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با توجه به فوايد مصرف مواد گياهی حاوی آنتوسيانين باال و تاثير آن بر سالمتی افراد ،توليد و
مصرف سيبزمينیهای با غده رنگی غنی از آنتوسيانين ،در سالهای اخير اهميت زيادی پيدا
کرده است .بهدليل اينکه درک روابط آللهای غالب و مغلوب ژنهای  P ،Rو  Dبرای تعيين

واژههای کلیدی


عملکرد غده های سرشار از آنتوسيانين ضروری است ،در مطالعه حاضر ،آرايش ژنهای آنتوسيانين
 97ژنوتيپ سيبزمينی دارای رنگ پوست متفاوت ،با استفاده از روش تکثير نواحی ژنی  P ،Rو D

آنتوسیانین

در اين ارقام با جفت آغازگرهای اختصاصی و برش آنزيمی محصوالت  PCRبررسی شد .نتايج

آنزیمهای برشی

نشان داد که آلل عملکردی  Pدر ارقام بنفش غالب است و ارقام سفيد و قرمز آلل غيرعملکردی p

سیبزمینی ()Solanum tuberosum L.

را دارند .با وجود اينکه ارقام سفيد دارای آلل مغلوب  rتشخيص داده شدند ،ارقام قرمز و بنفش

مکانهای ژنی  P ،Rو D

واجد هر دو آلل غالب  Rو مغلوب  rبودند که نشان داد ارقام رنگی تتراپلوييد استفاده شده
هتروزايگوت بوده ،ولی ژنوتيپ آنها مشخص نيست .در پژوهش حاضر ،بر اساس الگوی هضم
آنزيمی ،هيچکدام از سيبزمينیهای سفيد مورد آزمايش دارای آلل غالب  Dنبودند ،ولی ارقام
رنگی حالت هتروزايگوت با ترکيب نامشخصی از دو آلل  Ddرا داشتند .مکان ژنی  Dدر
سيبزمينی برای تنظيم ژنهای کليدی  Rو  Pدر توليد آنتوسيانين و تظاهر آن در بافت غده
ضروری است و به همين دليل ،با وجود حضور دو ژن کليدی  Rو  Pبهصورت غالب در ارقام
سفيد ،در غياب آلل غالب ژن  Dغدههای رنگی توليد نمیشود .بهرغم آنکه ،روش تعيين الگوی
هضم آنزيمی مکانهای ژنی ارقام سيبزمينی ،برای تفکيک نتاج ارقام رنگی از ارقام سفيد
سيبزمينی حاوی آللهای مغلوب  pو  rمناسب تشخيص داده شد ،در پژوهش حاضر بهدليل تاثير
مستقيم لوکوس  Dدر بيان ژنهای  Pو  ،Rتعيين غالبيت آلل  Dدر اين ارقام ضروری میباشد.
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مقدمه

وجود دارند ( .)Brown 2005ژن  Rکه روی کروموزوم 2

سیبزمینی ()Solanum tuberosum L.

متعلق به خانواده

قراردارد ،در سنتز رنگ قرمز دخالت میکند و ژن  Pدر کروموزوم

 Solanaceaeگیاهی اتوتتراپلوئید ( )2n=8x=84با هتروزيگوسیتی

 11مسئول تولید رنگ آبی يا ارغوانی است (

شديد است ( )Salaman 1910که بهدلیل محتوای باالی نشاسته،

.)1992; Van Eck et al. 1993, 1994; Zhang et al. 2009a

پروتئین و ويتامین ،اهمیت زيادی در رژيم غذايی مردم جهان

يافتهها نشان میدهند که مکانهای ژنی  Rو  Pبه تنهايی برای

دارد .در سالهای اخیر نیز ،حضور مواد آنتی اکسیدان در غده

تولید رنگ قرمز و ارغوانی کافی نبوده و هر دو مکان ژنی به

ارقام جديد سیبزمینی و همچنین سیب زمینیهای با پوست

فعالیت ژنهای تنظیمکننده بافت اختصاصی ،نظیر مکان ژنی

Tanksley et al.

D

( Brown

( )Developerبرای تولید آنتوسیانین در پوست غده و يا مکان

 .)2005باور عمومی بر اين است که مصرف موادغذايی غنی از

ژنی  Fبهمنظور سنتز آنتوسیانین در بافت گل ،وابسته میباشند.

مواد آنتی اکسیدانی فالونوئیدی و کاروتنوئیدی در کاهش

اين مکان ژنی در سیبزمینیهای ديپلوئید )inhibitor( I ،نامیده

بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای قلبی و سرطان مؤثر

میشود ( .)Dodds and Long 1956در تحقیقات بعدی و بر

رنگی قرمز و بنفش بر اهمیت تغذيهای آن افزوده است

است ( )Horakova 2011و به اين لحاظ ،استفاده از محصوالت

اساس تفرق توام ،2ژن ) Dihydrofavonol 4-reductase (dfrبه-

آنتوسیانینی مانند

عنوان ژن ضروری در مسیر بیوسنتزی آنتوسیانینها در

سیبزمینیهای با پوست و گوشت رنگی به سالمت جامعه کمک

سیبزمینیهای حاوی گل و پوست غده قرمز رنگ معرفی شد که

میکند.

