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Abstract

Producing transgenic plants need new promoters.
Due to the advent of next generation sequencing
technologies and the production of massive
genomic data for various crop plant species
paralleled by the development of bioinformatics
tools, there is an opportunity to identify, isolate
and characterize new promoters. Because of
public concern about using viral promoters, there
is a need for cloning and using plant promoters in
transgenic food crops. Native plant constitutive
promoters may be composed of non-specific
elements that are simply more efficient at protein
recruitment for transcription. Promoters are
classified as inducible, constitutive and tissue
specific according to the nature of gene
expression they regulate. Housekeeping genes are
the best and most important sources for isolating
the constitutive promoters. In this study, Glucoronidase reporter gene expression mediated
by a polyubiquitin promoter (CaUBQ10) from
chickpea (Cicer ariethinum) was analyzed in
tobacco tissues. The functionality of the
CaUBQ10 was confirmed in leaves, stems, and
roots of stably transformed tobacco plants and
suggested that the CaUBQ10 is a constitutive
promoter and may provide a valuable choice for
high-level expression of target genes during the
life cycle of a plant.
Keywords: constitutive promoter, CaMV35S,
polyubiquitin, Cicer ariethinum, housekeeping
gene
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چکیده
 با ظهور.ایجاد گیاهان تراریخته نیازمند پروموترهای جدید است
فناوریهای توالییابی نسل نو و تولید انبوه دادههای ژنومی برای گونههای
،مختلف گیاهان زراعی که با توسعه ابزارهای بیوانفورماتیکی همراه شده
 جداسازی و بررسی ویژگیهای،فرصت مناسبی برای شناسایی
 بهدلیل وجود مالحظاتی در مورد.پروموترهای جدید فراهم آمده است
استفاده از پروموترهای ویروسی در گیاهان تراریخته لزوم همسانهسازی و
 پروموترهای.استفاده از پروموترهایی با منشأ گیاهی احساس میشود
دائمی با منشأ گیاهی معموالً دارای عناصر تنظیمی غیر اختصاصی بوده و
به سادگی قابلیت بیشتری را در بهکارگیری ماشین رونویسی سلول گیاهی
 پروموترها، بر اساس نحوه بیان ژنها.برای رونویسی از ژنها دارا هستند
 ژنهای خانهدار. القایی و ویژه بافت طبقهبندی میشوند،به سه دسته دائمی
 در این.بهترین و مهمترین منبع برای جداسازی پروموترهای دائمی هستند
گلوکورونیداز تحت کنترل پروموتر ژن- بیان ژن گزارشگر بتا،پژوهش
) در بافتهای توتونCicer ariethinum(  نخود10 پلییوبیکوئیتین
 ساقه و ریشههای گیاهان، در برگCaUBQ10  عملکرد.بررسی شد
 یکCaUBQ10 تراریخته پایدار توتون تأیید شد که نشان میدهد
پروموتر دائمی است و میتواند انتخاب مناسبی برای بیان باالی ژنهای
.مورد نظر در کلیه مراحل زندگی گیاه باشد

