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Abstract
Objective
Among Iran's climate-well-adapted oily plants, safflower (Carthamus tinctorius L.) is considered
as a top-ranked plant since it is well-adapted to areas with water shortage. Safflower is known as
a model crop with a variety of fatty acids with a relatively high tolerance to salinity and drought,
and also due to its high nutritional value that is related to the composition of 90 percent
unsaturated fatty acids in its oil content. It has always been considered as a desirable and valuable
oilseed plant and can play an important role in expanding the area under planting of oilseeds in
the country. Although, Iran with its diverse climate, is one of the richest regions in the world in
terms of safflower genetic resources, safflower planting is not very common in our country. One
of the main reasons is probably the lack of promotion and low grain yield of its cultivars. In this

study, For the first time the floral dipping was performed in Agrobacterium suspension in order
that the glufosinate gene would be transferred to the safflower plant. Actually, the access to
appropriate engineered cultivars will play a critical role in the development of safflower planting.

Materials and methods
Nine safflower lines were selected from a world-wide collection genotypes based on the different
agronomic and phenotypic traits. They were submerged in Agrobacterium suspensions with
optical density (OD600 nm) of 1 and in the presence of two different amounts of silwet-77.

Results
The genomic analysis of T1 generations using glufosinate resistance gene primers indicated the
success of glufosinate transfer in safflower plant through flower immersion.

Conclusions
Among 9 studied genotypes and 17 transformed plants using the floral dipping method, 3
transgenic plants were obtained with sequencing confirmation: one seedling belongs to Mahali
Yazd genotype, one seedling belongs to the Mahali Kerman and one seedling belongs to the
Paeize 12 genotype. All transgenic plants were inoculated with 40μl concentration of silwet-77.
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چکیده
هدف :از بین گیاهان روغنی سازگار با آب و هوای ایران ،گلرن
است و سازگاری خوبی با مناطق کم آب دارد .گلرن

) (Carthamus tinctorius L.از جایگاه ویژهای برخوردار

به عنوان گیاه زراعی مد با تنوع در اسیدهای چرب شناخته شده است .این

گیاه با تحمل نسبتا باالیی که به شوری و خشکی از خود نشان می دهد و همچنین به علت دارا بودن روغنی مطلوب با بیش از 90

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،2تابستان )1400
درصنند اسننیدهای چرب غیراشننباع ،همواره به عنوان یک گیاه دانه روغنی مطلوب و با ارزش مطرح بوده اسننت .از اینرو گلرن
میتواند نقش مهمی در گ سترش سطح زیر ک شت گیاهان روغنی در ک شور دا شته با شد .ایران با آب و هوای متنوع ،یکی از غنی
به شمار میرود .با این حا کشت گلرن

ترین مناطق جهان از لحاظ ذخایر ژنتیکی گلرن

در کشور رواج چندانی نداشته و دالیل

عمده آن به احتما زیاد ،عدم ترویج و عملکرد پائین دانهی ارقام آن است .در این پژوهش ،به منظور بهینه سازی انتقا ژن به گیاه
گلرن  ،برای اولین بار از روش غوطهور سازی گل در سو سپان سیون اگروباکتریوم حامل ژن گلوفوزینات ا ستفاده شده ا ست .در
حقیقت دسترسی به ارقام مهندسی شده میتواند نقش مهمی در توسعه کشت این گیاه داشته باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه  9الین بومی و غیر بومی گلرن

که بر اساس صفات مختلف زراعی و فنوتیپی انتخاب شده بودند

به صننورت ما ا با اسننتفاده از ناقل بیان کننده ژن گلوفوزینات ،با به کار گیری روش غوطهور سننازی گل در سننوسننپانسننیون
اگروباکتریوم با غلظت ) 1 (OD600 nmدر حضور دو مقدار متفاوت از سیلوت 77-مایه زنی شدند.
نتایج :برر سیهای ژنومیک و توالییابی سنگر برای ن سل  T1با ا ستفاده از آغازگرهای ژن مقاومت به گلوفوزینات ن شان دهنده
موفقیت انتقا ژن گلوفوزینات در گیاه گلرن

از طریق غوطهور سازی گل بود.

نتیجهگیری :از میان  9ژنوتیپ مورد مطالعه و  17گیاه ترنسفورم شده با استفاده از روش غوطهور سازی در مطالعه حاضر 3 ،گیاه
ترنسفورم شده با تائید توالییابی به دست آمد که  1گیاهچه متعلق به ژنوتیپ محلی ی د 1 ،گیاهچه متعلق به ژنوتیپ محلی کرمان
و  1گیاهچه متعلق به ژنوتیپ پائی ه 12بود .هر سه گیاه با غلظت  40میکرولیتر از سیلوت 77-تلقیح شده بودند.
کلیدواژهها :بهینه سازی انتقا ژن ،مهندسی ژنتیک ،گلوفوزینات ،گیاهان روغنی.

