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  :چکیده

رحال ارقام تجاري به. شودگسترده  جهت انتقال ژن به گیاهان استفاده می طورتراریختی گیاهان بااستفاده از آگروباکتریوم به
هایی که براي تراریختی گیاهان مدل استفاده میدهند زیرا پروتکلگیاهان زراعی اغلب نسبت به تراریختی سرسختی نشان می

 رقم تجاري  Brassica napus)( در این مطالعه تراریختی کلزا . طور مستقیم براي آنها قابل استفاده نیستشوند به

Slm046با استفاده از آگروباکتریوم بررسی شده وتراریختی این رقم تجاري با استفاده از ژن gus منظور  براي این. بررسی شد

آزمون هیستوشیمیایی در مرحله سازگاري  براي . استفاده شد  SLM046آگروباکتریم و بذور کلزا رقم  AGLO 1هاز سوی
 ZRگرم درلیتر میلی 2و  میلی گرم درلیتر BAP 4- 4.5 باززایی گیاهان تراریخته  با استفاده از. انجام شد   gusیان ژن ارزیابی ب

گیاهان باززاشده در محیط گزینشگر حاوي کانامایسین  پس از تبدیل شدن به گیاهچه به گلدان منتقل . با موفقیت انجام شد
حضور این ژن را در برخی از نمونه ها تایید نموده است  gus هسیتوشیمیلیی ز آزمون آزمایش هاي اولیه با استفاده ا. شدند

  .تسآزمایش هاي تکمیلی در دست انجام ا

  

  GUSترا ریختی، کلزا، آگروباکتریوم، : واژه هاي کلیدي

 

  :مقدمه

هاي پیشرفته روش. ق دارندتعل  Brassicaseaبسیار قرابت دارد هردو به تیره Arabidopsisبا گیاه مدل   Brassicaجنس 
در جهت کارهاي مهم   Brassicaتراریختی آرابیدوپسیس به اصالح نباتگران در تراریختی محصوالت مهم زراعی  مانند جنس 
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نسل طول می 8-9تولید یک رقم جدید ( بر است هاي سنتی  اصالحی  درمورد کلزا  بسیا زمانروش.کنند اصالحی کمک می
لذا روش. اند حذف شونداي که در طی اصالح وارد شدههاي نامناسب وناخواستهزحمت زیادي الزم است تا ژن چنینهم(1). )کشد

هاي همین لحاظ استفاده از فناوريبه. هاي سنتی اصالح نباتات باوجود اهمیت فراوان دچار محدودیت خاصی در این زمینه هستند
عالوه با استفاده از روشبه.  تر  براي دستیابی به گیاهان اصالح شده بهتر استقتر و دقینوین مانند مهندسی ژنتیک روشی سریع

  .هاي مختلف از هر منبعی را سرهم نموده  وبه طور همزمان به گیاه منتقل نمودتوان ژنهاي مهندسی ژنتیک می

شت این گیاه را در جهان به خود ازسطح زیر ک% 19اي است که حدود ترین گیاهان تراریختهکلزاي ترا ریخته یکی از عمده
هاي روغنی در کشور  استفاده از فناوري مهندسی ژنتیک جهت تولید طرح خود کفایی دانه وجه بهلذا با ت. اختصاص  داده است
  .تواند از اهمیت باالیی بر خوردار باشدارقام تجاري کلزا می

 . منظور معرفی صفات جدید وجود داردا بههاي متعدد در خصوص استفاده موفق از انتقال ژن به کلزگزارش

درصد بود براي تراریختی از  1/5-9/5فراوانی تراریختی دو رقم تجاري کلزا ) 2006(براساس گزارش موقائب وهمکاران 

آنها میزان باززایی . استفاده نمودند nptIIو gus باژن هاي   pBI121حاوي پالسمید  LB4404آگروباکتریوم سویه
درصد گزارش  68تا 44بدون حضور عامل انتخابی   BAمیلی گرم در لیتر  5/4ي هیپوکوتیلی بر روي محیط حاوي هاریزنمونه

  . انددرصد گزارش کرده 25را   Maplusبازده انتقال ژن به  رقم ) 2005(کردند ونگ وهمکاران 

با استفاده از آگروباکتریوم و ژن   SLM046رقم تجاري Brassica napus)(در مطالعه حاضر شرایط براي تراریختی کلزا 
  . بهینه سازي شد و باززایی گیاهان تراریخته نیز با موفقیت انجام شد gusگزارشگر 

