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چکیده
گیاه توتون یک بیوراکتور بسیار کارا به منظور تولید پروتئینهای نوترکیب میباشد ،لذا در این پروژه تحقیقاتی عالوه بر بهینهسازی سیستت کتت
باف این گیاه ،فرآیند مناسب انتقال ژن به آن نیز مورد بررسی قرار گرف  .بدین منظور اثرات غلظ های مختلف ساکارز و  4ترکیب متفاوت هورمتونی
( BAPو  )NAAروی القا کالوس ،شاخهزایی مستقی و ریته زایی در قالب طرح کامل تصادفی به صورت فاکتوریل و با سه تکترار متورد آزمتایر قترار
گرف  .حساسی ریزنمونههای توتون به آنتیبیوتیک کانامایسین با کت ریزنمونهها روی محیط انتخابی دارای غلظ های مختلف کانامایسین ارزیتابی
شد .برای انتقال ژن از اگروباکتریوم ( )Agrobacterium tumefacienسویه  GV3101حاوی پالسمید  pBI121استفاده شد و روش واکنر زنجیرهای
پلیمراز ( )PCRجه بررسی گیاهان تراریخته مورد استفاده قرار گرف  .نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نتان داد که باالترین میزان القا کالوس
با استفاده از محیط کت ( M1حاوی  0/1میلیگرم در لیتر  NAAو  1میلیگرم در لیتر  )BAPبا غلظ  15گرم در لیتر ساکارز حاصل شد .در صورتی
که تعداد باالی شاخهزایی مستقی در محیط کت  M1با غلظ  30گرم در لیتر ساکارز بدس آمد .بیتترین فراوانی ریتهزایی نیز توسط  0/1میلیگرم
در لیتر  NAAو  60گرم در لیتر ساکارز حاصل شد .غلظ  50میلیگرم در لیتر کانامایسین بطور کامل از باززایی نمونههای غیرتراریخته ممانع کترد و
بنابراین از این غلظ در محیط کت انتخابگر استفاده شد .در نهای  ،قطعه  798 bpمربوط به ژن  nptIIدر ژنوم گیاهان تراریخته توتون تأییتد شتد و
کارایی تراریختگی با استفاده از روش اگروباکتریوم بیر از  95درصد محاسبه گردید .تکنیک باززایی مستقی و انتقال ژن مطترح شتده در ایتن تحقیت
جه وارد کردن ژنهای خارجی مختلف به ژنوم گیاه توتون بسیار کارا و مؤثر میباشد.
واژههای کلیدی :تراریختگی ،توتون ،ژن انتخابگر  ،nptIIشاخهزایی مستقی  ،کت باف
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توتون ( )Nicotiana tabacumیکی از مه ترین گیاهان زراعی
مورد استفاده در دنیا بوده و متعل به خانواده سوالناسه ()Solanacea
میباشد .این گیاه خودگتن بوده و دارای بذرهای بسیار ریزی میباشد
که درون کپسولهای دوخانهای قرار میگیرند .هر گل ممکن اس از
 2تا  8هزار و هر گیاه تا یک میلیون بتذر تولیتد کنتد .توتتون بتدلیل
خواص دارویی و اهمی اقتصادی بتاال حتا ز اهمیت است  .بتیر از
 2500ترکیب دارویی شامل آلکالو یدها و ترپنو یدها در توتتون وجتود
 2 ،1و  -3بته ترتیتتب دانتتتجوی دکتتتری و استتتادان گتتروه بیوتکنولتتوژی گیتتاهی،
دانتکده کتاورزی ،دانتگاه فردوسی متهد
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(* -نویسنده مسئول:
 -4دانتیار گروه ایمونولوژی ،دانتگاه علوم پزشکی متهد
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دارد که دارای ارزش باالی پزشکی میباشند (.)17
اکثر ارقام اصالح شده توتون که در حال حاضر کت میشوند به
طری اصالح کالسیک تولید شدهاند ولی با توستعه زیست فنتاوری و
مهندسی ژنتیک امکان اصالح توتون با استتفاده از روشهتای نتوین
فراه شده اس و مطمئناً این تکنیکها در آینده نقر مهمتری را در
اصالح این گیاه ایفا خواهند کرد .اهداف اصلی اصالح مدرن توتون در
زمینههای مقاوم به آفات و بیماریها ،بهبود کیفی  ،افزایر میتزان
عملکرد در جه تولید مؤثر پروتئینهای نوترکیب ترسی شده است .
برای استفاده از زیس فناوری در اصالح توتون نیتاز بته بهینتهستازی
کت باف و انتقال ژن به توتون میباشد بطوریکه بتوان سلولهای
گیاهی را تراریخته کرده و با استفاده از محیط کت مناسب از ستلول
های تراریخته ،گیاه کامل در حداقل زمان ممکن بدس آورد .امتروزه
انجام مطالعات ژنتیکی در توتون به دلیل سادهبودن عمل دورگگیری
و تولید بذر فراوان پس از هر تلقیح ،گستترش یافتته است  .تیییترات
ژنتیکی زیادی در توتون صورت میگیرد و این گیاه بته عنتوان متدل
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مناسبی برای انجام تحقیقتات زیست فنتاوری و فیزیولتوژی گیتاهی
شناخته میشود .همچنین در سالهای اخیر از این گیاه جه مطالعته
عوامل مؤثر در انتقال ژن استفاده شده اس  .تحقیقات زیاد و تکنیتک
های متفاوتی جه بررسی باززایی و تکثیر گیتاه توتتون انجتام شتده
اس که بطور اساسی به بررسی اثر تنظی کنندههای رشد بتر شتاخه-
زایی و باززایی مستقی توتون تمرکز داشتتهانتد ( 8 ،9 ،12 ،28 ،10و
 .)2تحقیقات اندکی نیز تأثیر سایر عوامل ماننتد ترکیتب آگتار محتیط
کت ( 11و  ،)18ژنوتیپ و اندازه ریزنمونه ( 16و  ،)26آنتی بیوتیک-
ها ( ،)27پلی آمینها ( )25و منتأ فسفر و نیتروژن آلی و آمونیوم ()19
و  )20( pHرا بر باززایی توتون مورد بررسی قرار دادند.
در توتون با استفاده از کت باف ریزنمونههای برگ ،شاخههتای
جدید حاصل میشود .اولین شاخهزایی مستقی از ریزنمونته برگتی بتا
کت آنها بر روی محیط کت حاوی  0/1میلیگرم در لیتتر NAA
و  1میلتتیگتترم در لیتتتر  BAPگتتزارش شتتد ( .)23همچنتتین علتتی و
همکاران ( )1اثر ژنوتیتپهتای مختلتف توتتون را بتر شتاخهزایتی در
محیطهای کت حاوی غلظ های مختلف اکسین و سیتوکینین مورد
بررسی قرار دادند .نتایج حاصل نتان داد کته یتک ژنوتیتپ ختاص و
غلظ های مختلف اکسین و ستیتوکینین بتر روی شتاخهزایتی تتأثیر
معنیداری داشتند .در مطالعه دیگری متخص شد که درصد باالیی از
جنینزایی سوماتیکی مستقی توتون با استفاده از دیسکهای برگی به
عنوان ریزنمونه و با کاربرد غلظت هتای متفتاوت هورمتونی  NAAو
 BAPحاصل شد ( .)14در تحقیقی کته توستط طتراوت و همکتاران
( )24انجام گرف نتان داده شد که بهتترین تیمتار هورمتونی جهت
باززایی توتون 0/2( NAA ،میلیگرم در لیتر) و  1( BAPمیلیگرم در
لیتر) در مقایسه با تیمارهای ( NAAبا دو سطح  0/1و  0/2میلیگترم
در لیتر) و ( BAPبا دو سطح  1و  2میلیگرم در لیتر) بود .در تحقیت
دیگری ،یانجی و همکاران ( )31شتاخهزایتی از ریزنمونتههتای بترگ
توتون را با استفاده از نسب انتد هورمتون اکستین بته ستیتوکنین
گزارش کردند .جوشی ( )7در آزمایر دیگری تأثیر درصد آگار و منبع
کربن محیط کت را در شاخهزایی توتون مورد بررسی قرار داد .نتایج
نتان داد که درصد پایین آگار در محیط کت به افزایر شتاخهزایتی
کمک میکند و گلوکز  4درصتد بته عنتوان بهتترین منبتع کتربن در
شاخهزایی توتون عمل میکند.
موفقی فرآیند انتقال ژن توتون بستگی بته انتختاب بافت هتای
تراریخته غیرشیمریک و باززایی مؤثر آنها در مراحل بعدی متیباشتد
( .)5مطالعتتاتی بتته منظتتور بررستتی امکتتان انتقتتال ژن بتتا واستتطه
آگروباکتریوم به توتون انجام شده اس  .تکسیرا -داسیلوا و همکتاران
( )26انتقال ژن گزارشتگر  )β-glucuronidase( gusدر توتتون را بتا
بکارگیری  4تکنیک متفاوت انجام دادند .آنها نتان دادند که ظرفی
باززایی شاخهها در گیاه تراریخته نه تنها تح تأثیر نتو ریزنمونته و

