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چکیده
 یکی از ویروسهای،Potyviridae  و خانوادهPotyvirus ) متعلق به جنسTurnip mosaic virus, TuMV( ویروس موزاییک شلغم
 امکان، در این پژوهش.شایع مزرعههای کلزا در ایران است و تاکنون الین یا رقم تجاری مقاومی به آن در کشور گزارش نشده است
 بدین. در الین کلزای تراریختۀ حاوی قطعه کوتاهی از ژن رمزکنندۀ پروتئین پوششی ویروس بررسی شدTuMV ایجاد مقاومت به
 در جهتهای سنس و آنتیسنس بهطور مستقلpFGC5941  نوکلئوتیدی از ژن رمزکنندۀ پروتئین پوششی در حامل131 منظور توالی
Hayola R-Line  به دمبرگ کوتیلدونی الین کلزایLBA4404  سویۀAgrobacterium tumefaciens همسانهسازی شد و با استفاده از

 و مقاومت به علفکش گلوفوسینت آمونیومPCR  با استفاده از آزمونهایT1  وT0  گزینش و تأیید گیاهان تراریختۀ. منتقل شد401
 ارزیابی واکنش با استفاده از سامانۀ نمرهدهی انجامT1  پس از مایهزنی ویروس به گیاهان الین.(نشانگر) در شرایط گلخانه انجام شد
 نتایج نشان داد که تمام گیاهان تراریخته حاوی سازۀ سنس هیچگونه مقاومتی را نشان ندادند درحالیکه تعدادی از گیاهان تراریختۀ.شد
 درصد نتاج نسل31  تا1( حاوی سازۀ آنتی سنس سطوح متفاوتی از مقاومت شامل تأخیر در ظهور عالئم به همراه کاهش شدت عالئم
 از راه انتقال یکTuMV  این اولین گزارش از افزایش مقاومت به.) را نشان دادندT1  درصد نتاج نسل11  تا11( ) و یا بهبودیT1
.توالی کوتاه ویروسی در جهت آنتیسنس در کلزا است
. سامانۀ نمرهدهی، توالی کوتاه، پوتیویروس، بهبودی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Turnip mosaic virus (TuMV) a species of the genus Potyvirus in the family Potyviridae, is one of the most prevalent
viruses of canola fields in Iran. So far, commercial resistant lines or varieties against TuMV have not been known in
Iran. In this research, the possibility of inducing resistant to TuMV in transgenic canola lines carrying a short
fragment of the coat protein gene of the virus was evaluated. Therefore, a 130 nucleotide fragment of TuMV coat
protein gene, as sense or antisense orientations, were cloned in the pFGC5941 vector independently and then were
transformed to canola cotyledonary (Hayola R-Line 401 variety) explants using Agrobacterium tumefaciens strain
LBA4404. Selection and confirmation of transgenic T0 and T1 lines were carried out via PCR and glufosinate
ammonium herbicide (selective marker) resistance assay under greenhouse conditions. After virus inoculation to T1
lines, resistance assay was done by the scoring system. The obtained results confirmed that transgenic lines with
sense construction did not show any resistant. However, several transgenic lines with antisense construction showed a
different level of resistant to TuMV including delay in symptoms appearance and a decrease in symptoms severity (030% of T1 progeny) or symptoms recovery (10-66% of T1 progeny). This is the first report of increased resistant
against TuMV via transformation of a short viral fragment sequence with the antisense orientation in canola.
Keywords: Potyvirus, recovery, short sequence, scoring system.
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مقدمه
کلزا ( )Brassica napus L.یکی از منبعهای اصلی
تولید روغن گیاهی در دنیا محسوب میشود .روغن
کلزا به دلیل برخورداری از میزان پایین اوریکاسید
بهعنوان منبع ارزشمند روغن در تغذیه اهمیت دارد
( .)Vollmann and Rajkan, 2009بیمارگرهای
بسیاری کلزا را آلوده میکنند و سبب خسارت به این
محصول دانه روغنی میشوند .در ایران ویروس
موزاییک شلغم ( )Turnip mosaic virus, TuMVاز
مزارع کلزا بهطور گستردهای گزارش شده است
( ;Farzadfar et al., 2005; Ghorbani et al., 2007
;.Shahraeen et al., 2003; Shahraeen, 2012
 .)Sabokkhiz et al., 2012بررسیهای انجامشده در
استان گلستان نشان داده که میزان آلودگی کلزا به
 TuMVدر این استان نسبت به سایر ویروسهای
آلودهکنندة این محصول بیشتر است ( Zahedi
 .)Tabarestani et al., 2010همچنین بررسی
نمونههای کلزا با عالئم ویروسی با استفاده از آزمون
االیزا در استان خراسان رضوی نشاندهندة آلودگی 26
درصدی آن به ویروس موزاییک شلغم است
(.)Sabokkhiz et al., 2012
از میان روشهای کنترل بیماریهای ناشی از
ویروسهای گیاهی ،مقاومت برگرفته از بیمارگر 7در
سه دهۀ گذشته گسترش بیشتری یافته است
( .)Simon-Mateo & Garcia, 2011مقاومت برگرفته
از بیمارگر ،ابتدا با بیان پروتئینهای پوششی ،حرکتی
و پلیمراز ویروسهای گیاهی بهصورت عملکردی یا
ناقص بهکاربرده شد ( Waterhouse & Upadhyaya,
 ،)1998سپس از ژنوم ویروسها برای ایجاد مقاومت
استفاده شد .روش اخیر القای خاموشی  RNAiکه با
تولید  RNAiدوالی ویروسی در گیاه تحریک میشود
بهطور موفقیتآمیزی برای تولید گیاهان مقاوم به
تعدادی از ویروسهای گیاهی بهکار گرفته شده است
( .)Hu et al., 2011در روش خاموشی  RNAiبخشی
از توالی ویروس هدف به ژنوم گیاه ملحق میشود تا
خاموشی  RNAiویروس در گیاه القاء شود و چرخۀ

