پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 1شماره 1

همسانهسازی ،انتقال و بیان دائم فیوژن ژنهای اینترفرون گامای انسانی و  barدر گیاه توتون
بهاره ذاکرقرآن ،1حمید رجبی معماری ،*،2داریوش نباتی احمدی 2و مرضیه سیاه

مرد3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالحنباتات ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز
 -7استادیار ،گروه زراعت و اصالحنباتات ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالحنباتات ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ،اهواز
(تاریخ دریافت – 1317/02/11 :تاریخ پذیرش)1317/11/14 :

تولید پروتئین اینترفرون گامای انسانی در سیستمهای بیانی یوکاریوتی ،بهعنوان یک پروتئین نوترکیب درمانی ،در مطالعات
پزشکی اهمیت بسیاری دارد .ویژگیهای اینترفرون گاما ،آن را به یک فاکتور ضد سرطانی مناسب تبدیل کرده است.
فسفینوتریسین ( )PPTمهارکننده گلوتامین سینتاز است و از گروه علفکشهای غیرانتخابی بیاالفوس میباشد .ژن  barکد
کننده آنزیم فسفینوتریسین استیل ترانسفراز ( )PATاست .این آنزیم باعث ایجاد مقاومت به علفکش فسفینوتریسین میشود
و میتواند بهعنوان یک نشانگر انتخابی در گیاهان استفاده شود .در این پژوهش ،ژن اینترفرون گامای انسانی و ژن
بهصورت فیوژن در ناقل بیانی گیاهی  pCAMBIA 1305.1تحت کنترل پیشبرنده  CaMV35Sو خاتمه دهنده
همسانهسازی شد .صحت همسانهسازی فیوژن  IFNγ- Barدر ناقل بیانی حاضر با استفاده از تکنیکهای مختلف

bar

NoS

Colony

 ،PCRهضم آنزیمی و توالییابی تأیید شد .سازهی تهیه شده ( )pCAMBIA1305.1- IFNγ- Barبا استفاده از روش انجماد و ذوب
به اگروباکتریوم سویهی  LBA4404انتقال داده شد و با استفاده از روش دیسک برگی در ژنوم گیاه توتون ادغام شد .گیاهان
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چکیده

تراریخته احتمالی در محیط گزینشگر ،حاوی  30میلیگرم در لیتر هیگرومایسین انتخاب شدند .پس از ریشهدار شدن به خاک
انتقال یافتند و حضور فیوژن  IFNγ- Barدر ژنوم این گیاهان با استفاده از تکنیک  PCRتأیید شد .در آنالیز داتبالت نیز

واژگان کلیدی :اینترفرون گامای انسانی ،بیان دائم ،گیاه

توتون ،ژن bar
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حضور

پروتئین IFNγ-barدر گیاهان تراریخت توتون تأیید شد.

همسانهسازی ،انتقال و بیان دائم فیوژن ژنهای اینترفرون …

ذاکرقرآن و همکاران

سیتوکینهای طبیعی هستند که عالوه بر فعالیتهای

()Davoudi et al., 2011؛ بنابراین ،برخی تحقیقات برای

ضدویروسی ،در مهار رشد سریع سلولی و تنظیم ایمنی

از بین بردن این محدودیتها و بیان اینترفرون گاما در

نقش دارند ( .)Ma et al., 2003اینترفرونها به سه گروه

گیاهان انجام شده است .جهت تولید پروتئینهای

Zamani et

نوترکیب گیاهان در مقایسه با سیستمهای سنتی مزایای

 )al., 2006که در بین آنها اینترفرون گاما نقش مهمتری

کاربردی ،اقتصادی و ایمنی (عدم آلودگی به پاتوژنهای

در تنظیم ایمنی دارد .این گلیکوپروتئین محصول فعالیت

حیوانی) بیشتری دارند .توانایی انجام تغییرات پس از

سلولهای لنفوسیت  Tو سلولهای کشنده طبیعی 1است

ترجمه یوکاریوتی مانند گلیکوزیالسیون و ایجاد پلهای

که بهعنوان یک عامل ضدویروسی مشخص شده است

دیسولفیدی که اغلب برای فعالیت بیولوژیکی بسیاری از

( .)Sareneva et al., 1995اینترفرون گاما بهطور عمده در

پروتئینهای پستانداران ضروری بوده

( ;Ma et al., 2003

درمان سندرم نقص بیماری مادرزادی ،لیشمانیا،7

 ،)Horn et al., 2004از دیگر مزایای آنها میباشد.

