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  چکیده
یوریدین دی فسفات  و(KO) کائورن اکسیداز بیان ژن های الگوی تغییرات ریبودیوزاید آ و الگوی به منظور بررسیآزمایشی 

گیاه  دربه روش نیمه کمی ی استویول گلیکوزیدهار بیوسنتزی درگیر در مسی (UGT74G1)گلیکوزیل ترنسفراز

بین مراحل مختلف رشدی از نظر میزان قند  نتایج آزمایش نشان داد که . انجام شد (Stevia rebaudiana)استویا

ند در به طوری که کمترین میزان قند در مرحله گلدهی و بیشترین میزان ق ،وجود دارد ید آ تفاوت معنی داریاریبودیوز

 نشان داد که بیشترین سطح UGT74G1و  KOنتایج تجزیه و تحلیل بیان ژن های همچنین . مرحله توسعه یافته می باشد

و کمترین مقدار بیان مربوط  گیاه تگییاف هتوسعدر مرحله   ازو یوریدین دی فسفات گلیکوزیل ترنسفر  کائورن اکسیدازبیان 

 .گلدهی می باشدبه مرحله 

 

 استویا ریبودیانا، استویول گلیکوزیدید آ، ابیان ژن، ریبودیوز: یکلمات کلید

 

 مقدمه 

  2n=2x=22بوته ای با تعداد کروموزوم  گیاهی چند ساله، Asteraceaاز خانواده  Stevia rebaudianaاستویا با نام علمی 

ستویا گیاهی خودناسازگار بوده و ا (.4)و یکی از مهمترین گیاهان دارویی به شمار می رودبومی مناطق آمریکای جنوبی 

این گیاه به شیرین برگ یا . میزان خودگشنی استویا کمتر از نیم درصد می باشد. احتماال توسط حشرات گرده افشانی می کند

استویا عالوه بر خاصیت  .زیرا بیشترین میزان گلیکوزیدهای قندی در برگ ها تجمع یافته است. برگ عسلی نیز معروف است

خاصیت ضد دیابتی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و قارچی، ضد فشار کنندگی، دارای اثرات دارویی مهمی همچون شیرین 

 اسکلت. (2)، ضد اسهال، ادرار آور و تنظیم کننده سیستم ایمنی بدن می باشد HIVخون، بازدارنده از پیشرفت سرطان و 

می  جیبرلین سنتز برای کائورن -انت اسکلت شبیه است که ویولاست مولکول شود، می متصل آن بر که  مولکول گلوکز اصلی

 زبر آندوپالسمی شبکه روی آنزیم موجود توسط آن شدن هیدروکسیله و کلروپالست کائورن در اسکلت ساخت .باشد

ی مهم و ژن ها کنند می اضافه استویول به قند هستند، چند مستقر سیتوزول در که ترانسفرازهایی گلیکوزیل .گیرد می صورت

، (KAH13)، کائورنیک اسید هیدروکسیالز(KO)کائورن اکسیدازاختصاصی درگیر در بیوسنتز استویول گلیکوزید شامل 



سایر ژن های این مسیر . می باشد UGT76G1و UGT74G1 ,UGT85C2  هایازیوریدین دی فسفات گلیکوزیل ترنسفر

و یوریدین دی فسفات (KO) ز کائورن اکسیدان بیان ژن های در این پژوهش میزا(. 3)با سنتز جیبرلین مشترک می باشند

 . بررسی روند تغییرات این ژنها در مراحل مختلف رشد گیاه استویا، مطالعه شدبه منظور   (UGT74G1)ازگلیکوزیل ترنسفر

 

 مواد و روش ها

به عنوان   استویا زرگیاهتوده  از .انجام شددر گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد  7331این پژوهش در سال 

 استفاده از با پس از سبز شدن در طی مراحل رشد در گلدان های حاوی پومیس کشت و گیاهر ذب. ماده گیاهی استفاده شد

