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Abstract

Detection of foreign genes in genetically modified
(GM) plants is very important for proving the
effectiveness of genetic engineering procedure
and determination of GM plants. In the present
study a very sensitive and convenient
fluorescence nanobiosensor for rapid detection of
GM crops based on Fe3O4/Au core/shell
nanoparticles was developed. Specific site of 35S
CaMV, a well studied gene promoter in plant
genetic engineering was used as the DNA
sequence target. The core/shell Fe3O4/Au
magnetic nanoparticles were synthesized to utilize
their magnetic properties and improve their DNA
functionalization. Fe@Au nanoparticles were
functionalized by bounding of single stranded
DNA (ssDNA) probe through sulfhydryl group at
5ʹ phosphate end. Then complementary target
ssDNA were hybridized with immobilized ssDNA
probe.
Methylene blue was selected as a
fluorescence probe. It was shown that methylene
blue had significant interaction with hybridized
DNA. Upon the addition of the target ssDNA,
fluorescence intensity decreased in linear range
by concentration of ssDNA from 3×10-7 to
2.2×10-9 M with detection limit of 1.2×10-10 M.
The nanobiosensor enabled us to detect the
transgenic crops through convenient and reliable
simple method.
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چکیده
تشخیص و تعیین کمیت دقیق حضور ژنهای خارجی در گیاهان
تراریخته ژنتیکی دارای اهمیت زیادی برای اطمینان از اثربخشی
روش انتقال ژن و همچنین تعیین تراریخته بودن گیاه مورد نظر
 به این منظور در این تحقیق از یک نانوزیست حسگر مبتنی بر.دارد
 ژن.فلورسانس برای تشخیص پروموتر ژن خارجی استفاده گردید
 تعیینCaMV 35S مورد بررسی بخش غنی از گوانین پروموتر
گردید تا برهمکنش مناسبی با فلوروفور متیلن بلو مورد استفاده
 ابتدا نانوذرات مغناطیسی با پوشش طال مورد استفاده.داشته باشد
قرار گرفت تا از خصوصیات مغناطیسی آنها برای جداسازی
ژنها ی مورد بررسی و از الیه طالی اطراف آنها برای اتصال تک
 با اضافه نمودن تک رشتههای. استفاده گرددDNA رشته پروب
هدف مکمل با پروب مورد استفاده نانوزیست حسگر قابلیت
 را با2/2×10-9  تا3×10-7 شناسایی ژن مورد بررسی در محدوده
افزایش غلظت پروب نشان داد و حد تشخیص آن معادل
 با توجه به حد تشخیص مطلوب. تعیین گردید1/2×10-10
نانوزیست حسگر مورد استفاده در این تحقیق می توان از آن برای
بررسی تراریخته بودن گیاهان و بافتهای گیاهی مورد آزمایش
به منظور اطمینان از موفق بودن فرایند انتقال ژن و همچنین تمایز
.گیاه مورد نظر از گیاهان دستکاری نشده ژنتیکی استفاده نمود
، تشخیص گیاهان تراریخته، نانوزیست حسگر:واژههای کلیدی
. فلورسانس،پروموتر

E-mail: mdadmehr@ut.ac.ir

 مهدی دادمهر:* نویسنده مسئول

30

مجله علمی ـ پژوهشی زیستفناوری گیاهان زراعی ،سال چهارم ،شماره یازدهم ،پائیز )29-36( 1394