ترکیتتب محتتیط بتتاززایی قتترار دارد بلکتته بتتا انتختتاب روش مناستتب
تراریختگی نیز ارتباط مستقی دارد .طراوت و همکاران ( )24نیز بهینه
سازی انتقال ژن  gusبه گیاه توتون را انجام دادند .موهان و همکاران
( )14با استتفاده از اگروبتاکتریوم تومفاشتینس ژن  gusرا بته توتتون
منتقل کردند و نتایج آزمون هیستوشیمیایی را گزارش نمودند.
نو مصرف و بیومس گیاه توتون دارای پتانستیل مطلتوب بترای
تبدیل شدن به یک بیوراکتور جه تولید پروتئینهای نوترکیتب متی
باشد ( .)33بدیهی اس دستیابی بته روشهتای کارآمتد و تکرارپتذیر
جه باززایی و تولید گیاهچههای استریل با حداقل تنتو ژنتیکتی در
زمان کوتاه ،میتواند به عنوان گامی مؤثر در مطالعاتی از جملته حفت
ذخا ر ژنتیکی ،بررسی انوا تنرها یا کوتاه کردن طول دوره اصالحی
این گیاه مؤثر واقع شود .همچنین احتماال بتوان از آن به عنوان ابزاری
مه در روشهای نوین مهندسی ژنتیک استفاده نمود .هدف از انجتام
1
این تحقی نیز بهینهسازی سیست کتت بافت و روش انتقتال ژن
 nptIIبه گیاه توتون میباشد .بدین منظور این تحقی طی دو مرحلته
انجام شد :اولین مرحله بهینهسازی کت باف برای گیاه توتون بتود.
برای ایتن منظتور اثتر دو فتاکتور غلظت ستاکارز و مقتادیر مختلتف
هورمونهای رشد گیاهی در محیط کت  MSبر میزان کالوسزایی،
شاخهزایی مستقی و ریتهزایی توتون بررسی شد .مرحله دوم آزمایر
انتقتتال ژن  nptIIبواستتطه اگروبتتاکتریوم بتته توتتتون بتتود .بررستتی
ترانسفورماستیون در ایتن گیتاه بته منظتور کاربرد نتایج این تحقیت
در مطالعات تولید پروتئینهای دارو ی در توتون مؤثر میباشد.