نوع مقاله :پژوهشی.

استناد :سلطانی لیدا ،شهریاری مژگان ،رودبارکالری فرشاد ،محمدی نژاد قاسم ( )1400بررسی انتقا ژن گلوفوزینات از طریق
) .(Carthamus tinctorius L.ماله بیوتکنولوژی کشاورزی،

غوطهور سازی گل در سوسپانسیون اگروباکتریوم به گیاه گلرن
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مقدمه
گیاهان روغنی بعد از غالت و حبوبات در جایگاه سننوم از نظر ارزش و تأمین منابع غذایی در جهان قرار گرفته اند .این گیاهان
از اهمیت اقتصادی زیادی در کشاورزی برخوردارند و بیشترین روغن خوراکی بشر را تولید میکنند .از بین دانههای روغنی سازگار
با آب و هوای کشننور ایران ،گلرن
مناطق کمآب دارد .گلرن

) (Carthamus tinctorius L.از جایگاه ویژهای برخوردار اسننت و سننازگاری خوبی با

به دلیل داشننتن روغنی با کیفیت و محتوای باالی اسننیدهای چرب غیراشننباع تک زنایره و چند

زنایره ،مورد توجه قرار گرفته است ) .(Singh & Nimbkar 2006از این رو ،اصالح این گیاه با استفاده از مهندسی ژنها می
تواند سننب بهبود برخی از صننفات آن گردد ) .(Sujatha 2002امکان تغییرات ژنتیکی در گیاهان ،اسننتفاده از ژنهای مفید به
منظور بهبود صننفات موجود در محصننوالت زراعی مهم را فراهم نموده اسننت .انتقا ژن به گیاهان یک اب ار پژوهشننی-بیولوژی
گیاهی و یک اب ار عملی برای تو سعه گیاهان مهند سی شده با صفات مطلوب ا ست .در حا حا ضر انتقا ژن و باززایی گیاهان
ترنسفورم شده مهمترین عامل محدودکننده توسعه سیستمهای انتقا ژن در بسیاری از گونههای گیاهی است .با این وجود گرایش
پژوهشگران به بهینه سازی و یافتن سیستمهای انتقا ژن با راندمان بسیار باال نه تنها شامل بهبود بخشیدن به سیستمهای موجود
بلکه تالش برای یافتن روشهای نوین اسننت .در بسننیاری از آزمایشننگاههای تحقیقاتی ،انتقا ژن با اگروباکتریوم و بمباران ذرهای
) (Particle Bombardmentبرای طیف وسنیعی از گیاهان گ ارش شنده اسنت ) .(Birch 1997بمباران ذرهای در تحقیقات
گینناهی بیشننن ترین کننار برد را در مطننالعننات بیننان موقننت ژن ) ،(Transient Gene Expressionتولینند گینناهننان
ترنسژن ) (Transgenic Plantsو مایهزنی گیاهان با عوامل بیمارگر گیاهی دارد ;.(Southgate 1995; Sanford 2000

) Taylor & Fauquet 2002ناقلهایی که برای انتقا ژن به گیاهان مورد اسننتفاده قرار میگیرند عبارتاند از پالسننمیدهای
آگرو باکتریوم ،ویروس ها و ع ناصنننر متحر  .برای انت قا ژن به گ یا هان روش های مختلفی وجود دارد؛ ا ما تراری ش به ک مک
اگروباکتریوم علیرغم محدودیتهای آن هنوز هم یکی از کارآمدترین روشها برای تولید گیاهان تراریخته به شمار میآید .(Ji et

