Iranian Journal of Plant Biology, Vol. 10, No. 1, 2018

Simultaneous expression of 5-enol pyruvyl shikimate 3-phosphate
synthase (epsps) and glyphosate oxidoreductase (gox) in transgenic
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Abstract
Canola (Brassica napus L.) is known as one of the most important oil-producing plants
worldwide that has a high food value. Today, expansion of planting area of this plant
has been highly considered. The presence of weeds in canola fields causes a significant
loss in crop yield and quality .So far, the most widely herbicide used to manage weeds
is the broad spectrum glyphosate that targets 5 enolpyruvylshikimate-3-phosphate
synthase (EPSPS) enzyme. In this study, with the aim of identification of new
strategies to develop herbicides-resistant plants, Glyphosate Oxidoreductase (gox) and
epsps genes under the control of CaMV 35S promoter were transferred to canola
seedlings with pBI121 expression vector, to develop new plants with higher herbicide
resistance level. Acquired seedlings were screened and then subjected to herbicide
resistance bioassay. Molecular analysis of transgenic lines through PCR and RT-PCR
showed successful integration and expression of the transgene, respectively. Result
showed the higher relative resistance of the transgenic lines expressing two gene
cassettes compared to single gene cassette lines. This study suggests that simultaneous
application of two different strategies can lead to more glyphosate-resistance to develop
new genetically modified crops specifically in oilseed plants such as canola.
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بيان همزمان ژنهای - 5انولپيروويلشيکيميت - 3-فسفاتسنتاز ( (epspsو
گاليفوسيتاکسيدوردوکتاز ( (goxبا هدف ارتقای مقاومت به علفکش
گاليفوسيت در گياهچههای تراريختۀ کلزا
امیر موسوی * ،علی هاتف سلمانیان ،محمدرضا افتخاريان قمصری ،سپیده پروانیان
گروه زيستفناوری مولکولی گیاهی،پژوهشکدة زيستفناوری کشاورزی،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزيست
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چکيده
باتوجهبه اهمیت غذايی کلزا ) ،(Brassica napus L.يکی از مهمترين گیاهان تولیدکنندة روغن در جهان،
امروزه در بسیاری از کشورها به گسترش سطح زيرکشت اين گیاه توجه شده است .حضور علفهای هررز
در مزارع کلزا سبب کاهش درخور توجه میزان تولیرد و کیفیرت محصرول ايرن گیراه مریشرود .تراکنون از
علف کش با طیف گستردة گاليفوسیت به طرور وسری ی اسرتفاده شرده اسرت کره نرزيم - 5انرول پیرووير
شیکیمیت - 3-فسفات سنتاز ) (EPSPSرا هدف قرار میدهد .در پژوهش حاضر با هدف ارزيابی راهبردهای
جديد توس ة گیاهان مقاوم به علفکش يادشده و بهمنظور توس ة گیاهان جديد دارای مقاومت بیشتر ،ناق
بیانی  pBI121حام کاست های ژنی گاليفوسیتاکسیدوردوکتاز ( (goxو  epspsجهشيافتة تحت کنتررل
پروموتر  CaMV 35Sبه گیاهچههای کلزا منتقر شرد .پرز از غربرالگرری گیاهچرههرای حاصر  ،گیاهران
منتخب به منظور تأيید الحاق و رونويسی ژن هدف تجزيهوتحلیر مولکرولی شردند و ازنظرر مقايسرة سرطح
تحم به علف کش ارزيابی زيستی شدند .نتايج بررسی اليرنهرای تراريخرت حاصر از راه  gPCRو RT-
 PCRنشان دهندة انتقال و بیان موفق تراژنهای يادشده بودند .زمرون زيسرتی نیرز برروز مقاومرت نسربی در
الينهای بیانکنندة همزمان دو سازة ژنری در مقايسره برا نمونرههرای غیرتراريخرت و اليرنهرای تراريخرت
تک ژنی را نشان داد .مطال ة حاضر نشان میدهد دو راهبرد مختلف ي نی جلوگیری از اتصال علفکش بره
جايگاه هدف و سمزدايی ن بهطور هم زمان به مقاومت بیشتر و پايدارتری نسبت به گاليفوسیت بهويژه در
گیاهان دانهروغنی نظیر کلزا منجر میشود.
واژههای کليدی :کلزا ،تراريخت ،GOX ،EPSPS ،گاليفوسیت
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دو رقم کلزای مقاوم بره گلوفوسرینیت -مونیروم

