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چکیده
بیمارگرهای گیاهی ،حشرات و علفهای هرز ساالنه بیش از  03درصد از محصوالت کشاورزی را نابود میکنند.
برای کنترل باکتریهای بیمارگر گیاهی ،به طور فزایندهای از سموم شیمیایی باکتریکش استفاده شده است که
ضمن ایجاد مقاومت در بیمارگرها ،باعث مخاطراتی برای سالمت انسان و محیط زیست میشوند .از اینرو ،اصالح
گیاهان مقاوم به باکتریهای بیماریزا ،راهکاری ارزشمند و پایدار محسوب میشود .پپتیدهای
ضدمیکروبی( )AMPبخشی از سیستم ایمنی موجودات زندهای مانند گیاهان هستند که برای مقابله با بیمارگرهای
بیماریزا تولید میشوند .تولید پروتئینهای مختلف مانند پپتیدهای ضدمیکروبی در ریشههای موئین گیاهان،
یک ابزار مناسب برای تولید و ارزیابی فعالیت این قبیل از پروتئینها است .هدف از این مطالعه ،تولید پپتید ضد-
میکروبی نوترکیب درماسپتین (DrsB1) B1در ریشههای موئین توتون تراریخت به کمک اگروباکتریوم ریزوژنز
) (Agrobacterium rhizogenesو بررسی اثرات ضدباکتریایی آن بود .در همین راستا توالی DNAی
کدکنندهی پپتید  DrsB1یک نوع قورباغه پس از بهینهسازی ترجیح کدونی ،سنتز و در ناقل بیانی pGSA1285
تحت کنترل پیشبر )× 35S(3همسانهسازی گردید .سامانهی ژنی حاوی توالی کدکننده  DrsB1به واسطهی
اگروباکتریوم ریزوژنز به ریشههای توتون منتقل گردید .ریشههای موئین تراریخت به کمک روشهای مولکولی
تایید شدند .بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره پروتئینی ریشههای موئین تراریخت نشان داد که پروتئین

نوترکیب قادر است از رشد باکتریهای بیمارگر گیاهی ،Pectobacterium carotovorum
 amylovoraو  Xanthomonas citriجلوگیری کند .پپتید  DrsB1بیشترین اثرات ضد میکروبی را به ترتیب
Erwinia

روی باکتریهای بیماریزای گیاهی  X.citri ،P.carotovorumو  E.amylovoraنشان داد .نتایج این مطالعه
ممکن است در تولید گیاهان تراریخت حاوی پپتیدهای ضد میکروبی برای تولید گیاهان تراریخت مقاوم به
پاتوژنهای گیاهی امیدوار کننده باشد.

کلید واژهها :باکتریکش ،بهنژادی ،پروتئین ،مقاومت ،مهندسی ژنتیک
مقدمه

بیماری یا عدم بکارگیری راهکارهای کنترل بیماری،

بیماریهای گیاهی به تنهایی ساالنه به طور متوسط

میتواند منجر به نابودی کامل محصول شود .از آنجایی

حدود بیش از  11درصد محصوالت کشاورزی را در

که توسعه مداوم سطح زیر کشت امکان پذیر نیست،

جهان از بین میبرند (.)Schwessinger et al., 2015

افزایش محصول باید از طریق افزایش عملکرد در واحد

در برخی از محصوالت ،مهیا بودن شرایط پیشرفت

سطح جبران شود .بنابراین جهت تضمین تولید پایدار
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محصوالت کشاورزی ،الزم است ارقام جدیدی عرضه

بیمارگرهای بیماریزا بسیار مورد توجه هستند .عالوه بر

شود که ضمن سازگاری با شرایط اقلیمی متفاوت ،در

استفاده در علوم پزشکی ،پپتیدهای ضدمیکروبی برای

برابر آفات و بیماریهای گیاهی و همچنین تنشهای

ایجاد ارقام جدید و تراریخت جهت حفاظت گیاهان در

محیطی مقاوم باشند ( .)Ravichandra, 2013با توجه

مقابل بیماریهای گیاهی بکار گرفته میشوند .کاهش

به ضرورت تولید ارقام گیاهی مقاوم به تنشهای زیستی

محصول ،کیفیت و ایمنی تولیدات کشاورزی به علت

و غیر زیستی و عدم کارایی روشهای سنتی بهنژادی ،به

بیمارگرهای گیاهی میتواند به کمک استفاده از پپتیدهای

کارگیری روشهای مهندسی ژنتیک تنها راه رهایی از

ضد میکروبی برطرف شود ( Holaskova et al.,

این مشکل میباشد.

