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Abstract
Objective
Plants are very efficient in producing valuable pharmaceutical proteins. Human epidermal growth
factor (hEGF) has numerous effects on various cellular systems, including wound healing,
organogenesis, and so on. The present study was carried out with the aim of constructing
monocotyledonous-specific vectors for hegf insertion and mass-production in a self-pollinated
crop, barley, afterwards. This crop plant, with high protein yield and very low cross-pollination,
is an ideal host for the production of epidermal growth factor.

Materials and methods
The hegf sequence was optimized by COOL software, based on the codon preference of the host
plant, and synthesized with a specific promoter, D-hordein. The encoding sequence of signal
peptide targeting protein storage organelles in barley seeds was included at the beginning of the
encoding area. The synthesized gene cassette was isolated from the cloning vector
pUC57Hvorhegf by SacI and HindIII and cloned in pBI121. To insert the gene cassette of interest
into pGH215, due to the lack of similar restriction sites in pUC57Hvorhegf and pGH215, the
intermediate vector, pBI121Gus-12, was applied. After digesting pUC57Hvorhegf and pBI121Gus-12
by SacI and KpnI, the sequence of interest was incorporated into pBI121Gus-12. Finally, the
recombinant pBI121Gus-12 and pGH215 were digested with KpnI and SalI, and the gene cassette
was cloned at the right border of T-DNA, behind the NOS terminator.

Results
Cloning accuracy and constructing pBI121Hvorhegf and pGH215Hvorhegf vectors bearing
kanamycin and hygromycin, respectively, suitable for monocotyledons-crop transformation was
confirmed by colony PCR, digestion pattern, and sequencing with forward and reverse primers.

Conclusions
The modified recombinant expression vector pGH215 with the gene of interest carrying the
hygromycin gene cassette, giving a high level of ability to select transformed explants, can be
used to transfer desired genes in monocotyledons and express those genes in protein storage
organelles.
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چکیده
هدف :گیاهان کارآیی ب سیاری در تولید پروتئینهای ارز شمند دارویی دارند .عامل ر شد اپیدرمی ان سانی ،اثرات بی شماری بر روی
سی ستمهای مختلف سلولی دا شته و نقش مهمی در بهبودی زخمها و اندامزایی دارد .هدف از پژوهش اخیر ساخت سازههای ویژه
تکلپهایها برای انتقال بعدی ژن عامل رشددد اپیدرمی و تولید انبوه آن در یک گیاه تکلپهای خودگشددن یعنی و بود .گیاه و با
داشتن عملکرد پروتئینی باال و دگرگشنی بسیار پایین ،میزبان ایدهالی برای تولید عامل رشد اپیدرمی است.
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مواد و روشها :بهمنظور دسددترسددی به باالترین میزان بیان عامل رشددد اپیدرمی در بذر و ،توالی ژن موردنظر بر اسددات تر ی
کدونی گیاه و با نرمافزار  COOLبهینه و همراه با پیشبر اختصددا ددی دیهوردئین سددنتز شددد .همچنین توالی راهنمای پپتیدی
ا ندا مک ذخیره ای پروتئین در بذر و در اب تدای ناح یه رمزکن نده قرار گر فت .پس از در یا فت قط عه سدددنتزی در نا قل
 ،pUC57Hvorhegfآن قطعه تو سط آنزیمهای  SacIو  HindIIIاز ناقل دا و در پال سمید  pBI121هم سانه سازی شد .در
گام بعدی همسددانهسددازی ،برای درت توالی ژن موردنظر در ناقل  ،pGH215به دلیل نبود ایگاههای شددناسددایی یکسددان در این
ناقلها ،از ناقل حدواسط  pBI121Gus-12استفاده شد .بعد از برش ناقل همسانه سازی و  pBI121Gus-12توسط آنزیمهای  SacIو
 ،KpnIهمسانه سازی قطعه موردنظر در  pBI121Gus-12انجام گرفت .در گام آخر ،ناقل  pBI121G-12Hvorhegfو pGH215

با آنزیمهای  KpnIو  SalIهضم شده و توالی موردنظر در مرز راست  T-DNAو قبل از پایان دهنده  NOSقرار گرفت.
نتایج :با استفاده از آزمون کلونی پی سیآر ،الگوی هضم آنزیمی و توالییابی با آغازگرهای رفتوبرگشت ،درستی همسانه سازی و
تولید ناقلهای  pBI121Hvorhegfوا د ژن  hegfبا ن شانگر کانامای سین و  pGH215Hvorhegfوا د ژن  hegfبا ن شانگر
هیگرومایسین ،مناسب برای انتقال ژن در تکلپهایها تائید شد.
نتیجهگیری :ناقل بیانی نوترکیب  pGH215تغییریافته دارای کا ست ژنی موردنظر همراه با ن شانگر هیگرومای سین میتواند برای
انتقال ژن موردنظر در تکلپهایها و بیان پروتئین نوترکیب در اندام ذخیرهای بذر استفاده شود.
کلیدواژهها :اگروباکتریوم تومهفاشینس ،تکلپهای ،همسانهسازی.
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :گروسی شاهرخ ،هانبخش گدهکهریز سدابه ،ا فهانی کسری ،لهراسبی تهمینه ،موسوی امیر ،سلمانیان علی هاتف ()1400
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مقدمه
با افزایش تقاضدددا برای داروهای زیسدددتی و هزینههای باال و مشدددکالت برخی سدددیسدددتمهای تولید فعلی یعنی مخمرها،
میکروارگانیسدددمها ،سدددلولهای حیوانی و حیوانات تراریخت ،اسدددتفاده از گیاهان تراریخت بهعنوان نسدددل نوین بیوراکتورها تو ه
بیشتری را به خود لب کرده ا ست ) .(Basaran and Rodríguez-Cerezo 2008; Obembe et al. 2011ا ستفاده از
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گروسی و همکاران1400 ،
گیاهان در زراعت مولکولی بهمنظور تولید پروتئینهای نوترکیب دارویی ،نعتی و متابولیتهای ثانویه ،چ شمانداز امیدبخ شی برای
تولید این ترکیبات در مقیات وسدددیع با هزینه کم ارائه داده اسدددت ( Obembe et al. 2011; Huang and McDonald

 .(2012در این میان ا ستفاده از گیاهان تکلپهای مانند و در زراعت مولکولی از نبههای متعددی مهم ا ست؛ مانند خ صو یات
زراعی مناسب ،وابستگی کم به انسان ،داشتن دانههای درشت و آسانی مدیریت کشت .وی زمستانه دارای محتوی پروتئینی نسبتاً
باال (15-12در ددد) اسددت .این مسددئله همراه با تطبیقپذیری باالی و به شددرایط گوناگون و هزینههای تولید کمتر ،بذر و را
بهعنوان راکتورهای زی ستی برای تولید پروتئینهای دارویی ،بسیار الب می سازد .عالوهبر آن ،طبیعت خودگردهافشانی بسیار باالی
و همراه با عدم توانایی تولید دورگههای بارور با گیاهان زراعی خویشدداوند و گونههای وحشدی ،یک سددازوکار وراثتی ایجاد میکند
که عمالً از پراکندگی ناخوا سته ژرمپال سم تغییریافته ژنتیکی تحت شرایط مزرعهای لوگیری میکند .فرآوردههای بر پایه بذر و
ذاتاً دارای کیفیت باالتری از سایر میزبانهای بیان سنتی مانند باکتریها و سلولهای پ ستانداران بوده و فاقد بافت حیوانی ،سرم و
سددموم میباشددند .آنها بدون عوامل آلودگی انسددانی یا حیوانی بوده و فعالیت تبزایی و پیشالتهابی کمتری دارند .این پروتئینها
بهطور طبیعی میتوانند تو سط سازوکار تاخوردگی پروتئین یوکاریوتی گیاهان تا بخورند و خطری برای آلودگی تو سط پروتئینهای
درونزاد پسددتانداران و ود ندارد .گزارشهای بس دیار امیدوارکنندهای نسددبت به عملکرد باالی پروتئین نوترکیب و تراریخت و ود
دارد ) .(Goedeke et al. 2007; Kumlehn and Hensel 2009عامل رشددد اپیدرمی انسددانی ( Human Epidermal