گیاه دانهروغنی کلرزا ) (Brassica napus L.از

و گاليفوسیت و همچنین محصوالت هیبريرد مقراوم

گیاهررران مهرررم زراعررری مت لرررق بررره تیررررة کلمیررران

به اين دو علفکش تولید شدهانرد (Oliver et al.,

) (Brassicaceaeاسررت )(Elahi et al., 2016؛

) .2016علف کرش برا طیرف گسرتردة گاليفوسریت

عالوه بر مصرف گستردة کلزا برای تهیة روغنهرای

نزيم -5انرول پیرووير شریکیمیت-3-فسرفاتسرنتاز

خوراکی ،اين گیاه منبع مهمی برای تغذيرة حیوانرات

) (EPSPSدر مسیر شیکیمات را مهار مریکنرد .ايرن

است و روغن ن در صن ت و سروختهرای زيسرتی

نزيم واکنش تبدي شیکیمیت-3-فسفات ) (S3Pو

استفاده می شود .گسرترش سرطح زيرکشرت و تولیرد

فسرررررررررفوانولپیررررررررررووات ) (PEPبررررررررره -5

کلزا به علت وجود تنش های زيستی و غیرزيستی در

انولپیرووي شیکیمیت-3-فسفات را کاتالیز میکنرد

ايران محدود شده است .مصررف جهرانی کلرزا طری

کررره مرحلرررة مهمررری در بیوسرررنتز اسررریدهای مینرررة

چهاردهة اخیر  8برابر شده و طبرق مرار فرا،و ،تولیرد

روماتیررک در گیاهرران اسررت .ابترردا گاليفوسرریت

ايررن محصررول در سررال  2014برره  73/8میلیررون تررن

علررفکشرری غیرانتخررابی و درنهايررت علررفکشرری

رسیده است؛ اين افزايش روبهرشد مصررف ،نیراز بره

انتخابی با سازگاری محیطی زيراد بررای محصروالت

بهبرررود ويژگررریهرررای ژنتیکررری ايرررن گیررراه از راه

تراريخت مقراوم بره گاليفوسریت و پرمصررفتررين

زيستفناوری مدرن را مطرح میکند Ziaei et al.,

علف کش استفادهشده در جهران مطررح شرد .محر

) .2016نخستین گیاهان تراريخت تجاری مقراوم بره

هدف مشخص ،توانرايی رفرتن بره بافرت هرای گیراه،

علف کش در سرال  1996تولیرد شردند و پرزاز ن،

خطررر سررمیت کررم برررای انسرران و سرراير جررانوران از

محصرروالت زيررادی ازجملرره سررويا ،هرت ،پنبرره و

ديگر ويژگی های اين علرفکرش هسرتند کره از راه

کلزای تراريخته مجوز سازمان غرذا و داروی امريکرا

فناوری محصوالت تراريخته ،روش کار مدی بررای

را دريافررت کردنررد )(Zhang et al., 2016؛ در

مبارزه با علفهرای هررز در اختیرار کشراورزان قررار

سرالهررای اخیرر ،ارقررام کلرزای تراريخررت مقراوم برره

دادهانرد (Chhapekar et al., 2015; Han et al.,

علف کش توس ه و محصوالت تراريخرت مقراوم بره

) .2016برررهکرررارگیری نرررزيم هررردف  EPSPSو

علررفکررش بررهسرررعت در سراسررر جهرران گس رترش

سمیت زدايی مولکول گاليفوسیت دو راهبرد اساسی

يافته اند و فوايد کشت نهرا مردنظر قررار گرفترهانرد؛

برررای توس ر ة موفقیررت میررز محصرروالت مقرراوم برره

بررهطرروریکرره طرری  21سررالی کرره از کشررت انبرروه و

گاليفوسیت هستند .راهبرد اول در بیشتر محصوالت

تجرراری محصرروالت تراريخررت مرریگررذرد ،صررفت

تجرراری مقرراوم برره گاليفوسرریت بررا بررهکررارگیری دو

مقاومت به علف کش با عنوان صفت غالب بیشرترين

