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 چکیده

برنج  GAD باسیلوس تورنجنسیس و Cry3A هایهای ژنی بیانی مناسب در سیستم پروکاریوتی و بررسی اثر پروتئینسازه هدف از این مطالعه تهیههدف:  

 زمینی در شرایط آزمایشگاهی بود.سیب روی الروهای سوسک کلرادوی

بیان گردید. کلون و  E. coli باکتری BL21و DH5α، T7 هایدر سویه pET-32a-gadو  pET-28a-cry3A های بیانیبدین منظور سازه شناسی پژوهش:شرو

زمینی مورد ارزیابی قرار سازی سیببا استفاده از روش آغشته 100و  80، 75، 50،25هایعصاره پروتئین جدا شده از کشت باکتری نوترکیب فوق در غلظت

 گرفت.

 در سویه cry3A (IPTG) ، سازه ژنیcry3A به صورت هم افزایِ با سازه ژنی E. coli  باکتری T7 در سویه gad تیمار سازه ژنی نتایج نشان داد کهها: یافته

DH5α ،سازه ژنی gad در سویه T7 باکتری E. coli  سازه ژنی % و تیمار80در غلظت cry3A در سویه بیانی BL21  باکتریدر E. coli  و تیمار75در غلظت % 

% بیشترین کشندگی 25در غلظت  E. coli باکتری T7 در سویه gad (IPTG) سازه ژنی % و تیمار50در غلظت  E. coli باکتری DH5α در سویه  cry3Aسازه ژنی

 صورت هم افزای با سازه ژنیبه  E. coli باکتری T7 در سویه gad در تیمار سازه ژنی بیشترین کاهش رشد الرو روی سوسک کلرادو داشتند. را در روز هفتم

cry3A در سویه DH5α  بیانی عالوه بر این کمترین خسارت برگی در تیمار سازه% مشاهده شد. 25با غلظت  Cry3A(IPTG) در سویه بیانی BL21 باکتری E. 

coli  شد. %مشاهده80با غلظت 

ها وکاهش الرو ایجاد اختالل در تغذیه ،cry3A باعث بیان باالی ژن (IPTG)استفاده از مواد القاء کننده ( و BL21باکتری میزبان ) بیانی بودن گیری:نتیجه

و ایجاد اختالل در دستگاه گوارش الروها، تغذیه الروها متوقف  Cry3A زمان و افزایش تاثیر بازدارندگی پروتئین کریستالی شود؛ که با گذشتخسارت برگی می

 باعث کاهش وزن الروها گردید. ها شده و به تبع آنها مانع تغذیه الروهای عصبی مهارکننده تغدیه در الروبا ایجاد سیگنال GAD همچنین پروتئین .شد

 سنجی، مهندسی ژنتیک، زیستکشحشره ، پروتئین کریستالی باسیلوس تورنجنسیس های کلیدی:واژه
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 مقدمه و بررسی منابع -1

 مقدمه -1-1

باشد و امروزه جهان با مشکل بزرگی به نام رشد جمعیت مواجه است که یکی از پیامدهای آن کمبود غذا می

(. افزایش جمعیت 1394پور، )حسن شودتامین غذای این جمعیت رو به رشد به بخش کشاورزی مربوط می

ورمونی و سایر عوامل خطرزا برای ههای سبب شده تا کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی، فراورده

کشاورزی وارد شوند تا این بخش بتواند به تقاضای رو  رویه به بخشزیست به صورت کنترل نشده و بیمحیط

محیطی متعددی مانند آلودگی منابع آب غذایی پاسخ دهد؛ اما این افزایش تولید با مشکالت زیست به رشد مواد

 نابودی از جلوگیری برای هاانسان(. 1386کیانی و لیاقتی، ) همراه بوده است هاو همچنین، مشکالتی برای انسان

به  همچنین و آیدمی به دست بسیار زمان و زحمت هزینه، صرف با که خود کشاورزی محصوالت رفتن بین از و

 کنترل جهت مختلفی هایاز روش غذایی مختلف محصوالت تولید در موجود هایمحدودیت و رشد جمعیت دلیل

قدمت  .باشدمی آفات دفع سموم از استفاده هاروش ترین اینرایج از یکی د. نماینمی استفاده نباتی آفات و دفع

های بسیاری در این راه صورت گرفته، این دارد. با وجود این که تالشعمر  مبارزه با آفات به اندازه تاریخ بشریت

آفات  وخاک به وسیله سموم دفعنشده و اهمیت خود را از دست نداده است. آلودگی منابع آب مشکل هنوز حل

حفظ نباتات  کارشناسان زیست ما به آن مبتالست. هرچندهای گیاهی یکی از مشکالتی است که محیطو بیماری

مبارزه شیمیایی  ززیست به سموم شیمیایی، راهکارهای دیگری به غیر امنظور جلوگیری از آلودگی محیطبه

کنند، اما هنوز هم انتخاب این روش به کشاورزان و باغداران توصیه می های گیاهیبیماری  برای کنترل آفات و

بر روی آفات گیاهی دارند.   قاطعی است که سموم  نخست آنان است. دلیل آن هم اثرات نسبتاً سریع و اولویت

حشرات  حشرات با تنوع فراوان تولیدشده ولی در جمعیت آفات و گذشته سموم مبارزه با آفات و سال 40در طی 

توان به ن جمله میآاز  از نظر مقاومت و حساسیت به این سموم در میان حشرات گوناگون گزارش شده است.

