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چکيده
امکان بيان کنترل شده يک ژن در گياه تراريخت از اهداف دستکاري ژنتيکي است .بهطور معمول اين کنترل در سطح
رونويسي انجام ميشود و پيشبر القا شونده با اتانول يکي از پيشبرهاي با کارايي زياد ،در تنظيم خارجي بيان ژن است .در اين پژوهش،
ژن گزارشگر  GUSتحت کنترل پيشبر القا شونده با اتانول و خاتمه دهنده  OCSتهيه و بيان آن در کالوسهاي حاصل از
پروتوپالستهاي سلولهاي نگهبان روزنه در برگ چغندرقند بررسي گرديد .ابتدا ،پروتوپالستهاي مورد اشاره استخراج شدند و
کالوسهاي حاصل از اين پروتوپالستها ،با اگروباکتريوم داراي سازه پيشبر القا شونده با اتانول و ژن گزارشگر  GUSتلقيح شدند.
کالوسهاي حاصل از تراريختي با اتانول در شرايط درون شيشهاي تيمار شده و بيان ژن گزارشگر  GUSدر آنها قبل و بعد از القا با
اتانول بررسي شد .برخي از کالوسها پس از القا با اتانول بيشترين ميزان بيان ژن  GUSرا داشتند ولي قبل از القا با اتانول بيان ژن
مشاهده نشد .بيان ژن گزارشگر در اين کالوسها زياد و از نظر مقدار نزديک به بيان ژن  GUSتحت کنترل پيشبر دايمي CaMV 35S
بود .زياد بودن بيان ژن  GUSبا القاي اتانول و عدم بيان آن در شرايط قبل از القا ،کارايي اين پيشبر در شرايط القايي را نشان داد.
واژههای کليدی :چغندرقند ،انتقال ژن ،پيشبر القا شونده

با اتانول ،پرتوپالست ،سلولهاي نگهبان روزنه ،ژن گزارشگر GUS

 .دانشجوي سابق گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
 .دانشيار ،گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
 .4دانشيار ،پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فنآوري ،تهران
 .3دانشجوي گروه زراعت و اصالح نباتات ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،تهران
* .نويسنده مسوول
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پيشبر القا شونده با اتانول در تنظيم بيان ژن در
گياهاني نظير آرابيدوبسيس ،توتون ،کلزا ،سيب زميني ،گوجه
فرنگي و برنج مورد استفاده قرار گرفته است ( Caddick et al.

مقدمه
پس از توالي يابي ژنوم گياهان مختلف و کشف ژنها،
الزم است که اثر ژن بر مورفولوژي ،مسيرهاي بيوشيميايي و
فيزيولوژي معلوم شود ) .(Ren et al.2003يکي از روشهاي
ارزيابي عملکرد يک ژن ،بيان آن درگياه ،به صورت تنظيم
شده است .انتقال ساختار القايي به همراه ژن مورد مطالعه به
گياه ،اطالعات ارزشمندي از اثرات بيان ژن در شرايط مختلف
رشد را نشان ميدهد .تاکنون پيشبر دايمي ( Constitutive
 CaMV 35S )promoterبراي بيان ژنهاي مختلف در
گياهان استفاده شده است ،اما استفاده از اين پيشبر و بيان
دايمي برخي ژنها ،باعث خسارت يا مرگ در گياه ميشود.
همچنين ممکن است بيان يک ژن در يک بافت خاص يا يک
مرحله خاص از رشد گياه مورد نظر باشد .در اين مورد
ميتوان بيان ژنهاي مقاومت به آفتها يا علفکشها ،القاي
گلدهي همزمان گياهان و ايجاد نرعقيمي را نامبرد که در
کليه اين موارد به کنترل بيان ژن مورد نظر نياز ميباشد
) .(Li et al. 2005براي اين منظور ،تنظيم بيان شيميايي
معرفي شده است که با افزودن يا حذف مواد شيميايي خاص،
ميتوان بيان ژن مورد نظر را خاموش يا روشن نمود .پيشبر
القا شونده با اتانول يکي از پيشبرهايي است که در آزمايشگاه
و مزرعه قابل استفاده است ) .(Padidam 2003اين پيشبر از
قارچ آسپرژيلوس نيدوالنس ()Aspergillus nidulans
جداسازي شده است که بيان ژن را در مرحله رونويسي
تنظيم ميکند ) .(Felenbok et al.1988پيشبر القا شونده با
اتانول ،شامل دو واحد رونويسي است .واحد اول  alcRاست که
تحت کنترل پيشبر دايمي  CaMV 35Sهمراه با ژن  alcRاز
قارچ آسپرژيلوس نيدوالنس است و واحد دوم ،از ژن هدف به
همراه يک پيشبر حداقل از  CaMV 35Sو يک ناحيه فعال
کننده باالدست پيشبر  alcAتشکيل يافته است .در غياب
اتانول ،پروتئين  ALCRاز واحد اول بيان ميشود اما غير فعال
است و نميتواند به پيشبر  alcAمتصل شده و در نتيجه ژن
هدف بيان نميشود .هنگامي که اتانول به محيط اضافه شود،
پروتئين  ALCRبا اتانول واکنش داده و ساختار فضايي آن
تغيير مييابد و به شکل فعال خود تبديل ميشود .اين عامل
رونويسي فعال شده به پيشبر  alcAمتصل ميشود و در نتيجه
ژن هدف در پايين دست رونويسي ميگردد .وقتي اتانول حذف
شود پروتئين  ALCRفعاليت خود را از دست داده و از ناحيه
پيشبر  alcAرها ميشود و بيان ژن نيز پايان
ميپذيرد ).(Caddick et al. 1998