شررک جهررشيافترره و مقرراوم هاترری نررزيم EPSPS

درصررد سررطح کشررت ايررن محصرروالت را برره خررود

استفاده شده است .ايرن روش ازنظرر ترروری م رايبی

اختصرراد داده اسررت (Duke, 2015; Shaner,

مانند باقیماندن گاليفوسریت و تجمرع ن در منراطق

)..2014

مريستمی گیاه دارد که ممکن اسرت بره برروز برخری
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ويژگرریهررای نررامطلون ماننررد جلرروگیری از توس ر ة

دانه روغنی منتج شروند؛ ايرن مهرم برا در نظرر گررفتن

اندام های تولیدمثلی و در نتیجه بازدة کمتر محصرول

واردات بیش از  90درصردی روغرنهرای خروراکی

منجرررر شرررود .روش دوم بررره علرررت برررهکرررارگیری

کشررور و ضرررورت توسرر ة سررطح زيرکشررت ايررن

سررازوکاری کرراربردی برررای حررذف باقیمانرردههررای

محصرروالت از راه مررديريت بهینررة علررفهررای هرررز

علف کرش ،راهکرار مکملری بررای روش اول اسرت

بیشازپیش اهمیت میيابد.

(Dun et al., 2014; Sammons and Gaines, .

) .2014سمیت زدايی گاليفوسیت از دو مسیر انجرام

مواد و روشها

می شرود :مسریر اول بره تولیرد فسرفات و سرارکوزين

ساخت سازه های ژنی :سراخت سرازة حراوی دو

منجررر مرریشررود و روش ديگررر بررا اسررتفاده از نررزيم

کاست ژنی با استفاده از سازههرای ترکژنری حراوی

گاليفوسرررریتاکسرررریداز ) (GOXسرررربب تولیررررد

ژنهررای  epspsو  goxانجررام شررد کرره در گذشررته

مینومتی فسفونیک اسید ) (AMPAو گلی اکسیالت

به تنهايی برای تولید گیاهان مقاوم بره علرفکرش در

مرریشررود .در برخرری رخرردادهای تراريخررت کلررزا از

پژوهشرگاه ملری مهندسرری ژنتیرک و زيسرتفنرراوری

 GOXدر ترکیب با  EPSPSبهطور تجراری اسرتفاده

استفاده شده بودند (Kahrizi et al., 2007; Hadi

شده است )(Dill, 2005؛ درحالیکه در کشرور مرا،

) .et al., 2012يکرری از ژنهررای اسررتفادهشررده در

بهرهبررداری از ژنهرای برهکاررفتره و برخری عوامر

پژوهش حاضر ،ژن نزيم  EPSPSبراکتری E. coli

کنترل کنندة بیان در اين رخدادهای تجاری به علرت

(با شماره توالی  X00557در بانکهرای ژنریب برود.

وجرررود حقررروق مالکیرررت فکرررری شررررکتهرررای

ايررن ژن دارای دو جهررش گاليسررین  96برره النررین

تولیدکنندة نها ممکن نیسرت .در مطال رة حاضرر برا

( GAAبه CAAب و النین  183بره تر،رونین (GCG

هدف رسیدن به سطوح مقاومرت مطلرونترر ،دو ژن

بره ACCب اسرت و  mutIIنررام دارد کره پریشازايررن،

 goxبا توالی سنتز و بهینهشرده و  epspsجهرشيافتره

 Kahriziو همکرراران (2007ب ن را همسررانهسررازی

بهطور همزمان وارد گیاهچه های کلزا شدند .تاکنون

کردهاند .ژن  goxدارای منشأ پروکاريوت و غنری از

ترکیب اين دو ژن ويژه و عوام کنتررلکننردة بیران

دنین و تیمین ) (ATاست و رمزهای ن بررای بیران

نهرررا برررهطرررور هرررمزمررران ارزيرررابی نشرررده اسرررت.