Nauciel and Espinasse-Maes,

همسانهسازی و بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در بذور

Seeger et al.,

کلزا ( ،)Taheri-Javan, 2008; Bagheri, 2009توتون

 )1998و مالنوم )Abdel-Wahab et al., 1997( 1استفاده

( )Azhdari, 2009و همچنین در کشت سلولی

میشود .سیستم میزبانهای پروکاریوتی بهطور کلی برای

سوسپانسیون برنج ( )Chen et al., 2004با موفقیت انجام

استفاده و نگهداری ،آسان و مقرون بهصرفه میباشند ،اما

شده است.

در انجام تغییرات پس از ترجمه ناتوان هستند .از سوی

فسفینوتریسین 2مهارکننده گلوتامین سینتاز 1در باکتریها و

دیگر ،تولید پروتئین نوترکیب در سیستمهای یوکاریوتی

گیاهان است و از گروه علفکشهای غیرانتخابی

بسیار پرهزینه میباشد (.)Yin et al., 2007

بیاالفوس 10میباشد .مقاومت در برابر فسفینوتریسین (از

غالباً بیان اینترفرون گامای نوترکیب متکی بر سیستمهای

طریق بیان ژن  )barتوسط آنزیم فسفینوتریسین  Nاستیل

سلولی میکروبی و پستانداران بوده است .اینترفرون گامای

ترانسفراز ( )PATایجاد میشود (

نوترکیب بیانشده در این سیستمها پروفایلهای مختلف

 )1987که این آنزیم با استیله کردن گروه آمین

گلیکوزیالسیون ،آسیبپذیری نسبت به پروتئولیز و

فسفینوتریسین باعث غیرفعال شدن آن میشود .ژن bar

پایداری کوتاه در خون را نشان میدهد و از سوی دیگر،

اولین بار از  Streptomyces hygroscopicusجداسازی

هزینههای تولید آنها باال میباشد (.)Chen et al., 2004

شده است .در مقایسه با نشانگرهای مقاوم به آنتیبیوتیک،

در فاصلهی سالهای  1111تا  1127اینترفرون گاما در

ژن بار مزایای قابلتوجهی ارائه میدهد ،زیرا انتخاب

اشرشیاکلی 1بیان شد ،اما  E. coliبهعنوان یک باکتری قادر

گیاهان تراریختهی روییده در شرایط آزمایشگاه و زمین

به اتمام تغییرات پس از ترجمه نیست .در سال  1113بیان

زراعی را میتوان با هزینه و تخصص فنی کمتری بهدست

اینترفرون گاما در ساکرومایسسسرویزیه 2رضایتبخش

آورد ( .)D’Halluin et al., 1992محصوالت مقاوم در

آلفا ( ،)αبتا ( )βو گاما ( )γتقسیم شدهاند (

سالمونالتیفیموریوم( 3

 )1992و بیماریهای نوروبالستوم( 4

Thampson et al.,

Spencer et

 ،)al., 1990نیشکر ( ،)Falco et al., 2000سیبزمینی

1. Natural killer
2. Leishmania
3. Salmonella Typhimurium
4. Neuroblastoma
5. Melanoma
6. E. coli
7. Saccharomyces cerevisiae

8. Phosphinothricin
9. Glutamin synthase
10. Bialaphos
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برابر علفکش توسط بیان ژن بار در ذرت (

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2022-08-09

اینترفرون گاما یک پروتئین مهم دارویی است .اینترفرونها

سلولهای تخمدان موش چینی مأیوس کننده بود

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1393.1.1.3.8

مقدمه

نبود و بهطور مشابه ،بازده بیان اینترفرون گامای انسانی در

پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 1شماره 1
Forward primer: 5'-GATAGCAA ACT AGT
CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAG GAC CCA
'TAT GTA AAA GAA GCA G-3
Reverse primer 5'-TATATATA TGT ACA ACG
CGT GCG GCC CTC GAT CTG GGA TGC TCT
'TCG ACC TCG AAA C-3
پالسمید  pCAMBIA1305.1با استفاده از کیت شرکت

( )De-Block et al., 1995و برنج ( )Kim et al., 1999با
استفاده از انتقال بهواسطه اگروباکتریوم بهدست آمده
است .باید توجه کرد که آنزیم فسفینوتریسین  -N-استیل
ترانسفراز 1در محصوالت تراریخت پتانسیل بسیار پایینی
به لحاظ آلرژیک و سمی بودن دارد که این بهواسطه،