مقدمه
در سالهای اخیر پیشرفت در زمینه مهندسی ژنتیک
و فناوری  DNAنوترکیب ،باعث تولید موجودات
تغییر یافته ژنتیکی واجد یک یا چند خصوصیت بهبود
یافته شدهاند .گیاهان زراعی یکی از اهداف مهم در
این تغییرات اعمال شده بودهاند .با معرفی کردن یک
ژن جدید به ژنوم یک گیاه هدف ،پروتئین مربوط به
آن بیان شده و خصوصیات مربوط به آن در میزبان
آشکار میشود .این خصوصیات باعث بهبود کمی یا
کیفی در گیاه مورد نظر میگردد .آزمایش برای تعیین
تراریخته بودن یک گیاه اطمینان در خصوص موثر
بودن روش انتقال ژن را فراهم میآورد .همچنین
افزایش تعداد محصوالت تراریخته در بسیاری از
کشورها منجر به وضع قوانینی در خصوص لزوم
تمایز این گیاهان با گیاهان معمولی شده است .لذا
توجه زیادی به ابداع و توسعه روشهای تشخیص
قابل اعتماد و سریع به این منظور شده است
(Ericson, 2000; Huang et al., 2015; Holst-
 . )Jensen et al., 2012از آنجایی که پروموتر
 35Sاز  CaMVو خاتمه دهنده  NOSاز پالسمید
باکتری اگروباکتریوم مهمترین عناصر شناسایی اکثر
گیاهان دستکاری شده میباشند در روشهای
شناسایی از این توالیها بهعنوان شاخص ارزیابی
استفاده می شود .واکنش زنجیرهای پلیمراز روش
مرسوم و متداول برای تشخیص  DNAمورد نظر
بوسیله پرایمرهای تخصصی آن میباشد .اما نظر به
برخی محدودیتهای این روش ،تالش برای یافتن
راههای جایگزین و مستقیم برای تشخیص دارای
اهمیت زیادی می باشد .از مهمترین و پرکاربردترین
زیست حسگرهایی که برای شناسایی واکنشهای
زیستی استفاده شده است زیست حسگرهای مبتنی بر
خاصیت فلورسانس میباشند .یکی از پروبهای
بسیار مورد استفاده برای بررسی در  DNAپروب

متیلن بلو میباشد که یکی از اعضای خانواده
فنوتیازین میباشد و میتواند به  DNAتک رشتهای
متصل شود اما اختصاصا با بازهای گوانین واکنش
میدهد .هنگامی که  DNAتک رشتهای پروب با
تک رشته  DNAهدف واکنش میدهد بهدلیل عدم
دسترسی متیلنبلو با آنها ساختار جدیدی از اتصال آن
با  DNAایجاد میشود که بهدلیل حضور آن شدت
فلورسانس کاهش مییابد ( ;Rohs et al., 2000
 .)Yang et al., 2002بهدلیل حساسیت باالی
روشهای مبتنی بر فلورسانس و برهمکنش موثر و
قابل اندازهگیری آنها با  DNAاساس روش تشخیص
ما در این مطالعه زیست حسگر مبتنی بر تغییرات
فلورسانس فلوروفور متیلنبلو بود تا حضور بخشی از
ژن پروموتر  CaMV 35Sبررسی گردد.
استفاده از نانوذرات برای کاربردهای تشخیصی،
بسیار مورد توجه علوم شیمی ،بیولوژی ،پزشکی و
علوم مواد قرار گرفته است که این بهدلیل
خصوصیات الکترونیکی ،نوری و دمایی آنها میباشد
( .)Paulose et al., 2003توجه ویژهای نیز به
نانوذرات طال شده است زیرا دارای نسبت سطح به
حجم باال و شیمی سطح مناسبی برای تثبیت
کنترلشده اولیگونوکلئوتیدها میباشند ( Castaneda
 .)et al., 2007از طرف دیگر ،نانوذرات مغناطیسی
یکی از امیدبخشترین ابزار برای زیستحسگرهای
پروتئینی و  DNAمیباشند  .نانوذرات مغناطیسی را
میتوان به آسانی و با استفاده از یک آهنربا از فاز
مایع جدا نمود و بالفاصله بعد از برداشتن آهنربا آنها
را مجددا در محیط پراکنده کرد .این خصوصیت
امکان هدایت فرایند تغییر و هیبرید شدن را امکانپذیر
نموده و از جذب غیراختصاصی بیومولکولها در سطح
تشخیص زیستحسگر جلوگیری میکند ( Loaiza
 .)et al., 2008غیر از سهولت دستکاری و جداسازی
بیومولکولهای متصل شده ،نانوذرات مغناطیسی
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مزیت دیگری نیز دارند که نسبت سطح باالی آنها
است که به آنها اجازه می دهد که تعداد زیادی
بیومولکول را روی آنها تثبیت نمود که در نهایت
منجر به افزایش در سیگنال تشخیص میشود
( .)Palecek et al., 2007لذا سامانه نانویی مورد
استفاده نیز تلفیقی از هر دو نانوذره فوق بود تا از
خصوصیات مطلوب هر دو بهره گرفته شود .نانوذرات
اکسید فلزی با پوشش طال سنتز گردید و  DNAتک
رشتهای مربوط به بخشی از پروموتر ژن 35S
 CaMVروی آن تثبیت گردید تا تک رشته مکمل
خود را از طریق هیبریداسیون شناسایی نماید.
مواد و روشها
سنتز نانوذرات اکسید آهن