ات آف هایبرابر اثر استفاده مکرر از این سموم را نام برد. جهت مقابله با مقاوم شدن گونه های مقاوم درظهورگونه



درصد محصول به  30موارد تا  در برابر سموم، مقدار و دفعات استفاده از سموم آنقدر زیاد شده که در بعضی

استفاده از سموم  طرفی آلودگی محیطی نیز به علت علت مسمومیت گیاهان با این سموم به هدر رفته است. از

 ,Alisaاند )سموم قرار گرفته ن نیز هدف اینجانوران و انسا وسیعی داشته و نه تنها حشرات، بلکه شیمیایی طیف

با آفات و حشرات را مورد بررسی  (. با توجه به مشکالت فوق، دانشمندان راهکارهای جدیدی برای مقابله2005

ها )مقرون بیولوژیک همگرا شده است. با استفاده از این روش هایاند. امروزه صنعت تولید سموم با روشقرار داده

ترین (. یکی از بزرگDarriet et al., 2005از هدر رفتن محصول جلوگیری کرد ) توانقتصادی(میبه صرفه و ا

 کنترل. Magda and Bendary, 2006)بود ) Bacillus thuringiensis در این زمینه استفاده از هاموفقیت

 است ممکن لوژیکبیو کنترل .باشدمی موجودات جمعیت تنظیم آن هدف که است طبیعی پدیده یک بیولوژیک

 اطالق کاربردی، بیولوژیک کنترل کنترل، نوع این به که بیافتد اتفاق انسان دخالت با یا طبیعی صورت به که

 ترکیبات استعمال قطع حتی یا و کاهش در که است جایگزینی روش بیولوژیک مبارزه و طبیعی کنترل .شودمی

 بیشتری توجه با گذشته سال ده طول در کشاورزی آفات بیولوژیکی کنترل. دارد نقش کشاورزی در شیمیایی

افزایی )سینرژیستیک( بین پژوهش بررسی اثر همهدف  .(De Barjac and Frachon, 1990) است شده دنبال

 باشد.از نظر خاصیت کشندگی روی سوسک کلرادو می Cry3A آنزیم گلوتامات دکربوکسیالز و پروتئین

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-2

 هستند. های تجاری شده حاصل از کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزیبیولوژیکی، اولین فراورده هایکشآفت

 Bacillus بیولوژیکی که بر اساس نقش یک باکتری بنام هایکشتاکنون، بسیاری از آفت 1960از اوایل سال

thuringiensis بیولوژیکی، بخش کوچکی از بازار  هایکشاند؛ اما آفتمورد استفاده قرار گرفته کنند،عمل می

مقایسه با  دهند. در حالی که سموم بیولوژیک درکه تحت تسلط سموم شیمیایی است را تشکیل می جهانی

ها در ندارند. همچنین مدت اثر آن وحش و حشرات مفید، زیانیها، گیاهان، حیاتسموم شیمیایی برای انسان

تواند نقش بسیار دامنه تأثیرگذاری سموم بیولوژیکی می کارایی و همچنینمحیط موقتی است؛ بنابراین، افزایش 

افزایی موثر بر این، در صورت وجود همزیست آفات داشته باشد. عالوه با محیط مهمی در کنترل موثر و سازگار

بیولوژیک با  سموم ها در تولید اینهای مربوط به این پروتئیناز ترکیب ژن (GADو  Cryدو پروتئین ) بین این



 مقاوم به آفات استفاده نمود. زمینی تراریختهاستفاده از بیوراکتورها و همچنین گیاهان سیب

 پژوهش پیشینه -1-3

 تاثیرات و نحوه عملکرد و اثر باکتری ای در زمینهکه مطالعات گسترده تاکنون قریب به یک قرن است

Bacillus thuringiensis  میانجام( گیردTuba Etinkaya, 2002 .)Bacillus thuringiensis  نامی آشنا در

های میکروبی و تعداد زیادی از گیاهان کشدرصد آفت 90 کنترل آفات و حشرات است که در تولید بیش از

(. این Tuba Etinkaya, 2002عاملی برای مبارزات بیولوژیک کاربرد دارد ) عنوانتراریخته مقاوم به حشرات به

اسپورداری است که قادر است علیه آفات کشاورزی همانند یک توکسین عمل  کتری گرم مثبت وباکتری نوعی با

