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تعیین آللوتیپ ژن  S-RNaseو ناحیه پیشبر ژن  MdMYB10در چند ژنوتیپ سیب
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چکیده
سیب ( )Malus spp.یکی از مهمترین درختان میوه مناطق معتدله است .رنگ گوشت میوه سیب ،از سفید تا قرمز متییزر اسزت ج ت مزد م زدار
باالیی از آنتوسیانین باعث قرم بودن گوشت میوه آن میباشد ،چنزین از اییزی در م زدار آنتوسزیانین در بسزیاری از مزوارد بزه دلیزل بیزان بزاالی ژن
 MdMYB10در بسیاری از بازتها از جمله گوشت میوه است ،با این ججود ،در مواردی ،یک مکان ژنی پیوسته با آلل  S3مکزان ژنزی  ،S-RNaseبزه
عنوان مسئول قرم ی گوشت میوه در بعضی از ژنوتیپها پیینهاد شده است .برای بررسی سازجکار قرم بودن رنگ گوشت میوه در برخی ژنوتیزپهزای
محلی ،استخراج  DNAژنومی از نمونههای برگی بدست آمده از  9ژنوتیپ سیب با گوشت قرم ج گوشت سفید ان ام شد ج آللوتیپ آنهزا از نرزر ناهیزه
پییبری ژن  MdMYB10ج نی ججود آلل  S3در مکان ژنی  S-RNaseبا استفاده از تکنیک جاکنش زن یرهای پلیمزراز بزرای تکریزر بزا آرازگرهزای
اختصاصی هر ژن ج الکترجزورز ژل آگارز قطعات تکریر شده ،مورد ارزیابی قرار گرزت .نتایج این پژجهش نیان داد که ژنوتیپهای گوشت سفید در ناهیه
پییبری ژن  MdMYB10زاقد آلل  R6بوده ج همگی هموزیگوت  R1R1تیخیص داده شدند .در هالیکه ،ارقام سیب گوشت قرم دارای هزداقل یزک
آلل  R6در ناهیه پییبری بوده ج از نرر ژنوتیپ مکان ژنی خودناسازگاری  ،S-RNaseآلل  S3را دارا بودنزد .بنزابراین ،مزیتزوان نمونزههزای مزوکور را
هیبریدی از جاریته ’ ‘Niedzwetzkyanaدانست .ممکن است گوشت قرم ی در یکی از ژنوتیپهای مورد بررسی که برای ناهیه پییبری  R1R1بزود،
مربوط به مکان ژنی پیوسته با آلل  S3مکان ژنی  S-RNaseباشد .استفاده از این ژنوتیپهای گوشت قرم برای اصالح میوههزایی بزا آنتوسزیانین بزاال
توصیه میگردد.
واژههای کلیدی :آنتوسیانین ،سیب گوشت قرم  ،ناهیه پییبری ژن S-RNase ،MdMYB10

مقدمه

2 1

سیب گوشت قرم ( )Malus spp.یکی از ژنوتیزپهزای کمیزا
سیب است که رنگ قرم گوشت آن ،بدلیل م دار باالی آنتوسیانین در
کورتکﺲ میباشد ج همین امر سبب تمای آن از سیبهای معمزولی ج
ای اد ظاهر جزوا آن شزده اسزت ( .)43آنتوسیانینها به عنوان گرجه
بسیار مهمی از زالجنوﺋیدها عامل ای اد زنوتیپ رنزگ قرمزز در میوه
سیب هستند .ت مد آنتوسیانین در گوشت میوه سیب ،جیژگی جدیزدی
برای سیب در برنامههزای اصزالح نزژادی ج قابلیزت بازاریزابی ای زاد
مززیکنززد ( .)02مطالعات اخیر نیان داده است که سز زیبهای با رنگ
 1ج  -0بهترتیب زارغالتحصیل کارشناسی ارشد ج دانییار ،گرجه علوم باربانی،
دانیکده کیاجرزی ،دانیگاه تبری  ،تبری  ،ایران
)Email: mahna@tabrizu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JHS.2021.60821.0

