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Abstract

Transient expression is widely used as an
alternative method for stable transformation
of plants, especially cereals, trees and
recalcitrants. In this method, multiple copies
of transgene are introduced in to the plant
cell and then are transcribed and translated.
As introduced gene is not integrated in the
genome, its expression is not affected by
epigenetic factors and the location of
insertion. Transient expression is a
convenient method for functional analysis of
genes including overexpression, silencing,
gene
expression
networks,
protein
localization, promoter analysis, identification
of biosynthesis pathways and so on.
Additionally, this method is applied in
biotechnological industries like production of
recombinant
proteins.
Transient
transformation is performed by different
methods, however, many of them have
overlap. So, a combination of these methods
can be used for transient expression. In this
review, various transient transformation
techniques,
their
advantages
and
disadvantages, latest progress regarding
transient expression in model and crop plants
and potential and limitations regarding the
application of transient expression technique
in science and industry will be discussed.
Keywords: transient expression, gene
function, transformation, agroinfiltration,
recombinant protein.
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چکیده
تراریختی گذرای گیاهان روشی مفید و در برخی موارد جایگزینی
 گیاهان درختی و،مناسب برای تراریختی پایدار به ویژه در غالت
.گیاهانی است که باززایی و یا تراریختی آنها با مشکل مواجه است
در این روش در زمانی کوتاه تعداد زیادی از نسخههای تراژن وارد
 رونویسی و ترجمه میشوند و چون توالی،سلول گیاهی شده
 بیان ژن تحت تاثیر محل درج، در ژنوم میزبان وارد نمیشودDNA
 تراریختی گذرا روشی مفید و.و تغییرات اپیژنتیکی قرار نمیگیرد
،کارآمد در مطالعات بررسی عملکرد ژنها مانند بیش بیان ژن
، تعیین محل استقرار پروتئین، شبکه بیانی ژنها،خاموش کردن ژن
 همچنین. است...  شناسایی مسیرهای بیوسنتزی و،بررسی پروموتر
استفاده از این روش در صنایع بیوتکنولوژی همچون تولید
) واکسنها و ترکیبات دارویی،پروتئینهای نوترکیب (پلنتیبادیها
 انتقال ژن در گیاهان با روشهای.رشد فزایندهای داشته است
مختلفی انجام میشود که در بسیاری از موارد این روشها با هم
 در.همپوشانی داشته و از تلفیق آنها برای بیانگذرا استفاده میشود
 مزایا و معایب،مقاله حاضر انواع روشهای انتقال و بیانگذرای ژن
آنها و آخرین پیشرفتها در ارتباط با بیانگذرا در گیاهان مدل و
 همچنین قابلیتها و محدودیتهای این.زراعی مطرح شده است
.روشها در تحقیقات و صنعت مورد بررسی قرار گرفته است
،تراریختی

،ژن

عملکرد

،بیانگذرا

:کلیدی

واژههای

. پروتئین نوترکیب،agroinfiltration
 کتايون زمانی:* نويسنده مسئول
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مقدمه
حدود  60سال پیش با شناسايی ساختار مولکولی
رشتههای  DNAو کشف اطالعات ژنتیکی موجود
در آن ،عصر زيستشناسی مولکولی آغاز و ابزارهای
الزم برای دستورزی اسیدهای نوکلئیک ايجاد شد و
تحولی اساسی در تولید محصوالت و صفات جديد با
بیان ژنها يا تغییر بیان آنها پديد آمد .از ديدگاه
تئوری ،گیاهان با کمک ابزارهای مولکولی قادر به
تولید هر پروتئینی خواهند بود چنانچه ژن مورد نظر
را دريافت کرده باشند .بنابراين نخستین مرحله برای
تولید محصول و يا ايجاد صفتی جديد ،انتقال ژن
مناسب به گیاه است ( .)Canto, 2016دو راهکار
اصلی برای انتقال و بیان توالیهای خارجی در
گیاهان استفاده میشود :درج توالیهای خارجی در
ژنوم و بیان موقت ژن بدون درج در ژنوم میزبان .هر
دو روش دارای مزايا و کاستیهايی هستند ولی
معموال مکمل يکديگرند .تراريختی پايدار ،بررسی
بیان دائم ژن در گیاه کامل را امکان پذير میسازد و
در گیاهانی که قابلیت باززايی و تراريختی خوبی دارند
به عنوان روشی مفید و کارآمد به اثبات رسیده است.
انتقال پايدار ژن برای بسیاری از جنبههای نوين علوم
گیاهی الزم بوده و استفاده از آن برای اصالح گیاهان
رو به افزايش است .لیکن علیرغم پیشرفتهای بسیار
در علوم زيستی ،باززايی و تراريختی پايدار و تولید
گیاهان کامل تراريخت همچنان با مشکل مواجه بوده
و فرآيندی تصادفی و زمانبر است که برای بررسیها
و تحقیقات گسترده نامناسب میباشد ( Jelly et al.,
.)2014
از سوی ديگر روشهای جديد توالیيابی و
رمزگشايی از ژنوم گونههای مختلف گیاهی ،انبوهی
از دادههای ژنومی و ژنهايی با عملکرد ناشناخته را
در آنها فراهم نموده است .عملکرد يک ژن حاصل
فعالیت بیوشیمیايی محصول پروتئینی آن ،پايداری و
تخريب آن ،محل استقرار در سلول ،حرکت در گیاه
(سلول) ،برهمکنش با پروتئینهای ديگر و نحوه