در واقع ،قسمتی از همان مکان ژنی  Rاست .اين ارتباط ژن  dfrبا

تنوع طبیعی رنگ غده سیبزمینی از تفاوت میزان تجمع

مکان ژنی  ،Rزمانی مشخص شد که طی تجزيه و تحلیل ژنتیکی

آنتوسیانینها در بافتهای اختصاصی آن سرچشمه میگیرد.

يک الين ديپلوئید سیبزمینی هتروزيگوس در مکان ژنی ،R

آنتوسیانینها وسیعترين زيرگروه فالونوئیدها میباشند که بهعنوان

معلوم شد که تمامی کلونهای سیبزمینی با رنگ پوست قرمز

رنگدانههای اصلی ،عامل ايجادکننده رنگ قرمز ،آبی و بنفش در

حاوی مکان ژنی  dfrهستند (

گیاهان هستند .آنتوسیانینها تحت تاثیر تنشهای محیطی در

 .)al. 2009bهمچنین ،آنزيم

بافتهای رويشی تولید میشوند و در حفاظت گیاه در برابر

 )Hydroxylaseکه يکی ديگر از آنزيمهای ضروری موجود در

تشعشع آفتاب ،جذب حشرات برای گردهافشانی ،سیگنالدهی بین

چرخه بیوسنتزی آنتوسیانین است ،توسط آللی از ژن

گیاهان و میکروبها ،وجود نرباروری در برخی از گونهها و دفاع

 (f3'5'h)Flavonoid-3′,5′-hydroxylaseکد میشود که همان ژن P

گیاهی

سرشار از مواد

فالونوئیدی

میزبان در مقابل عوامل میکروبی نقش

دارند (.)Albert 2010

De Jong et al. 2003a; Zhang et
Flavonoid-3′,5′-( F3ʹ5ʹH

میباشد (.)Jung et al. 2005

عملکرد آنتوسیانینها در فیزيولوژی گیاه و نقش آنها در تامین

تجزيه و تحلیل مواد آنتوسیانینی موجود در غدههای رنگی نشان

سالمتی مصرف کنندگان باعث شدهاست که تحقیقات زيادی در

داده است که آنتوسیانین موجود در غدههای آبی يا ارغوانی از

رابطه با تولید آنتوسیانین در گیاهان از جمله سیبزمینی صورت

دلفینیدين ( )Delphinidinو در غدههای قرمز رنگ از

;De Jong 1987, De Jong et al. 2003a, 2003b, 2004

پالرگونیدين ( )Pelargonidinمشتق شدهاند .محصول پروتئینی

 .)Stushnoff et al. 2010نتايج اولیه نشان داد که در سیبزمینی

هر کدام از سه مکان ژنی  P ،Rو  Dدر يک همکاری مشترک و

Flavonoid-3′,5′-hydroxylase

در چرخه بیوسنتزی آنتوسیانین منجر به تولید دلفینیدين و

گیرد (

تتراپلوئید سه مکان ژنی (
)(dfr)(،P)(f3'5'h

4-reductase

)Dihydrofavonol

R

و

)) D (Developer (Mybتنوع رنگ پوست غده سیبزمینی را

پالرگونیدين میشوند که در نهايت به تولید رنگ در غدهها می-
انجامد.

کنترل میکنند که بهصورت مشابه در سیبزمینیهای ديپلوئید نیز
Solanum tuberosum L.
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بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت برای تولید رنگ قرمز يا بنفش در

ديگر مثل اطلسی ،بادمجان و فلفل دارد .به اين دلیل ،میتوان

غدههای ارقام مختلف سیبزمینی حضور و بیان هر سه مکان ژنی

تصور نمود که جايگاه ژنی يکسانی در تنظیم عملیات تولید

ذکر شده ضروری است ( .)Dodds and Long 1956عالوه بر

آنتوسیانین در گیاهان خانواده سوالناسه ايفای نقش میکند (

ژنهای ساختاری مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین ،نقش فاکتورهای

.)Jong et al. 2004

رونويسی در تنظیم بیان اين ژنها اهمیت زيادی دارد .اين

با توجه به اهمیت مصرف مواد گیاهی حاوی آنتوسیانین باال در

فاکتورها ،تنظیم رونويسی ژنهای ساختاری در جهت افزايش يا

کمک به سالمتی افراد ،تولید سیبزمینیهای واجد آنتوسیانین

کاهش ژنهای دخیل در اين مسیر بیوسنتزی را به عهده دارند و

مورد اقبال عمومی است (

اين که چه نوع فالونوئیدی در نهايت در اندام يا بافت خاصی

Lachman et al. 2000; Stintzing and Carle 2004 Brown,

تولید شود ،بهوسیله اين روابط متقابل پروتئینی تعیین میشود.
هرکدام از ژنهای تنظیمی درگیر در اين مسیر بیوسنتزی تحت
تأثیر شرايط محیطی متفاوت قرار گرفته و در نتیجه بیان متفاوتی
نیز در بافت خاص نشان میدهند (