) al. 2013; Mrizova et al. 2014انتقا ژن با استفاده از آگروباکتریوم اولین سیستم تراریختی موفق در گیاهان میباشد که
کاربرد آن در سنننا  1983میالدی ،عالئمی از برطرف شننندن موانع در مهندسنننی ژنتیک گیاهی را نشنننان داده اسنننت .امروزه،
 Agrobacterium tumefaciensبه عنوان مؤثرترین عامل در مهند سی ژنتیک گیاهی در طبیعت مطرح شده ا ست .با ا ستفاده
از باکتری مذکور به راحتی انتقا ژن به ب سیاری از گونههای مهم زراعی و باغی اناام میپذیرد .برای این روش م ایای بی شماری
از جمله قرارگیری ژن مورد نظر از طریق  T-DNAباکتری در ژنوم گیاه مورد نظر ،بیان پایدار ژن منتقل شنننونده و بازده باال در
انتقا ژن بدون کاهش چ شمگیر در می ان باززایی گیاهان را میتوان ذکر نمود .ا ستفاده از این تکنیک در مورد گیاهانی که ک شت
بافت آنها سننناده و دارای پروتکلهای بهینه اسنننت برای انتقا ژن در اولویت قرار دارد ) .(Glevin 2003در فرآیند انتقا ژن،
قطعهای از  DNAباکتری اگروباکتریوم به گیاه منتقل می شود .این قطعه را  T-DNAو پال سمید ناقل اهدا کننده  T-DNAرا،
پالسنننمید  Tiمینامند ) T-DNA .(Glevin 2003یک محدودهی ژنی از ژنهای سنننرطانزا را حمل میکند که انتقا این
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ناحیهی ژنی به گیاه سب رشد نامحدود بافت و تولید اوپین توسط آن میگردد ) .(Zhu et al. 2000در حوزه کشت بافت ،برای
انتقا ژن به گیاهان روشهای مختلفی وجود دارد .در مورد انتقا ژن با وا سطه اگروباکتریوم به گیاه گلرن
وجود دارد .اولین گ ارش در مورد انتقا ژن به گلرن

گ ارشهای اندکی

با وا سطه  A.tumefaciensدر رقم آمریکایی  Centennialمنت شر شد.

آنها سنننویه اگروباکتریوم  LBA4404دارای پالسنننمید  pBi121و ژن  nptIIرا به این رقم منتقل نمودند .از آنجایی که ژن
گ ارشننگر  GUSبود ،فعالیت این ژن در نیمی از کالوسهای مقاوم به آنتی بیوتیک کانامایسننین نشننان داده شنند (Ying et al.

) .1992در گ ارش دیگری در سا  1999تو سط سنکارا ،انتقا ژن به دو کولتیوار هندی ) (A1, A300از گیاه گلرن

صورت

گرفت ) .(Sankara Rao & Rohini 1999; Rohini & Sankara Rao 2000نتایج ن شاندهنده موفقیت حدود 30-20
درصننند ری نمونه باززایی شنننده ،توسنننط اگروباکتریوم بوده اسنننت .نوع کولتیوار در کارایی تراریختگی نقش مهمی ایفا مینماید
).(Rohini & Sankara 2000
ا ستفاده از روشهای ک شت بافت ،فرایند انتقا ژن به گیاهان را با م شکالت متعددی همچون صرف زمان و ه ینه زیاد ،نیاز
به مهارت ،تخص ن  ،تاربه و بروز تغییرات ژنتیکی ناشننی از تنوع سننوماتیکی مواجه سنناخته اسننت .از این رو در سننا های اخیر،
پژوه شگران به ابداع روشهای ت سهیل شده انتقا ژن اهتمام ورزیدهاند که بینیاز از فرایند ک شت بافت بوده و پا سخگوی نیازهای
تحقیقات نوین بیولوژی مولکولی باشند .در این بین ،روش غوطهور سازی گل یا تعمیددهی گل (Floral Dipping of Flower

) Headتوجه زیادی را به خود معطوف کرده اسننت ،مهمترین اهمیت ذکر شننده برای این روش ،فراغت از به کارگیری روشهای
ک شت بافت برای باززایی گیاه ا ست که کمک میکند زمان و ه ینه کمتری صرف شود و همچنین فاقد نتایج نامطلوب نا شی از
تنوع سوماکلونا در ک شت بافت گیاهان ا ست ) .(Clough 1998در این مطالعه به منظور بهینه سازی انتقا ژن به گیاه گلرن
برای اولین بار تالش شد تا ژن مقاومت به گلوفوزینات با ا ستفاده از تکنیک غوطهور سازی گل در سو سپان سیون اگروباکتریوم به
گیاه گلرن

منتقل شود(.)Soltani 2018

مواد و روشها
مواد گیاهی 9 :ژنوتیپ مختلف گلرن

) )Carthamus tinctorius L.که از پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه

شهید باهنر کرمان تامین شده بودند به عنوان ژرمپالسم اولیه در نظر گرفته شدند (جدو .)1
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جدول  .1ژنوتیپهای مورد مطالعه در این پژوهش
کد ژنوتیپ Genotype Code
301