مواد و روشها
آماده كردن ريزنمونه

در این آزمتایر از بتذور توتتون
 Xanthiبه منظور تهیه ریزنمونه استفاده شد .بذور به صورت سطحی
با هیپو کلری سدی  5درصد و یک قطتره تتویین  20بته متدت 10
دقیقه ضدعفونی شدند .برای حذف باقیمانده هیپو کلری سدی  ،بتذور
 3بار با آب مقطر استریل شسته شدند و سپس با الکل  70درصتد بته
مدت  30ثانیه مجدد ضتدعفونی گردیدنتد .در نهایت آبکتتی بتا آب
مقطر استریل به مدت  10دقیقه انجام شد .بعد از ختک کردن بتذور
بر روی کاغد صافی استریل ،بذور به محیط جوانتهزنتی (محتیط MS
 )1/2منتقل شدند .بذور توتون به مدت سه روز در تتاریکی در دمتای
 25درجه قرار گرفتند و سپس در اتاقک رشد با دمای  23تا  25درجته
سانتیگراد تح رژی نوری  16ساع روشنایی و  8ستاع تتاریکی
نگهداری شدند.
Nicotianana tabacum cv.

1- Neomycin phosphotransferase
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ترکیب هتر یتک از ایتن استتو هتا در جتدول  2بیتان شتده است .
ریزنمونهها بر روی محیطهای هورموندار به گونهای قرار داده شتدند
که پت ریزنمونه در تماس با محیط کت باشد .همته پتتریدیتر
های حاوی ریزنمونههای برگ به مدت  4هفته بدون انجتام واکتت
در اتاقک رشد در شرایط دمایی و نوری متابه شرایط جوانهزنتی بتذر
نگهداری شدند .تمام تیمارها پس از دو هفته در محیط متابه واکت
شدند .سپس نوساقههای باززا شده (شکل شتماره  )1بته محتیط MS
عاری از هورمون منتقل شدند .در نهای گیاهچههای بدس آمده بته
گلدان منتقل شدند .بهترین ترکیب محتیط کتت بترای مرحلته بعتد
یعنی ترانسفورماسیون توتون بکار برده شد.

بهینهسازی سیستم كشت بافت توتون

بعد از تتکیل گیاهچههای چهار برگی ،ریز نمونه برگ با دق از
گیاهچهها جدا شدند .به منظور بررسی تأثیر تنظی کننتدههتای رشتد،
ریزنمونههای جدا شده به محیط کت  )15( MSحاوی غلظت هتای
مختلف ( NAAو ( )BAPجدول  )1به همتراه غلظت هتای مختلتف
ساکارز ( 15و  30گرم در لیتر) و  0/8درصد آگار منتقتل شتدند .تهیته
محیط کت  MSبا استفاده از محلولهتای ذخیتره انجتام متیشتود.
معموالً محیط کت  MSاز چهار محلول ذخیره ماکرو ،میکرو ،آهن و
ویتامینها استفاده می شود .با توجه به این کته در ایتن روش ،پتس از
مدت کوتاهی نمکها دچار رسوب متیشتوند ،در ایتن تحقیت چهتار
محلول ذخیره  100xنیترات ،سولفات ،هالوژنها و  PBMoتهیه شتد.

جدول  -1غلظت هورموني در محیطهای کشت مختلف برای القا کالوسزايي و شاخهزايي مستقیم توتون
Table 1- Hormone concentration in different culture media for callus induction and direct shoot regeneration in Nicotiana
tabacum

محیط کشت

تنظیم کنندههای رشد گیاهي

Medium

Plant growth regulators
)(mg/l
NAA
0.1
0.15
0.2
0.25

M1
M2
M3
M4

BAP
1
1.5
2
2.5

B

A

C

شکل  -1کالوسزايي ( ،)Aباززايي ساقه ( )Bو طويل شدن ساقه ( )Cدر ريزنمونههای توتون
Figure 1- Callus induction (A), shoot regeneration (B) and shoot elongation (C) in of Nicotiana tabacum explants
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ارزيابي میزان حساسیت ريزنمونهها به آنتيبیوتیك

حساسی ریزنمونههای برگ توتون به آنتیبیوتیک کانامایسین با
کت این ریزنمونهها بر روی محیطکت های حاوی مقادیر مختلتف
کانامایسین (صفر 50 ،25 ،و  100میلیگرم در لیتر) با  3تکرار بررسی
شد.
تراريختگي ژنوم هسته توتون
از اگروبتتاکتریوم تومفاشتتینس ستتویه GV3101

در ایتتن تحقی ت
حامل پالسمید  ،pBI121جه تراریختگی توتون استفاده شتد .ایتن
پالسمید حاوی ژن انتخابگر مقاوم به کانامایستین ( )nptIIختار از
بخر منتقل شونده به گیاه میباشد .باکتری نوترکیتب  GV3101در
محیط  LBحاوی  10میلیگرم در لیتر جنتامایسین 50 ،میلتیگترم در
لیتر کانامایسین و  50میلتیگترم در لیتتر ریفامپیستین ،بته متدت 24