 Bioneerاستخراج و پس از هضم آنزیمی با آنزیمهای

خصوصیات فیزیولوژیک این آنزیم (تجزیه سریع در

برشی  SpeIو  ،BsrGIبا استفاده از کیت استخراج از ژل

شرایط گوارشی پستانداران و فقدان پایداری در گرما)،

شرکت  Bioneerتخلیص شد .ژن  IFNγبا استفاده از

غلظت پایین در بافتهای گیاهی و محصوالت غذایی
حیوانات اهلی و نهایتاً فقدان همولوژی توالی آمینواسیدی
این آنزیم با پروتئینهای سمی و آلرژیک،

شد .سپس محصول واکنش هضم با استفاده از کیت

میباشد( Metz

PCR

 Purificationشرکت  QIAGENEتخلیص و در واکنش

.)et al., 1998
این تحقیق اولین گزارش از همسانهسازی ژن اینترفرون

اتصال با ناقل برش خورده با استفاده از آنزیم

T4 DNA

سازهی

نوترکیب

،Ligase

گامای انسانی بهصورت فیوژن با ژن گزینشگر  barدر

استفاده

شد.

انتقال

 pCAMBIA1305.1-IFNγبه سلولهای مستعد  E.coliبه

ناقل  pCAMBIA1305.1در ایران است .با توجه به

روش شوک حرارتی انجام گرفت .بهمنظور شناسایی

ارزش دارویی پروتئین  IFNγدر پزشکی و نیز اهمیت ژن

کلونیهای مثبت ،بر روی کلونیهای رشد کرده در محیط

گزینشگر  ،barپژوهش حاضر با هدف همسانهسازی ژن

گزینشگر (حاوی کانامایسین) Colony PCR ،انجام و

 IFNγبه همراه ژن گزینشگر  barدر ناقل بیانی

کلونیهای مثبت انتخاب شده با هضم آنزیمی مورد

 pCAMBIA1305.1انجام شد تا امکان انتقال سازه

بررسی قرار گرفته و تأیید شدند.

حاصل به گیاه توتون فراهم گردد.

همسانهسازی

مواد و روشها

ژن

گزینشگر

bar

در

سازهی

 PCAMBIA-3301دارای ژن  barبهعنوان الگو برای

توالی موجود در بانک ژن (با شماره دسترسی

تکثیر اختصاصی ژنهای  IFNγو  barدر واکنش  PCRو

 ،)JQ293091شامل جایگاههای برشی  BsrGІو ،BstEІІ

از ناقل  pCAMBIA1305.1برای همسانهسازی این ژنها

توالی  His Tagو لینکر  ،GPGPطراحی و توسط شرکت

استفاده شد.

تکاپوزیست سنتز شد .توالی آغازگرهای ژن  barبه شرح

همسااانهسااازی ژن  IFNγدر ناقااب بیااانی گیاااهی

زیر میباشد:
Forward primer: 5'-TATATATA TGT ACA GGC
CCT GGC CCT ATG AGC CCA GAA CGA CGC
'CCG GCC GAC ATC-3
Reverse primer 5'-GAGATATC GGTCACC TTA
GTG GTG GTG GTG GTG GTG AAT CTC GGT
'GAC GGG CAG GAC-3
در این پژوهش ژن  barبرهصرورت فیروژن بره ژن IFNγ

pCAMBIA1305.1

تررروالی موجرررود در بانرررک ژن (برررا شرررماره دسترسررری
 ،)NM_000619.2شامل جایگاههای برشی

آغازگر اختصاصی بر اساس

 SpeIو BsrGI

و توسط شرکت تکاپوزیست سنتز شد .توالی آغازگرهرای

پالسرمید  PCAMBIA1305.1-IFNγاسرتخراج و پرس از

ژن  IFNγبه شرح زیر میباشد:

هضررم آنزیمرری بررا آنررزیمهررای برشرری  BsrGІو ،BstEІІ
تخلیص شد .ژن  barبا استفاده از آغازگرهای اختصاصری

1. Phosphinothricin N- acetyl transferase
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 ،توالی  His Tagو جایگاه پروتئازی فراکتور  ،Xaطراحری

همسررررررانهسررررررازی شررررررد .برررررردین منظررررررور،

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1393.1.1.3.8

در این پژوهش از ناقلهای  pRSETدارای ژن  IFNγو

PCAMBIA1305.1-IFNγ
بهمنظور تکثیر ژن  barدو

بهمنظور تکثیر ژن  IFNγدو آغازگر اختصاصی برر اسراس

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2022-08-09

آغازگرهای اختصاصی تکثیر و هضم آنزیمی مذکور انجام

تکثیر و هضم آنزیمی با همان آنزیمهای برشی انجام شرد.