 .)2015پپتیدهای ضدمیکروبی با نفوذپذیر کردن غشای

در سالهای اخیر ،با پیشرفتهای به دست آمده در

سلولی باکتریها ،سبب کنترل آنها میشوند .با این

زیست شناسی مولکولی و روشهای کشت بافت گیاهی

حال ،مکانیسم فعالیت ضد قارچی برای این پپتیدها

روشهای جدیدتر و کارآمدتری در مهندسی ژنتیک،

پیچیدهتر است و اغلب شامل ورود پپتید به درون سلول

برای غلبه بر محدودیتهای بهنژادی گیاهی سنتی فراهم

است (.)Van der Weerden et al., 2013

آمده است .با استفاده از روشهای انتقال ژن ،گیاهان

درماسپتینها یک خانواده بزرگ از پپتیدهای ضد

تراریخت قادرند یک ژن از منبع ژنی متفاوت دریافت

میکروبی هستند که اغلب در پوست قورباغههای
2

3

نمایند ،به طوری که سایر ویژگیهای مطلوب گیاه تحت

خانوادههای هالیده و رانیده ساخته و ترشح میشوند.

تاثیر قرار نگیرد (.)Demain and Vaishnav, 2009

اگرچه این پپتیدها به لحاظ ژنتیکی به هم مرتبط هستند و

تولید پروتئینهای نوترکیب در سیستمهای بیان گیاهی

دارای شباهتهای قابل توجهی در توالی سیگنال و توالی

نسبت به سیستمهای صنعتی ( )1اقتصادی است )2( ،تولید

اسیدهای آمینه مهم خود میباشند ،اما به طور قابل

پروتئین نوترکیب بیشتر و پایدارتر است )3( ،خطرات

توجهی از نظر فعالیت با هم متفاوتند و چندین خانواده از

ناشی از آلودگی آن کمتر است و ( )4فرآوردههای

پپتیدها را شامل میشوند که از لحاظ ساختاری و عملکردی

تولیدی از نظر بیولوژیکی فعال و مشابه شکل طبیعی

متمایز هستند ( .)Nicolas and El Amri, 2009برای مثال،

هستند (.)Daniell et al., 2001

پپتید موسوم به) Dermaseptin B1(DrsB1پیش ماده

پپتیدهـای ضـد میکروبی ،(AMP) 1پروتئینهایی با کمتر

بزرگی از  Dermaseptin Bبا  31اسید آمینه است که از

از  177اسـیدآمینه هستند که جـزء ترکیبـات مهـم سیسـتم

ترشحات پوست قورباغههای درختی Phyllomedusa

ایمنی ذاتی و اکتسـابی انسـان ،میکروارگانیسمها ،حیوانـات و

 sauvageiو  Phyllomedusa bicolorجداسازی شده

گیاهان محسـوب میشـوند (.)Holaskova et al., 2015

است ( .)Deazevedo et al., 2011پپتید  DrsB1یکی از

پپتیدها معموال اولین سد دفاعی در برابر بیمارگرهای

قدرتمندترین پپتیدهای ضد میکروبی در میان همهی

باکتریایی ،ویروسها ،پارازیتها و قارچها هستند

درماسپتینها است و باعث مهار گونههای متعددی از

).(Chereddy et al., 2014پپتیدها به دلیل وزن

باکتریها و قارچها در شرایط آزمایشگاهی میشود و با

مولکولی پایین ،برخورداری از طیف وسیعی از فعالیت

وجود فعالیت در غشا میکروبی ،این پپتید،گلبولهای قرمز

سریع ،سمیت اندک برای سلولهای یوکاریوت و

یا سایر سلولهای پستانداران را لیز نمیکنند

روشهای منحصر به فرد فعالیت ،برای کنترل
Antimicrobial peptides

1

Hylidae

2

Ranidae

3

گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  41شماره  ،3پاییز 1317

71

( .)Yevtushenko and Misra, 2007پپتید DrsB1

به طول  13جفت باز ،از پایگاه  uniprotدریافت شد.

یک پپتید ضد میکروبی کاتیونی با ساختار آلفا -هلیکسی

سپس به ناحیه ' 3توالی پپتید ،تگ شناسایی به توالی

است که عناصر مولکولی موجود در قسمت آمفیپاتیک

 RGS(His)6و توالی کد کننده فاکتور  Xaمربوط به

آلفا -هلیکس -Nترمینال آن ،مسئول اصلی فعالیت قوی

ویروس خراشک توتون به توالی  IEGRاضافه شد (شکل.)1

ضدمیکروبی آن محسوب میشوند ( ;Mor et al., 1991

برای سهولت در همسانهسازی ،جایگاه برش آنزیمهای NcoI

.)Osusky et al., 2000

و  BamHIبه ترتیب در ناحیه ' 1و ناحیه ' 3طراحی گردید.