 ،)Growth Factor, hEGFپلیپپتیدی  6/2کیلودالتونی با  53اسدددیدآمینه اسدددت .این پپتید از برش آندوپپتیدازی پیشسددداز
گلیکوپروتئینی غ شایی  EGFحا ل شده ،اثرات بی شماری برروی سی ستمهای سلولی مختلف دا شته و نقش مهمی در بهبودی
زخمها و اندامزایی ایفاء میکند .برخی از کارکردهای این پلیپپتید ،تکثیر و تمایز سلولهای اپیتلیال پو ست ،قرنیه ،ریه ،نای ،معده
و روده بوده و همچنین سبب افزایش تحریک ،ر شد و مها رت کراتینو سیتها شده و تکثیر فیبروبال ستها و سلولهای نینی را
بیشتر می کند .اهمیت این پروتئین به حدی است که دو دانشمند پیشگام در کشف آن موفق به دریافت ایزه نوبل شدند ( Patel

.(and Bertics 2006; Sharma et al. 2008; Zeng and Harris 2014
پژوهشهای ددورت گرفته در حوزه تراریختی گیاهان نشددان میدهد که نزدیک به  80در ددد تراریختگی با واسددطهگری
 Agrobacterium tumefaciensان جام گرف ته و در این فرآی ند ،بهی نهسدددازی نا قل های دو تایی(binary vectors) 1

اگروباکتریوم عامل مهمی مح سوب می شود ) .(Bibi et al. 2013; Ji et al. 2013هم سانه سازی با ناقلهای دوتایی مورد
اسددتفاده در تکلپهایها بهویژه انواع ناقلهای قدیمی دشددوار اسددت )(Himmelbach et al. 2007؛ زیرا اندازههایی بزرگ و
ایگاههایی اندک برای هم سانه سازی دارند ،به علت تعداد ن سخه کم ( )Low copy numberدر  ،E. coliمح صول DNA

 1ناقلهای دوتایی دو قسمتی هستند ،کاست دارای  T-DNAو اسکلت ناقل شامل ناحیه تکثیری پالسمید در ای کوالی و اگروباکترویوم تومهفاشینس،
ژنهای نشانگر گزینشی برای باکتری و گاهی ژنهای متحرک کردن پالسمید .در ناقلهای دوتایی ناحیه  T-DNAدر رپلیکون دارای میزبانی وسیع و
ژنهای بیماریزای مورد نیاز  T-DNAبروی پالسمید  Tiخلع سالح شده قرار میگیرد.
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آنها کم هست ،رپلیکونهای آنها ناپایدار بوده و سبب از د ست رفتن پال سمید هنگام تکثیر می شود ،همچنین تعداد نشانگرهای
آنها محدود است ).(Komari et al. 2006; Sahoo et al. 2014; Low et al. 2018
با طراحی و سدداخت ناقلهای دوتایی مطلوب عالوه بر رفع نقایص ذکرشددده ،همچنین میبایسددت درت ترانسژن آسددان و
تراریختی گیاهان کارآمد شود و ناقل به ورت وسیع در دسترت پژوهشگران قرار گیرد .از طرف دیگر ،برداشتن یا ایگزینی ا زای
ناقل دوتایی برای ساخت سازههای دید نیز راحت و امکانپذیر باشد ).(Komari et al. 2006; Low et al. 2018
برر سی نزدیک به  130مقاله اخیری که برای تراریختی گیاهان از اگروباکترویوم تومهفا شینس ا ستفاده کردهاند ،م شخص کرد
که حدود  40در ددد از ناقلهای بهکاررفته در این پژوهشها از مشددتقات ناقل نسددبتاً قدیمی  pBin19مانند  pBI121میباشددد
) .(Chen et al. 2003; Dafny-Yelin and Tzfira 2007ناقل  pBI121که تعداد ن سخه کمی (حدود  5ن سخه) هم در
 E. coliو هم در ا .تومهفاشینس داشته ) (Komari et al. 2006دارای نشانگر گزینشی مقاومت به کانامایسین بوده و اندازه آن
نسبتاً بزرگ است ) .(Tzfira et al. 2007همچنین داشتن تنها سه ایگاه شناسایی آنزیمهای برشی در پاییندست پیشبر 35S

و یک ایگاه باالدسددت پایاندهنده  NOSمشددکل مهم این ناقل محسددوب میشددود .ناقل  12٫4 pGH215کیلو بازی از ناقل
 pLH6000مشتق شده و عالوهبر داشتن ویژگیهای مطلوب برای تراریختی غالت ،دارای ژن مقاومت به نشانگر هیگرومایسین
نیز ا ست ) .(Marthe et al. 2015ژنهای ن شانگر گزین شی و فرآوردههای آنها سلولهای غیرتراریخت را از بین برده و تنها
مو ب ر شد و باززایی سلولهای تراریخت می شوند .ن شانگر ایدهآل توانایی بیان در تمامی سلولها و بافتها در بیشتر گونههای
گیاهی را داشددته و بیان آن از فعالیت درونی خود بافتهای گیاهی متفاوت هسددت ) .(Bibi et al. 2013از زمان توسددعه فناوری
تراریختی ،سه ژن رمزکننده نشانگرهای گزینشی نئومایسین فسفوترانسفراز ،)nptII( 2هیگرومایسین فسفوترانسفراز ( )hptو bar

که بهترتیب مقاومت به کانامایسین ،هیگرومایسین و فسفینوتریسین را القاء میکنند ،بیشترین کاربرد را در پژوهشهای تراریختی
غالت داشددتهاند ) .(Miki and McHugh 2004; Shrawat and Lörz 2006در تولید گیاهان تراریخت ،انتخاب نشددانگر
گزین شی مو ضوع مهمی بوده و بافت غالت ن سبت به آنتیبیوتیک کانامای سین و در نتیجه ن سبت به ژن  nptIIن سبتاً غیرح سات
هسددت ) (Ishida et al. 2015و در برخی از غالت سددطوح باالیی از مقاومت طبیعی به کانامایسددین نیز مشدداهده شددده اسددت
) .(Aragão and Brasileiro 2002هیگرومای سین که دومین آنتیبیوتیک پرم صرف در تراریختی گیاهان ا ست ( Miki and

 (McHugh 2004سددمیتر از کانامایسددین بوده ،بهسددرعت سددلولهای حسددات را کشددته و برای انتقال ژن در غالت و گیاهان
علوفهای دارای سطوح باالی مقاومت به کانامایسین ،استفاده می شود ( Shrawat and Lörz 2006; Himmelbach et al.

