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مقایسه سطح بیان برخی ژنهای مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین در سه رقم انار با رنگهای
مختلف
2
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چکیده:
ایران موطن اصلی انار در جهان محسوب میگردد و ارقامی با رنگهای متنوع در کشور یافت میشود که ناشی از وجود رنگدانه آنتوسیانین
میباشد .با وجود این ،بررسیهای چندانی در زمینه تفاوت بین انارهایی با رنگهای متنوع در سطح بیان ژنهای آنتوسیانین صورت
نگرفته است .در این پژوهش به منظور مقایسه سه رقم انار با رنگهای متفاوت ،میوههای ارقام ملسساوه ،نادری و پوستسفید از
کلکسیون انار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد در سه تاریخ مختلف در شهریور و مهر  1399برداشت و از نظر بیان برخی ژنهای
دخیل در مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین و همچنین خصوصیات رنگی مقایسه شدند .نتایج نشان داد که در زمان برداشت اول تفاوت قابل
مالحظهای بین این سه رقم از نظر شاخص رنگ * aو همچنین مقدار آنتوسیانین وجود نداشت ،ولی در دو رقم ملسساوه و نادری در
زمانهای برداشت دوم و سوم شاخص رنگ * aو همچنین مقدار آنتوسیانین میوهها افزایش قابل توجهی نشان داد ،در نهایت نیز رقم
ملسساوه دارای رنگدانه قرمز بیشتری از رقم نادری بود .در همین حال در رقم پوستسفید خصوصیات رنگ تغییر معنیداری با گذشت
زمان برداشت نشان نداد .نتایج همچنین نشان داد که همبستگی مثبت معنیداری بین سطح بیان ژنهای فنیلآالنینآمونیالیاز ،چالکون-
سنتاز ،آنتوسیانیدینسنتاز و  UFGTبا رنگگیری میوه انار وجود داشت ،منتهی در رقم پوست سفید سطح پایین بیان دو ژن چالکونسنتاز
و آنتوسیانیدینسنتاز عامل اصلی عدم رنگگیری در این میوه بود .رقم ملسساوه نیز در مقایسه با رقم نادری دارای سطح بیان ژن
UFGTباالتری بود.
واژگان کلیدی :آریل انار ،آنتوسیانین ،بیان ژن ،شاخص رنگ
مقدمه:
انار به عنوان یکی از قدیمیترین میوههای شناخته شده در سطح جهان میباشد که به دلیل خواص دارویی و ارزش تغذیهای روز به روز
بر مصرف آن در سطح جهان افزوده میشود ( .(Meighani et al., 2014ایران به عنوان موطن اصلی انار ،بزرگترین تولید کننده و
صادر کننده این میوه محسوب شده و دارای ارقامی با خصوصیات متنوع میباشد .یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی میوه انار وجود
رنگهای متنوع در ارقام مختلف آن است که ناشی از وجود رنگدانههای آنتوسیانین میباشد ( .(Zhao et al., 2015در ایران ارقامی با
رنگهای متنوع از سفید ،صورتی ،زرد ،قرمز تا حتی قرمز تیره (سیاه) یافت میشود ( .(Alighourchi et al., 2008با وجود این تنوع
رنگی ،بررسیهای چندانی در زمینه مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین در انار و مشخص نمودن تفاوت انارهایی با رنگهای متنوع در سطح
بیان ژن در کشور صورت نگرفته است .تفاوت بین میوههایی با رنگهای متنوع از نظر سطح بیان ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتزی
آنتوسیانین در شماری از میوه ها از قبیل انگور ،گالبی و پوست انار قبال نشان داده شده است ) Boss et al., 1996؛ Pierantoni et
 al., 2010؛  .(Zhao et al., 2015آنتوسیانینها ،فالوونوئیدهای گلیکوزیلهای هستند که رنگهای قرمز ،آبی و بنفش را در گیاهان
ایجاد میکنند و رنگدانههای اصلی گل و میوه انار میباشند) . (Ben-Simhon et al., 2015فالوونوئیدها از جمله ترکیبات فنلی بوده
و ترکیبات فنلی نیز از اسید آمینه حلقوی فنیلآالنین و تحت تاثیر فعالیت آنزیم فنیلآالنینآمونیالیاز ) (PALتولید میگردند .در ادامه ،با
فعالیت آنزیم چالکونسنتاز ( )CHSترکیب فنلی کوماریل کوآنزیم-آ با مالونیل کوآنزیم-آ ترکیبشده و ترکیبی موسوم به چالکون را
