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 :ده مقالهيچک
به وسيله نه کردن انتقال ژن يق به منظور بهين تحقيا .استادی صرف بهبود آن شده يقات زينتی مهم است که تحقياهان زيده از گيارک

بعنوان  Dendrobium sonia 17ده گونه يارک) PLBs) protocorm-like bodies.   صورت گرفته استهدياه ارکيبه گآگروباآتريوم 
رانسفورم ت است pBI121 وpAM194ی ي که شامل وکتورهای دو تاAgrobacterium tumefaciens PGV3850 اهی با باکتریينمونه گ

 nptII (neomycin ، ژن مارکر انتخابی CaMV35S (cauliflower mosaic virus 35S) حاوی پروموتور هر دو حامل. شد
phosphotransferase) و ترميناتور nos (nopalin synthase)  حامل .دنمی باشpBI121  حاوي ژن گزارشگر GUS (β-

glucuronidase) و حامل pAM194ژن گزارشگر وي  حاGUS-intronمی باشسد که بر خالف  pBI121 شودي ان مياه بي  فقط در گ. 
ون با آزمون ي روز پس از انجام ترانسفورماس٣تا٢ را GUSنت ژن يان ترانزياه می توان بي به گpAM194ن با انتقال حامل يبنابرا

 1/2MSط يکی در محيتدا به مدت سه روز در تارهای ترانسفورم شده ابPLBs  .ابی کردي ارز GUSی يايميستوشيسنجش ه
(Murashige and Skoog) ک و حاوی يوتيبدون آنتی بBAP (benzylaminopurine)ط حاوی آنتی يسپس به مح  کشت همزمان شدند و

 .نتقل شدندم  نيسيک کانامايوتيط انتخابی حاوی  آنتی بي ها به محPLBsپس از سه هفته . م انتقال داده شدنديک سفوتاکسيوتيب
 (BAP)نينوپوريل آميولی واجد هورمون بنز ک يوتياقد آنتی بف 1/2MSط يی به محيترانسفورمانت های انتخاب شده برای باززا

اهان يی گDNA  .ابی قرار گرفتندي مورد ارزGUS يايي ميستوشيی کردند با آزمون سنجش هيی  که باززاي هاPLBs  .انتقال داده شدند
  . بررسی قرار گرفت مراز مورديره ای پليواکنش زنج  باGUSمر اختصاصی يتخراج شد و با کمک پراترانسفورم شده اس

 
 ی ؛ کشت همزمانيايميستوشيسجش هن؛ مارکر انتخابی ؛ سDendrobium sonia 17 ؛ Agrobacterium tumefaciens: دیيکلمات کل
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Abstract: The present protocol was aimed at establishing a routine transformation procedure via  Agrobacterium 
tumefaciens for an important ornamental orchid cultivar (Dendrobium sonia 17). Thin section of Protocorm like 
bodies (PLBs) were used as target explants for transformation.Two binary vectors  pAM194 with β-glucuronidase 
gene (gus-intron) and  pBI121  with (gus ) as reporter gene and both plasmids containing CaMV35S promoter, nptII 
as selectable marker  and nos terminator were successfully introduced into Dendrobium orchid genome by 
Agrobacterium tumefacience  strain PGV3850 .The transformation were performed through two stages of 
cocultivation, the first stage  occurring on  1/2MS antibiotic-free medium containing of 1mg/l BAP  for 3 days, and 
the subsequent stage  on medium  containing 100mg/l cefotaxim for 3 weeks. Then PLBs transferred to selective 
medium containing 100mg/l kanamycin.  After that PLBs were Subcultured on kanamaicin medium three times. 
Selected transformant PLBs were transferred onto 1/2MS medium without antibiotic containing 1mg/l BAP for two 
weeks.  Proliferated PLBs were screened by GUS histochemical assay and  Polymerase chain reaction with GUS 
primer.                                                                                                                                                                                  
  
Abbreviations: GUS: β-glucuronidase. CaMV35S: cauliflower mosaic virus 35S. BAP: benzylaminopurine. PLB: 

protocorm-like body 
 

:مقدمه 
کی از ي. ژه ای برخوردار استيت وينتی مهم است که  در تجارت جهانی از اهمياهان زيکی از گيده يارک 