Table 1. Studied genotypes in this research
خاستگاه Origin
Genotype Name

نام ژنوتیپ
12پائی ه Winter 12

ایران Iran

381

PI198877

فرانسه France

681

HARTMAN

آمریکا USA

581

محلی ی د Yazd local

ایران Iran

561

محلی کرمان Kerman local

ایران Iran

241

گلدشت
7داراب Darab 7
16پائی ه Winter 16
سیریان Syrian

ایران Iran

Goldasht

701
401
271

به منظور انتقا سازه ژنی به گلرن

ایران Iran
ایران Iran
سوریه Syria

از باکتری  Agrobacterium tumefaciensسویهی  C58C1دارای ژن گ ینشگر

گلوفوزی نات ت حت پروموتور  35Sو خات مهده نده ) NOS (Nopaline Synthaseاسنننت فاده شننند .این سنننازه توسنننط
الکتروپوریشننن ) (Bio-Rad Gene Pulser XCell Electroporation Systemبه سننویه ذکر شننده اگروباکتریوم منتقل
گردید .اگروباکتریوم بر روی محیط ) LB (Merckجامد حاوی آنتیبیوتیکهای ریفامپیسننین با غلظت  30میلیگرم در میلیلیتر،
تترامایسننین با غلظت  10میلیگرم در میلیلیتر و کانامایسننین با غلظت  30میلیگرم در میلیلیتر ،به مدت  48سنناعت در انکوباتور
℃ 28کشت داده شد .سپس تک کلنیها جدا و به محیط  LBمایع حاوی آنتیبیوتیکهای ذکر شده منتقل گردیدند و  48ساعت
ماددا در ℃ 28انکوبه شدند .سپس ،ا ستخراج پال سمید با ا ستفاده از ()QIAGEN Plasmis Extraction Miniprep kit
ان اام گر فت و تک کلن ها توسنننط هضنننم آن یمی و PCR (Eppendorf AG 22331 Hamburg, Mastercycler

) Gradientتائید شننندند .همهی ژنوتیپ های گلرن

در بخش بیولوژی دانشنننگاه فرایبورگ آلمان در خا

حاوی  20درصننند

ورمیکولیت ،شنی -لوم در گلخانه تحت شرایط  16ساعت روشنایی 8 ،ساعت تاریکی با دمای روز ℃ 21و دمای ش ℃ 17کشت
شدند 85 ،روز پس از ک شت بذر ،در مرحلهی ابتدایی باز شدن گلها ،عملیات غوطهور سازی گلها در سو سپان سیون اگروباکتریوم
اناام گرفت.
انتقال ژن به گیاه :کلنیهای تائید شده اگروباکتریوم به محیط کشت  LBمایع (فاقد آگار) در حام معین ( 200میلیلیتر)
دارای غلظت ذکر شننده از آنتی بیوتیکها منتقل و به مدت  24سنناعت در دمای ℃ 28انکوبه شنندند .در نهایت ،غلظت باکتری با
( OD600: 1تعداد سلولهای باکتری  1/2 ×109در هر سانتی متر مکع از محیط ک شت) جهت تراریختی ا ستفاده گردید .بدین
منظور محتویات محیط کشت مایع اگروباکتریوم موجود در دمای ℃ ، 28پس از تعیین  ODمنا س  ،به هود المینار منتقل و به دو
تیوب  200میلیلیتری در شرایط کامال ا ستریل منتقل شد .محتویات تیوبها در دمای ℃ 4و با سرعت  3650 rpmبه مدت 30
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دقیقه با استفاده از دستگاه ) (Thermo Scientific, Multifuge 1SR Refrigerated Centrifugeسانتریفیوژ شدند .پس
از حذف روشننناور ،رسننوب باقیمانده در  200میلیلیتر از محلو آب اسننتریل و سنناکارز ( 5درصنند) حل شنند .به سننوسننپانسننیون
اگروباکتریوم در مرحلهی او  20میکرولیتر از سیلوت  77اضافه شد و گلهای گلرن

به مدت  15ثانیه درون سوسپانسیون غوطه

ور شننندند .برای یک گروه مایه زنی با می ان  20میکرولیتر از سنننیلوت  77و برای گروه دیگر ،مایه زنی با می ان  40میکرولیتر از
سننیلوت  77اناام شنند .این کار برای تمام ژنوتیپها و تمام گلهای هر ژنوتیپ فقط  1بار به صننورت ما ا اناام گرفت .گلهای
مایهزنی شده به مدت  24ساعت با پوشش پالستیکی به منظور جلوگیری از تبخیر سریع پوشانده شدند و اسم ژنوتیپ ،تاریخ تلقیح
و می ان سیلوت بر روی هر گل برچس گذاری شد (شکل .)1

شکل  .1گلهای گلرنگ در مرحله تیمار با روش غوطهور سازی گل
Figure 1. Safflower floral head inoculated through floral dipping

بذرهای گلرن

 60روز پس از مایهزنی جمع آوری شده و برر سیهای ژنومیک جهت تعیین گیاهان ترن سفورم شده و اثبات