اگروباکتریوم تومهفاسینس 7سویه  LBA4404در بردارنده

سپس محصول واکنش هضم تخلیص و در واکنش اتصال

پالسمید نوترکیب  pCAMBIA1305.1-IFNγ-barدر

با ناقل برش خورده با استفاده از آنزیم ،T4 DNA Ligase

تلقیح ریزنمونهها استفاده شد .برای آمادهسازی

نوترکیرب PCAMBIA1305.1-

سوسپانسیون تلقیح ،یک کلونی از باکتری حاوی سازهی

 IFNγ-Barبه سلولهای مسرتعد  E .coliبره روش شروک

موردنظر در  10میلیلیتر محیط کشت باکتری ( )LB3مایع

حرارتی انجام گرفت .بهمنظور شناسایی کلونیهای مثبرت،

حاوی آنتیبیوتیکهای استرپتومایسین و کانامایسین کشت

بر روی کلونیهای رشد کرده در محیط گزینشگر (حراوی

شد و پس از اینکه  ODباکتری در طول موج  100نانومتر

کانامایسین) Colony PCR ،انجام شد و برای تأیید نهرایی

به  0/2رسید ،نمونهها به مدت  70دقیقه در دمای 4

همسانهسازی کلونیهای مثبت انتخابی برا هضرم آنزیمری

درجهی سانتیگراد با سرعت  3000دور در دقیقه

مورد بررسی قرار گرفتند .جهت انتقال ژن به گیراه ،انتقرال

سانتریفیوژ شدند .سپس رسوب باکتریها در محیط تلقیح

سازهی نوترکیب حامرل سراختار فیروژن ژنهرای  IFNγو

(حاوی نمکهای محیط کشت  ،MSگلوکز  1درصد با

 barبه اگروباکتریوم 1سویه  LBA4404با استفاده از روش

 pHبرابر  2/1و استوسرینگون  700میکرو موالر) ،به

انجمراد و ذوب ( )Sambrook and Russel, 2001انجرام

مدت  1/1تا  7ساعت در دمای  72درجه سانتیگراد

شد و جهت تأیید نهایی حضور ناقرل بیرانی نوترکیرب در

کشت شدند.

استفاده شد .انتقال سازهی

باکتری از تکنیک Colony PCRاستفاده شد.

تراریختی سلولهای گیاه توتون با استفاده از

) Xanthiجهت تراریختی استفاده شد .بهمنظور تهیهی

عمل شد .ریزنمونههای برگی  0/1-1سانتیمتری از

ریزنمونههای درون شیشهایی مناسب جهت تراریختی،

برگهای جوان گیاهان  1الی  7ماهه تهیه و در محیط

بذور توتون ابتدا توسط الکل  20درصد به مدت  30دقیقه

تلقیح به مدت  10دقیقه غوطهور شدند .ریزنمونههای

تیمار و با آب مقطر استریل شستشو داده شدند ،سپس در

برگی تلقیح شده به مدت  7روز در محیط همکشت شامل

هیپوکلریت سدیم  1درصد به مدت  2دقیقه قرار داده

 MSپایه به همراه هورمونهای  BAPبا غلظت  1میلیگرم

شده و در نهایت  3بار با آب مقطر استریل شستشو داده

در لیتر و  NAAبا غلظت  0/1میلیگرم در لیتر در دمای

شدند .بذور استریل پس از خشک شدن بر روی کاغذ

 71درجهی سانتیگراد در شرایط تاریکی قرار گرفتند.

صافی استریل ،در محیط  MSکامل (شرکت )Duchefa

پس از آن بهمنظور حذف آگروباکتریوم ،ریزنمونهها با

کشت شده و در اتاقک رشد با دمای  71درجهی

آنتیبیوتیک سفوتاکسیم با غلظت  100میلیگرم در لیتر

سانتیگراد تحت نور فلورسنت با دوره نوری  11ساعت

شسته شدند .سپس ریزنمونهها به محیط باززایی شامل

روشنایی قرار گرفتند .پس از اینکه گیاهان به اندازه کافی

محیط همکشت تکمیل شده با آنتیبیوتیکهای

رشد کردند از برگهای جوان آنها بهعنوان ریزنمونه در

هیگرومایسین با غلظت  11میلیگرم در لیتر جهت

فرآیند تراریختی استفاده شد.