زيرراد در سیسررتم گیرراهی مناسررب نیسررتند Hadi .و

تجزيه وتحلی میزان مقاومرت بره گاليفوسریت نشران

همکاران در سال  2012رمزهای دارای بیشترين بیران

داد بیان همزمان ژنهای  goxو  epspsدر الينهرای

در گیرراه کلررزا را انتخرران و بررا هرردف سرراخت ژن

کلزای تراريخت به تغییراتی در سطوح مقاومت نهرا

مصررنوعی  goxجررايگزين رمزهررای نررادر موجررود در

در برابر علف کش نسبت به گیاهان تراريخت حاوی

ترادف ژنی کردند..

يکرری از دو ژن منجررر مرریشررود .يافتررههررای حاضررر

يک جفت غازگر اختصاصی برای تکثیر تروالی

می توانند به اسرتفاده از ايردههرای برترر بررای توسر ة

ژن  ،goxپروموتر  CaMV 35Sو پايراندهنردة Nos

محصوالت تراريخت نس جديد بهويرژه در گیاهران

از روی ناقرر  pBI121طراحررری و جايگرراه نرررزيم
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برشرری  EcoRIدر دو سررر ن ت بیرره شررد .از واکررنش

شوک گرمايی بره گروبراکتری سروية LBA4404

زنجیره ای پلیمراز ) (PCRبرای تکثیر قط ة مدنظر از

منتق شد .تمام مراح انتقال ژن به گیاه کلزا (شرک

روی ناق  pBI121حاوی ژن مصنوعی استفاده شد.

1ب و باززايی گیاهچه ها بر اساس روش لرودهسرازی

محصول در جايگاه  EcoRIدر پرايیندسرت کاسرت

لپرررهای برررا سوسپانسرررریون

ژنی  CaMV 35S-epsps-Nosروی ناقر pBI121

قرار داده شد .سازة بیانی نوترکیرب حاصر برا روش

قط رررههرررای دمبرررر

گروبرراکتری انجررام شرردند (Moloney et al.,

).1989

شک  - 1مراح انتقال سازة ژن هدف به گیاه کلزا و غربال گیاهان تراريخرت از غیرتراريخرت .a .کشرت برذر گیراه کلرزا در محری
جوانه زنی .b ،دانهالهای رشديافته در وض یت چهارروزه .c ،کشت دمبر های لپرهای جرداشرده از گیراه در محری پریشکشرت.d ،
لوده سازی ريزنمونه ها برا سوسپانسریون گروبراکتری (OD=0/5- 1ب .e ،جوانرهزنری دمبرر هرای لپرهای در محری انتخرابی حراوی
کانامايسین .f ،باززايی نوساقههای سبز تراريخت احتمالی در محی طوي سازی نوساقه
ارزيااابی مووکااووی گياهااان تراريخااتDNA :

اسررپکتروفوتومتری در طررول مررو هررای  260و 280

ژنرررومی برررا برررافر  CTABاز برررر هرررای جررروان

نانومتر 2 ،میکروگرم  RNAبهعنوان الگو در سراخت

گیاهچه های باززايیشده استخرررا و گیاهچرههرای

 cDNAبررا اسررتفاده از نررزيم نسررخهبررردار م کرروس

تراريخررررت احتمررررالی بررررا  PCRو غازگرهررررای

) (RTاسرتفاده شرد )(Hadi et al., 2012؛ پرز از

اختصاصی تراژن هرا (جردول 1ب غربرالگرری شردند

ساخت  cDNAو ت یین رقت مناسب ،از ن بهعنروان

) .(Murray and Thompson, 1980بهمنظور تأيیرد

الگو برای تکثیرر ژنهرای  goxو  epspsدر واکرنش

بیررران ترررراژنهرررا در سرررطح رونويسررری در گیاهررران

 PCRو بررا اسررتفاده از غازگرهررای اختصاصرری ژن

تراريخت ،بافت تازة برگی برداشرت و  RNAترام برا

برررای تأيیررد بیرران ژنهررا در گیاهچررههررای تراريخررت

بافر ) RNX-Plus (SinaClonاستخرا شد .پز از

استفاده شد.