به منظور سنتز نانوذرات  Fe3O4از روش هم رسوبی
 Kangو همکاران ( )1996با یک سری تغییرات
استفاده شد .ابتدا  5/2گرم  2 ،FeCl3.6H2Oگرم
 FeCl2.4H2Oو  0/85میلیلیتر از )12mol/l( HCl
در  25میلیلیتر آب دیونیزه (گاز زدایی شده با آرگون
قبل از استفاده) حل شد .محلول بدست آمده با شدت
و بهمدت حداقل  15دقیق هم زده شد تا نمکهای
موجود بهصورت کامل حل شوند .سپس محلول فوق
بهصورت قطره قطره با حفظ دمای  80درجه به 250
میلیلیتر  1/5 M /NaOHاضافه شد .محلول در
ابتدا بهرنگ زرد کمرنگ و در ادامه بهرنگ قهوهای و
نهایتاً سیاه تغییر یافت .نانوذرات  Fe3O4بهدست آمده
بهوسیله میدان مغناطیسی از محلول جداسازی شده و
در  200میلی لیتر آب دیونیزه  3مرتبه شستشو داده
شد و سپس در  100میلی لیتر آب دیونیزه حل شدند.
سنتز نانوذرات اکسید آهن با پوشش طال

پوشش طال بهوسیله احیای یونهای  Auروی سطح
 Fe3O4با استفاده از روش جوشش سیترات تغییر
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یافته انجام شد( 5 .)Zhao et al., 2008میلیلیتر از
نانوذرات  Fe3O4و  1/5میلیلیتر  NH2OH.HCLبا
 100میلیلیتر  0/015 TMAOHموالر رقیق شده و
در یک ظرف تا دمای  80درجه گرما داده شدند.
سپس  100میلیلیتر سیترات سدیم به محلول اضافه
گردید و بهمدت  30دقیقه بههم زده شد تا OH-
جذب شده با یونهای سیترات جایگزین شوند و در
نهایت  40میلیلیتر  %0/1 HAuCl4به محض
رسیدن محلول به نقطه جوش بهصورت قطره قطره و
همزدن شدید و تحت گاز آرگون اضافه گردید.
مخلوط بهمدت یک ساعت دیگر در حالیکه سرد
میشد همزده شد .طی کل فرایند دما در  80درجه
سانتیگراد حفظ شد و گاز آرگون برای جلوگیری از
دخالت اکسیژن استفاده گردید .رنگ محلول از سیاه
به قهوهای متمایل به قرمز تبدیل شد که بهدلیل
خصوصیت رنگ نانوذرات دارای پوشش طال بود.
توالیهای  DNAمورد استفاده

به دلیل واکنش اختصاصی متیلنبلو با بازهای
گوانین ،بخشی از تک رشته پروموتر  CaMVکه
غنی از گوانین بود بهعنوان پروب انتخاب گردید.
بهمنظور اطمینان از اتصال تک رشته پروب به
نانوذرات دارای پوشش طال ،انتهای َ 5آن بهصورت
تیول دار سفارش داده شد .همچنین تک رشته هدف
با توالی مکمل پروب و تک رشته واجد یک نوکلئوتید
غیر مکمل و توالی غیر مکمل نیز تهیه گردید.
Probe:
5-SH-(CH2)6CGATGCTCCTCGTGGGTGGGGGTC-3
Target:
5GACCCCCACCCACGAGGAGCATCG-3
Mismatch:
5GACCCCAACCCACGAGGAGCATCG-3
Uncomplementary:
5GGTACCAGGGACACGCACCAGCGA-3