قرم تر دارای رلرت بییزتر آنتوسززیانین هسززتند ( .)10هزم چنزین،
زعالیززتهززای آنتززیاکسززیدانی ج اهمیززت آنتوسززیانینهززای موجززود در
میززوههززای مختلززس ج سززب ی ات بززرای سززالمتی باعززث شززده کززه
آنتوسیانینها به عنوان دارج در بسیاری از کیورها پویرزته شوند ( 14ج
.)13
نوع ،می ان ج محتوای آنتوسیانینها بسته به نوع آن یمهزا ،ژنهزا
(ژنهای بیوسنت ی ج ژنهای ساختاری) ،عوامزل رجنویسزی مزورر بزر
مسیر بیوسنت ج شرایط محیطی متییزر مزیباشزد ( 00 ،11 ،9 ،8 ،5ج
 .)42بیان هماهنگ این آن یمها بوسیله عامل رجنویسی  MYBکنتزرل
میشود ( 1ج  .)01عوامل رجنویسی  MYBهاجی یزک تزا سزه جاهزد
تکرار ( )R1 –R2 –R3در دامنهی متصل شونده به R3MYB( DNA
با یک تکزرار R2R3MYB ،بزا دج تکزرار ج  R1R2R3MYBبزا سزه
تکرار) مزیباشزند ( .)11عامزل رجنویسزی  R2R3MYBدر بیوسزنت
آنتوسیانین میوه سیب ن ش دارد .مکان ژنی این عامزل رجنویسزی ،بزا
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نامهای مختلس  MYBA ،MYB1ج  MYB10نامگزواری شزده اسزت
که به ترتیب مسئول رنگ قرم پوست ج گوشت میزوه سزیب هسزتند
( 7 ،0ج  .)41بنابراین تیییرات انزد در بیزان پزرجتئین هزای MYB
رجی زنوتیپ گیاه مورر است (.)07
بررسی آللوتیپ (تیپ یا نوع آللهای موجود در یک مکان ژنی در
ژنوتیپهای یک جمعیت یا گرجهی از ژنوتیپها) مکانهزای ژنزی S-
 RNaseج ناهیه پییبر ژن  MdMYB10در مطالعات متعددی بر رجی
سیبهای با آنتوسیانین باال بررسی شده است ( 7 ،5 ،4ج  .)44جلی تزا
به هال در مورد ژنوتیپهای بومی موجود در ایران گ ارشی در دسزت
نیسززت .ناهیززه پییززبر (راهانززداز) ژن  MdMYB10از نرززر تززوالی
نوکلئوتیدی دج نزوع مزیباشزد :در برخزی از ژنوتیزپهزا ،یزک ناهیزه
ری ماهوارهای  04جفت بازی 5 ،بار تکزرار شزده اسزت (آلزل )R6؛ در
هالیکه در دیگر ژنوتیپها این توالی نوکلئوتیدی ری ماهوارهای ججزود
ندارد (آلل  .)R1در ارلب موارد ،آلل  R6در سزیبهزای گوشزت قرمز
میتق از جاریته ’ ‘Niedzwetzkyanaج خود ایزن جاریتزه ججزود دارد
که یک زرم طبیعی  Malus sieversiiبوده ج بومی آسزیای مرکز ی
است ( .)1بر اساس نتایج بدست آمده از گ ارشهای قبلی ،طول ناهیه
پییززبری  R6در ژن  MYB10هززدجد  391جفززت بززاز ،طززول ناهیززه
پییبری  R1در همان ژن هدجد  490جفت باز ( )1ج طزول قطعزه ژن
 S3-RNaseهدجد  522جفت باز ( )4است.
در بررسززیهززای اخیززر بززین بیوسززنت آنتوسززیانین ج سیسززتم
خودناسازگاری در سیب پیوستگی دیده شده است .سیب دارای سیستم
خودناسازگاری گامتوزیتی است که بوسیله یک مکان ژنی  Sچند آللی
کنتززرل مززیشززود ( 12ج  .)17گلیکززوپرجتئین مززادگی بززا زعالیززت
ریبونوکلئازی ( )S-RNaseکه بوسیله مکان ژنی  Sرم گواری میشود
بززا اسززتفاده از رجش مولکززولی شناسززایی شززده اسززت ( )3کززه باعززث
خودناسززازگاری مززیشززود ( 03ج  .)01در سیسززتم خودناسززازگاری
گامتوزیتی رشد لوله گزرده بوسزیله یکسزری آلزل S1, S2, S3,…, Sn
کنترل میشود .بررسیها نیان دادهاند کزه هضزور آلزل  S3در برخزی
جاریتههای سیب مرزل  Pink Pearlج  JPP35موجزب بزرجز زنوتیزپ