ساع (بسته به سرع رشد سویه آگروباکتریوم) در تتاریکی و دمتای
 28درجتته ستتانتیگراد و بتتا ستترع  rpm 150کت ت شتتد .پتتس از
سانتریفوژ باکتری رشد یافته و حذف مایع رویی ،اضافه کردن محتیط
 MSبدون ساکارز انجام گرف  .سپس برش قطعات برگی و قرار دادن
آنها در سوسپانسیون باکتری به متدت  10دقیقته انجتام شتد و بعتد
انتقال برگها به کاغذ صافی جه ختک شدن و انتقال سریع بترگ
ها به محیط  MSحاوی هورمونها صورت گرف  .مرحله بعد بصورت
قرار دادن پتریها در تاریکی به مدت  48ساع و سپس انتقال برگ-
ها به محیط گزینتتگر حتاوی  50میلتیگترم در لیتتر آنتتیبیوتیتک
کانامایسین و 200میلیگرم در لیتر سفوتاکسی بود .جوانهها تتا زمتان
پدیدار شدن دو الی سه بار در محتیط متتابه واکتت شتدند .بعتد از
پدیدار شدن جوانهها ،آنها به محیط  MSحاوی  50میلیگرم در لیتر
کانامایسین و همان غلظ سفوتاکسی منتقل شدند.

جدول  -2استوكهای مورد استفاده در تهیه محیط کشت MS
Table1 2- Stocks solution for MS media

محلول ذخیره

مقدار جهت تهیه  100میليلیتر محلول(گرم)

Storage Solution

)100x(gr

نیترات
NH4NO3
KNO3

16.5
19

MgSO4.7H2O
MnSO4. H2O
ZnSO4. H2O
CuSO4.5 H2O

3.7
0.169
0.086
0.0025

سولفات

هالوژنها
CaCl2.2H2O
KI
CoCl2.6H2O
PBMoمحلول
KH2PO4
H3 BO3
NaMoO4.2H2O

4.4
0.0083
0.00025
1.7
0.062
0.0025

محلول ذخیره آهن
FeSO4.7H2O
Na2EDTA.2H2O

ويتامینها
اسید نیکوتینیک
HClتیامین-
HClپیریدوکسین-
گلیسین

0.278
0.373
0.005
0.001
0.005
0.02
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 )21( SASو  SPSS16انجام شد.

تجزيههای آماری

طرح آزمایتی برای تعیین غلظ های مناسب هورمونی در محیط
کت و همچنتین تعیتین مناستبتترین غلظت ستاکارز بته صتورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تکرار انجتام شتد .در هتر
تکرار آزمایتی  20ریزنمونه برگی مورد استفاده قترار گرفتنتد .میتزان
شتاخهزایتی مستتقی بعتد از  3هفتته بترای ریزنمونتههتای بترگ در
تیمارهای مختلف محاسبه شد .با استفاده از جتدول تجزیته واریتانس
معنیداری اثرات اصلی ترکیبات هورمونی و غلظ ساکارز و همچنین
اثر متقابل آنها مورد بررسی قرار گرف  .مقایسه میانگینها با استفاده
از آزمون چند دامنهای والر -دانکن در سطح احتمتال  5درصتد انجتام
شد .تجزیه و تحلیل داده های آزمتایر بتا استتفاده از نترمافزارهتای
.

آغازگرهای استفاده شده و شرايط PCR

طراحی آغازگرها از نوکلئوتیدهای ابتدا و انتهای توالی ژن
و توسط نترمافتزار  Oligoanalyserانجتام شتد .تتوالی آغازگرهتا در
جدول  3ذکر شده اس  .برای تکثیر ژن  nptIIابتتدا واسرشتتهستازی
اولیه در  94درجه سانتیگراد به متدت  5دقیقته انجتام شتد و ستپس
واسرشتهسازی ،اتصال و طویل شدن به ترتیب در درجه حترارتهتای
 48 ،94و  72هر کدام به مدت  1دقیقه در  35سیکل انجام شتد و در
نهای طویل شدن نهایی به مدت  5دقیقه در  72درجته ستانتیگتراد
صورت گرف .
nptII

جدول  -3توالي نوکلئوتیدی آغازگرهای اختصاصي ژن nptII
Table 3- Oligonucleotide sequence of nptII gene primers

توالي الیگونوکلئوتیدی

آغازگر

Oligonucleotide sequence

Primer

´5´ CACGGTTCAACAACATCCAG 3

پیترو
Forward

پسرو

´5´ TGAAGACCCTGACTGGGAAG 3

نتايج و بحث
این تحقی به منظور بهینهستازی کتت بافت  ،بررستی میتزان
باززایی تح تیمارهای هورمونی مختلف و غلظت ستاکارز ،انتختاب
تیمار برتر و در نهای انجام تراریختگی با تیمار برتر انجام شد.
بررسي تأثیر غلظت سااكارز و تركیا هورماوني محایط
كشت بر میزان كالوسزايي

نتایج تجزیه واریانس میزان کالوسزایی نتان داد که اثر غلظت
ساکارز و نو محیط کت و اثر متقابل آنها معنیدار بودند .با توجته
به اینکه اثر متقابل بین غلظ ساکارز و نو محتیط کتت معنتیدار
بود ،بنابراین مقایسه میتانگین ترکیبتات تیمتاری بتا استتفاده از روش
مقایسه میانگین چند دامنهای والر -دانکن انجام شتد .نتتایج مقایسته
میانگین ترکیبات تیماری غلظ ساکارز و نو محیط کت  ،در جدول
 4نتان داده شدهاس  .با توجه به جدول شماره  ،4محیط کت M1
حاوی  0/1میلیگرم در لیتر  NAAو  1میلتیگترم در لیتتر  BAPبتا
غلظ  15گرم در لیتر ساکارز بیتتترین میتزان کتالوسزایتی را (64
درصد) نتان داد .محیط کت  M2حتاوی  0/15میلتیگترم در لیتتر
 NAAو  1/5میلیگرم در لیتر  BAPبرای غلظت  30گترم در لیتتر
ساکارز از لحاظ میزان کالوسزایی در رتبه بعدی قرار گرفت  .حتداقل
میزان کالوسزایی ( 17درصد) در ترکیب تیماری محیط کت  M1و