 (. این باکتری با تولیدThapHan et al., 2006کنترل بیولوژیک آفات مورد استفاده قرار گیرد ) نموده و در

حشرات مختلف  های کریستالی برای الروو یا پروتئین 1(ICPاندوتوکسین )-های پروتئینی بنام گاماکریستال

کند که کامالً اختصاصی عمل میCry وجود دارد. نوع  ( دو نوع از گاما اندوتوکسینShortt, 1999باشد )سمی می

های ها بر اساس توالی اسیددو خانواده از توکسین های اختصاصی نیاز ندارند. اینکه به رسپتور Cyt و نوع

 95درصد تا 45به شدت متغیر بوده و از  Cry هایاند. درجه تشابه میان پروتئینبندی شدهشان طبقهآمینه

 توکسین کریستالی سیدالیبرای بررسی فعالیت سیتو (. در یک پژوهشBal et al., 1997باشد )متفاوت می درصد

Bacillus thuringiensis بر روی رده سلولی  CCRF- CEM باکتری به این نتیجه رسیدند که Bacillus 

thuringiensis باشد. کش مورد استفاده تجاری میعنوان حشرهبوده ولی به زا برای انسانیک باکتری غیر بیماری

است  کشهای حشرهویهدرصد بیشتر از س Bacillus thuringiensis،90 کشغیرحشره هایدرصد فراوانی سویه

 (.1391ها و همکاران، )قالچی

 ومتمکانیسم مقا - 1-4

رسد با توجه به نوع باشند. به نظر میغیرزیستی بسیاری مواجه می های زیستی ودر طبیعت، گیاهان با تنش

 توسط شود که بعضی از این مسیرها در اثر آلودگیپاسخ به تنش در گیاهان ایجاد می تنش مسیرهای متعدد

ایمنی خود را نسبت به  شوند. برخی از گیاهان قادرند سیستمپاتوژن یا زخم ناشی از حشرات القا یا فعال می

                                                      
1 . Internal crystal protein 



 دفاعی زیادی در گیاهان شکل گرفته استهای حمله میکروبی بهبود دهند. به منظور پاسخ به تنش مکانیزم

.(Mazid et al., 2011) توان بهها، میاز جمله این مکانیزم ( موارد زیر اشاره نمودPorceddu et al., 1987.) 

 حفاظت مکانیکی -1

و  شوند )مشابه پوستای، پوست به عنوان عوامل ضد شکارچی شناخته میتریکوم، موهای غدهتکامل خار، 

 .ها در حیوانات(انواع سالح

  های رشدیاستراتژی -2

  باشند.اند، میبیمار شده یا زخمی شده هایی کهچندساله( قادر به باززائی قسمت گیاهان )بخصوص

  شیمیائیحفاظت  -3

بیوتیک پوشانده های کوتیکولی دافع و حاوی آنتیشامل واکس گریزسطح گیاه معموالً با یک الیه آب -الف

  فالونوئیدها نیز باشد. های ثانویه مثلتواند شامل متابولیتشود که این الیه میمی

طور ساختاری در دیواره سلولی موجود باشند یا اینکه ممکن است به لیگنین که ها ووجود کربوهیدرات -ب

  آلودگی یا زخم ایجاد شوند. بعد از القا در محل

ها و سایر اجزای هایی که قادر به تجزیه دیواره سلولی میکروبهای بازدارنده یا آنزیمسنتز پروتئین -ج

توانند به غیرفعال شدن سموم گیاهی با ز و فنول اکسیداز که میپراکسیدا هایی مانندمیکروبی بوده یا آنزیم

   کمک نمایند. منبع میکروبی

  ها و یا گیاهخواران.با خاصیت دافع یا سمی علیه میکرو ارگانیزم سنتز ترکیبات با وزن مولکولی پایین -د

یابد. ها افزایش میبا انواع تنشها بیان شوند. عالوه بر این، تولید آن طور دائمیاین ترکیبات ممکن است به

مهم  هایهای ثانویه اشاره نمود. همه این محصوالت اغلب در محلتوان به متابولیتترکیبات می از جمله این

باشند، و ریشه( باارزش می ها، بذور، پوستها، میوههای گیاهی که برای تولیدمثل و بقا )گلراهبردی یا بخش

 (.Porceddu et al., 1987شوند )سنتز یا ذخیره می



 3(گابا) 2دکربوکسیالز اسید گلوتامیک - 5-1

  باشد؛ که واکنشوابسته به پیرودوکسال فسفات می آنزیم گلوتامات دکربوکسیالز یک آنزیم

دهه،  برای چندین کند.لوتامات به گاما آمینوبوتیریک اسید را کاتالیز میگ-ناپذیر دکربوکسیالسیون ال برگشت

بود. شواهد اخیر در  شدهگابا در گیاهان صرفاً به عنوان متابولیت و عمدتاً در زمینه پاسخ به تنش شناخته