فعالیت پروموتر آن در زمان و بافت خاص است.
ابزارهای بیوانفورماتیکی ،عملکرد بخش زيادی از اين
ژنهای ناشناخته را پیشبینی نمودهاند؛ لیکن اين
پیشبینیها بايد در گیاه تايید شوند که الزمه آن
انتقال ژن به گیاه در سیستمهای همولوگ و
هترولوگ است ( Li et al., 2009; Martin et al.,
 .)2009; Ueki et al., 2009همچنین بررسی
فعالیت يک ژن در شرايط فیزيولوژيک گیاه با حفظ
يکپارچگی و سالمت بافت و سلول و به حداقل
رسانیدن اثر تراريختی و محیط کشت ،نتايج بهتر و
دقیقتری حاصل خواهد شد ( Marion et al.,
.)2008
تراريختی موقت گیاهان بهعنوان روشی مکمل در
کنار تراريختی پايدار به ويژه در غالت ،گیاهان چوبی
و درختی و  recalcitrantدر سالهای اخیر استفاده
شده است ( Nanjareddy et al., 2016; Liang
.et al., 2017; Jelly et al., 2014; Fister et al.,
 .)2016در حقیقت در زمانی کوتاه تعداد زيادی از
نسخههای تراژن وارد سلول گیاهی شده ،رونويسی و
ترجمه میشوند و چون توالی  DNAدر ژنوم میزبان
وارد نمیشود بیان ژن تحت تأثیر محل درج و
تغییرات اپیژنتیکی قرار نمیگیرد و بیان تراژن حتی
بیش از  1000برابر نسبت به تراريختی پايدار میتواند
افزايش يابد ( ;Janssen and Gardner 1990
.)Fischer et al., 1999; Bond et al., 2016
بیان و عملکرد ژن میتواند در يک گیاه کامال رشد
يافته بررسی شود .اهمیت اين مساله حذف آثار منفی
بیان ژن هدف بر مراحل مختلف رشد و نموی گیاه
است (.)Fischer et al., 1999
در سالهای اخیر ،روشهای اصالح نباتات و
مهندسی ژنتیک توسعه چشمگیری داشته و وارد
مرحله ويرايش ژن يا ژنوم شده است .ويرايش ژن،
تغییر و اصالح دقیق توالی ژن است که با ايجاد يک
شکست در توالی دورشتهای  DNAتوسط
نوکلئازهايی (sequence-specific nucleases-
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 )SSNsکه توالی معینی را شناسايی میکنند و سپس
ترمیم  DNAتوسط سیستمهای ترمیمی سلول
میزبان صورت میگیرد .اخیرا بیان اين نوکلئازها از
طريق ناقلهای ويروسی انجام میشود که رويکردی
امیدبخش برای انتقال ژن و اصالح گیاهان در زمان
کوتاهتر و بدون درج در ژنوم است ( Chujo et al.,
.)2017; Gil-Humanes et al., 2017
در اين مقاله انواع روشهای انتقال و بیانگذرای
ژن ،مزايا و معايب آنها و آخرين پیشرفتها در ارتباط
با بیان موقت در گیاهان مدل و زراعی مطرح خواهد
شد .همچنین قابلیتها و محدوديتهای اين روشها
در تحقیقات و صنعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روشهای انتقال و بیانگذرای ژن

به طور کلی انتقال و بیانگذرای ژن در گیاهان را
میتوان به چهار روش کلی استفاده از بمباران ژنی،
استفاده از ويروسهای گیاهی ،استفاده از پروتوپالست و
استفاده از اگروباکتری تقسیم نمود .در بسیاری از موارد
اين روشها با هم همپوشانی داشته و از تلفیق آنها برای
بیانگذرا استفاده میشود .میزان بیان و کارآيی
تراريختی در روشهای فوق با هم متفاوت است.
بیانگذرا با استفاده از روش بمباران ژنی

در بمباران ژنی از شکلهای مختلف اسیدهای
نوکلئیک شامل توالی ژنی تحت کنترل پروموتر
يوکاريوتی و خاتمهدهنده مناسب درون پالسمید يا به
شکل يک  DNAخطی مانند محصول  PCRو يا
حتی از  ،RNAبرای انتقال به بافتهای مختلف
گیاهی مانند کالوس ،سلولهای مزوفیل ،تريکوم،
اپیدرم برگ و  ...استفاده میشود .ذرات طال يا
تنگستن با قطر  1تا  2میکرومتر را با اسیدنوکلئیک
مورد نظر پوشانده و با فشار باال به بافت مورد نظر
شلیک میکنند .ذرات فلزی و فشار حاصل از شلیک
به ورود اسیدنوکلئیک به درون بافت کمک مینمايد.
اين ذرات باعث درجاتی از آسیبهای مکانیکی به
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بافت هدف شده و تنها برخی از سلولها قادر به
بیانگذرای ژن خواهند بود .مزيت اصلی اين روش به
ساير روشها ،فرايند انتقال مکانیکی بدون نیاز به
يک حامل سازگار زيستی همانند باکتری يا ويروس
است و برای داشتن حداکثر کارآيی تنها شرايط
بمباران مانند فشار گاز ،اندازه ذره فلزی ،فاصله بافت
از محل شلیک و  ...بايد بهینهسازی شود .اين روش
تنها به گیاهان مدل محدود نمی شود و قابلیت
استفاده در گیاهان  recalcitrantو گیاهان زراعی
مانند گندم ،ذرت ،پنبه و  ...را دارد .همچنین اين
روش قابلیت انتقال همزمان چند ژن را دارد .انتقال
چندين ژن به طور همزمان در بررسی آنزيمهايی که
در مسیرهای متابولیکی درگیر هستند اهمیت پیدا می
کند ( .)Gao and Nielsen, 2013از معايب اين
روش عالوه بر موارد اشاره شده مانند آسیب مکانیکی
و تعداد کم سلولهای دريافت کننده ژن میتوان به
هزينه باال و محدود بودن سلولها و بافتهايی که
ژن را دريافت می کنند و  ...اشاره نمود ( Canto,
.)2016
بیانگذرا با استفاده از ویروسهای گیاهی