Reverse

گرم در لیتر ساکارز متاهده شد .با توجه به نتایج جتدول 4

غلظ 30
میتوان گف که غلظ های پایین هورمتونهتای  BAPو  NAAدر
غلظ های مختلف ساکارز به استثنا غلظ  30گرم در لیتر ساکارز در
محیط  ،M1باعث افزایر میزان کالوسزایی شدند .در مقابل غلظت
های باالی هورمونی مانع کالوسزایی ریزنمونههتا در هتر دو غلظت
مختلف ساکارز شدند .نتایج تحقیقات ژن و همکتاران ( )33نتتان داد
که که میزان کالوسزایی در توتون به غلظ هتای هورمتونی وابستته
میباشد .بنابراین بدون در نظر گرفتن غلظ ساکارز میتوان نتیجته-
گیری نمود که میزان کالوسزایی در محیط کت  M4کمتتر از M1
میباشد.
بررسي تأثیر غلظت سااكارز و تركیا هورماوني محایط
كشت بر میزان شاخهزايي مستقیم

بر اساس نتایج تجزیه واریانس صف میزان شاخهزایتی مستتقی ،
متخص شد که غلظ ساکارز و نو محیط کت اثر معنتیداری بتر
روی شاخهزایی مستقی داشتند .اثر متقابل غلظ ساکارز و نو محیط
کت برای این صف معنیدار نبود ،بنابراین اثرات اصلی با استفاده از
روش والر -دانکن مقایسه میانگین شدند .نتایج مقایسه میانگین برای
اثرات اصلی در جدول  5نتان داده شده اس .
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جدول  -4مقايسه میانگین میزان کالوسزايي در ريزنمونههای توتون با دو غلظت مختلف ساکارز به روش والر -دانکن
Table4- Comparison of the the callus induction of Nicotiana tabacum in different concentration of sucrose based an WallerDuncan T test

نوع محیط کشت

غلظت ساکارز

Medium

Sucrose concentration
)(g l-1
15

30

M1

64 a

17

c

M2

55a

53 a

M3
M4

30 b
20 c

b 41
34 b

اعداد با حروف متتر در هر ستون دارای اختالف معنیدار ) (P<0.05با استفاده از آزمون چند دامنهای والر -دانکن نمیباشند
Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) based on Waller-Duncan T test

بر اساس جدول شماره  5برای اثر اصلی غلظ ستاکارز ،غلظت
 30گرم در لیتر در مقایسه با غلظ  15گرم در لیتر بیتتترین میتزان
شاخهزایی مستقی را به خود اختصاص دادنتد .مقایسته میتانگین اثتر
اصلی نو محیط کت برای میزان شاخهزایی مستقی نتتان داد کته
محیط کت  M1و محیط کت  M2بیتتترین میتزان شتاخهزایتی
مستقی را در مقایسه با سایر محیط کت های مورد استتفاده در ایتن
آزمایر به خود اختصاص دادند .با توجه به جتدول مقایسته میتانگین
برای صف میزان شاخهزایی مستقی (جدول  )5متخص شد که ایتن
صف نیز همانند صف میزان کالوسزایی ،بته غلظت هتای پتایین
NAAو  BAPپاسخ مناسبتری میدهد و در مقابل با افزایر غلظ
این هورمونها میزان شاخهزایتی مستتقی بته میتزان قابتل تتوجهی
کاهر مییابد .این نتایج متابه نتایج بدس آمده از تحقی استتوالرز
و همکاران ( )23و حبیبی و همکتاران ( )6بتود کته بیتتترین میتزان
نوساقه را با استفاده از  0/1میلیگرم در لیتر  NAAو  1میلتیگترم در
لیتر  BAPبدس آوردند .همچنتین یافتتههتای تحقیقتی کته توستط
طراوت و همکاران ( )24انجام شد نیز متابه نتایج این آزمتایر بتود.
این محققین درصد باالیی از شتاخهزایتی را در ریزنمونتههتای برگتی
توتون با استفاده از غلظت هتای  0/2میلتیگترم در لیتتر  NAAو 1
میلیگرم در لیتر  BAPبدس آوردند .بتا توجته بته نتتایج حاصتل از
بخر اول آزمایر و با توجته بته ایتن نکتته کته بترای مرحلته دوم
آزمایر حداکثر شاخهزایی مستقی با حداقل کالوسزایتی متورد نظتر
بود ،بنابراین از ترکیب هورمتونی  0/1میلتیگترم در لیتتر  NAAو 1
میلتتیگتترم در لیتتتر  BAPو غلظت  30گتترم در لیتتتر ستتاکارز بتترای
ریزنمونههای توتون برای تلقیح بوسیله اگروباکتریوم سویه GV3101
استفاده شد.
بطور کلی ،افزودن سیتوکینینهتا مثتل  BAPبته محتیط کتت

موجب ترغیب تقسی سلولی ،تتکیل شاخستاره و پترآوری شاخستاره
جانبی شده و از تتکیل ریته جلتوگیری متیکنتد .امتا استتفاده از دو
هورمون  NAAو  BAPدر اکثر گیاهان سبب تولید سریعتر و بیتتتر
ساقهزایی و تولید شاخساره در مقایسه بتا  NAAو  BAPبته تنهتایی
میگردد ( .)22در این تحقی نیز استفاده توام از تنظی کنندههای رشد
 BAPو  NAAدر محیط کت اثر معنیداری (در سطح احتمتال 95
درصد) بر باززایی ساقه داش .
بررسي تأثیر غلظت سااكارز و تركیا هورماوني محایط
كشت بر میزان ريشهزايي

