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  چكيده 

ي آن از پتانسيل مطلوب به عنوان يك بيورآكتور جهت توليد با توجه به نوع مصرف و وزن تازه (.Lactuca sativa L)گياه كاهو 
مسير كشت بافت و انتقال ژن  سازيهاي خوراكي برخوردار است. پيش نياز نيل به اين هدف، بهينههاي نوتركيب و واكسنروتئينپ

نقش دارد. در اين  ،ها قبل از انتقال در بهبود انتقال ژن موثرريزنمونه همكشتيدهد كه زمان به اين گياه است. تحقيقات نشان مي
روز) در باال بردن درصد توليد گياهان تراريخت كاهو پرداخته شده است. ريزنمونه 4 و 2، 1( همكشتيمان ز 3تحقيق به بررسي اثر 

هدف از اين تحقيق  روز است. 2مورد استفاده در اين تحقيق  استقرارباشد. زمان مي لپه سه روزه ،ي مورد استفاده در اين تحقيق
گياهان همكشتي بيشترين درصد روز  4زمان در باشد. نتايج نشان داد كه ميبه گياه كاهو  Iسيكلوهيدروالز  GTPانتقال ژن 

  تراريخت به دست آمد.
 Iسيكلوهيدروالز  GTP، انتقال ژن، كاهو، همكشتي هاي كليدي: زمانواژه

  
  مقدمه

و الكتوپيسرين  A  ،Cهاييتامينهاي كاهو منبع مهمي از وباشد. برگگياه كاهو يكي از مهمترين سبزيجات برگي مورد استفاده در دنيا مي
شود. به همين دليل محققين ي ضد سرطان استفاده ميآور و همچنين به عنوان مادهباشد. الكتوپيسرين براي ساخت داروهاي خوابمي

براي بهينه سازي انتقال . )4( اندهاي نوين به اصالح گياه كاهو و همچنين افزايش مواد مفيد در اين گياه پرداختهامروزه با استفاده از روش
. )5( منتقل شده استي زيادي شده است. اين ژن توسط تورس به گياه كاهو استفاده GFPو  gusهاي گزارشگر ژن در گياه كاهو از ژن

مت عليه دياس و همكاران نيز با استفاده از اگروباكتريوم ژن اگزاالت دكربوكسيالز را به كاهو منتقل كردند. اين ژن باعث ايجاد مقاو
به كاهو منتقل شده و پيري  iptبيماري اسكلروتينيا در گياه شد. به منظور اصالح كاهو براي به تاخير انداختن پيري در اندام هوايي گياه، ژن 

ها . براي اصالح كاهو به منظور كاهش تجمع نيترات در برگ)2( به طور قابل توجهي به تاخير افتاد (Evola)ها در رقم حاصل برگ
هاي ژن نيترات ردوكتاز از گياه توتون را به كاهو انتقال دادند. نتايج نشان داد نيترات كمتري در برگ 1999كورتيس و همكاران در سال 

به گياه كاهو مي Iسيكلوهيدروالز  GTPي ژن . هدف از اين تحقيق بهينه سازي زمان استقرار به منظور انتقال بهينه)1( كاهو تجمع يافت
  باشد. 

  به گياه كاهو است. Iسيكلوهيدروالز  GTP منظور باال بردن درصد انتقال ژن سازي زمان استقرار بههدف از اين تحقيق بهينه
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  هامواد و روش
   هاآماده كردن مايع تلقيح به منظور آلودگي ريزنمونه

مايع  LBن و ريفامپسين انتخاب و به محيط هاي كانامايسيبيوتيكجامد حاوي آنتي LBيك كلون از اگروباكتري رشد كرده در محيط 
سانتريفيوژ جمع آوري و به  يرسوب باكتري به وسيله 8/0باكتري به  ODپس از رسيدن  هاي فوق انتقال داده شد.بيوتيكحاوي آنتي

ي ن تحقيق سويهمورد استفاده در اي Agrobacterium tumefaciensباكتري مايع دوباره رشد داده شد.  MSمدت دو ساعت در محيط 
pGV3101  بود. پالسميد مورد استفاده نيزpBI121 3( است(.  

  
  ي مايع تلقيحآلوده كردن ريزنمونه به وسيله

هاي رشد كرده در شرايط استريل جدا گرديدند. از گياهچههاي سه روزه بودند كه ي مورد استفاده در اين آزمايش كوتيلدونريزنمونه
صافي استريل خشك  ي كاغذمدت دو دقيقه در مايع تلقيح قرار داده شدند. سپس اضافي مايع تلقيح به وسيلههاي جدا شده به ريزنمونه

ها به روز در محيط استقرار قرار گرفتند. پس از تلقيح ريزنمونه 2ي مايع تلقيح به مدت ها قبل از آلودگي به وسيلهالبته ريزنمونهگرديدند. 
  و در تاريكي قرار داده شدند.  شتيهمكروز در محيط  4 و 2، 1 مدت

و  BAPگرم در ليتر ميلي 2/0حاوي  MSبدون هورمون به عنوان محيط استقرار استفاده گرديد. محيط همكشتي نيز محيط  MSاز محيط 
گرم در يميل 2/0حاوي  MSها به محيط هاي مشخص شده براي محيط همكشتي ريزنمونهبود. پس از زمانNAA گرم در ليتر ميلي 05/0