Quattrocchio et al. 1998,

 .)1999; Albert et al. 2010; Petroni and Tonelli 2011يکی از
اين فاکتورهای رونويسی مهم  MYB1میباشد که توسط ناحیهای
از مکان ژنی  Dساخته میشود .بیان فاکتور رونويسی  MYBبه
عنوان بخشی از مکان ژنی  ،Dمنجر به تجمع آنتوسیانین در تمامی
بافتهای سیبزمینی غیر از گوشت غده ( )fleshمیشود .به
منظور افزايش بیان اين فاکتور ،جايگزينی يک پروموتر
(تقويتکننده) قوی به نام  ubi7يا پروموتر  Gbssمیتواند تولید
آنتوسیانین را در بافتهای آوند آبکش و پريدرم سیبزمینی
افزايش دهد ( .)Rommens et al. 2008فرايند ژنتیکی تولید
آنتوسیانین در گوجهفرنگی نیز شرايط مشابهی دارد و دخالت ژن
 (dfr) Dihydrofavonol 4-reductaseبا مکان ژنی  Rروی
کرموزوم  ،2ژن  )f3'5'h( Flavonoid-3′,5′-hydroxylaseبا مکان
ژنی  Pروی کروموزوم  11و ژن ( an2فاکتور رونويسی

R2R3

 )MYBبا مکان ژنی  I/Dروی کروموزوم  11در سنتز آنتوسیانین
گوجهفرنگی معلوم شدهاست ( .)De Jong et al. 2004بنابراين،
تولید رنگدانه قرمز يا بنفش در گیاهان ارتباط مستقیمی با حضور
اين سه ژن کلیدی در مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین دارد .نکته قابل
توجه اين است که فاکتور رونويسی  R2R3 MYBکه نقش آن در
تنظیم ژنهای ساختاری تولید آنتوسیانین سیبزمینی و
گوجهفرنگی مشخص شدهاست ( ،)Jung et al. 2009همپوشانی

De

;Sorenson, 1992; Johnson, 1995

 .)2005به اين لحاظ ،تشخیص ارقام سیبزمینی دارای آللهای
غالب سه مکان ژنی  R ،Pو  Dکه تولید آنتوسیانین میکنند ،برای
کشت ضروری میباشد .اخیرا بهمنظور تشخیص سه مکان ژنی

 Pو  Dدر سیبزمینیهای رنگی وسفید ،روشی بر مبنای الگوی
برش آنزيمی اين نواحی ژنی ارائه شدهاست .در اين روش ،با
استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی ،نواحی خاصی از ژنهای
مورد نظر تکثیر میيابد که جايگاههای برشی خاصی با آنزيمهای
 TaqI ،BamHIو  ClaIدر آللهای غالب و ژنهای مغلوب و
جهشيافته دارند .تفاوت در اندازه قطعات حاصل از برش
آنزيمی ،تعیینکننده حضور آلل غالب و مغلوب ژنهای مذکور
خواهد بود (

De Jong et al. 2003a; Jung et al. 2005; Jung et

.)al. 2009
در اصالح ارقام سیبزمینی ،درک روابط آللهای غالب و مغلوب
نواحی ژنی  R ،Pو  Dبرای تعیین عملکرد غدههای سرشار از
آنتوسیانین ضروری است .انتظار میرود ژنوتیپهای با آرايش
ژنی  I-R-Pيا  I-rr-Pظرفیت تولید آنتوسیانین دلفینیدين و
ژنوتیپهای  I-R-ppبا تولید پالرگونیدين و ژنوتیپهای — iiبه
ترتیب رنگ آبی /ارغوانی ،قرمز و سفید داشته باشند

( Jung et al.

 .)2009از آنجايیکه تعیین آرايش ژنی برای انتخاب نتاج مورد
نظر از نظر تولید آنتوسیانین و رنگ غده برای تکثیر غیر جنسی
بعدی اهمیت زيادی دارد ،در پژوهش حاضر سعی شده با استفاده
از روش الگوی برش آنزيمی ،مطابقت روابط آللی جايگاههای
ژنی  R ،Pو  Dدر ارقام سفید و رنگی با محتوای آنتوسیانینی
مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

قابل توجهی با ژنهای تنظیم کننده تولید آنتوسیانین در گیاهان
myeloblastosis

R

1
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شد .آزمايشات بهینهسازی واکنش  ،PCRتحت شرايط دمايی پنج

مواد و روشها
در اين بررسی ،هفده رقم سیبزمینی با رنگهای متفاوت مورد
استفاده قرار گرفت که غده آنها ازکشورهای هلند ،آمريکا و
کانادا جمعآوری شده بود (جدول  .)1غدهها در گلخانه کشت
شده و پس از رشد تا مرحله گلدهی ،از برگ آنها استخراج
 DNAصورت گرفت .استخراج  DNAاز برگهای جوان هر رقم
سیبزمینی به روش  CTABانجام گرفت .برای اين منظور ،يک
گرم برگ در هاون چینی استريل با نیتروژن مايع پودر شده و پس
از انتقال به لوله اپندورف ،به نمونه مزبور  411میکرولیتر