)1. Pathogen Derived Resistant (PDR

زندگی ویروس مختل شود .در بیشتر مواقع این روش
با موفقیت همراه بوده است ( ;Goldbach et al., 2003
 .)Prins et al., 2008خاموشی  RNAiواکنش دفاعی
ذاتی گیاه علیه ویروسها بر پایۀ تشخیص  RNAiدوال
است که توسط آنزیم  ،DICERکمپلکس پروتئینی
موسوم به RNA inducing silencing complex
( )RISCو تکثیر توسط آنزیم  RNAپلیمراز انجام
میشود ( & Brodersen & Voinnet, 2006; Ding
 .)Voinnet, 2007در این روش توالیهای هدف
ویروسی میتوانند شامل مناطق رمز شونده (ژنهای
پروتئین پوششی ،رپلیکاز و یا مهارکنندههای
خاموشی) و مناطق غیر رمزکننده (مانند پروموتر) را
شامل شوند .در تمام این مراحل siRNAهای
اختصاصی ویروس در گیاهان تراریخته مقاوم ردیابی
شدهاند (.)Watson & Wang, 2012
بیان  RNAگرفته شده از ویروس در جهت سنس
یا آنتیسنس در گیاهان تراریخت باعث ایجاد مقاومت
برگرفته از  RNAویروس میشود که از راه القای نوعی
از سازوکار خاموشی ژن پس از نسخهبرداری ()PTGS
صورت میگیرد (.)Baulcombe, 1996; Stam, 1997
این سازوکار از طریق تجزیۀ  RNAهدف با ویژگی
اختصاصی بسیار باال عمل میکند و میتواند علیه
توالیهای نوکلئوتیدی مشابه یا مکمل توالی هدف
بهکار برده شود ( ;Lindbo & Dougherty, 1992a
;.Lindbo & Dougherty, 1992b; Baulcombe, 1996
 .)Stam et al., 1997با استفاده از بیان توالیهای
سنس و آنتیسنس در یک سازه به صورت همزمان،
بهگونهای که  RNAنسخهبرداریشده بتواند بر روی
توالی مکمل خود  RNAدوال تشکیل دهد القای
خاموشی  RNAپس از نسخهبرداری را ایجاد میکند
(.)Waterhouse et al., 1998
هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان القای
خاموشی  RNAنسبت به ویروس موزاییک شلغم با
استفاده از یک توالی کوتاه از ژن رمزکننده پوشش
پروتئینی این ویروس در جهتهای سنس و
آنتیسنس در کلزا است.
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مواد و روشها
انتخاب ترادف ویروسی

بهمنظور انتخاب ترادف مناسب برای القای خاموشی
ترادف حفاظتشده ژن رمزکنندة پروتئین پوششی به
طول  791نوکلئوتید از نوکلئوتید شماره  181تا 476
از یک جدایۀ ویروس موزاییک شلغم با رس شمارة
 KU535893انتخاب شد .بهمنظور بررسی عدم امکان
خاموشی ژنهای کلزا ،توالی کاندیدا شده در سایت
 siRNAScanبا استفاده از دادههای موجود از این
سایت مورد ارزیابی قرار گرفت.
ساخت سازههای سنس و آنتیسنس

ترادف انتخابی  791نوکلئوتیدی از ژن رمزکنندة
پروتئین پوششی  TuMVبههمراه الگوی متفاوت
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سایتهای آنزیمهای برشی به شرکت  Generayکشور
چین جهت سنتز سازههای سنس و آنتیسنس ارسال
شد .ترادفهای سنتز شده در حامل  pGHمحدود به
توالی آنزیمهای برشی  XhoIو  NcoIهمسانهسازی
شده و تحت نامهای  pGH-TuMV-Sو
( pGH-TuMV-ASشکل  )7نامگذاری شدند .دو
همسان یادشده و حامل  pFGC5941با دو آنزیم
یادشده بریده شد .سپس قطعات خارجشده از
 pGH-TuMV-Sو  pGH-TuMV-ASدر حاملهای
برشخوردة  pFGC5941بهطور مستقل و جداگانه