سیر سیگنالینگ مشخص نموده است. م آرابیدوپسیس نقش جدید و احتمالی گابا را به عنوان یک مولکول

ا گابا در حیوانات (؛ امRoberts, 2007باشد )نیتروژن درگیر می متابولیکی گابا در پاسخ به تنش و متابولیسم کربن

پیام  ی در انتقالقرار گرفته است؛ زیرا گابا در سطوح باالیی در مغز ساخته شده و نقش مهم بیشتر مورد مطالعه

مغزی شناخته  های(. گابا به عنوان یک انتقال دهنده عصبی مهاری در سیناپس1390عصبی دارد )نجارزاده، 

 شودقشر مغز ترشح می های قاعده دیگرهای عصبی در نخاع، مخچه، عقدهبه وسیله پایانهبیشتر  شده است و

های شیمیایی بازدارنده اعصاب است که از ترین واسطهو یکی از مهمشود گابا از اسید گلوتامیک ساخته می.

 (.1390کند )نجارزاده، نفوذپذیری غشای عصبی نسبت به یون کلر عمل می طریق افزایش

ال عملکرد زمینی شناسایی شد؛ اما برای چندین سبار در غده سیب ابا بیش از نیم قرن پیش برای اولینگ

عنوان انتقال دهنده عصبی مهم عمل حیوانی گابا در سطوح فراوان در مغز به ناشناخته باقی ماند. در سیستم آن

د دارد که گابا تولید هرگان است، این باور وجومداران و بیعصبی در مهرهاز آنجا که گابا انتقال دهنده  کند.می

خسارت  تواند برای جلوگیری از تغذیه حشرات بکار رود. سطوح گابا در اثر تحریک یاگیاه می شده توسط

شرات تداخل حدر رشد عادی  رود. این امکان وجود دارد که گابا بلعیده شدهمکانیکی و حتی حشرات، باال می

 Mclean et) شهسطوح باالی گابا به نماتد گره ری مثال، گیاهان تراریخت توتون حاویایجاد نماید. به عنوان 

al., 2003)؛ و ( الرو کرم جوانه توتونMac Gregor et al., 2003مقاومت نشان داده )اند. عالوه بر این، در 

 Bouche and)است  های مارچوبه انفجار اکسیداتیو ناشی از پاتوژن با افزایش در محتوای گابا همراهسلول

Fromm, 2004). 

دهنده  در حیوانات گابا یک انتقال (.(Roberts, 2007 کندمی عنوان یک سیگنال در گیاهان عملگابا به

                                                      
2 . Amino butiyric acid 
3 . GABA 



تواند یک مولکول رسانی دارد. به طور مشابه، گابا میباشد که به وضوح نقش مشخصی در پیامعصبی می

های گابا در گیاهان و یا وجود گیرنده هایایی مبنی بر وجود گیرندههنشانه  گیاهان نیز باشد. سیگنالینگ در

در (. Roberts, 2007کنند، مشاهده شده است )تعدیلی استفاده می گلوتامات گیاهی که از گابا به عنوان لیگاند

فرنگی با هدف افزایش در کشت بافت گوجهگر  تداخل RNAi( و GADپژوهشی اثر گلوتامات دکربوکسیالز )

از میوه میکروتام و  GAD مورد بررسی قرار گرفت. توالی ژن فرنگی تراریختهسطح گلوتامات در گیاهان گوجه

نتیجه این را نشان داد که این  با استفاده از آگروباکتریوم ترانسفورم شد GAD فرنگی جدا شد و با ژنلپه گوجه

نه شناخته شده که برای بقاء گیاه ضروری اسیدهای آمی کار باعث تغییر سطح اسید آمینو بوتیریک و سایر

دکربوکسیالز را روی نماتد  (. در آزمایشی که تاثیر بیان باالی گلوتاماتBline et al., 2013شود )هستند می

عنوان یک مکانیسم سنتز باالی گابا )آمینو بوتیرات( به ریشه گرهی تنباکو انجام دادند به این نتیجه رسیدند که

اما مقدار  (. به طور معمول سطح گابا در گیاهان کم استBown et al., 2002باشد )دفاعی گیاه در برابر آفات می

 Shelpیابد )آن را افزایش می های از قبیل اکسیژن و یا شوک حرارتی سطحآن در پاسخ به بسیاری از محرک

., 1999et al .)افزایش سیتوزولی +H و یا ( کلسیم/کالمودلینCaM)4 طور  غلظت گلوتامات دکربوکسیالز که به

مورد  GAD و گیاهان فاقد  GAD دهد. گیاهان دارایمستقیم در ارتباط با سنتز گابا است را تحت تاثیر قرار می

گرهی در گیاهان اوم باعث مقاومت به ریشهغلظت باالی گابا به طور مد آزمایش قرار گرفته و نشان داده شده که