بر اساس نتایج مقایسه میانگینها ،بیتترین ریتهزایی در ستاکارز
با غلظ  60گرم در لیتر متاهده شد که نسب به ساکارز بتا غلظت
 30گرم در لیتر اختالف معنیداری را نتتان داد (شتکل  .)2میتانگین
ریتهزایی در تیمارهای دارای تنظی کننده رشد  ،BAPدر مقایسته بتا
تیمارهای فاقد آن ،کاهر معنیداری را نتان داد .بته نحتوی کته در
محیط کت های فاقد  BAPریتهزایی بطور متوستط  6برابتر بیتتتر
بود .افزایر غلظ  BAPاز  0/1به  0/2میلیگترم در لیتتر نتواست
اختالف معنیداری را در کاهر القای ریته ایجاد نماید (شکل .)2
میانگین تعداد ریتهها در تیمارهای دارای  0/1یا  0/2میلتیگترم
در لیتر  NAAدر مقایسه با شاهد افزایر معنیداری را نتتان داد بته
نحوی که بیتترین ریتهزایی در این دو تیمار متاهده شد (شتکل .)2
فراوانی ریتهزایی در محیط کت حاوی  0/2میلیگرم در لیتر NAA
نسب به تیمارهای فاقد آن ،حدود  1/5برابر افزایر یاف  .بر استاس
تحقیقات انجام شده ،استفاده از هورمون  NAAستبب تولیتد کتالوس
فراوان پیر از تتکیل ریته میشود به همتین علت ایتن ریتتههتا
دارای منتایی غیرمستقی میباشند (.)29
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جدول  -5مقايسه میانگین به روش والر -دانکن برای شاخهزايي مستقیم از ريزنمونه های برگ توتون با غلظتهای مختلف ساکارز
Table 5- Comparison of the the shoot regeneration frequency of Nicotiana tabacum leaves in different concentration of
sucrose

میانگین

نوع محیط کشت

غلظت ساکارز

Medium

)Sucrose concentration (g l-1
30
15

Average

M1

65

72

68.5 a

M2

65

61

63 a

M3

31

33

32 b

M4

17

23

20 c

اعداد با حروف متتر در هر ستون دارای اختالف معنیدار با استفاده از آزمون چند دامنهای والر -دانکن) (P<0.05نمیباشند
Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) based on Waller-Duncan T test

این احتمال وجود دارد که با توجه به منتاء طبیعتی تنظتی کننتده
رشد  ،NAAنیاز باشد از غلظ های بیتتری از آن در محتیط کتت
استفاده نمود .به طور متوسط از ریزنمونههایی که در محیط با غلظت
 0/2میلیگرم در لیتر  NAAو  60گرم در لیتر ساکارز کتت شتدند،
بیر از  20ریتته متتاهده شتد در حتالیکته در محتیط حتاوی 0/1
میلیگرم در لیتر  NAAو  30گرم در لیتر ساکارز ،حتداکثر  10ریتته
القا شد که در مقایسه با سایر تیمارها افزایر چتمگیری داشتهاست .
در این مطالعه بر اساس نتایج مقایسه میانگینهتا ،هتر چنتد افتزایر
غلظ تنظی کننده رشد  NAAاز  0/1به  0/2میلیگترم در لیتتر بته
تنهایی در افزایر ریتهزایی اثر معنیداری نداش (شکل  )2امتا اثتر

متقابل  0/2میلیگرم در لیتر  NAAبا  60گرم در لیتر ساکارز فراوانی
ریته زایی را در محیط کت افتزایر داد کته در ستطح احتمتال 95
درصد معنیدار بود (نتایج آورده نتده اس ) .لذا در راستتای تحقیقتات
پیتین در زمینه ریتهزایی ،هورمون  NAAنقر متؤثری در افتزایر
ریتهزایی به همراه غلظ مناسب ساکارز داراس ( .)22گزارش میا و
و همکاران ( )13نیز بر روی گیاه  Allium chinenseبیانگر افتزایر
تتکیل ریته با افزایر غلظ  NAAبود .بنابراین در این آزمایر به
منظور افزایر ریتهزایی و افزایر طول ریته ،شاخسارههتای طویتل
شده به محیط حاوی  NAAبا غلظ  0/2میلیگرم در لیتر و ستاکارز
با غلظ  60گرم در لیتر منتقل شدند.

شکل  -2مقايسه فراواني ريشهزايي در غلظتهای مختلف ساکارز BAP ،و  NAAدر ريزنمونههای توتون
Figure 2- Comparison of the root regeneration frequency of Nicotiana tabacum in different concentrations of sucrose, NAA
and BAP