استفاده از ناقلهای ويروسی به منظور بیانگذرای
ژن در گیاهان ،وسیلهای مفید برای تولید انبوه
پروتئینهای مهم صنعتی از جمله آنتی بادیها و
آنتیژنهاست .اين فناوری از سیستم همانندسازی و
تکثیر سريع ويروس برای تولید پروتئین بهرهبرداری
مینمايد .ويروسهای گیاهی تنوع بسیاری داشته و
دارای ويژگیهايی هستند که آنها را از ويروسهای
جانوری متمايز میسازد .اغلب ويروسهای گیاهی
دارای اندازه کوچک و فشرده هستند و ژنوم آنها در
محدودهای از  3kbتا  7kbقرار دارد .نتیجه اين
فشردگی ،همپوشانی ژنهای ويروسی با يکديگر و
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وجود قالبهای خواندنی باز متفاوت 1در يک توالی
واحد است .بسیاری از پروتئینهای ويروسی دارای
چندين عملکرد مختلف و مهم در چرخه بیماريزايی
ويروس هستند که اين امر توسعه ناقلهای ويروسی
را برای آنکه بتوانند همزمان به عنوان يک ناقل بیانی
و يک ويروس عمل کنند با چالش مواجه میسازد
( .)Canto, 2016با اين وجود ناقلهای ويروسی به
سرعت تکامل يافته و به دو نوع ناقلهای کامل و
ناقلهای بازسازی شده2تقسیم میشوند .در ناقلهای
کامل ،ژنوم ويروسی به گونهای مهندسی شده است
که عالوه بر کلیه ژنهای ويروسی ،ژن هدف را نیز
بیان مینمايد .ژن هدف تحت کنترل نسخهای از
پروموتر درونی ويروس ،به ژنوم ويروس اضافه شده و
يا به يک ژن ويروسی مانند ژن پوشش پروتئینی
متصل و يک فیوژن پروتئین ايجاد مینمايد .ناقلهای
کامل ويروسی دارای محدوديتهايی هستند که از
مهمترين آنها میتوان به اندازه توالی ژن هدف اشاره
نمود .بین اندازه توالی هدف و پايداری ناقل ويروسی
رابطهای منفی مشاهده شده است .توالیهای بزرگتر
از  1 kbمعموالا بیان نمیشوند و ناقل حاصل ناپايدار
بوده و مانع از تجمع اجزای ويروس به صورت يک
ويروس کامل می شود .همچنین با افزايش در اندازه
ژنوم ويروسی حرکت سلول به سلول آن از طريق
پالسمودسماتا با مشکل مواجه میشود .در چنین
حالتی ناقل ويروسی قادر به گسترش و آلودهسازی
ساير بخشهای گیاه و تولید پروتئین در آنها نخواهد
بود ( ;Gleba et al., 2007; Baltes et al., 2014
).Mortimer et al., 2015
برخی ويروسهای گیاهی دامنه میزبانی وسیعی
دارند و به سادگی با تلقیح مکانیکی قابل انتقال بوده
و از گیاهی به گیاه ديگر منتشر میشوند ،بنابراين
ممکن است بخش وسیعی از گیاهان زراعی را آلوده

نمايند .اين فرآيند همچنین میتواند در مقیاس وسیع
در مزرعه با پاشیدن مخلوطی از ذرات ويروسی و يک
ماده ساينده مانند کاربوراندوم 3بر روی گیاهان انجام
شود .بسته به کارآيی ناقل و توانايی حرکت آن در
گیاه ،دو تا سه هفته برای آلوده شدن بافتهای
گیاهی زمان الزم است .در مراحل بعد عصاره گیاهان
آلوده میتواند دوباره برای تلقیح تعداد زيادی از
گیاهان مورد استفاده قرار گیرد ( Fischer et al.,
.)1999; Mortimer et al., 2015
در مواردی که اندازه توالی ژن هدف بزرگ است از
ناقلهای ويروسی بازسازی شده استفاده میشود .در
ناقلهای بازسازی شده فقط عناصر ويروسی الزم برای
همانندسازی و بیان ژن هدف ،حفظ شده و ساير اجزای
ويروسی حذف شدهاند .اين ناقلها با استفاده از
تکنیکهای وابسته به اگروباکتريوم وارد گیاه میشوند.
توسعه ناقلهای ويروسی بازسازی شده برای بیانگذرا
موجب پیشرفتهای سريع در تولید محصوالتی شده
است که آماده تجاریسازی هستند ( Mortimer et
.)al., 2015
ويروسهای گیاهی دارای ژنوم  DNAيا RNA
هستند که هر يک میتوانند تکرشتهای يا
دورشتهای باشند .بیش از  %80ويروسهای گیاهی
دارای ژنوم  RNAهستند .ژنوم حداقل  8جنس
متعلق به  RNAويروسهای گیاهی شامل
،tombusviruses
،tobamoviruses
،comoviruses ،potexviruses ،bromoviruses
 potyviruses ،benyvirusesو cucomoviruses
برای استفاده به عنوان ناقل اصالح شده است
( .)Mortimer et al., 2015به منظور ساخت ناقل
از  RNAژنومی ويروسها ،ابتدا  cDNAتهیه و در
ناقلهای بیانی همسانهسازی میشود .سپس ژنوم
ويروسی همسانهسازی شده میتواند با استفاده از

