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چکیده
آزمایشی در قالب طرح پایه کامال تصادفی به منظور بررسی بیان ژنهای کائورنیک اسید -13هیدروکسیالز) ، (KA13Hیوریدین دی
فسفات گلیکوزیل ترنسفرازهای  UGT85C2و  UGT76G1درگیر در مسیر بیوسنتزی گلیکوزیدهای استویول به روش نیمه کمی و
مقدار قند ریبودیوزایدآ در مراحل مختلف رشدی بر روی گیاه استویا) (Stevia rebaudianaانجام شد .نتایج آزمایش نشان داد که
بین مراحل مختلف رشدی از نظر میزان قند ریبودیوزایدآ تفاوت معنیداری وجود دارد به طوری که کمترین میزان قند در مرحله گلدهی
و بیشترین میزان قند در مرحله توسعه یافته بود .همچنین نتایج تجزیه و تحلیل بیان ژنهای  UGT85C2 ،KA13Hو UGT76G1
نشان داد که بیشترین مقدار بیان مربوط به ژن  UGT85C2در مرحله توسعه یافته و کمترین مقدار بیان مربوط به ژن UGT76G1
در مرحله گلدهی میباشد .نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین مقدار قند ریبودیوزاید آ با بیان ژن  UGT85C2و
همچنین بین بیان ژن  KA13Hو  UGT76G1وجود دارد .کمترین میزان همبستگی نیز بین بیان ژن  KA13Hو UGT85C2

مشاهده شد.