امروزه به طور وسیع از اگروباکتریوم رایزوژنز جهت

پس از همسانهسازی مجازی پپتید و عناصر همراه به

معرفی ژنهای خاص ،ایجاد ریشههای موئین تراریخت و

کمک نرم افزار  Vector NTIخاصیت ضدمیکروبی سازه

تولید پروتئینهای نوترکیب در گیاهان استفاده میشود.

نهایی با استفاده از پایگاه  CAMPبررسی و با استفاده از

ریشههای موئین به دلیل رشد سریع در محیط کشت فاقد

پایگاه  Pfamدمینهای عملکردی آن مشخص شد.

هورمون و پایداری بیوشیمیایی ،دارای پتانسیل بالقوه برای

خصوصیات پپتید مورد نظر با استفاده از پایگاه ProtParam

تولید پروتئینهای نوترکیب هستند ( Aleinein et al.,

بررسی شد .برای بهبود بیان پپتید در گیاه ،کدونهای

 .)2015به نظر میرسد که کشت ریشههای موئین به طور

انتخابی طبق ترجیح کدونی گیاه توتون طراحی و بهینهسازی

قابل توجهی پایداری بلند مدت پروتئین را نسبت به کشت

شد .سازه طراحی شده در ناقل  pUC57همسانهسازی

سوسپانسیون سلولی افزایش میدهد (.)Doran, 2006

(شرکت  Biomatikکانادا) و ناقل pUC57/DrsB1

هدف از این پژوهش ،استفاده از ریشههای موئین توتون به

تولید شد .جهت انتقال سازه مورد نظر به ناقل بیانی ،ناقل

منظور سنتز پپتید ضد میکروبی درماسپتین  ،B1جداسازی و

نوترکیب  pUC57/DrsB1حاوی ژن درماسپتین و ناقل

بررسی اثرات ضد میکروبی آن بود.

بیانی  pGSA1285با دو آنزیم  NcoIو  BamHIهضم
شدند و سپس قطعه  DrsB1به ناقل خطی pGSA1285

مواد و روشها

متصل شد تا ناقل بیانی  pGSA1285/DrsB1تولید شود

شناسایی ،طراحی و همسانهسازی پپتید درماسپتین B1

(شکل  .)1سپس ناقل  pGSA1285/DrsB1برای انتقال

توالی نوکلئوتیدی و اسیدآمینهی پپتید درماسپتین B1

به گیاه و تراریزش به اگروباکتریوم رایزوژنز منتقل شد.

( )DrsB1مربوط به قورباغه به شماره دسترسی P80282

شکل  -1شماتیک سازه  pGSA1285/DrsB1که از آن برای تراریزش توتون استفاده شد .ژن نوترکیب تحت کنترل پروموتر
(× 35S)3ویروس موزائیک گل کلم قرار دارد .از ژن  nptIIبرای انتخاب گیاهان تراریخت استفاده شد RB .و  LBبه ترتیب مرزهای
راست و چپ ناحیه  T-DNAپالسمید :OCST ،ترمیناتور اوکتاپین سنتاز است .اندازه عناصر در شکل ،با اندازه واقعی آنها مطابقت
ندارد.
Figure 1. The schematic representation of pGSA1285/DrsB1 binary expression vector used for Nicotiana
)×tabacum transformation. The recombinant gene was driven by Cauliflower mosaic virus (CaMV) 35S (3
promoter. LB and RB represent left and right borders of T-DNA region, respectively. OCST shows the
octopine synthase gene terminator. The neomycin phosphotransferase II (nptII) gene was used to select in
vitro transgenic plants. The size of the elements shown in the figure does not match their actual size.
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انتقال پپتید  DrsB1به گیاه توتون

در ریشهها ،واکنش  PCRبا آغازگرهای اختصاصی

بذور توتون ) (Nicotiana tabacum. Lرقم

) (Furner et al., 1986ژن RolCR: 5'- ( rolC

 Xanthiدر محلول اتانل  77درصد برای مدت  37ثانیه و

'DrsF: CTCCTGACATCAAACTCGTC -3

سپس در مخلوط هیپوکلریت سدیم  1/1درصد و تریتون

;' )5'- TGCTTCGAGTTATGGGTACA-3به

 X-100به مدت  11دقیقه ضدعفونی شدند
) .(Badrhadad et al., 2018پس از شستشو با آب

صورت یک بار واکنش در (' 11˚C )1و ["72˚C )41
 31×]11 ˚C)1'(+ 13˚C )37"( +برای تکثیر قطعه ای به

مقطر استریل ،بذرها بر روی محیط کشت پایه  MSقرار

طول  ،637bpبا استفاده از  DNAژنومی استخراج شده

داده شدند و به یک اتاق کشت با دمای  21±2درجه

از ریشههای موئین و شاهد صورت گرفت.