انتخاب گیاهچههای تراریخته و سفوتاکسیم با غلظت 710

آمادهسازی اگروباکتریوم

میلیگرم در لیتر جهت حذف اگروباکتریوم ،انتقال داده و
در اتاق رشد با دمای  71درجهی سانتیگراد با دورهی
2. A. tumefaciens
3. Luria Bertani broth

1. Agrobacterium
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در این تحقیق از گیاه توتون (Nicotiana tobaccum cv.

جهت انجام تراریختی ریزنمونهها ،به روش دیسک برگی
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تهیهی ریزنمونه

اگروباکتریوم
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پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 1شماره 1

نوری  11ساعت روشنایی و  2ساعت تاریکی تحت نور

ژن  IFNγبا استفاده از پالسمید  pRSETبهعنوان الگو و

فلورسنت سفید قرار گرفتند .واکشت ریزنمونههای

آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد .محصول  PCRبهدست

باززایی شده هر دو هفته در محیطهای گزینشگر مشابه

آمده در ناقل بیانی  ،pCAMBIA1305.1همسانهسازی

انجام شد .بهمنظور ریشهزایی گیاهچههای باززایی شده،

گردید .سپس محصول اتصال از طریق شوک حرارتی به

گیاهچهها به محیط ریشهزایی ( 7 + MSمیلیگرم در لیتر

درون سلولهای مستعد باکتری  E. coliانتقال داده شد.

هورمون  )IBAمنتقل شدند.

جهت تأیید کلونیهای رشد کرده بر روی محیط

استخراج  DNAو آنالیز

گزینشگر ،از دو روش Colony PCR ،با استفاده از

PCR

آغازگرهای اختصاصی ژن  IFNγو هضم آنزیمی با کمک

جهت تعیین حضور احتمالی ژن هدف در ژنوم گیاهان
باززایی شده مقاوم به هیگرومایسن DNA ،ژنومی از

آغازگرهای اختصاصی قطعهی  410 bpتکثیر گردید و

برگهای جوان این گیاهچهها همراه با گیاهان مادری

نتایج بهدست آمده همسانهسازی را در کلونهای انتخابی

غیرتراریخته ،به روش  CTABاستخراج شد .بهمنظور

تأیید نمود .تأیید نهایی بر حضور ژن اینترفرون گاما در

تأیید حضور ترانسژن ،آزمون  PCRبا استفاده از

ناقل بیانی  pCAMBIA1305.1با استفاده از توالییابی،

آغازگرهای اختصاصی ژن  IFNγانجام گرفت و محصول

انجام شد.

 PCRاز طریق الکتروفورز در ژل آگارز  1درصد تفکیک

همساااانهساااازی ژن گزینشاااگر  barدر ساااازهی

شد.

پس از استخراج کل پروتئین محلول از برگهای جوان

الگو و آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد .محصول

گیاهان تراریخت و غیرتراریخت ،آنالیز داتبالت بر

بهدست آمده در ناقل بیانی ،pCAMBIA1305.1-IFNγ

اساس دستورالعمل شرکت  Rocheانجام شد .به این

بین دو جایگاه برشی  SpeІو  ،BstEІІبعد از توالی افزایش

ترتیب که نمونههای پروتئینی مستقیماً بهصورت نقاطی بر

دهندهی بیانی اینترونی کاتاالز همسانهسازی گردید (شکل

روی غشاء نیتروسلولز گذاشته شدند .پس از خشک

 .)1سپس محصول اتصال

(pCAMBIA1305.1-IFNγ-

شدن ،محلول western blocking 1Xاضافه و به مدت 1

 )barاز طریق شوک حرارتی به درون سلولهای مستعد

ساعت در دمای 11 - 71درجهی سانتیگراد انکوبه شد.

باکتری  E. coliانتقال داده شد .جهت تأیید کلونیهای

محلول قبلی را دور ریخته و  Anti-His6 Peroxidaseرا

رشد کرده بر روی محیط گزینشگر ،از دو روش،

جایگزین نموده و به مدت  10دقیقه انکوبه شد .سپس

 PCRبا استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن  barو هضم

محلول را دور ریخته و با  TBST 1xسه بار و هر بار به

آنزیمی با کمک آنزیم برشی مناسب ،استفاده شد .در

مدت  1دقیقه شسته شد .در نهایت سوبسترای

تکثیر با آغازگرهای اختصاصی قطعهی  110 bpتکثیر

آنتیهیستیدین (شرکت  )Rocheرا اضافه نموده و پس از

گردید و همسانهسازی را در کلونهای انتخابی تأیید نمود.