، پلییوبیکوئیتین،CaMV35S ، پروموتر دائمی:واژههای کلیدی
. ژن خانهدار،نخود

 کتايون زمانی:* نويسنده مسئول
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مقدمه
انتخاب يک پروموتر مناسب مهمترين فاکتور در هر
پروژه تراريختی برای رسیدن به بیان مناسب ژن
مورد نظر برای اهداف علمی و زراعی است .با وجود
پیشرفتهای قابل توجه در جداسازی و شناسايی
ژنهای گیاهی ،کار کمتری بر روی پروموترهای
گیاهی انجام شده است .يکی از معمولترين و
پرکاربردترين پروموترها برای بیان ژن در بافتها و
شرايط مختلف در گیاهان تراريخته ،پروموتر دائمی
ويروس موزايیک کلم  CaMV35Sاست.
 CaMV35Sبه عنوان يک پروموتر دائمی شناخته
شده است؛ يعنی در تمام مراحل نموی و در کلیه
بافتها و سلولها فعال است (.)Porto et al., 2014
لیکن پژوهشها نشان داده است که بیان ژنهای
تحت کنترل اين پروموتر ،ويژگی بیان بافتی داشته و
همچنین تحت تاثیر تغییرات فتوپريود و سن گیاه قرار
میگیرد ( Bakhsh et al., 2010, Okayama et
 .)al., 2010; Hraška et al., 2008همچنین
چندين گزارش در ارتباط با پديده خاموشی ژن
وابسته به جنس در گیاه کاهو و گیاه زينتی gentian
در ارتباط با پروموتر  CaMV35Sمشاهده شده است
که مستقل از تعداد نسخههای  T-DNAوارد شده در
ژنوم و همچنین موقعیت  T-DNAدر ژنوم است
( Shimada et al., 2017, Okumura et al.,
 .)2015از سوی ديگر تجمع چندين صفت مختلف
همچون مقاومت به تنشهای غیر زيستی (شوری و
خشکی) يا تنشهای زيستی مانند مقاومت به آفات
نیازمند پروموترهای مختلف است تا از خاموشی ناشی
از افزايش تعداد نسخهها اجتناب شود و بیان بهتری
از ژنهای انتقال يافته حاصل شود .همچنین
تحقیقات نشان داده است که استفاده از پروموتر
طبیعی يک گیاه برای بیان ژن در همان گیاه ،کارآيی
بیشتری در مقايسه با بیان ژن از پروموتری با منشأ
خارجی دارد (.)Bhattacharyya et al., 2012
درسالهای اخیر ،برای غلبه بر محدوديتهای

ذکر شده ،پژوهشگران مطالعات متعددی را به منظور
جداسازی و تعیین ويژگیهای پروموترهای دائمی
گیاهی انجام دادهاند .در اين زمینه ژنهای خانهدار
مهمترين منبع برای جداسازی پروموترهای دائمی
هستند .ژنهای خانهدار پروتئینهايی را رمز میکنند
که برای همه سلولها و برای کلیه فعالیتهای
اساسی سلول مورد نیاز هستند .در بین ژنهای
خانهدار يوبیکوئیتینها ،اکتینها ،توبولینها و
فاکتورهای طويلسازی در ترجمه کانديداهای
بسیارخوبی برای جداسازی پروموتر هستند و
مثالهای متعددی از بررسی ويژگیهای پروموترهای
خانوادههای ژنی ذکر شده وجود دارد ( Sun et al.,
.2016; Bhattacharyya et al., 2012; Hong et
;.al., 2016; de Andrade et al., 2018
.)Morello et al., 2002
يوبیکوئیتینهای گیاهی گروه بزرگی از ژنها
هستند که منبع خوبی برای جداسازی پروموترهای
دائمی با بیان باال میباشند .ژنهای پلیيوبیکوئیتین
يک پیشساز پروتئینی را رمز میکنند که شامل
چندين واحد پروتئینی است که از سر به دم مرتب
شدهاند .اين پیشساز پروتئینی توسط يک فرايند
آنزيمی با آنزيمهای اختصاصی پروتئاز هضم شده و
يوبیکوئیتینهای بالغ با  76اسیدآمینه رها میشوند
( Bachmair et al., 2001, Walsh and
 .)Sadanandom, 2014تاکنون چندين پروموتر
دائمی مربوط به ژنهای پلیيوبیکوئیتین از گیاهان
مختلف دولپهای همچون توتون ( Plesse et al.,
 ،)2001آرابیدوپسیس (،)Callis et al., 1990
آفتابگردان ( ،)Binet et al., 1990سیبزمینی
( ،)Garbarino et al., 1995گوجهفرنگی
1
( ،)Rollfinke et al., 1998آهو ماش ژاپنی
( ،)Maekawa et al., 2008سويا ( Chiera et al.,