تأيیررررررد کیفیررررررت  RNAبررررررا الکتروفررررررورز و
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جدول  - 1ويژگیهای غازگرهای بهکاررفته در مطال ة حاضر
اندازة قط ة تکثیرشده
(جفت بازب
1314
1350

دمای هون

توالی ( '(5'-3

o

GGATCCACCACCATGTCG
AGCTCTCAGGAGGCAGGAC
ATGGAATCCCTGACGTTACA
TCAGGCTGCCTGGCTAATC

59 C
59oC
60oC
60oC

نام غازگر
Synth gox F
Synth gox R
EPSPS F
EPSPS R

آستانۀ مقاومت الين های تراريخات در میاي

حاوی علفکش :برذرهای حاصر از گیاهران  T0در
شرریب غلظررت صررفر تررا  1میلرریمرروالر علررفکررش
گاليفوسیت (اضافهشده به محی کشت  MSاستري

پررریش از اتررروکالوب در شرررراي درونشیشررره

(in

)vitroکشت داده شدند .برای هر بذر  5تکرار در نظر
گرفترره شررد .حررد مقاومررت گیاهچررههررای دوژنرری
ريشهدارشده با گیاهچههای تکژنی و گیاهچرههرای
شاهد غیرتراريخته در سنهای  14و  21روزه مقايسه
شد )(Dun et al., 2014؛ م یار حد مقاومت ،حفظ
شادابی و طراوت ساقهها و سبزينگی بر ها در نظرر
گرفته شد.

شک  - 2نقشرة شرماتیک کاسرت هرای ژنری ناقر نوترکیرب

دوکاسته و نمايش جهتگیری دو کاست ژنی  epspsو .gox
 .Kan Rژن نرومايسینفسفوترانسفراز (نشانگر انتخابیب.NOS ،
ژن پاياندهندة نوپالینسنتاز .35S ،غازگر

نتايج
محصررول  2700جفررتبررازی تکثیرشررده از روی
ناقررر  pBI121حررراوی ژن  goxو ناقررر pBI121
حاوی ژن  epspsبهطور هرمزمران برا نرزيم EcoRI
هضرم و ناقر جديرد حراوی ژنهرای  epepsو gox

طی واکنش اتصال ساخته شد (شرک 2ب .باتوجرهبره
الگرروی الکتروفررورزی محصرروالت نتیجرره گرفترره
می شود دو سازة ژنی در جهرت مخرالف يکرديگر و
مطابق شک  2قرار گرفتهاند.
تأيید همسانهسازی دو ژن  goxو  epspsدر ناق
بیانی  pBI121با  PCRو هضم نزيمری انجرام شرد.

شک  - 3الگوی الکتروفورز غربالگری  PCRانتقال سازه در
گروباکتری روی ژل گارز  1درصد .چاهکهرا برهترتیرب
شماره  2تا  .8محصرول  PCRتکثیرر ژن ( epspsقط رة 1350
جفت بازیب 9 ،ترا  .15محصرول  PCRژن ( goxقط رة 1314
جفتبازیب برا غازگرهرای  synth-gox Fو ،synth-gox R

سازه های ژنی به میزبان گروبراکتری انتقرال يافتنرد.

چاهک شمارة ( pUC-gox .1شاهد مثبرتب ،چاهرک شرمارة

حضور سازه ها در میزبان جديد با غربالگرری PCR

 .16شاهد منفی بدون الگو .M ،نشرانگر وزن مولکرولی

ارزيابی شد (شک 3ب.

(Fermentasب

1kb
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به منظور بررسی رونويسی ژن مردنظر در گیاهران

به منظورغربالگری گیاهچههای تراريخرتشرده،

تراريخررت RNA ،تررام از بافررت بررر هررای تررازه

پز از استخرا  DNAژنومی PCR ،با غازگرهای

اسرتخرا شرد .برررای اطمینران از  RNAاسررتخراجی،

اختصاصرری تررراژنهررای  goxو  epspsانجررام شررد و

مقرررررداری از ن روی ژل گرررررارز  0/8درصرررررد

محصرررررروالت ن روی ژل گررررررارز  1درصررررررد

الکتروفورز شد (شک 5ب.