گوشت قرم ی در میوه سیب شده است هتی تالقی ایزن گیاهزان بزا
سایر گیاهان باعث زنوتیپ رنگ قرم گوشت میوه میباشد .بزا توجزه
به اینکه این آلل در بسیاری از ژنوتیپها باعزث بیوسزنت آنتوسزیانین
نمیشود .بنابراین براساس گ ارشهای قبلی ،یک مکان ژنی پیوسزته
با آلل  S3موجب بیوسنت آنتوسیانین در برخی سیب ها مزیشزود ()08
که سازجکار مولکولی آن تا هد زیادی ناشناخته است.
سیب یک میوه ت اری با عمزر پزﺲ از برداشزت طزوالنی مزدت
میباشد ج یکی از اهداف برنامه اصالهی ،معرزی سزیبهزای گوشزت
قرم در ارقام ت اری با کیفیت باال اسزت .توسزعه ارقزام بزا پتانسزیل
ت اری میتواند با استفاده از نیانگرها تسرید یابد .با توجه به اهمیزت
آلل  S3مکان ژنی  S-RNaseج ناهیزه پییزبری ژن  MdMYB10در
تنریم مسیر بیوسنت آنتوسیانین ،این مطالعزه بزه منرزور شناسزایی ج
تعیین آللوتیپ ژن  S-RNaseج ناهیزه پییزبر ژن  MdMYB10در 9
ژنوتیپ سیب ج برای اجلزین بزار بزرای ژنوتیزپهزای بزومی جرزقزان،
میاندجآ  ،خلعت پوشان ،ایوند ج یک نمونزه کیزت بزازتی از ژنوتیزپ
دیگری از میاندجآ ان ام گردید.

مواد و روشها
مواد گیاهی :نمونزههزای برگزی جزوان کزامال توسزعه یازتزه از
ژنوتیپهای گوشت سفید ،مانند ،Red Delicious ،Granny Smith
( Golden Deliciousنهالستان آقای هسین ت زیزاده جاقزد در شزهر
آذرشهر) ج سیبهای محلی گوشت قرم منزاطق میانزدجآ (سزازمان
تح ی ات آموزش ج ترجیج کیاجرزی شهید باکری میاندجآ ) ،جرزقان،
گوشت قرم  Bud9ج ماکامیک (ایسزتگاه تح ی زاتی خلعزت پوشزان
دانیزگاه تبریز ) ج یززک نمونزه کیزت بززازتی (موجزود در آزماییززگاه
بیوتکنولوژی گیاهی دانیگاه تبری ) از درخت دیگری از سزیب محلزی
میاندجآ ج یک سیب محلی با شزاخه ج بزرق قرمز از بارزات ایونزد
(ن دیک تبری ) تهیه ج در نیترجژن ماید من مد ج تا زمزان اسزتفاده در
دمای  -82درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

جدول  -1صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های سیب مورد استفاده در این تحقیق
Table 1- Morphological traits (color) of Malus genotypes used in this study
Genotype
Ivand

