indicaشناسایی شد و به جهش  TIPSمشهور شد

ندارد و همین امر  EPSPSرا هدفی جذاب برای توسعه

( .)Yu et al. 2015ژن اصالح شده  EPSPSگیاه ذرت با جهش

علفکشها کرده است .تحقیقات نشان داد که برخی از

 ،TIPSبهطور گسترده در گیاهان تراریخته تجاری شده همچون

میکروارگانیسمها همانند نژاد  CP4اگروباکتریوم دارای شکل

ذرت (رخداد  ،)G21پنبه و سویا برای ایجاد مقاومت مورد

مقاومی از آنزیم  EPSPSهستند که بعدا در ایجاد سویای تراریخته

استفاده قرار گرفته است (.)Matthews et al. 2017

(synthase

مقاوم به گالیفوسیت مورد استفاده قرار گرفت (

Han and Kim

هدف اصلی این پژوهش استفاده از ژن درونی یک گیاه برای

.)2019

ایجاد مقاومت به علفکش در همان گیاه بود .از آنجا که

ویژگی حرکت در فلوئم و عملکرد آهسته گالیفوسیت در کشتن

علفهای هرز از مشکالت اصلی زراعت گیاه نخود به شمار

علفها و حرکت علفکش در سراسر گیاه ،سبب از بین رفتن

میروند ،بنابراین ژن  EPSPSاز گیاه نخود با هدف ایجاد مقاومت

همه مریستمهای گیاه میشود که این ویژگی کارایی خوبی برای

به علفکش گالیفوسیت در این گیاه همسانهسازی شد و بر

کنترل علفهای هرز چند ساله دارد (.)Duke 2017

اساس منابع دو اسیدآمینه آن ( Pro187Alaو  )Thr183Ileبه

با پژوهشهای متعدد در مورد مکانیسمهای مقاومت به

منظور ایجاد مقاومت به علفکش گالیفوسیت ،اصالح شد .با

گالیفوسیت اطالعات در مورد راههای مختلف ایجاد مقاومت به

توجه به سرعت و سهولت تراریختی گیاه توتون نسبت به نخود،

این علفکش افزایش یافته است .مکانیسمهای مقاومت به پنج

عملکرد ژن مذکور در گیاه مدل توتون بررسی شد .قابلیت

گروه تقسیم میشود -1 :مقاومت ناشی از جهش نقطهای که

باززایی برگهای گیاهان توتون تراریخته که ژن  EPSPSاصالح

حاصل آن تغییر یک اسیدآمینه است که بر روی برهمکنش

شده از گیاه نخود را بیان میکنند در غلظتهای مختلف علفکش

علفکش با جایگاه فعال آنزیم اثر میگذارد -2 .مقاومت ناشی از

گالیفوسیت مورد بررسی قرار گرفت و از دو رخداد تراریخته

تغییرات متابولیسمی که با اصالح شیمیایی ساختار علفکش یا

منتخب ،یک رخداد در غلظت یک میلیموالر و دیگری تا غلظت

تخریب آن همراه است -3 .ممانعت از حضور علفکش در محل

 2/5میلیموالر از گالیفوسیت هم باززایی شدند .این گیاهان

هدف ،بهصورت فیزیکی با افزایش موانع کوتیکولی ،ساختاری و

همچنین در آزمونهای گلخانهای مقاومت باالیی به این علفکش

یا فیزیولوژیکی با ناقلین فعال -2 .اجتناب ،که به توانایی

از خود نشان دادند.
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علفکشها با حذف ساده علفهای هرز به یکی از ملزومات

 )Gaines 2014و پنجمین مورد افزایش تعداد نسخههای ژن در
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صفحات

برگی

توتون

(رقم

)Xanthi

با

مواد و روشها

تراریختی

بافت برگی گیاهان نخود رقم هاشم برای استخراج  RNAکل با

 Agrobacterium tumefaciensو بر اساس روش

استفاده از ترایزول بهکار رفت .ساخت  cDNAبا استفاده از کیت

( )1999انجام شد .جوانههای تراریخته پس از انتخاب بر روی

سنتز  cDNAشرکت  Thermo Fisher Scientificانجام شد.