ح ضور ژن مورد نظر با ا ستفاده از آغازگرهای ژن مقاومت به گلوفوزینات (با ستا) اناام شد .بدین منظور بذرهای به د ست آمده از
گیاهان  T0که انتقا ژن به آن ها صنننورت گرفته بود ،جمعآوری و در گلدان های  4سنننانتیمتری حاوی پوشنننش Grodan

 Rockwoolک شت شدند .گرودان ) ،(Grodanیک سوب سترای منا س برای ک شت بذرها ست که امکان گ ینشهای سریع را
فراهم میکند .برای آبیاری ،از محیط  MSمایع( ،فاقد آگار) همراه با غلظت  500میکرولیتر در میلیلیتر از علفکش گلوفوزینات به
منظور گ ینش گیاهچههای حاوی ژن مورد نظر استفاده شد .برای جلوگیری از تبخیر ،درب گلدانها بسته و در اتاقک رشد با طو
روز  16ساعت قرار گرفتند .پس از گذشت چهار روز ،بذرهایی که در محیط حاوی علفکش گلوفوزینات جوانه زدند و تشکیل ساقه
و ریشهچه دادند انتخاب ،و بذرهایی که فاقد جوانهزنی بودند از محیط حذف شدند .در ابتدا ،بستر گرودان با محیط  MSمایع حاوی
علفکش مذکور با غلظت ذکر شده آبیاری می شد .بعد از آن گیاهان انتخاب شده از مرحله او  ،که دارای ری شه و ساقهی ب سیار
جوان بودند به خا منتقل شننده و برای  3مرتبه در فواصننل زمانی  7روزه توسننط علفکش گلوفوزینات با غلظت  15میلیگرم در
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لیتر ،ا سپری شدند که در این مرحله برای آبیاری از آب مقطر ا ستریل ا ستفاده شد .در هر مرحله ،فقط گیاهانی که مقاومت ن شان
دادند به مرحلهی بعد منتقل شدند .الزم به ذکر است که منظور از مقاومت ،سرحا ماندن گیاه و عدم پژمردگی شدید و عدم ظهور
عالئم نکروز در برگها بود .نمایی از بذرهای کشت شده بر روی پوشش گرودان نشان داده شده است (شکل .)2

شکل  .2نمایی از بستر گرودان استفاده شده برای گزینش بذرهای

.T1

Figure 2. Selection of T1 Seeds through Grodan-Rockwell substrate.

از گیاهان  T1که در برابر علفکش گلوفوزینات مقاومت نشنننان داده بودند ،نمونه برگ جدا و اسنننتخراج  DNAبه روش
سقایی و همکاران ) (Saghai-Maroof et al. 1984صورت گرفت .به منظور تکثیر ژن گلوفوزینات یا باستا ) (BAدر واکنش
 ،PCRطراحی آغازگرها به گونهای صورت گرفت که با ا ستفاده از هر جفت آغازگر تنها رونو شت مورد نظر به صورت اخت صا صی
تکثیر شود .طراحی آغازگرها تو سط نرماف ار  Vector NTIو با ا ستفاده از توالی کامل ژن اناام گرفت و در نهایت یک آغازگر رو
به جلو و یک آغازگر برگشننتی طراحی شنند که ناحیهای به طو  1200نوکل وتید را تکثیر میکرد (جدو  .)2برای تمامی گیاهان،
ا ستخراج  DNAدر دو مرحله ما ا اناام گرفت و تو سط آغازگرهای گلوفوزینات در واکنش  PCRتکثیر شدند .در واکنش PCR

وا سر شت سازی اولیه و وا سر شت سازی به ترتی در مدت زمانهای  2دقیقه و  30ثانیه در دمای ℃ 94صورت گرفتند ،مرحلهی
جفت شدن آغازگرها به مدت  30ثانیه در دمای ℃ 57و مرحلهی طویل شدن رشته در مدت زمان  70ثانیه در دمای ℃ 72در 35
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چرخه اناام گرفت .همچنین ،مرحلهی طویل شنندن نهایی به مدت  5دقیقه در دمای ℃ 72در نظر گرفته شنند .محصننو واکنش
 PCRبر روی ژ آگارز  1در صد بارگذاری شده و پس از الکتروفورز ،چاهکهایی که دارای قطعه  1200نوکل وتیدی بودند انتخاب
شدند .سپس ،قطعه ذکر شده از ژ جدا و تو سط کیت ا ستخراج مح صو PCR (Thermo Scientific Gel Purification

) ،kitخال سننازی شنندند و در مرحله نهایی برای توالییابی مورد اسننتفاده قرار گرفتند .بدین منظور از توالییابی سنننگر دانشننگاه
آلبرت الدوی

آلمان استفاده شد.

