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چکیده
گیاه دارویی خشخاش ) (Papaver somniferum L.بهعنوان یکی از مهمترین منابع تجاری برای برخی از آلکالوئیدهای دارویی
مانند ضد درد کدئین و مورفین و داروهای نیمه مصنوعی مانند اکسیکدون ،بوپرونورفین و نالتروکسن میباشد .از ژنهای پائیندست
مسیر بیوسنتزی آلکالوئیدها در این گیاه ،ژن تبائین  -6-اُ -دمتیالز ) (T6ODMاست که بر تولید موادی مانند تبائین و اوریپاوین
تأثیرگذار است .در این پژوهش ،اثر سازه خاموشی متکی بر فن  ،VIGSبر کاهش سطح بیان این ژن در گیاه خشخاش مطالعه شد.
برای این منظور ،ابتدا با استفاده از آغازگرهای اختصاصی cDNA ،ژن  T6ODMتکثیر شد و برای تأیید مورد توالییابی قرار گرفت.
برگهای گیاه
همسانهسازی شد و بهروش آگروباکتری ،

سپس بخشی از ژن بهعنوان قطعه هدف خاموشی در ناقل ویروسی pTRV
تراریخت شد .حضور ژن کدکننده پروتئین پوششی موجود در ناقل ویروسی در گیاهان با استفاده از  PCRبررسی و سطح بیان ژن در
گیاهان تراریخت توسط تجزیهوتحلیل نیمه کمی و  PCRدر زمان واقعی بررسی شد .نتایج نشان داد که میانگین بیان ژن  T6ODMدر
گیاه حاوی سازه مورد نظر نسبت به گیاهان شاهد  83/71درصد کاهش داشت.
واژههای کليدی :خشخاش ،اگروباکتری PCR ،در زمان واقعی

مقدمه

مصنوعی مانند اکسی کدون است ( Facchini and De

خاصیت دارویی گیاه خشخاش
) somniferum L.بعد از شکل گیری تمدن بشر مهم واقع
شد ( .)Facchini & De Luca, 2008این گیاه یکی از
مهمترین منا بع تجاری چندین دارو که به طور گسترده
استفاده می شوند ازجمله مورفین ،کدئین و مشتقات نیمه

 .)Luca, 2008داروهای مسکن خانواده مورفین به صورت
طبیعی متعلق به گروه بزرگ و متنوع آلکالوئیدهای
بنزوایزوکوئیلین ( )1BIAsمی باشند .بیوسنتز  BIAsدر

(Papaver

1 - Benzylisoquinoline alkaloids
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 .(Robertson, 2004در این فن برای انتقال ژن به گیاه،
نیازی به تراریزش گیاهچهها بر اساس کشت بافت نیست
و برای بسیاری از گونههای س خت پاسخ دهنده به انتقال
ژن با روش کشت بافت مانند شقایق کالیفرنیا ( Wege et
 ،)al., 2007علف چمن ( )Di Stilio et al., 2010و گیاه
شقایق ( )Hileman et al., 2005کاربرد دارد .در این
روش با استفاده از یک ناقل ویروسی که ایجاد RNA
تک رشتهای میکند ،خاموشی راه اندازی میشود
(Robertson, 2004؛ . (Benedito et al., 2004
سازوکار  VIGSبدین گونه است که ابتدا  RNAویروسی
دو رشتهای به وسیله  RNAپلیمراز ( )4RDRPویروسی
تولید میشود .سپس این  RNAدو رشتهای به وسیله ژنوم
گیاه میزبان به عنوان یک مولکول غیر معمول شناسایی
شده و توسط آنزیم دایسر به RNAهای تداخلی
کوچک ) )siRNAتکه تکه می شود .در نهایت این
RNAها ی کوچک سبب راه اندازی و گسترش سیستم
خاموشی ژن ناشی از  siRNAمیشوند .(Hileman et