محیط دارای  122mg/lکانامایسین هر دو هفته یکبار در محیط

Hirschi

و ایجاد تغییر در آن ،دو جفت آغازگر اختصاصی با استفاده از

آغازگرهای اختصاصی مربوط به ژن  EPSPSتایید (جدول  )1و

نرمافزار  Oligo7طراحی شد (جدول  .)1تغییرات مورد نظر در

پس از ریشهزایی به خاک منتقل شدند.

جفت آغازگرهای میانی ( )EPSF3, EPSR3در نظرگرفته شد .در

بهمنظور بررسی مقاومت به گالیفوسیت در گیاهان تراریخته

توالی جفت آغازگرهای بیرونی ( )EPNF2, EPNR2جایگاه

توتون از دو روش استفاده شد .در روش اول غلظت یک درصد

مناسب آنزیمی برای همسانهسازی نهایی در ناقل بیانی گیاهی

از علفکش رانداپ  21درصد تهیه شد و گیاهان گلدانی در

 pBI121در نظر گرفته شد .آغازگرها بر اساس توالی ژنومیک

مرحله  2تا  2برگی در دو آزمایش از فاصله  32تا  22سانتیمتری

GenBank Acc #

یکبار با مقدار  22میلیلیتر به ازای یک مترمربع و بار دوم با 222

توسط

میلیلیتر در متر مربع با علفکش اسپری شدند .از همین گیاهان

نرمافزار  Seqbuilderاز مجموعه  DNASTAR Lasergeneبرای

صفحات برگی بر روی محیط کشت باززایی با غلظتهای

وجود جایگاه برش آنزیمهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

مختلف گالیفوسیت صفر 2/5 ،2/1 ،2/25 ،2/225 ،2/21 ،و 1

ناحیه رمزکننده بهصورت دو قطعه مجزا و با استفاده از آنزیم

میلیموالر قرار داده شد و باززایی گیاهان پس از  25روز بررسی

 Fusionشرکت  Thermo Fisher Scientificتکثیر شد .قطعات

شد.

بهمنظور تکثیر و جداسازی طول کامل ناحیه رمزکننده ژن

 DNAحاصل از کلونهای ( shotgun
)NC_021165

طراحی

مورد نظر توسط کیت

شدند.

این

توالی

High pure PCR product purification

شرکت  Rocheتخلیص و با غلظت یکسان به عنوان الگو در
واکنش تکثیر بهکار رفتند .دو قطعه بزرگ و کوچک ژن با استفاده
از آنزیم  Expand High Fidelityشرکت

Thermo Fisher

 Scientificو با تکنیک  sewing PCRبههم متصل شدند .قطعه
نهایی در ناقل  pTZ57R/Tهمسانهسازی و صحت آن با هضم
آنزیمی و توالییابی تایید شد .ژن اصالح شده در پایین دست
پروموتر  CAMV35Sدر ناقل بیان گیاهی  pBI121قرار گرفت و
با استفاده از روش ذوب و انجماد به
tumefaciensسویه

Agrobacterium

 AGL1منتقل شد (.)Holsters et al. 1978

نتایج و بحث
جداسازی ژن  EPSPSاز گیاه نخود و اصالح آن
جایگزینی اسیدآمینههای تیروزین  122با ایزولوسین و پرولین 120
با سرین ،در ژن  EPSPSدرونی گیاه میتواند نسبت به علفکش
گالیفوسیت مقاومت ایجاد نماید که به جهش  TIPSمشهور است
( .)Yu et al. 2015; Sammons and Gaines 2014پروتئین EPSPS

در گیاهان دارای یک توالی راهنما است که آن را به کلروپالست
هدایت میکند .طول پپتید راهنما در گونههای مختلف گیاهی
متغیر بوده و پس از رسیدن به کلروپالست از پروتئین جدا شده و

جدول  -1آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر و اصالح ژن  EPSPSنخود و

پروتئین  EPSPSنهایی حاصل میشود .بهمنظور سادگی مقایسه،

ردیابی آن در گیاهان تراریخته

در اغلب مقاالت موقعیت این دو اسیدآمینه در پروتئین نهایی و
بدون توالی راهنمای کلروپالستی ارائه شده است