1. Open reading Frame; ORF
2. Deconstructed vectors

3. Carborundum
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روشهای استاندارد مربوط به  ،DNAدستورزی
ژنتیکی شود ) .(Dawson et al., 2013حداقل 12
عضو خانواده  DNAويروسی  geminiviridaeنیز
برای ايجاد ناقلهای ويروسی استفاده شده است
( .)Mortimer et al., 2015ويژگیهای معینی
geminiviruseها را به ناقلهای مناسب برای
مهندسی ژنتیک تبديل نموده است .به عنوان مثال
اعضای اين خانواده گسترش بسیاری داشته و توانايی
آلودهسازی طیف وسیعی از گونههای گیاهی شامل
انواع گیاهان تکلپهای و دولپهای را دارند که آنها را
به عنوان ناقلهای مناسبی برای چندين میزبان
مختلف بدل ساخته است .اين ويروسها برای آغاز
همانندسازی در سلول میزبان تنها به پروتئین Rep
نیاز دارند ،بنابراين ژن هدف میتواند در مناطق بین
ژنی تحت کنترل پروموتر طبیعی ويروس و يا يک
پروموتر دائمی يا القايی خارجی بیان شود .اين
ويروسها از طريق همانندسازی وابسته به نوترکیبی
2
همولوگ 1و يا همانندسازی به روش حلقه چرخان،
قابلیت تکثیر در میزبان را دارند و بدين ترتیب
سلولهای میزبان را وارد مرحله  Sچرخه سلولی
مینمايند که چنانچه با SSNها 3و توالی مکمل
هدف استفاده شوند برای نوترکیبی همولوگ مناسب
هستند و از آنجا که به مقدار زيادی درون سلول
میزبان تکثیر میشوند همراه خود نسخههای بسیاری
از توالی هدف را نیز تکثیر مینمايند ( Zaidi and
.)Mansoor, 2017
بیانگذرا با استفاده از پروتوپالست

در دهه گذشته استفاده از پروتوپالستهای گیاهی
حیاتی دوباره يافته است .بیانگذرا در پروتوپالست
کارآيی بااليی داشته و تکنیکی ساده محسوب

1. Homologous recombination
2. Rolling circle replication
3. sequence-specific nucleases
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میشود که به ابزارهای خاص نیازی نداشته و مستقل
از جنس و گونه گیاهی بوده و نتايج خوبی طی چند
ساعت يا چند روز تولید مینمايد .بدين ترتیب
مطالعات بررسی عملکرد ژن از تعداد معدودی از
گیاهان مدل به ساير گیاهان زراعی و غیر مدل
گسترش يافته است .از آنجا که جداسازی
پروتوپالست از هر گونه گیاهی ،بافت و اندام امکانپذير
است و با توجه به اينکه پروتوپالستها تقريب اا کلیه
ويژگیها و هويت سلولی و تمايزی سلولهايی را که از
آن نشات گرفتهاند ،حفظ مینمايند ،اين روش برای
طراحی آزمايشهای مطالعه عملکرد ژن اهمیت
بیشتری پیدا کرده و از اين رو به روشی کلیدی برای
تحقیق و پژوهش در گیاهان غیر مدل تبديل شده است
(.)Duarte et al., 2016
اخیراا جداسازی پروتوپالست و انتقال ژن به آن
برای بسیاری از گونههای گیاهی شامل ذرت ( Zea
 ،)maysهويج ( ،)Daucus carotaصنوبر
( ،)Populus euphraticaانگور (،)Vitis vinifera
نخل روغنی ( ،)Elaeis guineensisکاهو
( ،)Lactuca sativaخردل (،)Brassica juncea
کاساوا ( ،)Manihot esculenta Crantzلوبیا
( ،)Phaseolus vulgarisچمن ترکه ( Panicum
 ،virgatumسیبزمینی (،)Solanum tuberosum
گیالس ( ،)Prunus aviumگندم ،خانواده ماگنولیا،
نارنگی ( ،)Citrus reticulata Blancoتلخه
( ،)Lolium perenneچای ترش ( Hibiscus
 )sabdariffaو  ...توسعه يافته و يا بهینه سازی شده
است ( ;Burris et al., 2016; Wu et al., 2017
.Nanjareddy et al., 2016; Andersson et al.,
.2017; Yao et al., 2016; Zhang et al.,
;.2016; Huo et al., 2017; Shen et al., 2017
.Xu et al., 2017; Yu et al., 2017; Ruslan et
 .)al., 2017بیانگذرا در پروتوپالستها به ابزاری
مفید در پژوهشهای مربوط به مسیرهای پیامرسانی،
تعیین محل استقرار پروتئین در سلول ،تنظیم
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رونويسی و بیان ژن ،بررسی پايداری و تخريب
 ،mRNAبرهمکنشهای پروتئین-پروتئین ،بررسی
فعالیت پروتئینهای نوترکیب ،پايداری و تجزيه
پروتئین ،مطالعه عملکرد و عناصر پروموتری ،فعالسازی
يا غیرفعال نمودن پروموتر توسط يک يا چند عامل
رونويسی ،تنشها و يا تیمارهای هورمونی تبديل شده
است .با پیدايش فنآوریهای ويرايش ژنوم و خاموشی
ژن ،به دلیل سادگی ،سرعت ،انعطافپذيری و کارآيی
غربالگری ،توالیهای متعدد هدف مانند RNA
دورشتهای miRNA ،siRNA ،و  gRNAبه
صورت گذرا در پروتوپالستها بررسی میشوند ،پیش
از آن که گیاهان تراريخته پايدار تولید شوند ( Burris
.et al., 2016; Duarte et al., 2016; Shen et
.al., 2014; Hayashi et al., 2016; Stracke et
.)al, 2016; Kudo et al., 2017
به منظور انتقال  DNAپالسمیدی نوترکیب به
پروتوپالست روشهای مختلفی به کار میرود که
میتوان به پلیاتیلنگلیکول ،الکتروپوريشن و
میکرواينجکشن اشاره نمود .لیکن استفاده از روش
پلیاتیلنگلیکول گسترش بیشتری دارد ( Wu et al.,
.)2017
بیانگذرا بااستفاده از اگروباکتری Agroinfiltration