در تحقیقی افزایش سطح گلوتامات دکربوکسیالز (. Klor, 2003شود )گیاهان تنباکو شاهد می تنباکو نسبت به

کالمودلین نیز مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد. اسیدآمینه  وابسته به کالمودلین و غیر وابسته به

کمبود اکسیژن و زیادی دی اکسید کربن تجمع  اهان تحت تنش غیرزنده مانند سرما،در گی غیرپروتئینی گابا

  شده بود در تحریک  CaM/++Ca وسیلههای سیب که بهگابا در سلول یابد. در این پژوهش فعالیتمی

pHنه در  فیزیولوژیکی( pH شناسایی شد و بیان آن در ارگانهای )مختلف سیب مشخص شد. نتیجه  اسیدی

ترمینال، متصل شده C- های گیاهی با در اختیار داشتن یک اسیدآمینه باقی مانده در دامنه GADان داد کهنش

شد  یافت  CaMوابسته به  GAD کنند. در این تحقیق در میوه سیب دو موردعمل می CaM به دومین

(Trobacher et al., 2013.) 

                                                      
4. Calmodulin-binding domain 



 5باکتری باسیلوس تورنجنسیس - 6-1

thuringienss Bacillus .باکتری یک باکتری گرم مثبت که در همه جا وجود دارد Bacillus thuringiensis 

ا از کرم وی آن ر کشف شد. Shigetane Ishiwatari شناس ژاپنیتوسط یک زیست 1902در سال در اصل 

نی که آن آلما توسط ارنست برلینر 1915در سال  شناسایی کرد. ابریشم بیمار، جدا کرده و آن را به طور رسمی

گذاری کرد نقل از تورینگن آلمان شناسایی و نام)کرم آرد پروانه( در استان  EpHestia kuhniella را از الرو آرد

باشد  دما و مواد مغذی مطلوب در دسترس باکتری باسیلوس زمانی که شرایط محیطی مثل .(1994)میلنر، 

تراکم سلول،  های برای گرسنگی مواد مغذی،کند. عوامل داخلی و خارجی ازجمله سیگنالرشد می راحتیبه

 Bacillus(. چرخه زندگیHilbert and Piggot, 2004شود )پیشرفت چرخه سلولی باعث تشکیل اسپور می

thuringiensis  فاز اول: رشد رویشی چهار فاز تقسیم کرد.توان به می راT،  فاز  ولید هاگ،تفاز دوم: انتقال به

 Hilbert and Piggot 2004; Berbert-Molina etسوم: تولید هاگ و مرحله چهارم: بلوغ اسپور و سلول لیز )

al., 2008 .)هاگ یک منبع  های کریستالی در طول اسپورزایی و تولیدبا توجه به توانایی آن در سنتز پروتئین

 (.Hofte and Whiteley, 1989کند )می باارزش را فراهم

 تورنجنسیس وارد مصرف باکتری باسیلوسم -1-7

یا  گرد صورت به میکروبی کشحشره عنوان بهB.t تجاری  هایفرآورده :کشحشره میکروبی سموم تولید

 .آید بشمار حشرات میکروبی کنترل عوامل ترینپرمصرف جزء امروزه و شودمی ارائه آب در تعلیق قابل پودرهای

  Bacillus thuringiensis از باکتری که 6توکسین ژن تولیدکننده حاوی گیاهان این: B.t گیاهان تولید

 از کنند، تغذیه گیاهان این از که را ای حشر آفات و بوده سم تولید به قادر خود گیاهان است، این آمدهدستبه

  (Cowles and Pietrantonio, 1992) روند می بین

 سموم بیولوژیکی رل بیولوژیکی وکنت -1-8

 بیولوژیک کنترل. باشدمی موجودات جمعیت تنظیم آن هدف که است طبیعی پدیده یک بیولوژیک کنترل

                                                      
5. Bacillus thuringiensis 
6 .Toxsin 



 کاربردی بیولوژیک کنترل کنترل، نوع این به که بیافتد اتفاق انسان دخالت با یا طبیعی صورت به که است ممکن

 استعمال قطع حتی یا و کاهش در که است جایگزینی روش بیولوژیک مبارزه و طبیعی کنترل شود.می اطالق

 توجه با گذشته سال ده طول در کشاورزی آفات بیولوژیکی کنترل. دارد نقش کشاورزی در شیمیایی ترکیبات

 را کشاورزی محصوالت %25 تا 14 حدود . آفاتDe Barjac and Frachon, 1990) ) است شده دنبال بیشتری

تلفیقی  مدیریت از مهمی بخش زیستی هایکشآفت  (Hoisington and DeVilliers, 2011).کنندمی تخریب

 شیمیایی هایکشآفتتخریبی  اثر کاهش باعث آفت از ناشی تقلیل خسارات بر عالوه که شوندمی شامل را آفات