1998., Deveaux et al. 2003., Roslan et al. 2001., Salter
)et al. 1998. and Sweetman et al. 2002

اما اين پيشبر تاکنون در گياه چغندرقند بررسي نشده است.
در اين پيشبر عامل القا کننده ارزان ،غير سمي و قابل تجزيه
ميباشد و قابليت استفاده در آزمايشگاه و مزرعه را دارد.
عالوه بر آن ميتوان اتانول را با روشهاي مختلفي نظير
پاشيدن بر روي قسمتهاي علفي ،خيساندن ريشهها در
محلول حاوي اتانول و اتانول تبخير شده نيز استفاده نمود
( Caddick et al. 1998; Deveaux et al. 2003; Roslan et
 .)al. 2001; Sweetman et al. 2002اين پيشبر ،القاي
ناچيزي در برابر تنشهاي مختلفي نظير زخم ،سرما ،گرما يا
تيمارهاي اسيد سالسيليک يا متيل جاسموناتها دارد
(Caddick et al. 1998; Deveaux et al. 2003; Roslan et
).al. 2001; Salter et al. 1998; Sweetman et al. 2002

چغندرقند مهمترين گياه توليد شکر در ايران و نواحي
معتدل است .با استفاده از روشهاي مهندسي ژنتيک امکان
انتقال ژنهاي مقاومت به تنشهاي مختلف و يا صفات با
ارزشي نظير مقاومت به علفکشها براي افزايش عملکرد و
کيفيت محصول چغندرقند وجود دارد .کنترل بيان اين ژنها
در زمان مناسب بسيار با ارزش خواهد بود .بنابراين نياز است
که پيشبر القا شونده با اتانول به عنوان يکي از گزينههاي
مناسب براي کنترل بيان ژن در گياه چغندرقند مورد بررسي
قرار گيرد .اين مقاله اولين گزارش بررسي پيشبر القا شونده با
اتانول در گياه چغندرقند در جهان است.
مواد و روشها

براي انتقال ژن به گياه چغندرقند ،ابتدا سلولهاي
نگهبان روزنه به شرحي که خواهد آمد از برگ جدا و
پروتوپالست تهيه شد .سپس از پرتوپالستها کالوس تهيه و
با استفاده از آگروباکتريوم ژن مورد نظر به کالوسها منتقل
شد .سازههاي ( )Constructsمورد نياز از دانشگاه
 Wageningenهلند تهيه شد .پالسميد دوگانه pBGW,O
حامل ژن  GUSاينتروندار است که تحت کنترل پيشبر القا
شونده قرار دارد که نقشه ژنتيکي آن در شکل  -الف نشان
داده شده است .همچنين براي مقايسه از پالسميد دوگانه
 pB7WG2,Oحاوي ژن  GUSاينتروندار تحت کنترل پيشبر
دايمي CaMV 35Sاستفاده شد (شکل  -ب).
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شکل  :سازههاي ژني مورد استفاده در انتقال ژن به کالوسهاي چغندرقند ( :)aسازه حاوي ژن  GUSاينتروندار تحت کنترل پيشبر
القا شونده با اتانول ( :)bسازه حاوي ژن  GUSاينتروندار تحت کنترل پيشبر دايمي CaMV 35S
Figure 1. Constructs used for gene transfer into calli of sugar beet. a. The construct containing gus-intron gene under
control of the ethanol induced promoter. b. The construct containing gus-intron gene under control of the CaMV 35S
promoter.