اگروباکتريوم يکی از چند باکتری شناخته شدهای است
که قابلیت انتقال  DNAبه سلول گیاهی را داراست.
انتقال  T-DNAبا دخالت مجموعهای از ژنهای
باکتريايی و تشکیل يک ساختار کانال مانند انجام
میشود .سالهاست که از  T-DNAفاقد ژنهای
طبیعی بیماريزا برای تراريختی گیاهان به صورت پايدار
و گذرا استفاده میشود و به عنوان يک روش قدرتمند و
موفق در تحقیقات زيستی به کار گرفته میشود
(.)Tsuda et al., 2012; Canto, 2016
انتقال ژن به روش  Agroinfiltrationبه دو
صورت انجام می شود :در روش اول با استفاده از
سرنگ بدون سوزن ،سوسپانسیون اگروباکتری حاوی

ژن هدف به سطح پشتی برگ وارد میشود .محیط
حاوی اگروباکتری وارد فضای بین سلولی برگ
میشود .تغییر رنگ برگ از سبز روشن به سبز تیره و
حالت شیشهای نشانگر موفقیت نفوذ مخلوط حاوی
باکتری به درون برگ است .همچنین بخشی از
باکتریها از طريق روزنهها وارد بافت مزوفیل شده و
نسخههايی از  T-DNAنیز از اگروباکتری وارد
سلولهای پارانشیمی میشوند .اين روش برای
گونههای متعدد گیاهی با موفقیت استفاده شده است .با
استفاده از سرنگ میتوان نواحی مختلف يک برگ را با
چند سازه همزمان تراريخت نمود و بدين ترتیب چندين
آزمايش بر روی يک برگ واحد قابل انجام است .در
روش ديگر Agroinfiltration ،با استفاده از خأل انجام
میشود .در اين روش برگهای گیاه در سوسپانسیون
باکتری غوطهور شده و در يک اتاقک خأل قرار می
گیرند .با ايجاد فشار منفی هوای موجود در فضاهای بین
سلولی برگ خارج میشود .سپس با رها شدن خأل اين
فضاها توسط محیط حاوی باکتری پر میشوند ( Chen
.)et al., 2013; Bond et al., 2016
شواهد غیرمستقیم نشان میدهند که بیانگذرا از
T-DNAهايی انجام میشود که هنوز در ژنوم
میزبان درج نشده اند .برای هر محصول پروتئینی که
از يک  T-DNAبیان میشود منحنی بیان و تجمع
پروتئین متفاوت است ،با اين وجود در اغلب موارد
بیشترين میزان بیان  2-4روز پس ازتلقیح است که
به سرعت بعد از  5-6روز محو میشود .برخالف
بیانگذرا ،بیانی که  10-14روز پس از تلقیح مشاهده
میشود بیان دائم و ناشی از درج ژن در ژنوم است و
قابلیت توارث به نسلهای بعد را دارد .اين دورههای
زمانی برای هر محصول ژنی و هر گیاه بايستی به
طور تجربی تعیین و تأيید شود .میزان بیان به عواملی
همچون شدت پاسخهای دفاعی گیاه میزبان برای
خاموش نمودن تراژن بستگی دارد که بر پايداری
نسخههای  mRNAرونويسی شده از  T-DNAاثر
میگذارد .در تأيید اين مدعا بیان ساپرسورهای
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ويروسی طی آلودگی با اگروباکتری موجب افزايش
چشمگیر میزان بیان از  T-DNAو طول دوره زمانی
آن میشوند .پايداری ذاتی پروتئین ،چرخه تولید و
تخريب آن در محیط سلولی و نحوه تخريب آن از مسیر
اتوفاژی يا پروتئوزومها نیز بر میزان ذخیره پروتئین در
سلول موثر است .ذخیره پروتئین  24ساعت پس از
تلقیح معموالا بسیار کم و غیرقابل تشخیص است که
البته اين امر در همه موارد صادق نیست ( Lacroix
.)and Citovsky, 2013;Canto, 2016
قابلیت تولید پروتئین در مقیاس وسیع و کم هزينه
بودن ابزارهای اولیه از ويژگیهايی است که روش
 Agroinfiltrationرا به روشی مناسب جهت کاربرد
در صنايع دارويی تبديل نموده است .به منظور تولید
اقتصادی يک پروتئین بايستی شرايط پیش از تولید
محصول پروتئینی و پس از تولید و فرآوری آن که بر دو
شاخص  )1مقدار پروتئین نوترکیب در واحد زيست توده
) (g/gو  )2میزان تولید پروتئین نوترکیب در واحد
سطح-زمان (هفته يا ماه )g/m/مؤثر است ،به خوبی
بررسی شود .کنترل شرايط محیطی در مراحل پیش از
تلقیح برای تولید حداکثری پروتئین نوترکیب از اهمیت
ويژهای برخوردار است .اين شرايط شامل تراکم گیاهان
کشت شده ،کیفیت نور ،فراهم بودن مواد غذايی الزم
برای رشد گیاه است که بر شکل گیاه و میزان زيست
توده مؤثر بوده که اين ويژگیها نیز به نوبه خود بر
میزان تولید پروتئین نوترکیب اثر میگذارند .از ديگر
عوامل مؤثر بر محتوای پروتئین در واحد وزن برداشت
شده ،نسبت وزن برگ به وزن ساقه در زمان تلقیح
است .چنانچه گیاه با اگروباکتری دارای ناقل ويروسی
تلقیح شود ساقهها نسبت به برگ ،پروتئین کمتری تولید
مینمايند؛ بنابراين در مواردی که کل اندام هوايی گیاه
برداشت میشود افزايش نسبت برگ به ساقه برای تولید
محتوای پروتئینی بیشتر مفید خواهد بود .دو عامل
کیفیت نور و شدت آن و همچنین تراکم کمتر گیاهان
کشت شده به طور غیر مستقیم و با افزايش نسبت برگ
به ساقه بر تولید پروتئین نوترکیب مؤثر میباشد
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(.)Fujiuchi et al., 2016
شرايط محیطی پس از تلقیح مانند دما ،شدت نور
و رطوبت از عواملی هستند که اثر زيادی بر میزان
تولید پروتئین نوترکیب در گیاه دارند .بیشترين میزان
تولید پروتئین در دمای بین  15تا  25درجه سلسیوس
مشاهده شده است؛ اگرچه نوع پروتئین تولیدی و
گونه گیاهی نیز برآن مؤثر خواهد بود .محتوای
پروتئینی با  5 °Cتغییر دما باالتر يا پايینتر از دمای
مطلوب ،به شدت کاهش میيابد .وابستگی دمايی
احتماالا به کارآيی انتقال  T-DNAاز باکتری و پاسخ به
تنش گیاه مربوط میشود .دمای بهینه برای انتقال T-
 DNAاز اگروباکتری به سلول گیاهی بین  18تا 23
درجه سلسیوس گزارش شده است و در دمای 30 °C
انتقالی انجام نمیشود و باکتری پالسمید خود را از
دست میدهد (.)Fujiuchi et al., 2016
شدت نور نیز برای هر آزمايش بايستی جداگانه
ارزيابی شود .اثر نور بر تولید پروتئین در برخی موارد
مثبت و در برخی ديگر بی اثر گزارش شده است
( .)Fujiuchi et al., 2016از ديگر عوامل مؤثر بر
کارآيی بیانگذرای پروتئین ،رطوبت است .تحقیقات
نشان داده است که کنترل میزان رطوبت پس از تلقیح
برای بیانگذرا در برگهای جدا شده از گیاه
 N. benthamianaمهم است .وقتی برگهای جدا
شده از گیاه برای تلقیح و بیانگذرا استفاده میشوند
بايستی پس از تلقیح با سوسپانسیون اگروباکتری به
مدت چند ساعت در رطوبت پايین نگهداری شوند تا آب
اضافی موجود در فضای بین سلولی حذف شود .سپس
به منظور جلوگیری از پژمردگی برگها تا زمان استفاده
در رطوبت نسبی باال قرار داده شوند .بررسیها نشان
میدهد که حذف آب اضافی مربوط به سوسپانسیون
باکتری بالفاصله پس از تلقیح موجب افزايش تولید
پروتئین میشود (.)Fujiuchi et al., 2016
استفاده از برگ برای بیانگذرا و بررسی ژنهايی که
بیان ويژه بافتی دارند میتواند محدود کننده باشد .از اين
رو اخیراا از بافت ريشه برای بیانگذرای يک ژن ناقل
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آمونیوم ) (BcAMT1;3در کلم چینی با موفقیت
استفاده شده است ( .)Zhong et al., 2016همچنین
بیانگذرای ژنهای گزارشگر در دانهرستهای کامل
گیاه آرابیدوپسیس ،گوجهفرنگی ،توتون و گیاهان
تکلپهای برنج و چمنترکه به طور موفق انجام شده
است (.)Marion et al., 2008; Li et al., 2009
کاربردهای بیان موقت در تحقیقات