قبل برگی، در حال توسعه، توسعه یافته،  8: نمونه گیری از گیاهان در مراحل. به طور مرتب آبیاری شدهوگلند کامل محلول 

 -88 فریزر در RNAمنتقل شده و تا زمان استخراج  ازت مایع بهبالفاصله های برگی نمونه . انجام شدو گلدهی گلدهی 

از برگ های گیاه استویا در مراحل ( 2872)و همکارانزارعی مطابق روش  RNAاستخراج  .شدنگهداری درجه سانتی گراد 

 کمیت و کیفیت .استفاده شد DNase Iمونه ها از تیمار ن DNAبه منظور حذف آلودگی های  .(5)انجام شدمختلف رشدی 

RNA  نانومتری در دستگاه 238و  288، 268درصد و خوانش اسپکتروفتومتری  5/7استخراج شده با استفاده از ژل آگارز 

 تهیه MMLVبا استفاده از آنزیم  cDNAتهیه  .مورد بررسی قرار گرفت  (USA, 2000c ThermoScientific) نانودراپ

، KO های آغازگرها برای ژنطراحی . کره و طبق دستورالعمل شرکت تهیه کننده انجام شد Biofactشده از شرکت 

UGT74G1  با توجه به اطالعات ژنومی موجود در و ژن خانه دار اکتینNCBI با نرم افزار  وOligo 7 شرایط . شد انجام

 45 چرخه به مدت 35واسرشته سازی با  درجه سانتیگراد، 34ای دقیقه با دم 5رشته سازی اولیه واس: به صورت PCRانجام 

و  KOبرای ژن های درجه سانتیگراد  54ثانیه در دمای  45درجه سانتیگراد، جفت شدن آغازگرها  34ثانیه در دمای 

UGT74G1 د از آن درجه سانتی گراد و بع 12ثانیه در دمای  45طویل شدن درجه سانتی گراد برای ژن اکتین،  55دمای  و

درصد آگارز با اختالف  5/7در ژل  PCRمحصول . درجه سانتی گراد بود 12یقه در دمای دق 1گسترش نهایی به مدت 

نرم افزار  تصاویر به دست آمده از ژل الکتروفورز ازتجزیه و تحلیل نیمه کمی به منظور . ولت الکتروفورز گردید 38پتانسیل 

Image Lab داده های حاصل با استفاده از نرم افزار .هر نمونه محاسبه شدو غلظت تکثیر  شد ستفادهاSAS  تجزیه و تحلیل

( 2887)و همکاران Kolbاز اندام های هوایی گیاهان در مراحل مختلف رشدی بر اساس روش  ید آاریبودیوزاستخراج .شد

داده های حاصل از این مرحله نیز  تجزیه و تحلیل. تزریق شدند HPLCاین نمونه های آماده شده به دستگاه . (7)انجام شد

  .انجام شد 3.4نسخه  SASبا استفاده از نرم افزار 

 نتایج و بحث  

نتایج  .دهد در مراحل مختلف رشد گیاه استویا نشان می HPLCمیزان اندازه گیری شده ریبودیوزاید آ را به روش  7شکل 

. ید آ در مراحل مختلف رشدی گیاه استویا وجود دارداودیوزنشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان ریبتجزیه واریانس 

و درصد  12/2با مرحله توسعه یافته ید آ در اهمچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان قند ریبودیوز .(7جدول )

برگی و قبل  8حله اگرچه اختالف معنی داری بین مر. (ج 2شکل)می باشد درصد 63/8با  کمترین مقدار در مرحله گلدهی

 3در شکل   ازو یوریدین دی فسفات گلیکوزیل ترنسفرهای کائورن اکسیداز  روند تغییر میزان بیان ژن .شتگلدهی وجود ندا

و  KO های به منظور بررسی میزان بیان ژندر مراحل مختلف رشدی  (7جدول )نتایج تجزیه واریانس .مشاهده می شود



UGT74G1 های بیان ژن میزان نشان داد که در استویا KO  وUGT74G1 نددر مراحل مختلف تفاوت معنی داری داشت. 