سانتیگراد منتقل شدند .سپس از قطعات برگی گیاهان
شش هفتهای به عنوان ریز نمونه استفاده گردید .ریزنمونه
های تهیه شده به درون مایع تلقیح اگروباکتریوم
رایزوژنز سویه  ATCC15834حاوی ژن پپتید DrsB1

منتقل و به مدت  17دقیقه تکان داده شدند .پس از
خشک کردن برگهای آلوده به باکتری روی کاغذ
صافی سترون و شستشوی آنها با آب مقطر استریل،
ریزنمونههای برگ بر روی محیط همکشتی  MSبدون
تنظیم کننده رشد و آنتی بیوتیک برای مدت زمان دو تا
سه روز در تاریکی قرار داده شدند .سپس ریز نمونهها به
محیط انتخابی حاوی  17میلی گرم بر لیتر کانامایسین و
 217میلی گرم بر لیتر سفوتاکسیم جهت حذف
اگروباکتری و القای ریشههای موئین منتقل شدند و تا
ظهور و رشد ریشههای موئین هر دو هفته یک بار در
محیط انتخابی واکشت شدند.
آنالیز ریشههای موئین تراریخت بوسیله PCR

تأیید تراریختگی ریشههای موئین تراریخت ،بوسیله
واکنش  PCRبا آغازگرهای اختصاصی (DrsR: 5'-
'DrsF: CTCCCAAAGCAGCCTTTCCAG-3

استخراج  RNAو سنتز cDNA

به منظور بررسی بیان پپتید  DrsB1در ریشههای
تراریخت ،از ریشههای تراریخت و شاهد ،استخراج
 RNAبه روش کلرید لیتیم و با تیمار ()17 µgml-1
 Dnaseبرای حذف آلودگی  DNAصورت گرفت.
سنتز  cDNAبا استفاده از کیت (شرکت فرمنتاز) و
آغازگرهای  OligodTانجام گرفت .برای تایید بیان ژن
پپتید  DrsB1و مقایسه میزان بیان پپتید در ریشههای
تراریخت ،واکنش  RT-PCRنیمه کمی با استفاده از
آغازگرهای اختصاصی روی  cDNAو در حجم نهایی
 27میکرولیتر انجام گرفت.

استخراج پروتئین از ریشههای موئین
پروتئین کل از ریشههای موئین تراریخت و شاهد با
استفاده از بافر فسفات پتاسیم ) )17 mMصورت گرفت
( .)Stone and Gifford, 1997پس از تعیین غلظت
پروتئین کل به روش براد فورد ( )Bradford, 1976و
به منظور استفاده از پپتید در مراحل بعدی ،پروتئین در
دمای  -27درجه سانتیگراد ذخیره سازی شد .همچنین
تعیین میزان حداقل غلظت بازدارندگی ) (MICبه روش

5'-TGGCAAGAGGATCTCATCATCATC-

رقت سازى در لوله و بر اساس روش Elisha et al.

;' )3که برای این آزمایش طراحی شدند به صورت یک

) (2017صورت گرفت.

بار واکنش در (' 11˚C )1و [(")37"( + 72˚C )37
 31×]11 ˚C)1'(+ 67˚Cبرای تکثیر قطعه ای به طول bp

آزمایش فعالیت ضد میکروبی
فعالیت ضد باکتریایی  DrsB1با استفاده از بررسی

 ،114با استفاده از  DNAژنومی استخراج شده از

فعالیت پروتئین کل از ریشههای موئین تراریخت علیه

ریشههای موئین و ریشههای گیاه شاهد صورت گرفت.