منابع اطالعاتی موجود در زمینه توالی کامل ژنوم
گونههای متعدد ،زيست شناسان را با چالشهای
بیشماری روبروساخته است .يکی از رايجترين روشهای
مربوط به مطالعات عملکرد ژن براساس خاموشی ژن به
کمک فناوری ) RNAi (RNA interferenceيا
) VIGS (virus induced gene silencingمی
باشد .مزيت بارز اين روشها تکثیر پیام خاموشی به
ترتیب از طريق siRNAs (small interfering
) RNAsيا ذرات ويروسی نوترکیب است که از
سلولهايی که ژن را دريافت نمودهاند به سراسر گیاه
منتشر شده و از سويی کارآيی تراريختی گذرا را نیز به
طور معنیداری افزايش میدهد.
به عنوان مثال از  VIGSبرای بررسی عملکرد دو ژن
درگیر در ساخت سلولز ،همیسلولز و لیگنین در زمان
تشکیل ديواره ثانويه استفاده شده است .در ساقه
گیاهانی که اين دو ژن خاموش شدند گزيلم بیشتری
تشکیل شد ولیکن ديوارههای سلولی نسبت به گیاهان
کنترل نازکتر بودند ( .)Pandey et al., 2016در
درختان سیب نیز نقش دو ايزوفرم squalene
 synthaseدر مسیرهای متابولیکی و بیوسنتزی
فیتواسترول و تریترپن با استفاده از  VIGSتعیین و
برعملکرد فیتواسترولها در نمو برگ و حفظ تمامیت
کلروپالستها تاکید شده است ( Gallón et al.,
 .)2017از اين روشها همچنین برای شناسايی ژنها و
مسیرهای پیام رسانی مربوط به ايجاد مقاومت در
گیاهان استفاده شده است .خاموش نمودن ژن
 StMKK6به عنوان يک کیناز مربوط به مسیر