اتصال نانوذرات به  DNAپروب
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روش اتصال نانوذرات دارای پوشش طال با پروب
تک رشتهای  DNAتیولدار در انتهای َ 5بر اساس
پروتوکل  Zhangو همکاران ( )2011با بعضی
تغییرات انجام شد 1 .میلیلیتر نانوذرات دارای پوشش
طال به یک میکروتیوب منتقل شدند و سپس در یک
میلیلیتر محلول  0/01 Tris-HClموالر ()pH =7/4
سوسپانسیون شدند 20 .میکرولیتر پروب  DNAبا
غلظت  100میکروموالر به یک میلیلیتر نانوذره
اضافه گردید و محلول بهمدت  16ساعت در دمای
 30درجه قرار گرفت .پس از عملگرا شدن پروب
 DNAمتصل نشده با استفاده از جداسازی
مغناطیسی حذف گردید .پس از آن نانوذرات جدا شده
مغناطیسی در  5میلیلیتر محلول Tris-HCL
( )pH =7/4پراکنده شدند.

هیبریداسیون و تشخیص فلورسانس

هیبریداسیون از طریق همزدن آرام در دمای 37
درجه سانتیگراد انجام شد .غلظتهای مختلف از
 DNAهدف پروموتر  CaMVبه  300میکرولیتر
سوسپانسیون نانوذرات عملگرا شده با پروب در
 0/01 Tris-HClموالر و  0/2 NaClموالر اضافه
شد و مخلوط حاصله بهمدت  2ساعت همراه با
همزدن آرام انکوبه شد تا بهطور کامل مخلوط شوند.
بعد از هیبریداسیون  ،DNAنانوذرات مجددا پراکنده
شدند و با آب و  0/01( Tris-HClموالر) دو مرتبه
شسته شدند تا الیگونوکلئوتیدها آزاد حذف شوند.
سپس  5میکرولیتر متیلنبلو با غلظت 1×10-6اضافه
گردید و بهمدت  20دقیقه انکوبه شد .در نهایت
تشخیص فلورسانس هیبریداسیون  DNAدر طول
موجهای تهییج و نشر بهترتیب  630و  700نانومتر
انجام شد.

نتایج و بحث
تعیین خصوصیات نانوذرات Fe3O4
احیای پوشش طال روی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4

باعث شد رنگ سیاه محلول حاوی نانوذرات تبدیل به
قهوهای متمایل به قرمز شود (شکل  .)1این تغییر
حضور الیه سطحی طال روی سطح نانوذرات
مغناطیسی را اثبات میکرد و اینکه  SPRاین
نانوذرات باعث تاثیر در خصوصیات قابل مشاهده
نانوذرات گشته است.
به منظور اطمینان از اینکه نانوذرات مغناطیسی
بعد از احیای الیه طال روی آنها همچنان خصوصیات
مغناطیسی خود را حفظ نمودهاند با قرار دادن آهن ربا
و ایجاد میدان مغناطیسی اقدام به جداسازی نانوذرات
از محلول حاوی آنها نمودیم .همانگونه که در شکل
 1دیده میشود ،بعد از القای میدان مغناطیسی
نانوذرات بهصورت کامل جذب آهن ربا شده و محلول
باقیمانده شفاف میشود.

شکل  .1نانوذرات  Fe3O4@Auتشکیل شده و خاصیت
مغناطیسی آنها
آنالیز نانوذرات با میکروسکوپ الکترونی روبشی

اندازه و شکل نانوذرات بوسیله تصاویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی  SEMقبل از احیای پوشش طال
(شکل  )2-aو بعد از تشکیل پوشش طال تهیه شد
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(شکل  .)2-bتصاویر بدست آمده نشان میداد نانو
ذرات دارای شکل تقریبا کروی بوده و میانگین قطر
حدود  25و  30نانومتر بهترتیب برای  Fe3O4و
 Fe@Auداشتند .افزایش در قطر میتوانست نه تنها
بهدلیل پوشش طال بلکه بهعلت تجمع نانوذرات
 Fe3O4دارای پوشش توسط یک الیه طال مشترک
باشد.
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شکل  .2آنالیز  SEMمربوط به  )aنانوذرات  Fe3O4و
 (bنانوذرات  Fe3O4دارای پوشش طال
هیبریداسیون نانوزیست حسگر با تک رشته هدف
پروموتر
برای تعیین اثر هیبریداسیون تک رشتههای DNA