  :مواد و روش ها

  :مواد گیاهی 

زنی حاوي زدن روي محیط کشت جوانهاستریل وبراي جوانهSLM046 رقم Brassica napus)(در این مطالعه بذور کلزا 
گراد نگهداري درجه سانتی 25ساعت تاریکی ودماي  8ساعت روشنایی و 16ه شده و در اتاق کشت تحت کشت داد  MSمحیط 

هاي جدا کشت. مورد استفاده قرار گرفت pBI 121روزه از محور زیر لپه و لپه براي دریافت پالسمید 5-6هاي جداکشت. شدند

گیرند ساعت قرار می 72به مدت   D- 2,4گرم در لیترمیلی 1حاوي MSتیمار محور زیر لپه براي القاي کالوس در محیط پیش
هاي  لپه بالفاصله پس از جداسازي  آماده تلقیح با سوسپانسیون آماده هاي محور زیرلپه  بعد از این مدت  و ریز نمونه ریز نمونه

  .شده  جهت هم کشتی می باشد
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  :باکتري وپالسمید

و   CAMV35Sباپیشبر   gusکه داراي ژن گزارشگر   pBI121پالسمیدAGLO1 در این آزمون از آگروباکتریوم سویه
پس از تکثیر پالسمید صحت آن توسط  هضم آنزیمی و آزمون هیستو. باشد استفاده شدمی   nosباپیشبر  nptIIژن گزینشگر

ت شبانه آگرو باکتریوم از کش. هاي مناسب استفاده شدسپس از آن براي تراریختی جدا کشت )1شکل(.تائید شد  Gusشیمیایی 
گرم در لیتر میلی 50به عالوه    MS1/2سپس رسوب در ) دقیقه 15دور در دقیقه به مدت  2500باسرعت (رسوب تهیه شد 

  .میلی موالر همگن شد 10گلوگز  ومحلول استو سرینگون 

-8ول سوسپانسیون باکتریایی  به مدتساعت قرار گرفتن در محیط پیش تیمار را وارد محل 72هاي محور زیر لپه بعد از جداکشت
حاوي  MSآنها را در محیط هم کشتی ) دقیقه 5-10(دقیقه کرده و پس از خشک کردن آنها بر روي کاغذ صافی  اتوکالو شده  5

هاي شوند بدین صورت که برگروزه بالفاصله تلقیح می 5-6هاي لپه از گیاهان کشت شد جداکشت  D- 2,4گرم درلیترمیلی 1
ثانیه   40اي به مدت هاي لپههاي برگاي این گیاهان جدا شدند وجوانه انتهایی آنها به طور کامل قطع گردید و سپس دمبرگلپه

هورمون دار    MSهاي  لپه اي در محیط هم کشتی در محیط سوسپانسیون آگروباکتریوم  قرار داده شدند  وسپس این برگ
ساعت در تاریکی ودماي   48کشتی  به مدت ده شدند و هر دو ریز نمونه در محیط همکشت دا   BAPگرم در لیتر میلی 4حاوي 

  گراد قرار گرفتنددرجه سانتی 28

گرم برلیتر کانامایسین میلی 10و  D- 2,4گرم برلیترمیلی 1که حاوي  MSزایی ریز نمونه هاي هیپوکوتیل در محیط کالوس
  T-DNAهایی که هاي آلوده ریزنمونهتواند ریزنمونهاین محیط می. کشت داده شدند گرم در لیتر کربنسیلین استمیلی 500و

پس از . گیردبیوتیک کانامایسین انجام میاین کار توسط آنتی. هاي غیرآلوده جداکندوارد آن شده وبیان شده است را از ریزنمونه
 2و BAPگرم در لیتر میلی 4حاوي MS دهی محیط القاي شاخهها به هاي هیپوکوتیل  این ریزنمونهتولید کالوس توسط ریزنمونه

  .گرم درلیتر کربنسیلین انتقال  می یابندمیلی 500گرم درلیتر کاناماسین ومیلی 10و ZRگرم درلیتر میلی

ایی آنها وروش بازز BAPگرم در لیتر میلی 4حاوي  MSکشتی اي پس از همهاي لپههاي برگمحیط گزینشگر وباززایی ریزنمونه
کشتی نوساقههاي لپه پس از همماه براي ریز نمونه 2-3هاي محورزیر لپه وماهه براي ریز نمونه 3- 4پس از گذشت . مستقیم است