باکتریهای

Pectobacterium

همچنین بهمنظور تأیید انتقال قطعه  T-DNAپالسمید Ri

،carotovorum

بیمارگر

گیاهی

amylovora

Erwinia

و
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 Xanthomonas citriکه از گروه گیاهپزشکی دانشگاه

نشان داد که سازه طراحی شده دارای خاصیت ضدمیکروبی

فردوسی مشهد دریافت شده بودند ،با روش انتشار در دیسک

باالیی در مقایسه با پپتیدهای مشتق از آن است .با وجود

صورت گرفت (.)Jorgensen and Turnidge, 2015

افزودن  RGS(His)6و فاکتور  Xaبه نظر میرسد که

بدین منظور میکروارگانیسم های موردنظر تا غلظت

پارامترهای ضد باکتریایی پپتید مورد مطالعه تغییر کردهاند

( OD600nm= 7/4مرحله رشد لگاریتمی) بصورت شبانه در

(جدول.)1

محیط  LBمایع رشد داده شدند .سپس مقدار  17میکرولیتر

همانطوری که از جدول  1مشخص است در صورت

از باکتریها به  17میلیلیتر محیط کشت جامد با دمای کمتر

عدم برش تگ هیستیدین و فاکتور  Xaاز پپتید ،فعالیت پپتید

از 17درجه سانتیگراد اضافه شد (تعداد  3پتری معادل 3

به دلیل بار کاتیونی بیشتر ،در مقایسه با پپتیدهای شماره دو و

تکرار) .بعد از بستن محیط ،دیسکها روی محیط قرار داده

سه باالتر است .این در حالی است که پروتئین اصلی شماره

شده و پروتئین استخراج شده (در سه سطح  77 ،47و 127

دو و پروتئین اصلی علیرغم افزودن یک متیونین (شماره سه)

میکرولیتر ،معادل غلظتهای  17 ،21و  71میکروگرم در

برای افزایش فعالیت ( ،)Osusky et al., 2000دارای بار

میکرولیتر) به دیسکها با اندازه قطر شش میلیمتر افزوده شد.

کاتیونی کمتری هستند .بهعالوه نیمه عمر پپتید شماره یک

پتری دیشها به مدت  37دقیقه در دمای چهار درجه

بیش از  37ساعت در سلولهای یوکاریوتی است ،اما در

سانتیگراد برای تثبیت پروتئین در دیسک و سپس به مدت

صورت برش تگ هیستیدین و فاکتور  ،Xaاین عدد به

یک شبانه روز در دمای  37درجه سانتیگراد برای رشد

حدود چهار ساعت میرسد .از آنجایی که تراکم و مدت

باکتری انکوباسیون شدند .فعالیت ضدمیکروبی پروتئین با

زمان تاثیر از جمله عوامل کارایی یک پپتید هستند ،لذا به

مشاهده هاله عدم رشد باکتری ایجاد شده در اطراف

نظر میرسد که پپتید یک که در عصاره پروتئین گیاهان

دیسکها بررسی گردید .این آزمایش به شکل یک آزمایش

تراریخت تولید خواهد شد ،از فعالیت باالتری برخوردار

فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تیمار غلظتی (سه

باشد .یکی از مهمترین چالشها در خصوص استفاده از

سطح غلطت) و سه نوع باکتری در سه تکرار انجام گرفت.

پپتیدها در سیستمهای زیستی ،موضوع طول عمر کم پپتیدها

پس از کسر اندازه قطر دیسک از قطر هاله عدم رشد باکتری،

چه در محیط درون سلول و چه در محیط آزمایشگاه است

تجزیه واریانس داده ها به کمک نرمافزار SPSS V.24

( .)Di, 2015راهکارهای متعددی برای بهبود طول عمر

صورت گرفت .مقایسه میانگین دادهها به روش دانکن در

پپتیدها پیشنهاد شده است .یکی از این راه حلها ،اضافه

سطح احتمال مربوطه ( )α=7/71با توجه به جدول تجزیه

نمودن برخی اسیدهای آمینه خاص از جمله اسید آمینههای

واریانس صورت گرفت.

والین ) ،(Valترئونین ) ، (Thrآالنین ) ،(Alaسرین )،(Ser
متیونین ) (Metو گالیسین ) (Glyدر ناحیه  Nپپتیدهاست

نتایج و بحث

( .)Di, 2015همانطوری که مشاهده میشود ،در ناحیه N

شناسایی ،طراحی و همسانه سازی توالی پپتید DrsB1

پپتید شماره یک ،دو اسید آمینه  Metو  Alaقرار داده شده

پیش از انجام کارهای آزمایشگاهی ،کارایی و
فعالیت

پپتید

طراحی

شده

به

توالی

)MARGSHHHHHHIEGRAMWKDVLKKI

 (GTVALHAGKAALGAVADTISQبه صورت
 in silicoبه کمک الگوریتمهای پایگاه  CAMPو با سه
الگوریتم مختلف بررسی شد .نتایج این بخش از مطالعه

