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 چکیده

امروزه به دلیل تاثیرات سوء آفتکشها استفاده از گیاهان ترانس ژنیک به عنوان جایگزین مناسب براي آفتکشها مورد توجه زیادي 
در این تحقیق الینهاي مختلفی از گیاه توتون تراریخته که حاوي ژن انتقال یافته پروتیئن هاي مهارکننده ریبوزوم . قرار گرفته است

بود که  Sambucus nigraژن اصلی مربوط به گیاه آقطی .به کار گرفته شد Spodopteraexiguaبرگخوار چغندر قند  بود علیه کرم
که از نظر ساختمان مولکولی بسیار به هم شبیهند، از تنه گیاه  SNAI' وSNAدو پروتیئن با نامهاي. به گیاه توتون انتقال داده شد

نتایج نشان داد که  .دلیل داشتن خاصیت ایجاد پیوند با هیدروکربن ها جزو لکتین ها می باشنداین پروتیئنها به .اصلی استخراخ شدند
  .تغذیه از این گیاه می تواند پارامترهاي زیستی این حشره را تحت تاثیر قرار داده و نهایتا منجر به کنترل جمعیت این حشره آفت شود

  
  یاه توتون، پارامترهاي زیستیکرم برگخوارچغندرقند، گیاه تراریخته، گ:کلیدواژه

  
 مقدمه

مهندسی ژنتیک گیاهان فرصتهاي مناسبی را براي تولید گیاهان مقاوم به حشرات از راه تزریق و بیان پروتیئن هاي بیمارگر 
مهندسی ژنتیکی محصوالت گیاهی به عنوان روش جایگزین مناسب براي حشره کشهاي ). 5(حشرات به گیاهان ایجاد کرده است

 Inم در آزمایشاتپروتیئن هاي بازدارنده ریبوزوم درجات مختلفی از سمیت را ه). 6(شیمیایی جهت کنترل حشرات آفت می باشد
vivoوIn virto  8(داده اندنشان.(  

پس از انتقال ژن کد کننده  برگخوار چغندرقندکرم  میزان مقاومت گیاه در برابرآزمایشاتی جهت ارزیابی باالرفتن ،در تحقیق حاضر
که یکی از آفات مهم و در این آزمایش برگخوار چغندرقند  .به گیاه توتون طراحی شدSNAI ´و SNAپروتیئن هاي مهارکننده ریبوزوم

 ´وSNAپروتیئن هاي مهارکننده ریبوزوم . خساتزا روي گیاهان زینتی و سبزي در گلخانه ها می باشد مورد بررسی قرار گرفت
SNAI هر دو از گیاه آقطی جدا شدند که هر دو از نظر فعالیت ایجاد پیوند با کربوهیدراتها و فعالیت مهارکنندگی ریبوزومی بسیار

 ´SNAIوSNAکلونی مولکولیاین دو پروتیئن نشان داد که تفاوت. نزدیک به هم می باشند و تنها در ساختار مولکولی با هم متفاوتند
 .وجود ندارد ´SNAIمی باشد که در  Bزنجیره در وجود یک سیستیئن تک در 

به ریبوزوم ها rRNAهستند که با برداشتن یک یا چند آدنین ازیا پروتیئن هایی پروتئین هاي بازدارنده ریبوزومی گیاهان آنزیم 
اول نوع پروتیئن هاي مهارکننده ریبوزوم بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند که تحت عنوان این پروتیئن ها . صدمه وارد می کنند

که   Aپروتیئن هاي تک زنجیره اي با فعالیت آنزیمی هستند و نوع دوم آنها شامل یک زنجیرياوآلنها  نوع. نامیده می شونددوم  و نوع
. کتینی می باشدتوسط یک پل دي سولفید متصل شده و داراي فعالیت لAکه به زنجیره Bداراي فعالیت آنزیمی است و یک زنجیره 

داراي تشابه زیادي از لحاظ توالی ژنی می باشندو از نظر دوم درپرتیئن هاي غیر فعال کننده ریبوزومی نوع B اگرچه زنجیره هاي
  .ساختمان سه بعدي بسیار مشابهند،اما از لحاظ قابلیت ایجاد پیوند با کربوهیدرات ها تفاوت هاي عمده اي با هم دارند
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  هامواد و روش

  گیاهان
انتقال Sambucusnigraاز گیاه آقطی'SNAIو  SNAبا ژن کد کنندهNicotianatabacumcv Samsun NNگیاهان تنباکو 