اهی  انجام می شود ، يم ژن به سلول گيا انتقال مستقبه  ک است کيده استفاده از مهندسی ژنتيراههای بهبود ارک
دی با روش يکی مفيون های ژنتيترانسفورماس. رديوم صورت می گيا انتقال ژن با واسطه آگروباکتري

particle bombardmentده گزارش شده است ي در مورد ارک)Kuehnle and Sugii,1992؛ Chia et al,1994  ؛ 
Yu et al,1999؛ Men et al 2003 برای Dendrobium  ،Yung et al,1999برای  Cymbidium روش ). ... و 
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ی دارد از جمله باال بودن فرکانس يت هاير روشها مزيوم نسبت به سايون با استفاده از آگروباکتريترانسفورماس
نه ي و هزDNAتر انتقال قطعات نسبتٌا بزرگ ژنها ، شتر ترانسيان بيب ر روشها ،يون نسبت به سايترانسفورماس

اهان دو لپه ای ي گتريوم درکی با استفاده از آگروباکيون ژنتيترانسفورماس . (Shushen men et al 2003) کمتر
نکه يبا توجه به ا .ز استفاده شده استيها نين روش برای تعدادی از تک لپه اياز ا.  می باشديروش مناسب

ه يی شده است که عمل آنها شبيباتی شناسايترک Dendrobium  اهی تک لپه ای است اما دريده گيارک
تا کنون . (Nan et al. 1997)ها است ي در دو لپه ا(vir genes)روالنس يک کننده ژنهای ويک تحريبات فنليترک

 G.L.Nan & A.R.Kuehnle.1990, H.Yu) ارائه شده است Dendrobiumسه گزارش از انتقال موفق ژن به 
etal.2001, Shozhen Men et al, 2003).  وم به يچ گزارشی از انتقال ژن با واسطه آگروباکتري اما هنوز ه

Dendrobium sonia 17داده نشده است . 
 

 :مواد و روشها 
 : اهي آماده کردن گ-١ 

 PLBsاه يگDendrobium sonia 17  با روش اهی يبعنوان نمونه گshoot tip cultureتهيه شد  .PLBs مناسب 
 حاوی هورمون 1/2MSط ياه روی محي از پروتوکورم گ)هر هفته ( واکشتهای متعددسيون بابراي ترانسفورما

 . آماده شد)نينو پوريل آميبنز (BAPاهی يگ
 : آماده کردن باکتری-٢

ک يوتي که دارای  ژن مقاومت به آنتی بAgrobacterium tumefaciens PGV3850باکتری  از 
 -١: ون استفاده شديد برای ترانسفورماسيتری است و دو پالسم روی کروموزوم باک(100mg/l)نيفامپسير

 ؛ مفاومت به آنتی pBI121د ي  پالسم-٢  (50mg/l)يسينک کانامايوتي ؛  مقاومت به آنتی بPAM194د يپالسم
  miniprep با روش E.Coli DH10βاز باکتری pAM194` د يپالسم . ((100mg/l)يسينک کانامايوتيب

 AB و LBوم يط کشت مناسب برای آگروباکتريمح ). شدA.t وارد باکتریfreez & thawاستخراج شد و با روش 
 باکتری    برای50mg/l(يسين  و کاناما100mg/lن يفامپسيع حاوی ري ماLBط ي مح10ml روی A.t. است
ن ي از ا500µl روز کشت شد سپس ٢به مدت  ) pBI121 برای باکتری حاوی 100mg/l و pAM194حاوی

 . روز کشت شد٢ به مدت يسينن و کانامايفامپسي ر100mg/l جامد حاویABط کشت يون روی محيسوسپانس
ع ي ما1/2MSط يا محيل يل برداشته و به آب مقطر استريشه ای استريله شيهای رشد کرده را با ميباکتر

 . برسدOD600 1-0.8= آنها بهODا م تي اضافه کرد)ماريزايبرای القاء ژنهای ب(نگون ي استوسر100µMحاوی 
 :اه توسط باکتریي  القاء گ-٣ 
 PLBsقه ي دق٣٠پس از  .ی افزوده شديايون باکتري و به سوسپانسي  با نوک اسکالپل زخم دو روزه هایPLBs 

 .ل خشک شديلتر استريها را روی کاغذ ف
 :اه و باکتریي کشت همزمان گ-٤ 

نگون بدون آنتی ي استوسر100µM حاوی 1/2MSط کشت يوز روی مح ر٢-٣به مدت  ها PLBs در مرحله اول 
 1/2MS ط کشت ي را روی مح  هاPLBsدر مرحله دوم .  کشت داده شدBAP هورمون 1mg/lک و حاویيوتيب