پیامرسانی ،سبب تسريع در پراکنش و گسترش ويروس
در سرتاسر گیاه سیب زمینی شده است ( Dobnik et
.)al., 2016
از ديگر روشهای بررسی عملکرد ژنها ،بیش
بیان ژن است Fister .و همکاران ( )2016با استفاده
از روش  agroinfilterationيک ژن کیتیناز را در
مراحل مختلف رشد برگ در  8ژنوتیپ مختلف
بیشبیان نمودند و پس از آلوده نمودن با
 Phytophthora tropicalisکاهش زيست توده
بیماريزا و اندازه بافت آسیب ديده و آلوده برگ را
مشاهده نمودند ( .)Fister et al., 2016با بیش بیان
سه ژن  GmNAC81 ،GmNRPsو  VPEاز گیاه
سويا به روش گذرا در گیاه  N. benthamianaنقش
آنها در مسیر پیام رسانی مرگ سلولی تعیین شده
است ).(Reis et al., 2016
از بیانگذرا برای شناسايی مسیرهای بیوسنتزی
نیز استفاده شده است .نخستین بار متابولیسم
 avenicinبا استفاده از بیانگذرای يک ژن
serine

carboxypeptidase-like
)(SCPL
 acyltransferaseاز گیاه جو دوسر

در

 N. Benthamianaبررسی شد ( Mugford et al.,

 .)2009بعدها با استفاده از انتقال گذرا و ترکیبی از بیان
همزمان دو يا سه ژن anthranilate N-
UGT74H5
)،methyltransferase (MT1
 glucosyltransferaseو  ،SCPL-1نقش
محصوالت آنزيمی اين سه ژن در ساخت و انتقال گروه
 N-methyl anthraniloyl acylبه اسکلت
تریترپنها مشخص شد (.)Mugford et al., 2013
همچنین عملکرد دو سزکويیترپنسنتاز به نامهای
) amorpha-3, 11-diene synthase (ADSو epi-
) cedrol synthase (ECSاز گیاه Artemisia
 annuaکه در مسیر بیوسنتزی آرتمیسینین دخالت
دارند با استفاده از بیانگذرا بررسی شد ( Kanagarajan
 .)et al., 2012عملکرد چهار ژن مربوط به مسیرهای
بیوسنتزی کارتنوئیدها نیز با بیشبیانگذرای آنها در گیاه

زمانی :بیانگذرای ژن در گیاهان و کاربردهای آن در کشاورزی مولکولی و ...

توتون بررسی شده است (.)Leonelli et al., 2016
محل استقرار بسیاری از پروتئینها در سلول يک
ويژگی کلیدی است که دامنه عملکرد احتمالی يک
پروتئین را تعريف میکند .اغلب فرآيندهای سلولی به
لحاظ مکانی به مناطقی معین در سلول محدود
میشوند .سازوکارهای بسیار دقیقی وجود دارد که انتقال
پروتئینها يا کمپلکسهای پروتئینی را به مناطق تعیین
شده و اغلب در زمانی معین تضمین میکند .موقعیت
اغلب پروتئینها بهطور تجربی تعیین نشده و پايگاههای
اطالعاتی معموالا با اطالعات پیشبینی شده توسط
نرمافزارها پر شدهاند (.)Koroleva et al., 2005
تاکنون دو روش در مقیاس وسیع برای بررسی محل
استقرار پروتئینها در سلول در گیاه آرابیدوپسیس
استفاده شده است.
در روش اول از کشت سلولی آرابیدوپسیس و
آگروباکتريوم ( )Koroleva et al., 2005و در روش
دوم از دانهرستهای آرابیدوپسیس و
 Agroinfiltrationاستفاده شده است ( Marion et
 .)al., 2008از برگهای گیاه توتون نیز با استفاده از
تزريق اگروباکتری دارای سازه مورد نظر برای تعیین
محل استقرار پروتئین استفاده شده است
( .)Dhandapani et al., 2017بمباران ژنی
سلولهای بشره پیاز نیز به دلیل بزرگی اندازه سلولها
روش مناسبی برای تعیین محل استقرار پروتئین است.
اسیدفسفاتازهای ارغوانی آنزيمهای متالوفسفواسترازی
هستند که پیش بینیها نشان میدهند که اغلب آنها
وارد مسیر ترشحی میشوند.
بیانگذرای دو ژن از اعضای اين خانواده در اتصال
با  GFPنشان داد که ژن  AtPAP18محل استقرار
دوگانه دارد .اين پروتئین در  24ساعت اول در ديواره
سلولی و پس از گذشت  72ساعت در واکوئل مشاهده
میشود ( .)Zamani et al., 2012پروتئین AtPAP9
دارای يک ناحیه عبورکننده از غشا در بخش انتهای
کربوکسیلی است و آنالیزهای بیوانفورماتیکی ،بیانگر
استقرار انتهای آمینی پروتئین در خارج از سلول است.
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بیانگذرای اين ژن در اتصال با  GFPمحل استقرار
پروتئین را در ناحیه ديواره سلولی و غشای پالسمايی
نشان داد .به منظور تعیین محل دقیق استقرار
 ،AtPAP9بشرههای پیاز پالسمولیز شدند تا غشای
پالسمايی از ديواره سلولی جدا شود .بررسیها در اين
شرايط نشان داد ،در حالیکه در همه سلولها ،غشای
پالسمايی چینخورده و از ديواره سلولی فاصله گرفته
است در سلولهای درخشان بیانکننده ژن GFP
متصل به  ،AtPAP9اين پديده مشاهده نمیشود که
نشانگر نقش پروتئین  PAP9در اتصال غشای
پالسمايی و ديواره سلولی به يکديگر است .اين نتیجه،
عملکرد دامین فیبرونکتین موجود در پروتئین و
موتیفهای مربوط به اتصال اينتگرين را به خوبی نشان
داد (.)Zamani et al., 2014
از بیانگذرا برای بررسی عملکرد پروموترها و
همچنین فاکتورهای رونويسی نیز استفاده شده است.
توالیيابی  RNAدر مقیاس وسیع برای بررسی
ترانسکريپتوم استفاده میشود .بیانگذرای يک فاکتور
رونويسی در ترکیب با توالیيابی  ،RNAموجب
شناسايی شبکههای بیان ژنها و عملکرد آنها در
مدت کوتاهی شده است .اين روش Infltration-
 RNAseqنامیده شده است .با بیانگذرای يک
فاکتور رونويسی  (MtLAP1) MYBدر برگهای
گیاه  ،Medicago truncatulaنقش آن در تنظیم
مسیر بیوسنتز آنتوسیانین اطالعات خوبی در مورد
ژنهای رمزکننده ،فعالکنندهها ،رپرسورها و آنزيمهای
مسیر به دست آمده است (.)Bond et al., 2016
کاربردهای بیان موقت در صنعت