1. Lotus japonicus
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 ،)2007جعفری (،)Kawalleck et al., 1993
نخود ( )Xia and Mahon, 1993و گیاهان تک
لپهای مانند ذرت (،)Christensen et al., 1992
برنج ( ،)Wang et al., 2000نیشکر ( Wei et al.,
 ،)2003گاليل (،)Joung and Kamo, 2006
2
چمن ترکه ،)Mann et al., 2011( 1برنج وحشی
( )Philip et al., 2013جدا شده است.
هدف از اين پژوهش ،شناسايی و جداسازی يک
پروموتر با بیان باال ،يکنواخت و دائمی برای استفاده
در تراريختی و بیان ژن درگیاهان دولپهای بهعنوان
جايگزين برای پروموتر دائمی  CaMV35Sبوده
است .اگرچه تاکنون پروموترهای زيادی از گیاهان
مختلف جدا شده است لیکن در مورد جداسازی
پروموتر از گیاه نخود گزارشهای معدودی در
دسترس است .در اين راستا پروموتر ژن پلیيوبی
کوئیتین  10از گیاه نخود جدا شد و در باالدست ژن
گزارشگر  -Glucoronidaseقرارگرفت و برای
بررسی عملکرد آن به گیاه توتون منتقل شد .نتايج
نشان داد که پروموتر  CaUBQ10به خوبی پروموتر
 CaMV35Sعمل میکند و جايگزين مناسبی برای
پروموتر  CaMV35Sدر گیاهان دولپهای است.
مواد و روشها
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( )1983از دانهرستهای نخود رقم هاشم جدا شد.
پروموتر ژن پلیيوبیکوئیتین 10به طول 1924 bp
توسط  PCRو با استفاده از آغازگرهای UBQF
و  UBQRجدول ( )1از  DNAژنومی گیاه نخود
رقم هاشم و با استفاده از آنزيم Expand High
 Fidelityشرکت  Thermofisherتکثیر شد.
آغازگرها براساس توالی  DNAژنومی حاصل از
کلونهای GenBank Acc No. ( shotgun
 )NC_021163.1طراحی شدند .نقشه آنزيمی توالی
با استفاده از نرمافزار  Seqbuilderاز مجموعه
 Lasergeneترسیم و برای وجود جايگاه برش
آنزيمهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .با بررسی
اين نقشه جايگاه برش آنزيمهای  MspIو  XbaIدر
آغازگرها انتخاب شد که متناسب با ناقل بیان گیاهی
 pBI121است که در نهايت همسانهسازی در آن
انجام شد .آنزيم  MspIايزوکادومر آنزيم  ClaIدر
باالدست پروموتر  CaMV 35Sاست .محصول
 PCRدر ناقل  pTZ57R/Tشرکت
 Thermofisherهمسانهسازی و با توالیيابی تأيید
شد .قطعه پروموتری در ناقل گیاهی pBI121
جايگزين پروموتر  CaMV35Sشد (شکل  .)1سازه
حاصل با روش ذوب و انجماد به اگروباکتريوم سويه
 AGL1منتقل شد (.)Holsters et al., 1978

بررسی بیوانفورماتیکی توالی پروموتر CaUBQ10

بررسی بیوانفورماتیکی توالی  CaUBQ10با استفاده
از نرمافزارهای  )Higo et al., 1999( PLACEو
 )Lescot et al., 2002( PlantCAREو همچنین
با جستجو در منابع انجام شد.
همسانهسازی پروموتر ژن پلییوبیکوئتین 10و
ساخت سازه بیانی
 DNAژنومی با استفاده از روش Dellaporta
)1. Switchgrass (Panicum virgatum L.
2. Porteresia coarctata