ميليليتر محلول ( CPW15Sنمکهاي  CPWبه همراه %9
مانيتول 5/ 4 Mm n-propyl gallate ،و  % 4ساکارز) با
دقت روي سوسپانسيون پروتوپالست ريخته شد و سپس 5/4
ميليليتر محلول %9( 9Mمانيتول و )1mM CaCl2, 2 H2O
اضافه شد .با انجام سانتريفوژ با سرعت  44gبه مدت 5
دقيقه ،سلولهاي نگهبان روزنه در اليه  9Mجمعآوري شدند.
پروتوپالستهاي جمعآوري شده در داخل آلژينات کلسيم
قرار داده شدند و در محيط کشت  K&Pتغيير يافته مطابق
روش پيشنهاد شده کشت شدند ).(Hall et al. 1993

تهيه و کشت پروتوپالست از سلولهای نگهبان روزنه

در اين پژوهش از چغندرقند الين  NFبراي استخراج
پروتوپالست استفاده شد .پس از ضدعفوني بذرهاي
چغندرقند و جوانه زني بذور ،جوانه انتهايي کشت و پس از
چهار هفته ،از برگهاي جوانههاي انتهايي براي استخراج
پروتوپالست استفاده شد ) .(Hall et al. 1993حدود  /4گرم
پهنک برگ استريل تهيه و در داخل همزن برقي حاوي 45
ميليليتر آب مقطر سرد به مدت دو دقيقه با سرعت کم خرد
گرديد .مخلوط حاصل با استفاده از غربال نايلوني 455
ميکرومتري فيلتر شده و با آب مقطر استريل شسته شد و
قطعات اپيدرم روي فيلتر ،به يک پتريديش نه سانتيمتري
منتقل گرديد .سپس  5ميليليتر محلول CPW9MCa
(نمکهاي  CPWبه همراه  %9مانيتولCaCl2, %4/8 (w/v) ،
 )2H2Oاضافه گرديد و به مدت يک ساعت در دماي اتاق
نگهداري شد .سوسپانسيون حاصل به مدت يک دقيقه با دور
 44gسانتريفوژ شد و روشناور حذف گرديد و سپس رسوب
حاصل در  45ميليليتر محلول هضم (محلول هضم شامل
نمکهاي  CPWبه همراه  %9مانيتولmM n-propyl ،
 %5/4 (w/v)، 5/ 4 gallateسلوالز  RSو )(w/v
 Macerozyme R10 %4بود) حل گرديد .هر پنج ميليليتر از
محلول به يک پتريديش  05ميليمتري منتقل شد و به
مدت  0ساعت در  4درجه سانتيگراد و در تاريکي به
آرامي مخلوط شد .محصول هضم از غربالهاي نايلوني  92و
 44ميکرومتري عبور داده شد .محلول فيلتر شده با يک
حجم محلول فيلتر استريل شده ايزواسمتيک داراي 24
درصد پرکول و  4درصد ساکارز مخلوط گرديد و به لوله
ميليليتري منتقل شد .در هر لوله ابتدا يک
آزمايش

انتقال ژن به کالوسهای حاصل از کشت پروتوپالست

پس از  8روز ،صفحه آلژينات کلسيم حاوي
پروتوپالستها به صورت نوارهايي با عرض پنج  4ميليمتر
برش داده شده و به محيط کشت جامد  PGoحاوي يک
ميليليتر هورمون  BAPمنتقل شدند و در دماي  8درجه
سانتيگراد و در تاريکي نگهداري شدند ( & De Greef
 .)Jacobs 1979پس از يک هفته ،نوارهاي آلژينات با
اگروباکتريوم تلقيح شدند .سلولهاي اگروباکتريوم
سويه  AGLOحاوي ناقل ژن  GUSبه همراه پيشبر دايمي
 CaMV 35Sو يا پيشبر القا شونده با اتانول ،در محيط کشت
 LBبهصورت شبانه کشت داده شدند .سپس رسوب باکتري
در محيط کشت مايع ( PGoجذب نوري  5/4در طول موج
 055نانومتر) حل شد .نوارهاي آلژينات به مدت  5دقيقه در
دماي اتاق قرار داده شدند و سپس به محيط کشت توام PGo
حاوي يک ميليليتر هورمون  BAPمنتقل شده و در دماي
 8درجه سانتيگراد در تاريکي به مدت دو روز نگهداري
شدند .بهمنظور حذف آگروباکتريوم ،نوارهاي آلژينات به
34

سيستم القا شونده با اتانول در کالوسهای تراریخت حاصل از کشت ..