هاي تولیدشده بر روي محیط انتخابی فوق سبز و هاي متعددي روي بعضی از هردو نوع ریز نمونه بوجود آمد تعدادي از این نوساقه
  .د وبقیه به علت عدم دریافت ژن مقاومت  به کانامایسین  سفید ویا بنفش شده واز بین رفتندزنده باقی ماندن

هاي سبز باززایی شده  روي اند نوساقهرا دریافت نموده وتراریخت شده pBI 121هاي زنده مانده ناقلرسد نوساقهبه نظر می
گرم درلیتر میلی 10و BAPگرم درلیتر میلی. 5حاوي  MSها محیط گزینشگر جداشده و به محیط طویل شدن  نوساقه

ها به گرم درلیتر کربنسیلین است منتقل گردیدند و پس از رشد کافی گیاهچه وتشکیل مریستم فعال نمونهمیلی 500کانامایسین و
  .زایی انتقال داده شدندمحیط ریشه
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بدین منظور برگ. اززاشده در محیط انتخابی انجام گرفتهاي بهاي گیاهچهبا استفاده از برگ gusآزمون هیستوشیمیایی بیان ژن 
ساعت نگه داري شدند سپس  48گراد به مدت درجه سانتی 37قرارگرفته ودر دماي  X-Glucهاي این گیاهان در محلول 

  بااستفاده از اتانول رنگ بري وزیر لوپ مشاهده گردیدند

  :نتایج وبحث

هاي  مورفولوژِك به خوبی در محیط کشت حاوي کانامایسین  مقاومت نمودند و ویژگی گیاه باززا شده 100در این مطالعه  تعداد 
شش برروي برخی از گیاهان تراریخت احتمالی تنها   gusگیاهان باززایی شده طبیعی بود اما آزمون هاي اولیه هیستوشیمیایی ژن

  )2شکل(.دست انجام استآزمایش هاي تکمیلی در . از گیاهان  بیان ژن گزارشگر رانشان داد نمونه

                       
  دربرگ گیاه تراریخت)رنگ آبی(gusبیان ژن گزارشگر -)2(شکل                                                    درباکتريgusتاییدهیستو شیمیایی بیان ژن )1(شکل

 )غیر تراریخت(سمت راست برگ گیاه تراریخت،سمت چپ برگ گیاه کنترل                                       pBI 121ویال سمت چپ باکتري حاوي سازه) رنگ آبی(

  )کنترل غیر تراریختpure AGLO1)0ویال سمت راست باکتري 

انتقال ژن به گیاهان همیشه  منتهی به بیان کافی ژن انتقالی نمی گردد وعواملی مانند اثرات مکانی خاموشی ژن بیان آن را تحت 
تواند درون می  T-DNAچنینکننده رونویسی الحاق شود همتواند نزدیک یا دور از عناصر فعالمی  T-DNAدهند یر قرار میتاث

و یا اینکه پس از انتقال  (2)الحاق شود) نواحی هتروکروماتینی (مناطق فعال از نظر رونویسی  یا مناطق غیرفعال از نظر رونویسی 
فته  ممکن است ادغام چند گانه ممکن است صورت گیرد واگر چنین حالتی بوجود آید بیان ژن تغییر یا T-DNAژن از ناحیه 

تواند به علت وقایع پس از رونویسی باشد که در این خاموش شدن ژن انتقالی نیز  می (3).منتقل شده  دچار مشکل خواهدشد
هاي چند گانه  این پدیده اغلب وابسته به الحاق کپی تولید شده ناپایدار است و  RNAشود ولی صورت ژن انتقالی رونویسی می
که مانع رونویسی آن می . انتقالی است DNAباشد عامل دیگر خاموشی ژن در گیاهان متیله شدن ژن انتقالی درون یک سلول می

 .گردد
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Study of transformation of Brassica napus with gus gene 

 

 

Agrobacterium-mediated transformation is widely used for gene delivery in plants. However, commercial 
cultivars of crop plants are often recalcitrant to transformation because the protocols established for 
model varieties are not directly applicable to them. 

In this work ,the pBI 121construct containing gus gene under control of the CaMV35Spromoter and 
nos terminator was transformed to Brassica napus via agrobacterium-mediated transformation method. 
Gus assay was performed at hardening stage on leaves of putative transgenic plants. Regeneration of 
putative  transgenic  plants  was performed.Putative transformed plant were screened on selective medium 
containing  kanamycin.The supplementary analysis of transgenic plants for Brassica napuss is 
accomplishing. 

 