است که سبب افزایش طول عمر آن شده است (جدول .)1
همچنین افزایش طول عمر پپتیدها به کاهش دز مصرف
آنها منجر خواهد شد ).(Schellenberger et al., 2009
این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که دستکاری
پپتیدها میتواند میزان حداقل غلظت بازدارندگی را کاهش
دهد و طول عمر پپتید و زمان تاثیر گذاری آن را باال ببرد.
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جدول  -1پیش بینی برخی پارامترهای مهم برای پپتید درماسپتین .پپتید طراحی شدده ( )1و  )2( DrsB1و پپتیدد  DrsB1بدا
یک متیونین اضافی در ناحیه .)0( N
Table 1. Prediction of some important criteria for Dermaseptin peptide (1), DrsB1 (2) and DrsB1
with a Methionine (M) residue at the N-terminal.
Peptide No
Peptide Sequence
)Hl(h
PI
)Charge MW(D
4946.43

6.50

9.99

>30

3165.23
3296.44

2.5
2.5

9.53
9.52

>4
>30

MARGSHHHHHHIEGRAMWKDVLKKIGTVALH
AGKAALGAVADTISQ
AMWKDVLKKIGTVALHAGKAALGAVADTISQ
MAMWKDVLKKIGTVALHAGKAALGAVADTISQ

1
2
3

 :HIنیمه عمر پپتید :PI ،نقطه ایزوالکتریک :MW ،وزن مولکولی

غربالگری ریشههای تراریخت

این ریشههای موئین را به ابزار مناسبی برای زیست شناسان

به منظور غربالگری ریشههای به ظاهر تراریخت،

مولکولی تبدیل نموده است )Skarjinskaia et al.,

DNAی ژنومی از این ریشهها و ریشههای شاهد

 .(2013به منظور بررسی اثرات ضد میکروبی پپتید

جداسازی شد و کمیت و کیفیت آن با استفاده از

 ،DrsB1پروتئین کل از ریشههای موئین تراریخت

الکتروفورز روی ژل آگارز  1/1درصد بررسی گردید.

جداسازی شد.

نتایج واکنش زنجیرهای پلیمراز بر روی  DNAاستخراج

بررسی اثرات ضد میکروبی با استفاده از روش انتشار

شده از ریشههای موئین تراریخت با استفاده از

در دیسک در شکل  3نمایش داده شده است .همانطوری

آغازگرهای اختصاصی ،حضور و تکثیر یک قطعه 177

که دیده میشود ،پپتید  DrsB1در مهار رشد باکتری

جفت باز مورد انتظار را نشان داد (شکل .)a2همچنین

 E.amylovoraنسبت به دو بیمارگر دیگر چندان موفق

برای اثبات بیان ژن کدکنندهی پپتید  DrsB1در

نبوده است.

ریشههای تراریخت ،از واکنش  RT-PCRنیمه کمی

به منظور بررسی آماری تفاوت اثر پپتید  DrsB1در

استفاده شد .همانطوری که از شکل  b2مشخص است،

کنترل بیمارگرها ،آنالیز تجزیه واریانس دادهها صورت

ژن کدکنندهی پپتید  DrsB1به درستی در ریشههای

گرفت .تجزیه واریانس دادهها نشان داد که به لحاظ

تراریخت بیان میشود ،زیرا یک قطعه به طول  177جفت

آماری اختالف بسیار معنیداری ) (P<0.01بین تیمارهای

باز معادل طول mRNAی بالغ ژن DrsB1که در

مختلف عصاره پروتئینی بر روی سه باکتری مورد

ریشههای موئین تراریخت سنتز میشود ،هیچگونه بیانی

آزمایش وجود داشت (جدول  .)2همانطوری که مشاهده

از ژن  DrsB1در ریشههای شاهد مشاهده نگردید.

می شود تمام اثرات از جمله اثر متقابل غلظت ×باکتری

همچنین برای اثبات تراریخت بودن ریشههای تراریخت،

در سطح احتمال  α=7/71معنیدار شدندAleinein et al. .

واکنش  PCRروی این ریشهها منجر به تکثیر قطعه از

( )2015نیز در تحقیقی مشابه موفق به تولید پپتید ضد

ژن  rolCگردید که نشان میدهد ناحیه T-DNA

میکروبی نوترکیب رانالکسین در ریشههای موئین توتون

پالسمید  Riدر ژنوم سلولهای تراریخت به درستی وارد

شدند و نشان دادند که پپتید نوترکیب فعالیت ضد

شده است (شکل.)c2

میکروبی قابل توجهی علیه بیمارگرهای انسانی داشت.