متمايز سلولي را تشکيل ميدهند که در مراحل بعد نيز کمي
تغيير ميکنند ) .(Sack 1987اين سلولها داراي ويژگي
خاصي هستند که آنها را قادر ميسازد در شرايطي که براي
سلولهاي ديگر نامساعد است ،زنده بمانند .سلولهاي نگهبان
فاقد پالسمودسماتا هستند و نسبت به ساير سلولها
موجوديت مستقل دارند .همچنين تنها سلولهايي در برگ
هستند که به تغييرات منظم پتانسيل اسمزي سازش يافتهاند
که آنهم به دليل نقش اساسي پتانسيل اسمزي در عملکرد
سلولهاي روزنهاي است ) .(Sack 1987به همين دليل است
که سلولهاي روزنهاي تنشهاي اسمتيک را در طي
جداسازي پروتوپالست بهتر تحمل ميکنند ( Hall et al.
 .)1995کالوسهاي حاصل از سلولهاي نگهبان ،توان باززايي
نوساقه را به ميزان  5درصد دارند و از آنها گياهان کامالً
طبيعي حاصل ميشود ( .)8وجود اين ويژگيها ،مناسب بودن
اين سلولها را براي دستورزي ژنتيکي فراهم نموده است.
براي اطمينان از انتقال ژن  GUSو عملکرد مناسب
آن در گياه ،سنجش آنزيمي  GUSبا پيشبر CaMV 35S
انجام شد .در سنجش  GUSبا روش هيستوشيميايي با
سوبستراي  ، x-glucدر اثر فعاليت آنزيم بتا-گلوکورونيداز ژن
 GUSترکيب  X-glucشکسته شده و توليد رسوب آبي رنگ
ميکند .فعاليت ژن گزارشگر  ،GUSانتقال و بيان آنرا نشان
ميدهد .چون ژن  GUSمورد استفاده در ناحيه T-DNA
پالسميد داراي اينترون ميباشد ،اين ژن در سيستم
پروکاريوتي قابل بيان نيست ،بنابراين احتمال رنگي شدن
بافت در اثر آلودگي با اگروباکتريوم وجود ندارد .کالوسهاي
قرار گرفته در داخل آلژينات بهخوبي رنگ آميزي شدند و
بيان بسيار خوب ژن  GUSرا نشان دادند .نتايج اين آزمون
بيانگر کارايي بسيار خوب انتقال ژن به کالوسها ميباشد
(شکل .)4
براي مطالعه بيان ژن گزارشگر  GUSتحت پيشبر
القا شونده با اتانول ،تعداد  35کالوس تلقيح شده با
اگروباکتريوم داراي سازه مورد نظر که در محيط انتخابي علف
کش بايلوفوس به مدت يک ماه رشد يافته بودند ،در شرايط
قبل از القا (شکل  )a -3و بعد از القا (شکل )b -3با اتانول
رنگ آميزي شدند .پس از القا با اتانول ،دو کالوس در
چاهکهاي شماره  A8و  E1بيشترين ميزان بيان ژن  GUSرا
داشتند در حالي که قبل از القا با اتانول ،بيان ژن مشاهده
نشد .بيان ژن گزارشگر در اين چاهکها به ميزاني نزديک به
بيان ژن  GUSبا پيشبر دايمي  CaMV 35Sدر چاهکهاي
شماره  E5و  E7بود .توانايي بيان ژن  GUSبا اين پيشبر ،به