گیاهان خانواده شقایق شامل یک مسیر پیچیده
بیوشیمیایی است که از یک ترکیب مشتق شده از تیروزین
شروع شده و بعد از انجام چندین واکنش مختلف ،ماده
حد واسط  -sرتیکولین تولید میشود ( (Hagel 
 .Facchini, 2010سپس چندین مسیر از این ماده منشعب
میشود که در یکی از این مسیر ها مورفینانها (ازجمله
تبائین و کدئین) تولید میشوند .یکی از ژنهای مهم
پائین دست مسیر بیوسنتزی مورفینانها ژن کد کننده آنزیم
1
تبائین  -6-اُ -دمتیالز ) ) T6ODMمیباشد( (Hagel 
 .)Facchini, 2010این آنزیم که متعلق به خانواده
دمتیالزها است cDNA ،متناظر با آن جداسازی و
همسانه ساز ی شده است (.(Hagel  Facchini, 2010
این آنزیم ،تبائین را در موقعیت  6دمتیله کرده و به
نئوپینون تبدیل میکند .سپس این ماده طی یک واکنش
خودبخودی به کدئینون تبدیل میشود .در مسیر دیگری
آنزیم  T6ODMاوریپاوین را دمتیله کرده و به مورفینون
تبدیل میکند ( .(Hagel  Facchini, 2010دست ورزی
ژنتیکی فرصت مناسبی برای بهبود محتوای آلکالوئیدهای
خانواده شقایق است که می تواند به چند روش رخ دهد:
 -1افزایش فعالیت آنزیم ها در گلوگاه مسیر های بیوسنتز
آلکالوئیدها -2 ،بلوکه کردن واکنش های نامطلوب-3 ،
بلوکه کردن مسیرهای سنتزی در مراحل خاصی تا
آلکا لوئیدهای مطلوب تجمع یابند (.)Chitty et al., 2003
خاموشی ژن پس از نسخه برداری یا  2 PTGSیک
سازوکار دفاعی مختص به توالی های نوکلئوتیدی است که
در mRNAهای سلولی و ویروسی رخ میدهد .(Wesley
)et al., 2003فن خاموشی ژن با القا ویروس ()3VIGS
به عنوان یک فن سریع برای تجزیه وتحلیل عمل خاموشی
ژن مبتنی بر خاموشی ژن پس از نسخه برداری است که
در طیف گوناگونی از گونههای گیاهی به کار برده میشود
( Benedito et al., 2004؛Baulcombe., 1999؛

در تکنیکهای بیان موقت یک تراژن پس از انتقال به
درون هسته برای مدت کوتاهی درون سلول های گیاه بیان
می شود .این روش از راههای مختلف مانند:
اگرواینفیلتراسیون ،5ریزپرتاپی 6و عوامل ویروسی قابل
انجام است ( .)Shokouhifar et al., 2013یکی از
مهمترین ویروسهایی که از آن به عنوان یک ناقل برای
تسهیل در خاموشی ژن های هدف داخلی در گیاه میزبان
استفاده می شود ،ویروس پیچیدگی گیاه تنباکو )TRV)7
است  .مشخص شده است که  VIGSبر اساس TRV
میتواند برای هدفگیری ژن های بیان شده در مراحل
مختلف ،در بافت های مختلف و در مسیر های مختلف
استفاده شود ).(Hileman et al., 2005
با توجه به اهمیت ویژه گیاه دارویی شقایق در تولید

1- T6ODM
2-Post transcription gene silencing
3-Virus induced gene silencing

4 -RNA Dependent RNA Polymerase
5- Agroinfiltration
6 - Micro-bombardment
7 - Tobacco Rattle Virus

)al., 2005
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تعداد زیادی از آلکالوئیدهای مهم ،بررسی تأثیر ژن های
مختلف مسیر بیوشیمیایی این آلکالوئیدها نقش مهمی در
مهندسی متابولیت این گیاه دارد .از این رو در این
پژوهش ،به منظور بررسی جایگاه ژن  ،T-6ODMاز
روش خاموشی ژن (فن  )VIGSاستفاده شد.