جدول  .2آغازگرهای طراحی شده برای تکثیر ژن گلوفوزینات (باستا)
)Table 2. Designed primers to amplification of Glufosinate gene (BASTA

طول قطعه

توالی آغازگر

نام ژن

تکثیرشده

)(Primer sequence

)(Gene Name

Amplicon size
)(bp
´5AAGCTTCTTCGTCAACATGGTGGAGCACGA´3

آغازگر رفت

ژن مقاومت به

Sense Primer

گلوفوزینات
Glufosinate
Resistant gene

1200

´5´AAGCTTGTTCGGTACCCCTGGATTTTGGTT-3

آغازگر برگشت
Antisense
Primer

نتایج و بحث
تائید گیاهان ترنسفورم شده ،از طریق واکنش  PCRبرای تکثیر DNAی ژنومی گیاهان ترنسفورمشده نسل او با استفاده
از آغازگرهای اختصاصی ژن گلوفوزینات (باستا) در دو تکرار ما ا برای  17گیاه تلقیح شده با اگروباکتریوم اناام گرفت .محصو
واکنش زنایره ای پلیمراز منطبق بر محدوده  1200جفت بازی برای برخی نمونهها مشاهده گردید که نشاندهنده احتما حضور
توالی ژن گلوفوزینات (باستا) در ژنوم نسل  T1بود (شکل  .)3این نتایج در مرحله بعد توسط توالییابی برای برخی ژنوتیپها نی تائید
شدند.
الزم به ذکر است که به منظور انتقا ژن با استفاده از سوسپانسیون اگروباکتریوم از روشی به نام Vaccum Infiltration

استفاده میشد که بطور موفقیت آمی ی در در آرابیدوپسیس گ ارش شده است  .(Bechtold et al. 1993).در سا  ،1998کالف
این روش انتقا ژن به گل را پر زحمت دانسته و برخی مراحل آن را حذف و پروتکل کوتاهتری را ارائه داد .در روش بچتولد و
همکاران ،انتقا ژن از طریق اگروباکتریوم شامل چند مرحله به ترتی  :کاشتن گیاه ،گلدهی ،از ریشه در آوردن گیاهان ،مایهزنی با
70
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

سلطانی و همکاران1400 ،
اگروباکتریوم ،کاشتن دوباره گیاهان در خا  ،جمعآوری بذر و گ ینش با آنتیبیوتیک بود که کالف در گ ارش خود دو مرحلهی
اساسی ،همچنین به طور کلی استفاده از هورمون  BAPو تنظیم pHرا بی اثر دانست و بر حضور ساکاروز و سورفاکتانت سیلوت
برای انتقا اگروباکتریوم به گل تاکید نمود .در حقیقت ،بازدهی بیشتر روش غوطهور سازی تمرک را بر بهینه سازی این روش اف یش
داد و در نهایت گ ارش شد که روش پر زحمت  Vaccum infiltrationدر سایه توجه به روش ساده فروبردن گل (غوطهور سازی
گل) در سوسپانسیون اگروباکتریوم با  5درصد ساکارز و سورفاکتانت سیلوت 77-میتواند جایگ ین شود.

شکک کل  .3قط عهی تکثیر یاف تهی تقریبی منطبق بر م حدودهی  1200ج فت بازی در واکنش  PCRبرای
DNAی ژنومی نسل  T1با استفاده از آغازگرهای ژن مقاومت به گلوفوزینات .از سمت چپ به ترتیب:SM ،
مارکر  DNAدر اندازهی  :LR ،1kbناقل بیان گلوفوزینات که به عنوان کنترل مثبت  :W ،کنترل منفی (آب).
ح ضور قطعه مورد انتظار در چاهکهای  5، 4 ،3و  6و عدم ح ضور قطعه در چاهکهای  10 ،9 ، 8 ،7 ،2 ،1و
11
Figure 3. Amplification of the 1200 bp DNA fragment by PCR for confirmation of
the genomic T1 DNA using Glufosinate resistant gene primers. Respectively: SM:
DNA marker (1kb). LR: Glufosinate expression vector (Positive control). W:
Negative control (Water). Lane 3, 4, 5 and 6 contain the expected fragment and Lane
1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 were negative

در روش تغییر یافته کالف به محض اینکه تعدادی از جوانههای گل نابالغ ظهور میکنند ،توسط سوسپانسیون اگروباکتریوم
مایهزنی میشوند .این روش که  Floral dippingنامیده شد ،نه تنها مشکالت ناشی از کشت بافت گیاهی ،تعدیل  ،pHتنوع
سوماکلونا و غیره را نداشت بلکه با روشی بسیار سادهتر و راحتتر نسبت به  Vaccum Infiltrationبرای انتقا ژن به گل اناام
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میگرفت .در حقیقت این تکنیک نیازی به متخص