محيط کشت جامد  PGO( PG1B-BCحاوي يک ميليليتر
هورمون  4 ،BAPميليگرم در ليتر سفوتاکسيم و يک
ميليگرم در ليتر علفکش بايلوفوس) حاوي آنتيبيوتيک
سفوتاکسيم منتقل شده و در دماي  8درجه سانتيگراد و
تاريکي به مدت دو روز نگهداري شدند .پس از دو روز بر روي
نوارهاي آلژينات حاوي کالوسهاي تلقيح شده با سازه ژن
گزارشگر  GUSو پيشبر دايمي  ،CaMV 35Sآزمون
هيستوشيميايي  GUSصورت گرفت و بيان موقت اين ژن
بررسي گرديد ) .(Sevenier et al. 1998کالوسهاي کوچک از
روي نوارهاي آلژينات تلقيح شده با سازه ژن گزارشگر  GUSو
پيشبر القا شونده اتانول به محيط کشت جامد PG1B-BC
انتقال يافتند و به مدت  4روز در تاريکي و در دماي 8
درجه سانتيگراد قرار گرفتند .پس از اين مدت ،کالوسهاي
رشد يافته مجددا به محيط کشت جامد  PG1B-BCانتقال
يافته و پس از  5روز آزمون هيستوشيميايي  GUSبر روي
کالوسهاي رشد يافته انجام گرديد و ميزان بيان ژن گزارشگر
در غياب القا کننده اتانول مطالعه شد .سپس به ميزان يک
ميليليتر اتانول يک درصد به محيط کشت اضافه گرديد و
بعد از  3ساعت مجدداً ،روي همان کالوسها ،آزمون
هيستوشيميايي  GUSانجام شد.
آزمون هيستوشيميایی GUS

براي رنگآميزي با  ،GUSکالوسها به مدت يک شب
در محلول رنگ آميزي در دماي  42درجه سانتيگراد قرار
داده شدند .محلول رنگ آميزي شامل  45 Tris-HClميلي
موالر 4 CaCL2, 2H2O ،ميلي موالر K3(Fe(CN)6) ،نيم
موالر K4(Fe(CN)6) ،نيم ميلي موالر Triton-x-100 ،به
ميزان ) %5/4 (v/vو  5/24ميليگرم در ميليليتر  X-glucبا
 pH=2/5بود ).(Hall et al. 1997
نتایج و بحث
در اين پژوهش استخراج پروتوپالستهاي سلولهاي
نگهبان روزنه با موفقيت انجام شد .اغلب پروتوپالستهاي
جدا شده داراي پالستيدهاي مشخص ،ذرات نشاسته بوده
) (Hall et al. 1995,1996و قابليت تقسيم سلولي داشتند.
کشت اين پرتوپالستها منجر به توليد کالوسهاي ترد در
داخل آلژينات کلسيم گرديد (شکل ) .پروتوپالست
سلولهاي نگهبان روزنه برگي چغندرقند قادر به تقسيم
سلولي هستند ) .(Hall et al. 1995سلولهاي نگهبان روزنه
در اوايل نمو برگ تمايز مييابند و جمعيت يکنواخت و
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و عدم بيان اين ژن در کالوسها در شرايط قبل از استفاده از
اتانول ،کارايي اين پيشبر را نشان ميدهد.

اندازه بيان اين ژن با پيشبر دايمي  CaMV 35Sدر گياه است
( .)Salter et al. 1998بيان زياد ژن  GUSبا استفاده از اتانول

شکل  :مراحل تهيه پروتوپالست سلولهاي نگهبان روزنه چغندرقند ،کالوس و تراريختي کالوسها (الف ) :کشت درون شيشهاي جوانه
انتهايي و رشد برگها براي استخراج پروتوپالست سلولهاي نگهبان روزنه (مقياس ( ) cmب) :پروتوپالستهاي سلولهاي نگهبان
روزنه (مقياس ( ) 5 μmپ) :تقسيم سلولي يک پروتوپالست سلول نگهبان روزنه که در داخل آلژينات کلسيم قرار گرفته است (مقياس
( .) 5 μmت) :نوارهاي آلژينات حاوي کالوس که با آگروباکتريوم تومه فاسينس تلقيح يافتهاند( .مقياس  ) cmث) کالوسهاي
کوچک انتقال يافته از نوارهاي آلژينات به محيط کشت گزينش حاوي يک ميلي گرم در ليتر علف کش بايلوفوس و رشد برخي
کالوسهاي تراريخت (مقياس ) cm
Figure 2. Protoplast isolation and callus production from guard cells of sugar beet and gene transformation method, a. In
vitro culture of shoot tips and leaves growth for guard cell protoplast isolation (bar = 1 cm) b. Guard cell protoplasts
(bar = 20 μm) c. Cell division of a guard cell protoplast after stabilizing in calcium alginate (bar = 20 μm) d. The strips
of alginate containing the sugar beet calli infected with Agrobacterium tumefaciens (bar = 1 cm) e. Transferring very
= tiny calli from alginate strips to selection medium containing 1 mg/l bialaphos and the growth of transgenic calli (bar
1 cm).
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شکل :4آزمون هيستوشيميايي ژن  GUSنوارهاي آلژينات حاوي کالوسهاي تلقيح شده با اگروباکتريوم تومه فاسينس داراي سازه ژن
گزارشگر  GUSو پيشبر  CaMV 35Sهمراه با نوار آلژينات تلقيح نشده به عنوان شاهد (مقياس )5/4 cm
Figure 3. Histochemical GUS assay of alginate strips containing calli infected by A. tumefaciens carrying a construct
with a GUS-intron gene under control of a CaMV 35S promoter and a fragment of alginate without transformation as
control (bar = 0.5 cm).

