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  باکتريايی واتصال آن به ترادف نشانهEPSPS به آالنين درژن٩۶تغييرکدون اسيدامينه گاليسين
 کلروپالستي روبيسکو به منظورتوليدکلزا متحمل به علف کش گاليفوسيت

 
  )٢( ،  افسون افشاری ) ١( ، علي دلجو ) ٢(  ٭٭، علی هاتف سلمانيان ) ٢(و) ١(٭ کتايون حمصي

  دانشگاه بو علي سينا همدان دانشکده کشاورزی-١

 ايران -تهران (NIGEB)  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوری-٢
 : چکيده

 که يکي از آنزيمهای مهم چرخه شيکيمات است،مانع ساخته شدن اسيدهای آمينه حلقوی ودر نهايت  EPSPSعلف کش گاليفوسيت با اثر بر روی آنزيم
اد مقاومت در اين آنزيم،پس از تکثير و جدا سازی ژن آن از منبع پروکاريوتي،با استفاده از روش ايجاد جهش نقطه به منظور ايج.مرگ گياه مي گردد

از توانايي ترادف ) کلروپالست(به منظور هدايت محصول اين ژن به محل عملکرد آن در گياه . در يک اسيدآمينه اين ژن تغيير ايجاد شد) SDM(ای
 از ژنوم گياه PCRترادف نشانه به روش . لروپالستي که  از زير واحد کوچک آنزيم روبيسکو جدا شده، استفاده گرديد ک(signal peptide)نشانه

 کلون و به pTZ57R/Tدر نهايت اين ساختار جديد در پالسميد . جهش يافته متصل شدEPSPSکلزا جداو با استفاده از روشهای مولکولي به ژن 
نتيجه تعيين توالي با استفاده از نرم افزار . تعيين توالي شد)  موتانت EPSPSترادف نشانه به ژن (صال مناسب جهت تاييد جهش ايجاد شده وات

BLASTو جستجو در بانکهای ژني مورد تاييد قرار گرفت   . 
  ، ترادف نشانه   EPSPSکلزا، گاليفوسيت، ژن جهش يافته :کلمات کليدی

 :مقدمه
در . ، امروزه بهينه سازی کاشت،داشت وبرداشت اين گياهان مورد توجه قرار گرفته استبا توجه به اهميت گياهان روغني

در بهينه سازی  مرحله داشت . اين  ميان  گياه  کلزا به داليل مختلف زراعي وتغذيه ای ازجايگاه  ويژه ای برخوردار است
وش های  مرسوم و موثردر کنترل  علفهای ازميان ر. کلزا، مبارزه  با  علفهای  هرز از مراحل اساسي محسوب مي شود

هرز می توان  به استفاده از علف کشهای قوی  با  طيف  وسيع عمل که در خاک به سرعت تجزيه می شوند، نظير 
   و با اتصال به  پيروات اين علف کش  قادر است در رقابت  با فسفو انول  .گاليفوسيت  با نام تجاری رانداپ اشاره کرد

اين  آنزيم  از  آنزيمها ی  مسير  .  ،  آن  را  غير  فعال  سازد)EPSPS(فسفو سنتتاز  -۵ل پيرويل  شيکيمات  انو آنزيم
مسئله محدود کننده در استفاده . شيکيمات  بوده  و  در  ساخت   اسيدهای  آمينه   آروماتيک  در کلروپالست  دخالت دارد

  است، که عالوه  بر علفهای هرز گياهان  زراعي  را  EPSPSنزيم از اين علف کش غير اختصاصي بودن آن در مهار آ
لذا  به  منظور بکار گيری اين علف کش بايد گياهان زراعي  را  تا  حدود قابل  قبولي به .  نيز از بين خواهد برد

 نقطه ای در ژن در اين پروژه  به  منظور  ايجاد  مقاومت در آنزيم از  روش  ايجاد جهش . گاليفوسيت  متحمل ساخت
EPSPS  باکتريايی )bpسپس ساختار جهش يافته ژن . استفاده  شده است)  ١٣٠٠EPSPS  با استفاده  ازروش های 

اين  اتصال   موجب   می گردد  که  آنزيم   . متصل   شد)  bp١٧٠(مولکولی  به  ترادف  نشانه  کلروپالستي روبيسکو  
توپالسم گياه با   کارايی  مناسب   به اندامک  کلروپالست  که محل عملکرد آنزيم مورد  نظر  پس  از  ساخته  شدن در سي