هدف تحت شرایط بهینه و مدت زمان انکوباسیون
 20دقیقه با متیلنبلو قرار گرفتند و شدت نشر
فلورسانس محلول واکنش پس از اضافه نمودن
غلظتهای مختلف  DNAتعیین شد (شکل .)3
طول موج تهییج برابر  630نانومتر و طول موج نشر
برابر با  700نانومتر تعیین شد .میتوان به وضوح
مشاهده نمود که شدت فلورسانس بهصورت تدریجی
با افزایش غلظت توالی مکمل در غلظتهای 3×10-7
تا  2/2×10-9منجر به خاموشی معنیدار در نشر
فلورسانس گردید .کاهش شدت فلورسانس برای
غلظتهای  DNAبا معادله رگرسیون
 ΔF=227+11/85×1015Cواحد  M ،Cمیباشد،
ضریب رگرسیون  Rنمودار خطی  0/998و حد
تشخیص 1/2×10-10موالر بود.

شکل  .3تاثیر غلظت مختلف  DNAهدف روی نشر فلورسانس متیلن بلو
بهینه سازی نانوزیست حسگر در شرایط مختلف

به منظور مطالعه اثرات شرایط مختلف روی نتایج
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اندازهگیری ،پارامترهای مختلف شامل  pHو زمان
هیبریداسیون محاسبه گردید .شکل  4بیان میکند
که با افزایش در  pHاز  6تا  7/5شدت فلورسانس
متیلن بلو افزایش مییابد و وقتی  pHبیشتر از  8شود
و به شرایط بازی برسد بتدریج کاهش مییابد .در
ادامه آزمایش دیگری بهمنظور بررسی تاثیر زمان
انکوباسیون روی نتایج بدست آمده انجام شد .شکل
 5نشان میدهد که زمان انکوبه شدن برای
هیبریداسیون اثر قابل توجهی روی شدت فلورسانس
متیلنبلو دارد بهنحوی که با افزایش زمان انکوباسیون
به  30دقیقه ،فلورسانس افزایش مییابد .لذا بر اساس
نتایج بهدست آمده پارامترها به گونهای تعیین شد که
 pHدر  7/5و زمان هیبریداسیون بهمدت  20دقیقه
برای تمامی محلولهای مورد آزمایش تعیین گردید.

شکل  .5اثر زمان انکوباسیون روی نشر متیلن بلو
اختصاصیت و انتخاب پذیری تشخیص DNA

بهمنظور ارزیابی اختصاصیت و انتخابپذیری
نانوزیست حسگر ،نانوذرات عملگرا شده با DNA
پروب ،با توالیهای مختلف شامل الف) توالی
غیرمکمل ،ب) توالی دارای تفاوت تک بازی و ج)
توالی مکمل در غلظت مشابه  1×10-9هیبرید گردید
و نتایج از طریق ارزیابی تغییرات شدت طیفهای
فلورسانس بر اساس حضور توالیهای مختلف و
متیلن بلو (شکل  )6مقایسه گردید .می توان مشاهده
نمود که شدت نشر فلورسانس در حالتی که تک
رشتههای پروب و هدف بهصورت غیر هیبرید قرار
دارند در بیشترین مقدار می باشد (شکل  .)6-3پس از
اضافه نمودن تک رشته دارای یک باز اختالف
هیبریداسیون جزئی مطابق انتظار باعث کاهش نشر
فلورسانس گردید (شکل  )6-2و هیبریداسیون کامل
پس از اضافه شدن تک رشته مکمل به کمترین
میزان نشر رسید (شکل  .)6-1نتایج بهدست آمده
نشان داد که انتخاب پذیری نانوزیست حسگر در
شرایط مورد بررسی در این تحقیق بسیار باالست و
بیان نمود که اهداف غیر تخصصی نمیتوانند دخالتی
در سیستم تشخیص داشته باشند.