شد .در مقابل ،در گياهچههاي گلداني ،بيان اين ژن مشاهده
نشد ) .(Roslan et al. 2001همچنين ،با استفاده از ژن
لوسيفراز بههمراه پيشبر القا شونده با اتانول نشان داده شد که
در گياهچههاي درون شيشهاي بدون استفاده از القاکننده
(اتانول) بيان ژن لوسيفراز مشاهده ميشود ولي در
گياهچههاي گلداني بيان اين ژن مشاهده نميشود ( Roslan
 .)et al. 2001بايد در نظر داشت که گياهان آنزيم الکل
دهيدروژناز توليد ميکنند ) .(Dolferus et al. 1994ريشه
گياهان اندامهايي هستند که در شرايط بيهوازي تنفس
تخميري انجام ميدهند که محصول نهايي اين روش تنفس،
الکل است .تجمع اتانول داخلي در ريشه ممکن است اين
پيشبر را فعال کند .پيشبر اتانول در گياه توتون در شرايط بي
هوازي مصنوعي بسيار سخت فعال ميشود ( Salter et al.
 .)1998در گياه آرابيدوبسيس رشد يافته در شرايط درون
شيشهاي که در آن انتشار اکسيژن محدود است ،ميزان تنفس
غيرهوازي در ريشهها افزايش مييابد ).(Chung & ferl 1999
در پژوهش حاضر ،در شرايط درون شيشهاي و بدون استفاده
از اتانول ،برخي کالوسها فعاليت ژن  GUSرا نشان دادند که
بيانگر حضور اتانول ميباشد .ممکن است که کالوسها نيز
مانند ريشه در شرايط محدود اکسيژن محيط ،تنفس بي
هوازي انجام داده باشند و با توليد الکل موجب فعال شدن
پيشبر و بيان ژن  GUSدر برخي کالوسها شدهاند ،البته
اثبات اين موضوع نياز به مطالعات بيشتر دارد.
مشخص شده است که يک ساعت پس از استفاده از
عامل القا کننده (اتانول) نيز بيان ژن  GUSقابل تشخيص است.
در صورت عدم استفاده از اتانول ،بيان ژن متوقف ميگردد اما