CTAB

 %2و  211میکرولیتر بتا -مرکاپتواتانول اضافه شد و لولهها به
مدت  85دقیقه در دمای  65ºCدر بنماری قرار گرفتند .سپس به
هر لوله  811میکرولیتر محلول کلروفرم-ايزوآمیل الکل ()28:1
اضافه شد و به مدت  15دقیقه با  21591gسانتريفیوژ شد .مايع

درجه سلسیوس باالتر و پايینتر از  Tmجفت آغازگرهای مورد
استفاده ،انجام گرفت تا بهترين شرايط تکثیر بهدست آيد .مخلوط
واکنش  PCRشامل  21نانوگرم  DNAالگو 11 ،پیکومول آغازگر
پیشرو و پسرو ،يک واحد آنزيم  ،Taq DNA polymeraseنه
میکرولیتر از محلول ( 2X Master mixشرکت

دانمارک) ،بود و برنامه زمانی تکثیر بهصورت يک چرخه سه
دقیقهای برای واسرشت اولیه در دمای  35 ،95ºCچرخه به مدت
يک دقیقه برای هر کدام از واکنشهای واسرشت در دمای ،98ºC
اتصال بسته به جفت آغازگر استفاده و بسط در دمای  02ºCدر
نظر گرفته شد.
جدول  -1ارقام سیبزمینی مورد بررسی در اين پژوهش
نام رقم

رنگ پوست

Amorosa

قرمز

هلند

BildStar

حجم اولیه کلروفرم-ايزوآمیل الکل به هر کدام اضافه شد .پس از

صورتی

هلند

Charlotte

سفید

هلند

سانتريفیوژ به مدت  15دقیقه با  ،21591gفاز رويی جدا و در يک

Desiree

صورتی

هلند

Frisia

لوله جديد به نسبت  3:1با ايزوپروپانول مخلوط شد و به مدت

سفید

هلند

Multa

سفید

هلند

 21دقیقه در دمای  -21ºCقرار گرفت .نمونهها به مدت  15دقیقه

رويی هر نمونه با احتیاط به لوله جديد انتقال يافت و به اندازه

نام کشور مبدا

Muza

سفید

هلند

Picasso

سفید چشم بنفش

هلند

Red Roseval

قرمز

هلند

Roseval

صورتی

هلند

Maltaje

در محیط آزمايشگاه خشک شده و سپس به هر کدام از نمونهها

سفید

هلند

Gold Doree

سفید

کانادا

 31میکرولیتر آب مقطر استريل اضافه شد .برای بررسی کیفیت و

با  21591gسانتريفیوژ شدند و پس از حذف مايع رويی ،رسوب
 DNAدو بار با الکل  01درصد شستشو داده شد .رسوب

DNA

Ampliqon

Robin

سفید

کانادا

Red Robin

اندازهگیری کمیت  DNAاستخراج شده غلظت  DNAاستخراج

صورتی

کانادا

Purple Majesty

بنفش

آمريکا

شده با غلظت استاندارد نشانگر  DNA( IIIفاژ المبدا برشيافته با

Purple Pelisse

قرمز

آمريکا

Istanbuli

سفید

ايران

دو آنزيم  EcoRIو  )HindIIIبا الکتروفورز روی ژل آگارز مقايسه

شکل  -1محل اتصال جفت آغازگر اختصاصی  Stan2ClaI-F / Stan2ClaI-Rدر مکان ژنی .(D) Stan2

اگزونهای دارای ساختار عملکردی  (R3 MYB) 2 ،(R2) 1و نیز  3بهصورت جعبه هاشور زده و اينترون بین آنها با خطوط افقی مشخص شدهاست .پیکانها نشاندهنده
محل اتصال جفت آغازگرهای  Stan2ClaI-F / Stan2ClaI-Rمیباشند .موقعیت مکان برشی آنزيم  ClaIنیز بین دو ساختار عملکردی ژن نشان داده شدهاست.
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برنامه شامل يک چرخه بسط نهايی در دمای  02ºCبه مدت 11

با آنزيم  30ºC ،ClaIو برای مکان ژنی  P1با آنزيم برشی ،TaqI

PCR

 65ºCبود .پس از اتمام واکنش هضم آنزيمی ،الگوی قطعات

دقیقه بود .بهمنظور تايید تکثیر قطعات مورد نظر در واکنش

از ژل آگارز  1/2درصد و بافر  TBEاستفاده شد .پس از تعیین

حاصل از برش آنزيمی روی ژل آگارز  1/2درصد با بافر

دمای بهینه برای هر جفت آغازگر (جدول  ،)2تکثیر قطعات

بررسی شد.

TBE

 DNAهدف در هر رقم با واکنش و برنامه  PCRمشابه با روش
بهینه سازی انجام گرفت.