Khalatpoushan

Golden
Delicious

Red
Delicious

Granny
Smith

نمونه درون

گلدن دلیشز

رد دلیشز

گرانی اسمیت

شیشهای

White

White

Unknown

سفید

سفید

نامعلوم

Red

Green

Unknown

Fruit skin

قرم

سب

نامعلوم

پوست میوه

Green

Red

Shoot

سب

قرم

شاخساره

Varzighan

Miandoab

Bud9

ورزقان

میاندوآب

باد9

Red

Red

Red

Red

Red

White

قرم

قرم

قرم

قرم

قرم

سفید

Red

Red

Red

Red

Red

Yellow

قرم

قرم

قرم

قرم

قرم

زرد

Red

Red

Red

Red

Red

Green

Green

قرم

قرم

قرم

قرم

قرم

سب

سب

ایوند

خلعت پوشان

In vitro sample

ژنوتیپ
Color

رنگ
Fruit
flesh

گوشت میوه

وكیلي قرطاول و مهنا ،تعیین آللوتیپ ژن  S-RNaseو ناحیه پیشبر ژن  MdMYB10در چند ژنوتیپ سیب )(Malus spp.
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شکل  -1نمونههای برگ و میوه ژنوتیپهای مورد استفاده در این تحقیق )1 .رد دلیشز )2 ،گلدن دلیشز )3 ،میاندوآب )4 ،ماکامیک)6 ،Bud9 )5 ،
ورزقان و  )7ایوند
Figure 1- Leaf and fruit samples of the genotypes used in this research. 1) Red Delicious, 2) Golden Delicious, 3) Miandoab,
4) Makamik (Khalatpoushan), 5) Bud9, 6) Varzighan, and 7) Ivand

شکل  -2تصویری از درختان بعضی از ژنوتیپهای مورد استفاده در این تحقیق )1 .میاندوآب )2 ،ماکامیک )3 ،ورزقانBud9 )4 ،
Figure 2- The pictures of the genotype trees used in this research. 1) Miandoab, 2) Makamik (Khalatpoushan), 3) Varzighan
and 4) Bud9

تکثیررن حیهیررش ریژرر ن

 CAAACGATAACAAATCTTAC-3′ج آرززازگر معکززوس 5´-

 MdMYB10بوسرری ش کنشرر

زحجینهنی ر یمننز ()PCR

برای استفاده از توالی تکراری ری ماهواره که چند شزکلی بزاالیی
دارند بطور معمول از رجش جاکنش زن یرهای پلیمراز ( )PCRاستفاده
میشود .برای استخراج  DNAژنومی از بزازر  CTABدج درصزد ج از
نمونههای برگی جوان کامال توسعه یازته ج براسزاس رجش لزودهی ج
همکاران ( )19استفاده شد .برای تکریر ناهیه پییبر ژن MdMYB10
از آرازگر مسزت یم '5'-GGAGGGGAATGAAGAAGAGG-3
ج آرازگر معکزوس '5'-TCCACAGAAGCAAACACTGAC-3
ج شرایط  PCRاراﺋه شده توسط اسپلی ج همکاران ( )1ج ززان نزاکر ج
همکاران ( )44استفاده شد ج با اسزتفاده از ابز ار  BLASTدر سزایت
 NCBIج نرماز ار  Oligo 7.0صحت توالی آرازگرها تایید گردید.
تکثین آلل  S3-RNaseبوسی ش کنش

زحجینهنی ر یمننز

 DNAکل استخراج گردیده با اسزتفاده از آرزازگر مسزت یم

5´-

 TATATGGAAATCACCATTCG-3′ج بززا شززرایط  PCRی
برجررت ( )4ج سکیده ج همکاران ( )08بزرای تعیزین آلزل S3-RNase
تکریر گردید .سپﺲ قطعات تکریر شزده توسزط الکترجززورز ژل آگزارز
یک درصد مورد ارزیابی قرار گرزتند.
ش یسییی آللهیی حیهیش ریژ ن فنندسر

 MdMYB10ک

آلل S3-RNase

بر اساس نتایج بدست آمده از گز ارشهزای قبلزی ،طزول ناهیزه
پرجموتری پییبری  R6در ژن  MYB10هدجد  391جفزت بزاز ،طزول
ناهیه پرجموتری پییبری  R1در همان ژن هدجد  490جفت بزاز ( )1ج
طول قطعه آلل  S3-RNaseهدجد  522جفت باز ( )4است که مزال
شناسایی آللها در این تح یق قرار گرزتند.
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نتایج و بحث
تکثین حیهیش ریژ نی