تراریختی پایدار گیاه توتون

برای بررسی عملکرد پروموتر  CaUBQ10از گیاهان
توتون واريته  Xanthiاستفاده شد .تراريختی صفحات
برگی با اگروباکتريوم تومهفاشنس و بر اساس روش
 )1999( Hirschiانجام شد .جوانههای تراريخته بر
روی محیط انتخاب دارای  100mg/Lکانامايسین
انتخاب شدند و هر دو هفته يکبار به محیط جديد منتقل
شدند .گیاهان تراريخته حاصل با روش  PCRو با
آغازگرهای مربوط به ژن  GUSتأيید شدند (جدول )1
و پس از ريشهزايی به خاک منتقل شدند.
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pBI121

pBI/UBQ10

شکل  .1ساختار ناحیه  T-DNAدر دو ناقل  pBI121و  .pBI/UBQ10پروموتر  CaMV35Sبا استفاده از آنزيمهای  ClaIو  XbaIاز
ناقل  pBI121جدا شد و پروموتر ژن پلیيوبیکوئیتین  10گیاه نخود با استفاده از آنزيمهای  MspIو  XbaIجايگزين آن شد.
جدول  .1آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر قطعه پروموتر و ژن گزارشگر  GUSو رديابی آنها در گیاهان تراريخته

نتایج و بحث
بررسی ساختار ژن پلی یوبیکوئیتین 10نخود

ژن پلیيوبیکوئیتین  10نخود ،به طول 2072 bp
دارای دو اگزون و يک اينترون ،با يک قالب خواندنی
باز  1146 bpرمزکننده پنج زير واحد يوبیکوئیتین
است که ناحیه رمزکننده پروتئین از ابتدای اگزون
دوم آغاز میشود .هريک از اين زير واحدها دارای 76
اسیدآمینه هستند که از سر به دم مرتب شدهاند.
اگزون اول به طول  295 bpترجمه نمیشود و همان
 15UTRاست .بعد از اگزون اول ،تنها اينترون ژن
به طول  433 bpقرار گرفته است .اين ژن همچنین
دارای يک ناحیه  3UTRبه طول  200 bpاست.
ناحیه رمزکننده  UBQ10نخود شباهت بااليی با
1. Un-Translated Region

پلیيوبیکوئیتینها از خانوادههای مختلف گیاهی دارد
که بهعنوان مثال میتوان از آهو ماش ژاپنی با %88
(( ،GenBank Acc No. DQ249171.1لوبیا با
GenBank
Acc
No.
(
%87
 ،)XM_007143142.1بادام زمینی با %86
( ،)GenBank Acc No. CP030997.1گندم با
،)GenBank Acc No. EU081898.1( %85
توتون با )GenBank Acc No. X77456.1( %84
( ،)Genschik et al., 1994جو با %85
( ،)GenBank Acc No. AK372915.1گلرنگ با
 )GenBank Acc No. HQ891309( %84و
جعفری با GenBank Acc No. ( %85
 )Kawalleck et al., 1993( )X64345.1شباهت
نام برد .توالی پروتئینی يوبیکوئیتین در گیاهان
مختلف بسیار حفظ شده است و يوبیکوئیتین10
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نخود شباهت  100درصدی با يوبیکوئیتین10
آرابیدوپسیس تالیانا ،بلوط چوبپنبهایGenBank ( 1
2
 ،)Acc No. POE80447.1سويای وحشی
( )GenBank Acc No. KHN09976.1و  ...دارد.
بررسی