نتایج و بحث

برای تشخیص الگوی باندی نمونههای سیبزمینی رنگی و سفید،
از برش آنزيمی قطعات

DNA

تکثیر شده مکانهای ژنی ،P1 ،R

 P2و  Dهر رقم توسط آنزيمهای  TaqI ،BamHIو  ClaIاستفاده
شد .به اين منظور ،مخلوط واکنش هضم آنزيمی شامل 11
میکرولیتر فرآورده  10 ،PCRمیکرولیتر آب عاری از آنزيم
نوکلئاز ،دو میکرولیتر آنزيم برشی مورد نظر با غلظت يک واحد
در میکرولیتر و دو میکرولیتر از بافر آنزيم با غلظت  11Xتهیه شد
و واکنش به مدت سه ساعت در دمای مناسب قرار گرفت .دمای
مناسب برای هضم مکان ژنی  Rبا  BamHIو مکان ژنی  Dو

P2

با استفاده از جفت آغاازگر اختصاصای ( stan2-ClaIجادول ،)2
ناحیه مورد انتظار  811نوکلئوتیدی شامل قسمتی از اينتارون حاد
واسط اگزونهای  2و  3و بخشی از اگزون  ،3بهطاور يکساان در
ارقام مختلف سیبزمینی رنگای و سافید ،تکثیار شاد (شاکل .)2
برش آنزيمی اين محصوالت  PCRبا  ClaIمنجر به تولید سه باند
(< 211< ،811و < )111جفتبازی در ارقاام رنگای (بانفش ياا
قرمز) شد ،در حالی که در ارقام سیبزمینی با غدههای سفید باناد
< 811جفتبازی تکثیر نشد و تنها دو باناد < 211و < 111پاس
از هضاام آنزيماای روی ژل آگااارز مشاااهده شااد (شااکل .)3

جدول  -2مشخصات جفت آغازگرهای مورد استفاده در اين پژوهش
نام آغازگر
Stan2ClaI-F
Stan2ClaI-R

توالی جفت آغازگر
5'GTGATTATGTCATCCAAAAGTTTATAG
5'GAATTTCTGAGGTTGAGGTCTTA

P2ClaI-F
P2ClaI-R

5'GTTGTTGCYTCTACCCCTAAT
5'AACTTTTCATCCCTTTTTCAA

P1TaqI-F
P1TaqI-R

5'ATGAACGTGTGCAAAAGAAAACTC
5'AATTTATAGTACTTTTCGTATAGTTTTTGA

RBamHI-F
RBamHI-R

5'GGCTCTTGGCTTGTCATGAG
5'ARCAYTCCCCTGACTGTTGG

دمای اتصال جفت
آغازگر
75

طول فرآورده PCR
مکان ژنی

72/8

D

P

<1111

P

>411

R

<711

01/1
75/8
01/7
78/4

()bp
881

75/4

منبع

()Jung et al. 2009
()Jung et al. 2005

()Jung et al. 2005

()De Jong et al. 2009

شکل  -2نتايج تکثیر اختصاصی مکان ژنی  Dدر ارقام سیبزمینی.Istanbuli .6 Red Roseval .5 Roseval .8 Bildstar .3 Desiree .2 Red Robin .1 .

ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /2تابستان 9316

971

رديابی ژنهای دخيل در مسير بيوسنتزی آنتوسيانين...

مجید طالبی و همکاران

شکل  -3نتايج هضم آنزيمی با  ClaIمکان ژنی  Dتکثیر شده با جفت آغازگر  DClaIدر ارقام سیبزمینی
محصول  PCRهضمنشده  )3( Purple Majesty ،)2( Frisia ،)1( Red Robinو محصول  PCRهضمشده ،)6( Purple Majesty ،)5( Frisia ، )8( Red Robin
.)11( .Istanbuli ،)9( Amorosa ،)4( Roseval ،)0( Bildstar

شکل  -8محل اتصال جفت آغازگرهای اختصاصی ) P1TaqI-F / P1TaqI-R )3F/3Rو )( P2ClaI-F / P2ClaI-R)4F/4Rمشخص شده با پیکان) و محل
برش آنزيمهای  ClaIو  TaqIدر مکان ژنی .P

از آنجايیکه ناحیه تکثیر شده با اين جفت آغازگر در آلل  dدارای

تولید آنتوسیانین و تظاهر آن در بافت غده ضروری است (

يک مکان برشی  ClaIاست که اين محل برش در ارقام رنگی

 .)et al. 2009به نظر میرسد تفاوت بین آللهای غالب و مغلوب

Jung

دارای آلل  Dوجود ندارد ،بهنظر میرسد وجود باندهای < 211و

مکان ژنی  Dدر سطح رونويسی است و به همین دلیل ،با وجود

< 111بههمراه باند < 811جفتبازی در ارقام رنگی به دلیل

حضور دو ژن کلیدی  Rو  Pبه صورت غالب در ارقام سفید ،در

وجود توامان آلل مغلوب  dبههمراه آلل غالب  Dدر اين ارقام

غیاب آلل غالب ژن  Dغدههای رنگی تولید نمیشود .علت اصلی

باشد .از طرف ديگر ،حضور دو باند < 211و < 111و عدم

اين است که آلل مغلوب ( dغیرعملکردی) نمیتواند بهعنوان

D

فاکتور رونويسی به افزايش بیان دو ژن کلیدی مسیر بیوسنتزی

در اين واريتهها بود .از آنجايیکه به دلیل اتوتتراپلويید بودن

آنتوسیانین کمک نمايد و به اين لحاظ ،ژنهای  Rيا  Pدر اين

سیبزمینی ،امکان حضور چهار آلل در هر مکان ژنی وجود دارد،

ارقام برای تولید آنتوسیانین و تظاهر رنگ در غده بیان کافی

میتوان نتیجه گرفت که ارقام رنگی از لحاظ ژنتیکی حالت

ندارند.