 .(2007بررس دیها نشددان میدهد حدود  80در ددد گیاهان تراریخت دارای ژن  ،hptوا د ترانسژن ددفت موردنظر بههمراه ژن
مقاومت به هیگرومایسددین نیز بوده و  50در ددد و  30در ددد آنها بهترتیب یک یا دو نسددخه از آن ترانسژن را داشددته و باقی
چندن سخهای بودند ) .(Ishida et al. 2015بهعالوه ،در اواخر دهه  80میالدی مطالعات و برر سیهای بهعمل آمده رو شن نمود
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که مکانی سمهای مولکولی در زمره مهمترین فرایندهای ژنتیکی (م شتمل بر همانند سازی  ،DNAرونوی سی ،تر مه و حتی نحوه
تنظیم ژنها) هسدددتند ( .)Mohammadabadi and Tohidinejad 2017در یک سدددلول DNA ،دارای تعداد زیادی ژن
میبا شد که هیچگاه به طور همزمان بیان نمی شوند و در یک زمان خاص فقط تعداد کمی از آنها بیان شده و پروتئین یا آنزیم مورد
نیاز سددلول را تولید مینمایند ( .)Tohidinejad et al. 2015نیاز به بیان ژن توسددط محیطی که در آن رشددد میکند کنترل
میشددود و در ددورت عدم نیاز به فرآورده ژن ،آن ژن به ددورت خاموش و غیرفعال باقی خواهد ماند ( Mohammadabadi

 .)2020سدداز و کار بیان ژن ،اولین بار در باکتری  E.coliکشددف شددد ( .)Ahsani et al. 2019aبیان ژنهای یوکاریوتی تحت
کنترل موقت و چندبعدی میبا شد ( .)Masoudzadeh et al. 2020تنها یک مجموعه ن سبتاً کوچک از تمام ژنوم در هر یک از
انواع بافتها بیان میشددود و نیز بیان ژنها به مرحله نمو بسددتگی دارد ( .)Mohammadabadi et al. 2018بنابراین ،بیان ژن
در یوکاریوتها برای هر بافت اختصا ی است ( .)Ahsani et al. 2019bهمچنین مقدار محصوالت ژن که در همان بافت و نیز
در سایر بافتهایی که آن مح صول را می سازند ،ساخته شده سبب تنظیم بیان آن ژن می شود (.)Mohammadabadi 2021
یکی از اقدامات اساسی مطالعه ژنها و پروتئینهای مرتبط با فات اقتصادی و مطالعه آنها در سط سلولی یا کروموزومی است
( .)Jafari Darehdor et al. 2016هدف از این مطالعه ،طراحی و ساخت سازه دارای ژن بهینه سازی شده رمزکننده عامل رشد
اپیدرمی انسانی تحت کنترل پیشبر اختصا ی بذر همراه با توالی راهنمای پپتیدی اندامک ذخیرهای بذر در ناقل معمولی pBI121

با نشانگر گزینشی کانامایسین و نیز ناقل  pGH215با نشانگر گزینشی هیگرومایسین ،بهمنظور بیان این عامل در بذور گیاه و و
تولید پروتئین نوترکیب در مقیات وسددیع اسددت .با سدداخت ناقل دوم که دارای نشددانگر هیگرومایسددین اسددت ناقل مناسددبی برای
تراریختی تکلپهایهای نیز معرفی شده که با ایگزینی ژن موردنظر سایر پژوهشگران به ای ژن مورد ا ستفاده در این مطالعه،
قابلیت استفاده در پروژههای انتقال ژن و بیان پروتئین نوترکیب در غالت بهخصوص گیاه و را دارد.

مواد و روشها
بهینهسااازی ژن  Hvorhegfهمراه با پپتید نشااانه بر اساااج ترجیو کدونی گیاه جو :توالی مر ع ژن
 )Hordeum volgare optimized recombinant human epidermal growth factor( Hvorhegfبا شددد ماره
دسترسی  AY548762از پایگاه داده  NCBIاستفاده شد .ترتیب موردنظر برای طراحی کاست ژنی ساختگی  Hvorhegfشامل
ا زای زیر بود؛ ایگاههای شنا سایی آنزیمهای بر شی بهترتیب  KpnI ،SalIو ( HindIIIبر ا سات مراحل بعدی هم سانه سازی
انتخاب شدددند) ،پیشبر ویژه بذر دیهوردئین ) (D-hordeinبا شددماره دسددترسددی  ،5' UTR ،JN662933.1پپتید نشددانه
( ،)Signal peptideاندامک ذخیره پروتئین بذر و و ژن  Hvorhegfبهینهشددده بر اسددات تر ی کدونی گیاه و و در نهایت
ددایگدداه آنزیم برشدددی  .SacIبددهمنظور بهینددهسددددازی توالی پپتیددد نشدددداندده و ژن موردنظر ،از نرمافزار آنالین COOL
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( )http://bioinfo.bti.a-star.edu.sg/COOLاسددتفاده شددد .توالی این قسددمت از سددازه وارد نرمافزار شددده و سددند از پیش
تهیهشدددده تر ی کدونی ژن های بسدددیار پر بیان در گیاه و بهعنوان راهنما به نرمافزار معرفی شدددد (پایگاه داده کاربرد کدونی
 .(https://www.kazusa.or.jp/codon ،kazusaبهترین توالی ارائهشدددده توسدددط این پایگاه برای تائید نهایی و بررسدددی
کدددددونهددددای نددددادر وارد نددددرمافددددزار آنددددالیددددن GenScript Rare Codon Analysis Tool

( )https://www.genscript.com/tools/rare-codon-analysisشدددد .بهدلیل عدم و ود و در فهرسدددت این نرمافزار از
خوی شاوند نزدیک آن یعنی ذرت ا ستفاده شده و توالی تأیید شده برای ساخت و هم سانه سازی در ایگاه  EcoRVتوالی lacZa

نا قل  pUC57به شدددر کت  )http://www.shinegene.org.cn/english/genesynthesis.html( shinegeneچین
فرستاده شد .بعد از دریافت ژن سنتز شده و همردیفی نوکلئوتیدی توالی سنتز شده توسط نرمافزار آنالین Nucleotide BLAST

پایگاه داده  )https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi( NCBIبا ژنوم انسانی ( )GRCh38و آرابیدوپسیس تالیانا ،هیچ
شباهت معنیداری مشاهده نشد ،ولی تشابه معنیداری با ژنوم گیاه و مشاهده شد که مربوط به بخش راهانداز دیهوردئین و پپتید
نشانه میشد (شکل  .)1مراحل کلی همسانهسازی و ساخت دو سازه مذکور در شکل  A) 2و  (Bنشان داده شده است.
همسااانهسااازی کاساات ژنی  Hvorhegfدر ناقل بیانی  :BI121هر دو ناقل ( pUC57Hvorhegfحاوی ژن
ساختگی با تر ی کدونی گیاه و) و  pBI121با آنزیمهای  HindIIIو ( SacIشرکت  )Thermo Fisher Scientificهضم
شده و کاست ژنی  ،Hvorhegfایگزین کاست ژنی  gusدر  pBI121شد (شکل  .)3در طی فرآیند همسانهسازی ،کشت شبانه