همسانهسازی شدند و محصوالت حاصل تحت
 pFGC-CP-Sو  pFGC-CP-ASنامگذاری شدند.
همچنین شبیهسازی همسانهسازی با استفاده از برنامۀ
 Vector NTI ver 8.0انجام شد (شکل.)2

شکل  .7ترادفهای نوکلئوتیدی طراحیشده با جایگاههای برشی :A .سازة سنس  :Bسازة آنتیسنس
Figure 1. Designed nucleotide sequences with enzyme restriction sites. A: sense construction. B: Antisense construction

شکل  .2ساختار حاملهای همسانه سازی شده سنس و آنتیسنس :A .حامل  :B pFGC-CP-Sحامل pFGC-CP-AS
Figure 2. The map of the cloned sense and antisense constructs in the vector. A: pFGC-CP-S vector. B: pFGC-CP-AS vector
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استخراج پالسمید و همسانه سازی حاملها

مراحل همسانهسازی ،ساخت سلولهای مستعد
 E. coliو  Agrobacterium tumefaciensو همچنین
انتقال سازهها به این باکتریها بر اساس روشهای
متداول انجام شد (.(Sambrook & Russell, 2001
برش آنزیمی در دمای  91درجه سلسیوس به مدت
 9-2ساعت با دو آنزیم به صورت همزمان از آنزیمهای
شرکت فرمنتاز انجام شد .واکنش در حجم 21
میکرولیتر شامل یک واحد از آنزیمهای برشی (1/1
واحد برای هر آنزیم) 9 ،میکرولیتر بافر (،Tango )2X
 1میکرولیتر حامل و  8میکرولیتر آب مقطر دیونیزه و
سپس واکنش اتصال در دمای یخچال ( 9درجۀ
سلسیوس) به مدت  76ساعت انجام گرفت .این
واکنش در حجم  71میکرولیتر شامل  71واحد T4
 7 ،Ligaseمیکرولیتر 1/1 ،Ligase buffer 10X
میکرولیتر  1/9 ،PEGنانوگرم پالسمید برش خورده،
 1/1نانوگرم قطعه ژن انجام شد
محصول واکنش اتصال ،به سویۀ  DH5αباکتری
 E. coliبه روش شوک حرارتی منتقل شد .پس از
رشد باکتری روی محیط  LBجامد حاوی آنتیبیوتیک
کانامایسین  11میلیگرم بر لیتر رشد داده شد .از تک
کلنیهای رشد یافته جهت  Clony PCRاستفاده شد
و از کلنیهایی با نتیجۀ مثبت واکنش زنجیرهای
پلیمراز جهت کشت مایع بهمنظور استخراج پالسمید

نوترکیب استفاده شد .همچنین از پالسمیدهای
نوترکیب جهت انتقال به اگروباکتریوم به روش شوک
الکتریکی ( Electroporator eppendorf 2510,
 )Germanyبا شرایط  200 Ω, 25μFو 2.0 kV
استفاده شد .پس از انتقال باکتریها روی محیط LB
یا  YEBجامد دارای آنتیبیوتیک کانامایسین و
ریفامپیسین  11میلیگرم بر لیتر کشت داده شدند .از
باکتریهای رشد یافته جهت انتقال سازه به کلزا
استفاده شد.
انتقال سازهها

جهت انتقال سازههای سنس و آنتیسنس به ترتیب
با انتقال حامل  pTuMV-CP-Sو pTuMV-CP-AS
بهطور مستقل به کلزای رقم Hayola 401 R-Line

انجام شد .انتقال سازهها به دمبرگ و با استفاده از
اگروباکتریوم انجام شد ( )Moloney et al., 1989ریز
نمونههایی که در محیط کشت انتخابی حاوی
علفکش گلوفوسینت آمونیوم در شرایط کشت بافت
زنده باقی ماندند پس از ریشهدار شدن به گلدانهای
حاوی ترکیب پیت ،پرلیت و خاک به نسبت برابر
منتقل شدند .گیاهان در شرایط زیر پالستیک به مدت
یک هفته در شرایط نور طبیعی گلخانه و دمای
میانگین  21درجه سلسیوس نگهداری شدند و به
تدریج تا زمان انجام آزمایشهای زیستی و بذرگیری با
شرایط محیطی سازگار شدند.
گزینش گیاهان تراریخته الین T0