کلمات کلیدی :بیان ژن ،ریبودیوزایدآ ،استویا ریبودیانا ،استویول گلیکوزید.HPLC ،

 .1مقدمه
استویا با نام علمی  Stevia rebaudianaاز خانواده  Asteraceaگیاهی چندساله ،بوتهای با تعداد کروموزوم  2n=2x=22بومی مناطق
آمریکای جنوبی و یکی از مهمترین گیاهان دارویی به شمار میرود( .) 12استویا گیاهی خودناسازگار بوده و احتماال توسط حشرات
گردهافشانی میکند .میزان خودگشنی استویا کمتر از نیم درصد میباشد .این گیاه به شیرین برگ یا برگ عسلی نیز معروف است .زیرا
بیشترین میزان گلیکوزیدهای قندی در برگها تجمع یافته است( .) 2اخیرا به سبب شیوع چاقی و دیابت تمایل بشر به استفاده از
شیرینکننده های طبیعی و بدون کالری افزایش یافته است .گلیکوزیدهای قندی موجود در استویا به عنوان یک شیرینکننده طبیعی
فاقد کالری جایگزین مناسبی برای قندهای مصنوعی محسوب میشود( .)9شیرینی استویا حدود  300-250برابر نیشکر و چغندر قند
میباشد .قندهای استویا بدون تجزیه شیمیایی از دستگاه گوارش عبور میکند و به همین سبب تاثیری بر سطح گلوکز خون و میزان
ترشح انسولین نمیگذارد .از این رو افراد دیابتی با خیال راحتتر میتوانند از این شیرینکننده طبیعی استفاده کنند( .)4دو گلیکوزید
اصلی موجود در برگهای گیاه استویا ،استویوزاید و ریبودیوزایدآ نام دارند که به طور معمول استویوزاید حدود  %10-5و ریبودیوزایدآ
حدود  %4-2از وزن خشک برگها را تشکیل میدهند( .)3تولیدکنندگان اصلی استویا کشورهای ژاپن ،چین ،تایلند ،مالزی ،برزیل و
پاراگوئه میباشند .استویا عالوه بر خاصیت شیرینکنندگی ،دارای اثرات دارویی مهمی همچون خاصیت ضد دیابتی ،آنتی اکسیدانی ،ضد
میکروبی و قارچی ،ضد فشار خون ،بازدارنده از پیشرفت سرطان و  ، HIVضد اسهال ،ادرارآور و تنظیمکننده سیستم ایمنی بدن
میباشد( .)5اسکلت اصلی که مولکول گلوکز روی آن متصل می شود ،مولکول استویول است که شبیه اسکلت انت -کائورن برای سنتز
جیبرلین میباشد .ساخت اسکلت کائورن در کلروپالست و هیدروکسیله شدن آن توسط آنزیم  KA13Hروی شبکه آندوپالسمی زبر
صورت میگیرد .گلیکوزیل ترانسفرازهایی که در سیتوزول مستقر هستند ،چند قند به استویول اضافه میکنند .ژنهای مهم و اختصاصی
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استویا درگیر در بیوسنتز استویول گلیکوزید شامل کائورن اکسیداز) ،(KOکائورنیکاسید-13هیدروکسیالز) ،(KAH13یوریدین دی
فسفات گلیکوزیل ترنسفرازهای  UGT74G1 ,UGT85C2و  UGT76G1میباشد .سایر ژنهای این مسیر با سنتز جیبرلین مشترک
می باشند(.)7
بیان ژن های مهم درگیر در مسیرهای بیوسنتزی در مراحل مختلف رویشی گیاهان متفاوت میباشد .تغییر در سطح بیان ژنها باعث
تفاوت در میزان تولید متابولیتهای ثانویه توسط گیاه در دورههای مختلف رشدی آن میشود .متابولیتهای ثانویه مهم در استویا نیز
گلیکوزیدهای قندی موجود در برگهای گیاه میباشد( .)1در پژوهش طهماسی و همکاران( )2017به این نتیجه رسیدند که افزودن
غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک اثرات متفاوتی بر تولید استویوزاید وریبودیوزایدآ دارد .همچنین اسیدسالیسیلیک باعث افزایش بیان
ژنهای  KA13Hو  UGT74G1و کاهش بیان ژن  UTG76G1شد( .)8در پژوهشی رسولی و همکاران( )2018تاثیر الیسیتورهای
زیستی و غیرزیستی را بر بیان ژنهای  UGT74G1 ،UGT85C2 ،KOو  UGT76G1در مسیر بیوسنتزی گیلکوزیدهای استویا
بررسی کردند .نتایج نشان داد که بیان ژنهای  UGT85C2و  UGT76G1در گیاهان تحت تیمار کیتوزان در غلظت  20میلی گرم
در لیتر در مقایسه با گیاهان شاهد ( 16و  5درصد) افزایش یافت .همچنین متیلجاسمونات با غلظت  20میلی گرم در لیتر باعث باال
رفتن بیان ژن  KOدر مقایسه با گیاه شاهد( )٪13شد .عصاره مخمر در غلظت  40میلی گرم در لیتر باعث افزایش بیان ژن UGT85C2
و  UGT76G1با مقادیر  11و  5درصد شد .به طور کلی کیتوزان و متیل جسممونات در غلظتهای کم و عصاره مخمر در غلظت
متوسط میتوانند باعث افزایش بیان ژنهای مرتبط با بیوسنتز گلیکوزیدهای استویول شوند( .)6مطالعه کریستانا هرناندز و
همکاران( )2019تاثیر برخی از الیسیتورهای غیر زنده بر بیان ژنهای  UGT85C2 ،UGT76G1 ،UGT74G1و  KAH13را نشان
داد ،همه این الیسیتورها خصوصا سالیسیلیک اسید با غلظت  0/1درصد باعث افزایش محتوای استویول گلیکوزیدها و افزایش بیان
ژنهای مرتبط با مسیر بیوسنتزی این ترکیبات و همچنین افزایش تعداد برگهای استویا شدند( .)10در این پژوهش میزان بیان ژنهای
 UGT85C2 ،KA13Hو  UGT76G1و همچنین محتوای قند ریبودیوزایدآ در پنج مرحله رشدی شامل هشت برگی ،در حال توسعه،
توسعه یافته ،قبل گلدهی و گلدهی با سه تکرار بررسی شد.