در سالهای اخیر گیاهان به عنوان جايگزينی برای
کشت سلولی پستانداران ،حشرات و باکتریها برای
تولید پروتئینهای نوترکیب دارويی و صنعتی مورد
بهرهبرداری قرار گرفتهاند .تولید پروتئینهای
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نوترکیب در گیاهان را کشاورزی مولکولی مینامند
که به دو روش تراريختی پايدار (هسته يا پالستید) و
يا تراريختی گذرا انجام میشود .بیانگذرا میتواند از
طريق ناقلهای ويروسی يا ناقلهای دوتايی
باکتريايی انجام شود که به قابلیت بیان ويروسی و يا
سیستم اگروباکتری برای انتقال ژن وابسته است .در
ماه می  2012نخستین پروتئین دارويی تولید شده در
گیاه تايیديههای الزم را برای استفاده در انسان به
دست آورد.
اين آنزيم برای درمان بیماری  Gaucherدر
چندين آزمايش بالینی با موفقیت به کار رفته است.
گیاهان مزايای متعددی نسبت به ساير روشهای
موجود برای تولید پروتئین دارند (جدول )1که از آن
جمله میتوان به هزينههای بسیار کمتر تولید نسبت
به کشت سلولی پستاندران اشاره نمود.
گیاهان بر ساير سیستمها در تولید انبوه سبقت
گرفته و افزايش تولید در سطحی با مقیاس مزرعه
نیازی به امکانات ويژه يا بیوراکتورها ندارد .برخالف
سلولهای باکتريايی ،گیاهان قادر به تولید
پروتئینهای بزرگ دارويی هستند که به اصالحات
پس از ترجمه مانند گلیکوزيله شدن و تجمع
زيرواحدهای متفاوت نیاز دارند .سلولهای گیاهی
دارای سیستمهای غشايی يوکاريوتی درون سلولی
شبیه سلولهای پستانداران هستند که امکان
اصالحات ذکر شده را فراهم میسازد.
به عالوه سیستمهای بیان گیاهی با کاهش خطر
انتقال عوامل بیماريزای انسانی يا حیوانی از میزبان
تولیدکننده پروتئین به مصرفکننده ،از سالمت بیشتری
برخوردار بوده و مورد پذيرش عموم قرار گرفتهاند .بیش
از  %50پروتئینهای انسانی گلیکوزيله هستند و يک
سوم داروهای تايید شده را گلیکوپروتئینها تشکیل
میدهند بنابراين ،پیشرفتهای اخیر در مهندسی
. Molecular farming
. Binary vectors

گلیکوزيالسیون و طراحی ناقلهای مناسب که تولید
مواد زيستی با گلیکوزيالسیون صحیح را امکانپذير
نموده موجب افزايش کارآيی و سرعت بیسابقه برای
جلوگیری و کنترل بیماریهای همهگیر شده است
(.)Chen et al., 2013; Yao et al., 2015
واکسنها و آنتیبادیهای بسیاری با استفاده از
بیانگذرا در گیاهان تولید شدهاند که بخشی از آنها به
بازار عرضه شدهاند (جدول  .)2يک مثال جالب در اين
زمینه تولید داروی  ZMappدر گیاه N.
 benthamianaبرای درمان بیماری ابوال است .به
هنگام شیوع اين بیماری در غرب آفريقا در سال ،2014
اين دارو به طور آزمايشی بر روی هفت بیمار با موفقیت
آزمايش شد و در اوايل سال  2015تايیديههای الزم را
از  FDAبه عنوان يک داروی جديد دريافت نمود و
آزمايشات بالینی در لیبريا امکانپذير شد ( Loh et al.,
.)2017
تولید غذای کافی برای جمعیت روبه رشد جهان
نیازمند اصالح گیاهان و معرفی ارقام جديدی است
که توانايی سازگاری با تغییرات اقلیمی را داشته
باشند .الزمه ايجاد ارقام جديد نیز وجود اطالعات
کافی در مورد عملکرد ژنها برای اصالح و تغییر در
ژنهای گیاهان زراعی است .روشهای جديد
رمزگشايی ژنوم ،انبوهی از دادههای ژنومی مربوط به
گونههای زراعی و وحشی با عملکرد ناشناخته را پديد
آوردهاند که بر مطالعات تعیین عملکرد ژنها پیشی
گرفتهاند.
امکان انتقال يک يا چند ژن به يک سلول گیاهی
با استفاده از تراريختی گذرا و مطالعه برهمکنش آنها
در يک بازه زمانی کوتاه موجب سرعت بخشیدن به
تحقیقات مربوط به عملکرد ژنها شده و چشمانداز
روشنی را پیش روی محققان و اصالحگران قرار داده
است.
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)Yao et al., 2015(  مقايسه میزبانهای بیانی برای تولید پروتئینهای نوترکیب.1 جدول

)Yao et al., 2015(  مثالهايی از داروهايی که با استفاده از بیانگذرا به مرحله تولید رسیدهاند.2 جدول

بیماریها و کنترل بیماریهای همهگیر در زمان
مناسب از سوی ديگر پیشبینی میشود که اين روش
در آينده با استقبال بیشتری از سوی محققان و
.همچنین تولیدکنندگان دارويی و صنايع روبرو شود

همچنین با استفاده از بیانگذرا برای تولید انبوه
 در زمان کوتاهتر،پروتئینهای دارويی با هزينه کمتر
و بدون نگرانی از وجود آلودگی به عوامل بیماريزا از
يک سو و تولید سريع واکسنها در زمان شیوع
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