اثرات ضد میکروبی پپتید  DrsB1در محیط

بهعالوه )2012( Pham et al. ،بیان موفقیت آمیز پپتید

آزمایشگاه

ضد میکروبی تائوماتین در ریشههای موئین تراریخت در

استفاده از ریشههای موئین برای تولید ترکیبات
ارزشمندی مانند پروتئینها و واکسنهای مهم انسانی و دامی،

توتون را گزارش کردند ،اما اثرات ضد میکروبی این
پپتید را بررسی نکردند.
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شکل  -2آنالیز  PCRو  RT-PCRنیمه کمی ریشههای موئین تراریخت توتون :a .نتایج آنالیز  RT-PCRنیمه کمی با
استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن درماسپتین :b . B1غربالگری گیاهان تراریخت به کمک  PCRو  :cآنالیز  PCRژن
 :M .rolCنشانگرهای اندازه  1kbو  cwi- ،c- ،100bpو  :c+به ترتیب کنترل منفی( ریشههای شاهد)  ،شاهد منفی (بدون
DNAی الگو) و کنترل مثبت (پالسمید) ،چاهکهای  1تا  :5ریشه های تراریخت.
Figure 2. PCR and semi-quantitative RT-PCR analysis of transgenic tobacco hairy roots. a) semi)quantitative RT-PCR amplification of a 100 bp DrsB1 peptide, using RT-PCR specific primers. b
PCR screening of transgenic plants. c) PCR analysis of rolC gene. M: 100 bp/1Kb size marker
ladders, c-, cwi and c+ are, negative control (non-transgenic roots), Negative control (No DNA
template) and positive control (plasmid NA), respectively. 1-5: Transgenic root lines.
جدول  -2تجزیه واریانس دادههای مربوط به میانگین
قطر هاله عدم رشد در تیمار با غلظتهای مختلف
پروتئین کل ریشههای مویین.
Table 2. Analysis of variance for mean growth
inhibin
zone
treated
with
different
concentrations of hairy roots total protein.
Source of variation
Df
MS
Bacteria
2
**770.028
**783.556

3

Concentration

**106.472

6

Bacteria*Concentration

0.694

Error
24
Total
36
Significance at 0.01 level

نیز کنترل کند (جدول  .)2اگرچه هر سه باکتری گرم
منفی هستند و دلیل مستدلی برای مقاومت نسبی باکتری
 E. amylovoraدر مقابل پپتید این مطالعه وجود ندارد،
اما برخی از تحقیقات مشابه ،به مقاومت این باکتری به
سایر پپتیدها نیز اشاره کردهاند .برای مثال ،بیان یک پپتید
به نام  Tachyplesin Iتنها مقاومت اندکی به سیب
زمینیهای تراریخت علیه این باکتری بخشید ( Allefs et

 .)al., 1996همانطوری که گفته شد ،به نظر می رسد که
بین غلظت پپتید و قدرت کشندگی آن رابطهای مستقیم
وجود دارد .وجود چنین ارتباطی نیز در بیان پپتید