شااکل  .1همردیفی توالی  hegfساانتز شااده با ژنوا گیاه جو با نراافزار  Nucleotide BLASTپایگاه داده
NCBI
Figure 1. Alignment of the synthesized hegf with barley genome via Nucleotide Blast tool of
NCBI
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شکل  .2نمودار گردش کار هم سانه سازی؛ الف .درج توالی عامل ر شد اپیدرمی ان سانی در ناقل pBI121

دارای کا ست مقاومت به کانامای سین ،ب .درج توالی عامل ر شد اپیدرمی ان سانی در ناقل  pGH215دارای
کاست مقاومت به هیگرومایسین با واسطهگری ناقل pBI121G-12
Figure 2. Flowchart of cloning; A. Insertion of hegf into pBI121 containing kanamycin
resistance cassette, B. Insertion of hegf into pGH215 containing hygromycin resistance
cassette with the help of pBI121G-12

باکتریها در محیط  LBمایع دارای  100میلیگرم در لیتر آمپیسدددیلین و  50میلیگرم در لیتر کانامایسدددین بهترتیب برای
ناقلهای  pUC57و  pBI121انجام و بعد از استخرات پالسمید توسط کیت (شرکت  (Genet Bio ،Rocheو استخرات دستی
با روش ) (Sambrook and Russell 2006و ه ضم با آنزیمهای بر شی ،ا ستخرات  DNAاز ژل انجام شد .تهیه سلولهای
شای سته ( )Competent cellsباکتری  E. coliسویه  DH5ɑبا واکنش ات صال و انتقال مح صول واکنش ات صال به سلولهای
شایسته بر اسات روشهای معمول انجام گرفت .برای تائید همسانه سازی در تعدادی از کلونیهایی که در محیط  LBامد دارای
 50میلیگرم در لیتر کانامایسین رشد کرده بودند از کلونی پیسیآر با استفاده از آغازگرهای  ( M13دول  )1استفاده شده و پس از
تائید کشت و استخرات پالسمید ،درستی همسانهسازی با آنالیز الگوی هضم آنزیمی تائید شد.
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شااکل  .3نمودار تصااویری ساااخت ناقل  pBI121Hvorhegfبا اسااتفاده از ناقلهای pUC57Hvorhegf

و pBI121؛ هر دو ناقل با آنزیمهای  HindIIIو  SacIبرش خورده و کاساات ژنی  Hvorhegfجایگزین ژن
 gusشده و ناقل  pBI121Hvorhegfحاصل شد
Figure 3. Schematic diagram of constructing pBI121Hvorhegf vector using pUC57Hvorhegf
and pBI121; both vectors were digested with HindIII and SacI, and gus gene was replaced
by the gene cassette of Hvorhegf, resulting in pBI121Hvorhegf vector

همسانهسازی کاست ژنی  Hvorhegfدر ناقل بیانی  pGH215با استفاده از ناقل حدواسط :pBI121G-12
برای همسددانهسددازی کاسددت ژنی موردنظر در ناقل بیانی ( pGH215اهدایی دکتر گوتز هنسددل IPK ،آلمان) از ناقل حدواسددط
 ( pBI121Gus-12ساخته شده در پژوه شگاه ملی مهند سی ژنتیک و زی ستفناوری ،گروه دکتر ا فهانی) ا ستفاده شد .ناقل دوتایی
 pGH215دارای کاست بیانی نشانگر گزینشی مقاومت به هیگرومایسین است که پایین پیشبر  2×35Sقرار دارد ،همچنین این
پالسدددم ید دارای کاسدددت ژنی  gfpبا پیشبر یوبیکوئیتین ذرت و پا یان ده نده  NOSاسدددت (شددد کل  .)4اب تدا نا قل های
 pUC57Hvorhegfو  pBI121Gus-12با آنزیمهای  KpnIو  SacIهضم شده و کاست  Hvorhegfدر ایگاه همسانه سازی
چندگانه  pBI121Gus-12قرارگرفته و درت آن توسددط الگوی هضددم آنزیمی و کلونی پیسددیآر تائید شددد .در مرحله بعدی ،دو ناقل
دید و  pGH215با آنزیمهای  KpnIو  SalIهضددم شددده و کاسددت ژنی موردنظر ایگزین پیشبر یوبیکوئیتین و ژن  gfpدر
ناقل  pGH215شد ( شکل  .)5الگوی ه ضم آنزیمی ،کلونی پی سیآر با آغازگرهای اخت صا ی  ( Hvorhegfدول  )2و تعیین
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 از آنتیبیوتیک استرپتومایسین و یا اسپکتینومایسین باpGH215  در کشت مایع و امد. درستی همسانهسازی را تائید کردند،توالی
. میلیگرم در لیتر استفاده شد100 غلظت

M13  توالی آغازگرهای رفتوبرگشت.1 جدول
Table 1. The sequences of M13 forward and reverse primers
آغازگر
Primer
M13F
M13R

توالی آغازگر

تعداد باز

GCدرصد

دمای ذوب

Primer Sequence
5'CAGGAAACAGCTATGACCATGATTACG3'
5' GTAAAACGACGGCCAGTGAATT3'

# nt
27
22

%GC
44
45

Tm
59
58

؛ اجزای این ناقل از ناحیه مرز راست به چپ شامل راهاندازpGH215  نمودار تصویری ناقل.4 شکل
 نشانگر مقاومت به،35S  پایاندهنده، پایاندهنده نوپالین سنتاز،gfp  ژن گزارشگر،پلییوبیکوئیتین
 است35S هیگرومایسین و پایاندهنده دوتایی
Figure 4. Schematic representation of pGH215; The vector components from right border
to left border are composed of polyubiquitin promoter, gfp reporter gene, nopaline synthase
terminator, 35S terminator, resistance gene to hygromycin and 2x 35S promoter,
respectively
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 وpUC57Hvorhegf ؛ ابتدا ناقل هایpGH215Hvorhegf  نمودار تصااویری ساااخت سااازه.5 شااکل
 در جایگاه هم سانه سازیHvorhegf  کا ست ژنی، ه ضم شدهKpnI  وSacI  با آنزیمهایpBI121Gus-12
 سپس این ناقل و ناقل. ساخته شدpBI121G-12Hvorhegf  قرار گرفته و سازهpBI121G-12 چندگانه ناقل
 هضاام شااده و کاساات ژنی مورد نگر جایگزین پیشبر یوبیکوئیتین وSalI  وKpnI  با آنزیمهایpGH215
نا قل ن هایی

 بدین ترت ی. همساااا نهساااازی شااادNOS  شاااده و ق بل از پا یانده ندهgfp توالی ژن

 واجد ن شانگر هیگرومای سین و،T-DNA  در مرز را ستHvorhegf  دارای کا ست ژنیpGH215Hvorhegf
بهینه سازی شده برای بیان بذر گیاه جو تحت کنترل پیشبر اختصاصی بذر دیهوردئین و دارای توالی نشانه
 ساخته شد،پپتیدی اندامک ذخیرهای پروتئین
Figure 5. Schematic diagram of constructing pGH215Hvorhegf; The pUC57Hvorhegf and
pBI121Gus-12 were first digested with SacI and KpnI, Hvorhegf gene cassette was cloned into
multi cloning site, and pBI121G-12Hvorheg was constructed. This vector and pGH215 were
then digested with KpnI and SalI and the cassette of interest was located instead of removed
ubiquitin and gfp, behind the NOS terminator. Consequently, the final vector,
pGH215Hvorhegf, with Hvorhegf gene, harboring hygromycin and located at the right
border of T-DNA, was constructed. This construct, having signal peptide targeting protein
storage organelles, was optimized to express in barley seeds under ubiquitin control
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جدول  .2توالی آغازگرهای اختصاصی رفتوبرگشت ژن Hvorhegf
Table 2. The sequences of Hvorhegf forward and reverse primers
دمای ذوب