 5 در میکروبی تیزیس کشیک حشره صورت بهBt  باکتری(. Saleh et al., 1970شوند )می نیز زیستمحیط بر

 و برای است خاصی از حشرات دسته برای انتخابی صورت به آن سمیت است. زیرا شده استفاده گذشته دهه

 سهم درصد یک است. از زیستمحیط کنندهآلوده بقایای فاقد همچنین، .نیست خطرناک هدف غیر حشرات

 باکتری (Flexner and Belnavis, 1999).دارد  اختصاص B.t % به سم 95زیستی موجود در بازار  هایکشآفت

Bacillus thuringiensis مختلف کاربردی مانند کنترل عوامل بیولوژیکی فرموله  هایو محصوالت آن به فرم

بندی فرمول 400جامد )پودری یا دانه( و یا مایع باشد. در حال حاضر بیش از  تواند در حالتشده است. فرمول می

کشی های حاوی خاصیت حشرهها دارای پروتئینوجود دارد که بیشتر آناست که در بازار  شدهثبت  B.t بر اساس

که اغلب این اسپورها در برخی محصوالت غیرفعال هستند که یک روش جایگزین، و بسیار هستند  و اسپور زنده

در گیاهان  را های رمزگذاری نشده توکسینبرای ارائه سموم برای حشرات هدف بوده است که بیان ژن موفق

شود که به مصرف سموم می باعث افزایش عملکرد و کاهش Bt کند. استفاده از محصوالتهدف پشتیبانی می

 (.Carpenter, 2010شوند )محیطی نیز حاصل میدنبال آن فواید اقتصادی و زیست

  تورنجنسیس باسیلوس هایانواع توکسین - 1-9

 .باشدمی سمی داران،مهره دیگر و موش برای حشرات بر عالوه سم این توکسین: اگزو آلفا

 .دارد ایعمده عوارض پستانداران روی بر و شده تولید باکتری این نژادهای برخی در اگزوتوکسین: بتا

 .باشدنمی سمی حشرات برای توکسین این توکسین: اگزو گاما

 هایتوکسین. شودمی تشکیل اسپور تشکیل و باکتری مرگ مرحله در (Delta-endotoxin) اندوتوکسین: دلتا



گونه زیر از امروزه نتیجه در و بوده مضر برای پستانداران حشرات، بر عالوه اگزوتوکسین بتا و اگزوتوکسین آلفا

 به نیز توکسین سومین شود.نمی استفاده کنند،می تولید را توکسین دو این که Bacillus thurengiensisهای 

 که باکتری، از هایسوش از B.tتجاری  هایفراورده در شود. امروزهنمی استفاده حشرات برای سمیت عدم دلیل

 .(Cowles and Pietrantonio, 1992شود )میاستفاده  نمایند،می تولید اندوتوکسین دلتا

 

 

 تورنجنسیس باسیلوس کشهای حشرهپروتئین -1-10

  Cryپروتئین -1-10-1

(. Schenepf, 1998هستند ) کیلو دالتون 70هایپروتئین کیلو دالتون و یا 130معموالً  Cry هایپروتوکسین

این ناحیه اضافی برای سمیت الزم  تر که دارای یک ناحیه کربوکسیل اضافی است کههای بزرگپروتوکسین

روده  های کریستالی در محیط قلیاییباشد. وقتی که این پروتئینگیری کریستال الزم مینیست اما برای شکل

ترمینال بوسیله -C ترمینال و یا -N ها حل شده و عمل پروتئیولیتیکالی درگیرند. این کریستالحشرات قرار می

ساختار (. مطالعه Schenepf, 1998; De Maagd. et al., 2003گیرید )می پروتئازهای روده میانی انجام

  Cry  (Cry1Aa, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry3Aa, Cry3Bb, Cry4Aa, Cry4Baهای مختلفکریستالی پروتئین

نشان داده که در  .(Cry8Ea1( )De Maagd et al., 2003; Ibrahim et al., 2010; Sanahuja, et al., 2010 و

 Schenepf et al., 1998; De Maagdها سه دامنه مجزا با ساختار و کارکرد متفاوت وجود دارد )این پروتئین

et.al., 2003.) 

 باسیلوس تورنجنسیس هایتوکسین هایو اعمال دامنه ساختار -1-10-2

نقش  های مرکزی آب دوست هستند.اطراف آبگریز و مارپیچ هایکه مارپیچ هلیکس آلفا هفت شامل Iدامنه 

های اپی تلیال روده میانی )اپیتلیوم( از حشرات هدف در نفوذپذیری غشا و تشکیل منافذ در سلول: Iدامنه 

 ستون یک از IIناحیه(. Li et al., 1991آبگریز و آبدوست نقش دارند ) های بلندمارپیچ طوالنی بوسیله حضور

 رشته دو شامل III ناحیه دارد و نقش روده پوشش هایسلول به سم اتصال که در شیت بتا سه شامل گوش سه



 ,.Li, et alدارد ) نقش یونی کانال تنظیم و گیرنده در ثبات سم روی II ناحیه همانند که است بتا پارالل آنتی

1991; Schenepf, et al., 1999.) 