شکل  .4اثر  pHمختلف روی نشر متیلن بلو

شکل  .6آزمایش اختصاصیت توالیهای مختلف غیر مکمل (،)3
با یک باز مختلف ( )2و کامال مکمل ( )1روی نشر فلورسانس

دادمهر و همکاران :طراحی و ساخت نانوزیست حسگر مبتنی بر فلورسانس ...

آزمایش نمونه حقیقی

بهمنظور بررسی کارایی نانوزیست حسگر در مورد
نمونههای حقیقی ،گیاه گوجه فرنگی تراریخته که
بوسیله ناقل واجد پروموتر  CaMVدستورزی ژنتیکی
گردیده بود مورد آزمایش قرار گرفت .بدین منظور گیاه
گوجه فرنگی اولیه و غیر تراریخت بهعنوان کنترل منفی
و گیه تراریخته بهعنوان کنترل مثبت در شرایط یکسان
بررسی گردید .نتایج بدست آمده بازیابی حدود  80درصد
با نتایج آزمایشگاهی ذکر شده را نشان داد که
نشاندهنده کارایی نانوزیست حسگر بوده و امکان
استفاده از آن را در مطالعات بعدی فراهم می کند.
نتایج و بحث
به منظور بررسی دقیق تراریخته بودن گیاهان و یا
بافتهای گیاهی مورد آزمایش نانوزیست حسگر
جدید مبتنی بر فلورسانس طراحی گردید .ابتدا
نانوذرات اکسید فلزی دارای خاصیت مغناطیسی سنتز
گردید .در ادامه پوشش طال روی سطح نانوذرات احیا
گردید تا امکان اتصال تک رشته پروب دارای انتهای
سولفیدریل به آن فراهم شود DNA .مورد بررسی
بخشی از پروموتر  CaMV 35Sانتخاب گردید که
پروموتر معمول در فرایند انتقال ژن میباشد .سپس
قطعات مکمل هدف در غلظتهای مختلف برای
واکنش با نانوزیست حسگر در حضور غلظت ثابت
متیلنبلو اضافه گردید .با افزایش میزان غلظت
 DNAهدف ،نشر فلورسانس روند کاهشی نشان داد.
غلظت ژن هدف مورد بررسی در محدوده  3×10-7تا
 2/2×10-9خطی بوده و حد تشخیص 1/2×10-10
تعیین گردید .این پدیده را میتوان این گونه بیان
نمود که با اضافه نمودن متیلنبلو بهمحلول حاوی
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 DNAتک رشتهای این فلوروفور بهصورت
اختصاصی و عمدتاً به بازهای گوانین موجود در تک
رشته متصل میشود .پس از انجام هیبریداسیون
اتصال بین بازهای فوق با فلوروفور تغییر کرده و
باعث القای تغییراتی در ساختار متیلنبلو مثل کاهش
انعطاف پذیری میگردد ،که این پدیده منجر به
کاهش نشر می شود .با توجه به کاهش خطی
فلورسانس و ارتباط آن با غلظتهای مختلف DNA
میتوان به کاربرد این نانوزیست حسگر نه تنها برای
تعیین تراریخته بودن گیاه مورد بررسی بلکه برای
تعیین کمیت نسبی ژنهای مورد نظر اطمینان حاصل
نمود .با مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات انجام
شده قبلی برای تشخیص گیاهان تراریخت از طریق
زیست حسگر )et al., 2006, Qiu et al., 2013
 (Calogiannنانوزیست حسگر ارائه شده در این
تحقیق نه تنها دارای حد تشخیص بهتری بوده بلکه
نیاز به انجام  PCRبرای تکثیر قطعات ژنی مورد
بررسی و همچنین استفاده از ساختارهای پیچیده
چهار وجهی  DNAندارد .عالوه بر این ،نانوزیست
حسگر معرفی شده امکان جداسازی قطعات DNA
تک رشتهای هدف ،از میان انبوه رشتههای DNA
مورد آزمایش بهدلیل خاصیت مغناطیسی نانوذرات را
فراهم میکند و همچنین مزایای هزینه بسیار کم و
صرفهجویی در زمان را نیز دارد.
سپاسگزاری
از دانشگاه پیام نور برای حمایت مالی تحقیق انجام
شده ،تشکر و قدردانی میگردد.
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