MdMYB10

الکترجزورز محصوالت جاکنش زن یرهای پلیمراز هاصل از هفزت
بار تکرار برای  9ژنوتیپ از گیاهزان بزومی ج ت زاری بزا آرازگرهزای
اختصاصززی ناهیززه پییززبری ژن ( MdMYB10شززکل  ،)4بززرای
نمونههای  ،Bud9خلعت پوشان ،جرزقان ج میاندجآ دج باند که یکزی
در محززدجده  522ج دیگززری در محززدجده  322جفززت بززازی ج بززرای
نمونزززههزززای Red ،Granny Smith ،Golden Delicious
 Deliciousج گیاهچززههززای کیززت بززازتی موجززود در آزماییززگاه
بیوتکنولوژی گیاهی ز ط یک بانزد در محزدجده  322جفزت بزازی را
نیان داد .با اینکه نمونه ایوند هم دج باند نیان داد جلی ایزن بانزدها،
یکی در محدجده  322ج دیگری با طزولی بزین بانزدهای  322ج 052

جفت باز میاهده شد (شزکل  .)4بزا توجزه بزه نتی زه بدسزت آمزده،
ژنوتیپهای  ،Bud9خلعت پوشان ،جرزقان ،میانزدجآ هترجزیگزوت ج
ژنوتیزززپهزززای Red ،Granny Smith ،Golden Delicious
 Deliciousج گیاهچههای کیت بازتی هموزیگوت بودند (شزکل .)4
بدین توضیح که سیبهای با آنتوسیانین بزاال در میزوه دارای هزداقل
یک آلل  R6در ناهیه پییبری ژن  MdMYB10بودند .این نتی زه بزا
میاهدات زان ناکر ج همکاران ( )44مطاب ت داشزت .ژنوتیزپ نمونزه
کیت بازتی  R1R1بود .در هالیکه انترار میرززت ایزن ژنوتیزپ نیز
دارای هداقل یک آلل  R6باشد چون گیزاه مزادری ایزن نمونزه درجن
شییهای هاجی شاخ ج برق ج میوه گوشت قرم بود ،بهنرر مزیرسزد
گوشت قرم ی در این نمونه مربوط به مکان ژنی پیوسته بزا آلزل S3-
 RNaseباشد.

R6
R1

شکل  -3الکتروفورز محصول  PCRتکثیر ناحیه پیشبری ژن  MdMYB10در ژنوتیپهای سیب بر روی ژل آگارز یک درصد؛ از چپ به
راست( Bud9 )1 Ladder O’Gene .RulerTM (1 Kb DNA Ladder) (Fermentas) :کنترل مثبت برای )R6؛  )2ورزقان؛  )3میاندوآب؛ )4
ماکامیک (خلعت پوشان)؛ Golden Delicious )5؛ ( Granny Smith )6کنترل برای )R1R1؛  )7نمونه کشت بافتی؛ Red Delicious )8؛  )9ایوند
Figure 3- Electrophoresis of PCR products of amplification of the MdMYB10 Promoter Region from apple genotypes on 1 %
agarose gel. From the left to the right: Ladder (O’ Gene Ruler TM 1 Kb DNA Ladder) (Fermentas). 1) Bud9 (positive control
for R6), 2) Varzighan, 3) Miandoab, 4) Makamik (Khalatpoushan), 5) Golden Delicious, 6) Granny Smith (control for R1R1),
7) sample of tissue culture, 8) Red Delicious, 9) Ivand.

الکترجزورز محصوالت جاکنش زن یرهای پلیمراز ناهیه پرجموتری
ژن  MdMYB10در مطالعزه اسزپلی ( )1ج همکزاران ج لزین جانزگ ج
همکاران ( )18برای  Granny Smithیک باند در محدجده  322جفت
بازی نیان داد که با نتایج هاصزل از ایزن تح یزق تطبیزق داشزت ج
مطالعهای که توسط محمودی ج همکاران ( )02در این ناهیزه صزورت
گرزت ،بزرای ارقزام  Granny Smith ،Golden Deliciousج Red
 Deliciousیک باند در محدجده  410جفت بازی ج برای  Bud9سزه
باند نیان داد که این گرجه تح ی ی ،باندی که در محدجده  410جفت