 

هر سه  شده است. عکسبرداری 0A 2.20که با اشعه Cry8Eaاز D-3  تصویر شماتیک از ساختار کریستالی -1-1شکل 

با رنگ قرمز  IIIبا رنگ سبز، دومین II با رنگ آبی، دومین I دومین های مختلف تعیین شده است:های این پروتئین با رنگدامنه
(Guo et al., 2009) 

 

، در رنگ «رنگین کمان»رنگ آمیزی طرح  تعیین شده. Ǻ 1.80در  Cyt2Ba : ساختار کریستالی از یک منومر2-1شکل 

 .Cohen et al., 2008))  ترمینال پایان داده شده است- C ترمینال و با رنگ قرمز در -N مولکول شروع با رنگ آبی در  آمیزی

 هاآن آمینهاسیدهای توالی و کشیحشره خصوصیات براساس هاپروتئین بندی تقسیم -1-11

ژن به وسیله که باشدمی کریستالین هایتوکسین اصلی، نمایند. نوعمی تولید توکسین نوع دوB.t های سوش

 کرده تکمیل را Cry هایتوکسین فعالیت که باشدمی سیتولیتیک یاCyt  توکسین دوم نوع .شودمی کدcry های

 برای و است شده کلون تاکنون متفاوتCry  توکسین 150 از شوند. بیشمی توکسین تاثیر بردن باال موجب و



به طور  Cry پروتئین(. Salama et al., 1991است ) گردیده مختلف آزمایش حشرات هایگونه روی سمیت

دوباالن و همچنین به نماتد اثر دارند. در مقابل، باالن و  ها، سخت بالپوشان، پردهخاص به حشرات راسته پروانه

زیر گروه  50شامل حداقل  Cry بر روی دوباالن تاثیر دارند. پروتئین Bt هایعمدتا در سویه Cyt سموم قطعه

،  Cry1Aaبا سه دامنه ) مختلف Cry پروتئینتا به امروز، ساختار سوم از شش  باشد.عضو می 200با بیش از 

Cry2Aa ،Cry3Aa ،Cry3Bb ،Cry4Aa  وCry4Baاشعه ایکس مشخص شده است  ( توسط کریستالوگرافی

(2001 et al., Galitsky ;2001 et al., Morse ;1995 et al., Grochulski; 9911 t al.,e Li .)برای همسان 

 خصوصیات و آمینه اسیدهای توالی اساس بر حرفی چهار کد یک با را هاآن هاتوکسین رشد حال در لیست سازی

 (.Salama et al., 1991) نمایندمی بندی تقسیم هاکشی آنحشره

 اندبر حسب حشرات هدف طیقه بندی شدهکه  Cry هایپروتئین هایی ازنمونه -1-12

 ,.Guo et al) باشدبالپوشان موثر می سخت روی Cry8Ea1از جمله Cry  از پروتئین D-3ساختار بلوری   -1

2009.) 

بر روی راسته دوباالن تاثیر Cry3Bb (2001 et al., yGalitsk  ،) ( و Li et al.,1991) Cry3Aa پروتئین  -2

 .دارد

-، خاص بال( Boonserm et al., 2005و )  Cry4Ba( و Boonserm et al., 2006) Cry4Aa پروتئین  -3

 باشد.داران میپولک

 داران/دو باالن تاثیر دارد.پولکروی بالCry1Aa (Grochulski et al., 1995 ) پروتئین  -4

از طریق کریستالوگرافی اشعه ایکس به صورت فرم فعال خود Cry2Aa (Morse et al., 2001 ) پروتئین  -5

 حل شده است.

 Cyt2Aa( و Cohen et al., 2008فعال شده ) Cyt2Baشامل Cyt  هااز پروتئین D-3همچنین، ساختار  -6

 (. Li et al., 1996پردازش نشده )

 Cry هایای از پروتئینسازمان سه دامنه  Cry8Ea1 ((Guo et al., 2009 بلوری پروتئینساختار  1-1شکل

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857359/#R33
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857359/#R59
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857359/#R40
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857359/#R51
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857359/#R51
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857359/#R33


 D-3ساختار  دهد که شباهت کلی بهنشان می Cyt2Ba وتئیناز پر D-3ساختار  2-1دهد و شکل را نشان می

 که قبال حل شده است را دارد. Cyt2Aa ازپروتئین

 Cry نحوه عمل پروتئین  -1-13

نشان ها،  پژوهش ، و همچنین نتایج حاصل ازمیزان قابل توجهCry هایتوکسین  D–3ساختار حفاظتی 

 کندمحافظت می Cry فعال شدن توکسینتوسط عمل  Cry آسیب دیدن توکسین دهد که این ساختار ازمی

(Schnepf et al., 1998; Vachon et al., 2012تاثیر اولیه توکسین .) Cry توان توقف تغذیه حشره در را می

(. عالوه بر فلج و (Aronson et al., 1986 های نزدیک دهانی دانستو  قسمت جریان فلج و از کار افتادن روده

 Aronson)گرددهای روده متورم شده که منجر به عدم تعادل یون و مرگ حشره میدن روده، سلولافتااز کار 

et al., 1986)  . 