تعیین ساح ماؤثر كانامايساین بار روی ريزنموناههاای
توتون به عنوان انتخابگر

به منظور توسعه یک روش ستریع و متؤثر تلقتیح ریزنمونتههتای
توتون با اگروباکتریوم ،ابتدا اثر مقادیر مختلف آنتیبیوتیک کانامایسین
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( 150 ،100 ،50 ،0و  200میلیگترم بتر لیتتر) جهت تعیتین حتداقل
غلظ آنتیبیوتیک بر روی ریزنمونههای توتتون بررستی شتد ،نتتایج
آزمایر نتان داد که یک هفته بعد از کالوسزایتی در محتیط کتت
 MSبدون کانامایسین تعداد زیادی از ریزنمونهها وارد مرحله کتالوس
زایتتی شتتدند و میتتزان کتتالوس زایتتی در محتتیط کت ت  MSحتتاوی
کانامایسین  150 ،100و  200میلیگرم بر لیتتر بستیار پتایین بتوده و
تمامی ریز نمونهها (تراریخ و غیرتراتریخ ) زرد شده و از بین رفتند
در حالیکه غلظ  50میلیگترم در لیتتر کانامایستین بطتور کامتل از
کالوسزایی و شاخهزایی مستقی بر روی ریزنمونههای غیر تراریخت
توتون جلوگیری کرد و تعدادی از ریزنمونه ها وارد مرحله کالوس زایی
شدند .با توجه به اینکه مقادیر باالی آنتیبیوتیک سفوتاکسی اثر منفی
بر روی شاخهزایی مستتقی از ریزنمونتههتای برگتی دارد ،در محتیط
کت ها از غلظ های  200میلیگرم در لیتر سفوتاکسی استفاده شد.
انتقال ژن انتخابگر  nptIIبه سلولهای توتون با استفاده از
اگروباكتريوم

پس از آلودهسازی ریزنمونههای توتون با اگروباکتریوم حتاوی ژن
انتخابگر  ،nptIIابتدا نمونهها به محیط ه کتتی (محیط  MSحتاوی
 0/2میلیگرم در لیتتر  BAPو  0/1میلتیگترم در لیتتر  NAAفاقتد

آنتیبیوتیک) منتقل شتدند ( .)4بتر استاس نتتایج حاصتل از آزمتایر
متخص گردید که نگهداری محیطهای ه کتتی در شرایط تتاریکی
باعث افزایر نفوذ اگروباکتریوم به باف گیاهی متیشتود .بعتد از 48
ساع ه کتتی ،نمونهها به محیط کت  MSحاوی  1میلیگترم در
لیتتتر  BAPو  0/1میلتتیگتترم در لیتتتر  NAAو آنتتتیبیوتیتتکهتتای
کانامایسین و سفوتاکسی منتقل شدند .پس از  10روز ،بخرهایی که
ژن انتخابگر را دریاف نکرده بودند شرو به زردشدن کردند 5 .هفتته
پس از تلقیح ،نوساقههای تراریختته مقتاوم بته کانامایستین بتر روی
ریزنمونههتای بترگ ظتاهر شتدند .پتس از  8هفتته از تلقتیح اولیته،
گیاهچههای مقاوم به آنتیبیوتیک کانامایسین بدس آمدند.
تجزيه و تحلیل مولكولي گیاهان تراريخته

برای تأیید حضور پالستمید حتاوی ژن مقاومت بته کانامایستین
( )nptIIدر ریزنمونههای توتون ،بررسی  PCRبر روی گیاهان مقتاوم
انجام شد .با انجام واکنر  PCRبا استفاده از آغازگرهای اختصاصتی
ژن  ،nptIIقطعهای به اندازه  798 bpتکثیر شد و در گیاهتان شتاهد
غیرتراریخته هیچگونه باندی متاهده نتد (شکل  .)3با توجه به نتایج
متاهده شده از واکنر زنجیترهای پلیمتراز ،حضتور ژن مقاومت بته
کانامایسین در نمونههای تراریخته اثبات گردید.

شکل  -3تأيید حضور سازه ژني با واکنش زنجیرهای پلیمراز در نمونههای تراريخته گیاه توتون :1 ،نشانگر مولکولي شرکت پارس توس؛ :2کنترل
منفي ()NT؛  3و  :4تأيید حضور ژن با استفاده از آغازگرهای ژن مقاومت به کانامايسین (( )nptIIتکثیر قطعه  798جفت بازی)
(Figure 3- PCR analysis for detection of nptII gene in transformed leaves of tobacco. 1( 100bp size marker (parstous); 2

نتیجهگیری کلي
مطالعات گذشته ،تالشهای محدودی برای بهینهستازی بتاززایی
مستقی توتون تراریخته نتان دادهانتد کته اغلتب شتامل بتاززایی در
حضور غلظ های مختلف هورمونی بوده اس ( .)30در ایتن تحقیت ،
بررسی بهینهسازی کت باف توتون بتا اعمتال تیمارهتای مختلتف

هورمتتونی و غلظت هتتای متفتتاوت ستتاکارز انجتتام شتتد .از آنجتتا کتته
روشهای باززایی غیرمستقی از طری کالوس ،احتمتال وقتو تنتو
سوماکلونال و تیییر در ماده ژنتیکی را افزایر میدهتد ،تتالش بترای
توسعه روشهای باززایی معتبر و مؤثر که تکرارپذیر باشند گامی مهت
در توسعه سیست تراریختی گیاه محسوب میشود و لذا ضروری اس
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، هفتته از تلقتیح اولیته8  در این تحقی بعتد از.تراریخته مناسب بود
گیاهان مقاوم به کانامایسین بر روی محیطکتت هتای حتاوی آنتتی
 بترای تأییتد حضتور قطعته ژن مقاومت بته.بیوتیک بدست آمدنتد
 ژن تومی گیاهتتانDNA  بتتر رویPCR ،کانامایستتین در ژنتتوم گیتتاه
DNA  بررسی گیاهان تراریخته در سطح.تراریخته احتمالی انجام شد
 نتان داد کته ژنPCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و تکنیک
 پیتنهاد میشود از.  به ژنوم گیاه توتون پیوند خورده اسnptII هدف
سویههای دیگر اگروباکتریوم نیتز بترای انتقتال ژن استتفاده شتود تتا
 نتتایج ایتن.بهترین سویه برای انتقال ژن به این گیتاه انتختاب شتود
مطالعه در مجمتو نتتان داد کته استتفاده از سیستت بتاززایی تتک
مرحلهای و نیز اجتناب از غلظ های بتاالی تنظتی کننتدههتای رشتد
بویژه سیتوکنینها در باف های جوان که در این مطالعه مورد استتفاده
قرار گرفته اند احتماال بتواند با کاهر تیییرات اپیژنتیک برای باززایی
.مستقی از گیاهان تراریخته در توتون مورد استفاده قرار گیرد