نداشته و با راندمان بسیار باال قابل اناام است .اگروباکتریوم استفاده شده برای

این روش بایستی دارای محدوده خاصی از تراکم سلولی باشد تا کارایی انتقا ژن اف ایش یابد .کارائی این روش وابسته به سن
مناس

گلها برای مایهزنی ،غلظت اگروباکتریوم و جلوگیری از تبخیر سریع سوسپانسیون پس از مایهزنی میباشد ( Clough

.)1998
در حوزه تحقیقات مهندسی ژنتیک و انتقا ژن به گیاه گلرن
ژن جهشیافته  aroAباکتریایی به گیاه گلرن

با استفاده از روشهای کشت بافت ،معتمدی و همکاران انتقا

را از طریق اگروباکتریوم و بهینهسازی شرایط کشت بافت اناام دادند و نشان دادند

که باالترین درصد باززایی گیاهچههای تراریخته در محیط انتخابی کانامایسین مربوط به رقم  Dincerو سویه  LBA4404به
می ان  20/61درصد بوده در حالیکه بررسی مولکولی  PCRگیاهان تررایخته ،فراوانی تراریختگی در رقم  Dincerرا  10درصد
نشان داده بود ( .)Motamedi et al. 2012در گ ارش دیگری تاثیر سویههای اگروباکتریوم EHA105 ،و  LBA4404که به
ترتی حامل پالسمید  p35GUSIntو  pBI121بودند ،همچنین نوع آنتیبیوتیک و هورمونهای تنظیم کننده رشد را بر روی
باززایی و کارایی تراریختگی گلرن

بررسی کردند .شمارش تراریختههای بیانکننده آن یم بتاگلوکرونیداز نشان دهنده آن بود که

سویه  EHA105/ p35GUSIntموثرتر از سویه  LBA4404/ pBI121عمل کرده است ) .(Orlikowska et al. 1995تا
کنون گ ارشهای زیادی مبنی بر موفقیت انتقا ژن به کالوسهای گلرن

وجود دارد؛ اما هیچ گ ارش موفقی در زمینه باززایی کامل

ریشه از بافتهای ترنسفورم شده وجود ندارد و تمامی گ ارشها ،باززایی کامل را امری دشوار بیان کردهاند ;(Ying et al. 1992

) Rao et al. 1999در سا  2011بلیده و همکاران امکان انتقا ژن  GFPبا واسطه اگروباکتریوم به کوتیلدونهای گیاه گلرن
را با استفاده از آنالی های  Southern blot ،PCRو  Western blotدر دو ژنوتیپ ( S-317دارای اول یک اسید باال-حدود 70
درصد) و ( WTتیپ وحشی ،دارای لینول یک اسید باال) به ترتی  4/8و  3/1درصد گ ارش کردند .اما از آنجایی که تشکیل ریشه
گلرن

در شرایط آزمایشگاهی بسیار ضعیف است برای غلبه بر این مورد از پیوند ساقه باززا شده بر روی گیاه کامل استفاده کردند

که پیوند  50درصد ساقههای باززایی شده را با موفقیت نتیاه گرفتند ) .(Belide et al. 2011به همین دلیل استفاده از روشهای
کشت بافت برای انتقا ژن به کالوس و بافتهای گیاهی برای گیاه گلرن

امکان پذیر است اما امکان تولید گیاهان ترنسفورم شده

با توانایی تولید بذر و پایداری کامل وجود ندارد .این در حالی است که استفاده از روش غوطهور سازی گل در سوسپانسیون اگروباکتریوم
نه تنها بسیار ساده تر است بلکه گیاه ترنسفورم شده دارای پایداری کامل بوده و همچنین توانایی تولید بذر را نی دارا میباشد.
در این پژوهش برای اثبات موفقیت انتقا ژن گلوفوزینات از طریق غوطهور سازی در سو سپان سیون اگروباکتریوم ،توالیهای تکثیر
شده در واکنش  PCRپس از ا ستخراج از ژ  ،با توالییابی سنگر نی تائید شدند .بدین صورت که نتایج توالییابی ن شاندهنده آن
بود که از  4گیاهچهی جوان تلقیح شده با ژن گلوفوزینات که ت ست  PCRمثبت دا شتند ،وجود ژن گلوفوزینات در  3گیاهچه تایید
گردید ( شکل  .)4ا ستفاد از اگروباکتریوم تومه فا شینس در مهند سی ژنتیک برای انتقا ژن یکی از پرکاربردترین روشها میبا شد.
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انتخاب روش انتقا مساله پراهمیتی است که بیشتر به خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی گیاه وابسته است .عموما سیستمهای کشت
بافت برای این امر در نظر گرفته می شوند اما نکتهی حائ اهمیت این ا ست که ا ستفاده از این تکنیکها زمانی می سر می شود که
گیاهان ترنسفورم شده نه تنها توانایی باززایی داشته باشند بلکه پروتکلهای بهینه برای باززایی نی وجود داشته و در دسترس باشند.