هتروزايگوت با ترکیب نامشخصی از دو آلل  Ddرا دارند ،اما

در اين بررسی ،از دو جفت آغازگر  P1TaqIو  P2ClaIبرای

نمیتوان دقیقا مشخص نمود که از دو آلل  Ddبه چه تعداد در

تکثیر بخشی از ژن  Pاستفاده شد .مکانهای آنزيم برشی  TaqIدر

اين مکان ژنی توزيع شدهاست .به اين ترتیب کارآمدی حضور

قطعه تکثیری  P1TaqI-F / P1TaqI-Rو  ClaIدر محصول

مکان برشی آنزيمی  ClaIدر متمايز نمودن آرايش آللی ارقام

جفت آغازگر  P2ClaI-F / P2ClaI-Rبرای تمايز دو آلل اين ژن

سیبزمینی ديپلويید رنگی و سفید ( )Jung et al. 2009در ارقام

در سیبزمینیهای بنفش ديپلويید الزم است .يکی از آللهای

تتراپلوئید مورد آزمايش در اين بررسی نیز تايید شد .در پژوهش

در ارقام بنفش دارای مکان برشی  TaqIاما فاقد مکان برشی

حاضر ،بر اساس الگوی هضم آنزيمی ،هیچکدام از

است ،در حالی که آلل ديگر اين ژن مکان برشی  TaqIرا ندارد،

سیبزمینیهای سفید مورد آزمايش واجد آلل غالب  Dتشخیص

اما میتواند با  ClaIبرش يابد ( .)Jung et al. 2005در واکنش

R2R3

 PCRبا جفت آغازگر اختصاصی  ، P1TaqIقطعه مورد انتظار

 MYBرا کد میکند که برای تنظیم ژنهای کلیدی  Rو  Pدر

حدود  811نوکلئوتیدی مربوط به مکان ژنی  Pدر کلیه نمونههای

حضور باند < 811در ارقام سفید نشاندهنده فقدان آلل غالب

داده نشدند .مکان ژنی  Dدر سیبزمینی فاکتور رونويسی

911
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با غده سفید ،قرمز و بنفش تکثیر يافت (شکل  .)5پس از هضم

بنفش تفاوتهايی دارد ،بهطوریکه بهعلت داشتن تعداد زيادی

محصول  PCRبا آنزيم  ،TaqIارقام بنفش  Purple Pelisseو

جايگاه برش آنزيمی  TaqIبه قطعات کوچکتری تقسیم شدهاست

 Purple Majestyدو قطعه  211و  241جفتبازی تولید نمودند،

که تشخیص اين قطعات به خاطر کوچکی اندازه روی ژل آگارز

در حالیکه ،ارقام با پوست قرمز ( Red Robinو  )Bildstarو

ممکن نیست .اگر چنین فرضیهای درست باشد ،میتوان نتیجه

سفید ( )Istanbuliتنها يک قطعه  241جفتبازی ايجاد کردند

گرفت حضور قطعه  211جفتبازی در هضم آنزيمی با

(شکل  .)6حضور قطعه  211نوکلئوتیدی پس از هضم جايگاه

نشان دهنده آلل عملکردی (غالب)  Pدر ارقام بنفش است و ارقام

ژنی  Pبا آنزيم  TaqIدر سیبزمینی هاپلوتايپ بنفش ،نشانگر

سفید و قرمز دارای آلل غیرعملکردی  pمیباشند .در ارقام قرمز و

وجود تنها آلل اختصاصی رنگ بنفش است ()Jung et al. 2005

سفید (در صورتیکه ارقام سفید حاوی آلل غالب  Dو آلل

که با نتايج تحقیق حاضر مطابقت دارد (شکل .)6

غیرعملکردی  pباشند) پس از هضم قطعه  241جفتبازی با

TaqI

 ،TaqIتعداد زيادی قطعه کوچکتر ايجاد میشود که احتماال
تشخیص قطعات کوچکتر روی ژل آگارز به دلیل اندازه کوچک
آنها امکانپذير نیست.
بهدلیل تاثیر گذاری ژن  Dبر بیان ژن  Pبهعنوان کد کننده آنزيم
فالونوئید ʹ -5ʹ ،3هیدروکسیالز برای تظاهر رنگ بنفش ،عدم
تظاهر رنگ بنفش در غدههای قرمز را ،علیرغم داشتن ژن ،D
میتوان به عدم وجود آلل عملکردی رنگ بنفش ( )Pنسبت داد.
در غدههای سفید نیز چون هیچ تظاهری از رنگ در ارقام سفید
شکل  -5نتايج تکثیر اختصاصی مکان ژنی  Pبا استفاده از جفت آغازگر
 P1TaqIدر ارقام سیبزمینی.8 Bildstar .3 Desiree .2 Red Robin .1 .
.9 Picasso .4 Purple Majesty .0 Istanbuli .6 Red Roseval .5 Roseval

.Charlotte

ديده نمیشود ،پیشفرض اين است که ارقام سفید حتی اگر واجد
آلل عملکردی رنگ بنفش ( )Pباشند ،بهدلیل فقدان لوکوس
قادر به تظاهر رنگ

D

نیستند.