مواد و روشها

ساخت  cDNAژن T6ODM

این پژوهش در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده
کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد .ابتدا بذر گیاه
دارویی خشخاش ) (Papaver somniferum L.در
گلدانهای محتوای  20درصد خاک نرم 40 ،درصد ماسه
نرم همراه با  40درصد کود آلی کشت داده شدند .در
نهایت در هر گلدان یک گیاه نگهداری شد و برای
تیمارهای آزمایش (گیاهان تراریخت و شاهد) حداقل
تعداد  10گیاه برای هر تیمار در ابتدای آزمایش مورد
استفاده قرار گرفت .چند روز قبل از رسیدن گیاهان
به مرحله گلدهی (حدود اواخر اردیبهشت ماه) ،سه
سانتی متر انتهایی ساقه گیاهان با تیغه اسکالپل برش داده
شد و بعد توسط نیتروژن مایع پودر شد ( & Hagel
 .)Facchini, 2010مطابق دستورالعمل کیت RNeasy
 Plant Mini-Kitمحصول شرکت سیناژن  RNAکل
استخراج شد و مطابق دستورالعمل کیت synthesis kit
 cDNA ،revert Aid first strandتک رشتهای ژن
 T6ODMتهیه شد.
توالی  mRNAژن  T-6ODMبا شماره دسترسی
 GQ500139و طول  1386جفت باز در پایگاه اطالعاتی
) NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/موجود است که از
آغازگ رهای اختصاصی برای تکثیر  cDNAتوالی بین
بازهای شماره  33-1369استفاده شد .توالی آغازگرهای رو
'5بهترتیب
برگشتی
و
بهجلو
CATGGAGAAAGCAAAACTTATGAAGCTA

' G-3و ' 5'-TCAAACACAACGCACTTTCG-3با
استفاده از نرم افزار  Primer 3طراحی شد .پس از طراحی
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کیت
دستورالعمل
مطابق
آغازگرها،
 cDNA ، synthesis kit Revert Aid first strandتک
رشتهای ژن  T6ODMتهیه شد.
در واکنش زنجیره ای پلیمراز دمای واسرشتسازی
اولیه  94 °Cبه مدت  3دقیقه ،واسرشتسازی ثانویه
 94°Cبه مدت  1دقیقه ،اتصال آغازگرها  58°Cبه مدت
 45ثانیه ،تکثیر الگو  72°Cبه مدت  2دقیقه و بسط نهایی
 72°Cبه مدت  5دقیقه برای تکثیر  cDNAدر نظر گرفته
شد ( .)Hagel & Facchini, 2010این واکنش در 35
چرخه تکرار شد .محصول  PCRبر روی آگارز 1/5
درصد الکتروفورز شد .پس از مشاهده باند مورد نظر،
 cDNAاز روی ژل ،مطابق دستورالعمل موجود در
کیت  Silica Bead DNA Gel Extractionمحصول
شرکت فرمنتاز خالصسازی شد و بعد برای
همسانه سازی ،واکنش اتصال بین  cDNAو ناقل
 pTZ57R/Tبا استفاده از آنزیم لیگاز  T4انجام گردید
( .)Glick et al., 2010ناقل  pTZ57R/Tبه روش شوک
کلسیمی به باکتری  E.coliسویه  DH5αانتقال یافت تا
هم این کلنی ها را برای مدت طوالنی تری نگهداری کرد و
هم اینکه قطعه مورد نظر را راحت توالییابی کرد ( Glick
 .)et al., 2010شناسایی کلنی های ترانسفورم از غیر
ترانسفورم بر اساس رنگ آنها انجام شد .به این صورت
که کلنی ها ی رنگ آبی غیر ترانسفورم و کلنیهای سفید
ترانسفورم می باشند .پس از تأیید همسانهسازی توسط
واکنش زنجیره ای پلیمراز و هضم آنزیمیcDNA ،
همسانه سازی شده تعیین توالی شد.
همسانه سازی قطعه هدف خاموشي درون ناقل TRV

برای تکثیر قطعه خاموشی هدف یک جفت آغازگر با
استفاده از نرم افزار  Primer 3طراحی شد .این