بیوانفورماتیکی

توالی

پروموتر

ژن

پلییوبیکوئیتین 10گیاه نخود

توالی  1924 bpباالدست رمز شروع ترجمه ژن
پلیيوبیکوئیتین 10گیاه نخود با استفاده از پايگاههای
اطالعاتی  PlantCAREو  PLACEو يا جستجو در
اطالعات موجود در منابع ،مورد بررسی قرار گرفت
(جدول  .)2همانگونه که انتظار میرفت اين پروموتر
دارای تعداد زيادی از عناصر  TATA-boxو CAAT-
 boxاست لیکن نواحی باالدست ژن  CaUBQ10از
جهاتی نامعمول است .نخست اينکه در يوکاريوتها
معموالً  TATA-boxدر ناحیه  30تا  40جفت باز
باالدست جايگاه شروع رونويسی قرار میگیرد و با وجود
اينکه نرم افزار  PlantCAREحضور TATA- 44
 boxرا در رشته مثبت نشان میدهد ،لیکن نزديکترين
آنها به جايگاه شروع رونويسی در موقعیت  -130تا
3
 -136قرار دارد .دوم ،توالی آغازکننده ،Inr
4
 ،YTCANTYYيک موتیف در هسته پروموترهای
فاقد  TATA-boxاست .نرم افزار  PLACEوجود 3
توالی  Inrرا در نخستین اگزون و اينترون نشان میدهد
که هیچ يک از آنها باالدست جايگاه شروع رونويسی
قرار نمیگیرند .سوم ،معموالً همراه با  Inrيک عنصر
پايین دست پروموتر 5،DPE ،وجود دارد که به عنوان
هسته پروموتر عمل میکند که اين عنصر در توالی
پروموتر  CaUBQ10وجود نداشت .در پروموتر
 CaUBQ10همچنین دو موتیف  CCCATوجود دارد
1. Quercus suber
2. Glycine soja
3. Initiator element
4. Core promoter
5. downstream promoter element
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که از عناصر تشکیلدهنده هسته پروموتر در
پروموترهای مصنوعی در جلبک کالمیدوموناس است.
اين موتیف بیشتر در موقعیت  -65در باالدست جايگاه
شروع رونويسی مشاهده شده است ( Scranton et al.,
 )2016و نکته جالب توجه اينکه از دو موتیف
 CCCATدر پروموتر  CaUBQ10يکی از آنها دقیق ًا
در ناحیه  -65و ديگری در اگزون اول قرار دارد.
پروموتر  CaUBQ10دارای  43موتیف CAAT-box
است که از اين  43موتیف  15عدد آنها در رشته
آنتیسنس قرار دارد .اين توالی که از فراوانترين
موتیفها در نواحی پروموتری است ،در هر دو جهت
دارای فعالیت است و به دلیل حساسیت آن به جهش،
بهعنوان تعیینکننده اصلی کارآيی پروموتر در نظر
گرفته شده است ( .)Porto et al., 2014در نخستین
اگزون و در ناحیه  5UTRيک موتیف ACACGtG
وجود دارد که موتیفی شبیه  G-boxاست و در
پروموترهای بسیار قوی پلیيوبیکوئیتین شناخته شده
است ( )Hernandez-Garcia and Finer, 2014در
اين توالی همچنین چهار موتیف  CGATTوجود دارد که
سه عدد از آنها در اينترون و يکی از آنها در باالدست
اگزون قرار گرفته است .اين توالی در اينترون ژن
 UBQ10آرابیدوپسیس شناخته شده و نقش تنظیمی
مهمی در افزايش بیان با واسطه اينترون  6IMEدارد
( .)Rose et al., 2016اهمیت اين موتیف به اندازهای
است که با دستورزی آزمايشی يک اينترون و افزايش
تعداد اين عنصر در آن میتوان يک پروموتر با بیان کم
را به پروموتری با بیان باال تبديل نمود ( Parra et al.,
 .)2011از عناصر قابل توجه ديگری که در اين پروموتر
شناخته شد DOFCORZEM ،با توالی AAAG
است که سبب افزايش رونويسی میشودGATA- .
 boxموتیف ديگری که در پروموتر CaMV35S
شناخته شده است و بیان باال ،تنظیم بیان با نور و بیان
6. Intron-Mediated Enhancement
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اختصاصی بافت از ويژگیهای اين عنصر است
( .)Reyes et al., 2004با جستجو در منابع و بررسی
توالیهای مربوط به  5 UTR Py-rich stretchيک
توالی مشابه نیز در اين پروموتر يافت شد .اين توالی
بدون نیاز به ساير عناصر الزم از جمله ،TATA-box
موجب باالرفتن سطح رونويسی میشود GC-box .که
ال
توسط عامل رونويسی  sp1شناسايی میشود ،معمو ً
در چندين نسخه و در هر دو جهت در نواحی پروموتری
حاضر است و باعث افزايش فعالیت پروموتر میشود
( ،)Porto et al., 2014همچنین يک موتیف پاسخگو
به نور است و دو نسخه از آن در جهت آنتیسنس در
پروموتر پلیيوبیکوئیتین نخود حاضر است .توالی
پروموتر  CaUBQ10همچنین دارای موتیفهای
متعدد تنظیم بیان با نور ،پاسخگو به هورمونها و
تنشها و همچنین بیان اختصاصی بافت است .بیان باال