 .2مواد و روشها
این پژوهش در سال  1397در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد.از توده زرگیاه استویا تهیه شده از مرکز
تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد به عنوان ماده گیاهی استفاده شد .بذر گیاه در گلدانهای حاوی پومیس کشت و پس از سبز
شدن در طی مراحل رشد ب ا استفاده از محلول کامل هوگلند به طور مرتب آبیاری شد .نمونهبرداری در مراحل رشدی مختلف از جمله:
هشت برگی ،در حال توسعه ،توسعه یافته ،قبل گلدهی و گلدهی انجام شد(شکل  .)1نمونههای برگی بالفاصله به ازت مایع منتقل شده
و تا زمان استخراج  RNAدر فریزر  -80درجه سانتیگراد نگهداری شد .استخراج  RNAمطابق روش زارعی و همکاران( )2012از
برگهای گیاه استویا در مراحل مختلف رشدی انجام شد( .)13به منظور حذف آلودگیهای  DNAنمونهها از تیمار  DNase Iاستفاده
شد .کمیت و کیفیت  RNAاستخراج شده با استفاده از ژل آگارز یک درصد و خوانش اسپکتروفتومتری  280، 260و  230نانومتری در
دستگاه نانودراپ ) (USA, 2000c ThermoScientificمورد بررسی قرار گرفت .تهیه  cDNAبا استفاده از آنزیم  MMLVتهیه شده
از شرکت  Biofactکره و طبق دستورالعمل شرکت تهیه کننده انجام شد .طراحی آغازگرها برای ژنهای ،UGT85C2 ،KA13H
 UGT76G1و ژن خانهدار اکتین با توجه به اطالعات ژنومی موجود در  NCBIو با نرمافزار  Oligo 7انجام شد(جدول شماره  .)1شرایط
انجام  PCRبه صورت :واسرشتهسازی اولیه  5دقیقه با دمای  94درجه سانتیگراد ،واسرشتهسازی با  35چرخه به مدت  45ثانیه در
دمای  94درجه سانتیگراد ،جفتشدن آغازگرها  45ثانیه در دمای  60درجه سانتیگراد برای تمامی ژنها ،طویل شدن  45ثانیه در دمای
 72درجه سانتیگراد و بعد از آن گسترش نهایی به مدت  7دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد بود .محصول  PCRدر ژل یک درصد
آگارز با اختالف پتانسیل  90ولت الکتروفورز گردید(شکل  .) 2به منظور تجزیه و تحلیل نیمه کمی تصاویر به دست آمده از ژل الکتروفورز
از نرمافزار  Image Labاستفاده شد و غلظت تکثیر هر نمونه محاسبه شد .دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار  SASتجزیه و تحلیل
شد .استخراج ریبودیوزایدآ از اندامهای هوایی گیاهان در مراحل مختلف رشدی بر اساس روش  Woelwer-Rieckو همکاران()2010
انجام شد( .)11این نمونههای آماده شده به دستگاه  HPLCتزریق شدند .پیک ریبودیوزایدآ با استفاده از استاندارد شناسایی شدند و
زمان نگهداری و مساحت اوج ثبت شد(شکل .)3تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از این مرحله نیز با استفاده از نرم افزار  SASنسخه
 9.4انجام شد .برای مشخص کردن معنی دار بودن تفاوتها بین گروهها از آزمون  LSDدر سطح احتمال  P≤ 0/05استفاده شد.
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 دمای ذوب و اتصال،PCR  توالی آغازگرهای مستقیم و معکوس استفاده شده در واکنش:1 جدول
ژن

شماره دسترسی

آغازگر

(توالی5'- 3')

دمای
ذوب

دمای
اتصال

(°C)

(°C)

طول قطعه
قابل
(تکثیرbp)

KA13H

EU722415.1

F
R

GAAAGAAGGGAAGGCATCATC
CCCGCAAAGAGTAGTAACAAG

59
59

60

119

UGT76G1

AY345974.1

F
R

GAACACGGAGCTGACGAATTA
TTGCGCGAAGTACCAAAGA

59
55

60

124

UGT85C2

AY345978.1

F
R

CATCGAGAGCTTGTCTGC
TTCACTTTGGTTCCCATCTC

56
56

60

123

ACTIN

AF548026.1

F
R

TCTGTTCCAACCGTCTTTG
CCACTGAGCACGATGTTAC

55
57

60

124

 گیاه استویا در مراحل مختلف رشد:1 شکل

3

شکل :2ژن های کائورنیک اسید -13هیدروکسیالز) ، (KA13Hیوریدین دی فسفات گلیکوزیل ترنسفرازهایUGT76G1