بازی تیکیل شده بود را علت اصلی قرم بزودن میزوه معرززی کزرده
بودند که این نتایج ،با نتایج هاصل از تح یق هاضر مطاب ت نداشزت.
از آن اییکه کنترل مربت این تح یق (گیاهانی که قبال از نرر داشتن
نوع آلل ناهیه پرجموتری ژن  MdMYB10بررسزی شزدهانزد) ،نتزایج
قبلی را همانطور که در شکل  4میاهده میشود تایید کردند ،ژنوتیپ
ناهیه پرجموتری ژن  MdMYB10در نمونه های برگی درختان سزیب
محلی جرزقان ،میاندجآ  ،ماکامیک (خلعت پوشان) هاجی آلل  R1R6ج
نمونه کیت بازتی موجود در آزماییگاه بیوتکنولوژی هاجی آلل R1R1

وكیلي قرطاول و مهنا ،تعیین آللوتیپ ژن  S-RNaseو ناحیه پیشبر ژن  MdMYB10در چند ژنوتیپ سیب )(Malus spp.

میباشد .برای نمونههای برگی سیب محلی ایوند یکزی از آلزلهزا R1

بود جلی آلل دیگری نی میاهده شد که در هیچ یک از مطالعات قبلی
گ ارش نیده است .بنابراین ،رنگ قرم گوشت در میوه درختان سیب
مناطق میاندجآ  ،جرزقان ج خلعت پوشان به ججزود آلزل  R6در ناهیزه
پرجموتری ژن  MdMYB10مرتبط اسزت ،همزانطزور کزه آلزل R6
 MdMYB10علت رنگ قرمز گوشزت در میزوه ’ )1( ‘Red Fieldج
’ )09( ‘Maypoleاست.

آلل  S3مکی
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حی S-RNase

الکترجزورز محصوالت جاکنش زن یرهای پلیمراز بزا آرازگرهزای
اختصاصی آلل ( S3-RNaseشکل  ،)3بزرای ژنوتیزپهزای ماکامیزک
(خلعت پوشان) ،جرزقان ،میانزدجآ Granny ،Golden Delicious ،
 Bud9 ،Smithج نمونه کیت بازتی یک باند در محدجده  522جفزت
بازی نیان داد ج در نمونههای برگی درختان سیب محلی ایوند ج رقم
 Red Deliciousهززیچ بانززدی در محصززوالت جاکززنش زن یززرهای
پلیمراز میاهده نید.

شکل  -4الکتروفورز محصول  PCRآلل  S3مکان ژنی  S-RNaseبر روی ژل آگارز Ladder (O’GeneRulerTM 100 plus) (Fermentas) .%1؛ )1
( (Fermentas)Granny Smithکنترل مثبت)؛ ( Golden Delicious )2کنترل مثبت)؛  )3ماکامیک (خلعت پوشان)؛  )4میاندوآب؛  )5ورزقان؛ )6
Bud9؛  )7نمونه کشت بافتی؛  )8ایوند؛ ( Red Delicious )9کنترل منفی)
Figure 4- Electrophoresis of polymerase chain reaction products on 1% agarose gel for S3-RNase allele Ladder (O’ Gene
Ruler TM 100 plus) (Fermentas). 1) Granny Smith (positive control), 2) Golden Delicious (positive control), 3) Makamik
)(Khalatpoushan), 4) Miandoab, 5) Varzeghan, 6) Bud9, 7) Tissue culture sample, 8) Ivand, 9) Red Delicious (negative control

قبال گ ارش شده است که ژنوتیپ مکان ژنی  S-RNaseدر ارقام
 Granny Smith ،Golden Deliciousج  Red Deliciousبززه
ترتیب S3S23 ،S2S3 ،ج  S9S19میباشد ( .)15به همین علزت ،دج رقزم
اجل به عنوان کنترل مربت ج سومی بزه عنزوان کنتزرل منفزی بزرای
هضور آلزل  S3در ایزن آزمزایش جارد شزدند .همچنزین پزﺲ از آنهزا،
سکورای ج همکاران ( )04ژنوتیپ مکان ژنزی  Sرا در رقزم Golden
 Deliciousبا استفاده از تکنیک جاکنش زن یرهای پلیمزراز ،بررسزی
کردند که همین نتی ه تایید شد .پژجهش هاضر نی نیان داد که یکی
از آللهای خودناسزازگاری در ارقزام Granny ،Golden Delicious
 ،Bud9 ،Smithسیبهای محلی جرزقان ،ماکامیک (خلعزت پوشزان)،