گیاهان انتقالی به گلخانه شامل گیاهانی بودند که در
شرایط کشت بافت بر روی محیطهای انتخابی حاوی
علفکش گلوفوسینت آمونیوم رشد کرده بودند .جهت
اطمینان از گزینش این گیاهان تراریخته از گیاهان
غیر تراریخته در شرایط گلخانه ،ابتدا اقدام به شناسایی
سازههای انتقالی به  DNAگیاه با آزمون  PCRو
سپس گزینش انتخابی با علفکش گلوفوسینت
آمونیوم انجام شد.
استخراج  DNAو آزمون PCR

استخراج  DNAاز گیاهان تراریخته و غیر تراریخته با
استفاده از روش دالپورتا انجام شد ( Dellaporta et al.,
 .)1983بهمنظور شناسایی قطعۀ  DNAواردشده
حاوی توالی سنس یا آنتیسنس اقدام به طراحی
FGC-F
یک جفت آغازگر به نامهای
(' )5'-ACAATCCCACTATCCTTCGCA-3و FGC-
 )5'-CGCATATCTCATTAAAGCAGG-3'(Rشد
که بتواند منطقهای از توالی اینترون حامل pFGC5941
را تکثیر نماید که شامل دو بخش خارجی از سایتهای
برشی مرتبط با سازهها در حامل باشد .تفاوت محصول
 PCRدر حاملهای حاوی سازة سنس و یا آنتیسنس با
حامل فاقد قطعه  DNAواردشده ،تکثیر قطعهای بهاندازه
حدود  798جفت باز بزرگتر است .همچنین بهمنظور
حصول اطمینان از عدم آلودگی گیاهان به اگروباکتریوم
حاوی حامل نوترکیب ،نمونهبرداری جهت استخراج
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 DNAاز برگهای باالیی گیاه انجام شد و با استفاده از
آغازگرهای طراحیشده در این پژوهش با توانایی تکثیر
بخشی از توالی  Vir-Dاگروباکتریوم از آغازگرهای
5'-ATGCCCGATCGAGCTCAAGT-( VirD2-A
' )3و (5'-TCGTCTGGCTGACTTTCGTCATAA-
' VirD2-B )3ارزیابی شدند .این آغازگرها توانا به
تکثیر محصول مورد انتظار در واکنش  PCRبهاندازة
تقریبی  111جفت بازی است .جهت شناسایی و
انتخاب کلونهای باکتری ترانسفورم از آغازگرهای
 FGC-Fو  FGC-Rطراحیشده در این
پژوهش استفاده شد .بهمنظور تأیید گیاهان تراریخته
CP-130-F
طراحیشده
آغازگرهای
از
و
)'(5'-GAGAACTCCAATACGTGCGAG-3
5'-GTCGTATGCCTTTCCGTGTTC-( CP-130-R
' )3استفاده شد که منجر به تکثیر قطعه  791جفت
بازی از ترادف قطعه انتقالی شد .از آغازگرهای
 .
ACC-F
(' )5'-CATATGCTGGGGTCAATGACAAC-3و
 .

ACC-R
('. )5'-GTCGACAGAAGAATGATCGCGAA-3
نیز بهمنظور کنترل داخلی  PCRاستفاده شد ( Roohi
.)et al., 2013
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گلخانه کشت شدند و گیاهچههای جوان تحت مراقبت
قرار گرفتند .چهل بذر از هر الین والدی کشت شد.
الینهای  T1همانند الینهای  T0مورد ارزیابی
آزمونهای حساسیت به علفکش و  PCRجهت گزینش
گیاهان تراریخت قرار گرفتند .بهمنظور ردیابی قطعه
 DNAسنس و یا آنتیسنس انتقالیافته به گیاهان الین
 T1آغازگرهایی  CP-130-Fو  CP-130-Rبا هدف تکثیر
توالی  791نوکلئوتیدی (فاقد توالیهای سایت برشی)
مورد بررسی قرار گرفتند .از آغازگرهای تکثیرکنندة ژن
استیل کوآنزیم آ ( ACC-Fو  )ACC-Rبهعنوان کنترل
داخلی استفاده شد .بهمنظور ارزیابی مقاومت در گیاهان
الینهای  ،T1در مرحله  1-9برگی ،ویروس به روش
انتقال مکانیکی به گیاهان مایهزنی شد .شدت عالئم با
استفاده از سامانۀ نمرهدهی ( )8-1در پایان چهارمین
هفته پس از مایهزنی ثبت شد ( .)Jafari et al., 2016از
الینهای T1گیاهان غیر تراریخت نیز بهعنوان کنترل
بیماریزایی ،نمرهدهی و مقایسۀ عالئم استفاده شد.
تغییرهای احتمالی در عالئم بیماری مانند شدت عالئم،
اختالف در زمان ظهور عالئم بیماری و یا بهبود عالئم در
برگهای جدید ثبت شدند.
نتایج
استخراج  DNAو آزمون PCR