شکل  .4نتایج توالییابی برای DNAی نسل  ،T1نشان دهنده حضور ژن مقاومت به گلوفوزینات (باستا) در
ژنوم
Figure 4. Sequencing result for T1 DNA that revealed the presence of glufosinate resistant
gene in genome
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در مورد گیاه گلرن

گ ارشات متعدد حاکی از آن است که باززایی ریشهی گیاه گلرن

ژنوتیپهای مختلف متفاوت است .در زمینهی کشت بافت گلرن

نه تنها بسیار سخت بلکه وابسته به

تنها بر روی ارقامی که عمدتا محدود به،Grina ،Bhima :

 A1 ،centennial ،HUS-305 ،S-144 ،Manjiraو  A300هستند گ ارشهایی وجود دارد که اکثر آنها بومی کشور
هندوستان میباشند ( .)Singh & Nimbkar, 2006; Orlikowska, 1995اما روش انتقا از طریق غوطهور سازی گل در
سوسپانسیون اگروباکتریوم م ایای زیادی از جمله :فراغت از روشهای پیچیدهی کشت بافت و اثرات نامطلوب تنوع سوماکلونا را
دارد .اگرچه استفاده از این روش برای گیاهان زیادی با موفقیت همراه بوده و گ ارش شده است اما گیاهان متعددی نی هستند که
امکان تراریختی آنها از این طریق وجود ندارد .تا کنون گ ارشهایی در زمینهی انتقا ژن به گیاه گلرن

منتشر شده است .در

پژوهش حاضر برای اولین بار نشان داده شد که انتقا ژن با روش غوطهور سازی گل در سوسپانسیون اگروباکتریوم با کارایی باالیی
برای گیاه گلرن

قابل استفاده میباشد (.)Soltani 2018

نتیجهگیری :از  17گیاه ترنسفورم شده با روش غوطهور سازی گل در مطالعهی حاضر 3 ،گیاه ترنسفورم شده با تائید
توالییابی به دست آمد که  1گیاهچه متعلق به ژنوتیپ محلی ی د 1 ،گیاهچه متعلق به ژنوتیپ محلی کرمان و  1گیاهچه متعلق به
ژنوتیپ پائی ه  12بود .هر سه گیاه با غلظت  40میکرولیتر از سیلوت 77-تلقیح شده بودند .غوطهور سازی گل یکی از سادهترین و
سریعترین روشها برای انتقا اگروباکتریوم به گیاه است که پژوهش حاضر تائید میکند با موفقیت در گیاه گلرن

قابل اناام و

تکرار است .لذا ،برای طیف وسیعی از جنبههای مهندسی ژنتیک برای این گیاه میتوان از این روش استفاده کرد .با توجه به عدم
دسترسی به پروتکلهای بهینه برای باززایی کامل ارقام ایرانی و همچنین سخت و زمانبر بودن پروسه باززایی گیاه کامل از
کالوسهای ترنسفورمشده ،غوطهور سازی گل بسیار سادهتر و کم ه ینهتر از روشهای کشت بافت گ ارش میشود ،از میان 9
ژنوتیپ مورد مطالعه ،ژنوتیپ محلی ی د ،محلی کرمان و پائی ه  12بهترین ژنوتیپها برای انتقا ژن معرفی میگردند.
سپاسگزاری :از ریاست محترم پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان و همچنین تمام اعضای تیم
تحقیقاتی آزمای شگاه پروف سور  Klause Palmeو تیم تحقیقاتی آزمای شگاه پروف سور  Andreas Hiltbrunnerدر ان ستیتوی
بیولوژی دانشننگاه فرایبورگ آلمان به خاطر حمایت مالی ،حمایت معنوی و همکاری در اجرای پژوهش حاضننر و همچنین از داوران
محترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی سپاسگ اری میشود.

منابع
معتمدی جواد ،زبرجدی علیرضننا ،کهری ی دانیا ؛ سننلمانیان علیهاتف ( )1391انتقا ژن جهش یافته  aroAباکتریایی به کمک
 Agrobacterium tumefaciensبه گیاه گلرن  .ژنتیک نوین .57 - 63 ،7
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 به منظور اف ایش اول یک ا سید در گیاهCRISPR-CAS 9  با ا ستفاده از سی ستمFAD2-1 ) خامو شی ژن1397( سلطانی لیدا
. دانشگاه شهید باهنر کرمان، رساله کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی.(Carthamus tinctorius)

گلرن
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