ری يبرای جلوگ( ميک سفوتاکسيوتي آنتی ب50mg/l وBAP هورمون1mg/lنگون ،ياستوسر100µMحاوی 
 .هفته کشت داده شد ٣به مدت  ) اد باکتریياز رشد ز

 : انتخاب ترانسفورمانت ها-٥ 
 PLBs1/2ط کشت انتخابیي ها به محMS 100 حاویmg/l1 و  سين کاناماmg/l هورمون BAP هفته انتقال ٣ به مدت 

 .ط کشت انتخابی باقی ماندندياهان ترانسفورم شده روی محيت گين کار سه بار تکرار شد تا در نهايا. داده شدند
 :اهان ترنسفورم شدهي گیي باززا-٦

PLBs1/2ط کشت يی به محيط کشت برای باز زاي های باقی مانده روی محMS 1 حاویmg/l BAP به مدت دو 
 .هفته کشت داده شدند

 :GUSی يايميستوشي سنجش ه-٧ 
 PLBs زی ي ساعت در محلول رنگ آم٢۴ های ترانسفورم شده به مدتx-gluc 37  در دمایºCپس س ،  قرار داده شدند

 .ی شدنديل زداي کلروف%70 اتانولبا استفاده از 
  :PCR و DNAاستخراج  -٨ 
 DNAاهان ترانسفورم شده با روش ي گيCTABمر اختصاصی ي استخراج شد و با پراGUS  ،PCR روی آن 

 .ل شدي تشك525kbpآگارز باندهای % ١ روی ژل PCRپس از ران کردن محصوالت  .انجام گرفت
 
 



 

 

 
 
تاي : ج و بحثن

ي ي روز م۴۵ون  تري برای ترانسفورماسPLBsن سن   های با محدوده سنی PLBsدر صورتی که از  .باشد منا سب-
يکمتر استفاده کن شتر يم ميزان ترانسفورماسيون کاهش می ي با محدوده سنی بPLBsابد و در صورتی که از 

ياهان ترانسفورم شده به دليل باززايی نکردن روی محيط انتخابی از بي .ن می رونداستفاده شود تمامی گ
PLBs .هاي ترانسفورم شده بهتر است آه به جاي بريدن آنها با نوك اسكالپل زخمي شوند  براي رشد بهتر -

يت انجام شد و تفاوت محسوسی از لحاظ مي انتقال ژن با هر دو پالسم- زان ي با موفقpBI121 و pAM194د 
ي .ون در آنها مشاهده نشدترانسفورماس

ز يانگر شد که اين خود حاکی از انجام موفقيت آمي رنگ آبی در بافتهای ترانسفورم شده نماGUSجام آزمون  با ان-
)١تصوير  (  با واسطه آگروباکترDendrobium sonia 17انتقال ژن به  يوم می باشد

)٢تصوير (د ترانسفورماسيون موفق را تائيد مي آن نيز   ١ % ي روی ژل آگارز525kbpل باند   - و تشکPCRانجام 
با بهينه شدن انتقال ژن به گياه ارآيده توسط آگروباآتريوم مي توان با ساخت آانستراآت حاوي ژن مورد نظر باعث القاي 

. به اين گياه شد... ويژگي جديد ازجمله مقاومت به آفات ، بهبود طول عمر گل ، تغيير رنگ گل و 

                       
 

) چپ( هاي باززايي آرده روي محيط انتخابي   به همراه  PLBs براي GUS جش هيستو شيميايي آزمون سن : ١تصوير 
1kb ؛  مارآر وزن مولكولي =  M : PCR الكتروفورز محصوالت  : ٢تصوير ). راست(هاي ترانسفورم نشده  PLBs

شده با ي گياه ترانسفورم  DNA T1 : :pBI121 ؛  p2  ي گياه ترانسفورم نشده ؛  DNA P : pAM194 : P1 ؛ 
pAM194 ؛ pBI121  DNA: T2ي گياه ترانسفورم شده با 

 
اعضاي پژوهشكده بيوتكنولوژي مجتمع تحقيقاتي عصر انقالب و همچنين اعضاي بخش گياهي مرآز تحقيقات با تشكر از  

 .ژنتيك و فناوري زيستي آه بنده را در انجام اين پروژه ياري آردند
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