ظهور رنگ ،غشاء نیتروسلولزی با آب مقطر شسته شد و

برای اطمینان بیشتر و تأیید همسانهسازی ژن

نمونههای تراریخت و غیرتراریخت ارزیابی شدند.

بهصورت فیوژن با ژن  IFNγدر این سازه ،تکنیک

بهعنوان
PCR

Colony

bar

برگشتی  barانجام شد و با مشاهده باند  1010 bpحضور

همسااانهسااازی ژن  IFNγدر ناقااب بیااانی گیاااهی

فیوژن  IFNγ-barدر سازه  pCAMBIA1305.1تائید شد

pCAMBIA1305.1

(شکل.)7
31
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 Colony PCRبا استفاده از آغازگر رفت  IFNγو آغازگر

نتایج و بحث
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استخراج پروتئین و آنالیز داتبالت

pCAMBIA1305.1-IFNγ
ژن  barبا استفاده از پالسمید pCAMBIA3301

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2022-08-09

آنزیمهای برشی  SpeIو  ،AflIIاستفاده شد ،در تکثیر با
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شکل  -1همسانهسازی کاست بیانی  IFNγ-barدر ناقل بیانی  .pCAMBIA1305.1فیوژن  IFNγ-barبین دو جایگاه برشی
 SpeІو  ،BstEІІبعد از توالی افزایش دهندهی بیانی اینترونی کاتاالز همسانهسازی شده است
Figure 1. Cloning of IFNγ-bar fusion in pCAMBIA1305.1 expression vector. The IFNγ-bar has been cloned
between the SpeI and BstEII restriction sites and downstream of the catalase intron

آغازگرهای اختصاصی  ،barچاهک  :7باند  1000 bpنتیجه تکثیر با آغازگر رفت  IFNγو آغازگر برگشتی  barتأییدی بر
حضور فیوژن  ،IFNγ-barچاهک  :3نشانگر اندازه

1Kb

Figure 2. Confirmation of the presence of IFNγ-bar fusion in pCAMBIA1305.1. 1: The 550 bp fragment of bar
gene. 2: The 1000 bp fragment of IFNγ-bar fusion. 3: One kb DNA marker

 .)3تأیید نهایی بر حضور ژن  barدر ناقل بیانی

پس از استخراج  ،DNAبرای تأیید حضور و درج

 pCAMBIA1305.1-IFNγبا استفاده از توالییابی ،انجام

 DNAحاوی فیوژن  ،IFNγ-barدر ژنوم گیاه توتون

شد .انتقال ناقل بیانی نوترکیب به درون اگروباکتریوم

حاصل از تلقیح ،آنالیز  PCRبا استفاده از آغازگرهای

صورت گرفت و باکتریهای نوترکیب از طریق واکنش

اختصاصی ژن  IFNγبر روی گیاهان مقاوم به آنتیبیوتیک

 Colony PCRو با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

هیگرومایسین انجام شد .آنالیز  PCRحضور ژن  IFNγرا

ارزیابی و حضور ژن هدف تأیید شد.

در گیاهچههای مقاوم به هیگرومایسین تأیید نمود .وجود

انتقال ژن فیوژن  IFNγ-barبه گیاه توتون

نوار  410 bpدر گیاهچههای تراریختهی احتمالی ،نشان

بعد از تراریخت کردن گیاهان توتون ،گزینش گیاهان

دهندهی درج احتمالی ژن  IFNγدر ژنوم این گیاه

تراریخت بر روی محیط حاوی هیگرومایسین انجام شد.

میباشد .در گیاهان غیرتراریخت هیچگونه باندی تکثیر

پس از  1هفته ریزنمونههای تلقیح شده باززایی شدند

نشد که نشان دهندهی عدم حضور ترانسژن در ژنوم

(شکل  )A-4و هر سه هفته یکبار بر روی محیط

آنها میباشد .با این حال ،بهمنظور تأیید نهایی درج ژن

گزینشگر جدید واکشت شدند .گیاهچههای باززایی شده

هدف در ژنوم توتون و تراریختی گیاهان انتخابی

مقاوم به هیگرومایسین ،پس از چند هفته تولید نو ساقه

آنالیزهای مناسبتری مورد نیاز است.