(Powles 2010

 .)et al.در نخود این دو اسیدآمینه در موقعیت  103و  101قرار
دارند (شکل  .)1Aموقعیت اسیدآمینههای ذکر شده در پروتئین
 EPSPSکامال حفظ شده است .بنابراین آغازگرهای میانی به
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EPSPS

جدید واکشت شدند .گیاهان تراریخته حاصل با روش  PCRو با
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جهشهای مورد نظر را ایجاد کنند (شکل  .)1Bاین دو قطعه با

بهطور مستقیم با گالیفوسیت برهمکنش نشان میدهد .جایگزینی

استفاده از تکنیک  sewing PCRبهم متصل و ژن نهایی حاصل شد

اسیدآمینه پرولین شماره  120با سرین ،آالنین ترئونین و یا لوسین

(شکل  .)1Cبهمنظور حصول اطمینان از صحت قطعه تکثیر شده،

مقاومت به گالیفوسیت را به میزان  2تا  3برابر افزایش میدهد که

PstI

( García

محصول  PCRبا توجه به نقشه آنزیمی ژن  EPSPSبا آنزیم

درعلفهای تک لپهای و دولپهای هم مشاهده شده است

هضم و دو باند  012و  1221جفتبازی مشاهده و صحت قطعه

.)et al. 2019

تکثیر شده تایید شد (شکل  .)1D, Gژن حاصل در

جهشهای دوگانه دیگری همانند  TLPA ،TIPT ،TIPAنیز

ناقل  pTZ57R/Tهمسانهسازی شد .کلونیهای حاصل با روش

کینتیک مناسبی را در مقایسه با  TIPSو حتی بهتر از آن نشان

کلونی PCR-و سپس هضم آنزیمی با آنزیمهای  EcoRIو

PstI

دادهاند ( .)Yu et al. 2015تحقیقات نشان داد که تغییر پرولین به

( PstIدرون ژن دارای جایگاه برش است) و مشاهده قطعهای با

سرین با کاهش رشد گیاه در غیاب علفکش در گیاهان

اندازه  1522جفتباز و توالییابی تایید شدند (شکل  .)1Eژن

هموزیگوت برنج وحشی همراه بوده است ()Yu et al. 2015

XbaI

ولیکن با جایگزینی پرولین با آالنین در گیاهان کاساوا و کتان

تایید شده در ناقل  pBI121با استفاده از آنزیمهای  SacIو

چنین موردی مشاهده نشد و گیاهان سازگاری و عملکرد بهتری

جایگزین ژن  GUSشد (شکل .)1G

را در مقایسه با جهش  TIPSنشان دادند

( ;Hummel et al. 2018

 ،)Sauer et al. 2016بنابراین آغازگرها به گونهای طراحی شدند
که پرولین به آالنین تبدیل شود (شکل  .)1Aپرولین  120در
برهمکنشهای مولکولی با گالیفوسیت یا  PEPدخالت مستقیم
ندارد ،اما تغییر پرولین  120به اسیدآمینههای دیگر موجب تغییر
ساختار جایگاه فعال آنزیم و میل ترکیبی آن نسبت به مهارکننده
میشود .از سوی دیگر جهش  Thr102Ileمیتواند جهش
 Pro106Serرا بهبود بخشد و در نهایت باعث ایجاد مقاومت چند
برابری نسبت به گالیفوسیت شود (

Sammons and Gaines

 .)2014جایگزینی پرولین  120با ترئونین ()Takano et al. 2020
شکل  -1همسانهسازی و ایجاد جهش در ژن درونی  EPSPSگیاه نخود :A

و ترئونین  122با سرین نیز در طبیعت مشاهده شده است

بخشی از توالی آمینواسیدی پروتئین  EPSPSحساس  Sو مقاوم  Rبه

 .)al. 2018مقایسه ساختار ژن وحشی با ژن جهشیافته

گالیفوسیت در گیاه نخود :B ،تکثیر قطعات کوچک و بزرگ ژن :C
 .CaEPSPSاتصال دو قطعه با روش  Sewing PCRو ایجاد ژن کامل:D ،

