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  * از دو جهتترانويسيت ي ژن با استفاده از سازه با قابليک خاموشيتحر

  

INDUCING GENE SILENCING USING A CONSTRUCT CAPABLE OF 
TRANSCRIPTION FROM BOTH DIRECTIONS  

 

   ۲و بارکري و ه۲يهي،  کارا مک گ**۱کانيجعفر ن

  )۱۹/۸/۱۳۸۹ :رشيخ پذي؛  تار۱۱/۸/۱۳۸۸: افتيخ دريتار(

 
  دهيكچ

 ي که بخـش  (PLRV)ينيب زمي سيروس برگ قاشقي ژنوم کامل و(cDNA)  مکمليا.ان.يک دي از(DNA) يا.ان.ي دياقطعه

ـ رگردي تکث (PCR)  مـراز  ي پل يارهيله واکنش زنج  يوسه  شود، ب يروس را شامل م   يکاز و يازژن رپل  قطعـه حاصـل بـه حالـت     . دي

 آن کـه ازهـر دو   (Polylinker cloning  site) ي چند اتـصال يسازانهد ناقل در محل همسيک پالسمي به درون  (sense)سنس

 (Antisense)  سنس ي همزمان سنس و آنت    يبردارب نسخه ين ترت يبد. ديش بر احاطه شده است الحاق گرد      يک پ يله  يطرف به وس  

ا سازه مورد نظر تراژن شده وم بي با استفاده از آگروباکترينيب زمياهان توتون و س يگ. رديپذي صورت م  (mRNA) کي پ يا.ان.آر

ـ يب زم يو سـ  )  با شـته   يزنهيما(  توتون   تراريختهاهان  ي گ ي مصنوع يسازبا آلوده .  شدند يياهان کامل باززا  يگ و بـا اسـتفاده     (ين

توتون کـه بـا سـازه        تراريخته يهانيال  درصد از  ۵۹.  شد يابي در آنها ارز   ينيب زم ي س يروس برگ قاشق  يمقاومت به و  ) ونديازپ

 که تنها حالـت     ييهابا سازه  تراريخته يهانيکه ال  يروس را دارا بودند در حال     ي از و  يار کمتر ينظر تراريخت شده بودند ع    مورد  

 کـه بـا     ينيب زم يشده س  تراريخته يهااهچهيدر گ .  بودند يار باالتر ي ع يکردند دارا يان م ي سنس ژن مورد نظر را ب      يا آنت يسنس  

 از آغازگرهـا در ترانويـسي       يکـ يبا اسـتفاده از     . روس نشان ندادند  ي در برابر و   يها مقاومت نيک از ال  ي چي شدند ه  يزنهيوند ما يپ

ـ ا.  نشان داده شـد    توتون تراريخت شده    يهاني سنس در ال   يصورت سنس و آنت   ه  ان ترادف مورد نظر ب    يمعکوس، ب  ن ين نخـست  ي

ان همزمـان  يرسد که بيبه نظر م. شوديش ميک از هر دو جهت ژن، آزما   ي پ يا.ان.ان آر ي، قادر به ب   ين ساختار ي است که چن   يبار

 پـس از   ژني دو رشته توانسته اسـت خاموشـ  يل آر ان ايک از ژن مورد نظر و به دنبال آن تشک  ي پ يا.ان. سنس آر  يسنس و آنت  

   .دي را القا نمايسيترانو
  

   ژني سنس، تراژن، خاموشيترانويسي، سنس، آنت : يدي كل يها واژه

  

  .متن انگليسي مراجعه شود) 123-117( به صفحات  متن كامل مقالهجهت مالحظه
  

  
  

 و بخشي از يك طرح تحقيقاتي در مؤسسه تحقيقـات كـشاورزي             ، اسكاتلند دانديدكتري نگارنده اول ارائه شده به دانشگاه        ان نامه   ي از پا  يبخش :*

  اسكاتلند

  jnikan@yahoo.com :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:**

قـات  ي، مرکـز تحق  ياه پزشـک  يـ قـات گ  يبخـش تحق  دانشگاه داندي اسكاتلند و عضو هيئت علمـي         شناسي گياهي،     دانشجوي سابق دكتري بيماري   . ۱

  همداناستان  يعي و منابع طبيکشاورز

  ، اسکاتلندي، داندينور گوريد، ا اسکاتلنيقات کشاورزيسسه تحقؤماعضاي هيئت علمي . ٢

  