درصد GC

تعداد باز

توالی آغازگر

آغازگر

Tm
59
57

%GC
48
52

# nt
21
21

Primer Sequence
'5'TGTACATGCACACACCATCGT3
'5'CCAGCAATGGCTAACAGACAC3

Primer
Hvorhegf F
Hvorhegf R

نتایج و بحث
همسانه سازی کاست ژنی  Hvorhegfدر ناقل  pBI121و مراحل تائید آن :پس از طراحی سازه و ارسال توالی
موردنظر برای سنتز ،سازه مذکور در ناقل هم سانه سازی  pUC57دریافت شد .توالی سنتزی شامل پیشبر اخت صا ی بذر ،توالی
راهنمای پپتیدی اندامک ذخیرهای پروتئین و توالی بهینه شده ژن عامل ر شد اپیدرمی ان سانی برای بیان در بذر گیاه و بود .تعیین
توالی از دو هت ،درسددتی سددنتز قطعه موردنظر را تائید کرد (دادهها ارائه نشددده اسددت) .همسددانهسددازی این سددازه در ناقل بیانی
 pBI121با هضم توسط آنزیمهای  HindIIIو  SacIو ایگزینی سازه مذکور با پیشبر  CaMV 35Sو ژن  gusدر این ناقل
ددورت گرفت .بدین منظور هر دو ناقل همسددانهسددازی  pUC57Hvorhegfو بیانی  pBI121با آنزیمهای  HindIIIو SacI

هضددم شدددند و بهترتیب قطعات  670و  2645و نیز  11993و  2765فتبازی را ایجاد کردند (شددکل  .)6با هضددم این دو ناقل با
آنزیمهای ذکرشددده ،پیشبر  CaMV 35Sهمراه با ژن ( gusقطعه  2765فتبازی) از  pBI121و کاسددت ژنی Hvorhegf

(قطعه  670فتبازی) از ناقل  pUC57Hvorhegfدا شد .در مرحله بعد ،قطعه سنتز شده شامل پیشبر دیهوردئین ،توالی
راهنمای پپتیدی و توالی رمزکننده بهینه شده عامل ر شد اپیدرمی ان سانی  670فتبازی با واکنش ات صال ،ایگزین قطعه 2765
فتبازی در  pBI121شد .برای تائید هم سانه سازی تو سط الگوی ه ضم آنزیمی از ترکیب آنزیمی HindIII + BamHI +

 EcoRIاستفاده شده و بعد از الکتروفورز محصوالت هضم و مشاهده قطعات  11726و  937فتبازی درستی همسانهسازی تایید
شد (شکل .)7
تائید همسانه سازی در ناقل  pBI121Hvorhegfتوسط کلونی پی سیآر :برای تائید همسانه سازی کاست ژنی
موردنظر ،تو سط  PCRتکثیر آن با آغازگر  M13که توالی آن در دو طرف کا ست قرار دا شت

ورت گرفته و با تکثیر ناحیه بین

آغازگرهای  ،M13قطعه  989فتبازی بروی ژل م شاهده شده و در ستی هم سانه سازی تائید شد ( شکل  .)8در شکل  9سازه
ساخته شده  pBI121Hvorhegfهمراه با ا زای آن به تصویر کشیده شده است.
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 باpBI121  هضم ناقل.1 ؛pUC57Hvorhegf  وpBI121  قطعات حاصل از هضم آنزیمی با ناقلهای.6 شکل
 هضم.3 Thermo Fisher Scientific  شرکتLadder Mix  نشانگر وزن مولکولی.2 HindIII
HindIII + SacI  با آنزیمهایpBI121  هضم.4 HindIII + SacI  با آنزیمهایpUC57Hvorhegf
Figure 6. DNA fragments resulted in the digestion of pBI121 and pUC57Hvorhegf vectors;
1. Digestion of pBI121 vector with HindIII 2. DNA Ladder Mix, Thermo Fisher Scientific
3. Digestion of pUC57Hvorhegf with HindIII + SacI 4. Digestion of pBI121 with HindIII +
SacI

 نشانگر وزن مولکولی.1  با استفاده از الگوی هضم آنزیمی؛BI121  تأیید درج کاست ژنی در ناقل.7 شکل
HindIII + BamHI  با آنزیمهایpBI121Hvorhegf  هضم.2 Thermo Fisher Scientific  شرکت1kb
+ EcoRI
Figure 7. Confirmation of gene cassette insertion in pBI121 vector using digestion pattern;
1. 1kb DNA Ladder, Thermo Fisher Scientific 2. Digestion of pBI121Hvorhegf with HindIII
+ BamHI + EcoRI
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شکل  .8تأیید هم سانه سازی در ناقل pBI121Hvorhegfتوسط کلونی پی سیآر؛  .1ن شانگر وزن مولکولی
 1kbشرکت  2 ،Thermo Fisher Scientificو  3فرآورده  989جفتبازی تکثیر شده مورد انتگار تو سط
آغازگرهای  M13در کلونهای نوترکی

 .4 pBI121Hvorhegfکنترل منفی

Figure 8. Cloning confirmation in pBI121Hvorhegf vector by colony PCR; 1. 1kb DNA
Ladder, Thermo Fisher Scientific, 2 and 3 Expected PCR products, 989bp, amplified by
M13 primers in recombinant pBI121Hvorhegf clones 4. Negative control

همسانه سازی کاست ژنی  Hvorhegfدر ناقل  pGH215و مراحل تائید آن :بعد از بررسی محل مناسب برای
درت کاست ژنی موردنظر در  ،pGH215گزینه حذف ژن  gfpو پیشبر یوبیکوئیتین و ایگزینی آنها با پیشبر و ژن بهینهسازی
شده  hegfدر نظر گرفته شد .در ناقلدهنده  pUC57Hvorhegfایگاه شنا سایی  SalIقبل از  KpnIدر کا ست قرار دارد در
ورتیکه برای هم سانه سازی آن در  pUC57Hvorhegfالزم ا ست در پاییند ست کا ست ژنی با شد .بنابراین الزم بود از ناقل
حدوا سط ا ستفاده شده و قبل از هم سانه سازی نهایی ،توالی  SalIبه انتهای کا ست ژنی موردنظر ا ضافه شود .بدین منظور از ناقل
حدوا سط  pBI121Gus-12ا ستفاده شد .با هم سانه سازی قطعه سنتزی در این ناقل ،ایگاه شنا سایی  SalIدر انتهای آن افزوده
میشد.