( Li et

( )Thr102Serدر ترکیب با گالیفوسیت و فسفوانول پیروات نشان

هضم آنزیمی محصول  PCRبا آنزیم  PstIبهمنظور تایید صحت قطعه تکثیر

داده است که جایگزینی  Thr102Serمیل ترکیبی  EPSPSبه

شده :E ،تایید حضور قطعه در ناقل  T/Aبا آنزیمهای  EcoRIو :F.PstI

گالیفوسیت را کاهش داده ولی میل ترکیبی آن به سوبسترای

مارکر وزنی مورد استفاده در ژلهای  Bتا  :G .Eنقشه منطقه  T-DNAدر

طبیعی  EPSPSیعنی فسفو انول پیروات ( )PEPرا به میزان زیادی

سازه pBI121/EPSPS

افزایش میدهد .اخیراً جهشهای سهگانه (

پژوهشها نشان داده است ،جهشهایی که در ژن  EPSPSدر
باکتری  Escherichia coliنسبت به علفکش گالیفوسیت ایجاد
مقاومت
01

مینمایند

در

ناحیه

حفظ

شده

ژنتیک نوین /دوره شانزدهم /شماره  /1بهار 1011

Thr102Ile,

 )Ala103Val, Pro106Serنیز در طبیعت مشاهده شده است که
عالوه بر دو اسیدآمینه  122و  120که ذکر شد ،اسیدآمینه آالنین
شماره  123به والین تغییر یافته است
.)al. 2018

( García et al. 2019; Li et
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گونهای طراحی شدند که ژن مذکور بهصورت دو قطعه با

( )95LFLGNAGTAMRPL107اتفاق میافتند که این ناحیه

مقاومت به گاليفوسيت در گياهان تراريخته توتون با...

کتایون زمانی و همکاران

به گالیفوسیت در گیاهان تراریخته توتون

نشان داده نشده است).

بهمنظور بررسی قابلیت ژن  EPSPSاصالح شده نخود در ایجاد

از بین گیاهان اسپری شده با علفکش ،دو رخداد یکی با تحمل

مقاومت به علفکش گالیفوسیت ،گیاهان توتون تراریخته بیان

باال و دیگری با تحمل متوسط برای آزمایش بعدی انتخاب شدند.

کننده این ژن ایجاد شدند .گیاهان مقاوم به کانامایسین پس از

در این آزمایش صفحات برگی از این گیاهان تهیه شد و میزان

گذشت حدود  2ماه از تراریختی و ریشهدار شدن به خاک منتقل و

باززایی آنها در غلظتهای مختلف گالیفوسیت پس از گذشت

سپس با آزمون  PCRو آغازگرهای اختصاصی  EPSPSتایید شدند

 25روز بررسی شد .رخدادی که تحمل باالیی داشت در غلظت

(شکل .)2

یک میلیموالر از گالیفوسیت نیز باززایی داشت .رخداد با تحمل
کمتر تا غلظت  2/5میلی موالر را هم تحمل کرد و آثار تورم بافت
و ایجاد جوانه در آن قابل مشاهده بود ولیکن نمونههای شاهد در
غلظت  2/21میلیموالر از گالیفوسیت هم باززایی نداشتند (شکل

1796

 .)2این نتایج قابلیت ژن اصالح شده نخود را برای ایجاد تحمل

650

مناسب به علفکش گالیفوسیت به خوبی نشان میدهد.

شکل  -2تایید حضور ژن  EPSPSدر گیاهان تراریخته توتون با آزمون ،PCR
 :Lمارکر وزنی  :1-3 ،1kb Plus DNA Ladderنمونههای شاهد منفی آب،
بافر و آب :2 ،نمونه شاهد مثبت پالسمید  :5 ،pBI121/EPSPSنمونه شاهد
مثبت  DNAژنومی نخود (دارای اینترون) :0 ،گیاه تراریخته توتون :1 ،EP-3
گیاه تراریخته توتون .EP-8

این گیاهان پس از رسیدن به مرحله  3برگی در گلدان با
علفکش گالیفوسیت با غلظت یک درصد شسته شدند

( Imran

شکل  -3بررسی تحمل رخدادهای تراریخته به علفکش گالیفوسیت ،ردیف

 .)et al. 2017در مقاالت میزان گالیفوسیت مصرفی در مزرعه یا

باال :گیاهان قبل از اسپری شدن با علفکش ،ردیف پایین :گیاهان یک ماه بعد

گلخانه  2-0لیتر در هکتار است که معادل آن یعنی222-022

از اسپری شدن با علفکش.