با جفت آغازگر اختصاصی  P2ClaIيک قطعه  1111جفتبازی از
آلل  P2ژن  f3ʹ5ʹhدر کلیه نمونههای سیبزمینی با غده سفید،
قرمز و بنفش تکثیر شد ،ولی چنین باندی در سیبزمینی شیرين
( )Ipomoea batatasاز خانواده  Convolvulaceaeتولید نشد.
عدم تکثیر ژن  P2در رقم سیبزمینی شیرين نشان داد که اين
جفت آغازگر اختصاصی خانواده  Solanaceaeمیباشد .هضم
آنزيمی اين قطعه با  ClaIدر همه نمونهها منجر به تولید دو قطعه

شکل  -6نتايج هضم آنزيمی با  TaqIمکان ژنی  Pتکثیر شده با جفت آغازگر
 P1TaqIدر ارقام سیبزمینی

 911و  251نوکلئوتیدی شد ،ولی در ارقام بنفش يک باند حدود
 651جفتبازی نیز بهدست آمد که در الگوی هضم آنزيمی ارقام

محصول  PCRهضمنشده ،)3( Purple Majesty ،)2( Frisia ،)1( Red Robin

سفید و قرمز مشاهده نشد (شکل  .)0مقايسه الگوی هضم آنزيم

 )8( Picassoو محصول  PCRهضمشده ،)6( Purple Pelisse ،)5( Red Robin

 ClaIدر قطعات ژنومی حاصل از تکثیر ژن  P2در اين تحقیق با

.)9( .Istanbuli ،)4( Bildstar ،)0( Purple Majesty

با توجه به عدم حضور باند  211جفتبازی در ارقام سفید و قرمز
چنین استنباط می شود که توالی اين قطعه در اين ارقام با ارقام

الگوی هضم قطعات  cDNAپس از بیان تحقیق قبلی ( Jung et al.

 )2005نشان داد که در هر دو الگوی هضم ،قطعه  251جفتبازی
وجود دارد.
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شکل  -0نتايج هضم آنزيمی با  ClaIمکان ژنی  P2تکثیر شده با جفت آغازگر  P2ClaIدر ارقام سیبزمینی.
محصول  PCRهضمنشده  )3( Sweet Potato ،)2( Picasso ،)1( Purple Majestyو محصول  PCRهضمشده Purple ،)5( Picasso ،)8( Purple Majesty

.)11( Charlotte ،)11( Gold Doree ،)9( Istanbuli ،)4( Sweet Potato ،)0( Amorosa ،)6( Pelisse

شکل  -4نتايج تکثیر اختصاصی مکان ژنی  Rبا استفاده از جفت آغازگر  RBamHIدر ارقام سیبزمینی.

.Charlotte .9 Picasso .4 Purple Majesty .0 Istanbuli .6 Red Roseval .5 Roseval .8 Bildstar .3 Desiree .2 Red Robin .1 .

شکل  -9نتايج هضم آنزيمی با  BamHIمکان ژنی  Rتکثیر شده با جفت آغازگر  RBamHIدر ارقام سیبزمینی.
محصول  PCRهضمنشده  )2( Frisia ،)1( Red Robinو محصول  PCRهضمشده ،)6( Purple Pelisse ،)5( Red Robin ،)8( Desiree ،)3( Purple Majesty

Red

.)11( Frisia ،)11( Amorosa ،)9( Roseval ،)4( Bildstar ،)0( Roseval

چون جايگاه برش آنزيم  ClaIدر داخل اگزون دوم ژن  Pمیباشد

حاصل از هضم  ClaIدر داخل اگزون و اينترون دوم باشد .وجود

احتماال میتوان توجیه کرد که اين قطعه حاصل برش حد فاصل

قطعه حدود  911جفتبازی در ارقام سفید و قرمز را میتوان

دو جايگاه چند شکل برش  TaqIو ( ClaIشکل  )8در داخل

احتماال به عدم وجود جايگاه برش اين آنزيم در اگزون دوم

اگزون دوم است .بهنظر میرسد قطعه باقیمانده در توالی ژنومی

نسبت داد .وجود قطعه  911جفتبازی در ارقام بنفش شايد با

 Pکه در ارقام بنفش حدود  651جفتباز است ،همان قطعه دوم

هتروزايگوت بودن اين ارقام در اين لوکوس مرتبط باشد .از
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آنجايیکه اين دو آلل اختصاصی ارقام بنفش هستند ،میتوانند

رنگی تتراپلويید استفاده شده هتروزايگوت بوده ولی ژنوتیپ آنها

باعث تمايز اين ارقام از انواع سفید و قرمز شوند.