الکتروفررورز شرردند .مشرراهدة محصرروالت  PCRبررا
اندازههای  1314جفتبراز و  1350جفرتبراز تلفیرق
موفق تراژن در ژنوم الينهرای بررسریشرده را تأيیرد
میکند (شک 4ب.

شک  - 5الف .الگوی الکتروفرورزی  RNAکر در گیاهران
بررسرریشررده روی ژل گررارز  0/8درصررد ،ن .چاهررک :1
محصول  PCRاز  DNAژنومی گیراه غیرتراريخرت ،چاهرک
شمارة  :2کنترل منفی بدون الگوی  ،DNAچاهکهرای  3ترا
 :16الکتروفورز محصول  RT-PCRگیاهان تراريختشرده برا

شرررک  - 4الرررف .الکتروفرررورز نمونرررههرررای  DNAژنرررومی

غازگرهای ژن درونزاد  TUB F/TUB Rروی ژل گارز 1

اسررتخرا شررده از گیاهرران کلررزا روی ژل گررارز  1درصررد.

درصرررد :M ،نشرررانگر وزن مولکرررولی  100جفرررتبرررازی

چاهک شمارة  .1گیاه غیرتراريخرت ،چاهرکهرای  2ترا .15

)(Fermentas

نمونررههررای حاص ر از گیاهرران تراريخررت ،ن .الکتروفررورز
محصوالت  PCRمربوط بره  DNAژنرومی اسرتخرا شرده از

قط ررههررای واضررحتررر برره  RNAزيرواحرردهای

گیاهان تراريخت کلزا با غازگرهای اختصاصی ژن . ،gox

ريبوزومی مربروط هسرتند .پرز از سراخت ،cDNA

الکتروفررورز محصرروالت  PCRمربرروط برره  DNAژنرررومی

 PCRبرررای سرراختار مرردنظر انجررام و از ژن خانررهدار

اسررتخرا شررده از گیاهرران تراريخررت کلررزا بررا اسررتفاده از

توبرولین (شرراهد داخلرریب اسررتفاده شررد .در شررک ،6

غازگرهای اختصاصری ژن  ،epspsچاهرک شرمارة  .1ناقر
پالسمیدی ( pBI121-gox-epspsشاهد مثبرتب ،چاهرک .16

الکتروفرورز محصرول  RT-PCRحاصر از گیاهرران

محصول  PCRگیاه غیرتراريخت (شاهد منفریب ،چاهرک .M

تراريختشده مشاهده میشود.

نشانگر وزن مولکولی (Fermentas) 1 kb
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زيستشناسی گیاهی ايران ،سال نهم ،شمارة سی و پنجم ،بهار 1397

جدول  - 2نتايج میزان مقاومت جوانههای تراريخت حاوی
سازههای ژنی مختلف به گاليفوسیت
سازه ژنی انتقاليافته

میزان مقاومت (میلیموالرب

pBI121-epsps-gox

0 /4

pBI121-epsps

0/25

pBI121-gox

0 /1

Wild type

0/05

بیث
دانرههرای روغنری کلرزا بخرش زيرادی از روغررن
خوراکی جهان ( 13تا  16درصد بین سالهای 1999
ترا 2009ب را تولیرد مریکننرد (Hannoufa et al.,

) .2014روغن کلرزا بره علرت مقردار کرم اسریدهای
چرن ازجمله سالمترين روغن هرا بره شرمار مریرود
) .(Elahi et al., 2016کشررف علررفکررشهررای

شررک  - 6بررسرری رونويسرری از ژنهرررای  goxو  epspsدر
گیاهرران تراريخررتشررده روی ژل گررارز 1درصررد .الررف.
الکتروفررورز محصررول  RT-PCRگیاهرران تراريخررت بررا
غازگرهای اختصاصی  ،goxن .الکتروفرورز محصرولRT-

سنتتیک در سال  1945بزر ترين دستاورد فناورانره

PCRاز  cDNAتهیهشده ازگیاهان تراريخت برا غازگرهرای

برود کرره مرديريت علررفهررا را برهسرررعت تغییررر داد.