69
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،4زمستان )1400

شکل  .9نمودار ت صویری سازه pBI121Hvorhegf؛ این سازه از ناحیه مرز را ست به چپ بهترتی

شامل

راهانداز نوپالین سنتاز ،ژن  ،nptIIپایاندهنده نوپالین سنتاز ،راهانداز دیهوردئین ،پپتید ن شانه ژن  hegfو
پایاندهنده نوپالین سنتتاز است
Figure 9. Schematic diagram of pBI121Hvorhegf vector; The components of the construct
from the right border to the left borer are composed of nopaline synthase promoter, nptII
gene, nopaline synthase terminator, D-hordein promoter, signal peptide, hegf gene, and
nopaline synthase terminator, respectively

هم سانه سازی کا ست ژنی موردنگر در ناقل حدوا سط  :pBI121G-12برای هم سانه سازی قطعه در ناقل حدوا سط،
ناقلهای  pUC57Hvorhegfو  pBI121Gus-12با آنزیمهای  KpnIو  SacIه ضم و پس از دا سازی قطعات حا ل بر روی
ژل آگارز  1در د ،قطعه  672از ناقل  pUC57Hvorhegfدا و در بدنه ناقل  pBI121Gus-12همسانه سازی شد (شکل  .)10در
نتیجه هضددم این دو ناقل ،دو قطعه  672و  2686فتبازی در ناقل  pUC57Hvorhegfو دو قطعه  12983و  21فتبازی در
ناقل  pBI121Gus-12ایجاد میشدود که قطعه کوچکتر بر روی ژل قابل مشداهده نخواهد بود .هت تائید همسدانهسدازی تو سط
کلونی پی سیآر از آغازگرهای رفتوبرگ شت  M13که در دو طرف کا ست ترانسژن قرارگرفته بودند ا ستفاده و تولید قطعه 1891
فتبازی در ستی هم سانه سازی را تائید کرد ( شکل  .)11همچنین ه ضم آنزیمی با ا ستفاده از آنزیمهای  KpnIو  SalIو تولید
قطعههای  682و  12883فتبازی درستی همسانهسازی را بر اسات الگوی هضم آنزیمی تائید کرد (شکل .)12
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شکل  .10مح صوالت ه ضم ناقلهای  pUC57Hvorhegfو  pBI121Gus-12بر روی ژل آگارز یک در صد؛ .1
ن شانگر وزن مولکولی  1kbشرکت  .2 Thermo Fisher Scientificفرآوردههای حا صل از ه ضم ناقلهای
 pUC57Hvorhegfبا آنزیمهای  KpnIو  .3 SacIفرآوردههای حاصاال از هضاام ناقلهای  pBI121Gus-12با
آنزیمهای  KpnIو SacI
Figure 10. Digestion products of pUC57Hvorhegf and pBI121Gus-12 on 1% agarose gel; 1.
1kb DNA Ladder, Thermo Fisher Scientific 2. Digestion products of pUC57Hvorhegf with
KpnI and SacI 3. Digestion products of pBI121Gus-12 with KpnI and SacI

هم سانه سازی ژن  Hvorhegfدر ناقل نهایی pGH215و مراحل تأیید آن :هنگامیکه ناقلهای  pGH215و
ناقل حدواسط دارای قطعه سنتزی با آنزیمهای  KpnIو  SalIهضم شدند بهترتیب قطعههای  10013و  2367فتبازی در ناقل
اول و  12883و  682فتبازی در ناقل دوم تولید شده (شکل  )12و بعد از داسازی و خالص سازی ،قطعه  682فتبازی حا ل
از ه ضم ناقل حدوا سط که قطعه سنتزی موردنظر بوده و ایگاه آنزیم  SalIبه پاییند ست آن ا ضافه شده بود ،در قطعه 10013
فتبازی از ناقل  pGH215همسانهسازی شد.
تائید همسااانهسااازی توالی ژنی در ناقل  pGH215Hvorhegfتوسااط الگوی هضاام آنزیمی :برای تائید
همسانه سازی توسط الگوی هضم ،از آنزیمهای ( SmaI ،EcoRI ،XbaI + KpnI ،XbaI + BsrGIشکل  )13استفاده شده و
الگوی ه ضم آنزیمی در ستی هم سانه سازی را تائید کرد .ترکیب آنزیمی  XbaI + BsrGIبعد از برش ناقل ،دو قطعه با اندازههای
 8148و  2555فتبازی XbaI + KpnI ،دو قطعه  7574و  3129فتبازی و  SmaIقطعههای  9869و  834فتبازی و در
نهایت  EcoRIنیز قطعه های  9620و  1083فت بازی را ایجاد کردند .تمامی قطعه های تولیدی مطابق با پیشبینی قبلی در
ورت درستی عمل همسانهسازی بود.
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 ن شانگر وزن.1  تو سط کلونی پی سیآر؛pBI121Gus-12  تائید قطعه سنتزی در ناقل حدوا سط.11 شکل
4 ، کنترل منفی.3  بهعنوان کنترل مثبتpBI121G-12 .2 Thermo Fisher Scientific  شرکت1kb مولکولی
ً همانطورکه مشاااهده میشااود باند موردنگر که دقیقا.  کلونیهای دریافتکننده محصااول واکنش الحا5 و
 بر روی ژل مشاهدهشده است، نوکلئوتید بیشتر از باند ناقل خالی هست651 بهاندازه
 پایاندهنده نوپالین،nptII  ژن،شامل پیشبر نوپالین سنتاز

اجزای سازه از ناحیه مرز راست به چپ بهترتی

 و پایاندهنده نوپالین سنتاز استhegf  ژن، پپتید نشانه، پیشبر دیهوردئین، سنتاز
Figure 11. Confirming the insertion of the synthetic fragment in the pBI121Gus-12
intermediate vector by colony PCR; 1. 1kb DNA Ladder, Thermo Fisher Scientific 2 .
pBI121G-12 as control positive 3. Control negative 4 and 5 Recombinant colonies received
the ligation reaction products. As can be seen, the band of interest is precisely 651
nucleotides larger than the empty vector
The components of the construct from right border to left borer are composed of nopaline
synthase promoter, nptII gene, nopaline synthase terminator, D-hordein promoter, signal
peptide, hegf gene, and nopaline synthase terminator, respectively
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شکل  .12محصوالت هضم ناقلهای  pGH215و pBI121G-12Hvorhegf؛  .1نشانگر وزن مولکولی 1kb

شرکت  .2 Thermo Fisher Scientificهضم ناقل  pGH215با آنزیمهای  KpnIو  .3 SalIهضم ناقل
 pBI121G-12Hvorhegfبا آنزیمهای  KpnIو SalI
Figure 12. Digestion products of pGH215 and pBI121G-12Hvorhegf vectors; 1. 1kb DNA
Ladder, Thermo Fisher Scientific 2. Digestion of pGH215 with KpnI and SalI 3. Digestion
of pBI121G-12-Hvorhegf with KpnI and SalI

تائید هم سانه سازی در ناقل  pGH215Hvorhegfتو سط کلونی پی سیآر :هت تائید هم سانه سازی تو سط
کلونی پی سیآر از آغازگرهای اخت صا ی خود کا ست ژنی ( )Hvoregf F, Rا ستفاده شده و تولید قطعه  534فتبازی در ستی
همسانهسازی را دوباره تائید کرد (شکل  .)14در شکل  15ساختار سازه  pGH215Hvorhegfبه تصویر کشیده شده است.
در این مطالعه ،هم سانه سازی ژن بهینه شده عامل ر شد اپیدرمی ان سانی تحت کنترل پیشبر اخت صا ی بذر دیهوردئین و
توالی راهنمای پپتیدی اندامک ذخیرهای پروتئین در ناقل  pBI121با نشدددانگر کانامایسدددین و بعد از آن  pGH215با نشدددانگر
هیگرومایسین انجام گرفت .ناقلهای دوتایی ابزارهای استانداردی برای انتقال ژن در گیاهان عالی بهواسطه ا .تومهفاشینس هستند.
این ناقلها مشتمل بر نواحی راست و چپ  ،T-DNAایگاههای همسانه سازی چندگانه ،نواحی شروع همانندسازی برایE. coli