میاندجآ ج نمونه کیت بازتی از نوع  S3-RNaseمیباشزد .بنزابراین،
نتایج هاصل از این تح یق با نتایج قبلزی مطزابق بزود .بزا توجزه بزه
پیوستگی که بین صفت رنگ قرمز گوشزت در میزوه ’‘Pink Pearl
(که هاجی آلل  )R1 MdMYB10با آلل  S3-RNaseججزود دارد (،)08
رنگ قرم گوشت در نمونه کیت بازتی از یک ژنوتیزپ سزیب بزومی
میاندجآ هاجی سیب گوشت قرم  ،به ججود همزین آلزل نسزبت داده
میشزود .همزینطزور رنزگ قرمز گوشزت در میزوه نتزاج هاصزل از
' 'Shinano Sweet' × 'JPP35ج ' 'Orin' × 'JPP35بزه ججزود آلزل
 S3-RNaseنسبت داده شد (.)40
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 در نمونههای مورد استفاده در تحقیقS-RNase  وMdMYB10  نوع آللهای ناحیه پیشبری ژن-2 جدول
Table 2- Allelo-types of promoter region of MdMYB10 gene and S-RNase locus of the samples used in this study.
Genotype
Golden
In vitro
Granny
Red
Makamik
Delicious
ژنوتیپ
Ivand
sample
Smith
Bud9 Miandoab Varzighan
Delicious
(Khalatpoushan)
گلدن
درون
نمونه
گرانی
9باد
میاندوآب
ورزقان
ایوند
Locus
رد دلیشز
خلعت پوشان

مکان ژن

MdMYB10
Promoter

پییبر ژن

شیشه ای

اسمیت

R1

R1

R1

S3RNase

S3RNase

S9S19
(not seen)

دلیشز
R1

R1R6

S3-RNase

S3RNase

R1R6

R1R6

R1R6

R1 R?

MdMYB10
S-RNase
S- مکان ژنی
RNase

 جلزی در مکزان ژنزیR1R1  در ناهیه پییزبری،آمده است
 بود ج اهتمال داده میشود قرم بزودن آن در ارتبزاط بزاS3 دارای آلل
 تایید این امر نیازمتد مطالعزات ژنتیکزی. باشدS3 مکان ژنی پیوسته با
 در سیب محلی ایونزدR6  با توجه به نبود آلل، همچنین.بییتری است
 ج سزایرR  پیینهاد مزیشزود نزوع آلزل،ج قرم بودن شاخ ج برق آن
ژنهای درگیر در بیوسنت آنتوسزیانین در آن شناسزایی ج تزوالییزابی
S3  باند بسیار ضعیفی در محزل بانزد، هر چند که در این تح یق،شود
S3 میاهده گردید ج اهتمال ارتباط رنگ آن با مکان ژنزی پیوسزته بزا
.نی ججود دارد
S-RNase