به منظور مقایسه تاثیر پپتید  DrsB1در کنترل سه

 LFchimeraدر ریشههای مویین توتون همانند مطالعه

باکتری مهم بیماریزای گیاهی ،قطر هاله عدم رشد

حاضر اثبات شده است ).(Chahardoli et al., 2018

باکتریها اندازهگیری و مورد مقایسه آماری قرار گرفت

با این حال ،برای نتیجهگیری بهتر الزم است تا اثر ضد

(جدول  .)3اثر متقابل دو جانبه معنیدار ))P<0.01

باکتریایی پپتید  DrsB1علیه تعداد بیشتری از

گردید ،از اینرو مقایسه میانگین برای تیمارهای این اثر

بیمارگرهای گیاهی بررسی شود .از آنجایی که دو

متقابل با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن صورت

باکتری  P. carotovorumو  X. citriخسارتهای

گرفت .همانطوری که مالحظه میشود ،با افزایش

زیادی را به محصوالت زراعی و باغی وارد میکنند ،و بر

غلظت ،اثر ضد میکروبی پپتید  DrsB1هم بیشتر شد .به

اساس نتایج این مطالعه پپتید  DrsB1توانسته است از رشد

نظر میرسد که پپتید  DrsB1در غلظتهای کم قادر به

این بیمارگرها جلوگیری کند ،انتقال ژن کدکنندهی این

مهار باکتری E. amylovoraنبود ،در حالی که به خوبی

پپتید به چنین گیاهانی و تولید الینهای تراریخت پایدار

توانست دو باکتری بیمارگر دیگر را در غلظتهای کمتر

میتواند در ایجاد مقاومت به این باکتریها موثر باشد.
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شکل  -0تاثیر ضد میکروبی پپتید  DrsB1علیه باکتریهای بیماریزای گیاهی  E. amylovora ،P. carotovorumو X.
 citriسطوح مختلف پروتئین کل (در سه سطح  03 ،03و  123میکرولیتر ،معادل غلظتهای  53 ،25و  55میکروگرم در
میکرولیتر) از ریشههای تراریخت و شاهد ،به روش آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی مورد مقایسه قرار گرفت.
از آنتیبیوتیک جنتامایسین ( 13میکروگرم) به عنوان شاهد مثبت استفاده شد.
Figure 3. Antibacterial activity of DrsB1 peptide against P.carotovora, E. amylovora and X. citri.
)Different concentrations of total protein (40, 80 and 120 microliter equivalent to 25, 50 and 75 µg/µl
from transgenic and non-transgenic hairy roots were statistically compared as a
factorial experiment under Randomized Complete Design (CRD) with 3 replications. Gentamicin
antibiotic (10 µg) was used as a positive control.

جدول  -0آنالیز مقایسه میانگین به روش دانکن ) (α=0.01قطر هالههای عدم رشد باکتریهای
تیمار شده با عصاره پروتئین ریشههای مویین تراریخت و شاهد
Table 2. Duncan's multiple test range mean comparison (α=0.01) of bacterial
growth inhibition zone treated with transgenic and control roots protein
extracts
Treatment
)Mean of inhibition zone (mm
X. citri
E. amylovora
P. carotovorum
f
h
25 µg/µl
13
0
14e
50 µg/µl
17d
0h
24b
75 µg/µl
23c
11g
33a
0
17

0
9

0
4

Ut
GM

 : Utگیاه شاهد غیر تراریخت :GM .جنتامایسین ( )17 µg

نتیجه گیری

ریشههای موئین گیاه توتون به خوبی از رشد دو باکتری

نتایج این پژوهش برای اولین بار تولید پپتید

بیمارگر جلوگیری نمود .بر این اساس میتوان توسعه

ضدمیکروبی درماسپتین در ریشه موئین توتون را گزارش

سیستم ریشه موئین به منظور تولید پروتئینهای نوترکیب

میکند .در پژوهش حاضر پپتید ضد میکروبی

کارا در گیاهان را روشی موثر قلمداد نمود .ضمن اینکه

درماسپتین در ریشههای موئین گیاه توتون تولید و اثر

انتقال ژن پپتید درماسپتین به گیاهان جهت تکوین

آن روی سه باکتری بیمارگر گیاهی بررسی شد.

مقاومت گیاه ،به منظور بهبود وضعیت زراعی گیاهان

همانطور که مالحظه گردید ،درماسپتین تولید شده در

نیز توصیه میشود.
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Abstract
Background and Objectives
Plant pathogens, insects and weeds contribute to more than 30% of crop losses annually.
Toxic chemical bactericides have been extensively used to control plant pathogenic bacteria.
These chemicals pose a health threat to humans and the environment and eventually lead to
resistance of pathogens. Hence, breeding cultivars resistance to bacterial pathogens is a
valuable and sustainable solution. Antimicrobial peptides (AMP) are a part of the immune
system of all living organisms, including plants, to combat pathogenic bacteria. Hairy roots
(HRs) system is a valuable tool to produce and evaluate the activity of AMPs in planta. The
aim of this study was to produce a Dermaseptin B1 (Drs-B1) recombinant AMP in
transgenic tobacco HRs using Agrobacterium rhizogenes and test its antibacterial activities.
Material and Methods
The DNA encoding sequence of a Drs-B1 peptide of a frog was codon optimized based and
synthesized in the pGSA1285 expression vector under the control of 35S CaMV promoter
(×3). A gene cassette containing the Drs-B1 gene was introduced to tobacco roots by
Agrobacterium rhizogenesis mediated transformation.
Results
The transgenic HRs were confirmed by molecular methods. Antimicrobial activity of the
protein extracts from transgenic HRs showed that the recombinant protein was able to
prevent Pectobacterium carotovorum, Erwinia amylovora and Xanthomonas citri plant
pathogenic bacteria growth. The anti-bacterial effects of Drs-B1 peptide against plant
pathogenic bacteria were in the order of X. citri> E. amylovora >P. carotovorum.
Discussion
The peptide present in transgenic DrsB1-expressing HRs clones inhibited devastating plant
pathogenic bacteria growth, suggesting that DrsB1 retains its antibacterial activity in plant
cells. The results of present study may open promising opportunities to produce transgenic
plants expressing antimicrobial peptides resistance to plant pathogens.
Keywords: Bactericide, Genetic engineering, Plant Breeding, Protein, resistance

