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 مقدمه )شرح مساله(

دهند از جمله باعث کاهش ارترواسکلروز ها فرایندهای مخربی را در بدن کاهش میاکسیدانیمحتوی آنت

 شود کند، همچنین باعث افزایش مقاومت دیواره عروق میشود و از تجمع کلسترول در خون جلوگیری میمی

 زاد در آهای لمع رادیکاها مانع تجدهد بسیاری از آنتی اکسیدانهای قلبی را کاهش میو خطر ابتال به بیماری

 های آنتوسیانین در آن است گزارش شده زمینی رنگی که نتیجه تجمع رنگدانهگردند. ارقامی از سیببدن می

. هدف از انجام این تحقیق، بررسی گرددکنترل می P و D، Rوسیله سه مکان ژنی ههای رنگی برنگدانهاست. این 

با استفاده از باشد. های فاقد آنتوسیانین از طریق بررسی بیان ژن میزمینیها در برخی از سیبفعال بودن این ژن

Real time-PCR های فاقد آنتوسیانین تعیین و  حضور یا عدم حضور ها را در واریتهتوان سطح بیان این ژنمی

های فاقد های درگیر در تولید آنتوسیانین و نحوه عملکرد آنها در واریتهها را تایید کرد. پس تعیین ژناین ژن

  باشد.های دارای آنتوسیانین میآنتوسیانین مهمترین قدم در تولید واریته

 هاترین یافتهمهم

 زمینی دار در سیبژن خانهEF1α  نتوسیانین در گیاه آهای جهت نرمالیزه کردن ژنبود که در همه ارقام

 زمینی بیان شد. سیب

  ژنD داری داشت هر چند که این مقدار در رقم بانبا بسیار شدید در همه ارقام نسبت به شاهد کاهش معنی

 .بود

  ژنP دار مواجه بودوتاسیون یافته و بیان نشدند ولی در سانته با کاهش بیان معنیدر ارقام بورن و بانبا م. 

  ژنR داری داشت هر چند که این کاهش بیان در رقم رنگی کاهش معنی در هر سه رقم نسبت به رقم شاهد

 بانبا بیشتر بود. 

  چون ژنD  درPMJ های شود پس بیان ژنبیشتر بیان میR و P  درPMJ سانته و بامبا  م بورن،نسبت به ارقا

 کند.تایید می در زمان واقعی این موضوع را کامال   PCRباید بیشتر باشد، که نتایج بدست امده از  قاعدتا  

  در مورد رقم بانبا، چون بیان ژنD های در این رقم بسیار کم است سطح بیان ژنP و R  کاهش  نیز شدیدا

  یافته است.



 

 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 اهمیت موضوع

ارغوانی  رمز، آبی یاممکن است ق pHحسب  که بر محلول در آب هستند، واکوئلیهای رنگدانهها آنتوسیانین

 باشند،هایی نظیر سرطان،قلبی و دیابت میکننده از بیماریها از مهمترین عوامل پیشگیریآنتوسیانین .بنظر برسند

برخی از  در دهند. اخیرا را کاهش می های قلبی عروقی و سرطانخطر ابتال به بیماری درصد 43 که حدودطوریهب

اند، که با توجه به فواید آن برداری کردهزمینی بهرهرنگدانه آنتوسیانین به سیبکننده های کدنقاط دنیا از ژن

زمینی رنگ آن به قرمز و یا ها در سیبتواند انقالبی در سالمت جامعه ایجاد کند. در پی فعال شدن این ژنمی

از این رو با بررسی  ارغوانی تغییر یافته و مزه آن همچنیین خواص دارویی آن به مراتب افزایش یافته است.

ها از آنتوسیانین فراهم کرد. از سازی این واریتهتوان زمینه را برای غنیهایی که فاقد آنتوسیانین هستند میواریته

در  سازی جهت افزایش تنوع محصوالت و یا مصارف عمومی بهره برد.توان در کارخانجات چیپساین محصوالت می

جهت تولید  Pجهت تولید آنتوسیانین وجود دارند، که لوکوس  R و D، Pژنی زمینی تتراپلویید سه مکان سیب

 Dباشند. لوکوس نتوسیانین ضروری میآقرمز های رنگدانهجهت تولید  Rارغوانی آنتوسیانین و لوکوس های رنگدانه

مکن است های فاقد رنگدانه آنتوسیانین مزمینیباشد. در سیبضروری می Rو P های جهت بیان شدن لوکوس

های فاقد زمینیسیب ها درها بیان نشوند. پس با ارزیابی بیان این ژنو یا همه این لوکوس Rو  Pو یا  D لوکوس

توان در این ارقام جهت استفاده روش انتقال ژن یا تقویت پروموتر ژن مزبور جهت تولید آنتوسیانین میآنتوسیانین 

با  (Quantitative real-time PCR) ای پلیمراز در زمان واقعیهبا استفاده از روش واکنش زنجیر بهره جست.

)شرکت بیورد( سطح بیان ژن در چهار  iQ5 و کیت سایبربیوپارس در دستگاه SYBR Green Iرنگ  استفاده از

وان )غده ارغوانی رنگ و دارای آنتوسیانین بعن  PMJرقم سانته، بانبا، بورن )ارقام غیر رنگی و فاقد آنتوسیانین( و

آنتوسیانین ارغوانی و قرمز های رنگدانهکه جهت سنتز  Dشاهد( ارزیابی شد، که طی آن میزان بیان الل غالب ژن 

داری را در پی رنگ ضروری است، در ارقام غیر رنگی سانته، بانبا و بورن نسبت به رقم شاهد رنگی کاهش معنی

دار نسبت به یان نشدند ولی در رقم سانته با کاهش بیان معنیدر ارقام بورن و بانبا موتاسیون یافته و ب Pداشت. ژن 

داری داشت هر چند که این کاهش رنگی کاهش معنیدر هر سه رقم نسبت به رقم شاهد  Rشاهد مواجه بود. ژن 

 بیان در رقم بانبا بیشتر بود. 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 