S3-RNase

S3-RNase

S3-RNase

not
seen
میاهده
نید

اهتماال همه جاریتههای گوشت قرم مورد آزمایش که دارای آلزل
 از یک جد میتر، خود بودندMdMYB10  در ناهیه پییبری ژنR6
Malus pumila var. این آلل را به ارث برده اند که به اهتمال زیاد
 این در هزالی اسزت کزه در برخزی از. بوده استNiedzwetzkyana
 مزیتوانزد مسزئولS3-RNase جاریتهها یک مکان ژنی پیوسته با آلل
.زنوتیپ قرم گوشت میوه سیب باشد
) میزوه هزای گوشزت قرمز ج08( در تح یق سکیدج ج همکزاران
 ج قرمزS3 سفید تواما مورد بررسی قرار گرزتند ج پیوستگی بزین آلزل
 در تح یق هاضر نی نمونزه.‘ تایید شدPink Pearl’ بودن گوشت در
کیت بازتی که از یک درخت سیب با شاخ ج برق ج میوه قرم بدست
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Introduction: Red-fleshed apples (Malus spp.) are one of the rarest apple genotypes in the world and the
accumulation of a high amount of anthocyanin, is the main cause of the redness of their fruit flesh. Anthocyanins
are among important flavonoids and due to antioxidative activity, scavenge reactive oxygen species, and hence,
are considered as one of the health-promoting nutraceuticals in the human diet. The amount of anthocyanins
depends upon the expression of the transcription factors that are regulating their metabolic pathway. Among
these transcription factors are the members of the MYB gene family. MdMYB10, belonging to this gene family in
apple, has been shown to have a significant role in controlling the amount of anthocyanin production and redness
in fruit flesh. The expression of MdMYB10 and consequently, the production of MdMYB10 proteins has positive
feedback on its own expression. This happens due to a 23 bp microsatellite tandemly repeated 5 times in its
promoter region (called allele R6) which is a target sequence for MdMYB10 acting as a positive regulator. This
structure invokes the overexpression of MdMYB10 which in turn increases the expression of anthocyanin
producing enzymes and finally the amount of anthocyanin in all organs of the apple plant including fruit flesh.
The apple Malus pumila var. Niedzwetzkyana and its derivatives have been reported to have such a structure in
the promoter region of the MdMYB10 gene. The length of the R6 allele is 496 bp, while the R1 allele is only 392
bp long.
However, in some cases, a locus linked to the S3 allele of the S-RNase gene has been proposed to be
responsible for the redness of the fruit flesh in some genotypes. It has been reported that even the offspring of
these plants have had red-fleshed fruits.
Materials and Methods: To study the mechanism of the redness of the fruit flesh in some local genotypes,
genomic DNA was extracted using the CTAB method from the leaf samples obtained from 9 red- and whitefleshed apple genotypes including Red Delicious, Golden Delicious, Miandoab, Makamik (Khalatpoushan), Bud
9, Varzighan, and Ivand. Then the allelotype of the promoter region of the MdMYB10 gene as well as the
existence of S3 allele at S-RNase locus was investigated using polymerase chain reaction. For amplification of
the target sequences, MdMYB10 and S3 specific primers were exploited and 1% agarose gel electrophoresis of
the amplified fragments was used for observing and scoring the bands. All steps were repeated seven times.
Results and Discussion: The results in this research showed that the white-fleshed genotypes (Red
Delicious, Golden Delicious, and Granny Smith) were lacking any R6 allele at the promoter region of the
MdMYB10 gene and were R1R1 homozygotes, while the red-fleshed genotypes (Miandoab, Makamik
(Khalatpoushan), Bud 9, and Varzighan) had at least one R6 allele at the mentioned promoter region as well as a
S3 allele in the self-incompatibility locus S-RNase. These results were in accordance with the previous reports.
Therefore, these samples could be traced back to Malus pumila var. Niedzwetzkyana. Evaluating the S-RNase
locus in these genotypes illustrated that Granny Smith (as positive control), Golden Delicious (as positive
control), Makamik (Khalatpoushan), Miandoab, Varzeghan, Bud 9 and tissue culture sample, showing a band
around 500 bp (smaller) had S3 allele, while for Ivand and Red Delicious (as negative control) no S3 band was
obtained. For the tissue culture sample which was R1R1 at the promoter region and S3 at S-RNase locus, it was
postulated that flesh-redness may be due to the locus linked to the S3 allele. We also got an unknown R band for
the Ivand genotype when analyzing for the MdMYB10 promoter region. The sequencing of in the future studies,
may help to unravel the mechanism by which shoot-redness happens in this genotype.
Conclusion: The development of highly potent and novel cultivars for the fast-evolving market is
indispensable in the plant breeding field. In this way, breeding apple plant, as an important temperate fruit with a
long postharvest life, for redness of fruit flesh can be considered as a noticeable case. We could confirm in this
research that in the endemic, red-fleshed apples, R6 may be responsible for their high anthocyanin production.
However, the S3-RNase-linked locus should also be considered in marker-assisted breeding methods for this trait.
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(Malus spp.)  در چند ژنوتیپ سیبMdMYB10  و ناحیه پیشبر ژنS-RNase  تعیین آللوتیپ ژن،وكیلي قرطاول و مهنا

Therefore, these red-fleshed genotypes are highly recommended to be employed in the national breeding
programs for increasing the anthocyanin content of apple fruits.
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