آغازگرها قطعهای به طول  217جفت باز را در ناحیه
انتهایی ژن تکثیر میکنند .توالی آغازگرهای رو به جلو و
برگشتی به ترتیب '5' GACGTGATTGCATGTCA3
و ' 5' CACAACGCACTTTCGAGA3میباشد .قطعه
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خاموشی هدف ابتدا در ناقل  pTZ57R/Tهمسانهسازی و
بعد در باکتری  E.coliتکثیر و در مرحله بعد تعیین توالی
شد .برای همسانه سازی قطعه خاموشی در ناقل
ویروسی  ،pTRVابت دا باکتریهای دارای ناقل  T/Aهمراه
با قطعه خاموشی و همچنین باکتری های حاوی ناقل
 TRVکشت شدند و بعد استخراج پالسمید انجام شد.
پالسمیدها توسط دو آنزیم  SmaIو  EcoRIبرش داده
شدند و پس از خالص سازی قطعه هدف خاموشی و ناقل
 ،TRVواکنش اتصال بین آنها انجام گردید .ناقل نوترکیب
مانند روش قبل در باکتری  E.coliسویه DH5α
همسانهسازی شد .پس از همسانه سازی قطعه خاموشی
در ناقل  TRV2به میزبانی  ، E.coliاین ناقل در مرحله بعد
به اگروباکتری سویه  GV3101طبق همان روش برای
تراریختی موقت گیاه منتقل شد ( Hileman et al.,
.)2005
آماده سازی مايه تلقيح
اگروباکتری سویه  GV3101ترانسفورم شده با
ناقل های  TRV1و  TRV2خالی و اگروباکتری
ترانسفورم شده با ناقل های  TRV1و  TRVحاوی قطعه
هدف خاموشی ،در محیط  LBمایع حاوی  10میلی موالر
) MES (2-Nmorpholino ethanesulfonic acidو 20
میکرو موالر استوسرینگو ن کشت شبانه داده شد.
اگروباکتری پس از کشت شبانه در دور 3000g
سانتریفیوژ شد و رسوب بهدست آمده در محیط کشت
مایع تلقیح (حاوی  10میلی موالر  MESو 200
میکرو موالر استوسرینگون و  10میلی موالر  )MgCl2حل
شد .پس از رسیدن سطح جذب محلول مذکور در
 260nmبه ( 1/5با استف اده از دستگاه بیوفتومتر) ،نسبت
 1:1از باکتری حاوی  TRV1و  TRVحاوی سازه و
همچنین  TRV1و  TRV2خالی با هم مخلوط شدند و
به مدت یک ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد قرار
گرفت و بعد برای تزریق به گیاه استفاده شد ( Hileman
.)et al., 2005
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تزريق اگروباکتری به برگهای گياه
مایه تلقیح توسط سرنگ تزریق معمولی (با سوزن
نازک) به الیه زیرین برگ های فوقانی گیاهان چهار
هفته ای تزریق شد .پس از سپری شدن دو هفته از زمان
تزریق و ظهور برگ های جدید ،سه سانتی متر انتهایی
ساقه گیاهان در مراحل اولیه فاز زایشی توسط تیغه
اسکالپل جدا شد و بالفاصله در نیتروژن مایع قرار
گرفتند .ساقه گیاهان توسط هاون در ازت مایع پودر
شدند و مانند قبل  RNAکل استخراج و بعد cDNA
ساخته شد.
ا نتخاب گياهان تراريخت موقت
در ابتدا ب رای بررسی ورود ناقل  TRVبه گیاهان مورد
آزمایش ،حضور ژن کد کننده پروتئین پوششی ناقل ()cp1
در گیاه توسط  PCRبررسی شد و بعد گیاهانی که حاوی
ژن مورد نظر بودند ،برای تجزیه وتحلیل های بعدی انتخاب
شدند.
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آزمايش نيمه کمي
از مجموع  14گیاه مورد بررسی 9 ،گیاه نسبت به
حضور ژن پروتئین پوششی ویروس  TRVپاسخ مثبت
دادند .از آنجایی که سطح خاموشی ژن هدف در گیاهان
تراریخت به دالیل مختلفی ازجمله درج تصادفی ،ناحیه
ورود ژن قطعه خاموشی در نواحی ژنومی گیاهان
تراریخت یکسان نمی باشد ،بنابراین انتظار نمی رود که
میزان بیان ژن سازه خاموشی ژن  T6ODMدر گیاهان
تراریخت موقت حاصل یکسان باشد .از این رو گیاهان
تراریخت حاصل ،ب رای مقایسه و غربالگری اولیه برای
بررسی میزان بیان ژن  T6ODMمورد آزمایش نیمه کمی
 PCRقرار گرفتند .به اینمنظور  cDNAنمونههای گیاهی
مختلف توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل نانودراپ
1- Coat protein
2- Semi quantitative PCR
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( )Ependorf, Germanyبا استفاده از آب مقطر هم غلظت
شدند .سپس از جفت آغازگرهای طراحی شده برای
تکثیر قطعهای از ژن  T6ODMو ژن کنترل داخلی
دائم البیان 1ELFa1استفاده شد .محصول  PCRروی ژل
آگارز  0/8درصد الکتروفورز شد و بعد سطح بیان ژن
دائمالبیان  ELF1aبا سطح بیان ژن  T6ODMدر گیاهان
هدف و شاهد مقایسه شد .به اینصورت که در مقایسه با
گیاهان شاهد چنان چه باند ظاهر شده برای ژن T6ODM
در یک گیاه تراریخت ضعیف و در عوض برای ژن
 ELF1aهمان گیاه باند قوی و مشابه گیاه شاهد ظاهر
شد ،آن گیاه به عنوان گیاه تراریخت مناسب (که خاموشی
ژن هدف نسبتاً مناسب بوده است) برای
تجزیه وتحلیل  PCRزمان واقعی انتخاب شد.
آزمايش  PCRزمان واقعي
از کیت سایبرگرین برای واکنش Real time PCR
استفاده شد .هر  20میکرولیتر از مخلوط اصلی 2واکنش
شامل  2میکرولیتر از  cDNAو دو میکرولیتر از
آغازگرهای رو به جلو و برگشتی با غلظت  300nMو
سایبرگرین  1Xبود .در ابتدای واکنش دمای  95درجه
سانتی گراد به مدت  3دقیقه اعمال شد و بعد طی  40دوره
متوالی دماهای  95درجه سانتیگراد به مدت  15ثانیه
برای تکرشتهای کردن 60 ،درجه به مدت  25ثانیه برای
اتصال و  72درجه به مدت یک دقیقه برای گسترش تعیین
شد  .همچنین در انتهای هر واکنش ،برای رسم منحنی
ذوب ،افزایش دما از  60تا  90درجه سانتیگراد
به صورت یک درجه به ازای گذشت هر  5ثانیه ،اعمال
شد .همچنین برای پی برد ن به بهینه بودن  qPCRاز یک
سری رقیق شده  DNAالگو استفاده شد و از نتایج آن
برای ایجاد یک منحنی استاندارد استفاده شد .منحنی
استاندارد با ترسیم لگاریتم مقدار اولیه  DNAالگو در
برابر مقدار چرخه آستانهای ) (CTبه دست آمد و بعد
1- Elongation factor
2- Master mix
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بازدهی تکثیر محاسبه شد .با داشتن بازدهی تکثیر ،میزان
بیان ژن با استفاده از روش  Schmittgenو Livak
( )1998برآورد شد .برای گیاهان تیمار شده و شاهد
آزمایش با سه تکرار بیولوژیکی (سه گیاه) و دو نوع
تکرار تکنیکی اجرا گردید .تکرارهای تکنیکی شامل دو
بار ساخت ( cDNAبرای  RNAهر نمونه گیاهی) و دوبار
انجام واکنش  PCRزمان واقعی برای هر نمونه cDNA
بود.