به عنوان شاهد براي آزمایش در  که)wild type tobacco(این الین هاي تراریخته و همچنین گیاه تنباکوي نوع وحشی .داده شدند
  .شدند ساعتکشت داده 8به  16روشنایی به تاریکی  و دوره%65 ± 5، رطوبت نسبیCº 2± 25ددر اتاق رشد در دماي ش نظر گرفته

  زیست سنجی برگخوار چغندرقند 
یخته و یا شاهد ابرگهاي جدا شده از گیاهان تر. قفسه هاي سا خته شده از پلی اتیلن براي این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت

الروها به طور روزانه از برگهاي جدا . آین آزمایشات با سن دوم الروها شروع شد. ار داده شدنددرون قفسه قر)گیاه توتوننوع وحشی (
قفسه براي هر تیمار در نظر گرفته  25در هر قفسه تنها یک الرو قرار داده شد و تعداد . شده تغذیه شدند و قفسه ها هر روز تمیز شدند

  .ه شفیره تبدیل شدند اندازه گیري شدروز یکبار وزن الروها تا زمانی که ب 2- 1هر . شد
  تجزیه آماري داده ها

آنالیز شدند وتفاوت میانگین ها بوسیله ) ANOVA( مده به وسیله آنالیز واریانسآماري میانگین داده هاي بدست آتفاوتهاي 
تفاوتهاي معنی دار بین . از هم تفکیک شدند(SPSS v15 (SPSS, Chicago, IL, US )به کمک نرم افزارPost hoc Tukeyآزمون 

  .محاسبه شدند P= 05/0تیمارها در سطح 
  برگخوار چغندر قندکرم اثرات سمی روي 

به طور معنی داري نسبت به گیاه مرگ ومیر الروها و شفیره ها مورد بررسی قرار گرفت ونتایج نشان داد که گیاهان تراریخته 
متعاقبا، با اندازه گیري بقاي حشرات نیز معلوم شد که ). 1 جدول(شدند  حشره مختلف رشدي وحشی باعث مرگ و میر مراحلتوتون 

نسبت به الروهایی که از گیاهان  SNAبا تغذیه از% 20و  'SNAIبا تغذیه از % 47الروهایی که با گیاه تراریخته تغذیه شدند، حدود 
  ).1جدول (توتون وحشی تغذیه شدند کمتر بود 

  کرم برگخوار چغندر قندهاي مهارکننده ریبوزوم روي بیولوژي  اثرات پروتیئن
لکتین روي وزن الروها نشان داد که یک هفته پس از تغذیه الروها از گیاهان مختلف مورد آزمایش میزان رشد الروها دو اثرات 

به میزان معنی داري  بودند گرم 004/0  ±009/0و 008/0 ±001/0 داراي وزن الروي به ترتیبکه 'SNAIو SNAهاي روي دو الین
همچنین، دو هفته پس از شروع این . کاهش یافت) گرم 018/0 ± 006/0( الروهایی که از گیاه توتون وحشی تغذیه کردند نسبت به

در میان الروهایی که از الین ) گرم 118/0± 006/0(رشد میزان کمترین داراي SNAI 'آزمایش، اندازه گیري وزن الروها نشان داد که
 دارا می باشد  تغذیه کردند را )گرم 0/ 138 ± 0/0 13(هاي مختلف گیاهی تغذیه کردند نسبت به الروهایی که از گیاه توتون وحشی 

  .)1 جدول(
در  شان داد که وزن شفیره هانتایج ن. مورد بررسی قرار گرفتنیز در ادامه آزمایشات، تاثیر گیاهان تراریخته روي وزن شفیره ها  

نسبت به شفیره الروهایی که از گیاه شاهد  بودندکرده  تغذیه'SNAI و SNAاز گیاهان تراریخته توتون حاویژنهايبه ترتیب حشراتیکه 
 .)1 جدول( تري داشتندمتغذیه کرده بودند وزن ک) گرم 0/ ±127 0/0 001(
قند برگخوار چغندر کرم بقا و وزن اثرات تغذیه از الین هاي مختلف گیاه  توتون تراریخته  در .1 جدول   

)گرم(وزن الرو  تیمار  
 یک هفته               دو هفته

)گرم(وزن شفیره  بقا  
)%(  

SNA 001/0 ± 008/0 c 020/0 ± 141/0 c 008/0 ± 100/0 c 60 
SNAI´ 009/0 ± 004/0 b 020/0 ± 118/0 b 006/0 ± 068/0 b 33 