به ترتیب با  یافتهتوسعه  مرحلهدر  UGT74G1و   KO های بیشترین میزان بیان ژن طبق نتایج حاصل از مقایسه میانگین

با برگی  8در مرحله  UGT74G1و ژن  23/8با مقدار  گلدهی مرحله در KO و کمترین میزان بیان ژن 83/2و  37/2مقدار 

یز نشان ن UGT74G1و  KOمقایسه میانگین حاصل از بررسی بیان ژن همچنین (. شکل  الف و ب)مشاهده شد 87/8مقدار 

که هر دو ژن در مرحله  داشتند، به طوریروند یکسانی  هر دو ژن مورد مطالعه میزان بیان تغییر مرحله رشدی داد که با 

کثر سطح بیان رسیده و سپس با رسیدن به مرحله گلدهی کاهش معنی داری در بیان هر دو ژن مشاهده توسعه یافتگی به حدا

بنابراین می ( 7شکل )های مورد مطالعه انطباق کاملی با روند تغییرات ریبودیوزاید آ نشان داد  روند تغییرات بیان ژن. شد

ارتباط معنی داری با میزان  ازدین دی فسفات گلیکوزیل ترنسفرو یوری کائورن اکسیدازمیزان بیان ژن های توان نتیجه گرفت 

ها یا مهندسی ژنتیک  بنابراین می توان امیدوار بود با استفاده از تیمار های تحریک کننده بیان این ژن. قند تولیدی استویا دارد

 .را در استویا افزایش داد( آ ریبودیوزاید)ها بتوان میزان قند  و افزایش بیان این ژن

 

 Ko ،UGT74G1ژن های  بیان نسبی و ید آتجزیه واریانس ریبودیوز :1جدول

 

 

                             

 

 

 

                    

 نی داریبدون اختالف مع nsو  5%و  7%به ترتیب معنی داری در سطح * و ** 

 

    
 مربعات نیانگیم

 

 راتییتغ منابع
 درجه

 یآزاد

بیان نسبی 

 ژن

KO 

بیان نسبی 

 ژن

UGT 

ریبودیوزاید  درصد 

 آ

 

 78/7** 34/7** 72/2** 4 مرحله رشدی 

 883/8 82/8 83/8 5 خطا

 بیضر

  (%)راتییتغ
3/75 3/73 4/6 



 نمودار میزان قند ریبودیوزید آ در مراحل مختلف رشدی :1شکل 

 

 

 ریبودیوزایدآ( ج                                         UGT74G1ژن ( ب                                         KOژن ( الف          

 و ریبودیوزاید آدر مراحل مختلف رشدی UGT74G1و  KOژن های   بیان میانگین  :2شکل 

 

 

و ژن خانه دار  (UGT74G1)، یوریدین دی فسفات گلیکوزیل ترنسفراز(Ko) کائورن اکسیدازژن های  PCRنمای الکتروفورز محصول  3شکل     

   بیان شده در مراحل مختلف رشدیاکتین 
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Evalouation of Rebaudioside A content and  expression pattern of kaurene oxidase and 

uridine diphosphate glycosyltransferase genes at different stages of stevia development 

 

 

Abstract 
An experiment was conducted to investigate the Rebaudioside A content, and expression patterns of 

kaurene oxidase (KO) and uridine diphosphate glycosyltransferase (UGT74G1) genes involved in the 

biosynthetic pathway of steviol glycosides, using semi-quantitative RT-PCR in different growth 

stages of Stevia plant. The results showed significant difference between different growth stages of 

stevia plant in terms of Rebaudioside A sugar content. lowest sugar content was found in flowering 

stage and the highest sugar content was in developed stage of plant growth. The results of gene 

expression analysis showed that the maximum level of expression of kaurene oxidase and uridine 

diphosphate glycosyltransferase (UGT74G1) genes was investigated in developed stage and the 

minimum level was found in flowering stage of plant growth.   
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