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ایجاد میکند .ترکیب چالکون توسط فعالیت آنزیم چالکون ایزومراز تبدیل به ترکیب فعال شیمیایی فالوونون میگردد .ترکیب فالوونون
نیز توسط آنزیم فالوونون  -3هیدروکسیالز تبدیل به دیهیدروفالوونول میشود .در ادامه ترکیب دیهیدروفالوونول توسط فعالیت آنزیم
دیهیدروفالوونول ریدوکتاز احیا شده و تبدیل به ترکیب لوکوآنتوسیانیدین میشود .این ترکیب با فعالیت آنزیم آنتوسیانیدینسنتاز ()ANS
یا لوکوآنتوسیانیدین دیاکسیژناز ( )LDOXبه آنتوسیانیدین تبدیل میگردد .آنتوسیانیدین با فعالیت آنزیم UDP glucose: ( UFGT
 )flavonoid3-O-glucosyl transferaseبا قند ترکیبشده و تبدیل به ماده رنگی آنتوسیانین میگردد )(Ben-Simhon et al., 2015
هرگونه تفاوت بین ارقام با رنگهای متنوع از یک گونه ،به سطح بیان یک یا چند مورد از این ژنها مرتبط میباشد Boss et al.,
)1996؛ Pierantoni et al., 2010؛  .)Jaakola et al., 2002در این آزمایش تفاوت بین سه رقم انار با رنگهای مختلف در سطح
بیان برخی ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین بررسی گردید.
مواد و روشها
بهمنظور مطالعه مکانیزم رنگگیری در میوه انار ،میوههای سه رقم شامل :ملسساوه (قرمز رنگ) ،نادری (قرمز رنگ ولی با شدت کمتر
از ملس ساوه) و پوستسفید (رنگ طبیعی سفید) از کلکسیون انار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در تاریخهای  99/7/5 ،99/6/15و
 99/7/25برداشت و بالفاصله فریز و در دمای  -80درجه سانتیگراد ذخیره شدند .همچنین در هر مرحله تعدادی میوه از هر رقم برداشت
و آریل آنها استخراج و برای تعیین خصوصیات رنگ و مقدار آنتوسیانین تام اختصاص یافت.
خصوصیات رنگی * CIE L*, a*, bآریل با استفاده از دستگاه رنگسنج (مدل Test-300ساخت کشور تایوان) اندازهگیری شد .عصاره
آریل نمونهها با استفاده از هاون چینی استخراج و سپس در  10000دور و دمای  4درجه سانتیگراد به مدت  15دقیقه سانترفیوژ (سیگما،
مدل  ،)3-30-kشد .مایع رویی جمعآوری و مقدار آنتوسیانین تام عصاره با استفاده از روش تغییر  pHاندازهگیری شد ( Ashtari et al.,
 .)2019استخراج  RNAاز آریلها با استفاده از کیت مخصوص بافت گیاهی شرکت  Biotechrabbitانجام شد .کیفیت و کمیت RNA
حاصل توسط دستگاه نانودراپ و همچنین بر مبنای تشکیل نوار  RNAریبوزومی روی ژل آگاروز ( )%1از طریق الکتروفورز ارزیابی شد.
سپس  cDNAمربوطه با استفاده از کیت مخصوص ( )Biotechrabbit cDNA Synthesisو در حضور آنزیم نسخهبرداری معکوس و
آغازگرهای الیگو ( )dTو هگزامر سنتز گردید .آغازگرهای اختصاصی چهار ژن کلیدی مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین شامل،CHS ،PAL :
 )LDOX( ANSو  UFGTبر اساس توالیهای گزارش شده برای میوه انار از روی سایت  NCBIطراحی و ساخته شد .بهعنوان ژن
مرجع نیز از آغازگرهای اختصاصی ژن اکیتن استفاده شد .در ادامه ،واکنش  qRT-PCRروی نمونهها انجام گردید و شدت فلورسانت
گسیلش یافته از نمونهها اندازهگیری و دادههای حاصل توسط نرم افزار  Rotor-Gene 6000 Series Software 1.7تجزیه شد
(روحاالمین و همکاران .)2015 ،میزان بیان ژنهای مورد مطالعه بر اساس روابط ذیل محاسبه گردید:
ΔCT = CT Target Gene - CT Reference Gen
EFC = 2-ΔCT

ال تصادفی با سه تکرار اجرا شد .عامل اصلی رقم (سه رقم مورد بررسی)
آزمایش به صورت طرح خرد شده در زمان در قالب طرح پایه کام ً
و عامل فرعی زمان نمونهبرداری ( سه زمان نمونهبرداری) بودند .برای مقایسه اختالف بین میانگینها از آزمون دانکن در سطح احتمال
 5%استفاده شد .ضرایب همبستگی (پیرسون) بین خصوصیات رنگ و ژنهای مرتبط با رنگگیری در میوه انار با استفاده از نرم افزار
( SPSSنسخه  )16محاسبه گردید.