آزمون حساسیت به علفکش

ازآنجاییکه منطقه اینترون حامل  pFGC5941حاوی
توالی ژن ( Barمقاومت به علفکش گلوفوسینت
آمونیوم) است ،بنابراین گیاهان تراریخته حاصل باید
صفت مقاومت به این علفکش را به همراه داشته
باشند .جهت تأیید انتخاب گیاهان تراریخته از آزمون
حساسیت به علفکش گلوفوسینت آمونیوم استفاده
شد .در گلخانه گیاهان در مرحله رشدی دارای ارتفاع
 91-21سانتیمتری ،با علفکش گلوفوسینت آمونیوم
در رقت  1/7میلیگرم در میلیلیتر ارزیابی شدند .از
گیاهان غیر تراریخت حاصل از کشت بافت نیز بهعنوان
شاهد استفاده شد.
ارزیابی مقاومت الینهای  T1به TuMV

بذرهای حاصل از الینهای  T0والدی در شرایط

وجود قطعۀ انتقالی در سازههای سنس و آنتیسنس
همسانسازیشده توسط توالییابی تأیید شد .آغازگرهای
 FGC-Fو  FGC-Rکه از بخش اینترون و دو ناحیه
خارجی و باالتر از محلهای برشی طراحیشده بودند .با
استفاده از واکنش  ،PCRقطعۀ مورد انتظار حدود 7111
جفت بازی در گیاهان تراریخت سنس و یا آنتیسنس
تکثیر شد که مؤید انتقال سازههای مورد نظر به گیاهان
تراریخت بود درحالیکه قطعۀ یادشده در گیاهان غیر
تراریخت تکثیر نشد (شکل  .)9ازآنجاییکه امکان انتقال
اگروباکتریوم از شرایط کشت بافت به همراه گیاه  T0در
گلخانه وجود دارد انجام آزمون  PCRبهمنظور ردیابی
احتمالی قطعه  DNAتکثیرشده حدود  111جفت بازی
از ژن  VirDبا آغازگرهای  VirD-Fو  VirD-Rانجام شد
عدم تکثیر قطعۀ یادشده گویای تراریخت بودن گیاهان
 T0بود.
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آزمون حساسیت به علفکش

واکنش گیاهان در برابر تیمار با علفکش گلوفوسینت
آمونیوم در رقت  1/7میلیگرم مادة مؤثره بر میلیلیتر
پس از  1-9روز قابلردیابی بود .عالئم تأثیر علفکش
بر برگ در ابتدا به صورت بافت سوختگی نرم بود که
به تدریج پس از گذشت چند روز منجر به نکروز شدن
برگها شد (شکل .)9
ارزیابی مقاومت گیاهان الین  T1در برابر TuMV

ویژگیهای گیاهان  T1تحت بررسی جهت گزینش
تراریختی با علفکش گلوفوسینت آمونیوم در جدول 7
نشان داده شده است .گیاهان مقاوم به علفکش جهت
استخراج  DNAو انجام  PCRبا آغازگرهای

تکثیرکنندة قطعه  791نوکلئوتیدی انتخاب شدند.
همچنین آغازگرهای تکثیرکنندة ژن اختصاصی استیل
کوآنزیم آ (کنترل داخلی  )PCRنیز باعث تکثیر قطعۀ
مورد انتظار حدود  811جفت بازی شد (شکل .)1
ارزیابی مقاومت الینهای  T1نشان داد که تمام
الینهای تراریخته از مقاومت یکسانی برخوردار نبودند
(شکل  6و جدول  .)2بیشترین تعداد گیاهان با
بیشترین واکنش مقاومت به گیاهان الین  T1مربوط
به نتاج الینهای والد  9( Out-S-8گیاه از  79گیاه) و
 8( Out-S-5گیاه از  26گیاه) بود .همچنین در
گیاهان  T1مربوط به نتاج الینهای والدی  IN-S-1و
 IN-S-2واکنش مقاومتی با شدت عالئم پایینتر از
گیاهان غیر تراریخت دیده نشد.

شکل  .9نقشهای الکتروفورزی محصول  PCRاز  DNAاستخراجی الینهای کلزای تراریخته نسل  T0با آغازگرهای
اختصاصی .pFGC5941راهک  :Mنشانگر  .)GenRuler™ 1kb DNA ladder, Fermentas( 1kbراهک  :PCحامل pFGC5941
حاوی توالی سنس بهعنوان کنترل مثبت :1-2 ،کلزای تراریخته حاوی قطعه سنس راهک  :3-4کلزای تراریخت تأیید نشده .راهک
 :5-9کلزای تراریخته حاوی قطعه آنتیسنس .راهک  :NCگیاه غیر تراریخته بهعنوان کنترل منفی.

Figure 3. Electrophoresis patterns of PCR products using extracted DNA from transgenic canola T0 lines by specific
pFGC5941 primers. Line M: 1kb marker (GenRuler™ 1kb DNA ladder, Fermentas). Line PC: pFGC5941 cloned
vector with the sense sequence as the positive control. Lines 1-2: the transgenic canola with the sense construct. Lines
3-4: non-transgenic detected lines. Lines 5-9: transgenic lines with the sense construct. NC Line: non-transgenic line
as the negative control.