هستند  آمیزشود جدالکه منجر به مرگ حشرات می Cry عمده رویدادهای مولکولی برای توکسین 

(Vachon et al., 2012 .)هایینباشد: پروتئمراحل فعال شدن توکسین به شرح زیر می Cry  وCyt باسیلوس 

 کیلو دالتون 70کیلو دالتون،  130ها که معموال چیزی در حدود برای تولید محصول پروتوکسین تورنجنسیس

باشند، باید در روده حشره به صورت محلول در بیایند. تقسیم پروتئیولیتیکالی می Cyt کیلو دالتون برای 27و یا 

 کند.های روده به نوبه خود تولید توکسین درونی فعال میترمینال بوسیله پروتئاز -Cترمینال ویا در-N در

ها به گیرنده در غشاء آپیکال سلول روده متصل شده و با اتصال توکسین پس از عبور از ماتریس چرخشی و باند

توکسین در غشا  رجد کند.کننده برای اختصاصیت توکسین عمل میعنوان یک عامل مهم تعیینگیرنده به به

 اختالل موجب که شده سلول غشای منافذی در ایجاد باعث های یون و یا منافذ پوست کهاپیتلیال به شکل کانال

شود ها، و آسیب به بافت روده اپیتلیال و مرگ الرو میمنجر به لیز شدن سلولکه  شودیم روده و خون بین یونی

(Vachon et al., 2012; Carroll and Ellar, 1993; Knowlesand Ellar, 19871-3( )شکل.) 



 

 Cry هاینمایش شماتیک از مراحل اصلی در سمیت پروتئین -3-1شکل

(Vachon et al., 2012; Carroll and Ellar, 1993; Knowles and Ellar, 1987) 

 

توسط  : تقسیم یا شکافتگی اولیه2: حل شدگی توکسین کریستال، Cry1A 1 طرحی از نحوه عمل توکسین -4-1شکل 

 : تشکیل4توکسین مونومر به گیرنده ودومین شکافتگی توسط پروتئازهای محدود به غشائ،  : اتصال3پروتئازهای روده، 

 .(Bravo et al., 2004تشکیل منافذ الیتیک ) :6به گیرنده،  اتصال توکسین الیگومریک :5 الحاقی غشائ،  الیگومر های مناسب
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Abstract 

Research aim:  

The aims of this study were the construction of expression gene constructs in the prokaryote 

systems and evaluation of the toxic effects of cry3a gene from Bacillus thurengiensis and gad 

gene from rice on the Colorado potato beetle larva in in–vitro condition. 

Research method:  

For this purpose, pET-28a-cry3A and pET-32a-gad expressional constructions were cloned and 

expressed in strains DH5α, T7 and BL21 of E. coli. Protein extracts of aforementioned 

recombinant bacteria at concentrations of 25, 50, 70, 80 and 100% were evaluated by using of 

leaf dip method.  

Findings:  
Results showed that the gad expression vector in T7 strain of E. coli and the cry3a gene constructin 

DH5α strain of E. coli as synergistic,the cry3a(IPTG) gene expressional construct in DH5α strain 

of E. coli,the gad gene construct in T7 strain of E. coli in 80% concentration and the cry3a gene 

construct in BL21 strain of E. coli in 75% concentration and the cry3a gene construct in DH5α 

strain of E. coli in 50% concentration  and the gad  gene construct in T7 strain of E. coli at 25 % 

concentration,had the most lethal effect at 7thday on the Colorado potato beetle larvae. The 

maximum reduction of larva growthrate was observed in the gad gene construct in T7 strain of E. 

coli besides the cry3a gene construct in DH5α strain of E. coli as synergistic activity at 25% 

concentration. In addition, the minimum leaf damage (loss) were obtained from the expression of 

cry3A (IPTG) gene construct in BL21 strain of E. coli at 80% concentration.    

Conclusion:  
The expression of host bacteria (BL21) and the use of inducer agents (IPTG) caused a high 

expression of the cry3A gene, Disturbance in feeding of larvae and reduction of leaf damage, so 

that over a time, increasing the effect of Cry3A crystalline protein inhibition and causing 

gastrointestinal disturbances in larvae, larvae feeding are stopped. Moreover, the GAD protein by 

production of feeding inhibitor signals in larvae prevents them from feeding and resulting in 

weight loss. 
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