مشخص نیست.

مکان ژنی  Rسیبزمینی ،آنزيم دی هیدروفالونول -8ردوکتاز را

نتايج بررسی ژنهای مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین ارقام حاوی

کد میکند ( .)De Jong et al. 2003a; Zhang et al. 2009bقطعه

غدههای سفید ،قرمز و بنفشرنگ نشان داد که تمامی اين ارقام در

حاصل تکثیر اين مکان ژنی به وسیله جفت آغازگر ،RBamHI

سطح ژنومی دارای سه ژن کلیدی  R ،Pو  I( Dدر گونههای

دارای يک جايگاه برش آنزيم  BamHIاست که پس از هضم

ديپلوئید سیبزمینی) مورد نظر هستند .با اين وجود ،توالی

منجر به تمايز ارقام سفید و رنگی میشود.

نوکلئوتیدی اين ژنها در بین ارقام رنگی و سفید تغییراتی دارند

در واکنش  PCRبا جفت آغازگر  RBamHIدارای جايگاه برشی

که بر اساس اين تفاوتهای نوکلئوتیدی ،جايگاههای هضم

 ،BamHIقطعه مشابه حدود  611جفتبازی در ارقام مورد

آنزيمی اختصاصی برای تشخیص آللهای غالب و مغلوب

بررسی تکثیر شد (شکل  .)4هضم قطعه مزبور با  BamHIمنجر به

طراحی شدهاست (

تولید دو قطعه  231و  162جفتبازی شد .در ارقام بنفش و قرمز

.)Jung et al. 2009

يک قطعه  301جفتبازی نیز ظاهر شد که چنین قطعهای در ارقام

اگر چه اين روش برای تعیین آللهای عملکردی و غیرعملکردی

سفید وجود نداشت (شکل  .)9برش آنزيمی  BamHIقطعه مزبور

در سیبزمینیهای ديپلويید طراحی شدهاست ( ;Jung et al. 2005

در يک تحقیق مشابه ديگر ( ،)De Jong et al. 2003aبه ظهور

 .)Jung et al. 2009ولی تعمیم کاربرد آن در سیبزمینیهای

قطعات حدود  301و  162جفتبازی در ارقام رنگی و تولید

تتراپلويید رنگی و سفید در اين تحقیق نیز موفقیت آمیز بود.

قطعات حدود  154 ،231و  188جفتبازی در ارقام سفید منجر

حضور آللهای غالب  P1و  P2در ارقام بنفش و آلل غالب  Rدر

شده بود .بر مبنای اين نتايج چنین تفسیر شد که حضور يا عدم

ارقام بنفش و قرمز نشان داد که تعیین حضور اين آللهای غالب

حضور قطعه  301جفتبازی میتواند به تفکیک ارقام رنگی و

به روش برش آنزيمی قطعات تکثیر يافته ،برای تفکیک نتاج ارقام

سفید کمک نمايد .با توجه به عدم تفکیک قطعات  154و 188

رنگی از ارقام سفید سیبزمینی حاوی آللهای مغلوب  pو

جفتبازی از قطعه  162جفتبازی در ژل آگارز ،میتوان چنین

مناسب است .با اين وجود ،به دلیل تاثیر مستقیم لوکوس  Dدر

فرض نمود که نتايج برش آنزيمی قطعه  611نوکلئوتیدی با

بیان ژنهای  Pو  ،Rتعیین غالبیت آلل  Dدر اين ارقام الزامی

 BamHIدر پژوهش حاضر با نتايج تحقیق قبلی

( De Jong et al.

;De Jong et al. 2003a; Jung et al. 2005

r

میباشد.

 )2003aمطابقت دارد .در پژوهش حاضر ارقام قرمز و بنفش با

اين روش تعیین الگوی هضم آنزيمی مکانهای ژنی ارقام

تولید دو قطعه  301و ( 162با يک جايگاه برش آنزيم )BamHI

سیبزمینی ،میتواند بهعنوان يک نشانگر در برنامههای اصالحی

واجد آلل غالب  Rو ارقام سفید با تولید سه قطعه  154 ،188و

کاربرد مناسبی داشته باشد .همچنین ،پس از تشخیص ژنهای

 231جفتباز (با دو جايگاه برش آنزيم  )BamHIدارای آلل

يا  Rبه اين روش ،میتوان آنها را بههمراه آلل عملکردی  Dبا

مغلوب  rتشخیص داده شدند .در اين پژوهش ،چون ارقام رنگی

راهاندازهای مناسب بیانی اختصاصی بافت ،به ارقام سفید

هر دو نوع آلل غالب ( Rقطعه  301جفتبازی) و مغلوب 231( r

سیبزمینی منتقل نمود تا ارقامی با الگوهای رنگی بهدست آيد.

P

جفتبازی) را پس از هضم نشان دادند میتوان نتیجه گرفت ارقام
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