نتایج
بعد از تهیه  cDNAاز گیاهان کشت شده در گلخانه و
تکثیر ژن  T6ODMبا آغازگرهای اختصاصی ،در نهایت
نتایج تکثیر این ژن مورد توالی یابی قرار گرفت .نتایج
توالی یابی این ژن با توالی موجود در پایگاه اطالعاتی
 NCBIتوسط نرمافزار  3Blastتطابق داده شد و مشاهده
شد که شباهت بسیار باالیی (بیش از  99درصد) با توالی
ژن موجود در بانک اطالعاتی دارد.
به منظور تأیید همسانهس ازی قطعه هدف خاموشی
موجود در ناقل  pTZ57R/Tدر باکتری  ،E.coliابتدا از
تک کلنی های سفید استخراج پالسمید انجام شد و بعد
مورد آزمایش  PCRقرار گرفتند (شکل .)1
برای تأیید همسانه سازی قطعه هدف خاموشی در ناقل
 TRVاز دو روش کلنی( PCR-شکل  )2و هضم آنزیمی
(شکل  )3اس تفاده شد .در هضم آنزیمی ابتدا از دو کلنی
تأیید شده توسط  ، PCRپالسمید استخراج و بعد واکنش
هضم آنزیمی توسط دو آنزیم  EcoRIو  SmaIانجام شد.
نتیجه واکنش هضم منجر به تولید باندی به طول 217
جفت باز در روی ژل بود که نشان دهنده وجود قطعه
خاموشی ژن هدف در جایگاه مر بوطه در پالسمید بود
(شکل .)3

3-Basic Local Alignment Search Tools
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شکل  -1نتيجه تأييد همسانهسازی قطعه خاموشي ژن T6ODMدر پالسميد باکتری  .E.coliچاهك شماره  :1نشانگر اندازه
100 bp؛ چاهك شماره  :2-4نمونههای تکثيری؛  :5کنترل منفي.