و ا .تومهفا شینس ،ژنهای مقاومت به ن شانگرهای گزین شی ،ژنهای ن شانگر غربالگری و سایر عنا ر الحاقی ه ستند که کارآمدی
آنها را برای تراریختی افزایش میدهد ) .(Komari et al. 2006ناقلهای دوتایی که به ورت و سیعی برای تراریختی گیاهان
استفاده می شوند ازنظر اندازه ،ناحیه شروع همانندسازی ،نشانگرهای گزینشی باکتریایی و یوکاریوتی ،مرزهای  T-DNAو ساختار
کلی ،باهم متفاوت هستند ).(Sahoo et al. 2014
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شکل  .13تائید هم سانه سازی کا ست ژنی در ناقل  pGH215Hvorhegfبا برر سی الگوی ه ضم آنزیمی؛ .1

نشااانگر وزن مولکولی  1kbشاارکت  .2 Thermo Fisher Scientificهضاام ناقل  pGH215Hvorhegfبا
آنزیمهای  .3 XbaI + BsrGIهضام ناقل  pBI121G-12Hvorhegfبا آنزیمهای  .4 KpnI+XbaIهضام ناقل
 pBI121G-12Hvorhefبا آنزیم  :5 SmaIهضم ناقل  pBI121G-12Hvorhegfبا آنزیم EcoRI
Figure 13. Confirmation of gene cassette insertion in pGH215Hvorhegf vector with
digestion pattern; 1. 1kb DNA Ladder, Thermo Fisher Scientific 2. Digestion of pGH215Hvorhegf vector with XbaI + BsrGI 3. Digestion of pBI121G-12Hvorhegf vector with
KpnI+XbaI 4. Digestion of pBI121G-12Hvorhegf vector with SmaI 5. Digestion of pBI121G12

Hvorhegf with EcoRI

دلیل اینکه نزدیک به  40در ددد پروژههای تراریختی بهواسددطه ا .تومهفاشددینس از مشددتقات ناقل دوتایی  pBin19مانند
 pBI121استفاده کردهاند میتواند استفاده وسیع از این ناقلها در پروژههای ابتدایی انتقال ژن به گیاهان باشد که انباشت دادههای
تراریختی ،منجر به ایجاد اعتماد زیاد به این ناقلها شددده بود .دلیل احتمالی دیگر ایگزینی یک مرحلهای ژن  gusبا ژنی دیگر در
 pBI121است ) .(Komari et al. 2006; Low et al. 2018ناقل نسبتاً قدیمی  pBI121از زمان معرفی ،کاربرد گستردهای
پیدا کرده ا ست اما ضعف آن در انتقال ژن به برخی گیاهان ،بهویژه تکلپهایها و ود دا شته و لزوم ایگزینی آن در موارد متعددی
منطقی به نظر میر سد .این ناقل  14/8کیلوبازی برای همسانه سازی تا حدودی بزرگ ا ست چرا که برای انتقال توالیهای بزرگتر
الزم ا ست که خود ناقل پال سمیدی بهاندازه کافی کوچک با شد تا توانایی حمل آنها را دا شته با شد ) .(Sahoo et al. 2014از
سویی دیگر ناحیه  T-DNAآن  6٫193کیلوبازی بوده و نشانگر گزینشی آن ،کانامایسین ،در مرز راست این ناحیه قرار گرفته است.
این مو ضوع عیب مهم دیگری مح سوب می شود زیرا در فرآیند انتقال ژن مرز را ست  T-DNAاولین ایی ا ست که وارد سلول
گیاهی شددده و احتمال تخریب آن کمتر اسددت .مرز راسددت مکانی اسددت که باید توالیهای هدف ،مانند ددفات ارزشددمند تجاری،
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مقاومت به بیماریها و غیره در آن همسددانه شددوند تا در اثر عملکرد تخریبی آسددیب نبیند و در ددورت قرار گرفتن کاسددت ژن
گزینشگر در مرز چپ در ورت ایجاد

فت مقاومت ،بهاحتمال زیاد کا ست ژن موردنظر نیز به گیاه منتقل خواهد شد .از سویی

دیگر کمبود ایگاههای شددناسددایی آنزیمهای برشددی معمول مشددکل عمومی بیشتر ناقلهای پالسددمیدی ویژه تکلپهای اسددت
).(Himmelbach et al. 2007

شکل  .14تائید همسانهسازی در ناقل  pGH215Hvorhegfتوسط کلونی پیسیآر با آغازگرهای اختصاصی
کاست ژنی؛  .1نشانگر وزن مولکولی  1kbشرکت  .2 Thermo Fisher Scientificکنترل مثبت
 pBI121Hvorhegfو  3تا  7فرآوردههای حاصل از تکثیر  PCRدر کلونهای نوترکی

 .8کنترل منفی

Figure 14. Confirmation of insertion of pGH215Hvorhegf vector by colony PCR with
specific primers; 1. 1kb DNA Ladder, Thermo Fisher Scientific 2. Positive control,
pBI121Hvorhegf, 3 to 7 PCR amplification products in recombinant clones 8. Negative
control
نبود ایگاههای همسانهسازی چندگانه قبل از پیشبر  NOSژن مقاومت به کانامایسین بهنظر میرسد ضعف دیگر ناقل pBI121

باشد چرا که در ورت نیاز به تعویض نشانگر گزینشی و استفاده از ژن مقاومت به نشانگری قویتر مانند هیگرومایسین ،پژوهشگر
با مشکل دی در برداشتن ژن کانامایسین و ایگزینی آن با ژن دیگر موا ه خواهد شد .کاستی دیگر ،ناحیه شروع همانندسازی
است .ناقل  pBI121نسخه تکثیری کمی (حدود  5نسخه در  E. coliو ا .تومهفاشینس) داشته و کار همسانهسازی را دشوار میسازد.
هنگام همسانهسازی و انجام واکنش هضم آنزیمی ،داشتن کمیت قابل قبولی از  DNAضروری است تا قطعه بریدهشده بهوضوح در
ژل دیده شده ،قابل برداشت بوده (بهخصوص زمانی که اندازه توالی درت ،کوچک باشد) و امکان استفاده از آن در واکنش اتصال و ود
داشته باشد .پایین بودن تعداد نسخههای تکثیری این ناقل سبب میشود گاهی واکنش هضم بارها برای رسیدن به کمیت مطلوب
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 DNAتکرار شده و انرژی و زمان پژوهشگر و مواد مصرفی به هدر رود .اگرچه اکنون ناقلهای پیشرفته متعددی روانه بازار شده
است ولی این ناقل دوتایی هنوز هم برای انتقال ژن در گیاهان با ارزش محسوب میشود .استفاده از ناقلهای پالسمیدی که نسخه
تکثیری باالیی دارند برای همسانهسازی قطعات بزرگتر از  15کیلوباز گاهی منجر به دردسرهایی مانند نوترتیبی  DNAمیشود که
در این موارد خاص استفاده از ناقلهای پالسمیدی  IncPمانند  pBI121که نسخه تکثیری پایینی دارند مزیت محسوب میگردد
).(Komari et al. 2006