گرم در ليتر) منتقل ميلي 500گرم در ليتر) و سفترياكس (ميلي 20هاي كانامايسين (، آنتي بيوتيكNAAگرم در ليتر ميلي BAP ،05/0ليتر 
در  گرمميلي 05/0و  BAPگرم در ليتر ميلي 4/0حاوي  MSزايي به محيط هاي مقاوم به هر دو آنتي بيوتيك به منظور ساقهگرديدند. كالوس

  .)3( الذكر منتقل گرديدندهاي فوقبدون هورمون و حاوي آنتي بيوتيك MSهاي باززايي شده به محيط منتقل گرديدند. نوساقه NAAليتر 
  

 PCRانجام آغازگرهاي استفاده شده و شرايط 

مشخصات آغازگر. 1 جدول نجيرهزواكنش هاي استفاده شده جهت  اي پلي اختصاصي مراز  
 Tm (C) هاتعداد نوكلئوتيد )35والي آغازگر (ت  نام آغازگر

1F- GCH1AACGGATCCATGGGCGCATTAGATGAAGG 29 55 

1R- GCH1 AGCGGATCCTCATCTTCCTGCAGAACCAG 29 55 
  

   
  باشد:در اين آزمايش به شرح زير مي PCRشرايط انجام واكنش 

دقيقه  1باشد. واسرشتگي به مدت چرخه به صورت زير مي 35ي سانتي گراد و شامل درجه 94دقيقه در دماي  5واسرشتگي اوليه به مدت 
ي درجه 72دقيقه در دماي  2، بسط به مدت ي سانتيگراددرجه 55دقيقه در دماي  1اتصال به مدت ي سانتيگراد، درجه 94در دماي 

 باشد.ي تكثير شده در واكنش ميراي تكميل قطعهگراد بي سانتيدرجه 72دقيقه در دماي  10سانتيگراد، بسط نهايي به مدت 
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  نتايج و بحث
  زاييزايي و ساقهزايي، جنينبر روي كالوس مختلف قرارگيري در محيط اسقرار زمان 4 تاثير

دو روز محيط  زايي نشان ندادند، اما در تيمارزايي و ساقهزايي، جنينداري در كالوستاثير معنا همكشتيزمان  3آناليز نتايج نشان داد 
) از زمان يك 2012هنري و همكاران (. )2(جدول  نشان دادند ت آمده بيشترين درصد نوتركيبي راروز همكشتي گياهان به دس 4استقرار و 

از داليل متفاوت بودن نتايج تحقيق حاضر با تحقيق هنري و همكاران مي روز همكشتي بهترين نتيجه را به دست آوردند. 2روز استقرار و 
  هاي اگروباكتريوم استفاده شده در هر دو آزمايش اشاره كرد.سويهتوان به متفاوت بودن 

  
 

 بر روي انتقال ژن همكشتيي واريانس تاثير زمان جدول تجزيه .2جدول 

  df MS منبع تغييرات

  ns833/0  2 همكشتيزمان
  ns931 /0 2 زاييكالوس
  ns531/0 2 زاييجنين
  ns473 /0 2 زاييساقه

  
  

  اثبات انتقال ژن مورد نظر به گياه كاهو
گياهان رشد كرده در محيط حاوي كانامايسين و مشكوك به  DNAبه گياه كاهو  Iسيكلوهيدروالز  GTPبه منظور تاييد انتقال ژن 

نشان پي سي آر  ايهواكنش زنجير ها انجام گرديد. نتايجبر روي آن PCRتراريختگي استخراج و با آغازگرهاي اختصاصي ژن مورد نظر 
  ).1(شكل  ژن مورد نظر به طور موفقيت آميز به گياه كاهو منتقل گرديده استكه  داد

 

 
ي PCR DNA: 1، چاهك K1: خط كش Mهاي استخراج شده از گياهان رشد كرده در محيط حاوي كانامايسين و ريفامپسين، چاهك PCR DNA: 1شكل 

  هاي استخراج شده از گياهان مشكوك به تراريختگيPCR DNA: 3، چاهكDNA: كنترل منفي بدون 2چاهك  نشده)،ده از گياه شاهد (تراريخت استخراج ش
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Abstract 
Lettuce (Lactuca sativa) accounts as one of the bioreactor plants produce recombinant protein and also edible vaccine 
attending to its biomass production. Prerequisite for achieving such goal is optimized tissue culture of such plant. Other 
researches show that co-cultivation time before transform is affected gene transformation. In the present research article 3 
different co-cultivation times (1, 2 and 4 days) was examined to achieve highest recombinant plants. Three days cotyledons 
were employed as explants. 2 days interval was accounted as precultivation time. The abject of this study transformation 
gene GTP cyclohydrolyse I to Lettuce plants. The result showed highest transgenic plants achieve 4 day co-cultivation.  
Key words: Co-cultivation, Gene transformation, Lettuce, GTP cyclohydrolyse I 

                                                            
 
 
 
 