نمودند که این نو ساقهها در شرایط استریل جدا شده و به

آنالیز گیاهان تراریخت در سطح

محیط کشت ریشهزایی ،برای رشد و ریشهزایی منتقل

پس از استخراج  ،DNAبرای تأیید حضور و درج

شدند (شکل  )B-4و در نهایت به ورمیکوالیت و به

 DNAحاوی فیوژن  ،IFNγ-barدر ژنوم گیاه توتون

DNA
T-

حاصل از تلقیح ،آنالیز  PCRبا استفاده از آغازگرهای

بهتدریج زرد شده و از بین رفتند (شکل .)D-4
37
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خاک انتقال یافتند (شکل  .)C-4گیاهان غیرتراریخت

T-
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هضم آنزیمی با کمک آنزیم برشی  AflIIانجام شد (شکل

آنالیز گیاهان تراریخت در سطح

DNA
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شکل  -7تائید حضور فیوژن  IFNγ-barدر سازه  :pCAMBIA1305.1چاهک :1باند  110نتیجه تکثیر با استفاده از

پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 1شماره 1

اختصاصی ژن  IFNγبر روی گیاهان مقاوم به آنتیبیوتیک

میباشد .در گیاهان غیرتراریخت هیچگونه باندی تکثیر

هیگرومایسین انجام شد .آنالیز  PCRحضور ژن  IFNγرا

نشد که نشان دهندهی عدم حضور ترانسژن در ژنوم

در گیاهچههای مقاوم به هیگرومایسین تأیید نمود .وجود

آنها میباشد .با این حال ،بهمنظور تأیید نهایی درج ژن

نوار  410 bpدر گیاهچههای تراریختهی احتمالی ،نشان

هدف در ژنوم توتون و ترررراریختری گیرراهان انتخابرری

دهندهی درج احتمالی ژن  IFNγدر ژنوم این گیاه

آنالیررزهای منرراسبتری مررورد نیرراز اسررت.

چاهک  :7کنترل منفی ،هضم آنزیمی  pCAMBIA1305.1-IFNγبا  AflІІو مشاهده باند  1200 bpشامل ژن IFNγو

GUS

 Plusو بخشی از ناقل ،چاهک 3و  :4سازه نوترکیب پس از هضم آنزیمی با  AflІІو مشاهده باند  1010 bpشامل فیوژن
IFNγ-bar
Figure 3. The restriction digest confirmation of pCAMBIA1305.1-IFNγ construct. 1: One kb DNA marker. 2:
Negative control, restriction digest with AflІІ, the 1800 bp fragment of IFNγ gene, GUS Plus and a section of
plasmid. 3, 4: The restriction digest of recombinant construct with AflІІ, the 1050 bp fragment of IFNγ-bar
fusion
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شکل  -3تائید هضم آنزیمی حضور ژن  barدر سازه نوترکیب  :pCAMBIA1305.1-IFNγچاهک  :1نشانگر اندازه ،1Kb
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شکل -4تولید گیاهان تراریخته احتمالی از ریزنمونههای برگی توتون )A .جوانههای باززایی شده حاوی سازه نوترکیب
ریشهزایی؛  )Cانتقال گیاهان تراریخته به ورمی کوالیت و در نهایت  )Dگیاهان غیر تراریخت در خاک
Figure 4. The regeneration of putative transgenic plants from leaf explants of tobacco. A. The regenerated bud
on hygromycin selection medium. B. Presumptive transgenic seedlings in rooting medium. C. The putative
transgenic in greenhouse
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شکل  -1تأیید بیان پروتئین اینترفرون گاما با استفاده از روش داتبالت )1 .گیاه غیرتراریخت و  )7گیاه تراریخت

(Figure 5. Confirmation of the expression of IFNγ protein by dot blot assay. 1( Non-transgenic plant. 2
Transgenic plant

از بیان فیوژن  IFNγ-barدر سطح پروتئین ،پروتئین کل

گرفته شده است .در مطالعهای دیگر توسط همین گروه

Dot

تحقیقاتی ،ژن اینترفرون گامای انسانی در وکتور بیانی

استخراج شده از برگهای توتون ،با استفاده از تکنیک
 Blotبررسی شد و در نهایت پروتئینها در معرض