همسانهسازی قطعه هدف خاموشي در ناقل  .TRVچاهك  :1نشانگر اندازه 100 bp؛ چاهك  :6-2کلنيهای

شکل  -2کلني  PCRبرای تأييد
آزمون شده؛ چاهك  :7کنترل مثبت (حاوی  cDNAالگو ژن مورد نظر)؛  8چاهك :کنترل منفي (بدون الگو).

همسانهسازی قطعه هدف خاموشي در ناقل  TRVتوسط هضم آنزيمي .چاهك  :1نشانگر اندازه 100 bp؛ چاهك  :2ناقل TRV

شکل  -3تأييد

برش نخورده (از کلني شماره  aتأييد شده)؛ چاهك  :3ناقل ( TRVاز کلني شماره  aتأييد شده) برش خورده با دو آنزيم  EcoRIو SmaI؛ چاهك
 :4ناقل  TRVبرش نخورده (از کلني شماره  bتأييد شده)؛ چاهك  :5ناقل  TRVبرش خورده با دو آنزيم  EcoRIو ( SmaIاز کلني شماره b

تأييد شده)؛ چاهك  :6نشانگر اندازه .1kb
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پس از انتقال سازه خاموشی  VIGSبه آگروباکتری،

آزمون قرار گرفتند که نتایج حکایت از تأیید ورود ناقل

کلنیهای متعددی با استفاده از واکنش کلنی PCR -مورد


مذکور در برخی کلنیها داشت (شکل .)4

شکل  -4واکنش کلني PCR -روی برخي از کلنيهای آگروباکتری ترانسفورم شده با  .TRVچاهك :1کنترل منفي؛ چاهك  :2کنترل مثبت؛
چاهكهای  :12-3کلنيهای مختلف؛ چاهك  :13نشانگر اندازه .100. bp


نتايج تجزيهوتحليل  PCRدر زمان واقعي
ابتدا گزینش اولیه گیاهان تراریخت با استفاده از  PCRو
بر اساس حضور ژن کدکننده پروتئین پوششیی ناقیل TRV
انجام شد .پس از الکتروفورز محصیوالت  ،PCRتعیدادی از

گیاهان تلقیح یافته باند مربوط به ژن مذکور را نشان دادنید.
بنابراین گیاهان مربوط به نمونههای مثبت برای مراحل بعدی
آزمایش انتخاب شدند (شکل .)5

شکل  -5نتيجه تکثير ژن کدکننده پروتئين پوششي ( )CPناقل  TRVبرای گزينش گياهان تراريخت .چاهك شماره  :1نشانگر اندازه .100bp
چاهك شماره  :15-2نمونههای گياهي مورد بررسي؛ چاهك شماره  :16کنترل منفي.

در آزمایش  PCRنیمه کمی ،با مقایسه شدت باندهای
حاصل از ژل الکتروفورز ژن هدف و ژن دائمالبیان ELF1
در گیاهان تراریخت و شاهد (شکل  ،)6مشاهده شد که سه
گیاه تراریخت (نمونههای  )T2 ,T5 ,T6نسبت به سایر
گیاهان تراریخت سطح بیان ژن  T6ODMپایینتری دارند.
بنابراین این گیاهان بهعنوان سه تکرار بیولوژیکی برای
سنجش بیان ژن توسط  PCRزمان واقعی انتخاب شدند.