در بافتهای مختلف گیاهی حاصل تجمع
موتیفهای گوناگون همانند موتیفهايی است که
بیان اختصاصی در بافتها و شرايط گوناگون را باعث
میشوند و همچنین اثر همافزايی بر يکديگر دارند .در
پروموترهای دائمی با منشأ ويروسی عناصر تنظیمی
يا از میزبان گرفته شده است و يا اينکه عناصر
موجود در پروموتر ويروسی بهگونهای جهش يافتهاند
تا توانايی بهکارگیری موفق ماشین رونويسی میزبان
را داشته باشد .در پروموترهای دائمی گیاهی ممکن
است که مجموعهای از عناصر متعدد تنظیمی
همچون پروموترهای ويروسی حاضر نباشد ،لیکن
پروموترهای گیاهی قابلیت بیشتری را در بهکارگیری
ماشین رونويسی سلول گیاهی دارا هستند و بنابراين
کارآيی بیشتری دارند ( Hernandez-Garcia and
.)Finer, 2014

جدول  .2موتیفهای موجود در پروموتر ژن پلیيوبیکوتین  10گیاه نخود که با استفاده از نرمافزارهای  PlantCARE ،Placeو يا با
جستجو در منابع بهدست آمده است.
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همسانهسازی پروموتر پلییوبیکوئیتین 10نخود
در ناقل pBI121

در پژوهشهايی که در آنها بیان مجموعهای از ژنها
ال از ژنهای خانهدار همان گیاه
بررسی میشود ،معمو ً
که در همه مراحل رشد و نمو و همچنین در تنشهای
مختلف زيستی و غیرزيستی بیان دائمی ،يکنواخت و
بااليی دارند بهعنوان شاهد استفاده میشود ،بدين
ترتیب با بررسی منابع ،پروموتر ژن پلیيوبیکويیتین10
که دارای ويژگیهای ذکر شده بود برای همسانهسازی
انتخاب شد ( .)Garg et al., 2010نقشه آنزيمی توالی
ترسیم و با بررسی اين نقشه آغازگرهای مناسب با
استفاده از نرمافزار  Oligo7برای همسانهسازی توالی
در ناقل  pBI121طراحی شد .در توالی آغازگرها جايگاه
برش آنزيمهای  XbaIدر ناحیه 3 و  MspIدر ناحیه
 5در نظر گرفته شد که اين جايگاهها متناسب با ناقل
بیان گیاهی  pBI121است .پس از تکثیر قطعه و
همسانهسازی آن در ناقل  (T/A) pTZ57R/Tو
غربال کلونیهای تراريخت با روش کلونی،PCR-
کلونهای حاصل با هضم آنزيمی تأيید شدند .قطعه
پروموتر پس از تأيید نهايی با توالیيابی با استفاده از
آنزيمهای  XbaIو  MspIاز ناقل  T/Aجدا و در
جايگاه آنزيمی  XbaIو  ClaIمربوط به ناقل pBI121
قرار گرفت و جايگزين پروموتر  CaMV35شد .اين
سازه  pBI/UBQ10نامیده شد و با سازه  pBI121در
چند جايگاه آنزيمی از جمله  PvuIIو  BglIIتفاوت
دارد و هضم آنزيمی با اين دو آنزيم کامالً متفاوتی ايجاد
میکند (شکل  .)1هضم آنزيمی با آنزيم 4 ،PvuII
قطعه با اندازههای  4218 ،5081 ،5642و  458تولید
میکند که قطعه  458جفت بازی به دلیل اندازه و
غلظت کم قابل مشاهده نبود .هضم آنزيمی با آنزيم
 3 ،BglIIقطعه با اندازههای  3736 ،7950و 3467
جفت باز ايجاد میکند که دو قطعه  3736و  3467به
دلیل اندازههای تقريباً مشابه با هم حرکت کرده و به
شکل يک باند ديده میشدند .بنابراين سازه مذکور تأيید
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(شکل )2و به منظور انتقال به گیاه ،به اگروباکتری
منتقل شد.
بررسی و تأیید عملکرد پروموتر  CaUBQ10در
گیاهان تراریخته توتون