نتایج:
نتایج آزمایش نشان داد که هر سه رقم در زمان نمونهبرداری اول شاخص * Lنسبتا مشابهی داشتند ،ولی با گذشت زمان نمونهبرداری
شاخص * Lدر هر سه رقم کاهش نشان داد .در این بین ،کاهش شاخص * Lدر دو رقم نادری و ملسساوه مشهودتر از رقم پوستسفید
بود .از طرفی ،با وجودیکه در زمان نمونهبرداری دوم رقم ملسساوه دارای شاخص * Lبیشتری از رقم نادری بود ،ولی در زمان نمونهبرداری
سوم بین این دو رقم اختالف معنیداری از نظر شاخص * Lدر جدول  1مشاهده نشد .نتایج همچنین نشان داد که در زمان نمونهبرداری
اول بین  3رقم نادری ،ملسساوه و پوستسفید ،اختالف معنیداری از نظر شاخص * aوجود نداشت .منتهی با گذشت زمان نمونهبرداری
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شاخص * aدر دو رقم ملسساوه و نادری افزایش نشان داد ،در حالیکه در رقم پوستسفید تغییر معنیداری در شاخص * aمشاهده نشد.
بین دو رقم نادری و ملسساوه تفاوت معنیداری از نظر شاخص * aدر طول این آزمایش مشاهده نشد  .از طرفی نتایج نشان داد بین
ارقام اختالف آماری معنیداری از نظر شاخص * bدر طول آزمایش مشاهده نشد ،جدول  .1در زمان نمونهبرداری اول سه رقم مورد
مطالعه دارای مقدار آنتوسیانین نسبتا مشابهی بودند .در ارقام ملسساوه و نادری در زمان نمونهبرداری دوم در مقایسه با زمان نمونهبرداری
اول مقدار آنتوسیانین بهطور معنیداری افزایش یافته و این افزایش در زمان نمونهبرداری سوم بیشتر نیز شد .در حالیکه در رقم پوستسفید
تا پایان آزمایش تغییر معنیداری در مقدار آنتوسیانین مشاهده نشد .در زمان بررسی دوم اختالف معنیداری بین دو رقم نادری و ملسساوه
از نظر مقدار آنتوسیانین مشاهده نشد ،ولی در زمان بررسی سوم رقم ملسساوه دارای مقدار آنتوسیانین بیشتری بود جدول .1
جدول  .1اثر برهمکنش رقم و زمان نمونهبرداری بر خصوصیات رنگ ارقام مورد مطالعه انار.
میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیدار نسبت به یکدیگر بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %5ندارند.
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نمودار-1اثر برهمکنش رقم و زمان نمونهبرداری بر سطح بیان ژن  PALدر ارقام مورد مطالعه انار.
میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیدار نسبت به یکدیگر بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %5ندارند.

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در زمان بررسی اول ،تفاوت معنیداری بین سه رقم پوستسفید ،ملسساوه و نادری از نظر سطح
بیان ژن  PALوجود نداشت .در رقم ملسساوه بیان این ژن در زمان بررسی دوم به طور قابل توجهی در مقایسه با زمان بررسی اول
افزایش یافت ولی در زمان بررسی سوم تفاوتی با زمان بررسی دوم نشان نداد .در رقم نادری با گذشت زمان نمونهبرداری بیان ژن PAL
به طور معنیداری افزایش یافته ،و در زمان بررسی سوم به بیشترین سطح خود رسید .در رقم پوستسفید بیان ژن  PALدر زمان بررسی
دوم نسبت به زمان اول تغییری نشان نداده ولی در زمان بررسی سوم بهطور معنیداری افزایش داشت .به طور کلی نیز رقم پوستسفید
دارای سطح بیان ژن  PALکمتری از دو رقم دیگر بود .در زمان بررسی دوم رقم ملسساوه و در زمان بررسی سوم رقم نادری دارای
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بیشترین سطح بیان ژن  PALبودند .بر اساس نتایج در زمان نمونهبرداری اول ،رقم ملسساوه دارای بیان ژن  CHSبیشتری از دو رقم
نادری و پوستسفید بود ،در حالی که بین دو رقم نادری و پوستسفید اختالف معنیداری از نظر بیان ژن  CHSمشاهده نشد .بیان ژن
 CHSدر هر سه رقم با گذشت زمان آزمایش افزایش نشان داد ،منتهی این افزایش در دو رقم ملسساوه و نادری بسیار بیشتر از رقم
پوستسفید بود .همچنین افزایش سطح بیان این ژن در رقم نادری در مقایسه با رقم ملسساوه بیشتر بود ،به طوری که ،در پایان آزمایش
رقم نادری دارای بیشتری سطح بیان ژن  CHSبود .در حالت کلی ارقام ملسساوه و نادری دارای سطح بیان ژن  CHSبیشتری در
مقایسه با رقم پوست سفید بودند.