اختصاصی  .epspsچاهک  :1محصول  PCRاز DNAژنومی

کشرراورزان برره مرردت 60سررال و تررا پرریش از م رفرری

گیرراه غیرتراريخررت ،چاهررک  :2محصررول  PCRاز cDNA

محصوالت مقاوم به علف کش ،از علرفکرشهرای

تهیررهشررده از گیاهرران تراريخررت برردون نررزيم

انتخررابی اسررتفاده مرریکردنررد ) (Green, 2014و
تشرخیص علرفهرا و طراحری راهبردهرای مبرارزه برا
نها ،فرايند وقت گیری برای کشاورزان بود .پرز از
م رفی محصروالت مقراوم بره علرفکرش ،در بیشرتر
مواقع کاربرد گاليفوسیت بهتنهايی تمرام علرفهرای
هرررز را کنترررل مرریکرررد .محصرروالت تراريخررت بررا
ويژگی مقاومت به علف کرش مرديريت علرفهرای
هرررز را سرران ،مرررؤرر و کار مررد کردنررد .صررررفة
اقتصررررادی ،افررررزايش محصررررول ،کرررراهش رررررار
زيسرتمحیطری از ديگرر عوامر همرهگیرشردن ايررن
فناوری هستند (Green, 2014; Brookes, 2014ب.
نخسررتینبررار در سررال  ،1999کلررزای مقرراوم برره
گاليفوسیت و يا گلوفوسینیت کشت شد .ايرن گیراه

Reverse

( Transcriptaseشاهد– RTب ،چاهکهای  4تا  :23محصول
PCRاز  cDNAتهیهشده از گیاهران تراريخرت احتمرالی:M ،
نشانگروزن مولکولی Fermentas( 100bpب

درنهايرررت ،میرررزان مقاومرررت بررره علرررفکرررش
گاليفوسررریت در جوانرررههرررای تراريخرررت دارای دو
کاسررت ژنرری بررا گیاهرران تراريخررت تررکژنرری و
گیاهچه های شاهد غیررتراريخرت در شرراي کشرت
درونشیشه ) (in vitroبررسری و مقايسره شرد .طری
ايرررن بررسررری ،سرررتانة مقاومرررت گیاهچرررههرررا در
غلظت های مختلف صرفر 0/4 ،0/25 ،0/1 ،0/05 ،و
 1میلریمرروالر گاليفوسریت بررسرری و قابلیرت حفررظ
رشد ،طراوت و سبزينگی طبی ری نهرا مردنظرر قررار
گرفت .نتايج در جدول  2ارا،ه شدهاند.
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شود .در پرژوهش حاضرر ،گیاهران تراريخرت دارای