شکل  .15ساختار سازه pGH215Hvorhegf؛ این سازه از ناحیه مرز را ست به چپ دارای ژن  ،hegfپپتید
نشااانه ،راهانداز دیهوردئین و پایان دهنده نوپالین ساانتاز اساات که بعد از آن کاساات بیانی مقاومت به
هیگرومایسین با راهانداز دوتایی  35Sو پایاندهنده  35Sقرار گرفته است
Figure 15. The pGH215Hvorhegf construction structure; This construct from right border
to the border is composed of hegf gene, signal peptide, D-hordein promoter, and nopaline
synthase terminator followed by the hygromycin resistance expression cassette with double
35S promoter and 35S terminator

ناقل دوتایی  pGH215با داشتن ایگاههای برشی  SfiIدر دو سوی ژن  ،gfpمناسب برای درت کاستهای بیانی موردنظر
ا ست .این ایگاههای بر شی برای انتقال کا ست بیانی به ناقلهای سازگار دیگر در ورت مفید بودن ا ستفاده از ن شانگر گزین شی
متفاوت میتوانند بهکار روند .ایگاه  HindIIIقطعه منحصددربهفردی را برای دورگهسددازی ژل بالت  DNAفراهم میسددازد .این
ناقل دارای پیشبر قدرتمند یوبیکوئیتین اینتروندار ذرت برای ژن  gfpبوده و کا ست ژنی آن در ناحیه مرز را ست  T-DNAقرار
گرفته ا ست .برخالف ناقل  pBI121که در آن کا ست ژنی ن شانگر کانامای سین در مرز را ست و کا ست ژنی  gusدر مرز چپ T-

 DNAقرار گرفته و در ددورت همسددانهسددازی ،کاسددت ژنی موردنظر ایگزین کاسددت ژنی  gusدر مرز چپی میشددود که ناحیه
نامناسدددبی برای درت ترانسژن اسدددت ،در ناقل  pGH215میتوان کاسدددت ژنی موردنظر مانند یک ژن تجاری مهم را ایگزین
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کا ست  gfpدر مرز را ست  T-DNAکرد .از طرف دیگر قرارگیری کا ست ژنی مقاومت به هیگرومای سین در مرز چپ مهم بوده و
تعداد گیاهان تراریخته مثبت کاذب ،کاهش چشمگیری پیدا میکند .مزیت دیگر این ناقل داشتن ناحیه شروع همانندسازی با نسخه
تکثیری باال در  ،ColE1 ،E.coliاسددت .همچنین ناقل  pGH215از داشددتن ناحیه شددروع همانندسددازی با دامنه میزبانی وسددیع
 pVS1از  Pseudomonas aeruginosaسدددود میبرد ) .(Marthe et al. 2015این رپلیکون دارای پایداری باالیی در
اگروباکترویوم حتی در شرایط غیرگزین شی بوده و پژوهشگر را از پایداری معیت مؤثری از باکتریهای شای سته تراریختی ،هنگام
همکشدددتی ( )Co-cultivationبا سدددلول های گیاه هدف مطمئن میسدددازد .این ویژگی در تراریختی میزبان های نامتعارف
اگروباکتریوم مانند غالت ب سیار مهم بوده و و ود این رپلیکون پایدار باعث از د ست نرفتن پال سمید به روشهای مختلف در هنگام
تکثیر میگردد .سدددایر ا زای مهم این ناقل عالوهبر پیشبر یوبیکوئیتین ذرت ،و ود پیشبر  2×35Sبهبود یافته و پیشبر اکتین
برنج اسددت .همچنین پیشبر ژن گلوتاتیون ات ترانسددفراز گندم ،امکان بیان پایدار ترانسژنهای محدود به اپیدرم برگ را میدهد
) .(Himmelbach et al. 2007مزیت ب سیار مهم دیگر این ناقل و ود هیگرومای سین برای تراریختی غالت ا ست .پیشبرهای
محبوب برای غالت ،35S ،یوبیکوئیتین ذرت و اکتین برنج هسدددتند؛ نوع پیشبر نشدددانگر ،کارآیی تراریختی را تحت تأثیر قرار
مید هد .مثالً در غالت پیشبر یوبیکوئیتین نرخ تراریختی بهمرا تب باالتری از  35Sمید هد ).(Komari et al. 2006
ن شانگرهای گزین شی که در تراریختی غالت ا ستفاده گ ستردهای دارند ،ژنهای رمزکننده مقاومت به آنتیبیوتیکهای کانامای سین،
هیگرومای سین و علفکش ف سفینوتری سین ه ستند ) .(Shrawat and Lörz 2006هیگرومای سین در تراریختی ذرت بهعنوان
ن شانگر تکلپهایها که ن شانگر ب سیار مؤثرتری از کانامای سین ا ست هم در انتقال ژن بهوا سطه اگروباکتریوم و هم تفنگ ژنی مورد
ا ستفاده قرار گرفته ا ست و در مهار ر شد و تکثیر سلولی در ذرت از کانامای سین بهتر عمل کرده ا ست ) .(Ji et al. 2013برای
محدود کردن تراریختی به تکلپهایها ،اینترون  1ژن ( )Shrunken l, Sh 1ذرت سبب شد که بیان فقط محدود به این گیاهان
شددود .همچنین این آزمایشها نشددان داد که الحاق توالیهای تنظیمی خاص به نشددانگرهای گزینشددی برای بیشددینه کردن کارآیی
تراریختی در برخی گیاهان بسددیار مهم هسددتند ( .(Miki and McHugh 2004دو ژن نشددانگر گزینشددی که تا به امروز در
تراریختی و موفق عمل کردهاند ژنهای  barو  hptه ستند .اگرچه ژن  barبهآ سانی میتواند با ا سپری کردن بروی برگهای
گیاهان نسلهای بعد ردیابی شود اما کارآیی پایین در گزینش کالوتهای بزرگ ،ضعف ا لی آن است ).(Ishida et al. 2015
نتیجهگیری :در این مطالعه ،سازه  Hvorhegfتحت کنترل پیشبر دیهوردئین که اخت صا ی بذر ا ست به همراه توالی
راهنمای پپتیدی اندامک ذخیرهای بذر در ناقل معمولی  pBI121با نشددانگر گزینشددی کانامایسددین سدداخته شددد .همچنین ناقل
 pGH215با ن شانگر گزین شی هیگرومای سین نیز برای بیان پروتئین نوترکیب عامل ر شد اپیدرمی ان سانی در مقیات زیاد در بذور
گیاه و تولید شد .با ساخت ناقل اخیر ،ناقلی مناسب برای تراریختی تکلپهایها با نشانگر هیگرومایسین نیز معرفی شد که میتواند
کارایی باالتری برای گزینش و تراریختی تکل پهای ها داشددد ته و با ایگزینی ژن موردنظر سدددایر پژوهشگران به ای ژن
 ،Hvorhegfقابلیت استفاده در پروژههای انتقال ژن و بیان پروتئین نوترکیب در غالت بهخصوص گیاه و را دارد.
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سپا سگزاری :از پژوه شگاه ملی مهند سی ژنتیک و زی ستفناوری برای تأمین بخ شی از هزینههای این پژوهش و آقای
دکتر گوتز هنسل از موسسه  IPKآلمان برای در اختیار قرار دادن ناقل  pGH215تشکر میشود.
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