نتایج آزمایش نشان داد که در هر سه زمان نمونهبرداری ،سطح بیان ژن  LDOXدر ارقام ملسساوه و نادری به طور معنیداری بیشتر
از سطح بیان این ژن در رقم پوستسفید بود .در ارقام ملسساوه و نادری با گذشت زمان نمونهبرداری سطح بیان این ژن به طور
قابلتوجهی افزایش نیز نشان داد .هرچند در رقم پوستسفید نیز سطح بیان این ژن در زمان برداشت سوم افزایش معنیداری نشان داد
ولی سطح بیان این ژن در این رقم به طور کلی بسیار کمتر از دو رقم دیگر بود.
بررسی سطح بیان ژن  UFGTنشان داد که در زمان بررسی اول اختالف معنیداری بین سه رقم مورد مطالعه از نظر سطح بیان این ژن
وجود نداشت .سطح بیان این ژن در ارقام نادری و پوستسفید در زمان بررسی دوم نسبت به زمان بررسی اول تغییر چندانی نشان نداده
ولی در زمان بررسی سوم به طور معنیداری افزایش نشان داد .در رقم ملسساوه افزایش سطح بیان ژن  UFGTدر زمان بررسی دوم
رخ داده ولی در زمان بررسی سوم تغییر قابل مالحظهای نسبت به زمان بررسی دوم نشان نداد .در هر دو زمان بررسی دوم و سوم رقم
ملسساوه دارای سطح بیان ژن  UFGTبیشتری از ارقام پوستسفید و نادری بود ،ولی بین دو رقم نادری و پوستسفید اختالف
معنیداری از نظر بیان ژن  UFGTدر طول این آزمایش مشاهده نشد .بررسی ضرایب همبستگی نشان داد همبستگی مثبت و معنیداری
بین سطح بیان ژنهای  LDOX ،CHS ،PALو  UFGTبا مقدار آنتوسیانین و شاخص * aوجود داشت .در حالی که ،بین سطح بیان
این ژنها با مقدار شاخص * Lهمبستگی منفی و معنیداری مشاهده شد .رابطه مشخصی بین سطح بیان ژنهای  LDOX ،PALو
 UFGTبا شاخص * bمشاهده نشد ،ولی همبستگی مثبت ومعنیداری بین شاخص * bو سطح بیان ژن  CHSمشاهده گردید.
بحث
در بین محصوالت کشاورزی ،میوه انار از اهمیت اقتصادی زیادی برای کشور برخوردار است .به خصوص با مشخص شدن اهمیت دارویی
و تغذیهای این میوه ،مصرف آن روز به روز در حال گسترش در بین مردم جهان بوده و صادرات میوه انار اهمیت زیادی پیدا نموده است.