در کانادا ،امريکا و بهتازگی در استرالیا کشرت شرده

دو کاست ژنی  epspsو  goxدر مقايسره برا گیاهران

است .دستاورد مالی محصوالت مقاوم به علفکرش

تراريخرررت دارای يکررری از ژنهرررای  goxو epsps

در جهان  481میلیون دالر در سال  2012بروده اسرت

قرردرت تحمرر بیشررتری در محرری کشررت حرراوی

)(Brookes and Barfoot, 2012؛ کانرادا برا تولیرد

علف کش داشتند؛ احتماالً علت اين مشاهده اينسرت

سرراالنه  6میلیررون هکتررار بررزر ترررين تولیدکننرردة

کرره  EPSPSنرروع جهررشيافترره باعرره کرراهش می ر

کلرزای تراريخرت در جهران اسرت ( Beckie and

ترکیبی علف کش گاليفوسیت به نرزيم مریشرود و

Hall, 2014ب .در تولیررد اکثررر گیاهرران تراريخررت

به اين ترتیب ،تحم گیاه را افرزايش مریدهرد؛ ايرن

مقاوم به گاليفوسیت ،غالباً از يرک ژن ( epspsنروع

در حالیسرررت کررره  GOXهرررمزمررران گاليفوسررریت

مقراومب اسرتفاده شرده اسررت؛ درحرالیکره در برخرری

تجمرعيافترره را بره مررواد غیرسررمی تجزيره مرریکنررد و

رخردادهای ديگرر ازجملره کلرزای  GT200برهطرور

عالوه برر اررر افزايشری ن در ارتقرای سرطح تحمر

هررررمزمرررران از دو ژن epsps

( cp4بررررا منشررررأ

گیاه ،از رار ناخواستة علرفکرش تجمرعيافتره روی

cp4

ويژگی های فیزيولوژيرک (بره ويرژه روی انردامهرای

( gox247برا منشرأ Ochrobactrum anthropic

زايشیب ممان ت می کند .گفتنی است بررای افرزايش

strain LBAAب استفاده شده است .برای کنترل بیان

مقاومت گیاهان به مقادير زياد علرفکرش (بیشرتر از

و هدفمندسررازی کلروپالسررتی محصررول ايررن دو ژن

 0/5میلررریمررروالرب ،اسرررتفاده از ژنهرررای  epspsبرررا

بررهترتیررب از پرومرروتر Figwort Mosaic Virus

مقاومررت هاترری (کررالسIIب و نیررز پپتیرردهای نشررانة

) (FMVو پپتیررد نشررانة کلروپالسررتی بررا منشررأ گیرراه

کلروپالسررتی بررا کررارايی مناسررب در گیرراه کلرررزا

رابیدوپسرریز بهرررهگیررری شررده اسررت .در مطال ررة

(هدفمندسازی خون و شکستهشدن بهموقرع تروالیب

حاضرر ،باتوجررهبره ممکررننبرودن اسررتفاده از ژنهررای

و نیررز بهرررهگیررری از ترروالیهررای تشررديدکننررده در

دارای حقرروق مالکیررت فکررری ربررتشررده و پیشررینة

باالدسرت ژن ضررروری هسررتند .ترکیررب راهبردهررای

پژوهشهای قبلی تیم کاری ما ،از  epspsبا منشأ E.

مختلف در توس ة محصوالت مقاوم به گاليفوسریت

) coli (k12دارای جهررشهررای نقطررهای (شررام

مهم است .دو نرزيم گلیفوسریت اکسریدوردوکتاز و

گاليسین  96به النین و النرین  183بره تر،رونینب و

گلیفوسرریتاسررتی ترانسررفراز توانررايی سررمیتزدايرری

توالی  goxسنتزشده با کردونهرای بهینرهشرده بررای

گاليفوسیت را دارنرد .تراکنون محصروالت بسریاری

گیرراه کلررزا و سرراختار رانويررة اصررالحيافتررة ،mRNA

شام هرت ،سیب زمینی ،سويا ،چغندرقنرد و گوجره

هردو تحت کنترل پروموتر  35Sويرروس موزايیرک

با دو ژن  cp4و goxتراريخت شدهاند (Dun et al.,

گ کلم ) (CaMV 35Sاستفاده شد .مطال ة حاضرر

) .2014پیشاز اين ،انتقال توأم ژن مقاومت بره فرت

برای نخستین بار ترکیب و کارايی اين دو ژن ويژه را

) (Btو ژن مقاومت به گاليفوسیت در يک ناقر T-

بهطور هم زمان در گیاه کلزا ارزيابی میکند تا بررای

 DNAبرای انتقال به برنج با استفاده از گروبراکتری

هدف نهايی تجاریسازی گیراه مقراوم بهررهبررداری

tumefaciens

Agrobacteriumب و ژن

1397  بهار، شمارة سی و پنجم، سال نهم،زيستشناسی گیاهی ايران

 مقايسرة.(Zhao et al., 2015) انجرام شرده اسرت
قدرت جوانه زنی برذرها و میرزان مقراوت نسر هرای
ب ررردی گیاهررران تراريخرررت دوکاسرررته برررا گیاهررران
( درWt) ترررککاسرررته و برررذرهای غیرتراريخرررت
غلظت هرای مختلرف گاليفوسریت در پرژوهشهرای
.ب دی پیشنهاد میشود
قدردانی
نويسندگان از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیرک و
زيست فناوری بابرت ترامین اعتبرار مرالی ايرن پرروژه
مب کمررال تشررکر و-407 (طرررح ماموريررت محررور
.سپاسگزاری را دارا می باشند
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