گیاهی  pCAMBIA1304تحت کنترل پیشبر

Anti-

CaMV35s

 His6Peroxidaseقرار گرفتند و آنزیم متصل شده به آن،

همسانهسازی و به گیاه گوجهفرنگی انتقال داده شد ،نتایج

در واکنش با سوبسترای مصرفی تغییر رنگ داد و بیان

حاصل بیانگر تولید پروتئین اینترفرون گاما در گوجهفرنگی

پروتئین فیوژن  IFNγ-barدر گیاهان تراریخته اثبات

بود ( .)Ebrahimi et al., 2012در مطالعه حاضر ،برای

گردید ،درحالیکه در گیراهان غیرتراریررخت تغرررییر

انجام بیان دائم ژن از روش دیسک برگی بهوسیله تلقیح با

رنرررگی مشاهده نشد (شکل  .)1در این مطالعه از وکتور

اگروباکتریوم و گیاه توتون ،بهعنوان میزبان برای بیان

بیانی گیاهی  pCAMBIA1305.1برای انتقال به گیاه

ژن  IFNγاستفاده شد .توتون یک گیاه خودگردهافشان

استفاده شد .این وکتور حامل ژن مقاومت به کانامایسین

است و علیرغم تولید مواد آلکالوئیدی بهدلیل قابلیت بیان

برای گزینش کلونیهای باکتری و ژن مقاومت به

باال بهعنوان گیاه مدل ،انباشت بیوماس ،سهولت

هیگرومایسین برای گزینش گیاهان تراریخته بود .پروموتور

دستکاری ،محافظت در برابر آلودگی زنجیره غذایی و

 CaMV35sو خاتمه دهندهی  Nosبهعنوان عناصر

محدودیت زیستی انتخاب گردید (

رونویسی مورد استفاده قرار گرفتند .در بیشتر مطالعات

 .)2010در نتیجه ،ژن اینترفرون گاما به این گیاه انتقال داده

بیانی از پروموتور  CaMV35sبرای بیان دائم پروتئینهای

شد و نتایج داتبالت در گیاهان تراریخت و غیرتراریخت

نوترکیب استفاده میشود که یکی از قویترین پروموتورها

بیان پروتئین اینترفرون گاما را تأیید نمود و بیان این

بوده و باعث بیان باالی ترانسژن در سطح باال در

پروتئین با موفقیت در گیاه توتون انجام شد .با این حال

Ahangarzadeh et al.,

مطالعات بیشتری در زمینهی بهینهسازی تولید اینترفرون

 .)2012این سازه امکان بیان پروتئین اینترفرون گاما را

گاما در گیاهان ،پروتکلهای استخراج و تخلیص که تأثیر

بهصورت فیوژن با ژن مقاومت به فسفینوتریسین فراهم

قابل توجهی بر عملکرد نهایی دارند ،مورد نیاز است .کلید

میسازد .توالی هیستیدینتگ بهمنظور شناسایی و

موفقیت محصوالت تولید شده از گیاهان تراریخت در

جداسازی پروتئین هدف از پروتئین کل با استفاده از توالی

آینده در میزان بیان ،سهولت و اقتصادی بودن روش

آنتیهیس ،به انتهای ژن  barاضافه شد .این استراتژی یک

تخلیص آنها خواهد بود .واضح است که تالشهای

روش مناسب برای تخلیص پروتئین مورد نظر میباشد.

موجود در این زمینه باید در جهت باالتر بردن سطوح بیان

فاکتور  Xaجهت جداسازی هیستیدینتگ و پروتئین ژن

باشد .اگر توان غلبه بر موانع تکنیکی وجرود داشته باشد،

مقاومت به علفکش ،از پروتئین تخلیصی موردنظر

بهزودی این امکان بهوجود خواهد آمرد که داروهای

استفاده شده است .حدفاصل این دو ژن لینکر ،GPGP

پروتئینی با قیمت مناسب در دسترس افراد نیازمند قرار

جهت کاهش برهمکنش بین مولکولی دو پروتئین و به

بگیرند.

] [ DOI: 10.29252/pgr.1.1.27
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Abstract
The production of human gamma interferon in eukaryote expression systems refers as a therapeutic
recombinant protein which has significant impact in medical studies. Unique com position of gamma
interferon makes such protein as a suitable tool against cancer. It is documented that phosphinothricin
(PPT) classified as non-selective herbicide group of bialaphos acts an inhibitor for glutamine
synthetase. The bar gene is encoding the phosphinothricin-N-acetyltransferase (PAT) enzyme. This
enzyme capable of boosting resistance against PPT herbicide, thus it can be selected as a selective
marker within plant population. Then various colony PCR techniques, enzymatic digestion and
sequencing were used to confirm the accuracy of fusion of IFNγ-bar gens within expression
transporter. Using freezing and thawing method to transfer the pCAMBIA1305.1- IFNγ-bar
construction into strain of LBA4404 of agrobacterium, then disc leaves was used to integrate into the
genomic of tobacco plant. The transgenic plants were selected under selector condition which possess
30 mg/l of hygromycin. After the developed roots were transferred into soil, and PCR technique was
used to confirm the presence of IFNγ-bar in the genomic of plants. Dot blot analysis was applied to
detect IFNγ-bar protein in transgenic of to tobacco plants.
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