میکرولیتر در یک مترمربع استفاده شده است

( ;Zhou et al. 2006

 .)Cao et al. 2012گیاهان پس از  1روز از قسمت مریستم و
رگبرگها شروع به زرد شدن کردند .رخدادهای مختلف درجات
متفاوتی از تحمل به گالیفوسیت ،از حساس تا بسیار متحمل را
نشان دادند .پس از گذشت یک ماه فقط نمونههای متحمل باقی
ماندند ،گیاهان شاهد به طور کامل از بین رفتند (شکل.)3
نمونههای متحمل که در مرحله اول سبز باقی ماندند با حجم ده

شکل  -2بررسی میزان تحمل به گالیفوسیت در گیاهان توتون تراریخته بیان

برابر بیشتر از آزمایش اول یعنی  222میلیلیتر گالیفوسیت دوباره

کننده ژن اصالح شده  EPSPSاز گیاه نخود EP-3 .و  EP-8برگهای دو

اسپری شدند و این بار آثار زردی در آنها مشاهده شد لیکن پس

رخداد مختلف هستند که  EPSPSدارای جهش  TIPAرا بیان میکنند و

ردیف آخر برگهای گیاه شاهد است.
ژنتیک نوین /دوره شانزدهم /شماره  /1بهار 1011
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بررسی عملکرد ژن  EPSPSاصالح شده نخود در ایجاد مقاومت

از  12روز دوباره شروع به سبز شدن و ترمیم خود کردند (دادهها

...مقاومت به گاليفوسيت در گياهان تراريخته توتون با

کتایون زمانی و همکاران

 گیاه فلفلEPSPS  در پژوهشی دیگر ژن.آزمایشی هستند

در ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به علفکش با استفاده از ژنهای

 در آن ایجاد و تحت کنترلTIPS همسانهسازی و جهش

،با منشاء گیاهی عالوه بر نوع اسیدآمینههای اصالح شده در ژن

 این گیاهان. به گیاه توتون منتقل شده استCAMV35S پروموتر

میزان بیان ژن درگیاه برای ایجاد مقاومت مناسب به علفکش در

( مقاومت خوبی به علفکش گالیفوسیت نشان دادهاند

 در رخداد تجاری شده ذرت.شرایط مزرعه بسیار ضروری است

 با توجه به اهمیت میزان بیان ژن در سازگاری و.)al. 2018

 تحت کنترل یک پروموتر دائمیTIPS  با اصالحEPSPS  ژن،G21

مقاومت گیاه در مزرعه بهنظر میرسد که اصالح ژن به تنهایی

.قوی بههمراه اینترون آن مربوط به ژن اکتین از برنج بیان میشود

 دائمی و قوی برای،کافی نبوده و استفاده از یک پروموتر درونی

 بیان باالیی،این رخداد که دارای سه تا پنج نسخه فعال از ژن است

تولید گیاهان با مقاومت کافی برای کشت در مزرعه ضروری

را سبب شدهاند که الزمه ایجاد مقاومت و تحمل مناسب نسبت به

.است

.)Hummel et al. 2018( علفکش در سطح مزرعه است
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Ortega et

 و ایجادEPSPS تالشهای متعددی برای اصالح ژن درونی
سپاسگزاری

 کتان و، در گیاهان زراعی مانند برنجTIPA  وTIPS جهشهای

نویسندگان در اجرای این پژوهش از حمایتهای پژوهشگاه

کاساوا و تولید گیاهان مقاوم به علفکش گالیفوسیت با استفاده از

.بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تقدیر و تشکر مینمایند

Li et al. 2016; Sauer

(  انجام شده استCRISPR/Cas9 سیستم

 این گیاهان هنوز در مراحل.)et al. 2016; Hummel et al. 2018
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