و UGT85C2و ژن خانهدار اکتین بیان شده در مراحل مختلف رشدی

شکل :3نمودار میزان قند ریبودیوزایدآ در مراحل مختلف رشدی

 .3نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان ریبودیوزایدآ در مراحل مختلف رشدی گیاه استویا وجود دارد(جدول
شماره  .)2همچنین مقایسه میانگینهای حاصل نشان داد که بیشترین میزان قند ریبودیوزایدآ در مرحله توسعه یافته با  2/67درصد و
کمترین مقدار در مرحله گلدهی با  0/68درصد میباشد .اگرچه اختالف معنیداری بین مرحله هشت برگی و قبل گلدهی وجود ندارد.
همچنین نتایج تجزیه واریانس در مراحل مختلف رشدی به منظور بررسی میزان بیان ژنهای  UGT85C2 ،KA13Hو UGT76G1
در استویا نشان داد که میزان بیان ژنهای مورد مطالعه در مراحل مختلف تفاوت معنیداری داشتند .طبق نتایج حاصل از مقایسه
میانگین بیشترین میزان بیان ژنهای UGT85C2 ، KA13Hو  UGT76G1در مرحله توسعه یافته به ترتیب با مقدار  1/43 ،1/36و
 1/41و کمترین میزان بیان ژن  KA13Hدر مرحله گلدهی با مقدار  0/28بوده که با مرحله هشت برگی تفاوت معنیداری نداشته ،ژن
 UGT85C2در مرحله گلدهی با مقدار  0/2بوده و با مراحل هشت برگی ،درحال توسعه و قبل گلدهی تفاوت معنیداری ندارد و ژن
 UGT76G1در مرحله گلدهی با مقدار  0/04مشاهده شد(نمودار شماره  .)1همچنین مقایسه میانگین حاصل از بررسی بیان ژن
 UGT85C2 ،KA13Hو  UGT76G1نیز نشان داد که با تغییر مرحله رشدی میزان بیان ژن روند یکسانی نداشته است.
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جدول :2تجزیه واریانس ریبودیوزایدآ و ژن های UGT85C2 ،UGT76G1 ،KA13H

میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

KA13H

UGT85C2

UGT76G1

Rebaudioside
A

مرحله رشدی

4

**0/66

**0/714

**0/9

**1/63

خطا

10

0/003

0/014

0/008

0/011

8/11

20/76

13/74

7/19

)(%ضریب تغییرات

** و * به ترتیب معنی داری در سطح  1%و  5%و  nsبدون اختالف معنی داری

نمودار :1میانگین ژنهای  UGT76G1 ،UGT85C2 ،KA13Hو ریبودیوزاید آدر مراحل مختلف رشدی
RebaudiosideA

KA13H

a

a
b
b

c

c

c

d

گلدهی

d

d
قبل گلدهی توسعه یافته

درحال
توسعه

هشت برگی

گلدهی

قبل گلدهی توسعه یافته

الف) ریبودیوزایدآ

درحال
توسعه

هشت برگی

ب) ژن KA13H

UGT85C2

UGT76G1

a

a
b

b

b

c

b

c

b
گلدهی

قبل گلدهی توسعه یافته

درحال
توسعه

هشت برگی

d
گلدهی

ج) ژن UGT85C2

قبل گلدهی توسعه یافته
د) ژن UGT76G1

5

درحال
توسعه

هشت برگی

نتایج همبستگی بین محتوای قند ریبودیوزایدآ و بیان ژن های  UGT85C2 ،KA13Hو  UGT76G1نشان داد که بیشترین میزان
همبستگی به ترتیب بین ریبودیوزایدآ و ژن  ،)95%(UGT85C2ریبودیوزایدآ و  )%95(UGT76G1و همچنین  KA13Hو
 )%96(UGT76G1بود .ضمناً کمترین میزان همبستگی نیز بین  KA13Hو  )78%(UGT85C2بود(جدول.)3
جدول : 3همبستگی محتوای قند ریبودیوزایدآ و بیان برخی از ژن های در گیر در مسیر بیوسنتزی استویول گلیکوزاید

RebaudiosideÅ
KA13H
UGT85C2
UGT76G1

RebaudiosideÅ

KA13H

UGT85C2

UGT76G1

1
0/90
0/95
0/95

0/90
1
0/78
0/96

0/95
0/78
1
0/84

0/95
0/96
0/84
1

شکل :4نقشه همبستگی محتوای قند ریبودیوزایدآ و بیان برخی از ژن های در گیر در مسیر بیوسنتزی استویول
گلیکوزید( 85c2=UGT85C2 ،Reb=RebaudiosideÅو .)76g1=UGT76G1
 .4نتیجهگیری کلی
نتایج این آزمایش نشان داد ،بیشترین محتوای قند ریبودیوزایدآ و همچنین بیشترین میزان بیان ژنهای  UGT85C2 ،KA13Hو
 UGT76G1در مرحله توسعه یافته می باشد و پس از این مرحله ،محتوای قند و میزان بیان ژنهای مورد مطالعه کاهش یافته ،کمترین
میزان قند ریبودیوزایدآ و ژنهای مورد بررسی در مرحله گلدهی میباشد .همبستگی مثبت و معنی داری به ترتیب بین مقدار قند
ریبودیوزایدآ و بیان ژن های  UGT85C2و  UGT76G1و ژن های  KA13Hو  UGT76G1مشاهده شد .همچنین کمترین میزان
همبستگی بین ژن های  KA13Hو  UGT85C2مشاهده شد .در نتیجه بهترین مرحله جهت برداشت برگهای استویا جهت استخراج
گلیکوزیدهای قندی آن در مرحله توسعه یافته میباشد.
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