 . است،  منتقل گردد
 :مواد و روشها

    و ساير  مواد  مورد نياز  از شرکتdNTPآنزيم های  محدود کننده داخلی،  پليمرازهايی با خاصيت  اصالح اشتباه ،
Rocheتهيه گرديد  

به منظور .   استفاده شدP2 و P1  باکتريايی از پرايمرهای EPSPSجهت تکثير ژن  :  آنها تکثير قطعات ژني و اتصال
 P3و از  پرايمرهای  )  SDM( از  روش جهش  نقطه ای  هدفمند EPSPS در ژن  Ala به Gly96ايجاد  جهش و تبديل 

برای اتصال ترادف  نشانه  ) است  مشخص شده ۵نوکلئوتيدهای تغيير يافته در شکل .(  استفاده شدPCR و تکنيک P4و 
اين نقاط مشترک با بهره گيری از روش . کلروپالستي  به  ژن  جهش يافته  از روش توسعه نقاط هم پوشان  استفاده گرديد

PCRبرای انتهای  پرايمرهای اختصاصی  و طراحی  ترادف  نشانه ٣ )P5 (    و انتهای ۵   ژن  EPSPS) P6  ( 
به منظور سهولت .   صورت گرفتp2 وP7 پرايمرهای   نهايت  تکثير  ساختار  مورد  نظر  از  طريق در  . بوجود  آمد

  under lineاين جايگاهها به صورت. تعبيه شدBamH1در مراحل کلونينگ در ابتدای برخي پرايمرها جايگاه برش 
 :ترادف پرايمرها به شرح زير است .   درتوالي زير مشخص شده است

P1: 5  CGG  GAT  CCA  TGG  AAT  CCC  TGA  CGT  TAC  AA 3  
P2: 5  CGG  GAT  CCT  CAG  GCT  GCC  TGG  CTA   ATC 3   
P3: 5′ TCC  TCG   GTA   ACG   CCG   C AA   CGG    3' 
P4: 5  َ TGC    CGT   TGC   GGC   GTT   ACC   GAG   GA 3' 
P5: 5  CGT  CAG  GGA  TTC  CAT  CGA  GTT  AAC  TCT  TCC  T 3  
P6: 5  AGG  AAG  AGT  TAA  CTC  GAT  GGA  ATC  CCT  GAC  G 3 
P7: 5  GAA  GGA  TCC  ATG  GCT  TAC  TCT  ATG  CT 3  
 



 
 در شکل زيربه نمايش در آمده EPSPSخالصه روش مورد استفاده به منظور اتصال ترادف نشانه به ژن جهش يافته 

 . است

             
  با PCRتائيد  کلونينگ  در ناقل به کمک هضم آنزيمی و . کلون گرديد  pTZ57R/Tساختار تکثير يافته، در پالسميد

 به منظور تائيد جهش ايجاد شده و اطمينان از محل اتصال قطعات،. صورت گرفت) p7وP2(پرايمرهای اختصاصي 
 . کلونهای مورد نظر تعيين ترادف گرديد
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  :نتايج و بحث 
به منظور ايجاد جهش، تکثير قطعات  )شکل ارائه نشده است.(انجام شد+Mg2 ميلی موالر ٣ در حضور EPSPSتکثير ژن 
 و دمای +Mg2 ميلی موالر ۵/٢در غلظت  ) p3 وp2پرايمرهای   (1000bpو  ) p4وp1پرايمرهای  (300bpحد واسط 

 مورد نظر DNA جهش يافته به ترادف نشانه با تکثير قطعات EPSPSاتصال ژن .  درجه صورت گرفتC°۶٣ ال اتص
 +Mg2 ميلی موالر٢بهترين نتيجه در ايجاد نقاط هم پوشان در هر دو قطعه در غلظت . و ايجاد نقاط هم پوشان انجام گرفت

اتصال اين قطعات به روش توسعه نقاط هم پوشان ) ١تصوير.( بدست آمد C۵٨°  وC۴۵ °ودمای اتصال دو مرحله ای 
تاييد کلونينگ با روش هضم ) ٢شکل.( است١۵٠٠ bp ايجاد قطعه ای به طول تقريبیPCRنتيجه اين . صورت گرفت