یکی از مولفههای اصلی کیفیت در میوه انار رنگ آریل آن میباشد .بررسیها نشان داده است ارقام مختلف انار دارای شش نوع آنتوسیانین
شامل :سیانیدین -3گلوکوزید  ،سیانیدین  3و -5دی گلوکوزید ،دلفینیدین -3گلوکوزید  ،دلفینیدین  3و -5دی گلوکوزید  ،پالرگونیدین
-3گلوکوزید ،پالرگونیدین  3و  -5دی گلوکوزید هستند .بر اساس نوع و مقدار آنتوسیانینها انواع رنگ در پوست و آریل انار شکل
میگیرد (علیگورجی و همکاران .)2008 ،در مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین ژنهای متعددی فعال هستند که در بسیاری از گیاهان شناسایی
و ارزیابی شدهاند (جاکوال و همکاران ،)2002 ،ولی در خصوص ارقام انار ایرانی پژوهش چندانی در این زمینه ارایه نشده است .نتایج
آزمایش حاضر به وضوح نشان داد که تجمع رنگدانه آنتوسیانین و تشکیل رنگ قرمز در میوه انار به دنبال خنکشدن هوا و در اواخر
شهریور آغاز گردید و در زمان برداشت اول تمامی نمونهها فاقد رنگ قرمز بودند .عالوه از مقدار آنتوسیانین ،افزایش شاخص رنگ *a
(نشانگر رنگ قرمز) و کاهش شاخص رنگ *( Lنشانگر رنگگیری میوه) نیز موید همین امر بود .بنابراین به نظر میرسد خنکشدن هوا
محرک اصلی آغاز تشکیل رنگ در میوه انار بوده و این امر در سطح بیان ژن رخ میدهد ،در پژوهشهای دیگر نیز نشان داده شده است
که تشکیل رنگدانه آنتوسیانین در میوه انار تحت تأثیر دمای کم القا میگردد ( ،)Sayyari et al., 2010احتماال خنک شدن هوا بهعنوان
سیگنال محیطی با تأثیر بر فاکتورهای رونوشتبرداری ،منجر به افزایش سطح بیان ژنهای درگیر در تولید آنتوسیانین شده و بدین طریق
تشکیل رنگدانه قرمز در میوه انار را تحریک مینماید ( .)Rouholamin et al., 2015در این آزمایش به وضوح همبستگی مثبتی بین
صفات رنگ و سطح بیان ژنهای درگیر در مسیر تولید آنتوسیانین مشاهده شد.
نتایج آزمایش حاضر همچنین به وضوح نشان داد در رقم پوست سفید سطح بیان دو ژن چالکونسنتاز و بهخصوص آنتوسیانیدینسنتاز
عامل عدم رنگگیری در این رقم در مقایسه با ارقام قرمز رنگ بود .مشابه با این نتایج  Ben-Simhonو همکاران ( )2015و  Zhaoو
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 سطح پایین،) در مقایسه بین ارقام سفید و قرمز انار نشان دادند که عامل اصلی سفید ماندن پوست و یا آریل رقم سفید2015( همکاران
 نتایج آزمایش حاضر همچنین نشان داد در پایان آزمایش رقم.بیان ژن آنتوسیانیدین سنتاز در این رقم در مقایسه با رقم قرمز میباشد
 مرتبط به، تفاوت عمده بین این دو رقم در سطح بیان ژن،ملسساوه دا رای شدت رنگ و تجمع آنتوسیانین بیشتری از رقم نادری بود
) در مقایسه بین انواع گالبی زرد و قرمز رنگ مشخص2010(  و همکارانPierantoni  در پژوهشی مشابه، ارزیابی شدUFGT ژن
 بنابراین هرگونه اختالف در رنگ بین ارقام مختلف. در گال بی زرد کمتر از گالبی قرمز استUFGT نمودند سطح بیان ژن آنزیمهای
.انار در سطح بیان ژن رخ میدهد
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Abstract
Iran is the main producer of pomegranate in the world and different cultivars with various colors can be
found in the country, which is due to the presence of anthocyanin pigments. However, there is negligible
information about the differences between the pomegranates with different colors at the expression level of
anthocyanin genes. In this study, in order to compare three pomegranate cultivars with different colors, fruits
of Malas Saveh, Naderi and Post Sefid cultivars were harvested from the pomegranate collection of the Faculty
of Agriculture, Shahed University on three different dates in September and October in 2020 and in terms of
expression levels of some genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway as well as color
characteristics were analyzed. The results showed that in the first harvest time there were no significant
differences among the cultivars regarding a* value and anthocyanin content. However, in the second and third
harvest times, a* value and anthocyanin content significantly increased in Malas Saveh and Naderi cultivars.
Meanwhile, Malas Saveh cultivar had more red pigment than the Naderi cultivar at the end of the experiment.
However, no significant changes in color characteristics were observed in Post Sefid cultivar over time. The
results also showed that there was a significant and positive correlation between the expression levels of
phenylalanine ammonia lyase, chalcone synthase, anthocyanidin synthase and UFGT genes with coloration in
the pomegranate fruit. In Post Sefid cultivar, low expression levels of chalcone synthase and anthocyanidin
synthase were the main causes of less coloration in this cultivar. In the other hand, Malas Saveh cultivar had
more expression level of UFGT gene than the Naderi cultivar.
Keywords: Anthocyanin, color index, gene expression, Pomegranate aril
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