بهینهسازی روشهای باززایی بدون واسطهگتری کتالوس بته عنتوان
 بر اساس نتتایج.پیر نیاز هرگونه اقدام مهندسی ژنتیک صورت گیرد
این تحقی متخص شد که برای گیاه توتون کالوسزایی تح تتأثیر
.اثر متقابل غلظ ساکارز و نو ترکیب هورمونی محیطکت میباشد
اما صف شاخهزایی مستقی تح تأثیر اثر متقابل این صف و غلظ
NAA  وBAP  بتا توجته بته نتتایج مقایسته میتانگین.ستاکارز نبتود
1/5 متخص شد که محیط کت هایی با غلظ هتای کت (کمتتر از
میلیگرم در لیتر) باعث افزایر کالوسزایی و شاخهزایتی مستتقی در
 با توجه به نتایج حاصل از کت بافت.ریزنمونههای توتون میشوند
میتوان پیتنهاد نمود که تیمارهای اعمال شده در این تحقی بر روی
سایر ژنوتیپهای توتون نیز اعمال شود و بهترین ژنوتیپهتای پاستخ
دهنده به کت باف تعیین شوند و در برنامههتای اصتالح مولکتولی
 همچنین نتایج آزمایر نتان داد که.این گیاه مورد استفاده قرار گیرند
 میلتیگترم در لیتتر بترای انتختاب گیاهتان50 کانامایسین با غلظت
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Introduction: Plant tissue culture is a collection of techniques used to maintain or grow plant cells, tissues or
organs under sterile conditions on a nutrient culture medium of known composition and widely used to produce
clones of a plant in a method known as micropropagation. Plant research often involves growing new plants in a
controlled environment. These may be plants that we have genetically altered in some way or may be plants of
which we need many copies all exactly alike. These things can be accomplished through tissue culture of small
tissue pieces from the plant of interest. These small pieces may come from a single mother plant or they may be
the result of genetic transformation of single plant cells which are then encouraged to grow and to ultimately
develop into a whole plant. Tissue culture techniques are often used for commercial production of plants as well
as for plant research. Tobacco (Nicotiana tabacum L.) is one of the most important model plants used in the
physiologic, genetic and tissue culture studies. The manipulation of tobacco genetic structure requires an
efficient technique of gene transferring and regeneration. Whereas, the tobacco plant is a very effective
bioreactor in the production of recombinant proteins, in this research we optimized the best tissue culture system
and also, genetic transformation process of this plant.
Materials and Methods: Our plant tissue culture protocols, Include helpful information for Murashige and
Skoog media, plant growth regulators, plant growth hormones, plant transformation systems, and other products
for plant tissue culture. For this purpose, different concentrations of sucrose and 4 combinations of growth
regulators (BAP and NAA) on callus induction, direct shoot regeneration and rooting were examined in a
factorial experiment based on completely randomized design with 3 replications. The sensitivity of tobacco
explants to kanamycin was examined through the cultivation of them on the selective medium with different
concentrations of antibiotic. For genetic transformation, agrobacterium tumifacious (GV3101) harboring plasmid
pBI121 was used and the transgenic plants were confirmed by PCR analysis.
Results and Discussion: The results of variance analysis and the means comparison showed that the best
medium for callus induction was M1 (0.1 mg/l NAA and 1 mg/l BAP) with 15 g/l sucrose in the leaf explants,
while the most direct shoot regeneration rate was obtained on the M1 medium with 30 g/l sucrose concentration.
High-frequency of rooting was also influenced by 0/1 mg/l NAA and 60 g/l sucrose. So, supplementing the
medium with NAA and BAP at different concentrations facilitated induction of multiple shoots from explants.
NAA was proved to be the best and the number of shoots increased with increase in the concentration up to (0.1
mg/l), and exceeding this concentration resulted in decline in percent response as well as number of shoots was
recorded shoot regeneration. The concentration of BAP was further increased a linear increase in the number of
shoots was observed up to an optimal level (1 mg/l). Beyond the optimal concentration (1 mg/l), a decrease in
the response as well as number of shoots was recorded due to profuse basal callusing. The effect of cytokinins on
multiple shoot regeneration, higher concentrations of NAA found to be inhibitory for shoot regeneration because
of huge callusing which hampered the growth and development of new shoots. Also different concentrations of
sucrose have a different effect on the shoots and callus. The concentration of sucrose had significant effect on
direct shoot regeneration. The main effect of sucrose concentration, concentration of 30 grams per liter,
compared with a concentration of 15 grams per liter had the highest direct shoot regeneration. Concentration of
50 mg/l kanamycin could completely prevent the regeneration of untransformed explants so was used in the
selective culture medium. Subsequently, the presence of nptII gene (798 bp) in the transgenic plants was
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confirmed and the transformation efficiency obtained by using the agrobacterium-mediated transformation was
more than 95%.
Conclusions In present research, an efficient in vitro regeneration protocol has been developed for tobacco,
where different factors including the age of the explant and plant growth regulators were optimized for
maximum propagation of tobacco. The results showed that regeneration and transformation method described
here is highly efficient and fast for the introduction of any foreign gene directly in tobacco plant.
Keywords: Direct shoot regeneration, Nicothiana tabacum, nptII selective gene, Tissue culture,
Transformation