چنانچه در واحد بياني  ،alcRپيشبر دايمي
 35Sبا يک پيشبر خاص بافت گياهي جايگزين گردد ،امکان
تنظيم بيان ژن در يک بافت خاص فراهم ميگردد .از اتانول
براي تنظيم بيان ژن در طي نمو و در يک بافت يا اندام خاص
در گياه آرابيدوبسيس استفاده شده است ( Deveaux et al.
 .)2003در سازه بياني ،ژن  alcRبهوسيله پيشبرهاي مختص
بافت کنترل گرديد .اين پيشبرها در نواحي ويژهاي از جوانه
رويشي و گلدهي بيان ميشدند ).(Deveaux et al. 2003
غلظت کم اتانول تبخير شده موجب بيان ژن در گياهان
توتون ،سيب زميني و کلزا شده است ( Sweetman et al.
 .)2002در آزمايشي ،تيمار يک برگ کلزا با اتانول تبخير شده
منجر به بيان ژن  GUSفقط در همان برگ گرديد و در گياه
توتون ،با استفاده از اتانول نشاندار شده مشخص شد که
اتانول به برگهاي ديگر منتقل نشده است .بنابراين با در
معرض قرار دادن قسمتهاي مختلف يک گياه تراريخت با
بخار اتانول  ،ميتوان بيان ژن هدف را در يک اندام مشخص
کنترل کرد ).(Sweetman et al. 2002
نتايج اين پژوهش مشخص نمود که قبل از القا با
اتانول ،در برخي از کالوسها ،نظير چاهکهاي شماره
 A5 ،A2و( B5شکل  ،)a -3بيان ژن  GUSبه مقدار کم
مشاهده ميشود .بيان ژن گزارشگر در کالوسها در شرايط
درون شيشه اي در غياب اتانول خارجي ،وجود شرايط القا در
اين محيط را نشان ميدهد .در يک مطالعه که ژن  GUSبه
همراه پيشبر القا شونده با اتانول به گياه آرابيدوبسيس منتقل
شد و در گياهچههايي که در شرايط درون شيشهاي رشد
يافته بودند ،بدون استفاده از اتانول ،فعاليت ژن  GUSمشاهده
CaMV
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و ميتوان يک ژن را کوتاه مدت يا طوالني مدت بيان نمود
).(Caddick et al. 1998 & Deveaux et al. 2003

ميتوان با استفاده مستمر اتانول ،سطح بيان ژن را حفظ نمود.
پيشبر القا شونده با اتانول ،بسيار به اتانول حساس ميباشد ،به
نحوي که با استفاده از  5/5درصد اتانول نيز عمل القا ،مشاهده
شده است .لذا ،غلظت اتانول مورد استفاده ابزار مناسبي براي
کنترل سطح بيان ژن در اين پيشبر بوده )(Roslan et al. 2001

)(a

)(b

شکل :3آزمون هيستوشيميايي  GUSکالوسهاي تراريخت احتمالي با سازه ژن گزارشگر  GUSو پيشبر القا شونده با اتانول بدون تيمار
با اتانول ( )aو  3ساعت بعد از تيمار با اتانول ( .)bدر هر دو شکل الف و ب :چاهکهاي  E5و  E7حاوي کالوسهاي تراريخت با سازه
ژن  GUSتحت پيشبر دايمي  CaMV 35Sبه عنوان شاهد مثبت و چاهکهاي  D ،C ،B ،Aو  E1-4حاوي کالوسهاي تلقيح شده با
سازه ژن  GUSتحت پيشبر القا شونده با اتانول
Figure 4. Histochemical GUS assay of candidate transgenic calli with construct containing a GUS reporter gene under
control of the ethanol induced promoter before treatment with ethanol (a) and after treatment with ethanol (b). In the
both figures a and b: Wells E5 and E7 containing transgenic calli with a GUS gene under control of the CaMV 35S
promoter as positive controls and wells A, B, C, D and E1- 4 containing the candidate transgenic calli with a GUS gene
under control of the ethanol induced promoter.
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Summary

Characterization of Ethanol Inducible Gene Expression System in Transgenic Sugar
Beet Calli Derived From Stomatal Guard Cells
Mirzaie Asl1, A., Moieni2*, A., Salmanian3, A. H., Jalali Javaran. M2. and Khodaei4, L.
Abstract
Controlled gene expression of transgenic plants is one of the main aim of genetic manipulations. This control can
be done in transcriptional level. Ethanol inducible promoter system is suitable for external regulation of gene
expression. In this study, GUS gene expression under the control of ethanol inducible promoter was evaluated in calli
derived from sugar beet stomatal guard cell protoplasts. Protoplasts of stomatal guard cells from sugar beet leaves were
isolated and calli derived from these protoplasts, were infected with Agrobacterium harboring GUS gene under the
control of ethanol inducible promoter. Transformed calli were treated with ethanol and histochemical GUS assay
carried out before and after treatment of calli with ethanol. Some transformed calli showed high level expression of
GUS gene after treatment with ethanol. These calli didn’t show any GUS gene expression before applying ethanol. The
level of GUS expression after ethanol induction was comparable to constitutive GUS gene expression mediated by
CaMV 35S promoter. Furthermore high level GUS expression in these calli demonstrated the activity of this system in
sugar beet.
Keywords: Sugar beet, Gene transformation, Ethanol- inducible promoter, Protoplast, Stomatal guard cells, GUS
reporter gene
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