بهمنظور بررسی بیان از پروموتر  CaUBQ10گیاهان
توتون تراريخته حاوی ژن گزارشگر  GUSمتصل
شده به قطعه  1924جفت بازی حاوی پروموتر و
قطعه  5UTRژن پلیيوبیکوئیتین نخود تولید
شدند .همچنین گیاهان تراريخته ديگری دارای ژن
گزارشگر  GUSمتصل به پروموتر CaMV35S
بهعنوان شاهد تولید شد .گیاهان توتون تراريخته از
هر دو الين پس از گذشت حدود  4ماه و در مرحله
 5-6برگی به خاک منتقل و سپس با آزمون PCR
و آغازگرهای مربوط به ژن  GUSکه در هر دو سری
گیاهان مشترک است تأيید شدند.
برای هر سازه بیش از ده گیاه با رنگ آمیزی GUS
بررسی شد .نتايج رنگآمیزی دامنهای از رنگ آبی ،آبی
روشن تا آبی تیره را در هر دو نوع گیاه تراريخته نشان
داد که میتواند ناشی از اثر محل درج ژن در ژنوم 1
گیاه باشد .همچنین رنگ آبی تیره در بافتهای مختلف
توتون شامل برگ ،ساقه و ريشه و در مراحل مختلف
رشد و باززايی در گیاهان تراريخت شده با سازه
 pBI/UBQ10مشاهده شد .در مقايسه با گیاهان
تراريخت شده با پروموتر  CaMV35Sگیاهان
تراريخت شده با پروموتر  CaUBQ10رنگپذيری
بیشتر و يکنواختتری داشتند (شکل  .)3اين نتايج تأيید
میکند که پروموتر  CaUBQ10به خوبی پروموتر
 CaMV35Sعمل کرده و جايگزين مناسبی برای
پروموتر  CaMV35Sدر گیاهان دولپهای است بدون
آنکه مشکالت مطرح شده در مورد پروموتر
 CaMV35Sرا داشته باشد.
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A

شکل  .2تکثیر و همسانهسازی پروموتر  :A .CaUBQ10تکثیر قطعه پروموتری  CaUBQ10با استفاده از  )1 .PCRمارکر وزنی
 plusشرکت  )2 ،BioFactقطعه پروموتری تکثیر شده توسط  )3 ،PCRنمونه کنترل منفی آب :B ،تأيید سازه  pBI/UBQ10با هضم
آنزيمی  )1نمونه هضمشده با آنزيم  )2 ،BglIIنمونه هضم نشده )3 ،نمونه هضمشده با آنزيم  )4 ،PvuIIچاهک خالی )5 ،مارکر وزنی
 1kb plusشرکت .BioFact

1kb

شکل  .3بررسی بیان ژن گزارشگر  GUSدر برگها و ريشههای گیاهان توتون تراريخت شده با سازه ( pBI/UBQ10رديف باال) ،با
سازه ( pBI121رديف وسط) و گیاهان غیرتراريخته (رديف پايین).
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