ختم زنجيره  تعيين ترادف کلونهای مورد نظر با استقاده از روش) ٣ و۴شکل . ( انجام گرفتPCRو )  BamH1(آنزيمي
)sanger ( نتايج تعيين ترادف با نرم افزار. ام شدانجBLASTبررسي شد و در بانک ژن مورد تاييد قرار گرفت  .         
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نتيجه هضم آنزيمي:  ٣تصوير

 به  منظور  تاييدBamH1با 
 کلونيگ

 پالسميد بدون قطعه-١
bp 1500(  پالسميد و قطعه-٢
( 
 bp 100رکر  ما-٣

 PCR نتيجه:  ۴تصوير
انجام شده به به منظور 

 مارکر -١تاييد کلونيگ 
100 bp 

٢-PCR کلني مشکوک 
با پرايمرهای اختصاصي  

)1500bp( 

 EPSPS  ژن  اتصال : ٢تصوير
 PCRبه ترادف نشانه از طريق 

ساختار-٢ bp 100 مارکر-١
 EPSPSحاصل  از  اتصال 

جهش يافته به ترادف
از  طريق)  bp 1500(نشانه

PCR 

ايجاد انتهاهای : ١تصوير
 و EPSPSهم پوشان در 

 PCRترادف نشانه با 
  bp 100مارکر-١
 )bp 170(ترادف نشانه-٢
 جهش يافتهEPSPS ژن-٣
 
 



 
                             

                                                                                                                       
                                                                                                                

 
   

 
ATGGCTTACTCTATGCTCTCCTCTGCCACCGTGGTTAGCTCACCGGCTCAAGCGGCC
ATGGTTGCTCCATTCACAGGCTTGAAGTCATCCGCTGCATTCCCAGTCACTCGCAAG
ACCGACACTGACATTACTTCCATGGCAAGCAATGGAGGAAGAGTTAACTCGatggaatc
cctgacgttacaacccatcgctcgtgtcgatggcactattaatctgcccggttccaagaccgtttctaaccgcgctttattgctggcggcatta
gcacacggcaaaacagtattaaccaatctgctggatagcgatgacgtgcgccatatgctgaatgcattaacagcgttaggggtaagctata
cgctttcagccgatcgtacgcgttgcgaaattatcggtaacggcggtccattacacgcagaaggtgccctggagttgttcctcggtaacgcc
gcaacggcaatgcgtccgctggcggcagctctttgtctgggtagcaatgatattgtgctgaccggtgagccgcgtatgaaagaacgcccg
attggtcatctggtggatgcgctgcgcctgggcggggcgaagatcacttacctggaacaagaaaattatccgccgttgcgtttacagggcg
gctttactggcggcaacgttgacgttgatggctccgtttccagccaattcctcaccgcactgttaatgactgcgcctcttgcgccggaagata
cggtgattcgtattaaaggcgatctggtttctaaaccttatatcgacatcacactcaatctgatgaagacgtttggtgttgaaattgaaaatcag
cactatcaacaatttgtcgtaaaaggcgggcagtcttatcagtctccgggtacttatttggtcgaaggcgatgcatcttcggcttcttactttctg
gcagcagcagcaatcaaaggcggcactgtaaaagtgaccggtattggacgtaacagtatgcagggtgatattcgctttgctgatgtgctgg
aaaaaatgggcgcgaccatttgctggggcgatgattatatttcctgcacgcgtggtgaactgaacgctattgatatggatatgaaccatattc
ctgatgcggcgatgaccattgccacggcggcgttatttgcaaaaggcaccaccaggctgcgcaatatctataactggcgtgttaaagagac
cgatcgcctgtttgcgatggcaacagaactgcgtaaagtcggcgcggaagtggaagaggggcacgattacattcgtatcactcctccgga
aaaactgaactttgccgagatcgcgacatacaatgatcaccggatggcgatgtgtttctcgctggtggcgttgtcagatacaccagtgacga
ttcttgatcccaaatgcacggccaaaacatttccggattatttcgagcagctggcgcggattagccaggcagcctga 

 نقطه  –) حروف کوچک( جهش يافته EPSPSبه ژن ) حروف بزرگ(ه توالي حاصل ازاتصال ترادف نشان-۵تصوير 
 ) به آالنين٩۶گاليسين ( , )   GAA         CAA(      نشان داده شده استunder lineجهش به صورت 
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