نوع وحشی توتون 
)شاهد(  

003/0 ± 108/0 a 013/0 ± 166/0 a 003/0 ±127/0 a 80 
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  بحث
. در سالهاي اخیر عالقه بیشتري به استفاده از لکتین ها براي محافظت گیاهان به کمک دستکاریهاي ژنتیکی مشاهده می شود

 )2002(و همکارانChen. مطالعات زیادي در زمینه پتانسیل تاثیرات حشره کشی لکتین ها علیه حشرات آفت انجام گرفته است
هارکننده ریبوزوم میتواند به طور موفقیت آمیزي در گیاه تنباکو بیان شوند که در عین حال نشان دادند که نوع دوم پروتین هاي م(2)

  .تاثیري روي رشد و باروري گیاهان تراریخته نداشته باشند
برگخوار چغندرقند داراي خاصیت حشره کرم علیه 'SNAIحاضر ما می توانیم ادعا کنیم که گیاه تراریخته حاوي ژن در تحقیق

درصد  20طور قابل مالحظه اي و در حدود به نیز و SNAحاوي  نتایج نشان داد که در گیاهان تراریخته ،همچنین. شدکشی می با
  .برگخوار چغندرقند شدکرم باعث کاهش در بقاي 

-)Neu Acبه طور اختصاصی داراي قابلیت زیادي براي ایجاد پیوند با دي ساکارید'SNAIتحقیقات قبلی نشان داده است که 
2,6)Gal/GalNAc همچنین، نشان داده شده است که زنجیره). 9(می باشدB  که داراي فعالیت لکتینی می باشد در بیشتر

پروتیئنهاي مهارکننده ریبوزوم نوع دوم قابلیت پیوند با گیرنده هاي گاالکتوزیل در سطح سلولهاي مورد آزمایش را دارند، بنابرین 
فعالیت آنزیمی می باشد وارد سلول می شود، جایی که در آن قادر به غیرفعال کردن ریبوزومها با جلوگیري  که دارايAمتعاقبا زنجیره 

  .از سنتز پروتیئن ها می باشد که نهایتا منجر به مرگ سلول می گردد
ي مهارکننده ریبوزوم طبق تحقیقات زیاد به طور آشکاري معلوم شده است که فعالیت ایجاد پیوند با کربوهیدراتها در پروتیئن ها

  ).8(می باشد هدف نوع دوم که یک عامل اصلی و یک فاکتور مهم و تعیین کننده در شناسایی سلولهاي 
قابل معلوم شده است که سمیت پروتیئن ها مهارکننده ریبوزوم نوع دوم به طور (1) )2004(و همکاران Barbieriطبق گزارش

پروتیون  خوشبختانه نسبت به ریسین که پروتیئن مهارکننده ریبوزوم نوع دوم می باشد .متفاوت می باشد مالحظه اي در میان آنها
می )4و5(مشابه با گزارشات قبلی در رابطه با لکتین هاي حشره کش . هاي مورد استفاده در این تحقیق براي حیوانات سمی نیست

چراکه این اولین سد پس از د نحشرات اثر کشنده داشته باشعلیه اپیتلیو م روده میانی SNAI ´و SNAتوانیم فرض کنیم که ممکنست
  .تغذیه حشره می باشد و به همین دلیل می تواند مسئول تاثیرات حشره کشی مورد مشاهده باشد

شایان ذکر است که برگخوار چغندرقند تمام قسمتهاي برگ را مورد تغذیه قرار می دهد، بنابراین ژن انتقال یافته به گیاه به طور 
گزارش داده اند که میزان تغذیه الروهاي دو گونه ( 3) )2006(و همکاران  Dowd. حتم وارد دستگاه گوارش این حشره شده است

در آنها بیان Maize RIPبا تغذیه روي گیاهان تراریخته که ژنLasiodermaserricorneو HelicoverpazeaشاملLepidopteraاز
 .شده بسیار کاهش یافته و مرگ و میر افزایش یافته است

. امروزه اطالعات چندانی در مورد مکانیسم و مکانهاي هدف پروتیئنهاي مهارکننده ریبوزوم در بدن حشرات در دسترس نیست
طبق نتایج به دست آمده از این . تحقیق، آزمایش فعالیت چندین گیاه ترانس ژنیک علیه کرم برگخوار چغندر قند بودهدف از این 

  .تحقیق می توان گفت که الین هاي مختلف گیاه تنباکوي تراریخته داراي فعالیت حشره کشی علیه این آفت پلی فاژ می باشد
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