شکل  .9تیمار برگ گیاهان کلزا با علفکش گلوفوسینت آمونیوم .برگ کلزای غیر تراریخت با نشانههای زردی و نکروز به ترتیب
پنج روز ( )Aو  71روز ( )Bپس از تیمار )C .برگ کلزای تراریخت بدون دگرگونی  71روز پس از تیمار.
Figure 4. Treatment of the canola leaf using glufosinate ammonium herbicide. Leaf of the non-transgenic canola
showing yellowing and necrosis symptoms after five (A) and 10 (B) days of treatment. Leaf of the transgenic canola
with no observed changes after 10 days of treatment (C).
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Table 1. T0 transgenic lines properties of Hayola 401 R-Line
Construct
pFGC-CP-S-1
pFGC-CP-S-2
pFGC-CP-S-5
pFGC-CP-S-6
pFGC-CP-AS-1
pFGC-CP-AS-3
pFGC-CP-AS-5
pFGC-CP-AS-7
pFGC-CP-AS-8
pFGC-CP-AS-10

Orientation
of sequence
Sense
Sense
Sense
Sense
Antisense
Antisense
Antisense
Antisense
Antisense
Antisense

FGC5941 PCR
(FGC5941 primers)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

VirD PCR
(VirD primers)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
_

Glufosinate ammonium
resistant assay
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Seed production with the
good germination potency
+
+
–
–
–
+
+
+
+
+

CP-  نوکلئوتیدی در جهت سنس یا آنتیسنس با آغازگرهای791 DNA  از تکثیر قطعۀPCR  نقشهای الکتروفورزی محصول.1 شکل

 جفت بازی حاصل از آغازگرهای تکثیرکنندة ژن استیل811  نوار نزدیک به. با احتمال تراریخته شدنT1  در گیاهانCP-130R  و130F
:7 ( راهکGenRuler™ 50bp DNA ladder, Fermentas) ، 50bp  نشانگر مولکولی:M  راهک.PCR کوآنزیم آ بهعنوان کنترل داخلی
. جفت بازی791 DNA  گیاهان تراریخته دارای قطعۀ:74-2  راهکهای. حاوی قطعۀ سنس بهعنوان شاهد مثبتpFGC5941 حامل
. بهعنوان شاهد منفیT1  راهک، گیاه غیر تراریخته:NC راهک
Figure 5. Electrophoresis pattern of PCR products of amplified 130 nucleotides fragment as sense or antisense orientations
with specific primers (CP-130F and CP-130R) in transgenic T1 with transgenic probability. The 800bp band product was
amplified by specific primers for Acetyl-CoA gene as an internal control for the PCR assay. Line M: 50bp molecular marker
(GenRuler™ 50bp DNA ladder, Fermentas). Line 1: the pFGC5941 vector with sense fragment as the positive control.
Lines 2-19: transgenic plants with the 130 bp fragment. Line NC: non-transgenic line T1 as the negative control.

 بهعنوان شاهد منفی با شدتT1  گیاه غیر تراریخت الین:A .T1  در گیاهان تراریخت الینTuMV  ارزیابی مقاومت به.6 شکل
 که به9  گیاه تراریخته با شدت نشانههای نمره:C  گیاه تراریخته بدون نشانهها با شدت نشانههای صفر:B ،6 نشانههای نمره
.آهستگی به همراه بهبود در برگهای تازه است
Figure 6. Evaluation of resistance of transgenic plants T1 to TuMV. A: transgenic line T1 as the negative control with
scale number 6 as the symptom severity. B: the transgenic line with no symptoms (scale number 0). C: the transgenic
plant with the scale number 4 with symptoms gentle recovery in new leaves.
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جدول  .2نتایج ارزیابی الینهای  T1در برابر مایهزنی

TuMV

Table 2. Results of evaluation of T1 Lines against TuMV
)Plant numbers (percentage
with 4-6 scoring and
not-symptoms recovery
)(Susceptible
)14 (100%
)14 (100%
)8 (80%
)13 (50%
)7 (70%
)8 (57%
)9 (30%

)Plant numbers (percentage
with 4-6 scoring and
symptoms recovery
)(Intermediate Resistance
)0 (0%
)0 (0%
)2 (10%
)5 (62%
)3 (30%
)5 (35%
)20 (66%