نتایج  PCRزمان واقعی نشان داد که بیان ژن  T6ODMدر
گیاهان تراریخت  16/29درصد بود (بر مبنای مقایسه با
میزان بیان ژن هدف در گیاه شاهد) .از اینرو از مقایسه
میزان بیان ژن در گیاه تراریخت با گیاه شاهد (غیر
تراریخت) دیده شد که بیان ژن در گیاه تراریخت بهطور
میانگین  83/71درصد کاهش داشت (جدول .)1
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شکل  -6آزمايش نيمه کمي برای انتخاب گياهان با کمترين بيان ژن با استفاده از دو ژن هدف ) (T6ODMو کنترل داخلي )( (ELF1aحرف T

مبين گياه تراريخت و حرف  Cمبين گياه شاهد يا غيرتراريخت است).
جدول  -1نتايج تجزيهوتحليل بيان ژن  T6ODMبا روش  PCRدر زمان واقعي
خطای استاندارد

درصد بيان

نوع گياه

2/5

16/29

تراریخت

0/4

100

غیر تراریخت (شاهد)

بحث
یکی از کاربردهای بیان موقت این است که آزمون سریع
سازه بیان ژن در بافت یا اندام اختصاصی در گیاه غیر
تراریخت میتواند در طول چندین روز بدون نیاز بهصرف
زمان زیاد و باززایی گیاه تراریخت انجام شود ( Gleba et
 .)al., 2007کاربرد دیگر آن تجزیهوتحلیل سریع عمل ژن و
تعیین جایگاه فراورده ژنی است .همچنین با این روش
میتوان با سرعت باالیی گیاه را دستکاری کرد .این روش

تحت تأثیر جایگاه کروموزومی نیست ( Gleba et al.,
 .)2007در این تحقیق راهبرد خاموشی موقت ژن T6ODM
در گیاه دارویی خشخاش بررسی شد تا تأثیر سازه ساخته
شده بر میزان بیان این ژن در سطح نسخهبرداری آن در گیاه
مشخص شود.
البته بیان ژنهای دخیل در مسیرهای بیوشیمیایی مربوط
به ترکیبات دارویی در گیاهان در بافتهای مختلف گیاه
متفاوت بوده ( ، )Shamsi-Fard et al., 2015همچنین تحت
تأثیر عوامل مختلف محیطی یا عوامل تیماری مثل

سالیسیلیک اسید ( )Elyasi et al., 2015میباشد .با وجود
این برای بررسی دقیقتر نقش ژن هدف در شبکه متابولیت
ثانویه گیاهی ،روشهای مهندسی ژنتیک و تولید گیاهان
تراریخت بسیار مهمتر است .ژن  PDS1یکی از آنزیمهای
مهم دخیل در مسیر ساخت کارتنوئیدها را کد میکند.
چنانچه این ژن خاموش شود یا بیان آن کم شود ،بهطور
محسوس فنوتیپ رنگ پریدگی در گیاه آشکار میشود
) .(Hileman et al., 2005در ضمن  Hilemanو همکاران
( )2005نشان دادند که سیستم خاموشی موقت با استفاده از
ناقل ویروسی  ،TRVقادر است که خاموشی موقت این ژن
را در گیاه شقایق القا کند .در بررسی خاموشی برخی
ژنهای پاییندست شبکه مورفینان در گیاه شقایق با استفاده

از روش تداخل  ،RNAiنتایج  PCRزمان واقعی نشان داد
که درصد بیان ژن  T6ODMدر گیاه تراریخت نسبت به گیاه
شاهد نزدیک به  70تا  80درصد کاهش یافته است ( Hagel
1- Phytoene desaturase
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Abstract
Papaver somniferum is one of the important commercial sources for several pharmaceutical
alkaloids including the narcotic analgesics codeine and morphinane and the semi-synthetic
drugs oxycodone, buprenorphine and naltrexone. One of the downstream genes in alkaloid
biosynthesis pathway in the species is thebaine-6-O demetylase (T6ODM) that inverts thebaine
and oripavine to codeinone and morphinone, respectively. In this study, a transient silencing
construct based on virus-induced gene silencing (VIGS) technique was used to knockdown the
T6ODM expression. In this regard, cDNA of T6ODM was prepared using specific primers and
the results of reaction were sequenced for confirmation. Then, a part of resulted cDNA
(silencing fragment) was selected for cloning in pTRV vector. The silencing construct was
infiltrated to plant leaves via Agrobacterium tumefaciens. The presence of cp (coat proteine)
gene of TRV vector was assayed by PCR and the positive TRV plants were screened for
analysis of gene expression by semi quantitative and real-time PCR. Results of gene expression
analysis showed that transgenic plants had a significant decrease in expression (with average
amount of 83.71%), comparing to control plants.
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