در نتاج گیاهان  OUT-S-10به تدریج عالئم
بیماری در برگهای در حال تشکیل خفیف و یا ناپدید
شد .این پدیده که بهبودی نام دارد بهعنوان مقاومت
حد واسط در نظر گرفته شد .بهبودی در گیاهان نتاج
 OUT-S-10بیشتر دیده شد.
بحث
نتیجههای این پژوهش نشان داد که انتقال توالی
کوتاهی از ژن رمزکنندة پوشش پروتئینی ویروس
موزاییک شلغم ( )TuMVدر جهت آنتیسنس به کلزا
میتواند باعث ایجاد مقاومت نسبی در برابر مایهزنی
این ویروس در الینهای تراریخته شود بهطوریکه
مقاومت حاصل به شکل تأخیر در ظهور عالئم به
همراه کاهش شدت عالئم ( 1تا  91درصد گیاهان) و
یا بهبودی ( 71تا  66درصد گیاهان) ایجاد شد.
هرچند که ارزیابی مقاومت حاصل از انتقال توالی
کامل و یا ناقص بلند ژن رمزکنندة پروتئین پوششی
این ویروس در جهت سنس ،در گیاهان تراریختۀ کلزا،
آرابیدوپسیس و  N. benthamianaو همچنین توالی
ژن  NIbاین ویروس در جهت آنتیسنس در گیاهان
تراریختۀ  B. compestrisو  B. juniceaبررسی شده
است ( ;Jan et al., 1999; Lehmann et al., 2003
;.Nomura et al., 2004; Zhandong et al., 2007
 )Zhao & Hao, 2010اما امکان القای مقاومت با یک
توالی کوتاه ( 791نوکلئوتیدی) از این ویروس در گیاه
تراریخته کلزا برای اولین بار در این پژوهش بررسی
شد .مزیت استفاده از این توالی کوتاه ویروسی کاهش
امکان خاموشی توالی هدف مشابه در ژنوم میزبان
است .ازآنجاییکه کلزای رقم  Hayola 401بهعنوان

)Plant numbers (percentage
with 1-3 scoring and delay
symptoms appearance
)(Resistance
)0 (0%
)0 (0%
)0 (0%
)8 (30%
)0 (0%
)3 (21%
)1 (3.3%

Plant
transformed
number
14
22
10
26
10
14
30

T0 Parent
IN-S-1
IN-S-2
OUT-S-3
OUT-S-5
OUT-S-7
OUT-S-8
OUT-S-10

( Jafari et

رقمی حساس به  TuMVمعرفی شده است
 )al., 2016انتقال توالی  DNAکوتاه ویروسی بهمنظور
القای خاموشی  RNAو افزایش مقاومت در گیاه والد
پدری ( )R-Lineو استفاده از نتاج هموزیگوت بهمنظور
تالقی با والد مادری در برنامههای اصالحی کلزا در این
رقم ارزشمند است.
در این پژوهش میزان کاهش شدت عالئم بیماری
در تعدادی از گیاهان دارای سازة آنتیسنس به صورت
بهبودی مشاهده شد که برابر با نظر Numora et al.
) (2004بهعنوان مقاومت حد واسط در نظر گرفته شد
و در طول دورة رشد گیاهان در هیچ گیاهی فقدان
عالئم خاص مشاهده نشد .البته در گیاهانی با شدت
عالئم پایین معموال ظهور عالئم با تأخیر زمانی 71-1
روزه نسبت به شاهد مشاهده شد .البته با توجه به
فعالسازی سامانۀ خاموشی گیاه پس از ورود ویروس
به داخل گیاه و تشکیل سیگنال خاموشی انتظار
رخداد مقاومت گیاه به صورت بهبودی بیماری پس از
ظهور عالئم در مقایسه با ظهور عالئم خفیف و یا
فقدان عالئم بیشتر است .نتیجههای عدم کارایی
مناسب سازة سنس ژن رمزکنندة پروتئین پوششی در
این پژوهش با نتیجههای لهمان در کلزا همخوانی دارد
( )Lehmann et al., 2003شاید عدم کارایی سازة
حاصل از توالی ژن  CPگونه  TuMVدر جهت سنس
در کلزا به گونۀ میزبان مرتبط باشد ( Lehmann et al.,
 .)2003هرچند که با نتایج دو پژوهش دیگر مبنی بر
کارایی مناسب سازة سنس ژن رمزکنندة پروتئین
پوششی در  N. benthamianaو آرابیدوپسیس
همخوانی ندارد ( Jan et al., 1999; Nomura et al.,
.)2004
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انتظار میرود سازة طراحیشده در این پژوهش از
کارایی مشابهی در برابر طیف وسیعی از سایر
جدایههای مختلف این ویروس را نیز داشته باشد زیرا
جهت طراحی آن حداکثر همپوشانی نوکلئوتیدی این
قطعه با  61جدایه از سراسر دنیا ثبتشده در بانک
ژنی  NCBIموردتوجه همردیفسازی قرار گرفت.
ازاینجهت پیشبینی میشود امکان استفاده از این
سازه نهتنها پایداری مناسبی برای ایجاد مقاومت به
 TuMVدر کلزا داشته باشد بلکه انتظار میرود از
کارایی مناسبی در تولید سایر گیاهان تراریخت در
تیرة  Brassicaceaeرا داشته باشد .از طرفی دیگر در
این پژوهش ترادف انتخابی جهت خاموشی از 791
نوکلئوتید انتهای ' 9از ژن  CPویروس (نوکلئوتید
شماره  476-181از ژن  CPحدود یک کیلوبازی) که
بیش از  46درصد شباهت با منطقۀ مشابه از جدایۀ
مایهزنی شده دارد جهت کاندیدای هدف خاموشی
انتخاب شد (2004) Numora et al. .بیان کردند که
حدود  981نوکلئوتید نزدیک به انتهای ' 9ژن CP
مربوط به  TuMVشامل منطقهای است که بیش از
 41/1درصد تشابه نوکلئوتیدی با توالی  71جدایه
دیگر این ویروس دارد .آنها نشان دادند که گیاهان
آرابیدوپسیس مقاوم تراریخته که دارای این قطعۀ
واردشده در جهت سنس هستند در برابر هر  71جدایۀ
مختلف این ویروس که از پنج جنس گیاهی مختلف از
تیرة  Brassicaceaeجداسازی شدهاند از مقاومت
مشابهی برخوردارند .همچنین پژوهشها شناسایی
 siRNAنشان داد که  siRNAحاصل از خاموشی ژن
 CPویروس مربوط به منطقۀ  981نوکلئوتیدی
حفاظتشده در باالدست نزدیک به انتهای ' 9ژن CP
است .همچنین مقاومت حاصل در برابر  TuMVدر
گیاهان توتون تراریخته تنها در گیاهانی شامل شد که
دارای منطقههای باالدست نزدیک به انتهای ' 9بودند.
درواقع تجزیۀ اختصاصی توالی منطقۀ انتهایی نزدیک
به انتهای ' 9باعث ایجاد مقاومتی با دامنۀ وسیع علیه
تعداد جدایههای زیادی از این ویروس میشود
( )Numora et al., 2004اما باید توجه شود که این
نوع مقاومت حاصل از توالی ژن  CPشاید توسط گونه
هترولوگوس دیگری شکسته شود .بهطور مثال میتوان
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به شکسته شدن مقاومت حاصل از ژن  CPگونۀ  PVAاز
جنس پوتیویروس در  N. benthamianaدر برابر آلودگی
همان گیاه به  ،PVYگونه دیگری از آن جنس ،شکسته
شود ( .)Savenkov et al., 2001ازآنجاییکه در مزرعه
امکان آلودگی گیاه به چند ویروس به صورت همزمان
وجود دارد بنابراین پیشنهاد میشود از ترادفهای ناقص
ترکیبی از چند ویروس هترولوگوس جهت ایجاد دامنۀ
مقاومت وسیعتری در گیاه استفاده شود ( Jan et al.,
 .)2000ازاینجهت بهمنظور کاهش احتمال شکسته
شدن مقاومت ایجادشده در کلزای تراریخته با استفاده از
سازوکار خاموشی  RNAپیشنهاد میشود در
پژوهشهای بعدی از سازههایی با مقاومت چندگانه در
برابر سه ویروس مهم گزارششده از ایران شامل ،TuMV
 CaMVو  BWYVاستفاده شود.
میزان مقاومت کسبشده توسط سازة واردشده در
گیاهان تراریخته حاوی توالی قطعۀ القاکنندة خاموشی
بسیار متنوع است که درواقع داللت از عدم کارایی یکسان
سازه در بین نتاج والد تراریخته دارد .بهعنوان مثال
کارایی توالی نوکلئوتیدی طراحیشده و انتقالی از ژن CP
گونۀ  TuMVبه گیاهان تراریخته نسل  R1بین صفر تا
 88درصد تنوع دارد ( )Jan et al., 1999و یا صفر تا 11
درصد در آرابیدوپسیس در نسل Nomura et al., ( T2
 )2004و یا تنوع در مقاومت حاصل بهصورت شدت عالئم
با نمرة متفاوت در B. compestris var pekinensis
گزارش شده است ( .)Zhandog et al., 2007در پژوهش
حاضر نیز چنین تنوع مقاومت با سامانۀ نمرهدهی
مشاهده شد.
نتیجهگیری کلی

براساس نتایج این پژوهش ،استفاده از سازوکار خاموشی
 RNAدر کلزای مقاوم به ویروس موزاییک شلغم میتواند
یکی از اهداف مهندسی ژنتیک در برنامههای اصالحی
قرار گیرد .البته جهت تجاریسازی الینهای تولیدی نیاز
به انجام آزمایشهای زیستمحیطی است .با توجه به
موفقیت در ایجاد مقاومت ناقص با استفاده از توالی کوتاه
ژن پوشش پروتئینی این ویروس پیشنهاد میشود
سازوکار القای سازة  RNAسنجاق سری در کلزا نیز مورد
ارزیابی قرار گیرد.

 کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا:جعفری و همکاران
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